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القإرار كتاب
ْي      أراَِف أأ ِت ْع أيِصّح اَِل ألِق ِمْن ( ْط ْي ُم أأ أصّرِف)ِ  ّت ِلِغ اَل أباَ ْل اَ

ِقِل أعاَ ْل ِر اَ ْي ِر أغ أمْحُجوُ ْل ِه،ِ اَ ْي أل ِتيِ أع ْأ أي أس ّنُه أو أراَُر أيِصّح أل أأ ْق ٍه.ٍ إ أر ْك ُم
أراَُر ْق ِإ أو ِبيِّ ( ُنوُِن اَلّص أمْج ْل أكًراَ أواَ أذ أن ألٍغ)ِ  أممماَ ُكّل أكاَ ُه ْن ْو ِم أثممىَ أأ ْن ُأ

ِإْن أف ِبيِّ ( أعىَ)ِ اَلّص ّد أغ اَ ُلمموُ ُب ْل ِم (اَ أل ِت أع ِبمماَِلْح ألممُه أممم أكمماَِن)ِ  ِْلْم أأْن اَ ِبمم
أل أم ْك أت أع اَْس أن ِتْس ِني أماَ ِس أم أك ّد أق ِر أبمماَِب ِفيِ أت أحْجمم ْل أق اَ ّد ِفمميِ ُصمم

أل أو أك.ٍ ( ِل ِه أذ ْي أل أع ِلُف)ِ  أذاَ أيْح أض إ ِر أك ُفمم ِلمم ٍة ِفمميِ أذ أم ألِن ُخُصمموُ ْط ُب ِب
ِه ِف أصممّر أثًل أت أِلّن أم أك ;  ِلمم أرُف أل أذ ْعمم ِه ِمممْن إّل ُي ِتمم أه أوُىَ  ِج ْعمم أد أو
ِة ّي ِب أغ اَلّص ُلوُ ُب ْل ْيِض اَ أح ْل ْقِت ِفيِ ِباَ ِه أو ِن أكاَ أوُ إْم ُه ُع أو أن ِتْس ِني أماَ ِس أك

أم ّد أق ْيِض أباَِب ِفيِ أت أح ْل أك4<ص:  اَ ِل أذ أك ِإْن >  أو ِباَلّسممّن)ِ اَدعممىَ (
أأْن أل ِب أم ْك أت أس اَْس أة أخْم أر أش أنًة أع أممماَ أس أم أك ّد أقمم أب أت ِل ُطمموُ ٍة)ِ ( أنمم ّي أب ِب

ِه ْي أل أهاَ أع ِن أكاَ ِفيُه ِِلْم أواَلّس ِلُس ( ْف ْلُم أق أواَ أب ْكُم أس ِفمميِ ُح أممماَ)ِ  ِه ِر أراَ ْق إ
ِر أباَِب أحْج ْل ِليِس اَ ْف ّت أواَل

أبُل(      ْق ُي أراَُر أو ْق ِقيِق إ ِر ِبُموُِجِب اَلّر أكْس ِب ٍة)ِ  أب ُقوُ ِم ُع ْلِجي اَ
ْتممِل أق ْل ْطممِع أكاَ أق أرِف،ِ أو ّطمم أنممىَ اَل ِر أوُشممْرِب أواَلّز أخْممم ْل ْذِف اَ أقمم ْل أواَ

ِة،ِ أق ِر ِه أواَلّس ِد ْع ُب ِة أعْن ِل أم ْه ّت أك ِفيِ اَل ِل ِإّن أذ ْفٍس ُكّل أف ألٌة أن ُبوُ أمْج
ألىَ ِة،ِ ُحّب أع أياَ أح ْل ِز اَ أراَ ِت ِم أعْن أواَِلْح أل أهممُر اَْل ْظ أأ ْيِن،ِ أو أل ْوُ أقمم ْل ّنممُه اَ أأ
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أمُن أل أيْض ِة أماَ أق ِر ِه ِفيِ اَلّس ِت ًفاَ ِذّم ِل أن أتاَ ْو أكاَ ًياَ أأ ِق ِه ِفيِ أباَ ِد ْو أي أأ

ِد ِد أي ّي أذاَ اَلّسمم ْقُه ألممْم إ ّد أصمم أهمماَ،ِ ُي ِإْن ِفي أقُه أفمم ّد أق أصمم ّلمم أع ِه أت ِتمم أب أق أر ِب
ِنيِ ّثاَ ُق أواَل ّل أع أت ِه أي ِت أب أق أر ْوُ ِب أل أو أقّر ( ْيِن أأ أد ٍة ِب أي أناَ أبممًة)ِ ُتوُِجُب أل ِج ُعُقوُ
ِة أي أناَ ِأ أكِج أط أخ ْل ألِف اَ ْت ِإ أماَِل أو ْل أبُه اَ ّذ أك أف ِفمميِ ( ُد)ِ  ّي أك اَلّس ِلمم أق أذ ّلمم أع أت )
ِه ِت ِذّم أن ِب ُع ُدو أب ْت ُي ِه)ِ  ِت أب أق ِه أر أذاَ ِب أق إ أت ِإْن أع أقُه أو ّد ُد أص ّي أق اَلّسمم ّلمم أع أت

ِه ِتم أب أق أر ُع ِب أبماَ ُي ِه أف أيُه أأْن إّل ِفيم ِد ْفم ُد أي ّي أقمّل اَلّسم أأ ْيمِن ِب أر أْلْم ِممْن اَ
ِه ِت أم ِر ِقي ْد أق ْيِن،ِ أو ّد أذاَ اَل ِإ أع أو أيِ ِبي ِق أب ٌء أو ْيِن ِمممْن أشيِْ ّد ُع أل اَلمم أبمم ْت ُي

ِه أذاَ ِب أق إ أت ِإْن أع أو أقّر ( ْيِن أأ أد ٍة ِب أل أم أعاَ أبْل ألْم ُم ْق ألىَ ُي ِد أع ّي إْن اَلّس
ُكْن ألْم ًناَ أي ُذو ْأ أبمْل ِفيِ ألُه أم ِة)ِ  أر أجاَ ّت ُق اَل ّلم أع أت ْلُمِقمّر أي ِه اَ ِه ِب ِت ِذّم ِبم

ُع أب ْت ِه ُي أذاَ ِب أق إ أتمم أقُه أع ّد ُد أصمم ّي ألممىَ أل أأْم اَلّسمم أع أبممُل)ِ  ْق ُي أو ِد ( ّي اَلّسمم
ًناَ (إْن ُذو ْأ أم أن)ِ  ِة ِفيِ ألُه أكاَ أر أجاَ ّت ّدي اَل أؤ ُي أو ِه ِمْن ( ِب أماَ أكْس ِفمميِ أو

أماَ أك ِه)ِ  ِد أم أي ّد أق ِه ِفيِ أت ِب أن أأْن إّل أباَ ُكوُ ِقّر أي ْلُم ِه اَ ُق أل ِمّماَ ِب ّل أع أت أي
ِة أر أجاَ ّت أقْرِض ِباَل ْل أل أكاَ أبُل أف ْق ألىَ ُي ِد أع ّي ْوُ اَلّس ألمم أقممّر أو أد أأ ْعمم ِر أب أحْجمم

ِد ّي ِه اَلّس ْي أل ْيِن أع أد ٍة ِب أل أم أعاَ أفُه ُم أضمماَ ألممىَ أأ ْذِن أحمماَِل إ ِْل أبممْل ألممْم اَ ُتْق
ُتُه أف أضاَ أصّح ِفيِ إ أْل أل اَ ْب أق ِر أ أحْج ْل ْوُ اَ أق أل ِل ْط أراَُر ُأ ْقمم ِْل ْيِن اَ ّد ألممْم ِباَلمم

ِزْل ْن ألىَ أي ْيِن أع ِة أد أل أم أعاَ ْلُم أصّح.ٍ  ِفيِ اَ أْل اَ
أيِصّح(      أراَُر أو ْق ِريِض إ أم ْل أض اَ أر ْوُِت أم أم ْل ِبيِّ)ِ <ص: اَ أن أِلْج

ْيٍن5 أد ِبمم ْو >  ْيممٍن أأ أذاَ أع أكمم أو ِرُث ( أوُاَ ْلمم ألممىَ اَ ْوُُل أع أقمم ْل أواَ أهِب)ِ  ْذ أممم ْل اَ
ِنيِ ّثمماَ أبممُل أل اَل ْق ّنممُه ُي أِل أهممٌم ;  ّت ِه ُم أممماَِن ِفيمم ْعممِض ِبِحْر ِة،ِ أب أثمم أر أوُ ْل اَ

ُق ِري ّط ِنيِ أواَل ّثاَ ُع اَل ْط أق ْل ّوِل اَ أْل ألىَ ِباَ أع ِنيِ أو ّثاَ أباَُر اَل ِت ْع ِه ِفيِ اَِل ِن ْوُ أك
ًثاَ ِر أحاَِل أواَ ْوُِت،ِ ِب أم ْل ِفيِ اَ ْوٍُل أو أحاَِل أق ِر،ِ ِب أراَ ْق ِْل ِه اَ ْيمم أل أع ْوُ أو أقممّر ألمم أأ

ِه ِت أج ْو أز أهاَ ُثّم ِل أن أباَ أ
أت أ أماَ أمْل ألْم أو ْع ِه،ِ ُي ِر أراَ ْق ِإ ْوُ ِب ألمم أقممّر أو ٍة أأ ّيمم ِب أن أِلْج

أهاَ ُثّم أج ّو أز أت أت أماَ أل أو ِه ُعِم ِر أراَ ْق ِإ ْوُ ِب أل أو أقّر ( ِه ِفمميِ أأ ِت ْيٍن)ِ ِصممّح أد ِبمم
أسمماٍَن ْن ِفمميِ ِِل أو ْيٍن ( أد ِبمم ِه)ِ  أرِضمم أر أم أخمم ّدْم ألممْم (ِل أقمم أبممْل ُي ّوُل)ِ  أْل اَ

أياَِن،ِ أو أساَ أت أماَ أي ْوُ أك أقّر أل أماَ أأ ِه ِة ِفيِ ِب ْو اَلّصّح أرِض،ِ أأ أم ْل ْوُ اَ أل أو أقّر ( أأ

ِه ِفيِ ِت ْو ِصّح ْيٍن أأ أد ِب ِه)ِ  أرِض أرُجممٍل أم أقممّر ِل أأ أو ُثممُه ( ِر أد أواَ ْعمم ِه)ِ أب ِت ْوُ أممم
ْيٍن أد أر ِب أخ ّدْم ألْم (ِل أق ّوُل ُي أْل أِلّن ِفيِ اَ أصممّح)ِ ;  أْل أر اَ أراَ ْقمم ِرِث إ أوُاَ ْلمم اَ

ِر أراَ ْق ِإ أوُّرِث،ِ أك ْلُم ّنُه اَ أأ أكمم أقممّر أف ِنيِ أأ ّثمماَ أواَل ْيِن.ٍ  أن ْي ّد ّدُم ِباَلمم أقمم ّوُل ُي أْل ; اَ
ّنُه ْوُِت أِل أم ْل أق ِباَ ّل أع ِة أت أك ِر ّت أس ِباَل ْيمم أل ِرِث أف أوُاَ ْلمم أهاَ ِل ُف ْنممُه أصممْر أل أع أو )

أراَُر أيِصّح ْق ألىَ إ أع ٍه)ِ  أر ْك ِر ُم أراَ ْق ِْل  اَ
أرُط(      أت ُيْش ِقّر ِفيِ أو ْلُم ّيُة ألُه اَ ِل ْه أقاَِق أأ ِتْح ِقّر اَْس ْلُم ِه اَ ِبمم

ْوُ أل أل أف ِه أقمماَ ِذ أهمم ّبممُة ِل ّداَ ألمميِّ اَل أذاَ أع أهمماَ أكمم ّن ِل
أ ٌوُ)ِ ;  ْغمم أل أسممْت أف ْي ْهًل أل أأ

أقاَِق ِتْح ْوُ ِلِلْس أل أف ألميِّ ( أع أل)ِ:  أهاَ أقماَ ِب أب أسم ِب أذاَ ( أك أهماَ)ِ  ِك ِل أماَ أب)ِ.ٍ ِل أجم أو )
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أل ألىَ أوُحِم ّنُه أع أنىَ أأ أهاَ أج ْي أل ْو أع أهاَ أأ أراَ أت ْك ْوُ اَ أل أو أل ( أحْمِل أقاَ ٍد)ِ ِل ْن ِه
أليِّ ْو أع ُه أأ أد ْن أذاَ ِع أك أو أعْن ( ِإْرٍث)ِ  ِه ِب ِبي أ

أثًل أ ْو أم أأ ألممُه ( ٍة)ِ  ّي ِمممْن أوِص
ألٍن أك ُف ِل أذ أمُه)ِ  ِز أل أِلّن ( أد أممماَ ;  أن ِه أأْسمم ْيمم أل ِكممٌن إ ِإْن ُمْم أو ُه ( أد أن أأْسمم

ألىَ ٍة إ أه ِكُن أل ِج ِه ِفيِ ُتْم ِني أضمم أر ْق أأ ِه:  ِل ْوُ أقمم أك ِه)ِ  ّقمم ْو أح ِنيِ أأ أع ِه أبمماَ ِبمم
ًئاَ ْي ٌوُ)ِ <ص:  أش ْغ أل أف أصِحيٌح6( أل:  ِقي أو ُغوُ >  ْل أي ُد أو أناَ ِْلْس ّنممُه ،ِاَ ْيممُر أِل أغ

ِه ِفيمم أل:  ِقيمم أو ُقمموٍُل.ٍ  ْع ْوًُل أم ْعِقيممُب أقمم ِر أت أراَ ْقمم ِْل أممماَ اَ ُعممُه ِب أف ِفمميِ أيْر أو
ِريممِق أتْصممِحيُح اَلّشممْرِح ّط ِنيِ اَل ّثمماَ ِبُه اَل ُتْشمم ِة ِفمميِ أو أضمم ْو أأّن اَلّر ِبمم

أصّح أْل ألُن اَ ْط ُب ْل ِه اَ ِب أع أو أطمم ِإْن ِفمميِ أق أو ِر.ٍ ( أحممّر ْلُم ْي اَ أأ أق)ِ  ِلمم ْط ألممْم ُأ
ْد أن ألممىَ ُيْس ٍء إ أصممّح أشمميِْ أمممُل ِفمميِ ( ُيْح أو ِر)ِ.ٍ  أهمم ْظ أْل ألممىَ اَ ِة أع أهمم ْلِج اَ

ِة أن ِك ْلُمْم ِه ِفيِ اَ ّق ِنيِ أح ّثاَ ُقوُُل أواَل أة أل أي أر ألىَ أضُرو أك،ِ إ ِل ألمىَ أذ أع أو
ِة أوُاَِل ِفيِ اَلّصّح أْلْح ألِث اَ ّث أمماَ اَل ّن ّق إ أتِح أحْممُل أيْسم ْل أذاَ اَ أل إ أصم أف ْن اَ

ّياَ ُدوِن أح ِة ِل ّت ٍر ِس ُه أهاَ أأْش ُل ّو أثُر أأ ْك أأ ألىَ أف أبِع ُدوِن إ أن أأْر ِني ُأّمُه ِس أو
ْيُر أراٍَش أغ أماَ ِف ِتيِ أك ْأ أي أتمماَِب ِفمميِ أس أياَ ِك أصمماَ أوُ ْل ّق إْن ُثممّم اَ ُتِح ُاَْسمم

ٍة ّي أوُِص ألُه ِب ُكممّل أف ْل ْو اَ ِإْرٍث أأ أْلِب أعممْن ِبمم أوُ اَ ُهمم أكممٌر أو أك أذ ِل أذ أكمم ْو أف أأ

أثىَ ْن أهاَ ُأ أل ّنْصُف أف ْو اَل أثىَ أأ ْن أهاَ ُأ أل ّنْصُف أف  اَل
أذاَ(      أب إ ّذ ِقّر أك ْلُم أماٍَل ألُه اَ ِب ِقّر)ِ  ْلُم ّوٍُب اَ ُث أك أك ِر ُت أماَُل ( ْل اَ

ِه ِفيِ ِد أِلّن ِفيِ أي أصّح)ِ ;  أْل ُه اَ أد ِعُر أي ْلِك ُتْش ْلِم ِهٌر ِباَ ْو أظاَ أط أأ أق أس
ُه أراَُر ْق ِة إ أض أر أعاَ ِر،ِ ِبُم أكاَ ْن ِْل ِنيِ اَ ّثاَ ُعُه أواَل ِز أت ْن ِكُم أي أحاَ ْل ُظُه اَ أف أيْح ألىَ أو إ
ِر ُهمموُ ِإْن ُظ أفمم ِه.ٍ ( ِك ِل أع أممماَ أجمم ْلُمِقممّر أر ِه أحمماَِل ِفمميِ اَ ِب ِذي ْكمم أل: أت أقمماَ أو

ِفيِ ْطت)ِ  ِل ِر أغ أراَ ْقمم ِْل أل اَ ِبمم ُق ُلُه ( ْوُ ًء ِفمميِ أقمم أنمماَ ِب أصممّح)ِ  أْل ألممىَ اَ أأّن أع

أل أماَ ْل أرُك اَ ْت ِه ِفيِ ُي ِد ِنيِ أي ّثاَ ًء أل أواَل أناَ ألىَ ِب أم أأّن أع ِك أحاَ ْل ُعممُه اَ ِز أت ْن أي
ْنُه ِإْن ِم أع أو أج ِقّر أر ْلُم أق ألُه اَ ّد أص ِقّر،ِ أو ْلُم أناَ اَ ْي أن أب ألىَ أو ّنُه أع أمممُل أأ ْع ُي
ِه ِفيِ ِد ألُم أل أي ِقّر ُيْس ْلُم ٍر إّل ألُه ِل أراَ ْق ِإ ٍد،ِ ِب ِدي ِإْن أج أنمماَ أو ْي أن ألممىَ أب أع
أم أأّن ِك أحاَ ْل ُعممُه اَ ِز أت ْن ّلُم أل أي أسمم ِه ُي ْيمم أل ِإْن إ أم أو أقمماَ أنممًة أأ ّي ألممىَ أب ّنممُه أع أأ

ُكُه ْل ْع ألْم ِم أم  ُتْس
ُلُه أفْصٌل(      ْوُ أذاَ أق أك ٍد:  ْي أز أليِّ ِل ْو أع ِدي أأ ْن أغُة ِع ٍر.ٍ (ِصي أراَ ْق إ

ألمميِّ أع ُلُه:  ْوُ أقمم ِفمميِ أو ِتمميِ أو ْيِن ِذّم ّد ِعمميِ ِللمم أم ِدي أو ْنمم ْي أوِع أأ ْيممِن)ِ  أع ْل ِل
أد أمْحُموٌُل ْن ألِق ِع ْط ِْل ألىَ اَ ِر أع أراَ ْق ِْل ْيِن اَ أع ْل ّتىَ ِباَ أذاَ أح أعىَ إ ّد أهاَ اَ ّن أ

أ

أعٌة ِدي أهاَ أو ّن أ
أ أفْت أو ِل ُلُه7<ص:  أت ْوُ أق ِه >  ِن أيِمي أر ِب أكمم أك أذ ِلمم أضممُة أذ ْو اَلّر

ّي أعْن ِوُ أغ أب ْل ُه اَ أقّر أأ ْوُ أو أل أو أل ( ْيممك ِلمميِ أقمماَ أل ْلممٌف أع ِزْن أأ أل:  أقمماَ ْو أف أأ

ْذ ْو ُخمم ْنممُه أأ ْو ِز ُه أأ ْذ ْو ُخمم ِتممْم أأ ِه اَْخ ْيمم أل ْو أع ْلممُه أأ أع ِكيِسممك ِفمميِ اَْج
أس ْي أل أِلّن أف ٍر)ِ ;  أراَ ْق ِإ أك ِب ِل أكُر أذ ْذ ِء ُي أزاَ ْه ِت ْوُ ِلِلْس ألمم أو ألممىَ ( أب أل:  ْو أقمماَ أأ

أعْم ْو أن ْقت أأ أد ْو أص ِنمميِ أأ ْأت أر ْب أ
ْنممُه أ ْو ِم ْيته،ِ أأ أضمم ْو أق أنمماَ أأ ِه ُمِقممّر أأ ِبم



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

أوُ ُه ْلِف أف أْل ِباَ أراٌَر)ِ  ْق ِه إ ْي أل أع أنُة أو ّي ِء أب أراَ ْب ِْل ْو اَ ِء أأ أضاَ أق ْل ْفُض اَ ِفيِ أواَلّر
ِر أْلِخي أث اَ ّنُه ُبِح أأ أزاَِن ِب ُد أيُجوُ ِري أر ُي أراَ ْق ِْل ِه اَ ِر ْي أغ أيُضّم ِل ِه أف ْيمم أل ألممك إ

ألْم ُه أو ُكْر ْذ ْوُ ِفيِ أي ألمم أو ِة.ٍ ( أضمم ْو أنمماَ اَلّر أأ أل:  أنمماَ ُمِقممّر أقمماَ أأ ِقممّر أو ِه ُأ ِبمم
أس ْي أل ْلِف أف أْل ِباَ ٍر)ِ  أراَ ْق ِإ أماَِل ِب ِت ّوِل ِلْح أْل ِر اَ أراَ ْقم ِْل ِه ِل ِر ْيم أغ ِة ِب ّيم ِن أداَ أوُْح أك

ِه ّل ألىَ اَل أعاَ ِنيِ أت ّثاَ ِد أواَل ْع أوُ ْل ِر ِل أراَ ْق ِْل ِه ِباَ ُد ِب ْعمم ْوُ أب ألمم أو أس ( ْيمم أل أأ أل:  أقمماَ
ْيك ِليِ أل أذاَ أع ألىَ ؟ أك أب أل:  أقاَ ْو أف أعْم أأ أراٌَر أن ْق ِإ ِفيِ أف أعممْم أو أوْجممٌه)ِ أن
ّنُه أس أأ ْي ٍر أل أراَ ْق ِإ ّنُه ِب أِل ٌع ;  ْوُُضوُ ِديِق أم ّتْص ُكمموُُن ِلل أي ًقاَ أف ّد أصمم ألممُه ُم
ْفيِِ ِفيِ ّن ألِف اَل ألىَ ِبِخ ّنُه أب ِإ ّد أف أر ْفيِِ،ِ ِل ّن ْفمميُِ اَل أن ْفمميِِ أو ّن أبمماٌَت اَل ْث إ

أب ُأِجي أأّن أو أر ِب أظ ّن ِر ِفيِ اَل أراَ ْقمم ِْل ألممىَ اَ ُعممْرِف إ ْل ُلممُه اَ ْه أأ أن أو أهُممموُ أيْف
أر أراَ ْق ِْل أعْم اَ أن أممماَ ِب ْوُ ِفي ألمم أو أر.ٍ ( ِكمم ْقممِض ُذ أل: اَ أف أقمماَ ْلمم أْل ِذي اَ ّلمم ِلمميِ اَ
ْيك أل أعممْم أع أن أل:  أقمماَ ْو أف ْقِضمميِ أأ ًداَ أأ ْو أغمم ِنمميِ أأ ْل ِه ْوًُممماَ أأْم ْو أي ّتممىَ أأ أح
أد ُع ْق ْو أأ أح أأ أت ْف أس أأ ِكي ْل ْو اَ ْي أأ أأ أد)ِ  أح أأِج أتمماَ ْف ْلِم أثًل اَ أراٌَر أم ْق ِإ أفمم ِفمميِ (

ِنيِ ّثاَ أواَل أصّح)ِ  أْل أس اَ ْي أل ُقوُُل:  ٍة أي أح ِري أص ِه.ٍ  ِب ِفي
أرُط:أفْصٌل(      أت ُيْش ِقّر ِفيِ   ْلُم ِه اَ أن أل أأْن ِب ُكوُ ًكاَ أي ْل ِقّر ِم ْلُم ِل

أن ِقّر ِحي ْوُ( ُي أل أل أف ْو أقاَ أأ ِري:  ِبيِ أداَ ْوُ ْو أث ِنيِ أأ ْي ِذي أد ّل ألممىَ اَ ٍد أع ْيمم أز
ٍرو أعْم أوُ ِل ُه أِلّن أف ٌوُ)ِ ;  ْغ أة أل أف أضاَ ِْل ِه اَ ْي أل أتِضيِ إ ْق أك أت ْل ْلِم >8<ص:  اَ

ِفيِ ألُه أناَ ُت أر أف أراَ ْق ِْل ِه اَ ِر ْي أغ ْذ ِل أوُ إ أبمماٌَر ُه ِبٍق إْخ أسمماَ ِه ِب ْيمم أل أمممُل أع ُيْح أو
ألُمُه ألىَ أك ِد أع ْع أوُ ْل ِة اَ أب ِه ْل ْوُ ِباَ أل ِنيِ أو أك أمْس أل:  ٍد أقاَ ْي أز أوُ ِل ُه أراٌَر أف ْق ; إ

ّنُه ْد أِل ُكُن أقمم أك أيْسمم ْلمم ْوُ ِم ألمم أو ِه.ٍ ( ِر ْيمم ْوُُب أغ ّثمم أذاَ)ِ اَل أهمم أل:  ألٍن أقمماَ ُف ِل )
أن أكاَ ِكيِ أو ْل ألىَ ِم ِه أأْن إ ِب أرْرت)ِ  ْق ّوُل أأ أأ أف ِه ( ألِممم أراٌَر أك ْقمم ُه إ أوآَِخممُر

أرُح ْط ُي أف ٌوُ)ِ  ْغ ُه أل أمممُل آَِخُر ْع ُي ِه أو ِل ّو أأ ُكممْن ِبمم أي ِل أو ْلُمِقممّر ( ّيممُن اَ أع ْلُم ِه)ِ اَ ِبمم
ِفيِ ِد ( ِقّر أي ْلُم أم اَ ّل أس ُي ِر ِل أراَ ْق ِْل ْلُمِقممّر ِباَ ِفمميِ ِل أحمماَِل،ِ ألممُه)ِ  ْل ْوُ اَ ألمم أف )
أقّر ألْم أأ ُكْن أو ِه ِفيِ أي ِد ِفميِ ُثّم أي أر)ِ  ِه أصماَ ِد أل أيمم أعِمم أو أضممىَ ( أت ِبُمْق

أأْن ِب ِر)ِ  أراَ ْق ِْل أم اَ ّل أس ِقّر ُي ْلُم أحمماَِل،ِ ِفمميِ ألممُه ِل ْل ْوُ اَ ألمم أف أقممّر ( ِة أأ ّيمم ِبُحّر
ٍد ْب ِد ِفيِ أع ِه أي ِر ْي ُه ُثّم أغ أراَ أت أم اَْش ِك ُع ُح أف ُتْر أف ِه)ِ  ِت ّي ُه ِبُحّر ُد ْنممُه.ٍ أيمم أع
ُثّم أن إْن ( ِفيِ أكاَ أل)ِ  ِة أقاَ أغ ِه ِصي ِر أراَ ْق أوُ إ ُه أْلْصِل ُحّر ( ُه اَ ُؤ أراَ أفِش

ألُه ٌء)ِ  أداَ ِت ْف ِة ِمْن اَ أه ِري ِج أت ْلُمْشمم ٌع اَ ْيمم أب ِة ِمممْن أو أهمم ِئِع،ِ ِج أبمماَ ْل ِإْن)ِ اَ أو )
أن أل أكاَ أقاَ أوُ ( ُه أو ْقُه)ِ  ِت ْع ُقُه اَ ِر أت ٌء أيْس أداَ ِت ْف أفاَ ِه ِمْن ( ِتمم أه ٌع ِج ْيمم أب ِمممْن أو
ِة أه ِئِع ِج أباَ ْل ألممىَ اَ ٌع أع ْيمم أب أل:  ِقيمم أو أهِب)ِ  ْذ أممم ْل ْيممِن ِمممْن اَ أت أه ْلِج ُبممُت اَ ْث أي أف )

ألىَ أع ِه)ِ  ّوِل ِفي أْل ْي اَ أأ أراَِن)ِ  أياَ ْلِخ أياَُر (اَ ِلِس ِخ أمْج ْل أيمماَُر اَ اَلّشممْرِط أوِخ
ِئِع أباَ ْل ِل أذاَ ( أك أو أقْط)ِ  أتاَِن أف ُب ْث ِم ِفيِ ألُه أي ِقْس ْل ّوِل اَ أْل  اَ

أيِصّح(      أراَُر أو ْق ِْل ألُب اَ ْط ُي أو ُهوُِل)ِ  أمْج ْل ِقّر ِمْن ِباَ ْلُم ُه اَ أتْفِسيُر
أذاَ ِإ أف أل ( أليِّ ألُه أقاَ ٌء أع أل أشيِْ ِب ُه ُق ْفِسمميُر ُكممّل أت ُقمموُُل أممماَ ِب ِإْن أي أو
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أرِغيممٍف أك ْلممٍس أقممّل)ِ  أف ْوُ أو ألمم أو ُه ( أر أممماَ أفّسمم ُقمموُُل أل ِب ّنممُه أي ِك ِمممْن أل
ِه ْنِس ِة9<ص:  ِج ّب أح أك ٍة،ِ >  أطمم ْن ْو ِح أممماَ أأ ُه أيِحممّل ِب ُؤ أنمماَ ِت ْق ْلممٍب اَ أك أك

ِد ِعي ْل ِل ٍم)ِ  ّل أع ْي ُم أأ أوِسْرِجيٍن)ِ  ْبٍل ( أل ِز ِب ُق أِلّن ِفيِ ( أصممّح)ِ ;  أْل أك اَ ِلمم أذ
ُه أيْحُرُم ُذ أيِجُب أأْخ ألىَ أو ِه أع ِذ ُه آَِخ ّد ِنيِ أر ّثاَ أبممُل أل أواَل ْق أممماَ ُي ِه ; ِفي

أل أِلّن ّو أْل أة أل اَ أم أل ألُه ِقي أزاَُمُه أيِصّح أف ِت ْل ِة اَ أم ِل أك أليِّ،ِ ِب أيِ أع ِن ّثمماَ أواَل
أس ْي أماٍَل أل ِهُر ِب أظاَ ِر أو أراَ ْق ِْل أماَِل اَ ْل أل ِل أو ُه ( ْفِسمميُر أت أبُل)ِ  ْق أممماَ ُي ِب أل (

ْلممٍب أك أك أنممىَ)ِ  أت ْق ٍر ُي ِزيمم ْن أع أل أوِخ ْفمم ِه أن ٍد ِمممْن ِفيمم ْي ِه أصمم ِوُ أنْحمم ْذ أو أل إ
ُه أيِجُب ّد أل أر ُق أف ّد أص ِه ُي ُلُه ِب ْوُ ألمميِّ أق ألِف أع أذاَ أممماَ ِبِخ أل إ ألممُه أقمماَ
ِدي ْن ٌء ِع ُق أشيِْ ّد أص ُي ِه أف أبُل ِب ْق ُي أل)ِ  أو ُه ( ْفِسيُر ْيًضاَ أت ٍة أأ أد أباَ ِع ِب ّد ( أر أو

ِد ْع ُب ِل ٍم)ِ  أل أماَ أس ِه ْهِم ِرِض ِفيِ أف ْع ِر أم أراَ ْقمم ِْل ْذ اَ أة أل إ أبمم أل أطاَ أممماَ،ِ ُم ِه ِب
ْوُ أل أو أقّر ( أماٍَل أأ ْو ِب ٍم أماٍَل أأ ِظي ْو أع ٍر أأ ِبي ْو أك ٍر أأ ِثي أل أك ِب ُه ُق ْفِسيُر أت
أممماَ ِإْن أقممّل ِب أو ْنممُه)ِ  ُقممْل ألممْم ِم ِة أي ّبمم أح ُكمموُُن أك أي أو ٍة.ٍ  أطمم ْن أوْصممُفُه ِح

ِم أظ ِع ْل ِه ِباَ ِوُ أنْح ْيُث ِمْن أو ْثُم أح ِه إ ِب ِر أغاَِص ْفمم ُك أذاَ)ِ أو أكمم أو ِه.ٍ ( ّل أتِح ُمْسمم
أبممُل ْق ُه ُي ْفِسمميُر أهمماَ ِفمميِ (باَلمسممتوُلدة أت ّن ِل

أ أصممّح)ِ ;  أْل ُع اَ أفمم أت ْن أهمماَ ُي ِب
أجُر ْأ أت ُتْس ِإْن أو أنْت أو ُع،ِ أل أكاَ أباَ ِنيِ ُت ّثاَ ُظُر أواَل ْن ألممىَ أي أنمماَِع إ ِت أهمماَ اَْم ِع ْي أب

أل ْلٍب ( أك ِد ِب ْل ّنمُه أوِج أِل ٍة)ِ ;  أتم ْي ُق أل أم ُد أمماَ أيْصم ِه ْي أل أمماَِل،ِ اَْسمُم أع ْل اَ
ِفيِ ِة أو أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ِر أك أحّر ْلُم أذاَ أواَ أل إ ألمميِّ أقمماَ أع ألممىَ أممماٌَل ألممُه:  إ

ِه،ِ ِر ْنُه آَِخ ُبوُُل أوِم ْق أم ْل أناَِسممُب باَلمسممتوُلدة اَ ْلُم أهمماَ أواَ أل أأْن ِفي ُقمموُ أي
ِدي ْن ألُه أماٌَل ألُه: ِع ُلُه)ِ  ْوُ أق أو أليِّ ( أع أذاَ)ِ  أك ألُه ( ِه)ِ  ِل ْوُ أق أك أليِّ ( أع ٌء)ِ  أشيِْ )

أبُل ْق ُي ُه أف ْفِسيُر أماَ أت أم ِب ّد أق ِه أت ُلُه ِفيمم ْوُ أقمم أو ٌء ( ْو أشمميٌِْء أشمميِْ أذاَ أأ أكمم
أذاَ أماَ أك ْوُ أك أِلّن ألْم أل أكّرْر)ِ ;  أيِ ُي ِن ّثاَ ٌد.ٍ  اَل ِكي ْأ أت

ْوُ(      أل أل أو ٌء أقاَ ٌء أشيِْ أشيِْ ْو أو أذاَ أأ أذاَ أك أك أب أو أج أئاَِن)ِ أو ْي أش
أبُل ْق أماَ ُكّل ُي ُه ْن ِه ِفيِ ِم ِر ْفِسي ٌء أت ِء أشيِْ أضاَ ِت ْق ْطِف ِل أع ْل أة اَ أر أي أغاَ ْلُم اَ
ِإْن أف ألممُه ( أل)ِ  أذاَ أقاَ أكمم أهًممماَ ( ْو ِدْر أع أأ ِفمم أهُم ُر ّدْر ْو اَلمم ٌء أأ أمممُه ُجممْز ِز أل

ْنُصمموُُب أم ْل أواَ أهممٌم)ِ  ِييممٌز،ِ ِدْر ُع أتْم ُفمموُ أمْر ْل ْطممُف أواَ أيمماٍَن أع ْو أب أدٌل،ِ أأ أبمم
أجّر ْل أهُب أواَ ْذ أم ْل أواَ ّنُه ألْحٌن.ٍ ( ْوُ أأ أل أل أذاَ أقاَ أذاَ أك أك أهًممماَ أو ّنْصممِب ِدْر ِباَل

أممماَِن)ِ <ص:  أه ِفممي10ِِدْر أو ْوٍُل >  أهممٌم أقمم ِفمميِ ِدْر ْوٍُل أو أهممٌم أقمم ِدْر
ٌء أشيِْ أظًراَ أو ألىَ أن أم أأّن إ أه ّدْر ْفِسيٌر اَل ُكممّل أت ْيممِن ِمممْن ِل أم أه ْب ْلُم ْو اَ أأ

أهاَ أمْجُموُِع ْو ِل ِنيِ أأ ّثمماَ أقممْط،ِ اَل ُق أف ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ ُع اَل ْطمم أق ْل ّوِل اَ أْل ِبمماَ
أهُب ْذ أم ْل أو)ِ اَ ّنُه ( أأ ْوُ ( أع أل أف ْو أر أم أأ أه ّدْر أنممىَ أجممّر)ِ اَلمم ْع أم ْل أواَ أهٌم)ِ  ِدْر أفمم )

ْفِع ِفيِ أماَ اَلّر أهٌم ُه أجّر ِدْر ْل أل أمْحُموٌُل أواَ ِقي أو ِه.ٍ  ْي أل ِة ِفمميِ أع أر ُصمموُ
ْفممِع ألِن اَلّر ْوُ أممماَ أقمم ِه ِني أممماَِن أيِجممُب أثاَ أه أل ِدْر أقمم أن ّي أو ِد أوْر أممماَ ْل أعممْن اَ

ِعيِّ ِف أب اَلّشاَ ْيِن ُوُجوُ أم أه ْوُ ِفيِ ِدْر أل أو أجّر.ٍ ( ْل أف اَ أذ أو أح أوُاَ ْل أهٌم اَ ِدْر أفمم
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ألِث ِفيِ ّث أوُاَِل)ِ اَل أْلْح ّنْصُب اَ ُع اَل ْفمم أجممّر أواَلّر ْل أممماَِل أواَ ِت ِد.ٍ ِلْح ِكيمم ْأ ّت اَل
ْوُ أل أو ْلٌف ( أأ أل:  أهٌم أقاَ ِدْر أل أو ِب ْفِسيُر ُق ْلِف أت أْل ِر اَ ْي أغ ِم)ِ ِمممْن ِب ِه أراَ ّد اَلمم

أممماَِل ْل ْلِف اَ أأ ْوُ أكمم ألمم أو ْلممٍس.ٍ ( أسممٌة أف أخْم أل:  أن أقمماَ أهًممماَ أوِعْشممُرو ِدْر
ُع أجِمي ْل ألممىَ أفاَ أع ِهممُم)ِ  أراَ أل اَلّصمِحيِح،ِ أد ِقيم أسمُة أو أخْم ْل أيممٌة اَ ِق ألمىَ أباَ أع

ِم أهاَ ْب ِْل ْوُ اَ أل أو ِهُم ( أراَ ّد أل: اَلمم ِتمميِ أقاَ ّل أرْرت اَ ْقمم أهمماَ أأ أصممُة ِب ِق أوُْزِن أناَ ْلمم اَ
ِإْن أنْت أف ِهُم أكاَ أراَ ِذي أد ّل ِد)ِ اَ أل أب ْل أقّر اَ ِه أأ أة ِفي أتاَّم أوُْزِن ( ْل أفاَلّصممِحيُح اَ

ُلُه ُبمموُ ُه إْن أق أر أكمم ِر أذ أراَ ْق ِْل ِبمماَ ّتِصممًل)ِ  أعممُه ُم أن أم أو ألُه إْن ( أصمم أعممْن أف
ِء أناَ ْث ِت أكاَِلْسمم ِر)ِ  أراَ ْق ِْل ِفمميِ اَ ْوٍُل أو ٍة ِمممْن أقمم أقمم ِري ّتِصممِل ِفمميِ أط ْلُم أل اَ

أبُل ْق أمًل ُي ّوِل أع أأ ِفيِ ِب أو ِم.ٍ  أل أك ْل ٍه اَ أفِصممِل ِفيِ أوْج ْن ْلُم أبممُل اَ ْق أِلّن ُي  ;
أظ ْف ّل أتِمٌل اَل أْلْصُل ألُه،ِ ُمْح ُة أواَ أء أراَ ِة أب ّذّممم ِإْن اَل أو ِهممُم ( أراَ أد أنْت)ِ  أكمماَ
ِد ألمم أب ْل أصممًة اَ ِق أناَ ُلُه: (إْن ( ْوُ أقمم أل)ِ  ِبمم ِر ُق أراَ ْق ِْل ِبمماَ ألُه)ِ  أصمم أذاَ أو أكمم أو إْن (

ْنُه أع ألُه)ِ  أص ِفيِ أف أحْمًل ( ّنّص)ِ  ألىَ اَل ِد،ِ أوْزِن أع ألمم أب ْل ِفمميِ اَ ٍه أو أل أوْجمم
ألمممىَ أحْمًل ْفِسممميُر أوْزِن أع ّت أواَل ِم.ٍ ( أل ِْلْسممم ِة اَ أشممم ْغُشوُ أم ْل أوُ ِباَ ُهممم أك

أهاَ ِفي أف ِة)ِ  أص ِق ّناَ ْفِصمميُل ِباَل ّت ْوُ اَل ألمم أو ُق.ٍ ( ِب ألممُه اَلّسمماَ أل:  ألمميِّ أقمماَ ِمممْن أع
ٍم أه ألىَ ِدْر ٍة إ أر أش أمممُه أع ِز أعٌة أل ألممىَ ِتْسمم ٌة أع أر أشمم أع أل:  ِقيمم أو أصممّح)ِ  أْل اَ

أخمماًَل ْد ْيممِن،ِ إ أف أر ّط أيممٌة ِلل ِن أماَ أث أل:  ِقيمم أراًَجمماَ أو أممماَ إْخ ُه ّوُل أل أْل أج أواَ أر أأْخمم

أيِ ِن ّثاَ أن اَل ّوِل ُدو أْل ّنُه اَ أِل ُأ ;  أد ْب ِر أم أراَ ْقمم ِْل ِإْن اَ أو أهممٌم ( ِدْر ألممُه: ( أل)ِ  أقمماَ
ٍة،ِ ِفيِ أر أش ِإّن أع أد11<ص:  أف أراَ أ

أ أة >  ّي ِع أم ْل أمممُه اَ ِز أد أل أحمم أر)ِ أأ أشمم أع
أدْت أر أو أو أهًماَ.ٍ  أنىَ ِفيِ ِدْر ْع أم أع ِب ْوُله ِفيِ أم ُلمموُاَ أق ْدُخ ُاَ ألىَ: { أعاَ ِفمميِ أت

ْي أأ ٍم}ٍ  أم ُهْم ُأ أع ْو أم أأ أب ( أساَ ْلِح أهاَ اَ ّن ِل
أ ٌة)ِ ;  أر أش أع أبٌة أف أج أأْن ُموُ ِب ِإّل)ِ  أو )

أد أراَ أ
أف أ ّظْر ْو اَل ْد ألْم أأ ِر ًئاَ ُي ْي ّنُه أش أِل أهٌم)ِ ;  ِدْر أف ِقيُن.ٍ  ( أي ْل اَ

أذاَ)ِ:أفْصٌل(      إ أل   أقاَ ِدي ( ْن ِع ْيٌف ألُه:  ِر ِفيِ أس أكْس ِب ٍد)ِ  ِغْم
ْيِن أغ ْل ِة اَ أم أج ْع ْلُم ْو اَ أأ ْوٌُب ( أضّم ِفيِ أث ِب ُدوٍق)ِ  ْن ِد ُص أل اَلّصاَ أزُمممُه ( ْل أي

ًذاَ أأْخ ّظْرُف)ِ  ِقيِن،ِ اَل أي ْل ْو ِباَ أأ ٌد ( ِه ِغْم ْيٌف ِفيمم ْو أسمم ٌق أأ ُدو ْن ِه ُصمم ِفيمم
ْوٌُب أمُه أث ِز ّظْرُف أل أممماَ اَل ِل ُه)ِ  أد أر أوْحمم ِكمم ْو ُذ أأ ُد ( ْبمم أع ْل ألممىَ اَ ِه أع ْأِسمم أر

أمٌة أماَ أزْمُه ألْم ِع ْل أمُة أت أماَ ِع ْل ألممىَ اَ أممماَ أع ِل أر،ِ اَلّصممِحيِح)ِ  ِكمم ِنيِ ُذ ّثمماَ أواَل
أزُمُه ْل أِلّن أت أد ;  ْب أع ْل ٌد ألُه اَ ألىَ أي ِه،ِ أع ُبوُِس ْل ُه أم ُد أي ِد أو أي ِه،ِ أك ِد ّي ْو أس أأ )

ّبٌة أهاَ أداَ أسْرِج ْو ِب ْوٌُب أأ ِد أث ِدي أتْش ِب أطّرٌز)ِ  ِء ُم أمممُه اَلّراَ ِز أل ُع)ِ ; ( أجِميمم ْل اَ
أء أِلّن أباَ ْل أنىَ اَ ْع أم أع ِب أراَُز أم ّط ٌء أواَل ْوُ ِمْن ُجْز أل أو ْوُِب.ٍ ( ّث ألممُه: اَل أل)ِ  أقاَ

ِفيِ أراَِث ( ِبيِ ِمي أ
ْلٌف أ أوُ أأ ُه أراٌَر أف ْق ألىَ إ ِه أع ِبي أ

ْيٍن أ أد ْوُ ِبمم ألمم أل)ِ أو أقمماَ
ِفمميِ ِثمميِ ألممُه: ( أراَ ْلممٌف ِمممْن ِمي أأ ِبمميِ)ِ  أ

أوُ أ ُهمم أف ُد ( ْعمم أنممّص أو ٍة)ِ.ٍ  أبمم ِه
ِعيِّ ِف أيِ اَلّشاَ ّلُه أرِض ْنُه اَل ألىَ أع ْيِن أع أت أل أ

أ أمْس ْل أج اَ أخّر ُهْم أو ْعُض ِفمميِ أب
ِة أي ِن ّثاَ ّنُه اَل أراٌَر أأ ْق ِه ِمْن إ ألىَ أنّص ألُه أأّن أع ْوُ ِليِ ِفيِ ألُه أق ْلممٌف أماَ أأ
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أراٌَر ْق ْوُ إ أل أو أل ( أليِّ ألُه أقاَ أهٌم أع أهٌم ِدْر أمُه ِدْر ِز أحْمًل أل أهٌم)ِ  ألىَ ِدْر أع
ِد ِكي ْأ ّت ِإْن اَل أف أل ( أهٌم أقاَ أمُه ِدْر ِز ِء أل أضمماَ ِت ْق أممماَِن)ِ ِل أه >12<ص:  ِدْر

ْطِف أع ْل ْوُ اَ أل أو أة.ٍ ( أر أي أغاَ ْلُم أل اَ أهممٌم أقاَ ِدْر أهممٌم ألممُه:  ِدْر أمممُه أو ِز أهممٌم أل ِدْر أو
ْيِن أل ّو أْل أماَ ِباَ أك أماَِن)ِ  أه أم،ِ ِدْر ّد أق أأّماَ أت أو ِلُث ( ّثاَ ِإْن اَل أد أف أراَ أ

ِه أ أد ِب ِكيمم ْأ أت
ٍة أف ِط أعاَ ِب ِنيِ)ِ  ّثاَ ألْم اَل ِه أيِجْب ( ٌء ِب ِإْن أشيِْ ِه أو ِبمم أوُىَ)ِ  أف أن أناَ ْئ ِت (اَِلْسمم

أمُه ِز ِلٌث أل أذاَ أثاَ أك ِه إْن أو ِب أوُىَ)ِ  أد أن ِكيمم ْأ أت ّوِل ( أْل ْو اَ أزُمممُه أأ ْل أي أق)ِ  ألمم ْط أأ

أهٌم ِفيِ ِدْر ِلٌث ( أثاَ أصّح)ِ  أْل ًذاَ اَ ِر أأْخ ِه أظاَ ْفِظ ِب ّل ّيُة اَل ِن ِد أو ِكيمم ْأ ّت أع اَل أممم
ّلِل أخ أفاَِصِل أت ْل ٌة،ِ اَ أغاَ ْل ِفيِ ُم ٍه أو أمممُل أوْج ْع أهمماَ ُي ِفمميِ ِب ِه أو ِل ْوُ ِمممْن أقمم

ِة أق ِري ألِق أط ْط ِْل أزُممُه أل اَ ْل ِلٌث،ِ أي أممُل أثماَ ُيْح ألمىَ أو ِد أع ِكيم ْأ ّت ًذاَ اَل أأْخم

ِقيِن أي ْل  ِباَ
أتىَ(      أم أقّر أو ٍم أأ أه ْب ٍء ِبُم أشيِْ ْوٍُب أك أثمم أب أو ِل ُطمموُ أيمماَِن أو أب ْل ِباَ

أع،ِ أن أت ّنُه أفاَلّصِحيُح أفاَْم ِه أأ أناَِع ِت أبُس)ِ ِلْم ِء ِمْن ُيْح أداَ أوُاَِجِب أأ ْل ِه اَ ْيمم أل أع
ِنيِ ّثاَ أبُس أل أواَل أكاَِن ُيْح أرِض ُحُصوُِل ِِلْم أغ ْل ُدوِن اَ ْبِس،ِ ِب أح ْل ْوُ اَ أل أو )

أم أهمم ْب ْلُم أن)ِ اَ ّيمم أممماَ أب أبممُل ِب ْق أبُه ُي ّذ أكمم أو ْلُمِقممّر ( ِفمميِ اَ ّنممُه ألممُه)ِ  ّقممُه أأ أح
أس ْن ّيْن)ِ ِج أب ُي ْل أف ّق ( أح ْل ُه اَ أر ْد أق ِه أو ِب ُع)ِ  ْد أي ْل أو ْوُُل ( أق ْل أواَ ْوُُل ( ْلُمِقممّر أقمم اَ

ِه)ِ،ِ ِفيِ ِي ْف أذاَ أن ِإ أن أف ّي ِقّر أب ْلُم ِة اَ أئ ٍم ِبِماَ أه أل ِدْر أقاَ ْلُمِقممّر أف أممماَ ألممُه اَ
ْيك ِليِ أل أئُة إّل أع ٍر ِماَ أناَ أعىَ ِدي ّد أهمماَ أواَ أف ِب ألمم ْلُمِقممّر أح ّنممُه اَ أس أأ ْيمم أل

ِه ْي أل أئُة أع ٍر ِماَ أناَ أل ِدي ٌء أو أهمماَ،ِ أشيِْ ْن أل ِم أطمم أب ُه أو أراَُر ْقمم ّد إ أر ْلُمِقممّر ِبمم اَ
ِإْن ألُه،ِ أل أو ْيك ِليِ أقاَ أل أتاَ أع أئ ٍم ِماَ أه أف ِدْر أل ِقّر أح ْلُم ّنُه اَ أس أأ ْي ألُه أل

ِه ْي أل أئُة إّل أع ْوُ ِماَ أل أو ٍم.ٍ ( أه أقّر ِدْر ِفيِ ألُه أأ ْلٍف)ِ  أأ ٍم ِب ْوُ ُثّم أي أقّر ( ألُه أأ
ْلٍف أأ ٍم ِفيِ ِب ْوُ أر أيمم أخمم أمممُه آَ ِز ْلممٌف أل أِلّن أأ أقممْط)ِ ;  أر أف أراَ ْقمم ِْل أبمماٌَر اَ إْخ

ُه ُد ّد أع أت أتِضيِ أل أو ْق أد أي ّد أع ِر أت ِب ْلُمْخ ْنُه اَ ْوُ أع أل أو أف ( أل أت أأْن اَْخ أك ْدُر)ِ  أقم ْل اَ
أقّر ْلٍف أأ أأ ٍة ُثّم ِب أئ أخْمِسِماَ ْو ِب أس أأ ِك أل ُع أخ أد أقممّل ( أْل ِر)ِ ِفمميِ اَ أثمم ْك أْل اَ

ِز أوُاَ أج ِر ِل أراَ ْق ِْل ْعِض اَ أب ِء ِب أد اَلّشيِْ ْع ِر أب أراَ ْق ِْل ِه اَ ّل ُك ْو ِب ألُه،ِ أأ ْب ْوُ أق ألمم أف )
أماَ ُه أف أص ْيِن أو أت أف أحاٍَح ِبِص أكِصمم ْيِن)ِ  أت أف ِل أت ٍة،ِ ُمْخ أر أكّسمم ْو أوُم أأ أماَ ( ُه أد أن أأْسمم

ألممىَ ْيممٍع إ أب أك ْيممِن)ِ  أت أه أقممْرٍض ِج ْو أو أأ أبْضممت ( أق أل:  أم أقمماَ ْوُ ْبِت أيمم اَلّسمم
ًة،ِ أر أش أبْضت ُثّم أع أق أل:  أم أقاَ ْوُ ِد أي أح أْل ًة اَ أر أش ْي أع أأ أماَ)ِ  ِز أراَِن أل ْد أقمم ْل اَ

ِر ِفيِ أوُ ألِث،ِ اَلّص ّث ْوُ اَل أل أو ألُه ( أل:  أليِّ أقاَ ْلممٌف أع أمممِن ِمممْن أأ ٍر أث أخْممم
ْو ْلٍب أأ ْو أك ْلٌف أأ ْيته أأ أض أمُه أق ِز ْلُف أل أْل ِر)ِ <ص:  ِفيِ اَ أه ْظ أْل >13اَ

أمًل ّوِل أع أأ ِم،ِ ِبمم أل أك ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أمًل أل أواَل ِه أع ِر ِكممْن ِبممآِِخ ْلُمِقممّر أل ألممُه ِل
ِليُف ِقّر أتْح ْلُم ّنُه اَ ِة ِمْن أأ أه ْلِج ِة،ِ اَ أر ُكوُ ْذ أممم ْل ْو اَ ّنممُه أأ ْوُ أأ ألمم أو ٌء.ٍ ( أضمماَ أق

ألُه أل)ِ:  أليِّ أقاَ ْلٌف أع أمممِن (ِمممْن أأ ٍد أث ْبمم ِبْضممُه ألممْم أع ْق أذاَ أأ أمُه،ِ إ ّل أسمم
ّلْمت أل أس ِبمم ألممىَ ُق أهِب أع ْذ أممم ْل أل اَ ِعمم ُق أوُج ِريمم ّط أواَل ًنمماَ)ِ.ٍ  أم ِنيِ: أث ّثمماَ اَل
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ُد ْيِن أطْر أل ْوُ أق ْل ْيِن،ِ اَ أق ِب أماَ اَلّساَ ُه ُد أحمم أبممُل أل أأ ْق أمًل ُي ّوِل أع أأ ِم ِبمم أل أك ْل اَ
ْوُ أل أو ألُه ( أل:  أليِّ أقاَ ْلٌف أع أء إْن أأ ّلُه،ِ أشاَ أزْمُه ألْم اَل ْل ٌء أي ألممىَ أشيِْ أع

ّنُه أِل أهِب)ِ ;  ْذ أم ْل أق اَ ّل أر أع أراَ ْق ِْل ِة اَ أئ أمِشي ِه ِب ّل ألىَ،ِ اَل أعمماَ أيِ أت ِهمم ْيممٌب أو أغ
ّناَ ُق أع ِري ّط ُد أواَل أطْر ِنيِ:  ّثاَ ْيِن اَل أل ْوُ أق ْل ْيِن اَ أق ِب أزُمممُه اَلّسمماَ ْل أي أماَ:  ُه ُد أحمم أأ

أمًل ّوِل أع أأ ِم.ٍ  ِب أل أك ْل اَ
ْوُ(      أل أليِّ أو أع ألُه:  أل)ِ  ْلٌف أقاَ أأ أزُم أل ( ْل أِلّن أي أمُه)ِ ;  ِز ألُه أل ْوُ أل أق

أزُم ْل ِظُم أل أي أت ْن أع أي ألُه أماَ أم ْب ْوُ أق أل أو أيِ.ٍ ( ِغ ْل ُأ أل أف ألميِّ أقماَ أع ْلمٌف ألمُه:  أأ

أء ُثّم ْلٍف،ِ أجاَ أأ ْدت ِب أر أ
أ أل:  أقاَ ِه أو أذاَ،ِ ِب أوُ أه ُه أعٌة أو ِدي أل أو أقمماَ ْلُمِقممّر أف اَ

ِليِ ِه ألُه:  ْي أل ْلٌف أع ًناَ أأ ْي أد أخُر)ِ  أق آَ ّد ِقّر (ُص ْلُم ِر ِفيِ اَ أه ْظ أْل ِه)ِ اَ ِن أيِمي ِب
ّنُه أس أأ ْي ِه أل ْي أل ْلٌف أع ِنيِ أأ ّثاَ أواَل أخُر.ٍ  ُق آَ ّد أص ِقّر ُي ْلُم ِه ألُه اَ ِنمم أيِمي أأّن ِب

ِه ألُه ْي أل ًفاَ أع ْل أر أأ أخمم أظممًراَ آَ ألممىَ أن ألممىَ أأّن إ ُوُُجمموُِب،ِ أع ْل أل ِل أبممُل أف ْق ُي
ْفِسيُر ّت ِة اَل أع ِدي أوُ ْل ِه،ِ ِباَ أب ِفيمم ُأِجيمم أممماَِل أو ِت ِة ِباَْح أد أراَ ُوُُجمموُِب إ ْل ِفمميِ اَ

ِة ِحْفِظ أع ِدي أوُ ْل ِإْن اَ أف أن ( ْلٌف أكاَ أأ أل)ِ  ِفيِ أقاَ ِتمميِ ( ْو ِذّم ألممىَ أأ ًنمماَ)ِ إ ْي أد
ِر أم أماَ آَِخ ّد أق أماَ،ِ أت ُه ْن أق ِم ّد ِقّر (ُص ْلُم ألىَ ألُه اَ ِه أع ِنمم أيِمي ِب أهِب)ِ  ْذ أممم ْل اَ
ِه ألُه أأّن ْي أل ًفاَ أع ْل ُق أأ ِري ّط أواَل أر.ٍ  أخ أهاَِن آَ أوْج ِنيِ:  ّثاَ ُق اَل ّد أصمم ُي أماَ:  ُه ِني أثاَ

ِقّر ْلُم ِه اَ ِن أيِمي ّنُه ِب أس أأ ْي ِه ألُه أل ْي أل ْلٌف أع ِفمميِ أأ ُلُه:  ْوُ أقمم أو أخُر.ٍ  ِتمميِ آَ ِذّم
أمُل أت أد أأْن ُيْح ِري ِه ُي أفممْت إْن ِبم ِل أعمُة أت ِدي أوُ ْل ّنمميِ اَ أِل ْيت ;  ّد أعم أهماَ: أت ِفي

ًذاَ أأْخمم ْلممت:)ِ  ُق أذاَ ِمممْن ( ِإ أفمم أنمماَ اَلّشممْرِح: ( ْل ِب أر أق ْفِسممي ّت ِة،ِ اَل أعمم ِدي أوُ ْل ِباَ
أصّح أْل أهاَ أفاَ ّن أ

أنٌة،ِ أ أماَ أبُل أأ ْق ُي ُه أف أوُاَ ْع أف أد أل ّت أد اَل ْعمم ِر أب أراَ ْقمم ِْل أوُىَ اَ ْعمم أد أو
ُه أد ْع أب ّد)ِ  ِبُل اَلّر أقاَ أصممّح أوُم أْل ْوُُل اَ ِم أقمم أممماَ ِْل أهمماَ أعممْن اَ ّن أحاَِب: إ أْلْصمم اَ

أنٌة أظًراَ أمْضُموُ ألىَ أن ألىَ إ أع ِه:  ِل ْوُ ِدِق أق ّدي اَلّصاَ أع ّت أهاَ،ِ ِباَل أب ِفي ُأِجيمم أو
ِه ِق ْد ُوُُجمموُِب ِبِصمم أد ِب ْعمم أب ُلُه:  ْوُ أقمم أو أهمماَ.ٍ  ِظ ْف ِر ِح أراَ ْقمم ِْل ْي اَ ِه أأ ِر ْفِسممي أت ِب
ٌق ّل أع أت ألِف،ِ ُم ّت ْوُ ِباَل أل أعممىَ أف ّد أف اَ ألمم ّت ْو اَل ّد أأ أل اَلممّر ْبمم ِر أق أراَ ْقمم ِْل ألممْم اَ

أبْل ْق أِلّن ُي أف ;  ِل ّتاَ أد اَل ُدو أمْر ْل ُكمموُُن أل أواَ ِه،ِ أي ْيمم أل ِإْن أع أو أل ( ألممُه: أقمماَ
ِدي ْن ْو ِع ِعيِ أأ ْلٌف،ِ أم أق أأ ّد أوُىَ ِفيِ ُص ْع ِة أد أع ِدي أوُ ْل ّد اَ ألممِف أواَلّر ّت أواَل
ًعاَ ْط ّلُه أق أاَل أِلّن أو ألُم)ِ ;  ْع أظ أأ ْف ّل ِعٌر اَل ِة،ِ ُمْش أن أماَ أْل ْوُ ِباَ أل أل أو ألممُه: أقمماَ
أليِّ ْلٌف أع أعٌة أأ ِدي أل،ِ أو ِب ألْت ُق ّو ُأ أليِّ أو ُوُُجوُِب أع ْفِظ،ِ ِب ْلِح أل اَ أل:  ِقيمم أو
أبُل ْق ْوٍُل،ِ ِفيِ ُي ألىَ أق أع ِه أو ِل ُبوُ أذاَ أق أعىَ إ ّد أف اَ ألمم ّت ْو اَل ّد أأ أل اَلممّر ِبمم ُق
أصّح.ٍ  ِفيِ أْل اَ

ْوُ(      أل أقّر أو ْيٍع أأ أب ْو ِب ٍة أأ أب أهاَ.ٍ <ص:  ِه ِفي أباٍَض)ِ  ْق ِإ ُثّم14أو ) <
أك ِل أذ أن)ِ  أكاَ أل:  ًداَ أقاَ أفاَِس أرْرت ( ْق أأ ّنيِ أو أظ أة ِل ِفمميِ ألْم اَلّصّح أبممْل)ِ  ُيْق

ِه ِل ْوُ ألُه أق أو ِه.ٍ ( ِد أساَ أف ِليُف ِب ْلُمِقممّر أتْح ّنممُه اَ أأ ُكممْن ألممْم ألممُه)ِ  ًداَ،ِ أي أفاَِسمم
ِإْن أف أعْن ( أل)ِ  أك ِلِف أن أح ْل أف اَ أل أح ّنُه ( أأ ِقّر)ِ  ْلُم أن اَ ًداَ،ِ أكاَ أئ)ِ أفاَِس ِر أب أو )
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ْيِع ِمْن أب ْل ُة اَ أر أبمماَ أوِع ِة.ٍ  أبمم ِه ْل ِر أواَ أحممّر ْلُم ِة اَ أضمم ْو أهاَ،ِ أواَلّر ِل أأْصمم أم أك ِكمم أوُح
ألِن ْط ُب ْيِع ِب أب ْل ِة،ِ اَ أب ِه ْل ْوُ أواَ أل أو ِه ( ِذ أه أل:  ّداَُر أقاَ ٍد اَلمم ْيمم أز ٍرو،ِ أبممْل ِل أعْممم ِل

ْو أهاَ أأ ْبت أص ٍد،ِ ِمْن أغ ْي ٍرو ِمْن أبْل أز أمْت أعْم ّل ٍد ُس ْي أز أهممُر ِل ْظ أْل أأّن أواَ

ِقّر ْلُم أرُم اَ ْغ أهاَ أي أت أم ّنُه ِقي أِل ٍرو)ِ ;  أعْم أل ِل أنممُه أحاَ ْي أهمماَ أب أن ْي أب ِر)ِ أو أراَ ْق ِْل ِبمماَ )
ّوِل،ِ أْل ِنيِ اَ ّثاَ أرُم أل أواَل ْغمم ِة ألممُه أي أف أد أصمماَ ِر ِلُم أراَ ْقمم ِْل أهمماَ اَ أك ألممُه ِب ْلمم ِم
ِر ْي أغ ْل  اَ

أيِصّح(      ُء أو أناَ ْث ِت أل إْن اَِلْس أص ّت ألْم اَ أنىَ أو ْث أت ْلُمْس اَ ْق)ِ  أر ْغ أت ُيْس
ْنُه ألممُه ِم ُوُ:  ألمميِّ أنْحمم ٌة أع أر أشمم أثممًة،ِ إّل أع أل ألِف أث ًة إّل ِبِخ أر أشمم أل أع أف

أزُمُه أيِصّح،ِ ْل أت ٌة،ِ أو أر أش ْوُ أع أل أت أو أك أد أس ْع ِر أب أراَ ْق ِْل ْو اَ أم أأ ّلمم أك ٍم أت أل أك ِب
ِبيِّ،ِ أن أنىَ ُثّم أأْج ْث أت ُء،ِ أيِصّح ألْم اَْس أناَ ْث ِت أوُ اَِلْس ُه أباَِت ِمْن أو ْث ِْل ْفيٌِ،ِ اَ أن

ْفيِِ أوِمْن ّن ْوُ اَل أل أف أباٌَت.ٍ ( ْث ألُه إ أل:  ألمميِّ أقاَ ٌة أع أر أشمم أعًة،ِ إّل أع إّل ِتْسمم
أيممًة،ِ ِن أماَ أب أث أجمم أعٌة)ِ <ص:  أو أِلّن15ِتْسمم أنممىَ >  ْع أم ْل أعًة إّل اَ أل ِتْسمم

أزُم،ِ ْل أيًة إّل أت ِن أماَ أزُم،ِ أث ْلمم أزُم أت ْلمم أت أيممُة أف ِن أماَ ّث ُد اَل أوُاَِحمم ْل ِقيِ أواَ أبمماَ ْل ِمممْن اَ
أيِصّح أو ِة.ٍ ( أر أش أع ْل ِر ِمْن اَ ْي ْنِس أغ ْلِج ْلٍف اَ أأ ًباَ،ِ إّل أك ْوُ ّيُن أث أب ُي ْوٍُب أو أثمم ِب

ُتُه أم أن ِقي ْلٍف)ِ،ِ ُدو ِإْن أأ أن أف ّي ْوٍُب ُب أث ُتممُه ِب أم ْلممٌف ِقي أيمماَُن أأ أب ْل ٌوُ،ِ أفاَ ْغمم أل
ُطُل ْب أي ُء أو أناَ ْث ِت ّنُه اَِلْس أِل أن ;  ّي أد أماَ أب أراَ أ

ِه،ِ أ ّنُه ِب أأ أك أظ أف ّف أل ِه أت أل ِب ِقي أو
ُطُل أل ْب ُنُه أي ّي أب ُي ِر أف ْي أغ ِرٍق،ِ ِب ْغ أت أيِصّح ُمْس أو)ِ  ّيممِن (ِمممْن ( أع ْلُم ِه اَ ِذ أهمم أك

ِر ّداَ أذاَ إّل ألُه اَل أت،ِ أه ْي أب ْل ْو اَ ِه أأ ِذ ِهُم أه أراَ ّد أذاَ إّل ألُه اَل أم)ِ،ِ أه أه ّدْر اَل
ْو أذاَ أأ ُع أه ِطي أق ْل ِه إّل ألُه اَ ِذ أة،ِ أه ِفيِ اَلّشاَ أو ّيِن ( أع ْلُم ّذ)ِ أوْجممٌه اَ أشمماَ

ّنممُه ُء أيِصممّح أل أأ أناَ ْث ِت ْنممُه اَِلْسمم ّنممُه ِم أِل ْيممُر ;  ٍد،ِ أغ أتمماَ ْع ُد ُم أتمماَ ْع ْلُم أواَ
ُء أناَ ْث ِت أماَ ِمْن اَِلْس أك ْلت:)ِ  ُق ألِق.ٍ ( ْط ْلُم أل اَ ِعيِّ أقاَ ِف اَلّشممْرِح.ٍ ِفيِ اَلّراَ

ْوُ أل ِء ( أل ُؤ أه أل:  ُد أقاَ ِبي أع ْل ًداَ إّل ألُه اَ أل،ِ أواَِحم ِبم أع ُق أيماَِن ِفميِ أوُرِجم أب ْل اَ
ِه،ِ ْي أل ِإْن إ ُتوُاَ أف ًداَ إّل أماَ أم أواَِح أع أز ّنُه أو أنىَ أأ ْث أت ْلُمْس أق اَ ّد ِه)ِ ُص ِنمم أيِمي ِب

ّنُه ِذي أأ ّل ُه اَ أد أراَ أ
ِء أ أناَ ْث ِت ألىَ ِباَِلْس أع ّلُه اَلّصِحيِح ( أاَل ِنيِ أو ّثمماَ أواَل ألممُم)ِ  ْع أأ

ُق أل ّد أص ِة.ٍ  ُي أم ْه ّت ِلل
أذاَ)ِأفْصٌل(      إ أقّر :  أأ أسٍب ( أن أقُه إْن ِب أح ْل أأْن أأ ِب ِه)ِ  ْفِس أن أل: ِب أقاَ

أذاَ ِنيِ أه ْب أط اَ ِر ُت ُاَْش ْي ( أأ ِه)ِ  ِت أحاَِق،ِ ِلِصّح ْل ِْل أأْن اَ أبُه أل ( ّذ أك ْلِحّس)ِ ُي اَ
ُبُه ِذي ْكمم أت أأْن أو أن ِبمم ُكمموُ ّوُُر أل ِسممّن ِفمميِ أي أصمم أت أن أأْن ُي ُكمموُ ًبمماَ أي أأ

أحِق ْل أت ْلُمْس أل ِل أو ُع)ِ،ِ ( ُبُه اَلّشْر ِذي ْك أت أأْن أو ِب ْي ( أأ أن)ِ  ُكمموُ ُق أي أح ْل أت ْلُمْسمم اَ
أف ْعُرو أم أسِب ( ّن ِه ِمْن اَل ِر ْي أأْن أغ أقُه أو ّد أص ُق ُي أح ْل أت ْلُمْسمم أن إْن اَ أكمماَ

ْهًل أأْن أأ ِب ِديِق)ِ  ّتْص أن ِلل ِقًل أكاَ ًغاَ أعاَ ِل أِلّن أباَ ّقاَ ألُه ;  ِه.ٍ ِفمميِ أح ِب أسمم أن
ِإْن أفمم أن ( ًغمماَ أكمماَ ِل أبُه أباَ ّذ أكمم ألممْم16<ص:  أف ُبُه >  أسمم أن ُبممْت)ِ  ْث (إّل أي
ٍة)ِ،ِ أن ّي أب ِإْن ِب ُكممْن ألممْم أفمم أنممٌة ألممُه أت ّي أفممُه،ِ أب ّل ِإْن أح أف أفمم ألمم أطْت أح أق أسمم



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

ُه،ِ أوُاَ ْع ِإْن أد أل أو أك أف أن أل ّدِعيِ أح ْلُم أت اَ أب أث ُبُه،ِ أو أس ْوُ أن أل أت أو أك أعممْن أس
ِديِق ّتْص ِذيِب اَل ْك ّت ُبْت ألْم أواَل ْث ُبُه،ِ أي أسمم أممماَ أن أل أك ّنممُه أقمماَ ِعمميِّ: إ ِف اَلّراَ

ّيُة ِر أقِض أباَ ِت ْع أل اَ أشِم أو ِديِق.ٍ  ّتْص أت اَل ُكوُ ْوُُل اَلّسمم ِإْن أقمم أفمم ِة:  أضمم ْو اَلّر
أق أح ْل أت ًغاَ اَْس ِل ألْم أباَ ْقُه أف ّد أص ُبممْت ألْم ُي ْث أسممُب أي ّن ٍة،ِ إّل اَل أنمم ّي أب ِإْن ِب أو )
أق أح ْل أت ِغيًراَ اَْس ُبُه أص أس أن أت)ِ  أب ْوُ أث أل أف أغ ( أل أبُه أب ّذ أك ُبُه ألْم أو أسمم أن ُطممْل)ِ  ْب أي

ِفيِ أِلّن ( أصّح)ِ ;  أْل أب اَ أس ّن أتاَُط اَل أل ألممُه،ِ ُيْح ُع أف ِف أد ْنمم أد أي ْعمم ِه.ٍ أب ِت ُبمموُ ُث
ُطُل ْب أي ِنيِ:  ّثاَ أِلّن أواَل أم ;  ْك ْلُح ِه اَ ِه ِب ِن ْوُ أك أر ِل ْي ْهٍل أغ ِر،ِ أأ أكمماَ ْن ِْل ْد ِل أقمم أو

أر ْهًل أصاَ أر،ِ ألُه أأ أك ْن أأ ِري أو أيْج ألُف أو ْلِخ أماَ اَ ْوُ ِفي أق أل أح ْل أت ًنمماَ اَْس ُنوُ أمْج
أق أفاَ أأ أيِصّح أف أو أر.ٍ ( أك ْن أأ أق أأْن أو ْلِح أت ًتاَ أيْس ّي ِغيًراَ أم أذاَ أص أك ِبيًراَ أو ِفيِ أك

ِنيِ ّثاَ أواَل أصّح)ِ.ٍ  أْل أوُاَِت أل اَ أف ألىَ ِل أع أو)ِ  ِديِق.ٍ ( ّتْص ّوِل اَل أْل ْي اَ أأ ُثممُه)ِ  ِر أي )
أت ّي أم ْل أق،ِ اَ أح ْل أت ْلُمْس أل اَ أظُر أو ْن ألىَ ُي ِة إ أم ْه ّت ْوُ اَل أل أو أق ( أح ْل أت أنمماَِن اَْس ْث اَ

ًغاَ ِل ُبُه أباَ أس أن أت)ِ  أب أمْن أث ِل أماَ،ِ ( ُه ْن أقُه)ِ ِم ّد ِإْن أص ْق ألممْم أف ّد أصمم ًداَ ُي أواَِحمم
أماَ ُه ْن أض ِم ِر ألممىَ ُع ِئِف أع أقمماَ ْل أممماَ اَ ِتيِ أك ْأ أي أل أسمم ْبمم أتمماَِب أق ْتممِق.ٍ ِك ِع ْل اَ

ْكممُم أوُح ِذي ( ّلمم ِر)ِ اَ ِغي ُقُه اَلّصمم ْلِح أت ِتيِ أيْسمم ْأ أيمم أنمماَِن.ٍ ( ْث أتمماَِب اَ ِك ِفمميِ)ِ 
ِقيِط ّل أء إْن (اَل ّلُه أشاَ أماَ اَل أك ألىَ)ِ  أعاَ ِتيِ أت ْأ أي ِه أس ْكمُم ِفي أحاَِق ُح ْل ِت اَْسم
ِة أأ أمْر ْل ِد.ٍ  اَ ْب أع ْل أواَ

ْوُ(      أل أل أو ِد أقاَ أل أوُ أذاَ ِل أه ِه:  ِت أم ِدي أأ أل أت أو أب ِه،ِ أث ِط أشْر ِب ُبُه)ِ  أس أن
أل أو ُبُت ( ْث ُد أي أل ِتي أماَِل ِفيِ اَِلْس ِت ِر)ِ ِلْح أه ْظ أْل ّنُه اَ أهاَ أأ أد أل ْو أكاٍَح أأ ِن ُثّم ِب

أهاَ،ِ أك أل ِنيِ أم ّثاَ ُبُت أواَل ْث ألىَ أحْمًل أي ّنُه أع أهاَ أأ أد ألمم ْو ْلممِك،ِ أأ ْلِم أْلْصممُل ِباَ أواَ
أدُم أذاَ أعمم أكمم أو أكمماَِح.ٍ ( ّن ْوُ اَل أذاَ ألمم أهمم ِه:  ِفيمم أل)ِ  ِدي أقمماَ ألمم أو ْدته ( ألمم ِفمميِ أو

أل ِكيِ)ِ  ْل ُبُت ِم ْث ِه أي ُد ِب أل ِتي ِر،ِ ِفيِ اَِلْس أه ْظ أْل أماَِل اَ ِت ّنممُه ِلْح أهمماَ أأ أل أب أأْح

أكاٍَح ِن أهمماَ،ِ ُثمّم ِب أك أل ِنيِ أم ّثمماَ ُلمُه أواَل ألمىَ أيْحِم ّنمُه أع أهمماَ أأ أل أب ْلمِك،ِ أأْح ْلِم ِباَ
ِإْن أفمم ْقممت ( ِل أع أل:  ِه أقمماَ ِكمميِ ِفمميِ ِبمم ْل أت ِم أبمم أع أث أطمم أق ْن أواَ ُد)ِ  أل ِتي اَِلْسمم

أماَُل،ِ ِت ِإْن اَِلْح أف أنْت ( أراًَشمماَ أكماَ أأْن ِف ِبمم أقمّر ألمُه)ِ  أهماَ أأ ِئ ْط أوُ أقمُه)ِ ِب ألِح )
ُد أل أوُ ْل أراَِش اَ ِف ْل ِباَ ِر ِمْن ( ْيمم أل أغ أقمماَ أحاٍَق)ِ.ٍ  ْل ِت ّلىَ اَْسمم ّلممُه أصمم ِه اَل ْيمم أل أع

أم: <ص:  ّل أس ِفي17ِأو ْبِن >  ِة اَ أم ُد أأ أل أوُ ْل أة: {اَ أع ُه أزْم أواَ أر أراَِش}ٍ  ِف ْل ِل
ِإْن أو أخاَِن.ٍ ( ْي أنْت اَلّش أجممًة أكمماَ ّو أز ُد ُم ألمم أوُ ْل أِلّن أفاَ ْوِج)ِ ;  أش ِللممّز أراَ ْلِفمم اَ
ُق أحاَ ْل ِت أواَْس ِد ألُه.ٍ ( ّي ْي اَلّس أأ ِطٌل)ِ  أر أل أباَ أباَ ِت ْع ِه اَ أأّماَ ِب أو أذاَ ( أق إ أحمم ْل أأ

أب أس ّن ِه اَل ِر ْي أغ أذاَ ِب أه ْو أأِخيِ أك ُبُت أعّميِ،ِ أأ ْث أي ُبُه أف أس أحممِق ِمْن أن ْل ْلُم اَ
أْلِب أكاَ ِه)ِ  ّد ِب أج ْل أماَ أواَ أر ِفي ِك ِباَلّشُروِط ُذ ِفمميِ ( ِة)ِ  أق ِب أحمماَِق اَلّسمماَ ْل ِْل اَ

ْيًضاَ أأ أرُط)ِ  أت ُيْش أو ِه.ٍ ( أنْفِس ْوُُن ِب أك أحممِق ( ْل ْلُم ِه اَ ًتمماَ،ِ ِبمم ّي أل أم أرُط أو أت ُيْشمم
أن أل أأْن ُكوُ ُه أي أفاَ أصّح)ِ،ِ ِفيِ أن أْل أيُجمموُُز اَ ُقُه أف أحمماَ ْل ِه إ أد ِبمم ْعمم ِه أب ِيمم ْف أن

ُه،ِ ّياَ أممماَ إ ْوُ أك أقُه ألمم أح ْل أت أوُ اَْسمم أد ُهمم ْعمم ُه أأْن أب أفمماَ أعمماٍَن أن ِل ْو ِب ِه،ِ أأ ِر ْيمم أغ
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ِنيِ ّثاَ أرُط أواَل أت أر،ِ أممماَ ُيْشمم ِكمم أل ُذ ُق أيُجمموُُز أف أحمماَ ْل ِْل ُكوُُر اَ ْذ أممم ْل أِلّن اَ  ;
أحمماَِق ِفمميِ ْل ُه أمممْن إ أفمماَ ِه أن أد ِبمم ْعمم ِه أب ِت ْوُ أق أممم أحمماَ ْل ٍر إ ِه،ِ أعمماَ ِب أسمم أن ِب

أرُط أت ُيْش أو ْوُُن ( ِفيِ أك ِقّر)ِ  ْلُم أحاَِق اَ ْل أسِب إ ّن ِه اَل ِر ْي أغ ًثاَ ِب ِر أواَ ِئًزاَ)ِ ( أحاَ
ِة أك ِر أت أحِق ِل ْل ْلُم ِه اَ ًداَ ِب أن أواَِحمم ْو أكمماَ أر،ِ أأ أثمم ْك ْيِن أأ أن ْب أقممّراَ أكمماَ ِلٍث أأ أثمماَ ِب

ُبممُت ْث أي ُبُه أف أسمم ِرُث أن أيمم أممماَ أو ِفي أصممّح)ِ  أْل أواَ أممماَ.ٍ ( ُه أع أذاَ أم أقممّر إ ُد أأ أحمم أأ

ْيِن أز ِئ أحاَ ْل ِلٍث اَ أثاَ ُه ِب أر أك ْن أأ أخُر أو أأّن اَْل أق ( أح ْل أت ْلُمْس ّنممُه أل اَ أِل ِرُث)ِ ;  أيمم
ُبْت ألْم ْث ُبُه،ِ أي أس أل أن أو ِرُك ( أشاَ ِقّر ُي ْلُم ِنيِ ِفيِ اَ ّثمماَ أواَل ِه)ِ  ِت ِرُث ِحّص أيمم

أأْن18<ص:  ِب أك >  ِر أشاَ ِقّر ُي ْلُم ِه،ِ ِفيِ اَ ِت ألىَ ِحّص أع ّوِل أو أْل أدُم اَ أعمم
ِة أك أر أشاَ ْلُم ِر ِفيِ اَ ِه ِم،ِ أظاَ ْك ْلُح ِطِن ِفيِ أأّماَ اَ أباَ ْل أذاَ اَ أن إ ْلُمِقممّر أكاَ اَ

ًقاَ ِد ِه أصاَ ْي أل أع أكُه أأْن أف ِر أماَ ُيْش ِه ِفي ِري أصممّح ِفيِ ُي أْل ِه،ِ اَ ِثمم ُل ُث أل: ِب ِقيمم أو
ِه ِف ِنْص أصّح ِب أْل أو)ِ اَ أأّن ( أغ ( ِل أباَ ْل ِة ِمممْن اَ أثمم أر أوُ ْل ُد أل اَ ِر أفمم ْن ِر)ِ،ِ أي أراَ ْق ِْل ِبمماَ

ِظممُر أبْل أت ْن أغ أي ُلمموُ ِبيِّ،ِ ُب ِنيِ اَلّصمم ّثمماَ ُد أواَل ِر أفمم ْن ِه أي أكممُم ِبمم ُيْح ُبمموُِت أو ُث ِب
أسِب ّن أحاَِل ِفيِ اَل ْل ّنُه اَ أِل ِطيٌر ;  أزُف أل أخ أجاَ ِه ُي  ِفي
أصّح(      أْل ّنُه أو)ِ اَ أأ ْوُ ( أقّر أل ُد أأ أح ْيِن أأ أز ِئ أحاَ ْل ْيِن)ِ اَ أث ِر أوُاَ ْل ِلٍث،ِ اَ أثاَ ِب

أر أك ْن أأ أو أخُر ( أت اَْل أماَ ألْم أو ْثممُه أو ِر ْلُمِقممّر إّل أي أت اَ أبمم أِلّن أث أسممُب)ِ ;  ّن اَل
أع أراَِث أجِمي ْلِمي أر اَ ِنيِ ألممُه،ِ أصاَ ّثمماَ ُبممُت أل أواَل ْث أظممًراَ أي ألممىَ أن ِر إ أكمماَ ْن إ

أوُّرِث ْلُممم أصممّح اَ أْل أو)ِ اَ أل.ٍ ( أْلْصمم ّنممُه اَ أأ ْوُ ( أقممّر ألمم ْبممٌن أأ ٍز اَ ِئ ِة أحمماَ ّوُ ُأُخ ِبمم
ُهوٍُل،ِ أر أمْج أك ْن أأ ُهوُُل أف أمْج ْل أب اَ أس ِقّر أن ْلُم ّثْر ألممْم اَ أؤ ُه ُيمم أكمماَُر ْن ِه)ِ إ ِفيمم
ُبُت ْث أي أو ْيًضاَ ( أسممُب أأ ِنيِ أن ّثمماَ أواَل ُهمموُِل)ِ  أمْج ْل ّثُر اَ أؤ أكمماَُر ُيمم ْن ِْل أتمماَُج اَ أيْح أف
ْلُمِقممّر ألممىَ اَ ِة إ أنمم ّي أب ْل ألممىَ اَ ِه،ِ أع ِب أسمم ِلُث أن ّثمماَ ُبممُت أل أواَل ْث أسممُب أي أن

ُهوُِل أمْج ْل ِه اَ ْعِم أز ِقّر أأّن ِل ْلُم أس اَ ْي ِرٍث،ِ أل أوُاَ أصممّح ِب أْل أو)ِ اَ ّنممُه ( أأ أذاَ ( إ
أن ِرُث أكاَ أوُاَ ْل ِهُر اَ ّظاَ ُبُه اَل ُق أيْحُج أح ْل أت ْلُمْس أأٍخ اَ أقّر أك ْبٍن أأ ّيممِت ِبمماَ أم ْل ِل
أت أب ْبممِن أث ِلِل أسممُب)ِ  ّن أل اَل أو ألممُه،ِ ( أث)ِ  ِنيِ إْر ّثمماَ ُبممُت أل أواَل ْث أسممُب أي ّن اَل
ْيًضاَ ّنُه أأ أِل ْوُ ;  أت أل أب أت أث أب أث ِْلْرُث،ِ أل ْوُ اَ أل أث أو ِر ْبُن أو أب اَِل أْلُخ ألُحِج اَ

أيْخمُرُج ِة أعممْن أف ّيم ِل ْه ِر أأ أراَ ْقم ِْل أتِفميِ اَ ْن أي أسمُب أف ْبمِن أن أراَِث.ٍ اَِل ْلِميم أواَ
ِلُث ّثاَ أتمماَِن أواَل ُب ْث أل أي أْلُخ أيْخممُرُج أو أحْجِب اَ ْل ِة أعممْن ِبمماَ ّيمم ِل ْه ِر،ِ أأ أراَ ْقمم ِْل اَ

ِإّن أر أف أب أت ْع ْلُم ْوُُن اَ ِقّر أك ْلُم ِئًزاَ اَ ِة أحاَ أك ِر ّت أل ِلل ْوُ ُه أل أراَُر ْق إ

العارية كتاب
ِد19ص: <      ِدي أتْش ِب ِء،ِ >  أياَ ْل ْد اَ أق ّفُف أو أخ أماَ اَْسٌم ُت أعاَُر،ِ ِل ُي
ُق ّق أح أت أت ٍر أو ِعيمم ِه ِبُم ِر ْيمم أغ أشممْرُط  أو ِر ( ِعيمم ْلُم أِلّن ِصممّحُة اَ ِه)ِ ;  أبّرِعمم أت
أة أر أعاَ ِْل ٌع اَ أبّر ِة أت أح أباَ ِإ ِة،ِ ِب أع أف ْن أم ْل ُكُه اَ ْل أوِم أة ( أع أف ْن أم ْل ِعيُر اَ ُي ْأِجٌر أف أت ُمْسمم

ِعيٌر أل أت ألىَ ُمْس ِنيِ أع ّثاَ أواَل ْكِفيِ اَلّصِحيِح)ِ  أي ُقوُُل:  ِر ِفيِ أي ِعي ْلُم أأْن اَ
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أن ُكوُ أعُة أت أف ْن أم ْل أحًة اَ أباَ أشممْرُط ألُه،ِ ُم ِر أو ِعي أت ْلُمْسمم ًذاَ اَ أر ِمّممماَ أأْخمم ِكمم ُذ
ِر ِفيِ ِعي ْلُم ِه ِصّحُة اَ ِل ُبوُ أع،ِ أق أبّر ّت أل اَل ُة أتِصمّح أف أر أعماَ ِبيِّ،ِ إ أل اَلّصمم أو

ْتُه أر أعاَ أت ْي اَْسمم أأ ألممُه)ِ  أو ِر ( ِعي أت ْلُمْسمم أأْن ِل أب ( ِني أت ِفيِ أمممْن أيْسمم ْوُ أت أيْسمم
ألُه،ِ أة)ِ  أع أف ْن أم ْل أأْن اَ أب أك أك أة أيْر ّب ّداَ أة اَل أر أعاَ أت ْلُمْس ُلُه اَ ِكي ِه.ٍ ِفمميِ أو ِت أج أحمماَ

أشْرُط أو)ِ  ِر ( أعاَ أت ْلُمْس ُنُه (اَ ْوُ ًعمماَ أكمم أف أت ْن ِه ُم أع ِبمم ِء أممم أقمماَ ِه)ِ،ِ أب ِنمم ْي أل أع أف
ُة أتُجوُُز أر أعاَ ِة إ أممم ِع ْط أْل أِلّن اَ أهمماَ ;  أت أع أف ْن أهاَ ِفمميِ أم ِك أل ْه ِت أتُجمموُُز اَْسمم أو )
ُة أر أعاَ ٍة إ أي ِر ِة أجاَ أم ْد ٍة ِلِخ أأ أر ٍر اَْم أك أذ ْو)ِ  ِة،ِ أأ أي ِر أجاَ ْل ِل ٍم)ِ  أر أمْح أل ( أيُجوُُز أو

أهاَ ُت أر أعاَ أتاَِع إ ِتْم أهمماَ،ِ ِلِلْس أل ِب ِة أو أممم ْد ٍر ِلِخ أكمم ِر أذ ْيمم ٍم أغ أر ْوُِف أمْحمم أخمم ِل
ِة،ِ أن ْت ِف ْل أذاَ إّل اَ أنْت إ ًة أكاَ أر ِغي أهىَ،ِ أل أص أت ْو ُتْش أحًة أأ ِبي أتُجوُُز أق ِفمميِ أف
أصّح أْل ِة،ِ ِفيِ اَ أض ْو ُهوُُم اَلّر ْف أم ْل ْفيِِ ِمْن أواَ ِز أن أوُاَ أج ْل أل اَ أقاَ أو ُد.ٍ  أساَ أف ْل اَ

أوُِسيِط ِفيِ ْل ِة ِفيِ اَ أم ْد ْلِخ ِة اَ أع ِباَلّصّح ِة أم أم ْلُحْر  اَ
ُه(      أر ْك ُي ُة أو أر أعاَ ٍد إ ْب ٍم أع ِل أة ُمْس أه أراَ أك ٍر)ِ  ِف أكاَ ٍه،ِ ِل ِزي ْن أد أت أزاَ

ِة ِفيِ أضمم ْو أح اَلّر ِنيِّ أصممّر أجمماَ ْلُجْر أن اَ أخممُرو أهمماَ أوآَ ّن أ
أ أراٌَم،ِ ِب ِكممّن أحمم أل أو

أصممّح أْل أوُاَُز اَ أجمم ْل أل20ه.ٍ <ص:  اَ اَ ّلمم ُع أو أهممِب ِفمميِ >  ْن ْلِم أدُم اَ أعمم
ِز أوُاَ أجمم ْل ّنُه اَ أأ أمُه أأْن أيُجمموُُز أل ِبمم ُد أصممّح أيْخمم أْل أواَ أراَُط ( ِت ألْفممٍظ اَْشمم
أك ُت أعْر أأ ْو أك ِنيِ،ِ أأ ْكِفيِ أأِعْر أي ْفُظ أو أماَ أل ِه ِد أح أع أأ ْعِل أم أممماَ ِف أك ِر)ِ  أخ اَْل

ِة ِفيِ أح أباَ ِم،ِ إ أعاَ ّط ِبُل اَل أقاَ أصّح أوُم أْل ُه أممماَ اَ أر أكمم ّليِ أذ أوُ أتمم ْلُم ّنممُه اَ أل أأ
أرُط أت ْفممٌظ ُيْش ّتممىَ أل ْوُ أح أطممىَ ألمم ْع ًيمماَ أأ ِر أسممُه أقِميًصمماَ أعاَ ِب أل أتّمممْت أف
ُة،ِ أر أعاَ ِْل أذاَ اَ أك ْوُ أو أش أل أر ِه أفمم ِف ْي أضمم ًطاَ ِل أسمماَ أمممْن ِب ِلممُس ِل ِه،ِ أيْج ْيمم أل أع
أس ْيمم أل ًة أف أر أعمماَ أمممْن إ أس ِل ألمم ِه أج ْيمم أل ّنممُه أع أِل ّد أل ;  ِييممِن ِمممْن ُبمم ْع أت

ِر ِعي أت ْلُمْس ْوُ اَ اَ أل أو ْي ه.ٍ ( أأ أكممُه)ِ  ُت أعْر أأ أل:  ِري أقمماَ أممماَ أثًل ِح أفممُه)ِ أم ِل ْع أت ِل )
ألِفك،ِ أع ْو ِب أأ ِنيِ ( أر ِعي ُت أسك ِل أر أوُ أف ُه ٌة أف أر أجاَ ٌة إ أد أة ُتمموُِجُب أفاَِس أر ُأْجمم

ْثممِل)ِ،ِ ْلِم ْي اَ أد أأ ْعمم ْبممِض أب أق ْل أة اَ ّد أسمماَِك،ِ ُممم ِْلْم أوُ اَ ُهمم أل:  ِقيمم ٌة أو أر أعمماَ إ
ٌة،ِ أد أذاَ أفاَِس أه ِظٌر أو ألىَ أناَ ْفِظ إ ّل ِه اَل ِد أساَ أف ِر أو ْك ِذ أوُِض،ِ ِل ِعمم ْل ّوُل اَ أْل اَ

ِظٌر ألىَ أناَ أنىَ،ِ إ ْع أم ْل ِه اَ ِد أساَ أف ِة أو أل أهاَ أج ِة ِل ّد ْلُم ْوُ اَ ألمم أو ألِف.ٍ  أع ْل أل: أواَ أقمماَ
ُتممك أعْر ِه أأ ِذ أر أهمم ّداَ ْهًراَ اَلمم ِم ِمممْن أشمم ْوُ أيمم ْل ِة اَ أر أشمم أع أم،ِ ِب ِهمم أراَ ْو أد أأ

ِنيِ أر ِعي ُت أبك ِل ْوُ ْهًراَ أث ِم ِمْن أش ْوُ أي ْل أهْل اَ أيِ أف ٌة ِهمم أر أجمماَ أحٌة إ ْو أصممِحي أأ

ٌة أر أعمماَ ٌة إ أد أهمماَِن ؟ أفاَِسمم ًء أوْج أنمماَ ألممىَ ِب أر أأّن أع أبمماَ ِت ْع ْفِظ اَِل ّل ْو ِبمماَل أأ

أنىَ.ٍ  ْع أم ْل ِباَ
ِبيٌه(      ْن ّيُة)ِأت أقِض ِد :  أساَ أف ْل أكُه ِفيِ اَ ُت أعْر أفُه أأ ِل ْع أت أن أأْن ِل ُكوُ أي

ألُف أع ْل ِة ِفيِ اَ أر أعاَ ِْل ألىَ اَ ِلِك،ِ أع أماَ ْل ُلُه اَ ْث أعمماَُم أوِم ِقيممِق،ِ أط أوُ اَلّر ُهمم أو
ٌق ِف أوُاَ أماَ ُم أياَِن ِفيِ ِل أب ْل ّي.ٍ  أعْن اَ ِر أم ْي اَلّص
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أل      أقاَ أقاَِضيِ أو ْل ألىَ اَ أع ْيٌن:  أس ِر ُح ِعي أت ْلُمْس ألمُف اَ ِة أع ّبم ّداَ اَل
أهاَ،ِ ُي ْق أسمم أعمماَُم أو أط ِد أو ِعيمم ْل ُبُه21<ص:  اَ أراَ أشمم أو أنممُة >  ْؤ أوُم ّد)ِ ( اَلممّر
ِة ّيمم ِر أعاَ ْل ألممىَ ِل أع ِر)ِ ِمممْن ( ِعي أت ْلُمْسمم ِلممِك اَ أماَ ْل ْو اَ ِر أأ ْأِج أت ْلُمْسمم ّد إْن اَ ُر

ِه،ِ ْي أل ِإْن أع ّد أف ألىَ ُر ِلِك أع أماَ ْل أنُة اَ ْؤ ْلُم ِه،ِ أفاَ ْي أل أممماَ أع ْوُ أك ّد ألمم ِه أر ْيمم أل أع
أر أج ْأ أت ْلُمْس ِإْن اَ أف أفْت ( ِل أماٍَل أل أت ْع ِت أهاَ،ِ ِباَْس أن ِإْن أضممِم أفممّرْط)ِ ألممْم أو ُي

أل ألىَ أقاَ أع ِبيِّ: { ّن ِد اَل أي ْل أذْت أماَ اَ أخمم ّتممىَ أأ أل أح أقمماَ أو أيُه}ٍ.ٍ { ّد أؤ ِفمميِ ُتمم
ْدُرٍع أهاَ أأ أذ أخ أن ِمْن أأ أوُاَ ْف أيٌة ْبِن أص ِر أعاَ أة:  ّي أم أماَ ُأ ُه أواَ أر أنٌة}ٍ  ُبوُ أمْضُموُ أأ

ُود ُه أداَ ْيُر أغ ِتيِ أو ْأ أي أس أهمماَ أو ّن أ
أمُن أ ِة ُتْضمم أممم ِقي أم ِب ْوُ ألممِف،ِ أيمم ّت ألممُف اَل أت أو

أهاَ ْعِض أل أب أل:  ِقي أو ِه أمْضُموٌُن.ٍ  ِف أل أت أماَِل،ِ أك ْع ِت أصممّح ِباَِلْسمم أْل أواَ ّنممُه ( أل أأ
أمُن ُق)ِ ِمممْن أممماَ أيْضمم أمِحمم ْن ْو أي أأ أيمماَِب.ٍ ( ّث ُق اَل أسممِح ْن أماَِل)ِ.ٍ أي ْع ِت ِباَِلْسمم

أمُن أيْضمم ِلُث:  ّثاَ أواَل أماَ.ٍ ( ُه ُن أم أيْض ِنيِ:  ّثاَ ْي أواَل أأ أق)ِ  أمِحمم ْن ْلُم أيِ اَ ِل أبمماَ ْل أن اَ ُدو
أسِحِق ْن ْلُم ْي اَ ِلِف أأ ّتاَ ْعِض اَل ِه،ِ أب ِئ أزاَ أه أأْج ّوُل ُوّج أْل أأّن اَ أممماَ أممماَ ِب ِه ِب

أث أد أبٍب أعْن أح ُذوٍن أس ْأ ِه،ِ أم ِنيِ ِفي ّثمماَ ّق أواَل أحمم أل:  ِة أقمماَ أيمم ِر أعاَ ْل أأْن اَ

ّد،ِ أر ْد ُت أقم أر أو ّذ أعم أهماَ أت ّد ّوِل ِفميِ أر أْل أمُن اَ ُتْضم ِر ِفميِ أف ألِت آَِخم أحماَ
ِم،ِ ِوُي ْق ّت أت اَل أفاَ ّد أو أهاَ أر ْعِض ِنيِ ِفيِ أب ّثاَ أمُن اَل أيْضمم ألُه،ِ أف أد ِلُث أبمم ّثمماَ أواَل

أق أر ِد أف ُوُُجوُ ٍد ِب ُدو ِنيِ ِفيِ أمْر ّثاَ أن22<ص:  اَل ُدو ّوِل،ِ >  أْل أأ اَ أش أن أو
ِلُث ّثاَ ُد اَل ِزي أم ْل ألىَ اَ ِر أع أحّر ْلُم ْيِن أجْمِع ِمْن اَ أت أل أ

أ أمْس ْل ِعيُر اَ أت ْلُمْسمم أواَ )
ٍر ِمْن ْأِج أت أف أل ُمْس ِل ّتاَ أمُن)ِ اَل ِفيِ أيْض ّنُه ( أِل أصّح)ِ ;  أْل ُبُه،ِ اَ ِئ أوُ أنمماَ ُهمم أو

ِنيِ أل ّثاَ أواَل أمُن.ٍ  أمُن أيْض أيْض أل:  ِر أقاَ ِعي أت ْلُمْسمم ِلممِك ِمممْن أكاَ أماَ ْل ْوُ اَ ألمم أو )
أفْت ِل ُتُه أت ّب ِد ِفيِ أداَ ِكيٍل أي أثُه أو أع ِه،ِ ِفمميِ أب ِل ْغ ْو ُشمم ِد ِفمميِ أأ أمممْن أيمم

أهاَ أم ّل ِه أس ْي أل ْي إ أأ أهاَ)ِ  أض ّو أر ُي أهاَ،ِ ِل أم ّل أع أل ُي أف ألىَ ( أع أن)ِ  أماَ ِكيِل أض أوُ ْل ْو اَ أأ

ِئِض ّنُه اَلّراَ أِل أهاَ ألْم ;  ْذ ْأُخ أرِض أي أغ ِه ِل ْفِس أس أن ْي أل ِعيًراَ أف أت  ُمْس
ْي(      أأ ألُه)ِ  ِر أو ِعي أت ْلُمْس ُع ِل أفاَ ِت ْن أسِب (اَِل أح ْذِن،ِ ِب ِْل ِإْن اَ ُه أف أر أعاَ أأ

ِة أع أراَ ِز ٍة ِل أط ْن أهاَ،ِ ِح أع أر أهمماَ أز أن ُدو أو أهمماَ)ِ  أل ْث ِر ِفمميِ أوِم أر أْلْرِض أضمم (إْن اَ
أعْن ألْم أهُه)ِ  ْن أهاَ،ِ أي ِر ْي ِإْن أغ ُه أف أهاَ ْنُه أن ُكْن ألْم أع ُعُه،ِ ألُه أي أس أزْر ْي أل أو
أع أأْن ألُه أر أهاَ أماَ أيْز أق ْوُ ِة أف أر ّذ ْطِن،ِ أكاَل ُق ْل ْو أواَ أأ ِر ( ِعي ْع ألْم اَلّش أر أيْز
أقُه أممماَ ْوُ ِإّن أفمم أفمم ٍة)ِ  أطمم ْن أهاَ أكِح أر أر أق أضمم ْوُ ِه،ِ أفمم ِر أر ْوُ أضمم ألمم أو أق ( ألمم ْط أأ

أة أعمم أراَ أصممّح ِفمميِ أصممّح اَلّز أْل ُع اَ أر أيممْز ألِق أممماَ أو ْط ِِل أء)ِ  ّلْفممِظ،ِ أشمماَ اَل
أل ِنيِ:  ّثاَ ُوِت أيِصّح أواَل أفاَ أت أل ِل أقاَ ِر.ٍ  أر ْوُ اَلّض أل أو ِعيِّ:  ِف أيِصممّح اَلّراَ أل:  ِقي

أل ُع أو أر أقّل إّل أيْز أوُاَِع أأ ْن أْل أرًراَ اَ أن أضمم أكمماَ ًباَ،ِ أل أه ْذ أت أممم أك أسمم ِه أو ْيمم أل أع
أذاَ ِفيِ ِإ أو ِة.ٍ ( أضمم ْو أر اَلّر أعاَ أت ٍء اَْسمم أنمماَ ِب ْو ِل ألممُه أغممْرٍس أأ ُع،ِ أف أل اَلممّزْر أو

أِلّن ْكُس)ِ ;  أماَ أع ُه أر أر أثُر،ِ أض ْك أواَلّصِحيُح أأ ّنُه ( ِرُس أل أأ ْغ ِعيٌر أي أت ُمْس
ٍء،ِ أناَ ِب أذاَ ِل أك ألِف أو ِت ْكممُس)ِ ِلْخ أع ْل ْنممِس اَ ِر،ِ ِج أر ْذ اَلّضمم أرُر إ أنمماَِء أضمم ِب ْل اَ
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ِر ِفميِ ِه أْلْرِض أظماَ أثمُر،ِ اَ ْك أرُر أأ أضم أراَِس أو ِغم ْل أهماَ ِفميِ اَ ِن ِط أثمُر أباَ ْك أأ

ِر أشاَ ِت ْن ِنيِ ُعُروٍق،ِ ِل ّثاَ أر أممماَ أيُجمموُُز أواَل ِكمم أِلّن ُذ أنمماَِء ِمممْن ُكّل ;  ِب ْل اَ
أراَِس ِغ ْل ِد أواَ ِبي أ

ْ ّت  ِلل
اَلّصِحيُح(      ّنُه أو)ِ  أأ ُة أتِصّح أل ( أر أعاَ أْلْرِض إ أقًة،ِ اَ أل ْط أبْل ُم
أرُط أت ِييممُن ُيْشمم ْع ْوُِع أت ِة)ِ ِمممْن أنمم أعمم أف ْن أم ْل ْو أزْرٍع اَ ِه أأ ِر ْيمم ِة،ِ أغ أر أجمماَ ِْل أكاَ
ِنيِ ّثاَ أمُل أيِصّح،ِ أواَل أت ُيْح أهاَ أو أمُل أل أماَ ِفي أت ِة،ِ ِفيِ ُيْح أر أجاَ ِْل ُع اَ أتِفمم ْن أي أو

أهاَ أف ِب ْي أل أك أقاَ أو أء.ٍ  ُع أشاَ ِف أت ْن أي ِنيِّ:  أياَ أماَ اَلّرو أوُ ِب ُة ُه أد أعاَ ْل أل اَ أقمماَ أهاَ.ٍ  ِفي
أذاَ أهمم أو ِعمميِّ:  ِف أسممُن،ِ اَلّراَ أت أأْح أك أسمم ِه أو ْيمم أل ألممىَ ِفمميِ أع أع أو ِة.ٍ  أضمم ْو اَلّر

ّوِل أْل ْوُ اَ أهاَ أل ُتك أعْر أأ أل:  أع أقاَ ِف أت ْن أت أهاَ ِل أف ِب ْي أل أك أقمماَ أو أء.ٍ  ِنيِّ،ِ أشاَ أيمماَ اَلّرو
ُع ِف أت ْن أماَ أي أوُ ِب ُة ُه أد أعاَ ْل أل اَ أقاَ أهاَ.ٍ  أذاَ ِفي أه أو ِعيِّ:  ِف أسُن،ِ اَلّراَ أت أأْح أك أس أو
ِه ْي أل ِة ِفيِ أع أض ْو ألىَ اَلّر أع ّوِل أو أْل ْوُ اَ أهماَ ألم ُتك أعْر أأ أل:  أع أقماَ أتِفم ْن أت أهماَ ِل ِب

أف ْيمم ْئت أك أهمماَِن،ِ ِشمم أوُْج ُذ أف أخمم ْؤ ِة أتْصممِحيُح ُي ِر ِمممْن اَلّصممّح ِظيمم أن
ِة أل أأ أمْسمم ْل ِة،ِ ِفمميِ اَ أر أجمماَ ِْل أْلْرِض اَ أكمماَ أممماَ أو أر ِفي ِكمم ّبممُة ُذ ّداَ ُلُح اَل أتْصمم
ُكوُِب أحْمِل،ِ ِللّر ْل ُع أماَ أأّماَ أواَ أف أت ْن ِه ُي ٍه ِب أوُْج ٍد ِب أساَِط أواَِح ِب ْل ِذي أكاَ ّل اَ

ُلُح أل أفممْرِش،ِ إّل أيْصمم ْل أل ِل أة أف أجمم ِه ِفمميِ أحاَ ِت أر أعمماَ ألممىَ إ أيمماَِن إ أب
أفاَِع ِت ْن > 23ص: <اَِل
ُكّل(      ِل أماَ أفْصٌل:  ُه ْن ْي)ِِم أأ ِر   ِعي أت ْلُمْس ِعيُر اَ ْلُم ّد أواَ أر ِة ( ّي ِر أعاَ ْل اَ

أتىَ ٌء أم أوُاَ أس أء)ِ  أك ِفمميِ أشاَ ِلمم أقممُة أذ أل ْط ْلُم أتممُة،ِ اَ ّق أؤ ْلُم ّد أواَ أر ِر أو ِعيمم ْلُم اَ
أنىَ ْع أم ِه،ِ ِب ِه ُرُجوُِع ِب أر أو ّبمم ِر ِفمميِ ُع أحممّر ْلُم ِه،ِ اَ ِر ْيمم أغ أذاَ (إّل أو أر إ أعمماَ أأ

أل أعمم أف أو ْفٍن)ِ  أد أل ِلمم أف ِفمميِ ( ُع)ِ  ِه أيْرِجمم ِع ْوُِضمم ّتممىَ أم أح أس ( ِر أد ْنمم أثممُر أي أأ

أظممًة أف أحاَ ُفوُِن)ِ ُم ْد أممم ْل ألممىَ اَ ِة أع أممم ّيممِت،ِ ُحْر أم ْل ألممُه اَ ُع أو أل اَلّرُجمموُ ْبمم أق
ِه ِع ِه أوْض أل ِفيمم أذاَ أقمماَ أكمم أو ّليِ:  أوُ أتمم ْلُم أد اَ ْعمم أوُْضممِع أب ْل ِه ألممْم أممماَ اَ ِر أوُاَ ُيمم

أب.ٍ   أراَ ّت اَل
ِبيٌه(      ْن ُذ)ِأت أخ ْؤ ُي أر ِمّماَ :  ِك ِز ِمْن ُذ أوُاَ ِة أج أي ِر أعاَ ْل ُه أماَ اَ أر أك ِفيِ أذ
ِة،ِ أض ْو ّنممُه اَلّر ْوُ أأ أت ألمم ِعيممُر،ِ أممماَ ْلُم ْو اَ ْو ُجممّن أأ أيِ أأ ْغِممم ِه،ِ ُأ ْيمم أل ْو أع أأ

أر ِه ُحِج ْي أل ٍه أع أف أس أخْت ِل أس أف ْن ُة اَ أر أعمماَ ِْل ِر اَ ِئ أسمماَ ِد أك ُقمموُ ُع ْل ِة،ِ اَ أز ِئ أجمماَ ْل اَ
ِإْن أت أو ِعيُر أماَ أت ْلُمْس أخْت اَ أس أف ْن ْيًضاَ اَ أذاَ  إهم أأ ِإ أو أر ( أعاَ ِء أأ أنماَ ِب ْل ْو ِل أأ

أراَِس ِغ ْل ألْم اَ ُكْر أو ْذ ًة،ِ أي ّد أد ُثّم ُم ْع أب أع)ِ  أج أنممىَ أأْن أر ِعيُر أب أت ْلُمْسمم ْو اَ أأ

أس أر أن (إْن أغمم ِه أكمماَ ْيمم أل أع أط)ِ  أر أع أشمم ْلمم أق ْل ْي (اَ أأ ًنمماَ)ِ  أل أمّجاَ أأْرٍش ِب

ِه أنْقِص أمُه)ِ،ِ ِل ِز أل ِإْن ( أع أف أن أت أعُه اَْم أل ِعيممُر أق ْلُم ْي اَ أأ ِإّل)ِ  أو ًنمماَ.ٍ ( ِإْن أمّجاَ أو
ِرْط ألْم ِه أيْش ْي أل أع،ِ أع ْل أق ْل ِإْن اَ أف أر ( أتاَ ِعيُر اَْخ أت ْلُمْس أع اَ ْلمم أق ْل أع،ِ اَ ألمم أل أق أو

أزُمممُه ْل أيُة أي ِوُ أْلْرِض أتْسمم أِلّن ِفمميِ اَ أصممّح)ِ ;  أْل أم اَ ْلمم ِر ِع ِعيمم ْلُم أأّن اَ ِبمم
ِر ِعي أت ْلُمْسمم أع ِل ْلمم أق ْل أيِ اَ أممماَ أرِضمم ُدُث ِب أممماَ أيْحمم أك ْلممت)ِ  ُق ْنممُه.ٍ ( أل ِم أقمماَ
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ِعيِّ ِف أصّح ِفيِ اَلّراَ أْل أيُة اَلّشْرِح: (اَ ِوُ ّتْسمم أزُمممُه)ِ اَل ْل ّلممُه أي أاَل أو ألممُم)ِ.ٍ ( ْع أأ

ّلُه أاَل أو ّنُه ( أِل ألُم)ِ ;  ْع أع أأ ألم ِه،ِ أق ِر أيماَ ِت ْوُ ِباَْخ ألم أع أو أنم أت ْنمُه اَْم أبمْر ألمْم ِم ُيْج
ِه،ِ ْيمم أل أزُمممُه أع ْل أي ّد أف أْلْرِض.ٍ <ص:  أر ألممى24َاَ أنْت أممماَ > إ ِه،ِ أكمماَ ْيمم أل أع
ِإْن أو أأْن ألْم ( أتْر)ِ  أعُه أيْخ أل ْق ألْم أي ْع ( أل ْق ّنُه أي أِل ًناَ)ِ ;  أرٌم،ِ أمّجاَ أت أبممْل ُمْح )

ِر ِعي ْلُم أياَُر ِل ْلِخ أن اَ ْي أيممُه أأْن أب ِق ْب ٍة ُي أر ُأْج ْو ِبمم أع،ِ أأ ألمم ْق أن أي أم أيْضمم أش أو أأْر

أوُ ُه أو ْقِص)ِ  ّن ْدُر اَل ُوِت أق أفاَ ّت أن اَل ْي ِه أب ِت أم ِئًماَ ِقي ًعاَ أقاَ ُلوُ ْق أم ْو أو أأ أل:  ِقي )
ُكُه ّل أم أت ْي أي أأ ِه)ِ  ِت أم أن ِبِقي ِفمميِ ِحي أو ّلممِك.ٍ  أم ّت ِة اَل أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أضممّم أك
ِلِث ّثاَ ألىَ اَل ْيِن إ أل ّو أْل ٍة،ِ ِفيِ اَ أل أقاَ أقاَُط أم ِإْس ّوِل أو أْل أع اَ ِلِث أم ّثاَ أع اَل أم
ٍة أل أقاَ أماَ أم ُه ّن ِل

أ ٌة ;  أر أجاَ ٌع إ ْي أب ّد أل أو أممماَ ُب ِه أضماَ ِمممْن ِفي ِر،ِ ِر ِعي أت ْلُمْسمم اَ
أضّم ِلِث أو ّثاَ ِنيِ اَل ّثاَ أقْط أواَل ٍة ِفيِ أف أل أقاَ أهاَ أم ّن أ

أ أصّح أو إهم.ٍ  أأ
أذاَ      ِإ أر أو أتاَ ُه ألُه أماَ اَْخ أياَُر ِت أم اَْخ ِز أر أل ِعي أت ْلُمْس ُتُه،ِ اَ أق أف أوُاَ ِإْن ُم أف

أبممىَ أف أأ ّلمم أغ ُك ِريمم ْف أْلْرِض،ِ أت ُه اَ أر أكمم ِعمميِّ أذ ِف أطُه اَلّراَ أق أأْسمم ِمممْن أو
ِة،ِ أض ْو ِإْن اَلّر أف ْي ألْم ( أأ أتْر)ِ  ِعيُر أيْخ ْلُم ألْم اَ ًئاَ.ٍ ( ْي ْع أش أل ْق ًنمماَ أي إْن أمّجاَ

ِة أم أج ْع ْلُم ِباَ أل)ِ  أذ ْي أب أطممىَ أأ ْع ِعيُر أأ أت ْلُمْسمم أة،ِ (اَ أر ُْلْجمم أذاَ اَ أكمم ألممْم إْن أو
أهاَ ْل ُذ ْب أصّح،ِ ِفيِ أي أْل ألممىَ اَ أع أذاَ ُثّم)ِ  أصممّح أهمم أْل ُع اَ ِبيمم أي أل:  ِقيمم ِكُم ( أحمماَ ْل اَ

أض أْلْر أماَ اَ أهاَ)ِ ِمْن أو ٍء ِفي أناَ ْو ِب أراٍَس أأ ْقِسُم ِغ أي أو ألىَ ( أع أماَ)ِ  ُه أن ْي أممماَ أب
ُه ُكُر ْذ ُد أي ْع ِة،ِ أفْصًل أب أم ْلُخُصوُ أصّح ِل أْل أواَ ّنُه ( ِرُض أأ ْع أممماَ ُي ُه ْن ّتممىَ أع أح

أراَ أتمماَ ْي أيْخ أأ ًئاَ)ِ  ْي أر أشمم أتمماَ ِعيممُر أيْخ ْلُم ُه،ِ ألممُه أممماَ اَ أيمماَُر ِت ِفُقُه اَْخ أوُاَ ُيمم أو
ِعيُر أت ْلُمْس ِه اَ ْي أل أع أع ِط أق ْن أي ُع ِل أزاَ ّن ِفمميِ اَل أو أممماَ.ٍ  ُه أن ْي ِة أب أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أك

أتمماَُر أل أيْخ ِلممٍف ِب ْي أأ ِعيممُر،ِ أأ ْلُم ِتيِ اَ ْأ أيمم أد أو ْعمم ِه أب ِر أيمماَ ِت أق.ٍ أممماَ اَْخ أب أسمم
ألىَ أع ِر)ِ  ِعي ْلُم ِل أو أذاَ ( أصّح أه أْل أهاَ اَ ُل ُدُخوُ ُع ( أفاَ ِت ْن ألُل أواَِل ْظ ِت أواَِلْسمم أهمماَ)ِ  ِب

ِء أنمماَ ِب ْل ِر،ِ ِباَ أج أل أواَلّشمم أو أهاَ ( ُل ْدُخ ِعيُر أيمم أت ْلُمْسمم ِر اَ ْيمم أغ ْذٍن ِب أفممّرِج،ِ إ ّت ِلل
أهاَ ُل ُدُخوُ أيُجوُُز)ِ  ْقيِِ أو ِللّس ِر ( أداَ ْلِج ِل ألِح)ِ  ِْلْص ِفيِ أواَ أصّح)ِ،ِ ( أْل <ص: اَ

أنًة25 أياَ ِه > ِص ِك ْل أياَِع،ِ أعْن ِلِم ِنيِ اَلّض ّثاَ ِرُض أواَل أعمماَ ّنُه ُي أأ أغُل ِبمم ُيْشمم
ِه ِل ُدُخوُ أك ِب ْل ِه ِم ِر ْي ألىَ أغ أل أأْن إ أكُه أيِص ْل ِم
أماَ(      ُه ْن ُكّل)ِ ِم ِل ُع أو ْي أب ِر،ِ ( أخ ِلْل ِه)ِ  ِك ْل ِلُث ِم ّثاَ أس أواَل ْي أل أل:  ِقي أو )

ِر ِعي أت ْلُمْس ُعُه ِل ْي أِلّن أب ِلٍث)ِ ;  أثاَ أكُه ِل ْل ْيُر ألُه ِم ِقّر،ِ أغ أت ْذ ُمْس ِر إ ِعيمم ْلُم ِل
ُكُه،ِ ّل أم أب أت ُأِجي أأّن أو أذاَ ِب أس أه ْي ًعاَ أل ِن ِه،ِ ِمْن أماَ ِعمم ْي ِري ُثممّم أب أت ْلُمْشمم اَ

ِر ِمْن ِعيمم ْلُم ّيممُر اَ أخ أت ُه،ِ أي أر ّيمم أخ ِري أت أت ْلُمْشمم ِر ِمممْن أواَ ِعي أت ْلُمْسمم ِزُل اَ ْنمم أي
أتُه أل ِز ْن ّيُر أم أخ أت أي ِعيُر أف ْلُم أماَ اَ أق،ِ أك أب ِري أس أت ْلُمْشمم ِل ْيممِع أفْسممُخ أو أب ْل إْن اَ

أل ِه أل.ٍ  أج أحاَ ْل اَ
ْوُ أل ِتّمٌة:  أق أت أف ّت ِعيُر اَ ْلُم ِعيُر اَ أت ْلُمْس ألىَ أواَ ْيممِع أع أْلْرِض أب أهمماَ ِمّممماَ اَ ِفي

أمٍن أث ٍد ِب أز أواَِح أصّح ِفيِ أجاَ أْل ِة،ِ اَ أجمم أحاَ ْل أف ُثممّم ِل ْيمم ُع أك أوُّز أمممُن ُيمم ّث اَل
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أناَ،ِ أماَ ُه ِفي أذاَ أو أماَ إ ُه أع ِكُم أباَ أحاَ ْل ألىَ اَ ٍه أع أق،ِ أوْج أب أل أس ّليِ: أقاَ أوُ أت ْلُم اَ
أوُ ألىَ ُه ْيِن أع أه أوُْج ْل أماَ اَ أذاَ ِفي أس إ أر ِهممُن أغمم أض اَلّراَ أْلْر أة،ِ اَ أنمم ُهوُ أمْر ْل اَ
ْي أماَ أأ ُه أقاَِن أو ِب ْهِن ِفيِ اَلّساَ ُْلّم أر أن اَ ِد ُدو أل أوُ ْل أل.ٍ اَ أقمماَ ّي: أو ِوُ أغمم أب ْل اَ

ُع أوُّز ألىَ ُي أْلْرِض أع ألًة اَ ُغوُ أراَِس أمْش ِغ ْل ْو ِباَ ِء،ِ أأ أناَ ِب ْل ألىَ اَ أع أهاَ أماَ أو ِفي
ُه،ِ أد أْلْرِض أفِحّصُة أوْح ِر،ِ اَ ِعي ْلُم أهاَ أماَ أوِحّصُة ِل ِر ِفي ِعي أت ْلُمْس  .ٍِل

ّيُة(      ِر أعاَ ْل ِء أواَ أناَ ِب ْل ِل أتُة)ِ  ّق أؤ ْلُم ْو اَ أراَِس،ِ أأ ِغ ْل أماَ اَ ِفي ِة)ِ  أق أل ْط ْلُم أكاَ )
أم ّد أق ِفيِ ِمْن أت أو ِم.ٍ ( أكاَ أْلْح ْوٍُل اَ ُع ألُه أق ْل أق ْل أهاَ اَ ًناَ ِفي أذاَ أمّجاَ أع)ِ إ أجمم أر

أد ْع ِة،ِ أب ّد ْلُم ُكوُُن اَ أي أذاَ أو أة أه أد ِئ ِقيِت،ِ أفاَ ْأ ّت ُلُه اَل ِب أقاَ ُتُه أوُم أد ِئمم أفاَ ُقوُُل:  أي
ألُب ِة،ِ أط أر ُْلْج ِفيِ اَ ٍه أو أس أوْج ْي ُع ألُه أل أل اَلّرُجوُ ْب ِة.ٍ ُمِضيِّ أق ّد ْلُم اَ
أذاَ ِإ أو أر ( أعمماَ ٍة أأ أعمم أراَ ِز أع ِل أجمم أر أل أو ْبمم أراَِك أق ْد أأّن أفاَلّصممِحيُح اَلممّزْرِع،ِ إ

ِه ْي أل أء أع أقاَ ْب ِْل ألىَ اَ ِنيِ إ ّثاَ أواَل ِد)ِ.ٍ  أصاَ أح ْل أع أأْن ألممُه اَ ألمم ْق أم أي أر ْغمم أي أش أو أأْر

ْقِص،ِ ّن ِلُث اَل ّثاَ ُكممُه ألممُه أواَل ّل أم ِة أت أممم ِقي ْل أراَِس،ِ ِباَ ِغ ْل أق أكمماَ أفممّر ّوُل أو أْل اَ
أأّن ًداَ ِللممّزْرِع ِبمم أممم أظممُر،ِ أأ أت ْن أو)ِ اَلّصممِحيُح ُي ألممىَ ( ّوِل أع أْل أأّن اَ ألممُه (

أة)ِ ِمممْن أر ُْلْجمم ْقممِت اَ ألممىَ اَلّرُجمموُِع أو ِد إ أصمماَ أح ْل ّنممُه اَ أِل أممماَ ;  ّن أح إ أبمماَ أأ

أة أع أف ْن أم ْل ألىَ اَ ْقِت إ ِنيِ أو ّثاَ أواَل أة أل اَلّرُجوُِع.ٍ  أر أِلّن ألممُه ُأْج أة ;  أعمم أف ْن أم
أْلْرِض ألىَ اَ ِد إ أصاَ أح ْل ِة اَ أفاَ ْوُ أت ْلُمْس ْوُ ِباَلّزْرِع،ِ أكاَ أل أف أن ( ّي ًة أع ّد ألممْم ُم أو
أرْك ْد أهاَ ُي ِه ِفي ِر ْقِصي أت ِر ِل ْأِخي أت ِة،ِ ِب أع أراَ أع)ِ <ص:  اَلّز أل ِعيممُر26أق ْلُم > اَ
أع ًناَ)ِ،ِ اَلّزْر أمّجاَ ِه ( ِذ أه ُة أو أر ِة اَلّصوُ أناَ ْث أت ْلُمْس أهمماَ،ِ ِمّماَ أكاَ أل ْب ْدُخُل أق أيمم أف

ِه أذاَ أماَ ِفي أقّصْر،ِ ألْم إ ِإّن ُي أمُه أف ْك أم ُح ْك ِة أوُح أر أعاَ ِْل ِة اَ أق أل ْط ْلُم أماَ اَ
أم،ِ ّد أق أعْم أت ْوُ أن أن أل ُع أكاَ ُد ِمّماَ اَلّزْر أتاَ ْع ُعُه ُي ْط أل أق ْب ِه أق ِك أراَ ْد أف إ ّل ُك

ِعيُر أت ْلُمْس ْوُ اَ أل أو أل ( أم ْيُل أح ِه اَلّس ِر ْيمم أغ ِل ْذًراَ)ِ  ألممىَ أب ِه (إ أت أأْرِضمم أبمم أن أف
ْي أأ أوُ)ِ  ُه ِبُت أف ّناَ أصاَِحِب اَل ِل أذاٍَل ( ِبمم ِر)ِ  ْذ أب ْل ٍة،ِ اَ أممم أج ْع أصممّح ُم أْل أواَ ّنممُه ( أأ

أبُر ألىَ ُيْج أِلّن أع ِه)ِ ;  ِع ْل أك أق ِل أماَ ْل أذْن ألْم اَ ْأ ِه،ِ أي ِنيِ ِفي ّثاَ أبممُر أل أواَل ُيْج
ّنُه أِل ْيُر ;  ّد أغ أع أت أوُ ُم ُه ِعيٌر،ِ أف أت أظُر ُمْس ْن ُي ِبِت ِفيِ أف ّناَ أوُ اَل ُهمم أجٌر أأ أشمم

ٌع أأْم ُكوُُن ؟ أزْر أي ْكُم أو ْلُح ألىَ اَ أق أماَ أع أب أس
ْوُ(      أل أب أو ِك ّبًة أر أل أداَ أقاَ أهمماَ أو ِني أعْرت أأ أهاَ:  ِك ِل أماَ أبممْل ِل أل:  أقمماَ أف

أة ّد أهاَ)ِ ُممم ُتك أجْر أذاَ آَ أذاَ،ِ أكمم أكمم ْو ِب أأ أف ( ألمم أت ِلممُك اَْخ أْلْرِض أماَ أهمماَ اَ ُع ِر أزاَ أو
أك،ِ ِل أذ ُق أك ّد أص ْلُم ِلُك أفاَ أماَ ْل ألىَ اَ أظممًراَ أع أن أهِب)ِ  ْذ أم ْل ألممىَ اَ ّنممُه إ أممماَ أأ ّن إ

أذُن ْأ أفاَِع ِفيِ أي ِت ْن ًباَ اَِل ِل ِبٍل،ِ أغاَ أقاَ ِلُف ِبُم أيْح ُكممّل أف أممماَ ِل ُه ْن ّنممُه ِم أممماَ أأ
ُه أر أعمماَ ّنممُه أأ أأ ُه،ِ أو أر أجمم ّق آَ أتِح أيْسمم أة أو أر ْوُُل ُأْجمم أقمم ْل أواَ ْثممِل.ٍ  ْلِم ِنيِ اَ ّثمماَ اَل

ُق ّد أصمم ْلُم ِكممُب اَ ُع اَلّراَ ِر أِلّن أواَلممّزاَ أل ;  أْلْصمم ُة اَ أء أراَ ِة أبمم ّذّممم ِمممْن اَل
ِة أر ُْلْج ِلُف اَ أيْح أماَ ُكّل أف ُه ْن ّنُه ِم أر،ِ أماَ أأ أج ْأ أت ِلُث اَْسمم ّثمماَ ُق أواَل ّد أصمم ْلُم اَ

أْلْرِض ِفيِ ِلُك اَ أماَ ْل ِفيِ اَ ِة أو ّب ّداَ ِكممُب اَل ّنممُه اَلّراَ أِل ُثممُر ;  ْك ُة أت أر أعمماَ ِْل اَ
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أهمماَ ألِف ِفي أْلْرِض،ِ ِبِخ أع اَ أطمم أق ُهْم أو ْعُضمم أذاَ أب أهمم أذاَ ِب أكمم أو ْوُ ( أل)ِ ألمم أقمماَ
ِكُب ْو اَلّراَ ِنيِ،ِ أأ أعْرت أأ ُع: ( ِر أبْل اَلّزاَ ِلُك: ( أماَ ْل أل)ِ اَ أقاَ ْبت أو أص ّنمميِ)ِ أغ ِم

ُق ّد أصمم ْلُم ِلممُك أفاَ أماَ ْل ألممىَ اَ أهِب أع ْذ أممم ْل أِلّن اَ أل ;  أْلْصمم أدُم اَ ِه أعمم ِنمم ْذ إ
ِلممُف،ِ أيْح ّق أف أتِح أيْسمم أة أو أر ْوُُل ُأْجمم أقمم ْل أواَ ْثممِل.ٍ  ْلِم ِنيِ اَ ّثمماَ ُق اَل ّد أصمم ْلُم اَ
ِكممُب ُع اَلّراَ ِر أِلّن أواَلممّزاَ أل ;  أْلْصمم ُة اَ أء أراَ ِة أبمم ّذّممم ِة،ِ ِمممْن اَل أر ُْلْجمم اَ
ِلُث ّثمماَ ُق أواَل أفممْر ْل أن اَ ْيمم أْلْرِض أب ِة اَ ّبمم ّداَ أممماَ أواَل أم،ِ أك ّد أقمم أع أت أطمم أق ِه أو ِبمم
ُهْم ْعُضمم ِإْن( أب أفممْت أفمم ِل أل أت ْبمم أق ْيممُن)ِ  أع ْل أهمماَ اَ ّد ْد أر أقمم أف أقمماَ ( أف ّت ألممىَ اَ أع

أهاَ أل أماَِن)ِ  ألِف اَلّض أت ْلُمْخ ُتممُه،ِ اَ أه ُلمموٌُم ِج ْع أم أب أأّن أو ْغُصمموُ أم ْل أمُن اَ ُيْضمم
أصىَ ْق أأ ِم ِب أي ِق ْل ِم ِمْن اَ ْوُ ْبِض أي أق ْل ألىَ اَ ِم إ ْوُ ألِف،ِ أي ّت ِكّن اَل أل أصّح ( أْل اَ

أة أأّن أي ِر أعاَ ْل أمُن اَ ِة ُتْض أم ِقي ِم ِب ْوُ ألممِف،ِ أيمم ّت أصممىَ أل اَل ْق أأ ِم،ِ ِب أيمم ِق ْل أل اَ أو
ِم ْوُ أيمم أممماَ ِب ُه أو ْبممِض)ِ  أق ْل ِبممُل اَ أقاَ أصممّح،ِ ُم أْل ِإْن اَ أفمم أن ( ِه أممماَ أكمماَ ّدِعي أيمم

أب أس ّن ِلُك)ِ اَل أماَ ْل أر)ِ.ٍ  ِمْن اَ أث ْك أأ ِة ( أم ِم ِقي ْوُ ألِف أي ّت أف اَل أل أح ِة)ِ ( أد أيمماَ ِللّز
ّنُه أهاَ،ِ أأ ّق أتِح ُذ أيْس ْأُخ أي أهاَ أماَ أو أداَ أي أع ِو أساَ ْلُم أل أواَ  أيِميٍن ِب

الغصب كتاب
أو27ُص: <      ُه ُء > ( أل ِتي ألىَ اَِلْس ّق أع ِر أح ْي أغ ْل ًناَ)ِ،ِ اَ أواَ ْد ْي ُع أأ

ِر ْي أغ ّق ِب ِه28<ص:  أح ِب أو أر >  ّب ِة،ِ ِفيِ أع أض ْو أل اَلّر أد أع ْوُِل أعْن أو أق
ِر أحّر ْلُم ُه اَ ْيُر أغ ِر أماَُل أو ْيمم أغ ْل ّنممُه اَ أِل ْدُخُل أل ;  ِه أيمم أصممُب،ِ أممماَ ِفيمم ْغ ُي
أس ْي أل أماٍَل أو ْلِب ِب أك ْل ِد أكمماَ ْلمم ِة أوِج أتمم ْي أم ْل أصمماَُص أواَلّسممْرِجيِن،ِ اَ ِت أواَِلْخ
ّق أح ْل ّق ِباَ أح ْدُخُل أك أي أو ِر.ٍ  أحّج ّت أك اَل ِل ّق ِفمميِ أذ أحمم ِه:  ِل ْوُ ألُه أقمم ِفمميِ أقمماَ

ِئِق أقاَ ّد ِة،ِ اَل أض ْو ْوُ أواَلّر ألمم أف أب ( ِكمم ّبممًة أر ْو أداَ أس أأ ألمم ألممىَ أج أراٍَش أع ِفمم
أغاَِصٌب،ِ ِإْن أف أل ألْم أو أقاَ أك.ٍ  ِل أذ ُقْل)ِ  ْن أوُاٌَء أأْصممِل ِفمميِ أي أسمم ِة:  أضمم ْو اَلّر

أد أصمم أء أق أل ِتي ِعمميِّ أل،ِ أأْم اَِلْسمم ِف أكممىَ أواَلّراَ ِم ِفمميِ أح أد ِه أعمم ِد أقْصمم
ْيِن أه ِم أوْج أد أع ْقِل،ِ أك ّن ْوُ اَل أل أو أل ( أخمم ُه أد أر أجممُه أداَ أع أأْز أج أو أر أخمم أف أهمماَ)ِ  ْن أع

ِفيِ أو أهاَ.ٍ  ْن ِة ِم أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص أل أك أخ ِه أد ِل ْه أأ ألىَ ِب ِة أع أئ ْي ُد أمممْن أه أيْقِصمم
أنىَ،ِ ْك ْو اَلّس أأ أجُه ( أع ُه أأْز أر أه أق ألىَ أو ِر أع ّداَ ألْم اَل ْدُخْل أو أغاَِصممٌب)ِ،ِ أي أف

ٌء أوُاَ أس ألىَ ِفيِ أو ُْلو أد اَ أص أء أق أل ِتي أِلّن أل أأْم اَِلْسمم ُه ;  أد ِنمميِ ُوُجمموُ ْغ ُي
ِفيِ أعْن أو ِه.ٍ ( ِد ِة أقْص أيم ِن ّثاَ ُه أوْجمٌه اَل ّن أأ ٍه)ِ  أس أواَ ْيم أغاَِصمٍب أل ألُه ِب أقماَ

ِلمميِّ أزاَ أغ ْل أف اَ أل ِه أدّل أممماَ ِخ ْيمم أل ألُم أع ِة أك ُة أعاَّممم أر أبمماَ أوِع أحاَِب.ٍ  أْلْصمم اَ
ِر أحّر ْلُم ُهُر اَ أْلْش ّنُه أفاَ ْوُ أيِصيُر أأ أل أو ًباَ.ٍ ( أن أغاَِص أك ًتاَ)ِ ِمممْن أس ْي ِر أب ّداَ اَلمم
أع أن أم أو أك ( ِل أماَ ْل ْنُه اَ أن ِم ِقيِ ُدو ِر أبمماَ ّداَ أغاَِصممٌب اَلمم ْيممِت أف أب ْل أقممْط)ِ،ِ ِل أف

ْي أن أأ ِقيِ ُدو ِر،ِ أبمماَ ّداَ ْوُ اَلمم ألمم أو أر ( ّداَ أل)ِ اَلمم أخمم ِد أد أقْصمم ِب ِء ( أل ِتي اَِلْسمم
أس ْي أل ِلك أو أماَ ْل أهمماَ اَ ِإْن ِفي أو أهمماَ.ٍ  أل أغاَِصممٌب)ِ  أن أف ًفاَ أكمماَ ِعي ِلممُك أضم أماَ ْل أواَ
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ّياَ،ِ ِوُ ِإْن أق أو ِلممُك ( أماَ ْل أن)ِ اَ أهمماَ أكاَ ِفي ألممْم ( أهمماَ أو ْن أع أغاَِصممٌب ُيْزِعْجممُه)ِ  أف )
ِنْصممِف ِه ِل ِئ أل ِتي ِر)ِ ِلْسمم ّداَ أع اَلمم ِلممِك أممم أماَ ْل أهمماَ،ِ اَ ْي أل أن أأْن (إّل أع ُكمموُ أي
ًفاَ ِعي ّد أل أض أعمم ًياَ ُي ِل ْوُ أت ألممىَ ُمْسمم أصمماَِحِب29<ص:  أع أل >  أف ِر)ِ  ّداَ اَلمم
ُكوُُن ًباَ أي ٍء أغاَِص أشيِْ أهاَ،ِ ِل ْن ْوُ ِم أل أهاَ أو أل أخ ألىَ أل أد ِد أع ِء،ِ أقْص أل ِتي اَِلْسمم
ِكْن أل أر أو ُظ ْن أي ُلُح أهْل ِل ْو ألُه أتْص أذ أأ ّتِخمم أي أهمماَ ِل أل ْث ُكممْن ألممْم ِم ًباَ أي أغاَِصمم

ٍء أشيِْ أهاَ.ٍ  ِل ْن ِم
ألىَ(      أع أغاَِصِب أو ْل ْغُصوُِب اَ أم ْل ِل ّد)ِ  ِديِث اَلّر أحم ِبميِ ِل أ

ُود أ أداَ
ألىَ أع ِه: { ِر ْي أغ ِد أو أي ْل أذْت أماَ اَ أخ ّتىَ أأ ِإْن أح أف أيُه}ٍ.ٍ ( ّد أؤ أف ُت ِلمم ُه)ِ أت أد ْنمم ِع

ٍة أف ْو ِبآِ ألٍف أأ ْت ْيممُث إ أح أنُه)ِ  أضِم ُكمموُُن ( أوُ أممماًَل،ِ أي ُهمم ِلُب أو أغمماَ ْل ِمّممماَ اَ
ِتيِ ْأ أي ْيُر أس أغ أماَِل أو ْل ْلِب اَ أك ْل أمُن أل أواَلّسْرِجيِن أكاَ ْوُ ُيْض ألمم أو أف ( ألمم ْت أأ

ِد ِفمميِ أماًَل ِه أيمم ِك ِل ِه أممماَ ِذ أهمم أنُه)ِ  ألُة أضممِم أأ أمْسمم ْل ِئُل اَ أسمماَ أم ْل ِتمميِ أواَ ّل اَ
أهاَ أد ْع أهاَ أب أكُرو ًداَ أذ أراَ ْط ِت أماَ اَْس أمُن ِل ِر ُيْض ْيم أغ أغْصمِب ِب ْل ِة اَ أر أشم أباَ ْلُم ِباَ

ْو ّبِب أأ أس ّت ْوُ اَل أل أو أح ( أت أس أف ْأ ّق أر ْطُروٍح ِز ألممىَ أم أْلْرِض أع أج اَ أر أخمم أف
ِه أماَ ْتِح ِفي أف ْل ْو ِباَ ْنُصوٍُب أأ أقْط أم ْتِح أف أف ْل أج ِباَ أر أخ ِه أماَ أو أن)ِ ِفي أضِم

أِلّن أج ;  ْلُخمُرو أي اَ ّد أؤ ْلُمم ألممىَ اَ ألمِف إ ّت ِه،ِ أعمْن أناَِشممٌئ اَل ِلم ْع ِإْن ِف أو )
أط أق ِرِض أس أعاَ أِلّن ألْم ِريٍح ِب أمْن)ِ ;  أج أيْض ْلُخُرو ِه.ٍ أل ِباَلّريِح اَ ِلمم ْع ِف ِب
ْوُ أل أو أح ( أت أفًصاَ أف ٍر أعْن أق ِئ أجُه أطاَ ّي أه أر أو أطمماَ أن،ِ أف ِإْن أضممِم أر أو أصمم أت ْق اَ
ألىَ ْتِح،ِ أع أف ْل أهُر اَ ْظ أْل ّنممُه أفمماَ أر إْن أأ أحمماَِل ِفمميِ أطمماَ ْل أن،ِ اَ ِإْن أضممِم أو
أف أق أر ُثّم أو أمُن أطاَ أيْض أل)ِ  ِنيِ أف ّثاَ أمُن أواَل ًقمماَ أيْض أل ْط أِلّن ُم أح ;  ْتمم أف ْل اَ

أبُب أراَِن،ِ أسمم أيمم ّط ِلُث اَل ّثمماَ أمُن أل أواَل ًقمماَ أيْضمم أل ْط أِلّن ُم ِر ;  ِئ ّطمماَ ِلل
أياًَراَ ِت ّوُل ِفيِ اَْخ أْل أواَ أراَِن.ٍ  أي ّط ُقوُُل اَل ُنُه أي أراَ أي أد أط ْع ُقوُِف أب ُوُ ْل ِعُر اَ ُيْش

ِه ِر أياَ ِت ِه ِفيِ ِباَْخ ِذ ِة أه أل أحاَ ْل ألِف اَ ِتيِ ِبِخ ّل أهاَ اَ أل ْب  أق
ِدي(      ْي أْل أبُة أواَ ّت أر أت ْلُم ألىَ اَ ِد أع أغاَِصِب أي ْل ِدي اَ ْي أماٍَن،ِ أأ ِإْن أض أو

أل ِه أهاَ أج ُب أنْت أصاَِح أكاَ أو أب)ِ  أغْص ْل أي اَ ِد ْي ٍة،ِ أأ أن أماَ ُثمّم أأ أممْن إْن ( أم)ِ  ِلم أع
أبْت ّت أر ُه أت ُد ألىَ أي ِد أع أغاَِصِب أي ْل أغاَِصٍب اَ أك أف أب.ٍ ( أغْص ْل أغاَِصممٍب ِمممْن اَ

ِقّر أت أيْس ِه أف ْي أل أماَُن أع أف أممماَ أضمم ِلمم ُه)ِ،ِ أت أد ْنمم ألُب30<ص:  ِع أطمماَ ُي أو  <
أذاَ أك أو ّوِل.ٍ ( أْل أب إْن أكاَ أغْص ْل أل)ِ اَ ِه أنْت أج أكاَ أو ُه ( ُد أهاَ ِفمميِ أيمم ِل أد أأْصمم أيمم

أماٍَن ِة)ِ،ِ أض أي ِر أعاَ ْل ِقّر أكاَ أت أيْس ِه أف ْي أل أماَُن أع أف أممماَ أض ِلمم ُه،ِ أت أد ْنمم ِإْن ِع أو )
أنْت ُه أكاَ ُد أنًة أي أماَ ٍة،ِ أأ أع ِدي أوُ أراَُر أك أق ْل ألممىَ أفمماَ أممماَ أع ِفي أغاَِصمِب)ِ  ْل أف اَ ِلمم أت
أد ْن ِدِع ِع ْلُموُ أتىَ اَ أم أو ِه.ٍ ( ِوُ أنْح أف أو أل ْت ُذ أأ أغاَِصممِب ِمْن اَْلِخ ْل ِقّل اَ أت ُمْسمم

ْي أأ ِه)ِ  ألِف،ِ ِب ْت ِْل أراَُر ِباَ أق ْل أفاَ ِه ( ْي أل ْي أع أأ ًقمماَ)ِ  أل ْط ِد ِفمميِ ُم أماَِن أيمم اَلّضمم
ِد أيمم ِة أو أنمم أماَ أْل ِة اَ ّوُ ُقمم ألِف،ِ ِل ْت ِْل ِإْن اَ أو ألممُه ( أم أغاَِصممُب أح ْل ِه اَ ْيمم أل ِإْن أع أو
أم ّد أعاًَممماَ ألممُه أق ًباَ أط ْغُصمموُ أفًة أم أياَ ألُه ِضمم أك أأ أراَُر أفمم أقمم ْل أذاَ)ِ اَ أكمم ألممىَ أف أع
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ِكِل ِفيِ اَْل ِر)ِ،ِ ( أه ْظ أْل ِنيِ اَ ّثاَ ألىَ أواَل أغاَِصِب أع ْل ّنُه اَ أِل ْيُر ;  ِكممِل.ٍ أغ اَْل
ألممىَ أع أو ْي ( أأ أذاَ)ِ  ِر أهمم أهمم ْظ أْل ْوُ اَ ألمم أمُه ( ّد ِه أقمم ِك ِل أممماَ ألُه ِل أك أأ أئ أفمم ِر أبمم

ألىَ أع أو أغاَِصُب)ِ  ْل ِنيِ اَ ّثاَ ُأ.ٍ  أل اَل أر ْب > 31ص: <أي
أمُن أفْصُل      أس ُتْض ْف ِقيِق أن ِه اَلّر ِت أم أغًة ِبِقي ِل أغمْت أمماَ أباَ أل أب

ْتِل أق ْل ِباَ أف)ِ  ِل أت ْو ( أأ أف ( ِلمم ْت أت ُأ ٍد أتْحمم أتْخِفيممِف أيمم ِب ٍة)ِ  أيمم ِد ِء أعاَ أيمماَ ْل أو)ِ اَ )
أمُن أعاَُضُه ُتْض ْب أأ ِتيِ ( ّل ّدُر أل اَ أق أت أهاَ أي ِة ِمْن أأْرُش أر أكاَ أب ْل أكاَ ْلُحّر)ِ  أماَ اَ ِب )
أص أقمم أفممْت ِمممْن أن ِل أت ِه)ِ  ِتمم أم ْو ِقي أفممْت،ِ أأ ِل ْت أذاَ ُأ أكمم أو ِد ( أيمم ْل أكاَ ُة)ِ  أر ّد أقمم ْلُم اَ
أمُن أماَ ُتْض أص ِب أق ِه ِمْن أن ِتمم أم ٍة،ِ (إْن ِقي أفمم ِبآِ أفممْت)ِ  ِل ِإْن أت أو أفممْت)ِ ( ِل ْت ُأ

ٍة أيمم أناَ أذاَ ِبِج أكمم أف أمُن ِفمميِ ( ُتْضمم ِم)ِ  ِدي أقمم ْل أممماَ اَ أص ِب أقمم ِه،ِ ِمممْن أن ِتمم أم ِقي
ألىَ أع أو ِد ( ِدي أج ْل ّدُر اَ أق أت ِقيِق،ِ ِمْن أت أمممُة اَلّر ِقي ْل ِه أواَ ِة ِفيمم أيمم ّد ِفمميِ أكاَل
ْلُحّر،ِ ِه أفِفيِ اَ ِد ْوُ ِنْصُف أي أل أو ِه)ِ  ِت أم أها32َ<ص:  ِقي أع أط أق أغاَِصممٌب > 

أمُه ألُه،ِ ِز أثُر أل ْك ْيِن أأ أر أْلْم ِة ِنْصممِف ِمْن اَ أممم ْلِقي أْلْرِش،ِ اَ ِتيِ أواَ ْأ أي أسمم أو
ِر ِفيِ أتاَِب آَِخ أياَِت ِك ّد ألُة اَل أأ ِقيممِق أمْس أع اَلّر أمُن أممم أيْضمم أو)ِ  ٍة.ٍ ( أد أيمماَ ِز

ِئُر أساَ ْي ( أأ أوُاَِن)ِ  أي أح ْل أيُه اَ ِق أف أباَ ِل أت ِة)ِ  أم ْلِقي ِباَ ْو ( أف،ِ أأ ِل ْت أمُن ُأ أيْض أممماَ أو
أف ِل ْو أت أف أأ ِل ْت ِه ِمْن ُأ ِئ أزاَ أماَ أأْج أص ِب أق ِه ِمْن أن ِتم أم ْي  ِقي أأ ِه)ِ  ِر ْيم أغ أو )

أوُاَِن أي أح ْل ِليِّ اَ ْث ّوٌُم (ِم أق أت أصّح أوُم أْل ِلمميِّ أأّن أواَ ْث ْلِم ُه أممماَ اَ أر أصمم ْيممٌل أح أك
ْو أز أوْزٌن،ِ أأ أجمماَ ألُم أو ِه اَلّسمم ٍء ِفيمم أممماَ أراٍَب أك ُتمم ٍد أو ِديمم أح أو أحمماٍَس)ِ  ُن أو

ٍة أك ِبي أسمم أو ٍر)ِ  ْبمم ِت أو أوِمْسممٍك)ِ،ِ ( ٍر ( أبمم ْن أع ٍر أو ُفوُ أكمماَ أو ْطممٍن ( ُق أنممٍب)ِ أو أوِع
أطٍب ِر أوُر ِئ أساَ ِه أو ِك أوُاَ أف ْل ِة،ِ اَ أب ْط ُبوٍُب اَلّر أوُح ِقيٍق)ِ  أد أو ِبيٍب ( أز ٍر أو أتْم أو

أل ٍة ( أي ِل أماَ أغاَ ُه ْعُجوٍُن)ِ  أم أج ِمّماَ أو أر ِد أخ ْي أق ِز ِب أوُاَ ِم،ِ أج أل أج اَلّسمم أر أخمم أو
ِد ْي أق ْيِل ِب أك ْل ْو اَ أممماَ أأ أوُْزِن.ٍ  ْلمم ّد اَ أعمم أوُاَِن ُي أي أح ْل ْو أكمماَ ُع أأ أر ْذ أيمماَِب.ٍ ُيمم ّث أكاَل

أوُْجُه ْل ِنيِ أواَ ّثاَ أت اَل أك ِد أعْن أس ِيي ْق ّت ِز اَل أوُاَ أج ِم،ِ ِب أل ِلُث اَلّسمم ّثمماَ أد أواَل أزاَ
ألىَ ِد أع ِيي ْق ّت ِه اَل ُد ِب ِيي ْق ّت ِز اَل أوُاَ أج ْيِع ِب ِه أب ْعِضمم ْعممٍض،ِ أب أب أيْخممُرُج ِب ِه أف ِبمم
ْعُض ِة أب أل ِث أْلْم أنِب ِمْن اَ ِع ْل ِه اَ ِر ْي أغ أمُن أو أيْض أف ِلمميِّ ( ْث ْلِم ِه اَ ِلمم ْث أف ِبِم ِلمم أت

ْو أف،ِ أأ ِلمم ْت ِإْن ُأ ْثممُل أفمم ْلِم أر)ِ اَ ّذ أعمم أأْن أت أد أل ِبمم أجمم أك ِفمميِ ُيوُ ِلمم ِد أذ ألمم أب ْل اَ
ِه،ِ ْي أل أوُاَ أح أمممُة أو ِقي ْل أفاَ أصممّح ( أْل أر أأّن أواَ أبمم أت ْع ْلُم أصممىَ اَ ْق أهماَِء أأ ْل ِباَ ِه)ِ  أيِممم ِق

ْقممِت (ِمْن أغْصممِب أو ْل ألممىَ اَ ِر إ ّذ أعمم ِنيِ أت ّثمماَ أواَل ْثممِل)ِ.ٍ  ْلِم ألممىَ اَ <ص: إ
ألِف33 ّت ِلُث > اَل ّثاَ ألىَ أواَل ِة إ أب أل أطاَ ْلُم  اَ

ْوُ(      أل أل أو ِق ْغُصوُُب ُن أم ْل ِليِّ اَ ْث ْلِم ألىَ اَ ٍد إ أل أر أب أخ ِلِك آَ أماَ ْل ِل أأْن أف

أفممُه ّل أك ألممىَ ُي ُه)ِ إ ّد ِه أر ِد ألمم أأْن أب أو أبُه ( ِل أطمماَ ِة ُي أممم ِقي ْل أحمماَِل)ِ ِفمميِ ِباَ ْل اَ
ِة أل ُلوُ ْي أح ْل أذاَ ِل ِإ أفمم ُه ( ّد ُه،ِ أر ّد أر أت أواَْسمم أهمماَ)ِ  ّد ِإْن أر أفمم أف ( ِلمم ِد ِفمميِ أت ألمم أب ْل اَ
ُقوُِل ْن أم ْل ِه اَ ْي أل أبُه إ أل ْثِل أطاَ ْلِم ّي ِفيِ ِباَ ْيِن أأ أد أل أب ْل ّنممُه اَ أِل أء)ِ ;  أن أشاَ أكمماَ

ُتُه ألُه أب أل أطاَ ّد ُم أر ْيِن ِب أع ْل أماَ،ِ اَ ِه ِإْن ِفي أف أد ( أق أل أف ْثمم ْلِم أمممُه اَ أة أغّر أممم ِقي
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ِر أث ْك ْيِن أأ أد أل أب ْل ّنُه اَ أِل أمًة)ِ ;  أن ِقي ُتُه ألُه أكاَ أب أل أطاَ ْثممِل ُم ْلِم ْوُ ِباَ ألمم أو ِه.ٍ ( ِفيمم
أر ِف أغاَِصِب أظ ْل ِر ِفيِ ِباَ ْي ِد أغ أل ألِف،ِ أب ّت ّنُه أفاَلّصِحيُح اَل أن إْن أأ أل أكمماَ
أة أن ْؤ ِه ُم ِل ْق أن ِد،ِ ِل ْق ّن ألُه أكاَل ُتُه أف أب أل أطاَ ْثِل،ِ ُم ْلِم ِإّل ِباَ أل أو أة أف أبمم أل أطاَ ألممُه ُم

ْثِل)ِ،ِ ْلِم أل ِباَ ِم أو ِر أغاَ ْل ُفُه ِل ِلي ْك أل أت ُبوُ ْثممِل أق ْلِم أممماَ اَ أك ِفمميِ ِل ِلمم ِمممْن أذ
ِر،ِ أر أبممْل اَلّض أغّرُمممُه ( أة ُي أممم ِد ِقي ألمم ِنيِ أب ّثمماَ أواَل ألممِف)ِ  ّت ُتُه ألممُه اَل أب أل أطمماَ ُم
ْثِل ْلِم ًقاَ.ٍ  ِباَ أل ْط ُم

ٌع(      أذاَ)ِأفْر أم : إ ِر أة أغ أم ِقي ْل أعاَ ُثّم اَ أم أت ِد ِفيِ اَْج أل ألِف أب ّت أهْل اَل
ِلممِك أماَ ْل ّد ِل ِة أر أممم ِقي ْل ألممُب اَ أط ْثممِل أو ْلِم أهممْل ؟ اَ ِر أو أخمم ُد ِلْل أداَ ِتْر اَْسمم
ِة أم ِقي ْل ْذُل اَ أب ْثممِل أو ْلِم ِه ؟ اَ أهمماَِن ِفيم أوُْج ْل أمماَ اَ ْوُ ِفي أم ألم ِر أة أغمم أمم ِقي ْل اَ

ِد ْق أف ْثِل،ِ ِل ْلِم ُه ُثّم اَ أد أج ِه ألُه أهْل أو ِب أصاَِح ِل أر أممماَ أو ِكمم أماَ ؟ ُذ ُه أصممّح أأ

أأّماَ أل،ِ أو ّوُُم ( أق أت ْلُم ِفمميِ اَ أمُن)ِ  ُيْض أغْصممِب أف ْل أصممىَ اَ ْق أأ ِب ِه ( أيِممم ِمممْن ِق
أغْصممِب ْل ألممىَ اَ ألممِف،ِ إ ّت ِفمميِ اَل ألِف أو ْت ِْل أل اَ ِة أغْصممٍب ِب أممم ِم ِبِقي ْوُ أيمم

ألِف،ِ ّت ِإْن اَل ألممىَ أف أع أيِ)ِ  ِن ِذ ُج ْأُخوُ أممم ْل أل اَ أف أغْصممٍب ِب ِلمم أت أو ٍة،ِ ( أي أراَ ِبِسمم
أوُاَِجُب ْل أصىَ أفاَ ْق أْل ْيًضاَ)ِ ِمْن اَ ِة أأ أيمم أناَ ْلِج ألممىَ اَ ألممِف،ِ إ ّت أذاَ اَل ِإ أنممىَ أفمم أج

ألىَ ٍة أع أممم ِهي ٍة أب أذ ْأُخوُ ٍم أممم ْوُ أسمم أثًل ِب أهمماَ أم ُت أم ِقي أئممٌة،ِ أو أكممْت ُثممّم ِماَ أل أه
ِة أي أراَ أمُة ِباَلّس ِقي أهاَ أو ِل ْث أن،ِ ِم أب أخْمُسوُ أج ِه أو ْي أل أل أع أو أئٌة.ٍ ( أمُن ِماَ ُتْضمم

ٍم ِل ِلُمْس أخْمُر)ِ  ْل أل اَ أل ِذّميِّ،ِ أو أو ُق ( أراَ ألىَ ُت أر أأْن إّل ِذّميِّ أع ِهمم ْظ ُي
أهاَ أب ْو ُشممْر ُق أأ أراَ ُتمم أف أهمماَ)ِ  أع ْي ِه أب ْيمم أل أك.ٍ <ص:  ِفمميِ أع ِلمم ّد34أذ أر ُتمم أو ) <

ِفيِ ِه)ِ  ْي أل ِر أع ْي أك أغ ِل أيْت (إْن أذ ِق ِه أب ِر أراَ ْقمم ِِل ْيممُن)ِ  أع ْل أهمماَ،ِ اَ ْي أل أذاَ أع أكمم أو )
أمُة أر أت ْلُمْح أذاَ اَ أبْت إ ّد ِمْن ُغِص أر ُت ٍم)ِ  ِل ِه ُمْس ْي أل أِلّن أع أهاَ ألُه ;  أك أساَ إْم

أر أتِصي أيِ أخّل،ِ ِل ِه ِتمميِ أو ّل أرْت اَ ِد ُعِصمم أقْصمم ِة،ِ ِب ّيمم ّل أخ ْل ْو اَ أل أأ ِد ِب أقْصمم
ِة.ٍ  ّي ِر أخْم ْل اَ

أباَُن( ْل أواَلّصمم أناَُم)ِ  أْلْصمم ألُت أواَ أوآَ ِر ( ُبوُ ْن ّط أكمماَل ِهمميِ)ِ  أل أم ْل ِه،ِ اَ ِر ْيمم أغ أل أو )
أهاَ ِفيِ أيِجُب ِل أطاَ ْب أهاَ إ ّن ِل

أ ٌء)ِ ;  أمُة أشيِْ أحّر أماَِل،ِ ُم ْع ِت أل اَِلْس أة أو أم ُحْر
أهاَ ِت أع ْن أص أصّح.ٍ (ِل أْل أهاَ أواَ ّن أ

أسُر أل أ ْك أر ُت أكْس ْل أش،ِ اَ أفمماَِح ْل أصممُل أبممْل اَ ْف ُت
أد ُعوُ أت أماَ ِل أل أك ْب أواَِل أق أز ِل ِليِف)ِ  ْأ ّت ِم اَل ِنيِ اَِلْسمم ّثمماَ أواَل أك.ٍ  ِل أذ أسممُر ِبمم ْك ُت

أتْرُضُض ّتىَ أو أيِ أح ِه أت ْن ألممىَ أت ّد إ ِكممُن أل أحمم ُذ ُيْم أخمماَ ّت ٍة اَ ألمم ٍة آَ أممم أحّر ُم
ْنُه ألىَ أل ِم ُْلو أل اَ أهاَ،ِ أو أر ْي ِإْن أغ أف أز ( أج ألىَ أع أع ِكُر)ِ  ْن ْلُم ّوِل اَ أْل أعْن اَ )

ِة أي أعاَ أذاَ ِر ْي أه أأ ّد)ِ  أح ْل ْفِصيِل اَ ّت ِر اَل ُكوُ ْذ أم ْل ْنِع اَ أم ِل ِر)ِ أصاَِحِب ( أكمم ْن ْلُم اَ
ْنممُه ألممُه ِم أط ْب أأ أف ( ْيمم ُلُه،ِ أك أطمماَ ْب أر)ِ إ أيّسمم أل أت أهمماَ أيُجمموُُز أو ُق أراَ أِلّن إْح  ;

أهاَ أض أضاَ ّوٌُل،ِ ُر أم أت أمْن ُم أهاَ أو أق أر ِه أأْح ْي أل أع أهاَ أف ُت أم ًة ِقي أر ْكُسمموُ ّد أم أحمم ْل ِباَ
أمْشُروِع،ِ ْل أمممْن اَ ُه أو أز أو ِر أجمماَ ْيمم أغ أراَِق ِب ِْلْحمم ِه اَ ْيمم أل أع ُوُت أف أفمماَ ّت أن اَل ْيمم أب

أهاَ ِت أم ًة ِقي أر ْكُسوُ ّد أم أح ْل أمْشممُروِع،ِ ِباَ ْل أن اَ ْيمم أب أهمماَ أو ِت أم أيممًة ِقي ِه أت ْن ألممىَ ُم إ
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ّد أح ْل ِذي اَ ّل أتىَ اَ أل أأ أقاَ ِه.ٍ  ِة: اَلّرُجُل ِفيِ ِب أض ْو ُة اَلّر أأ أمممْر ْل ُد أواَ ْبمم أع ْل أواَ
ُق أفاَِس ْل ِبيِّ أواَ ّيُز أواَلّص أم ْلُم أن اَ ُكوُ ِر أت ِز ِفيِ أيْش أوُاَ ِم أجمم أداَ ْقمم ِْل ألممىَ اَ أع

ِة أل أزاَ أذاَ إ ِر أه أك ْن ْلُم ِر اَ ِئ أساَ أراَِت،ِ أو أك ْن ْلُم أثاَُب اَ ُي ِبيِّ أو ِه اَلّص ْيمم أل أممماَ أع أك
أثاَُب ُغ،ِ ُي ِل أباَ ْل أماَ اَ ّن ِإ ُتُه أتِجُب أو أل أزاَ ألىَ إ ّلِف أع أك ْلُم أمُن اَ ُتْضمم أو ِر.ٍ ( ِد أقاَ ْل اَ

أعُة أف ْن ِر أم ّداَ ِد اَل ْب أع ْل أماَ)ِ ِمّماَ أواَ ِه ِوُ أنْح أجُر أو ْأ أت ِة ُيْس ّبمم ّداَ ِوُيِت أكاَل ّتْف ِبمماَل )
أوُاَِت أف ْل ٍد ِفيِ أواَ ٍة)ِ،ِ أي أيمم ِد أأْن أعاَ أن ِبمم أك أر أسمم ّداَ أم اَلمم أد أتْخ أد أواَْسمم ْبمم أع ْل اَ

أب ِك أر أة أو ّب ّداَ ْو اَل أعْل ألْم أأ ْف أك،ِ أي ِل أمُن أذ ُتْض ِة أو أر ُأْج ْثِل ِب ْلِم  اَ
أل(      أمُن أو أعُة ُتْض أف ْن ُبْضِع أم ْل أأْن إّل اَ ِبمم ِوُيٍت)ِ  ْفمم أت أئ،ِ ِب ِطمم ُو

أمُن ُتْض ِر أو ْهمم أم ْثممِل ِب ْلِم أممماَ اَ ِتيِ،ِ أك ْأ أي أل أسمم أمُن أو أوُاٍَت ُتْضمم أفمم أِلّن ِب  ;
أد أي ْل ُبُت أل اَ ْث أهاَ أت ْي أل ّوُج أع أز ُي ُد أف ّي أة اَلّس أب ْغُصوُ أم ْل ُد اَ أيمم ْل ُبْضممِع ِفمميِ أواَ

ِة أأ أمْر ْل أهاَ،ِ اَ أذاَ أل أكمم أو أعممُة ( أف ْن أدِن أم أل أبمم ْلُحممّر)ِ  أمُن اَ ِوُيٍت إّل ُتْضمم ْفمم أت ِب
ِفمميِ أصممّح)ِ،35ِ<ص:  ( أْل أأْن > اَ ُه أكمم أر أهمم ألممىَ أق أمممٍل،ِ أع ِنيِ أع ّثمماَ أواَل

أمُن أوُاَِت ُتْضمم أف ْل ْيًضمماَ ِبمماَ أهمماَ أأ ّن ِل
أ أهمماَ ;  ّوُِم أق أت ِد ِفمميِ ِل ْقمم ِة أع أر أجمماَ ِْل اَ

ِة أد أفاَِس ْل ِبُه اَ أة ُتْشمم أعمم أف ْن أممماَِل،ِ أم ْل ّوُل اَ أْل ْلُحممّر أواَ ُقمموُُل: اَ ْدُخُل أل أي أيمم
أت ِد،ِ أتْح أي ْل ُتُه اَ أع أف ْن أم ُفمموُُت أف أت أت أذاَ أتْحمم ِإ أو ِه( ِد أص أيمم أقمم ْغُصمموُُب أن أم ْل اَ
ِر ْي أغ ُقوُِط ِب أكُسمم أماٍَل)ِ  ْع ِت ِد اَْس ِد أيمم ْبمم أع ْل ٍة،ِ اَ أفمم أب ِبآِ أجمم أو أْلْرُش ( أع اَ أممم

ْقِص ّن ِلل ِة)ِ  أر ُْلْج أوُاَِت اَ أف ْل أيِ أواَ ِه ُة أو أر ِه ُأْج ِل ْث ِليًماَ ِم أل أس ْب ْبِض،ِ أق أق ْل اَ
ًباَ ِعي أم أذاَ أو أك أو ُه.ٍ ( أد ْع ْوُ أب أص أل أقم ْي أن أأ ِه)ِ  أماَِل،ِ ِبم ْع ِت أأْن ِباَِلْسم ِبم أيِ ( ِلم أب

ْبِس ّل ِباَل ْوُُب)ِ  ّث أْلْرُش أيِجُب اَل أع اَ ِة أم أر ُْلْج ِفيِ اَ ِنيِ،ِ ( ّثاَ أواَل أصّح)ِ.ٍ  أْل اَ
أثُر أيِجُب أبْل أل ْك ْيِن أأ أر أْلْم ِة ِمممْن اَ أر ُْلْجمم أْلْرِش اَ أِلّن أواَ أص ;  ّنْقمم اَل

أأ أش أماَِل،ِ ِمْن أن ْع ِت ْد اَِلْس أق أل أو ِب ِة ُقوُ أر ُْلْج أل ِباَ أماٌَن ألُه أيِجُب أف أضمم
أع ِف ُد أو أخُر.ٍ  أأّن آَ أة ِب أر ُْلْج ِة ِفيِ اَ أل أب أقاَ أوُاَِت ُم أف ْل أماَِل.ٍ  أل اَ ْع ِت اَِلْس
أذاَ)ِ:أفْصٌل(      أغاَِصُب  إ ْل أعىَ)ِ اَ ّد ْي (اَ أأ أفمُه)ِ  أل أت ْغُصموُِب،ِ ( أم ْل اَ

أر أك ْن أأ أو أك ( ِل أذ ِلُك)ِ  أماَ ْل أق اَ ّد أغاَِصممُب (ُصمم ْل ِه اَ ِنمم أيِمي ألممىَ ِب )ِاَلّصممِحيِح أع
ّنُه ْد أِل ُكمموُُن أق ًقاَ أي ِد ْعِجممُز أصمماَ أي ِة،ِ أعممْن أو أنمم ّي أب ْل ْوُ اَ ألمم ْقُه ألممْم أف ّد أصمم ُن

أد ّلمم أخ أت ْبممُس أل أح ْل ِه،ِ اَ ْيمم أل ِنيِ أع ّثمماَ ُق أواَل ّد أصمم ِلممُك ُي أماَ ْل ِه اَ ِنمم أيِمي أِلّن ِب  ;
أل أْلْص ُه،ِ اَ ُؤ أقاَ أذاَ أب ِإ أف ْي ( أأ أف)ِ  ألمم أغاَِصممُب أح ْل أمممُه اَ أغّر ِلممُك ( أماَ ْل ِفمميِ اَ

أل أد أب أصّح)ِ  أْل ْغُصوُِب اَ أم ْل ِه ِمْن اَ ِل ْث ْو ِم ِه،ِ أأ ِتمم أم ِنيِ ِقي ّثمماَ أغّرُمممُه أل اَل ُي
ألُه أد ِء أبمم أقمماَ أب ِه ِل ِنمم ْي ِه،ِ ِفمميِ أع ْعِممم أب أز أجمماَ ّوُل أأ أْل أأْن اَ أز ِبمم أجمم أعممْن أع

ُوُُصوُِل ْل أهاَ اَ ْي أل أيِميِن إ أغاَِصممِب ِب ْل ْوُ اَ ألمم أو أفمماَ ( أل أت أد ِفمميِ اَْخ ْعمم أب ِه)ِ  ِتمم أم ِقي
أماَ ِه ِق أفاَ ّت ألىَ اَ ِه أع ِف أل أفاَ أت أل أت ْو)ِ اَْخ أأ أياَِب ِفيِ ( ّث ِتيِ (اَل ّل ألممىَ اَ ِد أع ْبمم أع ْل اَ

ْغُصوُِب أم ْل ْو اَ ْيٍب ِفيِ أأ ِه أع ِب ِقيِّ)ِ  ُل أد ُخ ْع ِه،ِ أب ِف أل أأْن أت أن أكم أكماَ أل:  ِقيمم
أمىَ ْع ْو أأ أج أأ أر ْع أقًة أأ ْل أق ِخ ّد أغاَِصمُب (ُص ْل ِفمميِ اَ ِه)ِ  ِنمم أيِمي ِئِل ِب أسمماَ أم ْل اَ
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ألِث ّث أِلّن اَل أل ;  أْلْص ُتُه اَ أء أراَ ِة ِمممْن أب أد أيمماَ ألممىَ،ِ ِفمميِ اَلّز ُْلو أدُم اَ أعمم أو
ِة أم أل ُلِقميِّ ِمْن اَلّس ْلُخ ِة،ِ ِفميِ اَ أث ِل ّثاَ ُبموُِت اَل ُث ِل ِه أو ِد ِة ِفميِ أيم أيم ِن ّثاَ اَل

ألىَ ِد أع ْب أع ْل أماَ اَ ِه،ِ أو ْيمم أل ِفمميِ أع أو)ِ  ألِف ( ِت ِفمميِ اَِلْخ ْيممٍب ( ِدٍث)ِ أع أحمماَ
أد ْع ِه أب ِف أل أأْن أت أن أكمم أكمماَ أل:  أع ِقيمم أطمم ْق ْو أأ ًقاَ أأ ِر ُق أسمماَ ّد أصمم ُي ِلممُك ( أماَ ْل اَ

ِه ِن أيِمي أِلّن ِفيِ ِب أصّح)ِ ;  أْل أل اَ أْلْصمم أمُة اَ أل أك،ِ ِمممْن اَلّسمم ِلمم ِنيِ أذ ّثمماَ أواَل
ُق ّد أص أغاَِصُب ُي ْل ِه اَ ِن أيِمي أِلّن ِب أل ;  أْلْص ُتُه اَ أء أراَ ِفمميِ ِمْن أب أو ِة.ٍ  أد أيمماَ اَلّز

ِة أض ْو أهاَ اَلّر ُل أأْص أيُة أو أكاَ ألِف ِح ْلِخ ْيِن،ِ اَ أل ْوُ ّنُه أق أأ ْوُ أو ّد أل أب أر ْغُصوُ أم ْل اَ
ِه ِب ْيٌب أو ْبته أع أصمم أغ أل:  أقمماَ أذاَ،ِ أو أكمم أل أه أقمماَ أث أو أد أحمم ِلممُك:  أماَ ْل أدك اَ ْنمم ِع

أق ّد أغاَِصُب ُص ْل ألُه اَ أد أقاَ أزاَ ّليِ:  أوُ أت ْلُم ِة ِفيِ اَ أضمم ْو ْبممُن اَلّر ّباَِغ أواَ اَلّصمم
ْوُ أل أو ْي ( أأ ُه)ِ  ّد أب أر ْغُصوُ أم ْل أص اَ ِق أنمماَ ِة،ِ ( أممم ِقي ْل أزْمممُه ألممْم اَ ْل ٌء)ِ أي أشمميِْ

ِه ِئ أقمماَ أب ِه،ِ ِل ِل أحمماَ ْوُ ِب ألمم أو أب ( أصمم ًبمماَ أغ ْوُ ُتممُه أث أم ٌة،ِ ِقي أر أشمم أرْت أع أصمماَ أف
أهًماَ ِباَلّرْخِص أسُه ُثّم ِدْر ِب ُه أل أل ْب أ

أ أرْت أف أصاَ أف أف ٍم ِنْص أه ُه،ِ ِدْر ّد أر أفمم
أمُه ِز أسممٌة،ِ أل أيِ أخْم ِهمم ِلِف ِقْسممُط أو ّتمماَ أصممىَ > ِمممْن36<ص:  اَل ْق أأ

ِم)ِ،ِ أي ِق ْل أوُ اَ ُه ًذاَ ِنْصممُف أو أأْخمم ْلممت:)ِ  ُق ْوُِب.ٍ ( ّثمم ِعمميِّ ِمممْن اَل ِف ِفمميِ اَلّراَ
اَلّشْرِح

ْوُ(      أل أب أو أص ْي أغ أأ ْيِن)ِ  ّف ْي ُخ أد أماَ ُخّف أفْر ُه ُت أم ِقي ٌة،ِ ( أر أش أع
أف ِل أت أماَ أف ُه ُد أح ّد أأ أخُر أوُر ُتُه اَْل أم ِقي أماَِن،ِ أو أه ْو ِدْر أف أأ ألمم ْت أماَ)ِ أأ ُه أد أحمم أأ

ِه ِفيِ ِد ألُه،ِ أي ًباَ)ِ  أغْص أف ( أل ْت أأ ْطممٌف أفمم ألممىَ أع أب،ِ أع أصمم أفممُه أغ أل ْت أأ ْو)ِ  أأ )
ِفيِ ِد ( أمُة أي ِقي ْل أواَ ِه)ِ  ِك ِل أماَ أماَ ُه ِقيِ أل أباَ ْل ِل أر،ِ أماَ أو ِك أمممُه ُذ ِز أل أيممٌة ( ِن أماَ أث
أصّح ِفيِ أْل ّلُه اَ أاَل أيِ أو ِه أو ألُم)ِ.ٍ  ْع أمُة أأ أف أماَ ِقي ِل ْو أت أفممُه،ِ أأ أل ْت أأْرُش أأ أو

ِريِق ْف ّت أحاَِصُل اَل ْل ِنيِ اَ ّثاَ أواَل أك.ٍ  ِل أذ أزُمُه ِب ْل أماَِن أي أه أمُة ِدْر أف أماَ ِقي ِلمم أت
ْو أفُه،ِ أأ أل ْت ِفيِ أأ ِة أو أي ِن ّثاَ ِلٌث أوْجٌه اَل ّنُه أثاَ أزُمُه أأ ْل أسٌة أي أمُة أخْم ُكّل ِقي

أماَ ُه ْن أضّماَ ِم ْن ألىَ ُم ِر،ِ إ أخ أر اَْل أص أت ْق ِعيِّ أواَ ِف ألممىَ ِفمميِ اَلّراَ ُْلو ألممىَ اَ أع
ّوِل،ِ أْل أد اَ أزاَ ِة ِفمميِ أو أضمم ْو أهمماَ اَلّر أيِ،ِ ِفي ِن ّثمماَ أد اَل ِزيمم أممماَ أو ِه ْي أل أهمماَ أع ِفي

ِلُث ّثمماَ ِة،ِ أعممْن اَل ِتّممم ّت أراَ اَل ّبمم أع ِة ِفمميِ أو أيمم ِن ّثاَ ّق ِفمميِ اَل أغْصممِب ِشمم ْل اَ
ألِف ّت أقمماَُس ِبمماَل ُي ِه أو ألُف ِبمم ْت ِْل ألممىَ ِفمميِ اَ ُْلو ْوُ اَ ألمم أو ِفمميِ ( أث)ِ  أد أحمم

ْغُصوُِب أم ْل ْقٌص37<ص:  اَ أن ِري > ( ألممىَ أيْسمم ألممِف إ ّت أأْن اَل أل ِبمم أعمم أج
أة أطمم ْن ْلِح أن اَ أواَلّسممْم أسممًة)ِ  ِري أق أه ِقي ّد ًة أواَلمم أد ِلِف)ِ،ِ أعِصممي ّتمماَ أكاَل أف )
ِه ِف أراَ ألىَ ِِلْش ألِف أع ّت أمُن اَل أيْض ألُه أف أد ْثممٍل ِمْن أب ْو ِم ِفمميِ أأ أو ٍة.ٍ ( أممم ِقي

ْوٍُل ُه أق ّد أع أيُر ِفيِ أأْرِش أم أو ْقِص)ِ  ّن ِلٍث اَل ّيمُر أثماَ أخ أت أن أي ْيم ْيممِن أب أر أْلْم اَ
ِفيِ ِبٍع أو ّيُر أراَ أخ أت ِلُك أي أماَ ْل أماَ اَ ُه أن ْي أل أب ِر،ِ اَلّشْرِح ِفيِ أقاَ ِغي أوُ اَلّص ُه أو
أماَ أسّن ِري أل أو ألىَ أيْس ألِف إ ّت ْد أأْرُشُه أيِجُب اَل أقمم ْوُ أو ألمم أو أم.ٍ ( ّد أقمم أت
أنىَ ْغُصوُُب أج أم ْل أق اَ ّل أع أت ِه أف ِتمم أب أق أر أم أممماٌَل ِب ِز أب ألمم أغاَِصمم ْل ِليُصممُه)ِ اَ أتْخ
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ِة ِلُحُصوُِل أي أناَ ْلِج أقممّل ِفيِ اَ أْل ِباَ ِه.ٍ ( ِد ِه ِمممْن أيمم ِتمم أم ِذي ِقي ّلمم أممماَُل)ِ اَ ْل أواَ
أب أج ِإْن أو أفمم ِة.ٍ ( أيمم أناَ ْلِج أف ِباَ ِلمم ِه ِفمميِ أت ِد أمممُه أيمم أصممىَ أغّر ْق أأ ِلممُك)ِ  أماَ ْل اَ

ِنيِّ أمْج ْل ِل أو ِه.ٍ ( ِت أم ِه ِقي ْي أل ِريُمُه)ِ <ص:  أع ْغ ُكممْن ألْم > إْن38أت أم أي ِر أغمم
أأْن أو أق ألُه.ٍ ( ّلم أع أت أمماَ أي ُه ِب أذ أخم ُه أأ ّن أِل ِلمُك)ِ ;  أماَ ْل أدُل اَ ِة أبم أبم أق ّم اَلّر ُث )

أع أماَ أيْرِج ِب ِلُك)ِ  أماَ ْل ُه اَ أذ أخ ألىَ أأ أع ْنُه.ٍ ( ّنُه ِم أِل أغاَِصِب)ِ ;  ْل أذ اَ ٍة ُأِخ أي أناَ ِبِج
ِه،ِ ِفيِ ِد أل أي ْب أق ِذ أو أْلْخ ْنُه اَ ُع أل ِم أماَ أيْرِج ألُه أك أممماَُم أقاَ ِْل أممماَِل اَ ِت ِلْح
أئ أأْن ِر ْب ِنيِّ ُي أمْج ْل ِه اَ ْي أل أب،ِ أع أغاَِصم ْل ِقّر اَ أت أيْسمم ِلممِك أف أماَ ْل ُه أممماَ ِل أذ أخمم أأ

ْوُ أل أو ّد ( ُد ُر ْب أع ْل ألىَ اَ ِلِك إ أماَ ْل أع اَ ِبي ِة ِفيِ أف أي أناَ ْلِج أع اَ أج ِلُك أر أماَ ْل أممماَ اَ ِب
ِنيِّ أمْج ْل ْنُه.ٍ (اَ ُه)ِ ِم أذ أخ ِه أأ ْي أل ألىَ أع أماَ أع ِل أغاَِصِب)ِ  ْل أم اَ ّد أق  أت

ْوُ(      أل أب أو أص أل أأْرًضمماَ أغ أقمم أن أكْشممِط أف ْل ِباَ أهمماَ)ِ  أب أراَ ُه ُت أر أبمم أأْج )
ِلُك أماَ ْل ألممىَ اَ ِه)ِ إْن أع ّد ْو أر أأ أيِ.ٍ ( ّد أبِقمم ِه)ِ إْن أر ِلمم ْث أف ِم ِلمم ِة أت أد أعمماَ ِإ أو )
أْلْرِض أماَ اَ أل أك ْب أق أنْت)ِ.ٍ  ْقِل أكاَ ّن أساٍَط ِمْن اَل ِب ْن ْو اَ ِقِل أأ ّناَ ِلل أو ِه.ٍ ( ِر ْي أغ

ّد ِإْن اَلّر ْبُه ألْم أو ِل أطاَ ِلممُك ُي أماَ ْل أن إْن اَ ِه ألممُه أكماَ أأْن ِفيمم أكم أرٌض)ِ.ٍ  أغمم
أل أخ أض أد أْلْر ْقٌص،ِ اَ ُع أن أتِفم ّد أيْر ْو ِبماَلّر ألمُه أأ أق ألممىَ أن أكماٍَن،ِ إ أد أم أراَ أ

أ أو
أغُه ِري ْف ْي،ِ أت أأ ِإّل)ِ  أو ْنُه.ٍ ( ِإْن ِم ُكْن ألْم أو ّد ِفيِ ألُه أي أل اَلّر أف أرٌض.ٍ ( أغمم
ُه ّد أل أيممُر ْذٍن ِب ِنيِ ِفمميِ إ ّثمماَ أواَل أصممّح)ِ  أْل ُه ألممُه اَ ّد أل أر ْذٍن ِب ألممْم إْن إ
ْعُه أن أقاَُس أيْم ُي أو ِلُك.ٍ ( أماَ ْل أماَ اَ أنمماَ ِب أكْر ْفممُر أذ ِر أح ْئمم ِب ْل ِه اَ ْيمم أل أع أف أهمماَ)ِ  أطّم أو
ّطّم أهاَ اَل ِب أراَ ُت أيِ،ِ إْن ِب ِق ِه أب ِل ْث ِبِم أف إْن أو ِلمم ألممِب أت أط ِلممِك،ِ ِب أماَ ْل ألممُه اَ أو
أك،ِ ِلمم ِإْن أذ ْبُه ألممْم أو ِل أطمماَ ِلممُك ُي أماَ ْل أع اَ أف ْد أيمم ِه أعممْن ِل ْفِسمم أن أن أماَ اَلّضمم

ُقوُِط أهاَ،ِ ِباَلّس أعمُه أأْن إّل ِفي أن ْنمُه،ِ أيْم أل ِم أض أو أر ُه أغم ِه أل أر ِفيم ْيم أغ
ْفِع أماَِن،ِ أد ِإْن اَلّض أن أفمم أرٌض ألممُه أكمماَ ُه،ِ أغمم ْيممُر ألممُه أغ ّطممّم أف ِفمميِ اَل

أذاَ ِإ أو أصممّح.ٍ ( أْل أد اَ أعمماَ أض أأ أْلْر أممماَ اَ أنْت أك ألممْم أكمماَ أق أو ْبمم ْقممٌص،ِ أي أل أن أف
أش ِكّن أأْر ِه أل ْي أل أة أع أر ْثِل ُأْج ْلِم ِة اَ ّد ِة)ِ ِمْن ِلُم أد أعاَ ِْل ّد،ِ اَ ّطممّم اَلّر أواَل

أماَ،ِ ِه ِر ْي أغ ِإْن أو أن أو ًياَ أكاَ ِت أوُاَِجٍب،ِ آَ ُلوٌُم ِب ْع أم ّنُه أو أزُمُه أأ ْل ُة أي أر أممماَ ُأْجمم
ِإْن أو أهاَ.ٍ ( أل ْب أيِ أق ِق ْقٌص أب أب أن أج ْي أأْرُشُه أو أأ أهاَ)ِ.ٍ  أع أع أم ِة.ٍ  أم أر ُْلْج اَ
ْوُ(      أل أب أو أص ًتاَ أغ ْي ُه،ِ أز أوُ أنْح ُه أو أل ْغ أأ أصْت أو أق أن ُنُه أف ْي أن أع ُدو

ِه ِت أم ُه،ِ ِقي ّد أمُه أر ِز أل ْثُل أو ْنُه ِم ِهِب)ِ ِم ّذاَ ِفمميِ اَل أل ( أو أصممّح)ِ  أْل ِبممُر اَ أج ْن أي
ْقُصُه ِة أن أد أياَ ِز ِه ِب ِت أم ِنيِ ِقي ّثاَ أل أواَل ِبُر أقاَ أج ْن أهاَ أي أماَ ِب ِه ِل أبٍب ِلُحُصوُ أسمم ِب

ِإْن أو ٍد.ٍ ( أصممْت أواَِح أق أمممُة أن ِقي ْل أقممْط اَ أمممُه أف ِز أْلْرُش،ِ أل ِإْن اَ أتاَ أو أصمم أق أن
أم ِر أب،ِ أغ ِه ّذاَ ّد اَل أر أيِ أو ِق أباَ ْل أع اَ ِه،ِ أم أن إْن أأْرِش ْقممُص أكمماَ ِة أن أممم ِقي ْل اَ

أر)ِ ِمْن أث ْك ْقِص أأ ْيممِن،ِ أن أع ْل أمماَ اَ أذاَ أك أن إ ًعاَ أكماَ ِوي أصماَ أسمماَ أهًمماَ،ِ ُي ِدْر
أع أجمم أر ِء أف أل ْغ ِْل ألممىَ ِبمماَ ِوي أصمماٍَع،ِ ِنْصممِف إ أسمماَ أقممّل ُي ِنْصممِف ِمممْن أأ

ٍم،ِ أهمم ِإْن ِدْر ُكممْن ألممْم أفمم ْقممُص أي ِة أن أممم ِقي ْل أر،ِ اَ أثمم ْك أل أأ أش،ِ أف ِإْن أأْر أو
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ألممْم39<ص:  ُقممْص >  ْن ٌد أي أممماَ أواَِحمم ُه ْن أل ِم أء أف ْيممُر أشمميِْ ّد.ٍ أغ اَلممّر
أصممّح أْل أواَ أن أأّن ( ُبممُر أل اَلّسممْم أص أيْج ْقمم أزاٍَل أن أممماَ ُهمم ِفي ألممُه)ِ  ْب أذاَ أق إ

أب أص ًة،ِ أغ أر أقمم أثًل أب أنًة أم ألممْت،ِ أسممِمي أز أه أنْت ُثممّم أف ُه أسممِم أد ْنمم أِلّن ِع  ;
أن أم أيِ اَلّس ِن ّثمماَ ْيمُر اَل ّوِل،ِ أغ أْل ِئمُل اَ أقاَ ِنيِ أو ّثماَ أو)ِ ُيِقيُمممُه اَل أمُه.ٍ ( أقماَ أم

أأّن أصّح.ٍ ( أْل أر اَ ّك أذ ٍة أت أع ْن أهاَ أصمم أي ُبممُر أنِسمم أهمماَ أيْج أل أن)ِ  أياَ ّنْسمم ّنممُه اَل أِل أل ; 
ّد أعمم ًداَ ُي ّد أجمم أت ًفمماَ ُم ِنيِ ُعْر ّثمماَ ُقمموُُل أواَل أوُ أي ٌد ُهمم ّد أجمم أت أمِن،ِ ُم أكاَلّسمم

أنىَ ْع أم ْل أن أأّن أواَ أياَ ّنْس أر اَل ّك أذ ّت أد أواَل ْنمم أغاَِصممِب،ِ ِع ْل ّلممُم اَ أع أت أو ٍة)ِ ( أع ْن أصمم
ُه أد ْن أل ِع ُبُر ( أن أيْج أياَ ُه ِنْس أد ْن أرىَ)ِ ِع ِإْن ُأْخ أو ًعمماَ)ِ  ْط أق أنْت ( أع أكمماَ أفمم أأْر

ْوُ ِمممْن ألمم أو ألممىَ.ٍ ( ُْلو أب اَ أصمم أر أعِصمميًراَ أغ أخّممم أت ُه.ٍ ُثممّم أف أد ْنمم أل)ِ ِع ّلمم أخ أت
أصّح أْل أفاَ أخّل أأّن ( ْل ّنُه اَ أِل ِلِك)ِ ;  أماَ ْل ْيُن ِل ِه أع ِل ألممىَ أممماَ أع أو أغاَِصممِب ( ْل اَ

أْلْرُش أن إْن اَ أخّل أكاَ ْل أص اَ أق ْن أمًة)ِ ِمْن أأ ِر ِقي أعِصي ْل ِه اَ ِل ِفمميِ ِلُحُصمموُ
ِه،ِ ِد ِإْن أي ُقْص ألْم أف ْن ِه،ِ أعْن أي ِت أم أل ِقي أء أف ِه أشمميِْ ْيمم أل ْيممُر أع ّد،ِ أغ اَلممّر

ِنيِ ّثاَ أزُمُه أواَل ْل ْثُل أي ِر ِم أعِصممي ْل ّنممُه اَ أِل ِر ;  أخّم ّت ِلِف،ِ ِبمماَل ّتمماَ أخممّل أكاَل ْل أواَ
أل أغاَِصِب،ِ ِقي ْل أصممّح ِل أْل ّنمُه أواَ ِلمِك أأ أماَ ْل ّنمُه ِل أِل ُع ;  ْوُ أفمْر ألم أو ِه.ٍ ( ِكم ْل ِم

أب أص ْو أخْمًراَ أغ أأ ُه.ٍ ( أد ْن ألْت)ِ ِع ّل أخ أت أد أف ْل ٍة ِج أت ْي أغُه،ِ أم أب أد أصّح أف أْل أأّن أفاَ

أخممّل ْل أد اَ ْلمم ْلِج ْغُصمموٌُب أواَ أممماَ أم ُه ّن ِل
أ ْنممُه)ِ ;  ُع ِم ُتممّص أممماَ أفممْر ِه،ِ ُاَْخ ِبمم

أماَ ُه ُن أم أيْض أغاَِصُب أف ْل أفاَ إْن اَ ِل ِه ِفمميِ أت ِد ِنيِ أيمم ّثمماَ أممماَ أواَل أغاَِصممِب ُه ْل ِل
ِة ِلُحُصوُِل ّي ِل أماَ ْل ُه،ِ اَ أد ْن ِلُث ِع ّثاَ أخّل أواَل ْل ْغُصوُِب اَ أم ْل ْنُه،ِ ِل ُد ِم ْلمم ْلِج أواَ
أغاَِصِب ْل ّنُه ِل أِل أر ;  ُلُه،ِ أماًَل أصاَ أع ْف ُع أي ِبمم ْكُسممُه أواَلّراَ أِلّن أع أد ;  ْلمم ْلِج اَ

ْغُصوُِب أيُجوُُز أم ْل ْنُه ِل ُكُه،ِ ِم أساَ ألِف إْم ِر.ٍ  ِبِخ أخْم ْل اَ
ُة(      أد أياَ ِز ْغُصوُِب أفْصٌل:  أم ْل أنْت إْن اَ أثًراَ أكاَ ٍة أمْحًضاَ أأ أر أصاَ ِق أك
ْوُِب،ِ ّثمم أطْحممٍن ِلل ِة أو أطمم ْن ْلِح ِر ِل ْيمم أغ أل أو أف أك.ٍ ( ِلمم أء أذ أغاَِصممِب أشمميِْ ْل ِل

ِه ّدي أع أت ِل أهاَ)ِ  ِب أب أس ِلِك ِب أماَ ْل ِل أو أهاَ.ٍ ( ُفُه ِب ِلي ْك ُه أت ّد أماَ أر أن أك أن)ِ إْن أكاَ أكمم أأْم

أأْن أغ أك أة أصاَ أر ْق ّن ّيمماَ،ِ اَل ِل ْو ُح أب أأ أر أس أضمم أحمماَ ّن ًء اَل أنمماَ >40<ص:  إ
ألُه أو)ِ  أأْرُش ( ْقِص)ِ إْن ( ّن أصْت اَل أق ُتُه أن أم ِة،ِ ِقي أد أيمماَ أنْت أعّممماَ ِباَلّز أكمماَ
ِه ْيمم أل أهمماَ،ِ أع أل ْب أممماَ أق ِكممُن أل ِفي ُه ُيْم ّد ْو أر أص أأ أقمم أن أعّممماَ أن أممماَ أكمماَ ِفي
ِكُن ُه ُيْم ّد ُه أر ّد أر ِإْن أو أو أنْت ( ًناَ أكاَ ْي ٍء،ِ أع أناَ ِب أراٍَس أك أف أوِغ ّل أع)ِ ُك ْل أق ْل اَ

أهاَ أْلْرِض ِمْن أل أهاَ اَ أت أد أعاَ ِإ أممماَ أو أنْت،ِ أك أش أكمماَ أأْر أهاَ أو ْقِصمم أن إْن أن أكمماَ
أع ِة أم أر ِإْن ُأْج أو ْثِل.ٍ ( ْلِم أغاَِصُب اَ ْل أغ)ِ اَ أب أب أص ْوُ ّث أحاَِصممِل (اَل ْل ِه)ِ اَ ِغ ْب أص ِب
ِه ِه ِبمم ْيممُن ِفيمم أن أممماٍَل أع أكمم أأْم أو ْنممُه ( ُلُه)ِ ِم أر أفْصمم ِبمم ُأْج ِه ( ْيمم أل ِفمميِ أع

أممماَ أك أصّح)ِ  أْل ْلممِع ِفمميِ اَ أراَِس،ِ أق ِغمم ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أل أواَل ُغ أقمماَ ُب ِه أيْصمم ِل أفْصمم ِب
ألِف أراَِس ِبِخ ِغ ْل ِإْن اَ أو ُلُه ألْم ( أفْص ِكْن)ِ  ِإْن ُيْم أف ْد ألْم ( ِز ُتممُه)ِ أتمم أم ِقي

ْي ْوُِب أأ ّث ْبِغ اَل أل ِباَلّص أف أء ( أغاَِصِب أشيِْ ْل ِه،ِ ِل ِإْن ِفي أصْت أو أق أمُه أن ِز أل
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ِلُحُصوُِل أْلْرُش)ِ  ْقممِص اَ ّن ِه اَل ِلمم ْع ِف ِإْن ِب أو ْبِغ ( ِباَلّصمم أدْت)ِ  أكاَ أزاَ أر أت (اَْشمم
ْي أأ ِه)ِ  ْوُِب ِفي ّث ِة اَل أب ّنْس أذاَ ِباَل ِإ أنْت أف ُتُه أكاَ أم أل ِقي ْب ْبِغ أق ًة،ِ اَلّص أر أشمم أع

ُه أد ْع أب أة أو أس أر،ِ أخْم أش ِه أع ِب أصاَِح ِل أثاَِن،ِ أف ُل ّث أغاَِصِب اَل ْل ِل ُلممُث،ِ أو ّث ِإْن اَل أو
أنْت أمُة أكاَ ِه ِقي ِغ ْب أل أص ْب ِه أق ِل أماَ ْع ِت ًة،ِ اَْس أر أشمم ِإْن أع أغُه أو أب ًهمماَ أصمم ِوُي أتْم

أل أء أف ألُه.ٍ  أشيِْ
ْوُ(      أل أط أو ِل ْغُصوُُب ُخ أم ْل ِه اَ ِر ْي أغ أن ِب أك أأْم ٍة أو أط ْن أكِح ِييُز)ِ  ّتْم اَل

أء أضاَ ْي أء أب أراَ أحْممم ْو ِب ِإْن أأ أو ِييممُز.ٍ ( ّتْم أمممُه)ِ اَل ِز أل ٍر.ٍ ( ِعي أشمم ِه.ٍ ِب ْيمم أل أع ّق)ِ  أشمم
ِإْن أف أأْن ( أك أر)ِ  ّذ أع أط أت أل أت أخ ْي أهُب اَلّز ْذ أم ْل أفاَ ْيِت.ٍ ( ّنُه ِباَلّز ِلِف)ِ أأ ّتاَ أكاَل

أطممممُه41<ص:  أل أخ ِه >  ِلمممم ْث ْو ِبِم أد أأ أوُ ْو أأْجمممم ْي أأ أأ ألممممُه)ِ  أف أأ.ٍ ( أد أأْر

ْغُصوُِب أم ْل ْي ِل أأ ِريُمممُه)ِ  ْغ أت ْنُه.ٍ ( أغاَِصممِب ِم ْل أغاَِصممِب اَ ْل ِل أو أيممُه أأْن ( ِط ْع ُي
ِر ِمْن ْيمم أوِمممْن أغ ُلمموُِط)ِ  أمْخ ْل ُلمموُِط اَ أمْخ ْل ْثممِل اَ ْلِم ْو ِباَ ِد أأ أوُ أْلْجمم أن اَ ُدو

ِأ،ِ أد أْلْر أضممىَ أأْن إّل اَ ِه،ِ أيْر أل ِبمم أش أف ُق ألممُه،ِ أأْر ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ اَل
ألِن ْوُ أماَ أقممم ُه ُد أحممم أذاَ،ِ أأ ِنيِ أهممم ّثممماَ أكاَِن أواَل ِر أت ُلممموُِط ِفممميِ أيْشممم أمْخ ْل اَ

ْغُصوُِب أم ْل ِل ْنُه أو ْدُر ِم ِه أق ّقمم ُلمموُِط،ِ ِمممْن أح أمْخ ْل أل اَ ِقيمم أطممُه إْن أو أل أخ
ِه ِل ْث أكاَ،ِ ِبِم أر أت ِإّل اَْش ِلِف أو ّتاَ أكاَل أذاَ أف ِة،ِ أأْصِل ِفيِ أماَ أه أض ْو ِفيِ اَلّر أو

ْيِن ُطُرِق أتْرِجيُح اَلّشْرِح أل ْوُ أق ْل ْوُ اَ أل أو أب ( أص أبًة أغ أش أنممىَ أخ أب أهمماَ أو ْي أل أع
ّدْت أوُر أجْت)ِ  ِر ألىَ ُأْخ أهاَ إ ِك ِل ْي أماَ أزُمُه أأ ْل أك أي ِل أأْرُش أذ أهاَ أو إْن أنْقِصمم

أصْت أق أع أن ِة أم أر ْثِل،ِ ُأْج ْلِم ِإْن اَ أنْت أف ِف ْيممُث أع أح ْوُ ِب أجممْت ألمم ِر ألممْم ُأْخ
ُكممْن أهمماَ أي أمممٌة،ِ أل أيِ ِقي ِهمم ِة أف أفمم ِل ّتاَ ْوُ أكاَل ألمم أو أهمماَ ( أج أر ْد ٍة ِفمميِ أأ أن ِفي أسمم

ْي أأ أك)ِ  ِل أذ أك أزُمُه أف ْل أهاَ أي أراَُج أهاَ إْخ ّد أر ألىَ أو أهمماَ،ِ إ ِك ِل أأْرُش أماَ أهاَ أو أنْقِصمم
أع ِة أم أر ْثِل ُأْج ْلِم أف)ِ ِمْن أأْن (إّل اَ أخاَ أهاَ ُي أراَِج ألممُف إْخ أت ْفممٍس ( ْو أن أأ

أأْن أماٍَل ِب ْيِن)ِ  أم ْعُصوُ أنْت أم أل أكاَ أف ِة،ِ أأْسمم أن أيِ اَلّسممِفي ِهمم ِة ِفمميِ أو ُلّجمم
ِر أبْح ْل ِبُر اَ أيْصمم ِلممُك أف أماَ ْل ألممىَ اَ أل أأْن إ أذ اَلّشممّط،ِ أتِصمم ْأُخمم أي أة أو أممم ِقي ْل اَ

ِة،ِ ألمم ُلوُ ْي أح ْل ِر أوِمممْن ِل ْيمم أنىَ أغ ْث أت ْلُمْسمم أن أأْن اَ ُكمموُ أنُة أت ِفي ألممىَ اَلّسمم أع
أْلْرِض،ِ ْو اَ ًة أأ أساَ ألىَ ُمْر ْو اَلّشّط،ِ أع أن أأ ُكوُ أبُة أت أش أخ ْل أهاَ ِفيِ اَ أل ْع أأ

ْو أخاَُف أل أأ ألُف ُي أر،ِ أماَ أت ِك أج ُذ أر أخ ْيِن أو أم ْعُصوُ أم ْل ْفُس ِباَ ِبيِّ،ِ أن أحْر ْل اَ
ُلُه.ٍ  أماَ أو
ْوُ(      أل أغاَِصُب أو ْل أئ)ِ اَ ِط أة أو أم أْل أة اَ أب ْغُصوُ أم ْل ِلًماَ (اَ ِم)ِ أعاَ ِري ّتْح ِباَل
أهاَ ِئ ْط أوُ ِه ِل ْي أل أع ّد)ِ  ّنُه (ُح أِل ًناَ ;  ِإْن ِز أو أممُه ( ِري أتْح أل)ِ  ِهمم أأْن أج أب أكم أقممُر
ُه ُد ْهمم ِم أع أل ِْلْسمم أل ِباَ أف ِه.ٍ <ص:  ( ْيمم أل أع ّد)ِ  ِفممي42ِأحمم أو ْيِن > ( أل أحمماَ ْل اَ
ْهممُر أيِجممُب أم ْل ِفمميِ أأْن إّل اَ أعُه)ِ  ِو أطمماَ أل ُت أف ِء.ٍ ( أوُْط ْلمم ألممىَ أيِجممُب اَ أع

ِة أيمم ِن أكاَلّزاَ ِنيِ اَلّصممِحيِح)ِ  ّثمماَ أل أواَل أوُ أقمماَ أهاَ،ِ ُهمم ِد ّي أسمم أل ِل ُطُه أف ِق ُيْسمم
أهاَ ْي أل أع أو أهاَ.ٍ ( ُت أي أوُاَِع ّد أط أح ْل أة إْن اَ أم أمْت)ِ ُحْر ِل ِء،ِ أع أوُْط ْل ِإْن اَ أهاَ أف ْت أل ِه أج
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أل ّد،ِ أف ْوُ أح أل أنْت أو ْكممًراَ أكاَ ِه ِب ْيمم أل أع ْهممُر أف ٍر،ِ أم ْكمم ْو ِب ِة أأْرُش أأ أر أكمماَ أب ْل اَ
أع ِر أم ْه ّيٍب أم أهاَِن أث أماَ أوْج ُه أصّح ِنيِ أأ ّثمماَ ُء ،ِاَل أوْطمم ِري أو أت ْلُمْشمم ِمممْن اَ

أغاَِصِب ْل ِه اَ ِئ ْط أوُ ّد ِفيِ أك أح ْل ِإْن اَ أفمم ِر)ِ  ْهمم أم ْل أم أواَ ِلمم أة أع أممم أوُْطِء ُحْر ْلمم اَ
ّد،ِ ِإْن ُح أهاَ أو أل ِه ْهِل أج أج أهمماَ ِب ِن ْوُ أبًة أك ْغُصمموُ أثًل،ِ أم أل أم ّد،ِ أف أهمماَ أحمم ْي أل أع أو

ْهُر أم ْل أعُه أأْن إّل اَ ِو أطاَ أأْرُش ُت ِإْن أو أف ِة.ٍ ( أر أكاَ أب ْل ْي اَ أأ أمممُه)ِ  ِر أر أغ ْهمم أم ْل اَ
ألْم ْع ( ِه أيْرِج ألىَ ِب أغاَِصِب أع ْل ّنُه ِفيِ اَ أِل ِر)ِ ;  أه ْظ أْل ِبممُل اَ أقاَ ِه،ِ ُم ِلمم ْع ِف

ِنيِ ّثاَ ُع أواَل ِه أيْرِج ِه ِب ْي أل ِة ِفيِ أع ألمم ْهممِل،ِ أحاَ أج ْل أهمماَ اَ ِن ْوُ أك أبًة ِب ْغُصمموُ ; أم
ّنُه ُه أِل أر ّي ْيِع،ِ أغ أب ْل ألُف ِباَ ْلِخ ٍر أواَ ِة،ِ أأْرِش ِفيِ أجاَ أر أكمماَ أب ْل أل اَ ُع أف أيْرِجمم
ِه ِر.ٍ  ِفيِ ِب أه ْظ أْل اَ

ِإْن(      أغاَِصممُب أو ْل أل)ِ اَ أبمم ْو أأْح ِري أأ أت ْلُمْشمم ِلًممماَ اَ أعاَ ْنممُه.ٍ ( ِم
ِء أوُْط ْل ِل ِم)ِ  ِري ّتْح ُد ِباَل أل أوُ ْل أفاَ ِد ( ّي ِللّس ٌق)ِ  ِقي ْيُر أر أغ ّنُه ( أِل ِمْن أنِسيٍب)ِ ; 

ًناَ ِإْن ِز أو أم ( ِري ّتْح أل)ِ اَل ِه أفُحّر أج ِة ( أه ْب ِللّش ْهِل أنِسيٌب)ِ  أج ْل ِه ِباَ ْيمم أل أع أو )
ُتُه أم أم ِقي ْوُ ّياَ أي أح أصاَِل)ِ  ِف ْن ِد اَِل ّي ُع ِللّس أيْرِج أو أهمماَ ( ِري ِب أت ْلُمْشمم ألممىَ اَ أع

ّنُه أِل أغاَِصِب)ِ ;  ْل ُه اَ ْيِع أغّر أب ْل ِإْن ألُه،ِ ِباَ أل أو أص أف ْن ًتاَ اَ ّي ِر أم ْيمم أغ ٍة،ِ ِب أيمم أناَ ِج
أل أة أف أممم ِه ِقي ْيمم أل ْو أع ٍة أأ أيمم أناَ ألممىَ ِبِج أع ِنيِ أف أجمماَ ْل ُنُه،ِ اَ أماَ ِلممِك أضمم أماَ ْل ِل أو

أغاَِصِب أتْضِميُن ْل أقاَُس اَ ُي ِه أو ِري ِب أت ْلُمْش ْنُه،ِ اَ أقاَُل ِم ُي ْثممُل أو أك ِم ِلمم أذ
ِقيِق ِفيِ أفِصِل اَلّر ْن ْلُم ًتاَ اَ ّي ٍة،ِ أم أي أناَ ِفيِ ِبِج أماَِن أو أغاَِصممِب أضمم ْل ألممُه اَ
ِر ْي أغ ٍة،ِ ِب أي أناَ أهاَِن ِج أماَ أوْج ُه ُد أح أعْم،ِ أأ ُبوُِت أن ُث ِد ِل أي ْل ِه اَ ْي أل ًعاَ أع أب ِه،ِ أت ُِلّممم

أقاَُس ُي ِه أو ِري ِب أت ْلُمْش ْنُه،ِ اَ ُنُه ِم أم أيْض ِه أو ِتمم أم أم ِبِقي ْوُ ِه أيمم ِل أصمماَ ِف ْن ْوُ اَ ألمم
أن ّياَ،ِ أكاَ ُنُه أح أم أيْض ِنيِ أو أجمماَ ْل ِر اَ ُعْشمم ِة ِب أممم ِه،ِ ِقي أماَُن ُأّممم أضمم ْلُحممّر أو اَ

ألممىَ ِنيِ أع أجمماَ ْل ِة اَ ُغّر ْل ًداَ ِبمماَ ْبمم ْو أع أمممًة،ِ أأ أتْضممِميُن أأ ِلممِك أو أماَ ْل ِفمميِ اَ
ِة أي أناَ ْلِج ِه اَ ْي أل أغاَِصِب أع ْل ِر ِل ُعْشمم ِة ِب أممم ِه،ِ ِقي أقمماَُس ُأّممم ُي ِه أو <ص: ِبمم

ِري43 أت ْلُمْش ْنُه،ِ > اَ ِتيِ ِم ْأ أي أس أيمماَِت،ِ أبمماَِب ِفمميِ أو أناَ ْلِج أة أأّن اَ ُغممّر ْل اَ
أهمماَ ُل ألممُة،ِ أيْحِم ِق أعاَ ْل أذاَ اَ أكمم أدُل أو ِنيممِن أبمم أج ْل ِقيممِق اَ ِنمميِّ اَلّر أمْج ْل ِه اَ ْيمم أل أع
ُلُه ألُة أتْحِم ِق أعاَ ْل ِر.ٍ  ِفيِ اَ أه ْظ أْل اَ

ْوُ(      أل أف أو ِل ْغُصوُُب أت أم ْل أد اَ ْن ِري ِع أت ْلُمْش ِه.ٍ اَ ِك ِل أماَ ِل أمُه)ِ  ِر أغ أو
ألْم أماَ ( ِب ْع)ِ  أمُه أيْرِج ِر ألىَ أغ أغاَِصِب،ِ أع ْل أماَ اَ ّن ِإ ُع أو ِه أيْرِج ْي أل أمِن،ِ أع ّث ِباَل

أعْن ِريِب أصاَِحِب أو ْق ّت ّنُه اَل ُع أأ ِم ِمْن أيْرِج ْغُرو أم ْل أممماَ اَ أد ِب ألممىَ أزاَ أع
أذاَ أك أو أمِن.ٍ ( ّث ْوُ اَل أب أل ّي أع ٍة أت أف ِبآِ ُه)ِ  أد ْن ُع أل ِع ِه أيْرِج أأْرِش ِذي ِب ّل أمُه اَ ِر أغ

ألىَ ِفيِ أع أغاَِصِب.ٍ ( ْل أِلّن اَ ِر)ِ ;  أهمم ْظ أْل أب اَ ّيمم أع ّت ٍة اَل أفمم أماَِن ِمممْن ِبآِ أضمم
أرىَ أت ْلُمْشمم أممماَ اَ ْوُ أك أل ألمم أو أبممُه.ٍ ( ّي ِه أع ْيمم أل أع ُع)ِ  ِم أيْرِجمم ُغممْر ِب ٍة ( أعمم أف ْن أم

أنىَ ْك أكاَلّسمم أهاَ)ِ  أفاَ ْوُ أت ُكمموُِب اَْس ْبممِس أواَلّر ّل ِفمميِ أواَل ّنممُه ( أِل ِر)ِ ;  أهمم ْظ أْل اَ
أفىَ ْوُ أت ألُه اَْس ِب أقاَ ِبُل ُم أقاَ ِئِل ِفمميِ اَلّراَِجممِح أوُم أسمماَ أم ْل ألِث اَ ّث ُقمموُُل اَل أي
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ُه ِه أغّر ْي أل أع ُع)ِ  أيْرِج أو ْيِع.ٍ ( أب ْل ِم ِباَ ُغْر ِب أف أممماَ ( ِلم ُه)ِ ِمممْن أت أد ْنم ٍة ِع أعم أف ْن أم
ِر ْيمم أغ أأْرِش ِب ِبمم أو ٍء.ٍ ( أفاَ ِتي ِه اَْسمم ِئ أنمماَ ِب ِة.ٍ ( ألمم أم ْه ْلُم ِباَ ْقممٍص)ِ  ِه أن أراَِسمم أذاَ أوِغ إ

ِة أم أج ْع ْلُم ِباَ أض)ِ  أق ِة ِمْن أن أهمم ِلممِك ِج أْلْرِض أماَ ِفمميِ اَ ّنممُه ( أِل أصممّح)ِ ;  أْل اَ
ُه ْيِع أغمّر أب ْل ِنيِ ِبماَ ّثماَ ألمىَ ِفميِ أواَل ُْلو ِزُل اَ ْنم ألمُف أي ّت ُه اَل أد ْنم أة ِع ألم ِز ْن أم

ِه،ِ ِف أل ْت ِفيِ إ ِة أو أي ِن ّثاَ ُقوُُل اَل ّنُه أي أأ ِء أك أناَ ِب ْل أراَِس ِباَ ِغ ْل ِلٌف أواَ ْت ألُه.ٍ  ُم أماَ
ُكّل(      ْوُ أماَ أو أمُه أل ِر ِري أغ أت ْلُمْش أع اَ أج ألىَ أر أع ِه)ِ  أغاَِصِب ِب ْل اَ

ْوُ ِمّماَ ألمم أر.ٍ ( ِكمم أمممُه ُذ ِر ًء أغ أداَ ِتمم ْب أغاَِصممُب)ِ اَ ْل ألممْم اَ ْع ( ِه أيْرِجمم ألممىَ ِبمم أع
أِلّن ِري)ِ ;  أت ْلُمْش أر اَ أراَ أق ْل ِه اَ ْي أل أماَ أع أو ْي أل ( أأ ُع)ِ  أجمم ُكممّل ُيْر ْوُ أممماَ أو ألمم

أمُه ِر ِري أغ أت ْلُمْشم ُع أل اَ ِه أيْرِجم ألمىَ ِبم أغاَِصمِب أع ْل أر،ِ ِمّمماَ اَ ِكم ْوُ ُذ ألم
أمُه ِر أغاَِصُب أغ ْل ًء اَ أداَ ِت ْب أع اَ أج ِه أر ألىَ ِب أماَ أع أك ْلت)ِ  ُق ِري.ٍ ( أت ْلُمْش أل اَ أقاَ

ِعيِّ ِف ُكّل ِفيِ اَلّراَ أو أنْت أمْن اَلّشّح.ٍ( أب ْن ُه اَ ُد ألممىَ أي ِد أع أغاَِصممِب)ِ أيمم ْل اَ
أر ْيمم ِري أغ أت ْلُمْشمم ّلممُه اَ أاَل أو ِري)ِ ( أت ْلُمْشمم أكاَ أف ِفمميِ ( ألممُم)ِ  ْع ِبِط أأ اَلّضمماَ

ِر ُكوُ ْذ أم ْل ِه.ٍ  اَلّرُجوُِع ِفيِ اَ أدِم أع أو

الشفعة كتاب
أهاَ      ّل أح أْلْصِل ِفيِ أم أن أأْن اَ ُكوُ أقاٌَر أي أن أع ْي ْيِن،ِ أب أن ْث أثًل اَ ُع أم ِبي أي
أماَ ُه ُد أح أبُه أأ ْنُه أنِصي ِر ِم ْي أغ ِه،ِ ِل ِك ِري ُبُت أش ْث أي ِه أف ِك ِري أشمم ّق ِل ّلممِك أحمم أم أت
ِبيِع أم ْل ْهًراَ اَ ْثِل أق أمممِن44<ص:  ِبِم ّث ْو > اَل ِه،ِ أأ ِتمم أم أممماَ ِقي ِتيِ أك ْأ أي أسمم
ّق أح ّلِك أف أم ّت أماَ اَل أر،ِ ِفي ِك أوُ ُذ أسّمىَ ُه ِة ُم أع ْف أل اَلّش ًعاَ.ٍ ( ُبممُت أشْر ْث أت

ُقوٍُل ِفيِ ْن ُبُت أم ْث أت ِفيِ أبْل)ِ  أماَ أأْرٍض ( أهمماَ أو ٍء ِمممْن ِفي أنمماَ ٍر ِب أج أشمم أو
أهاَ أل ًعاَ)ِ  أب أذاَ أت أك أو أمممٌر ( ُبممُت ألممْم أث ْث أت ّبْر)ِ  أؤ ِه ُيمم ًعمماَ ِفيمم أب أْلْرِض أت ِفمميِ ِل )

ِه ِر أج أش أك أصّح)ِ  أْل ِنيِ اَ ّثاَ ِقيُسُه أواَل ألىَ أي ِر،ِ أع ّب أؤ ْلُم ّنُه اَ ِإ أذاَ أف أع إ أع ِبي أممم
ِر،ِ أج أْلْرِض اَلّشمم ُبممُت أل أواَ ْث ِه أت أعُة،ِ ِفيمم ْف ُذ أبممْل اَلّشمم ْأُخمم ُع أي ِفي اَلّشمم

أض أْلْر أر اَ أج أماَ أواَلّش ِه ِت أمممِن ِمْن ِبِحّص ّث أوىَ اَل ِلٌم أر ٍر أعممْن ُمْسمم ِب أجمماَ
أضىَ أق أل: { ِه أرُسوُُل أقاَ ّل ِة اَل أع ْف ٍة ُكّل ِفيِ ِباَلّش أك ِر أسممْم ألممْم أش ْق ُت

أعًة}ٍ،ِ أب ِئُط أأْر أحمماَ ّوِل أو أْل ِزُل اَ ْنمم أم ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أتاَُن،ِ أواَل ُبْسمم ْل أل اَ أة أو أع ُشممْف
ٍء ِفيِ أناَ ْو ِب أراٍَس أأ أد ِغ ِر ْف ْيِع ُأ أب ْل ِء ِباَ أفاَ ِت ْن ِة ِل ّي ِع أب ّت أل اَل أو أة ( أع ْف ِفيِ ُش

ٍة أر أيْت ُحْج ِن ألىَ ُب ْقٍف أع ِر أس ْي أأْن أغ ِبمم أرٍك)ِ  أت أتممّص ُمْشمم ِه اَْخ ُد ِبمم أحمم أأ

ْيِن أك ِري أهمماَ،ِ اَلّش ْو ِفي أممماَ أأ ُه ْيُر ْذ أغ أض أل إ أذاَ أأْر أكمم أو أهمماَ.ٍ ( أرٌك أل أت ُمْشمم
أماَ ِفيِ ِل أصّح)ِ  أْل أر اَ ِكمم ِنيِ ُذ ّثمماَ ُلممُه أواَل أع أْلْرِض.ٍ  أيْج ُكممّل(أكمماَ ْوُ أممماَ أو ألمم

أم ألْت ُقِس أط ُتُه أب أع أف ْن ُة أم أد ْقُصمموُ أم ْل ٍم اَ أحّممماَ ْي أك أأ أرًحممىَ)ِ  ٍة أو أنمم أطاَُحوُ
أل ْيِن.ٍ ( أر ِغي أة أص أع ْف ِه ُش أوُ ِفيِ ِفي ُه أصّح)ِ  أْل ِنمميِّ اَ ْب ألممىَ أم أة أأّن أع ّلمم ِع

ُبوُِت ِة ُث أع ْف ِم ِفيِ اَلّش أقِس ْن ْلُم ُع اَ ْفمم ِر أد أر ِة أضمم أنمم ْؤ ِة،ِ ُم أم ِقْسمم ْل ْي اَ أأ
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ِة أر ِم ُأْجمم أقاَِسمم ْل ِة اَ أجمم أحاَ ْل ألممىَ أواَ ِد إ أراَ ْفمم ِة إ ْلِحّصمم ِة اَ أر ِئ ألممُه،ِ اَلّصمماَ
ِفِق أراَ أم ْل ِد ِباَ أع ْلِمْص ِر أكاَ أوُ ْن ْلِم ِة أواَ أع ُلوُ أباَ ْل أهاَ،ِ أواَ ِوُ أنْح ِنيِ أو ّثمماَ ِنمميِّ أواَل ْب أم

ألممىَ أة أأّن أع ّلمم ِع ْل ُع اَ ْفمم ِر أد أر ِة أضمم أك ِر أممماَ اَلّشمم ُدوُم ِفي ُكممّل أيمم ِمممْن أو
ْيِن أر أر أل أحاَِصممٌل اَلّضمم ْبمم ْيممِع،ِ أق أب ْل ّق أوِمممْن اَ ِه اَلّراَِغممِب أحمم ِمممْن ِفيمم
ْيِن أك ِري أص أأْن اَلّش ّل أخ أبُه ُي أماَ أصاَِح ُه ْن ْيِع ِم أب ْل أذاَ ألُه،ِ ِباَ ِإ أع أف ِه أباَ ِر ْيمم أغ ِل

أطُه ّل ُع أس ألىَ اَلّشْر ِه أع ِذ أل أأْخ أو ْنُه.ٍ( أة ِم أع ْف ألِف إّل ُش ِبِخ ِريٍك)ِ  أشمم ِل
ِري أجاَ ْل أوىَ اَ ّي أر ِر أخاَ ُب ْل ٍر أعْن اَ ِب أماَ أجاَ ّن أل: إ أل أقاَ أع أج ِه أرُسوُُل { ّلم اَل

ّلىَ ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أس أة أو أع ْف أسْم}ٍ.ٍ  ألْم أماَ ُكّل ِفيِ اَلّش ْق ُي
ْوُ(      أل أع أو ألُه أداًَراَ أباَ ِريٌك أو أهمماَ)45ِ<ص:  ِفيِ أش أمّر أم  <

ِبِع ّتاَ أهاَ اَل أأْن أل أن ِب أدْرٍب أكمماَ ِر ِبمم ْيمم أل أغ أف ٍذ.ٍ ( ِفمم أة أناَ أع ْف أهمماَ)ِ ألممُه ُشمم ِفي
ِء أفاَ ِت ْن ِة ِل أك ِر أواَلّصممِحيُح اَلّش أهمماَ.ٍ ( أهمماَ ِفي ُت ُبوُ أمممّر ِفمميِ ُث أم ْل أن إْن اَ أكمماَ

ِري أت ْلُمْش ٌق ِل ِري أخممُر أط ألممىَ آَ ِر،ِ إ ّداَ ْو اَلمم أن أأ أكمم ْتممُح أأْم أهمماَ أف أل أبمماٍَب)ِ 
ألممىَ ِرٍع (إ ْي أشمماَ أأ ِإّل)ِ  ِإْن أو ِكممْن ألممْم أو ْتممُح ُيْم أل أبمماٍَب أف ِريممٍق أو أط

ُبُت ْث أت أل)ِ  أف ِه ( أذًراَ ِفي ِر ِمْن أح أراَ ِْلْضمم ِري،ِ اَ أت ْلُمْشمم ِنيِ ِباَ ّثمماَ ُبممُت أواَل ْث أت
ِه،ِ ِري ِفيمم أت ْلُمْشمم أوُ أواَ ْلُمِضممّر ُهمم ِه اَ ْفِسمم أن ِه ِب ِئ أراَ ِه ِبِشمم ِذ أر،ِ أهمم ّداَ اَلمم

ِلُث ّثمماَ ِريِك أواَل ُذ ِللّشمم أْلْخمم ِة اَ أع ْف أن إْن ِباَلّشمم ّكمم ِري ُم أت ْلُمْشمم ِمممْن اَ
ِر ْلُمُرو ًعاَ اَ أن أجْم ْي ْيِن،ِ أب ّق أح ْل أق اَ أحمم ْل أأ ْيُخ أو ُبمموُ اَلّشمم ٍد أأ أحّممم ِم ُم أد أعمم ِب
أكاَِن ِْلْم ألِف،ِ ِفيِ اَ ْلِخ أذاَ أماَ اَ أن إ ِذ ِفمميِ أكاَ أخمماَ ّت أمممّر اَ أم ْل ِدِث اَ أحمماَ ْل اَ
ْو ُعْسٌر،ِ أنٌة أأ ْؤ أهاَ ُم ٌع،ِ أل ْق ُذ أو أخ ْؤ ُي أك ِمْن أو ِل ِم أوْجٌه أذ أد أع ُبمموُِت ِب ّث اَل

ّق ِفيِ ّوِل اَلّش أْل أوُ اَ ُه ِبممُل أو أقاَ ِه اَلّصممِحيِح ُم ّبممُر ِفيمم أع ْلُم ِه اَ ِفمميِ ِبمم
ِة أأْصِل أض ْو ْيًضاَ اَلّر أه أأ ُوّج أأّن أو ُبمموُِت ِفمميِ ِب ّث أرًراَ اَل ِري أضمم أت ْلُمْشمم ِل

ُقوُُل أواَلّصِحيُح أتِفيِ أي ْن أماَ أي أط،ِ ِب ِر ْيُث ُش أح أل أو ُبوُِت ِقي ّث أبممُر ِباَل أت ْع ُي أف
ْوُُن أمّر أك أم ْل ِبًل اَ ِة أقاَ أم ِقْس ْل ألىَ ِل أصممّح أع أْل ِبِق،ِ اَ ّدْرُب أأّممماَ اَلّسمماَ اَلمم

ُذ ِف ّناَ ْيُر اَل أغ ُلوٍُك أف أل أمْم أة أف أع ْف أمممّر ِفيِ ُش ِر أم ّداَ ِة اَلمم أعمم ِبي أم ْل ْنممُه اَ ِم
ًعاَ.ٍ  ْط أق
أماَ(      ّن ِإ أعُة أو ْف ُبُت)ِ اَلّش ْث أماَ أت ِفي أك ( ِل ٍة ُم أض أو أعاَ ًكاَ ِبُم ْل ِزًماَ ِم أل

أأّخًراَ أت ْلِك أعْن ُم ِفيِع ِم ِبيٍع اَلّش أم ٍر أك ْه أم أوُِض أو ْلٍع أوِع ْلِح ُخ ٍم أوُص أد
ٍم ُنُجوُ ٍة أو أر ُأْج ْأِس أو أر ٍم أماَِل أو أل أل )ِأس أة أف أع ْف أممماَ ُش أك ِفي ِلمم ِر ُم ْيمم أغ ِب

ٍة أض أو أعاَ ِْلْرِث ُم ِة أكاَ ّي أوُِص ْل ِة أواَ أب ِه ْل أل أواَ أوُاٍَب ِب ِتيِ أث ْأ أي أس أز أماَ أو ِر ُتمم ُاَْح
ْنُه ِم أع ِز أممماَ ِباَلّل ُه،ِ أو أد ْعمم ُلُه أب ْوُ أقمم ْلِح أو ٍم أوُصمم أوُ أد ِة ِفمميِ ُهمم أيمم أناَ ْلِج اَ

ًداَ ِإْن أعْم أنْت أف ًأ أكاَ أط أوُاَِجُب أخ ْل أهاَ أفاَ ِبُل،ِ ِفي ِْل أل اَ ْلُح أيِصممّح أو اَلّصمم
أهاَ ْن ِة أع أل أهاَ أج أهاَ،ِ ِل ِت أفاَ ُلُه ِص ْوُ أقمم ٍم أو ُنُجمموُ ْطممٌف أو ألممىَ أع ٍم أع ِنمميِ أد ْع أي

ْلُح ِم أعْن أواَلّص ِة ُنُجوُ أب أتاَ ِك ْل ألىَ اَ ِه أع أوُْج ْل أمْرُجوُِح اَ ْل ِه.ٍ  اَ ِت ِبِصّح
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ْوُ(      أل أط أو ِر ْيِع ِفيِ ُش أب ْل أياَُر اَ ْلِخ ْي اَ أأ أماَ)ِ  ُه ْو للمتباَيعين أل أأ )
ُه أد أوْح ِئِع)ِ  أباَ ْل ألْم ِل ْذ ( أخ ْؤ ِة ُي أع ْف ّتممىَ ِباَلّش أع أح ِطمم أق ْن ٌء أي أوُاَ أسمم أيمماَُر)ِ  ْلِخ اَ

أناَ ْل ْلُك ُق ْلِم ِه ِفيِ اَ ِن أم ِئِع أز أبمماَ ْل ِري أأْم ِل أت ْلُمْشمم ُقمموٌُف أأْم ِل ْوُ ِإْن أم أو )
أط ِر ِري ُش أت ْلُمْش ُه ِل أد أهُر أوْح ْظ أْل ّنُه أفاَ ِة أأ أع ْف ِباَلّش ُذ)ِ  أخ ْؤ أنمماَ (إْن ُي ْل ُق

ِفيِ ْلُك)ِ  ْلِم أمِن اَ ِر أز أياَ ْلِخ أظًراَ اَ أن ِري)ِ  أت ْلُمْش ِل ألممىَ ( ّنممُه إ ِيممٌل أأ ألممىَ آَ إ
ِم ّلُزو ِنيِ اَل ّثاَ ُظُر أواَل ْن ألمىَ أي ّنمُه إ ْيمُر أأ ٍم أغ ِز أن أل ْي اَْل أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( أو

أناَ ْل ْلُك ُق ْلِم أمممِن ِفمميِ اَ ِر أز أيمماَ ْلِخ ِئِع اَ أبمماَ ْل ْو ِل ُقمموٌُف أأ ْوُ ُذ أم أخمم ْؤ ُي أل)ِ  أف )
ِة أع ْف ِم ِباَلّشمم أد أعمم ّقممِق ِل أح أواَِل أت ْلممِك أز ْلِم أل اَ ِقيمم ُذ أو أخمم ْؤ أطمماَِع ُي ِق ْن ِل

ِة أن أط ْل ِئِع،ِ أس أباَ ْل ِم اَ ُلُزو ِد ِب ْق أع ْل ِه.ٍ  ِمْن اَ ِت أه ِج
ْوُ(      أل أد أو أج ِري أو أت ْلُمْش ْقِص اَ ًباَ ِباَلّش ْي أد أع أراَ أ

ُه أ ّد ْيِب،ِ أر أع ْل ِباَ
أد أراَ أ

أ ُع أو ُه،ِ اَلّشِفي أذ أضىَ أأْخ أيْر ْيِب،ِ أو أع ْل أهُر ِباَ ْظ أْل أبُة أفاَ أجاَ ِفيِع)ِ إ اَلّشمم
ّتىَ أل أل أح ُط ْب ّقممُه أي ِة،ِ ِمممْن أح أع ْف ِنيِ اَلّشمم ّثمماَ أبممُة أواَل أجاَ ِري إ أت ْلُمْشمم اَ
أماَ ّن ِإ ُذ أو ْأُخ ُع أي ِفي أذاَ اَلّش أقّر إ أت ُد اَْس ْق أع ْل أم اَ ِل أس ّد أعْن أو  اَلّر

ْوُ(      أل أرىَ أو أت أناَِن اَْش ْث ْو أداًَراَ اَ أهاَ أأ أض ْع أل أب أة أف أع ْف أماَ ُش ِه ِد أح أِل

ألىَ ِر)ِ <ص:  أع أخ ِلُحُصوُِل46اَْل ْلِك >  ْلِم أماَ اَ ُه ْقٍت ِفيِ أل ٍد.ٍ أو أواَِح
ْوُ أل أو أن ( ِري أكاَ أت ْلُمْشمم ِر ِل أكْسمم ِب ْي اَلّشمميِن ِشممْرٌك)ِ  ِفمميِ أأ أنِصمميٌب.ٍ (

أأْن أك أْلْرِض)ِ  أنْت اَ أن أكاَ ْي ٍة أب أث أل ًثاَ أث أل ْث أع أأ أبمماَ ُهْم أف ُد أحمم أبُه أأ ِد أنِصممي أحمم أِل

أصّح أْل أفاَ ِه.ٍ ( ْي أب أك أأّن أصاَِح ِري ُذ أل اَلّش ْأُخ ِبيممِع ُكممّل أي أم ْل ُذ اَ ْأُخمم أي أبممْل)ِ 
أيِ ِه أو أتُه)ِ  أماَ (ِحّص أر ِفي ِك ُدُس ُذ ِنيِ اَلّس ّثاَ ُذ أواَل ْأُخ ِبيِع،ِ ُكّل أي أم ْل أل اَ أو

ّق ِه أح ِري ِفي أت ْلُمْشمم أِلّن ِل أة ;  أع ْف ّق اَلّشمم أح أت ألممىَ ُتْسمم ِري،ِ أع أت ْلُمْشمم اَ
أل أهاَ أف ّق أتِح ألممىَ أيْس ِه أع ْفِسمم ّوُل أن أْل أل أواَ أة أل أقمماَ أع ْف ِة ِفمميِ ُشمم ِحّصمم

ِري أت ْلُمْش ُكُه اَ ْل ِقّر أفِم أت أماَ ُمْس ِه ْي أل ِء.ٍ أع أراَ ِباَلّش
أل(      أرُط أو أت ّلِك ِفيِ ُيْش أم ّت ِة اَل أع ْف ْكُم ِباَلّش ٍم ُح ِك أل أحمماَ أو

أضمماَُر أمممِن إْح ّث أل اَل أل ُحُضمموُُر أو أو ِري)ِ  أت ْلُمْشمم ُه اَ أضمماَ ُد أبممْل ِر أجمم ُيوُ
ّلممُك أم ّت أهمماَ اَل أع ِب أر ِمّممماَ ُكممّل أممم ِكمم أع ُذ أممم ِه أو ِر ْيمم أممماَ أغ ِتيِ.ٍ أك ْأ أي أسمم

أرُط أت ُيْش أو ْفٌظ ( ِفيِع ِمْن أل ْكُت اَلّش ّل أم أت ْو أك ْذت أأ أخ ِإْن أأ أو ِة)ِ  أع ْف ِباَلّش
ألْم ألْم ْع أن أي أم ّث أرُط اَل أت ُيْش أو أع ( أك أم ِل ِليُم إّممماَ أذ أوُِض أتْسمم ِعمم ْل ألممىَ اَ إ

ِري،ِ أت ْلُمْش أذاَ اَ ِإ أمُه أف ّل أس ْو أت أمُه أأ أز ْل أقاَِضيِ أأ ْل أم)ِ إْن اَ ِلي ّتْسمم أع اَل أنمم أت اَْم
ْنمُه ْو ِم أض أأ أبم أقاَِضميِ أق ْل ْنمُه اَ أمماَ أع ُه أك أد أك ِفميِ أزاَ ألم أم ِة.ٍ ( أض ْو اَلّر

ُع ِفي أص اَلّشمم ْق ِإّممماَ اَلّشمم أضمماَ أو ِري ِر أت ْلُمْشمم ْوُِن اَ أكمم أوُِض ِب ِعمم ْل ِفمميِ اَ
ْي أأ ِه)ِ  ِت ِإّماَ ِذّم أو ِفيِع.ٍ ( ُء اَلّش أضاَ أقاَِضيِ أق ْل ِة ألُه اَ أع ْف أذاَ ِباَلّش أر إ أضمم أح

أسُه ِل أت أمْج أب ْث أأ أهمماَ أو ِفي ّقممُه)ِ  ِلممُك أح أيْم أف أبممُه.ٍ ( أل أط ْي أو أأ ِه)ِ  أضمماَِء.ٍ ِبمم أق ْل ِباَ
ِفيِ ِنيِ ( ّثمماَ أواَل أصممّح)ِ  أْل ِلممُك أل اَ ِه أيْم ّتممىَ ِبمم أض أح ِبمم ْق أض،ِ أي أوُ ِعمم ْل ْو اَ أأ
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أضىَ ِري أيْر أت ْلُمْش أل اَ أو ِه.ٍ ( ِر ْأِخي أت ّلُك ِب أم أت ْقًصاَ أي ُه ألْم ِش أر ُع أيم ِفي اَلّشمم
ألىَ أس أع ْي أل أو أهِب)ِ  ْذ أم ْل ِري اَ أت ْلُمْش ُعُه ِل ْن ِة،ِ ِمْن أم أي ْؤ ِفميِ اَلّر ْوٍُل أو أقم

ُكُه ّل أم أت أل أي أيُة ِقي ْؤ ًء اَلّر أناَ ألىَ ِب ِة أع ْيمِع ِصّح ِئِب،ِ أب أغماَ ْل ُه اَ أل أيماَُر أو ْلِخ اَ
أد ْنمم ِة،ِ ِع أيمم ْؤ ُق اَلّر ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ ُع اَل ْطمم أق ْل ّوِل اَ أْل أِلّن ِبمماَ أذ ;  أْلْخمم اَ

ِة أع ْف ّي ِباَلّش ِر ْه ُبُه أل أق أناَِس أباَُت ُي ْث ِر إ أياَ ْلِخ ِه.ٍ  اَ ِفي
أفْصٌل47ص: <      أرىَ إْن >  أت ِلمميِّ اَْش ْث ٍد ِبِم ْقمم أن أب.ٍ أك أجمم أو

ُه أذ أخ أأ ُع ( ِفي ِه اَلّش ِل ْث ْو ِبِم ْوٍُب أأ أثمم أك ٍم)ِ  ّوُ أق أت ِه ِبُم ِتمم أم ِبِقي أف ٍد.ٍ ( ْبمم أع أم أو ْوُ أيمم
ْيِع أب ْل أل اَ ِقي أم أو ْوُ ِه أيمم ِر أراَ ْق ِت أطمماَِع اَْسمم ِق ْن ُد ِباَ أراَ ْلُممم أواَ ِر)ِ  أيمماَ ْلِخ ِم اَ ْوُ أي ْل ِبمماَ

ْقُت،ِ أوُ ْل ُق أوِمّماَ اَ ّد أص ِه ُي ِليِّ ِب ْث ْلِم ْو اَ ّوُُم أأ أق أت ْلُم أن أأْن اَ ُكوُ ّلًماَ أي أس ُم
ِه ْقِص،ِ ِفيمم ْو ِباَلّشمم ألًحاَ أأ أصمماَ ْنممُه ُم ْقِص،ِ أع ْو ِباَلّشمم أم أأ ٍة ُنُجمموُ أبمم أتاَ ِك

ّوًُضمماَ أع أهمماَ ُم ْن ْقِص،ِ أع ُق ِباَلّشمم ّد أصمم ُي ْيُن أو ّد أر ِمّممماَ اَلمم ِكمم أحمماَّل،ِ ُذ ْل ِباَ
ُلُه ِب أقاَ ُي ُلُه،ِ أو ْوُ ْو أق أأ أؤّجممٍل ( أهُر ِبُم ْظ أْل ْي أفمماَ أأ ّنممُه)ِ  ّيممٌر أأ أخ أع.ٍ (ُم اَلّشممِفي

أن ْي أل أأْن أب أعّج أذ ُي ْأُخ أي أحاَِل ِفيِ أو ْل ْو اَ أر أأ ِب ألىَ أيْص ِر إ أكْسمم ِب أمِحّل)ِ  ْل اَ
ِء أحمماَ ْل ْي اَ ُلمموُِل أأ ْلُح أل اَ أو أذ)ِ  ْأُخمم أي أو ُطممُل ( ْب ّقممُه أي ِر أح ْأِخي ّتمم ِر ِباَل ْذ ُعمم ْل ِل
أس ْي أل ُذ ألُه أو أْلْخ أؤّجٍل،ِ اَ ِنيِ ِبُم ّثمماَ أك ألممُه أواَل ِلمم ِزيًل أذ ْنمم أة ألممُه أت ألمم ِز ْن أم

ِري،ِ أت ْلُمْش ِلُث اَ ّثاَ ُه أواَل ُذ ْأُخ ٍة أي أع ْل ِوي ِبِسمم أسمماَ أن ُت أممم ّث ألممىَ اَل ِه.ٍ إ ِلمم أج أأ

ْوُ ألمم أو أع ( ْقٌص ِبيمم ْوٍُب ِشمم أثمم أك ُه)ِ  ْيممُر أغ أقًة أو ْف ْي أصمم أأ ُه)ِ  أذ أخمم أأ ًة.ٍ ( أد أواَِحمم
ُع ِفي ْي (اَلّش أأ ِه)ِ  ِت ْثممِل ِبِحّصمم ِه ِبِم ِت ِة)ِ ِمممْن (ِمممْن ِحّصمم أممم ِقي ْل أمممِن اَ ّث اَل

أذاَ ِإ أن أفمم أمممُن أكمماَ ّث أئممًة اَل أمممُة ِماَ ِقي ْقِص أو أن،ِ اَلّشمم ِني أممماَ أمممُة أث ِقي أو
ِم أمْضُموُ ْل ِه اَ ْي أل أن إ ِري أذ ِعْش ْقُص ُأِخ ِة اَلّش أع أب أأْر أممماَِس ِب أمممِن،ِ أأْخ ّث اَل

أبُر أت ْع ُت أمُة أو ِقي ْل أم اَ ْوُ ْيِع،ِ أي أب ْل أل اَ أر أو أياَ ِري ِخ أت ْلُمْش ِريِق ِل ْف أت ِة ِب أق ْف اَلّصمم
ِه ْي أل ِه أع ِل ُدُخوُ أهاَ ِل ِلًماَ ِفي ُة أعاَ أر أبمماَ أوِع أحاَِل:  ْل ِر ِباَ أحممّر ْلُم أع اَ أمممُن ُوّز ّث اَل

أماَ ِه ْي أل ِر أع أباَ ِت ْع أماَ،ِ ِباَ ِه ِت أم أذ ِقي أخمم أأ ُع أو ِفي أص اَلّشمم ْق ِه،ِ اَلّشمم ِت ْي ِبِحّصمم أأ

أمِن ِمْن ّث أماَ اَل ِة اَلّشْرِح ِفيِ أك أض ْو  أواَلّر
ْقُص(      اَلّش ُذ)ِ  أخ ْؤ ُي ِر أو ْه أم ِب ) ٍة.ٍ  أأ أر ِلْم ُهوُُر)ِ  أمْم ْل أهاَ (اَ ِل ْث أذاَ ِم أك أو
أوُُض ْلمممِع)ِ <ص:  ِعممم ْلُخ ُذ48اَ أخممم ْؤ ُي ِر >  ْهممم أم ْثمممِل ِب ِة،ِ ِم أعممم ُلوُ أمْخ ْل اَ

أباَُر ِت ْع ِر أواَِل ْه أم ْثِل ِب ْلِم أم اَ ْوُ أكماَِح أي ّن أم اَل ْوُ أيم ْوُ أو ألمم أو ْلممِع.ٍ ( ْلُخ أرىَ اَ أت اَْشمم
ِليِث ْث أت ِب أزاٍَف)ِ  ِم ِبُج ْلِجي ِهممُم،ِ اَ أراَ ْو أد ٍة أأ أطمم ْن ْو ِح أممماَ أأ ِه ِر ْي أف)ِ أغ ِلمم أت أو )

أمُن ّث ِر ِمْن اَل ْي ٍم أغ ْل ِه ِع ِر ْد أق أع ِب أن أت ُذ (اَْم أْلْخمم ِإْن اَ أن أفمم ّيمم ُع أع ِفي اَلّشمم
ْدًراَ أل أق أقاَ ألْم أو ِري:  أت ْلُمْش ُكْن اَ أم أي ُلوُ ْع ِر أم ْد أق ْل أف اَ أل ألىَ أح أنْفمميِِ أع

ْي أأ ِم)ِ  ْل ِع ْل ّنُه اَ ألُم أل إ ْع ِإْن ُي أو ُه.ٍ ( ْدُر أعىَ أق ّد أمُه اَ ْل ِه ِع ألْم ِب ّيممْن أو أع ُي
ْدًراَ ْع ألْم أق أم ُه ُتْسمم أوُاَ ْعمم ِنيِ ِفمميِ أد ّثمماَ أواَل أصممّح)ِ  أْل ُع اَ أم ِلممُف ُتْسمم أيْح أو

ِري أت ْلُمْش ّنُه اَ ألُم أل أأ ْع ُه أي أر ْد ِإْن أق ألْف ألْم أو ْت أمُن أي ّث أط اَل ِب أذ ُض أخ أأ أو
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ُع ِفي ِه اَلّش ِر ْد أق ِإْن ِب أن أف ًباَ أكاَ ِئ ّلممْف ألممْم أغاَ أك ُع ُي ِئ أبمماَ ْل ُه اَ أر أضمماَ أل إْح أو
أر أباَ ِْلْخ أذاَ اَ ِإ أو ْنُه.ٍ ( أر أع أه أمُن أظ ّث أد اَل ْعمم أب ّقاَ)ِ  أح أت ِذ ُمْس أْلْخمم ِة.ٍ اَ أع ْف ِباَلّشمم
ِإْن أفمم أن ( أأْن أكمماَ أكمم ًنمماَ)ِ  ّي أع أرىَ ُم أت ِه اَْشمم ِذ أهمم ِة ِب أئمم ْلِماَ أل اَ أطمم أب ُع ( ْيمم أب ْل اَ

أهاَ ِب ّت أر أت ِل أعُة)ِ  ْف ِه أواَلّش ْيمم أل أأْن أع ِبمم ِإّل)ِ  أو أرىَ ( أت ِة ِفمميِ اَْشمم ّذّممم أع اَل أفمم أد أو
أهمماَ أعّماَ ُع ِفي ُفوُ ْد أممم ْل أل)ِ اَ ِد ْبمم ُأ ْي ( أأ أيمماَ)ِ  ِق أب أو ُع ( ْيمم أب ْل ِإْن اَ أو أعُة.ٍ ( ْف أواَلّشمم

أع أفمم ُع أد ِفي ّقاَ اَلّشمم أح أت ُطممْل ألممْم ُمْسمم ْب ُتُه أت أع ْف أنُه إْن ُشمم ْوُ أكمم أل)ِ  ِهمم أج
ّقاَ أح أت أأْن ُمْس أه ِب أب أت ِه اَْش ْي أل ِه،ِ أع ِل أماَ ِه ِب ْي أل أع ْي أو أأ أذاَ)ِ  أكمم أو ُلُه.ٍ ( أداَ ْبمم ألممْم إ

ُطْل ْب ُتُه.ٍ (إْن أت أع ْف أنُه ُش ْوُ أك أم)ِ  ِل ِفمميِ أع ّقاَ.ٍ ( أح أت ِنيِ ُمْسمم ّثمماَ أواَل أصممّح)ِ  أْل اَ
أل أز ُع أن ْف ّق أد أح أت ْلُمْس أع اَ ِم أم ْل ِع ْل ِه اَ أة ِب أل ِز ْن ّتممْرِك أم ِة اَل أع ْف ُثممّم ِللّشمم
أل ألُف ِقي ْلِخ ِذ ِفيِ اَ أْلْخ ّيٍن اَ أع ِه ِبُم ِل ْوُ أقمم ْذت أك أخمم ِة أأ أع ِه ِباَلّشممْف ِذ أهمم ِب

ِة،ِ أئ ْلِماَ ِإْن اَ أل أف ٍة أقاَ أئ أع ُثّم ِبِماَ أف أة أد ّق أح أت ْلُمْس ُطممْل ألْم اَ ْب ُتُه أت أع ُشممْف
ًعاَ ْط أل أق ِقي ألُف أو ْلِخ ْيِن ِفيِ اَ أل أحاَ ْل أل اَ ِة ِفمميِ أقاَ أضمم ْو اَلّصممِحيُح اَلّر

ُق أفْر ْل أن اَ ْي ْيِن،ِ أب أل أحاَ ْل ِهُر اَ أظاَ ُكوُِت أو أك أعممْن اَلّسمم ِلمم ِم ِفمميِ أذ ِقْسمم
ْهِل،ِ أج ْل ّنُه اَ أق أل أأ ِه أفْر أن ِفي ْي ْيِن.ٍ  أب أل أحاَ ْل اَ

أصّرُف(      أت ِري أو أت ْلُمْش ْقِص ِفيِ اَ ْيٍع اَلّش أب ْقٍع أك أو ٍة)ِ أو أر أجاَ ِإ أو
ٍة أب ِه ّنُه49<ص:  أو أِل أصِحيٌح)ِ ;  ُكُه > ( ْل ِفيِع.ٍ (ِم ِللّش ْقممُض أو أل أممماَ أن

أة أع ْف ِه ُش ِة ِفي أبمم ِه ْل أواَ ْقِف)ِ  أوُ ْل ْي أكمماَ أأ ُه)ِ  ُذ أأْخمم أو ِة.ٍ ( أر أجمماَ ِْل اَلّشممْقِص.ٍ أواَ
ّيُر أخ أت أي أو أماَ ( ِه ِفي أعٌة ِفي ْف أن ُش ْيمم أب أداٍَق.ٍ ( أص أو ْيٍع)ِ  أب أذ أأْن أك ْأُخمم ْيِع أي أب ْل ِبمماَ

ْو أأ أداَِق.ٍ ( ِْلْص أواَ ِنيِ)ِ  ّثاَ أضُه اَل ُق ْن أذ أي ْأُخ أي أِلّن أو ّوِل)ِ ;  أْل ّقممُه ِباَ ٌق أح ِب أسمماَ
ْوُ ألمم أو أف ( ألمم أت ِري،ِ اَْخ أت ْلُمْشمم ُع اَ ِفي ِر ِفمميِ أواَلّشمم ْد أمممِن أقمم ّث أق اَل ّد ُصمم

ِه ِنمم أيِمي ِب ِري)ِ  أت ْلُمْشمم ّنممُه اَ أِل أم ;  ِلمم أممماَ أع أذاَ ِب أكمم أو ُه.ٍ ( أر أشمم ْوُ أباَ أر ألمم أكمم ْن أأ

أء أراَ ْو اَلّش أن أأ ْوُ ِلِب أك ّطاَ ُق اَل ّد أص ُي ًكاَ)ِ  ِري ِه أش ِن أيِمي ّنُه ِب ُه أماَ أأ أراَ أت اَْش
أثُه أبْل ِر ْو أو أبممُه،ِ أأ أه ّت ّنممُه اَ أأ ألممُم أل أو ْع أب أأّن أي ِل ّطمماَ ِإْن اَل أفمم ِريٌك.ٍ ( أشمم

أف أر أت ْع ِفمميِ اَ ِريُك)ِ  ِة اَلّشمم أر ِر ُصمموُ أكمماَ ْن ِء إ أراَ ْيِع اَلّشمم أب ْل ِبمماَ أصممّح ( أْل أفاَ
ُبمموُُت ِر ُث أخمم ِلْل ِة)ِ  أع ْف ُلُه اَلّشمم ِب أقمماَ أظممُر أوُم ْن ألممىَ ُي ِر إ أكمماَ ْن أراَِء.ٍ إ اَلّشمم

ّلُم أسمم ُي أو أمممُن ( ّث ألممىَ اَل ِئِع إ أبمماَ ْل ِرْف ألممْم إْن اَ أتمم ْع ِه)ِ ِمممْن أي ْبِضمم أق ِب
ِإْن أو ِري.ٍ ( أت ْلُمْشمم ِه اَ ْبِضمم أق ِب أف)ِ  أر أتمم ْع أهممْل اَ أف ْنممُه.ٍ ( أرُك ِم ْتمم ِد ِفمميِ ُي أيمم

ِفيِع ُه أأْم اَلّش ُذ ْأُخ أقاَِضمميِ،ِ أي ْل ُظممُه اَ أف أيْح ِه أو ألٌف ِفيمم أق ِخ أب ِفمميِ أسمم
ِر أراَ ْق ِْل أماَ اَ ِفي ُه)ِ  ِظيُر أذاَ أن أب إ ّذ ِقّر أك ْلُم ْلُمِقممّر ألممُه اَ أممماٍَل اَ ّوٍُب ِب ُثمم أك

أأّن أصّح أو أْل ّنُه اَ أرُك أأ ْت ِه ِفيِ ُي ِد ْوُ أيمم ألمم أو ّق ( أح أت أة اَْسمم أع ْف ٌع اَلّشمم أجْممم
ُذواَ أخ ألىَ أأ ِر أع ْد أصِص أق ْلِح ِفيِ اَ ْوٍُل أو ألىَ أق أذاَ أع ِإ أف ُءوِس)ِ  أن اَلّر أكاَ
ٍد أوُاَِح ّنْصُف ِل أر اَل أخ ُلممُث أوِل ّث أر اَل أخمم ُدُس أوِل ٍر،ِ ِمممْن اَلّسمم أع أداَ أبمماَ أف

ّنْصِف أصاَِحُب ُه اَل أذ أخ أراَِن أأ أخ ًثاَ اَْل أل ْث ألىَ أأ ّوِل أع أْل ْيِن اَ أف ِنْص ألىَ أو أع
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ِنيِ،ِ ّثمماَ ّوِل أوْجممُه اَل أْل أة أأّن اَ أع ْف ِفممِق ِمممْن اَلّشمم أراَ ْلممِك أم ْلِم ّدُر اَ أقمم ُت أف
ِه،ِ ِر ْد أق أوْجُه ِب ِنيِ أو ّثاَ أب أأّن اَل أب ِة أس أع ِة،ِ أأْصُل اَلّشْف أك ِر أممماَ اَلّشمم ُه أو

أك ِفيِ ِل ٌء أذ أوُاَ  أس
ْوُ(      أل أع أو ُد أباَ أح ْيِن أأ أك ِري أف اَلّش ِه ِنْص ِت أرُجٍل ِحّص أهاَ ُثّم ِل أي ِق أباَ

أر،ِ أخ أعُة ِل ْف ّنْصِف ِفيِ أفاَلّش ّوِل اَل أْل ِريِك اَ ْد ِللّش أق أو ِم)ِ  ِدي أق ْل ُفوُ اَ ْع أي
أصممّح أْل أواَ ْنممُه.ٍ ( ّنممُه أع أفممماَ إْن أأ ّنْصمممِف أعمممْن أع ّوِل اَل أْل أكُه اَ أر أشمماَ

ِري أت ْلُمْشمم ّوُل اَ أْل ّنْصممِف ِفمميِ اَ ِنيِ اَل ّثمماَ ِإّل اَل ُكُه أو ِر أشمماَ ُي أل)ِ  ِه،ِ أف ِفيمم
أوُْجُه ْل ِنيِ أواَ ّثاَ ُكُه اَل ِر أشاَ ِه ُي ًقمماَ ِفيمم أل ْط ّنممُه ُم أِل ِلممٌك ;  أة أماَ ألمم ِه أحاَ ِعمم ْي أب
ِلُث ّثاَ ُكُه أل أواَل ِر أشمماَ ِه ُي ًقمماَ ِفيمم أل ْط أِلّن ُم أكممُه ;  ْل ِبيممِع ِم أم ْل أزٌل ِل ْلمم أز ُم
ّلِط أسمم أت ِر ِب أخمم ِه،ِ اَْل ْيمم أل ِهٌر أع أظمماَ أر ِمّممماَ أو ِكمم ِوُ ِمممْن ُكّل أأّن ُذ ْفمم أع ْل اَ
ِذ أْلْخ أد أواَ ْع ْيِع أب أب ْل ِنيِ اَ ّثاَ ُذ اَل أخ ْؤ ُي ْنُه أو ّنممُه ِم أفمماَ إْن أأ ألممُه أع ْب أتممْت أق أب أث

أكُة أر أشاَ ْلُم ًعاَ اَ ْط ْو أق أذ أأ أخ ألُه أأ ْب أفْت أق أت ْن أصممّح اَ أْل أواَ ًعاَ.ٍ ( ْط ّنممُه أق ْوُ أأ ألمم
أفاَ ُد أع أح ْيِن أأ أع ِفي أط اَلّش أق ّقُه،ِ أس أر50<ص:  أح ّي أخ أت أو أخُر >  أن اَْل ْي أب
ِذ أجِميممِع،ِ أأْخ ْل ِه،ِ اَ ِكمم أتْر أس أو ْيمم أل أصمماَُر ألممُه أو ِت ْق ألممىَ اَِل أئّل أع ِل ِه)ِ  ِت ِحّصمم

أض ّع أب أت أقُة أت ْف ألمىَ اَلّصم ِري أع أت ْلُمْشم ِنيِ اَ ّثماَ أصماَُر ألمُه أواَل ِت ْق ألمىَ اَِل أع
ِه ِت أقْط،ِ ِحّص ِلُث أف ّثاَ ُقُط اَل ّق أيْس ْيِن أح أن ْث أصاَِص اَِل ِق ْل ُع أكاَ ِبمم أل أواَلّراَ
ُقُط ّق أيْس ٍد أح أماَ أواَِح ُه ْن ًباَ ِم ِلي ْغ أصّح أت أْل أو)ِ اَ ُبوُِت.ٍ ( ّث أأّن ِلل أد ( أوُاَِحمم ْل اَ

أذاَ أط إ أق أض أأْسمم ْعمم ِه أب ّقمم أط أح أق أصمماَِص أسمم ِق ْل أكاَ ّلممُه)ِ  ِنيِ ُك ّثمماَ أل أواَل
ُقُط ٌء أيْس ّد أشيِْ أح أك ْنُه.ٍ  ْذِف،ِ ِم أق ْل ِلُث اَ ّثاَ ُقُط أواَل أطُه أممماَ أيْسمم أق أأْسمم

أقىَ ْب أي ِقيِ أو أباَ ْل أل اَ ِنيِّ أقاَ أل أد ْي ّلُه اَلّص أح أم أذاَ أماَ أو أيِ إ ِري أرِضم أت ْلُمْشم اَ
ِعيِض ْب أت ِة ِب أق ْف ِإْن اَلّص أبىَ،ِ أف أل أأ أقاَ ْذ أو ُكّل ُخ ْل ْو اَ ْعُه أأ ألُه أد أك،ِ أف ِل أذ

ألُف ْلِخ أل أواَ أماَُم أقاَ ِْل أذاَ اَ ُكْم ألْم إ أأّن أنْح أة ِب أع ْف ألممىَ اَلّش ِر،ِ أع ْوُ أفمم ْل اَ
ِإْن أناَ أف أكْم ِه أح ُهْم ِب ْن ُه أمْن أفِم أد أر أذاَ أط أر إ أد ألىَ أباَ ألِب إ ِقيِ،ِ أط أبمماَ ْل اَ

ُهْم ْن أع أمْن أوِم أط ُقوُِط أق ُكّل.ٍ ِفيِ ِباَلّس ْل اَ
ْوُ(      أل أر أو أض ُد أح أح ْيِن أأ أع ِفي ألُه أش ُذ أف أجِميِع أأْخ ْل أحاَِل ِفيِ اَ ْل اَ

أذاَ ِإ أر أفمم أضمم ِئُب أح أغمماَ ْل أس اَ ْيمم أل أو أكُه)ِ  أر ِر أشمماَ أحاَِضمم ْل أصمماَُر ِل ِت ْق ألممىَ اَِل أع
ِه،ِ ِت أئّل ِحّصمم أض ِل ّعمم أب أت أقُة أت ْف ألممىَ اَلّصمم ِري أع أت ْلُمْشمم ْوُ ،ِاَ ْذ ألممْم ألمم ْأُخمم أي
ِئُب أغاَ ْل أماَ اَ ُه أو أفاَ ْوُ أت أحاَِضمُر اَْس ْل ِفِع،ِ ِممْن اَ أنماَ أم ْل أل اَ أصم أح ِممْن ألمُه أو
ِة أر ُْلْج ِة اَ أر أم ّث أزاَِحُمُه أل أواَل ِه ُي أصّح ِفي أْل أواَ ِئُب.ٍ ( أغاَ ْل أر ألُه أأّن اَ ْأِخي أتمم
ِذ أْلْخ ألىَ اَ ِم إ ُدو ِه ُق ِر ْذ ُعمم ِل ِئِب)ِ  أغاَ ْل أذ أل أأْن ِفمميِ اَ ْأُخمم ُذ أممماَ أي أخمم ْؤ ُي
ْنُه،ِ ِنيِ ِم ّثاَ ِه أل أواَل ِنمم ّك أم أت ِذ ِمممْن ِل أْلْخمم ألُف اَ ْلِخ ِنمميِّ أواَ ْب ألممىَ أم أأّن أع

أة أع ْف ألممىَ اَلّشمم ْوُ أع ألمم أو ِر.ٍ ( ْوُ أفمم ْل أياَ اَ أر أت ْقًصمماَ اَْشمم ِفيِع ِش ِللّشمم ُذ أف أأْخمم

أماَ،ِ ِه ِب أنِصمميِب أنِصممي ُه أو أد أوْحمم أماَ)ِ  ِه ِد أحمم ْو51ُ<ص:  أأ ألمم أو أرىَ > ( أت اَْشمم
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ٌد ْيِن ِمْن أواَِح أن ْث ْي اَ أأ ألُه)ِ  ُذ أف أأْخمم ِفيِع.ٍ ( ِة ِللّشمم ِد ِحّصمم أحمم ْيِن أأ أع ِئ أبمماَ ْل اَ
ِد ِفمميِ ّد أعمم أت ِل أصممّح)ِ  أْل ِة اَ أق ْف ِد اَلّصمم ّد أعمم أت ِئِع،ِ ِب أبمماَ ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أِلّن أل أواَل  ;

أي ِر أت ْلُمْش أك اَ أل ْيِن أم أت ْلِحّص ًعاَ اَ أل أم ُق أف أفّر ُكُه ُي ْل ِه.ٍ  ِم ْي أل أع
أهُر(      ْظ أْل أة أأّن أواَ أع ْف ألىَ اَلّش أهاَ أع ّن ِل

أ ِر)ِ ;  ْوُ أف ْل ّق اَ أت أح أبمم أث
ْفِع أد ِر ِل أر أن اَلّض أكاَ ألىَ أف ِر أع ْوُ أفمم ْل ّد اَ ْيِب أكمماَلّر أع ْل ِنيِ ِبمماَ ّثمماَ ّد أواَل أتمم أتْم
أة أث أل ٍم،ِ أث ّياَ أهاَ أأ ّن ِإ ْد أف أتاَُج أق ألممىَ أتْح ٍر إ أظمم أأّمممٍل أن أت ّدُر أو أقمم ُت ِة أف أثمم أل ّث ِباَل

ِر أياَ أذاَ أكِخ ِإ أف أم اَلّشْرِط.ٍ ( ِل ُع أع ألممىَ اَلّشِفي أع ْيِع)ِ  أب ْل ّوِل ِباَ أْل ِدْر اَ أبمماَ ُي ْل أف )
ألىَ ِفيِ أع ِة)ِ  أد أعاَ ْل أهاَ اَ ِب أل ِإْن أط أف أن ( ِريًضمماَ أكاَ ْو أم ًبمماَ أأ ِئ ِد أعممْن أغاَ ألمم أب

ِري أت ْلُمْش ْو اَ ًفاَ أأ ِئ ّو ِمْن أخاَ ُد ِفمميِ أع ّكممْل)ِ  أوُ ُي ْل أهمماَ.ٍ (إْن أف ِب أل أر)ِ أط أد أقمم
أل ِكيمم ْوُ ّت ِه اَل ِإّل ِفيمم أو ْد ( ِه ُيْشمم ْل ألممىَ أف أهمماَ أع أل ألممِب)ِ  ّط ِإْن اَل أفمم أك ( أر أتمم
أر ُدو ْق أم ْل ِه اَ ْي أل ْي أع أأ أماَ)ِ  ُه ْن ِكيممِل ِمْن ِم ْوُ ّت ِد اَل أهاَ ِْلْشمم أل أواَ أطمم أب أحّقممُه (

ِه ِفيِ ِر ْقِصي أت ِل ِر)ِ  أه ْظ أْل ِنيِ اَ ّثاَ ُطُل أل أواَل ْب ّنُه أي أِل ْد ;  أحُقممُه أق ْل ْنممُه أت ِم
ْو أنٌة أأ ْؤ أماَ ُم أر،ِ ِفي ِك ِفيِ ُذ ِه أو ِر ِبي ْع ِر أت أه ْظ أْل ِليٌب ِباَ ْغ ِة أت أيمم ِن ّثاَ ألممىَ ِلل أع

ألىَ،ِ ُْلو ّبُر اَ أع ْلُم أهاَ اَ ِة،ِ ِفيِ ِفي أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ْوُ أك ألمم أف أصممّح.ٍ ( أْل أن ِباَ أكمماَ
ٍة ِفيِ أل ْو أص ٍم أأ ْو أحّماَ ْو أأ أأ ٍم)ِ  أعاَ ِء أط أضاَ ٍة أق أج ألممُه أحاَ أف أممماَُم)ِ ( ْت ِْل اَ
أل ّلُف أو أك أهاَ ُي أع ْط أل أق أزُمُه أو ْل أصاَُر أي ِت ْق ِة ِفيِ اَِل أل ألممىَ اَلّصمم أقممّل أع أأ

ِزي،ِ أماَ ْوُ أيْج أل أل أو أخ ْقُت أد ِة أو أل ْو اَلّص ْكِل أأ أْل ْو اَ ِء أأ أضاَ ِة،ِ أق أج أحاَ ْل اَ
أز أهاَ ألُه أجاَ ِديُم ْق ألىَ أت ألِب أع ِة،ِ أط أع ْف ْوُ اَلّش أل أو أب ( ألمم ّط أر)ِ اَل أهمماَ أأّخمم أل

أل أقاَ أو ْق ألْم ( ّد أص ْيِع ُأ أب ِب أر)ِ  ِب ْلُمْخ ألممْم اَ ِريِك.ٍ ( أذْر اَلّش ْعمم ُه إْن ُي أر أبمم أأْخ

أراَِن أك أذ ألِن)ِ  ْد ْو أع أكٌر أأ أتاَِن أذ أأ أر أك أواَْم ِل أذ أذاَ ِب أك أو أقٌة ( أصممّح)ِ ِفيِ ِث أْل اَ
ْو ُحّر ٌد أأ ْبمم ْو أع ٌة،ِ أأ أأ أر ِنيِ اَْممم ّثمماَ أذُر أواَل ْعمم أِلّن ُي أة ;  ْلُحّجمم ُقمموُُم أل اَ أت

ٍد أوُاَِح أراَِن ِب أذ ْع ُي أو ُه ( أر أبمم أبممُل أل أمممْن أأْخ ْق ٍر ُي ِف أكمماَ أك ُه)ِ  أبممُر أفاَِسممٍق أخ أو
ِبيِّ،ِ أصمم أل أو أذُر أو ْعمم ُه إْن ُي أر أبمم ٌد أأْخ أد ُفّسمماَِق،ِ ِمممْن أعمم ْل أمممُل أل اَ أت ُيْح

ُهْم ُؤ ُط أوُاَ ألىَ أت ِذِب أع أك ْل  اَ
ْوُ(      أل أر أو ِب ْيِع ُأْخ أب ْل ْلٍف ِباَ أأ أك ِب ِر ُت أن أف أباَ ٍة أف أئ أخْمِسِماَ أيِ ِب ِق أب

أِلّن أك أحّقممُه)ِ ;  ّتممْر ٍر اَل أبمم أخ أن ِل ّيمم أب ُبُه.ٍ <ص:  أت ِذ ِإْن52أكمم أو أن > ( أبمماَ
أر أث ْك أأ ّقُه ِب أح أل)ِ  أط ّنُه أب أِل أذاَ ;  أغْب ألْم إ ِه أيْر ْلٍف ِفي أأ أر ِب أث ْك أأ ِب ألىَ.ٍ أف ْو أأ

ْوُ أل أو أيِ ( ِق أي أل ِر أت ْلُمْش أم اَ ّل أس ِه أف ْي أل ْو أع ألُه أأ أل)ِ  أك أقاَ أر أباَ ألمك ( ّلمُه)ِ  اَل
ِفيِ ِتك ( أق ْف ّقُه ألْم أص أح ُطْل)ِ  ْب أِلّن أي أم ;  أل ّنٌة اَلّس أل ُس ْبمم ِم،ِ أق أل أك ْل اَ
ْد أق ُعوُ أو ْد ِة أي أك أر أب ْل أذ ِباَ ْأُخ أي أتُه ِل أق ْف ِفيِ أص أو أكًة.ٍ ( أر أباَ ِء ُم أعاَ ّد أوْجممٌه)ِ اَلمم
ّنُه ُطُل أأ ْب ِه أي ّقُه،ِ ِب ِه أح ِر أعاَ ِر ِِلْش ِريم ْق أت ْوُ ِب ألم أو ِه.ٍ ( ِعم ْي أع أب ُع أبماَ ِفي اَلّشم

ْو أأ أتُه)ِ  ِهًل ِحّصمم أجمماَ أهمماَ.ٍ ( أب أه ِة أو أع ْف أصممّح ِباَلّشمم أْل أواَِل أفاَ أز ِلمم أهمماَ)ِ  ُن أل ْط ُب
أهاَ ِب أب ِنيِ أس ّثاَ ُطُل أل أواَل ْب ِد أت ُوُُجوُ أهاَ ِل ِب أب أن أس ْيِع،ِ ِحي أب ْل ألْم اَ ُقْط أو أيْسمم
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ْوُ أحّقُه أل أن أو ِلًماَ أكاَ أهاَ أعاَ أل ِب أط ّقُه أب ًعاَ أح ْط ِإْن أق أنمماَ أو ْل أعُة ُق اَلّشممْف
ألىَ أراَِخيِ،ِ أع ّت أواَِل اَل أز ِر ِل أر ِة.ٍ أض أك أر أشاَ ْلُم اَ

القراض كتاب
أراَُض      ِق ْل أأْن (اَ ) أضُة.ٍ  أر أقاَ ْلُم أواَ أبُة)ِ  أر أضاَ ْلُم أع أواَ أف ْد ْي أي أأ ِه)ِ  ْي أل إ

ألىَ أماًَل إ أر أشْخٍص.ٍ ( ّتِج أي ِه ِل ْبممُح ِفيمم أممماَ أواَلّر ُه أن ْي أب أرٌك)ِ  أت ِليممُل ُمْشمم أد أو
ِه ِت ُع ِصّح أماَ ِة إْج أب أحاَ أيِ اَلّص ّلممُه أرِض ُهممْم اَل ْن أرُط أع أت ُيْشمم أو أن.ٍ ( ِعيمم أم أأْج

ِه ِت ْوُُن ِلِصّح أماَِل أك ْل أم،ِ اَ ِه أراَ ْو53<ص:  أد أأ أر >  ِني أناَ أصممًة،ِ أد ِل أل أخاَ أف
ألىَ أيُجوُُز ٍر أع ْب ِليِّ ِت ْغُشمموٍُش)ِ ِمممْن أوُح أم ِم أو ِه أراَ ّد ْو اَلمم ِر.ٍ أأ ِني أناَ ّد اَلمم

ُلوٍُس ُف أو ُعُروٍض)ِ  أو أل ( ِقي ألىَ أيُجوُُز أو ْغُشوُِش أع أم ْل ِئممِج اَ أل اَلّراَ ِقيمم أو
ألىَ أيُجوُُز ُلوُِس أع ُف ْل أل اَ أف ُلوًُماَ)ِ  ْع أم أو ألممىَ أيُجوُُز ( ُهمموُِل أع ِر أمْج ْد أقمم ْل اَ
أل ْبُن أقاَ أس اَ ُن ُه ُيوُ ْيُر أغ ْو أو ًنمماَ أأ ّي أع ِة.ٍ (ُم أف أل اَلّصمم ِقيمم ألممىَ أيُجمموُُز أو أع

أدىَ ْيِن)ِ اَلمتساَويتين إْح أت ِر،ِ ِفيِ اَلّصّر ْد أق ْل ِة اَ أف أأْن أواَلّصمم أن أكمم ُكمموُ أي
أماَ ُكّل ُه ْن ًفاَ ِم ْل أحاًَحاَ،ِ أأ أل ِص ِة ِفيِ أقاَ أض ْو ألىَ اَلّر أع أذاَ أف أصممّرُف أه أت أي

ِلُم أعاَ ْل أماَ ِفيِ اَ ِه ّي أ
أء،ِ أ ّيممُن أشمماَ أع أت أي أراَِض أف ْلِقمم أهمماَ ِل ِفي أهاَ،ِ أو ِل أأْصمم ْوُ أك ألمم

أض أر ألىَ أقاَ أم أع ِه أراَ ِر أد ْي ٍة أغ أن ّي أع أهاَ ُثّم ُم أن ّي ِلممِس ِفمميِ أع أمْج ْل أع اَ أطمم أق
أقاَِضيِ ْل أممماَُم اَ ِْل ِه،ِ أواَ ِز أوُاَ أجمم ِم أكاَلّصممْرِف ِب أل أع أواَلّسمم أطمم أق ّي أو ِوُ أغمم أب ْل اَ
ْنِع أم ْل ُة ِبماَ أر أبمماَ ِر اَلّشمْرِح أوِع ِغي أز،ِ اَلّصم ِفمميِ أجماَ ِذيِب أو ْهم ّت ّنمُه اَل أل أأ
ِفيِ أيُجوُُز،ِ ِر أو أحّر ْلُم ِه اَ ِر ْيمم أغ أضممُه أأْن أيُجمموُُز أل أو ِر أقاَ ألممىَ ُي ْيممٍن أع أد
ِه ِفمميِ ِتمم ْو ِذّم ِة أأ ِه.ٍ  ِذّممم ِر ْيمم ألًماَ(أغ ألممىَ أوُمْسمم أعاَِمممِل إ ْل أل اَ أيُجمموُُز أف

ْوُِن أشْرُط أماَِل أك ْل ِد ِفيِ اَ ّفيِ أي أوُ ُي ِلِك)ِ  أماَ ْل ْنُه اَ أن ِم أم ُه أماَ أث أراَ أت اَْش
أعاَِمُل ْل ّنُه اَ أِل ْد ;  ُه أل أق ُد أد أيِج ْن ألًماَ ِع أوُمْس ِة.ٍ( أج أحاَ ْل ألممىَ اَ أعاَِمممِل إ ْل اَ

أل ْوُِن أشْرُط أيُجوُُز أف أماَِل أك ْل ِد ِفيِ اَ ّفيِ أي أوُ ُي ِلِك)ِ  أماَ ْل ْنممُه اَ أن ِم أممم أث
ُه أماَ أراَ أت أعاَِمُل اَْش ْل ّنُه اَ أِل ْد ;  ُه أل أق ُد أد أيِجمم ْنمم أفممُة ِع ِظي أو أو ِة.ٍ( أجمم أحاَ ْل اَ

أعاَِمِل ْل ُة اَ أر أجاَ ّت أهاَ،ِ اَل ُع ِب أوُاَ أت ِر أو أنْش أياَِب أك ّث أهمماَ اَل أذْرِع أو أهمماَ)ِ  ّي أط ِر أو ْيمم أغ أو
أك ِلمم ِتيِ ِمّممماَ أذ ْأ أي ّنممُه أسمم ِه أأ ْيمم أل ْوُ أع ألمم أف أضممُه ( أر أي أقاَ ِر أت أيْشمم أطممًة ِل ْن ِح

أن أح ْط أي أز)ِ <ص:  أف ِب أيْخ ْو54أو أأ أعممُه.ٍ ( ِبي أي أو ْنِسممُجُه،ِ أغممْزًل >  ُعممُه أي ِبي أي أو
أد أس أِلّن أف أراَُض)ِ ;  ِق ْل أن اَ ّطْح أز اَل ْب ْلُخ أل أواَ أغْز ْل أج،ِ أواَ ّنْسمم أسممْت أواَل ْي أل
ِة ِمْن أف ِظي أعاَِمِل،ِ أو ْل أيِ اَ ِه أماٌَل أو ْع أطٌة أأ ُبوُ أجُر أمْض ْأ أت أهمماَ ُيْس ْي أل أل أع أف

أتاَُج ألىَ ُيْح أراَِض إ ْلِقمم أهمماَ اَ ْي أل أتِمِل أع ْلُمْشمم ألممىَ اَ ِة أع ألمم أهاَ ْيِن أج أضمم أوُ ِع ْل اَ
أل أو ِة.ٍ ( أج أحاَ ْل أط أأْن أيُجوُُز ِل ِر ِه أيْش ْي أل أء أع أراَ أتاٍَع ِش ِه أم ِل ْوُ أقمم أك ّيممٍن)ِ  أع ُم

ِر أل أت ِه إّل أتْش ِذ أة أه أع ْل ْو اَلّس أأ ْوٍُع ( ُدُر أن ْن ُلُه أي ْوُ أق ُه)ِ  ُد ِر أل ُوُجوُ أت أتْش
أل إّل ْي أخ ْل ْو اَ أأ أق.ٍ ( ْل ُب ْل أة اَ أل أم أعاَ ِه ُم ِنمم ْي أع ِب ِه أشممْخٍص)ِ  ِل ْوُ أقمم ْع أل أك ِبمم إّل أت
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ٍد ْي أز ْو ِل ِر أل أأ أت ْنممُه إّل أتْش أِلّن ِم أع ;  أتمماَ أم ْل أن اَ ّيمم أع ْلُم ْد اَ أبممُح أل أقمم أيْر
ِه،ِ ِدُر ِفي ّناَ ْد أواَل ُه،ِ أل أق ُد ّيُن أواَلّشْخُص أيِج أع ْلُم ْد اَ ّتىَ أل أق أأ أت ِمممْن أي
ِه ِت أه ْبٌح ِج ْيٍع ِفيِ ِر ْو أب أء،ِ أأ أراَ أل ِش أرُط أو أت ّيُن ُيْش أع ْوٍُع أت أصممّرُف أنمم أت أي
ِه.ٍ  ِفي

أل(      أط أو ِر أت أن أيْش أياَ ِة أب ّد ِإّن ُم أف أراَِض)ِ  ِق ْل أح اَ ْب أد اَلّر أمْقُصوُ ْل اَ
ْنُه ِبُط أل ِم أض ْن ْوُ أي أل أف ُتُه.ٍ ( ْق أر أو أك ًة أذ ّد أعُه ُم أن أم ْو أو أأ أف)ِ  أصّر ّت أع اَل ْيمم أب ْل اَ
أماَ ِر ِفيِ أك أحّر ْلُم أهاَ اَ أد ْع أب ِه.ٍ ( ِر ْي أغ ُد أو ْق أع ْل أد)ِ اَ أس ّنُه أف ِإ ْد أف أبممُح أل أق أيْر

ِإْن أو أهاَ.ٍ ( أعُه ِفي أن أء أم أراَ أهاَ اَلّش أد ْع ُد أب ْفُس أي أل)ِ  ُد أف ْق أع ْل ِفيِ اَ أصممّح)ِ ( أْل اَ
أباَِح ِلُحُصوُِل ِتْر ْيِع اَِلْس أب ْل ِذي ِباَ ّل ُلُه ألُه اَ ْع أهاَ ِف أد ْع ِنيِ أب ّثمماَ ُد أواَل ْفُسمم أي
ِقيِت ْأ ّت ِفيِ ِلل ِة أو أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أيممُة أك أكاَ ألِف ِح ْلِخ أل ِفمميِ اَ ِه:  ِل ْوُ أقمم

ِر أت أهاَ أتْش أد ْع ألك أب ُع،ِ أو ْي أب ْل أماَ اَ أناَ أو ِر ُه أحّر ْلُم ِه أكاَ ِبي ْن ّت ُق أواَل ّد أصمم أع ُي أممم
أك،ِ ِل أع أذ أم ُكوُِت أو ْيِع أعْن اَلّس أب ْل أل اَ ألممِب ِفيِ أقاَ ْط أم ْل أوُ اَ ُهمم ِذي أو ّلمم اَ
أهُر ْظ ِإْن أي أر أو أصمم أت ْق ألممىَ اَ ِه أع ِل ْوُ ُتك أقمم أرْضمم أنًة،ِ أقاَ أد أسمم أسمم ُد أف أعْقمم ْل اَ

أل ِقيمم أمممُل أيُجمموُُز أو ُيْح ألممىَ أو ْنممِع أع أم ْل أرُط ِمممْن اَ أت ُيْشمم أو ِء.ٍ ( أراَ اَلّشمم
أماَ ُه أصاَُص ِت ْبِح اَْخ أماَ ِباَلّر ُه ُك أراَ ِت أل أواَْش أف ِه)ِ  أشمميٍِْء أشممْرُط أيُجمموُُز ِفيمم

ْنممُه أممماَ ِم ِه ِر ْي أغ أد إّل ِل ْبمم ِلممِك أع أماَ ْل ْو اَ أعاَِمممِل أأ ْل أممماَ اَ أطُه أف أر ألممُه أشمم
ألىَ أمْضُموٌُم أط أماَ إ ِر ْوُ ُش أل أو ِه.ٍ ( ِد ّي أس أل ِل ُتك أقمماَ أرْضمم ألممىَ أقاَ أأّن أع

ْبِح ُكّل أراٌَض ألك،ِ اَلّر ِق ٌد أف أل أفاَِس ِقي أراٌَض أو ِإْن أصِحيٌح،ِ ِق أل أو أقمماَ
ّلُه أراٌَض ِليِ ُك ٌد أفِقمم أسمماَ أل أف ِقيمم ْي أو أأ ٌع)ِ  أضمماَ ْب ِكيممٌل إ ْوُ أل أت ْعممٍل،ِ ِب ُج

ّوُل أْل ْيِن ِفيِ اَ أت أل أ
أ أمْس ْل ِظٌر55<ص:  اَ أنمماَ ألممىَ >  ْفممِظ إ ّل ِنيِ اَل ّثمماَ أواَل

ألىَ أنىَ،ِ إ ْع أم ْل ِتيِ اَ ْأ أي أس أياَُن أو ِة أب أر ُْلْج أك.ٍ  ِفيِ اَ ِل أذ
أرُط(      أت ُيْش ْي أو)ِ  أأ ُنُه)ِ  ْوُ أك أرُط ( أت ْلُمْش ُلوًُماَ ِمْن اَ ْع أم ) ْبِح.ٍ  اَلّر

ّنْصِف أكاَل ِة)ِ  ّي ِئ ْلُجْز ْو ِباَ ْوُ أأ أل أف ُلِث.ٍ ( ّث ألىَ اَل أع ُتك.ٍ ( أرْض أقاَ أل)ِ  ألك أأّن أقاَ
ِه أكًة ِفي ِر ْو أش ًباَ أأ أراَُض أنِصممي ْلِقمم أد)ِ اَ أسمم ّنممُه أف أأ ْو)ِ  أأ أنمماَ ( أن ْي أب أصممّح ( أْل أفاَ

ُكمموُُن اَلّصّحُة أي ِه أو ِر ُد أبمماَ أت ِل ْيِن)ِ  أف ألممىَ ِنْصمم ِم إ ْهمم أف ْل ِنيِ اَ ّثمماَ ُد أواَل أيْفُسمم
أماَِل ِت ْفِظ ِلْح ّل ِر اَل ْي أغ ِة ِل أف أص أناَ ْلُم أل اَ ُكوُُن أف ُء أي ْلُجْز ُلوًُممماَ اَ ْع ْوُ أم ألم أو )

أل ّنْصممُف ِلمميِ أقمماَ أد اَل أسمم ِنيِ ِفمميِ أف ّثمماَ أواَل أصممّح)ِ  أْل ُكمموُن أيِصممّح اَ أي أو
ّنْصممُف أخممُر اَل ِإْن اَْل أو أعاَِمممِل.ٍ ( ْل أل ِل ّنْصممُف ألممك أقمماَ ألممىَ أصممّح اَل أع

ّنْصُف أواَل ِقيِ اَلّصِحيِح)ِ  أبمماَ ْل ِلممِك اَ أماَ ْل أِلّن ِل أح ;  ْبمم ُة اَلّر أد ِئمم أممماَِل،ِ أفاَ ْل اَ
أوُ ُه ِلِك أف أماَ ْل أسُب أماَ إّل ِل ْن ْنُه،ِ ُي أعاَِمِل،ِ ِم ْل ألْم ِل أسممْب أو ْن ِفمميِ ألممُه ُي

ألىَ ُْلو ٌء اَ ْنُه،ِ أشيِْ ِبُل ِم أقاَ أرُط اَلّصِحيِح أوُم أت أيمماَُن ُيْش ِلممِك أممماَ أب أماَ ْل ِل
أط ِر ْوُ)ِ (ُش أل أو أعاَِمِل.ٍ ( ْل ّياَ أكاَ أأ أماَ)ِ  ِه ِد أح أن أِل ُة)ِ ِمممْن أكاَ أر أشمم أع ْبممِح،ِ ( اَلّر

ِقيِ أباَ ْل ْنُه أواَ أماَ ِم ُه أن ْي ْو أب أأ ْبممُح ( أِلّن ِر أد)ِ ;  أسمم أف ْنٍف)ِ ( أح ِصمم ْبمم ْد اَلّر أقمم
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أحِصُر ْن ِة،ِ ِفيِ أي أر أش أع ْل ْو اَ أك ِفيِ أأ ِل ُفوُُت اَلّصّف أذ أي ألمىَ أف ِر أع أخم اَْل
ْبُح.ٍ  اَلّر
أرُط(      أت ُيْش أجاٌَب أفْصٌل:  ُبوٌُل إي أق أراَِض ِفيِ أو ِق ْل ِه اَ ِر ْي أغ ِمْن أك
ِد ُقوُ ُع ْل ْكِفيِ اَ أي أل:  ِقي أو ُبمموُُل ( أق ْل أممماَ اَ ِفي ْعممِل)ِ  ِف ْل أذاَ ِباَ أل إ ْذ ألممُه أقمماَ ُخمم

ِه ِذ أف أه ْلمم أْل أثًل،ِ اَ ّتِجممْر أم ِه أواَ ألممىَ ِفيمم أح أأّن أع ْبمم أنمماَ اَلّر أن ْي ْيِن،ِ أب أف ِنْصمم
ُذواَ أخ أأ أجمماَِب ِمممْن أف ِْلي ُتك اَ ْب أر ُتممك أضمماَ ْل أم أعاَ أماَ أو ُه ُط أشممْر أو ِكيممٍل ( أوُ أك

ْي أأ ّكٍل)ِ  أوُ أت أعاَِمُل أوُم ْل ِكيِل اَ أوُ ْل ِلُك أكاَ أماَ ْل ّكِل،ِ أواَ أوُ ْلُم أل أكاَ أأْن أيُجمموُُز أف

أن ُكوُ ٌد أي أماَ أواَِح ُه ْن ًهاَ ِم ِفي أيُجوُُز أس ِليِّ أو أوُ ْفممِل ِل ّط ُنمموُِن اَل أمْج ْل أأْن أواَ

أض ِر أقمماَ ْوُ ُي ألمم أو أممماَ.ٍ ( ِه ِل أماَ أض ِب أر أعاَِمممُل أقمماَ ْل أر اَ أخمم ْذِن آَ ِإ ِلممِك،ِ ِبمم أماَ ْل اَ
أكُه ِر أشاَ ُي أمِل ِفيِ ِل أع ْل ْبِح اَ ِنيِ ِفيِ أيُجْز ألْم أواَلّر ّثاَ أواَل أصّح)ِ  أْل أيُجوُُز اَ

أماَ ْوُ أك أض أل أر ِلُك أقاَ أماَ ْل ْيِن اَ أن ْث ًء اَ أداَ ِت ْب أب اَ أجاَ أأ ّوُل أو أْل أأّن اَ أض ِب أراَ ِق ْل اَ
ألىَ ألِف أع أيمماَِس،ِ ِخ ِق ْل ُعُه اَ ْوُُضمموُ أم أد أأْن أو ْعِقمم ِلممُك،ِ أي أماَ ْل أعاَِمممُل اَ ْل أواَ
أل،ِ ِدُل أف ْع ألممىَ أي ُه أأْن إ أد ْعِقمم ألِن56<ص:  أي أعمماَِم ْوُ >  ألمم أضممُه أو أر أقاَ

ْذِن ِْل أد ِباَ ِر أف ْن أي ْبِح ِل أمممِل ِباَلّر أع ْل ِر أواَ ْيمم أغ ِب أو أز.ٍ ( ِه أجمماَ ِنمم ْذ ٌد إ ِإْن أفاَِسمم أفمم
أف أصّر ِنيِ أت ّثاَ أصّرُف اَل أت ُفُه أف أصمّر أت أمُن أغاَِصمٍب)ِ  أيْضم أف أمماَ أف أصمّر أت

ِإْن أف ِه.ٍ ( أرىَ ِفي أت أم ِفيِ اَْش ّل أس أو ِة)ِ  ّذّم أل اَل أماَ ْل أمممِن ِفمميِ اَ ّث أح اَل ِبمم أر أو
أماَ أرىَ ِفي أت أناَ اَْش ْل ُق أو أممماَ ( ِفي ِد)ِ  ِديمم أج ْل أذاَ ِباَ أرىَ إ أت أغاَِصممُب اَْشمم ْل ِفمميِ اَ

ِة ّذّم أم اَل ّل أس أب أو ْغُصوُ أم ْل أمممِن،ِ ِفمميِ اَ ّث أح اَل ِبمم أر أممماَ أو أرىَ ِفي أت أأّن اَْشمم

أح ْب أناَ ألُه اَلّر ُه ْبُح)ِ  أفاَلّر أعاَِمِل ( ْل ِل ّوِل ( أْل أِلّن ِفيِ اَ أصّح)ِ ;  أْل ِنيِ اَ ّثمماَ اَل
ِكيٌل ِه أو ْي أل أع أو ْنُه.ٍ ( ِنيِ أع ّثاَ ّنُه ِلل أِل ُتُه)ِ ;  أر أمْل ألْم ُأْج ْع أل أي ِقي أو ًناَ.ٍ ( أمّجاَ

أوُ أغاَِصِب ُه ْل أكاَ ِنيِ)ِ  ّثاَ ِديُم ِلل أق ْل أغاَِصِب ِفيِ أواَ ْل أح أأّن اَ ْب ِلممِك،ِ اَلّر أماَ ْل ِل
ألىَ أع أذاَ أو ْبُح أه أناَ أفاَلّر أصّح ِفيِ ُه أْل ُفُه اَ ِلممِك،ِ ِنْص أماَ ْل ُه ِل أضمماَ ِر ِه ِل ِبمم

أْلْصممِل،ِ ِفيِ ُفُه اَ ِنْصمم أن أو ْيمم أن أب ِلي أعمماَِم ْل ِة،ِ اَ ّي ِوُ أمًل ِباَلّسمم ِباَلّشممْرِط أع
أد ْع ِإْن ُنِصْب ُخُروِج أب أو ِلممِك.ٍ ( أماَ ْل أرىَ اَ أت ْيممِن اَْشمم أع أراَِض أممماَِل ِب ْلِقمم اَ

ُه ُؤ أراَ ِطٌل)ِ ِش أباَ ّنُه أف أِل ِليِّ.ٍ  ;  ُفُضوُ
أيُجوُُز(      أض أأْن أو ِر أقاَ ُد ُي أوُاَِح ْل ْيِن اَ أن ْث أفاَِضًل اَ أت ًياَ)ِ ُم ِو أساَ أت أوُم

أمْشُروِط ِفيِ ْل أماَ اَ ُه ْبِح،ِ ِمْن أل أأْن اَلّر أط أك ِر أماَ أيْش ِه ِد أح ّيممِن أِل أع ْلُم اَ
أث ُل ْبِح،ِ ُث ِر اَلّر أخ ِلْل أع أو ْب ْو اَلّر أط أأ ِر أممماَ أيْشمم ُه أف أل ّنْصمم ِة.ٍ اَل ّي ِوُ ِباَلّسمم
أل أماَ أقاَ ّن ِإ أو أماَُم:  ِْل أض أأْن أيُجوُُز اَ ِر أقاَ ْيِن ُي أن ْث أذاَ اَ أت إ ِب ْث أ

ُكّل ُ ٍد ِل أواَِح
ألُل ْق ِت أذاَ اَِلْس ِإ أط أف أر ألىَ أش ٍد ُكّل أع أة أواَِح أع أج أراَ ِر ُم أخ أيُجممْز ألْم اَْل

أل ِعمميِّ أقمماَ ِف أممماَ اَلّراَ ُظممّن أو أب أأ أحاَ أْلْصمم أنُه اَ ُدو أسمماَِع ِه،ِ ُي ْيمم أل ِفمميِ أع أو
ألِب ْط أم ْل ِر اَ ُهوُ أمْش ْل أوُاَُز اَ أج ْل ًقاَ اَ أل ْط أماَ ُم ّنُه أك ِعيِّ أظ ِف أنمماَِن اَلّراَ ْث أواَِل )

ًداَ ْبُح أواَِح أد أواَلّر ْع أعاَِمممِل ُنِصْب أب ْل أممماَ اَ ُه أن ْي أحْسممِب أب أذاَ ِب ِإ أفمم أممماَِل)ِ  ْل اَ
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أط أر أعاَِمممِل أشمم ْل أف ِل ْبممِح،ِ ِنْصمم أممماَُل اَلّر أماَ أو ِه ِد أحمم أتمماَِن،ِ أأ أئ أممماَُل ِماَ أو
ِر أخ أئٌة اَْل أماَ ِماَ أس أت ْق أف اَ ّنْص أر اَل أخ ًثاَ،ِ اَْل أل ْث ِإْن أأ أطاَ أف أر أر أشمم ْيمم أممماَ أغ

أتِضيه ْق أبُة،ِ أت ّنْس أد اَل أس ُد أف ْق أع ْل أماَ اَ ِه ِل ْبممِح،ِ أشْرِط ِمْن ِفي أمممْن اَلّر ِل
أس ْيمم ِلممٍك أل أماَ أل ِب أذاَ أو ِإ أو أد أعاَِمممٍل.ٍ ( أسمم أراَُض أف ْلِقمم أذ اَ أفمم أصممّرُف أن أت

ْذِن ِْل ِل أعاَِمِل)ِ  ْل ِه اَ ُعُه57<ص:  ِفي أجِمي ْبُح)ِ  أواَلّر ّنممُه > ( أِل ِلِك)ِ ;  أماَ ْل ِل )
ُء أماَ ِه أن ِك ْل ِه ِم ْي أل أع أو أعاَِمِل ( ْل ٌة ِل أر ْثُل ُأْج ّنُه ِم أِل ِه)ِ ;  ِل أم أمممْل ألممْم أع ْع أي

ًنمماَ ْد أمّجاَ أقمم أتُه أو أسممّمىَ.ٍ (إّل أفمماَ ْلُم أذاَ اَ أل إ ُتك،ِ أقمماَ أرْضمم ُع أقاَ أجِميمم أو
ْبِح أل ِليِ اَلّر ِب أق أل أو أء أف ُه ِفيِ أشيِْ أضمماَ ِر ِل أصّح)ِ  أْل أمممِل اَ أع ْل ًنمماَ ِباَ أمّجاَ

ِنيِ ّثاَ ُة ألُه أواَل أر ْثِل ُأْج ْلِم ِر اَ ْي أغ أك أك ِل ِر ِمْن أذ أوُ ِد.ٍ  ُص أساَ أف ْل اَ
أصّرُف(      أت أي أعاَِمُل أو ْل ِفيِ اَ ًطاَ)ِ  أتاَ ِه ُمْح ِف أصّر أل أت ِفيِ ( ِبُن)ِ  ْغ أي

ْيٍع ْو أب أء أأ أراَ أل ِش أو ِفيِ ( أة)ِ  أئ أك أنِسي ِل أل أذ ِب ْي ( أأ ْذٍن)ِ  ِة ِفيِ إ أئ ّنِسممي اَل
أبِن أغ ْل ُد أواَ أراَ ْلُم ِه أواَ أفاَِحُش ِب ْل أماَ اَ ِكيممِل،ِ ِفيِ أك أوُ ْل ْذِن اَ ِْل ِبمماَ أيُجمموُُز أو

أك ِل ِتيِ أذ ْأ أي ِر ِفيِ أو ِدي ْق أجِل أت أْل ُقُه اَ أل ْط ِإ ْيِع ِفيِ أو أب ْل أم أماَ اَ ّد أق ِفيِ أت
ِكيِل أوُ ْل أيِجُب اَ ُد أو أهاَ ِْلْشمم ْيممِع ِفمميِ اَ أب ْل أئًة اَ ِإْن أنِسممي أكممُه أفمم أر أن أت أضممِم
أوْجُه ْنِع أو ِء أم أراَ أئًة اَلّش ّنممُه أنِسي أممماَ أأ أل أك ِعمميِّ أقمماَ ِف ْد اَلّراَ ِلممُف أقمم ْت ُي
أس ْأ أماَِل أر ْل أقىَ اَ ْب أت ُة أف أد ْه ُع ْل أقممًة اَ ّل أع أت ِه ُم ْي ِبمم ُق أأ ّلمم أع أت أت ِلممِك.ٍ أف أماَ ْل ِباَ
ألُه أو ُع ( ْي أب ْل ّنُه اَ أِل أعْرٍض)ِ ;  ٌق ِب ِري أباَِح ِفيِ أط ِتْر ألممُه اَِلْسمم أو)ِ  ّد ( (اَلممّر

ْيٍب أع ْي ِب أأ أتِضيه)ِ  ْق ّد أت ِإْن اَلّر أو أحًة)ِ  أل أمْص أيِ ( ِلُك أرِض أماَ ْل ْيِب اَ أع ْل ; ِباَ
أعاَِمممِل أِلّن ْل ّقممُه ِل أممماَِل،ِ ِفمميِ أح ْل ألممُة اَ أتِضمميه أوُجْم ْق أفٌة أت ّد،ِ ِصمم اَلممّر

ألُمُه ْنِس أو ْلِج ُه ِل ِظيُر أن ْوُله أو ألىَ أق أعاَ أيممٌة أت أوآَ ُهممْم { ْيممُل أل ّل ألُخ اَل أنْسمم
ْنُه ِإْن ِم أفمم أر}ٍ.ٍ ( أهاَ ّن أضممْت اَل أت ْق أك اَ أسمماَ ِْلْم ّد اَ أيممُر أل)ِ  ِفمميِ أف أصممّح)ِ ( أْل اَ

ِنيِ ّثاَ ّد ألُه أواَل أق اَلّر ُفّر أو ِكيِل.ٍ  أوُ ْل ّوُل أكاَ أْل أأّن اَ أل ِب ِكيمم أوُ ْل أس اَ ْيمم ألممُه أل
ُء أراَ ِعيِب ِش أم ْل ألِف،ِ اَ أعاَِمِل ِبِخ ْل أذاَ اَ أأىَ إ ِه أر ْبًحاَ،ِ ِفي أل ِر ّد أف أماَ أيُر
ِه أحًة ِفيمم ِل ألِف ُمْصمم ِلممِك ِبِخ أماَ ْل ِل أو ِكيممِل.ٍ ( أوُ ْل ْيممُث اَ أح ّد)ِ  أيُجمموُُز اَلممّر

أعاَِمِل ْل ِإْن ِل أف ِه ( ِفي أفاَ)ِ  أل أت ُه اَْخ أد أراَ أ
أ أماَ أف ُه ُد أحم ُه أأ أبماَ أأ أخمُر أو أل اَْل ُعِمم )

ِفيِ ِة)ِ  أح أل أمْص ْل أك ِباَ ِل أل أذ أو أعاَِمُل ( أأْن ُي ِب أك)ِ  ِل أماَ ْل أعممُه اَ ِبي ًئاَ أي ْي ِمممْن أشمم
أراَِض أماَِل ِق ْل أِلّن اَ أل ;  أماَ ْل  ألُه اَ

أل(      ِري أو أت أراَِض أيْش ِق ْل أر ِل أث ْك أأ ْأِس ِمْن ِب أماَِل)ِ <ص: أر ْل اَ
ِإْن58 أفمم أل >  أعمم ْع ألممْم أف أقمم أد أممماَ أي ِة أعممْن أزاَ أهمم أراَِض ِج ْلِقمم أل)ِ اَ أو )

ِري أت أمْن أيْش ُق ( ِت ْع ألىَ أي ِلِك)ِ ِمممْن أع أماَ ْل ِه اَ ِل ِه ُأُصمموُ ُفُروِعمم ِر أو ْيمم أغ ِب )
ِه ِن ْذ أذاَ إ أك أل أو ْوُجُه)ِ  ِريه،ِ أز أت ِر أيْشمم ْيمم أغ ِه ِب ِنمم ْذ أكممًراَ إ أن أذ ْو أكمماَ أثممىَ أأ ْن ُأ

ِفيِ أصّح ( أْل ْوُ اَ أل ْي أو أأ أل)ِ  أع أرىَ أف أت أب اَْش ِري أق ْل ْو اَ أج أأ ْو ألْم اَلّز ْع ( أقمم أي
أئّل ِل ِلِك)ِ  أماَ ْل أر ِل أضّر أت ِوُيِت أي ْف أت أماَِل،ِ ِب ْل ْو اَ أساَِخ أأ ِف ْن ُع)ِ اَ أقمم أي أو أكمماَِح.ٍ ( ّن اَل
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ُء أراَ أعاَِمِل اَلّش ْل ِل أرىَ أأْن ( أت ِإْن ِفمميِ اَْشمم أفمم ِة)ِ  ّذّممم أرىَ اَل أت ْيممِن اَْشمم أع ِب
أراَِض أماَِل ِق ْل أل،ِ اَ أطمم ِبممُل أب أقاَ أصممّح أوُم أْل أظممُر اَلممّروِح ِفمميِ اَ ْن ألممىَ ُي إ
ّقِع أوُ ْبِح أت ِه ِفيِ اَلّر ِئ أراَ ُقُه ِش أل ْط ِإ ألىَ أو أثممىَ أع ْن ُْل أممماَ اَ ْوُله ِفمميِ أك أقمم

أيماَ ألىَ: { أعماَ أدُم أت ُكْن آَ أت ُاَْسم ْنم ْوُجمك أأ أز أناَ أو ألْح أأْصمم أو أة}ٍ { ّنمم أج ْل ألمُه اَ
أل أو أجممُه}ٍ ( ْو ِفُر أز أسمماَ أممماَِل ُي ْل أل ِباَ أممماَ ِب ِل ْذٍن)ِ  ِه إ ِر ِمممْن ِفيمم أطمم أخ ْل اَ

ِريِض ْع ّت ألِف،ِ أواَل ّت ْوُ ِلل أل أر أف أف ِه أسماَ ِر ِمممْن ِبم ْيمم ْذٍن أغ أنُه إ أل أضممِم أقمماَ
ِة،ِ ِفيِ أض ْو أذاَ اَلّر ِإ أر أو أف ْذِن أساَ ِْل ُه أيُجْز ألْم ِباَ أفُر ِر ِفيِ أس أبْح ْل إّل اَ

أنّص ِه ِب ْي أل ُه أع ُد أراَ ْلُح.ٍ  أوُم ْلِم اَ
أل(      ُق أو ِف ْن ْنُه ُي ألىَ ِم ِه أع ْفِس أضًراَ أن أذاَ أح أك أفًراَ أو ِفمميِ أس

أِلّن ِر)ِ ;  أه ْظ أْل ًباَ ألُه اَ ْبممِح،ِ ِمممْن أنِصي أل اَلّر ّق أف أتِح ًئاَ أيْسمم ْي أر،ِ أشمم أخمم آَ
ِنيِ ّثاَ ُق أواَل ِف ْن ْنُه ُي ُد أماَ ِم ِزيمم أبِب أي أسمم ِر،ِ ِب أف ْلُخّف اَلّسمم ِة أكمماَ أو أداَ ِْل أواَ

ِفيِ أل:  ِة أقاَ أض ْو ِة اَلّر أد أياَ ِز ِة أو أق أف ّن أباَِس اَل ّل ِء أواَل أراَ ِك ْل أهاَ.ٍ اَ أواَ ِوُ أنْح ه أو
ُكوُُن أي أك أو ِلمم ْعُروِف،ِ أذ أم ْل أسممُب ِبمماَ ُيْح ْبممِح ِمممْن أو ّنممُه اَلّر أِل أع ;  أطمم أق ْن اَ

ِر أف أكّسممِب أعممْن ِباَلّسمم ّت ِه،ِ اَل ْفِسمم أن ِإْن ِل ْبممٌح أيْحُصممْل ألممْم أفمم أوُ ِر ُهمم أف
أراٌَن ّق ُخْس أح أماَِل ِل ْل ْوُ اَ أل أط أو أر أة أش أق أف ِر أن أف ِد ِفيِ اَلّس أعْقمم ْل أصممّح اَ

ألىَ ِنيِ،ِ أع ّثاَ أد اَل أس أف ألىَ أو ّوِل أع أْل أشْرِط اَ ِة أك أق أف ِه أن ْيمم أل أع أو ِر.ٍ ( أض أح ْل اَ
ْعممُل ُد أممماَ ِف أتمماَ ْع أطمميِّ ُي ْد أك أقمم أو ْوُِب)ِ  ّثمم أم اَل ّد أقمم أوْزُن أت أو أخِفيممِف)ِ ( ْل اَ

ْفِع أهٍب ِباَلّر أذ أك ِة أل أوِمْسٍك ( أع ِت أْلْم أس اَ ْيمم أل أف ِة)ِ  أل ّثِقي ِه اَل ْيمم أل أهمماَ أع ُن أوْز
ْفِع ِباَلّر ُه)ِ  ُوُ أنْح أو ْبِط ( أض ّنِف ِب أص ْلُم ْي اَ ُوُ أأ أهاَ،ِ أنْح ِن أهاَ أوْز ِل أحْم أهاَ أك ِل ْق أن أو

أخاَِن ِمْن ْل ألىَ اَ ُنوُِت إ أحاَ ْل أماَ اَ أو أزُمُه أل ( ْل أجاَُر ألممُه أي ْئ ِت ِه)ِ اَِلْسمم ْيمم أل أع
أراَِض أماَِل ِمْن ِق ْل ْوُ اَ أل ألُه أو أع ِه،ِ أف ْفِس أن أل ِب أة أف أر أماَ ألُه ُأْج أزُمممُه أو ْل أي
ْوُ أر أل أج ْأ أت ِه ِمْن اَْس ِل ْع ُة ِف أر ُْلْج ِه ِمْن أفاَ ِل أهُر59<ص:  أماَ ْظ أْل أواَ ) <
أل أأّن أعاَِممم ْل ِلممُك اَ أتُه أيْم ْبممِح ِمممْن ِحّصمم ِة اَلّر أم ِقْسمم ْل ِر)ِ أل ِباَ ُهوُ ّظ ِبمماَل

ِنيِ ّثاَ ِر أواَل ُهوُ ّظ ْبِح ِباَل ِلممِك ِللّر أماَ ْل ّنممُه أكاَ ِك ْلممٌك أل ْيممُر ِم ِقّر،ِ أغ أت أل ُمْسمم
ّلُط أسمم أت ألممىَ أي أصممّرِف أع ّت ِه اَل أممماَِل ِفيمم ِت أراَِن ِلْح ْلُخْسمم أد اَ ْعمم أك،ِ أب ِلمم أذ

ألىَ أع ّوِل أو أْل ِه ألُه اَ أل ِفي ْبمم ِة أق أم ِقْسمم ْل ّق اَ ٌد أحمم ّكمم أؤ أرُث ُم ْنممُه،ِ ُيمموُ أع
ّدُم أق ُي ِه أو ألىَ ِب ِء أع أماَ أر ُغ ْل ِه اَ ِق ّل أع أت ْيِن.ٍ ِل أع ْل ِباَ

أماَُر(      ِث ِر أو أج أتاَُج اَلّش ّن أكْسُب أواَل ِقيِق أو ْهُر اَلّر أم ْل ألُة أواَ أحاَِص ْل اَ
أراَِض أماَِل ِمْن ِق ْل ُفوُُز اَ أهاَ أي أهاَ ِب ّن ِل

أ ِلُك)ِ ;  أماَ ْل أسمْت اَ ْي ِد ِممْن أل ِئم أوُاَ أف
أيِ ِه أل)ِ  ِقي أو ِة.ٍ ( أر أجاَ ّت أماَُل اَل أهاَ ( ّن ِل

أ أراَِض)ِ ;  ِق ْل ِه ِمْن اَ ِد ِئمم أوُاَ ألممىَ أف أع أو
أذاَ أيِ أهمم ْبممِح ِمممْن ِهمم أل اَلّر ِقيمم أيِ أو أعٌة ِهمم ِئ ْبممِح ِفمميِ أشمماَ ْأُس اَلّر أر أو

أماَِل،ِ ْل أتاَُج اَ ّن أمُل أواَل أد أيْش أل ِة أو أم ِهي أب ْل ِة اَ أيمم ِر أجاَ ْل ِر،ِ أواَ ْهمم أم ْل أهمماَ أواَ ِئ ْط أوُ ِب
ٍة،ِ أه ْب أل ِبُشمم ِلممِك أيُجمموُُز أو أماَ ْل أهمماَ ِل ُؤ ْط أل أو ْقممُص أو ّن أواَل أهمماَ.ٍ ( ِويُج أتْز
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أحاَِصُل ْل ْبِح ِمْن أمْحُسوٌُب ِباَلّرْخِص اَ أن أماَ اَلّر أك ُبمموٌُر أأْم أمْج ِه)ِ أو ِبمم
ِء أضاَ ِت ْق ُعْرِف ِل ْل أك اَ ِلمم أق أذ ْلِحمم ُأ ِه أو ْقممُص،ِ ِبمم ّن أرِض اَل أم ْل ّيممِب ِبمماَ أع ّت أواَل

أذاَ أكمم أو ْيِن.ٍ ( أث ِد أحمماَ ْل ْوُ اَ أف ألمم ِلمم ْي أت أأ ْعُضممُه)ِ  أراَِض أممماَُل أب ْلِقمم ٍة)ِ اَ أفمم ِبآِ )
ٍة ّي ِو أماَ ْو أس أأ ِريٍق.ٍ ( أح ْو أغْصٍب أك أأْن أأ ِب ٍة)ِ  أق ِر أر أس ّذ أع ُه أت ُذ ْو أأْخ ُذ أأ أأْخ

ِه ِل أد أد أب ْع أب أصّرِف ( ْيِع أت أب ْل ِباَ أعاَِمِل)ِ  ْل ِء اَ أراَ ْبِح ِمْن أمْحُسوٌُب أواَلّش اَلّر
ِفمميِ ِنيِ ( ّثمماَ أواَل أصممّح)ِ  أْل أسممُب أل اَ ْنممُه ُيْح ّنممُه ِم أِل أق أل ;  ّلمم أع ألممُه أت

ِة أر أجمماَ ّت ألِف ِباَل أس اَلّرْخممِص،ِ ِبِخ ْيمم أل ًئاَ أو ْفممِس ِمممْن أناَِشمم أممماَِل أن ْل اَ
ألِف أرِض ِبِخ أم ْل ِإْن اَ أو ْيِب.ٍ ( أع ْل أممماَ أواَ ِب أف)ِ  ِلمم أل أت ْبمم أق أر.ٍ ( ِكمم ِه)ِ ُذ ِف أصممّر أت

ًعاَ ْي أفِمْن أب ًء.ٍ ( أراَ ْأِس أوِش أماَِل أر ْل أِلّن ِفمميِ اَ أصممّح)ِ ;  أْل أد اَ أعْقمم ْل ألممْم اَ
ْد ّك أأ أت أمِل،ِ أي أع ْل ِنيِ ِباَ ّثمماَ ْبممِح ِمممْن أواَل ّنممُه اَلّر أِل ِه ;  ْبِضمم أق أر ِب أل أصمماَ أممماَ

أراٍَض،ِ ِهٌر ِق أظاَ ّنُه أو ْوُ أأ أف أل ِل ُعُه أت أع أجِمي أف أت أراَُض.ٍ  اَْر ِق ْل اَ
ُكّل60ص: <      ِل أفْصٌل:  ِلِك ِمْن >  أماَ ْل أعاَِمِل اَ ْل أفْسُخُه)ِ أواَ )

ْي أراَُض أأ ِق ْل أتىَ اَ أء أم ْوُ أشاَ أل أو أت ( أماَ أماَ ُه ُد أحمم ْو أأ ْو ُجممّن أأ أيِ أأ ْغِممم ُأ

ِه ْي أل ِة أع ألم أكاَ أوُ ْل أكاَ أخ)ِ  أس أف ْن أزُم اَ ْلم أي أو أل ( أعاَِممم ْل ْيِن اَ ّد ِللم ُء)ِ  أفاَ ِتي أذاَ اَِلْسمم (إ
أخ أس أماَ أف ُه ُد أح ْنِضيُض أأ أت ْأِس أو أماَِل أر ْل أممماَُل إْن اَ ْل أن)ِ اَ أرًضمماَ)ِ أكاَ أع )

أأْن أعُه ِب ِبي ٍد أي ْق أن أل ِب أل:  ِقي أو أزُمُه ( ْل ْنِضيُض أي ّت ُكْن ألْم إْن اَل ْبٌح)ِ ; أي ِر
ّنُه أة أل أِل أد ِئ ِه،ِ ألُه أفاَ أع ِفي ِف ُد ّنُه أو أأ ٍة ِفمميِ ِبمم أد ْهمم ّد أأْن ُع أل أيممُر أممماَ ْل اَ
أماَ أذ أك أخ ُه أماَ ُثّم،ِ أأ أفاَ ْوُ أت ْو اَْس أضُه أأ ُكْن ألْم إْن أنّض ْنممِس ِمممْن أي ِج

ْأِس أماَِل،ِ أر ْل ألُه اَ ِه أحّص ُد ِب ِيي ْق أت ْنِضمميِض أو ّت ْأِس اَل أر أممماَِل ِبمم ْل أِلّن اَ  ;
أد ِئ ِه اَلّزاَ ْي أل ْكُمُه أع ْكُم ُح أرٍض ُح أرٍك أع أت ِه،ِ ُمْش أنمماَِن ِفي ْث ّلممُف أل اَ أك ُي
ٌد أممماَ،ِ أواَِحمم ُه ْن ّد ِم أر أت ْوُ)ِ (اَْسمم ألمم ُعممُه.ٍ  ( ْي ِلممُك أب أماَ ْل ْي اَ أأ أضممُه)ِ  ْع أممماَِل أب ْل اَ
أل ْب أق ِر ( ُهوُ ْبِح ُظ أراٍَن ِر أع أوُخْس أج ْأُس أر أماَِل أر ْل ألىَ اَ أد إ ْع أب ِقيِ)ِ  أباَ ْل اَ

ّد أر أت ْلُمْسمم ِإْن اَ أو ّد ( أر أت أد اَْسمم ْعمم ْبممِح،ِ أب ّد اَلّر أر أت ْلُمْسمم ٌع أفاَ ِئ ْبًحمماَ أشمماَ ِر
أس ْأ أر ألىَ أو أع ِة أماٍَل)ِ  أب ّنْس ِة اَل أل أحاَِص ْل أممماَ ِمْن ألُه اَ ِه أثمماَُل أمْجُموُِع (ِم
ْأِس أماَِل أر ْل أئٌة اَ ْبممُح ِماَ أن أواَلّر ّد ِعْشممُرو أر أت أن أواَْسمم ِري ْبممُح ِعْشمم أفاَلّر

ُدُس ُعُه ُس أجِمي أماَِل)ِ  ْل ُكوُُن اَ أي أف ّد ( أر أت ْلُمْس ْفِع اَ ِبمماَلّر ُدُسممُه)ِ  (ِمممْن ُس
أوُ ُه أو ْبِح)ِ  أثٌة اَلّر أل ُلٌث أث ُث ِقّر أو أت أيْس أف أعاَِمِل ( ْل أمْشُروُط ِل ْل أوُ اَ ُهمم أو ْنُه)ِ  ِم

ٌد أثاَِن،ِ أواَِح ُل ُث أط إْن أو ِر ْبممِح،ِ ِنْصُف ألُه ُش ّتممىَ اَلّر ْوُ أح أد ألمم أممماَ أعمماَ
ألىَ أيده ِفيِ أن،ِ إ ِني أماَ ُقْط ألْم أث أقّر أممماَ أيْس أت ْي اَْسمم أأ ِقيه)ِ  أبمماَ أو ألممُه.ٍ (

ّد أر أت ْلُمْس أوُ اَ ُه ّتُة أو أر ِسمم أشمم أثمماَِن أع ُل ُث ْأِس (ِمممْن أو ُد أر ُعمموُ أي أف أممماَِل)ِ  ْل اَ
ألممىَ ٍة إ أثمم أل أن أث ِني أممماَ أث ِإْن أو أو ُلممٍث.ٍ ( ُث ّد أو أر أت أد اَْسمم ْعمم أراَِن،ِ أب ْلُخْسمم اَ

أراَُن ْلُخْس ٌع أفاَ أوُّز ألىَ ُم ّد،ِ أع أر أت ْلُمْس ِقيِ اَ أباَ ْل أل أواَ أزُم أف ْل ْبُر أي ِة أج ِحّص
ّد،ِ أر أت ْلُمْس ْوُ اَ أح أل ِبمم أد أر ْعمم ُلُه أب أثمماَ أك.ٍ ِم ِلمم أممماَُل أذ ْل أئممٌة اَ أراَُن ِماَ ْلُخْسمم أواَ
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أن ّد ُثّم ِعْشُرو أر أت أن اَْس ِري ُع ِعْش ْب أراَِن.ٍ (ِحّصُة أفُر ْلُخْس ِباَ أن)ِ  ِري ِعْش ْل اَ
ْنُه ّد)ِ ِم أر أت ْلُمْس ّنُه اَ أأ أكم ّد أف أر أت أسمًة اَْسم ُد أخْم ُعموُ أي أو أن.ٍ ( ِري ْأُس أوِعْشم أر

أماَِل ْل ألىَ اَ ٍة إ أس ْوُ أخْم أل أف أن)ِ  ِعي ْب أس أغ أو أل أن أب ِني أماَ أمْت أث أسممُة ُقِس أخْم ْل اَ
أماَ ُه أن ْي ْيِن أب أف أط إْن ِنْص أر أة أش أف أص أناَ ْلُم  اَ

ُق(      ّد أص ُي أعاَِمُل أو ْل ِه اَ ِن أيِمي ِه ِفيِ ِب ِل ْوُ ًئاَ ألْم أق ْي أش أبْح)ِ  ْو أأْر أأ )
أبْح ألْم أذاَ)ِ.ٍ <ص:  إّل أأْر ِه61أك ِت أق أف أوُاَ ِلُم أماَ >  ُه ِفي أفاَ أْلْصممِل أن ْو ِل أأ )

ْيت أر أت أذاَ اَْش ِإْن أه أو أراَِض)ِ  ِق ْل أن ِل أن أخاَِسًراَ أكاَ أكاَ أو ألىَ)ِ  ْو أأ ِبًحمماَ ( ; أراَ
ّنُه ْأُموٌُن أِل ْو أم أأ ِنيِ ألْم ( أه ْن ِء أعْن أت أراَ أِلّن ِش أذاَ)ِ ;  أل أك أْلْصمم أدُم اَ أعمم

ْهيِِ ّن ِفيِ اَل أو ِر ( ْد ْأِس أق أِلّن أر أماَِل)ِ ;  ْل أل اَ أْلْص أدُم اَ ْفمِع أع ِد أد ِئم اَلّزاَ
ألىَ ألُه أماَ أع أوُىَ أقاَ ْع أد أو ّنُه ( أِل ألِف)ِ ;  ّت ْأُموٌُن اَل ِإْن أم أر أفمم ِكمم ُبُه ُذ أب أسمم
أوُ ُه ألىَ أف ْفِصميِل أع ّت ِتميِ اَل ِة ِفميِ اَْل أع ِدي أوُ ْل أذاَ اَ أكم أو أوُىَ ( ْعم ّد)ِ أد اَلمّر
ألىَ ِلِك أع أماَ ْل ِفميِ اَ ُه ( ّن أِل أصمّح)ِ ;  أْل أنمُه اَ أم أت ْئ ِدِع اَ ْلُموُ اَ ِنيِ أك ّثماَ أل أواَل

ِهِن أت ْلُمْر أق أكاَ ُفممّر ّوُل أو أْل أأّن اَ أن ِبمم ِهمم أت ْلُمْر أض اَ أبمم أن أق ْيمم أع ْل ِه اَ ِتمم أع أف ْن أم ِل
أعاَِمُل ْل أض أواَ أب ِة أق أع أف ْن أم ِلِك ِل أماَ ْل ِه اَ أفاَِع ِت ْن أمِل أواَ أع ْل أفمماَ ِباَ أل أت ْوُ)ِ (اَْخ ألمم أو )

أمْشممُروِط ِفمميِ ْل أأْن اَ أكمم أل ألممُه)ِ  ْطت أقمماَ أر أف ِلمميِ أشمم ّنْصمم أل اَل أقمماَ أو
ِلُك أماَ ْل أث أبْل اَ ُل ّث ألِف اَل ِت أكاَْخ أفاَ)ِ  أل أحاَ أت ْيِن ( أع ِي أباَ أت ْلُم ِر ِفيِ اَ ْد أمِن أق ّث اَل

ألُه أو ُة ( أر ِه ُأْج ِل أم أع ِل ْثِل)ِ  ْلِم ِلممِك اَ أماَ ْل ِل ْبممُح أو أل اَلّر ِة: ِفمميِ أقمماَ أضمم ْو اَلّر
أهْل أفِسُخ أو ْن ُد أي ْق أع ْل ُلِف اَ أحمماَ ّت أفْسممِخ أأْم ِباَل ْل ْكُممُه ِباَ ْكمُم ُح ْيمِع ُح أب ْل اَ
ألُه أياَِن.ٍ  ِفيِ أقاَ أب ْل اَ

المساقإاة كتاب
أيِ      أل أأْن ِه أعاَِم ًناَ ُي أساَ ْن ألىَ إ ٍة أع أر أج أهاَ أش أد ّه أع أت أي ْقيِِ ِل ِباَلّس
ِة أي ِب ّتْر ألىَ أواَل أقُه أماَ أأّن أع أز ّلُه أر ألىَ اَل أعاَ ٍر ِمْن أت أم ُكمموُُن أث أممماَ أي ُه أن ْي أب
أْلْصُل أهاَ أواَ أوىَ أماَ ِفي أخاَِن أر ْي ْبِن أعْن اَلّش أر اَ أم ّنُه ُع ّلىَ أأ ّلممُه أص اَل

ِه ْي أل أم أع ّل أس أل أو أم أعاَ أل { ْه أر أأ أبمم ْي ِر أخ ْط أشمم أهمماَ أيْخممُرُج أممماَ ِب ْن ِمممْن ِم
ٍر أممم ْو أث أتِصممّح أأ ِز ِمممْن أزْرٍع}ٍ ( ِئ ِه أجمماَ ْفِسمم أن ِل أصممّرِف)ِ  ّت ِبيِّ اَل أصمم ِل أو )

ُنوٍُن أمْج أممماَ أو ِه ْي أل أع ِة)ِ  أيمم أل ِوُ ْل ِفممي62ِ<ص:  ِباَ أهمماَ)ِ  ُد ِر ْوُ أم أو أْلْصممِل > ( اَ
ِديِث أح ْل ِل ّنْخُل)ِ  ِبِق (اَل ّنممُه اَلّسمماَ أِل أنممُب)ِ ;  ِع ْل أواَ أنممىَ ِفمميِ ( ْع ّنْخممِل أم اَل

أهاَ أز ّوُ أج أو ِديُم ( أق ْل ِر ِفيِ اَ ِئ ِر أساَ أجاَ أْلْش ّتيِن اَ أكمماَل ِة)ِ  أر ْثِممم ْلُم ّفمماَِح اَ ّت أواَل
ْلِمْشِمِش ِة أواَ أج أحاَ ْل ُد ِل ِدي أج ْل ُع أواَ ْن أم ْل ُق اَ أفْر ْل أهاَ أواَ ّن أ

ْنُموُ أ ِر ِمْن أت ْيمم أغ
ٍد ّه أع ألِف أت ّنْخِل ِبِخ أنِب اَل ِع ْل ألىَ أواَ أع ْنِع أو أم ْل ْوُ اَ أنْت أل أن أكاَ ْي ّنْخممِل أب اَل

أنِب ِع ْل ألىَ أواَ أع ْنِع أو أم ْل ْوُ اَ أنْت أل أن أكاَ ْي ّنْخممِل أب ْو اَل أنممِب أأ ِع ْل أقىَ اَ أسمماَ أف
أهاَ ْي أل أعممُه أع ًعمماَ أم أب أهمماَ أت ِفي أهمماَِن أف أل أوْج أماَ ِفمميِ أقمماَ ُه أصممّح أأ ِة:  أضمم ْو اَلّر
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أوُاَُز أج ْل ُه اَ أر أك ِر ِفيِ أذ ِة أباَِب آَِخ أع أر أزاَ ْلُم أجُر اَ ٌق ألممُه أممماَ أواَلّشمم أسمماَ
أماَ ْثِمُر أل أو ْنُه ُي ِر ِم أب ْوُ أن ُة أتُجوُُز أل أكاَلّص أقاَ أساَ ْلُم ِه اَ ْيمم أل أل أع ألممىَ أو أع

ِر ْيمم ِر أغ أج ّطيممِخ اَلّشمم ِب ْل أصممِب أكاَ أق ِر أو ّك أرُط اَلّسمم أت ُيْشمم أن أأْن أو ُكمموُ أت
ُة أر أج أقىَ اَلّش أساَ ْلُم أهاَ اَ ْي أل ّيممًة أع ِئ أنممًة أمْر ّي أع أل ُم ألممىَ أتُجمموُُز أف ِد أع أحمم أأ

ِتيِن أساَ أب ْل أن اَ ّيي ِئ أمْر ْل ِر ِمْن اَ ْي ِييٍن أغ ْع  أت
أل(      ُة أتِصّح أو أر أب أخاَ ْلُم أيِ اَ ِه أمممُل أو أْلْرِض أع ْعممِض اَ أب أممماَ ِب

أهمماَ أيْخممُرُج ْن أقممُر ِم أب ْل أعاَِمممِل ِمممْن أواَ ْل أل اَ أعممُة أو أر أزاَ ْلُم أيِ اَ ِهمم ِه أو ِذ أهمم
ألُة أم أعاَ ْلُم ْذُر اَ أب ْل أوىَ ِمممْن أواَ أر ِلممِك)ِ  أماَ ْل أخاَِن اَ ْي ٍر أعممْن اَلّشمم ِب ّنممُه أجمماَ أأ

أهىَ أن أوىَ أعْن { أر أو ِة}ٍ  أر أب أخاَ ْلُم ِلٌم اَ ِبٍت أعممْن ُمْسمم اَلّضممّحاَِك ْبممِن أثمماَ
ّنُه ّلىَ أأ ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أس أهىَ أو أن أن أعْن { أكمماَ ْوُ)ِ ( ألمم أف ِة}ٍ ( أع أر أزاَ ْلُم اَ
أن ْي ّنْخِل أب ْي اَل أأ أياٌَض)ِ  ٍة أأْرٌض أب أي ِل ِه اَلّزْرِع ِمْن أخاَ ِر ْيمم أغ أصممّحْت أو )

أعُة أر أزاَ ْلُم ِه اَ ْيمم أل أع أع ِة أممم أقاَ أسمماَ ْلُم ألممىَ اَ ًعمماَ أع أب أت ّنْخممِل)ِ  ِر ألممُه اَل ُعْسمم ِل
ِد أراَ ْف ِْل ألىَ اَ أع أك أو ِل أل أذ ألممُة ُحِم أم أعاَ ْهممِل ُم أر أأ أبمم ْي أقُة أخ ِب ْثممُل اَلّسمماَ أوِم
ّنْخِل أممماَ اَل أر ِفي ِكمم أنممُب ُذ ِع ْل أممماَ اَ ُه أك أر أكمم ّنُف أذ أصمم ْلُم أتْصممِحيِح ِفمميِ اَ
ِه ِبي ْن ّت أشْرِط اَل ِب ِد ( أحاَ ّت ْي اَ أأ أعاَِمممِل)ِ  ْل أن أأْن اَ ُكمموُ أمممُل أي ِة أع أعمم أر أزاَ ْلُم اَ

أوُ ِة أعاَِمُل ُه أقاَ أساَ ْلُم ُعْسُر اَ أو ِد ( أراَ ْفمم ّنْخممِل إ ْقيِِ اَل أيمماَِض ِباَلّسمم أب ْل أواَ
ْي أأ ِة)ِ  أر أماَ ِع ْل ِة ِباَ أع أراَ أر اَلّز ّب أع ِة ِفيِ أو أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ِر أك ّذ أع ّت أل ِباَل أقمماَ

ِإْن أن أف أك ُد أأْم أراَ ْف ِْل أعممُة أتُجممْز ألْم اَ أر أزاَ ْلُم أصممّح اَ أْل أواَ ّنممُه ( أرُط أأ أت ُيْشمم
أل أل أأْن أص ْف ْي ُي أأ أماَ)ِ  ُه أن ْي ِة أب أقاَ أساَ ْلُم ِة اَ أع أر أزاَ ْلُم ِفي63ِ<ص:  أواَ  <

ِد ْق أع ْل أأْن اَ أو أم أل ( ّد أق أأْن ُت ِب أعُة)ِ  أر أزاَ ْلُم أيِ اَ ِت ْأ أهاَ أي أب ِب ِة أعِقمم أق أسمماَ ْلُم اَ
ٍد ِفمميِ ْقمم ٍد،ِ أع ِنيِ أواَِحمم ّثمماَ أفْصممُل أيُجمموُُز أواَل ْل أممماَ اَ ُه أن ْي أماَ أب ِه ِل ِلُحُصمموُ

أشْخٍص ٍد ِل أيُجمموُُز أواَِح ِديُم أو ْقمم ِة،ِ أت أعمم أر أزاَ ْلُم ُكمموُُن اَ أت أفممًة أو ُقوُ ْوُ إْن أم
ُه أقاَ أهاَ أساَ أد ْع أن أب أهاَ أباَ ُت ِإّل ِصّح أل أو أصّح أف أْل أو)ِ اَ أأّن ( أر ( ِثي أياَِض أك أب ْل اَ

ِفيِ ِه)ِ  ِل ِلي أق ِة أك ِة ِصّح أع أر أزاَ ْلُم ِه اَ ْي أل ِة أع أج أحاَ ْل ِنيِ ِل ّثاَ أل أواَل ِثيممُر أقاَ أك ْل اَ
ُكوُُن أل ًعاَ،ِ أي ِب أظُر أتاَ ّن ِر ِفيِ أواَل ِثي أك ْل ألىَ اَ ِة إ أد أياَ ِء،ِ ِز أممماَ ّن ْو اَل ألممىَ أأ إ

ِة أح أياَِض،ِ أساَ أب ْل ِرِس اَ أغمماَ أم ِر أو أج أهمماَِن اَلّشمم أل أوْج ِة ِفمميِ أقمماَ أضمم ْو اَلّر
أماَ ُه أصممّح ِنيِ أأ ّثمماَ أصممّح اَل أْل أو)ِ اَ ّنممُه ( أأ أرُط أل ( أت ِوي ُيْشمم أسمماَ ْلُجممْزِء أت اَ

أمْشُروِط ْل ِر ِمْن اَ أم ّث أيُجوُُز اَل أف أط أأْن أواَلّزْرِع)ِ  ِر أعاَِمُل أيْش ْل أف اَ ِنْص
ِر أم ّث أع اَل ْب ِنيِ اَلّزْرِع،ِ أوُر ّثمماَ أل أواَل ْفِصمميُل أقمماَ ّت ِزيممُل اَل أة ُي ّيمم ِع أب ّت أو)ِ اَل )

أصّح أْل ّنممُه اَ أأ أر أأْن أيُجمموُُز أل ( أب أخمماَ ًعمماَ ُي أب ِم أت أد أعمم ِل ِة)ِ  أقاَ أسمماَ ْلُم ِد ِل ُوُرو
أك ِلمم ِنيِ أذ ّثمماَ أسممُه أواَل ألممىَ أقاَ ِة أع أعمم أر أزاَ ْلُم ِإْن اَ أفمم أدْت ( ِر ْفمم أأْرٌض ُأ

ِة أع أر أزاَ ْلُم أغّل ِباَ ْلُم ِلِك أفاَ أماَ ْل ِه ِل ْي أل أع أعاَِمِل أو ْل ُة ِل أر ِه ُأْج ِلمم أم ِه أع ّبمم أواَ أد أو
ِه،ِ ِتمم أل ُق أوآَ ِريمم أط ْعممِل أو ِة أج ّلمم أغ ْل أممماَ،ِ اَ ُه أل أل أة أو أر ُه أأْن ُأْجمم أر ْأِج أت أيْسمم
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ِنْصِف أع ِب أر أيممْز ِل ًعاَ.ٍ ( ِئ أشمماَ ِر)ِ  ْذ أبمم ْل أف ألممُه اَ ّنْصمم أر)ِ ِمممْن اَل أخمم أْلْرِض اَْل اَ
ُه أر ِعيمم ُي أو أف ( ًعاَ ِنْصمم ِئ أشمماَ أْلْرِض)ِ  ْو اَ أأ ُه ( أر ْأِج أت ِنْصممِف أيْسمم ِر ِب ْذ أبمم ْل اَ

ِنْصِف ِة أو أع أف ْن ًعاَ أم ِئ أشاَ أْلْرِض)ِ  ألُه اَ أرع)ِ  أيْز ِل أف ( ّنْصمم أر)ِ ِمممْن (اَل أخمم اَْل
ِر ْذ أبمم ْل ِفمميِ اَ ّنْصممِف ( ِر اَل أخمم ُكمموُُن ِمممْن اَْل أي أف أْلْرِض)ِ  ُكممّل اَ أممماَ ِل ُه ْن ِم
أغممّل ِنْصُف،ِ ْلُم ًعاَ اَ ِئ ِإْن أشمماَ أدْت أو ِر ْفمم ِة،ِ أأْرٌض ُأ أر أب أخمماَ ْلُم أغممّل ِباَ ْلُم أفاَ
أعاَِمِل ْل ِلِك ِل أماَ ِل أْلْرِض أو ِه اَ ْي أل ُة أع أر ُق ُأْج ِري أط أو أهاَ.ٍ  ِل ْث ْعممِل ِم ِة أج ّلمم أغ ْل اَ
أممماَ،ِ ُه أل أل أة أو أر أر أأْن ُأْجمم ْأِج أت أعاَِمممُل أيْسمم ْل أف اَ أْلْرِض ِنْصمم ِنْصممِف اَ ِب

ِنْصممِف أو ِر.ٍ  ْذ أب ْل ِه اَ ِلمم أم ِفِع أع أنمماَ أم ِه أو ّبمم أواَ ِه أد ِتمم أل ْو أوآَ ِنْصممِف أأ ِر،ِ ِب ْذ أبمم ْل اَ
ُع أبّر أت أي أمِل أو أع ْل ِفِع.ٍ ِباَ أناَ أم ْل أواَ

أرُط(      أت ُيْش ِة ِفيِ أفْصٌل:  أقاَ أساَ ْلُم أتْخِصيُص اَ ِر ( أم ّث أماَ اَل ِه ِب
أماَ ُه ُك أراَ ِت ِه64<ص:  أواَْشممم ِفيممم ْلمممُم >  ِع ْل ْيِن أواَ أب ّنِصمممي ِة ِباَل ّيممم ِئ ْلُجْز ِباَ

أراَِض ِق ْل ْوُ)ِ أكاَ أل أط أف ِر ْعُض ُش ِر أب أمم ّث أمماَ،ِ اَل ِه ِر ْي أغ ْو ِل ّلمُه أأ أماَ ُك ِه ِد أحم أِل

ْو ًءاَ أأ ْنُه ُجْز أعاَِمممِل ِم ْل ْو ِل ِلممِك أأ أماَ ْل ِر اَ ْيمم ٍم أغ ُلمموُ ْع أدْت،ِ أم أسمم ْوُ أف ألمم أو
أل ألىَ أقاَ أر أأّن أع أم ّث أنمماَ،ِ اَل أن ْي ْو أب أفُه إّن أأ ْو ِلمميِ ِنْصمم أفُه أأ ألممك،ِ ِنْصمم

أت أك أس ِقيِ أعْن أو أباَ ْل ألىَ ِفيِ أصّحْت اَ ُْلو أفًة اَ أصمم أناَ ِة ُم أثمم ِل ّثاَ أن أواَل ُدو
ِة أي ِن ّثاَ ألىَ اَل أصّح أع أْل ألِث ِفيِ اَ ّث ْو اَل ألىَ أأ أر أأّن أع أم ِه أث ِذ ِة،ِ أهم أل ّنْخ اَل

ْو ألِت أأ أخ ّن ْو ِليِ اَل ِقيِ ألممك أأ أبمماَ ْل أنمماَ أواَ أن ْي ألممىَ أب أع ًعاَ أأّن أو ِمممْن أصمماَ
ِر أممم ّث ْو ألممك اَل ِقيِ ِلمميِ أأ أبمماَ ْل أنمماَ أواَ أن ْي أهممُر أب ْظ أْل أواَ أدْت.ٍ ( أسمم ِصممّحُة أف

ِة أقاَ أساَ ْلُم أد اَ ْع ِر أب ُهوُ ِر ُظ أم ّث ِكْن اَل أل أل ْب ّو أق ُد ِنيِ ُب ّثمماَ أواَل ألِح)ِ  أل اَلّصمم
أوُاَِت أف ْعِض ِل أممماَِل،ِ أب ْع أْل أوُ اَ ُهمم ِه أتْخممُرُج أممماَ أو ُة ِبمم أر أممم ّث أضممُه اَل أر أعاَ أو
ّوُل،ِ أْل أأّن اَ أد ِبمم ْقمم أع ْل أد اَ ْعمم أهمماَ،ِ أب ِر ُهوُ ُد ُظ أعمم ْب ِر أعممْن أأ أر أغمم ْل ُثوُِق اَ ُوُ ْل ِبمماَ
ِر،ِ أم ّث ِذي ِباَل ّل ْنُه اَ أوُُض ِم ِع ْل أوُ اَ ُه ألممىَ أف ْو ِز،ِ أأ أوُاَ أج ْل أد أأّممماَ ِبمماَ ْعمم ّو أب ُد ُبمم
ألِح أل اَلّص أوُاَِت أجْزًماَ أتِصّح أف أف ِم ِل أظ ْع ْوُ ُم أل أو أماَِل.ٍ ( ْع أْل ًة اَ أقاَ أسمماَ ُم
ألممىَ ْتممِح أع أف ِب ّي)ِ  ِد ِو،ِ أو أوُاَ ْلمم ِر اَ أكْسمم ّداَِل أو ِة،ِ اَلمم ألمم أم ْه ْلُم ِد اَ ِدي أتْشمم أو

ِة،ِ ّي ِن أتاَ ّتْح أوُ اَل ُه أغاَُر أو أسُه ِص ِر ْغ أي ِل ّنْخِل.ٍ ( أن اَل ُكوُ أي أجُر أو أماَ اَلّش ُه ألممْم أل
أماَ أك ْوُ أيُجْز)ِ  أم أل ّل ِه أس ْي أل أر،ِ إ ْذ أبمم ْل أعممُه اَ أر أيْز ْيًضمماَ ِل أأ أغممْرُس أو ْل أس اَ ْيمم أل

أمِل ِمْن ِة أع أقاَ أساَ ْلُم أضّمُه اَ أهاَ أف ُد ْفِس أممماَ ُي ْوُ ِل ألمم أو ِتيِ.ٍ ( ْأ أي أن)ِ أسمم أكمماَ
ّي ِد أوُ ْل ُه اَ أقاَ أساَ أو ْغُروًساَ)ِ  أم ِه ( ْي أل أط أع أر أش أو ًءاَ ألُه ( ِر ِمممْن ُجممْز أممم ّث اَل
ألىَ ِإْن أع أف أمِل.ٍ  أع ْل أر اَ ّد ًة ألُه أق ّد ْثِمُر ُم أهاَ ُي ًباَ ِفي ِل أك أغاَ ِلمم أذ أل أصّح)ِ  أو
ْوُُن أيُضّر ِر أك أث ْك ِة أأ ّد ْلُم أر أل اَ أم أهاَ،ِ أث أأْن ِفي ُه أك أقاَ أر أساَ أن،ِ أعْش ِني ِسمم

أمُر ّث ِلُب أواَل ْغ ُه أي ُد ِة ِفيِ ُوُجوُ أر أعاَِش ْل ِإْن أخاَّصًة،ِ اَ أق أف ِف ّت ّنممُه ُاَ ألممْم أأ
ْثِمْر ّق ألْم ُي أتِح أعاَِمُل أيْس ْل ًئاَ اَ ْي أممماَ أش ْوُ أك ُه ألمم أقاَ ألممىَ أسمماَ ّنِخيممِل أع اَل

ِة أر ْثِممم ْلُم ألممْم اَ ْي أف أأ ِإّل)ِ  أو ْثِمممْر.ٍ ( ِإْن ُت أر أو ّد ًة أقمم ّد ْثِمممُر أل ُممم أهمماَ ُي ِفي
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أيِصّح أل)ِ  أف ًباَ.ٍ ( ِل أك أغاَ ِل ِة أذ أقاَ أساَ ْلُم ألىَ أكاَ ِر أع أج ِذي اَلّشمم ّلمم ْثِمممُر أل اَ ُي
أهاَ ّوُ ُل أوُِض أعْن ِلُخ ِع ْل أل اَ ِقي أو أض إْن ( أر أعاَ ْي أت أأ ألِن)ِ  أماَ ِت أماَُل اَِلْح ِت اَْح
ِر أماَ ْث ِْل أماَُل اَ ِت أِلّن أواَْح أصّح)ِ ;  ِه.ٍ ( أدِم أر أع أممم ّث ّوُ،ِ اَل ِإْن أمْرُجمم أر أفمم أممم ْث أأ

أجُر ّق اَلّش أح أت أعاَِمُل اَْس ْل أط أماَ اَ ِر ِإّل ألُه ُش أل أو أء أف ألىَ ألُه أشيِْ أع أو
ِم أد ِة أعمم ّق اَلّصممّح أتِح أة،ِ أيْسمم أر ُْلْجمم ِإْن اَ ْثِمممْر ألممْم أو ّنممُه ُي أِل أل ;  أعِممم

ًعاَ أطاَِم
ألُه(      ُة أو أقاَ أساَ ِه ُم ِك ِري ِر ِفيِ أش أج أذاَ اَلّش أط إ أر ًة ألُه أش أد أياَ ِز

ألىَ أأْن أع أك ِه)ِ  ِت أنْت.ٍ <ص:  ِحّص ُتُه65أكاَ ِر ِفيِ > ِحّص أج أث،ِ اَلّش ُل ّث اَل
أط أر أش أف ألُه أف ّنْص ِر،ِ ِمْن اَل أم ّث ِإْن اَل ِرْط ألْم أف ًة ألُه أيْش أد أياَ ألىَ ِز أع
ِه،ِ ِت ُة أتِصّح ألْم ِحّص أقاَ أساَ ْلُم أهاَ اَ ّوُ ُل أوُِض أعْن ِلُخ ِع ْل أل اَ أة أو أر ألممُه ُأْجمم

أرُط أت ُيْش أو أمِل.ٍ ( أع ْل أط أل أأْن ِباَ ِر ألىَ أيْش أعاَِمممِل أع ْل أس أممماَ اَ ْيمم ِمممْن أل
ْنِس ِإْن ِج أفمم أهاَ)ِ  ِل أماَ ْع أط أأ أر أك أشمم ِلمم أأْن أذ أط،ِ أكمم أر أنممىَ أأْن أشمم ْب ألممُه ُي
أر أداَ ِة،ِ ِج أق ِدي أح ْل ُد أيِصّح ألْم اَ ْق أع ْل ّنُه اَ أِل أجاٌَر ;  ْئ ِت أوٍُض اَْس ِع ُهوٍُل،ِ ِب أمْج

أراَُط ِت ٍد أواَْشمم ْقمم ٍد ِفمميِ أع ْقمم أرُط أع أت ُيْشمم أو)ِ  أأْن ( أد ( ِر أفمم ْن أمممِل أي أع ْل ِباَ
ِد أي ْل ِباَ أن ِفيِ أو ّك أم أت أي ِل ِة)ِ  أق ِدي أح ْل أمِل ِمْن اَ أع ْل أتىَ اَ أء،ِ أم ْوُ أشاَ أل أط أف أر أش

أة أك أر أشاَ ِلِك ُم أماَ ْل أمممِل،ِ ِفمميِ ألُه اَ أع ْل ْو اَ ِد أأ أيمم ْل أد اَ أسمم ُد،ِ أف ْقمم أع ْل ْوُ اَ ألمم أو
أط أر أة أش أن أو أعاَ ِه ُم ألِم أمممِل،ِ ِفمميِ ُغ أع ْل أز اَ أل أجمماَ ّد أو ِه ِمممْن ُبمم ِتمم أف ِر ْع أم

ِة أي ْؤ ْو ِباَلّر أوُْصِف،ِ أأ ْل ُكوُُن اَ أي أت أو ِر أتْح ِبي ْد أعاَِمِل،ِ أت ْل ِإْن اَ أطْت أو ِر ُشمم
ُتُه أق أف ِه أن ْي أل أز أع أرُط أجمماَ أت ُيْشمم أو)ِ  أفممُة ( ِر ْع أم أمممِل ( أع ْل ِر اَ ِدي ْقمم أت ِة ِب ّد ْلُممم اَ
ٍة أن أس ْو أك أهاَ أأ ّن ِل

أ أر)ِ ;  أث ْك ٌد أأ ْق ِزٌم أع أل أل أو ِة.ٍ( أر أجاَ ِْل ِقيُت أيُجمموُُز أكاَ ْوُ ّتمم اَل
أراَِك ْد ِإ ِر ِب أممم ّث ْهممِل ِفمميِ اَل أج ْل ِل أصممّح)ِ  أْل ِه،ِ اَ ِت ْق أوُ ّنُه ِبمم ِإ ّدُم أفمم أقمم أت ًة أي أر أتمماَ
أأّخُر أت أي أرىَ،ِ أو ِنيِ ُأْخ ّثاَ أظٌر أواَل ألىَ أن ّنُه إ ُد.ٍ  أأ ْقُصوُ أم ْل اَ

أهاَ(      ُت أغ ُتك أوِصي ْي أق ألىَ أساَ أذاَ أع ّنْخِل أه ْي اَل أأ أذاَ)ِ  أك ِنْصِف ِب ِب
ِر أم ّث ْو اَل أأ أثًل.ٍ ( ّلْمته أم ْيك أس أل أذاَ إ أكمم ِب ُه)ِ  أد ّه أع أت أت ْو ِل ُه أأ ْد ّهمم أع أذاَ أت أكمم ْو ِب أأ

أمْل ْع ِه اَ ْي أل أذاَ،ِ أع أك ِه ِب ِذ أه أثُة أو أل ّث أمممُل اَل أت أن أأْن ُيْح ُكمموُ أيممًة،ِ أت أناَ أأْن ِك أو
أن ُكوُ أحًة،ِ أت ِري ألُه أص ِة،ِ ِفيِ أقاَ أض ْو أهاَ،ِ اَلّر ِل أأْص ْثممُل أك ّنْخممِل أوِم ِفمميِ اَل
أك ِل أهمماَ أذ ِفي أرُط)ِ  أت ُيْش أو أنُب.ٍ ( ِع ْل أهمماَ اَ ُلُزوِم ِل ُبمموُُل)ِ  أق ْل أن (اَ ُدو ْفِصمميِل ( أت

أل أف أماَِل)ِ  ْع أْل أرُط اَ أت أمُل ُيْش ُيْح أو ُق ( أل ْط ْلُم ٍة ُكممّل ِفمميِ اَ أيمم ألممىَ أناَِح أع
ُعْرِف ْل أهاَ اَ ِفي ِلِب)ِ  أغاَ ْل أمِل ِفيِ اَ أع ْل ألىَ اَ أع أو أعاَِمِل ( ْل أتاَُج أماَ اَ ِه ُيْح ْي أل إ
ألِح أص ِر،ِ ِل أم ّث ِه اَل ِت أد أزاَ ِت أكممّرُر > ِمّممما66َ<ص:  أواَْسمم أت ٍة،ِ ُكممّل أي أن أسمم

ْقيٍِ أسمم ِة أك أيمم ِق ْن أت ْي أو أأ ٍر)ِ  ْهمم أرىَ أن ِء أمْجمم أممماَ ْل ّطيممِن ِمممْن اَ ِه.ٍ اَل ِوُ أنْحمم أو
ألِح ِإْص أو أن ( أْلّجاَِجي ِتيِ اَ ّل ُبُت اَ ْث أهاَ أي أيِ ِفي ِهمم أو ُء)ِ  أممماَ ْل أفممُر اَ ْلُح أل اَ ْوُ أحمم
ِر أج ُع اَلّش أم أهاَ ُيْج ُء ِفي أماَ ْل أبُه،ِ اَ أر أتْشمم أهْت ِل ّب أنمماَِت ُشمم ِإّجاَ أغِسمميِل،ِ ِب ْل اَ
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أل أنُة أقاَ ِْلّجاَ أواَ ّي:  ِر أه ْوُ أج ْل ُة اَ أد ّنْخممِل أواَِح ِلل ْلِقيٍح)ِ  أت أو أن.ٍ ( أْلّجاَِجي أوُ اَ ُهمم أو
ُع ٍء أوْضمم ْلممِع ِمممْن أشمميِْ ِر أط ُكوُ ّذ ْلممِع ِفمميِ اَلمم ِة أط أيمم ْنِح أت أو أنمماَِث.ٍ ( ِْل اَ

أباٍَن أحِشيٍش ُقْض ِر أو أج ِباَلّش ٍة)ِ  أنِب ُمِضّر ِع ْل ِل ِريٍش)ِ  ْع أت أو أرْت ( أج ِه ( ِبمم
أوُ ُه أو ٌة)ِ  أد أب أأْن أعاَ ْنِص ًداَ أي أوُاَ ْع أهمماَ أأ أل ّل أظ ُي أعممُه أو أف أيْر أذاَ)ِ أو أكمم أو أهمماَ.ٍ ( ْي أل أع

ِه ْي أل ْفُظ أع أعْن (ِح ِر)ِ  أم ّث ِرِق اَل ْتِح اَلّساَ أف ِب ُه)ِ  ُد أداَ أج أو ِر.ٍ ( ْي ّط ِم أواَل ْلِجي اَ
أهاَ،ِ ِر أكْس أماَِل أو ْه ِإ ْيِن أو أل ّداَ أحاَِح ِفيِ اَل ْي اَلّصمم ُعممُه.ٍ  أأ ْط ُفممُه(أق أتْجِفي أو

أهمماَ ِفيِ ّن ِل
أ أصّح)ِ ;  أْل ِه،ِ ِمممْن اَ ِلِح أصمماَ ِنيِ أم ّثمماَ أس أواَل ْيمم ِه أل ْيمم أل أِلّن;  أع

أظ ْف ْلِح ِرٌج اَ أماَِل أعْن أخاَ ْع ِة أأ أقاَ أساَ ْلُم أذاَ اَ أك ُد،ِ أو أداَ أج ْل ِفيُف اَ ّتْج ; أواَل
أماَ ُه ّن ِل

أد أ ْع أماَِل أب ِر،ِ أك أم ّث ِفيِ اَل ِة أو أض ْو أهاَ اَلّر ْل أأِص ِة أو ِتّممم ّت أيممُة أكاَل أكاَ ِح
ِنيِ ّثمماَ ْفممِظ،ِ ِفمميِ اَل ْلِح ّنممُه اَ ألممىَ أأ ِلممِك أع أماَ ْل أعاَِمممِل اَ ْل أسممِب أواَ أح ِب

أماَ ِه ِك أراَ ِت ِر،ِ ِفيِ اَْش أم ّث ِفيِ اَل أبِسيِط أو ْل ِه اَ ِر ْي أغ أيممُة أو أكاَ ّنممُه ِح ألممىَ أأ أع
ِلممِك أماَ ْل ِفمميِ اَ ِة أو أيمم أفاَ ِك ْل أيممُة،ِ اَ أكاَ أد أأّن ِح أداَ أجمم ْل أف اَ ّتْجِفيمم ألممىَ أواَل أع
ِلممِك،ِ أماَ ْل أضممُة اَ ْو أهاَ أواَلّر ِل أأْصمم أناَِن أك ِك أك،ِ أعممْن أسمماَ ِلمم أممماَ أذ ِه ِفي أد أو ْعمم أب

ِة أي أكاَ ألِف ِح ْلِخ ِفيِف،ِ ِفيِ اَ ّتْج ِه أتْصِحيُح اَل ِب ألىَ ُوُجوُ أعاَِمممِل أع ْل أذاَ اَ إ
أدْت أر ّط ُة اَ أد أعاَ ْل ِه،ِ اَ ْو ِب ُه أأ أطاَ أر ِهٌر أش أظاَ ّنُه أو أذاَ أأ أهمم ِد ِب ْيمم أق ْل أس اَ ْيمم أل

أحممّل ِمممْن ألِف،ِ أم ْلِخ ِإّن اَ أيِ أفمم ِق أبمماَ ْل ِه اَ ِب ُوُُجمموُ ُعُه أل ِل أسمم أة أي أفمم أل أخاَ ُم
ِة،ِ أد أعاَ ْل ْو اَ ْد اَلّشْرِط أأ أق أر أو أكمم ّي أذ ِد أوْر أممماَ ْل ِد ِفمميِ اَ أداَ أجمم ْل ْيممِن اَ أه أوْج

أماَ،ِ ُه ُد أح ألممىَ أيِجممُب أل أأ أعاَِمممِل أع ْل ِنيِ ِباَلّشممْرِط،ِ إّل اَ ّثمماَ أيِجممُب أواَل
ِه ْي أل ِر أع ْي أغ ِتيِ أشْرٍط،ِ ِب ْأ أي ْثُل أو أك ِم ِل ْفممِظ ِفمميِ أذ ْلِح ْيًضمماَ اَ ِتيِ أأ ْأ أيمم أو
أراَِك أوْجُه ِت ِه اَِلْش ِد ِفيِ ِفي أداَ أج ْل أماَ اَ أو ِفيِف.ٍ ( ّتْج ّد أواَل أع ِه ُي ْفممُظ ِب ِح

أْلْصِل،ِ أل اَ أكّرُر أو أت ٍة ُكّل أي أن ِء أس أناَ ِب أطاَِن،ِ أك ْلِحي ِر اَ ْف أح ٍر أو ْهمم ٍد أن ِديمم أج
ألىَ أع ْوُ أف ألمم أف ِلممِك)ِ  أماَ ْل أطُه اَ أر ألممىَ أشمم أعاَِمممِل أع ْل ِد ِفمميِ اَ ْقمم أع ْل أل اَ أطمم أب
ُد،ِ ْق أع ْل أذاَ اَ أك ألممىَ أممماَ أو أعاَِمممِل أع ْل ْوُ اَ أطُه ألم أر ِد ِفميِ أشمم أعْقم ْل ألمىَ اَ أع
ِلِك أماَ ْل أل اَ أط ُد.ٍ  أب ْق أع ْل اَ
ِتّمة(      ِلُك)ِأت أيْم أعاَِمُل ٌ:  ْل أتُه اَ ِر ِمْن ِحّص أم ّث ِر،ِ اَل ُهوُ ّظ أل ِباَل ِقي أو

ِه ِفيِ ِل ْوُ ِة أق أم ِقْس ْل أراَِض ِباَ ِق ْل أق أكاَ ُفّر ّوُل أو أْل ِإّن اَ أيممًة ِللّريممِح أفمم أقاَ ِو
ْأِس أر أماَِل،ِ ِل ْل أمُر اَ ّث أس أواَل ْي أيًة أل أقاَ ُة ِو أقاَ أسمماَ ْلُم أواَ ِر.ٍ ( أج أمممٌة)ِ ِللّش ِز أل

ِة أر أجاَ ِْل أب أكاَ أر أه ْوُ)ِ ( أل أف أعاَِمُل ( ْل أل اَ ْب أراَِغ)ِ ِمْن أق أف ْل أمممِل اَ أع ْل أتّمممُه اَ أأ أو )
ِلُك)ِ <ص:  أماَ ْل ِه67اَ ْفِس أن ِب ْو >  أيِ أأ ِق أب ًعاَ)ِ ( أبّر أت ِه.ٍ (ُم ِل أماَ ُق ِب أقاَ ِتْح اَْسمم

أعاَِمممِل ْل ْي اَ أأ ِإّل)ِ  ِإْن أو ِتّمممُه ألممْم أو أع ُي أفمم أر أر أو أْلْممم ألممىَ اَ ِم إ ِك أحمماَ ْل اَ
أر أج ْأ أت ِكُم (اَْس أحاَ ْل ِه اَ ْي أل أد أمْن أع ْع أب ِتّمُه)ِ  ُبوُِت ُي ِة،ِ ُث أقاَ أساَ ْلُم أب اَ أر أهمم أو
أعاَِمِل ْل ِه،ِ ِمْن ِل ِل ِإْن أماَ أن أو ِإّل أماٌَل،ِ ألُه أكاَ أض أو أر أتمم ْق ِه اَ ْيمم أل ِمممْن أع
ِلِك،ِ أماَ ْل ْو اَ ِه أأ ِر ْي ّفيِ أغ أوُ ُي ِه ِمْن أو ِب ِإْن ِمْن أنِصي أو ِر.ٍ ( أم ّث ِدْر ألْم اَل ْق أي
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ألىَ ِم أع ِك أحاَ ْل ْد اَ ِه ُيْش ْل ألىَ أف ِم أع أممماَ ْت ِِل أفمماَِق)ِ  ْن ِْل أمممِل.ٍ (إْن اَ أع ْل أد اَ أراَ أ
أ

أماَ ِب أع)ِ  ُقممُه اَلّرُجوُ ْنِف أصممّرُح ُي ُي ِد ِفمميِ أو أهاَ ِْلْشمم ِإْن ِبمماَلّرُجوُِع اَ ألممْم أفمم
ْد أه أماَ أيْش أر،ِ أك ِك أل ُذ أع أف ِإْن ألُه،ِ ُرُجوُ ْنممُه ألممْم أو ِك ُد،ِ ُيْم أهاَ ِْلْشمم أل اَ أف
أع ْيًضمماَ ألُه ُرُجوُ أصممّح ِفمميِ أأ أْل ّنممُه اَ أِل ْذٌر ;  أت)ِ ُعمم أممماَ ْوُ)ِ ( ألمم أو ِدٌر.ٍ ( أنمماَ

أعاَِمُل ْل أف اَ ّل أخ أو أتّم ( أأ أكًة)ِ ( ِر ِرُث أت أوُاَ ْل أل اَ أم أع ْل أأْن اَ ِبمم أهمماَ)ِ  ْن أر ِم ْأِج أت أيْسمم
ْنُه ِه أع ُلُزوِم ألُه ِل أو أوُّرِث.ٍ ( ْلُم ِتّم أأْن ِل أل ُي أممم أع ْل ِه اَ ْفِسمم أن ْو ِب ِه)ِ أأ ِل أممماَ ِب

ّق أتِح أيْس أط أو أمْشُرو ْل ِإْن اَ ّلْف ألْم أو أخ أكممًة ُي ِر أرْض ألممْم أت أتمم ْق ِه،ِ ُي ْيمم أل أع
ِرِث أوُاَ ْل ِل ِتّم أأْن أو أل ُي أم أع ْل ِه،ِ اَ ْفِسمم أن ْو ِب ِه أأ ِل أممماَ ّلُم ِب أسمم ُي ألممىَ ألممُه أو أع

ْيِن أعاَِمممِل،ِ أع ْل أخْت اَ أسمم أف ْن ِه اَ ِت ْوُ أممم ِر ِب أْلِجي ّيممِن،ِ أكمماَ أع ْلُم أل اَ أفِسممُخ أو ْن أت
ُة أقاَ أساَ ْلُم ْوُِت اَ أم ِلِك،ِ ِب أماَ ْل أتِمّر أبممْل اَ ُذ أتْسمم ْأُخمم أي أعاَِمممُل أو ْل أبُه.ٍ اَ أنِصممي

ْوُ ألمم أو أتممْت ( أب أنممُة أث أياَ أهمماَ ِخ ِفي ٍة أعاَِمممٍل)ِ  أنمم ّي أب ْو ِب ٍر.ٍ (ُضممّم أأ أراَ ْقمم ِه إ ْيمم أل إ
ألىَ ِرٌف)ِ إ ِتّم أأْن ُمْش ِإْن أي أفمم أمممُل.ٍ ( أع ْل ّفممْظ ألممْم اَ أح أت ِه أي أر ِبمم ْؤِج ُت ُاَْسمم

ِه ِمْن ِل ِتممّم أماَ ُي أل،ِ أعاَِمٌل)ِ  أممم أع ْل ِه اَ ْيمم أل أع ُة أو أر ِرِف ُأْجمم ْلُمْشمم ْيًضمماَ.ٍ اَ أأ

ْوُ أل أو أج ( أر أمُر أخ ّث ِبُخممُروِج اَل ّقاَ)ِ  أح أت ِه ُمْسمم ّق أح أت أعاَِمممِل ُمْسمم ْل ِل أف ألممىَ ( أع
ِقيِ أساَ ْلُم ُة اَ أر ِه.ٍ  ُأْج ِل أم أع ِل ْثِل)ِ  ْلِم اَ

الجارة كتاب
أي68ِص: <      ِه ِليك >  ٍة ُتْم أع أف ْن ُعوٍُض،ِ أم ِتيِ ِبُشُروٍط أب ْأ أت

أل ّد أف أهمماَ ُبمم ْيِن ِمممْن ِفي أد ِقمم ْي أعاَ أأ أماَ)ِ  ُه ُط أشممْر ٍة.ٍ ( أغ أؤّجُر أوِصممي ْلُممم اَ
ْأِجُر أت ْلُمْس ِئٍع أواَ أباَ أك ْي ( أأ ٍر)ِ  أت أماَ أوُمْش ِه ِط أشْر ِد،ِ ِمْن أك ِم اَلّرْشمم أد أعمم أو

ِه أراَ ْك ِْل أماَ اَ أم أك ّد أق ْيِع.ٍ  ِفيِ أت أب ْل اَ
أغُة(      ُتممك أواَلّصي أجْر أذاَ آَ ْو أهمم أك أأ ُتمم ْي أر ْك أذاَ أأ ْو أهمم ُتممك أأ ْك ّل أم

أعُه ِف أناَ أنًة أم أذاَ أس أك ألىَ ِب أع ُقوُُل)ِ  أي ْلممت أف ِب أق أصاَِل.ٍ ( ّت ْو اَِل أجْرت أأ ْأ أت اَْسمم
ْو ألْخ أأ ْيت)ِ إ أر أت ْك أصّح اَ أْل أواَ أهاَ ( ُد أقاَ ِع ْن ِه اَ ِل ْوُ أقمم ُتممك ِب أجْر ْي آَ أأ أهمماَ)ِ  أت أع أف ْن أم

أر ّداَ ألْخ اَل ْي إ أأ أهاَ)ِ  ُع ْن أم أو ُع ( ْن أهاَ أم ِد أقاَ ِع ْن ِه اَ ِل ْوُ أق ِب ُتك ( ْع ألْخ ِب أهاَ)ِ إ أت أع أف ْن أم
أِلّن أة ;  أع أف ْن أم ْل أكٌة اَ ُلوُ ِة،ِ أمْم أر أجمماَ ِْل أهاَ ِباَ ْكُر ِذ أهمماَ أفمم ٌد،ِ ِفي ِكيمم ْأ ألْفممُظ أت أو
ْيِع أب ْل أع اَ ِليِك ُوِض أتْم ْيِن،ِ ِل أع ْل ُه اَ ْكُر ِذ ِة ِفيِ أف أع أف ْن أم ْل ٌد اَ ْفِس ِنيِ ُم ّثماَ أواَل
ألممىَ ِفمميِ ُْلو أل اَ ْفممُظ أقمماَ ِة أل أر أجمماَ ِْل أع اَ ًفاَ ُوِضمم أضمماَ ْيممِن ُم أع ْل ْكُر ِل ِذ أفمم

ِة أع أف ْن أم ْل أعُه اَ ٌد أم ْفِس ِفيِ ُم ِة أو أي ِن ّثاَ أظٌر اَل ألممىَ أن أنممىَ إ ْع أم ْل أوُ اَ ُهمم أأّن أو

أة أر أجاَ ِْل ْنٌف اَ ْيِع ِمْن ِص أب ْل  اَ
ْي(      أأ أيِ)ِ  ِه ُة أو أر أجاَ ِْل أماَِن69<ص:  اَ ِقْس ) ٌة >  أد ِر ألىَ أواَ أع

ْيٍن ِة أع أر أجاَ ِإ ِر أك أقمماَ أع ْل ٍة اَ ّبمم أداَ ْو أو أيممُة أشممْخٍص أأ ِن ْث ّت أواَل ْيممِن)ِ  أن ّي أع أد ُم ْعمم أب
ْطِف أع ْل ْو،ِ اَ أماَ أأ ْوُله ِفيِ أك ألىَ أقمم أعمماَ ُكممْن {إْن أت ّيمماَ أي ِن ْو أغ أفِقيممًراَ أأ
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ّلُه أاَل ألممىَ أفمم ْو ٌة أأ أد ِر أواَ أو)ِ  أممماَ}ٍ ( ِه ألممىَ ِب أع ِة ( ّذّممم ِر اَل أجاَ ْئ ِت ٍة أكاَْسمم ّبمم أداَ
ٍة،ِ أف ْوُُصوُ أأْن أم ِب أم أو ِز ْل أتُه ُي أطًة ِذّم أياَ ْو ِخ أر أأ ُتِص ْق أواَ ًء)ِ  أناَ ِر ِفيِ ِب أقاَ أع ْل اَ

ألممىَ ِة أع أر أجمماَ ْيممِن إ أع ْل ّنممُه اَ أِل ُبممُت أل ;  ْث ْوُ ِفمميِ أي ألمم أو ِة.ٍ ( ّذّممم أل اَل أقمماَ
ُتك أجْر ْأ أت أل اَْس أم ْع أت أذاَ ِل ُة أك أر أجاَ ِإ ِة أف أف أضاَ ِْل ِل ْيٍن)ِ  ألممىَ أع أطِب.ٍ إ أخمماَ ْلُم اَ

ُة أر أجاَ أل)ِ إ ِقي أو أِلّن ( ٍة)ِ ;  ِذّم أد ( ْقُصوُ أم ْل أمِل ُحُصوُُل اَ أع ْل ِة،ِ ِمْن اَ أهمم ِج
أطِب أخاَ ْلُم ألُه اَ ُلُه أف أرُط أتْحِصممي أت ُيْشمم أو ِه.ٍ ( ِر ْيمم أغ ِة ِفمميِ ِب أر أجمماَ ِة إ ّذّممم اَل

ِليُم ِة أتْس أر ُْلْج ْأِس ِفيِ اَ أر أك ِلِس)ِ  أمْج ْل ِم أماَِل اَ أل أهاَ اَلّس ّن ِل
أ ألٌم ;  أسمم

ِفِع،ِ ِفيِ أناَ أم ْل أل اَ أهاَ أيُجوُُز أو ْأِجيُل ِفي ُة أت أر أجمماَ ِإ أو ِة.ٍ ( أر ُْلْجمم ْيممِن اَ أع ْل أل اَ
أرُط أت أك ُيْش ِل أمِن أذ ّث أكمماَل أهمماَ)ِ  ْيممِع ِفمميِ ِفي أب ْل ِفمميِ اَ أيُجمموُُز)ِ  أو ِة.ٍ ( أر ُْلْجمم اَ

أهاَ ِفي ْعِجيُل ( ّت ْأِجيُل اَل ّت أنْت إْن أواَل ألِف ِفيِ أكاَ ِبِخ ِة)ِ  ّذّممم ِة اَل أنمم ّي أع ْلُم اَ
أهاَ ّن ِإ أؤّجُل أماَ أف أذاَ ُت ِإ أو أقْت ( ِل ْط ألْت ُأ أعّج ِإْن أت أنْت أو أنًة أكاَ ّي أع أكْت ُم ِل ُم
ْي ِفمميِ أأ أحمماَِل)ِ  ْل ْفممِس اَ أن ِد ِب ْقمم أع ْل ِفمميِ اَ ِة أو أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أأّن أو

أة أق أل ْط ْلُم ألُك اَ ْفِس ُتْم أن ِد ِب ْق أع ْل ْيًضاَ،ِ اَ ِفيِ أأ ِة أو ِتّم ّت ألُك اَل ُة ُتْم أر ُْلْجمم اَ
أنْفِس ِد،ِ ِب ْق أع ْل ٌء اَ أوُاَ أنْت أس ِة ِفيِ أكاَ ّذّم ْو اَل أن أأ ْي أوُ أماٍَل،ِ أع ُه أعّم أو أأ

ألُه ِمّماَ ْب أرُط أق أت ُيْش أو ْوُُن ( ِة أك أر ُْلْج أمِن اَ ّث أكمماَل أمممًة)ِ  ُلوُ ْع ْيممِع ِفمميِ أم أب ْل اَ
أل أف ُة ( أر أجاَ ِر أتِصّح)ِ إ ّداَ ِة اَل ّب ّداَ ِة أواَل أر أماَ ِع ْل ِباَ ْلِف)ِ <ص:  ( أع ْل >70أواَ

ُكوُِن ِم ِبُس أهاَ اَلّل ْتِح أف ْبِط أو أض ّنِف ِب أص ْلُم أوُ اَ ُه ْتممِح أو أف ْل ألممُف أممماَ ِباَ ْع ُت
ِه ِة ِب أل أهاَ أج ْل أك ِفمميِ ِل ِلمم أل أذ أو أة ( أخ)ِ اَلّشمماَ ُل أيْسمم ِد ِل ْلمم ْلِج ِباَ أن)ِ ( أحمم ْط أي أو

أة أط ْن ْلِح ْعممِض اَ أب ِب ِه ( ِثمم ُل ُث أك ِقيِق)ِ  ّد ْو اَلمم أأ ِة ( ألمم أهاَ أج ْل ِل ِة)ِ  ألمم أخاَ ّن ِة ِباَل أنمم أخاَ أث ِب
ِد ْل ْلِج ِر اَ ْد أق ِب ِقيِق أو ّد ِة اَل أل أخاَ ّن  أواَل

ْوُ(      أل ْي أو أأ أهاَ)ِ  أر أج ْأ أت أة اَْس أأ أمْر ْل أع اَ ُتْرِض ِل ًقاَ ( ِقي ِه أر ْعِض أب ِفيِ ِب
أحاَِل ْل أز اَ ألىَ أجاَ ِم أع ْل ِع ْل ِل ِه،ِ اَلّصِحيِح)ِ  ِنيِ ِب ّثمماَ أل أواَل ِغمميِ أقمماَ أب ْن أأْن أي

أع أق أمممُل أي ِر أع أْلِجيمم ِلِص ِفمميِ اَ ْلممِك أخمماَ ِر،ِ ِم ْأِج أت ْلُمْسمم ْوُ اَ ألمم أنْت أو أكمماَ
ُة أر أجاَ ِْل ِه،ِ اَ ْعِض أب أد ِب ْع ِم أب أطمماَ ِف ْل ْهممِل أجْزًممماَ أتِصممّح ألمْم اَ أج ْل ِه ِل ْذ ِبم إ

ْوُُن أكمم أو أك.ٍ ( ِة أذاَ أعمم أف ْن أم ْل ْي اَ أأ أمممًة)ِ  ّوُ أق أت أممماَ ُم ُه أل أل أف أمممٌة.ٍ ( أيِصممّح ِقي
أجاَُر ْئ ِت ّياٍَع اَْس ألىَ أب ِة أع أم ِل أعْب أل أك ْت ِإْن أت أجممْت أو ّو ْذ ُر أعُة)ِ إ ْل أل اَلّسمم

أة أممم أذاَ ِقي أكمم أو أهمماَ.ٍ ( ِهممُم أل أراَ ِنيُر أد أنمماَ أد ّيممِن أو أز ّت ْلممٌب ِلل أك ْو أو أأ ٍد)ِ  ْي أصمم ِل
ٍة أس أراَ أهاَ أيِصّح أل ِح أجاَُر ْئ ِت أماَ اَْس ِفيِ ِل أر.ٍ ( ِك أِلّن ُذ أصّح)ِ ;  أْل أن اَ ّي أز ّت اَل
ِد ْق ّن ُد أل ِباَل أصمم ْق ِدًراَ،ِ إّل ُي ِدُر أنمماَ ّنمماَ ِم أواَل ُدو ْعمم أم ْل أل أكاَ أة أف أممم ألممُه،ِ ِقي

ْلُب أك ْل أة أل أواَ أم ِه ِقي ِن ْي أع أذاَ أل أك أعُة أف أف ْن أم ْل ِنيِ اَ ّثاَ ُع أواَل أز أناَ أك.ٍ ِفيِ ُي ِلمم أذ
ْوُُن أكم أو ِر ( أؤّج ْلُممم ِدًراَ اَ ألمىَ أقمماَ ْي أع أأ أهاَ)ِ  ِليِم ِة أتْسم أعم أف ْن أم ْل ْو ِحّسماَ اَ أأ

أل أف ًعاَ.ٍ ( أجاَُر أيِصممّح أشْر ْئ ِت ِبممٍق اَْسمم ْغُصمموٍُب آَ أم أمممىَ أو ْع أأ ْفممِظ)ِ أو ْلِح ِل
ْي71<ص:  أأ ْفممِظ >  أأْرٍض ِح أو أتمماَِع.ٍ ( أم ْل ِة اَ أعمم أراَ أء أل ِللّز أهمماَ أممماَ أل
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ِئٌم،ِ أل أداَ أهاَ أو ِفي ْك أطمُر أي أم ْل ِفميِ اَ أو ُد)ِ  أتماَ ْع ْلُم ِة اَ أضم ْو أهاَ،ِ اَلّر ِل أأْصم أل أك أو
أقىَ ٍء ُتْس أماَ ِلِب ِب ْلُحُصمموُِل أغاَ أبممِل،ِ ِمممْن اَ أج ْل ِإْن اَ أن أو أكمم أهمماَ أأْم ُع أزْر
ِة أب أصاَ ِإ ٍر ِب أط ٍم أم ِظي ْو أع ْيٍل أأ أيُجوُُز أس أو ٍر.ٍ ( ِد أن إْن أناَ أهمماَ أكمماَ أممماٌَء أل

ِئٌم)ِ ِمْن ٍر أداَ ْه ْو أن ْيٍن أأ ْو أع أذاَ أأ أك أو ٍر.ٍ ( ْئ أهاَ إْن ِب أفاَ أطُر أك أم ْل ُد اَ أتاَ ْع ْلُم اَ
ْو ُء أأ ُلوُِج أماَ ّث ِة اَل أع أتِم ْلُمْج ِلُب اَ أغاَ ْل أهاَ أواَ ُل ِنيِ ِفيِ ُحُصوُ ّثاَ أواَل أصّح)ِ  أْل اَ
ِم أيُجوُُز أل أد أع ُثوُِق ِل ُوُ ْل أر،ِ أماَ ِبُحُصوُِل اَ ِك ِري ُذ أيْجمم ألُف أو ْلِخ ِفمميِ اَ

أر أأْرِض ِتيِ ِمْص ّل أوىَ اَ ِة ِمْن ُتْر أد أياَ ّنيِل ِز ًباَ اَل ِل أل أغاَ ْب أهاَ.ٍ أق ّي أر
ُع(      أناَ ِت ِم أواَِلْم ِلي ّتْس ِلل ِم اَلّشْرِعيِّ)ِ  ّد أق أت ْلُم ْلِحّسيِّ)ِ اَ أكاَ أل ( أف )

أجاٌَر أيِصّح ْئ ِت ْلِع اَْس أق ألِف ِسّن ِل ِبِخ ٍة)ِ  أح ِة أصِحي أعمم أوُِج ْل أل اَ أو أض ( ِئ أحمماَ
ِة أم ْد ِة ِلِخ أم ِلُحْر ٍد)ِ  ْكِث أمْسِج ْلُم أذاَ اَ أك أو أحٌة ( ُكوُ ْن أضاٍَع أم أر ْو ِل ِه أأ ِر ْي أغ
ِر ْيممم أغ ْذِن ِب ْوِج إ أصمممّح)ِ <ص:  ِفممميِ اَلمممّز أْل أِلّن72اَ أهممماَ >  أت أقاَ ْو أأ

أقٌة أر ْغ أت ِه ُمْس ّق أح ِنيِ ِب ّثاَ ْوِج أيِصممّح أواَل ِللممّز ًظمماَ أفْسممُخُه أو ْف ِه،ِ ِح أحّقمم أل
ِه ِن ْذ ِإ ِب ألُم أجْزًماَ،ِ أيِصّح أو أك ْل ِة ِفمميِ أواَ ْلُحممّر ُْلّمممُة أأّممماَ اَ أجممُة،ِ اَ ّو أز ْلُم اَ

ِد ّي ِللّس أهاَ أف أجاَُر ًعاَ إي ْط أِلّن أق أع ألممُه ;  أفمماَ ِت ْن أيُجمموُُز اَِل أو أهمماَ.ٍ ( ْأِجيممل ِب أت
ِة أع أف ْن أم ْل ِة ِفيِ اَ أر أجاَ ِة إ ّذّم أزْمت اَل ْل أ

أ أتك أك أذاَ ِذّم أكمم ِل أل)ِ  أحْممم ْل ألممىَ اَ (إ
أة ّك أل أم ّو ِر أأ ْه ْي أش أأ أذاَ)ِ  ِه أك ّل أه أت ِم ُمْس أل أؤّجِل أكاَلّس ْلُم أل اَ أو أيُجمموُُز (

ُة أر أجاَ ْيٍن إ ٍة أع أع أف ْن أم ِة ِل أر أجاَ ِإ أك ٍة)ِ  أل أب ْق أت ِر ُمْس ّداَ أة اَل أن أة اَلّس أي ِت ْوُ اَْل ألمم أف )
أر أج أة أأ أن أة اَلّس أي ِن ّثاَ ِر اَل ْأِج أت ألممىَ ِلُمْس ُْلو أل اَ ْبمم أهاَ أق ِئ أضمماَ ِق ْن أز اَ ِفمميِ أجمماَ

أذاَ أه أو أصّح)ِ  أْل أنىَ اَ ْث أت ْلُمْس ألُه ِمّماَ أكاَ ْب أصاَِل أق ّت ْيِن،ِ ِل أت ّد ْلُم ِنيِ اَ ّثاَ أل أواَل
ِنيه ْث أت أيُجوُُز أيْس أو ُء ( أراَ ْي ِك أأ ِقِب)ِ  أع ْل ْوُِب اَ ّث ِفيِ اَل أصّح ( أْل أوُ اَ ُهمم أأْن أو

أر أؤّج ّبًة ُي أهاَ أرُجًل أداَ أب أك أيْر أض ِل ْعمم ْي أب أأ ِريممِق)ِ  ّط أؤّجُر اَل ْلُممم أهمماَ أواَ ُب أك أيْر
أض ْع أب ْل أر اَ أخ ألىَ اَْل ُوِب أع أناَ ّت أهاَ اَل أر أؤّج ُي ْو)ِ  أأ ْيممِن ( أل أرُج أب ( أكمم أيْر أذاَ ِل أهمم
ّياًَممماَ أذاَ أأ ألممىَ أو أع ّياًَممماَ)ِ  ُوِب أأ أنمماَ ّت ّيممُن اَل أب ُي أو ْي ( أأ ْيِن)ِ  أضمم ْع أب ْل ِفمميِ اَ

ْيِن أت أر ُثّم اَلّصوُ أماَِن)ِ <ص:  ( أتِسمم ْق ْي73أي أأ ِري >  أتمم ْك ْلُم ِري اَ ْكمم ْلُم أواَ
ألىَ،ِ ِفيِ ُْلو ْو اَ أياَِن أأ ِر أت ْك ْلُم ِة ِفيِ اَ أي ِن ّثاَ أممماَ أممماَ اَل ُه ُكمموُِب ِمممْن أل اَلّر

ألىَ ِه أع أوُْج ْلمم ّيممِن اَ أب ْلُم أسممٍخ،ِ اَ أفْر أذاَ،ِ أك أهمم أسممٍخ ُثممّم ِل ِر أفْر أخمم ِفمميِ ِلْل
ألىَ،ِ ُْلو ٍم اَ ْوُ أي أذاَ أو أه ٍم ُثّم ِل ْوُ ِر أي أخ ِة،ِ ِفيِ ِلْل أي ِن ّثاَ أذاَ اَل أك أه أوُْجُه أو ْلمم أواَ
ِنيِ ّثاَ ُع اَل ْن أم ْل ْيِن ِفمميِ اَ أت أر أهمماَ اَلّصمموُ ّن ِل

أ ُة ;  أز أجمماَ أممماٍَن إ ٍة،ِ أأْز أعمم ّط أق أت ُم
ِلُث ّثاَ ُع أواَل ْن أم ْل ألىَ ِفيِ اَ ُْلو أهاَ اَ ّن ِل

أ ّتِصْل ألْم ;  أمُن أي ِة أز أر أجاَ ِْل أهاَ اَ ِفي
ألِف ِة،ِ ِبِخ أيمم ِن ّثاَ ُع اَل ِبمم ُع أواَلّراَ ْنمم أم ْل أممماَ اَ ِه ِة ِفمميِ ِفي أر أجمماَ ْيممِن،ِ إ أع ْل اَ

أهاَ ِل أماَ ِت ألىَ ِلْش ِة أع أر أجاَ أممماَِن إ أبِل،ِ اَلّز ْق أت ْلُمْسمم أع اَ ِفمم ُد أأّن أو أر ِبمم أأّخ ّتمم اَل
أع ِق أوُاَ ْل أك ِفيِ اَ ِل ِة ِمْن أذ أر ِة أضُرو أم ِقْس ْل أل اَ أيُضّر.ٍ  أف
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أرُط(      أت ُيْش ْوُُن أفْصٌل:  ِة أك أع أف ْن أم ْل أمًة اَ ُلوُ ْع ِبيِع أم أم ْل أماَ أكاَ ألُه أف
ُع ِف أناَ أياَُن أيِجُب أم ِد أب أراَ ْلُم أهاَ اَ ْن ُثّم ِم ًة ( أر ِة أتاَ أع أف ْن أم ْل ّدُر)ِ اَ أق أماٍَن ُت أز ِب )

أنىَ ْك ِللّس ٍر)ِ  أداَ أنًة أك أس ّدُر ( أق ُت ًة)ِ  أر أتاَ أمٍل أو أع ِب ُكوُِب ( ِللّر ٍة)ِ  ّب أداَ ألممىَ أك (إ
أة ّك ِة74<ص:  أم أط أياَ أكِخ أو أنىَ أذاَ >  ْع أم ْل أواَ ْوُِب)ِ  ّث أحممّل اَل أم أمممِل،ِ ِب أع ْل اَ

أمممماَ ِر ِفممميِ أك أحمممّر ْلُم ْوُ اَ ألممم أف ْي ( أأ أمممماَ)ِ  ُه أع أم أمممماَُن أج أممممُل.ٍ اَلّز أع ْل أواَ
ُه أر أج ْأ أت أفاَْس أطُه ( أيِخي أض ِل أياَ ِر،ِ أب أهاَ ّن أِلّن ِفمميِ أيِصممّح ألْم اَل أصممّح)ِ ;  أْل اَ

أن أممماَ ْد اَلّز أمممِل،ِ أيِفمميِ أل أقمم أع ْل ِنيِ ِباَ ّثمماَ ُقمموُُل أواَل ْكممُر أي أممماَِن ِذ اَلّز
ْعِجيِل ّت ّدُر ِلل أق ُي أو ِليُم ( ْع ُقْرآَِن أت ْل ٍر اَ ْه أشمم أك ٍة)ِ  ّد أع ِبُم أطمم ِه أق أممماَُم ِبمم ِْل اَ

ِليِّ أزاَ أغ ْل ُد أواَ أراَ ِإي أماَ أو ِه ِر ْي أتِضيِ أغ ْق أع أي ْنمم أم ْل أد اَ ِة ِفمميِ أزاَ أضمم ْو أأّن اَلّر

أل ّو أْل أصّح اَ أوُىَ أأ ْق أأ ْو أو أأ ِييِن ( ْع ْو أت أأ ٍر)ِ  أوُ ٍة ُسمم أر ْو ُسمموُ أيمماٍَت أأ أأْن آَ ِبمم
أهاَ أع أم ْأِجُر أيْس أت ْلُمْس أل اَ ْب ِد،ِ أق ْق أع ْل أماَ اَ ُه أك أر أك ُهْم أذ ْعُض أل أب ِقي ْكِفيِ أو أي

ْكُر ِر ِذ أياٍَت أعْش أثًل آَ ِر ِمْن أم ْي ِييِن أغ ْع ٍة أت أر أل ُسوُ ِقي ّد أل أو ِمممْن ُبمم
ِفيِ أو أهاَ.ٍ ( ِن ِيي ْع ِء أت أناَ ِب ْل أن اَ ْي ْوُِضِع أب أم ْل ّطوُِل اَ أعْرِض أواَل ْل أواَلّسممْمِك)ِ أواَ

ْتِح أف ْي اَلّسيِن ِب ُع.ٍ <ص:  أأ أفاَ ِت أما75َاَِلْر أو أنىَ > ( ْب ِه)ِ ِمْن ُي ِطيٍن ِب
ِبٍن أل ْو أو أر (إْن آَُجّر أأ ّد ِإْن ُق أف أمِل)ِ  أع ْل أر ِباَ ّد أممماَِن ُقمم أتممْج ألممْم ِباَلّز أيْح
ألىَ أياَِن إ أر أماَ أب ِك أذاَ ُذ ِإ أو أحْت ( أل أْلْرُض أص ٍء اَ أناَ ِب ٍة ِل أع أراَ ِز أراٍَس أو أوِغمم

أط ِر ُت ِييممُن ُاَْشمم ْع ِة)ِ ِمممْن أت أعمم أف ْن أم ْل ِة اَ أثمم أل ّث أِلّن اَل أهاَ ;  أر أر أق أضمم اَلّلِحمم
أْلْرِض ِلٌف ِل أت ْكِفيِ ُمْخ أي أو ِييُن ( ْع ِة أت أعمم أراَ ِر أعممْن اَلّز ْكمم ُع)ِ أممماَ ِذ أر ُيممْز

ِإْن أل أف أهمماَ أقاَ ُتك أجْر ِة آَ أعمم أراَ أتِصممّح ِللّز ِفمميِ أف ُع ( أر أيممْز أو أصممّح)ِ  أْل أممماَ اَ
أء،ِ ِنيِ أشاَ ّثاَ أِلّن أتِصّح أل أواَل أر ;  أر ِلممٌف،ِ اَلّزْرِع أض أت أع ُمْخ ِفمم ُد أأّن أو ِبمم

أفُه أل ِت ْوُ أيِسيٌر اَْخ أل أل أو ِء أقاَ أناَ ِب ْل ْو ِل أراَِس،ِ أأ ِغ ْل ألْم ِل ُكْر أو ْذ ِنيِ أماَ أي ْب أي
ْو ِرُس أأ ْغ أصّح ِفيِ أصّحْت أي أْل ْوُ اَ أل أو ْيًضاَ.ٍ ( أل أأ أع أقمماَ أتِفمم ْن أت أهمماَ ِل أممماَ ِب

ْئت ُع ِش أن أيْص أو أذاَ أماَ أصّح)ِ  أك أو أء.ٍ ( ْوُ أشاَ أل ألمم ْئت إْن أقمماَ ْع ِشمم أر أفمماَْز
ِإْن ْئت أو ّنُه ِش ِإ أف ِرْس)ِ  ْغ ِفيِ أيِصّح أفاَ ّيُر ( أخ أت أي أو أصّح)ِ  أْل ْأِجُر اَ أت ْلُمْسمم اَ

أماَ،ِ ُه أن ْي ِنيِ أب ّثمماَ ِم،ِ أيِصممّح أل أواَل أهمماَ ْب ِْل ِفمميِ ِل ألممىَ أو ُْلو أهمماَ أوْجممٌه اَ ّن أ
أل أ

أتِصّح.ٍ 
أرُط(      أت ُيْش ِة ِفيِ أو أر أجاَ ٍة إ ّب أة أداَ أر أجمماَ ُكوٍُب)ِ إ ْيممٍن ِلُر ْو أع أأ

أفُة ِر ْع أم ٍة.ٍ ( ِكِب ِذّم ٍة اَلّراَ أد أه أشاَ ْو ِبُم ألممُه أوْصٍف أأ أك.ٍ ِفمميِ أتاَّم)ِ  ِلمم أذ
أل ِقيمم أو ْكِفمميِ أل ( ِه أي ِفيمم أوُْصممُف)ِ  ْل أِلّن اَ أض ;  أر أغمم ْل ُق اَ ّلمم أع أت أقممِل أي ِث ِب
ِكِب ِه،ِ اَلّراَ ِت ّف ِة أوِخ أم أخاَ ِة،ِ ِباَلّض أف أحاَ ّن ِة أواَل أر ْث أك أكمماَِت،ِ أو أر أح ْل أهمماَ اَ ِت ّل ِق أو

أوُْصُف ْل أك،ِ أيِفمميِ أل أواَ ِل أذ ُبُه ِبمم أوُاَ أجمم ُع أو ْنمم أم ْل أذاَ اَ أكمم أو ْكممُم ( ْلُح أممماَ اَ ِفي
أكُب ِه ُيْر ْي أل ْتممِح ِمْن أع أف ِب ِم أمْحِمممٍل)ِ  ْلِميمم ألممىَ اَ ُْلو ِر اَ أكْسمم ِنيِ أو ّثمماَ اَل
ُه أر أك ّي أذ ِر أه ْوُ أج ْل ٍة اَ أل أزاَِم أك ُه)ِ  ْيُر أغ أو أن (إْن ( ِفمميِ أكمماَ أو ِر ألممُه)ِ  أحممّر ْلُم اَ
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أعممُه ْي أم أر أأ ِكمم ُذ ّنُه ِفمميِ أو ِإ أفمم ِة.ٍ  أر أجمماَ ِْل أرُط اَ أت أهمماَ ُيْشمم ُتممُه ِفي أف ِر ْع أم
ِه،ِ ِت أد أه أشاَ ْو ِبُم ِه أأ ّف أصمم ّتمماَّم،ِ أو ْوُ اَل ألمم ُكممْن ألممْم أو أع أي ِكمِب أممم أممماَ اَلّراَ

أكممُب ِه،ِ أيْر ْيمم أل أل أع أة أف أجمم ألممىَ أحاَ ِه إ ِر ْكمم ُبممُه ِذ ِك ُيْر أؤّجُر أو ْلُممم <ص: اَ
ألى76َ أع ُء أماَ >  أشاَ ٍة ِمْن أي ألمم ْو أزاَِم ْوُ أأ ألمم أو أهمماَ.ٍ ( ِر ْي ِفمميِ أغ أط)ِ  أر أشمم

أل أحْممم ِة.ٍ ( أر أجمماَ ِْل ِة اَ أر ْف أكاَلّسمم ِليِق)ِ  أعمماَ أم ْل ِة اَ أو أداَ ِْل ِء أواَ أممماَ ْل ِر ِل ْد ْلِقمم أواَ
ْي أأ ًقمماَ)ِ  أل ْط أهمماَ.ٍ (ُم ِوُ أنْح ِر ِمممْن أو ْيمم ٍة أغ أد أه أشمماَ أل ُم أد أو أسمم أف أوْصممٍف.ٍ (

ُد ْق أع ْل ألِف ِفيِ اَ ِت أصّح)ِ ِلْخ أْل ّناَِس اَ أهاَ ِفيِ اَل ِر ِدي أقاَ ِنيِ أم ّثاَ أيِصّح،ِ أواَل
أمُل ُيْح أمْشُروُط أو ْل ألىَ اَ أسِط أع أوُ ْل ِد اَ أتاَ ْع ْلُم ألممُه اَ أق ِعيِّ أن ِف أعممْن اَلّشمماَ

ْعِض ّناَِس أب أب اَل ِق ِه أع ألممىَ أنّص ّوِل،ِ أع أْل أل اَ أقمماَ ْعممُض أف أحاَِب أب أْلْصمم اَ
ّنُه أنىَ إ أسُه أع ْف أل أن أعمم أج ِة ِفمميِ أو أل أأ أمْسمم ْل ْيِن اَ أل ْوُ أع أقمم أطمم أق ُهْم أو ْعُضمم أب

ّوِل،ِ أْل ّنُه ِباَ أأ أنىَ أو ُه أع أر ْي ْي أغ أوُ أأ ُه ُبوُ أو أة أأ أف ِني ِإْن أح أو ِلممٌك.ٍ ( أماَ ألممْم أو
ْي أأ ْطُه)ِ  ِر ألممْم أحْمممُل أيْشمم ِليِق.ٍ ( أعمماَ أم ْل ألِف اَ ِت ّق)ِ ِلْخ أتِح ّنمماَِس أيْسمم اَل

ِه،ِ أل ِفي ِقي ّق أو أتِح أد.ٍ  أيْس أتاَ ْع ْلُم اَ
أرُط(      أت ُيْش ِة ِفيِ أو أر أجاَ ُكوُِب إ ِللّر ْيِن)ِ  أع ْل ِييُن اَ ْع أت ) أق.ٍ  ّق أح أت أي ِل

ِة ّب ّداَ ِفيِ اَل أراَِط أو ِت أهاَ اَْش ِت أي ْؤ ألُف ُر ْلِخ ْيِع ِفيِ اَ أواَلّراَِجممُح أب ِئِب)ِ  أغاَ ْل اَ
أدُم ِه أع ِت ُكوُُن ِصّح أي أط اَلّراَِجُح أف أراَ ِت أرُط اَْش أت ُيْش أو)ِ  ِة.ٍ ( أي ْؤ ِفمميِ اَلّر )

ِة أر أجاَ ُكوُِب إ ِللّر ِة)ِ  ّذّم ْكممُر اَل ِذ ِة ( ّبمم ّداَ ِلل ْنممِس)ِ  ْلِج ِبممِل اَ ِْل ْيممِل.ٍ أكاَ أخ ْل أواَ
أممماَ ُه أل ْوُِع)ِ  ّنمم أواَل ِتيِّ ( أخمماَ أب ْل ْو أكاَ ِة أأ أر ُكوُ ّذ أواَلمم أراَِب.ٍ ( ِعمم ْل ْو اَ ِة)ِ أأ أثمم ُنوُ ُْل اَ

أثىَ ْن ُْل أهُل أفاَ ْيًراَ أأْس أكُر أس ّذ أرُط أواَل أت ُيْشمم أو أوُىَ.ٍ ( ْق ْي أأ أأ أممماَ)ِ  ِه ِفمميِ ِفي
أتيِْ أر أجمماَ ْيممِن إ أع ْل ِة اَ ّذّممم أيمماَُن أواَل أب ِر ( ْد ِر أقمم ْي ٍم ُكممّل اَلّسمم ْوُ أأْن إّل أيمم

أن ُكوُ ِريِق أي ّط ِزُل ِباَل أناَ أطًة أم ُبوُ أر أمْض ْد أق ِزُل)ِ  ْن أي ِر أف ْي أهاَ)ِ إْن اَلّس ْي أل أع )
ّيْن ألْم أب أيِجُب ُي أو ِر ِفيِ ( أجاَ ِْلي أة اَ أر أجاَ أحْمِل)ِ إ ْل ْيٍن ِل ْو أع أأْن أأ ٍة.ٍ ( ِذّممم

أف ِر ْع أل،ِ أي أمْحُموُ ْل ِإْن اَ أر أف أض ُه أح أنُه أرآَ أح أت ِه أواَْم ِد أي أن إْن ِب ِفمميِ أكمماَ
ًناَ أتْخِمي ِه،ِ أظْرٍف)ِ  ِن أوُْز ِإْن ِل أو أب ( أر أغاَ ّد ِفمميِ ُق ْيٍل)ِ  أك ْو ِب أأ ِكيممِل.ٍ ( أم ْل اَ

ِفيِ ْوُُزوِن أوْزٍن)ِ  أممم ْل ِديُر اَ ْقمم ّت أوُْزِن أواَل ْل ٍء ُكممّل ِفمميِ ِبمماَ ألممىَ أشمميِْ ْو أأ

أأْن أو)ِ  أصُر.ٍ ( أأْخ أف أو ِر ْع ْي أي أأ أسممُه)ِ  ْن أمْحُممموُُل (ِج ْل ألِف اَ ِت ِه ِلْخ ِر ِثي ْأ أتمم
ِة،ِ ِفيِ ّب ّداَ أماَ اَل ِد ِفيِ أك ِدي أح ْل ْطِن اَ ُق ْل ّنُه أواَ ِإ أقُل أف أثاَ أت أعممْم ِباَلّريِح أي أن
ْوُ أهاَ أل ُتك أجْر أل: آَ أل أقاَ أتْحِم أهاَ ِل ْي أل أة أع أئمم ْطممٍل،ِ ِماَ ْئت ِمّممماَ ِر أصممّح ِشمم

أصّح ِفيِ أْل ُكوُُن اَ أي ْنُه ِرًضاَ أو أضّر ِم أأ أناَِس،ِ ِب أْلْج ْوُ اَ أل أل أو أة أقاَ أر أشمم أع
ٍة أز ِف ْق ْئت ِمّماَ أأ ُهوُُم ِش ْف أم ْل ِم ِمْن أفاَ أل ِبيِ أك أ

أفْرِج أ ْل أرْخِسمميِّ اَ اَلّس
ّنُه ِنيِ أل أأ ْغ ِر أعْن ُي ْكمم ْنممِس ِذ ْلِج ألِف اَ ِت أنمماَِس ِلْخ أْلْج أقممِل ِفمميِ اَ ّث اَل
أع ِء أم أوُاَ ِت ْيِل ِفيِ اَِلْس أك ْل أل اَ ِعمميِّ أقاَ ِف ِكممْن اَلّراَ أل أأْن أيُجمموُُز أل أعمم ُيْج

أك77<ص:  ِل أذ أقِل ِرًضاَ >  ْث أأ أناَِس ِب أْلْج أماَ اَ أل أك ِعمم أوُْزِن ِفمميِ ُج ْلمم اَ
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أضممّر ِرًضمماَ أأ أنمماَِس ِب أْلْج أل اَ ِة ِفمميِ أقمماَ أضمم ْو أوُاَُب اَلّر ْوُُل اَلّصمم أقمم
أرْخِسيِّ ُق اَلّس أفْر ْل ِهٌر أواَ ِإّن أظاَ أف أف أل ِت ِر اَْخ ِثي ْأ ّتمم أد اَل ْعمم أوُاَِء أب ِت اَِلْسمم

أوُْزِن ِفيِ ْل ألِف أيِسيٌر اَ ْيِل،ِ ِبِخ أك ْل أن اَ ْيمم أأ أقممُل أو ْلممِح ِث ْلِم أقممِل ِمممْن اَ ِث
ِة.ٍ اَ أر ّذ أل اَل ْنِس ه.ٍ ( ِة ِج ّب ّداَ ْي اَل أأ أهاَ)ِ  ِت أف أهمماَ.ٍ أأْن أيِجمُب أل أوِص أف ِر ْع أي

أنْت (إْن أة أكاَ أر أجاَ ألِف إ ِبِخ ٍة)ِ  أم أماَ ِذّم ّد أق أهمماَ أت ُكمموُِب ِفمميِ ِفي ; اَلّر
أد أِلّن ْقُصوُ أم ْل أتْحِصيُل اَ أناَ.ٍ  أتاَِع ُه أم ْل ْوُِضِع ِفيِ اَ أم ْل أمْشُروِط،ِ اَ ْل أل اَ أف

ِلُف أت أرُض أيْخ أغ ْل أحاَِل اَ ِه.ٍ (إّل ِب ِل أن أأْن أحاَِم ُكمموُ أمْحُممموُُل أي ْل أجاًَجمماَ اَ ُز
أزِف أخ ْل أكاَ ُه)ِ  أوُ أنْح أل أو ّد أف ِة ِمممْن ُب أفمم ِر ْع ِة أحمماَِل أم ّبمم ّداَ أك.ٍ ِفمميِ اَل ِلمم أذ

أنًة أياَ ُة أأّممماَ ألممُه ِصمم أر أجمماَ ْيممِن إ أع ْل أحْمممِل اَ ْل أرُط ِل أت ُيْشمم أهمماَ أف ِييممُن ِفي ْع أت
أهاَ ُت أي ْؤ أوُر ِة.ٍ  ّب ّداَ أماَ اَل أم أك ّد أق ِة ِفيِ أت أر أجاَ ْيِن إ أع ْل ُكوُِب.ٍ اَ ِللّر

أل(      ُة أتِصّح أفْصٌل:  أر أجاَ ٍم إ ِل ٍد ُمْس أهاَ ِه ِلِج ِب ُوُُجوُ ِه ِل ْي أل أد أع ْن ِع
ِر ألِف اَلّصّف ُحُضوُ ّذّميِّ،ِ ِبِخ أتِصّح اَل ُتُه أف أر أجاَ ِم،ِ إ أماَ ِْل أياَِن ِل ِت أ

ْ أي أسمم أو
أتاَِب ِفيِ أل ِك أو ِر.ٍ ( أي ْي اَلّس أأ ٍة)ِ  أد أباَ ُة أيِصّح أل ِع أر أجاَ ٍة إ أد أباَ ِع أتِجُب ِل )
أهاَ ِة أل أل أكاَلّص ّيٌة)ِ  أِلّن ِن أد ;  أقْص ْل أهمماَ اَ ْن أحمماَُن ِم ِت ّلممِف،ِ اَْم أك ْلُم ِر اَ أكْسمم ِب

ِه،ِ ْفِس ْعِل أن ِف ْل أل ِباَ ُقوُُم أو أْلِجيُر أي أمُه اَ أقمماَ أك.ٍ (إّل ِفمميِ أم ِلمم أحممّج)ِ أذ ْل اَ
ّنُه ِإ ّيِت،ِ أعْن أيُجوُُز أف أم ْل ِز اَ أعاَِج ْل أماَ أواَ أم ِل ّد أق أة ِفيِ أت أقمم ِر ْف أت أو ِه.ٍ ( ِب أبمماَ

أهاَ ّن ِإ أف ٍة)ِ  أكاَ أهاَ أتُجوُُز أز أبُة ِفي أناَ ِت ِد ِلُحُصوُِل اَِلْس ْقُصوُ أم ْل أهاَ اَ أهمماَ ِب ُل ْث أوِم
أقُة ِر ْف ُة أت أر أجاَ ِْل أتِصّح)ِ اَ أو ِة.ٍ ( أر ّفاَ أك ْل ِز اَ ِهي أتْج ِل ّيممٍت ( ِه أم ِنمم ْف أد ِم أو ِليمم ْع أت أو

ِإْن أو ُقْرآَِن)ِ  ْل أن اَ أهاَ ُكّل أكاَ ْن ٍة أفْرُض ِم أي أفاَ ّنُه ِك أِل ّيْن ألْم ;  أع أت ألىَ أي أع
ِر أْلِجي أو78ُ<ص:  اَ ُه أو ٌة >  أد أباَ أهاَ أتِجُب أل ِع ّيٌة أل أر ِن أك أذ أم،ِ أو ِليمم ْع ّت اَل

ْيُث ِمْن ّنُه أح ٌة إ أد أباَ أع ِع ِه أم ِر ْك ِبِق ِذ ْيممُث ِمممْن اَلّساَ ِر أح ِدي ّتْقمم أل اَل
أر أراَ ْك ِه،ِ أت ِإْن ِفي أم أو أز ْل أت ُه اَْس ْكُر ُق ِذ ِب أة اَلّساَ ِر ِصّح أجاَ ْئ ِت  ألُه اَِلْس

أتِصّح(      ٍة أو)ِ  أن أضاَ أح ِل أضاٍَع ( ِإْر ًعاَ أو أماَ أم ِه ِد أح أِل ّدُر أو أق ُت أو أقْط)ِ  أف
ِة ّد ْلُم أيِجُب ِباَ ِييُن أو ْع ألِف اَلّرِضيِع أت ِت أرِض ِلْخ أغ ْل ألِف اَ ِت ِه،ِ ِبمماَْخ ِل أحمماَ
ِييُن ْع أت ْوُِضِع أو أضاَِع أم ِْلْر ْيِت ِمْن اَ ِر،ِ أب ْأِج أت ْلُمْس ْو اَ ْيِت أأ ِة أب أع ْلُمْرِض اَ

ألِف ِت أرِض ِلْخ أغ ْل أك،ِ ِفيِ اَ ِل أوُ أذ ُه أهاَ ِفيِ أف ِت ْي أهُل أب أهاَ،ِ أأْس ْي أل ِه أع ِت ْي أب ِب أو
ّد أش ًقاَ أأ ُثوُ أصممّح ُو أْل أواَ ِه.ٍ ( ّنممُه ِبمم ُع أل أأ ِب ْت أت أماَ أيْسمم ُه ُد أحمم ِفمميِ أأ أر)ِ  أخمم اَْل

ِة أر أجاَ ِْل ِد اَ أراَ ْف أممماَ ُكممّل ِِل ُه ْن ِد ِم ْقمم أع ْل ِنيِ ِباَ ّثمماَ ُع أواَل ِب ْت أت أممماَ أيْسمم ِه ألُزِم أت ِل
ًة،ِ أد ِلُث أعاَ ّثاَ ُع أواَل ِب ْت أت ُع أيْس أضمماَ ِْلْر أة اَ أن أضمماَ أح ْل أن اَ ِه،ِ ُدو ْكِسمم ِفمميِ أع أو

ألِب ْط أم ْل أيممُة اَ أكاَ أنُة ِح أضمماَ أح ْل أواَ ِه.ٍ ( ْكِسمم ْفممُظ أع ْي ِح أأ ِبيِّ)ِ  ِه أصمم ْنِسمم ِج
ِدِق ِر اَلّصاَ أك ّذ ُه ِباَل ُد ّهمم أع أت أو أثىَ.ٍ ( ْن ُْل أغْسممِل أواَ ِه ِب ْأِسمم ِه أر ِن أد أبمم ِه أو ِب أيمماَ ِث أو
ِه،ِ ِن ْه أد ِه أو ِل أكْح ِه أو ِط ْب أر ِد،ِ ِفيِ أو ْه أم ْل ِه اَ ِك ِري أتْح أم أو أناَ أي أهاَ)ِ ِمّماَ ِل ِوُ أنْح أو
أتاَُج ِه،ِ ُيْح ْي أل ُع إ أضاَ ِْلْر أمُه أأْن أواَ ِق ْل أد ُت ْع ِه أب ِع أهمماَ ِفمميِ أوْض ِر أثًل ِحْج أم
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أي ْد ّثمم ُه اَل أر ْعِصمم أت أد أو ْنمم ِة،ِ ِع أجمم أحاَ ْل ُع اَ أبمم ْت أي ِه أو ِذ أة أهمم أعمم أف ْن أم ْل ِفمميِ اَ
أقاَِق،ِ ِتْح ِة اَِلْس أر أجاَ ِْل أبُن ِباَ ّل ُع اَل أض ْلُمْر ِه،ِ اَ أل ِب ِقيمم أْلْصممُل أو أبممُن،ِ اَ ّل اَل

ْعممُل ِف ِة أو أع ْلُمْرِضمم ْوُ اَ ألمم أو ٌع.ٍ ( ِب أر أتمماَ أج ْأ أت ْي اَْسمم أأ أممماَ)ِ  ُه ِة أل أن أضمماَ أح ْل ِل
أضمماَِع ِْلْر أع أواَ أط أق ْن أفمماَ أبممُن ( ّل أهُب اَل ْذ أممم ْل أسمماَُخ أفاَ ِف ْن ِد اَ ْقمم أع ْل ِفمميِ اَ

أضاَِع ِْلْر أن اَ أِلّن ُدو ِة)ِ ;  أن أضاَ أح ْل أماَ ُكّل اَ ُه ْن ٌد،ِ ِم ْقُصوُ أل أم ِقي أفِسُخ أو ْن أي
أماَ ِه أِلّن ِفي أة ;  أن أضاَ أح ْل أعٌة اَ ِب أل أتاَ ِقي أفِسُخ أل أو ْن ٍد ِفيِ أي أممماَ أواَِحمم ُه ْن ِم

ِر ْأِج أت ْلُمْسمم ِل أيمماَُر أو ْلِخ أِلّن اَ أع ;  أطمماَ ِق ْن أبممِن اَ ّل ْيممٌب،ِ اَل ألممىَ أع أع ّوِل أو أْل اَ
ُقُط أضاَِع ِقْسُط أيْس ِْلْر ِة،ِ ِمْن اَ أر ُْلْج ُء اَ أقاَ أب ِة أو أن أضاَ أح ْل ِنيِّ اَ ْب ألىَ أم أع

ألِف ِمممْن اَلّراَِجممِح ِريممِق ِخ ْف ِة،ِ أت أق ْف ِفمميِ اَلّصمم ِة أو أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أك
أيُة أكاَ ألِف ِح ْلِخ ًهاَ.ٍ  اَ ْوُج أأ

أصّح(      أْل ّنُه أواَ ْبٌر أيِجُب أل أأ ْيٌط ِح أخ ُكْحٌل أو ألىَ أو أوّراٍَق)ِ أع
ْي ّياٍَط أناَِسٍخ أأ أخ أو ِفيِ ( أكّحاٍَل)ِ  ِهْم أو ِر أجاَ ْئ ِت ّنْسممِخ اَْسمم ِة ِلل أطمم أياَ ْلِخ أواَ

أكْحِل،ِ ْل ِنيِ أواَ ّثاَ أر أممماَ أيِجممُب أواَل ِكمم ِة ُذ أجمم أحاَ ْعممِل ِل ِف ْل ِه اَ ْيمم أل أبِن إ ّل أكمماَل
ِفي79ِ<ص:  أضاَِع >  ِْلْر أع اَ ِف ُد أأّن أو أل ِبمم أبممِن ُدُخمموُ ّل ِة،ِ اَل أر ِللّضممُرو

ِلُث ّثمماَ ُه أواَل أر أكمم ِه أذ ِل ْوُ أقمم ْلممت ِب ُق أح ( ِعمميِّ أصممّح ِف اَلّشممْرِح ِفمميِ اَلّراَ
أع ِه اَلّرُجوُ ألىَ ِفي أل إ أقمماَ ِة)ِ  أد أعاَ ْل ِإْن اَ أفمم أبْت ( أر أط أب اَْضمم أجمم أيمماَُن أو أب ْل اَ
ْي أأ ِإّل)ِ  ِإْن أو ّيْن ألْم أو أب ُطُل ُي ْب أت أف ُة ( أر أجاَ ِْل ّلُه اَ أاَل أر أو ّب أع أو ألم)ِ  ْع ِفمميِ أأ

أذاَ ِه أه أب أْلْش ِفيِ ِباَ ّوِل أو أْل ِر،ِ ِفيِ اَ أحّر ْلُم ِر اَ ُهوُ أمْشمم ْل أكممىَ ِباَ أح ِفمميِ أو
أف اَلّشْرِح أل ْلِخ ًقاَ.ٍ  اَ ُطُر

أيِجُب(      ألىَ أفْصٌل:  ِري أع ْك ْلُم ِليُم اَ أتْس ِر ( ّداَ أتاَِح)ِ اَل ْف ألىَ ِم إ
أن ّك أم أت أي ِل ِري.ٍ ( أت ْك ْلُم أفاَِع ِمْن اَ ِت ْن أهمماَ اَِل ُت أر أماَ أوِع أهاَ)ِ ( ألممىَ ِب ِر)ِ أع أؤّج ْلُممم اَ

ٍء أناَ ِب ِييِن أك ْط أت ْطٍح أو أوْضِع أس أزاٍَب أبمماٍَب،ِ أو ألِح أوِميمم ِإْصمم ٍر،ِ أو أكِسمم ْن ُم
ْلممٍق أغ ْعُسممُر أو ِإْن أي أفمم ْتُحممُه: ( أر أف أد أل أبمماَ أف أهاَ)ِ  أح أل أأْصمم أر أو أيمماَ ِإّل ِخ أو )

ِري أت ْك ْلُم ِل ِه أف ِر أضّر أت ِل أياَُر)ِ  ْلِخ ْقِص اَ أن أكْسممُح ِب أو ِة.ٍ ( أع أف ْن أم ْل ْلممِج اَ ّث أعممْن اَل
ْطِح ألىَ اَلّس ّنُه أع أِل ِر)ِ ;  أؤّج ْلُم ِة اَ أر أممماَ ِع ِر أك ّداَ ِظيممُف اَلمم ْن أت أو ِة ( أصمم أعْر

ِر ّداَ ْلٍج أعْن اَل ٍة أث أس أناَ ُك ألىَ أو أأّماَ أع ِري)ِ  أت ْك ْلُم أسُة اَ أناَ ُك ْل أهاَ اَ ِل ِلُحُصمموُ أف
ِه ِل ْع ِف ْذ ِب أهاَ إ أماَ أفّسُرو ُقُط ِب ِر ِمْن أيْس ُقُشوُ ْل ِم اَ أعمماَ ّط ِه،ِ أواَل ِوُ أنْحمم أو
أأّماَ ْلُج أو ّث أل اَل أقاَ ِة ِفيِ أف أض ْو أس اَلّر ْي ُد،ِ أل أراَ ْلُممم ّنممُه اَ >80<ص:  أأ
أزُم ْل أر أي ْأِج أت ْلُمْس ُلُه،ِ اَ ْق ُد أبْل أن أراَ ْلُم ّنُه اَ أزُم أل أأ ْلمم أر،ِ أي أؤّج ْلُممم أذاَ اَ أكمم أو

أراَُب ّت ُع اَل أتِم ْلُمْج ُبوُِب اَ ُه أياَِح ِب أزُم أل اَلّر ْل ًداَ أي أماَ أواَِح ُه ْن ه.ٍ  اَ ِم
ِإْن(      أر أو أج ّبًة أأ ُكوٍُب أداَ ألىَ ِلُر أع ِر أف أؤّج ْلُم أكاٌَف اَ أعٌة)ِ إ أبْرذ أو

ْتمِح أف ِء ِب أبماَ ْل ّذاَِل اَ ِة أواَلم أم أج ْع ْلُم اَُف اَ أك ِْل ِر أواَ أكْسم ِة ِب أز أهْمم ْل أت اَ أتْحم
ِة أعمم أبْرذ ْل أل اَ ْبمم أق أزاٌَم أو أوِحمم أهمماَ.ٍ ( ِق ْوُ ِة أف أثمم ّل أث ْلُم ِباَ ُثْفممٌر)ِ  أضممّم أو ِب ٌة)ِ  أر ُبمم أو )
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ِء،ِ أباَ ْل ِفيِف اَ أتْخ ِء أو أقٌة اَلّراَ ْل أعُل أح ْنممِف ِفيِ ُتْج أطمماٌَم)ِ أأ أوِخ ِر.ٍ ( ِعيمم أب ْل اَ
ِر أكْس ِء ِب أخاَ ْل ْي اَ أماٌَم أأ أعُل ِز ِة ِفيِ ُيْج أق ْل أح ْل ّنُه اَ أِل ّكُن أل ;  أم أت ِمْن ُي

ُكوُِب ألىَ اَلّر أع أو أهاَ.ٍ ( ِن ُدو ِري ِب أت ْك ْلُم أحّل اَ ِر أم أكْسمم ِب ّلممٌة)ِ  أظ ِم أوِم ْلِميمم اَ
ْي ّلُل أماَ أأ أظ ِه ُي ألىَ ِب أمْحِمِل أع ْل ٌء اَ أطاَ ِو أو ِر ( أكْس ِب ٌء)ِ  أطاَ أممماَ أوِغ ِه ِل ّو أأ

ُء أطاَ ِوُ ْل أرُش أممماَ أواَ ْفمم أمْحِمممِل ِفمميِ ُي ْل أس اَ ألمم ُيْج أهمماَ)ِ ِل ُع ِب أوُاَ أت أو ِه.ٍ ( ْيمم أل أع
ْبممِل أح ْل ِذي أكاَ ّلمم ّد اَ أشمم ِه ُي أمْحِمممُل ِبمم ْل ألممىَ اَ أمممِل،ِ أع أج ْل ْو اَ ُد أأ أحمم أأ

ْيِن أل أمْحِم ْل ألممىَ اَ أصممّح إ أْل أواَ ِر.ٍ ( أخمم ُع ِفمميِ اَْل أبمماَ ّت أرِس.ٍ (اَ أفمم ْل ِل اَلّسممْرِج)ِ 
ْي أأ ُعممْرِف)ِ  ْل ْوُِضممِع ِفمميِ اَ ِة،ِ أم أر أجمماَ ِْل ِنيِ اَ ّثمماَ ألممىَ أواَل ِر أع أؤّج ْلُممم اَ

أكمماَِف،ِ ِْل ِلُث أكاَ ّثمماَ أس أواَل ْيمم أراَِب أل ِط ُعممْرِف ِلْضمم ْل أظممْرُف اَ أو ِه.ٍ ( ِفيمم
أمْحُموُِل ْل ألىَ اَ ِر أع أؤّج ْلُم ِة ِفيِ اَ أر أجاَ ّنمُه إ أِل ِة)ِ ;  ّذّم أم اَل أز أتم ْل أل اَ ّنْقم اَل

ِه ْي أل أع أئمُة أف ِي ْه ألمىَ أت أع أو ِه.ٍ ( ِب أباَ ِري أأْسم أتم ْك ْلُم ِة ِفميِ اَ أر أجماَ ْذ إ ْيمِن)ِ إ أع ْل اَ
أس ْي ألىَ أل ِر أع أؤّج ْلُم أهاَ اَ ِليُم إّل ِفي ِة،ِ أتْس ّب ّداَ أممماَ اَل ألممىَ أك أع أو ِتيِ.ٍ ( ْأ أيمم

ِر أؤّج ْلُم ٍة ِفيِ اَ أر أجاَ ِة إ ِذّم ْلُخُروِج ِل أع اَ ِة أممم ّبمم ّداَ أهاَ اَل ِد ّهمم أع أت ِة ِل أنمم أعاَ ِإ أو
ِكممِب ِه ِفمميِ اَلّراَ ِب ُكمموُ ِه ُر ِلمم ُنُزو أسممِب أو أح ِنيممُخ ِب ُي أف ِة)ِ  أجمم أحاَ ْل أر اَ ِعيمم أب ْل اَ

ِة أأ أمْر ْل أف ِل ِعي أرٍض أواَلّض أم ْو ِب ٍة أأ أخ ْيُخوُ أقّرُب أش ُي أل أو ْغمم أب ْل أر اَ أممماَ ْلِح أواَ
ٍر ِمْن أش أل أن ُه أيْس ِه ِل ْي أل ُع أع ْفمم أر أو ُكوُُب.ٍ ( أحْمممِل اَلّر ْل ّطممُه اَ أح ّد أو أشمم أو

أمْحِمِل ْل ّد اَ أش أو ِه)ِ  ّل أح ِد أو أحمم ْيممِن أأ أل أمْحِم ْل ألممىَ اَ ِر،ِ إ أخمم أممماَ اَْل ُه ُد أو ْعمم أب
ألىَ أْلْرِض أع ِه ِفيِ اَ أحُه أوْج ِة،ِ ِفيِ أصّح أض ْو ِنيِ اَلّر ّثاَ أوُ أواَل ألممىَ ُه أع

ِري أت ْك ْلُم ّنُه اَ أِل ألُح ;  ِه إْص ِك ْل أس ِم ْيمم أل أو ْي ( أأ ِه)ِ  ْيمم أل ِر أع أؤّج ْلُممم ِفمميِ اَ )
ِة أر أجاَ ْيممِن81<ص:  إ أع ْل أيممُة إّل > اَ ِل ّتْخ أن اَل ْيمم ِري أب أتمم ْك ْلُم ِة)ِ اَ ّبمم ّداَ أواَل
أس ْي أل ِه أف ْيمم أل ُتُه أع أن أعمماَ ُكمموٍُب ِفمميِ إ أل ُر أفِسممُخ أو ْن أت أو ُة أحْمممٍل.ٍ ( أر أجمماَ إ
ْيممِن أع ْل ألممِف اَ أت أوُاَِت ِب أفمم ِل ِة)ِ  ّبمم ّداَ أحممّل اَل ِة أم أعمم أف ْن أم ْل ُبممُت اَ ْث أي أو أيمماَُر ( ْلِخ اَ

أأْن أك أهاَ)ِ  ِب ْي أع أر ِب ُث ْع أمْشيِِ ِفيِ أت ْل ْو اَ أج أأ ْعُر أف أت ّل أخ أت أت ِة.ٍ أعممْن أف ألمم ِف أقاَ ْل اَ
أل أو أر ( أيمماَ ِة ِفمميِ ِخ أر أجمماَ ْيممِب إ أع ِب ِة)ِ  ّذّممم ِة اَل ّبمم ّداَ أبممْل اَل ِة.ٍ ( أر أضمم ْلُمْح اَ

أزُمُه ْل أل أي أو أداَُل)ِ  ْب ِْل أفِسُخ اَ ْن أهمماَ أت ِف أل أت أعمماَُم ِب ّط أواَل أمْحُممموُُل ( ْل أل اَ أكمم ْؤ ُي ِل
أدُل ْب أذاَ ُي أل إ ِك ِنيِ ِفيِ ُأ ّثاَ أواَل ِر)ِ  أه ْظ أْل أدُل أل اَ ْب ِري ُي أت أيْش ِري أو أتمم ْك ْلُم اَ
ٍة ُكممّل ِفمميِ ألمم ِز ْن أر أم ْد ِة،ِ أقمم أجمم أحاَ ْل ْوُ اَ ألمم أل أو أكمم أضممُه أأ ْع أل أب أد ْبمم ِفمميِ أأ

ألُف اَلّراَِجممِح،ِ ْلِخ ِة ِفمميِ أواَ أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم ُكممّل ِفمميِ أك ْل أهمماَِن،ِ اَ أوْج
ِفمميِ ْعممِض أو أب ْل ألِن اَ ْوُ أقمماَُل أقمم ُي أهمماَِن أو ّلممُه،ِ أوْج أح أم أذاَ أو أن إ ُد أكمماَ أيِجمم

أم أعاَ ّط ِزِل ِفيِ اَل أناَ أم ْل ِة اَ أل ِب ْق أت ْلُمْس ِر اَ ْع ِزِل ِبِس ْن أم ْل ِذي اَ ّل أوُ اَ ِه،ِ ُه ِفيمم
أذاَ أأّماَ ُه ألْم إ ْد ْو أيِج ُه أأ أد أج ألىَ،ِ أو ْع أأ ألُه ِب أداَُل أف ْب ِْل ًعاَ.ٍ  اَ ْط أق

أيِصّح(      ُد أفْصٌل:  ْق ِة أع أر أجاَ ِْل ًة اَ ّد أقىَ ُم ْب أهاَ أت ْيُن ِفي أع ْل ًباَ اَ ِل أغاَ
أؤّجُر ُي ُد أف ْب أع ْل ّداَُر اَ أن أواَل ِثي أل أنًة،ِ أث ّبُة أس ّداَ أر أواَل أن أعْش ِني ْوُُب ِس ّثمم أواَل
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أنًة ْو أس ْيِن،ِ أأ أت أن ألىَ أس ُق أماَ أع ِلي ِه،ِ أي أْلْرُض ِب أة أواَ أئ ٍة ِماَ أن أر.ٍ أس أثمم ْك أأ أو
ِفيِ أو ْوٍُل ( ُد أل أق أزاَ ألىَ ُي أفاَِع أع ِد ْنمم ٍة)ِ ِل أن ِة أس أجمم أحاَ ْل ألممىَ اَ ِة إ أر أجمماَ ِْل اَ

ِفمميِ أو أهمماَ.ٍ ( ألممىَ ِب أع ْوٍُل)ِ  ٍة أقمم أن أسمم أن)ِ  ِثيمم أل أث أهمماَ ( ّن ِل
أ ِر ِنْصممُف ;  ُعْممم ْل اَ

ِري أت ْك ْلُم ِل أو ِلِب.ٍ ( أغاَ ْل ُء اَ أفاَ ِتي ِة اَْس أع أف ْن أم ْل ِه اَ ْفِسمم أن ِه،ِ ِب ِر ْيمم أغ ِب أكممُب أو أيْر أف
ِكُن ُيْسمم ألممُه،ِ أو ْث أل ِم ِكُن أو ًداَ ُيْسمم ّداَ ِة أحمم أد أيمماَ ِز ِل أصمماًَراَ)ِ  ِق ِر أو أر اَلّضمم

أماَ أو أماَ.ٍ ( ِه ّق أد ِفيِ ِب ْوُ أت ْنُه أيْس ٍر ِم أداَ ٍة أك ّب أداَ ٍة أو أنمم ّي أع أدُل)ِ <ص: أل ُم ْبمم ُي
ْي82 أأ ُلُه أيُجوُُز أل >  أداَ ْب ّنُه إ أِل ٌد ;  ُقوُ ْع ِه أم ْي أل أماَ أع أو ِفيِ ( ْوُ أت ِه أيْس ِب

ْوٍُب أث ِبيِّ أك أصمم ْي أو أأ أن)ِ  ّيمم ُكوُُر ُع ْذ أممم ْل ِة اَ أطمم أياَ ْلِخ ِل أضمماَِع ( ِْلْر أيُجمموُُز أواَ
ُلُه أداَ ْب ّنُه ِفيِ إ أِل أصّح)ِ ;  أْل ٌق اَ ِري ِء أط أفاَ ِتي ِكِب ِلِلْس ٌد أل أكمماَلّراَ ُقمموُ ْع أم
ِه ْي أل ِنيِ أع ّثمماَ ُع أواَل ْنمم أم ْل أفىَ اَ ْوُ أت ْلُمْسمم ُد أكاَ أيمم أو ْنممُه.ٍ ( ِري ِم أتمم ْك ْلُم ألممىَ اَ أع

ِة ّب ّداَ أثًل اَل أم ْوُِب)ِ  ّث ُد أواَل أي ٍة ( أن أماَ أة أأ ّد ِة ُم أر أجمماَ ِْل أذاَ اَ أكمم أهاَ أو أد ْعمم ِفمميِ أب
ًعاَ أب أت أصّح)ِ  أْل أهاَ اَ ُكوُُن أل أي ِدِع أف ْلُموُ ِنيِ أكاَ ّثاَ ُد أواَل أماٍَن أي ِر أض ِعي أت ْلُمْس أكاَ

أمُن أيْض ألُف أماَ أف ْت ألىَ أي أذاَ أع أن أه ّوِل ُدو أْل ِفيِ اَ أماَِن أو ألممُف أماَ أض ْت أي
ِفِع ِمْن أناَ أم ْل أهاَِن اَ أماَ أوْج ُه أصّح ُع،ِ أأ ْن أم ْل ًذاَ اَ أصّح ِمْن أأْخ أْل ِبِق.ٍ اَ اَلّسمماَ

ْوُ أل أو أط ( أب ّبًة أر ْو أداَ أهاَ أأ أراَ أت ْك أحْمٍل اَ ْو ِل ُكمموُِب أأ ألممْم ُر ْع أو أتِفمم ْن أهمماَ)ِ أي ِب
أفْت ِل أت ألْم أف أمْن ( أذاَ إّل أيْض أم إ أد أهم ْن أهمماَ اَ ْي أل ْبٌل أع أط ْقمٍت)ِ ِفمميِ إْصم أو
أفاَِع ِت ْن ْوُ ِلِل أل أهاَ ( ِب أع)ِ  أف أت ْن ألْم اَ ِه.ٍ ( أهاَ ِفي ْب ّنُه ُيِصم ِإ أفم ْدُم)ِ  أهم ْل أمُن اَ ; أيْضم

أف أِلّن أل ّت أء اَل أهاَ ِمْن أجاَ ِط ْب ْقمٍت أر أفماٍَع أو ِت ْن أهمماَ،ِ ِل ْعممِض ِب أب ِر أك أهماَ ّن اَل
أن ْنِح ُدو ْيِل ُج ّل ِء.ٍ  ِفيِ اَل أتاَ اَلّش

ْوُ(      أل أف أو ِل أماَُل أت ْل ِد ِفيِ اَ ٍر أي أل أأِجي ّد،ِ ِب أع ْوٍُب أت أث أر أك ْؤِج ُت ُاَْس
ِه ِت أط أياَ ْو ِلِخ ِه أأ ِغ ْب أمْن ألْم أص ْد ألْم إْن أيْض أفممّر أت ِد،ِ أي أيمم ْل أأْن ِباَ أد ِبمم أعمم أق

ْأِجُر أت ْلُمْس أحيِّ اَ أعُه)ِ  أمممُل أم ْع ْو أي أأ ُه ( أر أضمم أل أأْح أممم ْع أي ِل ألممُه)ِ  ِز ْن أِلّن أم  ;
أل أماَ ْل ْيُر اَ ٍم أغ ّل أس ِه ُم ْي أل ِة،ِ ِفيِ إ أق أحِقي ْل أماَ اَ ّن ِإ أن أو أعاَ أت ِلُك اَْس أماَ ْل ِه اَ ِب

ِه ِفيِ ِل ْغ أمماَ ُشم ِعيُن أك أت أذاَ أيْسم أكم أو ِكيممِل.ٍ ( أوُ ْل ِد إْن ِباَ أيمم ْل ِباَ أد)ِ  أر أفم ْن أل اَ
ِفيِ أمُن.ٍ ( أهْر أيْض ْظ ِنيِ أأ ّثمماَ أواَل أوُاَِل)ِ  ْق أْل أمُن اَ ِم أيْضمم أتاَ ْلُمْسمم ّنممُه أكاَ أِل  ;

أذ أخ ِة أأ أع أف ْن أم ِه ِل ْفِس أع أن ِف ُد ّنُه أو أأ أذ ِب أخمم ِة أأ أعمم أف ْن أم ِر ِل ْأِج أت ْلُمْسمم ْيًضمماَ،ِ اَ أأ

أل أمُن أف أعاَِمٍل أيْض ِلُث أك ّثاَ أواَل أراَِض.ٍ ( ِق ْل أْلِجيُر ِل أمُن)ِ اَ أرُك أيْض أت ْلُمْش (اَ
أوُ ُه أم أمْن أو أز أتمم ْل أمًل اَ ِه ِفمميِ أع ِتمم ُد أل ِذّم ِر أفمم ْن ْلُم أوُ اَ ُهمم أر ِمممْن أو أجمم آَ

أسُه ْف ًة أن ّد أنممًة ُم ّي أع أِلّن ُم أمممٍل)ِ ;  أع أعُه ِل ِف أنمماَ أتّصممٌة،ِ أم ِر ُمْخ ْأِج أت ْلُمْسمم ِباَ
ِة ِفيِ ّد ْلُم ُه اَ ُد أي ِد أف أي ِكيممِل أك أوُ ْل أع اَ ّكممِل،ِ أممم أوُ ْلُم ألِف اَ أرِك ِبِخ أت ْلُمْشمم اَ

أز ِر ُت ِه أواَْح ِل ْوُ أق أل ِب ّد ِب أعمم أذاَ أعّممماَ أت ّدىَ،ِ إ أعمم ّنُه أت ِإ أمُن أفمم ًقمماَ أيْضمم أل ْط ُم
ْوُ أل أو ًعاَ.ٍ ( ْط أع أق أف ًباَ أد ْوُ ألىَ أث ٍر إ ُه،ِ أقّصاَ أر أيْقِصمم ْو ِل ّيمماٍَط أأ أطممُه أخ أيِخي ِل
ْي أأ أل)ِ  أع أف ُه أف أر أص ْو أق أطُه أأ ألْم أخاَ أو ُكْر ( ْذ ًة أي أر أل ُأْجمم أة أف أر ألممُه)ِ ُأْجمم
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ِم أد أعمم أهمماَ ِل أزاَِم ِت ْل أل اَ ِقيمم أو ُة ( أر ُْلْجمم ألِك ألممُه)ِ اَ ْه ِت ِفِع ِلْسمم ّداَ ألممُه اَلمم أم أع
أل ِقي أو أن إْن ( ًفاَ أكاَ ْعُرو أك أم ِل أذ ِة ِبمم أر ُْلْج ِبمماَ أمممِل)ِ  أع ْل ُة اَ أر ُْلْجمم ألممُه)ِ اَ أف )

ِإّل أو أة ( أر ُأْج أل)ِ  ْد ألُه أف أقمم أو أسممُن)ِ <ص:  ( أتْح أذا83َُيْس أهمم أمممُل >  أع ْل اَ
ِه ِة،ِ ِفي أد أعاَ ْل ُد ِباَ أراَ ْلُم ِه أواَ ُة ِفي أر ْثِل ُأْج ْلِم أماَ اَ أك أح ;  أصمم ْف أهمماَ أأ ِفمميِ ِب

ِة أض ْو ِنيِ.ٍ  ِفيِ اَلّر ّثاَ اَل
ْوُ(      أل ّدىَ أو أع ْأِجُر أت أت ْلُمْس أأْن اَ أب ِب أر أة أض ّب ّداَ ْو اَل أهمماَ)ِ أأ أح أب أك

ِة أد أوُّح ْلُم ِة ِباَ أل أم ْه ْلُم ْي أواَ ًعاَ أأ ِم أنْخ أجاَ ّل أق ِباَل ْوُ أف أوُ ( ُهمم ِة)ِ  أد أعاَ ْل ٌع اَ أراَِجمم
ألىَ ْو إ أأ ْيِن.ٍ ( أن ْث أهاَ اَِل أب أك أل أأْر أق ْث ْنُه أأ ْو ِم أن أأ أك ًداَ أأْس ّداَ ْو أح أقّصمماًَراَ)ِ أأ

أن أضِم ّق.ٍ ( ْي أد أأ أن)ِ  ْي أع ْل أر اَ ًناَ أصاَ أهمماَ أضمماَِم ُد اَلّضممْرُب أأّممماَ أل أتمماَ ْع ْلُم اَ
ُه ُوُ أنْحمم أذاَ أو أضممىَ إ ألممىَ أق ألممٍف إ أل أت أذاَ ُيمموُِجُب أف أكمم أو ًناَ.ٍ ( أماَ ْوُ أضمم ألمم

ّبًة أداَ أرىَ)ِ  أت ْك أحْمِل اَ ِل ِة ( أئ ْطٍل ِماَ ٍة ِمْن ِر أط ْن أل ِح أم أح أئًة أف ِعيًراَ ِماَ أش
ْو ْي أأ أأ أس)ِ  أك ًناَ أيِصيُر أع أهاَ أضاَِم أِلّن أل أر ;  ِعي أخّف اَلّش أماَ أأ ُه أف أذ أخ أأ

أهاَ ِمْن ِر ْه أثُر،ِ أظ ْك أطُة أأ ْن ْلِح أقُل أواَ ْث ُع أأ أتِم أيْج أهمماَ أف ُل أق ْوُِضممِع ِفمميِ ِث أم ْل اَ
ْو أأ ِد.ٍ ( أوُاَِح ْل ِة اَ أر أش أع ٍة ِل أز ِف ْق ٍر أأ ِعي ًة أشم أر أشم أع أل)ِ  أمم أح ْي أف أأ ًة)ِ  أط ْن (ِح

ًناَ أيِصيُر ِة أضاَِم ّب ّداَ ِة ِلل أد أياَ ِز أقِل ِل أن ِث ُدو ِة.ٍ ( أطمم ْن ْلِح ِة اَ ِلِخّفمم ِه)ِ  ْكِسمم أع
ِر ِعي أع اَلّش أماَ أم ِه ِئ أوُاَ ِت ْوُ ِفيِ اَْس أل أو ِم.ٍ ( أجِحي ْل ّبممًة اَ أداَ أرىَ)ِ  أتمم ْك ٍة اَ أئمم ِلِماَ )
أل أم أح أئًة،ِ أف ًة ِماَ أر أش أع أمُه أو ِز ُة أل أر ْثمِل ُأْجم ْلِم ِة اَ أد أيماَ ِإْن ِللّز أفمْت أو ِل أت
أك ِل أذ أهاَ ِب أن ُكْن ألْم إْن أضِم أهاَ أي ُب ّنُه أصاَِح أِل أهاَ)ِ ;  أع أر أم ًباَ أصاَ أهاَ أغاَِص أل
أحْمِل ِإْن ِب أف ِة.ٍ ( أد أياَ أهاَ اَلّز ُب أصاَِح أن)ِ  أن أكاَ أضِم أهاَ.ٍ ( أع أط أم ِة ِقْس أد أيمماَ اَلّز
ِفمميِ ْوٍُل أو أف أقمم أِلّن ِنْصمم ِة)ِ ;  أممم ِقي ْل أف اَ ألمم ّت أمْضممُموٍُن اَل ِه،ِ ِب ِر ْيمم أغ أو
ُع أوُّز ُت أمُة أف ِقي ْل ِقْسِط اَ ْل ْو ِباَ ِة،ِ أأ ّي ِوُ ّوُل ِباَلّس أْل أرُب اَ ْق ِر،ِ ِفيِ أأ أحّر ْلُم اَ

أهُر أواَلّشْرِح ْظ أأ ْوُ ِفيِ أو أل أو ِة.ٍ ( أض ْو أم اَلّر ّل أة أس أئ ْلِماَ أة اَ أر أش أع ْل ألممىَ أواَ إ
ِر،ِ أؤّج ْلُم أهاَ اَ أل أم أح ِة أف أد أياَ ِباَلّز ِهًل)ِ  أأْن أجاَ أل ِب أيِ ألُه أقاَ أئممٌة ِهمم ًبمماَ ِماَ ِذ أكاَ
أفْت ِل أت ّبُة أف ّداَ أن اَل أضممِم أهمماَ.ٍ ( ِري ِب أتمم ْك ْلُم ألممىَ اَ أممماَ أع أك أهِب)ِ  ْذ أممم ْل ْوُ اَ ألمم
أهاَ أل أم ِه،ِ أح ْفِس أن أماَ ِب ِفي ُنُه أو أم ألِن،ِ أيْضمم ْوُ أقمم ْل ُق اَ ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ ِفمميِ اَل
ِه ِن أماَ ْوًُل أض ِرِض أق أعاَ ِر،ِ ِل ُغُرو ْل ِة اَ أر أش أباَ ْلُم أل أواَ ِعيِّ أقاَ ِف أوُاٌَء اَلّراَ أسمم أو
أت أبمم ألُف أث ْلِخ ِهُر أل أأْم اَ ّظمماَ أماَِن ُوُجمموُُب أفاَل ِإْن اَلّضمم أهمماَ أو أل أم أح
ألًماَ ِة،ِ أعاَ أد أياَ ألممْم ِباَلّز ُقممْل أو ْأِجُر ألممُه أي أت ْلُمْسمم ًئاَ اَ ْي ْكُمممُه أشمم أممماَ أفُح أك
ُه أر أك ِه ِفيِ أذ ِل ْوُ  أق

ْوُ(      ألمم أن أو أز أؤّجُر أو ْلُممم ِد اَ ِدي ّتْشمم ِباَل أل)ِ  أحّممم أل أو أف أة ( أر ُأْجمم

ِم أد أع ِل ِة)ِ  أد أياَ ْذِن ِللّز ِْل أل ِفيِ اَ أو أهمماَ.ٍ ( ِل ْق أن أن أماَ أك إْن أضمم ِل أذ ِبمم أفممْت)ِ  ِل أت
ّبممُة ّداَ ٍء اَل أوُاَ أط أسمم ِلمم أؤّجُر أغ ْلُممم ًء أل،ِ أأْم اَ أوُاَ أسمم أل أو ِهمم ْأِجُر أج أت ْلُمْسمم اَ

أة أد أيمماَ أهمماَ أأْم اَلّز أم ِل ْوُ أع ألمم أو أت.ٍ ( أك أسمم ُه أو أطمماَ ْع ًبمماَ أأ ْوُ أد أث ْعمم أب أطممُه)ِ  أيِخي ِل
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أطُه أخاَ أف ِه.ٍ ( ِع ْط أء أق أباَ ِنيِ أق أمْرت أأ أل:  أقاَ ِه أو ِع ْط أق أء ِب أباَ ِلممُك أق أماَ ْل أل)ِ اَ أقاَ أف
أبْل أهُر84<ص:  أقِميًصاَ ( ْظ أْل أفاَ ُق >  ِدي ِلِك أتْص أماَ ْل ّنُه اَ أِل ِه)ِ ;  ِن أيِمي ِب

ُق ّد أص ْلُم ْذِن أأْصِل ِفيِ اَ ِْل أذاَ اَ أكمم ِه ِفمميِ أف ِت أف ِلممُف ِصمم أيْح ّنممُه أف أممماَ أأ
أن ِذ ِه ِفيِ ألُه أأ ِع ْط أل أق أو أء.ٍ ( أبمماَ أة أق أر أذاَ ُأْجمم ِه)ِ إ ْيمم أل أف أع ألمم ألممىَ أح أع أو )

ّيمماَِط أخ ْل ْوُِب أأْرُش اَ ّثمم ِلل ْقممِص)ِ  ّن أوُ اَل ُهمم أن أممماَ أو ْيمم ِه أب ِتمم أم أصممِحيًحاَ ِقي
ًعاَ،ِ ُطوُ ْق أم ْو أو أن أماَ أأ ْي ِه أب ِت أم ًعاَ ِقي ُطوُ ْق ًعاَ أقِميًصاَ أم ُطوُ ْق أم أء،ِ أو أبمماَ أق

أهاَِن ِه أوْج ْي أل أع ِنيِ أو ّثاَ ُقممْص ألْم إْن اَل ْن ُء،ِ أي أبمماَ أق ْل أل اَ أء أف ِه،ِ أشمميِْ ْيمم أل أع
أح أرّج ُهْم أو ْعُض أل أب ّو أْل ْوُُل اَ أق ْل ِنيِ أواَ ّثاَ ُق اَل ِدي ّيمماَِط أتْص أخ ْل ِه اَ ِنمم أيِمي ; ِب

أك أِلّن ِل أماَ ْل ّدِعيِ اَ ِه أي ْي أل أم أع ُغْر ْل أْلْصُل اَ أدُمُه،ِ أواَ ِلُف أع أيْح ّنُه أف أماَ أأ
أن ِذ ِه ِفيِ ألُه أأ ِع ْط ّنُه أقِميًصاَ أق أأ أن أو ِذ ِه ِفيِ ألُه أأ ِع ْط أء أق أباَ ألُه أق أقاَ
ِفيِ اَلّشاَِمِل،ِ ِفيِ ِة أو أض ْو ْيِخ أعْن اَلّر ِبمميِ اَلّشمم أ

ٍد أ أصمماَُر أحاَِممم ِت ْق اَِل
ألىَ ّق أع ِنيِ اَلّش ّثاَ أذاَ اَل ِإ أف أف أل أل أح أش أف ِه أأْر ْيمم أل أل أع أة أو أر ألممُه،ِ ُأْجمم

ِه ِن أيِمي أل ِب ِقي أسّمىَ ألُه أو ْلُم أل اَ ِقي ُة أو أر ْثِل،ِ ُأْج ْلِم ألىَ اَ أع ّوِل أو أْل ْي اَ أأ

ِء أفاَ ِت ْن ِة اَ أر ُْلْج أيِ أأْن ألُه،ِ اَ ّدِع أهاَ أي ألممىَ ِب ِلممِك،ِ أع أماَ ْل أفممُه اَ ّل أح ُي ِإْن أو أفمم
أل أك ِد أفِفيِ أن ِديمم أيِميممِن أتْج ْل ِه،ِ اَ ْيمم أل أهمماَِن أع أل أوْج ِة: ِفمميِ أقمماَ أضمم ْو اَلّر

ِغيِ،ِ أب ْن أن أأْن أي ُكمموُ أماَ أي ُه أصممّح أد،ِ أأ ِديمم ّتْج ِه اَل ِذ أهمم ّيٌة أو أفٌة،ِ أقِضمم أن ْأ أت ُمْسمم
أل أقاَ أماَ أو أمُه ِفي ّد ْيِخ أعممْن أق ِبمميِ اَلّشمم أ

ٍد أ ّنممُه أحاَِممم أصممّح إ ألممْم إْن أأ
ُبْت ْث ُة أت أر ُْلْج أِلّن اَ أذاَ ;  أر أهمم ْد أقمم ْل ْفمميِِ ِفمميِ أكمماٍَف اَ ِم،ِ أن ُغممْر ْل ِإْن اَ أو

أهاَ أناَ ْت أب ْث ْوُُل أأ أق أوُ اَلّشاَِمِل أصاَِحِب أف أوُاَُب.ٍ  ُه اَلّص
أل(      أفِسُخ أفْصٌل:  ْن ُة أت أر أجاَ ِْل أل اَ أسُخ أو ْف ِفيِ ُت ٍر)ِ  ْذ ُع ِب ِر ( ْي أغ
ِد ُقمموُ ْع أم ْل ِه اَ ْيمم أل ِر أع ْأِج أت ْلُمْسمم ْو ِل ِر أأ أؤّج ْلُممم ّوِل اَ أْل ِر اَ ّذ أعمم أت أك ِد ( ُقمموُ أو

ألممىَ أع ٍم)ِ  ِه أحّممماَ ِر ْأِج أت أض ُمْسمم أر أعمم ٍر)ِ  أف أسمم أو ِر ( ْأِج أت ٍر ِلُمْسمم أثًل أداَ أم
أرِض أم أو ِر ( ْأِج أت ٍة ُمْس ّب أهمماَ أداَ ْي أل أع ٍر)ِ  أف أسمم ِنيِ ِل ّثمماَ أرِض أواَل أممم ِر أك أؤّج ُممم

ٍة ّب أز أداَ أج ِه أع ْلُخُروِج أعْن ِب أهمماَ،ِ اَ أع ّهمِل أم أأ أت أرىَ أمممْن أو ْكم ُه أأ أر ْو أداَ أأ

ِر ِه ُحُضوُ ِل ْه ْوُ أأ ألمم أو أن.ٍ ( ِري ِف أساَ ْلُم أر اَ أج ْأ أت ٍة أأْرًضمماَ اَْسمم أعمم أراَ ِز أع ِل أر أز أفمم
أك أل أه ُع أف ٍة)ِ ِمْن اَلّزْر أح ِئ أجاَ ِة ِب ّد ْو أحّر ِش ٍد أأ ْو أبْر ْيٍل أأ ْو أس ِة أأ أر ْثمم أك
ٍر أط ْو أم ٍد أأ أراَ ْو أج أس أأ ْي أل أف أهاَ.ٍ ( ِوُ أفْسممُخ،ِ ألُه أنْح ْل أل اَ أشمميٍِْء أحممّط أو
أِلّن ِمْن ِة)ِ ;  أر ُْلْج أة اَ أح ِئ أجاَ ْل ّثْر ألْم اَ أؤ ِة ِفيِ ُت أعمم أف ْن أْلْرِض.ٍ <ص: أم اَ
ُة85 أر أجاَ ِْل أفِسُخ)ِ اَ ْن أت أو ْوُِت > ( أم ِب ِة ( ّب ّداَ ِر اَل أْلِجي ْيممِن أواَ أن ّي أع ْلُم ِفمميِ)ِ اَ

أماَِن أوُاَِت اَلّز أف ِل أبِل)ِ  ْق أت ْلُمْس أحّل (اَ ِة أم أع أف ْن أم ْل ِه اَ أل ِفي أذاَ ( أماَِضيِ)ِ إ ْل اَ
أن ِه أكاَ ِل ْث ٌة ِلِم أر ِفيِ ُأْج ِه ( ِر أراَ ْق ِت ِر)ِ ِلْسمم أهمم ْظ أْل ْبِض اَ أق ْل ِقّر ِبمماَ أت أيْسمم أف )

ُطُه ْي ِمممْن ِقْس أأ أسممّمىَ)ِ  ْلُم ِر اَ أبمماَ ِت ْع ِة ِباَ أر ْثممِل ُأْجمم ْلِم أذاَ اَ ِإ أنْت أفمم أكمماَ
ُة ّد ِة ُم أر أجاَ ِْل أنًة،ِ اَ أضممىَ أس أم أهاَ،ِ أو ُف ُة ِنْصمم أر ُأْجمم ِه أو ِلمم ْث أثًل ِم أة أم أر ُأْجمم
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ّنْصِف ِقيِ اَل أباَ ْل أب اَ أج أسّمىَ ِمْن أو ْلُم ُه اَ أثمماَ ُل ِإْن ُث أن أو ْكِس أكمماَ أع ْل ِبمماَ
ُثممُه،ِ ُل ُث ْوُُل أف أقمم ْل ِنيِ أواَ ّثمماَ أفِسممُخ اَل ْن أماَِضمميِ ِفمميِ أت ْل ًة اَ أواَ أسمماَ أن ُم ْيمم أب

ْيِن،ِ أن أماَ ُقُط اَلّز أيْس أسّمىَ،ِ أو ْلُم أتِجُب اَ ُة أو أر ْثممِل ُأْج ْلِم أممماَ اَ أضمىَ،ِ ِل أم
أذاَ ِإ ُكممْن ألممْم أو ِه أي ِلمم ْث ٌة ِلِم أر أفِسممُخ ُأْجمم ْن ِه أت ًعمماَ،ِ ِفيمم ْط أز أق ِر ُتمم أواَْح

ْيِن أن ّي أع ْلُم ِة،ِ ِفيِ أعّماَ ِباَ ّذّم أماَ اَل ُه ّن ِإ أذاَ أف أراَ إ أتاَ ُأْحِض أماَ ألِل ِفمميِ أو ِخ
ِة ّد ْلُم أب اَ أج أل أو أو أماَ.ٍ ( ُه ُل أداَ ْب ُة إ أر أجمماَ ِْل أفِسُخ)ِ اَ ْن ْوُِت أت أممم ِب ْيِن)ِ ( أد ِقمم أعاَ ْل اَ

ْو أماَ أأ ِه ِد أح أقىَ أبْل أأ ْب ألىَ أت ِء إ أضمماَ ِق ْن ِة،ِ اَ ّد ْلُممم ألممُف اَ ُيْخ ْأِجُر أو أت ْلُمْسمم اَ
ِء ِفيِ أفاَ ِتي ِة.ٍ  اَْس أع أف ْن أم ْل اَ

أل(      أفِسُخ أو)ِ  ْن ْوُِت أت أم ّليِ ِب أوُ أت ِذي (ُم ّل اَ ْقِف)ِ  أوُ ْل ُه اَ أر إّل أأّج
ٍة ِفيِ أر أهاَ ُصوُ أر أك ْوُ ِفيِ أذ أل أو ِه.ٍ ( ِل ْوُ أر أق أن أأّج ْطمم أب ْل ْي اَ أأ أل)ِ  ّو أْل ِمممْن اَ

ُقوُِف ْوُ أم ْل ِهْم اَ ْي أل ْقُف أع أوُ ْل ًة اَ ّد أت (ُم أماَ أل أو ْب ُكّل أق أو أهاَ)ِ  أماَِم ْطممٍن أت أب
أظُر ألُه ّن أة اَل ّد ْو ُم أأ ِه.ٍ ( ِق أقاَ ِتْح ِليِّ اَْس أوُ ْل ّياَ اَ ِب ًة أص ّد ُغ أل ُممم ُلمم ْب أهمماَ أي ِفي

أهاَ ِباَلّسّن ِفي أغ)ِ  أل أب ِم أف أل ِت ِباَِلْح أصّح ( أْل أهاَ أفاَ أساَُخ ِف ْن ْقممِف ِفيِ اَ أوُ ْل أل اَ
أِلّن ِبيِّ)ِ ;  أف اَلّص ْق أوُ ْل أل اَ أق أت ْن ُقُه اَ أقاَ ِتْح ْوُِت اَْس أم ِر ِب أؤّج ْلُممم ِه،ِ اَ ِر ْيمم أغ ِل

ِبيِّ أنىَ أواَلّص ِليِّ أب أوُ ْل أفُه اَ أصممّر ألممىَ أت ِة أع أح أل أمْصمم ْل أزُم،ِ اَ ْلمم أي ِنيِ أف ّثمماَ أواَل
ْقممِف ِفيِ أوُ ْل أفِسممُخ أل اَ ْن ْلممِك أت ْلِم ِفمميِ أكاَ ِبيِّ أو أفِسممُخ اَلّصمم ْن ّيممِن أت أب أت ِل

ِم أد ِة أع أي أل ِوُ ْل أماَ اَ أد ِفي ْع ُلمموُِغ،ِ أب ُب ْل ْوُ اَ ألمم أنْت أو ُة أكمماَ ّد ْلُممم ُغ اَ ُلمم ْب أهمماَ أي ِفي
ألْت ِباَلّسّن،ِ أط ُة أب أر أجاَ ِْل أماَ اَ أد ِفي ْع ُلوُِغ أب ُب ْل ِه،ِ اَ أممماَ ِب ألممُه ِفي ْب ْوًُل أق أقمم
ُق ِري ْف ِة،ِ أت أق ْف أد اَلّصم أع ْب أت ِنيِّ أواَْسم أل أد ْي أمماَُم اَلّصم ِْل ٌة أواَ أف ِئ أطاَ أر أو ِبيم ْع أت

ِر ُهوُ ْلُجْم ْقِف ِفيِ اَ أوُ ْل أسمماَِخ اَ ِف ْن ِه ِباَِل أدِم أعمم ّنممُه أو أِل ِعُر ;  ْبِق ُيْشمم أسمم ِب
ِد،ِ أقاَ ِع ْن ُلوُاَ اَِل أع أج أف أو أل ْلِخ ّناَ ِفيِ اَ ّيُن أهْل أأ أب أت أن أن أل ْط ُب ْل ّناَ اَ أِل ّناَ ;  ّي أب أت

ّنُه أصّرٌف أأ ِر ِفيِ أت ْي أصممّح أغ أْل أو)ِ اَ ِه.ٍ ( ِكمم ْل أهمماَ ِم ّن أ
أ أفِسممُخ ( ْن ِم أت أداَ ِهمم ْن ِباَ

ِة أر أؤّج ْلُم ِر)ِ اَ ّداَ أواَِل اَل أز ِم ِل أوُاَِت اَِلْس أف أل ِب أنىَ.ٍ ( ْك أطاَِع اَلّس ِق ْن ِء اَ أماَ
ْؤِجْرت أأْرٍض ُت ِء ُاَْس أقاَ أب ِل ٍة)ِ  أع أراَ ِز ِم ِل أكمماَِن اَِلْس ِإْم ْوُِق اَلممّزْرِع أو أسمم ِب

ِء أممماَ ْل أبممْل اَ أهمماَ.ٍ ( ْي أل ُبممُت إ ْث أيمماَُر)ِ <ص:  أي ْلِخ ْق ألممْم > إْن86اَ أيُسمم
أؤّجُر ْلُم أء اَ أماَ ْل أهاَ اَ ْي أل ْوُِضممٍع ِمْن إ أر،ِ أم أخمم أسمماَُخ آَ ِف ْن ألممىَ ِفمميِ أواَِل ُْلو اَ
ُبوُُت ُث ِر أو أياَ ْلِخ ِة ِفيِ اَ أي ِن ّثاَ أوُ اَل ْنُصوُُص ُه أم ْل ِه اَ ْيمم أل أممماَ،ِ أع ِه ُهممْم ِفي ْن أوِم

أل أمْن أق أج أن أحّر أل أو أع أج ْيِن ِفيِ أو أت أل أ
أ أمْس ْل ْيِن،ِ اَ أل ْوُ أسمماَِخ أوْجُه أق ِف ْن اَِل

ِة ِفيِ أيمم ِن ّثاَ أوُاَُت اَل أوْجممُه اَلممّزْرِع أفمم ِم أو أد أسمماَِخ أعمم ِف ْن ّوِل ِفمميِ اَِل أْل اَ
أكاَُن أطاَِع إْم ِق ْن أهمماَ اَِل ٍه ِمممْن ِفي أغْصممُب أوْجمم أو أر.ٍ( أخمم ِة آَ ّبمم ّداَ ُق اَل أبمماَ ِإ أو
ِد ْب أع ْل ِبُت اَ ْث ِفيِ ُي أر)ِ  أياَ ْلِخ ِة اَ أر أجاَ ْيِن إ أع ْل ِإْن اَ أر أف أد أؤّجُر أباَ ْلُم أع اَ أز أتمم ْن أواَ
أغاَِصممِب ِمممْن ْل أل اَ ْبمم ٍة ُمِضمميِّ أق ّد أهمماَ ُممم ِل ْث ٌة ِلِم أر أط ُأْجمم أق أيمماَُر أسمم ِخ

ِر،ِ ْأِج أت ْلُمْس ِفيِ اَ ِة أو أر أجاَ ِة إ ّذّم أر أل اَل أياَ ألىَ ِخ أع ِر أو أؤّج ْلُم أداَُل.ٍ اَ ْب ِْل اَ
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ْوُ(      أل أرىَ أو ْك أماًَل أأ أب ِج أر أه أهاَ أو أك أر أت أد أو ْن ِري ِع أت ْك ْلُم أع اَ أج أراَ
أقاَِضيِ ْل أهاَ اَ أن ّوُ أم ُي أممماَِل،ِ أممماَِل ِمممْن أل ْلِج ِإْن اَ ْد ألممْم أفمم أممماًَل ألممُه أيِجمم
أض أر أت ْق أقاَِضيِ اَ ْل ِه)ِ اَ ْي أل ِإْن أع أف أق ( ِث ِري أو أت ْك ْلُم أعُه ِباَ أف أقممُه أد ْنِف ُي ِل ِه)ِ  ْي أل إ

أهاَ ْي أل ِإّل أع أو ألُه ( أع أد أج ْنمم أك ِع ِل أذ ِلمم ٍة)ِ  أقمم ألممُه ِث أو أع أأْن ( ِبيمم أهمماَ أي ْن أر ِم ْد أقمم
أهاَ ْي أل أع ِة)ِ  أق أف ّن أل اَل ِة ِفيِ أقاَ أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص أذاَ أك ْد ألْم إ أر أماًَل أيِج أخمم آَ

أل أخممّرُج أو ألممىَ ُي ألِف أع ْلِخ ْيممِع ِفمميِ اَ ِة أب أر أج ْأ أت ْلُمْسمم ّنممُه اَ أِل أحممّل ;  أم
ٍة أر ْوُ اَ أضُرو أل أو أن ه.ٍ ( ِذ ِري أأ أت ْك ْلُم أفاَِق ِفيِ ِل ْن ِْل ِه ِمْن اَ ِل أع أماَ أيْرِجمم ِل

أز ِنيِ ِفيِ أجاَ ّثاَ أواَل ِر)ِ  أه ْظ أْل ُع اَ ْنمم أم ْل أعممُل اَ ُيْج ًعمماَ أو أبّر أت ألممىَ ُم أع ّوِل أو أْل اَ
ْوُُل أقمم ْل ُلُه اَ ْوُ ِر ِفمميِ أقمم ْد أق،ِ أممماَ أقمم أفمم ْن أل أأ ِة ِفمميِ أقمماَ أضمم ْو أعممْن اَلّر

أحاَِب أْلْص أذاَ اَ أعىَ إ ّد أة اَ أق أف ِه أن ِل ْث ِة ِفمميِ ِم أد أعمماَ ْل ْدُخُل ه اَ اَ أيمم ِفمميِ أو
ِة أقمم أف ّن أهمماَ،ِ اَل ْي أل أقممُة أع أف أهاَ،ِ أمممْن أن ُد ّهمم أع أت ُق أي ُد أتْصمم ُة أو أر أبمماَ ِع ْل ِة اَ أر أجمماَ ِإ ِب
ِة ّذّم ِة اَل أر أجاَ ِإ ْيِن.ٍ  أو أع ْل اَ

ِتّمة(      ْوُ)ِأت أل أب ٌ:  أر أؤّجُر أه ْلُم أهاَ اَ ِإْن ِب أنْت أف ُة أكاَ أر أجاَ ِْل ِفيِ اَ
ِة ّذّم أرىَ اَل أت ْك ِكُم اَ أحاَ ْل ِه اَ ْي أل ِه،ِ ِمْن أع ِل ِإْن أماَ ْد ألممْم أف أممماًَل ألممُه أيِجمم

أض أر أت ْق ِه،ِ اَ ْي أل أرىَ،ِ أع أت ْك ِإْن أواَ أر أف ّذ أع ُء أت أراَ ِتمم ْك ِه،ِ اَِل ْيمم أل ِر أع ْأِج أت ْلُمْسمم ِل أف
أفْسُخ،ِ ْل ِإْن اَ أنْت أو أة أكاَ أر أجمماَ ْيممٍن،ِ إ ألمُه أع أفْسممُخ أف ْل أممماَ اَ أذاَ أك ّدْت إ أنمم
ّبُة.ٍ  ّداَ اَل
أتىَ(      أم أض أو أب ِري أق أت ْك ْلُم أة اَ ّب ّداَ ْو اَل أر أأ ّداَ أهاَ اَل أك أس أأْم ّتىَ أو أح

أضْت ُة أم ّد ِة ُم أر أجاَ ِْل أقّرْت اَ أت ِه.ٍ <ص:  اَْس ْيمم أل أع ُة)ِ  أر ُْلْجمم ِإْن87اَ أو ) <
ألممِف ألْم أت ِل ْع)ِ  أتِفمم ْن ِة أي أعمم أف ْن أم ْل أت اَ أذاَ أتْحمم أكمم أو ِه.ٍ( ِد ْوُ أيمم أرىَ ألمم أتمم ْك ّبممًة اَ أداَ

ُكمموٍُب ألممىَ ِلُر ّيممٍن إ أع ْوُِضممٍع)ِ ُم أهاَ أم أضمم أب أق أو أضممْت ( أم ُة أو ّد أكمماَِن ُممم إْم
ِر ْي ألْم اَلّس أو ِه)ِ  ْي أل ِإّن أيِسْر إ أة أف أر ُْلْج ِقّر اَ أت ٌء أتْس أوُاَ أسمم أو ِه.ٍ ( ْي أل ِه أع ِفيمم
ُة أر أجاَ ْيِن إ أع ْل ِة اَ ّذّم أذاَ أواَل أؤّجُر إ ْلُم أم)ِ اَ ّل أة أس ّب ّداَ ِفيِ (اَل أة)ِ  أف ْوُُصوُ أم ْل اَ
ِة أر أجاَ ِة إ ّذّم ألىَ اَل ِر إ ْأِج أت ْلُمْس ِقّر اَ أت أتْسمم أو ِة ِفمميِ ( أر أجمماَ ِْل ِة اَ أد أفاَِسمم ْل اَ
ُة أر ْثِل ُأْج ْلِم أماَ اَ ِقّر ِب أت ِه أيْسمم أسممّمىَ ِبمم ْلُم أوُاًَء ِفمميِ اَ أسمم ِة)ِ  أح اَلّصممِحي
أع أف أت ْن ًء أل،ِ أأْم اَ أوُاَ أس أنْت أو ُة أكاَ أر ْثِل ُأْج ْلِم أقّل اَ أسّمىَ ِمْن أأ ْلُم أأْم اَ

ْوُ ألمم أو أر.ٍ ( أث ْك أرىَ أأ ْكمم ًنمماَ أأ ْي ًة أع ّد ألمْم ُممم أهاَ أو ّلْم أسمم ّتممىَ ُي ْي أح أأ أضممْت)ِ  أم
ُة ّد ْلُم ْي اَ أأ أخْت)ِ  أسمم أف ْن ُة (اَ أر أجمماَ ِْل أوُاَِت اَ أفمم ِة ِل أعمم أف ْن أم ْل أل اَ ْبمم ْبممِض أق أق ْل اَ
ْوُ أل أو ّدْر ألْم ( أق ًة ُي ّد ّبممًة ُم أداَ أر)ِ  أج ُكمموٍُب أوآَ ِلُر ألممىَ ( ّيممٍن إ أع ْوُِضممٍع)ِ ُم أم
ألْم أو أهاَ ( ّلْم أس ّتىَ ُي أضْت أح ُة أم ّد ِه ُم ْي أل ِر)ِ إ ْي أصّح اَلّس أْل أفاَ ْي ( أأ أهمماَ)ِ  ّن أ

أ

ُة أر أجمماَ ِْل أل اَ ْذ ( أفِسممُخ)ِ إ ْن ّذْر ألممْم أت أعمم أت ُء أي أفاَ ِتي ِة اَْسمم أعمم أف ْن أم ْل أهمماَ اَ ِفي
ِنيِ ّثاَ أفِسُخ أواَل ْن أيًة أت ِوُ أن أتْس ْي ْيِن أب أت أل أ

أ أمْس ْل ِري ِفيِ اَ ْك ْلُم ِري اَ أت ْك ْلُم اَ أك
ألىَ أع ّوِل أو أْل أوُِسيِط أفِفيِ اَ ْل ِري أأّن اَ أتمم ْك ْلُم أر ِل أيمماَ ْلِخ ِر اَ أأّخ أتمم ِه ِل أحّقمم
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أل ِعيِّ،ِ أقاَ ِف ُفُه اَلّراَ ِل أخاَ ُي ْوُُل أو أحاَِب أق أْلْص أر أل اَ أياَ ْوُ ألُه،ِ ِخ أل أنْت أو أكمماَ
ُة أر أجاَ ِْل ِة،ِ ِفيِ اَ ّذّم ألْم اَل ّلْم أو أس ِفيِ أماَ ُي ْوُ أت أعُة أتْس أف ْن أم ْل ْنُه اَ ّتىَ ِم أح
أضْت ٌة أم ّد ِكُن ُم أهاَ ُيْم أك أتْحِصيُل ِفي ْلمم ِة،ِ ِت أعمم أف ْن أم ْل أل اَ أخ أف أل أفْسمم أو

أخ أساَ ِف ْن أحاٍَل.ٍ  اَ ِب
ْوُ(      أل أر أو ُه أأّج أد ْب أقممُه ُثّم أع أت ْع أصممّح أأ أْل ّنممُه أفاَ أفِسممُخ أل أأ ْن أت

ّنُه أأ أو ُة.ٍ  أر أجاَ ِْل أر أل اَ أياَ ِفيِ ِخ ِد)ِ  ْب أع ْل أهاَ ِل ِفيِ أفْسِخ ْوُ أت أيْسمم ْأِجُر أو أت ْلُمْسمم اَ
أهُر ْظ أْل أواَ أتُه.ٍ ( أع أف ْن ّنممُه أم ُع أل أأ ألممىَ أيْرِجمم ِه أع ِد ّي ِة أسمم أر ُأْج أد أممماَ ِبمم ْعمم أب

ِنيِ ّثاَ أواَل ْتِق)ِ  ِع ْل ُع اَ ِة أيْرِج أر ُأْج ِه ِب ِل ْث ِوُيِت ِم أتْف ِد ِل ّي ِبممُل ألممُه،ِ اَلّس أقاَ أوُم
أصّح أْل أس اَ ألىَ ِفيِ ِقي ُْلو ألىَ اَ أذاَ أماَ أع أت إ ْطُن أماَ أب ْل ّوُل اَ أْل أل اَ ْبمم أق
ِم أماَ ِة أت ّد ِة ُم أر أجمماَ ِْل ِفمميِ اَ ِة أو أيمم ِن ّثاَ ألممىَ اَل أذاَ أممماَ أع أقممْت إ أت أت أع أتْحمم

ِقيممٍق ُع أر أف ْد أيمم أة أو أثمم أل ّث أق أأّن اَل أتمماَ ْع ِْل أل اَ أو أنمماَ أة أت أبمم أق أيممًة اَلّر ِل أعممْن أخاَ
ِة88<ص:  أع أف ْن أم ْل أة > اَ ّي ِق ِة أب ّد ِة.ٍ  ُم أر أجاَ ِْل اَ

أيِصّح(      ْيِن أو أع ْل اَ ُع)ِ  ْي ِة أب أر أج ْأ أت ْلُمْس ِري (اَ أت ْك ْلُم أل ِل أفِسُخ أو ْن أت
ُة أر أجاَ ِْل ِنيِ ِفيِ اَ ّثاَ أواَل أصّح)ِ  أْل أفِسُخ اَ ْن أِلّن أت أة ;  أعمم أف ْن أم ْل أعممٌة اَ ِب ِفمميِ أتاَ

ْيِع أب ْل ِة،ِ اَ أب أق ُبُه ِللّر أوُاَ أج أة أأّن أو أعمم ِب ّتاَ أيِ اَل أكممُة ِهمم ُلوُ أمْم ْل ِئِع اَ أبمماَ ْل أن ِل ِحيمم
ْوُ أل أو ْيِع.ٍ ( أب ْل أهاَ اَ أع ِه أباَ ِر ْي أغ أز ِل ِر ِفيِ أجاَ أهمم ْظ أْل أل اَ ُة أو أر أجمماَ ِْل أفِسممُخ)ِ اَ ْن أت

ِفيِ أبْل ْوُ أت أهاَ أتْس أت ّد ِنيِ ُم ّثاَ أِلّن أيُجوُُز أل أواَل أد ;  ِر أي ْأِج أت ْلُمْس أعٌة اَ ِن أماَ
ِم ِمْن ِلي ّتْس أب اَل ُأِجي أماَ أو أل ِب ِنيِّ،ِ أقاَ أجاَ ْلُجْر أن إّن اَ ْي أع ْل ُذ اَ أخ ْؤ ْنُه ُت ِم

ّلُم أسمم ُت ِري،ِ أو أت ْلُمْشمم ُد ُثممّم اَ أعمماَ ِه ُت ْيمم أل أل إ أر أو أيمماَ أك ألممُه ِخ ِل أذ ِة ِبمم ّلمم ِق ِل
ِه،ِ ِن أم ألِن أز ْوُ أق ْل أن أواَ ِذ ْأِجُر أأ أت ْلُمْس ِري أل أأْم اَ أت ْلُمْشم ِل ْيممِع أفْسممُخ أو أب ْل اَ

أل إْن ِه أهاَ أج ّن أ
ٌة.ٍ  أ أر أج ْأ أت ُمْس

الموات إحياء كتاب
أوُ      أحّب ُه أت أيْحُصُل ُمْس ِه أو ْلُك،ِ ِب ْلِم أْلْصُل اَ أهاَ أواَ ِديُث ِفي أحاَ أأ

أهاَ ْن ِديُث ِم أمْن أح أو أياَ { أتًة أأْرًضاَ أأْح ْي أيِ أم ِهمم ُه أف أواَ أر ُبمموُ ألممُه}ٍ  ُود أأ أداَ
ُه،ِ ْيُر أغ ِديُث أو أح أمْن أو أياَ { أتممًة أأْرًضمماَ أأْح ْي ألممُه أم ِه أف ُه ِفيمم أواَ أر أأْجممٌر}ٍ 

ِئيِّ أساَ ّن ُه اَل ْيُر أغ ُذ أو أخ ْؤ ُي ِتيِ ِمّماَ أو ْأ أي أت أأّن أسمم أوُاَ أممم ْل أْلْرُض اَ ِتمميِ اَ ّل اَ
أمْر ألْم ْع أل89<ص:  أقّط،ِ ُت أو أيِ >  ِريٌم ِه ٍر أح ْعُموُ أم أممماَ ِل أل: أك أقمماَ

أْلْرُض ِتيِ (اَ ّل أمْر ألْم اَ ْع أنْت إْن أقّط ُت ِد أكاَ أل ِب ِم ِب أل ِْلْس ِم اَ ِل ْلُمْس ِل أف
أهاَ ُك ّل أم أن أت ِذ أأ ِء)ِ  أياَ ِْلْح ِه ِباَ أماَُم ِفي ِْل أس أل أأْم اَ ْي أل أو أوُ ( ِإْن ُه أو ِذّميِّ)ِ  ِلمم

أن ِذ ِه أأ أماَُم ِفي ِْل ِإْن اَ أو أنْت ( ِد أكمماَ أل ِب ٍر ِب ّفمماَ ُهممْم ُك أل أهمماَ أف ُؤ أياَ أذاَ إْح أكمم أو
أهاَ ُؤ أياَ ٍم)ِ إْح ِل أنْت (إْن ِلُمْس أن أل ِمّممماَ أكمماَ ّبوُ ُذ أن أيمم ِلِمي ْلُمْسمم أهمماَ)ِ اَ ْن أع
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ِر أكْس ِة ِب أم أج ْع ْلُم أهاَ،ِ اَ أضممّم ِإْن أو ُهْم أفمم ّبمموُ أهمماَ أذ ْن أس أع ْيمم أل ِم أف ِل ْلُمْسمم ِل
أهاَ ُؤ أياَ أماَ إْح أح أك ِه أصّر ِر ِفيِ ِب أحّر ْلُم ِه.ٍ  اَ ِر ْي أغ أو

أممماَ(      أن أو أن أكمماَ ُدو ْعُممموًُراَ)ِ  أوُ أم ُهمم أو أن.ٍ  ِد اَْل أل ِب ِم ِب أل ِْلْسمم اَ
ِلًماَ ِه)ِ ُمْس ِك ِل أمماَ ِل أف أن ( ْو أكماَ ِإْن أأ أف ّيماَ.ٍ ( ِرْف ألمْم ِذّم ْعم ُة أي أر أمماَ ِع ْل أواَ

ّيٌة ألِم أماٌَل إْس ٍم أف ِل ِلُمْسمم ٌع)ِ  ِئ ْو أضاَ أْلْمممُر ِذّممميِّ أأ ِه اَ ألممىَ ِفيمم ْأِي إ أر
ِم أماَ ِْل ِه ِفيِ اَ ِظ ْف ْو ِح ِه أأ ِع ْي ْفمِظ أب ِه أوِح ِنمم أم ألمىَ أث ِر إ ُهمموُ ِه.ٍ ُظ ِك ِل أممماَ
ِإْن أو أنْت ( ّيًة أكاَ ِل ِه أقمماَُل أجاَ ُي أو أهُر)ِ  ْظ أْل ّنممُه أفاَ أأ أصممّح.ٍ ( أْل >90<ص:  اَ

ألممُك ِنيِ ُيْم ّثمماَ أواَل ِء)ِ  أيمماَ ِْلْح ُع ِباَ ْنمم أم ْل ّنممُه اَ أِل أن ;  ًكمماَ،ِ أكمماَ ُلوُ أس أمْم ْيمم أل أف
أوُاٍَت أم أب ِب ُأِجي أأّن أو أز ِب أكاَ ُلوٌُك اَلّر ِليِّ أمْم ِه ألُك أجاَ أك ُيْم ِل أذ أكمم أذاَ أف أهمم

ْوُ أل أن أو ْعُموُُر أكاَ أم ْل ُكوُُر اَ ْذ أممم ْل ِد اَ أل ِب ِر،ِ ِب ّفمماَ ُك ْل ألممْم اَ أرْف أو ْعمم ُكُه ُي ِل أممماَ
ِه ِفي ألُف أف ْلِخ أل اَ أو ُكوُُر.ٍ ( ْذ أم ْل ألُك اَ ِء ُيْم أياَ ِْلْح ِريُم ِباَ ْي أح أأ ِر)ِ  ْعُممموُ أم ْل اَ

ُكُه أل ِل ْيُر أيْم ِلِك أغ ِر،ِ أماَ ْعُموُ أم ْل ُكُه اَ ِل أيْم ِلُك أو ِر أماَ ْعُممموُ أم ْل ِة اَ ّيمم ِع أب ّت ِباَل
ْي أأ أوُ)ِ  ُه أو ِريُم ألُه.ٍ ( ِر أح ْعُموُ أم ْل أممماَ اَ أمممّس ( أجممُة أت أحاَ ْل ِه اَ ْيمم أل ِم إ أممماَ أت ِل

ِر ْعُموُ أم ْل ِبمماَ أفمماَِع)ِ  ِت ْن ِريممُم اَِل أح أف ِة ( أيمماَ ْلُمْح ِة)ِ اَ أيمم أقْر ْل أوُ اَ ُهمم أو ِدي)ِ  ّنمماَ (اَل
ُع أممم أت ِم ُمْج ْوُ أقمم ْل ِديِث اَ أحمم ْل أكممُض ِل أت أوُمْر ِة ( ألمم ّياَ أخ ْل ِل ْيممِل)ِ  أخ ْل أنمماَُخ اَ أوُم )

أضممّم ِب ِبممِل)ِ  ِْل ِم اَ ْلِميمم ْي اَ ُع أأ ْوُِضمم أم ْل ِذي اَ ّلمم أنمماَُخ اَ أرُح ُت ْطمم أم أو ِه.ٍ ( ِفيمم
أواَلّسممْرِجيُن ِد)ِ  أممماَ أراَِح اَلّر أممم أك أهمماَ)ِ  ُوُ أنْح أو ِم ( أنمم أغ ْل ِم اَ ِريمم أح أو ِر)ِ ( ْئمم ِب ْل اَ

ِة أر ُفوُ أمْح ْل ِفيِ اَ أوُاَِت ( أم ْل ِقُف اَ ْوُ أهمماَ أم ْن ِزِح)ِ ِم ّناَ ِذي اَل ّلمم ْوُُض)ِ اَ أحمم ْل أواَ )
ِه أيُصّب ِزُح ِفي ّناَ أء اَل أماَ ْل ْي اَ ُعُه،ِ أأ ْوُِض أر أم ّب أع ِر ِفيِ أو أحّر ْلُم ِه اَ ِر ْي أغ أو

أصّب أم أضممّم ِب ِب ألُب)ِ  ّدو أواَلمم ِء.ٍ ( أماَ ْل ّداَِل اَ ْي اَلمم ُعُه أأ ْوُِضمم أممماَ أم ِفمميِ أك
ِر أحّر ْلُم ُع اَ أم أت أوُمْج ِه.ٍ ( ِر ْي أغ ْي أو أأ ِء)ِ  أماَ ْل ُع اَ ْوُِض أم ْل ِذي اَ ّل ُع اَ أتِممم ِه أيْج ِفيمم
ْقيِِ أس ِة ِل أي أماَِش ْل ْوٍُض ِمْن أواَلّزْرِع اَ ِه أح ِوُ أنْح أممماَ أو ِة ِفمميِ أك أضمم ْو اَلّر

أهاَ ِل أأْصمم ِفمميِ أو ِر أو أحممّر ْلُم ِد اَ ّد أر أتمم أوُم ِه.ٍ ( ِوُ أنْحمم أر أو أكمم أذ أو ِة)ِ  ّبمم ّداَ ِفمميِ اَل
ِر أحممّر ْلُم ِه اَ ِر ْيمم أغ أب91<ص:  أو أعِقمم ألِب،ِ >  ّدو ِفمميِ اَلمم ِة أو أضمم ْو اَلّر
أهاَ ِل أأْص أن إْن أك ُء أكاَ أقاَ ِت أماَ،ِ اَِلْس ِه ُع ِب ْوُِض أم ْل ِذي أواَ ّل أرُح اَ ْط ِه ُي أماَ ِفي
ْوُِض،ِ ِمْن أيْخُرُج أح ْل ِه اَ ِوُ أنْح ُكّل أو أك أو ِل ْيُر أذ ٍد،ِ أغ ُدو أممماَ أمْح ّن ِإ أوُ أو ُهمم

أسِب أح ِة ِب أج أحاَ ْل ألُب،ِ اَ اَ ّدو أواَلمم ُق ه.ٍ  ألمم ْط ألممىَ ُي أتِقيِ أممماَ أع ِه أيْسمم ِبمم
ِزُح،ِ ّناَ أماَ اَل أتِقيِ أو ِه أيْس ِة ِب ّب ّداَ ُلُه ِباَل ْوُ أق أوُاَِت ِفيِ أو أم ْل أنمماَ،ِ اَ ّد ُه أعمم ُي أو
ِريًحاَ أماَ أتْص ألُم ِب أك ْل ِه اَ ِريُم ِفي أح أو ِة ( ّيمم ِن ْب أم ْل ِر)ِ اَ ّداَ ِفمميِ اَلمم أوُاَِت ( أممم ْل اَ
أرِح ْط ٍد أم أماَ ٍة أر أس أناَ ُك ْلٍج أو أث أمّر أو أم ْوُِب ِفيِ أو أل أص أقمماَ أباَِب)ِ  ْل ِفمميِ اَ

ِة أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ألىَ أل أك ِد أع أداَ ِت أوُاَِت،ِ اَْم أم ْل ِر اَ ْيمم أغ ِل أهمماَ أف ِك ِل أيمماَُء أماَ إْح
ِة ِفيِ أماَ أل أباَ أبمماَِب ُق ْل أذاَ اَ أقممىَ إ ْب أمممّر أأ أم ْل ِريممُم اَ ألممُه اَ أح أو ِر ه.ٍ ( ّآِ أبمم أأ

ِة أناَ أق ْل ْوُ أمماَ اَ أر ألم أفم ِه أح أص ِفيم أقم أهماَ أن ُؤ ْو أماَ أف أأ ْي ِخيم أأ أيماَُر)ِ  ِه ْن اَِل
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ُقوُُط ِلُف اَلّس أت أيْخ ِة أو أب أل أص ِب أك.ٍ  ِل أْلْرِض أذ أهمماَ اَ ِت أو أخاَ أر ْبممآُِر أو أأ ٍة أو أز أهْممم ِب
أد ْع ِة أب أد أوُّح ْلُم ِة،ِ اَ أن ِك ْبِط اَلّساَ أض ّنِف ِب أص ْلُم ألممىَ اَ أْلْصممِل،ِ أع أيُجمموُُز اَ أو

ِديُم ْق ِة أت أز أهْم ْل أهاَ اَ ُب ْل أق ًفاَ أو ْل ّداَُر أأ أواَلمم أفممُة ( ُفوُ أمْح ْل ٍر اَ ُدو أم أل ِبمم ِريمم أح
ِإّل أو أهاَ)ِ  أماَ أل أعُل أف ِريًماَ ُيْج أهاَ أح أس أل ْي ألىَ أل ْو أأ ِه ِمْن ِب ِلمم ْع ِريًممماَ أج أح
أرىَ ّوُُر ُِلْخ أص أت ِة أو أل أأ أمْس ْل أأْن اَ أيْت ِب ِي أهاَ ُأْح ّل ًعمماَ ُك أصممّرُف أم أت أي أو ُكممّل (

ٍد)ِ ِمْن ْلُمّلِك أواَِح ِفيِ اَ ِه ( ِكمم ْل ألممىَ ِم أل أع أو ِة)ِ  أد أعمماَ ْل أن اَ أماَ ِه أضمم ْيمم أل أع
أضىَ إْن ْف ألىَ أأ ألٍف إ ِإْن أت أف أة ( أد أعاَ ْل ّدىَ)ِ اَ أع أماَ أت أن)ِ  أضِم ّدىَ ( أع ِه أت ِفي

أصّح أْل أواَ ّنُه ( ُذ أيُجوُُز أأ ّتِخ أي ُه أأْن)ِ ( أر أة أداَ أف ُفوُ أمْح ْل أن اَ ِك أساَ أم أحّماًَممماَ ِب
ُتُه ُنوُ أحاَ أو أنًة.ٍ ( أطاَُحوُ أو ْبًل)ِ  أط ِإْص أن ِفمميِ أو ِزيمم أبّزاَ ْل ُنوُُت اَ ْو أحمماَ أأ ٍد)ِ  ّداَ أحمم

ٍر أذاَ أقّصمماَ أط (إ أتمماَ أم اَْح أكمم أأْح أممماَ أو ِب أن)ِ  أراَ ْد ْلُجمم ُق اَ ِليمم ِه،ِ أي ِد أمْقُصمموُ ِب
ِنيِ ّثاَ ُع أواَل ِن أت أك أيْم ِل أماَ أذ ِه ِل ِر ِمممْن ِفيمم أر أض اَلّضمم ِر ُعمموُ أأّن أو ِفمميِ ِبمم

ِه ِع ْن أراًَراَ أم ِه إْض  ِب
أيُجوُُز(      ُء أو أياَ أوُاَِت إْح ُد أم ِفي ْلُم اَ ِم)ِ  أر أح ْل ِه،ِ اَ ِك ْل أماَ ِلِم أأّن أك

ُه أر ْعُموُ ألُك أم ْيِع ُيْم أب ْل أن ِباَ ُدو ِه.ٍ ( ِوُ أنْح أل أو أف أفاٍَت)ِ  أر أهمماَ أيُجمموُُز أع ُؤ أياَ إْح
أل ألُك أف ِه ُتْم ِفيِ ِب ّلممِق ( أع أت ِل أصّح)ِ  أْل ّق اَ ُقمموُِف أحمم ُوُ ْل أهمماَ،ِ اَ ِنيِ ِب ّثمماَ أواَل

ألُك أيُجوُُز ُتْم ِه أف أهاَ ِب ِر ْي أغ ِفيِ أك ِء أو أقمماَ ّق أب ُقمموُِف أحمم ُوُ ْل ألممىَ اَ أذاَ أع أهمم
أماَ أك ِفي ِل أهاَِن ُم أهْل أوْج ُه أو ُؤ أقاَ أع أب أسمماَِع أم ّت ِقيِ،ِ اَ أبمماَ ْل ْو اَ أشممْرِط أأ ِب

ِه ِق أحِجيممِج أعْن ِضي ْل ْلممت اَ ُق أهمماَِن.ٍ ( أفممُة أوْج ِل أد أنممىَ أوُمْز أفمماٍَت أوِم أر أع أك
ّلُه أاَل ْي أو أأ ألُم)ِ  ْع أل أأ أماَ أيُجوُُز أف ُه ُؤ أياَ أصّح،ِ ِفيِ إْح أْل أممماَ اَ أر أك ّبمم ِه أع ِبمم

ِه أتْصِحيُح ِبي ْن ّت ِفيِ اَل ِة أو أض ْو ِغمميِ اَلّر أب ْن أن أأْن أي ُكمموُ ْكممُم أي ْلُح أممماَ اَ ِه ِفي
أفاٍَت أر أع ِد أك ُوُُجوُ أنىَ ِل ْع أم ْل  اَ

ِلُف(      أت أيْخ ُء أو أياَ ِْلْح أسممِب اَ أح ْنممُه ِب أرِض)ِ ِم أغمم ْل ِإْن اَ أفمم أد ( أأ أر أ
أ

ًناَ أك ِه أمْس ِل ِلُحُصوُ أط)ِ  ِر ُت ِوُيُط92<ص:  ُاَْش أتْح ِبممآُِجّر > ( ِة)ِ  أع ْق ُب ْل ْو اَ أأ

ِبٍن ْو أل ّطيِن،ِ أمْحِض أأ ْو اَل أوُاَِح أأ ْلمم أشممِب،ِ أأ أخ ْل أصممِب اَ أق ْل أسممِب أواَ أح ِب
ْقُف أسمم أو ِة.ٍ ( أد أعاَ ْل أأ اَ ّيمم أه أت أت ِل أهاَ)ِ  ْعِضمم أنىَ أب ْك ُق ِللّسمم ِليمم ْع أت أو ْي ( أأ أبمماَِب)ِ  ْل اَ

ُبُه ّنُه أنْص أِل ُة ;  أد أعاَ ْل ِفيِ ِفيِ اَ أو أك.ٍ ( ِل ْي أذ أأ أبمماَِب)ِ  ْل ُقممُه اَ ِلي ْع أوْجممٌه)ِ أت )
ّنُه أرُط أل أأ أت ّنُه ُيْش أِل ْفممِظ ;  ْلِح أنىَ ِل ْك ّقممُف أل أواَلّسمم أوُ أت ِه أت ْيمم أل ْو أع أأ )

أبُة ِري أواَّب أز أل أد أو ِوُيٌط)ِ  أتْح ْكِفيِ أف أعٍف أنْصُب أي ْو أسمم ٍر أأ أجمماَ ِمممْن أأْح
ِر ْي أل أغ ٍء.ٍ ( أناَ أِلّن ِب ْقٌف)ِ ;  أة أس أد أعاَ ْل أهاَ اَ ِفيِ ِفي أو أدُمُه.ٍ ( ْي أع أأ أباَِب)ِ  ْل اَ

ُقممُه ِلي ْع ِفمميِ أت ألُف)ِ  ْلِخ أكِن (اَ أمْسمم ْل ْو اَ أأ أعممٌة ( أر ُع أمْز أجْممم أراَِب أف ّتمم اَل
أل أفِص ْن أي ِل أهاَ)ِ  أل ْوُ أياَ أح أمْح ْل ِه أعْن اَ ِر ْي أد أغ أعاَ أأ أر أو أهاَ اَلّضِمي ْي أل ِر أع أبمماَ ِت ْع ِباَ

أماَِل،ِ ْل ِفيِ اَ أنىَ أو ْع أراَِب أم ّتمم أصممٌب اَل أجممٌر أق أح ْوٌُك أو أشمم أل أو أة أو أجمم أحاَ
ألمممىَ أيُة إ ِوُ أتْسممم أو ِوُيٍط.ٍ ( أطمممّم أتْحممم ِب أْلْرِض)ِ  أخِفمممِض اَ ْن ْلُم أكْسمممِح اَ أو
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ِليِ ْع أت ْلُمْس ِفيِ اَ ِة أو أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص أهاَ أك ُت أث أراَ ِييُن أوِح ْل أت أهمماَ أو ِب أراَ ِإْن ُت أفمم
أيّسممْر ألممْم أت أك أي ِلمم أممماَ إّل أذ ُق ِب أسمماَ أهمماَ،ِ ُي ْي أل أل إ ّد أف ْنممُه ُبمم أأ ِم ّيمم أه أت أت ِل

ِتيُب أتْر أو ِة.ٍ ( أع أراَ ٍء ِللّز ّق أماَ ِبِش أهاَ)ِ  ٍة أل أي ِق ٍر ِمْن أساَ ْه ْو أن ِر أأ ْف ٍر أح ْئمم ِب
ْو ٍة أأ أناَ أهاَ ألْم (إْن أق ِف ْك أطُر أي أم ْل ِإْن اَ أفمم ُد)ِ  أتاَ ْع ْلُم أهمماَ اَ أفاَ أل أك أة أف أجمم أحاَ

ألىَ ِتيِب إ ٍء أتْر ٍة أماَ أع أراَ ِز ِل أهماَ ِفيِ ( ّن ِل
أ أصممّح)ِ ;  أْل أفاَُء اَ ِتي ٍة،ِ اَْسمم أعمم أف ْن أم

أوُ ُه ِرٌج أو ِء،ِ أعممْن أخاَ أيمماَ ِْلْح ِنيِ اَ ّثمماَ ّد أل أواَل أهمماَ ُبمم ْن أِلّن ِم أر ;  ّداَ أل اَلمم
ًة،ِ أتِصيُر أيمماَ أذاَ إّل ُمْح أل إ أصمم أهمماَ أح ْيممُن ِفي ِيمميِ أممماَِل أع ْلُمْح أذاَ اَ أكمم أف

ْو أأ أعمممُة.ٍ ( أر أمْز ْل ًناَ اَ أتاَ ُع ُبْسممم أجْمممم ْي أف أأ أراَِب)ِ  ّتممم أل اَل ْوُ أْلْرِض أحممم اَ
ِة أعمم أر أمْز ْل ِر ألممْم إْن أكاَ ُة أتْجمم أد أعمماَ ْل ِوُيُط اَ ّتْحمم أواَل ِوُيِط.ٍ ( ّتْح ْيممُث ِبمماَل أح

أرْت ُة أج أد أعاَ ْل ْي اَ أأ ِه)ِ  ْفُسُه ِب أماَ أن أط أو ّوُ أح ِه أت ٍء،ِ ِمْن ِب أناَ ْو ِب أصٍب أأ أق
ْو ْوٍُك أأ أذاَ أشمم ِة ِفمميِ أممماَ أهمم أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أراَِب أجْمممِع ِفمميِ أو ّتمم اَل

أئُة ِي ْه أت أو ِوُيِط.ٍ ( ّتْح أممماَ أواَل أك ٍء)ِ  أق أممماَ أب أرُط ِفمميِ أسمم أت ُيْشمم أو ِة.ٍ ( أعمم أر أمْز ْل اَ
أغْرُس ْل ألىَ اَ أل أع أل:  ِقي أو أهِب)ِ  ْذ أم ْل أرُط اَ أت ِة،ِ ِفيِ أكاَلّزْرِع ُيْش أع أر أمْز ْل اَ
أق ُفّر ّوُل أو أْل أأّن اَ أم ِب ِة اَْس أع أر أمْز ْل ُع اَ أق ألىَ أي أْلْرِض،ِ أع أل اَ ْب اَلّزْرِع أق
ِم أتاَِن أواَْس ُبْس ْل أهاَ أل اَ ْي أل أل أع ْب أغْرِس،ِ أق ْل أط أوِمْن اَ أر أع أش ِفيِ اَلّزْر

ِة أع أر أمْز ْل أط اَ أر أس أش أغممْر ْل أتاَِن ِفمميِ اَ ُبْسمم ْل ِريممِق اَ أط ألممىَ،ِ ِب ْو أْل أممماَ اَ أك
ألُه ِعيِّ،ِ أقاَ ِف ِه اَلّراَ ِذ أه أقٌة أف ِري أيٌة أط ِن أعُه أثاَ أط أراَِط،ِ أقاَ ِت أهمماَ ِباَِلْش أح أرّج أو
ِة أأْصِل ِفيِ أض ْو  اَلّر

أع أوِمْن(      أر أمِل ِفيِ أش ٍء أع أياَ ألْم إْح ِتّمُه أو ْو ُي أم أأ أل ْع ألىَ أأ أع
ٍة أع ْق أصِب ُب أن ٍر ِب أجاَ ْو أأْح ِز أأ أشٍب أغْر أك أخ ِل أذ ِل أحّجٌر)ِ  أت أحّل أفُم أم ْل ِفيِ اَ

ِئِل أساَ أم ْل أوُ اَ ُه أو ألِث.ٍ ( ّث ّق اَل أحمم ِه)ِ ِمممْن أأ ِه ِبمم ِر ْيمم ْي أغ ّق أأ أتِح ألممُه ُمْسمم
أن ِه،ِ ُدو ِر ْي أماَ أغ ألُه ِل ِه أعِم ِكّن ِفي أل أصّح ( أْل ّنممُه اَ ُعممُه)ِ ; أيِصممّح أل أأ ْي أب
ّنُه ْكُه ألْم أِل ِل ِنيِ أيْم ّثاَ ّنُه أيِصّح أواَل أأ ُع أك ِبي ّق أي أصمماَِص،ِ أحمم ِت أذاَ اَِلْخ أكمم
ِة،ِ ِفيِ أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصم ِفميِ أك ِر أو أحممّر ْلُم أس اَ ْيمم أع أأْن ألمُه أل ِبيمم أذاَ أي أهمم

أصّح أْل أو)ِ اَ ّق.ٍ ( أح ْل ّنُه اَ ْوُ أأ أل أياَ ( أر أأْح أخمم ِإْن آَ أو أكممُه)ِ  أل أن أم ًعمماَ أكمماَ ُنوُ أمْم
ِه ِمْن ِئ أياَ ِنيِ إْح ّثاَ ُكُه أل أواَل ِل أل أل أكيِْ أيْم ِط ْب ّق ُي ِر أح أحّج أت ْلُم ْوُ اَ أل أو )

ألْت ُة أطاَ ّد ألممْم ُممم أو ِر)ِ  أحّجمم ّت أيِ اَل ُع ُيْحمم أهمماَ ِفمميِ أواَلّرُجمموُ ِل ألممىَ ُطوُ إ
ِة أد أعاَ ْل أل اَ أقاَ أطاَُن ألُه ( ْل ْو أأْحمميِِ اَلّسمم ْي أأ أأ ْتممُرْك)ِ  أحممّل ُاَ أم ْل <ص: اَ

ُة93 أر أبمماَ أوِع ِة >  أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم ْو أك ْع أأ أفمم أدك اَْر ِإْن أيمم أفمم ْنممُه.ٍ ( أع
أد ْعمم أب أل)ِ  أه أتْم ِر اَْسمم أذاَ ِتمم ْع أل اَِل ِهمم ُأْم ًة ( ّد ّد ُممم ِع أت أيْسمم ِل أبممًة)ِ  ِري أهمماَ أق ِفي

ِة أر أماَ ِع ْل أهاَ ِل ّدُر أق أطاَُن ُي ْل ِه،ِ اَلّس ِي أ
ْ أر أل ِب ّدُر أو أقمم أت ِة أت أثمم أل أث ٍم،ِ ِب ّيمماَ ِفمميِ أأ

أصّح أْل أذاَ اَ ِإ أضْت،ِ أف ألممْم أم ِغْل أو أت ِة أيْشمم أر أممماَ ِع ْل أل ِباَ أطمم ْوُ أب ألمم أو أحّقممُه.ٍ (
أعُه أط ْق أماَُم أأ ِْل ًتاَ اَ أوُاَ أر أم ّق أصاَ أح ِه)ِ ِمْن أأ ِئ أياَ ِإْح ِه ِب ِر ْي ْي أغ ّقاَ أأ أتِح ُمْس
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أن ألممُه ِه ُدو ِر ْيمم أذاَ أغ ِإ أو ِر)ِ  أحّج أت ْلُم أكمماَ ألْت ( ُة أطمماَ ّد ْلُممم أل اَ ٍء ِب أيمماَ ْو إْح أأ

ُه أياَ ُه،ِ أأْح ْيُر ْكُم أغ ْلُح أماَ أفاَ أق أك أب أل ِفمميِ أس أو ِر.ٍ ( أحّجمم أت ْلُم ُع اَ أطمم ْق إّل أي
ِدًراَ ألىَ أقاَ ِء أع أياَ ِْلْح ْدًراَ اَ أق ِدُر أو ْق ْي أي أأ ِه)ِ  ْيم أل ألمىَ أع ِه أع ِئ أيمماَ ّنمُه إْح أِل  ;
ُنوٌُط أذاَ أم أك أو ِة.ٍ ( أح أل أمْص ْل ْي ِباَ أأ أحّجُر)ِ  أت ْلُم أحّجُر أل اَ أت أساَُن أي ْن ِْل أماَ إّل اَ
ِدُر ْق ألىَ أي ِه،ِ أع ِت أر أماَ ِإْن ِع أد أف ِه أزاَ ْي أل أل أع ّليِ أقمماَ أوُ أتمم ْلُم ِه اَ ِر ْيمم أغ ِل أأْن أف

أيِ ِي أد،ِ ُيْح ِئ أل اَلّزاَ أقاَ ُه أو ْيُر ُه،ِ أيِصّح أل أغ أحّجُر أل أت ِة ِفمميِ أقمماَ أضمم ْو اَلّر
ْوُُل ّليِ أق أوُ أت ْلُم أوُىَ.ٍ  اَ ْق أأ

أصّح(      أْل ِم أأّن أواَ أماَ ِْل أيِ أأْن ِل ِي أة ُيْح أع ْق أوُاٍَت ُب ْعيِِ أم أر ِم ِل أع أن
ٍة أي ٍة ِجْز أق أد أصمم ٍم أو أعمم أن ٍة أو)ِ  ّل أضمماَ ِم ( أعمم أن أسمماٍَن أو)ِ  ْن ِعيٍف إ أضمم أعممْن (

أضّم ِب ِة)ِ  أع ّنْج ّنوُِن اَل ْي اَل ِد أأ أعاَ ْب أْل أهاَِب ِفيِ اَ ّذ ألِب اَل أط ْعيِِ ِل أِلْن اَلّر

أع أن أس أيْم ّناَ أهاَ ِمْن اَل ِي ْع أذاَ أر ِهْم،ِ أيُضّر ألْم إ ّنممُه ِب أِل ّلىَ {;  ّلمُه أصم اَل
ِه ْي أل أم أع ّل أس أمىَ أو أع أح ِقي ّن ّنوُِن اَل ْيِل ِباَل أخ أن}ٍ،ِ ِل ِلِمي ْلُمْس ُه اَ أواَ ْبُن أر اَ
ّباَِن ِنيِ.ٍ ِح ّثاَ ُع أواَل ْن أم ْل ِديِث اَ أح أل ِل أمىَ { ِه إّل ِح ّل ُه ِل أواَ أر ِه}ٍ  ِل أرُسوُ ِل أو

ّي ِر أخاَ ُب ْل أهُر.ٍ (اَ ْظ أْل أض ألُه أأّن أواَ ْق ُه أن أماَ ِه ِح ْي أل ِة)ِ إ أج أحاَ ْل ْي ِل أهاَ أأ أد ْنمم ِع
أماَ ِر،ِ ِفيِ أك أحّر ْلُم أأْن اَ أرْت ِب أه أحُة أظ أل أمْص ْل ِه اَ أد ِفي ْع ِفيِ أب أهاَ.ٍ  ِر ُهوُ ُظ

أمىَ ْلِح ِنيِ اَ ّثاَ ُع أواَل ْن أم ْل أماَ اَ ْوُ أك أن أل ّي أعممًة أع ْق ٍد ُب أمْسممِج ْو ِل ٍة،ِ أأ أر أبمم أمْق
أل أو أل أيْحِميِ ( أو ِه)ِ  ْفِس أن أمىَ ِل ِه ِح ِر ْي أغ أأْصًل ِل

أعُة(> 94ص: <      أف ْن أم ِرِع أفْصٌل:  ِة اَلّشاَ ّي ِل أْلْص ْلُمُروُر)ِ اَ (اَ
ِه أيُجوُُز ِفي أو ُلوُُس ( ْلُج ِه اَ ٍة ِب أح أراَ ِت ٍة ِلْس أل أم أعاَ أممماَ أوُم ِه ِوُ أنْح أذاَ أو ألممْم إ

ْق ّي أض ألىَ ُي ِة،ِ أع أماَّر ْل أل اَ أرُط أو أت ْذُن ُيْش ِفيِ إ ِم)ِ  أماَ ِْل أك اَ ِل أفمماَِق أذ ّت ِل
ّناَِس ِه اَل ْي أل ألىَ أع ألُحِق أع ِر أت أصاَ ْع أْل ِر ِمْن اَ ْي ألممُه أغ أو ٍر.ٍ ( ِكي ِليممُل أن ْظ أت

ِه ِفي ِه)ِ  ِد أع ِد أمْق ِدي أتْشمم ِب ٍة)ِ  ّي ِر أباَ ِب ِة ( ّيمم ِن أتاَ ّتْح أهمماَ)ِ ِمّممماَ اَل ِر ْي أغ أو أيُضممّر أل (
ِة أماَّر ْل أوُ ِباَ ُه ْنُسوُُج أو أصٍب أم ِر أق أحِصي ْل  أكاَ

ْوُ(      أل أق أو أب ْي أس أأ ِه)ِ  ْي أل ألىَ إ ٍد إ أع ْق أعاَ أم أز أناَ أت أو أناَِن)ِ  ْث ِه (اَ ِفيمم
أماَ ُه أن ْي أب أع)ِ  أر ْق أأ أل ( ِقي أو ّدُم ( أق أماَ ُي ُه ُد أح أأ أماَُم)ِ  ِْل ِه اَ ِيمم أ

ْ أر ِب ْوُ ( ألمم أس أو ألمم أج
ْوُِضٍع أم ِة،ِ ِب أعاَّم ْل أقُه ُثّم ِل أر ًكاَ أفاَ ِر ِة،ِ أتاَ أف ْلِحْر ْو ِل ِقًل أأ أت ْن ألىَ ُم ِه إ ِر ْيمم أغ

أل أط ْنُه أب ّقُه)ِ ِم ِإْن أح أو أقُه ( أر أد أفمماَ ُعمموُ أي ّقممُه ألممْم ِل أح ُطممْل)ِ  ْب أأْن (إّل أي

أل ُطوُ ُتُه أت أق أر أفاَ ْيُث ُم أح ُع ِب ِطمم أق ْن ُه أي ُلوُ أعمماَِم ْنممُه ُم أن أع ُفوُ أل ْأ أيمم ُه)ِ أو أر ْيمم أغ
ُطُل ْب أي ّقُه أف ًء أح أوُاَ أس أق أو أر ِر أفاَ ْذ ُع ٍر ِب أف ْو أسمم أرٍض أأ أل أأْم أممم ٍر ِب ْذ ُعمم

ْوُ أل أس أو ألمم ٍة،ِ أج أح أراَ ِت أهمماَ ِلْسمم ِوُ أنْح أل أو أطمم ّقممُه أب أمممْن أح أو ِه.ٍ ( ِت أق أر أفمماَ ِبُم
ِلممِف95<ص:  أأ ِد ِمممْن >  أمْسممِج ْل ًعاَ اَ ْوُِضمم ِتمميِ أم ْف ِه ُي ُئ)ِ ِفيمم ِر ُيْقمم أو
أن ُقْرآَ ْل ْو اَ أث أأ ِدي أح ْل ْو اَ أه أأ ْقمم ْلِف ِلِس اَ أجمماَ ْل أكاَ أهمماَ.ٍ ( أوُ أنْح ِرٍع ِفمميِ أو أشمماَ

ِه ِفي أف ٍة)ِ  أل أم أعاَ ْفِصيُل ِلُم ّت ْوُ اَل أل أو ُق.ٍ ( ِب أس اَلّساَ ألمم ِه أج ٍة ِفيمم أل أصمم ألممْم ِل
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ّق أيِصْر أح ِه أأ ْي ِفيِ ِب أأ أهاَ)ِ  ِر ْي ٍة ِفيِ أغ أل أرىَ أص ْوُ ُأْخمم ألمم أف أقُه)ِ ( أر أفمماَ
أهاَ أل ْب ٍة أق أج أحاَ ِل ِد ( ِديمم أتْج أك أد)ِ  ُعمموُ أي ٍء ِل ِة ُوُضمموُ أبمم أجاَ ِإ ألممْم أداٍَع أو ُطممْل ( ْب أي

ِه ِب أصاَُصُه)ِ  ِت ِفمميِ اَْخ أك ( ْلمم ِة ِت أل أصممّح ِفمميِ اَلّصم أْل ِإْن اَ ْتمُرْك ألمْم أو أي
ِه ِفي ُه)ِ  أر أزاَ ِنيِ إ ّثاَ ُطُل أواَل ْب ِه أي ِت أق أر أفاَ أماَ ِلُم ٍة ِفيِ أك أل ْوُ أص أل أو أرىَ.ٍ ( ُأْخ

أق أب ألممىَ أرُجممٌل أسمم ْوُِضممٍع إ أبمماٍَط ِمممْن أم أبٍل،ِ ِر ْو ُمْسمم ٍه أأ ألممىَ أفِقيمم إ
ٍة أس أر ْد ْو أم ِفيِّ أأ ألىَ ُصوُ ْه إ أقاَ ْن ْنممُه ألممْم أخاَ أعممْج)ِ ِم ألممْم ُيْز أو ُطممْل ( ْب أي

ْنُه ِه أحّقُه)ِ ِم ِبُخُروِج ِء ( أراَ ٍة ِلِش أج ِإْن أحاَ أو ِه)ِ  ِوُ أنْح ْتُرْك ألْم أو أعُه أي أتاَ أم
ِه،ِ أوىَ ِفي ِلٌم أر أث ُمْس ِدي أذاَ أح أم {إ ُكْم أقمماَ ُد أحمم ِه ِمممْن أأ ِلِسمم ُثممّم أمْج
أع أج ِه أر ْي أل أوُ إ ُه ّق أف أح ِه}ٍ.ٍ أأ ِب

ِدُن(      ْع أم ْل اَ ِهُر أفْصٌل:  ّظاَ أوُ اَل ُه أج أماَ أو أر أل أخ ألٍج ِب أماَ ِع ّن ِإ أو
ألُج ِع ْل ِر ِفيِ اَ أكْسمم ِب ْفممٍط)ِ  ِن أك ِه.ٍ ( ِل ْفِصي ّنمموُِن أت أصممُح اَل ْف أهمماَ ِمممْن أأ ْتِح أف

ِر96<ص:  أكْسممم ِب ِريمممٍت)ِ  ْب ِك أو ِه > ( ِلممم ّو أوُ أأ ُهممم أو ٍر)ِ  أقممماَ أو ْفمممُت ( اَلّز
أضّم ِب أياَ)ِ  أوُموُْم ِه ( ِل ّو ّد،ِ أأ أم أصُر ُي ْق ُي أوُ أو ُه ٌء أو ْلِقيه أشيِْ أبْحُر ُي ْل ألممىَ اَ إ

ُد اَلّساَِحِل،ِ أيْجُممم أيِصمميُر أف ِر أو أقمماَ ْل ِتمميِ أل أكاَ ّل ُذ اَ أخمم ْؤ ِم ِمممْن ُت أظمماَ ِع
أتىَ ْوُ أم ْل أهاَ اَ ّن ِإ ِر أف أكْسمم ِب ٍم)ِ  أراَ ِبمم أو أسممٌة.ٍ ( ِه أنِج ِلمم ّو أجممٌر أأ أمممُل أح ْع ْنممُه ُي ِم

أجاَُر أأْح أو ُدوُر.ٍ ( ُق ْل ألُك أل أرًحىَ اَ ٍء ُيْم أياَ ِإْح أل ِب ُبُت أو ْث ِه أي أصاٌَص ِفي ِت اَْخ
ٍر أحّج أت أل ِب ْفِع أو ِباَلّر أطاٍَع)ِ  ْق ْي إ أطاَِن ِمْن أأ ْل أوُ أبْل اَلّس أرٌك ُهمم أت ُمْشمم

أن ْي ّناَِس،ِ أب ِء اَل أماَ ْل ِري أكاَ أجمماَ ْل ِأل اَ أك ْل أطمِب أواَ أح ْل ْوُ أواَ ألمم أنمىَ أو ِه أب ْيم أل أع
ِلْك ألْم أداًَراَ أة أيْم أع ْق ُب ْل أل اَ ِقي أهاَ أو ُك ِل ِه أيْم ِإْن ِبمم أفمم أق ( ْي أضمماَ أأ ُلممُه)ِ  ِني

أحاَِصُل ْل ْنُه اَ ْيممِن أعْن ِم أن ْث أثًل اَ أءاَ أم ِه أجمماَ ْيمم أل أم إ ّد ُقمم ِه ( ْيمم أل ُق)ِ إ ِب اَلّسمماَ
ِر ْد أق ِب أل ( أقاَ ِه)ِ  ِت أج أممماَُم أحاَ ِْل ُذ اَ ْأُخمم أتِضمميه أممماَ أي ْق ُة أت أد أعمماَ ْل ِه،ِ اَ ِل أثمماَ أِلْم

ِإْن أفمم أب ( ألمم ًة أط أد أيمماَ أصممّح ِز أْل أِلّن أفاَ أعمماَُجُه)ِ ;  أفُه إْز ُكمموُ ِه ُع ْيمم أل أع
ِر،ِ أحّج ّت ِنيِ أكاَل ّثاَ ُذ أواَل ْأُخ أء أماَ أي ْوُ أشاَ أل أف ِه.ٍ ( ِق ْب أس ًعمماَ ِل أم ِه.ٍ ( ْيمم أل أءاَ)ِ إ أجاَ

أممماَ ُه أن ْي أب أع)ِ  أر ْقمم ِفمميِ أأ ِنيِ ( ّثمماَ أواَل أصممّح)ِ  أْل ّدُم اَ أقمم أممماَُم ُي ِْل ُه أمممْن اَ أراَ أيمم
أج،ِ أوُ ِلُث أأْح ّثاَ أنّصُب أواَل ْقِسمُم أمْن ُي أل أي أحاَِصمم ْل ِدُن اَ ْعمم أم ْل أواَ أممماَ.ٍ ( ُه أن ْي أب

ِطُن،ِ أبمماَ ْل أوُ اَ ُهمم ألٍج إّل أيْخممُرُج أل أممماَ أو ِع أهٍب ِب أذ ٍة أكمم ِفّضمم ٍد أو ِديمم أح أو
أحاٍَس،ِ ُن ألُك أل أو ِر ُيْم ْف أح ْل أل ِباَ أم أع ْل ِنيِ ِفمميِ اَ ّثمماَ أواَل ِر)ِ  أهمم ْظ أْل ألممُك اَ ُيْم

أك ِل أذ أوُاَِت ِب أم ْل أذاَ أكاَ أياَ إ أق أأْح ُفممّر ّوُل،ِ أو أْل أأّن اَ أيِ ِبمم ِيمم ْلُمْح ِنيِ اَ ْغ أت أيْسمم
أممِل،ِ أعْن أع ْل ّنيمُل اَ ُثموٌُث أواَل ْب أقماَِت ِفميِ أم أب أْلْرِض أط ِوُُج اَ ُكمّل ُيْحم
ٍم ْوُ ألىَ أي ٍر إ ْف أمٍل أح أع ألىَ أو أع ْلِك أو ْلِم ّد أل اَ ِد ِمْن ُب ّلممِك،ِ أقْصمم أم ّت اَل

ّنيممِل،ِ أوُخممُروِج أوُ اَل ُهمم أل أو ْبمم ِه أق ِر،ِ ُخُروِجمم أحّج أت ْلُم ألممىَ أكمماَ أع ِم أو أد أعمم
ْلِك،ِ ْلِم أوُ اَ ّق ُه أحمم ِه أأ ِكممْن،ِ ِبمم أذاَ أل أل إ أقمماَُمُه،ِ أطمماَ ِه أفِفمميِ أم أعمماَِج إْز
ألُف ْلِخ ُق اَ ِب ِر،ِ ِفيِ اَلّساَ ِه ّظاَ ْوُ اَل أل أم أو أحمم أد ِه اَْز ْيمم أل أنمماَِن أع ْث ألممىَ اَ أع أف
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ِه ْوُج أْل ِة،ِ اَ أق ِب أطاَِن اَلّساَ ْل ِللّس ُعُه أو أطاَ ْق ألىَ إ ْلممِك أع ْلِم أذاَ اَ أكمم ألممىَ أو أع
ِه أدِم ِر،ِ ِفيِ أع أه ْظ أْل أل اَ ُع أو ِط ْق أر ُي أداَ ْقمم أْل ّتىَ اَ أأ أتمم أطممِع أي ْق ْلُم أمممُل ِل أع ْل اَ
ِه،ِ ْي أل ُذ أع أْلْخ ْنُه أواَ أيُجوُُز ِم ألمىَ أو ْيِن أع أل ْوُ أقم ْل أممُل اَ أع ْل ِه،ِ اَ ُذ ِفيم أْلْخم أواَ

ْنُه ِر ِم ْي أغ ْذِن ِب ِم إ أماَ ِْل ّنُه اَ ِإ ٌد أف ّد أر أت أن ُم ْي ِر أب ِه ّظاَ أمْن اَل أو أوُاَِت.ٍ ( أم ْل أواَ
أياَ ًتاَ أأْح أوُاَ أر أم أه أظ ِه أف ِدٌن ِفي ْع ألْم أم ِطٌن)ِ  ألْم أباَ ْع ِه أي ّنممُه ِب أِل أكُه)ِ ;  أل أم )
ِء ِمْن أزاَ أْلْرِض أأْج أم اَ ّد ُق أهاَ أو ِك ْل ِء،ِ ِلِم أياَ ِْلْح ِإْن ِباَ أم أف ِل ِه أع أذ ِب أخمم ّت ِاَ أو

ِه ْيمم أل ِه أفِفمميِ أداًَراَ،ِ أع ِكمم ْل أقمماَِن ِم ِري أماَ أط ُه ُد أحمم ألممىَ أأ ْيِن أع أل ْوُ أقمم ْل اَ
ْيِن،ِ أق ِب ِنيِ اَلّساَ ّثاَ ُع أواَل ْطمم أق ْل ْلممِك،ِ اَ ْلِم أأّممماَ ِباَ أعممُة أو ْق ُب ْل ُة اَ أيمماَ ْلُمْح أل اَ أف

ألُك ِء،ِ ُتْم أياَ ِْلْح أل ِباَ ِقي ألُك أو ِه ُتْم أم ِب ّد أق أت أن أأّن أو ِد ْعمم أم ْل أر اَ ِه ّظمماَ أل اَل
ألُك ِء،ِ ُيْم أياَ ِْلْح ِفيِ ِباَ ِوي أو أحاَ ْل ِه اَ ِر ْي أغ أياَ أمْن أأّن أو ًتمماَ أأْرًضمماَ أأْح أوُاَ أم
أر أه أظ أهاَ أف أد ِفي ْع ِء أب أياَ ِْلْح ِدٌن،ِ اَ ْع ِطٌن أم ْو أباَ ِهٌر أأ أكممُه أظمماَ أل ّنممُه أم أِل  ;

أهْر ألْم ْظ ِء.ٍ  إّل أي أياَ ِْلْح ِباَ
ُه(     أياَ ْلِم أحُة أواَ أباَ ْلُم ِة ِمْن اَ أي ِد ْو أْل ِوُي اَ أت ّناَُس أيْس ّنيِل اَل أكاَل أهاَ)ِ  ِفي

أراَِت ُف ْل ُيوُِن أواَ ُع ْل أواَ ُيوُِل ِفيِ ( أوُسمم أبماَِل)ِ  ْلِج ِر اَ أطماَ أْلْم >97<ص:  اَ
ِوُي أت أيْس ّناَُس ( أأْن اَل ِب أهاَ)ِ  أذ ِفي ْأُخ ُهْم ُكّل أي ْن ِإْن أماَ ِم أف ُء.ٍ ( أشاَ أد أي أراَ أ

أ

ْوٌُم أيِ أق ْق ْتِح أس أف ِب أراَِضيهْم)ِ  أ
ِء أ أل اَلّراَ ْلٍف ِب أهمماَ أأ ْن أق (ِم أضمماَ أممماَُء أف ْل اَ

ُهممْم ْن ُهْم أع ْعُضمم أب ألممىَ أو ْع أقىَ أأ ألممىَ أسمم ْع أْل ألىَ اَ ْع أْل أس أفمماَ أبمم أح ُكممّل أو
ُهْم ْن ٍد)ِ ِم أء أواَِح أماَ ْل ّتىَ (اَ أغ أح ُل ْب ّنُه أي أِل ْيِن)ِ ;  أب ْع أك ْل ّلىَ اَ ّلممُه أص ِه اَل ْيمم أل أع

أم ّل أسمم أضممىَ أو أك أق ِل أذ أحُه ِبمم ِكُم أصممّح أحمماَ ْل ألممىَ اَ ْيِن أشممْرِط أع أخ ْي اَلّشمم
ِإْن أف أن ( أْلْرِض ِفمميِ أكمماَ ٌع)ِ ِمممْن اَ أفمماَ ِت أرٍف اَْر أفمماٌَض)ِ ِمممْن أطمم ْنِخ أواَ )

أرٍف أد أط ِر ْف ُأ أرٍف ُكّل ( أمماَ أطم ِب ْقيٍِ)ِ  أسم أوُ ِب ُقمُه ُهم ِري أل أط ِفميِ أقماَ
ِة أض ْو ُقُه،ِ اَلّر ِري أيِ أأْن أط ِق ِفُض أيْس أخ ْن ْلُم ّتىَ اَ أغ أح ُل ْب ْيِن،ِ أي أب ْع أك ْل ُثممّم اَ

ُه ّد أيِ ُثّم أيُس ِق أع،ِ أيْس ِف أت ْلُمْر ْوُ اَ أل أن أو ُء أكاَ أماَ ْل أجِميِع أيِفيِ اَ ْل أقىَ ِباَ أس
أء أمْن ُهْم أشاَ ْن أتىَ ِم أماَ أم أو أء.ٍ ( أذ أشاَ أذاَ ِمْن ُأِخ ِء أه أماَ ْل أنمماٍَء ِفمميِ اَ إ

أك ِل ألىَ ُم ِنيِ أع ّثاَ أواَل ألُك أل اَلّصِحيِح)ِ  ِكّن ُيْم ُه أل أذ ألىَ آَِخ ْو ِه أأ ِمممْن ِب
ِه ِر ْي ِفُر أغ أحاَ أو ٍر ( ْئ أوُاٍَت ِب أم أن ِب ُدو أفاَِق)ِ  ِت ّلِك ِلِلْر أم ّت ألىَ اَل ْو أأ أهمماَ ( ِئ أماَ ِب
ّتىَ أذاَ أح ِإ أف أل)ِ  أتِح أل أيْر أح أت أر اَْر ِه،ِ أصاَ ِر ْي أغ أل أك ْب أق ِه أو ِل أحاَ ِت أس اَْر ْي ألممُه أل
ُع ْن أل أماَ أم أض ْنُه أف أتاٍَج أعْن أع ِه،ِ ُمْح ْي أل أذاَ ِللّشْرِب إ أقىَ إ أت ِوُ اَْس ْل أد ِب

ِه ْفِس أل أن ُع أو ْن أوُاَِشيه،ِ أم ألُه أم ُع أو ْن ِه أم ِر ْي ْقيِِ ِمْن أغ ِه اَلمّزْرِع أسمم ِبم
ُة أر ُفوُ أمْح ْل أواَ ّلِك ( أم ّت ْو ِلل ْلٍك ِفيِ أأ أهمماَ ِم ِفُر أحاَ ِلممُك)ِ  أهمماَ أيْم أء أماَ ِفمميِ (

ّنُه أِل أصّح)ِ ;  أْل ٌء اَ أماَ أكممُه أن أل ِة أم أر أم ّث ِنيِ أكمماَل ّثمماَ ُكممُه أل أواَل ِل ِديِث أيْم أحمم ِل
ّناَُس ُء {اَل أكاَ أر ٍة ِفيِ ُش أث أل ِء ِفيِ أث أماَ ْل ِأل اَ أك ْل ُه أواَ أواَ أر ِر}ٍ  ّنمماَ ْبممُن أواَل اَ

أجْه ٍد أممماَ أناَ ِإْسمم ٍد ِب ّيمم ًء أج أوُاَ أسمم أو أكممُه ( أل أزُمممُه أل أل أأْم أم ْل أدُل أي أممماَ أبمم
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أل أض ِه أعْن أف ِت أج أزْرٍع أحاَ أيِجُب ِل ٍة)ِ <ص:  أو أي أماَِشمم ألممْم98ِل ْد >  أيِجمم
أهاَ ُب ًء أصاَِح ألىَ أماَ أع أباًَحاَ.ٍ ( ِة ُم أممم ِلُحْر ِنيِ اَلممّروِح،ِ اَلّصِحيِح)ِ  ّثمماَ أل أواَل

ِء أيِجُب أممماَ ْل ِز أكاَ أر ْلُمْحمم ٍء،ِ ِفمميِ اَ أنمماَ ألممىَ إ أع ّوِل أو أْل ُذ أيُجمموُُز أل اَ أأْخمم

أوٍُض ْنُه،ِ ِع ألىَ أع ْهيِِ اَلّصِحيِح أع ّن ْيِع أعْن ِلل ِء،ِ أفْضممِل أب أممماَ ْل ُه اَ أواَ أر
ِلٌم ِديِث ِمْن ُمْس ٍر،ِ أح ِب ِنيِ أجاَ ّثاَ أممماَ أيُجمموُُز أواَل أعممُم أك ْط أطّر ُي ْلُمْضمم اَ

أوُِض ِع ْل ُة ِباَ أناَ أق ْل أواَ أن ( ْي أب أكُة)ِ  أر أت ْلُمْش أهاَ اَ ِك أسُم ُمّل ْق ُي أهاَ ( ُؤ أصممِب أماَ أن ِب
ٍة أب أش ِر ُعْرِض ِفيِ أخ ْه ّن أهاَ اَل ُقٌب ِفي أيٌة ُث ِو أساَ أت ْو ُم أتٌة أأ ِو أفاَ أت ألممىَ ُم أع

ِر ْد أيُجوُُز أق أو أصِص)ِ  ْلِح أن أأْن اَ ُكوُ أيًة أت ِو أساَ أت أع ُم ُوِت أم أفاَ أصِص،ِ أت ْلِح اَ
أأْن أذ ِب ْأُخ ُلِث أصاَِحُب أي ّث أثًل اَل أبًة أم ْق أخُر ُث ْيِن،ِ أواَْل أت أب ْق ُق ُث أيُسوُ ُكّل أو

ٍد أبُه أواَِح ألىَ أنِصي ُهْم إ أل أو ِه.ٍ ( أمُة أأْرِض ِقْسمم ْل أأْن اَ أكمم ًة)ِ  أأ أيمم أهاَ أيِ ُم ِق أيْسمم
ٍد ُكّل ُهْم أواَِح ْن ْوًُماَ ِم ْو أي ُهْم أأ ْعُض ْوًُماَ أب ُهْم أي ْعُضمم أب أر أو أثمم ْك أسممِب أأ أح ِب

ِه ِت ُكّل ِحّص ِل ُهْم أو ْن ُع ِم ِة أعْن اَلّرُجوُ أأ أي أهاَ ْلُم أتىَ اَ أء.ٍ  أم أشاَ

الوقإف كتاب
أوُ      ِه ُه ِل ْوُ أق ْفت أك أق ِري أو ألىَ أداَ ِء،ِ أع أراَ أق ُف ْل ُق اَ ّق أح أت أي ِقٍف أف أوُاَ ِب

ُقمموٍُف ْوُ أم ُقمموٍُف أو ْوُ أم ِه أو ْيمم أل ٍة أع أغ أتممىَ أوِصممي أأ ِة أو أعمم أب أْلْر أع ِباَ أممماَ أممم
أرُط أت أهاَ ُيْش ألىَ ِفي أذاَ أع ِتيِب أه ّتْر أشممْرُط اَل أل.ٍ ( أقاَ ِقممِف أف أوُاَ ْل ِصممّحُة اَ
ِه ِت أر أباَ ّيُة ِع ِل ْه أأ أبّرِع)ِ <ص:  أو ّت ْي99اَل أأ أل >  ْقممُف أيِصّح أف ِبيِّ أو اَلّصمم

ُنمموُِن أمْج ْل ِه أواَ ِفي أشممْرُط أواَلّسمم أو)ِ  ِتِب.ٍ ( أكمماَ أم ْل ُقمموُِف أواَ ْوُ أم ْل أواَُم (اَ أد
أفاَِع ِت ْن ِه اَِل ْفِع أل ِب ِبمماَلّر ُعوٌُم)ِ  ْط أل أم ُفممُه أيِصممّح أف ْق أِلّن أو أتممُه ;  أع أف ْن أم

أل ِفيِ أف أحاٌَن)ِ  ْي أر أو ِه.ٍ ( ِك أل ْه ِت ُفُه أيِصّح اَْس ْق ِة أو أع ِه،ِ ِلُسْر ِد أساَ ِفمميِ أف أو
ِم ِضمْمِن أواَ أفماَِع أد ِت ْن ُلُه اَِل ِكمْن ُحُصموُ أرُط أل أل أت ُلُه ُيْشم ِفميِ ُحُصموُ
أحاَِل ْل ْقممُف أيُجمموُُز أبممْل اَ ِد أو ْبمم أع ْل أجْحممِش اَ ْل ْيِن أواَ أر ِغي أواَلّزِمممِن اَلّصمم
ِذي ّل أجىَ اَ أواَُل ُيْر ِه.ٍ  أز ِت أن أماَ أز

أيِصممّح(      ْقممُف أو أممماَِع أو ِْلْج ِباَ ٍر)ِ  أقمماَ أفمماَِق أع ّت ُقمموٍُل)ِ ِل ْن أم أو )
أن ِلِمي ْلُمْسممم ألمممىَ اَ ْقمممِف أع ِر أو أحْصممم ْل ِديمممِل100<ص:  اَ أناَ أق ْل أواَ  <

ِلمميِّ أل ٍر ُكممّل ِفمميِ أواَلّز ُقمموُِل أوِمممْن أعْصمم ْن أم ْل ُد اَ ِبيمم أع ْل ألُب اَ ّدو أواَلمم
أف أق أو أشاٍَع)ِ  أم أو أمُر ( أيِ ُع ّلُه أرِض ْنممُه اَل ِة أع أئمم ٍم ِماَ ْه أر ِمممْن أسمم أبمم ْي أخ

ًعاَ أشاَ ُه أم أواَ ِعيِّ أر ِف ُع اَلّشاَ أشاَ أم ْل ُق أواَ ُد ُقوُِل أيْص ْن أم ْل ِنْصِف ِباَ ٍد أك ْب أع
أل ِري أو ُفممُه أيْسمم ْق ألممىَ أو ّنْصممِف إ أل اَل ِر.ٍ ( أخمم ٍد اَْل ْبمم ْوٍُب أع أثمم ِفمميِ أو

ْي أأ ِة)ِ  ّذّم أماَ أيِصّح أل اَل ُه ُف ْق ِم أو أد أع ّيِن ِل أع ِة ِفمميِ أممماَ أت ّذّممم أذاَ اَل أهمم أو
أنىَ ْث أت ْلُمْس ُقوُِل ِمْن أكاَ ْن أم ْل ْعِض ِفيِ اَ ِه أب ِل أوُاَ أيِصممّح أأْح أل)ِ  أو ْقممُف ( أو )

ّنُه ُحّر أِل أسُه)ِ ;  ْف ِلُك أل أن أذاَ أيْم أك أو أتُه.ٍ ( أب أق ٌة أر أد أل ْوُ أت ْلٌب ُمْس أك ّلٌم أو أع ُم
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ُد أح أأ ِه أو ْي أد ْب أِلّن ِفمميِ أع أصممّح)ِ ;  أْل أة اَ أد أل ْوُ أت ْلُمْسمم ألممٌة اَ ِي ألممىَ آَ ْتممِق إ ِع ْل اَ
أهاَ ّن أ

أ أك أقممٌة،ِ أف ِتي ْلممُب أع أك ْل ْيممُر أواَ ُلمموٍُك،ِ أغ ُد أمْم أحمم أأ ْيِن أو أد ْبمم أع ْل أهممٌم،ِ اَ ْب ُم
ِبُل أقاَ أصّح أوُم أْل ِه اَ أف أيِقيممُس ِفي ْقمم أوُ ْل ألممىَ اَ ْتممِق أع ِع ْل أممماَ اَ ِفي ألممُه أو ْب أق
ِقيُس أفُه أي ْق ألىَ أو ِه.ٍ  أع ِت أر أجاَ إ

ٌع(      ِلممُك)ِأفممْر أماَ ِة :  أعمم أف ْن أم ْل أن اَ ِة ُدو أبمم أق ِر اَلّر ْأِج أت ْلُمْسمم أكاَ
أصىَ ْلُموُ ِة،ِ ألُه أواَ أع أف ْن أم ْل ْقُفُه أيِصّح أل ِباَ اَ أو أه ّياَ ْوُ إ ألم أو أف ( أقم أنماًَء أو ِب

ْو أراًَساَ أأ ٍة أأْرٍض ِفيِ ِغ أر أج ْأ أت أماَ ُمْس ُه أصممّح أل أْل ِنيِ أفاَ ّثمماَ أواَل ُه)ِ  أوُاَُز أجمم
ُع ْن أم ْل ْذ اَ ِلِك إ أماَ أْلْرِض ِل أماَ،ِ اَ ُه ُع ْل أل أق ُدوُم أف ُع أي أفاَ ِت ْن أممماَ،ِ اَِل ِه أنمماَ ِب ْل ُق
ْكِفيِ أواَُمُه أي ألىَ أد ْلِع،ِ إ أق ْل أد اَ ْع ِة أب ّد ِة ُممم أر أجمماَ ِْل ِإْن اَ أع أفمم ألمم أء،ِ أق أنمماَ ِب ْل اَ
أيِ ِق أب ًعاَ أو ِف أت ْن ِه ُم أوُ ِب ُه ْقممٌف أف أممماَ أو أن أك ِإْن أكمماَ أق ألممْم أو ْبمم أيِصمميُر أي أف
ًكاَ ْل ُقوُِف،ِ ِم ْوُ أم ْل ِه ِل ْي أل ْو أع ُع أأ ألىَ أيْرِج ِقِف،ِ إ أوُاَ ْل أهمماَِن اَ أقمماَُس أوْج ُي أو

ِء أناَ ِب ْل أك ِفيِ ِباَ ِل ِإْن أذ أفمم أراَُس.ٍ ( ِغمم ْل أف اَ أقمم ألممىَ أو ّيممٍن أع أع ٍد ُم ْو أواَِحمم أأ

أط أجْمٍع ِر ُت أكاَُن ُاَْش أأْن إْم ِب ِه)ِ  ِك ِلي أن أتْم ُكوُ ًداَ أي ْوُُجمموُ أل أم ْقممِف أحمماَ أوُ ْل اَ
ِرِج ِفيِ أخاَ ْل ْهًل اَ أل أأ أف ْلِك.ٍ ( ْلِم ألىَ أيِصّح ِل ِنيٍن أع أل أج ألىَ أو ِد أع ْبمم أع ْل اَ

ِه أنْفِس ْوُ ِل ألمم أق أف ألمم ْط ِقممُف أأ أوُاَ ْل أف اَ ْقمم أوُ ْل ِه اَ ْيمم أل أوُ أع ُهمم ْقممٌف أف ألممىَ أو أع
ْي أأ ِه)ِ  ِد ّي أمُل أس ألىَ ُيْح أك أع ِل أيِصّح101<ص:  أذ ِل ْوُ  >  أل أو أق ( ألمم ْط أأ

أف ْق أوُ ْل ألىَ اَ ٍة أع أم ِهي أغاَ أب أل أل ِقي أوُ أو ْقٌف ُه ألىَ أو أماَ أع أك أهاَ)ِ  ِك ِل ِفيِ أماَ
ْقِف أوُ ْل ألممىَ اَ ِد،ِ أع ْبمم أع ْل أق اَ ُفممّر ّوُل أو أْل أهمماَ اَ ّن أ

أ أسممْت ِب ْي ْهًل أل ّلممِك أأ أم ّت ِلل
أحاٍَل ألِف ِب ِد ِبِخ ْب أع ْل ّنُه اَ ِإ ْهٌل أف ِليِك ألُه أأ أتْم ِه ِب ِد ّي ْوٍُل،ِ ِفيِ أس ْوُ أق أل أو
أف ِق ألىَ ُو أهاَ أع ِف أل ِه أع ِفي ألُف.ٍ  أف ْلِخ اَ

ْقُف(      أوُ ْل أيِصّح)ِ اَ ألىَ أو أع ْو ِذّميِّ ( ّد أأ أت ِبيِّ ُمْر أحْر ِه)ِ أو ْفِس أن أو
ٍم ِمممْن ِل ْو ُمْسمم ألممىَ ِذّممميِّ أأ أع أل)ِ  ّد ( أتمم ِبمميِّ (ُمْر أحْر ْي أو أأ ِه)ِ  ْفِسمم أن أو

ِقممُف أوُاَ ْل ِفمميِ اَ ِفمميِ ( أصممّح)ِ  أْل ألِث اَ ّث أِلّن اَل ّد ;  أتمم ْلُمْر ِبمميِّ اَ أحْر ْل أل أواَ
أم أواَ أممماَ،ِ أد ُه ْقممُف أل أوُ ْل أقٌة أواَ أد أمممٌة،ِ أصمم ِئ أوُ أداَ ُهمم ِليممُك أو ٍة أتْم أعمم أف ْن أم

أهاَ ُك ِلي أتْم أسُه أف ْف أحاَِصِل،ِ أتْحِصيٌل أن ْل ِبُل ِل أقاَ أصّح أوُم أْل ّد ِفمميِ اَ أتمم ْلُمْر اَ
ِبيِّ أحْر ْل أماَ أواَ ُه ِقيُس ألىَ أي ّذّميِّ،ِ أع ِفيِ اَل ْفِس أو ّن ُقوُُل اَل ُق أي أقاَ ِتْح اَْسمم
ِء ًفاَ اَلّشيِْ ْق ْيُر أو ِه أغ ِق أقاَ ِتْح ًكاَ،ِ اَْس ْل ْقِف أوِمْن ِم أوُ ْل ألممىَ اَ ِه،ِ أع أنْفِسمم

أط أأْن ِر أل أأْن أيْش ُك ْأ ِه ِمْن أي ِر أماَ ْو ِث أع أأ ِف أت ْن ِه أي ِه ِب ألُف.ٍ  أفِفي ْلِخ اَ
ٌع(      ْوُ)ِأفْر أل أل :  ْيِن أقاَ أل أرُج ْفت ِل أق أذاَ أو ألىَ أه أماَ أع ُك ِد أح ألْم أأ

ِه أيِصّح،ِ ِفي أماٌَل أو ِت ْيِخ اَْح ِبمميِ ِللّشمم أ
ٍد أ أحّممم ًعمماَ ُم ِري ْف ألممىَ أت ّنممُه أع أل أأ

أرُط أت ُبوُُل.ٍ  ُيْش أق ْل اَ
ِإْن(      أف أو أق ألىَ أو ِة أع أه ٍة ِج أي ْعِص ِة أم أر أماَ ِع أس أك ِئ أناَ ِطٌل)ِ أك أباَ أف

ّنُه أِل أنٌة ;  أعاَ ألىَ إ ْو أع أأ ِة.ٍ ( أي ْعِص أم ْل ِة اَ أه ٍة ِج أب ِء ُقْر أراَ أق ُف ْل أممماَِء أكمماَ أل ُع ْل أواَ
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ِد أسمماَِج أم ْل ِرِس أواَ أداَ أممم ْل أجْزًممماَ أواَ ْو أصممّح)ِ  أأ ٍة ( أهمم أهممُر أل ِج ْظ أهمماَ أت ِفي
أبُة ُقْر ْل ِء اَ أياَ ِن ْغ أْل أصّح)ِ.ٍ <ص:  ِفيِ أصّح أكاَ أْل أظًرا102َاَ أن ألممىَ >  أأّن إ

أف ْق أوُ ْل ِليٌك اَ ِنيِ أتْم ّثمماَ أظممُر أواَل ْن ألممىَ ُي ّنممُه إ أبممٌة أأ أل ُقْر أة أو أبمم ِفمميِ ُقْر
أل أو ِء.ٍ ( أياَ ِن ْغ أْل ِه إّل أيِصممّح اَ ِر ْيم أغ أك ْفممٍظ)ِ  أل ِريُحُه ِممْن ِب أصم أو ِليمِك.ٍ ( ّتْم اَل

ْفت أق ألممىَ أو أع أذاَ)ِ  أذاَ أكمم ْو أكمم أأ أفممٌة أأْرِضمميِ ( ُقوُ ْوُ ِه أم ْيمم أل ِبيُل أع ّتْسمم أواَل
ِبيُس ّتْح ْيًضاَ أواَل أأ أحاَِن)ِ  ِري ألىَ أص أع ِنيِ ( ّثاَ أواَل أماَ اَلّصِحيِح)ِ  أتمماَِن ُه أي أناَ ِك

أماَ ُه ّن ِل
أ أراَ ألْم ;  ِه أت أر أيْشمم أهاَ ِت ْقممِف اَْشمم أوُ ْل ِلُث اَ ّثمماَ ِبيُل أواَل ّتْسمم أقممْط اَل أف

أيٌة أناَ ّنُه ِك أِل ِبيِل ِمْن ;  أوُ اَلّس ُه أهٌم أو ْب ْوُ ُم أل أو أل ( ْقت أقمماَ ّد أصمم أذاَ أت أكمم ِب
أقًة أد أمًة أص أحّر ْو ُم أفًة أأ ُقوُ ْوُ ْو أم ُع أل أأ أباَ أل ُت أهُب أو ِريٌح ُتوُ أصمم ِفمميِ أف

ِر ْك ِذ ِل أصّح)ِ  أْل ِم اَ ِري ّتْح ْو اَل ْقِف أأ أوُ ْل ْو اَ ِه،ِ أأ ْكِم ِنيِ ُح ّثاَ أوُ أواَل أيممٌة ُهمم أناَ ِك
ِه ِل أماَ ِت أك ِلْح ِلي ّتْم ُلُه اَل ْوُ أق أو أض.ٍ ( أمْح ْل ْقت اَ ّد أص أقْط أت أس أف ْي ِريٍح أل أص ِب

ِإْن ِنمميِ أو ْع أي أوُىَ)ِ  ِه أيْحُصممُل أل أنمم ْقممُف ِبمم أوُ ْل ِإْن اَ ُه.ٍ (إّل أو أوُاَ أأْن أنمم

أف ألممىَ ُيِضي ٍة إ أهمم ِء ِج أراَ أق ُف ْل أكمماَ ٍة)ِ  أف أعاَّممم ْقمم أوُ ْل ِوُي)ِ اَ ْنمم أي أو أيْحُصممُل ( أف
أك ِل أذ ُكوُُن ِب أي أيًة أف أناَ ِه،ِ ِك ألِف ِفي أضاَِف ِبِخ ْلُم ألممىَ اَ ّيممِن إ أع ْلُم ٍد اَ أواَِحمم

ْو أر،ِ أأ أث ْك ّنُه أأ ِإ ِريٌح أف ِليِك ِفيِ أص ّتْم أمْحممِض اَل ْل أل اَ ِرُف أف أصمم ْن ألممىَ أي إ
ْقِف أوُ ْل ِه،ِ اَ ِتمم ّي ِن أل ِب ُكمموُُن أف أيممًة أي أناَ ِه ِك ُلُه ِفيمم ْوُ أقمم أس أف ْيمم ِريٍح أل أصمم أل ِب
أم ُهوُ أصّح أمْف أْل أواَ ألُه أأّن ألُه.ٍ ( ْوُ ْي أق أأ ِكيِن أحّرْمته)ِ  أساَ أم ْل ْو ِل أأ ْدته ( ّب أأ

أس ْي ّنُه أل أِل ِريٍح)ِ ;  أص أمُل أل ِب ْع أت ِقّل ُيْس أت أممماَ ُمْس ّن ُد إ ّكمم أؤ ِه،ِ ُي أممماَ ِبمم أك
أم ّد أق ِنيِ أت ّثاَ أوُ أواَل ِريٌح ُه ِه أص ِت أد أفاَ أض ِِل أر أغ ْل ِبيِس اَ ّتْح أصّح.ٍ أكاَل أْل أو)ِ اَ )
أأّن ألُه ( ْوُ ْلت أق أع أة أج أع ْق ُب ْل ًداَ اَ ِه أتِصيُر أمْسِج ِنيِ ِب ّثمماَ أواَل ًداَ)ِ  أل أمْسِج

ِه أتِصيُر ًداَ ِب ّنُه أمْسِج أِل أس ;  ْي ِه أل ٌء ِفي أفمماَِظ ِمممْن أشيِْ ْل ِقممِف أأ أوُاَ ْل اَ
أب ُأِجي ّنُه أو أأ ِئٌم ِب أمُه أقاَ أقاَ ِه أم ِر أعاَ ِد ِِلْش ْقُصوُ أم ْل ِه ِباَ ِر أهاَ ِت ِه أواَْش  ِفي
أصّح(      أْل أأّن أو)ِ اَ أف ( ْق أوُ ْل ألىَ اَ ّيٍن أع أع أرُط ُم أت ِه ُيْش ُلُه)ِ ِفي ُبوُ أق

أظًراَ ألىَ أن ّنُه إ ِليٌك أأ ُكْن أتْم أي ْل ّتِصمًل أف أجمماَِب ُم ِْلي ِة ِباَ أبم ِه ْل ِنيِ أكاَ ّثمماَ أواَل
أظُر ْن ألىَ ُي ّنُه إ أبٌة أأ ْوُ ُقْر أل أو ّد ( أل ُر أط ْنُه أب ّقُه)ِ ِم أناَ أح ْط أر أش أل ( ُبوُ أق ْل اَ

أأّماَ أأْم ْقُف أل)ِ  أوُ ْل ألىَ اَ ٍة أع أه ٍة ِج ِء أعاَّم أراَ أق ُف ْل ْو أكاَ ألىَ أأ ِد أع أمْسِج ْل اَ
أباَِط.ٍ <ص:  أل103أواَلّر أف أرُط >  أت ِه ُيْشمم ُبمموُُل ِفيمم أق ْل ْوُ اَ ألمم أو أجْزًممماَ.ٍ (

أل ْفت أقاَ أق أذاَ أو أنًة أه أِلّن أس ِطٌل)ِ ;  أباَ أن أف ْأ ْقِف أش أوُ ْل ْوُ اَ ألمم أو ُد.ٍ ( ِبي أ
ْ ّت اَل

أل ْفت أقاَ أق ألممىَ أو ِدي أع أل ْو ْو أأ ألممىَ أأ ٍد أع ْيم ِه ُثممّم أز ِل ألمْم أنْسمم ْد أو ِز أيمم
أهُر ْظ أْل أسّمىَ ِصّحُة أفاَ ُي أو ْقِف)ِ  أوُ ْل أع اَ ِط أق ْن ِر،ِ ُم ِنيِ اَْلِخ ّثاَ ُنممُه أواَل أل ْط ُب

ِه،ِ أطاَِع ِق ْن ِلُث ِل ّثاَ أن إْن أواَل ُقوُُف أكاَ ْوُ أم ْل ًناَ اَ أوُاَ أي ْقممُف أصممّح أح أوُ ْل ْذ اَ إ
أوُاَِن أمِصيُر أي أح ْل ألىَ اَ ألِك،ِ إ أه ْل ْد اَ أق ِلُك أف ْه أل أي ْبمم ُقمموُِف أق ْوُ أم ْل ِه اَ ْيمم أل أع
ألِف أذاَ ِبِخ ِإ أفمم ِر.ٍ ( أقمماَ أع ْل أض اَ أر أقمم ْن ًء اَ أنمماَ ِب ُكوُُر)ِ  ْذ أممم ْل ألممىَ اَ ِة.ٍ أع اَلّصممّح
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أهُر ْظ أْل أفاَ ّنُه ( أقىَ أأ ْب ِنيِ أي ّثاَ أواَل ًفاَ)ِ  ْق ُد أو ُعوُ ًكاَ أي ْل ِقِف ِم أوُاَ ْل ْو ِل ِه أأ ِت أث أر أو
أت إْن أهُر أماَ ْظ أْل أو)ِ اَ ألممىَ ( ّوِل أع أْل أفُه (إّن اَ ِر أرُب أمْصمم ْقمم ّنمماَِس أأ اَل

ألىَ ِقِف إ أوُاَ ْل أم اَ ْوُ أراَِض أي ِق ْن أماَ اَ ِل ِر)ِ  ُكوُ ْذ أم ْل ِه اَ ِة ِمْن ِفي أل ِم ِص اَلّرِحمم
أتّص أيْخ ِء أو أراَ أق ُف ِة ِب أب أراَ ِم أق ّدُم اَلّرِحمم أقمم ُي ْبممُن أف ْنممِت اَ ِب ْل ألممىَ اَ ْبممِن أع اَ

أعّم ْل ِنيِ اَ ّثمماَ ُفُه أواَل ِر ِكيُن،ِ أمْصمم أسمماَ أم ْل ِلُث اَ ّثمماَ ِلُح أواَل أصمماَ أم ْل أعاَّمممُة اَ ْل اَ
ِرُف أصاَ ْلُخُمِس أخْمِس أم ْوُ اَ أل أو أن ( ْقممُف أكمماَ أوُ ْل أع اَ ِطمم أق ْن ّوِل ُم أْل أك اَ

ْفته أق ألىَ أو ُد أمْن أع أل ُيوُ ُثّم أس أهُب ِليِ)ِ  ْذ أممم ْل أفاَ ِء.ٍ ( أراَ أقمم ُف ْل ُنممُه)ِ اَ أل ْط ُب
أطاَِع ِق ْن ِه ِل ِل ّو ُق أأ ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ ِه اَل ألِن ِفيمم ْوُ أماَ أقمم ُه ُد أحمم اَلّصممّحُة،ِ أأ
أرُف ُيْص ِة ِفيِ أو أر ِة اَلّصوُ أر ُكوُ ْذ أم ْل أحاَِل ِفيِ اَ ْل ألىَ اَ أرِب إ ْق ّناَِس،ِ أأ اَل

ألىَ ِقِف إ أوُاَ ْل ألىَ اَ أم أماَ أع ّد أق ُنُه أت أياَ أل أب ِقي ألممىَ أو أن إ ِري ُكوُ ْذ أممم ْل أد اَ ْعمم أب
ّوِل أْل ِه أوِمْن اَ ِر أوُ ْفت ُص أق ألىَ أو ِدي أع ألمم ألممىَ ُثممّم أو ِء أع أراَ أقمم ُف ْل أل اَ أو

أد أل أرُف ألُه أو ُيْص ألىَ أف ْوُِل أع أق ْل ِة اَ أحاَِل ِفيِ ِباَلّصّح ْل ألىَ اَ أراَِء إ أق ُف ْل اَ
ْكُر ِذ ّوِل أو أْل ٌوُ اَ ْغ أن أل أكاَ ْو)ِ  أأ ْقُف ( أوُ ْل أع اَ ِط أق ْن أسممِط (ُم أوُ ْل ْفممت أك اَ أق أو
ألىَ ِدي أع أل ْو ِء ُثّم أرُجٍل ُثّم أأ أراَ أق ُف ْل أهُب اَ ْذ أمم ْل أل أفاَ ِقيمم أو ُتُه)ِ  أل ِصممّح
ًء أيِصّح أناَ ألىَ ِب ِم أع أد ِة أع ِطِع ِفيِ اَلّصّح أق ْن ِر ُم ألىَ اَْلِخ أع ِة أو اَلّصّح

أرُف104<ص:  ُيْصمم أد >  ْعمم ّوِل أب أْل ِه اَ ُع ِفيمم ِطمم أق ْن ِر ُم ألممىَ اَْلِخمم أع
ألِف ْلِخ ِم اَ ّد أق أت ْلُم ِه اَ  ِفي
ْوُ(      أل أر أو أص أت ْق ألىَ اَ أذاَ أع أك ْفت)ِ  أق أهُر أو ْظ أْل أفاَ ِم ( أد أع ِل ُنُه)ِ  أل ْط ُب

ِر ْك ِه،ِ ِذ ِف ِر ِنيِ أمْص ّثاَ أرُف أيِصممّح أواَل ُيْصمم أف أو ِر ِطممِع أمْصمم أق ْن ِر ُم اَْلِخمم
ألىَ ألِف أع ْلِخ ِم اَ ّد أق أت ْلُم أل اَ أو ِه.ٍ ( ُقُه أيُجوُُز ِفي ِلي ْع ِه أت ِل ْوُ أقمم أذاَ أك أء إ أجمماَ
ٌد ْي ْد أز أق ألممىَ أف ْفت)ِ إ أق ْوُ أو ألمم أو ِه.ٍ ( ِر أف آَِخمم أقمم أشممْرِط أو ْي ِب أأ ِر)ِ  أيمماَ ْلِخ اَ
ِه ِفيِ ِئ أقاَ ْب ِه أواَلّرُجمموُِع إ أتممىَ ِفيمم أل أم أطمم أب أء.ٍ ( ألممىَ أشمماَ اَلّصممِحيِح)ِ أع

ِنيِ ّثاَ ُطُل أيِصّح،ِ أواَل ْب أي أصّح اَلّشْرُط أو أْل أواَ ّنُه ( أذاَ أأ أف إ أقمم أشممْرِط أو ِب
أر أل أأْن أؤّج أع ُيمم ِبمم ّت ِطيِ ُاَ ِنيِ أشممْر ّثمماَ ِه أل أواَل ِن أضممّم أت أر ِل أجمم أح ْل ْنممُه)ِ اَ أع

ّق أتِح ِة ُمْس أع أف ْن أم ْل ُد اَ ْفُس أي أياَُس اَلّشْرُط أف ِق ْل ُد أواَ أساَ ْقممِف أف أوُ ْل ِه اَ ِبمم
ألُه ِة ِفمميِ أقمماَ أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أصممّح أك أْل أو)ِ اَ ّنممُه ( أأ أذاَ ( أط إ أر ِفمميِ أشمم
ْقِف ِد أو أمْسِج ْل أصُه اَ أصاَ ِت ْي اَْخ أأ ٍة)ِ  أفمم ِئ أطاَ ْقممِف ِب أكمماَِن أو أم ْل ًداَ اَ أمْسممِج

ْي أأ أصُه)ِ  أصاَ ِت ِد (اَْخ أمْسِج ْل ٍة اَ أف ِئ أطاَ ِب ِة ( ّي ِع ِف ِهممْم أكاَلّشمماَ ِب أتممّص)ِ  ْي اَْخ أأ

أر ِهممْم أقُص ْي أل ِة أع أسمم أر ْد أم ْل أكاَ ْي ( أأ أبمماَِط)ِ  ّنُه أواَلّر ِإ أذاَ أفمم أط إ أر ِفمميِ أشمم
أممماَ ِه ِف ْق أماَ أو ُه أصمم أصاَ ِت ٍة اَْخ أفمم ِئ أطاَ أتّصمماَ ِب ِهممْم،ِ اَْخ أل ِب أأْصممِل ِفمميِ أقمماَ

ِة أض ْو ًعاَ اَلّر ْط ِنيِ أق ّثاَ أتّص أل أواَل ُد أيْخ أمْسممِج ْل ِهممْم،ِ اَ أل ِب أممماَُم أقمماَ ِْل اَ
ُغوُ ْل أي أل اَلّشْرُط،ِ أو أقاَ ّليِ أو أوُ أت ْلُم ُد اَ ْفُس ْقممُف أي أوُ ْل ِد اَ أسمماَ أف اَلّشممْرِط ِل

أر أص أت ْق ِه أواَ ْي أل ِة ِفيِ أع أض ْو أهاَ،ِ اَلّر ِل أأْصمم أممماَ أك ِه ِفي ِر أو أحممّر ْلُم ِبيممُر أواَ ْع ّت اَل
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أباَِع ّت ْوُ ِباَ أل أو أف اَلّشْرِط.ٍ ( أق ألىَ أو ُثّم أع ْيِن.ٍ ( أن ّي أع ْيِن)ِ ُم أص أراَِء أشْخ أق ُف ْل اَ
أت أممماَ أماَ أف ُه ُد أحمم أصممّح أأ أْل ْنُصمموُُص أفاَ أم ْل أبُه أأّن اَ أرُف أنِصممي ألممىَ ُيْصمم إ

ّنُه أِل ِر)ِ ;  أخ أرُب اَْل ْق ألىَ أأ أرِض إ ِقِف،ِ أغ أوُاَ ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أرُف أواَل ألممىَ ُيْصمم إ
ِء أراَ أق ُف ْل أماَ اَ ِه ِب أنِصي أذاَ أك أتاَ إ أل أماَ ِر ِفيِ أقاَ أحّر ْلُم أياَُس أكاَلّشْرِح اَ ِق ْل أواَ

أل أأْن أعمم ْقممُف ُيْج أوُ ْل ِه ِفمميِ اَ ِب أع أنِصممي ِطمم أق ْن أسممِط،ِ ُم أوُ ْل أل اَ ِفمميِ أقمماَ
ِة أض ْو ُه اَلّر أناَ ْع ُكوُُن أم ُفُه أي ِر أف أمْص ِر ِطِع أمْص أق ْن أسممِط ُم أوُ ْل ّنممُه أل اَ إ

ُء ألٌف أيِجيِ ِة ِفيِ ِخ ْقِف ِصّح أوُ ْل ُق اَ ِفم أوُاَ ُي أو أهىَ.ٍ  أت ْن أث اَ أبْحم ْل أيمُة اَ أكاَ ِح
ٍه ُه،ِ أوْج أد ْع ألىَ ِباَلّصْرِف أب أرِب إ ْق ّناَِس أأ ألىَ اَل ِقِف.ٍ إ أوُاَ ْل اَ

ْفت أفْصٌل(> 105ص: <      أق أو ُلُه: ( ْوُ ألىَ أق ِدي أع أل ْو ِد أأ أل ْو أأ أو
ِدي أل ْو أتِضيِ أأ ْق أة أي أي ِوُ ّتْس أن اَل ْي ْي أب أأ ُكّل)ِ  ْل ِد أجِميِع اَ أراَ ْفمم أْل أخمماَُل اَ ْد ِإ أو

ألىَ اَل ُه ُكّل،ِ أع أز أجاَ أفُش أأ أْلْخ أذاَ اَ أك أو ُه.ٍ ( ْيُر أغ ْوُ أو ألممىَ أل أع أد)ِ  أممماَ أزاَ
أماَ أر.ٍ ( ِك ُلوُاَ ُذ أس أناَ ْو أت ًناَ أأ ْط أد أب ْع ّنُه أب ِإ أف ْطٍن)ِ  ْيًضاَ أب ِة أأ أي ِوُ ّتْسمم أن ِلل ْيمم أب

أجِميِع ْل ْذ اَ ُد إ ِزي أم ْل ِم اَ ْعِميمم ّت ّنْسممِل،ِ ِفمميِ ِلل أل اَل ِقيمم ُد أو ِزيمم أم ْل ِه اَ ِفيمم
ًنماَ ْط أد أب ْعم ْطمٍن أب ْوُ أب ألم أو ِتيمُب.ٍ ( ّتْر أل اَل ألمىَ أقماَ ِدي أع أل ْو ِد ُثمّم أأ أل ْو أأ

ِدي أل ْو ِهْم ُثّم أأ ِد أل ْو ُلوُاَ أماَ أأ أس أناَ ْو أت ألممىَ أأ ِدي أع أل ْو ِد أأ أل ْو أأ ِدي أو أل ْو أأ

ألىَ ْع أْل ألىَ اَ ْع أْل ْو أفمماَ ّوِل أأ أْل ّوِل اَ أْل أوُ أفمماَ ُهمم أل أف أف ِتيممِب)ِ  ّتْر أرُف ِلل ُيْصمم
ْطِن أب ْل ِنيِ ِل ّثمماَ أثًل اَل ٌء أم أيِ أممماَ أشمميِْ ٌد أبِقمم أحمم ّوِل،ِ ِمممْن أأ أْل ُلُه اَ ْوُ أقمم أو
ّوِل أْل أجّر اَ ْل أل ِباَ أو أدًل.ٍ ( ْدُخُل أبمم ُد أيمم أل ْو ِد أأ أل ْو أْل ْقممِف ِفمميِ اَ أوُ ْل ألممىَ اَ أع
ِد أل ْو أْل ْذ ِفيِ اَ أصّح)ِ إ أْل أل أأْن أيِصّح اَ أقاَ ِد ِفيِ ُي أل ِد أو ألمم أوُ ْل أشممْخٍص اَ ِل
أس ْيمم ُه أل أد ألمم ِنيِ أو ّثمماَ أن أواَل ُلوُ ْدُخ ألممىَ أحْمًل أيمم ِة أع أقمم أحِقي ْل ِز،ِ اَ أجمماَ أم ْل أواَ

ِلُث ّثاَ ْدُخُل أواَل ُد أت أل ْو أن أأ ِني أب ْل ِهْم اَ ِب أساَ ِت ْن ِه ِل ْي أل أن إ ِد ُدو أل ْو أنمماَِت.ٍ أأ أب ْل اَ
ْدُخُل أيمم أو ُد ( أل ْو أنمماَِت أأ أب ْل ْقممِف ِفمميِ اَ أوُ ْل ألممىَ اَ ِة أع ّيمم ّذّر ّنْسممِل اَل أواَل
ِقِب أع ْل ِد أواَ أل ْو أأ ْدِق أو ِلِص ِد)ِ  أل ْو أْل ْفِظ اَ ّل ِهْم.ٍ (إّل اَل أل أأْن ِب ُقوُ ألممىَ أي أع

أتِسممُب أمممْن ْن ألمميِّ أي ْي إ أأ ُهممْم)ِ  ْن ِإّن ِم أد أفمم أل ْو أنمماَِت أأ أب ْل أن أل اَ ُلوُ ْدُخ أيمم
أمْن أر ِفي أك أظًراَ أذ ألىَ أن ِد إ ْي أق ْل ِر.ٍ  اَ ُكوُ ْذ أم ْل اَ

ْوُ(      أل أف أو أق ألممىَ أو ِه أع ِلي أوُاَ ألممُه أممم ِر أو أكْسمم ِب ٌق)ِ  ِتمم ْع ِء ُم ّتمماَ اَل
أهاَ ْتِح أف ِب ٌق)ِ  أت ْع أوُم ْقُف ( أوُ ْل أم)ِ اَ ُقِس ُوِل ( أنمماَ أت ِل أماَ)ِ  ُه أن ْي أب ِم ( ألىَ اَْسمم ْوُ أممم ْل اَ

أممماَ،ِ ُه أل أل ِقيمم أو ْهممِل ( أج ْل ِل ُطممُل)ِ  ْب ِد أي أراَ ْلُم أممماَ ِبمماَ ُه ْن أنمماَِع ِم ِت أحْمممِل أواَْم
ْفِظ ّل ألىَ اَل ْيِن أع أي أن ْع أم ْل ْيِن اَ أف ِل أت ْلُمْخ ُة106<ص:  اَ أر أباَ أوِع ِر >  أحّر ْلُم اَ
أح أن،ِ ُكّل أرّجمم أرّجُحمموُ ِفمميِ ُم ّوُل اَلّشممْرِح أو أْل أصممّح اَ ِه ِفمميِ أأ ِبيمم ْن ّت اَل

ِنيِ ّثاَ أجُح أواَل ِز ِفمميِ أأْر أوُِجي ْلمم أد اَ أزاَ ِة ِفمميِ أو أضمم ْو أصممّح اَلّر أْل ّوُل.ٍ اَ أْل اَ
أفُة أواَلّصمم أمممُة ( ّد أق أت ْلُم ألممىَ اَ أمممٍل أع ٍة ُج أفمم ُطوُ ْع أبممُر أم أت ْع ُكممّل ِفمميِ ُت ْل اَ
ْفُت أق أوُ ألممىَ أكمم أتمماَِجيِ أع ِدي ُمْح أل ْو ُهممْم أأ أو ِدي)ِ  أفمماَ أأْح ُد أو أل ْو ِد.ٍ أأ أل ْو أْل اَ
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ِتيِ أوُ ِإْخ أو أذاَ ( أك ُة أو أر أأّخ أت ْلُم ُء اَ أناَ ْث ِت أواَِلْس أهاَ)ِ  ْي أل أراَِن أع أب أت ْع ُكممّل.ٍ ِفمميِ ُي ْل اَ
أذاَ أماَ (إ ِه ِفي أف)ِ  أط ٍو أع أوُاَ ِب أقْفت ( أو ِه)ِ  ِل ْوُ أق ألىَ أك أع ِدي ( أل ْو ِدي أأ أفاَ أأْح أو

ِتيِ أوُ ِإْخمم أن أو أتمماَِجي ْلُمْح ْو اَ أق أأْن إّل أأ ْفُسمم ِإْن أي أفمم ُهْم)ِ  ْعُضمم أن أب أكمماَ
ْطممُف أع ْل ُثممّم اَ ُتّصممْت ِب أفُة،ِ ُاَْخ ُء اَلّصمم أناَ ْث ِت ِة أواَِلْسمم ألمم ْلُجْم ِة،ِ ِباَ أر أْلِخيمم اَ

ُلُه ْوُ أق أهاَ أو ْي أل ِة أع أل أب أقاَ ْلُم ِفيِ ِل ِر أو أحّر ْلُم أهاَ اَ ْن ِفيِ أع ِة أو أي أر أماَ أتْسِم ِك ُذ
أمًل أسّمٌح.ٍ  ُج أت

أهُر:أفْصٌل(      ْظ أْل اَ أك أأّن   ْل ْلِم ِة ِفيِ اَ أب أق ُقوُِف أر ْوُ أم ْل ِقُل اَ أت ْن أي
ألىَ ِه إ ّل ألىَ اَل أعاَ ْي أت أفّك أأ ْن أصاَِص أعْن أي ِت أدِممميِّ اَْخ ْتِق اَْل ِع ْل أل أكمماَ أف )

ُكمموُُن ِقممِف أي أوُاَ ْل أل ِل ُقمموُِف أو ْوُ أم ْل ِنيِ ِل ّثمماَ أواَل ِه)ِ  ْيمم أل أتِقممُل أل أع ْن أعممْن أي
ِقِف أوُاَ ْل ِليِل اَ أد أبمماَِع ِب ّت ِه اَ ِط ِلُث أشممْر ّثمماَ أتِقممُل أواَل ْن ألممىَ أي ُقمموُِف إ ْوُ أم ْل اَ

ِه ْي أل ِة أع أق أد ٌء أكاَلّص أوُاَ أس ألِف ِفيِ أو ْلِخ ُقوُُف اَ ْوُ أم ْل ألىَ اَ ّيممٍن،ِ أع أع أأْم ُم

ٍة أه ٍة ِج ْوُ أعاَّم أل أل أو أع أة أج أعمم ْق ُب ْل ًداَ اَ ْو أمْسممِج ًة أأ أر أبمم ْق أفممّك أم ْن أهمماَ اَ ْن أع
أصمماَُص ِت أدِممميِّ اَْخ ًعمماَ اَْل ْط ْي( أق أأ ُعُه)ِ  ِف أنمماَ أم ُقمموُِف أو ْوُ أم ْل ْلممٌك اَ (ِم
ُقمموُِف ْوُ أم ْل ِه ِل ْيمم أل أهاَ أع ِفي ْوُ أت ِه أيْسمم ْفِسمم أن ِه ِب ِر ْيمم أغ ِب ٍة أو أر أعمماَ ِإ ٍة)ِ ِب أر أجمماَ ِإ أو

ِه > ِمْن107<ص:  ِر ِظ ِإْن أناَ أف أف ِق أنُه ُو ُك أيْس ٌد ِل ْي ُكْن ألْم أز ألممُه أي
أكاَُن ِه إْس ِر ْي ِلُك أغ أيْم أو أتممُه ( أر ُه ُأْج أد ِئمم أوُاَ أف أهمماَ أو ْن أوِم ٍة)ِ  أر أممم أث أصمماَُن أك ْغ أأ

ِر أج ألِف أش ْلِخ ٍر اَ أب أو أو أوُصوٍُف)ِ  أبٍن ( أل أو أذاَ ( أكمم ُد أو ألمم أوُ ْل أصممّح ِفمميِ اَ أْل اَ
ِنيِ ّثاَ ُكوُُن أواَل ًعاَ أي أب أت ًفاَ)ِ  ْق ِه أو ْوُ ُِلّم أل أنْت أو أن أحمماَِمًل أكاَ ْقممِف ِحيمم أوُ ْل اَ
أهاَ ُد أل أوُ ْقٌف أف ألىَ أو ِنيِ،ِ أع ّثاَ أذاَ اَل أك ألممىَ أو ّوِل أع أْل أنمماَ إْن اَ ْل أحْمممِل ُق ْل ِل

ْكُم ِم،ِ ُح ُلوُ ْع أم ْل ْوُ اَ ألمم أف أو أقم ّبمًة أو ألممىَ أداَ ُكمموُِب أع أسماٍَن ُر ْن أهاَ إ أدّر أفمم
أهاَ ُل أنْسم ِقمِف أو أوُاَ ْل ألُه ِل ْوُ أقماَ ألم أو ّي.ٍ ( ِوُ أغم أب ْل أتْت اَ أمممُة أمماَ ِهي أب ْل أتمّص)ِ اَ اَْخ

ُقوُُف ْوُ أم ْل ِإْن اَ أف أهاَ)ِ  ِد ْل ِبِج ِه.ٍ ( ْي أل أغُه أع أب ِه أفِفيِ أد ِد ْوُ ًفمماَ أعمم ْق أهمماَِن أو أوْج
أل ّليِ أقاَ أوُ أت ْلُم أماَ اَ ُه أصّح ألممُه أأ أو ُد.ٍ ( ْوُ أعمم ْل ْهممُر اَ ِة أم أيمم ِر أجاَ ْل أذاَ اَ أئممْت إ ِط ُو

ٍة أه ْب ْو ِبُش أكاٍَح أأ ُه إْن ِن أناَ أوُ أصّحْح ُه ًناَ أو أتْحِصي أصّح)ِ  أْل أهمماَ اَ ِنيِ أل ّثمماَ أواَل
أهمماَ أيِصممّح أل ّن ِل

ْد أ ْلممِق ِمممْن أتُممموُُت أقمم ّط ُفمموُُت اَل أي ّق أف ْطممِن أحمم أب ْل اَ
ِنيِ ّثاَ أهاَ اَل ْن ألىَ ِم أع ِة،ِ أو أناَ اَلّصّح ُل ْوُ أق ْلُك أو ْلِم ُقمموُِف ِفمميِ اَ ْوُ أم ْل ِه اَ ّلمم ِل

أهاَ ّوُج أز ُي ألىَ:  أعاَ أطاَُن أت ْل ِذُن اَلّس ْأ أت أيْس أف أو ُقمموُ ْوُ أم ْل ِه،ِ اَ ْيمم أل ِإْن أع أنمماَ أو ْل ُق
ْلُك ْلِم ِقِف اَ أوُاَ ْل أهاَ ِل أج ّو ْذِن أز ِإ ُقوُِف ِب ْوُ أم ْل ِه اَ ْي أل ْيًضاَ أع ْو أأ ُقوُِف أأ ْوُ أم ْل ِل
ِه ْي أل أهاَ،ِ أع أج ّو أل أز أتاَُج أو ألىَ أيْح ْذِن إ ٍد إ أح أل أأ ِة ِفيِ أقاَ أضمم ْو ْوُ اَلّر ألمم أو

أبْت أل أج أط ِوي ّتْز ُهممْم اَل أل أهُب أف ْذ أممم ْل أواَ ُع.ٍ ( أنمماَ ِت ْي اَِلْم أأ ّنممُه)ِ  ُقمموُُف أأ ْوُ أم ْل اَ
ِه ْيمم أل أل أع ِلممُك ( أة أيْم أممم ِد ِقي ْبمم أع ْل ُقمموُِف اَ ْوُ أم ْل أذاَ اَ ْي إ أأ أف)ِ  ِلمم ْت أفممُه ُأ أل ْت أأ

ِبمميِّ أن أل أأْج أهمماَ أو ُك ِل ِقممُف أيْم أوُاَ ْل أبممْل اَ ِري ( أت أهمماَ أيْشمم ًداَ ِب ْبمم <ص: أع
أن108 ُكمموُ أي ِل ًفمماَ >  ْق أنُه أو أكمماَ ِإْن أم أر أفمم ّذ أعمم ْعممُض أت أب أل أف ِقيمم أو ٍد)ِ  ْبمم أع
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أهاَ ُك ِل ُقوُُف أيْم ْوُ أم ْل ِه اَ ْي أل ًء أع أناَ ألىَ ِب أك أأّن أع ْل ْلِم ُقوُِف ِفيِ اَ ْوُ أم ْل ألُه اَ
أل ِقيمم ِقممُف أو أوُاَ ْل ًء اَ أنمماَ ألممىَ ِب أك أأّن أع ْلمم ْلِم ِهمميِ ألممُه اَ أت ْن أي ْقممُف أو أوُ ْل اَ

ُق ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ ُع اَل ْطمم أق ْل ِء اَ أراَ ٍد ِبِشمم ْبمم أهمماَ أع ألممىَ ِب ِه،ِ إ ِر أئّل آَِخمم ِل
أل ّطمم أع أت أرُض أي ِقممِف،ِ أغمم أوُاَ ْل ّق اَ أحمم ِقيِ أو ُطمموُِن أبمماَ ُب ْل أت اَ أك أسمم ِفمميِ أو
ِة أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ٍد أتْرِجيِح أعْن أك ْيممِن،ِ ِمممْن أواَِح أق ِري ّط ِإْن اَل أف أو ألمم ْت أأ

أد ْب أع ْل أف اَ ُقوُ ْوُ أم ْل ِه اَ ْي أل ْي أع ِقُف،ِ أأ أوُاَ ْل ِإْن اَ أنمماَ أف ْل أمممُة ُق ِقي ْل ِفمميِ ألممُه اَ
ألِف ْت ِبمميِّ إ أن أْلْج أل اَ أة أف أممم ِه،ِ ِقي ْيمم أل ِإّل أع ْكُم أو ْلُح أممماَ أفمماَ أم أك ّد أقمم ْي أت أأ

ِري أت أيْشمم ِة أف أممم ِقي ْل ِة ِباَ أبمم أوُاَِج ْل ِه اَ ْيمم أل ًداَ أع ْبمم ألممىَ أع ِه إ ِر ِه آَِخمم ِري أت أيْشمم أو
ِكُم أحمماَ ْل ألممىَ اَ أنمماَ أع ِل ْوُ ْلممُك أق ْلِم ُقمموُِف ِفمميِ اَ ْوُ أم ْل ِه اَ ّلمم ألىَ،ِ ِل أعمماَ أت

ُقوُُف ْوُ أم ْل ِه أواَ ْي أل أناَ إْن أع ْل ْلُك ُق ْلِم ِقمُف ألُه اَ أوُاَ ْل أنماَ إْن أواَ ْل ْلمُك ُق ْلِم اَ
ِد ِفيِ أح ْيِن أأ أه أوُْج ْلمم ُعُه اَ ِق ُيمموُ أباَِشممُر أمممْن أو ُه ُي أء أراَ أل ِشمم ِقيمم أيِصمميُر أو

ًفاَ ْق ِء أو أراَ أيُة ِباَلّش ِر أجاَ ْل ِد أواَ ْب أع ْل أر أممماَ أجِميممِع ِفيِ أكاَ ِكمم أل ُذ أيُجمموُُز أو
ُء أراَ ٍد ِشمم ْبمم ِة أع أممم ِة،ِ ِبِقي أيمم ِر أجاَ ْل أل اَ ْكُسممُه أو ِفمميِ أع ِز أو أوُاَ ِء أجمم أراَ ِشمم
ِر ِغي ِة اَلّص أم ِقي ِر،ِ ِب ِبي أك ْل ِه اَ ْكِس أع أهمماَِن أو أممماَ أوْج ُه أوُاَ ْق ِة ِفمميِ أأ أضمم ْو اَلّر

ُع ْن أم ْل اَ
ْوُ(      أل ّفْت أو أفُة أج ُقوُ ْوُ أم ْل ُة)ِ اَ أر أج ألْم اَلّش ْع ( ِطمم أق ْن ْقممُف أي أوُ ْل اَ

ألىَ أهِب أع ْذ أم ْل ُع أبْل اَ ِف أت ْن أهاَ أي أمممًة ِب أداَ ًعاَ)ِ إ ْذ ْقممِف ِج أوُ ْل أهمماَ ِفمميِ ِل ِن ْي أع
أل ِقي ًكاَ أتِصيُر أو ْل ُقوُِف ِم ْوُ أم ْل ِه ِل ْي أل أل أع ِقي أو ُع ( أباَ أمممُن ُت ّث ِة أواَل أممم ِقي أك

أل ِقي أف ِد)ِ  ْب أع ْل أرىَ اَ أت ِه ُيْش ٌة ِب أر أج ْو أش ْقُص أأ ٍة ِش أر أج أهاَ ِمْن أش ْنِسمم ِج
أن ُكوُ أت ًفاَ،ِ ِل ْق أل أو ِقي ُكُه أو ِل ُقمموُُف أيْم ْوُ أم ْل ِه اَ ْيمم أل ِبممُل أع أقاَ أهِب أوُم ْذ أممم ْل اَ
ُع ِط أق ْن ْقُف أي أوُ ْل ِلُب اَ أق ْن أي أطممُب أف أح ْل ًكمماَ اَ ْل ِقممِف ِم أوُاَ ْل أذاَ ِل ِفمميِ أممماَ أهمم

ِة،ِ أض ْو أهاَ اَلّر ُل أأْص أتيِْ ِفيِ أو أل أأ ِد أمْس ْب أع ْل ِة اَ أر أج أهُب أواَلّش ْذ أم ْل أهمماَ أفاَ ِفي
أنمممى109َ<ص:  ْع أم ِب أصمممّح >  أْل أواَ أوُاَُز اَلّراَِجمممِح.ٍ ( ْيمممِع أجممم ِر أب ُحْصممم

ِد أمْسِج ْل ِة،ِ اَ أف ُقوُ ْوُ أم ْل أذاَ اَ أيْت إ ِل ْوُاَ أب أف أج ْنممُه أو أذاَ أع أرْت،ِ إ أسمم أك ْن ألممْم اَ أو
ُلْح أئّل إّل أتْصمم ِل أراَِق)ِ  ِْلْحمم أع ِل أرُف أتِضممي ُيْصمم أهمماَ أو ُن أم ِلِح ِفمميِ أث أصمماَ أم

ِد،ِ أمْسِج ْل ِنيِ اَ ّثاَ ُع أل أواَل أباَ أرُك أبْل ُت ْت أهاَ ُت ِل أحاَ ًداَ ِب أب ُه أأ ِتمميِ أوُحْصممُر ّل اَ
أيْت ِر ُت ْو ُاَْش أبْت أأ ِه ْم ألُه ُو أل أقمْف أو أهماَ أيُجموُُز ُتوُ ُع ْي أد أب ْنم ِة ِع أج أحاَ ْل اَ

ْوُ أجْزًماَ ألمم أو أم ( أد أهمم ْن ٌد اَ أرْت أمْسممِج ّذ أعمم أت ُتُه أو أد أعمماَ ْع ألممْم إ أبمم أحمماٍَل)ِ ُي ِب
أكاَِن ِة ِِلْم أل ِه اَلّص أحاَِل.ٍ  ِفيِ ِفي ْل اَ

أفْصٌل110ص: <      أط إْن >  أر ِقُف أش أوُاَ ْل أر اَ أظ ّن ِه اَل أنْفِس ِل
ْو ِه أأ ِر ْيمم أع أغ ِبمم ّت ُطُه ُاَ ْي أشممْر أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( ْطُه ألممْم أو ِر ٍد.ٍ أيْشمم أحمم أِل

أظُر ّن أفاَل أقاَِضيِ ( ْل ألىَ ِل ُق أع ِريمم ّط أواَل أهِب)ِ  ْذ أممم ْل ِنيِ اَ ّثمماَ ِه اَل أثممُة ِفيمم أل أث
ٍه ْوُج أل أأ ِقِف ِقي أوُاَ ْل أل ِل ِقي ُقوُِف أو ْوُ أم ْل ِه ِل ْي أل أل أع ِقي أقاَِضيِ،ِ أو ْل أنمماًَء ِل ِب
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ألىَ أك أأّن أع ْل ْلِم ُقوُِف ِفيِ اَ ْوُ أم ْل ِقِف اَ أوُاَ ْل ْو ِل ُقوُِف أأ ْوُ أم ْل ِه،ِ ِل ْي أل ْو أع أأ

ِه ّل ألىَ،ِ ِل أعاَ ُق أت ِريم ّط ِلُث أواَل ّثماَ ِقمِف اَل أوُاَ ْل ِر ِممْن ِل ْيم ألٍف أغ ِفميِ ِخ أو
ِة،ِ أضممم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصممم ِر أك أحمممّر ْلُم ِذي أواَ ّلممم أتِضممميِ اَ ْق ألُم أي ِم أك أظممم ْع ُم
أحاَِب أْلْص أوُىَ اَ ْتمم أف ْل ِه اَ أل أأْن ِبمم أقمماَ أن إْن ُي ْقممُف أكمماَ أوُ ْل ألممىَ اَ ٍة أع أهمم ِج

ٍة،ِ أيممُة أعاَّممم ِل ْوُ ّت ِم أفاَل ِك أحمماَ ْل ْو ِل ألممىَ أأ ّيممٍن أع أع أك ُم ِل أذ أكمم أنمماَ إْن أف ْل ُق
ْلممُك،ِ ْلِم أتِقممُل اَ ْن ألممىَ أي ِه إ ّلمم ألىَ،ِ اَل أعمماَ ِإْن أت ُه أو أنمماَ ْل أع ِقممِف أج أوُاَ ْل ْو ِل أأ

ُقمموُِف ْوُ أم ْل ِه،ِ ِل ْيمم أل أك أع ِل أذ أكمم أشممْرُط أف أو أيممُة.ٍ ( ِل ْوُ ّت ِر اَل ِظ ّنمماَ ألممُة اَل أداَ أع ْل اَ
أيُة أفاَ ِك ْل ُء أواَ أداَ ِت ْه ألىَ أواَِل أوُ إ ُه أصّرِف)ِ  ّت ِهّم اَل ْلُم ِة ِمْن اَ أيمم أفاَ ِك ْل أر اَ ِكمم ُذ
ِه ِبيمم ْن ّت ِه ِلل ْيمم أل أوُ أع ُهمم ٌد أو ِزيمم ألممىَ أم ِة أع أضمم ْو ُتممُه اَلّر أف ِظي أو أو أهاَ.ٍ ( ِل أأْصمم أو
ُة أر أماَ ِع ْل ُة اَ أر أجاَ ِْل أتْحِصمميُل أواَ ِة أو ّلمم أغ ْل ألممىَ اَ أع أهاَ)ِ  ُت أم ِقْسمم أهاَ أو ّقي أتِح ُمْسمم

ِفيِ ِة أو أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ْفُظ أك ُْلُصوُِل أوِح أغّلِت اَ ْل ألىَ أواَ أياَِط،ِ أع ِت اَِلْح
أأّن أك أت أو ُكوُ أك أعْن اَلّس ِل ِه أذ ِر ُهوُ ُظ أذاَ ِل أه أذاَ أو أق إ أل ْط أر أأ أظمم ّن ألممُه اَل

ِإْن111<ص:  أف أض > ( ّوُ ِه ُف ْي أل ْعُض إ ِه أب ِذ ِر أه ُْلُممموُ ُه)ِ ألممْم اَ ّد أعمم أت أي
ْوُ أل أض أو ّوُ ألىَ ُف ْيِن إ أن ْث ِقّل ألْم اَ أت أماَ أيْس ُه ُد أح ِقممِف أأ أوُاَ ْل ِل أو أصّرِف.ٍ ( ّت ِباَل

أنْصُب أمْن أعْزُل أو أظُر.ٍ ( ّن ُه)ِ اَل أذاَ أوّل أه أو ِه)ِ  ِر ْي ْيممُث أغ أن أح أظممُر أكمماَ ّن اَل
أط أأْن ألُه.ٍ (إّل ِر ُه أيْش أر أظ أل أن أس أحاَ ْي أل أف ْقِف)ِ  أوُ ْل ُلممُه ألممُه اَ ّنممُه أعْز أِل

أر أل أظ أد ألُه أن ْع ِه أب ِط أر أشْر أظ ّن أماَ اَل أك ِه.ٍ  ِر ْي أغ ُه ِل أر أك ِة ِفمميِ أذ أضمم ْو اَلّر
ْبممِن أعممْن أذاَ اَ ِإ أو ألِح.ٍ ( أر اَلّصمم ًة أأّجمم ّد ِظُر)ِ ُممم ّنمماَ ٍة اَل أر ُأْج أدْت ِبمم أزاَ أفمم )

ُة أر ُْلْج ِة ِفيِ اَ ّد ْلُم ْو اَ أر أأ أه ِلٌب أظ أهاَ أطاَ ْي أل أع ِة)ِ  أد أياَ ألْم ِباَلّز أفِسممْخ ( ْن أي
ُد ْقمم أع ْل ّنمُه ِفمميِ اَ أِل أصممّح)ِ  أْل أرىَ اَ ِة أجمم أطم ْب ِغ ْل ِه،ِ ِفميِ ِباَ ِتمم ْق ِنيِ أو ّثماَ أواَل

أفِسممُخ ْن ّيممِن أي أب أت ِه ِل ُقمموُِع ألممىَ ُو ألِف أع ِة ِخ أطمم ْب ِغ ْل أبِل،ِ ِفمميِ اَ أتْق ْلُمْسمم اَ
أفُه ّع أض ّنُف أو أص ْلُم ِه.ٍ  ِفيِ اَ ِوي أتاَ أف

الهبة كتاب
أيِ      ألٌة ِه ِة أشاَِم أق أد ِة ِللّص ّي ِد أه ْل أماَ أواَ ِليُك أك ّتْم ِتيِ.ٍ (اَل ْأ أي أل أس ِب
أوٍُض أذاَُت ِعمم أبممٌة)ِ  أوُاٍَع.ٍ <ص:  ِه ْنمم ِإْن112أأ أفمم أك > ( ّلمم أتاًَجمماَ أم ُمْح
أوُاَِب أث ْي ِل أأ ِة)ِ  أر ِه اَْلِخ ِل أقٌة أِلْج أد أص أف ًئاَ.ٍ ( ْي ِإْن أش ألُه أف أق ألممىَ أن أكمماَِن إ أم

ُهوُِب ْوُ أم ْل أراًَماَ ألُه اَ ْك ُكممّل ألُه إ أف ّيممٌة)ِ  ِد أه ِة،ِ ِمممْن أف أق أد ِة اَلّصمم ّيمم ِد أه ْل أواَ
أبٌة،ِ أل ِه أس أو ْك أماَ أع ُه ْيُر أغ أر أو أص أت ْق ألىَ اَ ِم أع ِة،ِ اَْسم أبم ِه ْل أف اَ أر أصم ْن أواَ

ألِق أعْن اَِلْسُم ْط ِْل ِه،ِ اَ ْي أل أك أوِمْن إ ِل أشممْرُط أذ أو ُلُه.ٍ ( ْوُ ْي أق أأ ِة)ِ  أبمم ِه ْل اَ
أق ّق أح أت أت أجاٌَب ِل ُبمموٌُل (إي أق ُوُ أو أنْحمم ًظمماَ)ِ  ْف ْبممت أل أه أذاَ ألممك أو ُقمموُُل أهمم أي أف

أل أو ْلت.ٍ ( ِب أطاَِن أق ِر أت ِة ِفمميِ أيْش ّيمم ِد أه ْل ألممىَ اَ ْكِفمميِ أبممْل اَلّصممِحيِح أع أي
ْعُث أب ْل أذاَ ِمْن اَ ْبُض أه أق ْل أماَ ِمْن أواَ أك أك)ِ  أرىَ أذاَ ِه أج ْي أل ّناَُس أع ِفيِ اَل
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ِر أصاَ ْع أْل أرُط اَ أت ْلُمْش أهاَ أواَ أس ألىَ أقاَ ِة أع أب ِه ْل أل اَ أم أح أرىَ أماَ أو ِه أجمم ْيمم أل أع
ّنمماَُس ألممىَ اَل ِة،ِ أع أحمم أباَ ِْل ّد اَ أر ِهْم أو ِف أصممّر أت ُعمموُِث ِفمميِ ِب ْب أم ْل أف اَ أصممّر أت
ْلُمّلِك ِفيِ اَ ِة أو أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص أقُة أك أد ِة اَلّص ّي ِد أه ْل أل أكاَ ُلُه أفْرٍق ِب ْوُ أق أو
ًظمماَ ْف ٌد أل ِكيمم ْأ أبُه أت أصمم أن أنممْزِع أو ِفِض ِب أخمماَ ْل ِء اَ أبمماَ ْل ْوُ اَ ألمم أو أل ( أد أبمم أل)ِ  أقمماَ

أك ُت أمْر ْع أأ ُتك.ٍ ( ْب أه ِه أو ِذ ْي أه أأ أر)ِ  ّداَ أهاَ اَل ْلت أع أذاَ ألك أج ِإ أف أرك.ٍ ( ُمممّت ُعُم
أيِ ِه ِتك أف أث أر أوُ أيِ ِل ِه أل أف ّوُ أط أبٌة)ِ  أهاَ ِه ْوُ ِفي أل أو أة.ٍ ( أر أباَ ِع ْل أر اَ أصمم أت ْق ألممىَ اَ أع

ِه ِذ أه أك)ِ  ُت أمْر ْع أر أأ ّداَ ْي اَل أأ أيِ (فكذاَ)ِ  ِفيِ ِه أبٌة.ٍ ( ِم ِه ِدي أق ْل أواَ ِد)ِ  ِدي أج ْل اَ
ألُن ْط ُب ْل أماَ اَ ْوُ أك أل أل أك أقاَ ُت أمْر ْع ْوُ أأ أل أنًة.ٍ ( ُه أس أد ْع أب أل)ِ  أذاَ أقاَ ِإ أف ُمممّت (

أدْت ألمميِّ أعاَ ْي إ أأ أذاَ)ِ  أكمم أيِ أف ِفمميِ ِهمم أبممٌة.ٍ ( ألممىَ ِه أع أصممّح)ِ  أْل ِد اَ ِديمم أج ْل اَ
ُغوُ ْل أي ِنيِ اَلّشْرُط أو ّثمماَ ُطممُل أواَل ْب ُد أي ْقمم أع ْل ِد اَ أسمماَ أف ألممىَ اَلّشممْرِط ِل أع أو

ِم،ِ ِدي أق ْل ُطُل اَ ْب ألممىَ أبمماَِب ِمْن أت ْو أممماَ أأ أر أك أكمم ْوُ ِفمميِ أذ ألمم أو ِر.ٍ ( أحممّر ْلُم اَ
أل ِه أقاَ ِذ أه ُتك)ِ  ْب أق أر أأْر ّداَ ْو اَلمم أأ أهمماَ ( ْلت أع أبممىَ ألممك أج ْق ْي ُر ُمممّت إْن أأ

ِليِ ْب أدْت أق ألمميِّ أعمماَ ِإْن إ ألممك ُمممّت أو ْب أقّرْت أق أت أهُب ألممك اَْسمم ْذ أممم ْل أفاَ
ُد ْيِن أطممْر أل ْوُ أقمم ْل ِد اَ ِديمم أج ْل ُد اَ ِديمم أج ْل أفاَ ِم)ِ  ِدي أقمم ْل ُتممُه أيِصممّح أواَ أب ُغمموُ ِه ْل أي أو

ُكوُُر اَلّشْرُط ْذ أم ْل أوُ اَ ُهمم ِلمميِ ُمممّت إْن أو ْب أدْت أق ألمميِّ،ِ أعمماَ ِديُم إ أقمم ْل أواَ
ُطُل ْب ُد،ِ أي ْق أع ْل ُق اَ ِري ّط ِنيِ أواَل ّثاَ ُع اَل ْط أق ْل ألِن،ِ اَ ْط ُب ْل أبممىَ ِباَ ْق ِمممْن أواَلّر

ُقوُِب ُكّل اَلّر أماَ أف ُه ْن ُقُب ِم أت أيْر ْوُ ِه،ِ أم ِب ِفممي113ِ<ص:  أصاَِح أو  <
ِة أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أر أك أكمم ْيممِن أذ أق ِري ّط أتيِْ ِفمميِ اَل أر ِر،ِ ُصمموُ ْفِسممي ّت اَل

ُكوُُت ْنممُه أواَلّسمم ْي أع ِم أأ ْلمم ِع ْل ِه،ِ ِل ِفمميِ ِبمم ْيِن أو أح ِديُث اَلّصممِحي أحمم
أرىَ ُعْم ْل أراٌَث {اَ أهاَ}ٍ.ٍ  ِمي ِل ْه أِل

أماَ(      أز أو ُعُه أجاَ ْي أز أب ُتُه أجاَ أب أماَ ِه أيُجوُُز أو ُهوٍُل أل)ِ  أمْج أك ُعُه.ٍ ( ْي أب
ْغُصمموٍُب أم أيُجمموُُز أو أل)ِ  أف ِبممٍق.ٍ ( أوآَ أضمماَّل)ِ  ُتممُه أو أب أتمميِْ (إّل ِه ّب ٍة أح أطمم ْن ِح

أماَ ُه ّن ِإ أف أماَ)ِ  ُه أوُ أنْح أممماَ أيُجمموُُز أل أو ُه ُع ْي أممماَ أب أم،ِ أك ّد أقمم أيُجمموُُز أت أممماَ أو ُه ُت أب ِه
أماَ ُه أك أر أك ِئِق ِفيِ أذ أقاَ ّد ِء اَل أفاَ ِت ْن ِبممِل ِل أقاَ ْلُم أهمماَ اَ أذاَ ِفي أهمم ُء أو أناَ ْث ِت اَِلْسمم

ُد ِزي أم ْل ُه ألْم اَ ُكْر ْذ ِة ِفيِ أي أض ْو أهمماَ اَلّر ِفي أهاَ أو ِل أأْصمم ْيِن أأْمممُر أك أد ِقمم أعاَ ْل اَ
ْي أواَِضٌح ْيِع ِمْن أأ أب ْل أبُة اَ ِه أو ِه.ٍ ( ِر ْي أغ ْيِن أو ّد ِديِن اَلمم أممم ْل ْنممُه ِل ٌء)ِ ِم أراَ ْبمم إ

أل أتاَُج أو ألىَ ُيْح ُبوٍُل إ أباًَراَ أق ِت ْع أنىَ اَ ْع أم ْل أل ِباَ ِقي أتاَُج أو ِه ُيْح ْي أل أباًَراَ إ ِت ْع اَ
ْفِظ ّل ِه ِباَل ِر ْيمم أغ ِل أو ألمٌة ( ِط ِنيِ ِفميِ أباَ ّثماَ أواَل أصمّح)ِ  أْل أحٌة،ِ اَ أمماَ أصممِحي ُه أو

أعمماَِن أفّر ألممىَ اَلّشممْرِح ِفمميِ ُم ْوُِل أع أقمم ْل ِة اَ ِه،ِ ِبِصممّح ِعمم ْي ُة أب أر أبمماَ أوِع
ِة أض ْو ِإْن اَلّر أبُه أو أه ِر أو ْي أغ ِه أمْن ِل ْيم أل ْم أع ألمىَ أيِصمّح أل أهِب،ِ أع ْذ أمم ْل اَ

أل ِقي ِه ِفيِ أو ِت أل ِصّح أو أهاَِن.ٍ ( ألُك أوْج ُهوٌُب ُيْم ْوُ ْبممٍض إّل أم أق ْذِن ِب ِإ ِبمم
ِهِب أوُاَ ْل ْوُ اَ ألمم أت أف أماَ أممماَ ُه ُد أحمم أن أأ ْيمم ِة أب أبمم ِه ْل ْبممِض اَ أق ْل أم أواَ ُثممُه أقمماَ ِر أواَ

ّيممُر أخ أت أي أف أمُه)ِ  أقمماَ ِرُث أم ِهِب أواَ أوُاَ ْلمم أبمماَِض ِفمميِ اَ ْق ِْل ِبممُض اَ ْق أي ِرُث أو أواَ
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ُهمموُِب ْوُ أم ْل أضممُه إْن ألممُه،ِ اَ أب ْق أل أأ ِقيمم أو ِهُب.ٍ ( أوُاَ ْلمم أفِسممُخ اَ ْن ُد)ِ أي أعْقمم ْل اَ
ِه ِز أوُاَ أج ِة ِل أك ِر ِة،ِ أكاَلّشمم ألمم أكاَ أوُ ْل أق أواَ ُفممّر ّوُل أو أْل ّنُه اَ أأ >114<ص:  ِبمم

أل ُئوُ ألىَ أي ِم إ ّلُزو أماَ،ِ اَل ِه ِف أل ِفيِ ِبِخ ِة أو أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ِة أضّم أك ّي ِد أه ْل اَ
ألىَ ُهمموُِب،ِ إ ْوُ أم ْل أهمماَ اَ ُل ْث ُق أوِم ّد أصمم أت ْلُم ُهْم ألممُه،ِ اَ ُل ْوُ أقمم ِبممُض أو ْق ْذِن أي ِإ ِبمم

ِهِب أوُاَ ْل ِهٌر اَ ْبِض ِفيِ أظاَ أق ْل ِه،ِ ِمْن اَ ِر ْي أل أغ أتاَُج أف ِه ِفمميِ ُيْح أباَِضمم ْق إ
ألممىَ ِه إ ِنمم ْذ أممماَ إ أح أك ِه أصممّر ِنيِّ ِبمم أيمماَ ُه،ِ اَلّرو ْيممُر أغ ِفمميِ أو ِة أو أضمم ْو اَلّر

أهاَ ِل أأْص ّنّص أعْن أك ْوُ اَل أل أل ْبممت ألممُه ِقي أه أرك أو ألٍن،ِ أداَ ُف أبْضممته ِل ْق أأ أو
أل أقاَ أعْم أف أن أن أراًَراَ أكاَ ْق ِة إ أب ِه ْل أبمماَِض ِباَ ْق ِْل ِفمميِ أواَ ِة أو أد أيمماَ ِة ِز أضمم ْو اَلّر

أوىَ أعْن أتاَ ِلمميِّ أف أزاَ أغ ْل ُذ أممماَ اَ أخمم ْؤ ْنممُه ُي ُء ِم أفمماَ ِت ْك أبمماَِض اَِل ْق ِْل ْيًضمماَ ِباَ أأ

ّياَ ِف ْي أك ْبُض أو أق ْل ِر ِفيِ اَ أقاَ أع ْل ُقوُِل اَ ْن أم ْل أماَ أواَ أق أك أب ْيِع.ٍ  ِفيِ أس أب ْل اَ
أسّن(      ُي ِد أو ِل أوُاَ ْل ْدُل ِل أع ْل ِة ِفيِ اَ ّي ِط ِه أع ِد أل ْو أأْن أأ أي ِب ّوُ أس ُي

أن ْي ِر أب أك ّذ أثىَ اَل ْن ُْل أل أواَ ِقي ِة أو أم ِقْس ِإْن أك أف ِْلْرِث)ِ  ِدْل ألمْم اَ ْعمم ْد أي أقمم أف
أل أعمم ًهمماَ أف ْكُرو أد أم ِة ِفمميِ أزاَ أضمم ْو ُْلّم أأّن اَلّر أك ِفمميِ اَ ِلمم أْلِب أذ أكمماَ

أك ِل أذ أك ّد أو أج ْل ُة اَ ّد أج ْل أذاَ أواَ أك ُد أو أل أوُ ْل ِه اَ ْي أد ِلمم أوُاَ أل ِل ِرِميِّ أقمماَ ّداَ ِإْن اَلمم أفمم
أل أفّضْل أفّض ُي ْل ُْلّم أف أْلِب اَ ِل أو أهممىَ.ٍ ( أت ْن ُع اَ ِة ِفمميِ اَلّرُجمموُ أبمم ِه،ِ ِه ِد ألمم أو
أذاَ أك ِر أو ِئ أساَ ُْلُصوُِل)ِ ِمممْن ِل ُْلّم اَ ِد اَ أداَ أْلْجمم ّداَِت أواَ أجمم ْل ِة ِمممْن أواَ أهمم ِج
أْلِب ُْلّم اَ ألىَ أواَ أع ِنيِ ( ّثاَ أواَل ِر)ِ  ُهوُ أمْش ْل أع أل اَ ِر ُرُجوُ ْي أغ أْلِب ِل أل اَ أقمماَ
ّلىَ ّلُه أص ِه اَل ْي أل أل أع أم: { ّل أس أرُجٍل أيِحّل أو أيِ أأْن ِل ِطمم ْع ّيممًة ُي ِط ْو أع أأ

أب أه أبًة،ِ أي أع ِه أيْرِج أهاَ أف أد إّل ِفي ِل أوُاَ ْل أماَ اَ ِطمميِ ِفي ْع أحُه ُي أصممّح ُه}ٍ  أد ألمم أو
ّي،ِ ِذ ّتْرِممم ِكُم اَل أحمماَ ْل ُه أواَ أر أصمم ِنيِ أق ّثمماَ ألممىَ اَل أْلِب أع أمممُه اَ أعّم ّوُل أو أْل اَ

أشممْرُط ألممُه أمممْن ُكّل ِفيِ أو ٌة.ٍ ( أد أل ْي ِو أأ ِه)ِ  أْلِب ُرُجمموُِع ْو اَ ِه أأ ِر ْيمم أغ
ُء ِمْن أقمماَ أب ُْلُصمموُِل.ٍ ( ُهمموُِب اَ ْوُ أم ْل ِة ِفمميِ اَ أن أط ْل أهممِب أسمم ّت ْلُم ُع اَ ِنمم أت أيْم أف

ُع ِه اَلّرُجوُ ِع ْي أب ِه ِب ِت أب أتمماَ ِك أو ِه)ِ  ْقِفمم أو أل أو ِه.ٍ ( ِد أل ِإي ِه أو ِنمم ْه أر ِه ِب ِتمم أب ِه أل أو ْبمم أق
أماَ ِه ِفي ْبِض)ِ  أق ْل ُق اَ ِليمم ْع أت أو ِه.ٍ  ( ِر ِبي ْد أتمم أو ِه)ِ  ْتِقمم أهمماَ(ِع ِويُج أتْز أهمماَ)ِ أو ُت أع أراَ ِز أو

ِء أقاَ أب ِة ِل أن أط ْل أذاَ اَلّس أك أو ُة ( أر أجمماَ ِْل ألممىَ اَ ُلُه أع ِب أقمماَ أوُم أهِب)ِ  ْذ أممم ْل ْوُُل اَ أقمم
ِم: إْن أماَ ِْل أصّحْح ألْم اَ ُع ُي ْي ِر،ِ أب أؤّج ْلُم ٌد،ِ اَلّرُجوُِع أفِفيِ اَ ّد أر ُع أت ِنمم أت أيْم أو

ُع ْهِن اَلّرُجوُ ِة ِباَلّر أب ِه ْل أد أواَ ْعمم ْبممِض،ِ أب أق ْل ْوُ اَ ألمم أنْت أو أبممُة أكمماَ ِه ْل ِد اَ ألمم أوُ ِل
أهِب ّت ْلُم ُع أل اَ أهمماَ أيْرِجمم ْوُ ِفي ألمم أو ّد.ٍ ( أجمم ْل أل اَ ْي أزاَ أأ ُكممُه)ِ  ْل ُهمموُِب ِم ْوُ أم ْل اَ

ِإْرٍث ِبمم أد)ِ  أعمماَ أو ْو115<ص:  ( أأ ألممْم >  ِه.ٍ ( ِر ْيمم ْع أغ ِه أيْرِجمم ِفمميِ ِفيمم
أِلّن أصّح)ِ  أْل أكُه اَ ْل أن ِم ْيُر اَْل ٍد أغ أفاَ أت ْنُه،ِ ُمْس ِنيِ ِم ّثمماَ أظممُر أواَل ْن ألممىَ ُي إ

ِه ِك ْل ْوُ ِم أل أو ِبِق.ٍ ( أد اَلّساَ أع أزاَ أج ِه أر ِه ِفي ِت أد أيمماَ ِز أمِن ِب أكاَلّسمم ِة)ِ  أل ّتِصمم ْلُم اَ
أل أكْسِب ( ْل أكاَ ِة)ِ  أل أفِص ْن ْلُم ْوُ اَ أص ألمم أقمم أع أن أجمم ِه أر ِر ِمممْن ِفيمم ْيمم أأْرِش أغ

أيْحُصُل أو ْقِص.ٍ ( ّن ُع اَل ْعممُت اَلّرُجوُ أج أر أممماَ ِب ْو ِفي أأ ْبممت.ٍ  أه ْعته أو أج أتْر اَْسمم
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ْو ْدته أأ أد ألىَ أر ِكيِ إ ْل ْو ِم أقْضت أأ ْو أن أأ أة)ِ  أب ِه ْل أهاَ اَ ْلت أط ْب ْو أأ أهاَ،ِ أأ أسْخت أف
ِفيِ ٍه أو أة أأّن أوْج أثمم أل ّث أة اَل أر أْلِخيمم أيمماٌَت اَ أناَ أتمماَُج ِك ألممىَ أتْح أل إ ِة.ٍ ( ّيمم ّن اَل
ِه ِع ْي أب ِه ِب ِف ْق أو ِه أو ِت أب ِه ِه أو ِق أتاَ ْع ِإ أهاَ أو أئ ِط أو أصّح ِفيِ أو أْل ِقْضت اَ أبُة)ِ ُن ِه ْل اَ
ِة،ِ ِفيِ أس أخْم ْل ِنيِ اَ ّثاَ ُع أيْحُصُل أواَل ُكّل اَلّرُجوُ أهاَ،ِ ِب ْن أممماَ ِم أيْحُصممُل أك
ِه ِئِع ِمْن ِب أباَ ْل أمِن ِفيِ اَ ِر،ِ أز أياَ ْلِخ أفْسِخ اَ ْيِع أو أب ْل أق اَ ُفّر ّوُل أو أْل أأّن اَ ِب

أك ْل ْلِم أمِن ِفيِ اَ ِر أز أياَ ْلِخ ِعيٌف اَ ألِف أض ْلِك ِبِخ ِد ِم ألمم أوُ ْل ُهمموُِب اَ ْوُ أم ْل ِل
ْذ ُذ إ ُف ْن ُفُه أي أصّر ِه،ِ أت ألىَ ِفي أع ّوِل أو أْل أزُم اَ ْل ِء أي أوُْط ْل ْهممُر ِباَ ْثممِل،ِ أم ْلِم اَ

ُغوُ ْل أي ُه أو ْيُر أر ِمّماَ أغ ِك ألىَ ُذ أع ِنيِ أو ّثاَ أل أل اَل ِهٌر،ِ أو أظاَ أد أأّن أو أراَ ْلُممم اَ
ِه ْي أل أبُة أع ِه ْل ّتاَّمُة اَ ْبِض،ِ اَل أق ْل ِفيِ ِباَ ِة أو أض ْو أف أل اَلّر أل أء أأّن ِخ أوُْط ْلم اَ
أراٌَم ألىَ أح أْلِب،ِ أع ِإْن اَ أد أو أصمم ِه أق أع ِبمم أذاَ اَلّرُجمموُ ألُه أكمم أممماَُم: أقمماَ ِْل اَ
أهىَ أت ْن أل اَ أقاَ ِقيِّ أو ِر أفاَ ْل أناَ إْن اَ ْل ِه أيْحُصُل ُق ُع،ِ ِب أوُ اَلّرُجوُ ُه ألٌل.ٍ  أف أح

أل(      أع أو ِر ُرُجوُ ْيمم أغ ُْلُصمموُِل ِل ٍة ِفمميِ اَ أبمم ٍة ِه أد ّيمم أق أنْفمميِِ ُم ِب
ْي أأ أوُاَِب)ِ  ّث أوُِض اَل ِعمم ْل ِتيِ اَ ْأ أي أسمم ُع أو ِة ِفمميِ اَلّرُجمموُ أقمم أل ْط ْلُم أتممىَ اَ أم أو )

أب أه ْي أو أأ ًقاَ)ِ  أل ْط ِر ِمْن ُم ْي ٍد أغ ِيي ْق أوُاٍَب أت أثمم ْو ِب أل أأ أف ِه.ٍ ( أدِم أب أعمم أوُاَ أثمم
أب إْن أه ِفيِ أو ِه)ِ  ِن ُدو ِة ِل أبمم ْت أذاَ اَلّر أكمم أو ألممىَ ( ْع ْنممُه أِل ِر ِفمميِ ِم أهمم ْظ أْل اَ

ِه ِر ِظي أن ِل ألىَ أو أِلّن أع أهِب)ِ  ْذ أم ْل أظ اَ ْف ّل ِه أل اَل أتِضي ْق ِبُل أي أقاَ ْلُم ُظممُر أواَ ْن أي
ألىَ ِة،ِ إ أد أعاَ ْل ُق اَ ِري ّط ِنيِ أواَل ّثاَ ِة ِفيِ اَل أر أْلِخي ُد اَ ِر ّط أهمماَ أي ألُف ِفي ْلِخ اَ
أماَ ِإْن ِفي أفمم أهمماَ.ٍ ( أل ْب أوُاٌَب أق أثمم أب)ِ  أجمم ألممىَ أو أمْرُجمموُِع أع ْل أوُ اَ ُهمم أف أمممُة ( ِقي

ُهوُِب ْوُ أم ْل أم ِفيِ اَ ْوُ أي أصّح)ِ  أْل ْبِض اَ أق ْل ِنيِ اَ ّثاَ ّد أماَ أواَل أع ًباَ ُي أوُاَ ِه أث ِلمم ْث ِلِم
ِإْن أف ًة.ٍ ( أد ْبُه ألْم أعاَ ِث ألُه ُي ِفيِ أف ُع)ِ  ُهوُِب اَلّرُجوُ ْوُ أم ْل أيِ إْن اَ ِق ِإْن أب أفمم

أف ِل أع أت أج ِه أر ِت أم أل ِبِقي ِة ِفمميِ أقاَ أضمم ْو أل اَلّر ِة ِفمميِ أيِجممُب أو أق أد اَلّصمم
أوُاٌَب ُكّل أث ًعاَ أحاٍَل ِب ْط أح أق ِه أصّر ّي ِب ِوُ أغمم أب ْل ُه اَ ْيممُر أغ أوُ أو ُهمم ِهٌر.ٍ أو أظمماَ
أأّماَ ّيُة أو ِد أه ْل ِهٌر اَ أظاَ أهاَ أف ّن أ

ِة أ أب ِه ْل ألمُه اَ أكاَ أق أن أو ِة ِفميِ ه.ٍ  أيمم أفاَ ِك ْل أعمْن اَ
ِنيِجيِّ أد ْن أب ْل  اَ
ْوُ(      أل أب أو أه أشْرِط أو أوُاٍَب ِب ٍم،ِ أث ُلوُ ْع أهُر أم ْظ أْل ِد،ِ ِصّحُة أفاَ أعْق ْل اَ
ُكوُُن أي ًعاَ أو ْي ألىَ أب أظًراَ أع أن ألىَ اَلّصِحيِح)ِ  أنىَ إ ْع أم ْل ِنيِ اَ ّثاَ ُكوُُن أل أواَل أي

أبًة أظًراَ ِه ألىَ أن ْفِظ إ ّل أل اَل أزُم أف ْل أل أي ْب ْبِض،ِ أق أق ْل ِبممُل اَ أقاَ ِر أوُم أهمم ْظ أْل اَ
ألُن ْط ِد،ِ ُب ْق أع ْل ِة اَ أفاَ أناَ أوُاَِب أشممْرِط ِلُم ّثمم ْفممِظ اَل ّل ِة ِل أبمم ِه ْل أتِضمميِ اَ ْق ْلُم اَ

أشْرِط ِب ْو)ِ  أأ أبّرِع.ٍ ( ّت أوُاَِب ِلل ْوٍُب أث أث أك ُهوٍُل)ِ  أمْج أهُب ( ْذ أممم ْل أفاَ ُنممُه)ِ ( أل ْط ُب
ْي ِد أأ ْق أع ْل ِر اَ ّذ أعمم أت ِه ِل ًعمماَ أتْصممِحيِح ْي ِة أب ألمم أهاَ أج أوُِض ِب ِعمم ْل أبممًة اَ ِه ِر أو ْك ِذ ِبمم

أوُاَِب ّث ًء اَل أناَ ألىَ ِب أهاَ أع ّن أ
ِه،ِ أل أ أتِضي ْق أل أت ِقي أبممًة أيِصّح أو ًء ِه أنمماَ ألممىَ ِب أع

أهاَ ّن أ
ْوُ أ أل أو ِه.ٍ ( أتِضي ْق أث أت أع ّيًة أب ِد ِإْن أظْرٍف ِفيِ أه ِر ألْم أف ُة أتْج أد أعمماَ ْل اَ

ِه ّد أر ِة ِب أصّر ْوُ أق ِد أك ِدي أتْش ِب ٍر)ِ  ِء أتْم ُه اَلّراَ ُؤ أماَ ِذي أو ّل أنُز اَ ْك ِه ُي ِمممْن ِفي
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ِري أوُاَ أب ْل ألُه اَ أوُ أقاَ ُه أف ّي: ( ِر أه ْوُ أج ْل ّيٌة اَ ِد ْيًضمماَ أه ْي أأ أأ ِإّل)ِ  ِإْن أو أرْت أو أجمم
ُة أد أعاَ ْل ِه اَ ّد أر ُكوُُن ِب أي أل)ِ  أف ّيًة ( ِد أيْحُرُم أه أو ُلُه116<ص:  ( أماَ ْع ِت > اَْسمم

ْكِل ِفيِ إّل ِة أأ ّي ِد أه ْل ْنُه اَ ْتُه إْن ِم أض أت ْق أيُجوُُز اَ أف ُة)ِ  أد أعاَ ْل أهمماَ اَ ُل ْك ْنممُه أأ ِم
ٍذ ِئ أن أل ِحي ّي،ِ أقاَ ِوُ أغ أب ْل ُكوُُن اَ أي أيًة.ٍ أو ِر أعاَ

اللقطة كتاب
أضّم      ِم ِب ْتِح اَلّل أف أقاَِف أو ْل ِر ِفيِ اَ ُهوُ أمْش ْل ْي اَ اَلّشمميِِْء أأ

أقممِط أت ْل ْلُم أوُ اَ ُهمم أع أممماَ أو ِه ِمممْن أضمماَ ِكي ِل ُقوٍُط أممماَ ْو ِلُسمم ٍة أأ ألمم ْو أغْف أأ

أممماَ ِه ِوُ أحمماَّل ِفمميِ أنْح ِتيِ أم ْأ أحّب أتمم أت ُيْسمم أقمماَُط ( ِت ْل ِثممٍق اَِل أوُاَ ِة ِل أنمم أماَ أأ ِب
ِه ْفِسمم أل أن ِقيمم ِه أو ْيمم أل أع أنًة أيِجممُب)ِ  أياَ أممماَِل ِصمم ْل أل أعممْن ِل أو أياَِع.ٍ ( اَلّضمم

أحّب أت ِر ُيْس ْي أغ ِة ِل أنمم أماَ أأ ِب ِثممٍق)ِ  ِه.ٍ <ص:  أواَ ْفِسمم ألممُه117أن أيُجمموُُز)ِ  أو ) <
ِفيِ ِنيِ ( ّثاَ أواَل أصّح)ِ  أْل ْوُِف أيْحممُرُم اَ أخمم ُه ِل أر ْكمم ُي أو ِة.ٍ ( أنمم أياَ ْلِخ أفاَِسممٍق)ِ اَ أل
ّنُه أماَ أِل ّب ُه ُر ُعوُ ْد ْفُسممُه أت ألممىَ أن ِه إ ِن أممماَ ْت ِفمميِ ِك أسممِط أو أوُ ْل أيُجمموُُز أل اَ

أهُب ْذ أم ْل أواَ ّنُه ( ُد أيِجُب أل أأ أهاَ ِْلْش ألىَ اَ ِكممْن أع أل أقاَِط)ِ  ِت ْل أحّب اَِل أت ُيْسمم
أل ِقيمم ُق أيِجممُب أو ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ ُع اَل ْطمم أق ْل ّوِل،ِ اَ أْل ُكُر ِبمماَ ْذ أيمم ِفمميِ أو

ِد أهاَ ِْلْش أفاَِت اَ أقِط ِص أت ْل ْلُم ْو اَ ُكُت أأ أهاَ أيْس ْن أهاَِن أع أماَ أوْج ُه أصّح أد أأ ْن ِع
ّي ِوُ أغمم أب ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أئّل اَل أل ِل أوُّصمم أت ِذٌب أي ِه أكمماَ ْيمم أل أل إ أقمماَ أممماَُم أو ِْل ُكُر اَ ْذ أيمم
أهاَ أض ْع أن أب ُكوُ أي ِد ِفيِ ِل أهاَ ِْلْش ٌة اَ أد ِئمم أحُه أفاَ أصممّح ِة ِفمميِ أو أضمم ْو أو)ِ اَلّر )

أهُب ْذ أم ْل ّنُه اَ أأ أقاَُط أيِصّح ( ِت ْل أفاَِسِق اَ ْل ِبيِّ اَ ّذّميِّ أواَلّص ِر ِفمميِ أواَل أداَ
ِهْم ِد أياَ ِط أكاَْص ِم)ِ  أل ِْلْس ُق اَ ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ أنمماَ إْن اَل ْل ّلممُب ُق أغ ْلُم ِفمميِ اَ

أقمماَِط ِت ْل أنممُة اَِل أماَ أْل أيمُة اَ أل ِوُ ْل أل أواَ ُهْم،ِ أيِصمّح أف ُط أقماَ ِت ْل ْو اَ أسماَُب أأ ِت ْك اَِل
ّلممِك أم ّت أد ِباَل ْعمم ِريممِف،ِ أب ْع ّت أممماَ اَل ُه أهمماَِن أو أقمماَُل أوْج ُي ألِن أو ْوُ أيِصممّح أقمم أف

ُهْم،ِ ُط أقاَ ِت ْل ُق اَ ِري أط ْطِع أو أق ْل ّذّميِّ ِفميِ اَ ِة ِفميِ أمْرُجموٌُح اَلم أض ْو اَلّر
ُثّم أهاَ.ٍ ( ِل أأْص أهُر أك ْظ أْل ّنُه اَ أقُط.ٍ (ِمْن أأ أت ْل ْلُم ُع)ِ اَ أز ْن أفاَِسممِق ُي ْل ُع اَ أضمم ُيوُ أو

أد ْن ِنيِ ِع ّثاَ أواَل ْدٍل)ِ  ُع أل أع أز ْنمم ِكممْن ُي أل أضممّم أو ِه ُي ْيمم أل ْدٌل إ ِرٌف أعمم ُمْشمم
أهُر ْظ أْل أو)ِ اَ ّنُه ( أأ ُد أل ( أم أت ْع ُفُه ُي ِري ْع أضّم أبْل أت ْدٌل ُي أع ِه)ِ  ْي أل ِقيٌب)ِ إ أر )

أئّل أن ِل ِه،ِ أيُخوُ ِنيِ ِفي ّثمماَ ُد أواَل أممم أت ْع ِر ِمممْن ُي ْيمم ِقيممٍب أغ أذاَ ُثممّم أر أتممّم إ
ِريُف،ِ ْع ّت ألُه اَل ّلمُك أف أم ّت ُع اَل ِز ْنم أي أو ِليِّ ( أوُ ْلمم أة اَ أطم أق ِبيِّ ُل أعمّرُف اَلّصم ُي أو
أهاَ ُك ّل أم أت أي ِبيِّ أو أأىَ إْن ِللّص أك أر ِل ْيُث أذ أراَُض أيُجوُُز أح ِت ْق ِإّن اَِل أفمم ألُه)ِ 

أك ّل أم ّت أنىَ ِفيِ اَل ْع ِإْن أم أف أراَِض.ٍ  ِت ْق ُه ألْم اَِل أر أهمماَ أيمم أظ ِف ْو أح أهاَ أأ أم ّل أسمم
أمُن أيْض أو أقاَِضيِ.ٍ ( ْل ِليِّ ِل أوُ ْل أر إْن اَ ْي ِفمميِ أقّص أأ ِه)ِ  أزاَِعمم ِت ْن أط اَ أقمم أت ْل ْلُم اَ

ّتىَ أح أف ( ِل ِد ِفيِ أت ْو أي أأ ِبيِّ)ِ  أفُه اَلّص أل ْت أماَُن أأ ِليِّ أماَِل ِفيِ اَلّض أوُ ْلمم اَ
أعّرُف ُثّم أف ُي ِل ّتمماَ ِإْن اَل أف أو ِلمم أل أت ْبمم ِه أق أزاَِعمم ِت ْن ِر اَ ْيمم أغ ِريممٍط ِب أل أتْف أف
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أن،ِ أماَ ِإْن أض ُعْر ألْم أو ِه أيْشمم ِط أقمماَ ِت ْل أف ِباَ ِلمم أت ِد ِفمميِ أو ِبيِّ أيمم أل اَلّصمم أف
أن أماَ ِه،ِ أض ْي أل ِإْن أع أفُه أو أل ْت أن.ٍ  أأ أضِم

ِتّمة(      ّذّميِّ)ِأت أفاَِسِق ٌ: اَل ْل أزاَِع ِفيِ أكاَ ِت ْن أقِط اَ أت ْل ْلُم ْنُه اَ أماَ ِم أو
ّتُب أر أت أهممُر أي ْظ أْل أواَ ِه.ٍ ( ْي أل ألُن أع ْط أقمماَِط ُب ِت ْل ّنممُه اَ أِل ِد)ِ  ْبمم أع ْل أس اَ ْيمم ِمممْن أل

ْهِل ِة أأ أي أل ِوُ ْل ْلِك اَ ْلِم ِنيِ أواَ ّثاَ ُتُه أواَل ُكمموُُن ِصممّح أي ِه أو ِد ّي أسمم ألِن ِل ْوُ أقمم ْل أواَ
أذاَ أذْن ألْم إ ْأ ِه،ِ ألُه أي ألْم ِفي أهُه أو ْن ْنُه،ِ أي ْوُ أع أل أن أو ِذ ِه أأ أد ِفي أر أط ْبُن أف اَ

ِبيِ أ
أة أ أر ْي أر ْيِن ُه أل ْوُ أق ْل ِه،ِ اَ أع ِفي أط أق ُه أو ْيُر ِة أغ ْوُ ِباَلّصّح أل ُه أو أهاَ ْنممُه أن أع

أع أط ّي أق ِر أطْخ ِْلْص ْنِع،ِ اَ أم ْل أد ِباَ أر أط ُه أو ْيُر ْيِن أغ أل ْوُ أق ْل ِه اَ أل ِفي ِفمميِ أقمماَ
ِة أض ْو أقُة اَلّر ِري ّي أط ِر أطْخ ِْلْصمم أل اَ أو أوُىَ.ٍ ( ْقمم ّد أأ أتمم ْع ألممىَ ُي أع ِه)ِ  ِريِفمم ْع أت ِب
ألِن ْط ُب ْل ْوُ اَ أل أف ْي ( أأ ُه)ِ  أذ أخ أط أأ أق أت ْل ْلُم ُه اَ ُد ّي أسمم أن أمممْن ( ًطمماَ)ِ أكمماَ أقاَ ِت ْل اَ
ألُه118<ص:  ْوُ >  أل ُه أو أقّر ِه ِفيِ أأ ِد أظُه أي أف أتْح ِه أواَْس ْي أل أفممُه أع أعّر ُي ِل

أوُ ُه أز،ِ أأِميٌن أو ِإْن أجاَ ُكْن ألْم أف ًناَ،ِ أي أوُ أأِمي ُه ّد أف أع أت ِر ُم أراَ ْق ِْل ّنُه ِباَ أأ أك أف
ُه أذ أخ ْنُه أأ ُه ِم ّد أر أماَ أو أك ْلت)ِ  ُق ِه.ٍ ( ْي أل أل إ ِعمميِّ أقمماَ ِف اَلّشممْرِح ِفمميِ اَلّراَ

أهُب ْذ أم ْل أقاَِط ِصّحُة (اَ ِت ْل أتِب اَ أكاَ ْلُم أبًة اَ أتاَ ّنممُه ِك أِل أحًة)ِ  ِقّل أصممِحي أت ُمْسمم
ْلِك ْلِم أصّرِف ِباَ ّت ْوُُل أواَل أق ْل أل أواَ ِنيِ:  ّثاَ أماَ أيِصّح اَل ِه ِل أبممّرِع ِمْن ِفي ّت اَل

ْفِظ ْلِح ِريِف،ِ ِباَ ْع ّت أس أواَل ْي أل ْهممِل ِمْن أو أبممّرِع أأ ّت ُق اَل ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ اَل
ُع ْط أق ْل ِة اَ ْلُحّر ِباَلّصّح أتُب أأّماَ أكاَ أكمماَ ْلُم أبممًة اَ أتاَ ًة،ِ ِك أد أل أفاَِسمم أيِصممّح أف

ُطُه أقاَ ِت ْل ِقّن اَ ْل أل أكاَ ِقي ِذي أيِصّح أو ِة أك أب أتاَ ِك ْل ِة،ِ اَ أح أذاَ اَلّصممِحي ِإ أصممّح أو
أقاَُط ِت ْل أتِب اَ أكاَ ْلُم أف اَ أك أعّر ّل أم أت  أو

أهُب(      ْذ أم ْل أمْن ِصّحُة أو)ِ اَ أقاَِط.ٍ ( ِت ْل ْعُضُه اَ ْعُضممُه أب أب أو ُحممّر)ِ 
ٌق ِقي أكىَ أر ِعيِّ أح ِف ِه اَلّراَ ْيممِن ِفيمم أق ِري ّط أتِب ِفمميِ اَل أكمماَ ْلُم أد اَ ِفمميِ أزاَ

ِة أضمم ْو أهُب اَلّر ْذ أممم ْل ْنُصمموُُص اَ أم ْل ِه ِصممّحُة أواَ ِط أقمماَ ِت ْل ْي اَ أأ أيِ)ِ  ِهمم أو )
أطممُة أق ّل ألممُه اَل أهمماَ ( ِن أفاَ أعّر ُي ِه)ِ  ِد ّي أسمم ِل أسممِب ويتملكاَنهمماَ أو أح ّق،ِ ِب اَلممّر
ِة ّي ْلُحّر ْيِن أواَ أص أشْخ أطماَ أك أق أت ْل أذاَ اَ ُكممْن ألمْم إْن أهمم أممماَ أي ُه أن ْي ٌة.ٍ أب أأ أيمم أهاَ ُم

ِإْن أف أنْت ( ْي أكاَ أأ ٌة)ِ  أأ أي أهاَ أبٌة ُم أو أناَ أصاَِحِب ُم ِل أف أطُة ( أق ّل ِة)ِ اَل أب ْوُ ّن ِفمميِ اَل )
ِإْن أف ِر)ِ  أه ْظ أْل أعممْت اَ أق ِة ِفمميِ أو أبمم ْوُ ِد أن ّي أهمماَ،ِ اَلّسمم أف أهمماَ أعّر أك ّل أم أت ِإْن أو أو

أعممْت أق ِة ِفمميِ أو أبمم ْوُ ِد،ِ أن ْبمم أع ْل أهمماَ اَ أف أك أعّر ّلمم أم أت أبمماَُر أو ِت ْع ْقِت أواَِل أوُ ِبمم
أقاَِط،ِ ِت ْل أل اَِل ِقي ْقِت أو أوُ ّلممِك ِبمم أم ّت ْوُُل اَل أقمم ْل ِنيِ،ِ أواَ ّثمماَ أممماَ اَل ْوُ أك ألممْم ألمم

ُكممْن أذاَ أت أكمم أو ٌة.ٍ ( أأ أيمم أهاَ ْكممُم ُم ِر ُح ِئ ْي أسمماَ أأ ِر)ِ  ِد ّنمماَ ِه اَل ِقي (ِمممْن أبمماَ
ِة ّي أوُِصمم ْل أكاَ أساَِب)ِ  ْك أْل ِة اَ أبمم ِه ْل ِز أواَ أكمماَ أو)ِ ِمممْن أواَلّر ِة ( أر ُأْج أكمم أؤِن)ِ  ْلُممم (اَ

ِبيممِب ّط ِم،ِ اَل أحّجمماَ ْل أعممْن أواَ ِء أو أواَ ّد أنممىَ اَلمم ْع أم ْل أب أأّن اَ أسمماَ ْك أْل أمممْن اَ ِل
ألْت أص ِه،ِ ِفيِ أح ِت أب ْوُ أؤُن أن ْلُم ألىَ أواَ أد أمْن أع أهاَ ُوِج ُب أب ِه ِفمميِ أسمم ِت أب ْوُ أنمم

ِر ِفيِ أه ْظ أْل أماَ،ِ اَ ِه ُلُه ِفي ِب أقاَ أكاَِن أوُم ِر أت أماَ.ٍ (إّل أيْش ِه أش ِفي ِة أأْر أي أناَ ْلِج اَ
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ّلُه أاَل ْي أو أأ ألُم)ِ  ْع أس أأ ْي أل ألىَ أف أدْت أمممْن أع أيممُة ُوِجمم أناَ ْلِج ِه ِفمميِ اَ ِت أب ْوُ أنمم
ُه أد أكاَِن أبممْل أوْحمم ِر أت ِه أيْشمم ّنممُه أجْزًممماَ ِفيمم ُق أِل ّلمم أع أت ِة أي أبمم أق أيِ ِباَلّر ِهمم أو

أكٌة،ِ أر أت أذاَ ُمْشمم أهمم أنىَ أو ْث أت ْلُمْسمم ِه اَ ِه ْوُِجي أتمم ٌد ِب ِزيمم ِة ِفمميِ أم أضمم ْو اَلّر
ٌد ِزي أم أو ألًل.ٍ  ْق ِت أعُه اَْس أنىَ أم ْث أت ْلُمْس ْنُه اَ ألىَ ِم ِهٌر اَلّشْرِح،ِ أع أظاَ ّنممُه أو أأ

أذاَ ُكْن ألْم إ أممماَ أي ُه أن ْي ٌة أب أأ أيمم أهاَ أكاَِن ُم ِر أت ِر ِفمميِ أيْشمم ِئ ِر أسمماَ ِد ّنمماَ ِمممْن اَل
أساَِب ْك أْل أؤِن.ٍ  اَ ْلُم     > 119ص: <أواَ
أوُاَُن:أفْصٌل(      أي أح ْل اَ ُلوُُك   أمْم ْل ُع اَ ِن أت ْلُمْم ِر ِمْن اَ أغاَ أباَِع)ِ ِص اَلّس
ْئِب ّذ ِر أكاَل ّنِم ٍة أواَل ّوُ ُق ِب ِد.ٍ ( ْه أف ْل ٍر أواَ ِعي أب ٍر أك أماَ أوِح أرٍس)ِ  أف ْو أو أأ ْغممٍل.ٍ ( أب أو

ْي أأ ٍو)ِ  ْد أع أنٍب أجْرٍي ِب أأْر أكم ْبمميٍِ ( أظ ْو أو أراٍَن أأ أيمم ٍم أط أممماَ أح أد إْن أك ُوِجمم
ْي أأ ٍة)ِ  أز أفاَ أم ٍة ِب أك ِل ْه أقاَِضيِ ُم ْل ِل أف ُطُه ( أقاَ ِت ْل ْفِظ اَ ْلِح أذاَ ِل أك ْي أو أأ ِه)ِ  ِر ْي أغ ِل

ِر ْي أغ أقاَِضيِ ِل ْل ِد ِمْن اَ أحمماَ ُطُه اَْل أقمماَ ِت ْل ِفمميِ اَ ْفممِظ.ٍ ( ْلِح أئّل ِل ِل أصممّح)ِ  أْل اَ
ُه أذ ْأُخ ِئٌن أي ُع،ِ أخاَ أيِضي ِنيِ أف ّثماَ ُع أواَل ْنم أم ْل ْذ اَ أة أل إ أيم أل ِد ِو أحماَ ألمىَ ِلْل أع
أيْحممُرُم أممماَِل أو ِر.ٍ ( ْيمم أغ ْل ُطُه اَ أقمماَ ِت ْل ألممىَ اَ أع ّلممِك)ِ  أم ّت ٍد ُكممّل ِلل أحمم ّنممُه أأ أِل

أناَِع أمُصوٌُن ِت ِر أعْن ِباَِلْم أث ْك أباَِع أأ ْغٍن اَلّسمم أت ْعيِِ ُمْسمم ألممىَ ِبمماَلّر أأْن إ

ُه أد ُبُه،ِ أيِج ِه أصاَِح ِب ّل أط أت أمْن ألُه،ِ ِل ُه أف أذ أخ ّلِك أأ أم ّت أنُه،ِ ِلل أل أضِم ُأ أو أر ْب أي
أماَِن ِمْن ِه اَلّض ّد أر ألىَ ِب ِه،ِ إ ِع ْوُِض ِإْن أم أعُه أف أف ألىَ أد أقاَِضيِ إ ْل أئ اَ ِر أب
ِإْن ِفيِ أو أصّح.ٍ ( أْل أد اَ ْو ُوِج أأ ٍة)ِ  أي أقْر ْوُِضٍع ِب ِريممٍب أم أهمماَ أق ْن ْو ِم ٍة أأ أد ْلمم أب

أصّح أْل أفاَ أوُاَُز ( ِه أج ِط أقاَ ِت ْل ِنيِ اَ ّثاَ أواَل ّلٍك)ِ  أم أت ُع ِل ْن أم ْل ِة اَ أز أفماَ أم ْل أق أكاَ ُفمّر أو
ّوُل أْل ّنُه اَ أأ أراَِن ِفمميِ ِبمم ُعْممم ْل ُع اَ ِد أيِضممي أداَ ِتمم ِد ِباَْم أيمم ْل ِة اَ أنمم ِئ أخاَ ْل ِه،ِ اَ ْيمم أل إ

ألِف ِة،ِ ِبِخ أز أفاَ أم ْل ِإّن اَ أق أف ّناَِس ُطُرو أهاَ اَل ُعّم أل ِب ْوُ أي أل أد أو ِفيِ ُوِج
أمِن ْهٍب،ِ أز ٍد أن أساَ أف أز أو ُطُه أجاَ أقاَ ِت ْل ّلممِك اَ أم ّت ًعمماَ ِلل ْط ِة ِفمميِ أق أز أفمماَ أم ْل اَ

أماَ أو أراَِن.ٍ ( ُعْم ْل ُع أل أواَ ِن أت ْي أيْم أأ أهاَ)ِ  ْن ِر ِمْن ِم أغاَ ٍة)ِ ِص أشمماَ أك أباَِع.ٍ ( اَلّسمم
أفِصيٍل أوِعْجٍل أيُجوُُز أو ُطُه ( أقمماَ ِت ْل ّلممِك اَ أم ّت أهمماَ ِفمميِ ِلل ِوُ أنْح أو ِة)ِ  أيمم أقْر ْل اَ

أنًة أياَ ِة)ِ ِص أز أفاَ أم ْل أواَ ِة أعْن ألُه ( أن أوُ أخ ْل ّيُر اَ أخ أت أي أو أباَِع.ٍ ( ُه أواَلّس ُذ ِمممْن آَِخمم
ٍة أز أفاَ ِإْن أم أء أف أفُه أشاَ أد أعّر ْعمم أب أكممُه)ِ  ّل أم أت ِريممِف أو ْع ّت ْو اَل أأ ْي ( أأ أعُه)ِ  أبمماَ

ِإْن أء أو أعُه أشاَ ألًل أباَ ْق ِت ْد ألْم إْن اَْس ِكًماَ أيِج ِه أحاَ ِن ْذ ِإ ِب أصممّح ِفيِ أو أْل اَ
أد إْن أظ ُوِجمم أحِفمم أو أنممُه ( أم ْي أث أأ أهمماَ)ِ  أف أعّر أة أو أطمم أق ّل ُثممّم اَل أة.ٍ ( أعمم ِبي أم ْل اَ

ْي أأ أكممُه)ِ  ّل أم أن أت أممم ّث ْو اَل أأ ْي ( أأ ألممُه)ِ  أك ِإْن أأ أء أو ألممُه أشمماَ أك ًكمماَ أأ ّل أم أت ألممُه ُم
ًذاَ ِتيِ.ٍ  ِمّماَ أأْخ ْأ أي أس

أم(      ِر أغ أتُه أو أم أر إْن ِقي أه أل أظ أو ُكُه)ِ  ِل أد أيِجُب أماَ ْعمم ِه أب ِلمم ْك أأ

ُفُه ِري ْع ِر ِفيِ أت ِه ّظاَ ِم اَل أممماَ ِْل ْيِن ِمممْن ِل أه أوُْج ْلمم أممماَ اَ ِتيِ ِل ْأ أي ْنممُه،ِ أسمم أع
ألُة أخْص ْل ألىَ أواَ ُْلو ألىَ اَ ْو ِة ِمْن أأ أي ِن ّثاَ أيُة اَل ِن ّثاَ ألممىَ أواَل ْو ِة.ٍ ِمممْن أأ أثمم ِل ّثاَ اَل

ِإْن أف أذ ( أراَِن ِمْن ُأِخ ُعْم ْل ألُه اَ أتاَِن أف أل أخْص ْل أضّم اَ ِب أياَِن)ِ  أل ُْلو ِة،ِ اَ أز أهْم ْل اَ
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أل أثممُة وباَلتحتاَنيممة.ٍ ( ِل ّثاَ ِفمميِ ِفمميِ اَل أو أصممّح)ِ  أْل ِة اَ أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أك
ِنيِ ّثاَ أواَل أهُر.ٍ  ْظ أْل أثممُة ألُه اَ ِل ّثاَ ْيًضمماَ اَل ِة أأ أز أفمماَ أم ْل أع أكاَ ِفمم ُد أأّن أو أل ِبمم ْكمم أْل اَ

أهمماَ،ِ ّنممُه ِفي ْد أِل ُد أل أقمم أهمماَ أيِجمم ِري أمممْن ِفي أت ألِف أيْشمم أراَِن،ِ ِبِخ ُعْممم ْل اَ
ّق أيُش ْقُل أو ّن ِه اَل ْي أل ْوُ إ أل أن أو أوُاَُن أكمماَ أيمم أح ْل أر اَ ْيمم ُكوٍُل أغ ْأ أجْحِش أممم ْل أكمماَ

ِه ِفي أتاَِن أف أل أخْصمم ْل أيمماَِن،ِ اَ أل ُْلو أل اَ ُكممُه أيُجمموُُز أو ّل أم أحمماَِل ِفمميِ أت ْل ِفمميِ اَ
أصّح،ِ أْل أذاَ اَ ِإ أك أو أس ِقُط أأْم أت ْل ْلُم أن اَ أوُاَ أيمم أح ْل أع اَ أبممّر أت أفمماَِق أو ْن ِْل أك ِباَ أذاَ أفمم

ِإْن أد أو أراَ أ
أع،ِ أ ْق اَلّرُجوُ ِف ْن ُي ْل ْذِن أف ِإ ِم ِب ِك أحاَ ْل ِإْن اَ ْد ألْم أف ِكًممماَ أيِجمم أحاَ
أد أه أيُجمموُُز120<ص:  أأْشمم أو أط أأْن > ( أتِقمم ْل ًداَ أي ْبمم ِفمميِ أل أع ّيممُز)ِ  أم ُي

أمِن ْو أأْمٍن أز ْهممٍب أأ ّيممًزاَ أن أم أمممِن ِفمميِ أوُم ْهممٍب،ِ أز ألِف أن أْلْمممِن،ِ ِبِخ اَ
ّنُه ِدّل أِل أت ِه أيْسمم ألممىَ ِفيمم ِه أع ِد ّي أيِصممُل أسمم ِه،ِ أف ْيمم أل أمممُة إ أْل ِد،ِ أواَ ْبمم أع ْل أكاَ

ُذ أخ ْؤ ُي ِهْم ُغُضوُِن ِمْن أو ألِم أماَ أأّن أك ِه ْيِن ِفي أت أل أخْص ْل ْيِن اَ أي أل ُْلو أفِفيِ اَ
ِة،ِ أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ّلُك أيُجوُُز ُثّم أو أم ِد،ِ أت ْب أع ْل ِة اَ أممم أْل ِتمميِ أواَ ّل أتِحممّل أل اَ

ِة ّي أمُجوُِس ْل ِم،ِ أكاَ أر أمْحمم ْل ِإْن أواَ أنْت أو ألممىَ أتِحممّل ِمّمممْن أكمماَ أع ْيِن أف أل ْوُ أقمم
أراَِض ِت ْق أك أِلّن أكمماَِل ّلمم أم ّت أقمماَِط اَل ِت ْل أراٌَض،ِ ِباَِل ِتمم ْق ُق اَ ْنِفمم ُي ألممىَ أو أع

ِقيِق أة اَلّر ّد ْفِظ ُم ْلِح ِه،ِ ِمْن اَ ِب ِإْن أكْس ُكممْن ألْم أف ألممىَ أكْسممٌب أي أع أف
أق أماَ أب ِر ِفيِ أس ْي أدِميِّ،ِ أغ أذاَ اَْل ِإ أع أو أر ُثممّم ِبيمم أهمم ِلممُك أظ أماَ ْل أل اَ أقمماَ أو

ْنممت ْقتممه ُك أت ْع أل أأ ِبمم ُلُه ُق ْوُ ِر،ِ ِفمميِ أقمم أهمم ْظ أْل أم اَ ِكمم ِد أوُح أسمماَ أف ْيممِع ِب أب ْل اَ
ِنيِ ّثاَ أماَ أل أواَل ْوُ أك أع أل ِه أباَ ْفِس أن أهىَ.ٍ  ِب أت ْن اَ

أقُط(      أت ْل ُي ْيُر أو ُكوٍُل أغ ْأ أم أك أوُاَِن)ِ  أي أح ْل أياٍَب اَ ِث ِإْن أو أفمم ٍد.ٍ ( ُنُقوُ أو
أن ُع أكمماَ ِر ُه ُيْسمم ُد أسمماَ أطممٍب أف أوُر ٍة)ِ  أسمم ِري أه ِإْن أل أك أفمم أتّمممُر.ٍ ( أت أء أي أشمماَ

ْي أأ أعُه)ِ  ألًل أباَ ْق ِت ْد ألْم إْن اَْس ِكًماَ،ِ أيِج ِه أحاَ ِن ْذ ِإ ِب ُه إْن أو أد أجمم ًذاَ أو أأْخمم

أق ِمّماَ أب أد أس ْعمم أب أفُه)ِ  أعّر أو ِه ( ِعمم ْي أك أب ّلمم أم أت أي ِل أد ( ْعمم أب أنممُه)ِ  أم ِريممِف.ٍ أث ْع ّت اَل
ِإْن أو أء ( أكُه أشاَ ّل أم أحاَِل ِفيِ أت ْل أم اَ ِر أغ أو ألُه)ِ  أك أأ أتُه أو أم ٌء ِقي أوُاَ ُه أس أد أجمم أو
ٍة ِفيِ أز أفاَ ْو أم أل: إْن أأ ِقيمم أو أراٍَن.ٍ ( ُه ُعْم أد أجمم أراٍَن ِفمميِ أو أب ُعْممم أجمم أو

أع أن أت أواَْم ُع)ِ  ْي أب ْل ْكُل اَ أْل ألىَ اَ أع ِه أو ِز أوُاَ ْيِن ِفيِ أج أم ِقْس ْل ِريممِف ِفمميِ اَ ْع ّت اَل
ُه أد ْع أهاَِن أب أماَ أوْج ُه أصّح أراَِن،ِ ِفيِ أأ ُعْم ْل ُبُه اَ ِفيِ ُوُجوُ ِة أو أز أفاَ أم ْل أل اَ أقاَ

أماَُم ِْل ِهُر اَ ّظاَ ّنممُه اَل ّنممُه أيِجممُب أل أأ أة أل أِل أد ِئمم ِإْن أفاَ أو ِه.ٍ ( أن ِفيمم أكمم أأْم

ُه ُؤ أقاَ ألٍج أب ِع أطٍب ِب ّفُف،ِ أكُر أج أت ِإْن أي أنْت أف أطُة أكاَ ْب ِغ ْل ِه ِفيِ اَ ِع ْي أع أب ِبي
ْو ِه ِفمميِ أأ ِفيِفمم أع أتْج أبممّر أت ِه أو ُد ِبمم أوُاَِجمم ْل أفممُه،ِ اَ ّف ِإّل أج أع أو ْعُضممُه ِبيمم أب

أتْجِفيممِف ًظمماَ ِل ْف ِقيِ)ِ ِح أبمماَ ْل ُد ألممُه اَ أراَ ْلُممم أراَِن أواَ ُعْم ْل ُع،ِ ِبمماَ ِر اَلّشمماَ
ُد أمْسِج ْل أماَ أواَ ُه ّن ِل

أع أ أوُاَِت أم أم ْل أحاَّل اَ أمْن أم أو ِة.ٍ( أط أق ّل أذ اَل أخمم أطممًة أأ أق ُل
ْفِظ ْلِح ًداَ ِل أب أيِ أأ ِه أنٌة)ِ <ص:  أف أماَ ِفممي121ِأأ ِه >  ِد ِإْن أيمم أفمم أهمماَ ( أع أف أد
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ألىَ أقاَِضيِ إ ْل أمُه اَ ِز أذاَ أل أك أو ُبوُُل)ِ  أق ْل أهاَ أمْن اَ أذ أخ ّلِك أأ أم ّت أهمماَ ُثّم ِلل أع أف أد
ألىَ أقاَِضيِ إ ْل أزُمُه اَ ْل ُبوُُل.ٍ  أي أق ْل اَ

ألْم(      أن ُيوُِجْب أو أثُرو ْك أْل أف اَ ِري ْع ّت ألُة اَل أحاَ ْل ْي أواَ أأ ِه)ِ  ِذ ُذ أه أْلْخ اَ
ْفِظ ْلِح ًداَ ِل أبمم ُلوُاَ أأ أف أِلّن أقمماَ ِريمم ْع ّت أممماَ اَل ّن أتْحِقيممِق أيِجممُب إ أشممْرِط ِل
ّلِك أم ّت أبُه اَل أج ْو أأ ُهْم،ِ أو ْيُر أحُه أغ أصممّح أممماَُم أو ِْل ِلمميِّ اَ أزاَ أغ ْل أئّل أواَ أن ِل ُكمموُ أي
ًناَ أماَ ْت ًتاَ ِك ّوُ أف ّق ُم أح ْل ألىَ ِل ِه،ِ أع ِب أل أصاَِح ِة ِفيِ أقاَ أض ْو أذاَ اَلّر أوُىَ أه ْق أأ

أوُ ُه أتاَُر أو ْلُمْخ أل اَ أقاَ ٍم أشْرِح ِفيِ أو ِل ّنممُه ُمْس أصممّح إ أْل أم اَ ِلمم ُع ِمّممماَ أو
أر ِك أف أأّن ُذ ِري ْع ّت ِذ ِفيِ اَل أْلْخ ّلِك اَ أم ّت ْوُ أواَِجٌب ِلل ألمم أف ًعاَ.ٍ ( ْط أد أق أصمم أق
أد ْع ْي أب أأ أك)ِ  ِل أد أذ ْع ِذ أب أْلْخ ْفِظ اَ ْلِح أة ِل أن أياَ ًداَ.ٍ (ِخ أب ًناَ أيِصممْر ألممْم أأ أضمماَِم
ِد ِفيِ أجممّر ِبُم أصّح)ِ  أْل ِد اَ أقْصمم ْل ِنيِ اَ ّثمماَ ِإْن أواَل أو أذ أيِصمميُر.ٍ ( أخمم ِد أأ أقْصمم ِب

ٍة أنمم أياَ أضمماَِمٌن ِخ أس أف ْيمم أل ُه ألممُه أو أد ْعمم أف أأْن أب أعممّر أك ُي ّلمم أم أت أي ألممىَ أو أع
ِفمميِ أو أهِب)ِ  ْذ أممم ْل ٍه اَ ِريممِق ِمممْن أوْجمم ّط ِنيِ اَل ّثمماَ أك ألممُه اَل ِلمم ِد أذ ُوُُجمموُ ِل

ِة أر أقمماَِط ُصمموُ ِت ْل ِإْن اَِل أو أذ ( أخمم أف أأ أعممّر ُي أد ِل ْعمم أب أك)ِ  ّلمم أم أت أي ِريممِف.ٍ أو ْع ّت اَل
أنٌة أماَ أأ أف أة ( ّد ِريِف ُم ْع ّت أذاَ اَل أك أهاَ أو أد ْع أتمْر ألمْم أمماَ أب أك أيْخ ّلم أم ّت ِفمميِ اَل

ُلُه ِب أقاَ أوُم أصّح)ِ  أْل أنًة أتِصمميُر اَ ِه أمْضممُموُ ْيمم أل أذاَ أع أن إ ّلممِك ُغممْرُم أكمماَ أم ّت اَل
ًداَ،ِ ِر ّطمم ألُه ُم ِلمميِّ أقمماَ أزاَ أغ ْل ِم اَ أممماَ ِْل ّوُل أكاَ أْل ألُه أواَ ْبممُن أقمماَ ّباَِغ اَ اَلّصمم

ّي.ٍ  ِوُ أغ أب ْل أواَ
ْتِح(      أف ِب ِرف)ِ  ْع أي ِء أو أياَ ْل ِقُط اَ أت ْل ْلُم أهٌب اَ أذ أأ أهاَ)ِ  أس ْن أيِ (ِج أأْم ِه

ّيٌة أأْم ِفّضٌة ِو أر أه أأ أهاَ)ِ  أت أف أوِص أياٌَب.ٍ ( أوُْزٍن أأْم ِث ِبمم أهاَ)ِ  أر ْد أق أو ّيٌة.ٍ ( ِو ْو أمْر أأ

ٍد أد ْي أع أأ أهاَ)ِ  أصمم أفاَ أوِع أهمماَ ( أء أعاَ ٍد ِمممْن ِو ْلمم ْو ِج ٍة أأ أقمم ْو ِخْر أممماَ أأ ِه ِر ْي أغ
ْي أأ أهاَ)ِ  أء أكاَ ِو أو أهاَ ( أط ْي أة أخ أد ُدو أمْش ْل ِه اَ أوىَ ِب أخاَِن أر ْي ألُه اَلّش ْوُ ّلىَ أق أص

ّلممُه ِه اَل ْيمم أل أم أع ّل أسمم ِه أو ِل ِئ أسمماَ ِة أعممْن ِل أطمم أق أهِب،ِ ُل ّذ ْو اَلمم ِرِق أأ أوُ ْلمم اَ
ِرْف ْعمم أهمماَ {اَ أء أكاَ أهاَ ِو أصمم أفاَ أهمماَ ُثممّم أوِع ْف أس أعّر ِقيمم أو أنًة}ٍ  ألممىَ أسمم أع
ِه ِتمم أف ِر ْع أهمماَ أم أج ِر ِه أخاَ أفممُة ِفيمم ِر ْع أهمماَ،ِ أم ِل أك أداَِخ ِلمم أذ أف أو ِر ْعمم أي أق ِل ْد ِصمم
أهاَ ِف ُثمممّم أواَِصممم ِفممميِ ( ِد.ٍ ( ِدي ّتْشممم ِباَل أهممماَ)ِ  ُف أعّر أوُاَِق ُي أْلْسممم أوُاَِب اَ ْبممم أأ أو

أد ْنمم ِد)ِ ِع أساَِج أم ْل ّنمماَِس ُخممُروِج اَ أعمماَِت ِمممْن اَل أماَ أج ْل أهمماَ)ِ ِمممْن اَ ِوُ أنْح أو )
أجاَِمِع ّناَِس أم ِد ِفيِ اَل أل أقاَِط أب ِت ْل ْو اَِل ِه أأ ِت أي ْو أقْر أرِب أأ ْق ِد أأ أل ِب ْل ألىَ اَ إ

ِه ِع ْوُِض ِء،ِ ِمْن أم أراَ ِإْن اَلّصْح أزْت أو ِه أجاَ ألممٌة ِبمم ِف ُهممْم أقاَ أع ِب أف،ِ أت أعممّر أو
أل أعّرُف أو ِد ِفيِ ُي أساَِج أم ْل أل اَ ِفمميِ > إّل122<ص:  اَلّشاَِشمميِّ أقاَ

ِد أمْسِج ْل ِم اَ أراَ أح ْل ألىَ اَ أصّح أع أْل ِديِث اَ أح ْل ِل أنًة)ِ  أس أقاَُس ( ُي ألىَ أو أممماَ أع
ِه ُه،ِ ِفي ْيُر أسْت أغ ْي أل ألىَ أو أعاَِب أع ِتي ألممىَ اَِلْس أع ِة أبْل.ٍ ( أد أعمماَ ْل أعممّرُف اَ ُي
ّوًل ٍم ُكّل أأ ْوُ ْيِن أي أت أفيِْ أمّر أر ِر أط أهاَ ّن ٍم ُكّل ُثّم اَل ْوُ ًة أي ُكممّل ُثّم أمّر

ًة أمممّر ُبوٍُع)ِ  ْو ُأْس ْيممِن أأ أت أممماَ أمّر ِر ِفمميِ أك أحممّر ْلُم ِه اَ ِر ْيمم أغ ُثممّم أو ُكممّل (



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

ْيُث أح ِب ٍر)ِ  ْه أسىَ أل أش ْن ّنُه أي أراٌَر أأ ْك ّوِل أت أْل أذاَ ِل ِة ِفيِ أك أض ْو ِفيِ اَلّر أو
أهاَ ِل أماَ أأْص أضممىَ ِل أتاَ أم أك أسمم أيمماَِن أعممْن أو ِد أب أد أممم ْل أك ِفمميِ اَ ِلمم ِفمميِ أذ أو

ِذيِب ْه ّت أكر اَل أع أذ ُبوُ ُْلْس ِة ِفيِ اَ ّد ْلُم ألىَ اَ ُْلو أس اَ أقاَ ُي أهاَ أو أيُة.ٍ  ِب ِن ّثاَ اَل
أل(      ْكِفيِ أو أنٌة أت أقٌة أس أفّر أت أأْن ِفيِ ُم أك أصّح)ِ  أْل أف اَ أعّر ْهًراَ ُي أش

أك ْتُر أي ْهًراَ،ِ أو أذاَ أش أك أه ّنُه أو أهُر أل أِل ْظ ِه أي ُة ِفي أد ِئ ْلممت أفاَ ُق ِريِف.ٍ ( ْع ّت اَل
أصممّح أْل ْكِفمميِ اَ ّلممُه أت أاَل ّنممُه أو أِل ألممُم)ِ  ْع أف أأ أنًة أعممّر أحُه أسمم أصممّح ِفمميِ أو

ِة أض ْو ْيًضاَ اَلّر أل أأ ُة أتِجُب أو أر أد أبمماَ ْلُم ِريممِف ِفمميِ اَ ْع ّت أصممّح،ِ ِفمميِ اَل أْل اَ
أماَ ُه أك أد أفاَ ِقُط ُثّم أأ أت ْل ْلُم ُكُر)ِ اَ ْذ أي أو أض ( ْع أب ِفيِ ( أهاَ)ِ  ِف أصاَ ْو ِريممِف أأ ْع ّت اَل
أل أهاَ،ِ أو ُب ْوُِع أت أئّل أيْس أهاَ ِل أد أتِممم ْع ِذُب،ِ أي أكمماَ ْل ُه اَ ْكممُر ِذ أحّب أو أت أل ُمْسمم ِقيمم أو

أوُ أشْرٌط ُه ٌق أو ُبوُ ِه،ِ أمْس ِت أف ِر ْع أم ِتيِ ِب ْأ أي أهاَ أف أل ِفي أو ألُف.ٍ ( ْلِخ أزُمممُه اَ ْل أي
أنُة ْؤ ِريِف ُم ْع ّت أذ إْن اَل أخم ًء أأ أنماَ ِب ِه)ِ  ِظم ْف ألمىَ ِلِح ِريمِف ُوُجموُِب أع ْع ّت اَل
ِه ْي أل ِبِق أع ِر أعْن اَلّساَ ْي أبْل أغ أن.ٍ ( ِري أث ْك أْل أهاَ اَ ُب ّت أر أقاَِضيِ ُي ْل ْيممِت ِمْن اَ أب

أماَِل ْل ْو اَ أرُض أأ أت ْق ألىَ ُي ْو أع أأ ِلِك)ِ  أماَ ْل ْأُمُر اَ أط أيمم أتِقمم ْل ْلُم أهمماَ اَ أع ِب أيْرِجمم ِل
ألىَ ِلِك،ِ أع أماَ ْل ألىَ اَ أع ِم أو أد ُوُُجوُِب أع ْل ِريُف اَ ْع ّت ِه،ِ اَل ْيمم أل أف إْن أع أعممّر
أوُ ُه ٌع أف أبّر أت ِإْن ُم أو أذ ( أخ ّلٍك أأ أم أت أنممُة ِل ْؤ ْتممُه)ِ ُم أم ِز ِريممِف أل ْع ّت ِه اَل ِب ُوُُجمموُ ِل
ِه ْي أل ٌء أع أوُاَ أسمم أك أو ّلمم أم أل أأْم أت ِقيمم أو أأّن ألممْم إْن أل.ٍ ( ِبمم ّلممْك)ِ  أم أت أر أي أهمم أظ

ألممىَ أع أف أهمماَ.ٍ ( ُك ِل أنممُة أماَ ْؤ ْلُم ِلممِك)ِ اَ أماَ ْل ِد اَ ْوُ أعمم ِة ِل أد ِئمم ِريممِف أفاَ ْع ّت ِه.ٍ اَل ْيمم أل إ
أصّح أْل أواَ ْي أأّن ( أأ أر)ِ  ِقي أح ْل أل اَ ِلي أق ْل أل اَ أل.ٍ ( ّوُ أم أت ْلُم أعّرُف اَ أنًة ُي أبممْل أسمم

ًنمماَ أم ُظممّن أز ُه أأْن أي أد ِقمم ِرُض أفاَ ْعمم ْنممُه أي أد أع ْعمم أب ًبمماَ)ِ  ِل أك أغاَ ِلمم أمممٍن أذ أز ِل
ِلممُف أت أيْخ أك123<ص:  أو ِلمم أذ ألُف >  ِت أممماَِل،ِ اَْخ ْل أل اَ ِنيِّ أقمماَ أيمماَ اَلّرو

ُق أن أداَ ِة،ِ أف ِفّض ْل أعّرُف اَ أحاَِل ِفيِ ُي ْل ُق اَ أن أداَ أهِب أو ّذ أعممّرُف اَلمم ْوًُممماَ ُي أي
ْو ْيِن أأ أم ْوُ ْو أي أثًة أأ أل ِنيِ أث ّثاَ أعّرُف أواَل أنًة ُي ِر أس ِثي أك ْل أل أكمماَ ِقيمم أعممّرُف أو ُي

أة أث أل ٍم أث ّياَ ِليُل أأّماَ أأ أق ْل ْيُر اَ ّوُِل أغ أممم أت ْلُم ِة اَ ّبمم أح ِة،ِ أك أطمم ْن ْلِح ِة اَ أبمم ِبي أواَلّز
أل أعممّرُف أف ِه ُي ِد أوُاَِجمم ِل ُد أو أداَ ْب ِت ِه،ِ اَِلْسمم أر ِبمم ّد أقمم ُهْم أو ْعُضمم أل أب ِليمم أق ْل اَ

أل ّوُ أم أت ْلُم أماَ اَ أن ِب أصاَِب ُدو ِة،ِ ِن أق ِر أصّح اَلّس أْل ّدُر أل أواَ أقمم أت أوُ أبممْل أي ُهمم
أب أممماَ ألمم ألممىَ أغ ّظممّن أع ُه أأّن اَل أد ِقمم ُثممُر أل أفاَ ْك ُفُه أي أسمم ِه،ِ أأ ْيمم أل أل أع أو

ُطوُُل ًباَ.ٍ  ألُه أي ِل أغاَ
أذاَ:أفْصٌل(      إ أف   ْي أعّر ِقُط أأ أت ْل ْلُم ّلِك اَ أم ّت أماَ ِلل أح أك ِه أصّر ِب
ِعيِّ ِف ألىَ اَلّشْرِح ِفيِ اَلّراَ أع أنًة)ِ  أس أة.ٍ ( أط أق ّل أم أماَ اَل ّد أق ألْم أت أهاَ ( ْك ِل أيْم

ّتىَ ْي أح أأ ُه)ِ  أر أتاَ ْفٍظ أيْخ أل ِب أك.ٍ ( ْل ْلِم ِه اَ ِوُ أنْح أو ْكُت)ِ  ّل أم أت أل أك ِقي أو ْكِفمميِ ( أت
ْي أأ ّيممُة)ِ  ّن ّيممُة اَل ّلممِك ِن أم ّت ِد اَل ْقمم أف أجمماَِب ِل ِْلي أل اَ ِقيمم أو ِلممُك ( ِبُمِضمميِّ أيْم

ًء أفاَ ِت ْك ِة)ِ اَ أن ِه اَلّس ِد أقْص أد ِب ْن ِذ ِع أْلْخ ّلِك اَ أم ّت أد ِلل ْع ِريممُف،ِ أب ْع ّت أمممْن اَل أف
أط أق أت ْل ْفمِظ اَ ْلِح ِئًمماَ ِل أنماَ أداَ ْل ُق ُوُُجموُِب أو ِريمِف ِب ْع ّت ِه،ِ اَل ْيم أل أف أع أعمّر أو
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أنًة أداَ أس أب ّلُك ألُه أف أم ّت ِتيِ أل اَل ْأ ِه أي أذاَ ِفي أوُْجُه،ِ أه ْل أممماَ اَ أح أك ِه أصممّر ِبمم
أماَُم ِْل ِليِّ اَ أزاَ أغ ْل أبِسيِط ِفيِ أواَ ْل ِإْن اَ أف ُنوُِجْب ألْم أو ِريمم ْع ّت ِه،ِ اَل ْيمم أل أع
أف أعّر أداَ ُثّم أف ُد ألُه أب ّلِك أقْص أم ّت ّد أل اَل أت ْع أماَ ُي أف ِب ِر ْبممُل.ٍ ِمممْن ُع أق
ِإْن أفمم أتِقممُط ( ْل ْلُم أك)ِ اَ ّلمم أم أة أت أطمم أق ّل أر اَل أهمم أظ أف أيِ ( ِهمم أو ِلممُك)ِ  أماَ ْل أيممٌة اَ ِق أباَ

أقمماَ أف ّت أواَ أهمماَ.ٍ ( ِل أحاَ ألممىَ ِب ّد أع أهمماَ أر ِن ْي ِهٌر أع أظمماَ أك)ِ  أذاَ أقمماَُس أفمم ُي ِه أو ِبمم
أماَ ُه ُق أفاَ ّت ألىَ اَ ْدِل أع أعمم ْل ألممىَ اَ ِإْن إ أو أهاَ.ٍ ( ِل أد أهمماَ أبمم أد أراَ أ

ِلممُك أ أماَ ْل أد اَ أراَ أ
أ أو

ِقُط أت ْل ْلُم أل اَ ُدو ُع ْل ألىَ اَ أهاَ إ ِل أد أب أب ِلُك ُأِجي أماَ ْل ِنيِ ِفيِ اَ ّثمماَ أواَل أصّح)ِ  أْل اَ
ِقُط أت ْل ْلُم أدّل اَ أت ّوُل أواَْس أْل أماَ اَ ِديِث ِفيِ ِب أحمم ْل ِبِق اَ ِإْن اَلّسمماَ أء أفمم أجمماَ

أهاَ ُب ِل أهاَ أطاَ ّداَ أأ ِه أف ْي أل ُه إ أر أص أق ِنيِ أو ّثاَ ألىَ اَل أل أماَ أع ْبمم ّلممِك أق أم ّت ْوُ اَل ألمم أو
أهاَ ّد ِقُط أر أت ْل ْلُم أم اَ ِز أك أل ِل أماَ ْل ِإْن اَ أو ُبوُُل.ٍ ( أق ْل أفْت اَ ِل أم أت ِر ْي أغ أأ أهاَ)ِ  أل ْث ِم

أنْت إْن ْو أكمماَ أأ ّيممًة.ٍ ( ِل ْث ْي ِم أأ أهمماَ)ِ  أت أم أنْت إْن ِقي أمممًة أكمماَ ّوُ أق أت أم ُم ْوُ أيمم )
ّنممُه أِل ّلِك)ِ  أم ّت أم اَل ْوُ أهمماَ أيمم ِل ِإْن ِفمميِ ُدُخوُ أو ِه.ٍ ( ِن أماَ أصممْت أضمم أق ْيممٍب)ِ أن أع ِب

ِه ِوُ أنْح ألُه أو أف أهاَ ( ُذ أع أأْخ أْلْرِش أم أِلّن ِفيِ اَ أصّح)ِ  أْل ُكّل اَ ْل أمْضممُموٌُن اَ
أذاَ أك ْعُض أف أب ْل ِنيِ اَ ّثاَ أش أل أواَل ألُه أأْر ألىَ أو ْيِن أع أه أوُْج ْل ُع اَ ألىَ اَلّرُجوُ إ
أهاَ ِل أد أمًة أب ِلي أهاَ أس ُل أد أح أب أص ْف ِه أأ ّي ِبم ِوُ أغم أب ْل ألممىَ اَ ِنيِ أع ّثماَ ِه اَل ِر أصماَ ِت ْق ِل

ِه،ِ ْيمم أل ُلممُه أع ْث ّوُل أوِم أْل ِه اَ ْيمم أل أع ْوُ أو ُه ألمم أد أراَ أ
أتِقممُط أ ْل ْلُم أد اَ أراَ أ

أ ِلممُك أو أماَ ْل اَ
أع ألىَ اَلّرُجوُ أدِل إ أبمم ْل أب اَ أتِقممُط ُأِجيمم ْل ْلُم أصممّح،ِ ِفمميِ اَ أْل ِإْن اَ أدْت أو أزاَ
أهاَ أذ أخ أهاَ أأ ِت أد أياَ ِز ِة ِب أل ّتِص ْلُم أن اَ ِة ُدو أل أفِص ْن ْلُم ْوُ اَ أل أر أو أه ِلُك أظ أماَ ْل أل اَ ْب أق

ّلِك أم ّت أهاَ اَل أذ أخ أهاَ أأ ِد ِئ أواَ أز ِة ِب أل ّتِص ْلُم ِة اَ أل أفِص ْن ْلُم > 124ص: < أواَ
أذاَ      ِإ أو أهاَ ( أعاَ ّد أثًل اَ أم ألْم أرُجٌل)ِ  أو أهاَ ( ْف أل أيِص ألُه أو أة)ِ  أن ّي أهاَ أب ِب

ألْم ْع ( أف ْد ِه)ِ إّل ُت ْي أل أم أأْن إ أل ْع أط أي ِق أت ْل ْلُم أهمماَ اَ ّن أ
أزُمممُه ألممُه أ ْل أي ُع أف ْف ّد اَلمم

ِإْن أو ِه.ٍ ( ْي أل أهاَ إ أف أص ِقُط أو أت ْل ْلُم أظّن)ِ اَ أقُه أو ْد أز (ِص ُع أجاَ ْف ّد ِه اَل ْيمم أل أل إ أو
ألىَ أيِجُب ِفمميِ أع أو أهِب)ِ  ْذ أممم ْل ٍه اَ ِريممِق ِمممْن أوْجمم ّط ِنيِ اَل ّثمماَ أيِجممُب اَل
ِإْن أف ِه ( ْي أل أع)ِ إ أف أم أد أقاَ أأ أف أخُر ( أنًة آَ ّي أهاَ أب ألْت ِب ّوُ أمًل ُح أع ِه)ِ  ْي أل ِة إ أنمم ّي أب ْل ِباَ
ِإْن أف أفْت ( ِل ُه أت أد ْن أصاَِحِب ِع ِل ِة أف أن ّي أب ْل ِقِط أتْضِميُن اَ أت ْل ْلُم ُفوُِع اَ ْد أممم ْل أواَ
ِه ْي أل أراَُر إ أق ْل ْي أواَ أأ ِه)ِ  ْي أل ألىَ أع ِنيِ أع ّثاَ ُع اَل أيْرِج ِقُط أف أت ْل ْلُم أماَ اَ أمُه ِب ِر أغ

ِه،ِ ْي أل ِقّر ألْم إْن أع ْلِك ألُه ُي ْلِم ِإْن ِباَ أقّر أف ْع ألْم أأ ًة أيْرِج أذ أخ أؤاَ ألممُه،ِ ُم
ِإْن ُظممّن ألممْم أو أقُه أي ْد ُع أيُجممْز ألممْم ِصمم ْف ّد ِه اَلمم ْيمم أل ألممىَ إ أهِب أع ْذ أممم ْل اَ

أكىَ أح أماَُم أو ِْل ًداَ اَ ّد أر أماَ ِفيِ أت أك ْلت)ِ  ُق ِه.ٍ ( ِز أوُاَ أل أج ِعيِّ أقاَ ِف ِفمميِ اَلّراَ
اَلّشْرِح.ٍ 
أطُة أتِحّل أل(      أق ْي ُل أأ ِم)ِ  أر أح ْل ِم اَ أر أة أح ّك ِفيِ أم ِة أو أض ْو اَلّر

أهاَ ِل أأْص أهاَ أك أرُم أح ّلِك أو أم ّت ِلل ألىَ ( ْي أع أأ أتِحّل اَلّصِحيِح)ِ  ْفِظ أو ْلِح ًداَ ِل أب أأ

أيِجُب أجْزًماَ أو ْي ( أأ أهاَ)ِ  ُف ِري ْع ِتيِ أت ّل ْلِحْفممِظ اَ ًعمماَ ِل ْط أق ّلممُه ( أاَل ألممُم)ِ أو ْع أأ
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أدّل أت ّوُل اَْس أْل أحّرُم اَ ْلُم ِديِث اَ أح ْيِن ِب أخ ْي أذاَ {إّن اَلّش أد أه أل أب ْل أمُة اَ ُحْر
ِه ّل ِقُط أل اَل أت ْل أتُه أي أط أق أهمماَ}ٍ،ِ أمْن إّل ُل أف ِفمميِ أعّر ٍة أو أيمم أواَ ّي ِر ِر أخمماَ ُب ْل ِل
أل ُتممُه أتِحممّل { أط أق ْي إّل ُل أأ ٍد}ٍ  ْنِشمم أعممّرٍف،ِ ِلُم أنممىَ ِلُم ْع أم ْل ألممىَ أواَ أع

ِم أواَ ّد ِإّل اَل ِئُر أو أساَ ِد أف أل ِب ْل أك،ِ اَ ِل أذ أل أك أهُر أف ْظ ُة أت أد ِئمم ّتْخِصمميِص،ِ أفاَ اَل
ِنيِ ّثمماَ ّلممُل أواَل أح ْلُم أل اَ ُد أقمماَ أراَ ْلُممم ِديِث ِمممْن اَ أحمم ْل ّنممُه اَ ّد أل أأ ِمممْن ُبمم
أهاَ ِف ِري ْع أنًة،ِ أت أممماَ أس ِر ِفمميِ أك ِئ ِد أسمماَ أل ِب ْل أئّل اَ أم ِل ّه أوُ أتمم أهمماَ أأّن ُي أف ِري ْع أت

ِم ِفيِ ْوُِس أم ْل ِة أكاٍَف اَ أر ْث أك ّناَِس ِل أيُة اَل أكاَ ألِف أوِح ْلِخ ْيِن اَ أه أممماَ أوْج أك
ِة ِفيِ أض ْو ِلٌف اَلّر أخماَ ِه ُم ِت أي أكماَ ٍر ِفميِ ِلِح ِثيم أسمِخ ِممْن أك اَلّشمْرِح ُن

ْيِن أل ْوُ ُلُه أق ْوُ أق ًعاَ أو ْط ُه أق أد ِة ِفيِ أزاَ أض ْو أل اَلّر أقمماَ ِديِث،ِ أو أحمم ْل أل ِل أقمماَ أو
أزُم ْلمم أط أي أتِقمم ْل ْلُم أمممُة،ِ اَ أقاَ ِْل ِريممِف اَ ْع ّت ْو ِلل أهمماَ أأ ُع ْف ألممىَ أد ِم،ِ إ ِك أحمماَ ْل اَ

أت أك أس ِة أعْن أو أط أق ِة ُل أن ِدي أم ْل ِة،ِ اَ أف ِري أل اَلّشمم ُق أف أحمم أت ْل أة،ِ ُت ّكمم أم أممماَ ِب أك
أح ِه أصّر ِرِميِّ،ِ ِب ّداَ ِنيِّ اَل أيمماَ ّيُة أواَلّرو أقِضمم ِم أو أل ِر أصمماَِحِب أك أصمماَ ِت ْن اَِل
ألُف أك،ِ ِخ ِل أوىَ أذ أر ُبوُ أو ُود أأ ِديِث ِفيِ أداَ ِة أحم أنم ِدي أم ْل أل اَ أو أتِقمُط { ْل أن

أهاَ أت أط أق أمْن إّل ُل أر ِل أشاَ ْي أأ أأ أهاَ}ٍ  أع ِب أف أتُه أر ْوُ أوُ أص ُه ِة أو أم أج ْع ْلُم ُثممّم ِباَ
ِة.ٍ  أل أم ْه ْلُم اَ

اللقيط كتاب
أنىَ      ْع أم ُقوُِط،ِ ِب ْل أم ْل أوُ اَ ُه ْفٍل ُكّل أو ِئٍع ِط أل أل أضاَ ِف ألُه أكاَ

أسّمىَ ًطاَ ُي ِقي ًطاَ أل ُقوُ ْل أم ِر،ِ أو أباَ ِت ْع ّنُه ِباَ أقُط أأ ْل ًذاَ ُي ُبوُ ْن أم ِر أو أباَ ِت ْع ّنممُه ِباَ أأ

أذ ِب ْي ُن أيِ أأ ِق ْل ِريِق ِفيِ ُأ ّط ِه اَل ِوُ أنْح أقاَُط أو ِت ْل ِة (اَ أممم أج ْع ْلُم ِباَ ِذ)ِ  ُبمموُ ْن أم ْل اَ
أفْرُض أنًة ( أياَ ٍة)ِ ِصمم أي أفاَ ْفممِس ِك ّن ِة ِلل أممم أر أت ْلُمْح أيِجممُب أعممْن اَ أو ألِك.ٍ ( أه ْل اَ
ُد أهاَ ِْلْش ْي اَ أأ ِه)ِ  ْيمم أل ألممىَ أع ِه أع ِط أقماَ ِت ْل ِفميِ اَ أصمّح)ِ <ص:  ( أْل >125اَ

أفًة أقاَِق ِمْن ِخي ِتْر أتِقممِط اَْسمم ْل ْلُم ِنيِ ألممُه،ِ اَ ّثمماَ ًداَ أيِجممُب أل أواَل أممماَ ِت ْع اَ
ألىَ ِة،ِ أع أن أماَ أْل ِكْن اَ أحّب أل أت ِلُث ُيْس ّثماَ أن إْن أواَل أر أكماَ ِه ِة،ِ أظماَ ألم أداَ أع ْل اَ

ْو أيِجْب ألْم أهاَ أأ أر ُتوُ أب،ِ أمْس أجمم ِفمميِ أو ِة أو أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أتْرِجيممُح أك
ْطِع أق ْل ّوِل اَ أْل ِه ِباَ ْي أل أع ْوُ أو أك أل أر أد،ِ أت أهاَ ِْلْشمم أل اَ أوُِسمميِط ِفمميِ أقمماَ ْل أل اَ
ُبُت ْث أيممُة ألممُه أت أل ِة،ِ ِو أن أضمماَ أح ْل أيُجمموُُز اَ ُع أو أزاَ ِتمم ْن ْنممُه،ِ اَِل ْفممُل ُثممّم ِم ّط اَل

ُق ُد ِز أيْص ّي أم ْلُم ِفمميِ ِباَ ِه،ِ أو ِط أقمماَ ِت ْل ٌد اَ ّد أر ِم أتمم أممماَ ِْل ُق ِل أفمم ْو أْل ِم أواَ أل أك ِل
أحاَِب أْلْص ّنُه اَ أقُط أأ أت ْل ألىَ ُي أع ِه أو ِل ِب أقاَ ِليِ ُم ُه أي أر ِكُم أأْم أحاَ ْل أمْن اَ ألُه أو

ِفٌل أأٍب أكاَ ْو أك ْو أوِصيِّ أأ ْو أقاٍَض أأ ِقٍط أأ أت ْل ّد ُم أر ألممىَ ُي ِه إ ِل ِف ْي أكمماَ أأ

ُه أيِجممُب ّد أممماَ أر ّن ِإ أو ِه.ٍ ( ْيمم أل ُبممُت إ ْث أيممُة أت أل أقمماَِط ِو ِت ْل ّلممٍف اَِل أك ُحممّر ِلُم
ٍم ِل ْدٍل ُمْس أن أع ْيمم أب أو ٍد)ِ  ِز أرِشي أر أتمم ْلُمْح ْنممُه اَ ِه أع ِل ْوُ أقمم ْوُ ِب ألمم أو أط ( أقمم أت ْل اَ

ٌد ْب ِر أع ْي أغ ْذِن ِب ِه إ ِد ّي ْي أسمم أأ أع)ِ  أز أتمم ْن أط اَ ّلِقيمم أِلّن اَل ْنممُه)ِ  أة (ِم أن أضمماَ أح ْل اَ
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ٌع،ِ أبّر أس أت ْي أل ّيُة ألُه أو ِل ْه ِإْن أأ أفمم أبممّرِع.ٍ ( ّت أمممُه،ِ اَل ِل ُه أع أقّر أأ ُه أفمم أد ْنمم ْو ِع أأ

أط أقمم أت ْل ِه اَ ِن ْذ ِإ ُد ِبمم ّي ُد أفاَلّسمم ْبمم أع ْل أواَ أتِقممُط)ِ  ْل ْلُم ُبُه اَ ِئ ِذ ِفمميِ أنمماَ أْلْخمم اَ
ِة،ِ أيمم ِب ّتْر ْوُ أواَل ألمم أط أو أقمم أت ْل أتُب اَ أكمماَ ْلُم أع اَ ِز ُتمم ْن ْنممُه،ِ ُاَ ِإْن ِم أن أو ِذ ِه أأ ِفيمم

ُد ّي ّق أِلّن اَلّس ِة أح أن أضاَ أح ْل أيٌة،ِ اَ أل أس ِو ْي أل أتُب أو أكاَ ْلُم ْهًل اَ أهاَ،ِ أأ ِإْن أل أف
أل ُد ألُه أقاَ ّي ِقْط اَلّس أت ْل ُد ِليِ اَ ّي أوُ أفاَلّس أتِقممُط،ِ ُه ْل ْلُم أمممْن اَ ْعُضممُه أو أب
أذاَ ُحّر أط إ أق أت ْل ِه ِفيِ اَ ِت أب ْوُ ِه ِفيِ أن ِق أقاَ ِتْح أة اَْس أل أفاَ أك ْل أهاَِن اَ  أوْج

ْوُ(      أل أط أو أق أت ْل ْو اَ أأ ِبيِّ)ِ  ُنوٌُن أص ْو أمْج أأ ٌق ( ْو أفاَِس أمْحُجوٌُر أأ
ٍر ِذي ْب أت ِب ِه)ِ  ْي أل ْو أع أأ ِفٌر ( ِلًماَ أكاَ ْنُه ُمْس أع)ِ ِم ِز ُت ْن ِم ُاَ أد أع ِة ِل ّيمم ِل ْه ِبيِّ أأ اَلّصمم
ُنوُِن،ِ أمْج ْل أِلّن أواَ أق أو أفاَِس ْل أر اَ ّذ أب ْلُم ْيممُر أواَ ْيِن أغ أن أم أت ْؤ ًعاَ،ِ ُممم ِإْن أشممْر أو

أن ِنيِ أكاَ ّثاَ ْدًل اَل ِفُر أع أكاَ ْل ِليِ أل أواَ أم،ِ أي ِل ْلُمْس ألُه اَ أقاَُط أو ِت ْل ِر،ِ اَ ِف أكاَ ْل اَ
ِم ِل ْلُمْس ِل أقاَُط أو ِت ْل ِم اَ ُكوُ أمْح ْل ِه،ِ اَ ِر ْف ُك ِتيِ ِب ْأ أي أس أمممْن أو أر أو أهمم ِمممْن أظ

ِه ِل أنُة،ِ أحاَ أماَ أْل ألْم اَ أبْر أو أت ُع أل ُيْخ أز أتمم ْن ْنممُه ُي ِكممْن ِم ّكممُل أل أوُ أقاَِضمميِ ُي ْل اَ
ِه،ِ ُبُه أمْن ِب ِق أراَ ْيُث ُي أح ألُم أل ِب ْع أئّل أي ّذىَ،ِ ِل أأ أت أذاَ أي ِإ أق أف ّث ِه أو أر ِبمم أصمماَ

ِم ُلوُ ْع أم ِة،ِ أك أل أداَ أع ْل أل اَ أرُط أو أت ِقِط ِفيِ ُيْش أت ْل ْلُم ُة اَ أر ُكوُ ّذ أل اَل أنىَ أو ِغ ْل اَ
ْذ أنُة إ أضمماَ أح ْل أنمماَِث اَ ِْل ُق،ِ ِباَ أيمم ْل أفِقيممُر أأ ْل ُلُه أل أواَ أغ أهمماَ أيْشمم ْن ألممُب أع أط

ْلُقوُِت.ٍ  اَ
ْوُ(      أل أم أو أح أد أناَِن اَْز ْث ألىَ اَ أأْن أع ِب ِه)ِ  ِذ أل أأْخ ٍد ُكممّل أقاَ أواَِحمم

أماَ ُه ْن أناَ ِم ُه أأ ُذ ألُه آَِخ أع أج ِكُم ( أحاَ ْل أد اَ ْن ُه أمممْن ِع أراَ أممماَ أيمم ُه ْن ْو ِم ِمممْن أأ
ْذ أماَ)ِ إ ِه ِر ْي ّق أل أغ ٍد أح أوُاَِح أماَ ِل ُه ْن أل ِم ْب ِإْن أق أو ِه.ٍ ( ِذ أق أأْخ أب ٌد أس أواَِحمم

أطُه أق أت ْل أع أفاَ ِن أخُر ُم ِه ِمْن اَْل ِق ْب أس ِل ِه)ِ  ِت أم أح أزاَ أقمماَِط ُم ِت ْل أل ِباَِل ُبممُت أو ْث أي
ُق ْب ُقوُِف اَلّسمم ُوُ ْل ألممىَ ِبمماَ ِه أع ْأِسمم ِر أر ْيمم أغ ٍذ ِب ِإْن ِفمميِ أأْخمم أو أصممّح.ٍ ( أْل اَ
ُه أطاَ أق أت ْل ًعاَ اَ أماَ أم ُه ْهٌل أو أصّح أأ أْل ّنُه أفاَ ّدُم أأ أقمم ِنمميِّ ُي ألممىَ أغ ٍر)ِ أع أفِقيمم

ّنُه ْد أِل ِه أق أوُاَِسي ْدٌل ُي أع أو ِه.ٍ ( ِل أماَ ألىَ ِب ًطمماَ أع أياَ ِت ٍر)ِ اَْح ُتوُ ّلِقيممِط،ِ أمْسمم ِل
ِنيِ ّثاَ أياَِن أواَل ِوُ أت ْيِن ِفيِ أيْس أت أل أ

أ أمْس ْل أماَ اَ ِه ِت ّي ِل ْه ُلُه أِل ْوُ أق ِه أو ِل أأْص أماَ أك ُه أو
ْهٌل ُكوُُت أأ أمْس ْل ْنممُه اَ ِة ِفمميِ أع أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم ِه أك ِبيمم ْن ّت ألممىَ ِلل أأّن أع

أيِ ِن ّثاَ ْيِن ِفيِ اَل أت أل أ
أ أمْس ْل ْهٌل اَ ّنُه أأ ِإ أكْر ألممْم أف ْذ أل،ِ ُيمم ِبمم ِإّل ُق أل أو ّد أف ُبمم

ِر ِمْن ْك ْهِل ِذ أْل أماَ اَ أل ِفي ِب ِإْن ُق أفمم ْيًضمماَ.ٍ ( ِفمميِ أأ أياَ)ِ  أوُ أت أفاَِت اَْسمم اَلّصمم
أممماَ ُه أن ْي أب أع)ِ  ِر ْق ُأ أد ( ْنمم أماَ ِع ِه أشمماَّح ْوُ أت ألمم أك أو أر أماَ أتمم ُه ُد أحمم أل أحّقممُه أأ ْبمم أق

ِة أع ُقْر ْل أد اَ أر أف ْن ِه اَ أخُر ِب ْيِن،ِ اَْل أع ِفي أل أكاَلّشمم أمممْن أيُجمموُُز أو أجممْت ِل أر أخ
أعُة ُقْر ْل ِه أتْرُك ألُه اَ ّق ِر أح أخ أماَ ِلْل أس أك ْي ِد أل ِر أف ْن ْلُم ْقُل ِل ِه أن ّق ألىَ أح إ
ِه.ٍ  ِر ْي أغ

أذاَ(      ِإ أد أو أج ّي أو ِد أل ًطاَ أب ٍد ألِقي أل أب أس ِب ْي أل >126<ص:  ألُه أف
ُلممُه ْق ألممىَ أن ِة إ أن ِلُخُشمموُ ٍة)ِ  أيمم ِد أهاَ،ِ أباَ ْيِشمم أوُاَِت أع أفمم ِم أو ْلمم ِع ْل ّديِن اَ ِباَلمم
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ِة أع ْن أصممّح أواَلّصمم أْل أواَ أهمماَ.ٍ ( ألممُه ألممُه أأّن ِفي ْق ألممىَ أن ٍد إ ألمم أر أب أخمم أأّن آَ أو
ِريِب أغ ْل أذاَ ِل أط إ أق أت ْل ٍد اَ أل أب ألُه أأْن ِب ُق ْن ألىَ أي ِء إ أفمماَ ِت ْن ِه)ِ ِل ِد ألمم أر أممماَ أب ِكمم ُذ

ِة ِفيِ أي ِد أباَ ْل ِنيِ اَ ّثاَ ْيِن ِفيِ أواَل أت أل أ
أ أمْسمم ْل أممماَ أل اَ ِه ِل ِريممٍض ِمممْن ِفيمم ْع أت

ِه أياَِع،ِ ِفي ّنُه ِللّض ِإ ألممُب أف ْط ًبمماَ ُي ِل ْيممُث أغاَ أع أح ِإْن أضمماَ أو ْي ( أأ ُه)ِ  أد أجمم أو
ّي ِد أل أب ْل ٍة اَ أي ِد أباَ ِب ألُه ( ُلُه أف ْق ألىَ أن ّنُه إ أِل ٍد)ِ  أل ُق أب أف ِإْن أأْر أو ِه.ٍ ( ُه ِبمم أد أجمم أو
ّي ِو ْد ٍد أب أل أب ْي ِب أأ ّي)ِ  ِر أض أح ْل أكاَ أس أف ْي أل ُلممُه ألممُه أف ْق ألممىَ أن ٍة،ِ إ أيمم ِد ألممُه أباَ أو
ُلُه ْق ألىَ أن ٍد إ أل أر أب أخ ُه ِفيِ آَ أد أجم أو ْو)ِ  أأ أصّح.ٍ ( أْل ْي اَ ّي أأ ِو ْد أبم ْل ٍة اَ أيم ِد أباَ ِب )
ِقممّر ِإْن ُأ أو ِه)ِ  ِد أيمم أن ِب ْهممُل أكمماَ ِه أأ ِتمم ّل أل ِح ِقيمم أو أن.ٍ ( ُلمموُ ِق أت ْن ُنوُاَ إْن أي أكمماَ

أن ُلمموُ ِق أت ْن أضممّم أي ِب ِة)ِ  أعمم ّنْج ّنمموُِن ِلل ْي اَل أهاَِب أأ ّذ ألممِب اَلمم أط أعممىَ ِل أمْر ْل اَ
ِه ِر ْي أغ ألْم أو أماَ ( ِل أقّر)ِ  ِه ُي ِريِض ِمْن ِفي ْع ِه أت ِب أسمم أياَِع أن ّي ِللّضمم ِد ألمم أب ْل أواَ

ِكُن ِد،ِ أسمماَ ألمم أب ْل ّي اَ ِو ْد أبمم ْل ِكُن أواَ ِة،ِ أسمماَ أيمم ِد أباَ ْل ّي اَ ِر أضمم أح ْل ِكُن أواَ أسمماَ
ِة أر أحاَِض ْل أيِ اَ ِه ألُف أو ِة ِخ أي ِد أباَ ْل ِد.ٍ  اَ أل أب ْل أكاَ

ُتُه(      أق أف أن ِه ِفيِ أو ِل أعاَّم أماَ ْل ْقممٍف اَ أوُ ألممىَ أك ْو أع أأ ِء)ِ  أطمماَ أق ّل اَل
ِة ّي أوُِص ْل ُهْم اَ ْو أل أأ أخاَّص ( ْل أوُ اَ ُه أتممّص أممماَ أو ِه اَْخ أيمماٍَب ِبمم ِث ٍة أك أفمم ُفوُ ْل أم

ٍة أس ُبوُ ْل أم أو ِه)ِ  ْي أل ٍة أع أش ْفُرو أم أو ّطممىَ ألُه.ٍ ( أغ أوُم أتُه)ِ  أهمماَ أتْح أممماَ ِب أو ِفمميِ (
ِه ِبمم ْي أم ِمممْن أج ِهمم أراَ أهمماَ أد ِر ْي أغ ِذي أو ّلمم ُه)ِ اَ ُد ْهمم أم أوُ أو ِه ُهمم ِنيُر ِفيمم أنمماَ أد أو )

ٌة أر ُثوُ ْن أقُه أم ْوُ أِلّن أف أتُه)ِ  أتْح ًداَ ألُه أو أصاًَصمماَ أيمم ِت ِلِغ أواَْخ أبمماَ ْل أْلْصممُل أكاَ أواَ
ّيُة ْلُحّر أرْف ألْم أماَ اَ ْع ِإْن ُي أو أهاَ.ٍ ( ْيُر أد أغ أس ِفمميِ ُوِجمم ْيمم أل ٍر)ِ  أهمماَ أداَ ِفي

أيِ ِه أف ُه.ٍ ( ْيُر أممماَ أغ ِل أس ألُه)ِ  ْيمم أل أو أم.ٍ ( ّد أقمم ُفوٌُن أممماٌَل ألممُه أت ْد أتممُه،ِ أممم أتْح
أذاَ أك أياٌَب أو أعٌة ِث ِت أأْم أعٌة أو ْوُُضوُ أسممْت أم ْي أل ِه)ِ  ِب ُقْر ِفمميِ ِب أصممّح)ِ ألممُه.ٍ ( أْل اَ

ِة أد ِعي أب ْل ْنُه،ِ أكاَ ِإْن أع أف أرْف ألْم ( ْع أهُر،ِ أممماٌَل ألُه ُي ْظ أْل ّنممُه أفمماَ ُق أأ أفمم ْن ُي
ِه ْي أل ْيِت ِمْن أع أماَِل)ِ ِمممْن أب ْل ِم اَ ْه ِلِح،ِ أسمم أصمماَ أم ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أرُض أواَل أتمم ْق ُي
ِه ْي أل ْيممِت ِمْن أع أمماَِل أب ْل ْو اَ ِه،ِ أأ ِر ْيم ِز أغ أوُاَ أجم أر أأْن ِل أهمم ْظ أمماٌَل.ٍ ألمُه أي
ِإْن أف ْي ألْم ( أأ ُكْن)ِ  ِه أي أممماَ أماٌَل ِفي ِر ِفمميِ أك أحممّر ْلُم أم اَ أقمماَ ِه.ٍ ( ِر ْيمم أغ أو

أن ِلُموُ ْلُمْس ِه اَ ِت أي أفاَ ِك ِفيِ ِب أو أقاَِف.ٍ ( ْل ِباَ ْوٍُل أقْرًضاَ)ِ  ِإْن أق أف أقًة)ِ  أف أم أن أقمماَ
أهاَ ُهْم ِب ْعُض أع أب أف أد ْن أرُج اَ أحمم ْل أن،ِ أعممْن اَ ِقي أبمماَ ْل أنممىَ اَ ْع أم ْل ألممىَ أواَ ِة أع أهمم ِج

أقْرِض ْل ْو اَ ِة،ِ أأ أق أف ّن ّنْصممُب اَل ألممىَ أفاَل ِفِض أنممْزِع أع أخمماَ ْل أتِقممِط اَ ْل ْلُم ِل أو )
ألُل ْق ِت ْفِظ اَِلْس ِه ِبِح ِل ِه ِفيِ أماَ ِظ ْف أكِح أصّح)ِ  أْل ِنيِ اَ ّثاَ أتاَُج أواَل ألىَ أيْح إ

ْذِن أل إ أو أقاَِضيِ.ٍ ( ْل ُق اَ أف ْن ِه ُي ْي أل ْنممُه أع ْذِن إّل ِم ِإ أقاَِضمميِ ِبمم ْل ًعمماَ)ِ اَ ْط أق
ْي ألممىَ أأ ْيِن أع أه أوُْج ْلمم أممماَ اَ ِر ِفمميِ أك أحممّر ْلُم ِه،ِ اَ ِر ْيمم أغ أذاَ أو أنممْت إ أك أأْم

ُتُه أع أج أراَ ِإْن ُم أق أف أف ْن أل أأ ِه ِب ِن ْذ أن.ٍ  إ > 127ص: <أضِم
أذاَ أفْصٌل      أد إ ِقيٌط ُوِج ِر أل أداَ ِم ِب أل ِْلْس أهاَ اَ ِفي ْهُل أو ٍة أأ ْو ِذّم أأ

ٍر أداَ أهمماَ ِب أتُحوُ ْي أف أن أأ ِلُموُ ْلُمْسمم أهمماَ اَ أقّرو أأ أو ِد ( أيمم ٍر ِب ّفمماَ ْلًحاَ ُك ْي )ُِصمم أأ
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ألىَ ِه أع ْلِح أوْج أهاَ اَلّص أقّرو أأ ْو)ِ  أأ ِهْم ( ِد أي أد ِب ْع أب أهاَ ( ِك ْل ٍة ِم أي أهمماَ ِبِجْز ِفي أو
ِفيِ ِلٌم)ِ  أم ُمْس ِكمم ْيِن.ٍ (ُح أت أر ِم اَلّصوُ أل ِإْسمم ِفمميِ ِب ّلِقيممِط)ِ  ِئِل اَل أسمماَ أم ْل اَ

ألِث ّث ًبمماَ اَل ِلي ْغ ِم أت أل ِْلْسمم ِإْن ِل ُكممْن ألممْم أفمم أممماَ أي أهمماَ ِفي أتُحوُ ِلٌم أف ُمْسمم
ِقيُط ّل ِإْن أفاَل أو ِفٌر.ٍ ( أد أكاَ ِر ُوِج أداَ ٍر ِبمم ّفمماَ ِفٌر ُك أكمماَ أهاَ ألممْم إْن أف ْن ُك أيْسمم

ِإْن أو ِلٌم)ِ  أهاَ ُمْس أن أك ِلٌم أس ٍر ُمْسمم أأِسممي أك ٍر ( أتمماَِج ِإّل أو ِلٌم أو ِفمميِ أفُمْسمم
ًباَ ِلي ْغ أت أصّح)ِ  أْل ِم،ِ اَ أل ِْلْس ِنيِ ِل ّثاَ أوُ أواَل ِفٌر ُهمم ًبمماَ أكمماَ ِلي ْغ أمممْن أت أو ِر.ٍ ( ّداَ ِللمم

أم ِك ِه ُح ألِم ِإْس ِر ِب ّداَ أم ِباَل أقاَ أأ أنًة ِذّميِّ أف ّي ِه أب ِب أس أن أقُه ِب أعُه ألِح ِب أت ِفمميِ أو
ِة أنمم ّي أب ْل ِل ِر)ِ  ْفمم ُك ْل ِإْن اَ أو أر ( أصمم أت ْق ألممىَ اَ أوُىَ أع ْع ّد أهُب اَلمم ْذ أممم ْل ّنممُه أفاَ أل أأ

ُعُه أب ْت ّنممُه ِفمميِ أي أِل ِر)ِ  ْفمم ُك ْل ْد اَ أم أقمم ِكمم ِه ُح ألِم ِإْسمم أل ِب ّيممُر أف أغ ِد ُي أجممّر ِبُم
أوُىَ،ِ ْع ّد ُق اَل ِري ّط ِنيِ أواَل ّثاَ ِه اَل ألِن ِفي ْوُ أماَ أق ِه ِني ُعُه أثاَ أب ْت ِر ِفيِ أي ُكْفمم ْل اَ

أكُم ُيْح أو أسِب.ٍ ( ّن ِم أكاَل أل ِإْس ِبيِّ ِب ْيِن اَلّص أت أه ْيممِن ِبِج أي أر أضمماَِن أل ُأْخ أر ْف ُت
ِقيٍط ِفيِ أماَ أل ُه أداَ ُة إْح أد أل ِوُ ْل ِإْن اَ أن أف ُد أكاَ أح ِه أأ ْي أوُ أب ِلًماَ أأ أت ُمْس ْقمم أو

ُلوُِق ُع ْل أوُ اَ ُهم ِلٌم)ِ <ص:  أف ًبمما128َُمْسم ِلي ْغ أت ِم >  أل ِْلْسمم ِإْن ِل أفم أغ ( ألمم أب
أف أص أو ْي أو أأ ْفًراَ)ِ  أب ُك أر ْعمم ِه أأ ِه أعممْن ِبمم ْفِسمم أممماَ أن أر أك ّبمم ِه أع ِفمميِ ِبمم
ِر أحّر ْلُم أناَ أواَلّشْرِح اَ ّد ُه أت أفُمْر ُد.ٍ ( ْع أب ْوُ أو ألمم أق أو ِلمم أن أع ْيمم ْيِن أب أر ِف أكمماَ ْل اَ

أم ُثّم أل أماَ أأْس ُه ُد أح أم أأ ِك ًعمماَ ُح أب أت ِه)ِ  ألِم ِإْس ِإْن ِب أفمم أغ ألممُه.ٍ ( ألمم أف أب أصمم أو أو
ْفًراَ ّد ُك أت ِفيِ أفُمْر أوُ أو ُه ْوٍُل)ِ  ِفٌر أق أكاَ ّنممُه ( أِل ِليِّ)ِ  أن أأْص ُكوًُممماَ أكمماَ أمْح

ِه ِر ْف ُك أل ِب ِزي ُأ أك أو ِلمم ِم أذ ْك ْلُح ِة،ِ ِبمماَ ّيمم ِع أب ّت أذاَ ِباَل ِإ أقّل أفمم أت أعممْت اَْسمم أط أق ْن اَ
أبُر أت ْع ُي ِه،ِ أف ْفِس أن أيُة ِب ِن ّثاَ أذاَ (اَل أبىَ إ ِلٌم أس ْفًل ُمْس أع ِط ِب أيِ أت ِب ِفيِ اَلّساَ

ِم أل ِْلْس ُكْن ألْم إْن اَ أعُه أي ُد أم أح ّنُه أأ أِل ِه)ِ  ْي أوُ أب أر أأ أت أصمماَ ِه،ِ أتْحمم ِتمم أي أل ِو
أذاَ ِإ أن أف أعممُه أكاَ ْبيِِ ِفمميِ أم أماَ اَلّسمم ُه ُد أحمم ْع ألممْم أأ أبمم ْت أيِ،ِ أي ِب أِلّن اَلّسمماَ

أة ّي ِع أب ِد أت أح ْيِن أأ أوُ أب أْل أوُىَ اَ ْق أنىَ أأ ْع أم ْوُِن أو أماَ أك ِه ِد أح أعُه أأ أممماَ أم أل أك أقمماَ
ِة ِفيِ أض ْو أناَ أأْن اَلّر ُكوُ ْيممٍش ِفمميِ أي ٍد أج ٍة أواَِحمم أممم ِني أغ ٍة أو أد أل أواَِحمم أو

أرُط أت أماَ ُيْش ُه ُن ْوُ ْلِك ِفيِ أك ْوُ ِم ألم أو ُه أرُجٍل.ٍ ( أباَ أكمْم ألمْم ِذّمميِّ أسم ُيْح
ِه ألِم ِإْس ِنيِ ِفيِ ِب ّثاَ أواَل أصّح)ِ  أْل أكُم اَ ِه ُيْح ًعاَ ِب أب ِر أت ّداَ ِإّن ِلل ّذّميِّ أفمم اَلمم

ْهِل ِمْن ِر أأ ِم،ِ أداَ أل ِْلْس أع اَ ِف ُد أهاَ أو ّن أ
أ ّثْر ألْم ِب أؤ ِه ُتمم أف ِفيمم ْيمم أك ّثُر أف أؤ ُتمم

ِه،ِ ِفيِ ِب ّب أس ِم ِفيِ ُثّم ُم ُكوُ أمْح ْل ِه اَ ألِم ِإْس ًعمماَ ِب أب ِبيِ أت أذاَ ِللّسمماَ أغ إ ألمم أب
أب أر ْع أأ ِر أو ْف ُك ْل ألِن ِباَ ْوُ أق ْل ِذي ِفمميِ اَ ّلمم ألممُه اَ ْب ألممىَ أق أع ْوٍُل،ِ أف أممماَ أقمم ُه ّن إ
أراَِن ِف ّياَِن أكاَ ِل أماَ أأْص ُه ُق ْلِح ِر ُن أداَ أحْرِب ِب ْل أل اَ أو ألُم أيِصّح ( ِبيِّ إْسمم أصمم

ٍز ّي أم ألًل ُم ْق ِت ألىَ اَْس ْنُصوُِص أع أم ْل ِنيِ اَلّصِحيِح)ِ اَ ّثمماَ ِرُث أيِصممّح أواَل أيمم أف
ِه ِمْن ِب ِري ِم،ِ أق ِل ْلُمْس ألىَ اَ أع ّوِل أو أْل أحّب اَ أت أف أأْن ُيْس ّط أل أت ِه أي ِدي ِلمم أوُاَ ِب

ِه ِل ْه أأ ِر،ِ أو ّفمماَ ُك ْل ُذ اَ أخمم ْؤ ُي ُهممْم أف ْن أئّل ِم ُه،ِ ِل ُنمموُ ِت ْف ِإْن أي أغ أفمم ألمم أف أب أصمم أو أو
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أر ْف ُك ْل أد اَ ّد أب ُه ِل ُطوُ ِم،ِ أو أل ِْلْس ِإْن ِباَ أصّر أف ّد أأ ِهْم ُر ْي أل ِبيِّ أأّماَ إ اَلّصمم
ْيُر ِز أغ ّي أم ْلُم أل اَ ألُمُه أيِصّح أف ًعاَ.ٍ  إْس ْط > 129ص: <أق

أذاَ:أفْصٌل(      إ ِقّر ألْم   ِقيُط ُي ّل ّق اَل ِر أوُ ِب ُه أِلّن)ُِحّر أف أب   ِل أغاَ
ّنمماَِس أراٌَر.ٍ (إّل اَل أم أأْن أأْحمم ٌذ ُيِقيمم أنممًة آَِخمم ّي أمممُل أب ْع ُي أف ِه)ِ  ّقمم ِر أهمماَ ِب ِب

ِه ِط أشممْر ِتمميِ ِب ِإْن اَْل أو أوُ ( ُهمم أو أقممّر)ِ  ٌغ أأ ِل ِقممٌل أبمماَ ْي أعاَ أأ ِه)ِ  ِبمم ّق ( ِبمماَلّر
أشممْخٍص ِل أقُه ( ّد أصمم أل أف ِبمم ْق ألممْم إْن ُق ِب ُه أيْسمم أراَُر ْقمم ِإْن إ أفمم ٍة)ِ  ّيمم ِبُحّر

أق أب ُه أس أراَُر ْق أهاَ إ أبْل ألْم ِب ْق ُه ُي أراَُر ْق ّق،ِ إ ِإْن ِباَلّر أبُه أو ّذ أبْل ألْم أك ُيْق
ُه أراَُر ْق ِه إ ْيًضاَ،ِ ِب أهُب أأ ْذ أم ْل أواَ ّنُه ( ِفيِ أل أأ أرُط)ِ  أت ُبوُِل ُيْش ِه أق ِر أراَ ْقمم إ

أأْن ّق.ٍ ( ْنُه أل ِباَلّر أق)ِ ِم ِب أصّرٌف أيْس أت أتِضمميِ ( ْق ِة أي أممم أج ْع ْلُم ِباَ ُه)ِ  أذ ُفمموُ ُن
ّيًة ْيٍع (ُحّر أب أكاٍَح أك ِن أبممُل أبْل أو ْق أد ُي ْعمم أب ُه)ِ  أراَُر ْقمم أصممّرِف إ ّت ِر اَل ُكوُ ْذ أممم ْل اَ

ِفيِ ّق أأْصِل ( ِه اَلّر أكاَِم أأْح ِفيِ أو أو ِة)ِ  أل أب ْق أت ْلُمْس ْوٍُل اَ ِريممِق ِمْن أق ّط اَل
ِنيِ ّثمماَ أبممُل أل اَل ْق أقممىَ ُي ْب أي ألممىَ أف ِم أع أكمماَ ِة أأْح ّيمم ْلُحّر ِم اَ أكمماَ أْلْح أل)ِ اَ )

ِة أي أماَِض ْل ِة (اَ ْلُمِضّر ْي اَ أأ ِه)ِ  ِر ْي أغ أبممُل أل ِب ْق ُه ُي أراَُر ْقمم ِة إ أب ّنْسمم أهمماَ.ٍ ِباَل ْي أل إ
ِفيِ ِر ( أه ْظ أْل ْوُ اَ أل أمُه أف ِز ْيٌن أل أقّر أد أأ ّق أف ِر ِفيِ ِب ِه أو ِد أيِ أماٌَل أي ُقِضمم

ألىَ أع ْنُه)ِ  أذاَ ِم ألىَ أه أع ِه أو ِل ِب أقاَ أضىَ أل ُم ْق ْنُه،ِ ُي أماَُل ِم ْل أقّر أواَ ْلُم ألُه ِل
أقىَ ْب أي ْيُن أو ّد ِة ِفيِ اَل ِقّر،ِ ِذّم ْلُم أكمماَُم أأّماَ اَ أْلْح أيُة اَ أماَِضمم ْل ُة اَ ْلُمِضممّر اَ

ِه أبُل ِب ْق ُي ُه أف أراَُر ْق ِة إ أب ّنْس أهاَ ِباَل ْي أل ًعاَ.ٍ  إ ْط أق
ْوُ(      أل أعىَ أو ّد ّقُه اَ أس أمْن ِر ْي ِه ِفيِ أل ِد أل أي ٍة ِب أن ّي أبْل)ِ ألْم أب ْق ُي

أر أِلّن ِه ّظاَ ّيُة اَل ْلُحّر أذا130َ<ص:  اَ أكمم أو ُه إْن > ( أعمماَ ّد أتِقممُط)ِ اَ ْل ْلُم اَ
ْي أل أأ ٍة ِب أنمم ّي أبممْل ألممْم أب ْق ِفمميِ ُي أِلّن ( ِر)ِ  أهمم ْظ أْل أل اَ أْلْصمم ّيممُة،ِ اَ ْلُحّر اَ

ِنيِ ّثاَ أبُل أواَل ْق أكُم ُي ُيْح ّق،ِ ألُه أو أممماَ ِباَلّر ِد ِفميِ أك ِر أيمم ْيم أتِقمِط،ِ أغ ْل ْلُم اَ
ِتيِ ْأ أي أسمم أق أو ُفممّر ّوُل أو أْل أأّن اَ أط ِبمم ّلِقيمم ُكمموٌُم اَل ِه أمْح ِتمم ّي ِهًراَ ِبُحّر أظمماَ

ألِف ْوُ ِبِخ أل أو ِه.ٍ ( ِر ْي أناَ أغ ْي أأ ِغيًراَ أر ّيًزاَ،ِ أص أم ْو ُم ُه أأ أر ْي ِد ِفمميِ أغ أمممْن أيمم
ّقُه ِر أت ألْم أيْس ِرْف أو ْع أهاَ أن أد أناَ ِت ألممىَ اَْس أقمماٍَط إ ِت ْل أم اَ ِكمم ّق)ِ ألممُه ُح ِبمماَلّر
ُه أوُاَ ْع أد ّنُه ِب ِهُر أِل ّظاَ ِه ِمْن اَل ِل أل أحمماَ أر أو أثمم أ

ِر أ أكمماَ ْن ِر ِِل ِغي أك.ٍ اَلّصمم ِلمم أذ
ِإْن أف أغ ( أل أل أب أقاَ أناَ أو أبْل ألْم ُحّر أأ ْق ُلُه ُي ْوُ أصممّح ِفمميِ أق أْل ٍة)ِ إّل اَ أنمم ّي أب ِب
ّنُه ْد أِل أم أق ِك ِه ُح ّق ِر أل ِب ُع أف أف أك ُيْر ِل ْكُم أذ ْلُح ٍة،ِ إّل اَ ِنيِ ِبُحّجمم ّثمماَ أواَل

أبُل ْق ُلُه،ِ ُي ْوُ أم أأْن إّل أق ّدِعيِ ُيِقي ْلُم أنًة اَ ّي أمْن أب أو ِه.ٍ ( ّق ِر أم ِب أقمماَ أنممًة أأ ّي أب
ِه ّق ِر أل ِب أهاَ ُعِم أرُط ِب أت ُيْش أض أأْن أو أعّر أت أنُة أت ّي أب ْل أبِب اَ أس ألممُه ِل ْلممِك)ِ  ْلِم اَ
ْو إْرٍث ِمْن ٍء أأ أراَ ْو ِش أماَ أأ ِه ِر ْي أئّل أغ ُد ِل أم أت ْع ِهُر ُت ٍد أظاَ أقمماَِط.ٍ أي ِت ْل اَِل

ِفمميِ أو ْوٍُل ( ْكِفمميِ أقمم ُق أي ألمم ْط أممماَ ُم أك ْلممِك)ِ  ْلِم ِر ِفمميِ اَ ّداَ ْوُِب اَلمم ّثمم أواَل
أماَ ِه ِر ْي أغ أق أو ُفّر ّوُل أو أْل أأّن اَ أر ِب ّق أأْم ِطيٌر اَلّر أج أخ ِتي ِه.ٍ  أفاَْح ِفي



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

ْوُ(      أل أق أو أح ْل أت أم اَْس ِل ْلُمْس أط)ِ اَ ِقي ّل ِلٌم (ُحّر اَل أقممُه)ِ ُمْسمم ألِح
ِه ِط ِة ِبُشُرو أق ِب ِر ِفيِ اَلّساَ أراَ ْق ِْل ٌء اَ أوُاَ أتِقمُط أس ْل ْلُم أر اَ أصماَ أو ُه.ٍ ( ْيمُر أغ أو

ألىَ ْو ِه)ِ ِمْن أأ ِت أي ِب أتْر ِه ِب ِر ْي ْي أغ ّق أأ أحمم أممماَ أأ ِه أنممىَ ِب ْع أم ّنممُه ِب ّق أأ أتِح ُمْسمم
أهاَ أن أل ِه ُدو ِر ْي ُق أغ أحاَ ْل ِت ِر أواَْس ِف أكاَ ْل أحاَِق اَ ْل ِت ِم أكاَْس ِل ْلُمْس أم.ٍ اَ ِل ْلُمْس اَ

ِإْن أو أقُه ( أح ْل أت ٌد اَْس ْب أكاَِن أع ِِلْم أقُه)ِ  ِه ألِح ِل ْنُه ُحُصوُ أكاٍَح ِم ِن ْو ِب ِء أأ أوْط
ِفيِ أو ٍة.ٍ ( أه ْب ْوٍُل ُش أرُط أق أت ُق ُيْش ِدي أِلّن أتْص ِه)ِ  ِد ّي أق أس ّلُحمموُ ُعممُه اَل أن أيْم

أث ِْلْر ْوُ اَ ِإْن ألمم أو أقممُه.ٍ ( أت ْع ْتُه أأ أق أح ْل أت ٌة اَْسمم أأ أر أهمماَ ألممْم اَْممم ْق أح ْل ِفمميِ أي
ِنيِ ّثاَ أواَل أصّح)ِ  أْل أهاَ اَ ُق أح ْل أق أكاَلّرُجممِل أي ُفممّر ّوُل أو أْل أكمماَِن اَ ِإْم أهمماَ ِب ِت أم أقاَ إ

أة أن ّي أب ْل ألىَ اَ أهاَ أع ِت أد أل ِة،ِ ِو أد أه أشاَ ْلُم ألِف ِباَ ِلُث اَلّرُجِل ِبِخ ّثمماَ ُق أواَل أحمم ْل أي
أة ّيمم ِل أخ ْل أن اَ ِة ُدو أجمم ّو أز ْلُم ألممىَ اَ أع ِنيِ أو ّثمماَ ُق أل اَل أحمم ْل أهمماَ أي أج ْو أل أز ِقيمم أو
ُقُه أح ْل ُق أي أحاَ ْل ِت ِة أواَْس أم أْل ِة،ِ اَ ْلُحّر ِإْن أكمماَ أنمماَ أو ّوُْز أق أج أحاَ ْل ِت ِد اَْسمم ْبمم أع ْل اَ

ِإْن ُه أف أناَ ْت أب ْث أكْم ألْم أأ ّق ُيْح ِر ِد ِب ألمم أوُ ْل أهمماَ،ِ اَ أل ْوُ أم أل ِل ِقيمم أكممُم أو ِه.ٍ ُيْح ِبمم
أقُه أح ْل أت ْو)ِ اَْس أأ أناَِن ( ْث ّدْم ألْم (اَ أق ِلٌم ُي ألىَ أوُحّر ُمْس ٍد)ِ ِذّممميِّ أع ْبمم أع أو

ًء أناَ ألىَ ِب ِة أع أحاَِق ِصّح ْل ِت ِد،ِ اَْس ْب أع ْل ِوُي أبْل اَ أت ِلُم أيْس ْلُمْس ّذّميِّ اَ أواَلمم
ْلُحممّر ُد،ِ أواَ ْبمم أع ْل ُهممْم ُكّل أِلّن أواَ ْن ْهممٌل ِم ْوُ أأ أد ألمم أر أفمم ْن أل اَ ّد أف ِمممْن ُبمم
أرّجٍح ِإْن ُم أف ُكْن ألْم ( ٍد أت أوُاَِح ِل أنٌة)ِ  ّي ُهْم أب ْن ِقيُط ِم ّل أض)ِ اَل ِر ُع ألممىَ ( أع )

ِئِف أقاَ ْل ُق اَ أح ْل أي أقُه أمْن أف أح ْل ِتيِ أأ ْأ أي أس أو ِه)ِ  أياَُن ِب ِئِف أب أقاَ ْل أفْصٍل ِفيِ اَ
أر أخ أتاَُب آَ أوُىَ ِك ْع ّد أنماَِت اَل ّي أب ْل ِإْن أواَ أف ْم ( ُكمْن أل ِئٌف أي أد أقماَ ُوِجم ْو)ِ  أأ

ِكممْن أر أل ّيمم أح أت ْو ( ُه أأ أفمماَ أممماَ أن ُه ْن ْو أع أقممُه أأ أح ْل أممماَ أأ ِه ّلِقيممُط ِب أر)ِ اَل ُأِممم

أساَِب ِت ْن ِباَِل أد ( ْع ُة أب أر أبمماَ أوِع ِه)ِ  ُلوُِغ ِة،ِ ُب أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أك أك ِر ّتممىَ ُتمم أح
أغ ُل ْب أذاَ أي ِإ أغ أف ألمم أر أب ألممىَ ُأِممم أسمماَِب.ٍ (إ ِت ْن ُعممُه أيِميممُل أمممْن ِباَِل ْب ِه أط ْيمم أل إ

ِم ْك ِبُح أماَ)ِ  ُه ْن ِة ِم ّل ِب ْلِج ِد أل اَ أجّر ّهيِ،ِ ِبُم أش ّت أماَ اَل ِه ْي أل أع أقممُة أو أف ّن ُة اَل ّد ُممم
ِر،ِ أظاَ ِت ْن أذاَ اَِل ِإ أب أف أس أت ْن ألىَ اَ أماَ،ِ إ ِه ِد أحمم أع أأ أجمم أخممُر أر ِه اَْل ْيمم أل <ص: أع

أما131َ ِب أق >  أف ْن ْي أأ ِه أأ ِق ُلُحوُ ِه،ِ ِل ْوُ ِب أل أتِسممْب ألْم أو ْن ألممىَ أي ٍد إ أواَِحمم
أممماَ،ِ ُه ْن ِد ِم ْقمم أف ْيممِل ِل أم ْل أيِ اَ أْلْمممُر أبِقمم ًفمماَ اَ ُقوُ ْوُ ْوُ أم ألمم أب أو أسمم أت ْن ألممىَ اَ إ
أماَ ِه ِر ْي ُه أغ أعاَ ّد أك أواَ ِل ْيُر أذ أغ ْل أت اَ أب ُبُه أث أس ْنُه،ِ أن ْوُ ِم أل أو أماَ ( أقاَ ْيِن)ِ أأ أت أن ّي أب
ِه ِب أس أن ْيِن ِب أت أضمم ِر أعاَ أت أتاَ (ُم أط أق ُع ِفمميِ أسمم أجمم ُيْر أو ِر)ِ  أهمم ْظ أْل ألممىَ اَ ْوُِل إ أقمم

ِئِف،ِ أقاَ ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أطاَِن أل أواَل ُق أرّجممُح أيْسمم ُت أماَ أو ُه أداَ ُق إْحمم ِفمم أوُاَ ْلُم أهمماَ اَ أل
ْوُُل ِئِف أقمم أقمماَ ْل ِه اَ ِل ْوُ أقمم أمممآُِل ِب ْيممِن أف أن ْث ٍد،ِ اَِل أوُاَِحمم أممماَ ِل ُه أهمماَِن أو أوْج

أعاَِن أفّر ألىَ ُم ْوُِل أع ُقِط أق أساَ ّت أعاَُرِض ِفيِ اَل ّت أوُاَِل،ِ ِفمميِ اَل أْلْممم أل اَ أو
ِتيِ ْأ أناَ أي أع أماَ ُه ألىَ ُفّر ِه أع ِل ِب أقاَ أوُاَِل ِمممْن ُم ْقمم ْقممِف أأ أوُ ْل ِة اَ أم ِقْسمم ْل أواَ

ِة،ِ أع ُقْر ْل أل أواَ ِقي ِتيِ أو ْأ أعممُة أت ُقْر ْل أنمماَ اَ ُة ُه أر أبمماَ ِر أوِع أحممّر ْلُم أتاَ اَ أط أق أسمماَ أت
ألىَ ْوُِل أع أق ْل ِر اَ أه ْظ أْل أيِ اَ ِه أرُب.ٍ  أو ْق أأ
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الجعالة كتاب
ِر      أكْس ِم ِب ْلِجي أيِ اَ ِه ِه ( ِل ْوُ أق ّد أمْن أك ِبِقيِ أر ألُه آَ ْو أف أأ أذاَ)ِ  أك

ّد ِتيِ ُر ّب أة أداَ ّل ألك اَلّضاَ أذاَ أو ِتيِ أكمم ْأ أي أسمم ّد أمممْن أو أد أر ْبمم ٍد أع ْيمم ألممُه أز أف
أذاَ،ِ ُق أك أح ْل ُي ِه أو ّد ِب أد ُر ْب ٍد أع ْي ألممك أز أذاَ،ِ أو أشممْرُط أكمم أجاَِعممِل أو ْل أأْن اَ

أن ُكوُ أق أي أل ْط أهمماَ ُم ِفي أرُط)ِ  أت ُيْش أو أصّرِف.ٍ ( ّت أق اَل ّقمم أح أت أت أغٌة)ِ ِمممْن ِل (ِصممي
ُدّل أت أجاَِعِل.ٍ ( ْل ألىَ اَ أشممْرٍط أع ِب أمممِل)ِ  أع ْل ْو اَ ألممٍب أأ أممماَ أط أم أك ّد أقمم ْي أت أأ

ألممىَ ْذِن أع ِْل أمممِل ِفمميِ اَ أع ْل أممماَ اَ ِر ِفمميِ أك أحممّر ْلُم ِه اَ ِر ْيمم أغ أوٍُض أو ِعمم ِب )
أماَ أك ٍم)ِ  أز أت ْل أم ُم ّد أق أيِغ ِمْن أت أهاَ اَلّص ِوُ أنْح ْوُ أو أل أف أعاَِمممُل ( ْل أل)ِ اَ أل أعِممم ِب )

ْذٍن ْو إ أن أأ ِذ أشمممْخٍص أأ أل ِل أعِمممم ُه أف ْيمممُر أل أغ أء أف ألمممُه)ِ <ص: أشممميِْ
أعْم132 أن ْوُ >  أن أل ْيُر أكاَ أغ ْل أد اَ ْب ُذوِن أع ْأ أم ْل ّق،ِ ألُه اَ أح أت ُذوُن اَْسمم ْأ أممم ْل اَ

أل ألُه ْع ْلُج أد أِلّن اَ ِه أي ِد ْب ُه،ِ أع ُد ْوُ أي أل أل أو ّد أمْن أقاَ ِبِقيِ أر ألُه آَ أذاَ أف أك
ُه ّد أر ْغُه ألْم أمْن أف ُل ْب ُه،ِ أي ُؤ أداَ ّق ألممْم ِن أتِح ًئاَ،ِ أيْسمم ْي ْوُ أشمم ألمم أل أو إْن أقمماَ
ُه ّد ٌد أر ْي ألُه أز أذاَ أف ُه أك ّد أر ٌد أف ْيمم أر أز ْيمم ٍم أغ ِل ِه أعمماَ ِن ْذ ِإ ّق ألممْم ِبمم أتِح أيْسمم
ًئاَ ْي ْوُ أش أل أن أو ِذ ّد ِفيِ أأ أوًُضمماَ أيْشممُرْط ألْم اَلّر أل ِع أء أف ّد أشمميِْ ِللممّراَ

ِهٌر أظاَ أم أمْن أأّن أو ِل ْذِن أع ِإ ِه ِب ْلِم ّق ِع أتِح أل أيْس ْع ْلُج أم اَ أز أت ْل ْلُم  اَ
ْوُ(      أل أل أو ِبيِّ أقاَ أن ّد أمْن أأْج أد أر ْب ٍد أع ْي ألُه أز أذاَ أف ّقُه أك أح أت اَْس

ِلُم أعاَ ْل ّد)ِ اَ أك اَلّراَ ِل أذ ألىَ ِب أع ّنُه ( أِل ِبيِّ)ِ  أن أْلْج أمُه اَ أز أت ْل ِإْن اَ أو أل ( أل أقاَ أقمماَ
ٌد ْي ّد أمْن أز ِدي أر ْب ألُه أع أذاَ أف أن أك أكاَ ًباَ أو ِذ ّق ألْم أكاَ أتِح ِه أيْس ْيمم أل أل أع أو

ألىَ ِم أع أد أع ِل ٍد)ِ  ْي أماَ،ِ أز ِه أزاَِم ِت ْل ِإْن اَ أن أو ًقاَ أكاَ ِد ّق أصاَ أح أت ألىَ اَْس ٍد أع ْي أز
ألُه ّي،ِ أقاَ ِوُ أغ أب ْل أوُ اَ ُه ِهٌر أو أذاَ أظاَ أن إ ِبُر أكاَ ْلُمْخ ُد ِمّمْن اَ أممم أت ْع ُه،ِ ُي أبممُر أخ
أل أو أرُط ( أت ُبمموُُل ُيْشمم أعاَِمممِل أق ْل ِإْن اَ أجاَِعممُل أو ْل أنممُه)ِ اَ ّي ْكِفمميِ أبممْل أع أي

أياَُن ْت ِْل أمِل،ِ اَ أع ْل ُة ِباَ أر أباَ ِة أوِع أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص أذاَ أك ُكممْن ألممْم إ أعاَِمممُل أي ْل اَ
ًناَ ّي أع أل ُم ّوُُر أف أص أت ُبمموُُل ُي ِد،ِ أق ْقمم أع ْل ِإْن اَ أن أو ًنمماَ أكمماَ ّي أع أرْط ألممْم ُم أت ُيْشمم

ُلُه،ِ ُبوُ أماَ أق ِه ِفي أرُط أو أت أد ُيْش ْن ِييِن ِع ْع ّت ّيُة اَل ِل ْه أمِل أأ أع ْل أعاَِمِل.ٍ ِفيِ اَ ْل اَ
ألُة(      أعاَ ْلِج أتِصّح)ِ اَ ألىَ أو أع أمٍل ( ّد أع أر أك ُهوٍُل)ِ  ِبِق أمْج أذاَ اَْل أك أو )

ٍة أط أياَ أكِخ ُلوٌُم)ِ  ْع ٍء أم أناَ ِب ْيِن أو أف ْوُُصوُ ِفمميِ أم ِنيِ ( ّثمماَ أواَل أصممّح)ِ  أْل ُع اَ ْنمم أم ْل اَ
ًء أناَ ْغ ِت ِة اَْس أر أجاَ ِْل أرُط ِباَ أت ُيْش أو ْوُُن ( ْعِل أك ْلُج ْذ اَ ُلوًُممماَ)ِ إ ْع أة أل أم أجمم أحاَ

ألىَ ِه إ ِت أل أهاَ ألِف أج ْوُ ِبِخ أل أف أمِل.ٍ ( أع ْل أل اَ ْي أمْن أقاَ أأ ُه)ِ  ّد ِبِقيِ أر ألُه آَ أف )
ْوٌُب ْو أث ّيٌة أأ أد أأْرِض أس ُد أف ْق أع ْل ّد اَ ِللّراَ ُة أو أر ِه)ِ <ص:  ُأْج ِلمم ْث >133ِم

ِة أر أجاَ ِْل ِة أكاَ أد أفاَِس ْل ْوُ اَ أل أو أمْن ( أل)ِ  ُه أقاَ ّد ِد (ِمْن أر أل ألُه أب أف أذاَ)ِ  أذاَ أك أكمم
ًء أناَ ألىَ ِب ِة أع ُه ِفيِ اَلّصّح ّد أر أفمم ِم.ٍ ( ُلوُ ْع أم ْل أب ِمممْن اَ أر ْقمم ْنممُه أأ ألممُه ِم أف

ُطُه ْوُ ِمْن ِقْس ألمم أو ْعِل)ِ  ْلُج ُه اَ ّد أد ِمممْن أر أعمم ْب ْنممُه،ِ أأ أل ِم أة أف أد أيمماَ ألممُه ِز
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ِم أد أعمم أهمماَ،ِ ِل أزاَِم ِت ْل ْوُ اَ ألمم أو أط ( ِر ُت أنمماَِن ُاَْشمم ْث ِه ِفمميِ اَ ّد أكاَ أر أر أت ِفمميِ اَْشمم
ْوُ ألمم أو ِة.ٍ ( ّي ِوُ ِباَلّسمم ْعِل)ِ  ْلُج أم اَ أز أتمم ْل ْعًل اَ ِه ُج ِل ْوُ أقمم أك ّيممٍن)ِ  أع ْدتممه إْن ِلُم أد أر

ألك أناٌَر أف أكُه ِدي أر أشاَ أف ُه ( ْيُر أمِل ِفيِ أغ أع ْل أد إْن اَ أصمم أتُه أق أن أعمماَ ألممُه)ِ إ أف
ْي ّيمِن أأ أع ْلُم ّل ِل ُك ْعمِل ( ْلُج ِإْن اَ أد أو أصم أل أق أمم أع ْل ِلمِك اَ أماَ ْل ّوِل)ِ ِل أْل ِل أف

ْي134<ص:  أأ ّيممِن >  أع ْلُم ْي اَ أأ ُطُه)ِ  ِقْسمم ّنْصممُف ( أل اَل أو أء ( أشمميِْ
ِرِك أشاَ ْلُم ْي ِل أأ أحاٍَل)ِ  ُه ِمّماَ أحاٍَل ِفيِ ِب أد أص ِم أق أد أع ِم ِل أزاَ ِت ْل  ألُه اَِل
ُكّل(      ِل ْي أو أأ أماَ)ِ  ُه ْن أجاَِعِل ِم ْل أعاَِمِل اَ ْل أفْسُخ أواَ ْل أل (اَ ْب ِم أق أماَ أت

أمِل أع ْل ِإْن اَ أخ أف أل ُفِس ْب ِه أق ِفيمم ِلممِك ِمممْن اَلّشُروِع)ِ  أماَ ْل ْو اَ أعاَِمممِل أأ ْل اَ
ّيِن أع ْلُم ْو اَ أأ ِبِل.ٍ ( أقاَ ْل أخ اَ أس أعاَِمُل أف ْل أد اَ ْع ِه أب ِفي أل اَلّشُروِع)ِ  أف أء ( أشيِْ
ِفيِ ْيِن ألُه)ِ  أت أل أ

أ أمْس ْل ّنمُه اَ أممْل ألمْم أِل ْع ألمىَ ِفميِ أي ُْلو ْم اَ أل أيْحُصمْل أو
أرُض ِلِك أغ أماَ ْل ِإْن ِفيِ اَ أو ِة.ٍ ( أيمم ِن ّثاَ أخ اَل أسمم ِلممُك أف أماَ ْل أد اَ ْعمم اَلّشممُروِع أب
ِه ْي أل أع ُة أف أر أماَ ُأْج ِل ْثِل)ِ  ْلِم أل اَ ِفيِ ُعِم ِنيِ ( ّثاَ أواَل أصّح)ِ  أْل أممماَ أل اَ ْوُ أك ألمم
أخ أس أعاَِمُل أف ْل ُق اَ أفْر ْل ِهٌر أواَ ِلِك أظاَ أماَ ْل ِل أو أد أأْن ( ِزيمم أص أي ُقمم ْن أي ِفمميِ أو

ْعِل ْلُج أل اَ ْب أراَِغ)ِ ِمْن أق أف ْل أمممِل اَ أع ْل ُتُه اَ أد ِئمم أفاَ أو أد ( ْعمم ِه أب ِفيمم اَلّشممُروِع)ِ 
ُوُجوُُب ِة ( أر ألممُه ُأْج ْثِل)ِ  ْلِم أر أِلّن اَ ِييمم ْغ ّت أممماَ اَل أر ِب ِكمم ّوِل.ٍ أفْسممٌخ ُذ أْل ِل

ْوُ ألمم أو أت ( ُق أممماَ ِبمم ْعممِض ِفمميِ اَْل ِريممِق أب ّط ْو اَل أب أأ أر أل أهمم أء أف أشمميِْ
ّنممُه أِل أعاَِمممِل)ِ  ْل ُه ألممْم ِل ّد أذا135َ<ص:  أيممُر ِإ أو ُه > ( ّد أس أر ْيمم أل ألممُه أف

ْبُسُه ْبِض أح أق ّنمُه ِل أِل ْعممِل)ِ  ْلُج أمماَ اَ ّن ّقُه إ أتِح ُق أيْسم ّد أصمم ُي أو ِم.ٍ ( ِلي ّتْسمم ِباَل
ِلُك أماَ ْل أذاَ اَ أر إ أك ْن أط أأ ْعِل أشْر ْلُج ْو اَ ْي أأ أأ أيُه)ِ  ْع ِلِب أس ّطاَ ِفيِ ألُه اَل )

ْي أأ ِه)ِ  ّد ِبِق أر أل أِلّن اَْل أْلْصمم أهاَ اَ أدُم ِإْن أعمم أفمم ْي ( أأ أفمماَ)ِ  أل أت أجاَِعممُل اَْخ ْل اَ
أعاَِمُل ْل ِفيِ أواَ ِر ( ْد ْعِل أق ْلُج أعاَِمِل اَ ْل ِل أو أفاَ)ِ  أل أحاَ ُة أت أر ْثِل ُأْج ْلِم ّلممُه اَ أاَل أو
ألُم.ٍ  ْع أأ

الفرائض كتاب
ْي      ِئُل أأ أساَ ِة أم أم ِريِث ِقْس أوُاَ أم ْل ُع اَ ٍة أجْممم أضمم ِري أنممىَ أف ْع أم ِب

ٍة،ِ أض ْي أمْفُرو ٍة أأ أر ّد أق أهاَ ألّماَ ُم ِم ِمْن ِفي أهاَ أبممْت اَلّسمم ّل ُغ أف ِة.ٍ  أر ّد أقمم ْلُم اَ
ألىَ أهاَ،ِ أع ِر ْي ِفيِ أغ ِديِث أو ْبِن أح أجْه اَ ِه أماَ ِر ْي أغ ّلُموُاَ أو أع أت أض { ِئمم أراَ أف ْل اَ

ُه،ِ ّلُممموُ أع ّنُه أو ِإ ْي ِنْصممُف أفمم أأ ِم}ٍ  ْلمم ِع ْل ِه اَ ّلِقمم أع أت ْوُِت ِل أم ْل ِبممِل ِبمماَ أقاَ ْلُم اَ
ُأ أد ْب أي ِة.ٍ ( أياَ أح ْل ِة ِمممْن ِل أكمم ِر ًبمماَ أت ُوُجوُ ّيممِت)ِ  أم ْل ِة اَ أنمم ْؤ ِبُم >136<ص:  (

ْعُروِف أم ْل ِباَ ِه)ِ  ِز ِهي ُثّم أتْج أضىَ ( ْق ُنُه ُت ُيوُ ُذ ُد ُفمم ْن أت ُه ُثممّم)ِ  أياَ أصمماَ أو ِمممْن (
ُلِث ِقيِ ُث أباَ ْل أسُم ُثّم اَ ْق ِقيِ ُي أباَ ْل أن اَ ْي ألىَ أب أع ِة)ِ  أث أر أوُ ْل ِتيِ أماَ اَ ْأ ُنُه أي أياَ أب

أماَ أك ْلت)ِ  ُق أل ( ِعيِّ أقاَ ِف ِإْن اَلّشْرِح ِفيِ اَلّراَ أف أق ( ّل أع ْيِن أت أع ِة ِب أك ِر ّت اَل
ّق ْي أح أأ ِة)ِ  أكاَ أممماَِل أكاَلّز ْل ِذي أكاَ ّلمم أبممْت اَ أج ِه أو ّنممُه ِفيمم ُهوُِن أِل أمْر ْل أكمماَ
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أق ّل أع أت أل ّنيِْ)ِ  أجاَ ْل أواَ أهاَ.ٍ ( ِة أأْرُش ِب أي أناَ ْلِج ِه اَ ِتمم أب أق أر ّلممِق ِب أع أت ِل ُهمموُُن)ِ  أمْر ْل أواَ )
ْيِن ِهِن أد أت ْلُمْر ِه اَ ُع ِب ِبي أم ْل أواَ أذاَ ( أت إ ِري أماَ أت ْلُمْشمم ّلممِق اَ أع أت ِل ِلًسمماَ)ِ  ْف ُم
ّق ِئِع أفْسِخ أح أباَ ْل ِه اَ أك ِب ِلمم أذ أم)ِ  ّد ُق ّق ( أحمم ْل ألممىَ اَ أع ِة ( أنمم ْؤ ِه ُم ِز ِهيمم أتْج

ّلُه أاَل أل أو أف ألُم)ِ  ْع ُع أأ أباَ ٌد ُي أراَِت ِمممْن أواَِحمم ُكوُ ْذ أممم ْل ِذي اَ ّلمم أوُ اَ ْيممُن ُهمم أع
ِة أك ِر ّت ِة ِفيِ اَل أن ْؤ ِز،ِ ُم ِهي ّتْج أماَ اَل أر أك ِك ِة،ِ ِفيِ ُذ أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ِفميِ أو
أفِن.ٍ  أفْصِل أك ْل > 137ص: <اَ

أباَُب      أأْس أو ِْلْرِث ( أعٌة اَ أب ِرُث أأْر أي أف أبٌة)ِ  أراَ ْعُض أق ِرِب أب أقاَ أْل ِمْن اَ
ْعٍض ألىَ أب ْفِصمميٍل أع ِرُث أت أيمم أف أكمماٌَح)ِ  ِن أو ِتيِ.ٍ ( ْأ ْيممِن ِمممْن ُكممّل أيمم أج ْو اَلّز

ٌء أل أو أو أر.ٍ ( أخ ِرُث اَْل أيمم ُق أف ِتمم ْع ْلُم أق اَ ِتيمم أع ْل أل اَ ْي أو أأ أس)ِ  ْكمم ِرُث أل أع أيمم
ُق ِتي أع ْل أق اَ ِت ْع ْلُم ُع اَ ِب أواَلّراَ ْي ( أأ ألُم)ِ  ِْلْسمم ُتممُه اَ أه أرُف ِج ُتْصمم أف أكممُة ( ِر ّت اَل
ْيِت أب أماَِل ِل ْل ًثاَ اَ أذاَ إْر ُكْن ألْم إ ِرٌث أي أباَِب أواَ أْلْس ْي ِباَ أأ ِة)ِ  أث أل ّث ُثُه اَل ِر أي

أن ِلُموُ ْلُمْس ِة.ٍ  اَ أب ُعُصوُ ْل ِباَ
ُع(      أم ْلُمْج ألىَ أواَ ِهْم أع ِث أجاَِل ِمْن إْر أبْسِط اَلّر ْل ِباَ أو ٌة)ِ  أر أش أع

أة أس ْبُن أخْم أر.ٍ (اَِل أش ُنممُه أع ْب ِإْن أواَ أل أو أف أْلُب أسمم ُه أواَ ُبمموُ أأ ِإْن أو أل أو أع
ْيِن أوُ أبم أِل أْلُخ)ِ  أِلٍب أواَ ُِلّم أو ْي أو أأ ُنمُه)ِ  ْب أواَ ْبمُن ( أْلِخ اَ ُْلّم)ِ ِممْن (إّل اَ اَ

ْي ْبمممُن أأ أْلِخ اَ ْيِن اَ أوُ أبممم ْبمممُن أِل أْلِخ أواَ أعمممّم أِلٍب اَ ْل أواَ ْي إّل ( أأ ُْلّم)ِ  ِل
ْيِن أوُ أب أِلٍب أِل أذاَ أو أك أو ْي ( أأ ُنُه)ِ  ْب ْبُن اَ أعّم اَ ْل ْيِن اَ أوُ أبمم أِلٍب أِل ْوُج أو أواَلممّز )

ُق ِت ْع ْلُم ِء أوِمْن أواَ أساَ ّن ٌع)ِ،ِ اَل ْب أبْسممِط أسمم ْل ِباَ ْنممُت أعْشممٌر أو ِب ْل ْنممُت (اَ ِب أو
ْبِن ِإْن اَِل ْي أو أأ أل)ِ  أف ْبممُن أسمم ُْلّم اَِل أواَ ُة)ِ.ٍ <ص:  ( ّد أجمم ْل ُأّم138أواَ  <
أْلِب،ِ أأّم اَ ُْلّم أو ِإْن اَ ُْلْخممممُت)ِ ِمممممْن أو أواَ أتمممماَ.ٍ ( أل أهمممماَ أع ِت أهاَ ألِث ِج ّث اَل

أجُة ْو أواَلّز ْدُخُل ( أي أو أقُة)ِ  ِت ْع ْلُم أعممّم ِفيِ أواَ ْل أْلِب أعممّم اَ أعممّم اَ ّد،ِ أو أجمم ْل اَ
ُد أراَ ْلُم ِتِق أواَ ْع ْلُم ِة ِباَ أق ِت ْع ْلُم أق،ِ أمْن أواَ أت ْع ْو أأ أبٌة أأ أص ألىَ أع ْد ِتممٍق.ٍ أأ ْع ِبُم

ْوُ أل أف أع ( أم أت أجاَِل ُكّل اَْج أث اَلّر ِر أْلُب أو ْبُن اَ ْوُج أواَِل أِلّن أواَلّز أقممْط)ِ  أف
ُهْم أر ْي ِر أمْحُجوٌُب أغ ْي أغ ْوِج ِب أع اَلّز أم أت ْو)ِ اَْج أأ ُكممّل ( أسمماَِء ( ّن ْنُت اَل ِب ْل أفمماَ
ْنُت ِب ْبِن أو ُْلّم اَِل ُْلْخُت أواَ ْيِن أواَ أوُ أب أْل أطْت ِل أق أسمم أو أجممُة)ِ  ْو ُة أواَلّز ّد أجمم ْل اَ
ُْلّم أقُة ِباَ ِت ْع ْلُم ُْلْخِت أواَ ِة،ِ ِبمماَ أر ُكوُ ْذ أممم ْل أمماَ اَ أطْت أك أق أهمماَ أسمم ُْلْخممُت ِب اَ
أْلِب ْنِت ِل ِب ْل ِبمماَ ُْلْخممُت أو ْو اَ أأ ُْلّم.ٍ ( أن ِل ِذي ّلمم ِكممُن اَ ُهْم ُيْم ُع أممماَ ِت ِمممْن اَْج

ْيِن أف ْن أوُاَِن اَلّص أب أْل ْبُن أفاَ ْنُت أواَِل ِب ْل ُد أواَ أح أأ ْي أو أأ ْيِن)ِ  أج ْو أكُر اَلّز ّذ إْن اَل
أن ّيُت أكاَ أم ْل ًة اَ أأ أر أثىَ اَْم ْن ُْل أن إْن أواَ أرُجًل.ٍ  أكاَ

ْوُ(      أل ُدواَ أو ِق ْي ُف أأ ُهْم)ِ  ّل أثُة ُك أر أوُ ْل أجمماَِل ِمْن اَ أسمماَِء اَلّر ّن أواَل
أن ِري ُكوُ ْذ أممم ْل أأْصممُل اَ أف أهِب ( ْذ أممم ْل ّنممُه اَ أوُّرُث أل أأ ُوو ُيمم ِم)ِ أذ أحمماَ أْلْر اَ

ِتيِ ْأ أي أس ُهْم أو ُن أيمماَ أأْصممُل أب أو)ِ  أهِب ( ْذ أممم ْل أممماَ اَ ُق أل ِفي ِر ْغ أت أثممُة أتْسمم أر أوُ ْل اَ
أل أماَ ْل أل اَ ّنُه.ٍ ( ّد أأ أر ألممىَ ُي ْهممِل أع ْي أأ أأ أفممْرِض)ِ  ْل ِديُر اَ ْقمم ّت أيِ أممماَ اَل أبِقمم
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أماَِل ِمْن ْل أد اَ ْعمم أبممْل أب ْفممُروِض.ٍ ( أم ْل ّلممُه اَ ُك أممماَُل)ِ  ْل ْو اَ ِقيِ أأ أبمماَ ْل أد اَ ْعمم أب
ْيممِت أب ِل ْفممُروِض.ٍ ( أم ْل ًثمماَ اَ أممماَِل)ِ إْر ْل أل اَ أقمماَ ِنمميِّ أو أز ْلُم ْبممُن اَ ْيٍج أواَ أر ُسمم

ِريِث ْوُ أت ِوي ِب ِم أذ أحاَ أْلْر ألممىَ،ِ ِفيِ اَ ُْلو ّد اَ ِبمماَلّر ِة ِفمميِ أو أيمم ِن ّثاَ ألممىَ اَل أع
ِر ْيمم ْيممِن أغ أج ْو ألممْم اَلّز أل أو ُقمموُ أذاَ أي ِظممْم ألممْم إ أت ْن ْيممِت أأْمممُر أي أممماَِل.ٍ أب ْل اَ

أتىَ ْف أأ أو أن)ِ ِمْن ( أأّخُرو أت ْلُم أحاَِب اَ أْلْصمم أذاَ اَ ِظممْم ألممْم (إ أت ْن ْيممِت أأْمممُر أي أب
ْوُِن أك ِل أماَِل)ِ  ْل ِم اَ أماَ ِْل أر اَ ْيمم ِدٍل أغ ْي أعمماَ أأ ّد)ِ  ِبمماَلّر أأْن ( ّد ِبمم ألممىَ أيممُر أع )

ْهممِل أفممْرِض أأ ْل ِر اَ ْيمم ْيممِن أغ أج ْو أل أممماَ اَلّز أضمم ْي أعممْن أف أأ ِهْم)ِ  ُفُروِضمم
ِهْم ِت أراَ ّد أق ْيِن ُم أج ْو ْي ِباَلّز أأ ِة)ِ  أب ّنْس ِباَل ِة ( أب ِم ِنْس أهاَ ّد أمْن ِس أر ِه ُيم ْيم أل أع

ْنٍت أفِفيِ ُأّم ِب ْوٍج أو أز أقىَ أو ْب أد أي ْع أراَِج أب ِهْم إْخمم ْهٌم ُفُروِضمم ِمممْن أسمم
أنمميِْ ْث أر اَ أشمم أثممُة أع أل ِه أث أبمماَِع ْنممِت أأْر ِب ْل ُعممُه ِل ُب ُْلّم،ِ أوُر أماَ أِلّن ِل ُه أم أهاَ ِسمم

أيممٌة ِن أماَ أثممُة أث أل أهمماَ أث أباَِع ْنممِت أأْر ِب ْل أهمماَ ِل ُع ُب ُْلّم،ِ أوُر ِبُح ِل ُتْصمم ألُة أف أأ أمْسمم ْل اَ
ٍة > ِمْن139<ص:  أي ِن أماَ أن أث ِعي أب أأْر ُع أو أتْرِج ِر أو أصاَ ِت ألممىَ ِباَِلْخ أة إ ّت ِسمم

أر أش ْوِج أع أعٌة،ِ ِللّز أب ْنِت أأْر ِب ْل ِل أعٌة أو ُْلّم ِتْس ِل أثٌة أو أل ِفيِ أث ْنممٍت أو ُأّم ِب أو
ٍة أجمم ْو أز أقممىَ أو ْب أد أي ْعمم أراَِج أب ِهّن إْخمم أسممٌة ُفُروِضمم ٍة،ِ ِمممْن أخْم أعمم أب أأْر

أن ِري ُْلّم أوِعْش أهاَ ِل ُع ُب ْهٌم ُر ٌع أسمم ُبمم أتِصممّح أوُر ألُة أف أأ أمْسمم ْل ٍة ِمممْن اَ ّت ِسمم
أن ِعي ِتْس ُع أو أتْرِج ِر أو أصاَ ِت ألىَ ِباَِلْخ ْيِن إ أن ْث أن اَ ِثيمم أل أث ِة أو أجمم ْو أعممٌة،ِ ِللّز أب أأْر

ْنِت ِب ْل ِل ٌد أو أح أن أأ ُْلّم أوِعْشُرو ِل أعٌة،ِ أو ْب ِفيِ أس ْنٍت أو ُأّم ِب أقىَ أو ْب أد أي ْع أب
أراَِج أماَ إْخ ِه أماَِن أفْرِض ْه ٍة ِمممْن أس ّت ُْلّم ِسمم أهمماَ ِل ُع ُب ٍم،ِ ِنْصممُف ُر ْه أسمم
ِبُح ُتْص ألُة أف أأ أمْس ْل أنيِْ ِمْن اَ ْث أر اَ أش ُع أع أتْرِج ِر أو أصاَ ِت ألممىَ ِباَِلْخ ٍة إ أعمم أب أأْر

ْنِت ِب ْل أثٌة ِل أل ُْلّم أث ِل ٌد،ِ أو أقمماَُل أواَِح ُي ألممىَ أو ْفممِق أع ِر أو أصمماَ ِت ًء اَِلْخ أداَ ِتمم ْب اَ
ِه ِفيِ ِذ أعُل أه أماَ ُتْج ُه أهاَُم ِة ِمممْن ِس ّت ألُة اَلّسمم أأ أمْسمم ْل ِفمميِ اَ ْيممِن أو أت ّل اَل

أهمماَ أل ْب ِقيِ أق أبمماَ ْل أجمميِْ ِمممْن اَ أر ُبممِع أمْخ ّثُمممُن اَلّر ْيممِن أواَل أج ْو أد ِللّز ْعمم أب
أماَ ِه ِب أقِسممُم أل أنِصممي ْن ألممىَ أي ٍة أع أعمم أب أهاَُم أأْر ْنممِت ِسمم ِب ْل ُْلّم اَ ِمممْن أواَ

أماَ ِه ْي أت أل أ
أ أرُب أمْس ُتْضمم ْيممِن،ِ ِمممْن ُكمّل ِفمميِ أف أج أر أمْخ ْل ْوُ اَ ألمم أن أو ُذو أكمماَ

أفْرِض ْل ًداَ اَ ْنٍت أواَِح ِب ّد أك أهاَ ُر ْي أل ِقيِ إ أباَ ْل ْو اَ ْيِن أأ أن ْث ْيِن اَ أت ْن ِب ِقيِ أك أباَ ْل أفاَ
أماَ ُه أن ْي ِة،ِ أب ّي ِوُ ُلُه ِباَلّس ْوُ أق أر أو ْي ْيممِن أغ أج ْو ّنْصممِب اَلّز ًء ِباَل أناَ ْث ِت ٌد اَْسمم ِزيمم أم
ألىَ ِر أع أحممّر ْلُم أوُّجٌه اَ ّنُه اَلّشممْرِح ِفمميِ ُممم أأ أم أل ِبمم أممماَ،ِ أرِحمم ُه أن أل أكمماَ

أرُث ْلُموُ ّد اَ أوُ ِباَلّر أرُث ُه ْلُموُ ِم،ِ اَ أم ِباَلّرِح ّد أق أل أو ْه أفْرِض أأ ْل ّد اَ ِبمماَلّر
ِهْم ِت ّوُ ُق ِإْن( ِل ْي ألْم أف أأ ُنوُاَ)ِ  ُكوُ ْهُل أي أفْرِض أأ ْل ْي اَ ْد ألْم أأ أجمم ٌد ُيوُ أحمم أأ

ُهْم ْن أماَُل ِم ْل أف)ِ اَ ِر ألىَ (ُص ِوي (إ ْي أذ أأ ِم)ِ  أحمماَ أْلْر ًثمماَ اَ ُهممْم إْر أو أمممْن (
أوُىَ ِْلْرِث ِس ِباَ أن)ِ  ِري ُكوُ ْذ أم ْل أوُ (ِمْن اَ ُهمم ِرِب)ِ  أقاَ أْل أيمماٌَن اَ أمممْن أب ِفمميِ ِل أو

ِة أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ِريٍب ُكّل ُهْم أك أس أق ْي ِذي أل أل أفممْرٍض ِب ٍة.ٍ أو أب أصمم أع
ُهْم أو ُة ( أر أش أناٍَف أع ُبوُ أأْص ُْلّم أأ ُكّل اَ ّد أو ٍة أج ّد أج ْنممُه أو ْيِن)ِ ِم أط ِق أساَ
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ُبمموُ ِبمميِ أأ أ
ُْلّم أ ُأّم اَ ِبمميِ أو أ

ُْلّم أ ِء اَ أل ُؤ أهمم ْنٌف،ِ أو ُد ِصمم أل ْو أأ أو أنمماَِت)ِ ( أب ْل اَ
ْلِب ْو ِللّص ْبِن أأ ٍر ِمْن ِلِل ُكوُ أناٍَث ُذ ِإ أنمماَُت أو أب أو ْيِن ( أوُ أبمم أِل ِة)ِ  أوُ ِْلْخمم ْو اَ أأ

ْو أِلٍب ُد ُِلّم أأ أل ْو أأ أو ْيِن ( أوُ أبممم أِل أوُاَِت)ِ  أخممم أْل ْو اَ ْو أِلٍب أأ ِممممْن ُِلّم أأ
ِر ُكوُ ّذ ُنوُ اَل أب أو أناَِث.ٍ ( ِْل ِة أواَ أوُ ِْلْخمم ُْلّم اَ أعممّم ِل ْل ْي أواَ أأ ُْلّم)ِ  أْلِب أأُخمموُ ِل اَ

ِه أناَُت ُِلّم أب أو ْيِن ( أوُ أب أِل ِم)ِ  أماَ ْع أْل ْو اَ ْو أِلٍب أأ أضّم ُِلّم،ِ أأ ُي ِهّن أو ْي أل ُنوُ إ أب
ِم أماَ ْع أْل ُْلّم اَ ْفِع ِل ِباَلّر أعّماَُت)ِ  ْل أواَ أوُاَُل ( أْلْخ أواَ ُكّل ( ألُت)ِ  أخاَ ْل ُهْم أواَ ْن ِم

ِه ِمْن ِت أهاَ ألِث،ِ ِج ّث أن اَل ُلوُ ْد ْلُم أواَ ْي ( أأ ِهممْم)ِ  ِة ِب أر أشمم أع ْل أوُ ِباَ ُهمم ٌد أو ِزيمم أم
ألىَ ِة أع أض ْو أهاَ اَلّر ُل أأْص أمممْن أو أد أو أر أفمم ْن ُهممْم،ِ اَ ْن أز ِم ُع أحمماَ أممماَِل أجِميمم ْل اَ
أكًراَ أن أذ ْو أكاَ أثممىَ أأ ْن أل ُأ أسممّمىَ أو أبًة ُي أصمم ِفمميِ أع أتِمممِع أو ْلُمْج ُهممْم اَ ْن ِم
ألٌم ِوُيٌل أك ِة ِفيِ أط أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ْوُ أو ألمم ِتّممٌة:  أت ُع.ٍ  أجمم أراَ أد ُي ُد ُوِجمم أحمم أأ

ْيِن أج ْو أف اَلّز أر أيِ أص ِق أباَ ْل أد اَ ْع ِه أب ِوي أفْرِض أذ ِم ِل أحمماَ أْلْر ِإْن اَ أن أفمم أكمماَ
ُهممْم ْن ألممد أمممْن ِم ألممُة أو ُؤو ْلُخ ْو اَ أمممُة،ِ أأ ُعُموُ ْل ُه اَ أد أز أوْحمم ِقيِ أحمماَ أبمماَ ْل اَ

ِم.ٍ  > 140ص: <ِباَلّرِح
ُفممُروِض أفْصممُل(      ْل ُع اَ أنممىَ أفممْرٍض أجْممم ْع أم ْي أنِصمميٍب ِب أأ

ُة أر ّد أقمم ْلُم ُء.ٍ (اَ أباَ ْنِصمم أْل أتمماَِب ِفمميِ اَ ِه ِك ّلمم ِة اَل أثمم أر أوُ ْل ِل ألىَ)ِ  أعمماَ ّتٌة أت (ِسمم
ِذي ّلمم ّنْصممُف)ِ اَ أوُ اَل أهاَ ُهمم ُد أحمم أفممْرُض أأ ٍة ( أسمم ْوٌج أخْم ّلممْف ألممْم أز أخ ُت

ُتُه أج ْو ًداَ أز أل أل أو أد أو أل أل أو أقاَ ْبٍن)ِ  ُكْم اَ أل أو ألىَ: { أعاَ أك أممماَ ِنْصممُف أت أر أتمم
ُكْم أواَُج ُكْن ألْم إْن أأْز ُهّن أي ُد أل أل أو أو ٌد}ٍ  أل ْبِن أو ِد اَِل أل أوُ ْل أك ِفمميِ أكاَ ِلمم أذ
ًعممماَ أماَ ْنمممٌت إْج ِب أو ْو ( ْنمممُت أأ ْبمممٍن ِب ْو اَ ْيِن ُأْخمممٌت أأ أوُ أبممم ْو أِل أِلٍب أأ

أل أقماَ أداٍَت)ِ  ِر أف ْن ألىَ ُم أعماَ ِإْن ِفميِ أت أو ْنمِت: { ِب ْل أنْت اَ ًة أكماَ أد أهماَ أواَِحم أل أف
أهاَ ُل ْث أوِم ّنْصُف}ٍ  أك ِفيِ اَل ِل ْنمُت أذ ْبمِن ِب أممماَِع اَِل ِْلْج أل ِباَ أقمماَ ألىَ: أو أعمماَ أت

ألُه أو أهاَ ُأْخٌت { أل ُد أماَ ِنْصُف أف أراَ ْلُم أك}ٍ اَ أر ْيِن ُأْخٌت أت أوُ أبمم ْو أِل أِلٍب أأ

أن ُْلْخمممِت ُدو أهممماَ أِلّن ُِلّم اَ أس أل ُد ِة اَلّسممم أيممم ِة ِلْل أيممم ِت أز اَْل أر أتممم أواَْح
أداٍَت ِر أف ْن أذاَ أعّماَ ِبُم أن إ ْع أم أت أع اَْج ِهّن أم ِت أوُ ْو إْخ ِهّن أأ ِت أوُاَ أخ ْو أأ أع أأ أم أت اَْج

ُهّن ْعُض أع أب ْعٍض أم ألىَ أب ِتيِ أماَ أع ْأ أي ُنُه.ٍ  أس أياَ أب
ُع(      ُب ْوٍج أفْرُض أواَلّر ِه أز ِت أج ْو أز ٌد ِل أل ْو أو أل أأ أقاَ أداٌَن)ِ  ْل ألىَ: ِو أعاَ أت

ِإْن أف أن { ُهّن أكاَ ٌد أل ألمم ُكممْم أو أل ُد أف ألمم أو أو ُع}ٍ  ُبمم ْبممِن اَلّر ِد اَِل ألمم أوُ ْل ِفمميِ أكاَ
أك ِل ًعاَ أذ أماَ ٍة( إْج أج ْو أز أس أو ْي أهاَ أل ْوِج أز ٌد ِل أل أواَِح أقمماَ أممماَ)ِ  ُه ْن ألىَ: ِم أعمماَ أت

ُهّن أل أو ُع { ُب ُتْم ِمّماَ اَلّر ْك أر ُكْن ألْم إْن أت ُكْم أي ْثمُل أل أوِم ٌد}ٍ  ألمم ِد أو ألمم أوُ ْل اَ
أك ِفيِ ِل ُد أذ أل ْبِن أو ًعاَ اَِل أماَ ّثُمُن إْج أواَل ْي ( أأ أهاَ)ِ  ِة أفْرُض أجم ْو أع اَلّز أمم )

ْي أأ أماَ)ِ  ِه ِد أح ِد،ِ أأ أل أوُ ْل ِد اَ أل أو ْبِن أو أل اَِل ِإْن أقمماَ أفمم ألىَ: { أعمماَ أن أت ُكممْم أكمماَ أل
ٌد ألمم ُهممّن أو أل ُد أف ألمم أو أو ّثُمممُن}ٍ  ْبممِن اَل ِد اَِل ألمم أوُ ْل أك ِفمميِ أكاَ ِلمم أممماَِع أذ ِْلْج ِباَ

ْيِن،ِ أت أج ْو ِللّز ألِث أو ّث أبمِع أواَل أْلْر أر أمماَ أواَ ِكم ِة ُذ أد أوُاَِحم ْل ُبمِع ِممْن ِل ْو اَلّر أأ
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ّثُمممِن أممماَِع،ِ اَل ِْلْج ِتيِ ِباَ ْأ أي أسمم أبيِْ ِفمميِ أو أتمماَ ألِق ِك ّط ِة اَل أعمم أأّن أواَلّرْج

ْيِن أج ْو ِة ِفيِ اَلّز ّد ألِق ِع ّط ِعيِّ اَل أثمماَِن اَلّرْج ُل ّث أواَل أثاَِن.ٍ ( أر أوُاَ أت أفممْرُض أي
ْيِن أت ْن ًداَ ِب أصمماَِع أتمميِْ أف أن ْب ْبممٍن أواَ أر اَ أث ْك أأ ْيممِن أفمم أت ُأْخ أر أو أث ْك أأ ْيِن أفمم أوُ أبمم ْو أِل أأ

ِني141ِأِلٍب)ِ <ص:  ْع أي أعاٍَت >  أفّر أت ِهّن ِمممْن ُم ِت أوُ أل إْخمم ألىَ أقمماَ أعمماَ أت
أناَِت ِفيِ أب ْل ِإْن اَ أف ًء ُكّن { أساَ أق ِن ْوُ ْيِن أف أت أن ْث ُهّن اَ أل أثاَ أف ُل أك}ٍ أماَ ُث أر أتمم

ِفيِ ْيِن أو أت ُْلْخ ِإْن اَ أفمم أتمماَ { أن ْيممِن أكاَ أت أن ْث أممماَ اَ ُه أل أثمماَِن أف ُل ّث أك}ٍ ِمّممماَ اَل أر أتمم
ألْت أز ٍر ِفيِ أن ِب أت أجماَ أوُاٍَت أعمْن أمماَ أخم ّلْت أأ أد ألمىَ أفم أد أأّن أع أراَ ْلُمم اَ
أهاَ ْن أتاَِن ِم ُْلْخ ًداَ اَ أصاَِع أتمماَِن أف ْن ِب ْل أممماَ أواَ ُه ُل ْث أتمماَ أوِم ْن ْبممِن ِب أتاَِن اَِل أسمم ِقي أم

ألممىَ ْيممِن أع أت ُْلْخ أنمماَُت اَ أب ْبممِن أو أسمماٌَت اَِل ِقي ألممىَ أم أنمماَِت أع ْلِب.ٍ أب اَلّصمم
ُلُث( ّث أس ُأّم أفْرُض أواَل ْي أهمماَ أل ِت ّي أم ٌد ِل ألمم أل أو ُد أو ألمم ْبممٍن أو أل اَ أنمماَِن أو ْث اَ

ِة ِمْن أوُ ِْلْخ أل اَ أقمماَ أوُاَِت)ِ  أخ أْل ِإْن أواَ أفمم ألىَ: { أعمماَ ُكممْن ألممْم أت ٌد ألممُه أي ألمم أو
أثُه ِر أو ُه أو أوُاَ أب ِه أأ ُِلّم ُلُث أف ّث ِإْن اَل أن أف ٌة ألُه أكاَ أوُ ِه إْخ ُِلّم ُدُس}ٍ أف اَلّس
ُد أل أو ْبِن أو ٌق اَِل أح ْل ِد ُم أل أوُ ْل أك،ِ ِفيِ ِباَ ِلمم ُد أذ أراَ ْلُممم ِة أواَ أوُ ِْلْخ أنمماَِن ِبمماَ ْث اَِل

ًداَ أصاَِع أثىَ أف ْن ُْل ِر أواَ أك ّذ أماَ أكاَل أم ِل ُهْم أقاَ أد ْنمم أك،ِ ِفمميِ ِع ِلمم أفممْرُض أذ أو )
ْيممِن أن ْث أر اَ أث ْك أأ ِد ِمممْن أفمم ألمم أل أو أقمماَ ُْلّم)ِ  ألممُه اَ أو ألىَ: { أعمماَ ْو أأٌخ أت ُأْخممٌت أأ

ُكّل ِل ٍد أف أماَ أواَِح ُه ْن ُدُس ِم ِإْن اَلّس ُنوُاَ أف أر أكمماَ أثمم ْك أك ِمممْن أأ ِلمم ُهممْم أذ أف
ُء أكاَ أر ُد ِفمميِ ُشمم أراَ ْلُممم ُلممِث}ٍ اَ ّث ُد اَل أل ْو ُْلّم أأ أأ اَ أر ْبممُن أقمم ٍد اَ ُعوُ أمْسمم
ُه،ِ ْيُر أغ ألُه أو ْو أأٌخ أو ُْلّم ِمْن ُأْخٌت أأ ْد اَ أق أو ُث ( ُل ّث أرُض)ِ اَل ْف ّد ُي أجم ْل ِل )

أع أماَ أم أك ِة)ِ  أوُ ِْلْخ ِتيِ اَ ْأ أي ِه ِفمميِ أس ِل ُدُس أفْصمم أواَلّسمم ٍة أفممْرُض ( أع ْب أسمم
ّد أأٍب أج أهاَ أو ِت ّي أم ٌد ِل أل ْو أو ُد أأ أل أل أو أقمماَ ْبٍن)ِ  ِه اَ ْي أوُ أبمم أِل أو ألىَ: { أعمماَ ُكممّل أت ِل

ٍد أماَ أواَِح ُه ْن ُدُس ِم أك}ٍ إْن ِمّماَ اَلّس أر أن أت ٌد ألُه أكاَ ألمم أق أو ْلِحمم ُأ ِه أو ِبمم
ُد أل ْبِن أو أس اَِل ِقي ّد أو أج ْل ألممىَ اَ أأّم أع أو أْلِب.ٍ ( أهمماَ اَ ِت ّي أم ٌد ِل ألمم ْو أو ُد أأ ألمم أو

ْبممٍن ْو اَ أنمماَِن أأ ْث ٍة ِمممْن اَ أوُ أممماَ إْخمم ِل أوُاٍَت)ِ  أخمم أأ أم أو ّد أقمم ْيممِن.ٍ ِفمميِ أت أت أي اَْل
ُِلّم ٍة)ِ  ّد أجمم أو أِلٍب ( أوىَ أو ُبمموُ أر ُود أأ ُه أداَ ْيممُر أغ ِة،ِ أعممْن أو أر ِغيمم ْلُم ّنممُه اَ أأ

ّلىَ ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أس أطىَ أو ْع أأ أة { ّد أج ْل ِتيِ اَ ْأ أي أسمم أو أس}ٍ  ُد أأّن اَلّس

ّداَِت أج ْل أس ِل ُد ْنِت اَلّس ِب ِل أو ْبٍن ( أع اَ ْنِت أم ِه ِب ِئ أضمماَ أق ِل ْلٍب)ِ  ّلىَ ُصمم أصمم
ّلممُه ِه اَل ْيمم أل أم أع ّل أسمم أك أو ِل أذ ُه ِبمم أواَ ّي أر ِر أخمماَ ُب ْل ْبممِن أعممْن اَ ٍد اَ ُعوُ أمْسمم

ِتيِ ْأ أي أس أناَِت أأّن أو أب ْبِن ِل أع اَِل ْنِت أم ْلِب ِب أس اَلّصمم ُد ُِلْخممٍت)ِ اَلّسمم أو )
ْو أِلٍب أأ أوُاٍَت ( أخ أع أِلٍب أأ أممماَ ُأْخٍت أم أك ْيِن)ِ  أوُ أب أنمماَِت ِفمميِ أِل ْبممِن أب اَِل
أع ْنِت أم ْلِب ِب ِد اَلّصمم أوُاَِحمم ْل ِل أو ِد ِمممْن ( ألمم أممماَ أو ِل ُْلّم)ِ  أم.ٍ  اَ ّد أقمم ص:<أت

142 <
أْلُب أفْصٌل(      ْبُن اَ ْوُج أواَِل ُهْم أل أواَلّز ُب ٌد أيْحُج أح ِْلْرِث أعْن أأ اَ
ْبممُن أواَ ِإْن ( أو ْبممِن)ِ  أل اَِل أف أل أسمم ُبممُه)ِ ِمممْن ( ِة أيْحُج أهمم ِة ِج أب أصمم أع ْل (إّل اَ
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أن ْبمم ْو اَِل أن أأ ْبمم ْبممٍن اَ أب اَ أر ْقمم ُبممُه أأ أيْحُج أو ْنممُه)ِ  أحاَُب ِم ُفممُروٍض أأْصمم
ٍة،ِ أق ِر ْغ أت ْيِن ُمْس أوُ أب أ

أ ْيِن أك أت ْن ِب ًذاَ أو ِتيِ ِمّماَ أأْخ ْأ أي أهمماَ أسمم ّن أ
ُكممّل أتْحُجممُب أ

ِإْن أو ّد)ِ  أجمم ْل أواَ ٍة.ٍ ( أب أص أمًل أع أل أع ُبممُه ( أوُّسممٌط إّل أيْحُج أت أنممُه ُم ْي أن أب ْيمم أب أو
أْلِب أكاَ ّيِت)ِ  أم ْل ِه اَ ِبي أ

أ أْلُخ أو أواَ ْيِن ( أوُ أبمم ُبممُه أِل أْلُب أيْحُج ْبممُن اَ ْبممُن أواَِل أواَ
ِإْن أو ْبِن)ِ  أل اَِل أف ًعمماَ أسمم أماَ أْلُب إْج أواَ ُبممُه ( ِء أيْحُج أل ُؤ أأٌخ أهمم ْيِن)ِ أو أوُ أبمم أِل

ّنمُه أوُىَ أِل ْقم أْلُخ أأ أو)ِ اَ ْنمُه.ٍ ( ُِلّم ِم ُبمُه ( ّد أأٌب أيْحُج أجم ٌد أو ألم أو ُد أو ألم أو أو
ِإْن أو ْبٍن)ِ  أل اَ أف ْبُن أس أواَ أْلِخ ( ْيِن اَ أوُ أب ُبُه أِل ّتٌة أيْحُج ّد أأٌب ِس أج ْبٌن أو أواَ

ِه ِنمم ْب أأٌخ اَ ْيِن أو أوُ أبمم أأٌخ أِل ّنممُه أو)ِ  أِل أِلٍب)ِ  أرُب ( ْقمم ْنممُه أأ ْبممُن ِم أو)ِ اَ أْلِخ ( اَ
أِلٍب ُبُه ( ّتُة أيْحُج ِء)ِ اَلّس أل ُؤ ْبُن أه أواَ ّنممُه أأٍخ ( أِل ْيِن)ِ  أوُ أبمم أوُىَ أِل ْقمم ْنممُه أأ ِم

أعممّم ْل أواَ ْيِن ( أوُ أبمم ُبممُه أِل أعُة أيْحُج ْب ِء)ِ اَلّسمم أل ُؤ ْبممُن أهمم أواَ ّنممُه أأٍخ ( أِل أِلٍب)ِ 

أرُب ْق ْنُه أأ أيُة ِم ِن أماَ ّث أو)ِ اَل أعّم ( أو ّنممُه ( أِل ْيِن)ِ  أوُ أب أوُىَ أِل ْقمم ْنممُه أأ ْبممُن ِم أواَ )
ْيِن أعّم أوُ أب ُبُه أِل أعُة أيْحُج ّتْس ِء)ِ اَل أل ُؤ أعّم أه أو ّنُه ( أِل أرُب أِلٍب)ِ  ْقمم ْنممُه أأ ِم

أعّم ْل أو)ِ اَ أِلٍب ( ُبممُه ( ْبممُن أيْحُج ِء)ِ اَ أل ُؤ أِلٍب أعممّم أهمم ُبممُه ( ألِء)ِ أيْحُج ُؤ أهمم
ُة أر أش أع ْل ْبُن اَ أواَ ّنُه أعّم ( أِل ْيِن)ِ  أوُ أب أوُىَ أِل ْقمم ُق أأ ِتمم ْع ْلُم أواَ ْنممُه.ٍ ( ُبممُه ِم أيْحُج

أبُة أص ُهممْم أع ّن ِل
أ أسمِب)ِ  ّن أوُىَ اَل ْقمم ْنمُه أأ ْنمُت ِم ِب ْل أواَ ُْلّم ( أجمُة أواَ ْو أل أواَلّز

أعْن أن)ِ  ْب أج ِْلْرِث ُيْح ْنُت اَ ِب أو ْبِن ( أهاَ اَِل ُب ْبٌن أيْحُج ْو اَ أتمماَِن أأ ْن أذاَ ِب ألممْم إ
ُكْن أهاَ أي أع أأٍخ أمْن أم أك أهاَ)ِ  ُب أعّص ْو ُي ْبِن أأ ِإْن أعّم،ِ اَ أن أف أذ أكاَ أخمم أعممُه أأ أم

أيِ ِق أباَ ْل أد اَ ْع أثيِْ أب ُل ْيممِن ُث أت ْن ِب ْل ْعِصمميِب اَ ّت ُة ِباَل ّد أجمم ْل أواَ ُْلّم ( أهمماَ أل ِل ُب أيْحُج
ُْلّم إّل أْلِب اَ ِل أهمممماَ أو ُب أْلُب أيْحُج ْو اَ أِلّن أأ ُْلّم)ِ  أهمممماَ اَ أث ِريممممِق إْر أط ِب

ِة،ِ أم ُْلُموُ ُْلّم اَ أرُب أواَ ْق أهاَ أأ ْن أبممىَ ِم ُقْر ْل أواَ ٍة ُكممّل ِمممْن ( أهمم أتْحُجممُب ِج
أدىَ ْعمم ُب ْل أهمماَ)ِ <ص:  اَ ْن ُأّم143ِم أكمم ُأّم ُأّم >  ُأّم ُأّم ُأّم أو ُأّم أأٍب أو أو

أبىَ أأٍب،ِ ُأّم ُقْر ْل أواَ ِة ِمْن ( أه ُأّم ِج أك ُْلّم)ِ  أتْحُجُب ُأّم اَ أدىَ ( ْع ُب ْل ِمْن اَ
ِة أه أْلِب ِج ُأّم اَ أبىَ أأٍب،ِ ُأّم أك ُقْر ْل ِة ِمْن أواَ أه ُأّم ِج أكمم أْلِب)ِ  أل أأٍب اَ )

أدىَ أتْحُجُب ْع ُب ْل ِة ِمْن اَ أهمم ُأّم ِج أكمم ُْلّم)ِ  ِفمميِ ُأّم ُأّم اَ أبممْل ( ِر)ِ  أهمم ْظ أْل اَ
أكاَِن ِر أت ُدِس،ِ ِفيِ أيْش ِنيِ اَلّسمم ّثمماَ أهماَ أواَل ُب أبىَ أتْحُج ُقْر ْل ِة ِمممْن أكماَ أهمم ِج

ُْلّم أق اَ ُفّر ّوُل أو أْل ِة اَ ّوُ ُق ِة ِب أب أراَ ُْلّم أق أهمماَ اَ ُب ّداَُت أيْحُج أجمم ْل ُْلْخممُت اَ أواَ )
أهاَِت ِمْن ْلِج أماَ اَ ِفي أْلِخ)ِ  ِه أيْحُجُب أكاَ أيْحُجممُب ِفيمم أت أف ُْلْخمم ْيِن اَ أوُ أبمم أِل

أْلُب ْبممُن اَ ْبممُن أواَِل ْبممِن أواَ أِلٍب اَِل ِء أو أل ُؤ أأٌخ أهمم ْيِن،ِ أو أوُ أبمم ُِلّم أِل أأٍب أو

ّد أج ِد أو أل أو ِد أو أل أو ْبٍن أو أوُاَُت اَ أخمم أْل أواَ ّلممُص ( ْلُخ ُهممْم أِلٍب اَ ُب ْيًضمماَ أيْحُج أأ

أتمماَِن ِإْن ُأْخ أفمم ْيِن)ِ  أوُ أبمم أن أِل ُهممّن أكمماَ أع ُهّن أأٌخ أم أب أممماَ أعّصمم ِتيِ أك ْأ أي أسمم
أقُة ِت ْع ْلُم أواَ أهاَ ( ُب أيْحُج ِتِق)ِ  ْع ْلُم أبُة أكاَ أص أسِب أع ّن ُكّل اَل أو ٍة)ِ ِمّمممْن ( أب أص أع

ُبُه أيْحُجُب أيْحُج أحاَُب ( أممماَِل ُفُروٍض أأْص ْل ِل ٍة)ِ  أق ِر ْغ أت ْوٍج ُمْسمم أز ُأّم أكمم أو
ّد أج أعّم أو أء أل أو أعّم أشيِْ ْل  ِل
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ْبُن:أفْصٌل(      ُق  اَِل ِر ْغ أت أل أيْس أماَ ْل أذاَ اَ أك أن أو ُنمموُ أب ْل أنمماَِن اَ ْب أواَِل
أممماَِع ِْلْج ِئِل ِفمميِ ِباَ أسمماَ أم ْل ْنممِت اَ ِب ْل ِل أو ألِث.ٍ ( ّث ّنْصممُف اَل ْيممِن اَل أت ْن ِب ِل أو

ًداَ أصاَِع أثاَِن أف ُل ّث ْوُ اَل أل أع أو أم أت أن اَْج ُنمموُ أنمماٌَت أب أب أمماَُل أو ْل ُهمْم أفاَ ِر أل أك ّذ ِللم
ْثُل ْي أحّظ ِم أأ ْيِن)ِ  أي أث ْن ُْل أماَ اَ ُه ُب أل أنِصي ُكْم أقاَ ُيوُِصي ألىَ: { أعاَ ّلُه أت ِفيِ اَل

ُكْم ِد أل ْو ِر أأ أك ّذ ْثُل ِلل ْيِن أحّظ ِم أي أث ْن ُْل ِإْن اَ ًء ُكّن أف أساَ أق ِن ْوُ ْيممِن أفمم أت أن ْث اَ
ُهّن أل أثاَ أف ُل أك أماَ ُث أر ِإْن أت أنْت أو ًة أكمماَ أد أهمماَ أواَِحمم أل أم أف ّد أقمم أت أو ّنْصممُف}ٍ  اَل
أياَُس ْيِن ِق أت ْن ِب ْل ألىَ اَ ُد أع أل ْو أأ أو ْيِن.ٍ ( أت ُْلْخ ْبممِن اَ أذاَ اَِل ُدواَ إ أر أفمم ْن ِد اَ أل ْو أأ أكمم

أماَ ِفي ْلِب)ِ  أر اَلّص ِك أماَِع،ِ ُذ ِْلْج ْوُ ِباَ أل أف أع ( أم أت أفاَِن،ِ اَْج ْن ِإْن اَلّصمم أن أفمم أكمماَ
ِد ِمْن أل ْلِب أو أكٌر اَلّص أب أذ أج أد أح أل ْو أممماَِع أأ ِْلْج ِباَ ْبممِن)ِ  ِإّل اَِل أو ِإْن ( أفمم
أن ْلِب أكاَ أقْط ِللّص أف ْنٌت)ِ  أهمماَ ِب أل أف أممماَ ( أك ّنْصممُف)ِ  أم اَل ّد أقمم ِقيِ أت أبمماَ ْل أواَ )
ِد أل أوُ ْبِن ِل ِة اَِل ّي ِوُ ِباَلّس ِر)ِ  ُكوُ ّذ ْو اَل أأ ِر ( ُكوُ ّذ ِر اَلمم أك ّذ ِللمم أنمماَِث)ِ  ِْل ْثممُل أواَ ِم
ْيِن أحّظ أي أث ْن ُْل ِإْن اَ أف ُكْن)ِ ِمْن ألْم ( ِد أي أل ْبِن أو أثىَ (إّل اَِل ْن ْو ُأ أنمماٌَث أأ إ
أهاَ أل ْو أف ُهّن أأ ألُة أل ْكِم أت ُدُس)ِ  ْيِن اَلّس أث ُل ّث ِإْن اَل أو أن ( ْلِب أكاَ أتمماَِن ِللّص ْن ِب

ًداَ أصاَِع أن أف ْذ أخ أأ أو أتاَ)ِ  أذ أخ أماَ أأ أك ْيِن)ِ  أث ُل ّث أم (اَل ّد أق ِقيِ أت أباَ ْل أواَ ِد ( أل أوُ ْبِن ِل اَِل
ِة ّي ِوُ ِباَلّس ِر)ِ  ُكوُ ّذ ْو اَل أأ ِر ( ُكوُ ّذ ِر اَل أك ّذ ِلل أناَِث)ِ  ِْل ْثُل أواَ ْيممِن أحّظ ِم أي أث ْن ُْل اَ

أل أو أء ( أنمماَِث أشمميِْ ِْل ّلممِص)ِ <ص:  ِل ْلُخ ُهممْم144اَ ْن أع > ِم أتمميِْ أممم ْن ِب
ْلِب أن أأْن (إّل اَلّصمم ُكمموُ أل أي أف ُهممّن أأْسمم ْن أكممٌر ِم ِفمميِ أذ ُهّن)ِ  ُب أعّصمم ُي أف

ِقيِ أباَ ْل ِر اَ أك ّذ ْثُل ِلل ْيِن،ِ أحّظ ِم أي أث ْن ُْل ألممْم اَ أن أو ْث أت ِوي ُيْسمم أسمماَ ْلُم ِفمميِ اَ
ِة أج أر ّد ْيًضاَ اَل ِه أأ ِل ُدُخوُ أماَ ِل ألممُه،ِ ِفي ْب ألممىَ أأّممماَ أق ْع أْل أن اَ ْط أيْسممُق ِه.ٍ أف ِبمم
ُد أل ْو أأ أو ْبممِن ( ْبممِن اَ أع اَِل ِد أممم أل ْو ْبممِن أأ ِد اَِل أل ْو أأ ْبممِن أكمم أع اَِل ِد أممم أل ْو أأ

أماَ ِفي ْلِب)ِ  أر اَلّص ِك أذاَ ُذ أك أو ِئُر ( ْي أساَ أأ ِزِل)ِ  أناَ أم ْل أهاَ اَ ِقي ِد أباَ أل ْو أأ ْبممِن أك اَ
ْبِن ْبِن اَ أع اَِل ِد أم أل ْو ْبِن أأ ْبِن اَ أممماَ اَِل ّن ِإ أو أعّصممُب ( أكُر ُي ّذ ِزُل)ِ اَلمم ّنمماَ اَل

ُهْم ْن أناَِث أعْن ِم ِْل أمْن اَ ِه ِفيِ ( ِت ُأْخ أك ِه)ِ  ِت أج أر ْنممِت أد ِب ِه أو ألِف أعّممم ِبِخ
أيِ أمممْن أفُل ِهمم ْنممُه أأْسمم أهاَ ِم ُط ِق ُيْسمم أممماَ أف أعّصممُب أك ُي أو أم.ٍ ( ّد أقمم أمممْن أت

ْنِت ِب أك أقُه)ِ  ْوُ ِه أعّم أف ِبي أ
ُكْن ألْم (إْن أ أهاَ أي ٌء أل أماَ ِمْن أشيِْ أك ْيِن)ِ  أث ُل ّث اَل

أم ّد أق ِإْن أت أن أف أل أكاَ أهاَ.ٍ  أف ُب أعّص ُي
أْلُب:أفْصٌل(      اَ ِرُث   أفْرٍض أي أذاَ ِب أن إ أعُه أكاَ ْبٌن أم ْو اَ ْبُن أأ اَ

ْبٍن ُه اَ أضاَ أر أف أماَ أو أك ُدُس)ِ  أم (اَلّس ّد أق ُه أت ُذ ْأُخ أي ِقيِ أف أباَ ْل أمممْن أواَ أعممُه ِل أم
ِرُث أي أو)ِ  ْعِصيٍب ( أت ِب أذاَ ( ُكْن ألْم إ أعُه أي ٌد أم ألم أل أو ُد أو ألم ِإْن أو أفم ْبمٍن)ِ  اَ

أن أعممُه أكمماَ ِرٌث أم أخممُر أواَ ْوٍج آَ أز أذ أكمم أخمم أيِ أأ ِق أبمماَ ْل ُه اَ أد ْعمم ِإّل أب أذ أو أخمم أأ

أع أجِمي ْل ِرُث اَ أي أو)ِ  ْي ( أأ أماَ)ِ  ِه ِب أفْرِض ( ْل أذاَ ِباَ ْعِصيِب.ٍ (إ ّت أن أواَل أعممُه أكاَ أم
ْنٌت ْو ِب ْنُت أأ ْبٍن ِب ُدُس ألُه اَ ِقيِ أفْرًضاَ اَلّس أباَ ْل أد أواَ ْع ألُه أب أماَ)ِ  ِه أفْرِض

أوُ ُه أو ِة)ِ  أب ُعُصوُ ْل ِباَ ُلُث ( ّث ُْلّم اَل ِل أو ُلُث ( ّث ْو اَل ُدُس أأ ْيِن ِفمميِ اَلّس أل أحمماَ ْل اَ
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ْيِن أق ِب أرْت ِفيِ اَلّساَ أك أذ أو ُفُروِض)ِ  ْل أناَ اَ أك ُه ِل أذ أئًة ِب ِط ْوُ ِه أت ِل ْوُ أق أهاَ ِل أل أو )
أتيِْ ِفيِ أل أأ ْوٍج أمْس ْو أز ٍة أأ أج ْو ْيِن أز أوُ أب أأ ُلُث أو أيِ أماَ ُث ِق أفممْرِض أب أد)ِ  ْعمم أب

ْوِج ْو (اَلّز أل أأ ِة)ِ  أج ْو ُلُث اَلّز أجِميِع ُث ْل أذ اَ ْأُخ أي أْلُب ِل أليِْ اَ ْث ُذ أماَ ِم ْأُخمم أت
ُْلّم،ِ ْوُاَ اَ أق ْب أت أهاَ أواَْس أظ ِفي ْف ُلِث أل ّث أقًة اَل أف أوُاَ ِة ُم أيمم أثممُه ِلْل ِر أو أو ُه { أوُاَ أبمم أأ

ِه ُِلّم ُلُث}ٍ،ِ أف ّث ألُة اَل أأ أمْس ْل ألىَ أواَ ُْلو ٍة ِمْن اَ ّت أيُة ِس ِن ّثاَ ٍة ِممْن أواَل أعم أب أأْر

ِفمميِ ّد)ِ  أجمم ْل أواَ أراَِث ( ْلِميمم أْلِب اَ أكمماَ أب أأّن إّل ( أْل ِقُط اَ أة ُيْسمم أوُ ِْلْخمم اَ
ّيِت أم ْل ِل أوُاَِت)ِ  أخ أْل أماَ أواَ أم أك ّد أق ّد أت أج ْل أواَ ُهْم ( أقاَِسُم ُنوُاَ إْن ُي ْيِن أكاَ أوُ أب أِل

ْو ِتيِ أأ ْأ أي أس أو ُنُه أِلٍب)ِ  أيمماَ أْلُب أب أواَ ِقُط ( أممماَ ُأّم ُيْسمم أك ِه)ِ  ْفِسمم أم أن ّد أقمم أت
أل أو أهاَ ( ُط ِق أهاَ ُيْس ّن ِل

أ ّد)ِ  أج ْل ْدِل ألْم اَ أهمماَ ُتمم ِف أل أْلِب،ِ ِفمميِ ِبِخ أْلُب اَ أواَ )
ْوٍج أز أتيِْ.ٍ ( أل أأ أمْس ْو ِفيِ)ِ  ٍة أأ أج ْو ْيِن أز أوُ أب أأ ّد أو ُْلّم أيُر ُلِث ِمْن اَ ّث ألىَ اَل إ

ُلِث أممماَ ُث أك ِقيِ)ِ  أباَ ْل أم اَ ّد أقمم أل أت أو أهمماَ ( ّد ألممىَ أيُر ّد)ِ إ أجمم ْل أك اَ ِلمم ّنممُه أذ أل أِل
أهاَ ِوي أساَ ِة ِفيِ ُي أج أر ّد ألِف اَل أْلِب ِبِخ  اَ

ِة(      ّد أج ْل ِل أماَ أو أك ُدُس)ِ  أم اَلّس ّد أق أذاَ أت أك أو ّداَُت)ِ <ص: ( أجمم ْل اَ
ِني145ِ ْع أي ْيِن >  أت ّد أج ْل ًداَ اَ أصاَِع أماَ أف ِر ِفيِ أك أحّر ْلُم ُهّن اَ ُدُس أل اَلّسمم
أوىَ ِكُم أر أحاَ ْل أة أعْن اَ أد أباَ ّنممُه اَلّصاَِمِت ْبِن ِع ّلىَ أأ أصمم ّلممُه { ِه اَل ْيمم أل أع

أم ّل أس أضىَ أو ْيِن أق أت ّد أج ْل أراَِث ِمْن ِل ْلِمي ُدِس اَ أممماَ}ٍ،ِ ِباَلّسمم ُه أن ْي أل أب أقمماَ أو
ألىَ أصِحيٌح ِرُث أشْرِط أع أتمم أو ْيِن.ٍ ( أخ ْي ُهممّن اَلّش ْن ُْلّم ُأّم ِم أهمماَ اَ ُت أهاَ ُأّم أو

أياَُت ِل ْد ْلُم أناٍَث اَ ِإ ُأّم ِب أك ّلٍص)ِ  ُْلّم،ِ ُأّم ُخ أل اَ ِرُث أو ِة ِمممْن أي أهمم ُْلّم ِج اَ
أأّم إّل أو ٌة.ٍ ( أد أْلِب أواَِحمم أهمماَ اَ ُت أهاَ ُأّم ْي أو أأ أك)ِ  ِل أذ أياَُت أكمم ِل ْد ْلُممم أنمماٍَث اَ ِإ ِب

ّلممٍص ُأّم ُخ أذاَ ُأّم ُأّم أكمم أكمم أو أْلِب.ٍ ( ِبمميِ ُأّم اَ أ
أْلِب أ ُأّم اَ ِد أو أداَ أْلْجمم اَ

أقُه ْوُ أن أفمم ْثمم ِر أي ُهّن)ِ  ُت أهمماَ ُأّم ألممىَ أو أع ِهممّن ( ِئ أل ْد ِِل ِر)ِ  ُهوُ أمْشمم ْل ِرٍث،ِ اَ أوُاَ ِبمم
ِنيِ ّثاَ أن أل أواَل ْث ِر ّد أي أجمم ِء ِب أل ْد ِْل ِبيِ أكمماَ أ

أ ْي ِبمم أأ ُطُه)ِ  ِب أضمماَ أو ُْلّم.ٍ ( إْرُث اَ
ّداَِت أج ْل أل أأْن اَ أقاَ ُكّل ُي ٍة ( ّد ألْت أج ْد أمْحِض أأ ُأّم ِب أكمم أناٍَث)ِ  ُْلّم ُأّم إ اَ

أمْحِض ِب ْو)ِ  أأ ُأّم ( أكمم ٍر)ِ  ُكمموُ ُذ ِبمميِ ( أ
أْلِب أ أمْحممِض اَ ِب ْو)ِ  أأ أنمماٍَث ( ألممىَ (إ إ

ُأّم أك ٍر)ِ  ُكوُ ِرُث ُأّم ُأّم ُذ أت أْلِب.ٍ ( أمْن اَ ألمْت أو ْد ٍر أأ أك أذ أن ِبمم ْيمم ْيممِن)ِ أب أي أث ْن ُأ

ُأّم ِبيِ أك أ
ُْلّم أ ِرُث اَ أت أل)ِ  أف أماَ ( أم أك ّد أق أهاَ أت ّن أ

أع أ ِر أممم أك ّذ ِوي ِمممْن اَلمم أذ
ِم أحاَ أْلْر ُهْم اَ ّن أ

أ أن أل أو ُثوُ ِر أهِب.ٍ  أأْصِل ِفيِ أي ْذ أم ْل اَ
ُة:أفْصٌل(      أوُ ِْلْخ اَ أوُاَُت   أخ أْل ْيِن أواَ أوُ أب أذاَ أِل ُدواَ إ أر أف ْن ْي اَ أعْن أأ

ِد أل ْو أْلِب أأ ُثوُاَ اَ ِر أو ِد ( أل ْو أأ ِر أك أك ّذ ِلل ْلِب)ِ  ِد اَلّص أوُاَِحمم ْل أر اَ أث ْك أأ ُع أفمم أجِميمم
أماَِل ْل أثىَ اَ ْن ُْل ِل ّنْصُف أو ْيِن اَل أي أث ْن ُْل ِل ًداَ أو أصاَِع أثاَِن أف ُل ّث ِر اَل أك ّذ ِللمم ْثممُل أو ِم
ْيمِن أحمّظ أي أث ْن ُْل أمماَِع ِفميِ اَ ِت ِر اَْج ُكوُ ّذ أنماَِث اَلم ِْل أذاَ أواَ أكم أو ُنوُاَ إْن ( أكماَ

ْي أأ أب)ِ  أْل ُثوُاَ،ِ اَ ِر أماَ أو أر أك ِكمم أوُل ُذ أنمماَ أت أي أد أو أل ْو ْيِن أأ أوُ أبمم أْل أد اَ أل ْو أأ أْلِب أو اَ
ْوُله ألىَ أق أعاَ ٌؤ {إْن أت أك اَْمُر أل أس أه ْيمم ٌد ألممُه أل ألمم ألممُه أو أهمماَ ُأْخممٌت أو أل أف
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أك،ِ أماَ ِنْصُف أر أوُ أت ُه أهاَ أو ُث ِر ُكممْن ألْم إْن أي أهمماَ أي ٌد،ِ أل ألمم ِإْن أو أتمماَ أفمم أن أكاَ
ْيِن أت أن ْث أماَ اَ ُه أل أثاَِن أف ُل ّث أك،ِ ِمّماَ اَل أر ِإْن أت ُنوُاَ أو ًة أكاَ أوُ أجاًَل إْخ أسمماًَء ِر ِن أو

ِر أك ّذ ِلل ْثُل أف ْيممِن}ٍ.ٍ (إّل أحممّظ ِم أي أث ْن ُْل ْتممِح ِفمميِ اَ أف ِب ِة)ِ  أك أشممّر ْلُم اَلممّراَِء اَ
ِة أد ّد أش ْلُم أيِ اَ ِه أو ْوٌج ( ُأّم أز ُد أو أل أو أأٌخ ُأّم أو ْيِن أو أوُ أب ِرُك أِل أشاَ ُي أْلُخ)ِ أف اَ

ْيِن أوُ أب أد أِل أل أو ُْلّم ( أماَ ِفيِ اَ ِه أفْرِضم ُلمِث)ِ  ّث ِه اَل ِك أراَ ِت أممماَ ِلْشم ُه أع ِفميِ أم
ِة أد أل ُْلّم ِو ْوُ اَ أل أو ُهْم.ٍ ( أن أل أل أكاَ أد ْيِن أب أوُ أبمم أِل أْلِخ)ِ  أأٌخ اَ أط)ِ أِلٍب ( أق أسمم

أس ْي أل أْلِخ أف ْيِن أكاَ أوُ أب ِْلْرِث ِفيِ أِل ِه ِفمميِ اَ ِذ ِة أهمم أل أأ أمْسمم ْل أشممّرِك اَ ْلُم اَ
أهاَ أن ِفي ْي ِد أب ألمم ُْلّم أو ِد اَ ألمم أو ْيِن أو أوُ أبمم أْل ْوُ اَ ألمم أو أع ( أممم أت ْي اَْج أأ أفاَِن)ِ  ْن اَلّصمم
ُد أل ْو ْيِن أأ أوُ أب أْل ُد اَ أل ْو أأ أماَِع أأٍب أو ِت أكاَْج أف ِد ( أل ْو ْلِب أأ ِد اَلّص أل ْو أأ ِه)ِ أو ِنمم ْب اَ

ْي ِإْن أأ أن أف ِد ِمممْن أكاَ أل ْو ْيِن أأ أوُ أبمم أْل أكممٌر اَ أب أذ أجمم أد أح أل ْو أْلِب أأ ِإْن اَ أو
أن أثممىَ أكمماَ ْن أهمماَ ُأ أل ّنْصممُف،ِ أف ِقيِ اَل أبمماَ ْل ِد أواَ أل ْو أْلِب أِل ِر اَ ُكوُ ّذ ْو اَلمم أأ

ِر ُكوُ ّذ أناَِث،ِ اَل ِْل ِإْن أواَ ُكْن ألْم أو ُهْم أي ْن أثىَ إّل ِم ْن ْو ُأ أناٌَث أأ أهاَ إ أل ْو أف أأ

ُهّن ُدُس أل ألممُة اَلّس ْكِم ْيممِن أت أث ُل ّث ِإْن اَل أن أو ُد أكمماَ ألمم ْيِن أو أوُ أبمم أْل ْيممِن،ِ اَ أت أن ْث اَ
أر أث ْك أأ أماَ أف ُه أل ْو أف ُهّن أأ أثمماَِن،ِ أل ُل ّث ِقيِ اَل أبمماَ ْل ِد أواَ ألمم أوُ أْلِب ِل ِر اَ ُكوُ ّذ ْو اَلمم أأ

ِر ُكوُ ّذ أناَِث اَل ِْل أل أواَ أء146<ص:  أو أشيِْ أناَِث >  ِْل ّلممِص ِل ْلُخ ُهممْم اَ ْن ِم
أع ْيِن أم أت ُْلْخ ْيِن،ِ اَ أوُ أب أل أِل ِتيِ أو ْأ أناَ أي ُء ُه أناَ ْث ِت ُق اَِلْس ِب أنمماَِت ِفمميِ اَلّساَ أب

ْبِن أماَ اَِل أل أك أناَِت أأّن (إّل أقاَ ْبِن أب ُهّن اَِل ُب أعّص ِهممّن ِفيِ أمْن ُي ِت أج أر أد
ْو ُهممّن أأ ْن أفُل)ِ ِم ْي أأْسمم أممماَ أأ أم أك ّد أقمم ُْلْخممُت أت أواَ أل ( أهاَ أو ُب أعّصمم إّل ُي

ْي أأ أهاَ)ِ  أل أأُخوُ أهاَ أف ُب أعّص ْبممُن ُي أهمماَ اَ أسممْت أأِخي ْي أل ْنممِت أف ِب ْبممِن أك ِفمميِ اَِل
ِه ِذ ِة أه أل أأ أمْس ْل ُقُط اَ أتْس أتّص أف أيْخ ْبُن أو أهاَ اَ ِقيِ أأِخي أباَ ْل أد ِباَ ْع ْيِن.ٍ أب أث ُل ّث اَل

ِد(      أوُاَِح ْل ِل ِة ِمْن أو أوُ ِْلْخ ْو اَ أوُاَِت أأ أخ أْل ُدُس ُِلّم اَ ْيِن اَلّس أن ْث أوِل
ُهممْم ْن ًداَ)ِ ِم أصمماَِع ُلممُث أف ّث ٌء (اَل أوُاَ ُهْم أسمم ُكمموُُر أممماَ ُذ أك ُهْم)ِ  ُث أنمماَ ِإ أم أو ّد أقمم أت

أوُاَُت أخمم أْل أواَ ْيِن ( أوُ أبمم ْو أِل أع أِلٍب أأ أنمماَِت أممم أب ْل أنمماَِت اَ أب ْبممِن أو أبٌة اَِل أصمم أع
ِة،ِ أوُ ِْلْخ ُقُط أكمماَ أتْسمم ْيِن ُأْخممٌت أف أوُ أبمم أع أِل ْنممِت أممم ِب ْل أوُاَُت اَ أخمم أْل أِلٍب)ِ اَ

ُد أراَ ْلُم أوُاَِت أفاَ أخ أْل أنمماَِت ِبمماَ أب ْل ْنممُس أواَ ْلِج أوىَ اَ ّي أر ِر أخمماَ ُب ْل أن أأّن اَ ْبمم {اَ
ٍد ُعوُ أل أمْس ِئ ْنٍت أعْن ُس ْنِت ِب ِب ْبٍن أو ُأْخٍت اَ أل أو أقاَ أين أف ْقِضمم أهمماَ أِل ِفي

أماَ أضىَ ِب ِه أرُسوُُل أق ّل ّلىَ اَل ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أس ِة أو أن ْب ّنْصممُف،ِ ِلِل اَل
ِة أن ْب ْبِن أوِل ُدُس اَِل أماَ اَلّس أيِ أو ِق ُْلْخِت}ٍ.ٍ أب ِل ُنوُ (أف أب ِة أو أوُ ِْلْخ ْيِن اَ أوُ أبمم أِل

ْو ُهممْم ُكممّل أِلٍب أأ ْن ِه ِم ِبي أ
أ ًعمماَ أكمم أماَ ِت أفِفمميِ اَْج ًداَ)ِ  أراَ ْنِفمم ِد أواَ أراَ ْنِفمم اَِل

ُق ِر ْغ أت ُد أيْس أوُاَِح ْل أعُة اَ أماَ أج ْل أل،ِ أواَ أماَ ْل ِفيِ اَ أماَِع أو ِت ْبممُن أيْسممُقُط اَِلْج اَ
أْلِخ ْبِن أِلٍب اَ أْلِخ ِباَ ِكْن اَ أل ْيِن.ٍ ( أوُ أب ْي أِل أأ ُهْم)ِ  أن ُفوُ ِل أخاَ ُهْم ُي أء أبمماَ ِفمميِ آَ )
ُهْم ّن أ

أن أل أ ّدو ُْلّم)ِ ِمْن أيُر ُلِث اَ ّث ألىَ اَل ألِف (إ ِبِخ ُدِس)ِ  ِهْم اَلّسمم ِئ أبمماَ آَ
أماَ أم أك ّد أقمم أل أت أو أن ( ُبوُ أعّصمم ألِف ُي ِبِخ ِهْم)ِ  ِت أوُاَ أخمم ِهْم أأ ِئ أبمماَ أممماَ آَ أم أك ّد أقمم أت
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أن ُطوُ ُق أيْس أو ألِف ِفيِ ( ِبِخ ِة)ِ  أك أشّر ْلُم ِهْم اَ ِئ أباَ ِء آَ ّقاَ أْلِشمم أممماَ اَ أم أك ّد أقمم أت
أعممّم ْل أواَ ْيِن ( أوُ أبمم ْو أِل أأٍخ أِلٍب أأ ْيممِن ِمممْن أكمم أت أه ْلِج ًعمماَ اَ أماَ ِت ًداَ)ِ اَْج أراَ ْنِفمم اَ

أمْن أد أف أر أف ْن أماَ اَ ُه ْن أذ ِم أخ أع أأ أماَِل أجِمي ْل أذاَ اَ ِإ أعاَ أو أم أت أطاَ اَْج أق أعممّم أس ْل اَ
أعّم أِلٍب ْل ْيِن ِبمماَ أوُ أبمم أذاَ أِل أكمم أو أيمماَُس ( ِنمميِ ِق أعممّم أب ْل ِقيِ اَ أبمماَ ِر)ِ  ِئ أسمماَ أو

ِة أب أص أع ِنيِ ( أب أك أسِب)ِ  ّن ِنيِ اَل أعّم أب ْل ِنيِّ اَ أب ِنيِ أو ِة أب أوُ ِْلْخ ُلّم اَ أه أوِمممْن أو
ِة أب أص أع ْل أْلِب أعّم اَ ْيِن اَ أوُ أب ْو أِل أعّم أِلٍب،ِ أأ ّد أو أج ْل أك،ِ اَ ِل أذ أممماَ أكمم ُه ُنوُ أب أو

أماَ أم.ٍ  أك ّد أق أت
أبُة(      أص أع ْل أس أمْن أواَ ْي ْهٌم ألُه أل ّدٌر أس أق أمِع ِمْن ُم ْلُمْج ألىَ اَ أع
ِهْم ِث ِري ْوُ ِرُث أت أيمم أل أف أممماَ ْل ُكممْن ألممْم إْن)ِ اَ أعممُه أي ْو أفممْرٍض ُذو أم أأ أممماَ (

أل أض أد أف ْع ْو أب أأ ُفُروِض)ِ  ْل أض اَ أفْر ْل أن إْن اَ أعُه أكاَ ُوو أم ْو ُفُروٍض،ِ أذ أأ

ْي أفْرٍض ُذو ٍم أأ ْه ٍر أس ّد أق أم ُم ّد أق أت أيمماَُن أو أأّن أفممْرٌض،ِ ألممُه أمممْن أب أو
ُهْم أض ْع ِرُث أب ْعِصيِب أي ّت ِة ِفيِ ِباَل أل أفْرِض أحاَ ْل ْو اَ ٍة ِفيِ أأ أل أرىَ أحاَ ُأْخ

ُلُه أو أناَ أت أي ِه ِمْن أف ِذ ِة أه أه ْلِج ّد اَ أح ْل ُق اَ ِد ألممىَ اَلّصمماَ ِة أع أب أصمم أع ْل ِه اَ ْفِسمم أن ِب
ْبِن ِه أكاَِل ِر ْي أغ ِب ْنِت أو ِب ْل أهاَ أكاَ أأِخي أع ِب أم ِه أو ِر ْيمم ُْلْخِت أغ أع أكمماَ ْنممِت،ِ أممم ِب ْل اَ
ُلُه ْوُ أق ِرُث أو أي أل أف أماَ ْل ُق اَ ِد ِة أصاَ أب أص أع ْل ِه اَ ْفِس أن ِه ِب ْفِس أن ِب ِه أو ِر ْي أغ ًعاَ أو أم

أماَ ُد أو ْع ٌق أب ِد أك أصاَ ِل أذ ِة ِب أب أص أع ْل ِباَ أع أو ِه أم ِر ْي أبُة ُثّم أغ أصمم أع ْل أسممّمىَ اَ ُي
أهاَ ُد ِب أوُاَِح ْل ُع اَ أجْم ْل ّكُر أواَ أذ ْلُم ّنُث أواَ أؤ ْلُم ألُه أواَ ّي.ٍ  أقاَ ِز أطّر ْلُم اَ

أمْن:فصل(      أة أل   أب أص أسٍب ألُه أع أن ألُه ِب ٌق أو ِت ْع أماَ ُم ْو ألُه أف أأ

أفاَِضُل ْل ْنُه اَ أعْن ِم ْو ( أأ ُفُروِض)ِ  ْل أفْرِض اَ ْل ْي اَ أأ ألُه)ِ  ِتِق ( ْع ْلُم أرُجًل ِل )
أن ْو أكمماَ أممماَِع أأ ِْلْج ِباَ ًة)ِ  أأ أر ِإْن اَْممم أفمم ْي ألممْم ( أأ ُكممْن)ِ  ْد أي أجمم ٌق ُيوُ ِتمم ْع ُم

ِه ِت أب أصمم أع ِل أف أسممِب ( أن أن147<ص:  ِب ِبي أعّصمم أت ْلُم ِه > اَ ِن ْب أكمماَ ِهْم)ِ  ُفِسمم ْن أأ ِب
ِه أأِخي أل أو ِه ( ِت ْن ِب أع ِل أم ِه)ِ  ِت ُأْخ أماَ أو ِه ْي أوُ أخ ْيِن أأ أب أعّص ْلُم ُهممْم اَ ُب ِتي أتْر أو أماَ.ٍ ( ُه أل

ِهْم ِب ِتي أتْر ّدُم ِفيِ أك أق ُي أف أسِب)ِ  ّن ْبممُن اَل ِتممِق اَ ْع ْلُم ْبممُن ُثممّم اَ ِه اَ ِنمم ْب ُثممّم اَ
ُه ُبوُ أذاَ أأ أك أه ِكّن أو أل أر ( أه ْظ أْل أخاَ أأّن اَ ِتِق أأ ْع ْلُم أن اَ ْب ِه أواَ أماَِن أأِخي ّد أقمم ُي

ألممىَ ِنيِ أع ّثمماَ أواَل ِه)ِ.ٍ  ّد أماَِن أل أجمم ّد أقمم ِه ُي ْيمم أل ُكُه أبممْل أع ِر أشمماَ أْلُخ،ِ ُي اَ
ُقُط أيْس ِه أو ْبممُن ِب أْلِخ اَ أممماَ اَ ِإْن ِفمميِ أك أفمم أسممِب.ٍ ( ّن ُكممْن ألممْم اَل ألممُه أي

أبٌة)ِ ِمْن أص أسِب أع ّن ِتممِق اَل ْع ِلُم أف ِتممِق ( ْع ْلُم ُتُه ُثممّم اَ أب أصمم ْي أع أأ أك)ِ  ِل أذ أكمم
أماَ ِة ِفيِ أك أب أص أل أع أو ِتممِق.ٍ ( ْع ْلُم ِرُث اَ ٌة أتمم أأ أر ٍء اَْممم أل أوُ أهمماَ)ِ إّل ِبمم أتُق ْع ُم

ْتِح أف ِء ِب ّتاَ ْو اَل أأ ًياَ ( أتِم ْن ِه ُم ْي أل ِه إ ِن ْب أكاَ أسٍب)ِ  أن ْو ِب أأ ِه ( ِق ْت ِع أك ًء)ِ  أل أهاَ أو ّن ِإ أف
ِرُث ِء أت أل أوُ ْل ٍر ِمممْن ِبمماَ أكمم أهاَ أذ ُك ِر أشمماَ ُي أك،ِ ِفمميِ اَلّرُجممُل أو ِلمم ُد أذ ِزيمم أي أو
أهاَ ْي أل ِه أع ِن ْوُ أك أة ِب أب أص ِتٍق أع ْع أسممِب،ِ ِمممْن ُم ّن أم اَل ّد أقمم أت أك ُكمّل أو ِلم إّل أذ

أة أل أأ ِء أمْس أماَ ِت ْن أسِب.ٍ  ِباَِل ّن ِباَل
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أع:فصل(      أم أت ّد  اَْج ٌة أج أوُ ِإْخ أوُاٌَت أو أخ أأ ْيِن أو أوُ أب ْو أِل ِإْن أِلٍب أأ أف
ُكممْن ألممْم ُهممْم أي أع ألممُه ُفممُروٌض أم أثممُر أف ْك أْل ُلممِث ِمممْن اَ أممماَِل ُث ْل اَ

ُهْم ُت أم أس أقاَ أأٍخ أوُم أذاَ أك ِإ أن أف أعُه أكاَ أوُاَِن أم أخ ُأْخٌت أأ ُلُث أو ّث أثُر أفاَل ْك ْو أأ أأ

ُأْخممٌت أأٌخ أمُة أو أسمم أقاَ ْلُم أثممُر،ِ أفاَ ْك أذاَ أأ ِإ أوُىَ أو أت أراَِن اَْسمم أْلْممم ّبممُر اَ أع ُي
أن ّيوُ أفْرِض ْل ِه اَ ُلِث ِفي ّث ّنممُه ِبمماَل أهُل.ٍ <ص:  أِل ِإْن148أأْسمم أفمم أذ > ( أخمم أأ

أث ُل ّث ِقيِ اَل أباَ ْل ِر أفاَ أك ّذ ِلل ُهْم)ِ  ْثُل أل ِإْن أحّظ ِم أو ْيِن.ٍ ( أي أث ْن ُْل ُهْم اَ أع أم أن)ِ  أكاَ
ألُه أفْرٍض،ِ ُذو أف أثُر ( ْك أْل ُدِس ِمْن اَ ِة ُس أك ِر ّت ُلُث اَل ُث أد أو ْعمم أب ِقيِ)ِ  أبمماَ ْل اَ

أفْرِض ْل أد اَ ْع أب أمُة)ِ  أس أقاَ ْلُم أواَ أفْرِض ( ْل ْيممِن أفِفمميِ اَ أت ْن ّد ِب أجمم ْيِن أو أوُ أخمم أأ أو
ُأْخٍت ُدُس أو أثُر اَلّس ْك ُلِث ِمْن أأ ِقيِ ُث أباَ ْل ِة أوِمممْن اَ أم أسمم أقاَ ْلُم ِفمميِ اَ أو
ٍة أج ْو ُأّم أز ّد أو أج ْيِن أو أوُ أخ أأ ُأْخٍت أو ُلُث أو ِقيِ ُث أباَ ْل أثممُر اَ ْك ِفمميِ أأ ْنممٍت أو ِب
ّد أج أأٍخ أو ُأْخٍت أو أمُة أو أس أقاَ ْلُم أثُر.ٍ  اَ ْك أأ

ْد(      أق أد أل أو ْع أب أقىَ)ِ  ْب ُفُروِض أي ْل ٌء اَ أشيِْ ْيِن ( أت ْن ِب ُأّم أك ْوٍج)ِ أو أز أو
أع ّد أم أج ْل ِة اَ أوُ ِْلْخ أرُض أواَ ْف ُي أف ُدٌس ألُه ( ُد ُس أزاَ ُي ِفمميِ ِفيِ أو ْوُِل)ِ  أعمم ْل اَ

ِه ِذ ِة أه أل أأ أمْس ْل أهاَ اَ ّن ِإ أنيِْ ِمْن أف ْث أر اَ أش ألْت أع أعاَ ٍد أو أوُاَِح ُد ِب أزاَ ُيم ِفمميِ أف
ْوُِل أع ْل أناَِن اَ ْث ّد أنِصيُب اَ أج ْل ْد اَ أقمم أو أقممىَ ( ْب ُدٌس أي ْيممِن ُسمم أت ْن ِب ْوٍج)ِ أك أز أو

أع ّد أم أج ْل ِة اَ أوُ ِْلْخ أرُض أواَ ْف ُي أف ْي ( أأ ُدُس ألُه)ِ  ألُة اَلّس أأ أمْسمم ْل أعمماَُل)ِ اَ ُت أو )
ٍد أوُاَِح ألىَ ِب أنيِْ أع ْث أر اَِل أش ْد أع أق أو أقىَ ( ْب ُدٌس أي ْيممِن ُس أت ْن ِب أع أك أممم ُأّم)ِ  أو
ّد أج ْل ِة اَ أوُ ِْلْخمم ُفمموُُز أواَ أي أف ِه ( ّد ِبمم أجمم ْل ُقُط اَ أتْسمم ُة أو أوُ ِْلْخمم ِه ِفمميِ اَ ِذ أهمم

ِة أث أل ّث أوُاَِل)ِ اَل أْلْح ْوُ اَ ألمم أو أن ( أع أكمماَ ّد أممم أجمم ْل ٌة اَ أوُ أوُاٌَت إْخمم أخمم أأ ْيِن أو أوُ أبمم أِل

أِلٍب ْكُم أو ّد أفُح أج ْل أق)ِ ِمْن أماَ اَ أب أر ألُه أأّن أس أث ْك أْل أم أماَ اَ ّد أق ّد أت أع ُي أو )
ُد أل ْو ْيِن أأ أوُ أب أْل ِه اَ ْي أل ُد أع أل ْو أْلِب أأ ِة ِفيِ اَ أم ِقْس ْل أذاَ اَ ِإ أذ أف أخ أتُه)ِ أأ ِحّصمم
أيِ ِه أثممُر أو ْك أْل أم ِمّممماَ اَ ّد أقمم ِإْن أت أفمم أن ( ِد ِفمميِ أكمماَ أل ْو ْيِن أأ أوُ أبمم أْل أكممٌر اَ أذ

أد ْع أب ِقيِ)ِ  أباَ ْل ّد أنِصيِب أفاَ أج ْل ُهْم اَ أل أط ( أق أس ُد أو أل ْو ُلُه أأ أثاَ أْلِب)ِ ِم ّد اَ أجمم
أأٌخ ْيِن أو أوُ أب أأٌخ أِل ُأْخٌت أو ْي أِلٍب أو أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( ُكْن ألْم أو ِد ِفيِ أي أل ْو أأ

ْيِن أوُ أب أْل أكٌر اَ ُذ أذ ْأُخ أت أف ُهممْم ( ْن ُة)ِ ِم أد أوُاَِح ْل أع اَ أهاَ أممماَ أممم ِة أخّصمم أم ِقْسمم ْل ِباَ
ألىَ ْي (إ أأ ّنْصِف)ِ  ُلُه اَل ْكِم أت ُذ أتْس ْأُخ أت أو)ِ  أتاَِن ( ْن ّث أع (اَل أممم ًداَ)ِ  أصاَِع أممماَ أف

ُهّن ِة أخّص أم ِقْس ْل ألىَ ِباَ ْي (إ أأ ْيِن)ِ  أث ُل ّث أماَ اَل ُه ُل ْكِم أت أل أيْس أو ْفُضُل ( أعْن أي
ْيِن أث ُل ّث أِلّن اَل ٌء)ِ  ّد أشيِْ أج ْل ُلُث ألُه اَ ّث ُلُه اَل أثاَ ّد ِم أتمماَِن أج ُأْخ ْو أو ألٌث أأ أث
ْيِن أوُ أب أأٌخ أِل ُقُط،ِ أِلٍب،ِ أو أيْس ْد أف أق أو ْفُضُل ( ّنْصممِف أعْن أي ُكمموُُن)ِ اَل أي أف

أفاَِضُل ْل ِد اَ أل ْو أِل ُلُه ( أثمماَ أْلِب)ِ ِم ّد اَ ُأْخممٌت أجمم ْيِن أو أوُ أبمم أأٌخ أِل أتمماَِن أو ُأْخ أو
ّد أِلٍب أجمم ْل ُلممُث ِل ّث ُْلْخممِت اَل ِل ْيِن أو أوُ أبمم أْل ّنْصممُف،ِ ِل >149<ص:  اَل

ِقيِ أبمماَ ْل ِد أواَ أل ْو أْلِب،ِ أِل أوُ اَ ُهمم ٌد أو ٍة ِمممْن أواَِحمم ّت ألممىَ ِسمم ٍة،ِ أع أعمم أب أأْر

ِرُب أتْضم أهماَ أف أة ِفي ّت أتِصمّح اَلّسم ألُة أف أأ أمْسم ْل ٍة ِممْن اَ أع أب أن أأْر ِري أوِعْشم
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ّد( أج ْل أع أواَ أوُاٍَت أم أخ أأٍخ أأ أل أك أرُض أف ْف ُهّن ُي أعُه أل ِة ِفيِ إّل أم ّي ِر أد ْك أْل اَ
أيِ ِهمم ْوٌج أو ُأّم أز ّد أو أجمم ُأْخممٌت أو ْيِن أو أوُ أبمم ْو أِل ْوِج أِلٍب أأ ِللممّز ِنْصممٌف أف
ُْلّم ِل ُلٌث أو ّد ُث أج ْل ِل ُدٌس أو ُْلْخُت ُس ألُة ِنْصٌف أواَ أأ أمْس ْل ُعوُُل)ِ اَ أت ِمممْن أف
ٍة ّت ألىَ ِس ُثممّم إ ٍة.ٍ ( أع أتِسممُم ِتْس ْق ّد أي أجمم ْل ُْلْخممُت اَ أممماَ أواَ ُه أو أماَ)ِ  ُه أب أنِصممي

أعٌة أب ًثاَ أأْر أل ْث أأ أممماَ ألُه ( ُه أل أو أثمماَِن)ِ  ُل ّث ُلممُث اَل ّث ِرُب اَل أتْضمم أة أف أع ّتْسمم ِفمميِ اَل
ِه أرِج أتِصّح أمْخ ألُة أف أأ أمْسمم ْل ٍة،ِ ِمممْن اَ أع ْب أن أسمم ِري ّد أوِعْشمم أجمم ْل أيممٌة ِل ِن أماَ أث
ُْلْخِت ِل أعٌة،ِ أو أب ُْلّم أأْر ِل ّتٌة أو ْوِج ِس ِللّز أعٌة،ِ أو أماَ ِتْس ّن ِإ أض أو ِر ُْلْخِت ُف ِل

أع ّد،ِ أم أج ْل ألْم اَ أهاَ أو ْب أعّص أماَ ُي أيِ ِفي ِق ِه،ِ أب أنْقِصم أهاَ ِل ِب ْعِصممي أت ِه ِب أعممْن ِفيم
ُدِس ِه اَلّس أساَُم أفْرِض ِت ْق أماَ،ِ أواَ ِه ْي أض أماَ أفْر أم أك ّد أق ْعِصيِب أت ّت ْوُ ِباَل ألمم أو

أن أل أكاَ أد ُْلْخِت أب أط أأٌخ اَ أق ْو أس أتاَِن،ِ أأ ُْلّم ُأْخ ِل ُدُس،ِ أف أممماَ اَلّسمم ُه أل أو
ُدُس ِقيِ اَلّسمم أبماَ ْل أيْت اَ أة أوُسممّم ّيمم ِر أد ْك أْل أِلّن اَ أل:  أهاَ ِقيم أل ِئ اَْسممُمُه أسماَ

أدُر ْك أل أأ ِقي ِر أو ْي أغ أك.ٍ  ِل ِل أذ
أل:فصل(      أرُث   أوُاَ أت ِلٌم أي ِفٌر ُمْس أكاَ أل أو أقاَ ّلىَ أو ّلُه أص ِه اَل ْي أل أع

أل أم: { ّل أس أرُث أو أوُاَ أت ِلُم أي ْلُمْس أر اَ ِف أكاَ ْل أل اَ ِفُر أو أكاَ ْل ُه اَ أواَ أر أم}ٍ  ِل ْلُمْسمم اَ
أخاَِن ْي أل اَلّش أو ِرُث ( ّد)ِ ِمْن أي أت ٍد ُمْر أحمم أل أأ أو ْي ( أأ أرُث)ِ  أل ُيمموُ ُثممُه أو ِر أي

ٌد أح ُلُه أأ أماَ ٌء أو ِرُث أفيِْ أي أو ِفُر ( أكاَ ْل أر اَ ِف أكاَ ْل ِإْن اَ أفممْت أو أل أت أممماَ)ِ اَْخ ُه ُت ّل ِم
ّي ِد ُهوُ أي ْل ِنيِّ ِممممْن أكممماَ أراَ ّنْصممم ِنيِّ اَل أراَ ّنْصممم أمُجوُِسممميِّ ِممممْن أواَل ْل اَ

أمُجوُِسمميِّ ْل ِنيِّ ِمممْن أواَ أث أوُ ْلمم ُكوُِس اَ ُع ْل ِبمماَ ِكممّن أو أل أر ( ُهوُ أمْشمم ْل ّنممُه اَ أل أأ
أث أوُاَُر أن أت ْيمم ِبمميِّ أب أطمماَِع أحْر ِق ْن ِذّممميِّ)ِ ِل ِة أو أل أوُاَ ْلُممم أممماَ اَ ُه أن ْي ُكمموُُن أب أي أف

أوُاَُرُث ّتمم أن اَل ْيمم أن أب ّييمم أن،ِ ِذّم ّييمم ِب أحْر ِنيِ أو ّثمماَ ُقمموُُل أواَل أن أي ْيمم أب ِذّممميِّ أو
ِبيِّ أحْر ِر ِلُشُموُِل أو ْف ُك ْل ُد اَ أه أعاَ ْلُم أؤّمُن أواَ ْلُم ّذّميِّ أواَ أوُاَُرُث أكاَلمم ّت أفمماَل
أماَ،ِ ُه أن ْي أنُه أب ْي أب أن أو ْي أب أل ُكّل أو أو أماَ.ٍ ( ُه ْن ِرُث ِم ِه أمْن أي ِه ِفي ْقِصمم أن ِل ّق)ِ  ِر

ُد ِديمم أج ْل أواَ ْعُضممُه أمممْن أأّن ( ْي ُحممّر أب أأ أرُث)ِ  ُثممُه ُيمموُ ِر أممماَ أي أكممُه ِفي أل أم
ِه ْعِض أب ْلُحّر ِب ُبُه اَ ِري ُقُه أق ِت ْع ُتُه أوُم أج ْو أز ِديُم أو أق ْل أرُث،ِ أل أواَ ُكمموُُن ُيوُ أي أو

أكممُه أماَ أل ِلممِك أم أماَ ِرُث ِل أيمم أل)ِ  أو ِقيِ( أبمماَ ْل ِتممٌل)ِ <ص:  اَ أقاَ > ِمممْن150(
ِه ِل ُتوُ ًقاَ أمْق أل ْط ِديِث ُم أح ّي ِل ِذ ّتْرِم ِه اَل ِر ْي أغ أس أو ْي أل ِتِل { أقاَ ْل ٌء}ٍ ِل أشمميِْ

ْي أل ِمْن أأ ِقي أو أراَِث.ٍ ( ْلِمي أضّم ألْم إْن اَ ِب أمْن)ِ  ِه ُيْض ِلمم ّو ْي أأ ْتممُل أأ أق ْل اَ
أأْن أع أك أق أصاًَصاَ أو ْو ِق ّداَ أأ ِتُل أح أقاَ ْل أث)ِ اَ ِر أو أمُل ( ُيْح ِديُث أو أح ْل ألىَ اَ أع
ِر ْي أك أغ أنىَ أذاَ ْع أم ْل أمْضممُموُِن أوِمْن ِل ْل ْتممُل اَ أق ْل ًأ اَ أطمم ِإّن أخ أة أفمم ألمم ِق أعاَ ْل اَ

ُنُه أم أماَ أتْض ِه أتِجُب أو ُة ِفي أر ّفاَ أك ْل أقْط اَ أمْن أف أمىَ أك ِر أصّف أر ّفمماَ ُك ْل اَ
ألْم ألْم أو ْع ِهْم أي ِلًماَ ِفي أل ُمْس أت أق أبُه أف ِري أم أق ِل ْلُمْس ّنُه اَ ِإ أة أل أف أي ِه ِد ِفي

ْوُ(      أل أت أو أثاَِن أماَ ِر أوُاَ أت أرٍق ُم أغ ْو ِب ْو أأ أأ ٍم)ِ  ْد ِريٍق أه ْو أح أأ ِفيِ (
ٍة أب ًعاَ ُغْر ْو أم أل أأ ِه أم ُج ِل ُع أماَ)ِ  ُه ُق ِب ٌق أأْس ْب ْو أس أل أأ ِه ألممْم ُج أثمماَ ( أر أوُاَ أت أي
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أماَُل أماَ أو ُه ْن ِقيِ ُكّل)ِ ِم أباَ ِل ْوُ ( أل أو ِه)ِ  ِت أث أر أم أو ِل أماَ ُع ُه ُق ِب أس ُثممّم أأْس أبمم أت ْل اَ
أف ِق أراَُث ُو ْلِمي ّتىَ اَ ْيٍن أح أب ْو ِب ِلُحوُاَ أأ أط  أيْص

أمْن(      أر أو ْو ُأِس أد أأ ِق أع ُف أط أق ْن ُه أواَ أبُر أك أخ ِر ُلُه ُت ّتممىَ أماَ أح
أم أنٌة أتُقوُ ّي ِه أب ِت ْوُ أم ْو ِب أيِ أأ ٌة أتْمِضمم ّد ِلممُب ُممم ْغ ألممىَ أي ّظممّن أع ّنممُه اَل أل أأ

ِعيُش أهاَ أي أق ْوُ ُد أف ِه أت أيْج أقاَِضيِ أف ْل ُكْم اَ ْيُح ِه أو ِت ْوُ أم ِطمميِ ُثممّم ِب ْع ألُه ُي أممماَ
ُثُه أمْن ِر أت أي ْق ِه أو ِت ْوُ أم ِب ِم)ِ  ْك ْلُح أل اَ أرُث أو ْنُه ُيوُ أت أمْن ِم أل أممماَ ْيمم أب ُق

ِم،ِ ْك ْلُح ْوُ اَ أل ٍة أو أظ ألْح ِز ِب أوُاَ أج ِه ِل ِت ْوُ ْوُ أمم ألم أو أهماَ.ٍ ( أت ِفي ُثمُه أممْن أمماَ ِر أي
أل ْبمم أق ُد)ِ  ُقمموُ ْف أم ْل ِم اَ ْكمم ْلُح ِه اَ ِت ْوُ أممم أنمماَ ِب ْف أق أو أتُه ( أنمماَ ِحّصمم ْل أعِم ِفمميِ أو

أن ِري أحاَِض ْل ِفيِ اَ ِأ)ِ  أوُ أْلْس ِهْم ِباَ ّق أمْن أح ُقُط أف ُهْم أيْس ْن ِد ِم ُقوُ ْف أم ْل أل ِبمماَ
أطىَ ْع ًئاَ ُي ْي ّتىَ أش أن أح ّي أب أت ُلُه،ِ أي أمْن أحاَ ُقُص أو ْن ّقُه أي ُهْم أح ْن ِه ِم ِت أيمماَ أح ِب

ْو ِه أأ ِت ْوُ ّدُر أم أق ِه ِفيِ ُي ّقمم أك،ِ أح ِلمم أمممْن أذ ِلممُف أل أو أت ُبُه أيْخ أممماَ أنِصممي ِه ِب
ُه أطاَ ْع ْوٍج،ِ أفِفيِ ُي أعّم أز أأٍخ أو ٍد أِلٍب أو ُقوُ ْف أطىَ أم ْع ْوُج ُي أفُه اَلّز ِنْصمم

ُهْم أؤّخُر ُي ِفيِ أو ّد أو أأٍخ أج ْيِن أو أوُ أبمم أأٍخ أِل ٍد أو ُقمموُ ْف ّدُر أم أقمم ّق ِفمميِ ُي أحمم
ّد أجمم ْل ُتُه اَ أيمماَ ُذ أح ْأُخمم أي أس،ِ أف ُد ِفمميِ اَلّسمم ّق أو أْلِخ أحمم ْيِن اَ أوُ أبمم ُتُه أِل ْوُ أممم
ُذ ْأُخ أي أف أف ّنْص أقىَ اَل ْب أي ُدُس أو أن إْن اَلّس ّي أب ُتُه أت ْوُ ّد أم أج ْل ِل ْو أف ُتُه أأ أياَ أح
أْلِخ ِل ْوُ أف أل أو أف ( ّل أل أحْمًل أخ ِرُث)ِ  أة أي أل أحاَ أد أم ْع ِه أب ِل أصاَ ِف ْن أأْن اَ أن ِب أكمماَ

ْنُه ْو ِم أأ ْد ( أأْن أق ِب ِرُث)ِ  أن151<ص:  أي أكمماَ ِه ِمممْن >  ِر ْيمم أحْمممِل أغ أك
ِه ِه أأِخي ِن ْب ّنُه ِل ِإ أن إْن أف أكًراَ أكاَ أث أذ ِر ْو أو أثىَ أأ ْن أل ُأ أحْمممِل أف ِه أو ِبيمم أ

أ

أع ْوٍج أممم ُأْخممٍت أز ْيِن أو أوُ أبمم ّنُه أِل أأ أن إْن أفمم أثممىَ أكمماَ ْن أهمماَ ُأ أل ُدُس أف اَلّسمم
ُعوُُل أت ِه أو ألُة ِب أأ أمْس ْل ْو اَ أكًراَ أأ أل أذ ُعِم أط.ٍ ( أق أوُِط أس أْلْح ِه ِفمميِ ِباَ أحّقمم
ّق أح أل أو ْب أق ِه)ِ  ِر ْي ِه أغ ِل أصمماَ ِف ْن ِتيِ اَ ْأ أي أسمم ُنُه أو أيمماَ ِإْن أب أفمم أل ( أصمم أف ْن ّيمماَ اَ أح

ْقٍت أوُ ألُم ِل ْع ُه ُي ُد أد ُوُجوُ ْن ْوُِت ِع أم ْل أأْن اَ ِب ِإّل)ِ  أل أو أص أف ْن ًتاَ اَ ّي ْو أم ّيمماَ أأ أح
ْقٍت أوُ ألُم أل ِل ْع ُه ُي ُد أد ُوُجوُ ْن ْوُِت ِع أم ْل ِرُث اَ أي أل)ِ  أف أأْن ( ُنُه)ِ  أياَ أب أل ( أقاَ ُي

ُكْن ألْم (إْن ِرٌث أي أوُىَ أواَ أحْمممِل ِس ْل ْو اَ أن أأ ْد أمممْن أكمماَ ُبممُه)ِ أقمم أيْحُج
أحْمُل ْل أف اَ ِقمم ُو ألممىَ ( أممماَُل)ِ إ ْل أل أأْن اَ أفِصمم ْن ِإْن أي أو ْي ( أأ أن)ِ  أد أكمماَ ُوِجمم

أمْن ُبُه أل ( ْهٌم أيْحُج أس ألُه)ِ  ّدٌر أو أق أيُه ُم ِط ْع ِئًل ُأ أن إْن أعاَ أك ْوٌُل أأْم أعمم
ٍة أجمم ْو أز ْيِن أعاَِمممٍل أك أوُ أبمم أأ أهمماَ أو أممماَ ُثُمممٌن أل ُه أل أو أسمماَِن ( ُد ألٌت)ِ ُس ِئ أعمماَ

أممماَِل باَلفوُقاَنيممة ِت أل أأّن ِلْح أحْممم ْل أتمماَِن اَ ْن ُعمموُُل ِب أت ألُة أف أأ أمْسمم ْل ِمممْن اَ
ٍة أع أب أن أأْر ِري ألىَ أوِعْش ٍة إ أع ْب أن،ِ أس ِري ِإْن أوِعْش ُكْن ألْم أو ّدٌر ألُه أي أقمم ُم
ٍد أل ْو أأ ْوُاَ ألْم أك أط ْع ًئاَ ُي ْي ّتىَ أش أل أح أفِصمم ْن أحْمممُل أي ْل ْذ اَ أط أل إ ْب ألممُه أضمم
ّتىَ أضّم أح ألىَ ُي ِد.ٍ  إ أل ْو أْل اَ

أل(      ِقيمم أثممُر أو ْك أحْمممِل أأ ْل أعممٌة اَ أب ْي أأْر أأ أن)ِ  ْوُ أطمم ْع ُي ُد أف أل ْو أْل اَ
أأْن ِب أن)ِ  ِقي أي ْل أر (اَ ّد أق أعُة ُت أب أْلْر ُكوًُراَ اَ أهاَ ُذ ُن ْوُ أك أر أو أث ْك أحْمممِل أأ ْل أسممِب اَ أح ِب
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ِد ُوُُجوُ ْل أد اَ ْن ِه،ِ ِع ِل ِئ ّوُل أقاَ أْل أل أواَ أد أقاَ أسٌة ُوِج ْطممٍن ِفمميِ أخْم أنمماَ أب ْث أواَ
أر أش ْطٍن ِفيِ أع ُلوٌُم أب ْع أم أل أأّن أو أحاَِم ْل أجممُة اَ ْو أطممىَ اَلّز ْع أهاَ.ٍ ُت أب أنِصممي

أثىَ ْن ْلُخ أواَ ِكُل ( ْلُمْشمم ِلممْف ألممْم إْن اَ أت ِة أيْخ أر ُكوُ ّذ ِباَلمم ُثممُه)ِ  ِة.ٍ إْر أثمم ُنوُ ُْل أواَ
ِد أل أوُ أك ِتٍق ُأّم ( ْع ِهٌر أوُم أظمماَ أك)ِ  أذاَ ْي أفمم أر أأ ْد ِه أقمم ِثمم ْي إْر أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( أو

أف ألمم أت ُثممُه اَْخ أممماَ إْر ِه أمممُل ِب ْع ُي أف ِقيِن ( أي ْل ِه ِفمميِ ِبمماَ ّقمم ّق أح أحمم ِه أو ِر ْيمم أغ
أقُف ُيوُ ُكوُُك أو أمْشمم ْل ِه اَ ّتممىَ ِفيمم أحمماَُل أح ْل أن)ِ اَ ّيمم أب أت ُلُه أي أثمماَ أممماَ ِم ِفمميِ أك
ِر أحّر ْلُم ْوٌج اَ أأٌب أز ٌد أو أل أو أثممىَ أو ْن ْوِج ُخ ُع ِللممّز ُبمم أْلِب اَلّر ِل ُدُس أو اَلّسمم
أثىَ ْن ْلُخ ّنْصُف أواَ أقُف اَل ُيوُ ِقيِ أو أباَ ْل أنُه اَ ْي أن أب ْي أب أْلِب،ِ أو أثممىَ اَ ْن ْلُخ أممماَ أواَ

أجاَِل أفْرُج ألُه أفْرُج اَلّر ِء.ٍ  أو أساَ ّن اَل
أمْن(      أع أو أم أت ِه اَْج أتاَ ِفي أه أب أفْرٍض ِج ْوٍج أوُحِس أز أوُ أك ٌق ُه ِت ْع ُم

ْو ْبممِن أأ أث أعممّم اَ ِر ُق أو ِر ْغ أت أيْسمم أف أممماَ)ِ  ِه أل ِب أممماَ ْل أد إْن اَ أر أفمم ْن <ص: اَ
ًذا152َ أأْخ ْلت)ِ  ُق ِعيِّ ِمْن > ( ِف ْوُ ِفيِ اَلّراَ ألمم أف أد اَلّشْرِح.ٍ ( ِفميِ ُوِجم
أكاَِح أمُجوُِس ِن ْل ْو اَ ِة أأ أه ْب ْنٌت اَلّش أيِ ِب أِلٍب ِه أأْن ُأْخٌت)ِ  أأ ِب أط أتممه أي ْن ِب
أد ِل أت ًتاَ أف ْن أت ِب أتُموُ أهاَ أو ْن أثْت أع ِر أو أقْط ( أف ِة)ِ  ّوُ ُن ُب ْل أل ِباَ ِقيمم أو ْي ( أأ أممماَ)ِ  ِه ِب

ِة ّوُ ُنمم ُب ْل ّلممُه اَ أاَل أو ِة.ٍ ( أوُ ِْلْخمم ُق أواَ ِر ْغ أت أتْسمم أف ألممُم)ِ  ْع أل أأ أممماَ ْل أدْت إْن اَ أر أفمم ْن اَ
أذاَ أهمم أراٌَك أو ْد ِت ألممىَ اَْسمم ْوُِل أع ِر أقمم أحممّر ْلُم أتمميِْ ِفمميِ اَ أه أفممْرِض ِج ْل اَ

ْعِصمميِب ّت أث أواَل ِر أممماَ،ِ أو ِه أنىَ ِب ْغ أت أك أواَْسمم ِل أذ أل أأْن أعممْن ِبمم ُقمموُ ِفمميِ أي
ُْلْخممِت ْوُ أِلٍب اَ ألمم أو أك ( أر أت أنمماَِن اَْشمم ْث ِة ِفمميِ اَ أهمم ٍة ِج أب أد ُعُصمموُ أزاَ أو

أماَ ُه ُد أحمم ٍة أأ أبمم أراَ أق أرىَ ِب أنيِْ ُأْخمم ْب أماَ أعممّم أكمماَ ُه ُد أحمم ألممُه ُِلّم أأٌخ أأ أف
أفْرًضاَ ُدُس)ِ  ِقيِ اَلّس أبمماَ ْل أممماَ أواَ ُه أن ْي ِة أب أب ُعُصمموُ ْل ْوُ ِباَ ألمم أف أن ( أممماَ أكمماَ ُه أع أم

ْنٌت أهاَ ِب أل ِقيِ ِنْصٌف أف أباَ ْل أممماَ أواَ ُه أن ْي أطْت أب أق أسمم أو ًء)ِ  أوُاَ ُة أسمم أوُ ُْلّم إْخمم اَ
ْنِت ِب ْل أل ِباَ ِقي أو أتّص ( ِه أيْخ أتْرِجيًحاَ ِب أْلُخ)ِ  ِة اَ أب أراَ أق ُْلّم ِب أأٍخ اَ ْيِن أك أوُ أبمم أِل

أع ُة أِلٍب أأٍخ أممم أر أنمميِْ أوُصمموُ ْب أماَ أعممّم اَ ُه ُد أحمم أب أأْن ُِلّم أأٌخ أأ أق أعمماَ أت أي
أوُاَِن أخ ألىَ أأ ٍة،ِ أع أأ أر ُد اَْم ِل أت ُكّل أو أماَ ِل ُه ْن ًناَ ِم ْب أماَ اَ ِه ِد أحمم أِل ْبممٌن أو ِمممْن اَ
أهاَ ِر ْي ُه أغ أناَ ْب أناَ أفاَ ْب ِر أعّم اَ أخ أماَ اَْل ُه ُد أح أأ ُه أو ِه.ٍ  أأُخوُ ُِلّم

أمْن(      أع أو أم أت ِه اَْج أتاَ ِفي أه أث أفْرٍض ِج ِر أماَ أو ُه أوُاَ ْق أأ أقممْط ِب أف
ُة ّوُ ُقمم ْل أأْن أواَ أب ِبمم أماَ أتْحُجمم ُه أداَ أرىَ إْحمم ُْلْخمم ْو اَ أنمماَِء أل أأ ِب ْل ِباَ أب)ِ  أجمم ُتْح

ْو أأ ُعوُِل.ٍ ( ْف أم ْل ُكوُُن ِل أقّل أت ًباَ أأ ّوُل أحْج أْل ْنممٍت أفمماَ ِب أيِ أك ُِلّم ُأْخممٌت ِهمم

أأْن أأ ِب أط ْو أمُجوُِسيِّ أي ِلٌم أأ ٍة ُمْس أه ْب أد ُأّمُه ِبُش ِل أت أث أف ِر أت أف ًتاَ)ِ  ْن ْنُه ِب ِم
ِة ّي ِت ْن ِب ْل أن ِباَ ِة ُدو ّي ِت ُْلْخ ِنيِ اَ ّثاَ أواَل ُأّم ( أيِ أك أأْن أِلٍب ُأْخممٌت ِهمم أأ)ِ ِبمم أطمم أي

أر أمْن ِك أته ُذ ْن ِب أد ( ِل أت أث أف ِر أتمم أف ًتاَ)ِ  ْن ُة ِب أد ِلمم أوُاَ ْل أهمماَ اَ ْن ِة ِم أممم ُْلُموُ أن ِباَ ُدو
ِة ّي ِت ُْلْخ ِلُث اَ ّثاَ أواَل ُأّم ( أيِ ُأّم أك أأْن أِلٍب ُأْخٌت ِه أأ ِب أط ِه أي ِذ أت أه ْنمم ِب ْل اَ
أة أي ِن ّثاَ أد اَل ِل أت ًداَ أف ألمم ألىَ أو ُْلو ِه ُأّم أفمماَ ِه ُأّممم ِبيمم أِل ُتممُه)ِ  ُأْخ ِرُث أو أتمم ْنممُه أف ِم
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ِة أد ُدو ْلُج أن ِباَ ِة ُدو ّيمم ِت ُْلْخ أة أِلّن اَ ّد أجمم ْل ُْلّم ُأّم اَ أممماَ اَ ّن أهمماَ إ ُب ُْلّم أيْحُج اَ
ُْلْخُت أهاَ أواَ ُب أعٌة أيْحُج أماَ أماَ أج أم.ٍ  أك ّد أق > 153ص: <أت
أن إْن أفْصٌل(      أثُة أكاَ أر أوُ ْل أباٍَت اَ أص أم أع أماَُل ُقِس ْل ِة اَ ّي ِوُ ِباَلّس

ُهممْم أن ْي أأْن أب أمّحُضمموُاَ ( ِة أت أثمم أل أث أك ُكمموًُراَ)ِ  أن ُذ ِنيمم ْو أب ٍة أأ أوُ ْو إْخمم أأ ًثمماَ)ِ ( أناَ إ
ألِث أث ٍة أك أوُ أن ِنْسممم ْقممم أت ْع ًداَ أأ ْبممم ِة أع ّي ِوُ ُهمممّن ِباَلّسممم أن ْي ِإْن أب أو أع ( أمممم أت اَْج

أفاَِن)ِ ِمْن ْن أسِب اَلّص ّن ْدُر اَل أق ٍر ُكّل ( أك أفِفمميِ أذ ْيِن)ِ  أي أث ْن ْبممٍن ُأ ْنممٍت اَ ِب أو
أسُم ْق أماَُل ُي ْل ألىَ اَ ٍة أع أث أل ْبِن أث أماَِن ِلِل ْه ْنممِت أس ِب ْل ِل ُد أو أد أعمم أو ْهٌم.ٍ ( أسمم
ُءوِس ِم ُر ْقُسمموُ أم ْل ِهممْم اَ ْي أل ْي أأْصممُل أع أأ ِة)ِ  أل أأ أمْسمم ْل أسممّمىَ اَ أك ُي ِل أذ ِبمم
ِة أث أل ّث أماَ أكاَل أر ِفي ِك ِإْن ُذ أو أن ( ِهْم أكاَ ْو أفممْرٍض ُذو ِفي ِة أأ أيمم ِن ْث ّت ِباَل أواَ)ِ  أذ

ْيِن أض أفْر ِنْصٍف ( أك ْيِن)ِ  أل ِث أماَ أت ْو ُم ْيِن أأ أف ألُة ِنْص أأ أمْسمم ْل أفاَ أرِج ِمممْن ( أمْخمم
أك ِلممم أفِفممميِ أذ ِر)ِ  أكْسممم ْل ْوٍج اَ أأٍخ أز ْو أِلٍب أو ْوٍج،ِ أأ ُأْخمممٍت أز أِلٍب أو

ألُة أأ أمْس ْل ْيِن ِمْن اَ أن ْث أرِج اَ ّنْصِف أمْخ أماَ اَل أل أك أرُج أقاَ أمْخمم أف ّنْصممِف ( اَل
أنمماَِن ْث ُلممِث اَ ّث أثممٌة أواَل أل ُبممِع أث أعممٌة أواَلّر أب ُدِس أأْر ّتٌة أواَلّسمم ّثُمممِن ِسمم أواَل

أثاَِن ُل ّث أواَل أيٌة)ِ  ِن أماَ ُلِث أث ّث أقّل أِلّن أكاَل ٍد أأ أد أنمماَِن أصممِحيٌح ِنْصٌف ألُه أع ْث اَ
أذاَ أك ِقيِ.ٍ  أو أباَ ْل اَ

ِإْن(      أن أو أضمماَِن أكمماَ أفمماَ أفْر ِل أت أرِج ُمْخ أمْخمم ْل ِإْن اَ أل أفمم أخ أداَ أتمم
أممماَ ُه أجاَ أر أأْصممٌل أمْخ ِة أف أل أأ أمْسمم ْل أممماَ اَ ُه أثُر ْك ُدٍس أأ ِفمميِ أكُسمم ُلممٍث)ِ  ُث أو

ِة أل أأ ْي ُأّم أمْس أد أل أو أأٍخ ُأّم أو أيِ أِلٍب أو ِه ٍة ِمممْن أف ّت ِإْن ِسمم أو أقمماَ ( أف أوُاَ أت
أب ِر ُق ُضمم ْفمم أماَ أو ِه ِد أحمم ِر ِفمميِ أأ أخمم أحاَِصممُل اَْل ْل ِة أأْصممُل أواَ أل أأ أمْسمم ْل اَ

ُدٍس ِفيِ أكُس ُثُمٍن)ِ  ِة أو أل أأ ٍة ُأّم أمْس أجمم ْو أز ْبممٍن أو أْلْصممُل أواَ أفاَ أعممٌة ( أب أأْر

أن)ِ <ص:  ألٌة154أوِعْشمممُرو أحاَِصممم ْفمممِق أضمممْرِب ِممممْن >  ِد أو أحممم أأ

ْيممِن أج أر أمْخ ْل أوُ اَ ُهمم ِة ِنْصممُف أو ّت ْو اَلّسمم ِة أأ أيمم ِن أماَ ّث ِر ِفمميِ اَل أخمم ِإْن اَْل أو )
أنمماَ أي أباَ أب أت ِر أممماَ ُضمم ُه ْن ِفمميِ ُكممّل)ِ ِم أحاَِصممُل ُكممّل ( ْل ُلممٍث أِلْصممٍل أواَ ُث أك

ِفمميِ ُبٍع)ِ  ِة أوُر أل أأ ٍة ُأّم أمْسمم أجمم ْو أز أأٍخ أو أْلْصممُل أِلٍب أو أنمماَ (اَ ْث أر)ِ اَ أشمم أع
ألٌة ٍة أضْرِب ِمْن أحاَِص أثمم أل ٍة ِفمميِ أث أعمم أب ُْلُصمموُُل أأْر أفاَ أعٌة ( ْب أنمماَِن أسمم ْث اَ
أثٌة أل أث أعٌة أو أب أأْر ّتٌة أو أيممٌة أوِسمم ِن أماَ أث أنماَ أو ْث أر أواَ أشمم أعمٌة أع أب أأْر أن)ِ أو أوِعْشممُرو

أراَِن أْلِخيمم أداَِن أواَ ِزيمم ألممىَ أم ِة أع أسمم أخْم ْل ِة اَ أق ِب أن اَلّسمماَ أحُسمم ُلُه أف ْوُ أقمم
ُْلُصوُُل ِء أفاَ أفاَ ْل ِذي ِباَ ّل أاَ أو ُعوُُل ( أهاَ أي ْن ّتُة ِم ألممىَ اَلّس ٍة إ أع ْب ْوٍج أسمم أز أكمم

ْيِن أوُ أب أِل ْيِن)ِ  أت ُأْخ ْو أو ْوِج أِلٍب أأ أثٌة ِللّز أل ُكّل أث ِل أنماَِن ُأْخمٍت أو ْث ألمىَ اَ ِإ أو )
ٍة أي ِن أماَ ُهْم أث أهاَ أك أل ُأّم)ِ  ُدُس أو ٌد اَلّسم ألمىَ أواَِحم ِإ أو ٍة ( أع ُهمْم ِتْسم أأٍخ أك أو

ألُه ُدُس ُِلّم)ِ  ٌد اَلّس ألىَ أواَِح ِإ أو ٍة ( أر أش ُهْم أع أخُر أك ألُه أوآَ ٌد ُِلّم)ِ  أواَِح
أناَ ْث أواَِل أر ( أش ألىَ أع أة إ أث أل أر أث أش ٍة أع أج ْو أز ُأّم أك ْيِن أو أوُ أبمم أِل ْيممِن)ِ  أت ُأْخ ْو أو أأ

ِة أِلٍب أجمم ْو أثممٌة ِللّز أل ُْلّم أث ِل أنمماَِن أو ْث ُكممّل اَ ِل أعممٌة ُأْخممٍت أو أب ألممىَ أأْر ِإ أو )
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أة أس أر أخْم أش ُهْم أع أأٍخ أك ألُه أو ُدُس ُِلّم)ِ  أناَِن اَلّس ْث ألىَ اَ أو)ِ إ أة ( أع ْب أس )
أة أر ُهْم أعْش أر أك أخمم ألممُه أوآَ أنمماَِن ُِلّم)ِ  ْث أعممُة اَ أب أْلْر أواَ أن ( ِعْشممُرو ْل ألممىَ أواَ إ
ٍة أع ْب أن أس ِري ْيِن أوِعْش أت ْن ِب ْيِن أك أوُ أبمم أأ ْيممِن أو أت ْن ِب ْل ِل ٍة)ِ  أجمم ْو أز أة أو ّت أر،ِ ِسمم أشمم أع

ْيِن أوُ أب أْل ِل أيٌة أو ِن أماَ ِة أث أج ْو ِللّز أثٌة،ِ أو أل ْوُُل أث أع ْل ًذاَ أواَ أر ِمّماَ أأْخ ِك ُة ُذ أد أياَ اَلّز
ألممىَ ِة،ِ أأْصممِل أع أل أأ أمْسمم ْل أيِ أممماَ اَ ِم ِمممْن أبِقمم أهاَ ِوي ِسمم ُفممُروِض،ِ أذ ْل اَ

أل ْدُخ أي ْقُص ِل ّن ألىَ اَل ُهْم ُكّل أع ْن ِر ِم ْد أق ِه،ِ ِب ْقممِص أفْرِضمم أن أحاَِب أك أأْصمم

ُيوُِن ّد ِة.ٍ  اَل أحاَّص ْلُم ِباَ
أذاَ( ِإ أل أو أث أماَ ٍة أت أثمم أل أث أك أداَِن)ِ  أد أع ْل ٍة اَ أثمم أل أث أجمميِْ أو أر ُلممِث أمْخ ّث ْيممِن اَل أث ُل ّث أواَل

ِة ِفيِ أل أأ ْي أمْس أد أل ْيممِن ُأّم أو أت ُأْخ ِهٌر أِلٍب أو أظمماَ أك)ِ  أذاَ أفمم ْي ( أقمماَُل أأ ُي أف
أماَ ِه ألِن ِفي ِث أماَ أت ِإْن ُم أو أفاَ ( أل أت أيِ اَْخ ِن أف أثُر أو ْك أْل أقّل اَ أْل ْيِن ِباَ أت أر أمّر أث ْك أأ أفمم

ألِن أداَِخ أت ٍة أفُم أث أل أث أع أك ٍة أم ّت ْو ِس ٍة،ِ أأ أع ِإْن ِتْس أماَ ألْم أو ِه ِن ْف ٌد إّل ُي أد أع
ِلٌث،ِ أقاَِن أثاَ ِف أوُاَ أت ِه أفُم ِئ ٍة ِبُجْز أع أب أأْر ٍة أك ّت أماَ أوِس ُه ّن ِل

أ ّنْصِف)ِ  أماَ ِباَل ِه ِني ُيْف
أنمماَِن ْث أوُ اَِل ُهمم أرُج أو ِإْن أمْخمم أو ّنْصممِف.ٍ ( أممماَ ألممْم اَل ِه ِن ْف أل إّل ُي أو ٌد)ِ  أواَِحمم
أسممّمىَ أنمماَ ُي أي أباَ أت ًداَ.ٍ ( أد ٍة أعمم أثمم أل أث أممماَ أك ِه ِني ْف ُي ٍة)ِ  أعمم أب أأْر ُد أو أوُاَِحمم ْل أقممْط اَ أف

أقمماَِن (واَلمتممداَخلن ِف أوُاَ أت أل ُم ْي أو أأ أس)ِ  ْكمم أس أع ْيمم ِفممٍق ُكممّل أل أوُاَ أت ُم
أداَِخًل أت أثُة ُم أل ّث أع أفاَل ِة أم ّت ألِن اَلّس أداَِخ أت أقمماَِن155<ص:  ُم ِف أوُاَ أت أوُم  <
ُلِث ّث أعُة ِباَل أب أْلْر أع أواَ ِة أم ّت أقاَِن اَلّس ِف أوُاَ أت ِر ِمممْن ُم ْيمم ٌع أغ أفممْر أداَُخٍل.ٍ ( أتمم

أذاَ ْفت إ أر ْي أع أأ أهاَ)ِ  أل ِة أأْص أل أأ أمْس ْل أمْت اَ أس أق ْن أواَ أهاَُم ( ْي اَلّس أأ ِهْم)ِ  ْي أل أع
ِة أث أر أوُ ْل ِهٌر اَ أظاَ أك)ِ  أذاَ أف ْوٍج ( أز ِة أك أث أل أث أن أو ِني أيِ أب ٍة ِمممْن ِه أعمم أب ُكممّل أأْر ِل
ٍد ْهٌم أواَِح أذاَ أس ِإ أو أرْت ( أسمم أك ْن ألممىَ اَ ُهممْم أع ْن ْنٍف)ِ ِم ْي ِصمم أأ ألْت)ِ  ِب ُقمموُ )

أهاَُمُه ِه ِس ِد أد أع ِب ِإْن ( أناَ أف أي أباَ أب أت ِر ُه ُض ُد أد ِة ِفمميِ أعمم أل أأ أمْسمم ْل أهمماَ اَ ِل ْوُ أع ِب
ُلُه إْن أثاَ ألْت)ِ ِم أل أعاَ ْوٍُل ِب ْوٌج أع أوُاَِن أز أخمم أأ أيِ أِلٍب أو ْيممِن ِمممْن ِهمم أن ْث اَ

ْوِج ٌد ِللّز أقىَ أواَِح ْب ٌد أي ألممىَ أقْسممُمُه أيِصممّح أل أواَِح ْيِن،ِ أع أوُ أخمم أْل أل اَ أو
أة أق أف أوُاَ ِرُب ُم ُيْض أماَ أف ُه ُد أد ِة أأْصِل ِفيِ أع أل أأ أمْس ْل ُغ اَ ُل ْب أعًة،ِ أت أب أهمماَ أأْر ْن ِم

ُلُه أتِصّح أثاَ ْوُِل أوِم أع ْل ْوٌج ِباَ أخْمُس أز أوُاٍَت أو أخ أيِ أِلٍب أأ ٍة،ِ ِمْن ِه ّت ِسمم
ُعمموُُل أت ألممىَ أو ٍة إ أع ْب أتِصممّح أسمم أضممْرِب أو ٍة ِب أسمم ٍة ِفمميِ أخْم أع ْب ِمممْن أسمم
ٍة أس أن.ٍ  أخْم ِثي أل أث أو

ِإْن(      أقاَ أو أف أوُاَ أب أت ِر ُق ُض ْف ِه أو ِد أد ْي أعم أأ أهماَ)ِ  ِة ِفي أل أأ أمْسم ْل اَ
أهاَ ِل ْوُ أع ألْت إْن ِب أممماَ أعاَ أف أغ ( ألمم ُلُه أصممّحْت أب أثمماَ ْنممُه)ِ ِم أل ِم ْوٍُل ِب ُأّم أعمم

أعمُة أب أأْر ٍم أو أمماَ ْع أيِ أِلٍب أأ ٍة ِمممْن ِهم أثمم أل ُْلّم أث ٌد ِل أقممىَ أواَِحمم ْب أنمماَِن أي ْث اَ
أقاَِن ِف أوُاَ أد ُي أد ِم أع أممماَ ْع أْل ّنْصممِف،ِ اَ ِرُب ِباَل أتْضمم أفُه أف ْيممِن ِنْصمم أن ْث ِفمميِ اَ

ٍة أث أل ُغ أث ُل ْب ّتًة أت أهاَ ِس ْن ُلُه أتِصّح ِم أثاَ ْوُِل أوِم أع ْل ْوٌج ِباَ أوُاَِن أز أبمم أأ أوِسممّت أو
أيِ ِه أناٍَت:  أهماَ أب ِل ْوُ أع ٍة ِمممْن ِب أسم أتِصممّح أخْم ٍة ِمممْن أو أسم أن.ٍ أخْم ِعيمم أب أأْر أو
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ِإْن أو أرْت ( أس أك ْن ألىَ اَ ْيِن أع أف ْن ألْت ِص ِب أهاَُم ُقوُ ْنٍف ُكّل ِس ِه ِصمم ِد أد أعمم ِب
ِإْن ْي أف أأ أقاَ)ِ  أف أوُاَ أهاَُم أت ْنٍف ُكممّل ِس ّد ِصمم ُه.ٍ (ُر ُد أد أعمم ْنُف أو ألممىَ اَلّصمم إ

ِه ْفِقمم أأْن أو ِبمم ِإّل)ِ  أنمماَ أو أي أباَ ْنُف أت أك)ِ اَلّصمم ِر ُتمم ِه ( ِل أحمماَ أذاَ ِب أكمم أن إْن أو أكمماَ
ُق ُف أوُاَ ّت ْنٍف ِفيِ اَل ُيُن ِصمم أبمماَ ّت أر ِفمميِ أواَل أخمم ْد آَ أقمم أتِمممُل أو ُة أتْح أر أبمماَ ِع ْل اَ

أل أذاَ ُدُخوُ ِم أه ِقْس ْل أأْن اَ أل ِب أقمماَ ِه ِفمميِ ُي ِل ْوُ أقمماَ أقمم أف أوُاَ ْي أت أهاَُم أأ اَلّسمم
ُد أد أعمم ْل ْيِن ِفمميِ أواَ أف ْن ْو اَلّصمم أماَ أأ ِه ِد أحمم أذاَ أأ أكمم ُثممّم ِفمميِ أو أنمماَ.ٍ ( أي أباَ إْن أت
أل أثمم أماَ ُد أت أد ِفمميِ أعمم ُءوِس)ِ  ْيِن اَلممّر أف ْن ّد اَلّصمم ألممىَ ِبمماَلّر ْفممِق،ِ إ أوُ ْل ْو اَ أأ

ِء أقاَ أب ْل ألىَ اَ ِه أع ِل ْو أحاَ ّد أأ ْنٍف ِفيِ اَلّر ِء ِص أقاَ أب ْل أب ِفيِ أواَ ِر أر.ٍ (ُض أخ آَ
ْي أأ أماَ)ِ  ُه ُد أح ْيِن أأ أد أد أع ْل ِفيِ اَ ْيِن.ٍ ( أل ِث أماَ أت ْلُم ِة أأْصممِل اَ أل أأ أمْسمم ْل أهمماَ)ِ اَ ِل ْوُ أع ِب

ألْت إْن ِإْن أعمماَ أو ْي ( أأ أل)ِ  أخ أداَ أداَِن أتمم أد أعمم ْل أب اَ ِر أممماَ (ُضمم ِفي أممماَ)ِ  ُه أثُر ْك أأ

أر ِك ِإْن ُذ أو أقاَ ( أف أوُاَ أب أت ِر ُق ُض ْف أماَ أو ِه ِد أح ِر ِفيِ أأ أخ أحاَِصممُل ُثّم اَْل ْل اَ
أهاَ ِفيِ ِل ْوُ أع ِب ِة)ِ  أل أأ أمْس ْل ِإْن اَ أو أناَ ( أي أباَ أب أت ِر أماَ ُض ُه ُد أح ِر ِفيِ أأ أخ ُثممّم اَْل

أحاَِصُل ْل أهاَ ِفيِ اَ ِل ْوُ أع ِب ِة)ِ  أل أأ أمْس ْل أماَ اَ أف ِه ( ِب أغ)ِ  أل ُكممّل ِفمميِ اَلّضممْرُب أب
أر ِمّماَ ِك أصّحْت ُذ ْي ( أأ ْنُه)ِ  ألُة ِم أأ أمْس ْل ِه اَ ألُة ِفي ِث أك أأْم ِل ّد ِفمميِ أذ اَلممّر
ألىَ ْفِق إ أوُ ْل ّتُة ُأّم اَ ٍة أوِس أوُ أتاَ ُِلّم إْخ أن ْث أة أواَ أر ًتمماَ أعْشمم أيِ أِلٍب ُأْخ ِهمم
ٍة ِمْن ّت ُعوُُل ِس أت ألىَ أو ٍة إ أع ْب ِة أس أوُ ِْلْخ أماَِن ِل ْه أقاَِن أس ِف أوُاَ ُهْم،ِ ُي أد أد أعمم

ّنْصممِف ّد ِباَل أر ُيمم ألممىَ أف ٍة،ِ إ أثمم أل أوُاَِت أث أخمم أْل ِل أعممُة أو أب ٍم أأْر ُه ُق أأْسمم ِفمم أوُاَ ُت
ُهّن أد أد ْبِع أع ّد ِباَلّر أر ُت ألممىَ أف ٍة إ أثمم أل أرُب أث أدىَ ُتْضمم ْيممِن إْحمم أت أث أل ّث ِفمميِ اَل

ٍة أع ْب ُغ أس ُل ْب ًداَ أت أح أن أأ ِري ْنُه أوِعْش أيممُة ُأّم أتِصممّح أوِم ِن أماَ أث ٍة أو أوُ ُِلّم،ِ إْخمم

ِنيِ أماَ أث أوُاٍَت أو أخ ّد أِلٍب أأ أد أتُر أد ِة أعمم أوُ ِْلْخمم ألممىَ اَ ٍة إ أعمم أب أوُاَِت أأْر أخمم أْل أواَ
ألىَ ْيِن إ أن ْث أماَ اَ ُه ألِن،ِ أو أداَِخ أت ِرُب ُم أتْض أة أف أعمم أب أْلْر ٍة ِفمميِ اَ أع ْب ُغ أسمم ُلمم ْب أت

أيًة ِن أماَ أن،ِ أث ِري ْنُه أوِعْش أنمماَ ُأّم أتِصممّح أوِم ْث أر أواَ أشمم أوِسمّت ُِلّم أأًخمماَ أع
أة أر ًتاَ أعْش ّد أِلٍب،ِ ُأْخ أد أتُر أد ِة أع أوُ ِْلْخ ألىَ اَ ٍة،ِ إ ّت أوُاَِت ِس أخمم أْل ألممىَ أواَ إ
ٍة،ِ أع أب أماَ أأْر ُه أقاَِن أو ِف أوُاَ أت ّنْصِف ُم ِرُب ِباَل أتْضمم أف أف أماَ ِنْصمم ِه ِد أحمم ِفمميِ أأ
ِر،ِ أخ ُغ اَْل ُل ْب أنيِْ أت ْث أر اَ أش ِرُب أع ٍة ِفيِ أتْض أع ْب ُغ أس ُل ْب أعًة أت أب أن،ِ أأْر ِني أماَ أث أو
ْنممُه ّتُة ُأّم أتِصممّح أوِم ٍة أوِسمم أوُ ِنيِ ُِلّم،ِ إْخمم أممماَ أث أوُاٍَت أو أخمم ّد أِلٍب أأ أتممُر
أد أد ِة أع أوُ ِْلْخ ألىَ اَ ٍة إ أث أل أوُاَِت أث أخ أْل ألممىَ أواَ ْيممِن،ِ إ أن ْث أممماَ اَ ُه أنمماَِن،ِ أو ِي أباَ أت ُم

ِرُب أتْض أماَ أف ُه أد أح ِر ِفيِ أأ أخ ُغ اَْل ُل ْب ّتًة أت ِرُب ِس ٍة ِفيِ أتْض أع ْب ُغ أسم ُلم ْب أت
ْيِن أن ْث أن،ِ اَ ِعي أب أأْر ْنُه أو ألممُة أتِصّح أوِم ِث أأْم أر أممماَ أو ِكمم ِة ِمممْن ُذ أعمم أب أْلْر أع اَ أممم
ِء أقاَ ِد أب أد ُءوِس أع ِه اَلّر ِل أحاَ ألُث ِب أناٍَت،ِ أث أثممُة أب أل أث ٍة أو أوُ أيِ أِلٍب إْخمم ِهمم
ٍة،ِ ِمْن أث أل أداَِن أث أد أع ْل ألِن أواَ ِث أماَ أت ِرُب ُم أماَ ُيْض ُه ُد أح ألٌث أأ ٍة ِفمميِ أث أثمم أل أث
ُغ ُل ْب أعًة أت ْنُه ِتْس ألُث أتِصّح أوِم أناٍَت أث ّتُة أب ٍة أوِسمم أوُ أداَِن أِلٍب إْخمم أد أعمم ْل اَ

ألِن أداَِخ أت ِرُب ُم أماَ أتْض ُه أر أث ْك ّتًة أأ ٍة ِفيِ ِس أث أل ُغ أث ُلمم ْب أة أت أيمم ِن أماَ أر،ِ أث أشمم أع
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ْنُه ُع أتِصّح أوِم أنمماٍَت ِتْس ّتُة أب ٍة أوِسمم أوُ أداَِن أِلٍب إْخمم أد أعمم ْل أقمماَِن اَ ِف أوُاَ أت ُم
ُلِث ّث ِرُب ِباَل أث أتْضمم ُلمم أماَ ُث ِه ِد أحمم ِر ِفمميِ أأ أخمم ُغ اَْل ُلمم ْب أة أت أيمم ِن أماَ أر أث أشمم أع
ِرُب ٍة ِفيِ أتْض أث أل ُغ أث ُل ْب أعًة أت أب أن أأْر أخْمِسي ْنُه أو ألُث أتِصّح أوِم أنمماٍَت أث أب
أوُاَِن أخ أأ أداَِن أِلٍب أو أد أع ْل أناَِن اَ ِي أباَ أت ِرُب ُم أماَ أتْض ُه أد أح ِر،ِ ِفيِ أأ أخ ُغ اَْل ُل ْب أت

ّتًة ِرُب ِس ألٍث ِفيِ أتْض ُغ أث ُل ْب أة أت أي ِن أماَ أر،ِ أث أش ْنممُه أع ألممُة أتِصممّح أوِم ِث أأْم أو
ِة أع أب أْلْر ْيًضاَ اَ ّد ِفيِ أأ ألممىَ اَلّر ْفممِق إ أوُ ْل ْنٍف ِفمميِ اَ ُء ِصمم أقمماَ أب ْل ِفمميِ أواَ
ِر أخ أنمماٍَت ِسممّت اَْل أثممُة أب أل أث ٍة أو أوُ ّد أِلٍب إْخمم أد أتممُر أد أنمماَِت أعمم أب ْل ألممىَ اَ إ
ٍة،ِ أث أل ِرُب أث أتْض أدىَ أو ْيممِن إْحمم أت أث أل ّث ٍة ِفمميِ اَل أثمم أل ُغ أث ُلمم ْب أعًة أت ْنممُه ِتْسمم أوِم
ُع أتِصّح أب أناٍَت أأْر أعُة أب أب أأْر ٍة أو أوُ ّد أِلٍب إْخ أد أتُر أد أناَِت أع أب ْل ألىَ اَ ْيِن إ أن ْث اَ
أماَ ُه ألِن أو ِة ِفيِ أداَِخ أع أب أْلْر أهاَ اَ ُب ِر أتْض ٍة ِفيِ أف أث أل ُغ أث ُل ْب أنمميِْ أت ْث أر اَ أشمم أع
ْنُه ِنيِ أتِصّح أوِم أماَ أنمماٍَت أث ّتُة أب ٍة أوِسمم أوُ ّد أِلٍب إْخمم أد أتممُر أد أنمماَِت أعمم أب ْل اَ
ألممىَ أيِ إ ِهمم أو ٍة.ٍ  أعمم أب ُق أأْر ِفمم أوُاَ أة ُت ّت ّنْصممِف اَلّسمم ِرُب ِباَل أيْضمم أف أف ِنْصمم

أماَ ِه ِد أح ِر،ِ ِفيِ أأ أخ ُغ اَْل ُل ْب أنمميِْ أت ْث أر اَ أشمم ِرُب أع ٍة ِفمميِ أتْضمم أثمم أل ُغ أث ُلمم ْب أت
ّتًة أن ِس ِثي أل أث ْنممُه أو ُع أتِصممّح أوِم أبمم أنمماٍَت أأْر أثممُة أب أل أث ٍة أو أوُ ّد أِلٍب إْخمم أتممُر
أد أد أنمماَِت أعمم أب ْل ألممىَ اَ ْيممِن،ِ إ أن ْث أممماَ اَ ُه أع أو ٍة أممم أثمم أل أنمماَِن أث ِي أباَ أت ِرُب ُم أتْضمم

أماَ ُه أد أح ِر ِفيِ أأ أخ ُغ اَْل ُل ْب ّتًة أت ِرُب ِس ٍة ِفمميِ أتْض أثمم أل >156<ص:  أث
ُغ ُل ْب أة أت أي ِن أماَ أر أث أش ْنُه أع أقاَُس أوِم ُي أو ألىَ أتِصّح.ٍ ( ِر أع ُكوُ ْذ أم ْل أذاَ)ِ اَ ِه أه ّل ُك

أساَُر ِك ْن ألىَ (اَِل ِة أع أث أل أناٍَف أث ٍة أأْصمم أعمم أب أأْر أل أو ُد أو ِزيمم أكْسممُر أي ْل ألممىَ اَ أع
أِلّن أك)ِ  ِلمم أن أذ ِثي ِر أوُاَ ْلمم ِة ِفمميِ اَ أضمم ِري أف ْل أن أل اَ ُدو ِزيمم ألممىَ أي ِة أع أسمم أخْم

أناٍَف،ِ أممماَ أأْص أم أك ِلمم أم ِمّممماَ ُع ّد أقمم أممماَِع ِفمميِ أت ِت ِرُث أمممْن اَْج ِمممْن أيمم
أجاَِل ِء اَلّر أساَ ّن أهاَ أواَل ُد أح أْلُب،ِ أأ أل اَ أد أو ّد أع ِه أت أذاَ ِفي أك ْوُج.ٍ  أو اَلّز
أذاَ(      ِإ أد أف ْع أب ْدت)ِ  أر أ

ِة أتْصِحيِح أ أل أأ أمْس ْل أة اَ أف ِر ْع أم ُكّل أنِصيِب (
ْنٍف ألِغ ِمْن ِص ْب ِة أم أل أأ أمْس ْل ِرْب اَ أبُه أفاَْض ِة)ِ أأْصممِل ِمْن أنِصي أل أأ أمْسمم ْل اَ
أهاَ ِل ْوُ أع ألْت إْن ِب ِفيِ أعاَ ِه ( ِب أهاَ أضْر أماَ ِفي أغ،ِ أف ألمم أوُ أب ُهمم ُبُه أف ُثممّم أنِصممي

ْقِسُمُه ألىَ أت ِد أع أد ُلُه أع أثمماَ ْنِف)ِ ِم أتاَِن اَلّصمم ّد ألُث أجمم أث أوُاٍَت أو أخمم أِلٍب أأ

أعّم أيِ أِلٍب أو ٍة ِمْن ِه ّت أتِصّح ِس أضْرِب أو ٍة ِب ّت أهمماَ ِسمم ٍة ِمممْن ِفي ّت ِسمم
أن ِثيمم أل أث ْيِن أو أت ّد أجمم ْل ٌد،ِ ِل ٍة ِفمميِ أواَِحمم ّت ٍة ِسمم ّت ُكممّل ِبِسمم ٍة ِل ّد أثممٌة أجمم أل أث

أوُاَِت أخ أْل ِل أعٌة أو أب ٍة ِفيِ أأْر ّت ٍة ِس أع أب أأْر أن ِب ِري ُكّل أوِعْش أيممٌة ُأْخممٍت ِل ِن أماَ أث
أعّم ْل ِل ٌد أو ٍة ِفمميِ أواَِح ّت ٍة ِسمم ّت أتمماَِن ِبِسمم أج ْو ُع أز أبمم أأْر ّداٍَت أو أوِسممّت أجمم

أوُاٍَت أخ أيِ أِلٍب أأ أنمميِْ ِمممْن ِه ْث أر اَ أشمم ُعمموُُل أع أت ألممىَ أو أة إ أثم أل أر،ِ أث أشمم أع
ّد أتُر أد أو أد ّداَِت أع أج ْل ألىَ اَ ْيِن،ِ إ أن ْث أوُاَِت اَ أخ أْل ألىَ أواَ ٍة،ِ إ أثمم أل ِرُب أث أتْضمم أو
أهاَ أد ِفي أح ْيِن أأ أل ِث أماَ أت ْلُم أناَِن اَ ْث ُغ اَ ُل ْب ّتًة أت ِرُب ِس أة ِفيِ أتْض أثمم أل أر أث أشمم أع
ُغ ُل ْب أيًة أت ِن أماَ أن أث ِعي ْب أس ْيِن،ِ أو أت أج ْو أثٌة ِللّز أل ٍة ِفيِ أث ّت أة ِسمم أيمم ِن أماَ أث أر ِب أشمم أع
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ُكّل ٍة ِل أج ْو أعٌة أز ّداَِت ِتْس أج ْل ِل أناَِن أو ْث ٍة ِفيِ اَ ّت أنيِْ ِس ْث أر ِباَ أشمم ُكممّل أع ِل
ٍة ّد أثٌة أج أل أوُاَِت أث أخ أْل ِل أيٌة أو ِن أماَ ٍة ِفمميِ أث ّت ٍة ِسمم أيمم ِن أماَ أث أن ِب ِعيمم أب أأْر ُكممّل أو ِل
أيٌة ُأْخٍت ِن أماَ ٌع أث أخاَِت.ٍ ِفيِ أفْر أس أناَ ْلُم اَ

أت(      ٍة أعْن أماَ أث أر أت أو أماَ ُهْم أف ُد أح أل أأ ْب ِة،ِ أق أم ِقْس ْل ِإْن اَ ألْم أف
ِرْث ِنيِ أي ّثاَ ْيُر اَل أن،ِ أغ ِقي أباَ ْل أن اَ أكاَ ُهْم أو ُث ْنُه إْر ِهْم ِم ِث ِإْر ّوِل ِمممْن أك أْل اَ

أحاَُل ْل أل)ِ اَ ِع ِر ُج أظ ّن ألىَ ِباَل أأّن إ أك أساَِب.ٍ ( ْلِح أيِ اَ ِن ّثاَ ُكممْن)ِ ِمممْن ألْم اَل أي
ِة أث أر ّوِل أو أْل أماَُل اَ ْل أم)ِ اَ ُقِس أو أن ( ْي أب أن ( ِقي أباَ ْل ٍة اَ أوُ ِإْخ أوُاٍَت)ِ ِمممْن أك أخمم أأ أو
أْلِب ْو اَ أأ أن ( ِني أناٍَت أب أب أت أو ُهْم أماَ ْعُض أأ أعْن أب أد أبمم أن)ِ  ِقي أبمماَ ْل ِة اَ أوُ ِْلْخ ِبمماَ
ُهْم أِلّن أث ِنيِ ِمْن إْر ّثاَ ِريِق اَل أط ِهْم ِب ِث ّوِل ِمْن إْر أْل ألِف اَ ِد.ٍ ِبِخ أل ْو أْل اَ

ِإْن أو أحِصْر ألْم ( ْن ُثُه أي أأْن ِفيِ إْر ِبمم أن)ِ  ِقي أبمماَ ْل ُهْم اَ أك أر ُهممْم أشمم ْيُر ْو أغ أأ )
ِهممْم ِفي أر)ِ  أصمم أح ْن أف اَ ألمم أت أواَْخ ْدُر ( ُهممْم أقمم أل أقاَِق)ِ  ِتْح ّوِل ِمممْن اَِلْسمم أْل اَ

ِنيِ ّثاَ أصّح أواَل أف ألُة ( أأ ّوِل أمْس أْل ألُة ُثّم اَ أأ ِنيِ أمْس ّثاَ أم إْن ُثّم اَل أسمم أق ْن اَ
ِنيِ أنِصيُب ّثاَ ِة ِمْن اَل أل أأ ّوِل أمْسم أْل ألمىَ اَ ِه أع ِت أل أأ ِهٌر أمْسم أظماَ أك)ِ  أذاَ أفم

ِإّل أو ِإْن ( أن أفمم أممماَ أكمماَ ُه أن ْي أقممٌة أب أف أوُاَ أب ُم ِر ُق ُضمم ْفمم ِه أو ِت أل أأ ِفمميِ أمْسمم
ِة أل أأ ّوِل أمْس أْل ْي اَ أأ ِإّل)ِ  ِإْن أو ُكْن ألْم أو أهًماَ أي ْب أقًة ُم أف أوُاَ أأْن ُم أنمماَ ِبمم أي أباَ أت

أهاَ ّل ُك أب.ٍ ( ِر أهاَ ُض أماَ ِفي أغ أف أل أتاَ أب ْنممُه أصممّح أقممّل157ُثممّم)ِ <ص:  ِم  <
أمْن ٌء ألمُه ( ِة أشمميِْ أل أأ أمْسمم ْل ألمىَ ِمممْن)ِ اَ ُْلو ُه (اَ أذ أخمم ًباَ أأ أممماَ أمْضممُرو ِفي

أب ِر أهاَ)ِ ِمْن ُض ْفِق ِفي ِة أو أي ِن ّثاَ ْو اَل أهاَ.ٍ  أأ ّل ُك
أمْن(      ٌء ألُه أو ِة ِمْن أشيِْ أي ِن ّثاَ ُه اَل أذ أخ ًباَ أأ أنِصيِب ِفيِ أمْضُرو

ِنيِ ّثاَ ألىَ ِمْن اَل ُْلو ْو اَ ِه ِفيِ أأ ِق ْف أن إْن أو أن أكاَ ْي ِه أب ِت أل أأ ِه أمْس ِب أنِصممي أو
أثاَُل ٌق)ِ ِم ْف ِم أو أساَ ِق ْن ْوٌج اَِل أتمماَِن أز ُأْخ أتْت أِلٍب أو أماَ أممماَ ُه أداَ أعممْن إْحمم

أرىَ ُْلْخ أعممْن اَ ْنممٍت أو ألُة ِب أأ أمْسمم ْل ألممىَ اَ ُْلو ٍة ِمممْن اَ ّت ُعمموُُل ِسمم أت ألممىَ أو إ
ٍة،ِ أع ْب أيُة أس ِن ّثاَ ْيممِن ِمْن أواَل أن ْث أنِصمميُب اَ أهمماَ أو ِت ّي ألممىَ ِمممْن أم ُْلو أنمماَِن،ِ اَ ْث اَ

أقِسٌم ْن أماَ ُم ِه ْي أل أثاَُل أع ْفِق أوِم أوُ ْل أتاَِن اَ ّد ألُث أج أث أوُاٍَت أو أخ أقمماٍَت أأ أفّر أت ُم
أتْت ُْلْخُت أماَ ُْلّم اَ أيِ ُِلّم،ِ ُأْخممٍت أعْن ِل ِهمم ُْلْخممُت أو ْيِن اَ أوُ أبمم ِفمميِ أِل

ألىَ ُْلو أعْن اَ ْيِن أو أت ْيِن ُأْخ أوُ أب أعْن أِل أيِ ُأّم ُأّم أو ِه أدىَ أو ْيِن إْحمم أت ّد أجمم ْل اَ
ألىَ ِفيِ ُْلو ألُة اَ أأ أمْس ْل ألىَ اَ ُْلو ٍة ِمْن اَ ّت أتِصّح ِس أنمميِْ ِمْن أو ْث أر اَ أشمم أع

أيُة ِن ّثاَ ٍة،ِ ِمْن أواَل ّت أنِصيُب ِس أهمماَ أو ِت ّي ألممىَ ِمممْن أم ُْلو أنمماَِن اَ ْث أقمماَِن اَ ِف أوُاَ ُي
أتُه أل أأ ّنْصممِف،ِ أمْسمم أرُب ِباَل ُيْضمم أهاَ أف ُف ألممىَ ِفمميِ ِنْصمم ُْلو ُغ اَ ُلمم ْب ّتًة أت ِسمم
أن ِثي أل أث ُكّل أو ْيِن ِمْن ِل أت ّد أج ْل ألىَ ِمْن اَ ُْلو ْهٌم اَ ِة ِفيِ أس أث أل ّث ٍة،ِ اَل أث أل أث ِب

ِة أث ِر أوُاَ ْل ِل ِة ِفيِ أو أي ِن ّثاَ ْهٌم اَل أهمماَ أسمم ْن ٍد ِم أواَِحمم ٍد،ِ ِفمميِ.ٍ  أوُاَِحمم ُْلْخممِت ِب ِل أو
ْيِن أوُ أب أْل ألىَ ِفيِ ِل ُْلو ّتٌة اَ أهاَ ِس ْن ٍة ِفيِ ِم أثمم أل أة أث أيمم ِن أماَ أث أر،ِ ِب أشمم أهمماَ أع أل أو

ِة ِمْن أي ِن ّثاَ ْهٌم اَل ٍد ِفيِ أس ٍد أواَِح أوُاَِح ُْلْخممِت ِب ِل أْلِب أو ألممىَ ِفمميِ ِل ُْلو اَ
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أماَِن ْه ٍة ِفيِ أس أث أل ٍة،ِ أث ّت ْيِن ِبِس أت ُْلْخ ِل ْيِن أو أوُ أب أْل ِة ِفمميِ ِل أيمم ِن ّثاَ أعممٌة اَل أب أأْر

أهاَ ْن ٍد ِفيِ ِم ٍة،ِ أواَِح أع أب أأْر أثاَُل ِب ِم أوِم أد ْفِق أع أوُ ْل أجٌة اَ ْو أثُة أز أل أث أن،ِ أو ِني أب
ْنٌت ِب أتْت أو ْنُت أماَ ِب ْل ِة ُأّم أعْن اَ أثمم أل أث ٍة،ِ أو أوُ ُهممْم إْخمم أن أو ُقوُ أبمماَ ْل ِمممْن اَ

ألىَ ُْلو ألُة اَ أأ أمْس ْل ألىَ اَ ُْلو ٍة،ِ ِمْن اَ أي ِن أماَ أيُة أث ِن ّثاَ أة ِمممْن أتِصممّح أواَل أيمم ِن أماَ أث
أر أشمم أنِصمميُب أع أهمماَ أو ِت ّي ألممىَ ِمممْن أم ُْلو ْهٌم اَ ُق أل أسمم ِفمم أوُاَ أتُه،ِ ُي أل أأ أمْسمم

أرُب ُتْض ألىَ ِفيِ أف ُْلو ُغ اَ ُل ْب أئًة أت أعممًة ِماَ أب أأْر أن أو ِعيمم أب أأْر ِة أو أجمم ْو ِمممْن ِللّز
ألىَ ُْلو ْهٌم اَ أة ِفيِ أس أي ِن أماَ أر أث أش أة أع أي ِن أماَ أث أر ِب أش ِة أوِمْن أع أي ِن ّثاَ أثٌة اَل أل أث

ٍد ِفيِ ٍة أواَِح أث أل أث ُكّل ِب ِل ْبٍن أو ألممىَ ِمممْن اَ ُْلو أماَِن اَ ْه أة ِفمميِ أسمم أيمم ِن أماَ أث
أر أش ٍة أع ّت أن ِبِس ِثي أل أث ِة أوِمْن أو أي ِن ّثاَ أسٌة اَل ٍد ِفيِ أخْم ٍة.ٍ أواَِح أس أخْم ِب

الوصايا كتاب
ُع      ٍة أجْم ّي أنىَ أوِص ْع أم ٍء ِب أصاَ ُق إي ّق أح أت أت ألُه أوُموًُصىَ ِبُموٍُص،ِ أو
ِه،ِ أوُموًُصىَ ٍة ِب أغ ِه أوِصي ِل ْوُ أق ْيت أك أصمم ْو ِء أأ أراَ أقمم ُف ْل أث ِل ُلمم ِليِ ُث ْي أممماَ أأ

ْعت أبّر ُهْم أت ِه أل أد ِب ْع ِتيِ،ِ أب ْوُ أأ أم أد أبمم ّنُف أو أصمم ْلُم ْلُموُِصمميِ اَ أل: ِباَ أقمماَ أف
أتِصممّح ّيُة ( ّلممٍف ُكممّل أوِصمم أك ِإْن ُحممّر ُم أن أو أوُ أكمماَ ُهمم ِفًراَ)ِ  ٌق أكمماَ ِد أصمماَ

ّذّميِّ،ِ ِه ِباَل ِب أر أو ّب أوُِسيِط ِفيِ أع ْل ِبيِّ اَ أحْر ْل ِباَ أح أو >158<ص:  أصّر
ِه ّي ِبمم ِد أوْر أممماَ ْل أذاَ اَ أكمم أو ِه أمْحُجمموٌُر ( ْيمم أل أوُ أع ُهمم ٍه)ِ  أف أسمم ِة ِمممْن ِب ألمم ُجْم

ِبِط أتِصّح اَلّضاَ ُتُه أف ّي ألىَ أوِص أع ُق ( ِري ّط أواَل أهِب)ِ  ْذ أم ْل ِنيِ اَ ّثاَ ألِن،ِ اَل ْوُ أق
أماَ ُه ُد أح ِر أتِصّح أل أأ أحْج ْل ِه،ِ ِل ْي أل ِفيُه أع أل أفاَلّس ٍر ِب ُتُه أتِصّح أحْج ّي أوِصمم

أمْحُجوُُر أجْزًماَ ْل ِه أواَ ْي أل ألِس أع أف ْل ُتُه أتِصّح ِباَ ّي أماَ أوِص أر أك ِك ِه ِفيِ ُذ ِب أباَ
ِة ِفيِ أض ْو أل اَلّر أهاَ.ٍ ( ِل أأْص ُنوٍُن أك ْغًمممىَ أمْج ِه أوُم ْيمم أل ْي أع أأ ِبيِّ)ِ  أصمم أل أو

ّيُة أتِصّح ٍد ُكممّل أوِص ِفمميِ أواَِحمم أو ُهممْم.ٍ ( ْن ْوٍُل ِم ِبيِّ ِمممْن أتِصممّح أقمم أصمم
أهاَ ِق ّل أع أت ِل ٍز)ِ  ّي أم ْوُِت ُم أم ْل ألِف ِباَ ِة ِبِخ أب ِه ْل أتمماَِق،ِ اَ ْع ِْل أل أواَ أو ْي ( أأ ِقيممٍق)ِ  أر

ُتُه،ِ أتِصّح أل ّي أل أوِصمم ِقيمم أو أق إْن ( أتمم أت ُثممّم أع أكمماَِن أممماَ ِِلْم أصممّحْت)ِ 
أهاَ،ِ ِذ ِفي ْن أتُب أت أكاَ ْلُم ِقيِق أواَ  أكاَلّر
أذاَ(      ِإ أصىَ أو ْو ٍة أأ أه ٍة ِلِج أن أل أأْن أفاَلّشْرُط أعاَّم ُكوُ أيًة أت ْعِص أم
ِة أر أماَ ِع ٍة)ِ ِمممْن أك أسمم ِني ٍر أك ِف ْو أكمماَ ِه أأ ِر ْيمم أل أغ ّيُة أتِصممّح أف أوُِصمم ْل أهمماَ،ِ اَ أل
أتِصّح أهاَ أو ِر ْي أغ ِه،ِ ِمْن ِل ِب أر ٍز ُق ِئ أجاَ ِة أو أر أماَ ِع ٍد،ِ أك أفممّك أمْسِج أرىَ أو أأْسمم

ِر ّفاَ ُك ْل ِدي ِمْن اَ ْيمم أصممىَ أأ ْو أأ ْو)ِ  أأ أن( ِلِمي ْلُمْسمم ْي اَ أأ أشممْخٍص)ِ  ِل ّيممٍن ( أع ُم
أممماَ ِر ِفمميِ أك أحممّر ْلُم ِه اَ ِر ْيمم أغ أفاَلّشممْرُط أو أر أأْن ( ّوُ أصمم أت ْلممُك ألممُه ُي ْلِم اَ

أتِصّح أحْمٍل أف ِة ِل أم أج ْع ْلُم ِباَ ُذ)ِ  ّف أن ُت أل (إْن أو أص أف ْن ّياَ اَ أم أح ِلمم ُع ُه أو ُد ُوُجمموُ
ْي أأ أهاَ)ِ  أد ْن ِة ِع ّي أوُِص ْل أأْن اَ ِب أل ( أص أف ْن ُدوِن اَ ِة ِل ّت أهاَ ِس ْن ٍر)ِ ِم ُه ِإْن أأْش أفمم )

أفِصممْل ْن ِة اَ ّت ٍر ِلِسمم ُه أهمماَ أأْشمم ْن أر)ِ ِم أث ْك أأ ُة أفمم أأ أمممْر ْل أواَ أراَُش ( ْوٍج ِفمم ْو أز أأ
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ٍد ّي أصىَ ألْم أس ْلُموُ ّق)ِ اَ أتِح ِه أيْس أممماَِل ِب ِت ِه ِلْح ِث ُدو أد ُحمم ْعمم ِة،ِ أب ّي أوُِصمم ْل اَ
أْلْصُل أدُمُه أواَ أهاَ أع أد ْن أل ِع أة أو أل أوُاَ أنْقِص ُم ِة ِب ّد أحْمِل ُم ْل أك ِفيِ اَ ِلمم أذ

ِة أعْن ّت ٍر.ٍ <ص:  ِس ُه أن159أأْش أهِمي ْب ْلُم أء > اَ أوُْط ْل أن اَ أوُاَ ْل ِع ْل ًذاَ أواَ أأْخ

أر ِمّماَ ِك ِإْن ُذ أف ُكْن ألْم ( أراًَشاَ أت أل ِف أص أف ْن أر أواَ أث ْك أبِع ِمْن أِل أن أأْر ِني ِس
ألْم أك)ِ  ِل أذ أك ّق أف أتِح ِه أيْس أدِم أع أد ِل ْنمم ْو ِع أأ ِة.ٍ ( ّي أوُِصمم ْل ْي اَ أأ ِه)ِ  ِن ُدو أن ِلمم ُدو

ِر أثمم ْك أْل ّق اَ أح أت أِلّن ِفمميِ (اَْسمم ِر)ِ ;  أهمم ْظ أْل أر اَ ِه ّظمماَ ُه اَل ُد أد ُوُجمموُ ْنمم ِع
ِة،ِ ّي أوُِص ْل ِنيِ اَ ّثاَ ّق أل أواَل أتِح أممماَِل أيْسمم ِت ِه ِلْح ِث ُدو أهاَ،ِ ُحمم أد ْعمم أبمماَُر أب ِت ْع أواَ

أذاَ أممماَِل أهمم ِت أممماَ اَِلْح أم ِفي ّد أقمم ِه أت ِت أق أف أوُاَ ِلُممم ِه ;  أْلْصممِل ِفيمم أبممُل ِل أيْق أو
أة ّي أوُِص ْل أحْمِل اَ ْل ِليِ أمْن ِل ُه أي أر أد أأْم ْع ِه أب ّياَ ُخُروِج أح

ِإْن(      أصىَ أو ْو ٍد أأ ْب أع أمّر ِل أت ّقُه أفاَْس ّيُة ِر أوُِص ْل ْي أفاَ أأ ِه)ِ  ِد ّي أس ِل
أمممُل ألممىَ ُتْح أك أع ِلمم أتِصممّح أذ أهمماَ ِل أل أب ْق أي ُد أو ْبمم أع ْل أن اَ ِد ُدو ّي أِلّن اَلّسمم  ;

أب أطاَ ْلِخ أعُه،ِ اَ أل أم ِقُر أو أت ْف ألىَ أي ْذِن إ ِد إ ّي ِإْن ِفمميِ اَلّسمم أفمم أصممّح.ٍ ( أْل اَ
أق أت أل أع ْب ْوُِت أق ْلُموُِصيِ أم ّيُة اَ أوُِصمم ْل ألممُه)ِ اَ ّنممُه أف أِل أت ;  ْقمم ُبمموُِل أو أق ْل اَ

ِإْن أو أق ُحّر.ٍ ( أت أد أع ْع ِه أب ِت ْوُ أل ُثّم أم ِب أيِ أق ِن ألممىَ ُب أة أأّن أع ّي أوُِصمم ْل أم اَ ِبمم
ألُك)ِ إْن أناَ ُتْم ْل ْوُِت ُق أم ْل أشْرِط ِباَ ُبمموُِل ِب أق ْل أوُ اَ ُهمم أهممُر أو ْظ أْل ِد اَ ّي ِللّسمم أف

ْو ُبوُِل أأ أق ْل أد ِباَ ْع ْوُِت أب أم ْل ِد اَ ْب أع ْل ِل أم أف ّد أق أت أف أأّن أو ْق أوُ ْل ألممىَ اَ ِد أع ْبمم أع ْل اَ
ِه أنْفِسمم ِتيِ أيِصممّح أل ِل ْأ أيمم ُلممُه أف ْث ِة ِفمميِ ِم ّي أوُِصمم ْل أممماَ اَ ألُه أك ِفمميِ أقمماَ

ألِب ْط أم ْل ِإْن اَ أو ٍة أوّصىَ ( ّب أداَ أد ِل أص أق أهاَ أو أك ِلي ْو أتْم أق أأ أل ْط ألممٌة)ِ أأ ِط أباَ أف
أم ّد أق أت ْقِف ِفيِ أو أوُ ْل ُق اَ أل ْط ْلُم أهاَ اَ ْي أل أيُة أع أكاَ ِه ِح ّنُه أوْج ْقٌف أأ ألممىَ أو أع
أهمما160َ<ص:  ِك ِل أماَ أل >  ِبُه أقمماَ ُيْشمم أف ِعمميِّ:  ِف أيِ أأْن اَلّراَ ِت ْأ ِفمميِ أيمم
ِة ّي أوُِص ْل ْد اَ أقمم ُق أو أفممّر أأّن ُي أة ِبمم ّي أوُِصمم ْل ِليممٌك اَ ِغمميِ أمْحممٌض أتْم أب ْن أي أأْن أف

أف أضاَ ألىَ ُت ِلُك،ِ أمْن إ أل أيْم ِة ِفيِ أقاَ أضمم ْو ُق اَلّر أفممْر ْل ِإْن اَ أو أصممّح.ٍ ( أأ

أل أف أقاَ أر ُيْص أهاَ ِفيِ ِل ِف ْل ُقوُُل أع ْن أم ْل أِلّن أفاَ أهاَ)ِ ;  ُت أهمماَ ِصّح أف ْل ألممىَ أع أع
أهمماَ،ِ ِك ِل أوُ أماَ ُهمم ُد أف ْقُصمموُ أم ْل ِة اَ ّي أوُِصمم ْل أرُط ِباَ أت ُيْشمم ُلُه،ِ أف ُبمموُ ّيممُن أق أع أت أي أو
ألممىَ اَلّصممْرُف ِة إ أهمم ِة ِج ّبمم ّداَ أيممًة اَل أعاَ أرِض ِر أغمم ْلُموُِصمميِ،ِ ِل ُلُه اَ ْوُ أقمم أو

ُقوُُل ْن أم ْل أر أفاَ أشاَ ِه أأ ألىَ ِب ِة ِفيِ أماَ إ أض ْو أهاَ،ِ اَلّر ِل أأْص ّنممُه أك أمممُل أأ أت ُيْح
ُء ٍه أمِجيِ ألِن أوْج ْط ُب ْل ْقِف ِمْن ِباَ أوُ ْل ألىَ اَ أهاَ أع ِف ْل  أع

ّيُة(      أوُِص ْل اَ أتِصّح)ِ  ِة أو أر أماَ ِع ِل ِه ( ِلِح أصاَ أم أو ٍد)ِ  أذاَ أمْسِج أك أو إْن (
أة ّي أوُِصمم ْل أق)ِ اَ ألمم ْط ِد أأ أمْسممِج ْل ِفمميِ أتِصممّح ِل أصممّح ( أْل أمممُل اَ ُتْح ألممىَ أو أع

ِه ِت أر أماَ ِنيِ ِع ّثاَ أواَل ِه)ِ  ِلِح أصاَ أم ُطممُل أو ْب ِة أت ّي أوُِصمم ْل ِة أكاَ ّبمم ّداَ ِإْن ِلل أل أفمم أقمماَ
ْدت أر أ

أك أ ِلي ِد أتْم أمْسِج ْل ُطُل اَ ْب أت أل:  ّيُة،ِ أفِقي أوُِصمم ْل أث اَ أحمم أب ِعمميِّ أو ِف اَلّراَ
أهاَ أت أأّن ِصّح ِد ِب أمْسِج ْل ًكاَ ِل ْل ِه ِم ْي أل أع ًفاَ أو ْق أل أو ِة ِفيِ أقاَ أض ْو أذاَ اَلّر أهمم

أوُ أقُه ُه ْف أْل أجمُح اَ أْلْر أتِصممّح أواَ أو)ِ  ِة ( أق أد أكاَلّصم ِذّميِّ)ِ  ِلم ِه ( ْيم أل أذاَ أع أكمم أو )
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ِبمميِّ ّد أحْر أتمم ّذّميِّ ِفمميِ أوُمْر أكاَلمم أصممّح)ِ  أْل ِنيِ اَ ّثمماَ ْذ أل أواَل ألِن.ٍ إ أت ُيْق
ِتممٍل أقاَ أو ِة ِفمميِ ( أبمم ِه ْل أكاَ ِر)ِ  أهمم ْظ أْل ٌء اَ أوُاَ أسمم أن أو ّق أكمماَ أحمم ِه،ِ أأْم ِب ِر ْيمم أغ ِب
ِنيِ ّثاَ ِْلْرِث،ِ أواَل أهاَ أكاَ ُت أر أيِ أأْن أوُصوُ أرُجٍل ُيوُِص ألُه،ِ ِل ُت ْق أي أك أوِمْن أف ِل أذ

ْتُل ِد أق ّي أصىَ أس ْلُموُ أيِ ألمُه اَ ْلُموُِصم أِلّن اَ أة ;  ّي أوُِصم ْل ِد اَ ْبم أع ْل ّيٌة ِل أوِصمم
ِه ِد ّي أس أماَ ِل أم أك ّد أق أت

أتِصّح(      ِرٍث أو)ِ  أوُاَ ِل ِر ِفيِ ( أه ْظ أْل أز إْن اَ أجاَ ِقيِ أأ ِة)ِ أباَ أث أر أوُ ْل اَ
ألِف أذاَ أماَ ِبِخ ّدواَ،ِ إ ِنيِ أر ّثاَ ألىَ ألُه،ِ أتِصّح أل أواَل أع ّوِل أو أْل ُة اَ أز أجاَ ِْل اَ

ٌذ ِفي ْن أل أت أو ِة.ٍ ( ّي أوُِص ْل أة ِل أر ْب ِهْم ِع ّد أر ِهْم ِب ِت أز أجاَ ِإ ِة ِفيِ أو أياَ ْلُموُِصيِ)ِ أح اَ
أمممْن161<ص:  ِل أف ّد >  ِة ِفمميِ أر أيمماَ أح ْل ُة اَ أز أجمماَ ِْل أد اَ ْعمم ِة أب أفمماَ أوُ ْل اَ

ْكُس أع ْل ْذ أواَ ّق أل إ ُة ألُه أح أر ْب ِع ْل أواَ أهاَ.ٍ ( أل ْب ِه ِفيِ أق ِن ْوُ ًثمماَ أكمم ِر ِم أواَ ْوُ أيمم ِب
ْي أأ ْوُِت)ِ  أم ْل ِه اَ ِت ْق أوُ ّيُة ِب أوُِص ْل أواَ ُكممّل ( ِرٍث ِل ِر أواَ ْد أقمم ِه ِب ِت ٌوُ)ِ ; ِحّصمم ْغمم أل

ّنممُه ّق أِل أح أت أل ُيْسمم ٍة ِب ّي ْيممٍن أوِصمم أع ِب أو أيِ ( ْدُر ِهمم ِه أقمم ِت أحٌة ِحّصمم أصممِحي
أتِقممُر ْف أت ألممىَ أو ِة إ أز أجمماَ ِْل ألِف ِفمميِ اَ ِت أصممّح)ِ ِلْخ أْل أراَِض اَ ْغمم أْل ِفمميِ اَ
أياَِن،ِ ْع أْل ِنيِ اَ ّثاَ ِقُر أل أواَل أت ْف أت
ّيُة(      أوُِص ْل أتِصّح)ِ اَ أحْمِل أو ْل ِباَ أرُط ( أت ُيْش ُلُه أو أصاَ ِف ْن ّياَ اَ ْقٍت أح أوُ ِل

ألُم ْع ُه ُي ُد أهمماَ ُوُجمموُ ُل أب ْق أي أو أهاَ)ِ  أد ْنمم أصممىَ ِع ْلُموُ أل ألممُه اَ ْبمم أوُْضممِع،ِ أق ْل إْن اَ
أحْمُل ْل أناَ: اَ ْل ألُم ُق ْع أياَِن ُي ْع أْل أكاَ ِفِع)ِ  أناَ أم ْل ِباَ أو أذاَ ( أكمم أو ٍة ( أر أممم أث ْو ِب أحْمممٍل أأ

أثاَِن ُد أيْح ِنيِ ِفيِ أس ّثاَ أواَل أصّح)ِ  أْل أماَ أل اَ ِه أدِم أع أن ِل أتِصّح اَْل أو)ِ  ِد ( أح أأ ِب )
ُنممُه ّي أع ُي أو ِه)ِ  ْي أد ْب ِرُث أع أوُاَ ْلمم ِة اَ أسمم أجاَ أن ِب أو أحممّل ( أفمماَِع أم ِت ْن أهمماَ اَِل ْلممٍب ِب أك أك

ٍم ّل أع ْبٍل ُم ِز ٍر أو أخْممم ُبمموُِت أو ُث ِل ٍة)ِ  أممم أر أت أصمماَِص ُمْح ِت أهمماَ اَِلْخ ألِف ِفي ِبِخ
ْلِب أك ْل ِر اَ ُقموُ أع ْل ْوُ اَ ألم أو ِر.ٍ ( ِزيم ْن ْلِخ أصممىَ أواَ ْو ْلمٍب أأ أك ْي ِمممْن ِب أأ ِه)ِ  ِبم أل ِك

أفِع أت ْن ْلُم أهاَ اَ ٍد ِفيِ ِب ْي ْو أص ٍة أأ أي ْو أماَِش أصىَ أزْرٍع أأ ْلُموُ ِل أطىَ)ِ  ْع أأ ألُه (
ِييممٍن ْع أت ِب أهاَ)ِ  أد أح أأ ِرُث ( أوُاَ ْل ُكممْن ألمْم (إْن أفمماَ ٌع ألمُه أي أفمم أت ْن ْلمٌب)ِ ُم ِه أك ِبم

ُتُه ّي أوِص أغْت)ِ  أل ْوُ ( أل أو أن ( ٌع أممماٌَل ألُه أكاَ أفمم أت ْن ألٌب)ِ ُم ِك أهمماَ أو أوّصممىَ ِب أو )
أهاَ ْو ِب أهاَ أأ ْعِض أب أصممّح ِب أْل ْي أفاَ أأ أهمماَ)ِ  ُذ ُفوُ ِة ُن ّي أوُِصمم ْل ِإْن اَ أو ْي ( أأ أرْت)ِ  ُثمم أك

ألُب ِك ْل أصىَ اَ ْلُموُ أقممّل اَ أو أهمماَ.ٍ ( ّنممُه ِب أِل أممماَُل)ِ ;  ْل ْيممٌر اَ أهمماَ أخ ْن ْذ ِم أل ; إ
أة أم أهاَ،ِ ِقي ِنيِ أل ّثاَ ُذ أل أواَل ُف ْن أهاَ ِفيِ إّل أت ِث ُل أماَ ُث ْوُ أك ُكْن ألْم أل أهاَ أي أع أم
أهاَ أماٌَل ّن ِل

أ أسْت ;  ْي ِه ِمْن أل ْنِس ّتىَ ِج أضّم أح ِه،ِ ُت ْي أل ِلُث إ ّثاَ ّوُُم أواَل أقمم ُت
ِر ِدي أتْق ِة162<ص:  ِب ّي ِل أماَ ْل أهمماَ > اَ أضممّم ِفي ُت ألممىَ أو أممماَِل،ِ إ ْل ُذ اَ أنّفمم ُت أو

ّيُة أوُِص ْل ُلممِث ِفمميِ اَ أجِميممِع ُث ْل ْي اَ ِه ِفمميِ أأ ِر ْد ألب ِمممْن أقمم ِك ْل ْوُ اَ ألمم أو )
أصىَ ْو ْبٍل أأ أط ألُه ِب ْبُل أو ٍوُ أط ْه ْبٌل أل أط ُع أيِحممّل أو أفمماَ ِت ْن ِه اَِل ْبممِل ِبمم أط أك

أرُب ُيْض ِه أحْرٍب)ِ  ِوُيِل ِب ْه ّت ْبُل ِلل أط أو)ِ  أرُب ( ُيْض أحِجيٍج)ِ  ِه ( ِم ِب أل ْع ِْل ِل
ّنُزوِل ْي ِباَل أأ ألمْت)ِ  أحاَِل.ٍ (ُحِم ِت ّيُة أواَِلْر أوُِصمم ْل ألممىَ اَ أع أتِصمّح ( ِل ِنيِ)ِ  ّثماَ اَل
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ْوُ ألمم أو أصممىَ ( ْو ْبممِل أأ أط أوُ ِب ُهمم أو ِوُ)ِ  ْهمم ّل ِرُب أممماَ اَل ِه أيْضمم أن،ِ ِبمم ُثمموُ ّن أخ ْلُم اَ
ُطُه أس ٌق أو ّي ُه أض أفاَ أر أط أعاَِن أو أغْت أواَِس أل أح إْن إّل ( أل أحممْرٍب أص ْو ِل أأ

ِه ِت أئ ْي أه ِب ْو أحِجيٍج)ِ  أأْن أأ أر ِب ّي أغ أتِصّح ُي ِه.ٍ  أف ِب
ِغيِ(      أب ْن أي أيِ أل أأْن أفْصٌل:  أر ُيوُِص أث ْك أأ ُلِث ِمْن ِب ِه ُث ِل ; أممماَ

ّنُه أِل ّلىَ { ّلممُه أصمم ِه اَل ْيمم أل أم أع ّل أسمم أل أو ُلممُث،ِ أقمماَ ّث ٍد: اَل ْع أسمم ُلممُث ِل ّث أواَل
ُه أواَ أر ِثيممٌر}ٍ  أخاَِن أك ْي ُة اَلّشمم أد أيمماَ ألممىَ أواَلّز ُلممِث أع ّث أل اَل ّليِ أقمماَ أوُ أتمم ْلُم اَ

ُه ْيُر أغ أهٌة،ِ أو ْكُرو أقاَِضيِ أم ْل ْيٌن أواَ أسمم ُه ُح ْيمُر أغ أممٌة،ِ أو أحّر أسمُن ُم أْلْح أواَ
أص أأْن ُق ْن ُلِث ِمْن أي ّث ًئاَ اَل ْي ِإْن أشم أف ْلُموُِصميِ ( أد)ِ اَ ألمىَ أزاَ ُلمِث أع ّث اَل

ّد أر أو ًئاَ.ٍ ( ْي ِرُث أش أوُاَ ْل ألْت اَ أط ّنُه ِفيِ أب أِل ِد)ِ ;  ِئ ّقممُه اَلّزاَ ِإْن أح أو أز ( أجمماَ أأ

ُتُه أز أجاَ ِإ ِة أف ّي أوُِص ْل ِل ٌذ)ِ  ِفي ْن ِفيِ أت أو ِد.ٍ ( ِئ ْوٍُل ِباَلّزاَ ّيٌة أق ِط ْنممُه أع ٌة)ِ ِم أأ أد أتمم ْب ُم
ّيُة أوُِص ْل أواَ ِة ( أد أياَ ِإْن ِباَلّز أو ٌوُ)ِ  ْغ ُكْن ألْم أل ِرٌث أي ألْت أخاَّص أواَ أط ِفمميِ أب

ِد ِئمم أِلّن اَلّزاَ ّق ;  أحمم ْل أن اَ ِلِمي ْلُمْسمم أل ِل أبممُر أف أت ْع ُي أو أز.ٍ ( أممماَُل)ِ ُمِجيمم ْل اَ
أصىَ ْلُموُ ِه اَ ِث ُل ُث أم ِب ْوُ أي ْوُِت ( أم ْل أل اَ ِقي أم أو ْوُ ِلممُف أي أت أيْخ أو ِة)ِ  ّي أوُِص ْل ْدُر اَ أقمم

ُلِث ّث ألِف اَل ِت ِر ِباَْخ ْد أماَِل أق ْل ْيِن ِفيِ اَ أم ْوُ أيم ْل أبمُر اَ أت ْع ُي أو ُلمِث)ِ ِممْن ( ّث اَل
ِذي ّل ْيًضاَ ُيوُِصيِ اَ أأ ِه.ٍ ( ٌق ِب ْت أق ِع ّل ْوُِت)ِ <ص:  ُع أم ْل ٌء163ِباَ أوُاَ أس  <
أق ّل ِة ِفيِ أع أرِض ِفمميِ أأْم اَلّصّح أممم ْل ٌع اَ أبممّر أت أو أز ( ِه ِفمميِ ُنِجمم أرِضمم أم

ْقممٍف أوُ ٍة أك أبمم ِه ْتممٍق أو ٍء،ِ أوِع أراَ ْبمم ِإ أذاَ أو ِإ أع أو أممم أت أعمماٌَت اَْج أبّر أقممٌة أت ّل أع أت ُم
ْوُِت أم ْل أز ِباَ أج أع أهاَ أو ْن أع ُلُث)ِ  ّث ِإْن اَل أف أض ( أمّح أأْن أت أك ُق)ِ  ْت ِع ْل أل اَ أذاَ أقمماَ إ

ُتْم ِمّت ْن أأ أراٌَر أف ُهْم أأْح أن ْي أب أع)ِ  ِر ْق ُأ أمْن ( أجْت أف أر ُتُه أخ أع أق ُقْر أت ْنُه أع ِم
أيِ أممماَ ُلِث،ِ أبِقمم ّث أل ِبمماَل ُق أو أتمم ْع ْقٌص ُكممّل ِمممْن ُي ْو ِشمم أأ ْي ( أأ ُه)ِ  ْيممُر أغ

أض أمّح ْيُر أت ْتِق أغ ِع ْل أط اَ ُقّس ألممىَ ( أع ُلممُث)ِ  ّث أجِميممِع اَل ْل ْوُ اَ ألمم أصممىَ أف ْو أأ

ٍد ْي أز ٍة ِل أئ ٍرو ِبِماَ أعْم ِل أن أو أخْمِسي ٍر ِب ْك أب ِل أن أو أخْمِسي ُلُث ِب ُث ِه أو ِل أئٌة أماَ ِماَ
أيِ ِط ْع ٌد ُأ ْي أن،ِ أز ُكّل أخْمِسي ٍرو ِمْن أو ٍر أعْم ْك أب أسًة أو أن أخْم ِري أوِعْشمم

ْو أأ ْي ( أأ أوُ)ِ  أع ُه أم أت ُق اَْج ْت ِع ْل أأْن اَ أكمم ُه)ِ  ْيممُر أغ أو أصممىَ ( ْو ْتممِق أأ ِع ٍم ِب ِل أسمماَ
ٍد ْيم أز ِل ٍة أو أئم ُلمُث ِبِماَ ّث أط)ِ اَل ُقّسمم أمماَ ( ِه ْي أل أتممِق أع ْع ْلُم ِل ِة)ِ  أمم ِقي ْل ِباَ أذاَ ( ِإ أفم
أنْت ُتُه أكاَ أم أئًة،ِ ِقي ُلُث ِماَ ّث أئًة أواَل أق ِماَ أتمم ُفُه أع ٍد ِنْصم ْيمم أز ِل أن أو أخْمُسموُ
ِفيِ أو ْوٍُل ( ّدُم أق أق أل ُي أف ُق)ِ  ْت ِع ْل ُكمموُُن اَ ٍد أي ْيمم أز أثمماَِل ِفمميِ ِل ْلِم أشمميٌِْء اَ

أع أم أت ْو)ِ اَْج أأ أعاٌَت ( أبّر أأْن أت أك ٌة)ِ  أز أج ْن أق (ُم أت ْع أق أأ ّد أص أت أف أو أقمم أو أم أو ّد ُقمم )
أهاَ ْن ّوُل)ِ ِم أْل ّوُل اَ أْل أفاَ ّتىَ ( ِتّم أح ّقممُف أي أوُ أت أي أو ُلممُث)ِ  ّث أيِ أممماَ اَل أعممْن أبِقمم

ِة أز أجاَ ِرِث إ أوُاَ ْل ِإْن اَ أف أدْت ( أضّم ُوِج ِب أعًة)ِ  ْف ّداَِل ُد أد اَل أح ّت أواَ ْنُس ( ْلِج اَ
ْتممِق ِع ٍد أك ِبيمم ْو أع ِء أأ أراَ ْبمم أأْن إ أكمم أل أجْمممٍع)ِ  ُكممْم أقمماَ ُت ْق أت ْع ْو أأ ُكممْم أأ ُت ْأ أر ْب أ

أ

أع ِر ْق ُأ أذًراَ ِفيِ ( أح ْتِق)ِ  ِع ْل ّتْشِقيِص ِمْن اَ أجِميممِع ِفمميِ اَل ْل أط اَ ُقّسمم أو )
ِة ِفيِ أم ِقي ْل ِباَ ِه)ِ  ِر ْي أماَ أغ أم أك ّد أق ِإْن أت أو ْنممُس ( ْلِج أف)ِ اَ أل أت أف اَْخ أصممّر أت أو )
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ُء أل أك ِإْن ُو ُكْن ألْم أف أهاَ أي أأْن ِفي أك ٌق)ِ  ْت أق ِع ّد أص ٌد،ِ أت أف أواَِح أق أو أخُر،ِ أو آَ
أأ أر ْب أ

أ أخُر أو ُلُث آَ ّث أط)ِ اَل ُقّس أعًة.ٍ ( ْف أهمماَ ُد ْي أل ِإْن أع أو أهمماَ ( ِفي أن)ِ  ٌق أكمماَ ْتمم ِع
ُلُث ّث أط)ِ اَل ُقّس أهاَ ( ْي أل ْيًضاَ أع ِفيِ أأ أو ْوٍُل ( ّدُم أق أق أماَ ُي أك ُق)ِ  ْت ِع ْل أم اَ ّد أقمم أت

ْوُ أل أن أو أهاَ أكاَ ْعُض أجًزاَ أب ْن أهاَ ُم ْعُض أب ًقمماَ أو ّل أع ْوُِت ُم أم ْل أم ِبمماَ ّد أجممُز ُقمم ْن ْلُم اَ
ْوُ أل أماَ.ٍ ( ُه ْن أن ِم أداَِن ألممُه أكاَ ْبمم ْي أع أأ أقممْط)ِ  أث أل أف ِل أممماَ أثمماَ ُه ِلٌم أل أسمماَ )

ِنٌم أغاَ أل أو أقاَ ْقت إْن أف أت ْع ِنًممماَ أأ ِلٌم أغاَ أسمماَ أق ُثممّم ُحممّر أف أتمم ْع ِنًممماَ أأ أغاَ
أرِض ِفمميِ أل أممم أو ِه)ِ  ِت ْوُ ُلمِث ِمممْن أيْخممُرُج أممم ّث أماَ إّل اَل ُه ُد أحمم أقممْط.ٍ أأ أف

ِنٌم أغاَ أق)ِ  أت أع أقْط.ٍ <ص:  ( أل164أف أو أماَِل > ( ِت أع)ِ ِلْح أراَ ْق أج أأْن إ أتْخُر
أعُة ُقْر ْل ِة اَ ّي ْلُحّر ٍم،ِ ِباَ ِل أساَ أزُم ِل ْلمم أي ُق أف أقمماَ ٍم إْر ِن ُفمموُُت أغمماَ أي أشممْرُط أف

ْتِق ٍم،ِ ِع ِل ْوُ أساَ أل أجاَ أو أر ُلِث ِمْن أخ ّث ّلممًث اَل أث ْوُ ُم ألمم أو أصممىَ ( ْو ْيممٍن أأ أع ِب
ٍة أر أيِ أحاَِض ُلُث ِه ِه،ِ ُث ِل ِه أماَ ِقي أباَ ِئٌب أو ْع ألْم أغاَ أف ْد أهاَ ُت ّل ِه ُك ْيمم أل ِفمميِ إ

أماَِل ِت أحاَِل)ِ ِلْح ْل ألممِف اَ أصممّح أت أْل أواَ ِئِب.ٍ ( أغمماَ ْل ّنممُه اَ ّلُط أل أأ أسمم أت ألممىَ أي أع
أصّرِف ّت ُلِث ِفيِ اَل ّث أهاَ اَل ْن أِلّن ِم ْيًضاَ)ِ ;  أث أأ ِر أوُاَ ْل ّلُط أل اَ أس أت ألممىَ أي أع

ْيِن أث ُل ّث أهاَ،ِ اَل ْن أماَِل ِم ِت ِة ِلْح أم أل ِئِب،ِ أسمم أغمماَ ْل ِنيِ اَ ّثمماَ ُع أواَل أطمم ْق أظممُر ُي ّن اَل
ِرِث.ٍ  أعْن أوُاَ ْل اَ

أذاَ(      ّنمماَ أفْصممٌل: إ أن أض أظ أر أممم ْل ًفمماَ اَ ْي أمُخوُ أخمماَُف أأ ْنممُه ُي ِم
ألْم ْوُُت.ٍ ( أم ْل ْذ اَ ّف أن ٌع ُي أبّر أد أت ألىَ أزاَ ُه أع ّن أِل ُلمِث)ِ ;  ّث ِه أمْحُجموٌُر اَل ْيم أل أع

ِة ِفيِ أد أياَ ِإْن اَلّز أف ْتِح ( أف ِب أ)ِ 
أ أر ِء أب ّيممِن اَلممّراَ أب أت ِل أذ)ِ  ّفمم ُن ِم ( أد ِر أعمم أحْجمم ْل اَ

ِإْن أو ُه ( ّناَ أن أر أظ ْي أت أمُخمموٍُف أغ أممماَ ِإْن أف أل أفمم ألممىَ ُحِممم ِة)ِ أع أء أجمماَ ُف ْل اَ
أضّم ِء ِب أفاَ ْل ّد اَ أم ْل أهاَ أواَ ْتِح أف ِب ُكوُِن أو أذ أوُس ّفمم ُن ِم.ٍ ( ْلِجيم ْي اَ أأ ِإّل)ِ  ِإْن أو أو
أمممْل ألممْم أهمماَ ُيْح ْي أل أمُخمموٌُف)ِ <ص:  أع أف أهاَِل165( ِإْسمم أك ٍم >  ْوُ ْو أيمم أأ

ْيِن أم ْوُ ْوُ أي أل أو أناَ ( ْك أك ِه ِفيِ أش ِن ْوُ ًفمماَ أكمم ُبممْت ألممْم أمُخوُ ْث ْيممِن إّل أي أب ِبي أط ِب
ْيِن أباًَراَ ُحّر ِت ْع ْيِن)ِ اَ أل ْد ِة أع أد أهاَ أوِمممْن ِباَلّش أمُخمموُِف ( ْل ْتممِح اَ أف ِب ْنممُج)ِ  أل ُقوُ
ِم أهاَ اَلّل ِر أكْسمم أوُ أو ُهمم أد أأْن أو أعِقمم ْن ألُط أت ِم أأْخ أعمماَ ّط ْعممِض ِفمميِ اَل أب

ِء،ِ أعاَ أْلْم أل اَ أل أف ِز ْن أد أت أع أيْص ِه أو ِب أب أسم أخماَُر ِب ُب ْل ألمىَ اَ أماَِغ إ ّد أي اَلم ّد أؤ ُيم أف
ألممىَ أذاَُت إ أو ألِك.ٍ ( أه ْل أيِ اَ ِهمم أو ْنممٍب)ِ  ُدُث ُقممُروٌح أج أداَِخممِل ِفمميِ أتْحمم

ْنِب أج ْل أجٍع اَ أوُ ٍد ِب ِدي ِتممُح ُثممّم أش أف ْن ْنممِب،ِ ِفمميِ أت أج ْل ُكُن اَ أيْسمم ُع،ِ أو أجمم أوُ ْل اَ
أك ِل أذ ْقُت أو ألِك أو أه ْل ِليِث اَ ْث أت ِب أعاٌَف)ِ  أوُر ِء ( ّنُه اَلّراَ أِل ِئٌم)ِ ;  أداَ ِقُط ( ُيْس

أة ّوُ ْلُقمم ألِف اَ ِر ِبِخ ْيمم ِم أغ ِئ ّداَ أهاٌَل اَلمم ِإْسمم أو ّنممُه ( أِل ِتٌر)ِ ;  أوُاَ أتمم أنّشممُف ُم ُي
أباَِت ُطوُ أدِن ُر أب ْل ألِف اَ ِر ِبِخ ْي ِر أغ ِت أوُاَ أت ْلُم أأْن اَ أع أك ِط أق ْن أد أي ْع ٍم أب ْوُ ْو أيمم أأ

ْيِن أم ْوُ ِر أي أكْس ِب ّق)ِ  ِد أو ّداَِل ( أوُ اَل ُه ٌء أو أب،ِ ُيِصمميُب أداَ ْلمم أق ْل أل اَ ّد أو أتمم أتْم
أعُه ُة أم أياَ أح ْل ًباَ اَ ِل ُء أغاَ أداَ ِت ْب أواَ ألِف ( ِبِخ ِلٍج)ِ  ِه أفاَ ِر أراَ ِتْم ُبُه اَْس أب أس أبُة أو أل أغ

ِة،ِ أب ُطوُ ِم اَلّر أغمم ْل أب ْل أذاَ أواَ ِإ أج أفمم أممماَ أهمماَ ّب أأ ُر أفمم ْط أة أأ أر أراَ أحمم ْل أة اَ ّيمم ِز ِري أغ ْل اَ
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أوُخُروُج أك.ٍ ( أل ْه أأ ِم أو أعاَ ّط ْيُر اَل أأْن أغ ِب أتِحيٍل)ِ  أق ُمْس ِر أخ ْن ْطُن أت أب ْل أل اَ أف
ُنُه ِك ْو ُيْم أأ أساَُك.ٍ ( ِْلْم أن اَ ٍة أيْخُرُج أكاَ ّد أجٍع ِبِش أو ْو أو أعُه أأ أم ْي أو أأ أدٌم)ِ 

ٍوُ ِمْن ِريٍف ُعْض ٍد أش ِب أك ألِف أك ِم ِبِخ ِر أد أوُاَِسي أب ْل أر اَ أكمم أذ أن أو أع أكمماَ أممم
ِرِع أضاَ ْلُم ِة اَ أد أفاَ ِر ِِل أراَ ْكمم ّت أممماَ اَل ِهْم ِفمميِ أك ِل ْوُ أن أقمم ِتُم أكمماَ ِرُم أحمماَ ْكمم ُي

أوُحّمىَ أف.ٍ ( ْي ِر اَلّض أكْسمم ِب أقٌة)ِ  ِب ْط ِء ُم أبمماَ ْل ْي اَ أمممٌة أأ ِز أرُح أل أل ْبمم ْو أت أأ )
ِد ِوُْر ْل أكاَ أهاَ)ِ  ْيُر أيِ أغ ِه ِتيِ أو ّل ِتيِ اَ ْأ ٍم،ِ ُكّل أت ْوُ ِغممّب أيمم ْل أيِ أواَ ِهمم ِتمميِ أو ّل اَ

ِتيِ ْأ ْوًُماَ أت ُع أي ِل ْق ُت ْوًُماَ،ِ أو ُلِث أي ّث أيِ أواَل ِه ِتيِ أو ّل ِتيِ اَ ْأ ْيِن أت أم ْوُ ُع أيمم ِلمم ُتْق أو
ْوًُماَ ْيِن،ِ أوُحّمىَ أي أوُ أخ أْل أيِ اَ ِه ِتيِ أو ّل ِتيِ اَ ْأ ْيِن أت أم ْوُ ُع أي أطمم ْق أت ْيِن.ٍ أو أم ْوُ أيمم
أيِ (إّل ِهمم أو أع)ِ  ُبمم ِتمميِ اَلّر ّل ِتيِ اَ ْأ ْوًُممماَ،ِ أتمم ُع أي ِلمم ْق ُت ْيِن،ِ أو أم ْوُ أسممْت أيمم ْي أل أف

أفممًة أِلّن أمُخوُ أم ;  أمْحُممموُ ْل أهمماَ اَ ُذ ِب ْأُخمم ًة أي ّوُ أميِْ ِمممْن ُقمم ْوُ ألِع،ِ أيمم ْق ِْل اَ
ْلُحّمىَ ُة أواَ أر أيِسي ْل أسْت اَ ْي أفًة أل أحاٍَل،ِ أمُخوُ ُع ِب ُب ُلُث أواَلّر ّث ِغممّب أواَل ْل أواَ
ُد ِوُْر ْل ِر أواَ أكْس أهُب ِب ْذ أم ْل أواَ أهاَ.ٍ ( ِل ّو ّنُه أأ ُق أأ أح ْل أمُخوُِف أي ْل ٍر أأْسُر ِباَ ّفاَ ُك
ُدواَ أتاَ ْع أل اَ ْت أرىَ،ِ أق أْلْسمم أحمماَُم اَ ِت ْل أتمماٍَل أواَ أن ِق ْيمم ْيِن أب أئ ِف أكمماَ أت ِديٌم ُم أتْقمم أو

أصاٍَص ِق ْو ِل ٍم أأ أراَُب أرْج ِط أجاَُن ِريٍح أواَْض أي أه ْوٍُج166<ص:  أو أممم  <
ِكِب ِفيِ ٍة أراَ أن ِفي ُق أس ْل أط أد أحاَِمٍل،ِ أو ْع أب أوُْضِع أو ْل أفِصممْل ألممْم أماَ اَ ْن أت

أيِ ِهمم أو أمُة)ِ  أمِشممي ْل ِتمميِ اَ ّل أهاَ اَ أسممّمي ُء ُت أسمماَ ّن أص اَل أل أخ ْل أِلّن اَ ِه ;  ِذ أهمم
أل أوُاَ أْلْح ِقُب اَ ْع أت أك أتْس أل أه ْل ًباَ،ِ اَ ِل أوْجُه أغاَ ِم أو أد أهمماَ أع ِق أحاَ ْل أرِض إ أم ْل ِبمماَ

ّنُه أن ُيِصْب ألْم أأ أد أساَِن أب ْن ِْل أهاَ اَ ٌء،ِ ِفي ألُف أشيِْ ْلِخ ِة ِفيِ أواَ أل أأ أمْسمم
ْلِق ّط ألىَ اَل أهاَ إ ِر ألِن آَِخ ْوُ أماَ أق ِفي أهاَ أو أل ْب أقاَِن أق ِري أيٌة أط ِك ْيِن أحاَ أل ْوُ أقمم ِل

أعٌة ِط أقاَ ِم ِفمميِ أو ِدي ْقمم ّت أصمماٍَص اَل ِق ِم ِل أد أعمم أحمماَِق،ِ ِب ْل ِْل ِفمميِ اَ ِه أو ِر ْيمم أغ
أحاَِق ْل ِْل أماَ ِباَ ِه أنّص أك ْي أل أماَ،ِ أع ِه ُق ِفي أفْر ْل ّق أأّن أواَ أتِح أصمماَِص ُمْس ِق ْل اَ

ُد أل ُع ْب ْنُه أت أمُة،ِ ِم ُوُ اَلّرْح ْف أع ْل ًعاَ أواَ أم أوُاَِب ِفيِ أط ّث ْو اَل أممماَِل أأ ْل أل اَ أو
ْوٌُف ِر ِفيِ أخ ْد ألْم أمْن أأْس أت ْع أل أي ْت أرىَ أق أْلْس ِم،ِ اَ أل أكاَلّرو أممماَ أو ِفي

أذاَ أتِحْم ألْم إ ْل أتاَُل،ِ أي ِق ْل ِإْن اَ أن أو أياَِن أكاَ أم أراَ أت ّنّشاَِب،ِ أي أراَِب،ِ ِباَل ْلِحمم أواَ
أل ِريممِق ِفمميِ أو أف ْل ِلِب،ِ اَ أغمماَ ْل أل اَ أممماَ أو أذاَ ِفي أن إ أبْحممُر أكمماَ ْل ًناَ اَ ِك أسمماَ

ْيِن أئ ِف أكاَ أت ُلُه: " ُم ْوُ أق ُد أو ِزي أم ْل ألىَ " اَ ِر أع أحممّر ْلُم أل اَ ِة ِفمميِ أقمماَ أضمم ْو اَلّر
ٌء أوُاَ أناَ أس أن أكاَ ِلِمي ْو ُمْس ّفاًَراَ أأ ْو ُك أن أأ ِلِمي ّفاًَراَ ُمْس ُك ْو أو أن أأ ِلِمي ُمْس

ّفاًَراَ ُك  أو
ْي(      أأ أهاَ)ِ  ُت أغ ِة أوِصي ّي أوُِص ْل ْيت اَ أص ْو أأ أذاَ ألُه ( أكمم ْو ِب ُعمموُاَ أأ أف ْد اَ

أد ْع أب ِه)ِ  ْي أل ِتيِ إ ْوُ أذاَ أم ْو أك أأ ُه ( ُطوُ ْع أد أأ ْعمم أذاَ أب أكمم ِتيِ)ِ  ْوُ ْو أممم أأ ْلتممه ( أع أج
أد ْع أب ِتيِ ألُه)ِ  ْوُ ْو أم أأ أوُ ( أد ألُه ُه ْع ِتيِ أب ْوُ ْوُ أم أل أر أف أص أت ْق ِه اَ ِل ْوُ أقمم ألممىَ)ِ  أع

أوُ ُه أراٌَر ألُه ( ْق ِإ أل أأْن إّل أف ُقوُ أوُ أي ِليِ ِمْن ألُه ُه ُكوُُن أماَ أي ّيًة)ِ أف أوِصمم
ِفمميِ ِة أو أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أعممُل أك أيممًة ُتْج أناَ ِة أعممْن ِك ّي أوُِصمم ْل ُد اَ أعِقمم ْن أت أو )
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ّنوُِن ِبمماَل ٍة)ِ  أي أناَ ِك أع ِب ِة،ِ أممم ّيمم ّن أل اَل ِعمميِّ أقمماَ ِف ِفمميِ اَلّراَ ِم أو أل ِم،ِ أك أممماَ ِْل اَ
ِه ِر ْي أغ أعاٌَر أو ّنُه إْش أأ ُء أل ِب ِه أيِجيِ ألُف ِفي ْلِخ ْيِع ِفيِ اَ أب ْل أل اَ أقاَ ِفمميِ أو

ِة أضمم ْو أل اَلّر ألٍف،ِ ِب أك ِخ ِل أذ ِلمم أط أو أق ُلُه ِمممْن أأْسمم ْوُ أقمم ِر.ٍ  أحممّر ْلُم أهمماَ اَ ِفي
ِء ّتاَ ِباَل أبُة)ِ  أتاَ ِك ْل أواَ أهُر.ٍ ( ْظ أْل أذاَ اَ ِإ أو أيٌة)ِ  أناَ ِك أب ( أت أل أك أقاَ ْيت أو أوُ أة أن ّي أوُِصمم ْل اَ

ُه أصّحْت أر أك ِعيِّ أذ ِف ًثمماَ اَلّشممْرِح ِفمميِ اَلّراَ أت أبْح أك أسمم ِه أو ْيمم أل ِفمميِ أع
ِة أضمم ْو أممماَ اَلّر أنمماَ أك ِإْن ُه أو ِر أوّصممىَ ( ْيمم أغ ّيممٍن ِل أع ِء ُم أراَ أق ُف ْل <ص: أكمماَ

أمْت167 ِز أل ْوُِت >  أم ْل أل ِباَ ْي ِب أأ ُبوٍُل)ِ  ِر ِمْن أق ْي ِه أغ ِط أراَ ِت أيُجوُُز اَْش أو
أصمماَُر ِت ْق ألممىَ اَِل ٍة أع أثمم أل ُهممْم،ِ أث ْن أل ِم أيُة أتِجممُب أو ِوُ ّتْسمم ُهممْم اَل أن ْي ْو أب أأ )

ٍد ْي أز أك ّيٍن)ِ  أع أط ِلُم ِر ُت ُاَْش ِإْن ( أو ُبوُُل)ِ  أق ْل أن اَ ّيُن أكاَ أع ْلُم ًداَ اَ ّد أع أت ِنمميِ ُم أب أك
ٍد ْي أط أز ِر ُت أع ُاَْش ُبوُِل أم أق ْل ُهْم،ِ اَ ُب أعاَ ِتي أيُة اَْس ِوُ ّتْس ُهْم،ِ أواَل أن ْي ِإْن أب أن أو أكاَ

ُد ّد أع أت ْلُم ألًة اَ ِبي ِنيِ أق أب ٍم أك ُهْم أهاَِش ِء أف أراَ أق ُف ْل أماَ أكاَ أم.ٍ أف ّد أق أت
أل(      ُبوٌُل أيِصّح أو أل أق ّد أو ِة ِفيِ أر أياَ أمْن أح ِل أف ْلُموُِصيِ)ِ  أل اَ ِب أق

ِة ِفيِ أياَ أح ْل ّد اَ أد اَلّر ْع ِة،ِ أب أفاَ أوُ ْل ْكممُس اَ أع ْل ْذ أواَ ّق أل إ أهمماَ.ٍ ألممُه أحمم أل ْب أق
أل أو أرُط ( أت أد ُيْش ْع ْي أب أأ ِه)ِ  ِت ْوُ ْلُموُِصيِ أم ِفيِ اَ ْوُُر)ِ  أف ْل ُبوُِل (اَ أق ْل ِإْن اَ أف )

أت أصىَ أماَ ْلُموُ ْي ألُه اَ أأ ألُه)ِ  ْب أل أق ْب ْلُموُِصمميِ أق ألممْت اَ أط أب ْو ( ُه)ِ أأ أد ْعمم أب
أل ْب ُبوُِل أق أق ْل أبُل اَ ْق أي أف ْو ( أأ ُثُه)ِ  ِر ّد أواَ أهْل أيُر أو ِلُك ( أصممىَ أيْم ْلُموُ ألممُه)ِ اَ

ّيممُن أع ْلُم أصممىَ اَ ْلُموُ ْوُِت اَ أممم ِب ِه.ٍ ( ْلُموُِصمميِ ِبمم ِه أأْم اَ ِل ُبمموُ أق أوُ ِب ُهمم أأْم)ِ 

ُقوٌُف ْوُ أم ِإْن ( أل أف ِب ّنُه أق ْلٌك أأ ْوُِت،ِ ِم أم ْل ِإّل ِباَ أن أو ِرِث أباَ أوُاَ ْل أوُاٌَل ِل ْق أأ

أهاَ أهُر ْظ ِلُث،ِ أأ ّثاَ أهاَ اَل ْي أل أع أنىَ أو ْب ُة ُت أر أم ّث أكْسُب اَل ٍد أو ْبمم أل أع أصمم أن أح ْيمم أب
ْوُِت أم ْل ُبوُِل اَ أق ْل ُتُه أواَ أق أف أن أماَ أو ُه أن ْي أب ُتُه)ِ  أر ْط ِف ألممىَ أو أع ّوِل أف أْل ِلِث اَ ّثمماَ أواَل

أصىَ ْلُموُ ُة،ِ ألُه ِل أر أم ّث أكْسُب اَل ْل ِه أواَ ْي أل أع أقُة أو أف ّن ُة،ِ اَل أر ْط ِف ْل ألممىَ أواَ أع أو
ِنيِ ّثاَ أل،ِ أل اَل ْوُ أو أل ّد أو ألىَ أر أع ّوِل أف أْل ِه ألُه اَ ْي أل أع أر،ِ أماَ أو ِكمم ألممىَ ُذ أع أو
ِنيِ ّثاَ ِلِث اَل ّثاَ أل أل أواَل ألىَ أو أع ْفيِِ أو ّن ْيِن ِفيِ اَل أع ْوُِض أم ْل ُق اَ ّلمم أع أت أممماَ أي

أر ِك ِر ُذ أكْس ِب ِلُب)ِ  أطاَ ُي أو ِرِث.ٍ ( أوُاَ ْل ِم ِباَ ْي اَلّل ُد أأ ْب أع ْل أصممىَ اَ ْلُموُ ألممُه)ِ (اَ
ِه ِة ِب أقمم أف ّن ِباَل أف إْن ( ّقمم أوُ ِه ِفمميِ أت ِل ُبمموُ ِإْن أق أفمم ِه)ِ  ّد أر أد أو أراَ أ

أص أ أل أخ ْل اَ
ّد.ٍ  أر

أذاَ)ِ:أفْصممٌل(      أصممىَ  إ ْو أأ ٍة ( أشمماَ أل ِب أو أنمماَ أة أت أر ِغي ِة أصمم ّثمم ْلُج اَ
أهاَ أت أر ِبي أك أمًة أو ِلي أبًة أس ِعي أم ًناَ أو ْأ ْدِق أض ِلِص ْعًزاَ)ِ  أم ِم أو أممماَ اَِلْسمم أر ِب ِكمم ُذ
أذاَ أكمم أو أكممًراَ ( ُء ِفمميِ أذ أهمماَ ْل أواَ أصممّح)ِ  أْل ِة168<ص:  ِفمميِ اَ > اَلّشمماَ

ِة أد أوُْحمم ْل ِنيِ ِل ّثمماَ ُلُه أل أواَل أو أنمماَ أت أل أي ُعممْرِف.ٍ ( ْل ألًة ِل ًقمماَ أسممْخ أناَ ِفمميِ أوِع
أِلّن أصّح)ِ ;  أْل أم اَ ُق أل اَِلْس ُد أماَ أيْص ِه ِر ِب أغ أماَ ِلِص ِه ّن ِنيِ ِس ّثاَ أل أواَل أقاَ

ُق ُد ألُة أيْص ُع أواَلّسْخ أق ألىَ أت ِر أع أك ّذ أثىَ اَل ْن ُْل ْأِن،ِ ِمْن أواَ ِز اَلّض ْعمم أم ْل أواَ
ُق أناَ ِع ْل أثىَ أواَ ْن ُْل ِز،ِ ِمْن اَ ْعمم أم ْل أهمماَ اَ ُل ْث أكُر أوِم ّذ ْي اَلمم ُي أأ ْد أجمم ْل ْوُ  اَ ألمم أو )
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أل ُه أقاَ ُطوُ ْع ًة أأ ْي ِمممْن أشاَ أأ أنِممميِ)ِ  أد أغ ْعمم ِتيِ أب ْوُ أل أممم أو أم ( أنمم ألممُه أغ
ُتُه ّي أوِص أغْت)ِ  ِه أل ِذ ِإْن أه أو أل ( أل ِمْن أقاَ أو ِليِ)ِ  أم أماَ أن أممماَ ألُه أغ ِفمميِ أك

ِر أحّر ْلُم أيْت اَ ِر ُت ُاَْش ٌة ( أشمماَ ِإْن ألُه)ِ  أن أو أنممٌم ألممُه أكمماَ ِة ِفمميِ أغ أر اَلّصمموُ
ألىَ ُْلو أطىَ اَ ْع ًة أأ أهاَ أشاَ ْن ْو ِم ِة ِفيِ أأ أي ِن ّثاَ أز اَل أيِ أأْن أجاَ ِطمم ْع ًة ُي أشمماَ

ألىَ ِر أع ْيمم ِة أغ أف أمممُل ِصمم أج ْل أواَ ِه.ٍ ( أنِممم أقممُة أغ ّناَ ألِن أواَل أو أنمماَ أت ِتيِّ)ِ أي أخمماَ أب ْل اَ
ِد ِدي أتْشمم ِء ِب أيمماَ ْل أهمماَ اَ ِف أتْخِفي أراَُب أو ِعمم ْل أواَ أماَ أل ( ُه ُد أحمم ْي أأ أأ أخممُر)ِ  أل اَْل

أوُل أناَ أت أمُل أي أج ْل أة،ِ اَ أق ّناَ ْكممُس اَل أع ْل أِلّن أواَ أل ;  أممم أج ْل ِر،ِ اَ أك ّذ أة ِللمم أقمم ّناَ أواَل
أصّح أْل أواَ أثىَ.ٍ ( ْن ُْل ُوُل ِل أناَ ٍر أت ِعي أع أب أقًة)ِ ُسِم أب أناَ ألمم ُه،ِ أح أر ِعيمم ِنيِ أب ّثمماَ أواَل

ُع ْن أم ْل أل اَ أمِل.ٍ ( أج ْل ٍة أكاَ أر أقمم ِة أب أثمم ّل أث ْلُم ِباَ ْوًُراَ)ِ  ِنيِ أثمم ّثمماَ ُقمموُُل أواَل أهمماَُء أي ْل اَ
ِة أد أوُْح ْل ْوُُر ِل ّث أواَل ٌأ ( أد أت ْب ِر)ِ ُم أك ّذ أبممٌر ِلل أخ أهُب أو ْذ أممم ْل أواَ ِة)ِ أحْمممُل ( ّبمم ّداَ اَل

أيِ ِه أغًة أو ِدّب أماَ ُل ألىَ أي ألممىَ أع أع أْلْرِض.ٍ ( أرٍس اَ ْغممٍل أفمم أب ٍر)ِ أو أممماَ أوِح
أماَ ِه أنّص أك ْيمم أل ِعيِّ أع ِف أهاَ اَلّشمماَ ِر أهاَ ِت أهمماَ ِلْشمم ًفمماَ ِفي أل ُعْر أذاَ أفِقيمم أهمم

ألىَ ْهِل ُعْرِف أع أر،ِ أأ أذاَ ِمْص ِإ أن أو ْهِل ُعْرُف أكاَ أهاَ،ِ أأ ِر ْي أراَِق أغ ِع ْل أكمماَ
أس ُفْر ْل أل اَ ِه ُحِم ْي أل أصّح أع أْل أمممُل أواَ أع ْل ّنّص اَ ِد،ِ أجِميممِع ِفمميِ ِبمماَل أل ِب ْل اَ

أذاَ أهمم ألٌف أف ِت ِم ِفمميِ اَْخ ْهمم ِد أف أراَ ْلُممم ّنّص اَ ِبيممُر أيِصممّح ِبمماَل ْع ّت ِه اَل ِفيمم
أوُل أنمماَ أت أي أو أهِب.ٍ ( ْذ أممم ْل أق ِباَ ِقيمم ِغيًراَ اَلّر أثممىَ أصمم ْن ُأ ًبمماَ أو ِعي أم ِفًراَ أو أكمماَ أو

ْي أأ أهاَ)ِ  أس ُكوُ ُع ِبيًراَ أو أكًراَ أك أذ ِليًماَ أو أس ِلًماَ أو أل أوُمْس ِقي أو أصىَ إْن ( ْو أأ

أتاَِق ْع ِإ ٍد ِب ْب أب أع أج ُئ أو ِز ْلُمْج ألِف اَ ِبِخ ًة)ِ  أر ّفاَ أذاَ أماَ أك أل إ ُه أقاَ ُطوُ ْع أأ

ًداَ ْب ْوُ( أع ألمم ِد أوّصممىَ أو أحمم أأ ِه ِب ِقيِقمم ُتوُاَ أر أممماَ ْو أف ُلمموُاَ أأ ِت أل ُق ْبمم ِه أق ِت ْوُ أممم
ُتُه ّي أوِص ألْت)ِ  أط  أب
ِإْن(      أيِ أو ِق ٌد أب ِة أواَِح ّي أوُِص ْل ِل أن)ِ  ّي أع أس أت ْيمم أل ِرِث أف أوُاَ ْلمم أأْن ِل

أكُه،ِ أع ُيْمِسمم أف ْد أيمم أة أو أممم ُتمموٍُل ِقي ْق ِإْن ألممُه أم ُلمموُاَ أو ِت أد ُق ْعمم ْوُِت أب أممم ْل اَ
ُبمموُِل أق ْل أف أواَ أر ِرُث أصمم أوُاَ ْلمم أة اَ أممم أء أمممْن ِقي ُهممْم أشمماَ ْن ْو ِم أممماَ أأ ُه أن ْي أب

أك ِل أذ أك أناَ إْن أف ْل ألك ُق أصىَ ُيْم ْلُموُ ِه اَ ْوُِت،ِ ِب أم ْل ْو ِباَ أوُ أأ ُقمموٌُف،ِ ُهمم ْوُ أم
ِإْن أناَ أو ْل ُبوُِل ُق أق ْل ألْت ِباَ أط ْو أب أأ ّيُة.ٍ ( أوُِص ْل أتمماَِق اَ ْع ِإ أقمماٍَب ِب ألٌث)ِ ; ِر أث أف
ّنُه أقّل أِل ٍد أأ أد ُع أع أق ِه169<ص:  أي ْي أل أع ِإْن اَِلْسُم >  أف أز ( أج ُثممُه أع ُل ُث

ُهممّن ْن أهُب أع ْذ أممم ْل ّنممُه أفاَ أرىَ أل أأ أت أع ُيْشمم أممم ْقٌص)ِ  ْيممِن ِشمم أت أب أق أبممْل)ِ أر )
أرىَ أت أتاَِن ُتْش أس ِفي أن ِه ( ِإْن ِب أل أفم أضم أفمِس أعمْن أف ْن ْيمِن أأ أت أب أق أشميٌِْء أر

أل ِقي أو ِة)ِ  أث أر أوُ ْل ِل أرىَ أف أت ْقٌص ُيْش أر ِش ّب أع ِة ِفيِ أو أض ْو أصّح اَلّر أْل أد ِباَ ْنمم ِع
ِر ِهي أماَ أحاَِب أج أْلْص ِنيِ اَ ّثاَ أفُه أواَل أص ِليِّ أو أزاَ أغ ْل ِر،ِ اَ أه ْظ أْل ِه ِبمماَ ِد أراَ ْنِفمم أوِل

ِه أتْرِجيِحمم أر ِب ّبمم ّنُف أع أصمم ْلُم ْوُ اَ ألمم أو أهِب.ٍ ( ْذ أممم ْل أل ِباَ ِثمميِ أقمماَ ُل ْتممِق ُث ِع ْل ِل
أرىَ أت أل اَْشمم ِب ْقًصمماَ)ِ  ألٍف ِش ْي ِخ ْوُ أيُجمموُُز أأ ألمم أو ُه.ٍ( ُؤ أراَ أوّصممىَ ِشمم

أذاَ أك ِب أهاَ)ِ  ِل أحْم أتْت ِل أأ أف ْيِن ( أد أل أوُ ِة ِب ّي ِوُ ِباَلّس أماَ)ِ  ُه أل أل أف أفّضممُل أو أكُر ُي ّذ اَلمم
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ألىَ أتْت أع أأ ْو)ِ  أأ أثىَ.ٍ ( ْن ُْل أحيِّ اَ ِب ّيٍت ( أم ّلممُه أو ُك أحمميِّ أف ْل أصممّح)ِ ِفمميِ ِل أْل اَ
ِنيِ ّثاَ أحيِّ أواَل ْل ُفُه،ِ ِل ِقيِ ِنْص أباَ ْل ِرِث أواَ أوُاَ ْلُموُِصيِ ِل ْوُ اَ ألمم أو أل ( إْن أقمماَ

أن ُلك أكاَ أكًراَ أحْم ْو أذ أل)ِ إْن أأ أن أقاَ أثىَ أكاَ ْن ُأ ألمُه ( أذاَ أف أماَ)ِ أكمم ُه ْت أد ألمم أوُ أف
ْي أدْت أأ ألمم أكممًراَ أو ُتُه أذ ّي أوِصمم أغممْت)ِ  أل أثممىَ.ٍ ( ْن ُأ أِلّن أو أهمماَ ;  أل أعممُه أحْم أجِمي

أس ْي ٍر أل أك أذ أل ِب أثمىَ،ِ أو ْن ْوُ ُأ ألم أو أل ( أن إْن أقماَ أهماَ أكماَ ِن ْط أب ُه ِب أل أف أكمٌر)ِ  أذ
أذاَ،ِ ْي أك أأ أماَ)ِ  ُه ْت أد أل أوُ أف أدْت ( أل أكًراَ أو أثىَ أذ ْن ُأ ّق أو أح أت ّنممُه (اَْس أِل أكُر)ِ ;  ّذ اَلمم
أد أهاَ ُوِج ِن ْط أب ُة ِب أد أياَ ِز أثىَ أو ْن ُْل ْو أتُضّر أل اَ أأ أدْت ( أل ْيِن أو أر أك أصممّح أذ أْل أفاَ

ْي أأ أهاَ)ِ  ُت ِة ِصّح ّي أوُِص ْل ْي اَ أأ ِه)ِ  ِطي ْع ُي أو أصىَ ( ْلُموُ ِه اَ ِرُث ِبمم أوُاَ ْلمم أواَ أمممْن (
أء ِنيِ أشاَ ّثاَ أواَل أماَ)ِ  ُه ْن ُع ِم ْن أم ْل ِء اَ أضمماَ ِت ْق ِر ِل ِكيمم ْب ّت أد،ِ اَل ْوُِحيمم ّت ِلُث اَل ّثمماَ أواَل
ُع أوُّز أماَ ُي ِه ْي أل  أع

ْوُ(      أل ِه أوّصىَ أو ِن أراَ أن ِلِجي ِعي أب أِلْر ِنٍب)ِ ِمْن ُكّل ِمْن أداًَراَ أف أجاَ
ِنِب أوُاَ ِه أج ِر ِة أداَ أع أب أْلْر ِديٍث اَ أح أك ِفمميِ ِل ِلمم ُه أذ أواَ أهِقمميِّ أر ْي أب ْل ُه اَ ْيممُر أغ أو

أل ِة،ِ ِفيِ أقاَ أض ْو أقّسُم اَلّر ُي أل أو أممماَ ْل ألممىَ اَ ِد أع أد ِر أعمم ّدو ألممىَ أل اَلمم أع
ِد أد ِفمميِ أعمم ُء)ِ  أممماَ أل ُع ْل أواَ أهاَ.ٍ ( ِن ّكاَ ِة ُسمم ّي أوُِصمم ْل أحاَُب اَ أأْصمم ُهممْم.ٍ ( ِم أل ُلمموُ ُع

ٍر ِمممْن اَلّشممْرِع ْفِسممي ِديٍث أت أحمم أل أو أو ٍه)ِ  ْقمم ِف ْدُخُل أو ِهممْم أيمم أمممْن ِفي
أن ُعوُ أم أث،ِ أيْس ِدي أح ْل أل اَ أم أو ْل ُهممْم ِع ِه أل ِقمم ُطُر أل ِب ِء أو أماَ أأْسمم ِة ِب أواَ اَلممّر

أل ُتوُِن أو ْلُم ِإّن ِبمماَ أع أفمم أماَ أد اَلّسمم أجممّر ْلُم أس اَ ْيمم ٍم أل ْلمم ِع أل ِب ٌئ ( ِر ْقمم ُم
ِديٌب أأ ّبٌر أو أع ِبيٌب)ِ <ص:  أوُم أط ْفِع170أو أر ِب ِة >  أع أب أْلْر ًفاَ اَ ْط ألىَ: أع أع

أحاَُب أأْص ْي "  أأ ْيُسوُاَ "  ِء ِمْن أل أماَ أل أذاَ ُع أكمم أو ّلممٌم اَلّشْرِع.ٍ ( أك أت أد ُم ْنمم ِع
أل أقاَ أو أن)ِ  ِري أث ْك أْل ّليِ اَ أوُ أت ْلُم أوُ اَ ُهْم ُه ْن أل ِم ِعميِّ أقاَ ِف أوُ اَلّراَ ُهم ِريمٌب.ٍ أو أق

ْدُخُل أي أو ِة ِفيِ ( ّي ِء أوِص أراَ أق ُف ْل ِكيِن اَ أساَ أم ْل ُقمموُِع اَ ُوُ ِل ْكُسممُه)ِ  أع ِم أو اَْسمم
أماَ ُكّل ُه ْن ألىَ ِم ِر أع أخ أد اَْل ْن ْوُ ِع أل أو ِد.ٍ ( أراَ ِف ْن أماَ اَِل ُه أع أم أضّم أج ِب أك)ِ  ِر ُش

ِه ِل ّو ْيِن أأ أف ِنْص أقّل ( أأ أممماَ ُكّل أو ُه ْن ْنٍف)ِ ِم أثممٌة ِصمم أل أث ألممُه ( ّتْفِضمميُل)ِ أو اَل
أن ْي ِد أب أحاَ ِة آَ أث أل ّث أوّصىَ اَل ْو)ِ  أأ أر( أث ْك أأ ٍد أف ْي أز ِل ِء ( أراَ أق ُف ْل أهُب أواَ ْذ أم ْل ّنُه أفاَ أأ

ِهْم ِد أح أأ ِز ِفيِ أك أوُاَ ِه أج ِئ أطاَ ْع أقممّل إ ّوٍُل أأ أممم أت ِكممْن ُم أممماَ أل أل أك أرُم)ِ  ُيْحمم
أرُم ُهْم ُيْح ُد أح ِم أأ أد أع ِهْم ُوُجوُِب ِل ِب أعاَ ِتي ّنّص اَْس ِه،ِ ِلل ْيمم أل ِإْن أع أن أو أكمماَ
ّياَ،ِ ِن أوُ أغ ُه أل:  ِقي ِهْم أو ِد أح أأ ِم ِفيِ أك أهاَ ِة ِس أم ِقْسمم ْل ِإْن اَ ِه أضممّم أفمم ْيمم أل إ

أعممًة أب أن ِمممْن أأْر أكمماَ ِء.ٍ  أراَ أقمم ُف ْل ْلُخُمممُس ألممُه اَ ْو اَ أسممًة أأ أن أخْم ألممُه أكمماَ
ُدُس،ِ أذاَ،ِ اَلّس أك أه ألُه أو أل:  ِقي ُع أو ُبمم أِلّن اَلّر أقممّل ;  ُع أمممْن أأ أقمم ِه أي ْيمم أل أع

ِء اَْسُم أراَ أق ُف ْل أثٌة،ِ اَ أل أل أث ِقي ّنْصُف ألُه أو ّنممُه اَل أِل ِبممٌل ;  أقاَ ِء،ِ ُم أراَ أقمم ُف ْل ِل
ألِن ّو أْل أر أواَ أماَ ُفّس ِه ْوُُل ِب ّنممُه أق ِعيِّ: إ ِف أماَ اَلّشاَ ِه ِد أحمم أأ أممماَ أك ُه أك أر أكمم أذ
ِعيِّ ِف أطُه اَلّراَ أق أأْس ِة ِمْن أو أض ْو أر اَلّر ّب أع أهاَ أو أصممّح ِفي أأ ِه ِب ْوُجمم أْل ْو)ِ( اَ أأ

أجْمٍع أوّصىَ ِل ّيٍن ( أع ِر ُم ْي ٍر أغ أحِص ْن ِة ُم ّي ِوُ أل أع ْل ِر ِفيِ أصّحْت أكاَ أهمم ْظ أْل اَ
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ألُه أصمماَُر أو ِت ْق ألممىَ اَِل ٍة)ِ <ص:  أع أثمم أل ِء171أث أراَ أق ُف ْل أكمماَ ِنيِ >  ّثمماَ أل أواَل
أِلّن أيِصّح أظ ;  ْف ّل أتِضيِ اَل ْق أب،ِ أي أعاَ ِتي أوُ اَِلْس ُهمم ٌع أو ِنمم أت أل ُمْم أف أو ُعممْر

أخّصُصُه ألِف ُي ِء،ِ ِبِخ أراَ أق ُف ْل ِإّن اَ أف أف ُعممْر ْل أصممُه اَ ِء أخّص أفمماَ ِت ْك ِه ِباَِل ِفيمم
ِة أث أل أث أضّمِن ِب أت ْلُم ِة،ِ اَ أب ِللّصّح ُأِجي أأّن أو أة ِب ِه اَلّصّح أرْت ألّممماَ ِفي أصمماَ
أز أأْصًل أق أأْن أجاَ أح ْل ِه أي أهاَ ِب أر،ِ أمممْن ِفي ِكمم ُهْم ُذ ُوُ أنْحمم ِة.ٍ أو ّي أهاَِشممِم ْل أكاَ

أوّصىَ( ْو)ِ  ِرِب أأ أقاَ أِل ٍد ( ْي أل أز أخ ألُه ُكّل أد ٍة)ِ  أب أراَ ِإْن أق أو ِلًماَ ( أد)ِ ُمْس ُع أب
أن ْو أكاَ ِفًراَ أأ ْو أفِقيًراَ أكاَ ّياَ أأ ِن ًثاَ أغ ِر ْو أواَ ُه.ٍ (إّل أأ أر ْي ًعمماَ أأْصممًل أغ أفْر أو
ْي ِفيِ أأ أصّح)ِ  أْل ْيِن اَ أوُ أب أْل أد اَ أل ْو أْل أماَ أواَ ِة ِفمميِ أك أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم ْذ أك إ

أن أل ْوُ أسممّم أب ُي ِر أقمماَ ُعممْرِف،ِ ِفمميِ أأ ْل ْدُخُل اَ أيمم ُد أو أداَ أْلْجمم ُد،ِ اَ أفمماَ أْلْح أواَ
أل أل:  ِقي ْدُخُل أو ٌد أيمم أحمم ُْلُصمموُِل ِمممْن أأ ُفممُروِع،ِ اَ ْل ِفُقُه أواَ أوُاَ ُيمم ِبيممُر أو ْع أت
ِر أحّر ْلُم ُْلُصوُِل،ِ اَ ُفُروِع ِباَ ْل ْدُخُل أواَ أيمم أل:  ِقيمم ُع،ِ أو أجِميمم ْل أل اَ أو ْدُخُل ( أتمم

أبُة أراَ ِة ِفيِ ُأّم أق ّي أرِب أوِص أع ْل ُهممْم ِفيِ اَ ّن ِل
أ أصممّح)ِ ;  أْل أن أل اَ أتِخممُرو ْف أي

أهاَ،ِ ِنيِ ِب ّثاَ ْدُخُل أواَل أماَ أت ِة ِفيِ أك ّي ِم،ِ أوِص أج أع ْل أل اَ ِعيِّ أقاَ ِف أوُ اَلّراَ ُهمم أو
أوُىَ ْق أْل أر اَ ّب أع ِة ِفيِ أو أض ْو أصّح اَلّر أْل ُة ِباَ أر ْب ِع ْل أواَ أرِب ( ْق أأ ّد ِب أسُب أج ْن ُي

ِه ْي أل ٌد إ ْي ّد أز أع ُت ُه أو ُد أل ْو أل أأ أف ألًة)ِ  ِبي ْدُخُل أق ُد أيمم أل ْو ّد أأ أقُه أجمم ْوُ ْوُ أفمم ألمم أف
أصىَ ْو ِرِب أأ أقمماَ ِنيِّ أِل أسمم ْدُخْل ألممْم أح أن أتمم ّيوُ ِن ْي أسمم ْلُح ْدُخُل اَ أيمم أو ِفمميِ (
أرِب ْق ِه أأ ِب ِر أقاَ أْلْصُل أأ ْي اَ أأ ُع)ِ  أفْر ْل أوُاَِن أواَ أبمم أْل ُد اَ أل ْو أْل أممماَ أواَ ْدُخُل أك أيمم

ُهْم ْيُر أد أغ ْن ِهْم ِع ِئ أفاَ ِت ْن أصّح اَ أْل أواَ ِديُم ( ْق ْبٍن أت ألىَ اَ أأٍخ أأٍب أع ألممىَ أو أع
ِنيِ ّثمماَ أواَل ّد)ِ  ّوُىَ أجمم أسمم أممماَ ُي ُه أن ْي ِء أب أوُاَ ِت ْيممِن ِلْسمم أل ّو أْل ِة ِفمميِ اَ أبمم ْت اَلّر

ْيممِن أر أْلِخي ِة ِفمميِ أواَ أجمم أر ّد ّوُل اَل أْل أر أواَ أظمم ألممىَ أن ِة إ ّوُ ْبممِن إْرِث ُقمم اَِل
ِه ِت أب ُعُصوُ ألىَ أو ِإ ِة أو ّوُ ِة ُق ّوُ ُنمم ُب ْل أْلِخ ِفمميِ اَ ِفمميِ اَ ِة أو أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أك

ِة ِفيِ أي ِن ّثاَ ألِن اَل ْوُ أل أق أو ُع ( ٍة أيْرِج أر ُكوُ ُذ ٍة ِب أث أراَ ِو ِوُي أبْل أو أت أْلُب أيْس اَ
ُْلّم ْبُن أواَ أْلُخ أواَِل أواَ ْنُت)ِ  ِب ْل ّدُم أواَ أق ُي أو ُْلْخُت.ٍ ( ْبممُن أواَ ْنممِت اَ ِب ْل ألممىَ اَ أع
ْبِن ْبِن اَ أِلّن اَ ْبِن)ِ ;  أل اَِل ّو أْل أرُب اَ ْق  أأ

ْوُ(      أل أصىَ أو ْو ِرِب أأ أقاَ ِه أِل ْفِسمم ْدُخْل ألممْم أن ُتممُه أتمم أث أر ِفمميِ أو
ُهممْم ّن ِل

أ أصممّح)ِ ;  أْل أصممىَ أل اَ ُهممْم ُيوُ أتممّص أل أيْخ ِة أف ّي أوُِصمم ْل أن،ِ ِباَ ُقوُ أبمماَ ْل اَ
ِنيِ ّثاَ أن أواَل ُلوُ ْدُخ ُوِل أي أناَ أت ْفِظ ِل ّل ُهْم اَل ُطُل ُثّم أل ْب ُهْم،ِ أي ُب أيِصممّح أنِصممي أو
ِقيِ أبمماَ ْل ِر اَ ْيمم أغ ِة ِل أثمم أر أوُ ْل أل اَ ألممك أقمماَ ِعمميِّ:  ِف أل أأْن اَلّراَ ُقمموُ أيِجممُب أت

أصاَُص ِت ْيِن اَْخ أه أوُْج ْل ّيُة اَ أوُِص ْل أناَ: اَ ِل ْوُ أق ِرِث ِب أوُاَ ْل ألٌة،ِ ِل ِط ِإْن أباَ أهاَ أف أناَ ْف أق أو
ألىَ ِة أع أر أجاَ ِْل ْع اَ أط ْق ُي ْل ِه أف أوُْج ْل ِنيِ ِباَ ّثاَ أل اَل ِهُر ِفيِ أقاَ ّظاَ ِة: اَل أض ْو اَلّر

ّنُه أق أل أأ أممماَ،ِ ِفمميِ أفممْر ِه ِن أياَ أر أِلّن أج أماَ،ِ أو ُه أذ أخمم ْأ أم أأّن أم ُع اَِلْسمم أقمم أي
ّنُه ِك ألُف أل ِة.ٍ  ِخ أد أعاَ ْل > 172ص: <اَ
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أتِصّح(      ّيُة أفْصٌل:  أوُِص ْل ِفِع اَ أناَ أم ِب ٍد ( ْب ٍر أع أداَ ِة أو ّل أغ ُنوٍُت)ِ أو أحاَ
ٍة أد ّبمم أؤ ٍة ُم أتمم ّق أؤ ٍة،ِ أوُم أقمم أل ْط ُق أوُم أل ْط ِْل أتِضمميِ أواَ ْق أد،ِ أي ِبيمم أ

ْ ّت ِة اَل ّلمم أغ أو
ُطمموٌُف ْع ألممىَ أم ِلممُك أع أيْم أو أع.ٍ ( ِف أنمماَ أصممىَ أم ْلُموُ أة ألممُه اَ أعمم أف ْن ِد أم ْبمم أع ْل اَ
أب أساَ ْك أأ أطاَِب أو ِت أكاَِلْح ِة)ِ  أد أتاَ ْع ْلُم أشاَِش اَ ِت ِد أواَِلْح أياَ ِط ِة أواَِلْصمم أر ُأْجمم أو
ِة أفمم ْلِحْر ألِف اَ ِة،ِ ِبِخ أر ِد ّنمماَ ِة اَل أبمم ِه ْل ِة أكاَ أطمم أق ّل أهمماَ أواَل ّن ِل

أ ُد أل ;  أصمم ُتْق
ِة ّي أوُِصمم ْل ْي ِباَ أأ أهمماَ)ِ  ْهُر أم أذاَ)ِ ( أكمم أو ِة ( أممم أْل أصممىَ اَ ْلُموُ أهمماَ اَ ِت أع أف ْن أم أذاَ ِب إ

أجْت ّو أز ْو173<ص:  أت أأ أئْت >  ِط ٍة ُو أه ْب ُكممُه ِبُش ِل أصممىَ أيْم ْلُموُ ألممُه.ٍ اَ
ِفيِ ّنُه ( أِل أصّح)ِ ;  أْل ِء ِمْن اَ أماَ ِة أن أب أق أكْسِب،ِ اَلّر ْل ِنيِ أكاَ ّثمماَ أبممْل أل أواَل

أوُ ِرِث ُه أوُاَ ْلُموُِصيِ ِل ّنُه اَ أِل أدُل ;  ِة أب أع أف ْن ُبْضممِع أم ْل أيِ اَ ِهمم أتُجمموُُز أل أو
ّيُة أوُِصمم ْل أهمماَ،ِ اَ أل ِب ّق أف أتِح أهاَ أيْسمم أل أد ِة،ِ أبمم ّي أوُِصمم ْل ّوُل ِباَ أْل ُع أواَ أنمم أذاَ أيْم أهمم
أر،ِ أْلِخي أل اَ أقاَ ِة ِفيِ أو أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ِنيِ أك ّثمماَ أل اَل أبُه.ٍ ( أْلْشمم أهاَ)ِ اَ ُد ألمم أو

أكاٍَح ِمْن ْو ِن ًنىَ أأ ْي ِز ُكُه أل أأ ِل أصىَ أيْم ْلُموُ ِفيِ اَ أصممّح ألُه.ٍ ( أْل أبممْل اَ
أوُ ُْلّم ُه ُتُه أكاَ أع أف ْن ُتُه ألُه أم أب أق أر ّنُه أو أِل ِرِث)ِ ;  أوُاَ ْل ٌء ِل أهاَ ُجْز ْن ِنيِ ِم ّثمماَ أواَل

أهاَ ُك ِل أصىَ أيْم ْلُموُ أهاَ ألُه اَ ِب أكْس  أك
ألممُه(      ْي أو أأ ُقُه)ِ  أتمماَ ْع ِرِث إ أوُاَ ْلمم ُق ِل أتمماَ ْع ِد إ ْبمم أع ْل أصممىَ اَ ْلُموُ اَ

ِه،ِ ِت أع أف ْن أم أماَ ِب أر أك ّب ِه أع ِر ِفيِ ِب أحّر ْلُم ِه اَ ِر ْي أغ ّنُه أو أِل ِلمٌك ;  ِه أماَ ِتمم أب أق أر ِل
ِكْن ُئ أل أل ِز ُقُه ُيْج أتاَ ْع ِة أعْن إ أر ّفاَ أك ْل ِه اَ ِز أعْج أكْسممِب،ِ أعممْن ِل ْل أذاَ اَ ِإ أو

أقُه أت ْع أقىَ أأ ْب ّيُة أت أوُِص ْل ِه اَ ْي أل أع أو أهاَ.ٍ ( ِل أحاَ ُتُه ِب أق أف أصممىَ إْن أن ْو ِه أأ ِتمم أع أف ْن أم ِب
ًة،ِ ّد أذاَ ُممم أكمم ًداَ أو أبمم ِنيِ ِفمميِ أأ ّثمماَ أواَل أصممّح)ِ  أْل ألممىَ اَ أصممىَ أع ْلُموُ ألممُه،ِ اَ

ُة أر ْط ِف ْل ِة أواَ أق أف ّن ُعُه أكاَل ْي أب أو ْي ألْم إْن ( أأ ْد)ِ  ّبمم أؤ ْلُموُِصمميِ ُي أة اَ أعمم أف ْن أم ْل اَ
أيِصّح أف ِر)ِ  ْأِج أت ْلُمْس أكاَ أصىَ ( ْلُموُ ِه ألممُه ِل ِر ْيمم أغ ِل ألممىَ أو ِإْن اَلّراَِجممِح أع أو )

أة أع أف ْن أم ْل أد)ِ اَ ّب أصّح أأ أْل أفاَ ّنُه ( ُعُه أيِصّح أأ ْي أصىَ أب ْلُموُ أن ألُه ِل ِه)ِ ُدو ِر ْيمم أغ
ْذ174<ص:  أة أل > إ أد ِئمم ِه أفاَ ِر ْيمم أغ ِه ِل ِنيِ ِفيمم ّثمماَ ألًقمماَ أيِصممّح أواَل ْط ُم
أماَِل أك ْلممِك،ِ ِل ْلِم ِلُث اَ ّثمماَ ًقمماَ أيِصممّح أل أواَل أل ْط أراَِق ُم ْغ ِت ِة ِلْسمم أعمم أف ْن أم ْل اَ

ّق أح ِر ِب ْي أغ ْل أصّح اَ أْل أو)ِ اَ ّنُه ( أأ أبُر ( أت ْع أمُة ُت ِد ِقي ْب أع ْل ْي اَ أأ أهمماَ)ِ  ّل ُتممُه ُك أم ِقي
ِه ِت أع أف ْن أم ُلِث (ِمْن ِب ّث أصىَ إْن اَل ْو ِه أأ ِت أع أف ْن أم ّنُه ِب أِل ًداَ)ِ ;  أب أل أأ أن أحمماَ ْيمم أب
ِرِث أوُاَ ْل أهمماَ،ِ اَ أن ْي أب ِنيِ أو ّثمماَ أبممُر أواَل أت ْع ْنممُه ُت أن أممماَ ِم ْيمم ِه أب ِتمم أم ِه ِقي ِتمم أع أف ْن أم ِب
ِه ِت أم ِقي أل أو ٍة ِب أع أف ْن ِء أم أقمماَ أب ِة ِل أبمم أق ِرِث،ِ اَلّر أوُاَ ْلمم أذاَ ِل ِإ أنْت أفمم ُتممُه أكمماَ أم ِقي
ِه ِت أع أف ْن أم أئًة ِب أهاَ ِماَ ِن ُدو ِبمم ًة أو أر أشمم أر أع ِبم ُت ْع ُلمِث ِممْن ُاَ ّث ألمىَ اَل ّوِل أع أْل اَ
أئممٌة،ِ ألممىَ ِماَ أع ِنيِ أو ّثمماَ أن اَل ُعوُ ِإْن ِتْسمم أو أصممىَ ( ْو أهمماَ أأ ًة ِب ّد أم ُممم ّوُ ُقمم

ِه ِتمم أع أف ْن أم أهاَ ُثممّم ِب ِب ُلوُ أك أمْسمم ْلمم أة،ِ ِت ّد ْلُممم أسممُب اَ ُيْح ِقُص أو ّنمماَ ِمممْن اَل
أذاَ ِإ أف ُلِث)ِ  ّث أنْت اَل ُتممُه أكاَ أم ِه ِقي ِتمم أع أف ْن أم أئممًة ِب أهاَ ِماَ ِن ُدو ِبمم أك أو ْلمم أة ِت ّد ْلُممم اَ

أن،ِ ِني أماَ ّيُة أث أوُِص ْل أن.ٍ  أفاَ ِري ِعْش ِب
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ّيُة(      أوُِص ْل أتِصّح)ِ اَ أحّج أو ِب ّوٍُع ( أط ًء ِفيِ أت أناَ ِب ِر)ِ  أه ْظ أْل ألممىَ اَ أع
ِر أه ْظ أْل ِة ُدُخوُِل ِمْن اَ أب أياَ ّن ِه اَل أياًَساَ ِفي ألممىَ ِق أفممْرِض،ِ أع ْل ُلُه اَ ِب أقمماَ أوُم

ُة أر أفْرِض ِفيِ أيُقوُُل: اَلّضُرو ْل أيٌة اَ ِف أت ْن ّوُِع،ِ ِفيِ ُم أط ّت ِهٌر اَل أظاَ ألىَ أو أع
ِة أهاَ اَلّصّح ّن أ

أسُب أ أيُحّج ِمْن ُتْح أو ُلِث.ٍ ( ّث ِه ِمممْن اَل ِد ألمم ْو أب أقمماَِت أأ ْلِمي اَ
أماَ أد أك ّي ِإْن أق أق أو أل ْط أقاَِت أفِمْن أأ ْلِمي ِنيِ ِفمميِ اَ ّثمماَ أواَل أصممّح)ِ  أْل ِمممْن اَ
ِه ِد أل أِلّن أب أب ;  ِل أغاَ ْل ِهيممُز اَ ّتْج أحممّج اَل ْل ْنممُه ِل أض،ِ ِم ِر ُعمموُ ّنُه أو أأ أس ِبمم ْيمم أل

ِلُب أغاَ ْل أم اَ أراَ ِْلْح ْنُه اَ أحّجُة ِم أو ِم ( أل ِْلْس ْأِس ِمْن اَ أهمماَ أر ِر ْي أغ أك أماَِل)ِ  ْل اَ
ُيوُِن ِمْن ّد ِإْن اَل أف أصىَ ( ْو أهاَ أأ ْأِس ِمْن ِب أماَِل أر ْل ْو اَ ُلِث أأ ّث أل اَل ُعِم
ِه ِإْن ِب أق أو أل ْط أة أأ ّي أوُِصمم ْل أهمماَ اَ ْأِس أفِمممْن ِب أممماَِل)ِ <ص:  أر ْل >175اَ

ألىَ أْلْصِل أع أل اَ ِقي أو ّنُه ِمْن ( أِل ُلِث)ِ ;  ّث أرُف اَل أياَ أمْص أصاَ أوُ ْل أمممُل اَ ُيْح أف
ْكُر ِة ِذ ّي أوُِص ْل ِه اَ ْي أل أيُحّج أع أو ْذ ِمْن ( أقاَِت)ِ إ ْلِمي ِه ِممْن أيِجُب أل اَ ِنم ُدو

ِبيِّ أن أْلْج ِل أو أيُحّج176<ص:  أأْن ( أة أعممْن >  أحّجمم ّيممِت)ِ  أم ْل ِم اَ أل ِْلْسمم اَ
ِر ْي أغ ِب ْي ( أأ ِه)ِ  ِن ْذ ِرِث إ أوُاَ ْل ِفيِ اَ ِء ( أضاَ أق أك أصّح)ِ  أْل ْيِن،ِ اَ ّد ِنيِ اَل ّثمماَ أل أواَل

ّد ِه ِمْن ُب ِن ْذ ِر إ أقاَ ِت ْف ألىَ ِلِل ِة إ ّي ّن ِرِث اَل أوُاَ ْلمم ِل ْنممُه،ِ أيُحممّج أأْن أو ِإْن أع أو
أماَ ُيوُِص،ِ ألْم ُه أك أر أكمم ِر ِفمميِ أذ أحممّر ْلُم أس اَ ْيمم أل ِبمميِّ أو أن أْلْج أيُحممّج أأْن ِل

ْنُه ًعاَ أع ّوُ أط أذاَ أت ِه ُيوُِص ألْم إ ّدي ِب أؤ ُي أو ِرُث ( أوُاَ ْل ْنُه)ِ ِمْن اَ ِة أع أك ِر ّت اَل
أب أوُاَِج ْل ِليِّ (اَ أماَ ْل ِة ِفيِ اَ أر ّفاَ ِة أك أر ّفاَ أك أك أهاَ)ِ  ِت أقاَِع ِصّح ِوُ ْل أتاٍَق ِمْن اَ ْع إ
ٍم،ِ أعاَ ْط ِإ ُء أو أل أوُ ْل ِعُم أواَ ْط ُي أو ّيِت.ٍ ( أم ْل ْكُسوُ ِل أي ِة ِفيِ أو أر أكّفاَ أك ِة)ِ  أر ّي أخ ْلُم اَ

أيِميِن ْل أصّح اَ أْل أواَ ّنُه ( ُق أأ ِت ْع ّنممُه ُي أِل ْيًضمماَ)ِ ;  ُبُه أأ ِئ ًعاَ أنمماَ ُقُه أشممْر أتمماَ ْع ِإ أف
ِه،ِ ِق أتاَ ْع ِإ ِنيِ أك ّثاَ أل أواَل أل:  أة أقاَ أر أناَ أضُرو ألىَ ُه أصممّح إ أْل أو)ِ اَ أتمماَِق.ٍ ( ْع ِْل اَ

أأّن ْي ( أأ ِة ِفيِ ألُه)ِ  أب ّت أر ْلُم ِة اَ أر ّي أخ ْلُم ًذاَ أواَ أء ِمممْن أأْخمم أداَ أْل ألِق.ٍ (اَ ْط ِْل اَ
ِه ِمْن ِل أذاَ أماَ ُكْن ألْم إ ِء أي أضمماَ أق أك أكًة)ِ  ِر ْيِن،ِ أت ّد ِنيِ اَلمم ّثمماَ ِد أل أواَل ْعمم ُب ِل

ِة أد أباَ ِع ْل ٍة،ِ أعْن اَ أب أياَ ِلُث ِس ّثاَ ُع أواَل ِن أت ُق أيْم أتاَ ْع ِْل أقممْط اَ ِد أف ْعمم ُب أبمماَِت ِل ْث إ
ِء أل أوُ ْل ّيممِت اَ أم ْل أصممّح ِل أْل أو)ِ اَ ّنممُه ( أأ ْي ( أأ ُع)ِ  أقمم أعمماَُم أي ّط ْو اَل ُة أأ أوُ ِكْسمم ْل اَ
ْنُه أع ْوُ ( أع أل أبّر ِبيِّ أت أن ٍم أأْج أعاَ أط ْو ِب ِء أأ أضاَ أق أك ٍة)ِ  أوُ ْيِن ِكْس ّد ِنيِ اَل ّثمماَ أواَل

ِد أل ْع ُب ِة ِل أد أباَ ِع ْل ِة أعْن اَ أب أياَ ّن أل اَل ْي ( أأ أتمماٍَق)ِ  ْع ُع أل إ أقمم ْنممُه أي ِفمميِ أع )
أماَِع ِت أصّح)ِ ِلْج أْل ِد اَ ْع ِة ُب أد أباَ ِع ْل ِة أعْن اَ أبمم أياَ ّن ِد اَل ْعمم ُب ِء أو أل أوُ ْلمم ّيممِت،ِ اَ أم ْل ِل

ِنيِ ّثاَ ُع أواَل أق ْنُه أي ِه أع ِر ْي أغ أذاَ أك أه ّتْصِحيُح أو ِة ِفيِ اَل أر ّي أخ ْلُم ِة اَ أبمم ّت أر ْلُم أواَ
ًذاَ ألِق ِمْن أأْخ ْط ِْل أل اَ ِفيِ أو أنمماَ أك ُي ِلمم ِة ِفمميِ أممماَ أذ أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أك
أتاَِب ِفيِ أماَِن ِك ْي أْل ُقوُِع أتْصِحيِح ِمْن اَ ُوُ ْل ِة ِفيِ اَ أب ّت أر ْلُم ًء اَ أناَ ألممىَ ِب أع

ِليِل ْع ْنِع177<ص:  أت أم ْل ِة ِفيِ > اَ أر ّي أخ ْلُم ِة اَ أل ُهوُ ِر ِبُس ِفي ْك ّت ِر اَل ْيمم أغ ِب
أتاٍَق ْع ُع إ أفمم ْن أي أو أأّمْل( أت ُي ْل أت أف ّيمم أم ْل ْنممُه اَ أع أقٌة)ِ  أد ألممُه أصمم ٌء)ِ  أعمماَ ُد أو (ِمممْن (
ِرٍث أممماَِع أواَ ِْلْج ِباَ ِبمميِّ)ِ  أن أأْج أممماَ أو ألممُه أك أق ّنُف أن أصمم ْلُم ُه،ِ اَ ْيممُر أغ أل أو أقمماَ
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ِعيِّ ِف أيِ اَلّشاَ ّلُه أرِض ِفمميِ اَل أو ْنُه:  ِه ُوْسممِع أع ّلمم ألىَ اَل أعمماَ أب أأْن أت ِثيمم ُي
أق ّد أص أت ْلُم ْيًضاَ.ٍ اَ أأ

ألُه(      ُع أفْصٌل:  ِة أعْن اَلّرُجوُ ّي أوُِص ْل أعْن اَ أهاَ أو ْعِض ِه أب ِل ْوُ أقمم ِب
أقْضت أة أن ّي أوُِص ْل ْو اَ أهاَ أأ ْلت أط ْب ْو أأ ْعت أأ أج أهاَ أر ْو ِفي أهاَ أأ أسْخت ْو أف أذاَ أأ أه
ِثيِ ِر أوُاَ ألىَ ُمِشيًراَ ِل ِه أوّصممىَ أماَ إ ّنممُه ِبمم أِل ُكمموُُن أل ;  ِه أي ِث ِر أوُاَ إّل ِلمم

أذاَ أع إ أط أق ْن ُق اَ ّل أع أصىَ أت ْلُموُ ْنُه ألُه اَ ْيٍع أع أب ِب أو أتاٍَق ( ْع ِإ أماَ أو ِل أداٍَق)ِ  ِإْص أو
ِه أوّصىَ ِه ِب أذاَ أعْن ِلُخُروِج أك أو ِه( ِك ْل أبٌة ِم ْو ِه ألُه أأ ْهٌن)ِ  أع أر أم ْبٍض ( أق
أذاَ أك أنُه أو ِر ِفيِ ُدو ُهوُ ُظ ِل أصّح)ِ  أْل ِه اَ ِف أك أصْر ِل أذ ِة أعْن ِب أه ِة،ِ ِج ّي أوُِص ْل اَ

ِنيِ ّثمماَ أتممّل أواَل ْع ِء أي أقمماَ أب ِه ِب ِكمم ْل ٍة ِم ّي أوُِصمم ِب أو ِه ( ِذ أهمم أممماَ ِب ِفي أفاَِت)ِ  أصممّر ّت اَل
ِه أوّصىَ أذاَ ِب أك أو ِكيٌل ( ْوُ ِه ِفيِ أت ِع ْي ِه أب أعْرِض ِه أو ْي أل أصممّح)ِ ; ِفمميِ أع أْل اَ

ّنُه أوُّسٌل أِل ألىَ أت ِه أيْحُصُل أماَ إ ُع،ِ ِب ِنيِ اَلّرُجوُ ّثمماَ ُقمموُُل أواَل ْد أي أل أقمم
ُعُه أيْحُصُل ْي ْلُط أب أخ أو ٍة ( أط ْن أوّصممىَ ِح ٍة)ِ  أنمم ّي أع أهمماَ ُم ّنممُه ِب أِل ٌع)ِ ;  (ُرُجمموُ
أهاَ أج أر أكاَِن أعْن أأْخ ْوُ إْم ألمم أو ِم.ٍ ( ِلي ّتْس أصمماٍَع أوّصممىَ اَل ٍة،ِ ِمممْن ِب أر ْب ُصمم
أهاَ أط أل أخ أد أف أوُ أأْج أهاَ ِب ْن ّنُه ِم أِل ٌع)ِ ;  أث أفُرُجوُ أد ًة أأْحمم أد أيمماَ أهمماَ ألممْم ِز ْل أو أناَ أت أت
ّيُة أوُِص ْل ْو اَ أأ أهاَ ( ِل ْث أل ِبِم أذاَ أف أك أأ أو أد أأْر ّنُه ِفيِ ِب أِل أصّح)ِ ;  أْل ِييِب اَ ْع ّت أكمماَل

ِنيِ ّثمماَ ُقمموُُل أواَل أهمماَ أي أر ّي أنْت أعّممماَ أغ ِر أكمماَ ِيي ْغ ّت ِد أكمماَل أوُ أْلْج <ص: ِبمماَ
أطْحُن178 أو ٍة > ( أط ْن أهمماَ أوّصىَ ِح ِة ِب أممم أج ْع ْلُم ِباَ أهاَ)ِ  ْذُر أبمم أعْجممُن أو أو )

أوّصىَ ِقيٍق)ِ  ِه أد أغْزُل ِب أو أوّصىَ ( ْطٍن)ِ  ِه ُق أنْسِج ِب أو أوّصممىَ ( أغممْزٍل)ِ 
ِه ُع ِب ْط أق أو أوّصىَ ( ْوٍُب)ِ  ِه أث أقِميًصاَ ِب ٌء ( أناَ ِب أراٌَس أو ٍة)ِ ِفيِ أوِغ أص أعْر

أهاَ أوّصىَ ِر ِب ُهوُ ُظ ِل ٌع)ِ  ِه (ُرُجوُ ِذ أعاَِل أه ْف أْل ِة ِمْن اَلّصْرِف ِفيِ اَ أهمم ِج
ِة.ٍ  ّي أوُِص ْل اَ
ْوُ أل ِتّمٌة:  ُلِث أوّصىَ أت ُث ِه ِب ِل أف ُثممّم أممماَ أصممّر ِه ِفمميِ أت ِعمم ْيممٍع أجِمي أب ْو ِب أأ

أتاٍَق ْع ْو إ أماَ أأ ِه ِر ْي ُكممْن ألْم أغ ًعمماَ أي أِلّن ُرُجوُ أر ;  أبمم أت ْع ْلُم ُلممُث اَ ِه ُث ِل أممماَ
أد ْن ْوُِت ِع أم ْل أد أل اَ ْن ِة.ٍ ِع ّي أوُِص ْل اَ

أسّن(      ُي ُء أفْصٌل:  أصاَ ِْلي ِء اَ أضاَ أق ْيِن ِب ّد ّد اَل أر ِم أو ِل أظاَ أم ْل أماَ اَ أك
ِة ِفمميِ أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم ُذ أك ْنِفيمم أت أو أياَ،ِ ( أصمماَ أوُ ْل أظممُر اَ ّن ِر ِفمميِ أواَل أأْممم

ِإْن أف أفاَِل)ِ  ْط أْل أهاَ ُيوُِص ألْم اَ أب ِب أقاَِضيِ أنّص ْل ُقوُُم أمْن اَ أهاَ أي ألُه ِب أقاَ
ِة ِفيِ أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص أد أك أزاَ أهاَ أو أء أأّن ِفي أصاَ ِْلي ّد ِفمميِ اَ ِم،ِ أر ِل أظمماَ أم ْل اَ

ِء أضمماَ أق ْيِن أو ّد ِذي اَلمم ّلمم ْعِجممُز اَ ْنممُه أي أحمماَِل ِفمميِ أع ْل أهمماَ أواَِجممٌب،ِ اَ ِفي أو
أهاَ ِل أأْص ّوِل ِفيِ أك أباَِب أأ ْل ُه أمْن اَ أد ْن أعٌة،ِ ِع ِدي ْو أو ِه ِفمميِ أأ ِتمم ّق ِذّم أحمم

ِه ّل ألىَ،ِ ِل أعاَ ٍة أت أكاَ أز أحّج أك ْو أو ْيٍن أأ أدِميِّ،ِ أد ِه أيِجُب ِل ْي أل أيِ أأْن أع ُيوُِص
ِه أذاَ ِب ألْم ألْم إ ْع ِه أي ُه،ِ ِب ْيُر أد أغ أهاَ أزاَ أد،ِ ِفي أراَ ْلُم أذاَ اَ ألممْم ألممْم إ ْع ِه أي ِبمم

ُبممُت أمْن ْث أم أي ِلمم ُع أو ِه:  ِل ْوُ أقمم أر ِمّممماَ ِب ِكمم ِء أسممّن أأّن ُذ أصمماَ ِْلي ِء اَ أضمماَ أق ِب
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ْيِن،ِ ّد ّد اَلمم أر ِم أو ِل أظمماَ أم ْل أذاَ اَ أنمماَ إ ْيِن أكاَ أم ُلمموُ ْع أط أم ِر أوُشمم أوُِصمميِّ ( ِل
ْي أأ ِليٌف)ِ  ْك ٌغ أت ُلوُ ْقمٌل ُب أع ّيمٌة أو أوُحّر ألمٌة ( أداَ أع ألمىَ أو أصمّرِف إ ّت ِفميِ اَل

أصىَ ْلُموُ ِه اَ ألٌم ِب ِإْس ِكْن أو أصّح أل أْل أوُاَُز اَ ِة أج ّي ألىَ ِذّميِّ أوِص ِذّميِّ)ِ إ
ْي179<ص:  أأ ْدٌل >  ِه ِفمميِ أع ِنمم ْي أممماَ أد ِة ِفمميِ أك أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أو

أنىَ ْغ أت ْنُه أواَْس ِه أع ِل ْوُ أق ألٌة ِب أداَ أع أو ِبِق:  ألممْم اَلّساَ أتممْج أو ِز ِفمميِ أيْح أوُاَ أجمم ْل اَ
ألىَ ْوُِل إ ِز أق أوُِجي ْل ِه ِفيِ اَ ِد أل ْو ِر أأ ّفاَ ُك ْل ِر اَ ُهوُ ُظ ّنممُه ِل ُد أأ أراَ ْلُممم ْذ اَ أل إ

أة أي أل ِر ِو ِف أكاَ ْل ألىَ ِل ِه أع ِد أل ْو أن،ِ أأ ِلِمي ْلُمْس أل اَ ألممىَ ُيوُِصمميِ أو ِه أع ِد أل ْو أأ

أيٌة ألُه أمْن إّل أل ِهْم،ِ ِو ْي أل أماَ أع ِتيِ أك ْأ أي أج أس أر أخ ِبيِّ أف ُنوُُن،ِ اَلّص أمْج ْل أواَ
أمْن ِه أو ّق ِفي ُق ِر أفاَِس ْل أمْن أواَ ِدي أل أو أت ْه ألممىَ أي أصممّرِف إ ّت ٍه اَل أف أسمم ِل

ْو ٍم أأ أر ْو أه أماَ،ِ أأ ِه ِر ْي أل أغ ُء أيِصّح أف أصاَ ِْلي ِهْم اَ ْي أل أل إ أو أمىَ أيُضّر ( أع ْل اَ
ِنيِ ِفيِ ّثاَ أواَل أصّح)ِ  أْل أِلّن أيُضممّر اَ أمممىَ ;  ْع أْل ِدُر أل اَ ْقمم ألممىَ أي ْيممِع أع أب ْل اَ

ِء أراَ ِه،ِ أواَلّش ْفِس أن أل ِل ّوُُض أف أف ِه ُي ْي أل ِه،ِ أأْمُر إ ِر ْي أع أغ ِف ُد ّنُه أو أأ ّكممُل ِب أوُ ُي
أماَ ّكُن أل ِفي أم أت أل ِمْن أي أو ِه.ٍ ( ِت أر أش أباَ أرُط ُم أت أيُجوُُز ُتْش أف ُة)ِ  أر ُكوُ ّذ أأْن اَل

أن ُكمموُ أوُِصمميِّ أي ْل ُأّم اَ أو ًة.ٍ ( أأ أر أفمماَِل اَْممم ْط أْل ألممىَ اَ ْو أذاَ ِمممْن أأ أهمماَ)ِ إ ِر ْي أغ
ألْت أص أهاَ،ِ اَلّشُروُط أح أيِ ِفي ِه أبُر أو أت ْع أد ُت ْنم ْوُِت ِع أممم ْل أد اَ ْنمم أوِع أل:  ِقيمم أو

ِة ّي أوُِصمم ْل ْيًضمماَ،ِ اَ أل أأ ِقيمم أممماَ أو أممماَ أو ُه أن ْي ْيًضمماَ أب ِزُل أأ أعمم ْن أي أو أوُِصمميِّ ( ْل اَ
ّد أع أت ِب ِفْسِق)ِ  ْل أممماَِل ِفيِ ِباَ ْل ْو اَ أبٍب أأ أسمم أر،ِ ِب أخمم ِفمميِ آَ ُه أو أنمماَ ْع أم أم ّيمم أق

أقاَِضيِ ْل أذاَ اَ أك أو ْي ( أأ أقاَِضمميِ)ِ  ْل ِزُل اَ أعمم ْن ِفْسممِق أي ْل ِفمميِ ِباَ أصممّح ( أْل أل اَ
أماَُم ِْل ّلممِق اَ أع أت ِل أظُم)ِ  ْع أْل ِلِح اَ أصمماَ أم ْل ِة اَ ّيمم ّل ُك ْل ِه اَ ِت أي أل ِوُ أس ِبمم أقمماَ ِه أو ْيمم أل أع
أل ِب أقاَ أصّح،ِ ُم أْل ِه اَ ِفي أزاَِل أوْجٌه أو ِع ْن ْيًضاَ ِباَِل  أأ

أيِصّح(      ُء أو أصاَ ِْلي ِء ِفيِ اَ أضاَ ْيِن أق ّد ِذ اَل ِفي ْن أت ِة أو ّي أوُِص ْل ِمْن اَ
أل ُحّر ُكّل أقمماَ ّلٍف)ِ  أك أذاَ ُم أكمم ُهْم:  ْعُضمم ِر ِفمميِ أب أثمم ْك أسممِخ أأ ّن ٍذ اَل ْنِفيمم أت أو

ٍة ّي ِن أتاَ أتْح أن ِب ْي ِء أب أفاَ ْل ّذاَِل،ِ اَ أماَ أواَل ِر ِفيِ أك أحّر ْلُم ِة اَ أض ْو أهاَ أواَلّر ِل أأْصمم أو
ِفيِ ّنِف أخّط أو أص ْلُم ُذ اَ ّفمم أن أل ُت ٍة ِب ّيمم ِن أتاَ أفمماَِء أمْضممُموُُم أتْح ْل ّذاَِل اَ أواَلمم
ِد أد أع ٍة،ِ ِب أر ِئ ْي أداَ أوُ أأ ُه ُطوٌُف أو ْع ألىَ أم ُق أيِصّح أع ّل أع أت أي أممماَ أو ِه ُلُه ِب ْوُ أقمم
ألىَ ِمْن أرُط إ أت ُيْش أو ِه.ٍ ( ِر ِر ِفيِ آَِخ أفاَِل أأْم ْط أْل أع اَ ِر أم ُكوُ ْذ أممم ْل أذاَ)ِ اَ أه
ِة ِمْن ّي ْلُحّر أأْن اَ ِليِف.ٍ ( ْك ّت أن أواَل ُكوُ أيممٌة ألممُه أي أل أل ِو أقمماَ ِهممْم)ِ  ْي أل ِفمميِ أع

ِة أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ًء أك أداَ ِتمم ْب ِوُيٍض أل اَلّشممْرِع ِمممْن اَ ْفمم أت ْي ِب أصممىَ أأ ُيوُ أف
أْلُب ْو اَ ّد أأ أج ْل أن اَ أماَ ُدو ِه ِر ْي أس ِمْن أغ ْي أل أو ْهِل.ٍ ( أْل أوُِصمميِّ اَ أصمماٌَء ِل إي
ِإْن أن أف ِذ ِه ألُه أأ أز180<ص:  ِفي أجمماَ ِنيِ ِفمميِ >  ّثمماَ أواَل ِر)ِ  أهمم ْظ أْل أل اَ

ِلُث: إْن أيُجمموُُز،ِ ّثمماَ أن أواَل ّيمم أوُِصمميِّ أع ْل أز اَ ِإّل أجمماَ أل أو ْوُ أف ألمم أو أل: ( أقمماَ
ْيت أص ْو ْيك أأ أل ألىَ إ ُلوُِغ إ ِنيِ ُب ْب ْو اَ ِم أأ ُدو ٍد ُق ْي أذاَ أز ِإ أغ أف أل ْو أب أم أأ ِد أقمم

أوُ ُهمم أوُِصمميِّ أف ْل أك اَ ِلمم أذ أز)ِ  أر أجمماَ ُتِفمم ْغ ِقيُت أواَ ْأ ّتمم ِء ِفمميِ اَل أصمماَ ِْلي ألممىَ اَ إ
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ّوِل،ِ أْل ُق اَ ِلي ْع ّت ِء ِفيِ أواَل أصاَ ِْلي ألىَ اَ ِنيِ إ ّثاَ ُه اَل ُوُ أنْح ْيت أو أص ْو ْيممك أأ أل إ
أنًة أهاَ أس أد ْع أب ّييِ أو أل أوِص أو ألٌن.ٍ( أْلِب ُف ِل أنْصُب أيُجوُُز)ِ  ألممىَ ( أع أوِصيِّ)ِ 

ّد أج ْل أواَ أفاَِل.ٍ ( ْط أْل ِة أحيِّ اَ أف ِهْم ِبِص ْي أل أع ِة)ِ  أي أل ِوُ ْل أِلّن اَ أتممُه ;  أي أل أتممٌة ِو ِب أثاَ
ًعاَ،ِ أيُجمموُُز أشْر ِء ِفمميِ أوِصمميِّ أنْصممُب ألممُه أو أضمماَ ُيوُِن أق ّد ِذ اَلمم ْنِفيمم أت أو

أياَ،ِ أصاَ أوُ ْل أوُ اَ ُه ألىَ أو ْو ِه ِمْن أأ ِبي أ
أل أ أو ُء أيُجوُُز ( أصاَ ِْلي ِويِج اَ أتْز ِطْفممٍل ِب

أِلّن ْنممٍت)ِ ;  ِب أر أو ْيمم أْلِب أغ ّد اَ أجمم ْل ّوُج أل أواَ أز ِغيًراَ ُيمم أة أصمم أر ِغي أواَلّصمم
ْي أأ ُظُه)ِ  ْف أل أو ْيت ( أص ْو أأ ِء.ٍ ( أصاَ ِْلي ْيك اَ أل ْو إ ْيك أأ أل ّوُْضت)ِ إ أممماَ أف ُه ُوُ أنْح أو

أك ُت أقْم أأ أقاَِميِ.ٍ  أك أم
أيُجوُُز(      ِه أو ِقيُت ِفي ْوُ ّت ُوُ اَل أنْح ُق)ِ  ِلي ْع ّت أق أماَ أواَل أب ُوُ أس أنْحمم أو

ْيت أص ْو ْيك أأ أل أنًة،ِ إ أذاَ أس ِإ أء أو ألٌن أجاَ أوُ ُف ُه أرُط أوِصيِّ أف أت ُيْش أو أياَُن ( أب
ِء ُيوُِصيِ أماَ أضاَ أق أك ِه)ِ  ْيِن ِفي ّد ِذ اَل ِفي ْن أت أياَ،ِ أو أصاَ أوُ ْل ِر اَ أأْممم أفمماَِل.ٍ أو ْط أْل اَ

ِإْن أف أر ( أص أت ْق ألىَ اَ ْيت أع أص ْو ْيك أأ أل أذاَ إ أهمم أغاَ)ِ  ْوُُل أل أقمم ْل أرُط اَ أت ُيْشمم أو)ِ  )
ْي أأ ُبوُُل)ِ  أق ْل ُبوُُل (اَ ِء أق أصاَ ِْلي ِفيِ اَ ِم أو أياَ أمممِل ِق أع ْل أمُه اَ أقمماَ أهمماَِن أم أوْج

ًذاَ أل ِمْن أأْخ أو ِة.ٍ ( أل أكاَ أوُ ْل ُبوُُل اَ أق ْل ِفيِ أيِصّح)ِ اَ ْي ( أأ ِه)ِ  ِت أياَ ْلُموُِصمميِ أح اَ
ِفيِ أصىَ ( ْلُموُ أكاَ أصّح)ِ  أْل ِنيِ ألُه اَ ّثاَ أماَ أيِصّح أواَل ْوُ أك ألممُه ألمم ّك أمممٍل أو أع ِب

أأّخُر أت ُبوُُل أيِصّح أي أق ْل أحاَِل،ِ ِفيِ اَ ْل ّد اَ ِة ِفيِ أواَلّر أياَ أوُِصيِّ أح ْل ألممىَ اَ أع
ْيِن أذ ْيِن أه أه أوُْج ْل ألىَ اَ أع ّوِل أف أْل ْوُ اَ ّد أل ِه ِفميِ أر ِت أيماَ أل ُثمّم أح ِبم أد أق ْعم أب
ِه ِت ْوُ أز أم ْوُ أجاَ أل ّد أو أد أر ْع ْوُِت أب أم ْل أغاَ اَ ُء أل أصاَ ِْلي ْوُ اَ أل أو ْيممِن أوّصممىَ ( أن ْث اَ

ْد ألْم ِر أف ْن ِباَلّصممْرِف أي أماَ)ِ  ُه ُد أح أح إْن (إّل أأ ِه)ِ <ص:  أصممّر >181ِبمم
ْي ِد أأ أراَ ِف ْن أيُجوُُز ِباَِل ْلُموُِصيِ أف ِل أو أوُِصيِّ ( ْل أعْزُل أواَ ْل أتىَ اَ ْي أم أأ أء)ِ  أشاَ

ْلُموُِصمميِ أوُِصمميِّ أعممْزُل ِل ْل أوُِصمميِّ اَ ْل ِل ِه أعممْزُل أو ْفِسمم أل أن ِفمميِ أقمماَ
ِة أض ْو أن أأْن إّل اَلّر ّي أع أت ِه،ِ أي ْي أل ْو أع أب أأ ِل ْغ ألىَ أي ِه أع ّن ألممُف أظ أممماَِل أت ْل اَ
ِء أل ِتي ٍم،ِ ِباَْس ِل ِه،ِ أقاٍَض ِمْن أظاَ ِر ْيمم أغ ُة أو أر أبمماَ ِر أوِع أحممّر ْلُم ِة اَ أضمم ْو أواَلّر
أهاَ ِل أأْصمم ْلُموُِصمميِ أو ِل ُع أو أذاَ اَلّرُجمموُ ِإ أو أغ ( ألمم ْفممُل أب ّط ْي اَل أأ أعُه)ِ  أز أنمماَ أو
أوُِصيِّ ْل ِفيِ اَ أفاَِق ( ْن ِْل ِه اَ ْي أل أق أع ّد ِه ُص ِن أيِمي ِب أوُِصيِّ)ِ  ْل أماَ اَ أح أك ِه أصّر ِب

ِة ِفيِ أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ْو أك أأ ْفمٍع ِفميِ ( ِه أد ْي أل أد إ ْعم ُلموُِغ أب ُب ْل أق اَ ّد ُصم
ِه ِن أيِمي ِب ُد)ِ  أل أوُ ْل أماَ اَ أح أك ِه أصّر ِعيِّ ِب ِف ُق اَلّشْرِح ِفيِ اَلّراَ أفممْر ْل ّنممُه أواَ أأ

ْعُسُر أل أمُة أي أقاَ ِة إ أن ّي أب ْل ِه اَ ْيمم أل أك ِفمميِ أع ِلمم ألِف أذ أفمماَِق،ِ ِبِخ ْن ِْل ِفمميِ اَ أو
ٍه ُق أوْج ّد أص أوُِصيِّ ُي ْل أم اَ ّد أق ُلُه أت ْث ِم ِفيِ ِم ّي أق ْل ِر ِفيِ اَ ِة.ٍ  آَِخ أل أكاَ أوُ ْل اَ

الوديعة كتاب
أيِ      ْيُن ِه أع ْل ِتيِ اَ ّل ُع اَ أض أد ُتوُ ْن أهاَ أشْخٍص ِع أظ أف أيْح أسّمىَ ِل ُي

ًعاَ أد ْتِح ُموُ أف ّداَِل ِب ُع اَل أوُاَِض ْل ًعاَ أواَ ِد أهاَ ُموُ ِر أكْسمم أمممْن ِب أز ( أجمم أعممْن أع
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أهاَ ِظ أم ِحْف ِه أحُر ْي أل ْي أع أأ أهاَ)ِ  ُل ُبوُ أهاَ أق ُذ أمْن أأْخ أو ألىَ ( أع أر)ِ  أد أهاَ أق ِظ ْف ِح
ألْم أو ْق ( ِث أهاَ أي ِفي ِه)ِ  ِت أن أماَ أأ أه ِب ِر ُك أهمماَ،ِ ( ُل ُبوُ أق ُة ألممُه)ِ  أر أبمماَ ِر أوِع أحممّر ْلُم أل اَ

ِغيِ،ِ أب ْن أهاَ،ِ أأْن أي أل أب ْق ِفيِ أي ِة أو أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص ْو أيْحُرُم أهْل أك أأ أهمماَ.ٍ  ُل ُبوُ أق
ُه أر ْك أهاَِن،ِ ُي ِإْن أوْج أف ِه ( ِت أن أممماَ أأ ِب أق)ِ  ِث ألممُه أو ُتِحّب)ِ  ُاَْسمم أهمماَ.ٍ ( أهمماَ.ٍ ِفي ُل ُبوُ أق

ْي أأ أماَ)ِ  ُه ُط أشْر أو ِدِع ( ْلُموُ ُع اَ أد ْلُموُ ْيِن أواَ أق ّل أع أت ْلُم أشْرُط اَ أهاَ.ٍ ( <ص: ِب
ّكممٍل182 أوُ أِلّن > ُم ِكيممٍل)ِ ;  أو أع أو أداَ ِْليمم أبٌة اَ أناَ ِت ْلِحْفممِظ.ٍ ِفمميِ اَْسمم اَ

أرُط أت ُيْش أو أغُة ( ِدِع ِصي ْلُموُ أك أك اَ ُت ْع أد ْوُ أت أذاَ،ِ اَْسمم ْو أهمم ُتك أأ ْظ أف أتْح اَْسمم
ْو ُتك أأ ْب أن ِه،ِ ِفيِ أأ ِظ ْف أصممّح ِح أْل ّنممُه أواَ أرُط أل أأ أت ُبمموُُل ُيْشمم أق ْل ًظمماَ اَ ألْف

ْكِفيِ أي أرُط أو أت ُيْش ِنيِ:  ّثاَ أواَل ْبُض)ِ  أق ْل ِلُث اَ ّثمماَ أرُط أواَل أت ِة ِفمميِ ُيْشمم أغ ِصممي
ِد،ِ ْق أع ْل ُوُ اَ أم أماَ أنْح ّد أق أن أت ِة ُدو أغ ِر،ِ ِصي أْلْم أماَ اَ أظ أك ِف أذاَ ُح أم أه ّد أق أت أو
ِظيُر أذاَ أن ألِف أه ْلِخ ِة ِفيِ اَ أل أكاَ أوُ ْل اَ

ْوُ(      أل أعُه أو أد ْو ِبيِّ أأ ْو أص ُنوٌُن أأ ْلُه ألْم أماًَل أمْج أب ْق ِإْن أي أل أف ِب أق
أل أو أن)ِ  أماَُن أيُزوُل أضِم ّد إّل اَلّض ألىَ ِباَلّر ِليِّ إ ِه أو ِر ْوُ أأْم أل أو أع ( أد ْو أأ

ّياَ ِب أف أممماًَل أص ِلمم أت ُه أف أد ْنمم أمْن،ِ ألممْم ِع ِإْن أيْضمم أفممُه أو أل ْت أن أأ ِفمميِ أضممِم
أممماَ أك أصممّح)ِ  أْل ْوُ اَ أف ألمم ألمم ْت أل أأ ِه،ِ أممماَ ِر ْيمم ِنيِ أغ ّثمماَ أمُن أل أواَل أِلّن أيْضمم  ;

أع ِد ْلُموُ أطُه اَ ّل ِه أس ْيمم أل أمْحُجمموُُر أع ْل أواَ ِه ( ْيمم أل ٍه أع أف أسمم ِفمميِ ِب ِبيِّ)ِ  أكاَلّصمم
ِه،ِ أداَِع ُع إي أداَ ِْليمم ُه أواَ أد ْنمم أوُ ِع ُهمم ُد أو أراَ ِر ُممم أحممّر ْلُم ِه اَ ِر ْيمم أغ ِه أو ِفي ِباَلّسمم

أعمُة ِدي أوُ ْل ُع)ِ اَ ِف أت أتْر أو ْيمُث ِممْن ( أداَِع أح ِْليمم ُق اَ ّلمم أع أت ْلُم أهمماَ اَ ْي ِب ِهميِ أأ أت ْن أت
ْوُِت أم ِب ِدِع ( ْلُموُ ْو اَ أدِع أأ ْلُموُ ِه اَ ِن ُنمموُ ِة أوُج ألمم أكاَ أوُ ْل أكاَ ِه)ِ  ِئ أممماَ ْغ ِإ أممماَ أو ُه أل أو )

ُد أداَ ِتْر ّد اَِلْسممم ْقمممٍت)ِ <ص:  ُكمممّل أواَلمممّر ْي183أو أأ ِدِع >  ْلُمممموُ ِل
ُد أداَ ِتْر ّنُه اَِلْس أِل ِلٌك ;  ْو أماَ ِئٌب أأ ْنممُه أنمماَ أدِع أع ْلُممموُ ِل ُه أو أد ْنمم ّد ِع ; اَلممّر

ّنممُه ٌع أِل أبممّر أت ْفِظ ُم ْلِح أهاَ ِبمماَ ُل أأْصمم أو أنممُة ( أماَ أْل ْد اَ أقمم أنًة أتِصمميُر أو أمْضممُموُ
أض ِر أوُاَ أع أهاَ ِب ْن أع أأْن ِم ِد ُه ُيوُ أر ْي أل أغ ْذٍن)ِ ِمْن ِب ِدِع إ ْلُموُ أل اَ أو أر)ِ ( ْذ ُعمم

ٌء ألممُه أوُاَ أسمم أمُن)ِ  أيْضمم أف أع ( أد ْو أتممُه أأ أج ْو ُه أز أد ألمم أو ُه أو أد ْبمم أع أيِ أو أقاَِضمم ْل أواَ
ُهممْم أر ْي أغ أل أو ِقيمم أع إْن ( أد ْو أقاَِضمميِ أأ ْل أِلّن ألممْم اَ أمْن)ِ ;  أة أيْضمم أنمم أماَ أأ

أقاَِضمميِ ْل أهممُر اَ ْظ ِه،ِ ِمممْن أأ ِت أن أممماَ أذاَ أأ ِإ أو أضممّم ألممْم ( ِب ِزْل)ِ  ِة ُيمم ّيمم ِن أتاَ ّتْح اَل
ِر أكْس ُه اَلّزاَِي أو أد أي أهاَ ( ْن أزْت أع أنُة أجمماَ أعاَ ِت أمممْن اَِلْسمم أهمماَ ِب ُل ألممىَ أيْحِم إ
ِز ْلِحْر ْو اَ أهاَ أأ ُع أض ِر ِفمميِ أي أكْسمم ِب ٍة)ِ  أنمم أزاَ ِء ِخ أخمماَ ْل ْبِط اَ أضمم ّنِف ِب أصمم ْلُم اَ

أنُه ْي أب ٍة)ِ  أك أر أت أن (ُمْش ْي أب ِه أو ِن ْب أثًل اَ أماَ أم ِة ِفيِ أك أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أعممْن أك
ّفمماَِل أق ْل أذاَ اَ ِإ أو أد ( أراَ أ

أفًراَ أ أة أسمم أعمم ِدي أوُ ْل ّد)ِ اَ أيممُر ْل ألممىَ أف ِلممِك (إ أماَ ْل ْو اَ أأ

ِه)ِ إْن ِل ِكي أن أو ِإْن أكاَ أف ٍة ( أب ْي أغ ِل أماَ)ِ  ُه أد أق ْو أف أهمماَ أأ ِوُ ْي أنْح أأ أقاَِضمميِ)ِ  ْل أفاَ )
أهاَ ّد ِه أيُر ْي أل ِه إ ْي أل أع أهاَ أو ُل ُبوُ ِإْن أق أف ُه ( أد أقمم ْي أف أأ أأِميٍن)ِ  أهمماَ أفمم ّد ِه أيُر ْيمم أل إ

أل ّلُف أو أك أر ُي ْأِخي ِر،ِ أت أف ُتُه اَلّسمم أد أراَ ِإ ْذٌر أفمم ّد ِفمميِ ُعمم ألممىَ اَلممّر ِر إ ْيمم أغ
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ِدِع،ِ ْلُموُ ِإْن اَ أف أهاَ ( أن أف أر أد أف أساَ أو ْوُِضٍع)ِ  أم أن)ِ إْن ِب أضِم ِلممْم ألْم ( ْع أهمماَ ُي ِب
ُكُر،ِ أمْن ْذ ِإْن أي أف أم ( أل ْع أهاَ أأ ًناَ ِب ُكُن أأِمي أع،ِ أيْسمم ْوُِضمم أم ْل أمْن ألممْم اَ أيْضمم
أِلّن ِفيِ أصّح)ِ ;  أْل أمُه اَ أل ْع ِة إ أل ِز ْن أم ِه،ِ ِب أداَِع ِنيِ إي ّثاَ ُع أواَل أن أك أيْم ِل  أذ

ْوُ(      أل أر أو أف أهاَ أساَ ِر ِمْن )ِِب أض أح ْل أِلّن اَ أن)ِ ;  أضِم أز ( ِر ِحْر أف اَلّس
أن ِز ُدو ِر،ِ ِحْر أض أح ْل أذاَ (إّل اَ أع إ أق ٌق أو ِري ْو أح ٌة أأ أر أز أغاَ أجمم أع أعّمممْن أو

أهاَ ُع أف ْد ِه أي ْيم أل أممماَ إ أق)ِ <ص:  أك أب أل184أسم أف أمُن >  أزُممُه أبممْل أيْضمم ْل أي
أفُر أهاَ اَلّس ِه ِفيِ ِب ِذ ِة أهمم ألمم أحاَ ْل ُق اَ ِريمم أح ْل أواَ ُة ( أر أغمماَ ْل ِة ِفمميِ أواَ أعمم ْق ُب ْل اَ

أراَُف ِإْش ِز أو ْلِحْر ألىَ اَ ألْم أع أو أراَِب)ِ  أخ ْل ْد اَ أهاَ ِحْرًزاَ أيِج ُل ُق ْن ِه أي ْي أل أماَ إ أك
ِة ِفيِ أض ْو أهاَ،ِ اَلّر ِل أأْص أذاٌَر أك ْعم أأ ِفميِ ( ِر)ِ  أف ّد أكاَلّسم ألمىَ اَلمّر ِر إ ْيم أغ

ِدِع ْلُموُ أذاَ اَ ِإ أو أض ( ِر أرًضمماَ أممم ًفمماَ أم أهمماَ أمُخوُ ّد أيُر ْل ألممىَ أف ِلممِك إ أماَ ْل ْو اَ أأ

ِه)ِ إْن ِل ِكي ُه أو أد أج ِإّل أو أو ْي ( أأ ِم)ِ  ِك أحاَ ْل أهمماَ أفاَ ّد ِه أيُر ْيمم أل ُه إْن إ أد أجمم ْو أو أأ

ِه ُيوُِصيِ ْيمم أل أهمماَ إ أممماَ ِب ِة ِفمميِ أك أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أهمماَ أك ّد أيُر ْو)ِ  أأ ألممىَ ( إ
أأِميممٍن ْو ( أيِ أأ ِه ُيوُِصمم ْيمم أل أهمماَ)ِ إ ْد ألممْم إْن ِب أم أيِجمم ِك أحمماَ ْل أممماَ اَ ِفمميِ أك

ِة أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص أماَ أك ِه ِفي ُد أو أراَ ْلُم ِة اَ ّي أوُِص ْل ألُم ِباَ ْع ِْل أْلْمممُر اَ ّد أواَ ِبمماَلّر
ّنُه أأ أرُط أو أت أهاَ أأْن ُيْش أن ّي أب أهاَ ُي أز ّي أم ُي ِإْن أعْن أو أف أهاَ.ٍ ( ِر ْي أماَ ألْم أغ أعْل)ِ  ْف أي
أر ِك ّنُه ُذ أِل أن)ِ ;  أضِم أهاَ ( أض أوُاَِت أعّر أف ْل ْذ ِل ِرُث ; إ أوُاَ ْل ُد اَ أتِممم ْع أر أي ِه أظمماَ
ِد،ِ أي ْل أهاَ اَ ّدِعي أي ِه أو ْفِس أن أذاَ (إّل ِل ّكْن ألْم إ أم أت أأْن أي أت ِب ِفيِ أماَ أو ًة)ِ  أأ أفْج

ِر أحّر ْلُم ِه اَ ِر ْي أغ ْو أو أل أأ ِت ألممًة ُق ْي ِغي أل أأ أمُن أف أتممْرِك أيْضمم أر.ٍ أممماَ ِب ِكمم ُذ
ْي أأ أهاَ)ِ  ْن أوِم ِرِض ِمْن ( أوُاَ أذاَ أع أماَِن.ٍ (إ أهاَ اَلّض أل أق ٍة ِمْن أن ّل أح ْو أم ٍر أأ أداَ

ألىَ أرىَ إ أهمماَ ُأْخ أن ِز ِفمميِ ُدو ْلِحممْر أن اَ ْي أضممِم أأ ِإّل)ِ  ِإْن أو ُكممْن ألممْم أو أت
أهاَ أن ِه ُدو أأْن ِفي أنْت ِب أهاَ أكاَ أل ْث ِه ِم ْو ِفيمم أز أأ أر أهمماَ،ِ أأْحمم ْن أمُن ِم أيْضمم أل)ِ  أف )

ْوُ أل أهاَ أو أل أق ْيٍت ِمْن أن ألىَ أب ْيٍت إ ٍر ِفيِ أب ٍة أداَ أد أل أواَِح أن أف أماَ ِإْن أضمم أو
أن ّوُل أكاَ أْل أز اَ أر ألُه أأْح أهمماَ أقاَ ْن أوِم ّي.ٍ ( ِوُ أغمم أب ْل أع أل أأْن اَ أف ْد أهمماَ)ِ أيمم ِت أفاَ ِل ْت ُم

ُوُُجوُِب ْفِع ِل ّد ِه اَل ْي أل ّنُه أع أِل أهمماَ ِمْن ;  ِظ ْف ْوُ ِح ألمم أف أوُاَِجِب.ٍ ( ْلمم أعممُه اَ أد ْو أأ

ّبًة أك أداَ أر أت ُكوُِن أف ِبُس أهاَ)ِ  أف ْل ِه أع ِب ُوُُجمموُ ِل أن)ِ  أضِم ِم.ٍ ( ِه اَلّل ْيمم أل ّنممُه أع أِل  ;
أهاَ ِمْن ِظ ْف ِإْن ِح أف ِلُك ( أماَ ْل ُه)ِ اَ أهاَ ْنُه أن أع أمُن ( أيْض أل)ِ  ِه أف ِك أتْر ألممىَ ِب أع )

أما185َاَلّصِحيِح)ِ <ص:  أك ْوُ >  أل أل ُتممْل ألممُه أقمماَ ْق ِتمميِ ُاَ ّب أهمماَ،ِ أداَ أل أت أق أف
ِكْن ْعِصيِ أل ِة أي أم ِنيِ اَلّروِح،ِ ِلُحْر ّثاَ أمُن أواَل ِه أيْضمم ّدي أعمم أت أياَِن.ٍ ِل ِعْصمم ْل ِباَ
ِإْن أف ُه ( أطاَ ْع ِلُك أأ أماَ ْل ْتِح اَ أف ِب ًفاَ)ِ  أل ِم أع أماَ اَلّل أهمماَ ألممْم ِفي أف أل أع أهممُه.ٍ ( ْن أي
ْنُه ِإّل ِم ْعُه أو أراَِج ُي ْل ْو أف أهاَ أأ أف ِل ْع أي ِل ُلُه)ِ  ِكي ْو أو أأ ِإْن ( أفمم أهاَ)ِ  ّد ِر أت أداَ أيْس ُفِقمم

ْي أأ ِكُم)ِ  أحمماَ ْل أفاَ ُعممُه ( أراَِج أض ُي ِر أتمم ْق أي ِه،ِ ِل ْيمم أل ْو أع أهمماَ أأ أر أؤّج أف ُي ِر أيْصمم أو
أة أر ُْلْج أهاَ ِفيِ اَ ِت أن ْؤ ْو ُم أع أأ ِبيمم ًءاَ أي أهمماَ ُجممْز ْن ْوُ ِم ألمم أو أهماَ ( أث أع أع أب أمممْن أممم

ِهّر أو أهاَ)ِ  ِقي ألْم أأِميٌن أيْس أمْن ( أجْرِي ِفيِ أيْض ِل أصّح)ِ  أْل ِة اَ أد أعاَ ْل أك اَ ِل أذ ِب
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ِنيِ ّثمماَ أمُن أواَل أهمماَ أيْضمم أراَِج ِه ِمممْن ِِلْخ ِد أع أيمم أكمماَِن أممم أهاَ أأْن إْم أي ِق أيْسمم
ِه،ِ أنْفِس ِإْن ِب أن أف ّلىَ أل أكمماَ أوُ أتمم أك أي ِلمم ِه أذ ْفِسمم أن ًة،ِ ِب أد أل أعمماَ أمُن أف أيْضمم

ًعاَ ْط ألُه أق أوُِسيِط ِفيِ أقاَ ْل ْوُ اَ أل أهاَ أو أث أع أع أب ِر أم ْي أن أأِميٍن أغ ًعاَ أضِم ْط أق
ألىَ أع أو أدِع ( ْلُموُ ِريُض اَ ْع أياَِب أت أهاَ أل أكمميِْ ِللّريممِح اَلّصوُِف ِث أد ْفِسمم ُي
ُد ّدو أذاَ اَل أك أهاَ أو ْبُسمم أد ُل ْنمم أهمماَ)ِ،ِ ِع ِت أج أق أحاَ ّبمم أع ُت أهمماَ ِل أحممُة ِب ِئ أدِممميِّ أراَ اَْل
أع أف ْد أت أد أف ّدو ِإْن اَلم أعمْل،ِ ألمْم أفم ْف أدْت أي أسم أف أن أو ُه أأْن إّل أضمِم أهماَ ْن أي
ْنُه،ِ أل أع أمُن،ِ أف أر أيْض أشاَ أأ ِة ِفيِ أو ِتّم ّت ألىَ اَل ّنُه إ ُء أأ ِه أيِجيِ أوُْجُه ِفي ْل اَ

ُق ِب ْلِف،ِ ِفيِ اَلّساَ أع ْل ْوُ اَ أل ألْم ألْم أو ْع أهاَ أي أأْن ِب أنْت ِب ُدوٍق ِفيِ أكاَ ْن ُصمم
ْو ٍد ِكيٍس أأ ُدو أل أمْشم أن أف أماَ أهماَ أضم ْن أوِم أل أأْن ( ِد ْعم ْفمِظ أعمْن أي ْلِح اَ

ِه ِب ِر)ِ  ْأُموُ أم ْل ِدِع ِمْن اَ ْلُموُ أفْت اَ ِل أت أو أبِب ( أس ُدوِل ِب ُع ْل أمُن اَ أيْضمم ْوُ أف ألمم أف
ألُه أل)ِ  أل أقاَ ْد ( ُق ألىَ أتْر ُدوِق أع ْن أد اَلّص أق أر أر أف أس أك ْن ِه أواَ ِلمم أق ِث أف ِب ِلمم أت أو

ِه أممماَ ِه ِفيمم ِت أف أل أخمماَ ِلُم أن)ِ  ِة أضممِم أيمم ّد أؤ ْلُم ألممىَ اَ ألممِف،ِ إ ّت ِإْن اَل أو أف ( ِلمم أت
ْي أأ ِه)ِ  ِر ْيمم أغ ِر ِب ْيمم أغ ِه ِب ِلمم أق أمُن ِث أيْضمم أل)ِ  أف ألممىَ ( أع ِنيِ ( ّثمماَ أواَل اَلّصممِحيِح)ِ 

أمُن أِلّن أيْضم أد ;  ُقموُ ِه اَلّر ْيم أل ِهُم أع أق ُيموُ ِر أة اَلّسماَ أس أفاَ ِه،ِ أمماَ أن ِفيم
ُه أد ْقِص أي أذاَ أف أك أو ْوُ ( أل أل ْقِفممْل أل أقاَ ِه أت ْيمم أل أضممّم أع ِب ْيممِن)ِ  أل ْف أقمماَِف ُق ْل اَ

ِنيِ ْع ِفْل أل أي ْق ًداَ.ٍ إّل أت ْو (أواَِح أأ أماَ)ِ  ُه أل أف ْق أأ ِفْل أل أف ْق ِه،ِ أت ْي أل أل أع أفمم ْق أأ أف
أمُن أل أك أيْض ِل أذ ألىَ ِب ْوُِجيُه اَلّصِحيِح أع أتمم أماَِن أو أممماَ اَلّضمم أم ِب ّد أقمم أل أت

ّلُم أسمم ّنممُه ُي ِه،ِ أأ أتِضممي ْق ْوُ أي ألمم أو ُبممْط ( ُاَْر أل:  أضممّم أقمماَ ِب أم)ِ  ِه أراَ ّد ِء اَلمم أبمماَ ْل اَ
أهاَ،ِ ِر أكْس ِفيِ أو أهاَ ُكّمك ( أك أس أأْم ِه ِفيِ أف ِد أفْت أي ِل أت أهُب أف ْذ أم ْل أهاَ أفاَ ّن أ

أ

أعْت إْن ٍم أضاَ ْوُ أن ْي ِب أأ أياٍَن)ِ  ِنْس ٍد أو أوُاَِح أماَ ِب ُه ْن أهمماَ ِم ّن ِل
أ أن)ِ ;  أضِم ْوُ ( ألمم

أنْت أطممًة أكمماَ ُبوُ ْع ألممْم أمْر أذاَ أتِضمم أهمم أبِب،ِ ِب ألُف اَلّسمم ّت أل أفمماَل أصمم أح
ِة أف أل أخاَ ْلُم أفْت ِباَ ِل أت ْو)ِ  أأ ِذ ( أأْخ ِب أمُن أغاَِصممٍب ( أيْضمم أل)ِ  >186<ص:  أف

أد أِلّن أي ْل أرُز اَ ِة أأْح أب ّنْس ِه ِباَل ْي أل ُق إ ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ ُق اَل أل ْط ْيِن،ِ إ أل ْوُ أقمم
ُق ِريمم ّط ِلُث: إْن أواَل ّثمماَ أر اَل أصمم أت ْق ألممىَ اَ أسمماَِك أع ِْلْم أن،ِ اَ ِإْن أضممِم أو

أك أس أد أأْم ْع ْبِط أب أمْن ألْم اَلّر ْوُ أيْض أل أو أهاَ ( أل أع ِه ِفيِ أج ِب ْي أدًل أج أعممْن أب
ْبِط ُكّم ِفيِ اَلّر ْل ّنممُه ألْم اَ أِل أمْن)ِ ;  أرُز أيْض أذاَ إّل أأْحمم أن إ ًعاَ أكمماَ أواَِسمم

أر ْي ٍر،ِ أغ أممماَ أمْزُرو ِة ِفمميِ أك أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أوُ أو ُهمم أو ْكِس)ِ  أع ْل ِبمماَ أو أأْن (

أهاَ أط ِب ُكّم ِفيِ أيْر ْل أدًل اَ أهاَ أعْن أب ْل أع ِه: اَْج ِل ْوُ ِبممك،ِ ِفيِ أق ْي أمُن)ِ أج أيْضمم )
ِه ِك أتْر أز ِل أر أْلْح ْوُ اَ أل أو ُه ( أطاَ ْع أم أأ ِه أراَ ألممْم ِباَلّسمموُِق،ِ أد ّيممْن أو أب أة ُي ّيمم ِف ْي أك

ْفِظ ْلِح أهاَ اَ أط أب أر ِه،ِ ِفيِ أف أهاَ ُكّم أك أس أأْم ِه أو ِد أي ْو ِب أهاَ أأ أل أع ِه ِفمميِ أج ِبمم ْي أج
ّنممُه ألممْم أِل أمْن)ِ ;  أغ أيْضمم أل ْفممِظ،ِ ِفمميِ أبمماَ ْلِح أن أأْن إّل اَ ُكمموُ ْيممُب أي أج ْل اَ

ًعاَ أر أواَِس ْي ٍر،ِ أغ أن أمْزُرو أم أيْض ِة أف أل ُهوُ أهمماَ ِلُس ِل ُو أناَ ِد أت أيمم ْل ْنممُه ِباَ ِإْن ِم أو )
أهاَ أك أس ِه أأْم ِد أي أمْن ألْم ِب أهاَ إْن أيْض أذ أخ أمُن أغاَِصٌب،ِ أأ أيْض أفْت إْن أو ِل أت



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

ٍة ألمم ْف أغ ْو ِب ِه أأ ِر ْقِصممي أت ِل ٍم)ِ  ْوُ ِإْن أنمم أو أهمماَ ( ْظ أف أل: اَْح ْيممِت ِفمميِ أقمماَ أب ْل اَ
أيْمِض ْل ِه أف ْي أل أهاَ إ ِرْز ُيْح ِه،ِ أو ِإْن ِفي أر أفمم أل أأّخمم ٍر ِب ْذ ّنممُه ُعمم أِل أن)ِ ;  أضممِم

أهاَ ألْم ْظ أف ِه أيْح أهمماَ ِمْن ِفي ْن أوِم ِر.ٍ ( ْأِخي ّت أهاَ أأْن اَل أع ّي أضمم أأْن ُي أهاَ ِبمم أع أضمم أي
ِر ِفيِ ْي ِز أغ أهاَ ِحْر ِل ْث ْو ِم ِدّل أأ أهاَ ُي ْي أل أأْن أع ِب ًقاَ)ِ  ِر أن أساَ ّيمم أع أهاَ ُي أع ْوُِضمم أم
ْو أأ ِدُر أمْن ( أصاَ أأْن ُي ِب أك)ِ  ِل أماَ ْل أممُه اَ ِل ْع أهمماَ ُي أهاَ ِب أن أم أيْضم أك أف ِل أذ ْوُ ِبمم ألم أف )

أهُه أر ْك ِلٌم أأ ّتىَ أظاَ أهاَ أح أم ّل ِه أس ْي أل ِلِك إ أماَ ْل ِل ُنُه أف أصممّح)ِ ِفمميِ أتْضممِمي أْل اَ
ِه ِليِم أتْس ُثّم ِل ُع ( ألىَ أيْرِج ِنيِ أع ّثمماَ أواَل ِم)ِ  ِل ّظمماَ أس اَل ْيمم ُنُه ألممُه أل أتْضممِمي
ِه،ِ أراَ ْك ِْل ألُب ِل أطاَ ُي ِلُم،ِ أو ّظاَ ألُه اَل ألىَ أو ّوِل أع أْل أتُه اَ أب أل أطاَ ْيًضاَ،ِ ُم ْوُ أأ ألمم أو

أهاَ أذ أخ ِلُم أأ ّظمماَ ِدِع ِمممْن اَل ْلُممموُ ْهممًراَ،ِ اَ أل أق أن أف أماَ ألممىَ أضمم أدِع أع ْلُممموُ اَ
أهمماَ ْن أوِم أع أأْن ( أتِفمم ْن أهمماَ أي أأْن ِب أب ِبمم ْوُ ّثمم أس)ِ اَل أبمم ْل ْو أي أأ أة ( ّبمم ّداَ أب)ِ اَل أكمم أيْر

ِء أخمماَ ْل ِباَ أنممًة)ِ  أياَ ْو (ِخ أأ أذ ( ْأُخمم أب)ِ ِمممْن أي ْوُ ّثمم ِه اَل ّلمم أح أسممُه أم أب ْل أي ِل ْو ( أأ

أم)ِ ِمْن ِه أراَ ّد أهاَ اَل ّل أح أهاَ أم أق ْنِف ُي ِل أماَ ( ِب أن)ِ  أم أيْض أر،ِ أف ِكمم ُلُه ُذ ْوُ أقمم أنممًة أو أياَ ِخ
ْي ِر أأ ْي أغ ٍر ِل ْذ أز ُع أر أت ِه اَْح ْفِع أعْن ِب أد ِل ْبِس.ٍ  ّل ِد اَل ّدو ُكمموُِب اَلمم أممماَ أوُر
ُد أل أقاَ ْن ْقيِِ،ِ أي ُذ ِللّسمم ْأُخمم أي ُطمموٌُف أو ْع ألممىَ أم ُع.ٍ أع أتِفمم ْن >187ص: <أي

ْوُ أل أو أوُىَ ( أذ أن أْلْخ ألْم اَ ْذ أو ْأُخ أمْن ألْم أي ألىَ أيْض ّنُه أع أِل ألْم اَلّصِحيِح)ِ ; 
ِدْث ْعًل ُيْح ِنيِ ِف ّثاَ أمُن أواَل ِه أيْض ِت ّي ِن أة ِل أنمم أياَ ْلِخ ْوُ اَ ألمم أو أهمماَ ( أط أل ِه أخ ِل أممماَ ِب

ألْم ّيْز أو أم أت ِه أت ّدي أع أت ِل أن)ِ  ْوُ أضِم ألم أو أط ( ألم أم أخ ِهمم أراَ ْيِن أد أسمم ِدِع ِكي ْلُمموُ ِل
أن ِه ِفيِ أضِم ِت أف أل أخمماَ ِلُم أصممّح)ِ  أْل أرِض اَ أغمم ْل ِريممِق،ِ ِفمميِ ِل ْف ّت ِنيِ اَل ّثمماَ أواَل

ْد أق ُكوُُن أل أيُقوُُل:  ِه ألُه أي أرٌض،ِ ِفيمم أتممىَ أغمم أم أو أرْت ( أنًة أصمماَ أمْضممُموُ
أفاٍَع ِت ْن ِه)ِ،ِ ِباَ ِر ْي أغ أماَ أو أم أك ّد أقمم ُثممّم أت أك ( أر أة أتمم أنمم أياَ ْلِخ ْأ)ِ ِمممْن ألممْم اَ أر ْبمم أي

أماَِن ِإْن اَلّض أف أث ( أد ِلُك ألُه أأْح أماَ ْل أأْن اَ أك ًناَ)ِ  أماَ ْئ ِت أل اَْس ُتك أقاَ ْن أم ْأ أت اَْسمم
أهاَ،ِ ْي أل أئ أع ِر أب أصّح)ِ،ِ ِفيِ ( أْل ِنيِ اَ ّثاَ ُأ أل أواَل أر ْبمم ّتممىَ أي أهمماَ أح ّد ِه،ِ أيُر ْيمم أل إ
أتىَ أم أو أهاَ ( أب أل ِلُك أط أماَ ْل أمُه اَ ِز ّد أل أأْن اَلّر أيِ ِب ّل أخ أنُه ُي ْي أس أب ْي أل أو أهاَ)ِ  أن ْي أب أو

ِه ْي أل أهاَ أع ُل ِه أحْم ْي أل ِإْن إ أف أر ( أل أأّخ ٍر ِب ْذ أن)ِ،ِ ُع ِإْن أضِم أفممْت أو ِل ِفمميِ أت
أمِن ِر أز ْذ ُع ْل ِء اَ أضاَ أق ِة أك أج أحاَ ْل أل اَ أن أف أماَ  أض

ِإْن(      أعىَ أو ّد أهاَ اَ أف أل ألْم أت ُكْر أو ْذ ًباَ أي أب ْو أس ًباَ أأ أب أس أر)ِ  أك ّياَ أذ ِف أخ )
ٍة أق ِر أس أق أك ّد ّنُه ُص أِل ِه)ِ ;  ِن أيِمي أنممُه ِب أم أت ْئ ِإْن اَ أو ًباَ ( أب أسمم أر)ِ  أكمم ِهًراَ أذ أظمماَ )
ِريٍق،ِ أح ِإْن أك أف أف ِر ُق ُع ِريمم أح ْل ُعُممموُُمُه اَ أق أو ّد أل ُصمم ِإْن أيِميممٍن،ِ ِب أو
أف ِر أن ُعمم ِه ُدو أق ُعُممموُِم ّد ِفمميِ ُصمم ِه)ِ  ِنمم أيِمي ألممِف ِب ّت ِه اَل ِه ِبم ِل أممماَ ِت ِلْح
ِإْن أو ُق ( ِري أح ْل أل)ِ اَ ِه أب ُج ِل ُطوُ ألممىَ ( أع ٍة)ِ  أنمم ّي أب ِه ِب ِد ُثممّم ُوُجمموُ ِلممُف ( أيْح
ألىَ ألِف أع ّت ِإْن اَل أو ِه)ِ  أل ِب أك ُع أن أد ْلُموُ أيِميممِن أعممْن اَ ْل أف اَ ألمم ِلممُك أح أماَ ْل اَ
ألىَ ْفيِِ أع ِم أن ْل ِع ْل ألِف اَ ّت ّق ِباَل أح أت  أواَْس
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ِإْن(      أعىَ أو ّد أهاَ اَ ّد ألىَ أر أنممُه أمممْن أع أم أت ْئ أق اَ ّد ِه)ِ ُصمم ِنمم أيِمي ِب
ألِف ّت ْو أكاَل أأ ألىَ ( ِه أع ِر ْي ِه،ِ أغ ِث ِر أوُاَ ْو أك أعىَ أأ ّد ِرُث اَ أدِع أواَ ْلُموُ ّد)ِ اَ اَلممّر
ِفممي188ِ<ص:  ألممِف >  ّت ِه اَل ِه ِبمم ِل أممماَ ِت ِإْن ِلْح أو ُق ( ِريمم أح ْل أل)ِ اَ ِهمم ُج
أب ِل ُطوُ ألىَ ( أع ٍة)ِ  أن ّي أب ِه ِب ِد ُثّم ُوُجوُ ِلممُف ( ألممىَ أيْح ألممِف أع ّت ِإْن اَل أو ِه)ِ  ِبمم

أل أكمم ُع أن أد ْلُممموُ أيِميممِن أعممْن اَ ْل أف اَ ألمم ِلممُك أح أماَ ْل ألممىَ اَ ْفمميِِ أع ِم أن ْلمم ِع ْل اَ
ألِف ّت ّق،ِ ِباَل أح أت ِإْن أواَْس أو أعىَ ( ّد أهمماَ اَ ّد ألممىَ أر أنممُه أمممْن أع أم أت ْئ أق اَ ّد ُصمم

ألِف ّت أكاَل ِه)ِ  ِن أيِمي ْو ِب أأ ألىَ ( ِه أع ِر ْي ِه أغ ِث ِر أوُاَ ْو أك أعىَ أأ ّد ِرُث اَ أدِع أواَ ْلُموُ اَ
ّد ألىَ اَلّر ِلِك أع أماَ ْل ْو اَ أع أأ أد ْو أد أأ ْن ِه ِع ِر أف أعىَ أسمم ّد أفمماَ ًنمماَ.ٍ  أْلِميممُن أأِمي اَ
ّد ألىَ اَلّر ِلِك أع أماَ ْل ُكّل اَ أب)ِ  ِل أر ِمّمممْن ُطوُ ِكمم ّد ُذ ِبمماَلّر أنممًة)ِ  ّي أب ألممىَ ( أع
ُه أمممْن أر أكمم أهمماَ أذ ُد أوُجُحوُ أد ( ْعمم ألممِب أب ِلممِك أط أماَ ْل ألِف اَ ِبِخ أضممّمٌن)ِ  ُم

أهاَ ِر أكاَ ْن ِر ِمْن إ ْي ِه،ِ أغ ِب أل ْوُ أط أل أن أو ِه أكاَ ِت أر أحْض أِلّن ِب أهمماَ ;  أء أفاَ ُغ أخ ألمم ْب أأ

أهاَ.ٍ  ِفيِ ِظ ْف ِح

والغنيمة الفيئ قإسم كتاب
ُء      أفيِْ ْل أل أماٌَل (اَ ٍر ِمْن ُحّص ّفاَ أل ُك أتاٍَل ِب أل ِق ِب <ص: أو)ِ 

ْي189 أأ أجمماَِف)ِ  أراَِع > (إي ْيممٍل إْسمم أخ ْي ( أأ أكمماٍَب)ِ  ِر ِبممٍل أو ٍة إ أيمم أكِجْز )
ِر ُعْش ٍة أو أر أجاَ أماَ ِت ْوُاَ أو أل ْنُه أج ًفاَ)ِ ِمْن أع ْوُ أن أخ ِلِمي ْلُمْس أد اَ ْن أماَِع ِع أس

ِهْم،ِ ِر أب أماَِل أخ أو ّد ( أت أل ُمْر ِت ْو ُق أت أأ ِذّممميِّ أممماَ أممماَِل.ٍ ( أت أو)ِ  أل أممماَ ِب
ِرٍث أة أواَ أس أخْم أخّمُس)ِ  ُي أماٍَس أف أل أأْخ أممماَ أقمماَ ألىَ: { أعمماَ أء أت أفمماَ ّلممُه أأ اَل
ألىَ ِه أع ِل ْهِل ِمْن أرُسوُ أرىَ أأ ُق ْل ِه اَ ّل ِل ِللّرُسمموُِل أف ِذي أو ِلمم أبممىَ أو ُقْر ْل اَ

أمىَ أتاَ أي ْل ِكيِن أواَ أساَ أم ْل ْبِن أواَ أن أواَ أكمماَ أو ِبيِل}ٍ { ّلىَ اَلّس ّلممُه أصمم ِه اَل ْيمم أل أع
أم ّل أس أسُم أو ْق أة ألُه ُي أع أب ِه أأْر أماَِس أس أأْخ ِه،ِ أوُخُم ُكممّل ُخُمِسمم ِل ِمممْن أو
ِة أع أب أْلْر أن اَ ِري ُكوُ ْذ أم ْل أعُه اَ أرُف ُخُمٍس،ِ ُخُمُس أم ُيْص أن أممماَ أو ألممُه أكمماَ

ُه أد ْع ْلُخُمِس ُخُمِس ِمْن أب ِلِح اَ أصاَ أم أن،ِ ِل ِلِمي ْلُمْس أممماَِس أوِمْن اَ أْلْخ اَ
ِة أع أب أْلْر ِة اَ أق ِز أت ْلُمْر أممماَ ِل أن أك أضممّم أك أت ِلمم ْوُُل أذ أوُخُمُسممُه أقمم ّنِف.ٍ  أصمم ْلُم اَ

ٍة أس أخْم أهاَ ِل ُد أح ِلُح أأ أصاَ أن أم ِلِمي ْلُمْس ِر اَ ُغوُ ّث ِة أكمماَل أضمماَ ُق ْل أممماَِء أواَ أل ُع ْل أواَ
ّدُم أق أهّم ُي أْل أهّم اَ أْل ِنيِ أفاَ ّثاَ ُنوُ أواَل ٍم أب ُنمموُ أو أهاَِش ِلممِب أب ّط ْلُم ُهممْم اَ أو

ُد أراَ ْلُم ِذي اَ أبممىَ ِبمم ُقْر ْل ِة ِفمميِ اَ أيمم ِه اَْل ِر أصمماَ ِت ْق ّلىَ ِل ّلممُه أصمم ِه اَل ْيمم أل أع
أم ّل أس ِم ِفيِ أو أقْس ْل ِهْم اَ ْي أل أع أع أؤاَِل أم ِهْم.ٍ ِمْن ُس ِر ْي ِنيِ أغ ِهممْم أب ْي أعّم
أفٍل ْوُ ِد أن ْب أع ُه أشْمٍس أو أواَ أر ّي ألُه}ٍ  ِر أخاَ ُب ْل ِه اَ ِفيمم ِرُك)ِ  أت أيْش أو ِنمميِّ ( أغ ْل (اَ

أفِقيممُر ْل ُء أواَ أسمماَ ّن أفّضممُل أواَل ُي أكُر أو ّذ ِْلْرِث)ِ،ِ اَلمم ألممُه أكمماَ أماَِن،ِ أف ْه أسمم
أثىَ ْن ُْل ِل ْهٌم أو أل190<ص:  أس أو أطىَ >  ْع ُد ُي أل ْو ْنِت،ِ أأ ِب ْل أماَ اَ أل أك أعمم أف
أن ُلوُ ّو أْل ِلُث اَ ّثاَ أواَل أمىَ ( أتاَ أي ْل ْي اَ أأ أوُ)ِ  ُهمم ِتيممُم أو أي ْل ِغيٌر اَ أصمم أب أل ( ألممُه أأ
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أرُط أت ُيْشمم ُه أو ْقممُر ألممىَ أف أِلّن أع ِر)ِ ;  ُهوُ أمْشمم ْل أظ اَ ْفمم ِم أل ِتيمم أي ْل ِعُر اَ ُيْشمم
ِة،ِ أج أحاَ ْل ِنيِ ِباَ ّثاَ أرُط أل أواَل أت ِم ِلُشُموُِل ُيْش ِنمميِّ،ِ اَِلْسمم أغ ْل ُع ِل ِبمم أواَلّراَ )

أخاَِمُس ْل ِكيُن أواَ أساَ أم ْل ْبممُن اَ ِبيِل)ِ،ِ أواَ ِتيِ اَلّسمم ْأ أي أسمم أممماَ أو ُه ُن أياَ أيمماَُن أب أب أو
ِر أفِقيمم ْل أتمماَِب ِفمميِ اَ ِك ْل ِليِ اَ ّتمماَ أذاَ اَل أهمم ُعممّم ِل أي أو أف ( أناَ أْلْصمم أة اَ أعمم أب أْلْر اَ

ِء أطاَ أع ْل ِباَ أة)ِ  أر أأّخ أت ْلُم أل اَ ِقي أو أحاَِصِل أيُخّص ( ْل ٍة ُكّل ِفيِ ِباَ أيمم أمممْن أناَِح
أهاَ ِإْن ِفي أو ُهْم)ِ  ْن ُعّم ألْم ِم أع أي أجِمي ْل ِة اَ ّق أش أم ْل ْقممِل ِفمميِ ِل ّن أب اَل ُأِجيمم أو
أأّن أل ِب ْق ّن ٍة اَل أي أناَِح أء أل ِل أهمماَ أشمميِْ ْو ِفي أهمماَ أممماَ أيممِف ألممْم أأ أمممْن ِفي ِب

أهاَ،ِ ِر ِفي ْد أق ِة ِب أج أحاَ ْل ِم اَ ُعُموُ ِة ِل أي  اَْل
أأّماَ(      أماَُس أو أْلْخ أعُة اَ أب أْلْر أهُر اَ ْظ أْل أهاَ أفاَ ّن أ

ِة،ِ أ أق ِز أت ْلُمْر ُهْم ِل أو
ُد أنمماَ أْلْج أن اَ ُدو أصمم ْلُمْر أمممِل اَ أع ِل ِد)ِ  أهمماَ ْلِج أن،ِ ِل ِليمم ّو أْل ِنيِ اَ ّثمماَ أهمماَ أواَل ّن أ

أ

ِلِح،ِ أصاَ أم ْل ْلُخُممِس،ِ أكُخُمِس ِل أهماَ اَ أهّم أأ ُد أو أهمم ْع ِة،ِ ُت أقم ِز أت ْلُمْر ُع ِل أيْرِجم أف
ألىَ ّوِل،ِ إ أْل ُفُه اَ ِل أخاَ ُي أفاَِضُل ِفيِ أو ْل ُهْم،ِ اَ ْن ِلُث أع ّثمماَ أهمماَ أواَل ّن أ

أقّسممُم أ ُت
أممماَ أقّسممُم أك ْلُخُمممُس ُي أهاَ اَ ِلِح،ِ ُخُمُسمم أصمماَ أم ْل ِقيِ ِل أبمماَ ْل أناَِف أواَ أْلْصمم ِل

ِة أع أب أْلْر ألىَ اَ أع ّوِل،ِ أو أْل ُع اَ أض أي أف أماَُم ( ِْل ِر اَ أكْسمم ِب ًناَ)ِ  أوُاَ ّداَِل ِدي أوُ اَلمم ُهمم أو
أما191َ<ص:  أك أتُر اَلّشاَِمِل ِفيِ >  ْف ّد ِذي اَل ّل ِبُت اَ ْث ِه ُي أء ِفي أماَ أأْس

ِة،ِ أق ِز أت ْلُمْر ّوُل اَ أأ أعُه أمْن أو أضمم أمممُر أو ّطمماَِب ْبممُن ُع أخ ْل أيِ اَ ّلممُه أرِضمم اَل
ْنممُه أنّصممُب أع ُي أو ُكممّل ( ٍة ِل ألمم ِبي ْو أق ٍة أأ أعمم أماَ أض أج ِر ْعمم أي ِل ًفمماَ)ِ  ِري ِه أع ْيمم أل أع

ُهْم،ِ أل أوُاَ ُهْم أأْح أع أم أيْج أد أو ْنمم ِة،ِ ِع أجمم أحاَ ْل ُبُه اَ أنْصمم أل أو ِة ِفمميِ أقمماَ أضمم ْو اَلّر
أحّب أت أحُث ُمْس ْب أي أو ُهممْم ُكممّل أحمماَِل أعممْن ( ْن ٍد)ِ ِم ِه أواَِحمم ِل أيمماَ أوِع أممماَ ( أو

ِه ِفي ْك ِه أي ِطي ْع ُي أقًة أف أف أن ُهْم)ِ  أت أي أفاَ ًة ِك أوُ ِكْس أماَ أو ُه أر ْي أغ أغ أو أفّر أت أي ِد ِل أهمماَ ْلِج ِل
ّدُم أق ُي أو أباَِت ِفيِ ( ْث ِم إ ِء اَِلْس أطاَ ْع ِْل ًباَ أواَ أباَ ِتْح ْيًشاَ)ِ اَْس أر ِهْم ُق ِف أر أشمم ِل
ِبيِّ ّن ّلىَ ِباَل ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أس ِديِث أو أح ِل ّدُموُاَ أو أق ُه { أواَ أر ْيًشمماَ}ٍ  أر ُق

ِعيِّ ِف ًغاَ،ِ اَلّشاَ أل ْبُن أب ِبيِ أواَ أ
أة أ أب ْي ٍد أشمم أناَ ِإْسمم ُهممْم أصممِحيٍح،ِ ِب أو ُد ( ألمم أو

ِر ّنِض ِد ْبِن اَل أح أأ أة)ِ  أن أناَ ِه ِك ِد أداَ ّلىَ أأْج ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أسمم ّدُم أو أقمم ُي أو )
ُهممْم ْن ِنمميِ ِم ِه أب ّد أجمم ٍم)ِ  ِنيِ،ِ أهاَِشمم ّثمماَ ِنمميِ اَل أب أو)ِ  ِقيِق ( أشمم ِلممِب)ِ  ّط ْلُم (اَ

ٍم ِنمميِ أهاَِشمم أب ُثممّم)ِ  ِد ( ْبمم أع ِقيِق ( أشمم ٍم،ِ أشممْمٍس)ِ  ِنمميِ أهاَِشمم أب ُثممّم)ِ  )
أأِخيِ أفٍل)ِ  ْوُ أن ٍم ( ِه،ِ أهاَِش ِبي ِد أِل ْب أناَِف أع أصيِّ،ِ ْبِن أم ِديُم ُق ْق أت ِنمميِ أو أب

ِلِب ّط ْلُم أماَ اَ أم ِل ّد أق ِة ِمْن أت أي ِوُ ِبيِّ أتْس ّن ُهْم اَل أن ْي أن أب ْي أب ِنمميِ أو ٍم أب أهاَِشمم
ِم ِفيِ أقْس ْل ِنيِ اَ أب ُثّم)ِ  ِد ( ْب أع ْبِن ( ُعّزىَ)ِ  ْل أصيِّ اَ ُهْم ُق ّن ِل

أ ُه ;  أهاَُر أأْصمم

ّلىَ ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أس ِإّن أو أتممُه أف أج ْو أة أز أجمم ِدي أت أخ ْنمم ِد ِب ِلمم ْي أوُ ْبممِن ُخ
ِد أس ِد ْبِن أأ ْب ُعممّزىَ،ِ أع ْل ُثممّم اَ أر ( ِئ ُطمموُِن أسمماَ ُب ْل أب اَ أر ْقمم أْل أب اَ أر ْق أْل أفمماَ
ألىَ ِه أرُسوُِل إ ّل ّلىَ اَل ّلُه أص ِه اَل ْي أل ُهْم أع ْن أم)ِ ِم ّل أس أد أو ْع ِنمميِ أب ِد أب ْبمم أع

ُعّزىَ ْل ِد ْبِن اَ ْب ِر أع ّداَ أصمميِّ ْبِن اَل أد ُق ْعمم أب ُثممّم)ِ  ْيممٍش ( أر أر)ِ ُق أصمماَ ْن أْل (اَ
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ِهْم ِر أثاَ ِة ِل أد أحِميمم ْل ِم ِفمميِ اَ أل ِْلْسمم ُهممْم اَ ّيمماَِن أو ْوِس أح أْل أرِج ِل أخممْز ْل أواَ
ُثممّم أر ( ِئ ْي أسمماَ أأ أرِب)ِ  أعمم ْل ُهْم اَ أي ِق ِطمميِ أبمماَ ْع ُي ُثممّم)ِ  أِلّن ( أم)ِ ;  أجمم أع ْل (اَ

أب أر أع ْل أرُب اَ ْق ُهْم أأ ْن ألىَ ِم ِبيِّ إ ّن ّلىَ اَل ّلُه أص ِه اَل ْيمم أل أم أع ّل أسمم أذاَ أو أهمم أو
ِتيُب ّتْر أحّب اَل أت أل192<ص:  ُمْس أو ِبُت > ( ْث أوُاَِن ِفيِ ُي ّدي أمىَ،ِ اَل ْع أأ

أل ًناَ،ِ أو أل أزِم ُلُح أل أمْن أو أممماَ أيْص ُه أر ْي أغ ِو)ِ  أغممْز ْل ِه ِل ِز أعْجمم ْو ِل ِه،ِ أأ ِر ْيمم أغ
أماَ ّن ِإ ِبُت أو ْث أء ُي أياَ ِوُ ْق أْل أن اَ ّدي ِع أت ْلُمْس ِو اَ أغْز ْل أجمماَِل ِمْن ِل أن اَلّر ّلِفيمم أك ْلُم اَ

ِر أراَ أْلْح أد اَ ِة ِفيِ أزاَ أض ْو أن،ِ اَلّر ِلِمي ْلُمْس ْوُ اَ ألمم أو أض ( ِر ُهْم أممم ْعُضمم ْو أب أأ

أيِ ُجممّن ْي أوُرِجمم أأ ُلممُه)ِ  أواَ أواَُل أز ِه أز أرِضمم ْو أم ِه أأ ِن ُنمموُ أئّل ُج ِل أيِ)ِ  ِطمم ْع ُأ )
أب أغ ّناَُس أيْر ِد أعْن اَل أهاَ ْلِج ُلوُاَ اَ ِغ أت أيْش أكْسِب أو ْل ِإْن ِباَ أفمم أج)ِ ألممْم ( ُيممْر
ُلممُه أواَ أهُر أز ْظ أْل أفمماَ ّنممُه ( ْيًضمماَ أأ أأ أطممىَ)ِ  ْع أطممىَ ُي ْع ُت أذاَ)ِ  أكمم أو ُتممُه ( أج ْو أز )
ُه ُد أل ْو أأ أذاَ أو أئّل إ ِل أت)ِ  أل أماَ أغ ّناَُس ُيْش أكْسِب اَل ْل ِد،ِ أعْن ِباَ أهمماَ ْلِج أذاَ اَ إ
ِلُمموُاَ أع أع أياَ ِهْم أضم ِل أيماَ ُهْم،ِ ِع أد ْعم أطمىَ أب ْع ُت أف أجمُة ( ْو ّتمىَ اَلّز أح أح أكم ْن ُت

ُكوُُر ّذ ُد)ِ اَلمم أل ْو أْل ّتممىَ أواَ أح أكْسممِب،ِ ( ْل ِباَ ّلوُاَ)ِ  ِق أت أنمماَُث أيْسمم ِْل ّتممىَ أواَ أح
أن ّوْج أز أت أماَ أي ُه أك أضاَ أت ْق ألُم اَ أوُِسيِط،ِ أك ْل ْوُُل اَ أق ْل أل أواَ ِنيِ:  ّثمماَ أطممىَ اَل ْع ُي

أوُ أل ُه ُلُه أو أياَ ُه،ِ ِع أد ْعمم ِم أب أد أعمم ِء ِل أجماَ ِه أر ِعم ْف أواَِل أن أز ِلم ِهممْم أو ِت ّي ِع أب ألمُه أت
ِإْن( ِد أفمم ِدي ّتْشمم ِباَل ألْت)ِ  أممماَُس أفّضمم أْلْخ أعممُة (اَ أب أْلْر أجمماَِت أعممْن اَ أحاَ

ِة أق ِز أت ْلُمْر أل اَ أفاَِض ْل أع)ِ اَ ِهْم أوّز ْي أل أع ألىَ ( ِر أع ْد ِهْم أق ِت أن ْؤ أصّح ُم أْل ّنُه أواَ أأ

أف أأْن أيُجوُُز ِر أضُه أيْص ْع ألِح ِفيِ أب ِر إْص ُغوُ ّث ألِح اَل أراَِع)ِ أواَلّسمم ُكمم ْل أواَ
ْي ْيِل أأ أخ ْل أِلّن اَ أك ;  ِل ٌة أذ ّد ُهْم،ِ ُع ُكوُُن أل أي ُع أو أوُّز ْلُممم ِقيِ اَ أبمماَ ْل أد اَ ْعمم أب

ِنيِ ّثمماَ أواَل أك.ٍ  ِل ُع أذ ْنمم أم ْل ُع أبممْل اَ أوُّز أع ُيمم أفاَِضممِل،ِ أجِميمم ْل أذاَ اَ أهمم أو ْكممُم ( ُح
ُقوُِل ْن ِء أم أفيِْ ْل أأّماَ اَ أوُ أف ُهم أو ُه)ِ  أقاَُر ّدوُر أع أراَِضمميُِ اَلمم ْل

أ أهُب أواَ ْذ أمم ْل أفاَ )
ّنُه أعُل أأ أأْن ُيْج ِبم ًفاَ)ِ  ْق أفمُه أو أمماَُم أيِق ِْل أم اَ أقّسم ُت أو ُكمّل ( ُه)ِ  ُت ّل ٍة أغ أن أسم

ْي أأ أك)ِ  ِل أذ أك ْثُل ( ِم ِم ُقمموُِل،ِ أقْس ْن أم ْل أعممُة اَ أب أهاَ أأْر أماَِسمم ِة،ِ أأْخ أقمم ِز أت ْلُمْر ِل
أهاَ ِلِح،ِ أوُخُمُس أصاَ أم ْل أناَُف ِل أْلْص أعُة أواَ أب أْلْر ٌء،ِ اَ أوُاَ ِبُل أس أقاَ أهِب أوُم ْذ أممم ْل اَ

ّنممُه أوْجممٌه ًفمماَ أيِصمميُر أأ ْق ِر ِمممْن أو ْيمم ْعممٍل،ِ أغ أه ُج ُوّجمم ّنممُه أو أقّسممُم أأ ُي
ُقوُِل ْن أم ْل أم إّل أكاَ ْه ِلِح.ٍ  أس أصاَ أم ْل اَ

أفْصٌل193ص: <      أمُة >  ِني أغ ْل أل أماٌَل (اَ ٍر ِممْن ُحّص ّفماَ ُك
أتاٍَل ِق ْيٍل ِب أخ ِب أجاٍَف)ِ  ِإي أكمماٍَب،ِ أو ِر ّدُم أو أقمم ُي أف ْنممُه ( ألُب ِم ِتممِل)ِ اَلّسمم أقاَ ْل ِل

ِم ِل ْلُمْس أن ُحّراَ اَ ْو أكاَ ًداَ أأ ْب ّياَ أع ِب أن أص ْو أكاَ ًغمماَ أأ ِل أكممًراَ أباَ أن أذ ْو أكمماَ أأ

أثممىَ ْن أل ُأ ّلىَ أقمماَ ّلممُه أصمم ِه اَل ْيمم أل أم أع ّل أسمم أمممْن أو أل { أتمم ِتيًل أق ألممُه أق أف
ُبُه}ٍ،ِ أل ُه أس أواَ أخاَِن أر ْي أوُ اَلّش ُهمم أو أيمماَُب ( ِتيممِل ِث أق ْل ْلُخممّف اَ أواَلممّراَُن)ِ أواَ

ِء ّنوُِن،ِ ِباَلّراَ أوُ أواَل ُه أل ُخّف أو ٍم،ِ ِب أد ألُت أق أوآَ أحممْرِب ( ْل ْي اَ أأ ِدْرٍع)ِ  أكمم
ّيٌة ِد أر ألٌح أز أوِس ُكوٌُب ( أمْر أسْرٌج أو ٌد أو أوُ ْقمم أوِم أجاٌَم)ِ  ِل أذاَ أو أكمم أو أوُاٌَر)ِ ( ِسمم
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ٌق ْوُ أط أقٌة أو أط ْن أوِم أتٌم ( أخمماَ أقممُة أو أف أن أهمماَ أو ِن أياَ ِهْم ِب أعممُه)ِ  أبممٌة أم ِني أج أو ُد ( أقمماَ ُت
ِفيِ أو أعُه)ِ  ِر أم أحّر ْلُم ِه اَ ِر ْي أغ ِد أو أيمم ِه،ِ ِب ْي أد ِفمميِ أيمم ِر ( أهمم ْظ أْل أبممٌة أل اَ ِقي أح
ٌة أد ُدو ألممىَ أمْشمم أرِس)ِ،ِ أع أفمم ْل أممماَ اَ أهمماَ ِب ِة ِمممْن ِفي أعمم ِت أْلْم ِم،ِ اَ ِه أراَ ّد أواَلمم

ألىَ أع أهِب)ِ،ِ ( ْذ أم ْل ُق اَ ِري ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ ُد اَل ْطممُر ْيِن أي أل ْوُ أقمم ْل أهمماَ اَ أوْجممُه ِفي
أماَ،ِ ِه ِل ّو ِه أأّن أأ ِذ أء أهمم أياَ أْلْشمم ِه ِفمميِ اَ ِد ّد أيمم أتمم ُع أيْم أممم ِتممِل أط أقاَ ْل أهمماَ،ِ اَ ِب
ِنيِ ّثاَ أل أواَل أس أقاَ ْي ِتًل أل أقاَ أهاَ،ِ ُم ْي أل ُق إ أفْر ْل أن أواَ ْي ِة أب أب ِني أج ْل ِة اَ أبمم ِقي أح ْل أواَ

أة أأّن أب ِني أج ْل أنىَ ِفيِ اَ ْع ُكوُِب أم أمْر ْل  اَ
أماَ(      ّن ِإ ألُب أو اَلّس ّق)ِ  أح أت ُكوُِب ُيْس ِبُر ٍر ( أر أفىَ أغ ْك ِه ُي أشّر ِب

ٍر ِف أحْرِب،ِ أحاَِل ِفيِ أكاَ ْل ْوُ اَ أل أمىَ أف ْو ِحْصمٍن ِمْن أر اَلّصمّف ِممْن أأ
ْو أل أأ أتمم ِئًممماَ أق ْو أناَ ْو أأِسمميًراَ أأ ْي أأ أأ ألممُه)ِ.ٍ  أت ِفُر،ِ أق أكمماَ ْل ْد اَ أقمم أو أم ( أز أهمم ْن اَ

ّفاَُر،ِ ُك ْل أل اَ أب أف أل ِء أس أفاَ ِت ْن ُكوُِب ألُه)ِ ِل ِر ُر أر أغمم ْل ِر اَ ُكوُ ْذ أممم ْل أيممُة اَ أفاَ ِك أو )
ِه أل أأْن أشممّر ِزيمم أعُه،ِ ُي أنمماَ ِت أأْن اَْم أأ ِبمم أقمم ْف ِه أي ْيمم أن ْي ْو أع أع أأ أطمم ْق ِه أي ْي أد أيمم

ِه،ِ ْيمم أل ِرْج أذاَ أو أكمم ْوُ أو ُه ألمم أر أسمم ْو أأ أع أأ أطمم ِه،ِ أق ْي أد ْو أيمم ِه أأ ْيمم أل ِفمميِ ِرْج
ِر)ِ،ِ أه ْظ أْل ِنيِ اَ ّثاَ ُقوُُل أواَل ِر ِفيِ أي أْلْس ْع ألْم اَ ِف أد ْنمم ِه أي ُه ِبمم ّلممُه،ِ أشممّر ُك

ِفمميِ ْطممِع أو ْيِن أق أد أيمم ْل ْد اَ ْهممُرُب،ِ أقمم ُع أي أممم أيْج أم أو ْوُ أقمم ْل ِفمميِ اَ ْطممِع أو أق
ْيِن أل ْد اَلّرْج ِتممُل أق أقاَ ُي أقمماَُل:  ًبمماَ ُي ِك ِه،ِ أراَ ْي أد أيمم ِري ِب أيْجمم ألُف أو ْلِخ ِفمميِ اَ

ْطِع ٍد أق ِرْجٍل أي ألِف أو ْطِع ِبِخ أماَ أق ُه أداَ > 194ص: <  إْح
أل      أو أخّمُس ( ألُب ُي ألىَ اَلّس ِنيِ أع ّثاَ أواَل ِر)ِ  ُهوُ أمْش ْل أخّمُس اَ ُي
ْهِل أفُخُمُسُه ْلُخُمِس أِل ِقيِ اَ أباَ ْل ِتِل،ِ أواَ أقاَ ْل أد ِل ْع أب أو ألِب ( أتْخممُرُج اَلّسمم

أنُة ْؤ ْفِظ ُم ْلِح ْقِل اَ ّن ِة أواَل أج أحاَ ْل ِل أماَ)ِ  ِه ِر ْي أغ ألىَ أو أك إ ِل ُثممّم أذ أخّمممُس ( ُي
ِقيِ أباَ ْل ْهِل أفُخُمُسُه اَ ِء ُخُمِس أِل أفيِْ ْل ُهْم اَ أن ْي أب أقّسُم)ِ  أماَ ُي أك أق)ِ ( أب أس

أل ألىَ أقاَ أعاَ ألُموُاَ أت ْع أواَ أنّماَ { ُتْم أأ ِنْم ٍء،ِ ِمْن أغ أأّن أشيِْ ِه أف ّل أسُه ِل ُخُم
أة أي ِللّرُسوُِل}ٍ اَْل أصّح أو أْل أواَ ْتِح أأّن ( أف ِب أل)ِ  أف ّن ّنوُِن اَل ِء اَل أفاَ ْل ُكوُُن أواَ أي )

ْلُخُمِس ُخُمِس ِمْن ِد اَ أص ْلُمْر ِلِح اَ أصمماَ أم ْل أل أأّن ِل أفمم أنُم ِمّممماَ أن ْغ ُي أسمم
أذاَ ِفيِ ِنيِ أه ّثاَ أواَل أتاَِل)ِ  ِق ْل ِة،ِ أأْصِل ِمْن اَ أم ِني أغ ْل ِلُث اَ ّثاَ ِة ِمْن أواَل أع أب أأْر

أهاَ،ِ أماَِس أيُجوُُز أأْخ أو أل أأْن ( أف ْن ِلِح أماَِل ِمْن ُي أصاَ أم ْل أحاَِصِل اَ ْل ُه،ِ اَ أد ْن ِع
أفُل ّن ٌة أواَل أد أياَ أهاَ ِز ُط ِر أماَُم أيْش ِْل ْو اَ أْلِميُر،ِ أأ أمْن اَ أعممُل ِل ْف ِه أممماَ أي ِفيمم

أيٌة أكاَ ِم ِفيِ ِن أهّج ّت أكاَل ِر)ِ  ّفاَ ُك ْل ألىَ اَ ٍة،ِ أع أع ْل ِة أق أل أل ّد أهاَ،ِ أواَل ْي أل أوِحْفممِظ أع
أمٍن ْك أجّسِس أم أت ِرُط أحمماٍَل،ِ أو ُد)ِ اَلّشمماَ ِهمم أت أيْج أو ِفمميِ ( ِر ( ْد أقمم ِب ِه)ِ  ِر ْد أقمم
ْعِل ِف ْل ِه،ِ اَ ِر أط أخ ِإْن أو أن أف أنُم،ِ ِمّماَ أكاَ ْغ أي ُكُر أس ْذ أي ًءاَ أف ُبممٍع ُجممْز ْو أكُر أأ

ُلٍث،ِ أمُل ُث أت ُتْح ِه أو ألممُة ِفي أهاَ أج ْل ِة،ِ اَ أجمم أحاَ ْل ِإْن ِل أن أو أحاَِصممِل ِمممْن أكمماَ ْل اَ
ُه أد ْن أرُط ِع أت ُيْش ُنُه أف ْوُ ُلوًُماَ،ِ أك ْع أيُجوُُز أم أل أأْن أو ِف ْن ِر ِمْن ُي ْي أشْرِط أغ
أر أمممْن أهمم ْنممُه أظ أحممْرِب ِفمميِ ِم ْل ٌة،ِ اَ أز أر أبمماَ أسممُن ُم أح ٍم،ِ أو أداَ ْقمم أثممٌر إ أأ أو
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ٌد ُق أماَ أمْحُموُ ِلي أحاَِل،ِ أي ْل أماَُس ِباَ أْلْخ أواَ أعُة ( أب أْلْر أهاَ اَ أقاَُر أهمماَ أع ُل ُقوُ ْن أم أو
ًذاَ أأْخ أن)ِ  ِنِمي أغاَ ْل ِة ِمْن ِل أي ْيُث اَْل أر أح أص أت ْق أهاَ اَ أد ِفي ْع ِة أب أف أضاَ ِْل ِهْم اَ ْي أل إ

ألىَ أراَِج أع ْلُخُمِس،ِ إْخ ُهْم اَ أو أر أممْن ( أضم أة أح أعم ْق أوُ ْل ِة اَ ّيم ِن أتماَِل،ِ ِب ِق ْل اَ
ِإْن ِتممْل)ِ،ِ ألممْم أو أقاَ أمممْن ُي أر أو أضمم ِه،ِ أل أح ِتمم ّي ِن أل ِب أتمم أقاَ ِر ِفمميِ أو أهمم ْظ أْل اَ

ِتيِ،ِ أمْن اَْل أر أو أض أر أح ْي ألُه أكاَِمٍل،ِ أغ ِر ِفيِ اَلّرْضُخ أف أه ْظ أْل ِتيِ اَ  اَْل
أل(      أء أو أمْن أشيِْ أر ِل أض أد أح ْع ِء أب أضاَ ِق ْن أتاَِل اَ ِق ْل أماَ اَ ِفي أل أو ْب أق

ِة أز أيمماَ أممماَِل ِح ْل ّنممُه اَ أأ ّق أوْجممٌه)ِ  أتِح ْوُ أيْسمم ألمم أو أت ( ُهْم أممماَ ْعُضمم أد أب ْعمم أب
ِه،ِ ِئ أضاَ ِق ْن ِة اَ أز أياَ ْلِح ّقممُه أواَ أح ِه،ِ أف ِث ِر أوُاَ أذاَ ِلمم أكمم أد أو ْعمم ِء أب أضمماَ ِق ْن أل اَِل ْبمم أق أو
ِة أز أياَ ْلِح أصّح)ِ.ٍ <ص:  ِفيِ اَ أْل ًء195اَ أناَ ِب ألىَ >  أة أأّن أع أم ِني أغ ْل ألُك اَ ُتْم

ِء،ِ أضاَ ِق ْن ِنيِ ِباَِل ّثاَ ُقوُُل أواَل ِء أي أضاَ ِق ْن ِة ِباَِل أز أيمماَ ْلِح ًعمماَ أواَ ْوُ أم ألمم أو أت ( أممماَ
أتاَِل،ِ ِفيِ ِق ْل أهُب اَ ْذ أم ْل ّنُه أفاَ أء أل أأ ُق أشيِْ ِريمم ّط أواَل ِنيِ ألُه)ِ  ّثمماَ ِه اَل ِفيمم

ألِن ْوُ ّنُه أق أأ أماَ:  ُه ُد أح ّق أأ أتِح ِه أيْس ِر أد ِبُحُضوُ ْع ِة،ِ أب أع ْق أوُ ْل ِلُث اَ ّثمماَ إْن أواَل
ألْت أص ُة أح أز أيمماَ ْلِح أك اَ ِل أذ أتمماَِل ِبمم ِق ْل ّق اَ أح أت ْو اَْسمم أتمماٍَل أأ ِق ٍد،ِ ِب ِديمم أل أج أف

أهُر ْظ أْل أواَ أر أأّن ( أْلِجي ِة اَ أس أياَ أواَّب ِلِس ّد ْفِظ اَل ِة أوِح أعمم ِت أْلْم أر اَ ّتمماَِج أواَل
أف أر أت ْلُمْح أهُم أواَ ُهْم ُيْس أذاَ أل ُلوُاَ)ِ،ِ إ أت ِهْم أقاَ ِد ُهوُ أة،ِ ِلُش أع ْق أوُ ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أواَل

أذاَ أل ُدواَ ألْم إ ْقِصمم أد أي أهمماَ ْلِج ِللّراَِجممِل اَ أو ْهٌم ( ِرِس أسمم أفمماَ ْل ِل أثممٌة)ِ أو أل أث
أماَِن ْه أرِس،ِ أسمم أفمم ْل ْهٌم ِل أسمم أبمماَِع ألممُه أو ْت أْل ُه ِل أواَ أخاَِن أر ْي أل اَلّشمم أو )
أطىَ)ِ،ِ ْع ِإْن ُي أن أو أعُه أكاَ أساَِن أم أر أرٍس (إّل أف أف ٍد ِل ّيمماَ أواَِح ِب أر أن أع أكمماَ

ْو ْوِن أأ أذ ِبْر ْل أكاَ ُه)ِ  أر ْي ُه أغ أوُاَ أب ّياَِن أأ أجِم أهِجيِن أع ْل ُه أواَ ُبوُ ِبمميِّ أأ أر ُأّمممُه أع أو
ّيٌة،ِ أجِم ِرُف أع ْق ْلُم أضّم أواَ ِم ِب ْلِمي ُكوُِن اَ أقاَِف،ِ أوُس ْل ِر اَ أكْسمم اَلممّراَِء أو

ُه ُبوُ أجِميِّ،ِ أأ ُأّمُه أع ّيمٌة،ِ أو ِب أر أل أع ٍر ( ِعيمم أب ْلِفيممِل ِل أكاَ ِه)ِ  ِر ْيم أغ ْغمِل أو أب ْل أواَ
ِر أماَ ْلِح أِلّن أواَ ِه ;  ِذ أواَّب أه ّد ُلُح أل اَل أحممْرِب أتْص ْل أة ِل ّي ألِح ْيممِل أصمم أخ ْل اَ

أكّر ألُه،ِ ْل أفّر ِباَ ْل ْيِن أواَ أذ ّل أماَ أتْحُصُل اَل ِه ُة،ِ ِب أر ّنْص أعْم اَل أضُخ أن أهمماَ،ِ ُيْر أل
أرْضُخ ِفيِل أو ْل أثُر اَ ْك ْغِل،ِ أرْضِخ ِمْن أأ أب ْل أرْضُخ اَ ْغممِل أو أب ْل أثممُر اَ ْك ِمممْن أأ
ِر،ِ أرْضِخ أماَ ْلِح أل اَ أو أطىَ ( ْع أرٍس ُي أف ْي ِل أأ أف)ِ  أج ْع ْهُزوٍل،ِ أأ أماَ أم أو أل (
أء أناَ ْتممِح أغ أف ِب ِه)ِ  ِة ِفي أممم أج ْع ْلُم ّد اَ أممم ْل ْي أواَ أع أأ ْفمم ِر أن أكِسممي ْل ِم،ِ أكاَ أر أهمم ْل أواَ

ِفيِ أو ْوٍُل ( أطىَ أق ْع ألممْم ألْم إْن ُي ْع أيِ أي ْهمم ِر أن أْلِميمم ِه)ِ،ِ أعممْن اَ ِر أضمماَ إْح
أماَ أطىَ أك ْع ْيُخ ُي ِبيُر،ِ اَلّش أك ْل أذاَ اَ أر إ أض ُق أح أفْر ّوِل أو أْل أأّن اَ أخ ِبمم ْي اَلّشمم

ُع أف أت ْن ِه،ِ ُي ِي أ
ْ أر ِه ِب ِئ أعاَ ُد ِه أو ِل ْوُ أق ألممْم ألممْم إْن أو ْع أيِ أي ْهمم ِر أن أْلِميمم ٌق اَ ِد أصمماَ

أماَ ِة،ِ ِفيِ ِب أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص أه ألْم إْن أك ْن ْو ُي ْغ ألْم أأ ّل أب أيِ ُي ْه ّن  اَل
ُد(      ْب أع ْل ِبيِّ أواَ ُة أواَلّص أأ أمْر ْل ّذّميِّ أواَ أذاَ أواَل أة إ أع ْق أوُ ْل اَ أضُرواَ)ِ  أح

ُهممْم أل أف أبمماَِع ( ْت أْل ِل ُه اَلّرْضممُخ)ِ  أواَ ِد ِفمميِ أر ْبمم أع ْل ّي،ِ اَ ِذ ّتْرِممم أحُه،ِ اَل أصممّح أو
ِفيِ ِء أو أساَ ّن أياَِن اَل ْب ِر أواَلّص أب أخ ِقيِّ ِل أه ْي أب ْل أسًل،ِ اَ ِفيِ ُمْر ٍم أو ْوُ ِمممْن أقمم
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ِد ُهمموُ أي ْل ُبمموُ اَ ُود أأ ْفممِظ أداَ أل أم،ِ ِب أه أل أأْسمم ألممىَ أوُحِممم <ص: اَلّرْضممِخ أع
ٌء196 أوُاَ أس أو أن >  ِذ ُد أأ ّي ِليِّ اَلّس أوُ ْل ْوُج أواَ ِر ِفيِ أواَلّز ْلُحُضوُ أل،ِ أأْم اَ
أوُ ُه أو أن ( ِإْن ُدو أو ٍم)ِ  ْه ُنوُاَ أسمم ًناَ أكمماَ أسمماَ ُد أو ُفْر ِهمم أت أيْج أممماَُم ( ِْل ِفمميِ اَ

أسِب أح ِب ِه)ِ  ِر ْد أرىَ،ِ أماَ أق ِوُت أيمم أفمماَ ُي أن أو ْيمم ِه أب ِلمم ْه أسممِب أأ أح ِهممْم،ِ ِب ِع أنْف
ُع أيْرِج ِتُل،ِ أف أقاَ ْلُم أمْن اَ ُلُه أو أتاَ أثُر ِق ْك ألىَ أأ ِه،ِ أع ِر ْي ِرُس أغ أفمماَ ْل ألممىَ أواَ أع

ُة اَلّراَِجِل،ِ أأ أمْر ْل ِتيِ أواَ ّل ِوي اَ أداَ أحىَ ُت أجْر ْل أتْسِقيِ اَ أش أو أطاَ ِع ْل ألىَ اَ أع
ِتيِ ّل أفُظ اَ أل،ِ أتْح أحاَ ّلُه اَلّر أح أم أو أماَُس ( أْلْخ أعممُة اَ أب أْلْر ِر،ِ ِفمميِ اَ أهمم ْظ أْل اَ

ِنيِ ّثاَ ِة أأْصُل أواَل أم ِني أغ ْل ِلُث اَ ّثاَ ْلُخُمِس ُخُمُس أواَل ُهممْم اَ ِلُح،ِ أل أصمماَ أم ْل اَ
أوُ ُه ّق)ِ،ِ أو أح أت ِفيِ ُمْس ْوٍُل أو أحّب أق أت ْلت ُمْس ًذاَ ُق ِعمميِّ ِمممْن أأْخ ِف اَلّراَ
أماَ اَلّشْرِح ِفيِ ّن أضُخ (إ ِذّميِّ ُيْر أر ِل أض أل أح ٍة،ِ ِب أر ْذِن ُأْج ِإ ِب ِم أو أممماَ ِْل اَ

ألىَ ّلُه اَلّصِحيِح أع أاَل ألُم)ِ،ِ أو ْع ِإْن أأ أر أف أض ِر أح ْيمم أغ ِه ِب ِنمم ْذ أضممْخ ألممْم إ ُيْر
ألىَ ألُه ّنُه اَلّصِحيِح أع أِل أهٌم ;  ّت ِة ُم أل أوُاَ ْهممِل ِبُم ِه،ِ أأ ِنمم ُه أبممْل ِدي أعممّزُر ُي
أأىَ إْن أك،ِ أر ِل ِإْن أذ أر أو أض ِه أح ِن ْذ ِإ ٍة ِب أر ُأْج ألُه ِب ُة أف أر ُْلْج أقْط.ٍ  اَ أف

الصدقإات قإسم كتاب
ْي      أوُاَِت أأ أك أهاَ اَلّز ّقي أتِح ُهْم ِلُمْس أيُة أو ِن أماَ أناٍَف أث أن أأْص أكُرو ْذ ُي

ألىَ ِتيِب أع ِهْم أتْر ِر ْك ْوُله ِفيِ ِذ ألىَ أق أعاَ أماَ أت ّن أقاَُت {إ أد أراَِء اَلّص أقم ُف ْل ِل
ِكيِن أساَ أم ْل ألىَ}ٍ أواَ ِه،ِ إ ِر أفِقيممُر آَِخ ْل أل أل أمممْن (اَ أل ألممُه أممماَ أب أو أكْسمم

ُع أق ًعاَ أي ِق ْوُ ِه)ِ،ِ ِمْن أم ِت أج أمْن أحاَ أتماَُج أك ألمىَ أيْح ٍة،ِ إ أر أشم أل أع ُك أو ِل أيْم
ْو ْكِسمممُب أأ ْيمممِن إّل أي أم أه ْو ِدْر أثمممًة،ِ أأ أل أل أث أو ُع197<ص:  ( أنممم أيْم  <

أر ْق أف ْل ُنُه اَ أك ُبُه)ِ،ِ أمْس أياَ ِث أنْت إْن أو أجّمِل أكاَ ّت أل ِلل ْبُن أقاَ ُه أكّج اَ ُد ْبمم أع أو
ِذي ّل أتاَُج اَ ألىَ أيْح ِه إ ِت أم ْد ُه ِخ أر أك ْنُه أذ ِة ِفيِ،ِ أع أض ْو ألىَ اَلّر أع ْفممِق أو أو

ِعمميِّ،ِ أبْحممِث ِف أوُ اَلّراَ ُهمم أو أل:  أقمماَ ّيممٌن أو أع أت ُلُه ُم أممماَ أو ِئُب ( أغمماَ ْل ِفمميِ اَ
ْيِن أت أل أح ُذ أمْر ْأُخ أي أف أؤّجُل)ِ  ْلُم ِه أماَ أواَ ْكِفي ألىَ أي أل أأْن إ ألىَ أيِص ِه،ِ إ ِل أممماَ

ألىَ ِإ أجُل.ٍ أيِحّل أأْن أو أْل اَ
أكْسٌب(      ُق أل أو ِلي ُكممُه،ِ أي ْتُر أي أف ِه)ِ  ُذ ِب ْأُخمم أي ْوُ أو ألمم أو أل ( أغ أت اَْشمم

أشْرِعيِّ ٍم)ِ  ْل ِع أماَ ِب ِة،ِ ِفيِ أك أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص أكْسُب أو ْل أواَ ُعُه)ِ ِمممْن ( أن أيْم
أغاَِل ِت ِه اَِلْشمم ِغُل ِبمم أت أيْشمم أف أفِقيممٌر)ِ  أف ِم،ِ ( ْل ِع ْل ُذ ِبمماَ ْأُخمم أي ْوُ أو ألمم أل ( أغ أت اَْشمم
ِفممِل أوُاَ ّن ْي ِباَل أأ أل)ِ  أس أف ْيمم أل ٍر،ِ أف أفِقيمم أتِسممُب ِب ْك أي أل أف ِغُل أو أت أهمماَ،ِ أيْشمم ِب

ُق أفْر ْل أل أأّن أواَ أغاَ ِت ِم اَِلْش ْل ِع ْل ٍة أفْرُض ِباَ أي أفاَ أل ِك أو أرُط ( أت ِه)ِ ُيْشمم ِفيمم
ْي ِر ِفيِ أأ ِقي أف ْل ِذي اَ ّل ُذ اَ ْأُخ أنُة أي أماَ أل (اَلّز ّفُف أو أع ّت ِة أعْن اَل أل أأ أمْسمم ْل اَ

ألممىَ ِم أع ِدي أقمم ْل أواَ ِد)ِ  ِديمم أج ْل أطاَِن اَ أر أت أِلّن ُيْشمم أر ;  ْيمم ُنممُه اَلّزِمممِن أغ ِك ُيْم
أكْسمممُب،ِ ْل ْيمممُر اَ أغ ّفمممِف أو أع أت ْلُم أذاَ اَ أل إ أأ أيِ أسممم ِطممم ْع أع ُأ أنممم أم ّوُل أو أْل اَ
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ْيِن أه ْوُِجي ّت ِفيِّ اَل ْك أم ْل أواَ ٍة ( أق أف أن ِريممٌب ِب ْو أق ْوٌج أأ أس أز ْيمم ِفمميِ أفِقيممًراَ أل
ّنُه أِل أصّح)ِ ;  أْل ْيُر اَ أتاٍَج،ِ أغ أتِسِب ُمْح ْك ْلُم ّل أكاَ ٍم ُك ْوُ أر أيم ْد ِه،ِ أقم ِت أي أفماَ ِك

ِنيِ ّثاَ أظُر أواَل ْن ألىَ ُي ّنُه إ أل أل أأ أل ألُه أماَ أب،ِ أو ُع أكْسمم أنمم ُيْم ُهُه أو ِبي أتْشمم
أتِسِب،ِ ْك ْلُم ِكيُن ِباَ ْلِمْس أواَ أر أمْن ( أد ألممىَ أقمم ْو أممماٍَل أع ُع أكْسممٍب أأ أقمم أي

ًعاَ ِق ْوُ ِه،ِ ِمْن أم ِت أي أفاَ أل ِك ِه)ِ،ِ أو ْكِفي أمْن أي ِلُك أك ْو أيْم ْكِسممُب أأ أعًة أي ْب أسمم
ْو أيًة أأ ِن أماَ أل أث ِه أو ِفي ْك ٌة إّل أي أر أش ِفيِ أع ِة أو أض ْو أهاَ،ِ اَلّر ِل أأْص أوُاٌَء أك أسمم أو

أن ُكُه أماَ أكاَ ِل أماَِل،ِ ِمْن أيْم ْل ْو اَ ْكِسُب أأ ًباَ أي أصاَ ْو ِن أقممّل أأ ْو أأ أر أأ أثمم ْك أأ

أبممُر أت ْع ْلُم أنمماَ ِمممْن أواَ ِل ْوُ ُع أق أقمم ًعمماَ أي ِق ْوُ ِه ِمممْن أم ِت أي أفمماَ أم،ِ ِك أعمم ْط أم ْل اَ
أب أر ْلُمْش أس،ِ أواَ أب ْل أم ْل أن،ِ أواَ أك أمْس ْل أر أواَ ِئ أساَ ّد أل أممماَ أو ْنممُه ُبمم ألممىَ ِم أع

ُق أماَ ِلي أحاَِل أي ْل ِر ِمْن ِباَ ْي أراٍَف،ِ أغ أل إْس ٍر أو ِتي ْق أممْن ِللّشممْخِص،ِ أت ِل أو
أوُ ِه ِفمميِ ُهمم ِتمم أق أف أعاَِمممُل أن ْل أواَ أحاَِسممٌب أسمماٍَع ( أو ِتٌب)ِ  أكمماَ أقاَِسممٌم أو أو )

أحاَِشمممٌر ُع أو أمممم ِوي أيْج أوُاَِل)ِ،ِ أذ أْلْمممم ِفٌظ اَ أحممماَ أهممماَ أو أل أل أقاَِضممميِ ( ْل اَ
ْي أأ ِليِ)ِ  أوُاَ ْل ِليِ أواَ ِم،ِ أواَ ِلي ْق ِْل أماَُم اَ ِْل أل أواَ ّق أف ُهممْم أح ِة ِفمميِ أل أكمماَ اَلّز

ُهممْم،ِ ُق ِرْز أذاَ أو ُعمموُاَ ألممْم إ ّوُ أط أت ْلُخُمممِس ُخُمممِس ِفمميِ أي ُد اَ أصمم ْلُمْر اَ
ِلِح أصاَ أم ْل ِة ِل أعاَّم ْل ُهْم أِلّن ،ِاَ أل أم أفُة أعاَّم أع ّل أؤ ْلُم أواَ أم،ِ أمْن ( أل ُتُه أأْس ّي ِن أو
أفٌة،ِ ِعي ْو أض أرٌف ألُه أأ ُع أش ّق أوُ أت ِه ُي ِئ أطاَ ْع ِإ ألُم ِب ِه،ِ إْس ِر ْيمم أهُب أغ ْذ أممم ْل أواَ

ُهْم ّن أ
أن أ ْوُ أطمم ْع ِة)ِ <ص:  ِمممْن ُي أكمماَ ْوُُل198اَلّز أقمم ْل أواَ ِنيِ >  ّثمماَ ِمممْن اَل

ِم ْه ِلِح أس أصاَ أم ْل ِة اَ ّوُ ُقمم ِم أو أل ِة أك أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أتِضمميِ أك ْق أع أي ْطمم أق ْل اَ
ّوِل أْل ِة،ِ ِباَ أي أقاَُب ِلْل أواَلّر أن)ِ،ِ ( ُبوُ أت أكاَ ْلُم ُع اَ أف ْد ُيمم ِهممْم أف ْي أل ُهممْم أممماَ إ ُن ِعي ُي
ألىَ ْتِق أع ِع ْل ُكْن ألْم إْن اَ ُهْم أي أع ِهْم،ِ أيِفمميِ أممماَ أم ُنُجمموُِم أرُط ِب أت ُيْشمم أو
ْوُُن ِة أك أب أتاَ ِك ْل أحًة،ِ اَ أيُجوُُز أصِحي ُع أو ْف ّد أل اَل ْب ُلوُِل أق ِم،ِ ُح ّنْجمم ِر اَل ْيمم أغ ِب أو
ْذِن ِد،ِ إ ّي ِرُم اَلّس أغاَ ْل أواَ أن إْن ( أداَ أت ِه اَْس ْفِسمم أن ِر ِفمميِ ِل ْيمم ٍة)ِ أغ أي ْعِصمم أم

ِة أق أف أن ِه،ِ أك ِل أياَ ألِف ِع ِبِخ أيِ)ِ  ِط ْع ُأ ِديِن ( أت ْلُمْس ٍة،ِ ِفيِ اَ أي ْعِص ِر أم أخْم ْل أكمماَ
أراَِف ِْلْس ِة ِفيِ أواَ أقمم أف ّن أل اَل أطممىَ،ِ أف ْع أصممّح ُي أْل ْلممت: اَ ُق أطممىَ ( ْع أذاَ ُي إ

أب ّلُه أتاَ أاَل أحُه أو أصّح ألُم)ِ  ْع ِة ِفيِ أأ أض ْو ْيًضاَ،ِ اَلّر أه أأ ُوّج ُلُه أو ِب أقاَ ّنُه ُم أأ ِب
ُذ ّتِخ أة ألُه أي أب ْوُ ّت أعًة اَل ِري ِذ،ِ أذ أْلْخ ُد ِل ُعوُ أي ِعيِّ أو ِف أكىَ أواَلّراَ ْيِن،ِ أح أه أوُْج ْل اَ

أتْصِحيُح أماَ ُكّل أو ُه ْن ٍة أعْن ِم أع أماَ أهُر أج ْظ أْل أواَ أراَُط ( ِت أأْن اَْش ِب ِه)ِ  ِت أج أحاَ
أر أل ِد ْق ألىَ أي ِء أع أفاَ أنُه،ِ أممماَ أو أداَ أت ِنيِ اَْسمم ّثمماَ أرُط أل أواَل أت ِم ُيْشمم ُعُممموُ ِل

ِة أي أن اَْل ُدو ُلوُِل ( أل ُح أف ْيِن)ِ  ّد أرُط اَل أت ْلممت ُيْشمم ُق أصممّح ( أْل أراَُط اَ ِت اَْشمم
ِه،ِ ِل ُلوُ ّلُه ُح أاَل أن أو ُكوُ أي ِل ألُم)ِ  ْع أتاًَجمماَ أأ ألممىَ ُمْح ِه،ِ إ ِئ أفمماَ ّوُل أو أْل أظممُر أواَ ْن ُي

ألىَ ِه إ ِب أن ُوُجوُ أداَ أت ْو)ِ اَْس أأ ألِح ( ِِلْص ْي أذاَِت ( أأ ْيممِن)ِ  أب ْل أحمماَِل اَ ْل أن اَ ْيمم أب
ِم ْوُ أق ْل أن اَ أخاَُف أكاَ أنًة أي ْت أن ِف ْي ْيممِن أب أت أل ِبي أتمماَ أق أع أز أناَ ِتيممٍل،ِ ِفمميِ أت ألممْم أق
أهْر ْظ ُلُه أي ِت أحّمُل أقاَ أت أي أة أف أي ّد ًناَ اَل ِكي ِة،ِ أتْس أن ْت ِف ْل أيِ ِل ِط ْع ُأ أع ( أنىَ)ِ،ِ أم ِغ ْل اَ
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ِر أقاَ أع ْل أرِض ِباَ أع ْل ِد أواَ ْقم ّن ِم أواَل ُعُمموُ ِة،ِ ِل أيمم أل اَْل ِقيم أو أن إْن ( ّيمماَ أكماَ ِن أغ
ٍد أنْق أطىَ،ِ ِب ْع ُي أل)ِ  ُق أف أفْر ْل أجُه أأّن أواَ أراَ ِم ِفيِ إْخ ُغممْر ْل أس،ِ اَ ْيمم ِه أل ِفيمم

ّقُة أش ْيِع أم ِر،ِ أب أقاَ أع ْل ْو اَ أرِض أأ أع ْل ِه،ِ اَ ْوُ ِفيمم ألمم أن أو ًعمماَ اَلّشممّر أكمماَ ّق أوُ أت ُم
أمممُل أممماٍَل ِفمميِ ُتْح أمممُة أف ِلممِف ِقي ْت ْلُم ِه أفِفمميِ اَ ِئ أطمماَ ْع أع إ أنممىَ أممم ِغ ْل اَ

أهاَِن أماَ أوْج ُه أصّح أعْم أأ أماَ أن ِه ِل ِة ِمْن ِفي أح أل أمْصمم ْل ِة،ِ اَ ّيمم ّل ُك ْل ِنيِ: اَ ّثمماَ أواَل
ُع ْن أم ْل أِلّن اَ أة ;  أن ْت ِم ِف ّد ّد،ِ اَل أش ْوُ أأ أل أمُه أو ِز ْيُن أل ّد أماَِن اَل ِر ِباَلّضمم ْيمم أغ ِب
ْذٍن،ِ أوُ إ ُه ْعِسٌر أو أيِ ُم ِط ْع ْقِضمميِ أممماَ ُأ ِه199<ص:  أي ِبمم أن >  ْي ّد اَلمم

ِبيُل أس أو ِه ( ّل ألىَ اَل أعاَ ٌة أت أزاَ أء أل ُغ أأْن أفيِْ ِبمم ُهْم)ِ  ُطوُاَ أل ِد،ِ أنِشمم أهمماَ ْلِج ِل
ألْم ُدواَ أو أجّر أت أن ألُه أي ْوُ أط ْع ُي أف أع ( ألِف أم ِبِخ أنىَ)ِ  ِغ ْل ُدواَ أمْن اَ أجّر ألممُه،ِ أت
ُهْم أقُة أو ِز أت ْلُمْر أن اَ ِذي ّل ُهْم اَ ّق أل ِء،ِ ِفيِ أح أفيِْمم ْل أل اَ أن أف ْوُ أطمم ْع ِمممْن ُي

ِة أكاَ ْبُن اَلّز أواَ ِبيِل ( ْنِشممُئ اَلّسمم ٍر)ِ ِمممْن ُم أف ِه أسمم ِد ألمم ْو أب ٍد أأ ألمم أن أب أكمماَ
ِقيًماَ ِه ُم ْو ِب أأ ٍد ( أل أب ِب أتاٌَز)ِ  ِه ِفيِ ُمْج ِر أف ُطُه أس أشْر أو أجُة ( أحاَ ْل أدُم اَ أعم أو

ِه،ِ ِر أف أس ِب ِة)ِ  أي ْعِص أم ْل ِإْن اَ أن أف أعُه أكاَ أتاَُج أماَ أم ِه أيْح ْيمم أل ِه،ِ ِفمميِ إ ِر أف أسمم
ْو أن أأ ُه أكاَ أفُر أيًة،ِ أس ْعِص أط ألْم أم ْع أطىَ ُي ْع ُي ِة ِفيِ أف أع ّطاَ ِر اَل أف أكاَلّس

أحّج،ِ ْل ِة ِل أر أياَ ِفيِ أواَلّز أباَِح أو ْلُم ِر اَ أف ألممِب أكاَلّسمم أط ِبممِق،ِ ِل ِة اَْل أهمم ّنْز أواَل
ِه ِفي ّنُه أوْجٌه أو أطىَ أل أأ ْع  ُي

أشْرُط(      ِذ أو ِة آَِخ أكمماَ ِه ِمممْن اَلّز ِذ أناَِف أهمم أْلْصمم ِة اَ أيمم ِن أماَ ّث اَل
ألُم)ِ،ِ ِْلْس أل اَ أطىَ أف ْع ٍر ُت ِف أكاَ ِديِث ِل أحمم ْيِن ِل أخ ْي أقٌة اَلّشمم أد أصمم ُذ { أخمم ْؤ ُت

ِهْم،ِ ِمْن ِئ أياَ ِن ْغ ّد أأ أر ُت ِهممْم}ٍ،ِ ِفمميِ أف ِئ أراَ أق أأْن ُف أو أن أل ( ُكمموُ ّياَ،ِ أي أهاَِشممِم
أل ّياَ)ِ،ِ أو ِب ِل ّط أل ُم أماَ أتِحّل أف ُه أل أل ّلىَ أقاَ ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أسمم {إّن أو

ِه ِذ أقاَِت،ِ أه أد أماَ اَلّص ّن أيِ إ أساَُخ ِه ْو ّناَِس،ِ أأ أهاَ اَل ّن ِإ ٍد أتِحّل أل أو أحّم ِلُم
أل ُه ِلِل أو أواَ أر ٍد}ٍ  أحّم ِلٌم،ِ ُم أل ُمْس أقاَ أل أو ُكْم ُأِحّل { أل أل ْه ْيممِت أأ أب ْل اَ
أقاَِت ِمْن أد ًئاَ،ِ اَلّص ْي أل أش أة أو أل أساَ ِدي ُغ ْي أْل ُكممْم إّن اَ ُخُمممِس ِفمميِ أل

ْلُخُممممِس ُكمممْم أمممماَ اَ ِفي ْك ْو أي ُكمممْم}ٍ،ِ أأ ِني ْغ ْي ُي ُكمممْم أبمممْل أأ ِني ْغ ُه ُي أواَ أر
ِنمميِّ أراَ أب ّط أذاَ اَل أكمم أو ْي ( أأ ُهْم)ِ  أل ْوُ ألىَ أممم ْوُ ِنمميِ أممم ٍم،ِ أب ِنمميِّ أهاَِشمم أب أو
ِلممِب،ِ ّط ْلُم أل اَ ِفمميِ ألممُه أتِحممّل أف ِديِث ( أحمم ِل أصممّح)ِ  أْل ألىَ اَ ْوُ ِم أممم ْوُ أقمم ْل اَ

ُهممْم ْن أحُه ِم ّي،ِ أصممّح ِذ ّتْرِممم ُه،ِ اَل ْيممُر أغ ِنيِ أو ّثمماَ أل أواَل ُع أقمماَ ْنمم أم ْل ِهممْم اَ ِفي
ِهْم ِئ أناَ ْغ ِت ْلُخُمِس،ِ ِبُخُمِس ِلْس أماَ اَ أم أك ّد أق أل أت ّق أو ُهْم أح أل ْوُ أم ِه ِل ِفيمم

أتِحّل ألُه.ٍ  أف
أمْن:أفْصٌل(> 200ص: <      أب   أل ًة،ِ أط أكاَ أم أز ِل أع أماَُم أو ِْل اَ
ًقاَ أقاَ ِتْح ْو اَْس أمُه أأ أد أل أع ِه أعِم ْلِم ِع أل ِب أمْن اَلّصْرُف أيُجوُُز أف أم ِل ِلمم أع

أم أد ِه،ِ أع ِق أقاَ ِتْح أيُجوُُز اَْس أمْن أو أم ِل ِلمم أقُه،ِ أع أقاَ ِتْح ْي اَْسمم أأ ِإّل)ِ.ٍ  أو ِإْن ( أو
ألْم ألْم ْع أقُه أي أقاَ ِتْح ْو اَْس أمُه،ِ أأ أد ْي أع ألْم ألْم أأ ْع ًداَ أي أماَ أواَِح ُه ْن ِإْن ِم أف )
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أعىَ ّد ْقًراَ اَ ْو أف أنًة،ِ أأ أك ّلممْف ألممْم أمْس أك أهاَ ُي ِر ُعْسمم ِل أنممًة)ِ  ّي أل أب ِلممُف أو أيْح
أم إْن ِه ّت أصّح،ِ ِفيِ ُاَ أْل ِإْن اَ أف أف ( ِر أعىَ أماٌَل ألُه ُع ّد أفممُه أواَ أل أف أت ّلمم ُك

أهاَ،ِ ِت أل ُهوُ ِلُسم أة)ِ  أن ّي أب ْل أذاَ اَ أكم أو أعمىَ إْن ( ّد ّلمُف اَ أك ُي أيماًَل)ِ  أة ِع أنم ّي أب ْل ِفميِ اَ )
ْوُ أل أو أصّح)ِ  أْل أل اَ أل:  أب أقاَ ُلُه ِليِ،ِ أكْس أحاَ ُد أو أه ِه أيْش ِق ْد أأْن ِبِص أن ِب أكماَ

ْيًخاَ ِبيًراَ،ِ أش ْو أك ًناَ أأ أيِ أزِم ِط ْع أل ُأ ٍة ِب أن ّي أل أب أطممىَ أيِميٍن أو ْع ُي أو ٍز ( أغمماَ
ْبممُن ِبيٍل أواَ أل أسمم ِب أممماَ)ِ  ِه ِل ْوُ أق ٍة ِب أنمم ّي أل أب ِإْن أيِميممٍن،ِ أو أفمم أجمماَ ألممْم ( أيْخُر

أممماَ،ِ ُه ْن ّد)ِ ِم ِر ُت أمممُل ُاَْسمم أت ُيْح ْأِخيُر أو ْلُخممُروِج أتمم ِر اَ أظمماَ ِت ْن ِة،ِ ِل أعمم ْف اَلّر
أتْحِصمميِل ِة أو أبمم ْه ُْل ألُب اَ أطمماَ ُي أو أممماَ.ٍ ( ِه ِر ْي أغ أتٌب أعاَِمممٌل أو أكمماَ ِرٌم أوُم أغمماَ أو

أمممِل،ِ أع ْل ِباَ ٍة)ِ  أن ّي أب ِة،ِ ِب أبمم أتاَ ِك ْل ِم أواَ ُغممْر ْل أهاَ،ِ أواَ ِت أل ُهوُ ْنُف ِلُسمم ِنيِ أواَلّصمم ّثمماَ اَل
ِة ِمممْن أفمم ّل أؤ ْلُم ألُب اَ أطمماَ ٍة،ِ ُي أنمم ّي أب ّوُل ِب أْل أبممُل أواَ ْق ُلُه،ِ ُي ْوُ ْي أقمم أأ أيِ)ِ  ِهمم أو )

أنُة ّي أب ْل ِه ِفيِ اَ ِذ ِئِل،ِ أهمم أسمماَ أم ْل أممماَ اَ أم أو ّد أقمم أبمماَُر أت ْيِن)ِ <ص: (إْخ أل ْد أعمم
أل201 أو أتاَُج >  ألىَ أيْح أوُىَ إ ْع ِد أد ْن ٍر أقاٍَض،ِ ِع أكاَ ْن ِإ ٍد أو أهاَ ِتْش  أواَْس

ِنيِ(      ْغ ُت أهاَ أو ْن أن أع ْي أب أضُة)ِ  أفاَ ِت ّناَِس اَِلْس ّظّن ِلُحُصوُِل اَل أهاَ اَل ِب
أذاَ أك أو ُق ( ِدي ِفيِ أرّب أتْص ْيِن)ِ  ّد ِم اَل ِر أغاَ ْل ِفمميِ اَ ِد)ِ  ّي أواَلّس أتِب ( أكمماَ ْلُم اَ
ِنمميِ ْغ أهمماَ ُي ْن ِفمميِ أع ِر ( ُهمموُ ُظ ِل أصممّح)ِ  أْل أحمماَِل،ِ اَ ْل أل اَ ِنيِ:  ّثمماَ ِنمميِ أواَل ْغ ُي

أماَِل ِت ِؤ ِلْح ُط أوُاَ ّت أطىَ  اَل ْع ُي أو ِقيُر ( أف ْل ْي اَ أأ ِكيُن)ِ  ْلِمْس أماَ،ِ ُكّل أواَ ُه ْن ِم
أذاَ أب ُيْحِسْن ألْم إ أكْس ْل ٍة اَ أف أل ِبِحْر ٍة،ِ أو أر أجاَ أة ِت أيمم أفاَ ِك أِلّن ( ٍة)ِ ;  أن أسمم

أة أكاَ أكممّرُر اَلّز أت ٍة،ِ ُكممّل أت أن أتْحُصممُل أسمم أهمماَ أف أيممُة ِب أفاَ ِك ْل أنًة اَ ْلممت أسمم ُق )
أصممّح أْل ْنُصمموُُص اَ أم ْل ْوُُل اَ أقمم أطممىَ أو ْع ُي ِر)ِ  ُهمموُ ْلُجْم أة اَ أيمم أفاَ ِك ِر ( ُعُممم ْل اَ
ِلُب،ِ أغاَ ْل ِري اَ أت أيْشمم ِه أف أقمماًَراَ ِبمم ِنيِ أع ْغ أت أيْسمم أو ّلُه)ِ  ِغ أت ِة أعممْن أيْسمم أكمماَ اَلّز

ّلُه أاَل أو أمْن ( أو ألُم)ِ  ْع أب ُيْحِسُن أأ أكْس ْل ٍة اَ أف أطممىَ ِبِحْر ْع ِري أممماَ ُي أت أيْشمم
ِه أهاَ ِب ِت أل ّلْت آَ أهاَ،ِ أق ُت أم ْو ِقي أرْت أأ ُث ْو أك ٍة أأ أر أجاَ ِت أطىَ ِب ْع ِري أماَ ُي أت أيْشمم

ِه،ِ أة ُيْحِسُن ِمّماَ ِب أر أجاَ ّت ِه اَل أحممُه أيِفمميِ أممماَ ِفيمم ْب ِه ِر ِت أي أفمماَ ِك ًبمماَ،ِ ِب ِل أغاَ
ِليِّ ْق أب ْل أتِفيِ أفاَ ْك ِة أي أس أخْم أم ِب ِهمم أراَ ِئيِّ أد ِقّل ْلبمماَ ٍة واَ أر أشمم أع ِهيِّ ِب ِك أفمماَ ْل أواَ

أن،ِ ِري ِعْش ّبمماَُز ِب أخ ْل أن،ِ أواَ أخْمِسممي ّقمماَُل ِب أب ْل ٍة أواَ أئمم ّطمماَُر ِبِماَ أع ْل ْلٍف،ِ أواَ أأ ِبمم
أبّزاَُز ْل ْيِن،ِ أواَ أف ْل أأ ِفيِّ ِب أر ْي ِة أواَلّص أس أخْم ألٍف،ِ ِب ّي آَ ِر أه ْوُ أجمم ْل ِة أواَ أر أشمم أع ِب

ألٍف  آَ
أطىَ(      ْع ُي أتُب أو)ِ  أكاَ ْلُم ْي (اَ أأ ِرُم)ِ  أغاَ ْل أممماَ ُكّل أواَ ُه ْن أر ِم ْد أقمم )

ِه)ِ،ِ ِن ْي ِإْن أد أر أف أد ألىَ أق ِه أع ْعِض أيِ أب ِط ْع أيِ،ِ ُأ ِق أبمماَ ْل أطممىَ اَ ْع ُي أو)ِ  ْبممُن ( (اَ
ِبيِل ُلُه أماَ اَلّس أوُّص ِر ُي أكْس ِب ُه)ِ  أد ْقِص ِد،ِ أم ْو اَلّصاَ أأ أع ( ْوُِض ِه)ِ إْن أم ِل أماَ

أن ِه ِفيِ ألُه أكاَ ِق ِري ِإْن أماٌَل،ِ أط أج أو أتاَ ألىَ اَْح ٍة إ أوُ أهاَ ِكْس أي ِط ْع أو)ِ ُأ )
أطممىَ ْع ِزي ُي أغمماَ ْل أر (اَ ْد ِه أقمم ِت أج ٍة،ِ أحمماَ أقمم أف أن ٍة ِل أوُ ِكْسمم ًبمماَ أو ِه ًعمماَ أذاَ أراَِج أو
ِقيًماَ ْي أوُم أأ أك)ِ  أناَ ِر ِفيِ ُه ْغ ّث أرًسمماَ)ِ إْن اَل أف أو أن ( ِتممُل أكمماَ أقاَ ِرًسمماَ ُي أفاَ
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ُة أر أباَ أوِع ألًحاَ)ِ  أوِس ِر ( أحممّر ْلُم ِري اَ أت أيْشمم أس202<ص:  ألممُه أو أر أفمم ْل > اَ
أح أل ِفمميِ أواَلّسمم ِة أو أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم أطممىَ أك ْع أماَ أممماَ ُي ِه ِري أت ِه.ٍ أيْشمم ِبمم

أيِصيُر أو أك ( ِل ًكاَ أذ ْل أيُجمموُُز ألممُه)ِ،ِ ِم أراَ أأْن أو أج ْأ أت ُأ ألممُه،ِ ُيْسمم ّيمم أه ُي أو ألممُه (
ْبِن ْي أوِل أأ ِبيِل)ِ  ُكّل اَلّس أماَ ِل ُه ْن ُكوٌُب ِم أمْر أن إْن ( أفُر أكاَ ِوُيًل اَلّس أط

ْو أوُ أأ ُه أن)ِ  ًفاَ أكاَ ِعي أض ُق أل ( ِطي أيِ،ِ ُي أمْش ْل أماَ اَ ُقُل أو ْن ِه أي ْيمم أل أد أع اَلممّزاَ
أعُه أتمماَ أم أن أأْن إّل أو ُكمموُ ْدًراَ أي ُد أقمم أتمماَ ْع ُلممُه أي ْث ألممُه ِم ِه)ِ،ِ أحْم ْفِسمم أن أل ِب أف

أذاَ أك ْوُ أو أن أل أفُر أكاَ أوُ أقِصيًراَ،ِ اَلّس ُه ّي،ِ أو ِوُ أفُة أق ّل أؤ ْلُم أن أواَ ْوُ أط ْع أممماَ ُي
ُه أراَ أماَُم،ِ أي ِْل أل اَ ّي أقاَ ِد ُعوُ أمْسمم ْل ألممىَ اَ ِر أع ْد ِهممْم،ِ أقمم ِت أف ْل ِهْم،ِ ُك ِت أي أفمماَ ِك أو

أعاَِمُل ْل أطىَ أواَ ْع أة ُي أر ْثِل ُأْج ِه،ِ ِم ِل أم ِإْن أع أد أفمم ْهُمُه أزاَ أهماَ أسم ْي أل ّد أع ُر
أفاَِضممُل ْل ألممىَ اَ ِر أع ِئ أناَِف،ِ أسمماَ أْلْصمم ِإْن اَ أص أو أقمم أل أن أممماَِل ِمممْن ُكّممم
ِة أكمماَ أقّسممُم،ِ ُثممّم اَلّز أيُجمموُُز ُي أل أأْن أو أكّممم ِم ِمممْن ُي ْه ِلِح،ِ أسمم أصمماَ أم ْل اَ
أمْن أو ِه ( أتاَ ِفي أف ٍر ِصمم أفِقيمم أك أقاٍَق)ِ  ِتْح ٍم اَْسمم ِر أطممىَ أغمماَ ْع ُي أماَ ( ُه أداَ ِإْحمم ِب
أقْط أِلّن ِفيِ أف ِر)ِ  أه ْظ أْل أف اَ ْط ْعِض أع أن أب ّقي أح أت ْلُمْسمم ألممىَ اَ ْعممٍض أع أب
ِة ِفيِ أي أتِضيِ اَْل ْق أر،ِ أي ُي أغمماَ ّت ِنيِ اَل ّثمماَ أطممىَ أواَل ْع أممماَ ُي ِه ْعممِل ِب أج ِد ِب ّد أعمم أت

أوُْصِف ْل ِد اَ ّد أع أت اَلّشْخِص.ٍ أك
أيِجُب(      أعاَُب أفْصٌل:  ِتي أناَِف اَْس أْلْص ِة اَ أي ِن أماَ ّث ِم ِفيِ اَل أقْس ْل اَ

أم (إْن أس أماَُم،ِ أق ِْل أك اَ أناَ ُه ِإّل)ِ،ِ أعاَِمٌل أو أأْن أو أل ِب أممم أأْن أعاَ أل ِبمم أممم أح
أحاَُب أوُاَِل أأْص أْلْم ُهْم اَ أت أكاَ ألىَ أز ِم،ِ إ أممماَ ِْل أمُة اَ ِقْسمم ْل أفاَ ألممىَ ( ٍة أع أع ْب أسمم

ِإْن أد أف ِق ْيًضاَ ُف أأ ُهْم)ِ  ْعُض ألىَ أب أع أف أن)ِ <ص:  ( ِدي ْوُُجوُ أم ْل ُهْم203اَ ْن > ِم
ِإْن ْد ألْم أف أج ٌد ُيوُ أحمم ُهممْم أأ ْن أظممْت ِم ِف ُة ُح أكمماَ ّتممىَ اَلّز ُدواَ أح أجمم ْو ُيوُ أأ

أد أجمم ُهْم ُيوُ ْعُضمم أذاَ أب ِإ أو أم ( أسمم أممماَُم أق ِْل أب اَ أع ْوُ أت أوُاَِت ِمممْن اَْسمم أكمم اَلّز
ِة أل أحاَِصمم ْل ُه اَ أد ْنمم ُد ِع أحمماَ ًبمماَ ُكممّل آَ ُوُجوُ ْنٍف)ِ  أذاَ ِصمم أكمم أو ْوُِعُب ( أت أيْسمم

أد أحمماَ ِلممُك)ِ اَْل أماَ ْل ًبمماَ اَ أر (إْن ُوُجوُ أصمم أح ْن أن اَ ّقوُ أتِح ْلُمْسمم ِد ِفمميِ اَ ألمم أب ْل اَ
ّفىَ أو ِهْم أو أماَُل،ِ ِب ْل ِإّل اَ أيِجُب أو ُء أف أطمماَ ْع ٍة)ِ ِمممْن إ أثمم أل ْنٍف ُكممّل أث ِصمم
ِه ِر ْك ِذ ِة ِفيِ ِل أي ِة اَْل أغ أجْمممِع،ِ ِبِصي ْل أوُ اَ ُهمم ُد أو أراَ ْلُممم ِبيِل ِفمميِ ِب اَ أسمم
ِه،ِ ّل ْبُن اَل ِبيِل أواَ ِذي اَلّس ّل أوُ اَ ْنِس ُه ْلِج أل ِل أل،ِ أو ِفمميِ أعاَِم ِم أو أقْسمم

ِلِك،ِ أماَ ْل أيُجوُُز اَ أن أأْن أو ُكوُ ًداَ أي أسِب أواَِح أح ِة ِب أج أحاَ ْل أممماَ اَ أنىَ أك ْغ أت اَْسمم
ْنُه أماَ أع أم،ِ ِفي ّد أق أتِجممُب أت أو أيُة ( ِوُ ّتْسمم أن اَل ْيمم ِإْن أب أو أناَِف)ِ  أْلْصمم أنْت اَ أكمماَ

أجُة ِهْم أحاَ ْعِضمم ّد أب أشمم أل،ِ إّل أأ أعاَِممم ْل أل اَ ُد أف أزاَ ألممىَ ُيمم ِة أع أر ْثممِل ُأْجمم ِم
ِه،ِ ِل أم أماَ أع أق أك أب أل أس أن ( ْي ِد أب أحاَ أيُجوُُز آَ أف ْنِف)ِ  ْفِضيُل اَلّص ِهْم أت ْعِض أب
ألىَ ْعٍض أع أم أأْن (إّل أب ْقِس أماَُم أي ِْل أم اَ أيْحمُر ِه أف ْيم أل ْفِضميُل أع ّت أع اَل أمم

ِوي أساَ ألُه أت أقاَ أجاَِت)ِ  أحاَ ْل ِة ِفيِ اَ ِتّم ّت أبُه اَل ّق أع أت ِة،ِ ِفمميِ أو أضمم ْو ّنُه اَلّر أأ ِبمم
ألُف أضىَ ِخ أت ْق ألِق ُم ْط ِر إ ُهوُ ْلُجْم أب اَ أباَ ِتْح ِة اَْس أي ِوُ ّتْس  اَل
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أهُر(      ْظ أْل ُع أواَ ْن ْقممِل أم ِة)ِ ِمممْن أن أكمماَ ِد204<ص:  اَلّز ألمم أب  <
ُوُُجمموُِب ْل أع اَ ِد أممم أن ُوُجمموُ ّقي أتِح ْلُمْسمم ِه اَ ألممىَ ِفيمم ٍد إ ألمم أر أب أخمم ِه آَ ِفيمم

أن،ِ ّقوُ أتِح ْلُمْس أأْن اَ أف ِب أر ِهْم ُتْص ْي أل ْي إ أل أيْحُرُم،ِ أأ ُئ أو ِز أماَ ُيْج ِفيِ ِل
ِديِث ْيِن أحمم أخ ْي أقٌة اَلّشمم أد أصمم ُذ { أخمم ْؤ ِهْم،ِ ِمممْن ُت ِئ أيمماَ ِن ْغ ّد أأ أر ُتمم ألممىَ أف أع

ِهْم}ٍ،ِ ِئ أراَ أق أيُجمموُُز ُف ِنيِ:  ّثاَ ْقممُل أواَل ّن ُئ اَل ِز ُيْجمم ألِق أو ْط ِْل ِة،ِ ِفمميِ ِل أيمم اَْل
ْوُ أل أو أم ( ِد أناَُف ُع أْلْص ِد ِفيِ اَ أل أب ْل أب اَ أج أو ألىَ أو ْقُل)ِ إ ّن أرِب اَل ْق ِد أأ أل ِب ْل اَ
ِه ْي أل أم إ ِد ُع ْو)ِ  أأ ُهْم ( ْعُض أب أنماَ ( ّوُْز أج أع أو أمم أل)ِ  ْقم ّن ِهْم اَل ِد أب)ِ ُوُجموُ أجم أو )
ْقُل ِم أنِصيِب أن ُدو ْعمم أم ْل ألممىَ اَ ِه،ِ إ ِلمم ْث ِإّل ِم أو ّد ( أر ُيمم ألممىَ أف أن،ِ أع ِقي أبمماَ ْل اَ

ِد ُوُُجوُ ِل أقُل)ِ  ْن ُي أل:  ِقي ِه،ِ أو ّق أتِح ّوُل ُمْس أْل ُقوُُل أواَ أدُمُه أي ِه ِفمميِ أع ّلمم أح أم
ِم أد أع ْل ألممِق،ِ أكاَ ْط ْلُم ِفمميِ اَ ِة أو أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم ألُف أك ْلِخ ِز ِفمميِ اَ أوُاَ أجمم
ْقِل ّن ُقُه اَل ِري ْف أت ِهٌر،ِ أو أماَ أظاَ أذاَ ِفي أق إ أمماَِل أرّب أفمّر ْل أتُه،ِ اَ أكماَ أأّمماَ أز

أذاَ أق إ أماَُم،ِ أفّر ِْل أماَ اَ ّب أضىَ أفُر أت ْق ألُم اَ أحاَِب أك أْلْصمم أد اَ ألِف أطممْر ْلِخ اَ
ِه،ِ أماَ ِفي ّب ألىَ أدّل أوُر ِز أع أوُاَ ْقممِل أجمم ّن ِة ألمُه،ِ اَل أقمم ِر ْف ّت أف أواَل ْيمم أء أك أشماَ
أذاَ أه أبُه أو أهىَ.ٍ  أأْش أت ْن اَ

أشْرُط(      أوُ أو ُه أو أعاَِمُل اَلّساَِعيِ)ِ  ْل أف اَ ِد ُوِص أح أأ ِه ِب ِف أصاَ ْو أأ

ِة،ِ أق ِب ُنُه اَلّساَ ْوُ أك ْدًل ُحّراَ ( ًهمماَ أعمم ِقي أوُاَِب أف ْب أ
أ ِرُف ِبمم ْعمم أي ِة)ِ  أكمماَ أممماَ اَلّز

ُذ ْأُخ أمْن أي ُع أو أف ْد ِه أي ْي أل ِإْن إ أف أن ( ّي ٌذ ألُه ُع ٌع أأْخمم ْفمم أد أرْط ألممْم أو أت ُيْشمم
ُكوُُر،ِ ْذ أممم ْل ْقممُه)ِ اَ ْلِف أم اَ ّد أقمم أت أن أل أأْن أشممْرُط أو ُكمموُ ّياَ،ِ أي أل أهاَِشممِم أو

ّياَ،ِ ِب ِل ّط أل ُم ُهْم أو أل ْوُ أذاَ،ِ أم أك أل أو ًقاَ،ِ أو ِز أت أر ِمّممماَ ُمْر ِكمم ِم ِفمميِ ُذ ْه أسمم
ِة أزاَ ُغ ْل ْي اَ أأ ِلْم)ِ  ْع ُي ْل أو ْهًراَ اَلّساَِعيِ ( أش ْي ( أأ أهاَ)ِ  ِذ ِة أِلْخمم أكمماَ ًباَ،ِ اَلّز ْد أنمم

أحّب أت ُيْسمم أن أأْن أو ُكمموُ أم أي أحممّر ْلُم ّنممُه اَ أِل ّوُل ;  ِة أأ ّن ِة،ِ اَلّسمم ّي اَلّشممْرِع
أك ِلمم أذ أممماَ أو أبممُر ِفي أت ْع ِه ُي ْوُُل ِفيمم أحمم ْل ِلممُف اَ أت ْلُمْخ ّق ِفمميِ اَ ّنمماَِس،ِ أحمم اَل
ألِف أبمُر أل أماَ ِبِخ أت ْع ِه،ِ ُي ِر أكماَلّزُروِع،ِ ِفيم أمماَ ّث ْقُت أواَل أوُ ُوُُجموُِب أفم ْل اَ
ِه،ِ ُد ِفيمم أداَ ِت أحممّب،ِ اَْشمم ْل أراَُك اَ ْد ِإ ِر،ِ أو أممماَ ّث أك اَل ِلمم أذ ِلممُف أل أو أت ِفمميِ أيْخ

ِة أي ّناَِح ِة اَل أد أوُاَِح ْل أر اَ ِثي ألٍف أك ِت ْعُث ُثّم اَْخ ِة أب أعاَ ِذ اَلّس أوُاَِت،ِ أِلْخ أك اَلّز
ألىَ أواَِجٌب ِة أع أم أماَ ِْل  اَ

أسّن(      ُي ِم أوْسُم أو أع ِة أن أق أد أباَِع اَلّص ْت أْل ِل ِء)ِ  أفيِْ ْل أهاَ ِفيِ أواَ ْعِض أب
ْيِن،ِ ِفيِ أح أياَُس اَلّصِحي ِق ِقيِ أو أباَ ْل ِه،ِ اَ ْي أل ِه أع ِفي ُة أو أد ِئ أهاَ أفاَ ِز ّي أم أعْن أت

أهاَ،ِ ِر ْي أأْن أغ أهاَ أو ّد أهاَ أيُر ُد ْوُ أواَِج أدْت أل أر ْو أش ّلْت،ِ أأ ِفيِ أض ْوُِضممٍع)ِ ( أم
أل ِة ِفمميِ أقمماَ أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم ْلٌب أك ِهٌر ُصمم أل أظمماَ ُثممُر ( ْك ُه)ِ أي ْعُر أشمم

ألىَ ْو أْل ِم ِفيِ أواَ أن أغ ْل أذاَُن،ِ اَ ِفيِ اَْل ِبِل أو ِْل ِر اَ أقمم أب ْل ُذ أواَ أخمماَ ْف أْل ُه اَ أر ْكمم ُي )
ِه)ِ <ص:  ِفيِ أوُْج ْل أل205اَ أقاَ ِة ِفيِ >  أض ْو ألُه اَلّر ِة أصاَِحُب أقاَ ّد ُع ْل اَ

ُه،ِ ْيُر أغ ْلت أو ُق أصّح ( أْل ِه أيْحُرُم اَ ِب أم أو أز ِفمميِ أجمم ّي)ِ  ِوُ أغمم أب ْل ِذيِب،ِ اَ ْهمم ّت اَل
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ِفيِ أو ٍم أصِحيِح ( ِل أن ُمْس أع ألُه أل ّلُه أفاَِع أاَل أوىَ أو أر ألُم)ِ  ْع ِلٌم أأ أعْن ُمْس
ٍر ِب أهىَ أجاَ أن ِه أرُسوُُل { ّل ّلىَ اَل ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أس اَلّضممْرِب أعممْن أو
ِه،ِ ِفيِ أوُْج ْل أعْن اَ ِم أو أوُْس ْل ِه،ِ ِفيِ اَ أوُْج ْل ّنممُه اَ أأ ّلىَ أو ّلممُه أصمم ِه اَل ْيمم أل أع

أم ّل أس ِه أمّر أو ْي أل أماٌَر أع ْد ِح أم أق ِه،ِ ِفيِ ُوِس ِه أل أوْج أقمماَ أن أف أعمم ّلممُه أل اَل
ِذي ّل ُثّم اَ أمُه}ٍ  أس أمُة أو ِم ِفمميِ اَلّسمم أعمم ِة أن أق أد ٍة أصمم أكمماَ ْو أز ٍة،ِ أأ أق أد أصمم
ِفيِ ِم أو أع ِة أن أي ْلِجْز ِء ِمْن اَ أفيِْ ْل أيٌة اَ ْو ِجْز أغاٌَر.ٍ أأ ِص

أقُة أفْصٌل(      أد ّوُِع أص أط ّت ّنٌة اَل أماَ ُس أد ِل أر أهاَ أو أتاَِب ِمْن ِفي ِك ْل اَ
ِة،ِ ّن أتِحّل أواَلّس أو ِنيِّ ( أغ أل ِل أقاَ ٍر)ِ  ِف أكاَ ِة ِفيِ أو أض ْو أحّب اَلّر أت ِنيِّ ُيْس أغ ْل ِل

ُه أنّز ّت أهاَ اَل ْن ُه أع أر ْك ُي أعّرُض ألُه أو ّت أهاَ اَل ِذ ِفمميِ أِلْخمم أيمماَِن أو أب ْل أيِحممّل أل اَ
أهاَ ألُه ُذ أر أأْخمم ِهمم ْظ ِة،ِ ُم أقم أفاَ ْل أوُ اَ ُهمم أسمٌن أو ِفمميِ أح ِوي أو أحماَ ْل ِنمميِّ اَ أغ ْل اَ

أماٍَل،ِ ْو ِب ٍة أأ أع ْن أص ُلُه ِب أؤاَ أراٌَم،ِ ُس أماَ أح ُه أو ُذ ْأُخ أراٌَم أي ِه أح ْي أل أهممىَ،ِ أع أت ْن اَ
أهاَ ُع ْف أد أو ِفمميِ ِسّراَ،ِ ( أن أو أضمماَ أم ِريممٍب أر أق ِل ٍر أو أجمماَ أضممُل)ِ،ِ أو ْف <ص: أأ

أهاَ > ِمْن206 ِع ْف ْهممًراَ،ِ أد ِفمميِ أج ِر أو ْيمم أن،ِ أغ أضمماَ أم ِر أر ْيمم أغ ِل ِريممٍب،ِ أو أق
ِر ْي أغ ٍر أو أماَ أجاَ أد ِل أر أك ِفيِ أو ِل ُقْرآَِن ِمْن أذ ْل أمْن اَ أو ِة.ٍ ( ّن ِه أواَلّس ْيمم أل أع
ْيٌن ْو أد أزُمممُه أمممْن ألُه أأ ْل ُتممُه أت أق أف أحّب أن أت ِفمميِ أل أأْن ُيْسمم أو أق)ِ  ّد أصمم أت أي

ِر أحممّر ْلُم ِه اَ ِر ْيمم أغ أحّب أل أو أت ُق،ِ ألممُه ُيْسمم ّد أصمم ّت ّتممىَ اَل أح أي ( ّد أؤ أممماَ ُيمم
ِه)ِ،ِ ْي أل ُق أع ّد أصمم ّت ُدوِن أفاَل ِه ِبمم ِئمم أداَ ألُف أأ أحّب ِخ أت ْلُمْسمم أممماَ اَ ّب أل أوُر ِقيمم
ُه،ِ أر ْك ْلت ُي ُق أصّح ( أْل ِريُم اَ ِه أتْح ِت أق أد أماَ أص أتاَُج ِب ِه أيْح ْي أل ِة إ أق أف أن أمممْن ِل
أزُمُه ْل ُتُه،ِ أت أق أف ْو أن ْيٍن أأ أد ْوُ ألممُه أيْرُجمموُ أل ِل ألمم ًء)ِ  أفمماَ أق أو ّد أصمم ّلممُه أت أاَل أو )

ِإْن أف ألُم)ِ  ْع أجاَ أأ ًء أر أفاَ ٍة ِمْن أو أه أرىَ ِج أل ُأْخمم أل ِفمميِ أقمماَ أف ِة:  أضمم ْو اَلّر
أس ْأ ّدِق،ِ أبمم أصمم ّت أهمماَ ِباَل ِفي أق أأّن أو ّد أصمم ّت أممماَ اَل أتمماَُج ِب ِه أيْح ْيمم أل ِة إ أقمم أف أن ِل
ِه ْفِس أل أن ِإّن أيْحمُرُم،ِ ِقيمم أل أو ّو أْل أصمّح اَ ْي أأ ّنمُه أأ أل207<ص:  إ  <

أحّب أت أماَ ُيْس ّب أل أوُر ُه ِقي أر ْك ِفيِ( ُي أباَِب أو ِتْح ِة اَْس أق أد أماَ اَلّص أل ِب أضمم أف
ِه)ِ،ِ أعممْن ِت أج ِه أحمماَ ْفِسمم أن ِه ِل ِل أيمماَ ِه،ِ أوِع ِنمم ْي أد ْوُجممٌه أو أأ أهاَ ( أصممّح ألممْم إْن أأ

ّق ِه أيُشمم ْيمم أل ألممىَ أع أع ْبُر)ِ  ِة اَلّصمم أف أضمماَ ِْل ِإّل اَ أو ألممُه.ٍ ( ُتِحّب)ِ  ُاَْسمم أل)ِ ( أف
أحّب،ِ أت ِنيِ ُيْسمم ّثمماَ أحّب أواَل أت ًقمماَ ُيْسمم أل ْط ِلُث  ُم ّثمماَ أحّب أل أواَل أت ُيْسمم

ًقاَ.ٍ أل ْط ُم

النكاح كتاب
ْي      ِويِج أأ ّتْز أوُ اَل ُه أو أحّب ( أت أتاٍَج ُمْس أأْن ِلُمْح ِبم ِه)ِ  ْي أل أق إ ُتموُ أت

ْفُسُه ألىَ أن ِء إ أوُْط ْل ُد اَ أيِج ْي ( أأ أتممُه)ِ  أب ْه أتُه ُأ أن ْؤ ٍر،ِ ِمممْن ُممم ْهمم ِه أم ِر ْيمم أغ أو
ًناَ ّديِن،ِ أتْحِصممي ٌء ِللمم أوُاَ أسمم أن أو ِغًل أكمماَ أت ِة ُمْشمم أد أبمماَ ِع ْل ِإْن أل،ِ أأْم ِباَ أفمم )

أهاَ أد أق ُتِحّب أف ُكممُه ُاَْس ْكِسممُر أتْر أي أتُه أو أوُ ْه ًداَ أشمم أشمماَ ِم)ِ إْر ْوُ أل ِباَلّصمم أقمماَ
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ّلىَ ّلممُه أصمم ِه اَل ْيمم أل أم أع ّل أسمم ُه ِمّممماَ أو أواَ أخاَِن أر ْي أيمماَ اَلّشمم أر { أشمم ْع أم
أباَِب أع أمممْن اَلّشمم أطاَ أت ُكممْم اَْسمم ْن أة،ِ ِم أء أبمماَ ْل ّوْج،ِ اَ أز أتمم أي ْل ّنُه أف ِإ أغممّض أفمم أأ

ِر،ِ أص أب ْل أصُن ِل أأْح أفْرِج،ِ أو ْل أمْن ِل ْع ألْم أو ِط أت ِه أيْس ْي أل أع ِم،ِ أف ْوُ ّنُه ِباَلّص ِإ أفمم
ٌء}ٍ،ِ ألمُه أجماَ ْي ِو ٌع أأ ِفم ِه،ِ أداَ ِت أوُ ْه أشم ُة ِل أء أبماَ ْل ّد أواَ أمم ْل >208<ص:  ِباَ

أؤُن أكاَِح،ِ ُم ّن ِإْن اَل أكِسممْر ألمْم أف ْن ِم،ِ أت ْوُ أهاَ أل ِباَلّصمم ْكِسممُر ِر أي ُفوُ أكمماَ ْل ِباَ
ِه،ِ ِوُ أنْح ّوُج أبْل أو أز أت ِإْن أي أف ِه ألْم ( ْيمم أل أتْج)ِ إ أأْن أيْح ْق ألممْم ِبمم ُتمم ْفُسممُه أت أن

ألىَ ألُه إ أه)ِ  ِر ُك ِء.ٍ ( أوُْط ْل أد (إْن اَ أق أماَ أف ِل أة)ِ  أب ْه ُْل ِه اَ ِم ِمْن ِفي أزاَ ِت ْل أماَ اَ
ِدُر أل ْق ِه أي ْي أل ِر ِمممْن أع ْيمم ٍة،ِ أغ أجمم ٌء أحاَ أوُاَ أسمم أن أو ِه أكمماَ ّلممٌة ِبمم أل أأْم ِع

ْي أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( ْد ألممْم أو ْفِقمم أة أي أبمم ْه ُْل ْي اَ أهاَ أأ أد أجمم أس أو ْيمم أل ِه أو ّلممٌة ِبمم ِع
ُه أر ْك ُي أل)ِ  أف ِكّن ألُه ( أل أة ( أد أباَ ِع ْل ألُه اَ أضُل)ِ  ْف ْنممُه أأ ْي ِم ألٌة أأ ِه أفاَِضمم ْيمم أل أع

ْلت ُق ِإْن ( ُه ألممْم أف ْد ّبمم أع أت أكمماَُح أي ّن أضممُل أفاَل ْف ِه ألمُه)ِ ِمممْن أأ ِكمم ِفمميِ أتْر )
أصّح)ِ،ِ أْل أماَ اَ ُه أك أر أك ِعميِّ أذ ِف أيِ أل أكميِْ اَلّشمْرِح ِفميِ اَلّراَ ِه ُتْفِضم ِب
ألُة أطاَ أب ْل ألىَ اَ أوُاَِحِش،ِ إ أف ْل ِنيِ اَ ّثاَ ُكُه أواَل أضُل أتْر ْف ْنُه أأ ِر ِم أط أخ ْل ِفمميِ ِل
ِم أياَ ِق ْل ِه،ِ اَ ِب أوُاَِج ِإْن ِب أف أد ( أج أة أو أب ْه ُْل ِه اَ ِبمم ّلممٌة أو ٍم ِع أر أهمم ْو أك أرٍض أأ أممم

ٍم ِئ ْو أداَ ِنيٍن أأ ْع ألُه أت أه)ِ  ِر ّلُه ُك أاَل أو ِء ( أفاَ ِت ْن ألُم)ِ ِل ْع ِه أأ ِت أج ِه أحمماَ ْيمم أل أع إ أممم
ِر أط أخ ْل ِم ِفيِ اَ أياَ ِق ْل ِه،ِ اَ ِب أوُاَِج أسْت ِب ْي أل ألُة أو أأ أمْس ْل ِة،ِ ِفيِ اَ أض ْو أل اَلّر أو
أهاَ،ِ ِل أف أأْص ّق أوُ أت ُهْم أو ْعُض ِة ِفيِ أب أه أراَ أك ْل أهاَ اَ  ِفي

أحّب(      أت ُيْس أنٌة)ِ،ِ أو ّي ألِف أد ِة ِبِخ أق أفاَِس ْل ْكٌر)ِ إّل اَ ِب ٍر ( ْذ ُع أأْن ِل أك
أف ُع ُتُه أتْض أل أهاَ،ِ أعْن آَ أضاَِض ِت ْف ألِف اَ ِبِخ أبٌة)ِ  أنِسي ْنِت ( أناَ ِب أسْت اَلّز ْي أل )
أبممًة أراَ أبممًة)ِ،ِ أق ِري أأْن أق أن ِبمم ُكمموُ ّيممًة أت ِب أن ْو أأْج أبممًة أأ أراَ ًة أق أد ِعيمم ْعِف أب أضمم ِل

ِة أوُ ْه ِة،ِ ِفيِ اَلّش أب ِري أق ْل ُء اَ أيِجيِ ُد أف أل أوُ ْل ًفاَ،ِ اَ ُة أنِحي أد ِعي أب ْل ألىَ أواَ ْو ِمممْن أأ
ِة،ِ ّي ِب أن أْلْج ْوُ اَ أل أل أو أل أقمماَ أد أسمْت أبمم ْي ْيممُر أل أن أغ أب أكماَ أسمم ْن أمماَ أأ ألمُه ِب ْب أق

أذاَ ِإ أو أد ( أص أهاَ أق أح أكاَ ُه ُسّن ِن أظُر أهمماَ أن ْي أل أل إ ْبمم أهمماَ أق أل ِة)ِ  أبمم ْط ْلِخ ِإْن اَ أو )
ِه ألْم ِفي أذْن)ِ  ْأ ِر أت أْلْمم ِه ِل ِديِث ِفميِ ِبم ّي أحم ِذ ّتْرِمم ِه،ِ اَل ِر ْيم أغ أعمْن أو أو

أة أر ِغي ْلُم ّنُه {اَ أب أأ أط ًة،ِ أخ أأ أر أل اَْم أقاَ ِبيِّ ألُه أف ّن ُظْر اَل ْن أهاَ،ِ ُاَ ْي أل ّنُه إ ِإ أفمم
أرىَ أم أأْن أأْح أد ْؤ ْي ُيمم أأ أممماَ}ٍ  ُك أن ْي أل أب أممماَ أيْحُصمم ُك أن ْي ُة أب ّد أوُ أممم ْل أفمُة،ِ اَ ْل ُْل أواَ
ُلُه ْوُ أق أل209<ص:  أف ْبمم أق ِة >  أبمم ْط ْلِخ أيمماٌَن اَ ْقِت أب أوُ ِر،ِ ِلمم أظمم ّن ْوُ اَل ألمم أو

أن ُتُه أكاَ ْق أهاَ أو أد ْع ّق أب أش ألىَ أل ِة أع أأ أمْر ْل ِر أتْرُك اَ ِظ ّناَ أهمماَ اَل أهمماَ،ِ أل أح أكاَ ِن
ُلُه ْوُ أق ِديِث ِفيِ أو أح ْل أب اَ أط ًة أخ أأ أر ْي اَْم أم أأ أز ألىَ أع أهاَ أع ِت أب ْط ألُه ِخ أو )
ِريُر ْك ِه)ِ،ِ أت ِر أظ أن أن ّي أب أت أي أهاَ ِل أت أئ ْي أل أه أم أف أد ْن أد أي ْع أهمماَ أب أكاَِح ِه،ِ ِن ْيمم أل أل أع أو )
ُظُر ْن أر أي ْي ِه أغ أوُْج ْل ّنممُه اَ أِل ْيِن)ِ ;  ّف أك ْل ٌة أواَ أر ْوُ أهمماَ أعمم ْن ِفمميِ ِم أممماَ أو ِه ِر أظ أن

أيممٌة،ِ أفاَ ّنُه ِك ِإ أدّل أفمم أت ِه ُيْسمم أوُْج ْل ألممىَ ِبمماَ أممماَِل أع أج ْل ْيِن اَ ّف أك ْل ِبمماَ ألممىَ أو أع
أب أدِن،ِ أخِص أب ْل أماَ اَ ُه ُظُر ْن أي ْهًراَ أو ًناَ أظ ْط أب  أو
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أيْحُرُم(      أظُر أو ِلٍغ أفْحممٍل أن ألممىَ أبمماَ ِة إ أر ْوُ ٍة أعمم ٍة ُحممّر أر ِبيمم أك
ٍة)ِ،ِ ّي ِب أن ًقاَ أأْج أل ْط ًعاَ ُم ْط ُد أق أراَ ْلُم ِة أواَ أر ِبي أك ْل ْيُر ِباَ ِة،ِ أغ أر ِغي ِتيِ اَلّص ّل أل اَ
أهىَ،ِ أت أذاَ ُتْش أك أو أهاَ ( ُه أهاَ)ِ،ِ أوْج ّف أك ْي أو أهاَ أكّف ُكّل أأ ْن أد ِم ْنمم ْوُِف (ِع أخمم

ْي أأ ٍة)ِ.ٍ  أن ْت ألىَ أداٍَع ِف ِء إ أل ِت أهاَ اَِلْخ ِه ِب ِوُ أنْح أذاَ أو أك أو أد ( ْن أْلْمِن)ِ،ِ ِع ِمْن اَ
ِة أن ْت ِف ْل أماَ اَ أهُر ِفي ْظ ِه ِمْن ألُه أي ْفِس ألىَ أن أع أِلّن ( أر اَلّصممِحيِح)ِ ;  أظمم ّن اَل

ّنممُة ِظ ِة،ِ أم أنمم ْت ِف ْل أحممّرٌك اَ ِة،ِ أوُم أوُ ْه ْد ِللّشمم أقمم أل أو ألىَ أقمماَ أعمماَ ُقممْل أت }
أن ِني ْؤِم ْلُممم ُغّضمموُاَ ِل ِهْم}ٍ،ِ ِمممْن أي ِر أصمماَ ْب ِنيِ أأ ّثمماَ ِه أيْحممُرُم أل أواَل ِل ْوُ أقمم ِل

ألىَ أعاَ أل أت أو أن { ِدي ْب ُهممّن ُي أت أن أر أممماَ إّل ِزي أهمم أهمماَ}ٍ،ِ أظ ْن أوُ ِم ُهمم أفّسممٌر أو ُم
ِه أوُْج ْل ْيِن ِباَ ّف أك ْل أعْم أواَ ُه،ِ أن أر ْك أكّف ُي ْل ُءوِس ِمممْن أواَ ِبِع ُر أصمماَ أْل ألممىَ اَ إ

ِم أص ْع ْلِم أحُة أل اَ أقْط اَلّراَ أل أف أو ُظُر ( ْن ِه ِمممْن أي أرِممم أن أمْح ْيمم ٍة أب ُسممّر
ٍة)ِ،ِ أب ْك ْي أوُر أظُر أيْحُرُم أأ أك أن ِلمم أظممُر أذ أن أيِحممّل)ِ  أو أممماَ ( أل ( أقمماَ ُه)ِ  أوُاَ ِسمم

أل أو ألىَ: { أعمماَ أن أت ِدي ْبمم ُهممّن ُي أت أن ِهّن إّل ِزي ِت أل ُعمموُ ُب ْو ِل أنممُة أأ أواَلّزي ِهّن}ٍ  ِئ أبمماَ آَ
ٌة أر أفّس أماَ ُم أداَ ِب أن أماَ أع ْي ِة،ِ أب ِة اَلّسّر أب ْك أيِحممّل أواَلّر أل)ِ  ِقيمم أو أظممُر ( أن

أماَ ُدو ( ْبمم ْي ِفمميِ أي أأ ِة)ِ  أنمم ْه ْلِم ِة اَ أممم ْد ْلِخ ْأِس اَ أكمماَلّر أقممْط)ِ  أف ُنممِق ( ُع ْل أواَ
ِه،ِ أوُْج ْلمم أكممّف،ِ أواَ ْل ِد أواَ أرِف أواَلّسمماَِع أطمم ْذ اَلّسمماَِق أو أة أل ; إ أر أضممُرو

ألىَ ِه،ِ إ ِر ْي ٌء أغ أوُاَ أس أممماَ أو أر ِفي ِكمم أرُم ُذ أمْحمم ْل أسممِب،ِ اَ ّن ِة ِباَل أر أه أصمماَ ْلُم أواَ
أضاَِع  أواَلّر
أصّح(      أْل اَ (ِحّل210<ص:  أو)ِ  ِر >  أظ ّن أل اَل ٍة ِب أوُ ْه ألىَ أش إ

ِة أم أْل أن أماَ إّل اَ ْيمم ٍة أب أيْحممُرُم ُسممّر أف ٍة)ِ  أبمم ْك ُه أوُر أظممُر أِلّن أن أة ;  أر ْوُ أعمم ْل اَ
أهمماَ،ِ ْن ِنيِ ِم ّثمماَ أظممُر أيْحممُرُم أواَل أهمماَ أن ّل ِة ُك ْلُحّر ِتيِ أكمماَ ْأ أي أسمم أتْرِجيُحممُه أو

ِلُث ّثمماَ أظممُر أيْحممُرُم أواَل ُدو أل أممماَ أن ْبمم أهمماَ أي ْن ِة ِفمميِ ِم أنمم ْه ْلِم أقممْط،ِ اَ أف
أظُر ّن ٍة أواَل أوُ ْه أش أراٌَم ِب ًعمماَ أحمم ْط ُكممّل أق ٍر ِل ُظمموُ ْن ِه أم ْيمم أل ٍم ِمممْن إ أر أمْحمم
ِه،ِ ِر ْي أغ ِر أو ْي ِه أغ ِت أج ْو ِه أز ِت أم أأ أعممّرُض أو ّت أنمماَ ألممُه أواَل ْعممُض ُه ِئِل أب أسمماَ أم ْل اَ
أس ْيمم أصمماَِص أل ِت ٍة أبممْل ِلِلْخ أممم ْك أهممُر ِلِح ْظ أأّمممِل،ِ أت ّت أصممّح ِباَل أْل ِحممّل أواَ

ِر أظمم ّن ألممىَ اَل ٍة (إ أر ِغي أهمماَ إّل أصمم ّن ِل
أ أج)ِ ;  أفممْر ْل أسممْت اَ ْي ِة ِفمميِ أل ّنمم ِظ أم

ِة أوُ ْه ِنيِ اَلّش ّثاَ أهاَ أيْحُرُم أواَل ّن ِل
أ ْنممِس ِمْن ;  أنمماَِث ِج ِْل أفممْرُج،ِ أأّممماَ اَ ْل اَ

أيْحُرُم ُه أف أظُر أل أن ِعيِّ،ِ أقاَ ِف أصمماَِحِب اَلّراَ ِة أك ّد ِعمم ْل ًقمماَ اَ أفاَ ّت أد اَ ِفمميِ أزاَ
ِة أض ْو ُلُه اَلّر ْوُ أع أق أط أقاَِضيِ أق ْل ْيٌن اَ أس ِه ُح ّل أصّح ِبِح أْل أو)ِ اَ أر (إْن ( أظ أن

ُد ْب أع ْل ألىَ اَ ِه،ِ إ ِت أد ّي أظُر أس أن ْي أو أأ ِهمُب أمْمُسوٍُح)ِ  ِر أذاَ أك ّذ ْيمِن اَلمم أي أث ْن ُْل أواَ
ألىَ ِر إ أظ ّن أكاَل ٍة.ٍ ( ّي ِب أن ألىَ أأْج أيِحممّل إ أف ٍم)ِ  أر أممماَ أمْح ُه أظُر أر أن أظمم <ص: أن

ِم،211ِ أر أمْحمم ْل أل > اَ ْو أقمماَ أأ ألىَ: { أعمماَ أكممْت أممماَ أت أل ُهّن أم ُن أممماَ ْي ْو أأ أأ

أن ِعي ِب ّتاَ ِر اَل ْي ِليِ أغ ِة ُأو أب ِْلْر ِنيِ ِمْن اَ ّثاَ أواَل أجاَِل}ٍ  أممماَ أيْحُرُم اَلّر ُه أظُر أن
أماَ،ِ ِه ِر ْي أغ ُد أك أراَ ْلُم ِة أواَ أي ُء،ِ ِباَْل أماَ ِْل أن اَ ُلوُ ّف أغ ْلُم أن أواَ ِذي ّلمم أن أل اَ ُهوُ أت أيْشمم
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أء أساَ ّن أصّح اَل أْل أو)ِ اَ أأّن ( أق ( ِه أراَ ْلُم ِلِغ)ِ،ِ اَ أباَ ْل أزُم أكاَ ْلمم أي ِليِّ أف أوُ ْلمم ُعممُه اَ ْن أم
ِر ِمْن أظ ّن ألىَ اَل ِة،ِ إ ّي ِب أن أْلْج أهاَ اَ أزُم ْل أي أجاَُب أف ِت ْنُه اَِلْح ِه ِم ِر ُهوُ ُظ ألىَ ِل أع

أراَِت ْوُ أعمم ْل ألِف اَ ْفممٍل ِبِخ أهممْر ألممْم ِط ْظ أهمماَ أي ْي أل أل أع ْو أقمماَ أأ ألىَ: { أعمماَ أت
ْفِل ّط أن اَل ِذي ّل أهُرواَ ألْم اَ ْظ ألىَ أي أراَِت أع ْوُ ِء}ٍ،ِ أع أساَ ّن ِنيِ اَل ّثاَ ّنممُه أواَل أأ

أس ْي ِلِغ،ِ أل أباَ ْل ألُه أكاَ أظُر أف ّن ّدُخوُِل اَل ِر ِمْن أكاَل ْي أذاٍَن أغ ْئ ِت ِفمميِ إّل اَْسمم
أقاَِت ْو أْل ِة اَ أث أل ّث أل اَل ُكْم أقاَ ْن ِذ ْأ أت أيْس ِل ألىَ: { أعاَ أن أت ِذي ّل أكْت اَ أل ُكْم أم ُن أممماَ ْي أأ

أن ِذي ّلمم أاَ ُغمموُاَ ألممْم أو ُل ْب أم أي ُلمم ْلُح ُكممْم اَ ْن أث ِم أل ألممىَ أث أع أو أذاَ أمممّراٍَت}ٍ  أهمم
ُه أظُر أن ِر أف أظ ّن ألىَ أكاَل ٍم إ أر  أمْح
أيِحّل(      أظُر أو ألىَ أرُجٍل أن أن أماَ إّل أرُجٍل إ ْي ٍة أب ٍة)ِ،ِ ُسّر أب ْك أوُر
أيْحُرُم ُه أف أظُر ّنُه أن أِل ٌة،ِ ;  أر ْوُ أيْحُرُم أع أو أظُر ( أد أن أر ٍة)ِ،ِ أأْم أوُ ْه أش أوُ ِب ُهمم أو

أر أأْن ُظ ْن ّذ،ِ أي أت ْل أي أذاَ أف أك أو ْلت:  ُق أهاَ ( ِر ْي أغ ألىَ ِب أصّح أع أْل ْنُصمموُِص)ِ ; اَ أم ْل اَ
ّنُه أخاَُف أِل ِه ِمْن ُي ِر أظ أنُة أن ْت ِف ْل ِة اَ أأ أمْر ْل ْذ أكاَ ألُم ; إ أك ْل أجِميِل ِفيِ اَ ْل اَ

ِه أوُْج ْل أماَ اَ ُه أك أد ّي ِه أق ّليِ ِب أوُ أتمم ْلُم ُه،ِ اَ ْيممُر أغ ّنُف أو أصمم ْلُم ِه ِفمميِ أواَ ِوي أتمماَ أف
أهممماَ،ِ ِر ْي أغ ِنيِ أو ّثممماَ ِإّل أيْحمممُرُم،ِ أل أواَل أر أو ُد ُألِمممم ْلُممممْر أجممماَِب اَ ِت ِباَِلْح
ِء،ِ أساَ ّن أب أكاَل ُأِجي ُهْم أو ّن أ

أ أمُرواَ ألْم ِب ْؤ أجاَِب ُي ِت ِة ِباَِلْح ّق أشمم أم ْل ِهممْم ِل ْي أل أع
ِه،ِ ِفيِ ِفي أباَِب أتْرِك أو أْلْس ِم اَ ِز ألىَ ألُه اَلّل أع ِهْم أو ِر ْي ِر أغّض أغ أص أب ْل اَ
أد ْن ّقِع ِع أوُ ِة،ِ أت أن ْت ِف ْل ألُف اَ ْلِخ ُه أواَ أكاَ ِعمميِّ أح ِف أد اَلّشممْرِح ِفمميِ اَلّراَ ْنمم ِع

ْوُِف ِة أخمم أنمم ْت ِف ْل أم اَ أز أجمم أد أو ْنمم ِه ِع أدِم ِز،ِ أعمم أوُاَ أج ْل أد ِبمماَ أزاَ ِه أو ْيمم أل ِفمميِ أع
ِة أض ْو ُلُه اَلّر ْوُ أق أق أل ْط ّذِب أصاَِحُب أأ أه ْلُم ُه اَ ْيُر أغ ّنُه أو أظممُر أيْحُرُم أأ ّن اَل

ألىَ ِد إ أر أْلْم ِر اَ ْي أغ ٍة،ِ ِل أج ألممُه أحاَ أق أن ِكيِّ أو أر ّداَ ِعيِّ أنممّص أعممْن اَلمم ِف اَلّشمماَ
أذ أخ أأ أذاَ ِمْن أف ألِق أه ْط ِْل ْتُه أماَ اَ أل ُتُه أشممِم أر أبمماَ أهمماَِج ِفمميِ ِع ْن ْلِم ِمممْن اَ

ِة أم ْلُحْر أد اَ ْن ِم ِع أد ْوُِف أع ِة أخ أن ْت ِف ْل أباَِب،ِ أحْسًماَ اَ ْل ِإْن ِل أصّرْح ألْم أو ُي
أوُ أل ُه ُه،212ِ<ص:  أو ْيُر أغ أهاَ >  ِت أي أكاَ أهِب،ِ ِفيِ ِبِح ْذ أم ْل ألممْم اَ أبمماَِل أو ُي

ِليِل ْع أت ّذِب،ِ أصاَِحِب ِب أه ْلُم أقُه أماَ اَ أل ْط ْوُِف أأ أخ أتاَِن،ِ ِب ِت ْف أل اَِل ِليممِل أو ْع أت
أياَِن أصاَِحِب أب ْل ألُه أماَ اَ أق ِكيِّ أن أر ّداَ ّنممّص أعْن اَل ّنُه اَل أأ أتممُن،ِ ِبمم ْف ْد ُي أقمم أو
أض أر أت ْع ُهْم اَ ْعُض ألىَ أب ّنِف أع أص ْلُم أك،ِ ِفيِ اَ ِل أمماَ أذ أل:  أقاَ أر أو ِكم ِممْن ُذ
ِة أم ْلُحْر أد اَ ْن ِم ِع أد ْوُِف أع ِة أخ أن ْت ِف ْل ِلٌف اَ أخاَ أماَ ُم ِه ِل ْي أل ّناَُس أع ِفمميِ اَل
ِة أط أل أخاَ أياَِن ُم ْب ِر ِمْن اَلّص ِة أعْص أب أحاَ ألىَ اَلّص أن إ ِتِب،ِ ِفيِ اَْل أكمماَ أم ْل اَ
أحاَّل أم ِئِع أو أناَ أهاَ،ِ اَلّص ِر ْي أغ أأّن أو أك أف أو ّن أص ْلُم أر اَ أع أتْش أك،ِ اَْس ِل أعُه أذ أف أد أف

أماَ ِتيِ ِب ْأ أي ّنُه ألُه أس أباَُح أأ أظُر ُي ّن ِم اَل ِلي ْع ّت  ِلل
أصّح(      أْل أد أواَ ْن أن ِع ِقي ّق أح ْلُم أة أأّن اَ أم أْل ِفيِ اَ ِة)ِ  ْلُحّر ِة أكاَ أم ُحْر

ِر أظ ّن أهاَ،ِ اَل ْي أل ّلُه إ أاَل أو ألُم ( ْع ُة أأ أأ أمْر ْل أع أواَ ٍة أم أأ أر أرُجممٍل اَْممم أرُجممٍل)ِ،ِ أك أو
أيِحّل أهاَ أف أظُر أهاَ أن ْي أل أن أماَ إّل إ ْيمم ٍة،ِ أب ٍة ُسممّر أبمم ْك أيْحممُرُم أوُر ُه،ِ أف أظممُر أن
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أصّح أْل أواَ ِم ( ِري أتْح ِر ِب أظ ٍة أن ّي ألممىَ ِذّم ِه إ ِل ْوُ أقمم ِل ٍة)ِ  أم ِل ألىَ ُمْسمم أعمماَ ْو أت أأ }
ّيممُة ّذّم أواَل ِهّن}ٍ  ِئ أسمماَ أسممْت ِن ْي ِء ِمممْن أل أسمماَ أنمماَِت،ِ ِن ْؤِم ْلُم أل اَ ْدُخُل أف أتمم

أم أحّماَ ْل أع اَ أماَِت،ِ أم ِل ْلُمْس أعْم اَ أرىَ أأْن أيُجوُُز أن أهاَ أت ْن ُدو أماَ ِم ْب أد أي ْن ِع
ِة،ِ أن ْه ْلِم أل اَ ِقي أه أو أوُْج ْل ْيِن اَ ّف أك ْل أقممْط،ِ أواَ ِنيِ أف ّثمماَ أظممًراَ أيْحممُرُم أل أواَل أن

ألىَ ِد إ أحاَ ّت أصّح اَ أْل أو)ِ اَ ْنِس.ٍ ( ْلِج أوُاَُز اَ أجمم ِر ( أظمم ِة أن أأ أمممْر ْل ألممىَ اَ أدِن إ أبمم
ِبيِّ أن أوُىَ أأْج أن أماَ ِس ْي ِه أب ِت ِه ُسّر ِت أب ْك أخممْف ألمْم إْن أوُر أِلّن أت أنممًة)ِ ;  ْت ِف

أوُىَ أماَ أماَ أماَ ِس ُه أن ْي أس أب ْي ٍة أل أر ْوُ أع ْنُه،ِ ِب ْلممت ِم ُق أصممّح ( أْل ِريممُم اَ ّتْح اَل
ْي أأ أوُ)ِ  ُهمم ِه أك ِر أظمم أن أهمماَ أك ْي أل ّلممُه (إ أاَل أل أو أقمماَ ألممُم)ِ  ْع ُقممْل أأ أو ألىَ: { أعمماَ أت
أناَِت ْؤِم ْلُم أن ِل ْغُضْض ِلُث ِمْن أي ّثاَ أواَل ِهّن}ٍ  ِر أصاَ ْب ألىَ أيُجوُُز أأ ُدو أماَ إ ْب أي

ِة ِفيِ أن ْه ْلِم أقْط اَ ْذ أف أة أل إ أج ألممىَ أحاَ ِه،ِ إ ِر ْيمم ِإْن أغ أفْت أفمم أنممًة أخمماَ ْت ِف
أم ًعاَ أحُر ْط أهاَ أق أر أظ أن أو ألىَ ( أهاَ إ أرِم ْي أمْح أأ ِه)ِ  ْكِس أع ِر أك أظمم أن اَلّرُجممِل أك
ألىَ ِه،ِ إ أرِم ُظُر أمْح ْن أت ْنممُه أف أوُىَ أممماَ ِم أن أممماَ ِسمم ْيمم ِه أب ِت ِه ُسممّر ِتمم أب ْك أوُر

أل ِقي ُدو أماَ أو ْب ْنُه أي ِة ِفيِ ِم أن ْه ْلِم أقْط،ِ اَ أوُ أف ُهمم أق أممماَ أو ْوُ ِة أفمم اَلّسممّر
أت أتْح ِة أو أب ْك  اَلّر

أتىَ(      أم أم أو أظُر أحُر ّن أم اَل ّنُه أحُر أِل أمّس)ِ ;  ْل ُغ اَ أل ْب ِة ِفيِ أأ ّذ ّل اَل
ْنُه أيْحُرُم ِم ألممىَ أف أك،ِ اَلّرُجممِل أع ِلمم ِذ أمممّس أذ أل أرُجممٍل أفْخمم ِئممٍل ِب أحاَ

أيُجوُُز ْوُِق ِمْن أو ٍر أف أزاَ أخْف ألْم إْن إ أنًة،ِ أي ْت ْد ِف أقمم أمممّس أيْحممُرُم أو ْل اَ
ْيممُث أظممُر أيْحممُرُم أل أح ّن أمممّس اَل ِه أك ِة أوْجمم ّيمم ِب أن أْلْج أيْحممُرُم.ٍ <ص: اَ أف
ِإْن213 أو أل >  ِز ِقي أوُاَ أج ِه،ِ ِب ِر أظ ِز أن أغْم أك أق اَلّرُجِل أو ٍة،ِ أسمماَ أممم أر أمْح

ْو أهاَ أأ أل ْكُسُه،ِ ِرْج أع أيْحُرُم أو أع أف ِز أم أوُاَ ِر أج أظ ّن ألىَ اَل أر،ِ أماَ إ ِك ْوُ ُذ ألمم أو
أل أل أقاَ أد أتىَ أب ْيُث،ِ أم أماَ أح ِر ِفيِ أك أحّر ْلُم أن اَ أب أكمماَ أر ْقمم ِد أأ أراَ ْلُممم ; ِل
ْيُث أِلّن أكاٍَن،ِ اَْسُم أح ُد أم أراَ ْلُم أحّل أأّن أواَ أم ْل ِذي اَ ّل ُه،ِ أيْحُرُم اَ أظُر أن

أتىَ أمّسُه،ِ أيْحُرُم أم أماٍَن اَْسُم أو أل أز أع أو ِق ْوُ ِه أم ِت أد أراَ أل أأْن إّل ِِل ّو أؤ ُي
ِه ِر ْي أغ   ِب

ْي(      أأ أحاَِن)ِ  أباَ ُي أظُر أو ّن أمّس اَل ْل ٍد أواَ أفْص ِل ٍة ( أم أجاَ ألٍج)ِ أوِح أوِع
ٍة ّلمم ِع ِة ِل أجمم أحاَ ْل ألممىَ ِل أك إ ِلمم ُكممْن أذ أي ْل أك أو ِلمم أن أذ ْيمم ِة اَلّرُجممِل أب أأ أمممْر ْل أواَ

ِر ٍم،ِ ِبُحُضوُ أر ْو أمْحمم ْوٍج أأ أرُط أز أت ُيْشمم أد أل أأْن أو أجمم ٌة ُتوُ أأ أر ِلممُج اَْممم أعاَ ُت
أة أأ أمْر ْل ْو اَ ِلُج أرُجٌل أأ أعاَ أل،ِ ُي أأْن اَلّرُج أن أل أو ُكوُ ّيمماَ أي أع ِذّم ِد أممم ُوُجمموُ
ٍم،ِ ِل أباَُح ُمْس ُي أو ْلت:  ُق أظُر ( ّن ْيٍع اَل أب ِب ٍة)ِ  أل أم أعاَ ْو ِلُم ِه أأ ِر ْيمم ٍة)ِ أغ أد أهاَ أشمم أو )

أحّمًل أوُ أت ُه أو ٍم)ِ  ِلي ْع أت أو ًء.ٍ ( أداَ أأ ِد أو أر أْلْم ِة ِل أد أراَ ِإ أء اَلّرُجِل أك أراَ ٍة،ِ ِش أيمم ِر أجاَ
ْو ِة أأ أأ أمممْر ْل أء اَ أراَ ٍد،ِ ِشمم ْبمم ِر أع ْد أقمم ِب ِفمميِ ( ِة)ِ  أجمم أحاَ ْل أجِميممِع،ِ اَ ْل ّلممُه اَ أاَل أو )

ألُم)ِ،ِ ْع أظُر أأ ْن ُي ِة ِفيِ أف أد أراَ ِء إ أراَ ِة ِش أي ِر أجاَ ْل ْو اَ ِد أأ ْب أع ْل أداَ أماَ اَ أممماَ أعمم
أن ْي ِة أب ِة،ِ اَلّسّر أب ْك ُظُر أواَلّر ْن أي أحّمِل ِفيِ أو ِة أت أد أهاَ ألىَ اَلّش ِة أع أأ أمممْر ْل اَ
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أهاَ ِئ أداَ أأ أهاَ أو أه أقْط،ِ أوْج ألُة أف أأ أمْسمم ِم أو ِليمم ْع ّت ٌة اَل أد ِزيمم ألممىَ أم ِة أع أضمم ْو اَلّر
أهاَ ِل أأْصمم ُد أو أقْصمم ْل أهمماَ أواَ ِليممُم ِب ْع ِد أت أر أْلْممم ّنُه أخاَّصممًة،ِ اَ ِإ أل ألّممماَ أفمم أقمماَ
ِة أممم ِر ِبُحْر أظمم ّن ِه،ِ اَل ْيمم أل ًقمماَ إ أل ْط أل ُم أنممىَ أو ِد ِغ ْلُمممْر ِم أعممْن ِل ّلمم أع أت

أباَِت أوُاَِج ْل أهاَ،ِ اَ ِر ْي أغ أل أو ّتىَ أو أأ أت ُهْم أي ِليُم ْع ُدوِن أت ِر ِب أظ ّن ِهممْم اَل ْي أل أر إ أكمم أذ
ُه،ِ أز أوُاَ أك أج ِل أذ أماَ ِل أح أك ِه أصّر ِه،ِ ِفيِ ِب ِوي أتمماَ ِفمميِ أف ٍم أشممْرِح أو ِل ُمْسمم

ِديِث ِفيِ ِء أح أراَ ِْلْسمم ُة أأّممماَ اَ أأ أمممْر ْل أل اَ ُد أف ْفِقمم أهمماَ أمممْن أت ّلُم أع ِمممْن ُي
ٍم أر ْو أمْح ٍة أأ أأ أر أل اَْم أظُر أيُجوُُز أف ِبيِّ أن أن أْلْج أهاَ اَ ِم أل ِليمم ْع ّت ِتيِ ِلل ْأ أي أسمم أو

أداَِق ِفيِ ّنُه اَلّص ْوُ أأ أهاَ أل أق أد أم أأْص ِلي ْع أق ُقْرآٍَن أت ّل أط أل أو ْب ّدُخوُِل أق اَلمم
أر ّذ أعمم ِليُمممُه أت ْع ْوِج أت ِللممّز أو أظممُر ( ّن ألممىَ اَل ّنممُه ُكممّل إ أِل أهاَ)ِ ;  ِن أد أحممّل أبمم أم

ِه أتاَِع ِتْم ِكْن اَْس ُه أل أر ْك أظُر ُي أفْرِج أن ْل ُد اَ ّي أس ِة أو أم أْل ِتيِ اَ ّل ألممُه أيُجمموُُز اَ
ُع أتاَ ِتْم أهاَ اَِلْس ْوِج ِب أماَ أكاَلّز أر.ٍ  ِفي ِك ُذ
أبُة أتِحّل أفْصٌل(> 214ص: <      ْط ٍة ِخ ّي ِل أكاٍَح أعْن أخ ٍة ِن ّد أوِع
ِريًضمماَ ْع ِريًحاَ أت أتْصمم أتْحممُرُم،ِ أو أبممُة أو ْط ِة ِخ أحمم ُكوُ ْن أم ْل أك اَ ِل أذ ًعمماَ أكمم أماَ إْج

أماَ،ِ ِه أل ِفي أح ( ِري أيْحممُرُم أتْص أف ٍة)ِ  ّد أت ْع ّيممًة ِلُم ِع أنْت أرْج ْو أكمماَ ًنمماَ،ِ أأ ِئ ْو أباَ أأ

ِة ِفيِ ّد ٍة ِع أفاَ ًعاَ أو أماَ أل إْج أو أض ( ِريمم ْع أيْحممُرُم أت أف ٍة)ِ  ّيمم ِع أرْج ْيًضمماَ ِل ; أأ
أهاَ ّن ِل

أنىَ ِفيِ أ ْع أيِحّل أم أو ِة.ٍ ( أح ُكوُ ْن أم ْل ِريٌض اَ ْع ِة ِفيِ أت ّد أل ِع أقاَ ٍة)ِ  أفاَ أو
أل أو ألىَ: { أعاَ أح أت أناَ ُكْم ُج ْي أل أماَ أع ُتْم ِفي ِه أعّرْض ِة ِمْن ِب أب ْط ِء}ٍ ِخ أساَ ّن اَل

أيِ ِه ٌة أو أد ِر ِة ِفيِ أواَ ّد ِة،ِ ِع أفاَ أوُ ْل أذاَ اَ أكمم أو ألٍق ( أط ِب ِئُن)ِ  أبمماَ ْل ْو اَ أفْسممٍخ أأ
ِفيِ أطاَِع ( ِق ْن ِر)ِ ِل أه ْظ أْل ِة اَ أط ْل ْوِج ُس أهاَ،ِ اَلّز ْن ِنيِ أع ّثاَ ْذ أيْحممُرُم أواَل ; إ

أصاَِحِب ِة ِل ّد ِع ْل أهاَ أأْن اَ أح ِك ْن أهْت أي أب أأْش أة أف ّي ِع ِإْن اَلّرْج ألُه.ٍ أتِحّل ألْم أف
ِة215<ص:  أقمم ّل أط ْلُم أكاَ ًثمماَ >  أل ِة أث أقمم أر أفاَ ْلُم أعمماٍَن أواَ ِل ْو ِب أضمماٍَع أأ أر

ِة ّد أت ْع ْلُم أكاَ ٍة،ِ أعْن أف أفاَ أل أو ِقي أهاَ أو ألُف ِفي ْلِخ ِريُح اَ ّتْص ُوُ أواَل ُد أنْح ِريمم ُأ

أحك أأْن ِك ْن ْو أأ أذاَ أأ أضْت إ أق ْن ُتك اَ ّد ُتك،ِ ِع أكْح ِريُض أن ْع ّت ُوُ أواَل أمممْن أنْح
ُد أل،ِ أيِجمم ْثمم ْو ِم أذاَ أأ ْلممت إ أل ِنيِ،ِ أح ِني ِذ ْكممُم أفممآِ أوُاَِب أوُح ِة أجمم أأ أمممْر ْل اَ

ِريًحاَ ِريًضاَ أتْص ْع أت ْكُم أو ِة ُح أب ْط ْلِخ  اَ
أتْحُرُم(      أبٌة أو ْط ألىَ ِخ ِة أع أبم ْط أح أمممْن ِخ ِه أصممّر ِت أب أجمماَ ِإ إّل ِب

ْو أأ ِه)ِ  ِن ْذ ِإ أتْرٍك ِب ِديِث ِب أح ْيِن،ِ ِل أح ْفممُظ اَلّصممِحي ّل ٍم أواَل ِل أل ِلُمْسمم ْع { ِبمم أي
ألىَ اَلّرُجُل ْيِع أع ِه،ِ أب أل أأِخي ُطْب أو ألىَ أيْخ ِة أع أبمم ْط ِه،ِ ِخ أأْن إّل أأِخيمم

أن أذ ْأ ِفيِ ألُه،ِ أي ٍة أو أي أواَ ّتىَ ِر أر}ٍ،ِ أح أذ ْوُ أي أل أح أو ِه أصّر ّد أر ّلْت ِب ِإْن أح أف )
ألْم أيِجْب ألْم ْي أو أأ ْد)ِ  ِر أصّرْح ألْم ُي ٍة،ِ ُي أبمم أجاَ ِإ أل ِب ّد أو أأْن أر أت ِبمم أك أسمم

أماَ،ِ ُه ْن ْو أع أر،ِ أأ أك ِعُر أماَ أذ أضمماَ ُيْشمم أوُ ِباَلّر أة أل أنْحمم أبمم ْغ ْنممك،ِ أر ألممْم أع )
أع ِفيِ أتْحُرْم أط أق أو ِر)ِ  أه ْظ أْل ِه اَ ُكوُِت ِفميِ ِبم أهماَ اَلّسم ّن ِل

أ ِطمُن أل ;  ْب ُت
ًئاَ ْي أقّرًراَ،ِ أش ِنيِ ُم ّثمماَ ألِق أتْحممُرُم أواَل ْط ِديِث ِِل أحمم ْل أبممُر اَ أت ْع ُت أبممُة أو أجاَ ِْل اَ
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ّد أة أواَلممّر أيمم ْذِن ألِغ ِْل ِليِّ،ِ ِمممْن اَ أوُ ْلمم ِفمميِ اَ ِه أو ِتمم أر أب أت ْع أهمماَ،ِ ُم ْن ِفمميِ ِم أو
ِة أق ِقي ِد،ِ ِمْن اَلّر ّي أتُجوُُز اَلّس أبُة أو ْط ِر ألْم أمْن ِخ ْد أبْت أي ِط أل،ِ أأْم أأُخ

أمممْن ِر ألممْم أو ْد أب أيمم أهمماَ ُأِجيمم ُب ِط ّد أأْم أخاَ أِلّن ُر أل ;  أْلْصمم أحممُة،ِ اَ أباَ ِْل اَ
ٌء أوُاَ أس أممماَ أو أر ِفي ِكمم ِطُب ُذ أخمماَ ْل ِلُم،ِ اَ ْلُمْسمم ّذّميِّ اَ ِة،ِ ِفمميِ أواَلمم ّيمم ّذّم اَل
ُلُه ْوُ أق ِديِث ِفيِ أو أحم ْل ألمىَ اَ ِة أع أبم ْط ِه ِخ أرىَ أأِخيم ألمىَ أجم ِلِب،ِ أع أغماَ ْل اَ

أوُ ُه أل:  ِقي ِم ِفيِ أو ِل ْلُمْس أقْط اَ ِر أف ِه أظمماَ أمممْن ِل ِديِث: ( أحمم ْل أر اَ ُتِشممي ُاَْس
ِطٍب ِفيِ أر أخاَ أكمم ْتممِح أذ أف ِب أئُه)ِ  ِو أسمماَ ِم أم ْلِميمم ْي اَ أبُه أأ ُيمموُ ْدٍق)ِ ُع ِبِصمم )

أر أذ ُيْح ْذًل ِل ِة،ِ أب أح ّنِصي أيْت ِلل ُيمموُُب أوُسّم أسمماَِن ُع ْن ِْل أئ اَ ِو أسمماَ أِلّن أم  ;
أهاَ أر ْك ُه،ِ ِذ ُء ُء أيُسوُ أياَ ْل أدٌل أفاَ ِة ِمْن أب أز أهْم ْل أياَُس اَ ِق ِد أو أر ْف ْلُم ٌأ اَ أوُ أمْسمم

أكٍن،ِ أمْس أنىَ أك ْغ أت ْنُه أواَْس ٍء،ِ أع أماَ ِبُسوُ أسٍن ِفيِ أك أن أح أحاَِس أم  أو
أحّب(      أت ُيْس ِديُم أو ْق أضّم أت ِب ٍة)ِ  أب ْط ِء ُخ أخاَ ْل أل اَ ْب أق ِة)ِ ( أب ْط ْلِخ اَ

أهاَ ِر أكْس أرىَ ِب ُأْخ أو)ِ  أل ( ْب أق ِديِث ( أح ِل ِد)ِ  ْق أع ْل ِبيِ اَ أ
ُود أ ِه أداَ ِر ْي أغ ُكّل أو }

ٍر ُأ أل أباٍَل ِذي أأْم أد ْب ِه ُي ِد ِفيمم أحْممم ِه،ِ ِب ّلمم أوُ اَل ُهمم ْي أف أأ ُع}ٍ  أطمم ْق ِمممْن أأ
ِة،ِ أك أر أب ْل ِفيِ اَ ٍة أو أي أواَ ٍم،ِ ُكممّل ِر أل ُد أك أممم أيْح أه أف ّلمم ألىَ اَل أعمماَ ِطُب أت أخمماَ ْل اَ

ّليِ أصمم ُي ألممى216َ<ص:  أو أع ِبمميِّ >  ّن ّلىَ اَل ّلممُه أصمم ِه اَل ْيمم أل أم أع ّل أسمم أو
ُيوُِصيِ أوُىَ أو ْق أت ِه ِب ّل ألىَ،ِ اَل أعاَ ُكْم ُثّم أت ُت ْئ ُقوُُل: ِج ًباَ أي ِط ُكممْم،ِ أخاَ أت أم ِري أك
ُطُب أيْخ ِليِّ أو أوُ ْل أك اَ ِل أذ ُقوُُل ُثّم أك ُغوٍُب ألْست أي أمْر ْنك،ِ ِب ْو أع أوُ أأ أنْح

أك،ِ ِل أيْحُصُل أذ أحّب أو أت ْلُمْس ِة اَ أب ْط ْلُخ أل ِباَ ْب ِد أق ْقمم أع ْل ِليِّ ِمممْن اَ أوُ ْلمم ْو اَ أأ

ْوِج ْو اَلّز ِبميِّ،ِ أأ أن أب أأْج أطم أخ ْوُ)ِ ( ألم أو ِليِّ)ِ،ِ ( أوُ ْلم أب اَ أجم ْو أأ أأْن أو أل أك أقماَ
ُد أحْم ْل ِه اَ ّل ُة اَل أل ألُم أواَلّص ألىَ أواَلّس ِه أرُسمموُِل أع ّلمم ّوْجممت اَل ألممىَ أز إ
ِه،ِ ِر أل آَِخ أقاَ أف ْوُج ( ُد اَلّز أحْممم ْل ِه اَ ّلم ُة ِل أل ألممىَ أواَلّصم ِه أرُسموُِل أع ّلم اَل
ّلىَ ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أس ألىَ أو ْلت)ِ إ ِب ِه،ِ أق ِر أصّح آَِخ أع ( أم أكاَُح)ِ  ّن أماَ اَل
أل ّل أخ أن أت ْي أجمماَِب أب ِْلي ُبمموُِل،ِ اَ أق ْل ألممىَ أواَ أع أِلّن ( أل اَلّصممِحيِح)ِ ;  ّلمم أخ أت ْلُم اَ

أمُة ّد أق ُبوُِل ُم أق ْل أل اَ ُع أف أط ْق أة أي أل أوُاَ ْلُم ِة اَ أم أقاَ ِْل أن أكاَ ْي ِة أب أل أجْمممِع،ِ أص ْل اَ
ِنيِ ّثاَ أِلّن أيِصّح أل أواَل أل ;  ّل أخ أت ْلُم أس اَ ْيمم ِد ِمممْن أل ْقمم أع ْل ألممىَ اَ أع أبممْل)ِ  )
ِة أحّب اَلّصّح أت ُيْس ْكُر ( ّذ أك)ِ اَل ِل أماَ أذ ُه أن ْي ِديِث أب أحمم ْل ِبِق ِل ْلممت: اَلّسمماَ ُق )

أحّب أل اَلّصِحيُح أت ّلُه ُيْس أاَل أبْل أو ألُم)ِ  ْع أحّب أأ أت ُكُه ُيْس أماَ أتْر أح أك أصممّر
ِه ِرُح ِب ِز أشاَ ْعِجي ّت ألِف ِمْن ُخُروًجاَ اَل أل أمْن ِخ أطمم ْب ِه،ِ أأ أت ِبمم أك أسمم أو

ِه أعْن ِب أباَ ِتْح ِة،ِ ِفيِ اَْس أض ْو أس اَلّر ْي أل أهاَ أو أل ِفي أهاَ ِفيِ أو ِل أيممُة أأْص أكاَ ِح
ِه،ِ ِل ِب أقاَ ِإْن ُم أف أل ( ْكُر أطاَ ّذ أماَ اَل ُه أن ْي أب أفاَِصُل)ِ  ْل ألممْم اَ أكمماَُح أيِصممّح)ِ،ِ ( ّن اَل
ًعاَ،ِ ْط أل أق أيُجوُُز أقاَ أو ِعيِّ:  ِف أذاَ أأْن اَلّراَ أل: إ أقاَ أن ُي ْكُر أكاَ ّذ أة اَلمم أممم ّد أق ُم

ُبوُِل،ِ أق ْل أل اَ ُتُه أيُضممّر أف أل أطمماَ أهمماَ إ ّن ِل
أ ِعُر أل ;  أراَِض ُتْشمم ْع ِْل <ص: ِبمماَ

ُلُه،217ِ ِب أقاَ ِإْن > ُم أف أل ( ْكُر أطاَ ّذ أماَ اَل ُه أن ْي أب أفاَِصُل)ِ  ْل ألممْم اَ أيِصممّح)ِ،ِ (
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أكاَُح ّن ًعاَ،ِ اَل ْط أل أق ِعيِّ،ِ أقاَ ِف أيُجوُُز اَلّراَ أل أأْن أو أقاَ أذاَ ُي أن إ ْكُر أكمماَ ّذ اَلمم
أة أم ّد أق ُبوُِل،ِ ُم أق ْل أل اَ ُتُه أيُضّر أف أل أطاَ أهاَ إ ّن ِل

أ ِعُر أل ;  أراَِض.ٍ  ُتْش ْع ِْل ِباَ
أكمماَُح أيِصممّح أماَ أفْصٌل(      ّن أجمماٍَب اَل ِإي أوُ ِب ُهمم ُتممك،ِ أو ّوْج ْو أز أأ

ُتك أكْح ْن ألممىَ أأ ِه،ِ إ ِر ُبمموٍُل آَِخمم أق أو أأْن ( أل ِبمم ُقمموُ ّوْجممت أي أز أت ْوُج:  ْو اَلممّز أأ

ألممىَ أكْحممت)ِ إ ِه أن ِر ْو آَِخمم أأ ْلممت ( ِب أهمماَ أق أح أكاَ ْو ِن ْو أأ أأ أهمماَ)ِ  أج ِوي أذاَ أتْز أهمم
أح،ِ أكاَ ّن أكاَُح اَل ّن أناَ أواَل أنىَ ُه ْع أم أكمماَِح ِب ْن ِْل أق اَ ِفمم أوُاَ ُي أب،ِ ِل أجمماَ ِْلي أيِصممّح اَ أو )
ِديُم ْق ْفِظ أت ْوِج أل ْفِظ اَلّز أل ألىَ)ِ  ِليِّ)ِ،ِ أع أوُ ْل ّوْجممت ِفيِ (اَ أز أكْحممت أت أن أو
أذاَ أك ْلممت،ِ أو ِب أممماَ أق أح أك ِه أصممّر أخاَِن ِبمم ْي أحممِث ِفمميِ اَلّشمم ْب ِكيممِل أم ْوُ ّت اَل

ِد ِلُحُصوُِل ْقُصوُ أم ْل أع اَ ِم،ِ أم ّد أق ّت ِر اَل أأّخ ّت أل أكاَل أو أكمماَُح ( ّن (إّل أيِصممّح)ِ اَل
ألْفِظ ِويممِج ِب ّتْز ْو اَل أِلّن أأ أكمماَِح)ِ ;  ْن ِْل أن،ِ اَ ْلُقممْرآَ أد اَ أر أممماَ أو ِه أصممُر ِب أت ْق ُي أف

أماَ،ِ ِه ْي أل أل أع ْفممِظ أيِصّح أف أل ِة ِب أحمم أباَ ِْل ْو اَ ألِل أأ ِْلْح أيِصممّح)ِ،ِ اَ أو أنممىَ ( ْع أم ِب
ْيِن أظ ْف ّل ِة)ِ،ِ اَل ّي أجِم أع ْل ِباَ ِإْن ( أن أو أس ُد أأْح ِق أعاَ ْل أة اَ ّي ِب أر أع ْل ِفيِ اَ أصممّح)ِ ( أْل اَ

أباًَراَ ِت ْع أنىَ،ِ اَ ْع أم ْل ِنيِ ِباَ ّثاَ أباًَراَ أل أواَل ِت ْع أنىَ،ِ اَ ْع أم ْل ِنيِ ِباَ ّثاَ أباًَراَ أل أواَل ِت ْع اَ
ْفِظ ّل ِد،ِ ِباَل ِر أوُاَ ْل أمممْن اَ ْنُه ألممْم أف ِبْر ُيْحِسمم ألممىَ أيْصمم أمممُه،ِ أأْن إ ّل أع أت ْو أي أأ

أل،ِ ّك أوُ ُنُه ُي أسمم أأْح ِلُث:  ّثمماَ ِه،ِ أيِصممّح ألممْم أواَل ِر ْيمم أغ ِإّل ِب ِه،ِ أصممّح أو ِز أعْجمم ِل
أع أطمم أق ُهْم أو ْعُضمم ّق أب ّوِل،ِ ِباَلّشمم أْل ُهْم،ِ اَ ْعُضمم أب ِنيِ أو ّثمماَ ُد ِباَل أراَ ْلُممم أواَ

ِة ّي أجِم أع ْل أداَ أماَ ِباَ أة،ِ أع ّي ِب أر أع ْل ألُة اَ أأ أمْس ْل أممماَ أواَ أذاَ ِفي أم إ ِهمم ِمممْن ُكممّل أف
ْيِن أد ِق أعاَ ْل أم اَ أل ِر أك أخمم ِإْن اَْل أهْمممُه ألممْم أفمم ْف ُه أي أر أبمم أأْخ أقممٌة أو ُه،ِ ِث أنمماَ ْع أم ِب

أفِفي218ِ<ص:  ٍة >  أناَ ِصّح ًء ُه أناَ ألىَ ِب ِة أع أك اَلّصّح أناَ أهمماَِن،ِ ُه أوْج
أل ُوُ ( أنْح ٍة)ِ  أي أناَ ِك ُتك ِب ْل أل ِتمميِ،ِ أأْح أن ْب أل اَ أهمماَ أيِصممّح أف أكمماَُح ِب ّن ًعمماَ)ِ اَل ْط أق )

ألِف ْيِع ِبِخ أب ْل أهمماَ اَ ّن ِل
أ ّد أل ;  أهمماَ ُبمم ِة ِمممْن ِفي ّيمم ّن ُد اَل ُهوُ أشممْرُط أواَلّشمم

ِة أكاَِح ِصّح ّن أماَ اَل ِتيِ أك ْأ أي أل أس أع أو أل ّط ُهْم اَ ألىَ أل ِة أع ّي ّن اَل
ْوُ(      أل ِليِّ أو أوُ ْل أل)ِ اَ ألىَ أقاَ ُتك)ِ إ ّوْج أز ِه ( ِر ْوُج آَِخ أل)ِ اَلممّز أقاَ أف )

أتِصًراَ ْق ْلت)ِ ُم ِب أق ِه ( ْي أل ألْم أع أك ( ِل أذ ِب ْد)ِ  ِق أع ْن أكاَُح أي ّن ألىَ اَل أع أهِب)ِ ( ْذ أم ْل اَ
ِء أفاَ ِت ْن ِريِح ِل ّتْص ُبمموُِل ِفمميِ اَل أق ْل ِد اَ أحمم أأ ْيممِن،ِ ِب أظ ْف ّل ُتممُه اَل ّي ِن ُد،ِ أل أو ُتِفيمم
ِفيِ ْوٍُل أو ُد أق ِق أع ْن أك أي ِل أذ أراَِف ِب ْنِصمم ُبمموُِل ِل أق ْل أبممُه أممماَ اَ أج ْو ِليِّ،ِ أأ أوُ ْلمم اَ

أع أطمم أق ُهْم أو ْعُضمم ّوِل أب أْل ُهْم ِبمماَ ْعُضمم أب ْوُ أو ألمم أو ِنيِ.ٍ ( ّثمماَ ْوُج ِباَل أل)ِ اَلممّز أقمماَ
أتك ْن ِب ِنيِ)ِ  ّوْج أز ألىَ ( ِه إ ِر ِليِّ آَِخ أوُ ْل أل)ِ اَ أقاَ أف ألممىَ ( ُتممك)ِ إ ّوْج أز ِه،ِ ( ِر آَِخمم

ْو أأ أل ( ِليِّ أقاَ أوُ ْل ْي اَ أأ أهاَ)ِ  أج ّو أز ِتيِ أت ْن ألْخ ِب ْوُج إ أل)ِ اَلّز أقاَ أف ّوْجممت)ِ ( أز أت )
ألممىَ ِه إ ِر أكمماَُح آَِخمم ّن أصممّح)ِ اَل ْيِن ِفمميِ ( أت أل أ

أ أمْسمم ْل أممماَ اَ أر ِب ِكمم ِد ُذ ُوُُجمموُ ِل
ِء أعاَ ْد ِت ِم اَِلْس ِز أجاَ ْل ّداَِل اَ ألىَ اَل أضاَ،ِ أع ِفمميِ اَلّر ِر أو ِظيمم أك أن ِلمم ِمممْن أذ

ْيممِع أب ْل ألٌف اَ أم ِخ ّد أقمم أِلّن أت ْد ;  ُكُر أقمم ْذ ِه،ِ أيمم ِة ِفيمم أن أباَ ِت ِة،ِ ِلْسمم أبمم ْغ اَلّر
ألِف أكاَِح ِبِخ ّن ِه اَل ِر أط أخ ألىَ ِل ّنُه أع أكىَ أأ ِه أح أف ِفي أل ْلِخ ْيًضاَ اَ  أأ
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أل(      ْي أيِصّح أو أأ ُقُه)ِ  ِلي ْع أكاَِح أت ّن أأْن اَل أذاَ أك أل: إ ُقوُ أء أي ْأُس أجاَ أر
ِر،ِ ْه ْد اَلّش أق ُتك أف ّوْج ألىَ أز ِه إ ِر ْيِع آَِخ أب ْل ألىَ أكاَ ْو أأ ْنممُه أو ِه ِم أصاَِصمم ِت ِلْخ

ِه أوُْج أياَِط،ِ ِب ِت ْوُ اَِلْح أل أو أر ( ٍد ُبّش أل أوُ ِه ِب ِليِس أج ِل أل)ِ  أقاَ أن (إْن أف أثىَ أكاَ ْن ُأ

ْد أق ألىَ أف أهاَ)ِ إ ُتك ّوْج ِه أز ِر أل آَِخ ِب أق ْو أف أأ ألمُه ( أل)ِ  أنْت (إْن أقاَ ِتمميِ أكماَ ْن ِب
ْو أأ أقْت)ِ  ُل أت أط أهاَ أماَ ْوُج ّدْت أز أت ْع أواَ ْد ( أقمم أل أف ِبمم أق أف أهمماَ)ِ  أك ُت ّوْج أن أز أبمماَ أو

أْلْمممُر أممماَ اَ أر،ِ أك ّد ِإْن أقمم ْنممُت أو ِب ْل أنممْت اَ ِذ أهمماَ أأ ِت أن ْب أهمماَ ِفمميِ ِل ِويِج أتْز
أهُب ْذ أممم ْل أفاَ ْي ( أأ ُنممُه)ِ  أل ْط أكمماَِح ُب ّن ِد اَل أسمماَ أف ِة،ِ ِل أغ ِليِق،ِ اَلّصممي ْع ّت ِبمماَل

ُق ِري ّط ِنيِ أواَل ّثاَ ِه ِفيِ اَل ِت أهماَِن ِصّح ْيِن ِممْن أوْج أل ْوُ أقم ْل أممْن اَ أع ِفي أبماَ
أل ِه أماَ ِث أوُّر ْو ُم أج أأ ّو أتُه أز أم ّناَ أأ أتُه،ِ أظاَ أياَ أن أح أباَ ًتمماَ أف ّي ْيممِع،ِ ِحيممن أم أب ْل اَ

ْو ِويِج أأ ّتْز أق اَل أفممّر ّوُل أو أْل أممماَ اَ ُه أن ْي ِم أب أجممْز ِة ِب أغ أك اَلّصممي أنمماَ أل)ِ  ُه أو )
ُتُه)ِ <ص:  أيِصممّح ِقي ْوُ أتمم أأْن219( أكمم أح >  ِكمم ْن ألممىَ أي ٍر إ ْه ْو أشمم ألممىَ أأ إ
ِم ُدو ٍد ُق ْي ْهيِِ أز ّن أكمماَِح أعْن ِلل ِة ِن أعمم ْت ْلُم ِديِث ِفمميِ اَ ْيِن،ِ أحمم أح اَلّصممِحي
أوُ ُه ّقُت أو أؤ ْلُم أيِ اَ أك ُسّم ِل أذ أِلّن ِبمم أض ;  أر أغمم ْل ْنممُه اَ ُد ِم أجممّر ّتممِع ُم أم ّت اَل
أن ِد،ِ ُدو ُل أوُاَ ّت ْيُر اَل أغ أراَِض ِمْن أو ْغ أكاَِح أأ ّن  اَل

أيِصّح(      أل)ِ  أكاَُح أو ِن ْهمميِِ ( ّن ِلل ِر)ِ  أغاَ ْنممُه اَلّشمم ِديِث ِفمميِ أع أحمم
ْيِن أح أوُ اَلّصِحي ُه أو ْي ( أأ أهاَ)ِ  ُتك ّوْج ِتيِ أز ْن ألممىَ ِب أع ِنمميِ أأْن ( أج ّو أز أتممك أت ْن ِب

ُع ُبْض أممماَ ُكّل أو ُه ْن ٍة)ِ ِم أد ُق أواَِح أداَ أصمم أرىَ ( ُْلْخمم أك اَ ِلمم أذ أبممُل)ِ  ْق أي أأْن أف أكمم
ّوْجمت أز أت أل:  أتممك،ِ أيُقوُ ْن ُتممك ِب ّوْج أز ِتميِ أو ْن ألممىَ ِب أكمْرت أمماَ أع أذاَ أذ أهم أو

ْفِسيُر ّت ٌذ اَل ْأُخوُ ِر ِمْن أم ِديِث،ِ آَِخ أح ْل أمممِل،ِ اَ أت ْلُمْح أن أِلْن اَ ُكمموُ ِمممْن أي
ِر ْفِسي ْبِن أت أر اَ أم ِوي،ِ ُع ُع اَلّراَ أج ُيْر ِه أف ْيمم أل أنممىَ إ ْع أم ْل ألِن ِفمميِ أواَ ْط ُب ْل اَ

ِريُك ّتْشمم ُبْضممِع ِفمميِ اَل ْل ْيممُث اَ أل أح أعمم أد أج ِر ْوُ أكمماَِح أممم ّن أق اَل أداَ أصمم أو
أرىَ،ِ ُْلْخ أل اَ ِقي ُق أو ِلي ْع ّت أل اَل ِقي ّوُ أو ُل ْلُخ ِر،ِ أعْن اَ ْه أم ْل أك اَ ِل أذ ِل أيِ أو ُسممّم

أغاًَراَ ِهْم ِمممْن ِش ِل ْوُ أر أقمم ِغ ُد ُشمم ألمم أب ْل أطاَِن أعممْن اَ ْل أذاَ اَلّسمم أل إ ْنممُه أخ أع
ِإْن أف أعْل ألْم ( أع أيْج ُبْض ْل ًقاَ)ِ <ص:  اَ أداَ أأْن220أص ِبمم أت >  أك أعممْن أسمم

أك،ِ ِلمم أصممّح أذ أْل أفاَ ِفمميِ ( ْيِن اَلّصممّحُة)ِ  أح أكمماَ ّن ِء اَل أفمماَ ِت ْن ِريِك ِل ّتْشمم اَل
ِر،ِ ُكوُ ْذ أم ْل ُكّل اَ ِل ٍة أو أد ْهُر أواَِح ْثِل،ِ أم ْلِم ِنيِ اَ ّثمماَ أممماَ أواَل ُه ُن أل ْط ِد ُب ُوُُجمموُ ِل

ِليِق ْع ّت أض اَل ِر ُت ْع ّنُه أواَ أأ أس ِب ْي ِه أل ٍد أشممْرُط إّل ِفيمم ْقمم ٍد،ِ ِفمميِ أع ْقمم أع
أك ِلمم أذ ِطممُل أل أو ْب أح ُي أكمماَ ّن ْوُ اَل ألمم أو أياَ ( أع أممماًَل أسممّم ْعممِل أممم ُبْضممِع أج ْل اَ

أأْن أك ًقاَ)ِ  أداَ أل أص ُع ِقي ُبْضم ٍة،ِ ُكمّل أو أد ْلمٌف أواَِحم أأ ُق أو أداَ أرىَ،ِ أصم ُْلْخم اَ
أكاَُح ِن أل)ِ  أط أب أماَ ُكّل ( ُه ْن ِفيِ ِم ِد ( ُوُُجوُ ِل أصّح)ِ  أْل ِريِك اَ ّتْش ِر اَل ُكوُ ْذ أممم ْل اَ

ِنيِ ّثاَ ّنُه أيِصّح أواَل أِل ِر أعْن أيْخُل ألْم ;  ْه أم ْل  اَ
أل(      أكاَُح أو ّن ِة (إّل أيِصّح)ِ اَل أر أحْض ْيِن)ِ،ِ ِب أد ِه ِديِث أشاَ أح ْبِن ِل اَ

أن ّباَ أل ِح أح { أكاَ ِليِّ إّل ِن أوُ ْي ِب أد ِه أشاَ ْدٍل،ِ أو أماَ أع أن أو أكمماٍَح ِمممْن أكاَ ِن
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ألىَ ِر أع ْي أك،ِ أغ ِل أوُ أذ ُهمم أنممىَ أف ْع أم ْل أواَ ِطممٌل}ٍ  أماَ ِفمميِ أباَ ِه ِط أراَ ِت ِفمميِ اَْشمم
أياَِط ِت أضاَِع،ِ اَِلْح ْب أْل ِة ِل أن أياَ ِة أوِص أح ِك ْن أْل ِد،ِ أعممْن اَ ْلُجُحمموُ أل اَ أرُط أو أت ُيْشمم

أماَ ُه أضاَُر أماَ إْح ُذ أك أخمم ْؤ ٍة ِمممْن ُي أر أحْضمم ِب ِه:  ِل ْوُ أماَ أقمم ُه ُط أشممْر أو ّيممٌة ( ُحّر
ٌة أر ُكوُ ُذ ألٌة أو أداَ أع ٌع أو أسْم أصٌر)ِ،ِ أو أب أل أو ِة أيِصّح أف أر أحْضمم أفممىَ أمممْن ِب أت ْن اَ

ِه أر،ِ ِمّماَ أشْرٌط ِفي ِك ِفيِ ُذ أو أمىَ ( ْع أْل ّنُه اَ أأ ِه،ِ أيِصّح أوْجٌه)ِ  ِت أر أحْضمم ِب
ِفيِ ِة أو ِر اَلّصّح أرِس،ِ ِبُحُضوُ أْلْخ أهاَِن اَ ًء أوْج أناَ ألىَ ِب ألِف أع ْلِخ ِفمميِ اَ
ُبوُِل ِه أق ِت أد أهاَ أصّح أش أْل أدُم أواَ أهاَ أع ِل ُبوُ أياَِن أق ِر أيْج ِة ِذي ِفمميِ أو أفمم ْلِحْر اَ

ِة،ِ أئ ِني ّد ْوُ اَل أل أد أو أق ْيِن أع أي أث ْن أناَ ِبُخ أباَ ْيِن أف أر أك أصممّح،ِ ِفمميِ أصممّح أذ أْل أل اَ أو
أمممْن أيِصممّح ِرُف أل ِب ْعمم أن أي أسمماَ ْيِن،ِ ِل أد ِقمم أعاَ أت ْلُم ِإْن اَ أن أفمم ِبُط أكمماَ أيْضمم

أظ ْفمم ّل ِه اَل أهمماَِن أفِفيمم ّنممُه أوْج أِل ُلممُه ;  ُق ْن ألممىَ أي ِم،ِ إ ِك أحمماَ ْل أل اَ أيِصممّح أو
ّفممِل أغ ْلُم ِذي ِباَ ّلمم ِبُط أل اَ ألِف أيْضمم أفممُظ،ِ أمممْن ِبِخ أسممىَ أيْح ْن أي أعممْن أو

ِريممٍب أصممّح  أق أْل أواَ ْي ( أأ ُه)ِ  ُد أقمماَ ِع ْن أكمماَِح اَ ّن أنيِْ اَل ْب ِبمماَ ْي ( أأ ْيممِن)ِ  أج ْو اَلّز
أنيِْ ْب أماَ ُكّل ِباَ ُه ْن ْو ِم ْبِن أأ أماَ اَ ِه ِد أح ْبِن أأ ِر،ِ أواَ أخمم ْي اَْل أأ أماَ)ِ  ِه ْي ّو ُد أعمم أو )
أك ِل أذ ُبوُِت أك ُث أكاَِح ِل ّن أماَ اَل ِه ِة ِفيِ ِب أل ْلُجْم ِنيِ اَ ّثاَ ِر أل أواَل ّذ أع أت ُبمموُِت ِل ُث

أذاَ أكاَِح أه ّن أماَ اَل ْيِن،ِ ِفيِ أك أت أل أ
أ أمْس ْل أع اَ أط أق ُهْم أو ْعُض ِد أب أقمماَ ِع ْن ِفمميِ ِباَِل

ِة أي ِن ّثاَ أق اَل أفّر أأّن أو أة ِب أو أداَ أع ْل ْد اَ ُد أتُزوُل،ِ أق ِق أع ْن أي ِه أو ْي أن ْب أع ِباَ أهمماَ،ِ أم ْي أن ْب اَ
ِه ْي ّو ُد أع ِب أع أو أهاَ أم ْي ّو ُد ًعاَ أع ْط أكاَِن أق أباَِت221<ص:  ِِلْم أم ْل ِه > اَ ْي ِشّق

ِهْم  ِب
ُد(      ِق أع ْن أي ِري أو ُتوُ أمْس أماَ ِب ُه أو ِة)ِ  أل أداَ أع ْل أفاَِن اَ ْعُرو أم ْل أهاَ اَ ِهًراَ ِب أظاَ

ًنمماَ،ِ أل ِط ألممىَ أباَ أع أِلّن ( أح اَلّصممِحيِح)ِ ;  أكمماَ ّن ِري اَل أن أيْجمم ْيمم أسمماَِط أب ْو أأ

ّناَِس،ِ أوُاَّم،ِ اَل أع ْل ْوُ أواَ أل أر أو ِب ُت ْع ِه ُاَ ألُة ِفي أداَ أع ْل أنُة اَ ِط أباَ ْل أتاَُجوُاَ اَ ألممىَ ألْح إ
أهاَ،ِ ِت أف ِر ْع ُيْحِضُرواَ أم أوُ أمْن ِل ّتِصٌف ُه أهاَ ُم ُطوُُل ِب أي أْلْمممُر أف ِهممْم،ِ اَ ْي أل أع
ّق،ِ أيُش ِنيِ أو ّثاَ ُد أل أواَل أعِقمم ْن أماَ أي ِه ِر ِر ِبُحُضمموُ ّذ أعمم أت ِه ِل ِت ُبمموُ أممماَ،ِ ُث ِه أل ِب )

ِر ُتوُ ِم أمْسمم أل ِْلْسمم ِة)ِ،ِ اَ ّيمم ْلُحّر أوُ أواَ ُهمم أرُف أل أمممْن أو ْعمم ألُمُه،ِ ُي إْسمم
ُتُه ّي أأْن أوُحّر أن ِب ُكوُ ْوُِضٍع ِفيِ أي ِلُط أم أت ِه أيْخ أن ِفي ِلُموُ ْلُمْس ِر،ِ اَ ُكّفاَ ْل ِباَ

أراَُر أْلْح ِء أواَ ّقاَ ِر أْل أل ِباَ أب أو ِل أل أغمماَ ُد أف أعِقمم ْن ِه أي ِة ِبمم أل ُهوُ ُقمموُِف ِلُسمم ُوُ ْل اَ
ألىَ ِم أع أل ِْلْس ِة،ِ اَ ّي ْلُحّر أك أواَ ِل أذ أك ُد أل أو ِق أع ْن ْيًضاَ أي ِر أأ ِه أظاَ ِم،ِ ِب أل ِْلْس اَ

ِة ّي ْلُحّر ِر أواَ ّداَ ّتممىَ ِباَلمم أف أح ِر ْعمم ألُه أي أممماَ أحمماَ ِه ًنمماَ،ِ ِفي ِط ْوُ أباَ ألمم أو أن ( أبمماَ
ُق ِد ِفْسمم ِه أد اَلّشمماَ ْنمم ِد،ِ ِع ْقمم أع ْل ِطممٌل اَ أباَ ألممىَ أف أوُاَِت أع أفمم ِل أهِب)ِ  ْذ أممم ْل اَ

ِة،ِ أل أداَ أع ْل ُق اَ ِري ّط ِنيِ أواَل ّثاَ أوُ اَل ِد ِفمميِ أصِحيٌح ُه أحمم ْيِن أأ أل ْوُ أفمماًَء أقمم ِت ْك اَ
ِر ْت ٍذ،ِ ِباَلّس ِئ أم ْوُ أماَ أي ّن ِإ أو أقُه ( ِفْس ّيُن)ِ  أب ُقوُُم ُي أت ٍة)ِ  أن ّي أب ِب ِه ( ْو ِبمم أأ أفمماَِق ( ّت اَ

ِه ْي أل أع ْيِن)ِ  أج ْو أأْن اَلّز ُه ِب أياَ أد أنِس ْن ِد ِع ْق أع ْل ُه اَ أراَ ّك أذ أتمم ُه،ِ أو أد ْعمم ْو أب ألممْم أأ
أفمماَ ِر ْع أن أي ْيمم ِد أع ِه أد اَلّشمماَ ْنمم ِد ِع ْقمم أع ْل ُه ُثممّم اَ أفمماَ أر أع أع أممماَ أممم ِه ِت أف ِر ْع أم
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ِه،ِ ِق ِفْس ْو ِب أفمماَ أأ أر أنممُه أع ْي أقُه أع ِفْسمم أد أو ْنمم ِد،ِ ِع ْقمم أع ْل ِفمميِ اَ ِة أو أر اَلّصمموُ
ِة أر أْلِخيمم أل اَ أن أقمماَ ّيمم أب أت أممماَُم:  ِْل ألُن اَ ْط ُب ْل أل اَ ألٍف ِب ِء ِخ أفمماَ ِت ْن ِر ِل ْت اَلّسمم
أماَ ِه ْي أل ٍذ،ِ أع ِئ أم ْوُ أماَ أي ِه ْي أل أع ِوُيُل أو ْع ّت ِم ِفيِ اَل ِري ّتْح ِليِل،ِ اَل ّتْح  أواَل

أل(      أر أو أث أ
ْوُِل أ أق ْيِن ِل أد ِه ّناَ اَلّشاَ أد ُك ْن ِع ْيِن)ِ  أق ِد أفاَِس أعْق ْل ; اَ

ّق أِلّن أح ْل أس اَ ْي أماَ أل ُه أل أل أبُل أف ْق أماَ ُي ُه ُل ْوُ ألممىَ أق ْيممِن،ِ أع أج ْو ْوُ اَلّز ألمم أو )
أف أر أت ْع ْي اَ أأ ِه)ِ  ِفْسِق ِب ْل ْوُج ِباَ أرْت (اَلّز أك ْن أأ أق أو ِه أفّر ِف أراَ ِت ْع أماَ)ِ ِل ُه أن ْي أب

أماَ ّيُن ِب أب أت ِه أي ألُن ِبمم ْط ِه ُب أكمماَِح ِه ِن ْيمم أل أع أو أسممّمىَ ِنْصممُف ( ْلُم ِر)ِ اَ ْهمم أم ْل اَ
ْدُخْل ألْم (إْن أهمماَ أيمم ْي ِب أأ ِإّل)ِ  ِإْن أو أل أو أخمم أهمماَ أد ّنممُه ِب أِل ّلممُه)ِ ;  ُك أف أل (

أبُل ْق ُلُه ُي ْوُ أهاَ أق ْي أل ِر،ِ ِفيِ أع ْه أم ْل أيِ اَ ِه أقُة أو ُقُص أل أفْسٍخ ُفْر ْن أد أت أد أع
ألِق222<ص:  ّط ْوُ > اَل أهاَ أل أح أك أماَ أن ْوُ أك أقممّر أل أضمماَِع،ِ أأ أل ِباَلّر ِقيمم أو

أقُة ٍة ُفْر أقمم ْل ٍة،ِ أط أنمم ِئ ْوُ أباَ ألمم أفممْت أو أر أت ْع أجممُة اَ ْو ِفْسممِق،ِ اَلّز ْل ُه ِباَ أر أكمم ْن أأ أو
ْوُج،ِ أصّح اَلّز أْل ُبوُُل أفاَ ِه أق ِل ْوُ أهاَ أق ْي أل أِلّن أع أة ;  أم ِعْصمم ْل ِه،ِ اَ ِد أيمم أيِ ِب ِهمم أو

ُد ِري أهاَ ُت أع ْف أْلْصُل أر أهاَ أواَ ُؤ أقاَ ِإْن أب أقْت أف ُل أل أط ْب أل ُدُخوٍُل،ِ أق أر أف ْهمم أم
أهاَ ِر أكاَ ْن ْو ِِل ُه،ِ أأ أد ْعمم أهمماَ أب أل أقمّل أف ْيممِن أأ أر أْلْم أسممّمىَ،ِ ِممْن اَ ْلُم ْهمُر اَ أم أو

أحّب أت ُيْس أو ْثِل.ٍ ( ْلِم ُد اَ أهاَ ِْلْش ألممىَ اَ أضمماَ أع أكمماَِح ِر ّن ِباَل ِة)ِ  أأ أمممْر ْل أهمماَ اَ ِل ْوُ أق ِب
أأْن ألْت أك ِه أرِضيت أقاَ ْو ِب ْنت أأ ِذ ِه،ِ أأ ْيُث ِفي أح أبُر ( أت ْع أأْن ُي ِبمم أهاَ)ِ  أضاَ ِر

أن ُكوُ أر أت ْي ٍة أغ أر أب ًطاَ ُمْج أياَ ِت أن اَْح أم ْؤ ُيمم أهمماَ ِل أكاَُر ْن أل إ أو ِفمميِ ( أرُط)ِ  أت ُيْشمم
ِة أكاَِح ِصّح ّن أِلّن اَل أهاَ ;  أضاَ أس ِر ْي ْفِس ِمْن أل أكمماَِح أن ّن أرِط اَل أت ْلُمْشمم اَ

ِه ُد،ِ ِفي أهاَ ِْلْش أماَ اَ ّن ِإ أوُ أو ِه.ٍ  أشْرٌط ُه ِفي
ّوُج أل أفْصٌل(      أز ٌة ُت أأ أر أهاَ اَْم أس ْف ْذٍن أن ِإ أهاَ ِمْن ِب ّي ِل أل أو أن أو ُدو

ِه ِنمم ْذ أل إ أو أهمماَ ( أر ْي أعممْن أغ ٍة)ِ  ألمم أكاَ أوُ ِليِّ ِب أوُ ْلمم أل اَ ٍة،ِ أو أيمم أل ِوُ أل ِب أو أبممُل ( ْق أت
أكاًَحاَ ٍة ِن أي أل ِوُ ِب ٍد)ِ  أح أل أِل ٍة أو أل أكاَ ًعاَ أو ْط أهاَ أق أذاَ أعْن أل أباَِب أه ْل ْذ اَ أل ; إ
ُق ِليمم أحاَِسممِن أي أم أداَِت ِب أعمماَ ْل أهمماَ اَ ُل ِه ُدُخوُ أممماَ ِفيمم أد ِل أهمماَ ُقِصمم ْن ِمممْن ِم

ِء،ِ أياَ أح ْل ِم اَ أد أع ِه أو ِر ْك ْد أأْصًل،ِ ِذ أق أل أو أجاَُل أقاَ ألىَ: {اَلّر أعاَ أن أت ّوُاَُممموُ أق
ألممىَ ِء}ٍ،ِ أع أسمماَ ّن أم اَل ّد أقمم أت ِديٌث>مم 223<ص:  أو أل أحمم أح { أكمماَ إّل ِن

ِليِّ}ٍ،ِ أوُ أوىَ ِب أر ْبُن أو أجْه اَ أث أماَ ِدي أل أح ّوُج { أز ُة ُت أأ أمْر ْل أة اَ أأ أمممْر ْل أل اَ أو
ُة أأ أمممْر ْل أهاَ}ٍ،ِ اَ أسمم ْف أجممُه أن أر أأْخ ِنيِّ أو ْط ُق أر ّداَ ٍد اَلمم أناَ ِإْسمم ألممىَ ِب أشممْرِط أع

ْيِن أخ ْي ُء اَلّش أوُْط ْل أواَ أكمماٍَح ِفمميِ ( أل ِن أأْن ِب ِبمم ِلمميِّ)ِ  أجممْت أو ّو أهاَ،ِ أز أسمم أنْف
ُيوُِجُب أر ( ْه أن أم ُدو ْثِل)ِ  ْلِم أسّمىَ اَ ْلُم ِد اَ أسمماَ أف أكمماَِح،ِ ِل ّن أل اَل ّد)ِ ( أحمم ْل اَ
ِة أه ْب ألِف ِلُشمم ِت ِء اَْخ أممماَ أل ُع ْل ِة ِفمميِ اَ أكمماَِح،ِ ِصممّح ّن ِإّن اَل أبمماَ أفمم أة أأ أفمم ِني أح
أصّحُحُه أعْم ُي أعّزُر أن ُد ُي ِق أت ْع ِه ُم ِريِم  أتْح

أبُل(      ْق ُي أراَُر أو ْق ِليِّ إ أوُ ْل أكاَِح اَ ّن أقّل إْن ِباَل أت ِء)ِ،ِ اَْسمم أشمماَ ْن ِْل ِباَ
أت ْق ِر أو أراَ ْق ِْل أأْن اَ أن ِب أبممًراَ أكمماَ ِه ُمْج ِت أر ْد ُقمم ألممىَ ِل أشمماٍَء أع ْن أكمماَِح،ِ إ ّن ِباَل
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ٍذ ِئ أن ْي ِحي أأ ِإّل)ِ.ٍ  أو ِإْن ( ِقّل ألْم أو أت ِء أيْس أشاَ ْن ِإ أكاَِح ِب ّن أت اَل ْقم ِر أو أراَ ْقم ِْل اَ
ِه،ِ أأْن ِب أن ِب أر أكاَ ْي ٍر أغ أبمم أبممُل ُمْج ْق ُي أل)ِ  أف أراٌَر ( ْقمم ِه إ أهمماَ ِبمم ْي أل أفمماَِء أع ِت ْن ِل

ِه ِت أر ْد ألىَ ُق ِه،ِ أع ِئ أشاَ ْن ُدوِن إ أهاَ ِب أضاَ  ِر
أبُل(      ْق ُي أراَُر أو ْق ِة إ أغ ِل أباَ ْل ِة اَ أل ِق أعاَ ْل أمممْن اَ ِل أكاَِح)ِ  ّن أهاَ ِباَل أق أد أصمم

أكمماَُح ّن ّق اَل ْيممِن،ِ أحمم أج ْو ُبممُت اَلّز ْث أي أماَ أف ِه ِق ُد أصمماَ أت ْيِع ِب أب ْل ِه أكمماَ ِر ْيمم أغ أو
ِديُم،ِ أق ْل أبُل أل أواَ ْق أذاَ ُي أناَ إ ْيِن أكاَ ّي ِد أل ّنُه أب أِل ُهُل ;  أممماَ أيْس ِه ْي أل أمممُة أع أقاَ إ

ِة أنمم ّي أب ْل ألِف اَ ْيممِن،ِ ِبِخ أب ِري أغ ْل ألممىَ اَ أع ِد أو ِديمم أج ْل ْكِفمميِ اَ أي أل:  ُق ِقيمم أل ْط إ
ِر أراَ ْق ِْل أصّح224<ص:  اَ أْل أواَ ّنممُه >  ّد أل أأ أل،ِ أأْن ُبمم أفّصمم أل: ُت ُقمموُ أت أف
ِنيِ أج ّو ْنُه أز ِلمميِّ ِم ِر أو ْيِن،ِ ِبُحُضمموُ أل ْد أي أعمم أضمماَ ِر أنْت إْن أو ِمّمممْن أكمماَ

أبُر أت ْع أهاَ ُي أضاَ  ِر
أْلِب(      ِل ِويُج أو ِر أتْز ْك ِب ْل ًة،ِ اَ أر ِغي ًة أص أر ِبي أك ِر أو ْي أغ أماَِل ِب أك ِل أهاَ)ِ  ِن ْذ إ
ِه،ِ ِت أق أف أحّب أشم أت ُيْسم أو ْي ( أأ أهاَ)ِ  ُن أذاَ ْئ ِت ِة اَْسم أر ِبيم أك ْل ًبماَ اَ ِيي ْط أهماَ،ِ أت ِر ِط أخاَ ِل
أس ْي أل أو ِويُج ألُه ( ّيٍب أتْز أهاَ إّل أث ِن ْذ ِإ ِإْن ِب أنْت أف ًة أكاَ أر ِغي ّوْج ألْم أص أز ُتمم

ّتممىَ أِلّن أح أغ)ِ ;  ُلمم ْب أة أت أر ِغي أن أل اَلّصمم ْذ أهمماَ إ ّد أل أجمم ْل أواَ أْلِب ( أد أكمماَ ْنمم ِع
ِفيِ ِه)ِ  أدِم أر،ِ أماَ أجِميِع أع ِكمم ٌء)ِ،ِ ُذ أوُاَ أسمم أو أممماَ ( أر ِفي ِكمم ّيممِب ِفمميِ ُذ ّث اَل

ألْت أزاَ ُة ( أر أكاَ أب ْل ٍء اَ أوُْط ألٍل ِب ْو أح أناَ أأ أكاَلّز ٍم)ِ  أراَ أل أح أو أر ( أثمم أ
أهمماَ أ ِل أواَ أز ِل

أل ٍء ِب ُبٍع أوْط ُأْص أو ٍة)ِ  أط ْق أس ِة أك أد ْيٍض،ِ أوِح ِفيِ أح أيِ ( ِه أف أصّح)ِ  أْل ِفيِ اَ
أك ِل ِر أذ ْك ِب ْل أهاَ أكاَ ِئ أقاَ أب ألىَ ِل أهاَ أع ِئ أياَ ْيُث أح ِرْس ألممْم أح أممماَ ًداَ ُت أحمم ِمممْن أأ

أجاَِل،ِ ِنيِ اَلّر ّثاَ أهاَ أواَل ّن أ
ّيِب أ ّث أماَ أكاَل أر ِفي ِكمم أهمماَ ُذ أواَِل ِفي أز ِة،ِ ِلمم أر ْذ ُعمم ْل اَ

ُة أء ُطوُ ْوُ أم ْل ِر ِفيِ أواَ ُب ّد ِر اَل ْك ِب ْل أصّح،ِ ِفيِ أكاَ أْل أمْن اَ أو ألىَ ( ِة أع أي أحاَِشمم
أسِب ّن أأٍخ اَل أعّم)ِ،ِ أك ْبِن أو أماَ ُكّل أواَ ُه ْن أل ِم ّوُج ( أز ًة ُي أر ِغي أحمماٍَل)ِ،ِ أص ِب

ْي ْكممًراَ أأ أنْت ِب ْو أكمماَ ًبمماَ أأ ّي ّنممُه أث أِل أممماَ ;  ّن ّوُج إ أز ْذِن،ِ ُيمم ِْل أل ِبمماَ أن أو ْذ إ
ِة،ِ أر ِغي ِويُج ِللّص أتْز أو ّيِب ( ّث ِة اَل أغ ِل أباَ ْل ِريِح اَ أص أْلِب ِب ِل ْذِن)ِ  ِْل ْو اَ ِه،ِ أأ ِر ْي أغ

ْكِفيِ أي أو ِة ِفيِ ( أغ ِل أباَ ْل ِر)ِ اَ ْك ِب ْل أذاَ اَ أنْت إ ِذ ْؤ ُت أهاَ ُاَْس ُت ُكوُ أصّح)ِ ِفيِ (ُس أْل اَ
ِديِث أح ٍم ِل ِل أهاَ ُمْس ُن ْذ ِإ أو أهاَ}ٍ،ِ { ُت ُكوُ ِنيِ ُس ّثاَ ْكِفيِ أل أواَل أمْن أي ألىَ ِل أع
ِة أي أسِب أحاَِش ّن ّيِب،ِ اَل ّث ُتُه أكاَل أب أص أع أو ُق)ِ  ِت ْع ْلُم أواَ أطاَُن ( ْل أواَلّس أْلِخ)ِ ( أكاَ

أماَ أر ِفي ِك ِه ُذ  ِفي
ّق(      أح أأ ِء)ِ <ص:  أو أياَ ِل ْو أْل ِويِج225اَ ّتْز ِباَل أأٌب >  ُبوُ ُثّم ( أأ ّد)ِ  أج

أْلِب ُثّم اَ ُه)ِ،ِ ( ُبوُ ِإْن أأ أل أو ألىَ أع ْيُث إ ِهيِ أح أت ْن أِلّن أي ُكممّل ;  ُهممْم ِل ْن ِم
ًة أد أل أبًة ِو ُعُصمموُ ّدُموُاَ أو ُقمم ألممىَ أف أس أمممْن أع ْيمم ُهممْم أل أبٌة إّل أل ُعُصمموُ

ّدُم أق ُي أرُب أو ْقمم أْل ُهممْم اَ ْن أرُب،ِ ِم ْق أْل ُثممّم أفمماَ ْيِن أأٌخ ( أوُ أبمم ْو أِل ُثممّم أِلٍب أأ
ْي أأ ُنُه)ِ  ْب ْبِن اَ أْلِخ اَ ْيِن اَ أوُ أب ْو أِل ِإْن أِلٍب أأ أو أل ( أف ْيِن أعّم)ِ،ِ ُثّم أس أوُ أب أِل

ْو ُثّم أِلٍب أأ ُنُه ( ْب ِإْن اَ أل أو أف ِئُر ُثممّم أس ِة)ِ ِمممْن أسمماَ أب أصمم أع ْل ِة اَ أبمم أراَ أق ْل اَ
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ِْلْرِث أكاَ ّدُم ( أق ُي ْيِن أأٌخ أو أوُ أب ألىَ أِل ِْلْرِث ِفيِ أِلٍب أأٍخ أع أكمماَ ِر)ِ  أهمم ْظ أْل اَ
ِة أد أياَ ِز ُقْرِب ِل ْل ِة،ِ اَ أق أف ِنيِ أواَلّش ّثاَ أماَ أواَل ُه ّن أ

ٌء أ أوُاَ أِلّن أس أة ;  أوُ ُْلّم إْخ اَ
ُد أل ِفي أة ُت أي أل أكمماَِح،ِ ِو ّن أل اَل أرّجممُح أف أهمماَ ُت ِف أل ِْلْرِث ِفمميِ ِبِخ ِري اَ أيْجمم أو

ألِن ْوُ أق ْل أممماَ ِفيِ اَ ِه ْي أن ْب ِفمميِ اَ ْيممِن أو أعّم ْل أممماَ،ِ اَ ِه ْي أن ْب أل أواَ أو ّوُج ( أز ْبممٌن ُيمم اَ
ّنممُه أِل ٍة)ِ ;  ّوُ ُنمم ُب أة أل ِب أك أر أشمماَ أنممُه ُم ْي أن أب ْيمم أب ِه أو أسممِب،ِ ِفمميِ ُأّممم ّن أل اَل أف

ِنيِ أت ْع ْفِع أي أد ِر ِبمم أعمماَ ْل ْنممُه،ِ اَ ِإْن أع أفمم أن ( أن أكمماَ ْبمم ْبممِن اَ أهمماَ اَ أل ْو أعممّم)ِ  أأ )
أهاَ أل ًقاَ)ِ  ِت ْع ْو ُم أأ ًياَ ( أج أقاَِض ّو ْي أز أأ ِه)ِ  أماَ ِب أر،ِ ِب ِك أل ُذ ُه أو ُة أتُضّر ّوُ ُنمم ُب ْل اَ

أهاَ ّن ِل
أ ْيُر ;  ٍة أغ أي أتِضمم ْق ٍة،ِ أل ُم أعمم ِن ِإْن أماَ أفمم ْد ألممْم ( أجمم أج أنِسمميٌب ُيوُ ّو أز

ُق ِت ْع ْلُم ّق ُثّم اَ أحمم ِب ُتُه)ِ  أب أصمم ِء أع أل أوُ ْلمم ْي اَ أأ ِْلْرِث)ِ  أكمماَ ِهممْم ( ِب ِتي أتْر ِفمميِ أك
ِهْم ِث ْد إْر أق أم أو ّد أق ُنُه أت أياَ ِه.ٍ  ِفيِ أب ِب أباَ

ّوُج(      أز ُي أة أو أق ِتي ِة أع أأ أمْر ْل ّوُج أمْن اَ أز أة ُي أق أت ْع ْلُم أمممْت أماَ اَ أداَ
ّيممًة)ِ <ص:  ّنممُه226أح أِل أفممْت ألّممماَ >  أت ْن أيممُة اَ أل ِة ِو أأ أمممْر ْل أكمماَِح،ِ اَ ّن ِلل

أعْت أب ْت أت أيممُة اَْسمم أل ِوُ ْل أهمماَ اَ ْي أل أة أع أيمم أل ِوُ ْل ألممىَ اَ أهمماَ أع ِق ِتي أهمماَ أع ّوُج أز ُي ُبمموُ أف أأ

ِة أقمم أت ْع ْلُم أهاَ ُثممّم اَ ّد ألممىَ أجمم ِتيممِب أع ِء أتْر أيمماَ ِل ْو أْل أل اَ أهمماَ أو ّوُج أز ْبممُن ُي اَ
ِة،ِ أق ِت ْع ْلُم أبُر اَ أت ْع ُي أهاَ ِفيِ أو ِويِج أهاَ أتْز أضاَ أل ِر أو أبممُر ( أت ْع ْذُن ُي ِة إ أقمم أت ْع ْلُم اَ

أهاَ ِفيِ ّن ِل
أ أصّح)ِ ;  أْل أة أل اَ أي أل أهاَ ِو ِنيِ أل ّثاَ أبُر أواَل أت ْع أِلّن ُي أء ;  أل أوُ ْل أهاَ،ِ اَ أل

أبُة أص أع ْل أماَ أواَ ّن ّوُج إ أز ِه ُت ِئ أل ْد أهاَ ِِل أل ِب أقممّل أف أهمماَ،ِ ِمممْن أأ ِت أع أج أراَ ِإْن ُم أفمم
أعْت أن أت أب اَْم ِكُم أناَ أحاَ ْل أهاَ اَ ْن ْذِن،ِ ِفيِ أع ِْل أج اَ ّو أز أهاَ أو ّي ِل أذاَ أو ِإ أف أتْت ( أماَ

أج ّو ُء)ِ،ِ ألُه أمْن أز أل أوُ ْل أهاَ ِمممْن اَ ِت أباَ أصمم ّدُم أع أقمم ُي أهمماَ أف ُن ْب ألممىَ اَ أهمماَ،ِ أع ِبي أ
أ

ِإْن أف أد ( ُق ُفِقمم ِتمم ْع ْلُم ُتُه اَ أب أصمم أع أج أو ّو ِة أز أيمم أل ِوُ ْل ِباَ أطاَُن)ِ  ْل ِة اَلّسمم أعاَّممم ْل اَ
أذاَ أك أو ّوُج ( أز أذاَ ُي أل إ أض ِريُب)ِ،ِ أع أق ْل أسِب ِمْن اَ ّن أِلّن اَل ُق)ِ ;  ِتمم ْع ْلُم أواَ )

أج ِوي ّتْز ّق اَل أماَ،ِ ُكّل أح ُه ْن أذاَ ِم ِإ أع أف أن أت ْنُه اَْم ُه ِم ّفمماَ ِكُم،ِ أو أحمماَ ْل أهممْل اَ أو
ِويُجُه ِة أتْز أي أل ِوُ ْل ْو ِباَ ِة أأ أب أياَ ّن ِليِّ أعْن اَل أوُ ْل أهمماَِن،ِ اَ أممماَ أوْج ّن ِإ أو أيْحُصممُل (
أفْضُل ْل أذاَ اَ أعْت إ أغٌة أد ِل ألٌة أباَ ِق ألىَ أعاَ ٍء إ أع)ِ،ِ ُكْف أن أت ِليِّ أواَْم أوُ ْلمم ِمممْن اَ

ِه،ِ ِويِج ِإْن أتْز أن أو ُعُه أكاَ أناَ ِت ْقِص اَْم أن ِر ِل ْه أم ْل أِلّن اَ أر ;  ْه أم ْل أمّحممُض اَ أت أي
أهمماَ أحّقمماَ ألِف أل أذاَ أممماَ ِبِخ أعممْت إ ألممىَ أد ِر إ ْيمم ٍء،ِ أغ أل ُكْفمم ُكمموُُن أف أي

ُعُه أناَ ِت أِلّن أعْضًل اَْم ّقاَ ألُه ;  ِة،ِ ِفيِ أح أء أفاَ أك ْل أل اَ ّد أو ُبمموُِت ِمممْن ُبمم ُث
أعْضِل ْل أد اَ ْن ِم ِع ِك أحاَ ْل أج اَ ّو أز ُي أأْن ِل أع ِب ِن أت ِليِّ أيْم أوُ ْل ِويِج ِمْن اَ ّتْز أن اَل ْي أب

ِه ْي أد أد أي ْعمم ِه أب ِر ِه،ِ أأْممم ُة ِبمم أأ أمممْر ْل ِطُب أواَ أخمماَ ْل أراَِن،ِ أواَ ْو أحاَِضمم أقمماَُم أأ ُت
أنُة ّي أب ْل ِه اَ ْي أل ٍز أع أعّز أت ْو ِل ٍر أأ أوُاَ ألِف أت أذاَ أماَ ِبِخ أر،ِ إ أض ّنُه أح ِإ أج إْن أف ّو أز
ْد أقمم أل أف أصمم أرُض227<ص:  أح أغمم ْل ِإّل > اَ أعاَِضممٌل أو أل أف أنممىَ أف ْع أم
ِة أن ّي أب ْل أد ِل ْنمم ِه،ِ ِع ِر ْوُ ُحُضمموُ ألمم أو أنممْت ( ّي ًؤاَ أع ُفمم أد ُك أراَ أ

أ ِبممُر أو ْلُمْج أْلُب)ِ اَ اَ
ًؤاَ،ِ ُف ُه ُك أر ْي أغ ألُه ( أك أف ِل ّنمُه ِفيِ أذ أِل أصمّح)ِ ;  أْل أممُل اَ ْك أظمًراَ أأ أهماَ،ِ أن ْن ِم
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ِنيِ ّثاَ ًفاَ أل أواَل أفاَ ْع أهاَ،ِ إ أوُ أل ُه ّي أو ِوُ ْيُر أأّماَ أق ِر،ِ أغ ِب ْلُمْج أس اَ ْيمم أل ألممُه أف
أهاَ ِويُج ِر ِمْن أتْز ْي ْتُه أمْن أغ أن ّي أجْزًماَ.ٍ  أع
أل:أفْصل(      أة   أي أل ِقيٍق ِو أر ِه ِل ْقِص أن ْلِب ِل أس ِل ِبيِّ)ِ  أص أو ِه ( ِت أر أباَ ِع

أق ِب ْط ُأ ُنوٍُن)ِ  أمْج أو ُنُه ( ُنوُ ِم ُج أد أع ِه ِل ِز ِيي ْو أتْم أع،ِ أأ ّطمم أق أممماَ أت أحُه أك أصممّح
ِة أأْصِل ِفيِ أض ْو ًبماَ اَلّر ِلي ْغ أممِن أت أز ُنموُِن،ِ ِل ْلُج ّوُج اَ أز أيم ُد أف أعم ْب أْل ِفميِ اَ

أمِن ِه أز ِن ُنوُ أن ُج ِه ُدو ِت أق أفاَ أبُه إ أْلْش ِر،ِ اَلّشْرِح ِفيِ أواَ ِغي ّنممُه اَلّصمم أل أأ
ِزيممُل أة ُي أيمم أل ِوُ ْل ِء،ِ اَ أممماَ ْغ ِْل أظممُر أكاَ أت ْن ُت ُتُه أف أق أفمماَ ْوُ إ ألمم أرْت أو أبممُة أقُصمم ْوُ أن

ِة أق أفاَ ِْل ّداَ اَ أيِ ِج ِه ِم أف أد أع ْل أممماَ أكاَ ألُه أك أممماَُم،ِ أقمماَ ِْل أتممّل اَ أوُمْخ ِر ( أظمم ّن اَل
ٍم أر أهمم ْو ِب ِليِّ أأ أأْصمم أبممٍل)ِ  ْو أخ ِرٍض أأ ِه أعمماَ ِز أعْجمم أبْحممِث أعممْن ِل ْل أعممْن اَ
أوُاَِل أواَِج أأْح أْلْز ِة اَ أف ِر ْع أم ِء أو ُكْف ْل ُهْم،ِ اَ ْن ِفيِ ِم ُه أو أناَ ْع ألُه أمْن أم أغ أشمم

أك أعْن ِل أقاَُم،ِ أذ أْلْس ألُم اَ أذاَ أواَْل أك أو ِه أمْحُجوٌُر ( ْي أل أأْن أع ِب ٍه)ِ  أف أس أر ِب أذ أب
ِه ِفيِ ِل ألىَ أماَ أع ّنُه ( أِل أهِب)ِ ;  ْذ أم ْل ِه اَ ْقِص أن ِليِ أل ِل أر أي ِه أأْم أل أنْفِسم أف
ِليِ أر أي ِه،ِ أأْم ِر ْي ُق أغ ِري ّط ِنيِ أواَل ّثاَ ِليِ اَل ٍه ِفميِ أي ُه أوْجم ّن أِل أكاَِممُل ; 

ِر أظ ّن ِر ِفيِ اَل أكاَِح،ِ أأْم ّن أماَ اَل ّن ِإ أر أو ِه ُحِج ْي أل أئّل أع أع ِل ّي أض ألُه ُي ِإْن أماَ أفمم
أجْر ألْم ِه ُيْح ْي أل أل أع ِعمميِّ أقمماَ ِف أممماَ اَلّراَ ِغمميِ أف أب ْن أل أأْن أي ُتممُه،ِ أتممُزو أي أل ِو

أوُ ُه ُد أو أح ْيِن أأ أه ِوي ِفيِ أوْج أحاَ ْل أح اَ أصّح ألممِب ِفيِ أو ْط أم ْل ِر اَ ِئ أخاَ ّذ أكاَلمم
أهاَ أل أواَ أغ أمْن أأّماَ أز أل ًداَ أب ْفِس ِه،ِ ُم ِن ِدي أمّر ِل أت أحْجُر أفاَْس ْل ِه،ِ اَ ْيمم أل أوُ أع ُهمم أف

ِه ِمْن ِر أوُ ألُة ُص أأ أفاَِسمِق أمْس ْل أيمُة،ِ اَ ِت أمْحُجموُُر اَْل ْل ِه أواَ ْيم أل ألِس أع أف ْل ِبماَ
ِليِ أماَِل أي أك ِه،ِ ِل ِر أظ أحْجُر أن ْل ِه أواَ ْي أل ّق أع أح ِء ِل أماَ أر ُغ ْل ْقٍص أل اَ أن ِه،ِ ِل ِفي

أتىَ أم أو أن ( أرُب أكاَ ْق أْل ْعممِض اَ أب ِه ِب ِذ أفاَِت،ِ أهمم أيممُة اَلّصمم أل ِوُ ْل ِد)ِ،ِ أفاَ أعمم ْب أْل ِل
ّوُج أز ُي أع أف ِد أم أرِب،ِ ُوُجوُ ْق أْل أذاَ اَ ِإ ألممْت أف أدْت أزاَ أيممُة أعمماَ أل ِوُ ْل أرِب اَ ْقمم أْل ِل

ُء أماَ ْغ ِْل أواَ أن إْن ( ُدوُم أل أكاَ ًباَ)ِ،ِ أي ِل أأْن أغاَ أل أك أص أجمماَِن أح ِهي ِة أب ْلِمممّر اَ
ِء،ِ أراَ ْف أر اَلّص ِظ ُت ْن ُاَ ّنممُه ( أِل ُتُه)ِ ;  أق أفمماَ ِريممُب إ أواَِل أق ِم اَلممّز ْوُ ّن ِإْن أكمماَل أو )

أن ُدوُم أكاَ ّياًَماَ)ِ،ِ أي أقّل أأ أأ ْي أف ْوًُماَ أأ ْيِن أي أم ْوُ أي أر أو أث ْك أأ أماَ أو أر أك ّبمم ِه أع ِبمم
ِة ِفيِ أض ْو أهاَ،ِ اَلّر ِل أأْص أقممُة أو أفاَ ِْل أر)ِ اَ ِظمم ُت ْن ُاَ ْنممُه ( ْيًضمماَ ِم أِلّن أأ أتُه ;  ّد ُممم

أبممٌة ِري أيممُة أق أل ِوُ ْل أل)ِ اَ ِقيمم أو أممماَ ( أك ِد)ِ  أعمم ْب أْل ِل ُنمموُِن ِفمميِ ( ْلُج أل اَ أو أدُح ( ْقمم أي
أمىَ أع ْل ِلُحُصوُِل ِفيِ اَ أصّح)ِ  أْل ِد اَ ْقُصمموُ أم ْل أعممُه اَ أبْحممِث ِمممْن أم ْل أعممْن اَ

ِء،ِ ّفاَ ِك أْل أها228َ<ص:  اَ ُت أف ِر ْع أم أو أماَِع،ِ >  أل ِباَلّس ِقيمم أدُح أو ْقمم ّنممُه أي أِل  ;
ْقٌص ّثُر أن أؤ ِة ِفيِ ُي أد أهاَ أه اَلّش أب أأْش أر أف أغ ّوُج اَلّص أز ُي ُد.ٍ  أف أع ْب أْل اَ

أل(      أة أو أي أل أفاَِسٍق ِو ألىَ ِل ِبًراَ أع أهِب)ِ ُمْج ْذ أم ْل أن اَ ْو أكاَ ُه أأ أر ْي أغ
أق أس ِر ِبُشْرِب أف أخْم ْل ْو اَ ِه،ِ أأ ِر ْي أغ أن ِب أل ْع ِه أأ ِق ِفْس ْو ِب ُه أأ أسممّر أِلّن أأ  ;

أق ِفْسمم ْل ِة ِفمميِ اَ أد أهاَ ُع اَلّشمم أنمم أيْم أة أف أيم أل ِوُ ْل ّق اَ ّوُج أكمماَلّر أز ُيمم ُد،ِ أف أعمم ْب أْل اَ
ْوُُل أق ْل ِنيِ أواَ ّثاَ ّنُه اَل ِليِ أأ أِلّن أي أة ;  أق أس أف ْل ُعوُاَ ألْم اَ أن ِويممِج ِمْن ُيْم ّتْز اَل
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ِر ِفيِ أن،ِ أعْص ِلي ّو أْل أِلّن اَ أر أو أكاَِح أأْم ّن ِطيٌر اَل أممماَُم أخ ِت ْه ِه،ِ أفاَِل ِن ْأ أشمم ِب
ِإْن أن أو ًقاَ اَلّشْخُص أكاَ أرُب أفاَِسمم ْقمم ِه ِمممْن أأ ِكمم أل أتْر ِعمميِّ: أقمماَ ِف اَلّراَ

أذاَ أه ِب ِتمميِ أو ْف أثممُر ُي ْك أن أأ ِري أأّخ أتمم ْلُم أماَ أل اَ ّي أع اَلخراَسمماَنيوُن،ِ ِسمم أطمم أق أو
ْعُض أحاَِب أب أْلْص ّوِل،ِ اَ أْل ُهْم ِباَ ْعُض أب ِنيِ،ِ أو ّثاَ ُهْم ِباَل ْعُض أب أأّن أو أر ِب ِب ْلُمْج اَ
ِليِ ألِف أي ِه،ِ ِبِخ ِر ْي أماَِل أغ أك ِه،ِ ِل ِت أق أف ُهْم أش ْعُض أب ْكِس أو أع أك ِب ِل أِلّن أذ  ;

أر ِب ْلُمْج ْد اَ أهاَ أق ُع أضمم أد أي ْنمم ِه أفاَِسممٍق ِع ِلمم ْث ألِف ِم ِه،ِ ِبِخ ِر ْيمم ِه أغ ِف ّق أوُ أتمم ِل
ألممىَ أهمماَ أع ِن ْذ ُظممُر إ ْن أت أهاَ،ِ أف ْفِسمم أن ُهْم ِل ْعُضمم أب ّنُه أو أأ أق إْن ِبمم أسمم ِر أف ْيمم أغ ِب

ِر ُشممْرِب أخْممم ْل أيِ اَ ِلمم ْو أو ِه،ِ أأ ِب أل ِبُشممْر ِلمميِ أف أراَِب أي ِط ِه ِلْضمم ِر أظمم أن
ِة أبمم أل أغ ِر أو ْك ِه،ِ اَلّسمم ْيمم أل ُهْم أع ْعُضمم أب ّنُه أو أأ أسممّر إْن ِبمم أقُه أأ أيِ ِفْسمم ِلمم أو
أن أل ْع أأ ِه أو أل ِب ِليِ،ِ أف أتىَ أي ْف أأ ِلمميِّ أو أزاَ أغ ْل ّنُه اَ أأ أن إْن ِبمم ْوُ أكمماَ أب ألمم ِل ُسمم
أيُة أل ِوُ ْل ألْت اَ أق أت ْن ألىَ أل ٍم إ ِك أيِ،ِ أفاَِسممٍق أحاَ ِلمم ِإّل أو أل أو أنُه أف أسمم أتْح أواَْس

ِة،ِ ِفيِ أض ْو ِغيِ اَلّر أب ْن أي أل:  أقاَ أن أأْن أو ُكوُ أمُل أي أع ْل ِه اَ أهاَ ِب أناَ أو ُأُممموٌُر ُه

أهاَ ُد أح أماَُم أأ ِْل أظُم،ِ اَ ْع أْل أذاَ اَ ِزْل ألْم إ أع ْن ِفْسِق،ِ أي ْل أوُ ِباَ ُهمم اَلّصممِحيُح،ِ أو
ّنُه ِإ ّوُج أف أز ِه ُي ِت أناَ أناَِت أب أب ِه أو ِر ْي ِة أغ أيمم أل ِوُ ْل ِة ِباَ أعاَّممم ْل ْفِخيًممماَ اَ ِه،ِ أت ِن ْأ أشمم ِل

أل ِقيمم ِه أل أو ِر ْيمم أغ ُهممّن أك ّوُج أز ُي أنممُه أمممْن أف ِم،ِ ِمممْن ُدو ّكمماَ ْلُح ِنيِ اَ ّثمماَ اَل
ُق ِفْسمم ْل ُق اَ ّقمم أح أت أكمماَِب أي ِت ٍة،ِ ِباَْر أر ِبيمم ْو أك ٍر أأ أراَ ألممىَ إْصمم ٍة أع أر ِغي أصمم
أعْضممِل ْل أهمماَ أمممّراٍَت أكاَ ّل أق أممماَ أأ أكممىَ ِفي ُهْم أح ْعُضمم ألٌث،ِ أب أل أث ِلُث:  ّثمماَ اَل

أزُم ْل أق أأّن ِمْن أي أفاَِس ْل ِليِ أل اَ أراَُط أي ِت أن أأْن اَْش ُكوُ ِليِّ أي أوُ ْلمم ْدًل اَ أعمم
ِإّن أر أفمم ُتوُ أمْسمم ْل ِلمميِ اَ أل أي ألٍف،ِ ِب أممماَ ِخ ألُه أك أممماَُم،ِ أقمماَ ِْل أحاَُب اَ أأْصمم أو

أرِف ْلِح ِة اَ أئ ِني ّد أن،ِ اَل ُلوُ أماَ أي أح أك ِة ِفيِ أرّج أض ْو أع اَلّر ْطمم أق ْل ِه اَ أد ِبمم ْعمم أب
ِة أي أكاَ ْيِن ِح أه أوْج

ِليِ(      أي ِفُر أو أكاَ ْل أذاَ اَ إ أة)ِ  أر ِف أكاَ ْل ِكْب ألْم اَ أت ُظوًُراَ أيْر ِفيِ أمْح
ِه ِن ِإْن ِدي أبُه أف أك أت أل،ِ اَْر أماَ أف ِم ِفيِ أك ِل ْلُمْس أفاَِسِق اَ ْل ٌء اَ أوُاَ أسمم أن أو أكمماَ

ْوُج ِفًراَ اَلّز ِلًماَ أأْم أكاَ ِة ِفيِ ُمْس ّي ّذّم أل اَل ِليِ أو ِفُر أي أكاَ ْل أة اَ أم ِل ْلُمْسمم اَ
أل ِلُم أو ْلُمْسمم أة اَ أر ِف أكمماَ ْل ِلمميِ أبممْل اَ ُد أي أعمم ْب أْل ِلُم اَ ْلُمْسمم ألممىَ ِفمميِ اَ ُْلو اَ

ِفُر أكاَ ْل ِة ِفيِ أواَ أي ِن ّثاَ ِإْن اَل أد أف ِق ِكُم ُف أحاَ ْل ّوُج أفاَ أز ِة ُي أيمم أل ِوُ ْل ِة،ِ ِباَ أعاَّممم ْل اَ
أهْل ِليِ أو ّي أي ِد ُهوُ أي ْل أة،ِ اَ ّي ِن أراَ ّنْص ْكُسُه اَل أع أل أو ِعمميِّ أقمماَ ِف ِكممُن اَلّراَ ُيْم أو

أق أأْن أح ْل ِْلْرِث أي ْي ِباَ ِلممي229ِ<ص:  أأ أي أف ِكممُن >  ُيْم أع أأْن أو أنمم ; ُيْم
أف أِلّن أل ِت ألِل،ِ اَْخ ْلِم ِإْن اَ أنْت أو ألًة أكاَ ِط ُأ أباَ أش ْن ِة أم أو أداَ أع ْل ُقوُُط اَ أوُسمم

ِر،ِ أظ ّن ُذ اَل أخ ْؤ ُي أذاَ ِمْن أو ِر أه ْلُمِشممي ألممىَ اَ ِء إ أنمماَ ِب ْل ألممىَ اَ أر أأّن أع ُكْفمم ْل اَ
ّلممٌة ْو ِم ألممٌل أأ أممماَ ِم ُه أك أنمماَ ّليِ أب أوُ أتمم ْلُم ّوِل أتْرِجيممُح اَ أْل ِم ِمممْن اَ ُعُممموُ

ِة أر أباَ أهماَِج،ِ ِع ْن ْلِم ّد اَ أتم ْلُمْر ِلميِ أل أواَ ًة أي ّد أتمم أل ُمْر أهمماَ أو أر ْي أراَُم أغ ِإْحمم أو )
ِد أحمم ْيِن)ِ ِمممْن أأ أد ِقمم أعاَ ْل ِلمميِّ،ِ اَ ْوُ أو ألمم أن أو أطاَُن،ِ أكمماَ ْل ْو اَلّسمم ْوٍج أأ ْو أز أأ



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

ِكيٍل أماَ،ِ أعْن أو ِه ِد أح ْو أأ أأ أحممّج ( ْل ِباَ ِة)ِ  ّي ْوِج ْو اَلّز ِة أأ أر ُعْم ْل ْو ِبمماَ أممماَ،ِ أأ ِه ِب
ُع أن أيْم أة ( ِديِث ِصممّح أحمم ِل أكمماَِح)ِ  ّن ٍم اَل ِل أل ُمْسمم ِكممُح { ْن ِرُم،ِ أي ْلُمْحمم أل اَ أو

أكُح}ٍ  ْن ُي
أل(      أقُل أو ْن ألىَ ُت أيُة)ِ إ أل ِوُ ْل ِد اَ أع ْب أْل ِفيِ اَ ِء ( أقاَ أب ِل أصّح)ِ  أْل ِد اَ اَلّرْش
ِر أظ ّن ّوُج أواَل أز ُي أف أطاَُن ( ْل أد اَلّس ْن ِم ِع أراَ ِليِّ إْح أوُ ْلمم أل أل اَ ِقيمم أو ُد)ِ  أعمم ْب أْل اَ

ّوُج أز ُد ُي أع ْب أْل ًء اَ أناَ ألىَ ِب أقاَِل أع ِت ْن ِة اَ أيمم أل ِوُ ْل ِه اَ ْيمم أل ًذاَ إ أأْخمم ْلممت)ِ  ُق ِمممْن (
ِعمميِّ ِف ْوُ اَلّشممْرِح ِفمميِ اَلّراَ ألمم أو أم ( أر ِليِّ أأْحمم أوُ ْلمم ْو اَ أد أأ ْعمم أب ْوُج)ِ  اَلممّز

ِكيِل ْوُ ّت أد اَل أق أع أف ُلمُه ( ِكي ألُل أو أح ْل ْم اَ أِلّن أل أل أيِصمّح)ِ ;  ِكيم أوُ ْل ِفيٌر اَ أسم
أأّن أمْحٌض أك أد أف ِق أعاَ ْل ّكممُل اَ أوُ ْلُم ألممىَ اَ ّنممُه أع أل أأ ِزُل ِقيمم أعمم ْن ِكيممُل أي أوُ ْل اَ
ِم أراَ ِإْح ّكِل،ِ ِب أوُ ْلُم أصّح اَ أْل ّوُج أل أواَ أز ُيمم أد أف ْعمم ّلممِل،ِ أب أح ّت ْوُ اَل ألمم أم أو أر أأْحمم

أطاَُن ْل ْو اَلّس أقاَِضيِ أأ ْل أز اَ ِه أجاَ ِئ أفمماَ أل ُدواَ أأْن ِلُخ ْعِقمم أة،ِ أي أحمم ِك ْن أْل أممماَ اَ أك
ُه أر أك ّفاَُف أذ أخ ْل أِلّن اَ ُهْم ;  أف أصّر ِة أت أي أل ِوُ ْل ِة أل ِباَ ألمم أكاَ أوُ ْل ْوُ ِباَ ألمم أو أب ( أغمماَ

أرُب ْق أْل ألىَ اَ ْيِن إ أت أل أح أج أمْر ّو أبًة أز أياَ ِن أطاَُن)ِ  ْل ْنممُه اَلّس ِه أع ِئ أقمماَ أب ألممىَ ِل أع
ِة،ِ أيمم أل ِوُ ْل أل اَ أذُن أو ْأ أت ُطمموُِل ُيْسمم ِه،ِ ِل ِت أف أسمماَ أممماَ أم ُه أن ُدو أو ّوُج أل ( أز إّل ُيمم

ِه ِن ْذ ِإ ِر ِفيِ ِب أص ِق ِل أصّح)ِ  أْل ِه،ِ اَ ِت أف أسمماَ ِنيِ أم ّثمماَ أهمماَ أواَل ّوُج أز أطاَُن ُي ْل اَلّسمم
أل ِظممُر أو أت ْن أنممُه أي ْذ ّنممُه إ أِل ْد ;  ُفمموُُت أقمم ُء أي ُكْفمم ْل ِر اَلّراَِغممُب اَ ْأِخي ّتمم ِباَل

أضّرُر أت أت ِه،ِ أف ْوُ ِب أل أعْت أو ّد أة اَ أب أهمماَ،ِ ِغي ّي ِل أهمماَ أو ّن أ
أ ّيممٌة أو ِل أكمماَِح أعممْن أخ ّن اَل

ِة،ِ ّد ِع ْل أهْل أواَ ّوُُل أف أع ِكُم ُي أحاَ ْل أهمماَ اَ ْي أل أك،ِ ِفمميِ أع ِلمم أهمماَ أذ ّوُج أز ُي أل أأْم أو
ّد ِة ِمْن ُب أد أهاَ ْيِن أش أر ِبي ِه أخ ًطمماَ ِب أياَ ِت أضمماَِع اَْح ْب أْل أهمماَِن ِل أماَ أوْج ُه أصممّح أأ

ّوُل أْل ِإّن اَ أد أف ُقوُ ُع ْل ُع اَ أج أهاَ ُيْر ألىَ ِفي ْوُِل إ أهمماَ أق ِب أباَ >230<ص:  أأْر
ِر ِب ْلُمْج ِل أو ِكيُل ( ْوُ ّت ِويِج ِفيِ اَل ّتْز ِر اَل ْي أغ أممماَ ِب أك أهمماَ)ِ  ِن ْذ أهمماَ إ ّوُج أز ِر ُي ْيمم أغ ِب

أهاَ،ِ ِن ْذ أل إ أو ِفمميِ ( أرُط)ِ  أت ِز ُيْش أوُاَ ِكيممِل،ِ أجمم ْوُ ّت ِييممُن اَل ْع أت ْوِج ( ِفمميِ اَلممّز
ِنيِ ّثاَ أواَل ِر)ِ  أه ْظ أْل أرُط اَ أت ألِف ُيْشمم ِت أراَِض ِلْخ ْغمم أْل ألِف اَ ِت أواَِج،ِ ِبمماَْخ أْلْز اَ

ْد أق ُكوُُن أل أو ِكيِل أي أوُ ْل أقٌة ِل أف أيٌة أش ألىَ أداَِع ِر،ِ ُحْسِن إ أياَ ِت أع اَِلْخ ِفمم ُد أو
أذاَ أأّن أه أة ِب أق أف ِليِّ أش أوُ ْل ُه اَ ُعوُ ْد ألىَ أت أل أل أأْن إ ّكمم أوُ ُق أمممْن إّل ُي ِثمم أي

ِه ِبُحْسِن ِر أظ ِه،ِ أن ِر أياَ ِت  أواَْخ
أتاَُط(      أيْح ْيُث أو أح ِكيُل)ِ  أوُ ْل ّيْن ألْم اَ أع ْوُج،ِ ألُه ُي أل اَلّز أف ّوُج ( أز ُي

أر ْي ِإْن أغ أف ٍء)ِ  أج ُكْف ّو ِه أز ْيممُر أيِصّح ألْم ِب أغ أو ِر)ِ،ِ ( ِبمم ْلُمْج أأْن اَ أن ِبمم أكمماَ
أر ْي أْلِب أغ ّد اَ أج ْل ًقاَ،ِ أواَ أل ْط أماَ ُم ُه ُد أح أأ ّيممِب ِفمميِ أو ّث ألْت (إْن اَل ألمُه أقمماَ

ّكمْل أل أو ّكم ِإْن أو أعمْن أو ْتمُه)ِ  أه ِكيمِل أن ْوُ ّت ّكمُل اَل أوُ ُي أل)ِ  أف أهماَ ( ّن ِل
أ أمماَ ;  ّن إ

ّوُج أز ْذِن،ِ ُت ِْل ألْم ِباَ أذْن أو ْأ ِويممِج ِفمميِ أت ِكيممِل أتْز أوُ ْل أهممْت أبممْل اَ ْنممُه،ِ أن أع
ِإْن أو ألْت ( أتْت أقاَ أك أس أو ِنيِ)ِ  ّوْج ِكيِل أعْن أز ْوُ ّت ألممُه اَل أف ِكيممُل ( ْوُ ّت ِفمميِ اَل

ّنُه أِل أصّح)ِ ;  أْل أصّرٌف اَ ِة،ِ أت أي أل ِوُ ْل ّكُن ِباَ أم أت أي ِكيِل ِمْن أف ْوُ ّت ِر اَل ْيمم أغ ْذٍن ِب إ
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أوُِصيِّ ْل ِم،ِ أكاَ ّي أق ْل ِنيِ أواَ ّثاَ ُه أل أواَل ّن أِل أصمّرُف ;  أت ْذِن أي ِْل أل ِبماَ ّكمُل أف أوُ ُي
ْذٍن إّل ِإ ِكيِل ِب أوُ ْل ْوُ أكاَ أل أو أل ( ّك أل أو ْبمم أهاَ أق ِن أذاَ ْئ ِت أكمماَِح ِفمميِ اَْسمم ّن ألممْم اَل

ُلُه ِكي ْوُ أت ألىَ أيِصّح)ِ  أع ّنممُه ( أِل ِلممُك أل اَلّصممِحيِح)ِ ;  أج أيْم ِويمم ّتْز ِه اَل أنْفِسمم ِب
ٍذ،ِ ِئ أن أف ِحي ْي أك ّكممُل أف أوُ ُه ُي أر ْيمم ِه،ِ أغ ِنيِ ِفيمم ّثمماَ ّنممُه أيِصممّح أواَل أِل ِلممُك ;  أيْم

أهاَ أج ِوي أشْرِط أتْز ْذِن،ِ ِب ِْل ألُه اَ ِوُيُض أف ْف ِه أت ِل ألىَ أماَ ِه،ِ إ ِر ْي أل أغ ّوُج أو أز ُي
ِكيُل أوُ ْل ّتىَ اَ أن أح أذ ْأ أيِ أت ِليِّ،ِ ِه أوُ ْل أل ِل ْكِفمميِ أو أهمماَ أي ُن ْذ ِكيممِل إ أوُ ْل أممماَ ِل أك

ِة ِفيِ أض ْو أهاَ،ِ اَلّر ِل أأْص أل أك أقاَ ْبُن أو ِة اَ أع ْف أبُه اَلّر أْلْش ّنُه اَ ْكِفيِ أأ ْوُ أي أل أو
ألْت ّكممْل أقمماَ ِويِجمميِ،ِ أو أتْز أرْت ِب أصمم أت ْق ِه أواَ ْيمم أل ألممُه أع ِكيممُل أف ْوُ ّت أذاَ اَل أكمم أو

ِويُج ّتْز ِه اَل ْفِس أن أصّح ِفيِ ِب أْل ّنُه اَ أِل ُد ;  ُع ْب ُعُه أي ْن ِكيممُل ألممُه ِمّماَ أم ْوُ ّت اَل
ِه،ِ ِإْن ِفي ْتمُه أف أه ِويمِج أعمْن أن ّتْز ِه اَل ْفِس أن ْذُن أيِصمّح ألمْم ِب ِْل أهماَ اَ ّن ِل

أ  ;
أعممْت أن ِليِّ أم أوُ ْلمم ّدْت اَ أر أج أو ِويمم ّتْز ألممىَ اَل ِكيممِل إ أوُ ْل ِبمميِّ اَ أن أْلْج أه اَ أب أأْشمم أف

أض ِوُي ْف ّت ِه اَل ْي أل ُقْل إ أي ْل أو ًء.ٍ ( أداَ ِت ْب ِكيُل اَ ْوِج أو ِللّز ِليِّ)ِ  أوُ ْل ُتك اَ ّوْج أز أت ( ْن ِب
أبُل ْق أي أف ألٍن)ِ  ُقْل ُف أي ْل أو ِليِّ ( أوُ ْل ِكيِل اَ أوُ ْوِج ِل ّوْجممت اَلممّز ِتمميِ أز ْن ًنمماَ ِب أل ُف

ُقوُُل أي ُلُه أف ِكي ْلت أو ِب أهاَ أق أح أكاَ ِإْن ِن أفمم ُقممْل ألمْم ألُه)ِ  ُه ألمُه أي أوُاَ أنمم ألممْم أو
أكمماَُح أيِصممّح ّن أِلّن اَل أد ;  ُهوُ أط اَلّشمم أر أت ْلُمْشمم ُهْم اَ ِه ُحُضمموُُر أممماَ ِفيمم أك
أم ّد أق أع أل أت أل ّط ُهْم اَ ألىَ أل ِة أع ّي ّن اَل

أزُم(      ْلمم أي ِبممُر)ِ <ص:  أو ْلُمْج ْي231اَ أأ أْلُب >  ْو اَ ّد،ِ أأ أجمم ْل اَ
ِويممُج أتْز ٍة ( أنمم ُنوُ أذاَ أمْج أكمم ٍة)ِ  أغمم ِل ِر ِفمميِ أباَ أحممّر ْلُم ُنمموٍُن اَ أمْج أو أرْت ( أهمم أظ

أوُ ُه أجته)ِ  ُد أحاَ أراَ ِر ُممم أحممّر ْلُم ِه اَ ِل ْوُ أقمم أد ِب ْنمم ِر ِع ُهمموُ ِة،ِ ُظ أجمم أحاَ ْل ِفمميِ اَ أو
ِة أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص أزُمُه أو ْل ِويُج أي ِة أتْز أن ُنوُ أمْج ْل ُنوُِن اَ أمْج ْل أد أواَ ْن ِة ِع أج أحاَ ْل اَ
ِر ُهوُ ُظ أراَِت ِب أماَ أقاَِن أأ أوُ ّت ْو اَل ّقٍع أأ أوُ أت ٍء ِب أفاَ أد ِلِش ْن ِة ِع أر أشاَ ِء،ِ إ ّبمماَ ِط أْل اَ

ْي ْوُِل أأ أق ْيِن ِب أل ْد ُهْم أع ْن أماَ ِم ُه أك أر أك ألِب ِفيِ أذ ْط أم ْل ِر أفِفيِ اَ أحممّر ْلُم اَ
أهمماَِج ْن ْلِم أفممىَ أواَ أت ْك ِة ِفمميِ اَ أنمم ُنوُ أمْج ْل ُلوُِغ اَ ُب ْل ِة أعممْن ِبمماَ أجمم أحاَ ْل ّنممُه اَ أِل  ;
أهممماَ ُت ّن ِظ أر أم أصممم أت ْق ُنممموُِن ِفممميِ أواَ أمْج ْل ألمممىَ اَ ِة أع أجممم أحاَ ْل ِة اَ أر ِه ّظممماَ اَل

أهاَ أزاَِم ْل ِت ُلموُِغ ِلْس ُب ْل ألِف ِل ِة ِبِخ ّيم ِف أخ ْل ِتميِ اَ ّل أر اَ أشماَ أهماَ أأ ْي أل ّبماَُء،ِ إ ِط أْل اَ
ّنُه أأ أك أل أف أغٌة ِقي ِل أجٌة،ِ أباَ أتاَ ٌغ ُمْح ِل أباَ ِهُر أو ِة أظاَ أج أحاَ ْل أمممُة اَ ْك ْلِح ِفمميِ أواَ

ِة أف أل أخاَ ْلُم أماَ اَ ُه أن ْي أهاَ أأّن أب أج ِوي أهاَ أتْز ُد ْهممُر ُيِفيمم أم ْل أقممُة اَ أف ّن ِويُجممُه أواَل أتْز أو
ِرُمُه ْغ أماَ،ِ ُي ُه ّياَ أل إ ٍة ( أر ِغي ْيِن أص أل ِق أعاَ ٍر)ِ  ِغي أص ِم أو أد أع أماَ ِل ِه ِت أج ِه أحاَ ْيمم أل إ

أحمماَِل ِفمميِ ْل ِتيِ اَ ْأ أي أسمم ألُم أو أك ْل ْيِن ِفمميِ اَ أن ُنمموُ أمْج ْل أزُم اَ ْلمم أي أو أر ( ِبمم ْلُمْج اَ
ُه232<ص:  ْيُر أغ أو أأٍخ إْن >  أك أن)ِ  ّي أع ٍد أت ْو أواَِح ٍد أعّم أأ أبممُة أواَِح أجاَ (إ

ِة أس أتِم ْل ًناَ ُم أتْحِصي ِويِج)ِ  ّتْز أهاَ اَل ِإْن أل أف ّيْن ألْم ( أع أت ٍة أي أوُ ِإْخ ألْت أكمم أأ أسمم أف
ُهْم)ِ،ِ أضمم ْع أهمماَ أأْن أب أج ّو أز أمممُه ُي ِز أل أبممُة ( أجاَ ِْل أكمميِْ ِفمميِ اَ أصممّح)ِ  أْل أل اَ

ُلوُاَ،ِ أك أوُاَ أت أل أي أهاَ،ِ أف أن ّفوُ ِع ِنيِ ُي ّثاَ أزُمُه أل أواَل ْل ِم أي أد أع ِه ِل ِن ّي أع ِة.ٍ   أت أي أل ِوُ ْل ِل



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

أذاَ(      ِإ أع أو أم أت ٌء اَْج أيمماَ ِل ْو ٍة ِفمميِ أأ أوُ ِإْخ أكمم ٍة)ِ  أجمم أر ْو أد ٍم أأ أممماَ ْع أأ

ُتِحّب ُاَْس أهاَ أأْن ( أج ّو أز ِر ُي أظ ّن ِباَل ُهْم)ِ  أه أق ْف ألممىَ أأ ِه إ ِر ْيمم ّنممُه أغ أِل ألممُم ;  ْع أأ

ِئِط أراَ أش أكاَِح،ِ ِب ّن ِر اَل أظ ّن ِبمماَل ُهْم)ِ  ّن أس أأ أو ألممىَ ( ِه إ ِر ْيمم ِد أغ أيمماَ ِز ِه،ِ ِل ِتمم أب ِر أتْج
أذاَ أكمم ُهممْم أو أع أر أو ّنممُه أأ أِل ُق ;  أف أرُص أأْشمم أأْحمم ألممىَ أو ألممِب أع ْلِحْفممِظ أط اَ

ْي أأ ُهْم)ِ  أضممماَ ِر ِب أضممماَ ( ِر ِهْم ِب ِقي أع أبممماَ أتِمممم أتْج ُء،ِ ِل أراَ أل اَْل أش أو ّوُ أشممم أت أي
ُهْم ْعُض ِر أب أثاَ ْئ ِت ْعِض،ِ ِباَْس أب ْل ِإْن اَ أف أأْن ( ِب أشاَّحوُاَ)ِ  ٍد أيْرُضوُاَ ألْم أت أوُاَِحمم ِب
ُهْم،ِ ْن أد ِم أراَ أ

أ ُهْم ُكّل أو ْن أج أأْن ِم ّو أز ُهممْم ُي أن ْي أب أع)ِ  أر ْق أأ أمممْن ( أجممْت أف أر أخ
ُتُه،ِ أع ْد ُقْر أق أو أنْت ( ِذ ُكّل أأ أأْن ِل ُهْم)ِ  ْن أهاَ ِم أج ّو أز ِويُجُه ُي أتْز أصّح)ِ  ِفيِ ( )
أصّح)ِ،ِ أْل ْذِن اَ ِْل ِه،ِ ِل ِنيِ ِفي ّثاَ أن أل أواَل ُكوُ أي ِة ِل أع ُقْر ْل ٌة ِل أد ِئمم أب،ِ أفاَ ُأِجيمم أو

أأّن أهاَ ِب أت أد ِئ ُع أفاَ ْطم أزاَِع أق ّنمم ُهمْم اَل أن ْي ْفمميُِ أل أب ِة أن أيم أل ْوُ ِو ألمم أو ْعمِض.ٍ ( أب ْل اَ
أهاَ أج ّو ُهْم أز ُد أح ًداَ أأ ْي أخُر أز ْد أواَْل أق أو أمًراَ)ِ  أنْت ُع ِذ ُهْم أأ ِويممِج ِفيِ أل ّتْز اَل

أق أب أسمم ُد أو أحمم ْيممِن،ِ أأ أج ِوي ّتْز ِإْن اَل أفمم أف ( ِر أممماَ ُعمم ُه ْن ُق)ِ ِم ِب أوُ اَلّسمماَ ُهمم أف )
أخممُر أواَْل ِطممٌل اَلّصممِحيُح)ِ  ِإْن أباَ أو أعمماَ ( أق ًعمماَ أو ْو أم أل أأ ِهمم ُق ُج ْب اَلّسمم

ّيُة ِع أم ْل أماَ أواَ ِه ِع ُف أداَ أت ِل ألِن)ِ  ِط أباَ ِة ِفيِ أف ّي ِع أم ْل ِة اَ أق ّق أح ْلُم ْو اَ ِة أأ ألمم أم أت ْلُمْح اَ
ْذ أس ; إ ْي أماَ أل ُه ُد أح ألىَ أأ ْو ِر ِمممْن أأ أخمم أهمماَ اَْل أع ِفي أنمماَِع أممم ِت أجْمممِع اَْم ْل اَ

أماَ ُه أن ْي ِر أب ّذ أع أت ِل ِء أو أضاَ ِد إْم ْق أع ْل ْبِق ِفيِ اَ أمِل اَلّس أت ْلُمْح ِم اَ أد أع ِم ِل ْل ِع ْل اَ
ِه أغاَ.ٍ  ِب أل

أذاَ(      أك ْوُ أو أف أل ِر ُق ُع ْب أماَ أس ِه ِد أح ألْم أأ ْي أو أأ ّيْن)ِ  أع أت أماَ أي ُه أف
ألِن ِط ألىَ أباَ أع أأّماَ ( أهِب)ِ  ْذ أم ْل ِنيِ اَ ّثاَ أممماَ اَل ُه ْن ِهٌر ِم أظمماَ أأّممماَ أف ّوُل أو أْل اَ
ِر ّذ أع أت ِل ِه أف ِئ أضاَ ِم إْم أد أع ِه،ِ ِل ِن ّي أع ِفيِ أت ْوٍُل أو أقممُف أقمم ُيوُ أخممّرٍج:  أْلْمممُر ُم اَ

ّتىَ أن أح ّي أب أت ُهْم أي ْعُض أب أبىَ أو أجُه أأ ِري أع أتْخ أطمم أق ّوِل،ِ أو أْل ْوُ ِبمماَ ألمم أو أق ( أب أسمم
ّيٌن أع ِر،ِ ُثّم ُم أخ ِباَْل أه)ِ  أب أت أب اَْش أج أو ّقُف ( أوُ ّت ّتىَ اَل أن)ِ،ِ أح ّي أب أل ُي أيُجوُُز أف
ٍد أوُاَِح أماَ ِل ُه ْن أهاَ،ِ ِم ُؤ ْط أل أو ِلٍث أو أثاَ أهمماَ ِل أكاَُح أل ِن ْبمم أهمماَ أأْن أق أقاَ ّل أط ْو ُي أأ

أتاَ ْو أيُموُ أق أأ ّل أط أماَ ُي ُه ُد أح أت أأ أيُموُ أخُر،ِ أو أيِ اَْل أقِض ْن أت ُة أو ّد ِة ِعمم أفمماَ أوُ ْل اَ
ُهْم ْعُض أب أرىَ أو أناَ أأْج أل ُه ْوُ ألِن أق ْط ُب ْل أماَ اَ ألُه،ِ ِفي ْب ِإْن أق أف أعىَ ( ّد ُكمّل اَ

أهاَ ْي أل أع ْوٍج)ِ  أها233َ<ص:  أز أم ْل ِه > (ِع ِق ْب أس أعْت ِب أماَ ُسِم ُه أوُاَ ْع ًء أد أناَ ِب
ألىَ ِد،ِ أع ِدي أج ْل أوُ اَ ُه ُبوُُل أو أهاَ أق ِر أراَ ْق أكاَِح،ِ إ ّن ِإْن ِباَل أرْت أف أك ْن أفْت)ِ أأ أل أح
أل ّي أقاَ ِوُ أغ أب ْل ُكّل اَ ٍد ِل ًناَ أواَِح ْي أيِمي أهماَ أأ ّن ألمُم أل إ ْع أق أت ْب ِه،ِ أسم أكماَِح ِن

أعْن ّفاَِل أو أق ْل أذاَ اَ أراَ إ أض أس أح ِل ِم أمْج ْك ْلُح أياَ اَ أع ّد ْي أواَ ًعاَ أأ أفْت أم أل أح
أماَ ُه ًناَ أل ًة،ِ أيِمي أد ْي أواَِح أهاَ أأ ّن ألُم أل إ ْع أق أت ْب أكمماَِح أسمم ٍد ِن أممماَ أواَِحمم ُه ْن ِم

ِه،ِ ِن ْي أع ِإْن ِب أو أقّرْت ( ْبِق أأ ِباَلّسمم أماَ)ِ  ِه ِد أحمم أت أِل أبمم أث أهمماَ ( ِر أراَ ْق ِإ ِب أكمماَُحُه)ِ  ِن
ُع أماَ أس أو أوُىَ ( ْع ِر أد أخ أهاَ اَْل ُف ِلي أتْح أهاَ أو ّن أ

أ ألُم أل ألُه)ِ  ْع أق أت ْب ِه،ِ أس أكمماَِح ِن
أنىَ ْب ُي ألىَ ( ْيِن أع أل ْوُ أق ْل أمْن اَ أل ِفي أذاَ أقاَ ٍد أهمم ْيمم أز ٍرو،ِ أبممْل ِل أعْممم أهممْل ِل أو
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أرُم ْغ ٍرو أي أعْممم أنمماَ إْن ِل ْل أوُ ُق ُهمم أو أعممْم)ِ  أهممُر أن ْظ أْل ْي اَ أأ أعممْم)ِ  أن أف ُع ( أم ُتْسمم
أوُىَ،ِ ْع ّد ألُه اَل ِليُف أو ّتْح أء اَل أجاَ ِقّر أأْن أر أهاَ،ِ ُت أم ِر ْغ ُي ِإْن أف أتْحُصْل ألْم أو

ّيُة،ِ ألُه ْوِج ِإْن اَلّز أناَ أو ْل أرُم أل ُق ْغ ٍرو،ِ أي أعْم أل ِل ُع أف أم أوُىَ ُتْس ْع ّد أناَ اَل ُه
ِء أفاَ ِت ْن أهاَ ِل ِت أد ِئ أهمماَ أفاَ ّن ِل

أ ْوُ ;  أقممّرْت ألمم ْو ألممُه أأ ألممْت أأ أك أيِميممِن،ِ أعممْن أن ْل اَ
أف أل أح أوُ أف ُكوُُن ُه أي أماَ أف ْوُ أك أقّرْت أل ألممىَ أأ ِر،ِ أع أهمم ْظ أْل أرُم أل اَ ْغمم ألممُه أت

ًئاَ ْي ألىَ أش ْوُِل أع أق ْل ِذي اَ ّل ِه اَ ْي أل ُع،ِ أع ِري ْف ّت ْيُث اَل أح أمْت أو ِر أوُاَِجُب أغ ْل أفاَ
أهاَ ْي أل أوُ أع أوُاَِجُب ُه ْل ألىَ اَ ِد أع ُهوُ ألِق ُش ّط ِئِن اَل أباَ ْل أذاَ اَ ُعمموُاَ إ أج أد أر ْعمم أب

ِريِق ْف أقاَِضيِ أت ْل أوُ اَ ُه أماَ أو ِتيِ أك ْأ أي ِه ِفيِ أس ِب ْهممُر أباَ ْثممِل،ِ أم ْلِم ِفمميِ اَ أو
ْوٍُل ُفُه أق أن إْن ِنْص أل أكاَ ْب ٍء أق أوْط

ْوُ(      أل ّلىَ أو أوُ أفيِْ أت أر ٍد أط ْق ِويِج ِفيِ أع ْنِت أتْز ِه ِب ِن ْب ْبِن اَ ِه ِباَ ِن ْب اَ
ِر أخ ِة ِفمميِ أصّح اَْل ّوُ ُقمم ِل أصممّح)ِ  أْل ِه،ِ اَ ِتمم أي أل ِنيِ ِو ّثمماَ أِلّن أيِصممّح أل أواَل  ;

أب أطاَ أساَِن ِخ ْن ِْل أع اَ ِه أم ْفِسمم ِظممُم،ِ أل أن أت ْن أممماَ أي ّن ِإ أز أو ّوُ أك ُجمم ِلمم ِفمميِ أذ
ْيِع أب ْل ْفِل اَ ّط ْنُه ِلل ِة أوِم أر ْث أك ِه ِل ُقوُِع أل ُو أو ّوُج ( أز ْبُن ُي أعممّم اَ ْل أسممُه اَ أنْف
ّوُجممُه أبممْل أز ْبممُن ُي ِه)ِ،ِ ِفمميِ أعممّم اَ ِتمم أج أر أن إْن أد ِإْن أكمماَ أفمم ُه ( أد أقمم أف

أقاَِضمميِ)ِ،ِ ْل أل اَ أتِقممُل أو ْن أيممُة أت أل ِوُ ْل ألممىَ اَ ِد إ أعمم ْب أْل ْو234ُ<ص:  اَ ألمم أف ) <
أد أراَ أ

أقاَِضيِ أ ْل أح اَ أكاَ أيِ أل أمْن ِن ِل أخاَّصاَ أو أهاَ)ِ  أهمماَ أل ّياَ أجُه)ِ إ ّو أز أمممْن ( )
أقُه ْوُ ِة)ِ،ِ ِمْن أف أل ُوُ ْل أطاَِن اَ ْل ْو أكاَلّس أأ ِه)ِ إْن ( ِت أف ِلي أن أخ أفممٌة ألممُه أكاَ ِلي أخ

ْو ِه أأ ِوي أسمماَ ِء ُم أفمماَ أل أقاَِضمميِ أكُخ ْل أممماَ اَ أك أو ٍد أيُجمموُُز أل ( أوُاَِحمم ّليِ ِل أوُ أتمم
ِر ْي أغ ْيِن)ِ.ٍ  أف أر ّط ّد اَل أج ْل أماَ اَ أم أك ّد أق أل أت أل أأْن أيُجوُُز ( ّك أوُ ِكيًل ُي ِفمميِ أو

ّلىَ أوُ أتمم أي أو أماَ)ِ  ِه ِد أح أر أأ أخمم ْو اَْل أأ ْيممِن ( أل ِكي ِفمميِ أو أممماَ)ِ  ِه أصممّح ِفي أْل أِلّن اَ  ;
أل ْع ِكيِل ِف أوُ ْل أك ِفميِ اَ ِلم ِزِل أذ ْنم أم ْل ألمُة اَ ِز ْن ْعمِل أم ّكمِل ِف أوُ ْلُم ألِف اَ ِبِخ

ِويِج ِة أتْز أف ِلي أقاَِضمميِ أخ ْل أِلّن ألممُه اَ أفُه ;  أصممّر ِة،ِ أت أيمم أل ِوُ ْل أل ِباَ ِنيِ:  ّثمماَ أواَل
أِلّن أيُجمموُُز أد ;  أقْصمم ْل أيممُة اَ أعاَ ِد ِر ّد أعمم ّت ِة ِفمميِ اَل أر ِد ُصمموُ أعْقمم ْل ْد اَ أقمم أو
أل أص  أح

أهاَ أفْصٌل      أج ّو أز ُد ( ِر أف ْن ْلُم ِليِّ)ِ اَ أوُ ْل أْلِب اَ ْو أكمماَ أْلِخ أأ أر اَ ْيمم أغ )
ٍء أهاَ ُكْف أضاَ ِر ْو ِب ْعُض أأ ِء أب أيماَ ِل ْو أْل ٍة اَ أوُ ِإْخ أك أن)ِ  ِوُي أت ْلُمْسم ْو اَ ٍم أأ أمماَ ْع أأ

ِر ْيمم ٍء أغ أهاَ ُكْفمم أضمماَ ِر ِب أضمماَ ( ِر أن أو ِقي أبمماَ ْل ِويممُج أصممّح)ِ،ِ اَ ّتْز أِلّن اَل  ;
أة أء أفاَ أك ْل أهاَ،ِ اَ ّق ّق أح أح ِء،ِ أو أياَ ِل ْو أْل ْد اَ أق أيْت أو ُهْم أرِض أع أهاَ،ِ أم ِك أتْر ْوُ ِب ألمم أو )
أهمماَ أج ّو أرُب أز ْقمم أْل أر اَ ْيمم أغ أهاَ)ِ  أضمماَ ِر ٍء،ِ ِب أس ُكْفمم ْيمم أل أف >235<ص:  (
ِد أع ْب أْل ْذ ِل أراٌَض)ِ ; إ ِت ْع ّق أل اَ أن ألُه أح ِويِج ِفيِ اَْل ّتْز ْوُ اَل أل أو أهمماَ ( أج ّو أز

ْي أأ ُهْم)ِ  ُد أح ُد أأ أح أن أأ ِوُي أت ْلُمْس ِر اَ ْي أغ ِب ٍء ( أهاَ ُكْف أضاَ ِر أن ِب ُهْم)ِ ُدو أضمماَ ِر
ْي أضمماَ أأ ِهْم ِر ِقي ألممْم أبمماَ ِويممُج ( ّتْز أِلّن أيِصممّح)ِ اَل ُهممْم ;  ِفمميِ أحّقمماَ أل

ِة أء أفماَ أك ْل أر اَ ِب ُت ْع ُهْم أفماَ اَ أض أهماَ ِر ِك أتْر ِة ِب أأ أمْر ْل اَ ِفميِ أك أو ْوٍُل ( أيِصمّح أقم
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ُهْم أل أِلّن أو أفْسُخ)ِ ;  ْل أن اَ أصمماَ ْق ّن أتِضمميِ اَل ْق أر أي أيمماَ ْلِخ أن أل اَ أل ْط ُب ْل أممماَ اَ أك
ْيِب ِفيِ ْيِع،ِ أع أب ْل ِري اَ أيْجمم أو ألِن ( ْوُ أقمم ْل ِويممِج ِفمميِ اَ ْو أتْز أأ أْلِب)ِ  ِه اَ ِنمم ْب اَ

ْكًراَ ِب ِغيًراَ ( ْو أص أغًة أأ ِل أر أباَ ْي ٍء أغ ِر ُكْف ْي أغ ْي ِب أأ أهاَ)ِ  أضاَ أضاَ ِر ِة ِر أغ ِل أباَ ْل اَ
أفِفيِ ِويُج ( ّتْز ِر)ِ اَل أه ْظ أْل ّنُه اَ أِل ِطٌل)ِ ;  أباَ ألُف ( ِة ِخ أط ْب ِغ ْل أصممّرِف اَ ّت أكاَل

أماَِل ِفيِ ْل ألىَ اَ أهمماَ أع ِف أل ألممىَ أبممْل ِخ ْو ْنممُه أأ أِلّن ِم أع ;  ُبْضمم ْل أتمماَُط اَ ُيْح
ِه ِفيِ ِفي أو ِر ( أخ ِة أيِصّح اَْل أغمم ِل أباَ ْل ِل أيمماَُر أو ْلِخ ْيًضمماَ اَ أأ ِة)ِ  أر ِغي ِللّصمم أذاَ أو (إ

أغْت أل ْوُ أب أل أبْت أو أل أس أمممْن أط ْيمم ألمىَ أل ْو أْل أخاَّصماَ اَ أهماَ)ِ  أأْن أل أهماَ ( أج ّو أز ُي
ْو أأ أطاَُن)ِ  ْل أقاَِضيِ اَلّس ْل ِر اَ ْي أغ ِب ٍء ( أل ُكْفمم أعمم أف ِويممُج ألممْم أف ّتْز أيِصممّح)ِ اَل

ِفيِ أماَ ( ِل أصّح)ِ  أْل ِه اَ أحّظ أتْرِك ِمْن ِفي ْل ِنيِ اَ ّثاَ أممماَ أيِصممّح أواَل ِفمميِ أك
ِليِّ أوُ ْل أخاَّص اَ ْل  اَ

أصاَُل(      ِة)ِ،ِ أوِخ أء أفاَ أك ْل ْي اَ أفاَُت أأ ُة اَلّص أر أب أت ْع ْلُم أهاَ اَ أر ِفي أب أت ْع ُي ِل
أهاَ ُل ْث ْوِج ِفيِ ِم أسٌة،ِ اَلّز أمٌة أخْم أل أس ُيوُِب ِمْن ( ُع ْل ِة اَ أت ِب ْث ْلُم ِر)ِ،ِ اَ أياَ ْلِخ ِل

ِتيِ ْأ أي أس ِه ِفمميِ أو ِب أمممْن أبمماَ ِه أف أهاَ ِبمم ْعُضمم ُنوُِن أب ْلُج ْو أكمماَ ِم أأ أذاَ ْلُجمم ْو اَ أأ

أرِص أبمم ْل ُكمموُُن أل اَ ًؤاَ أي ُفمم ِة ُك أم ِلي أهمماَ ِللّسمم ْن أِلّن أع أس ;  ْفمم ّن أعمماَُف اَل أت
أة أب ِه،ِ أمْن ُصْح أك،ِ ِب ِل ْوُ أذ أل أن أو أهاَ أكاَ ْيممٌب ِب ْيًضمماَ،ِ أع ِإْن أأ أف أفمم ألمم أت اَْخ

أباَِن،ِ ْي أع ْل أل اَ أة أف أء أفاَ أماَ،ِ أك ُه أن ْي ِإْن أب أقماَ أو أف ّت أمماَ اَ ِه أو أثمُر،ِ ِب ْك أك أأ ِل أذ أكم أف
أذاَ أكمم أياَ إْن أو أو أسمماَ ْو أت أن أأ أهمماَ أممماَ أكمماَ أثممُر ِب ْك أصممّح ِفمميِ أأ أْل أِلّن اَ  ;

أن أساَ ْن ِْل أعاَُف اَ ِه،ِ ِمْن أي ِر ْيمم ُفُه أل أممماَ أغ أعمماَ ِه،ِ ِمممْن أي ْفِسمم ِري أن أيْجمم أو
ألُف ْلِخ أماَ اَ ْوُ ِفي أن أل ًباَ،ِ أكاَ ُبوُ أيِ أمْج ِه ُء،ِ أو أقاَ ْت ْو أر ُء،ِ أأ أناَ ّيممٌة أقْر أوُحّر )

ُق ِقي أس أفاَلّر ْي ًؤاَ أل ُف ّيًة ُك ِل أأْص ٍة)ِ  أنْت ِلُحّر ْو أكاَ أقًة أأ ِتي أهاَ أع ّن ِل
أ ّيممُر ;  أع ُت

ِه،ِ أضّرُر ِب أت أت ّنُه أو أأ ُق أل ِب ِف ْن أة إّل ُي أق أف أن،ِ أن ِري ْعِس ْلُم ُق اَ ِتي أع ْل أواَ أس ( ْي أل
ًؤاَ ُف ٍة ُك ألِف ِلُحّر ِبِخ ٍة)ِ  ّي ِل ِة أأْص أق أت ْع ْلُم أمْن اَ ّق أمّس أو أد اَلّر أح ِه أأ ِئ أباَ آَ
أس ْي ًؤاَ أل ُف أمْن ُك أمّس ألْم ِل ًداَ أي أح أهاَ ِمْن أأ ِئ أباَ ْو آَ ًبمماَ أمممّس أأ أد أأ أعمم ْب أأ

أل ِعيِّ،ِ أقاَ ِف ِبُه اَلّراَ ُيْش أن أأْن أو ُكمموُ ّق أي أهمماَِت ِفمميِ اَلممّر ُْلّم ّثًراَ،ِ اَ أؤ ُممم
أك ِل أذ ِل أق أو ّل أع أهاَ أت ُء ِب أل أوُ ْل أد اَ ِة ِفيِ أزاَ أض ْو ُهمموُُم اَلّر ْف أم ْل ألُه: اَ ْوُ ِمممْن أقمم

ِم أل أحاَِب أك أْلْص ّنُه اَ ّثُر أل أأ أؤ أح،ِ ُي أصّر ِه أو اَِحُب ِب أيماَِن أص أب ْل أل: اَ أقماَ أف
ْتُه أمْن أد أل أقٌة أو ِقي ٌء أر أمْن ُكْف أهاَ ِل ْت أد ألمم ّيممٌة أو ِب أر ّنممُه أع أِل ُع ;  أبمم ْت أب أي أْل اَ
أسِب ِفيِ ّن أأْن اَل أك أسٌب)ِ  أن أو أب ( أتِس ْن ألىَ أت ِه أتْشُرُف أمْن إ ِر ِب أظ ّن ِباَل

ألممىَ ِه إ ِل ِب أقمماَ أرِب ُم أع ْل ِإّن أكمماَ أه أفمم ّلمم ُهْم اَل ّل أضمم ألممىَ أف ِهممْم،ِ أع ِر ْي أغ
أجِميِّ أع ْل أفاَ أس ( ْيمم أء أل ٍة)ِ <ص:  ُكْفمم ّيمم ِب أر أبمماَُر236أع ِت ْع أواَِل أْلِب >  ِبمماَ

أمْن ُه أف ُبوُ أجِميِّ أأ ُأّمُه أع ّيٌة،ِ أو ِب أر أس أع ْي ًؤاَ أل ُف أمْن ُك أهماَ ِل ُبوُ ِبمميِّ أأ أر أع
أهمماَ ُأّم ّيممٌة،ِ أو أجِم أل أع أو ْيممُر ( أرِشمميِّ)ِ ِمممْن أغ أرِب ُق أعمم ْل ْي اَ أأ ّيٌة)ِ  أرِشمم ُق )
ُء ٍة ُكْفمم ّي أرِشمم ِديٍث ُق أحمم ّدُموُاَ ِل أقمم ْيًشمماَ،ِ { أر أل ُق ُه أو أواَ أر أهاَ}ٍ  ّدُموُ أقمم أت



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

ِعيِّ ِف ًغاَ،ِ اَلّشاَ أل أل أب أو ْيُر ( ِبيِّ)ِ،ِ أهاَِشِميِّ أغ ِل ّط ْيٍش ِمْن أوُم أر ًؤاَ ُق ُف ُك
ِديِث أحمم ِل أممماَ)ِ  ُه أل ٍم ( ِل أه {إّن ُمْسمم ّلمم أفىَ اَل أط أة اَْصمم أنمم أناَ ِد ِمممْن ِك ألمم أو

أل،ِ أماَِعي أفىَ إْس أط ْيًشاَ أواَْص أر أة ِمْن ُق أن أناَ أفىَ ِك أط ْيممٍش ِمممْن أواَْص أر ُق
ِنيِ ٍم أب ِنيِ أهاَِش أفاَ أط ِنمميِ ِمممْن أواَْص ٍم}ٍ،ِ أب ِديِث أهاَِشمم أحمم ّي أو ِر أخمماَ ُب ْل اَ

أنْحُن ُنوُ { أب ِلِب أو ّط ْلُم ٌء اَ ٌد،ِ أشيِْ ُنوُ أواَِح أب ٍم،ِ أو ُنوُ أهاَِش أب ِلِب،ِ أو ّط ْلُم اَ
ُء،ِ أفاَ ْك ْيُر أأ أغ ْيٍش أو أر أرِب ِمْن ُق أع ْل ُهْم اَ ْعُضمم ُء أب ّفمماَ ِك ْعممٍض}ٍ،ِ أأ أممماَ أب أك
ُه أر أك أعٌة أذ أماَ أل أج أوُ ِفيِ أقاَ ُه أو ِة:  أض ْو أضىَ اَلّر أت ْق ِم ُم أل أن أك ِري أث ْك أْل  اَ

أصّح(      أْل أباَُر أواَ ِت ْع أسِب اَ ّن ِم ِفيِ اَل أج أع ْل أرِب)ِ،ِ اَ أع ْل ِنيِ أكاَ ّثاَ أواَل
أبُر أل أت ْع ُهْم ُي ّن ِل

أ أن أل ;  ُنوُ أت ْع ْفِظ أي أسمماَِب،ِ ِبِح ْن أْل أل اَ >237<ص:  أو
أهاَ أن ُنوُ ّو أد ألِف ُي أرِب،ِ ِبِخ أع ْل ٍة اَ ّف أوِع أس ( ْي أل ٌق أف أء أفاَِس ٍة)ِ،ِ ُكْفمم أفمم أعِفي

أممماَ ّن ِإ أهمماَ أو ُئ ِف أكاَ ِإْن أعِفيممٌف،ِ ُي ِهْر ألممْم أو أت ألِح أيْشمم أهاَ،ِ ِباَلّصمم أت أر ْه ُشمم
ُع ِد أت ْب ْلُم أس أواَ ْي ًؤاَ أل ُف ِة،ِ ُك ّي ّن أفممٌة ِللّس أوِحْر أصمماَِحُب ( ٍة أف أفمم ٍة ِحْر أئمم ِني أد

أس ْي أء أل أع ُكْف أف ْنُه،ِ أأْر ّناٌَس ِم أك أحّجمماٌَم أف ِرٌس،ِ أو أحمماَ أراٍَع أو ّيممُم أو أق أو
ِم أحّماَ ْل أس اَ ْي أء أل ْنِت ُكْف ّياٍَط ِب أل أخ ّياٌَط أو أت أخ ْن ٍر ِب ْو أتاَِج ٍز،ِ أأ أبممّزاَ

أل أماَ أو أت ُه ْن ٍم ِب أل أر أعاَ ِظ ُن أقاٍَض)ِ  أعّرُف أو ْلُم أك،ِ ِفيِ اَ ِلمم أصممّح أذ أْل أواَ )
أر أأّن أساَ أي ْل أِلّن أل اَ أبُر)ِ ;  أت ْع أل ُي أممماَ ْل ٍد اَ ِئممٌح،ِ أغمماَ أراَ أل أو أتِخممُر أو ْف ِه أي ِبمم

ْهُل أءاَِت أأ ْلُمُرو ِنيِ اَ ّثاَ أواَل ِر.ٍ  ِئ أصاَ أب ْل أبُر أواَ أت ْع ّنُه ُي أِل أذاَ ;  أن إ ْعِسممًراَ أكاَ ُم
أضّرُر أت أيِ أت ِه،ِ ِه ِتم أق أف أن ِم ِب أد أعم ِب ِه أو ِق أفماَ ْن ألمىَ إ ِد،ِ أع ألم أوُ ْل ألممىَ اَ أع أذاَ أو أهم

أل أبُر ِقي أت ْع أسمماَُر ُي أي ْل ِر اَ ْد أقمم ِر ِب ْهمم أم ْل ِة اَ أقمم أف ّن ُكمموُُن أواَل أي أممماَ أف ِه ًؤاَ ِب ُكُفمم
ِة أب أصمماَِح ُلمموُِف ِل ُْل أصممّح،ِ اَ أْل ّنممُه أواَ ْكِفمميِ أل أأ أك أي ِلمم أِلّن أذ أس ;  ّنمماَ اَل
أناٌَف ِنمميِّ أأْصمم أفِقيممٌر أغ أوُّسممٌط،ِ أو أت ُكممّل أوُم ْنٍف أو ُء،ِ ِصمم ِكّفمماَ ِإْن أأ أو
أفْت أل أت ِتُب اَْخ أراَ أم ْل أل اَ أبُر أو أت ْع ْيًضمماَ ُي أممماَُل أأ أج ْل أعممْم اَ أبممُر أن أت ْع ألُم ُي إْسمم

ِء،ِ أباَ ُهْم اَْل ُت أر ْث أك ِه أو أمْن ِفي أم أف أل ِه أأْس ْفِس أن أس ِب ْي ًؤاَ،ِ أل ُف أمممْن ُك أهمماَ ِل أل
أوُاَِن أب ْو أأ أثٌة أأ أل ِم،ِ ِفمميِ أث أل ِْلْسمم أل اَ ِقيمم ّنممُه أو ٌؤ إ ُفمم أهمماَ ُك أمممْن أل ألممُه أو
أوُاَِن أب ِم ِفيِ أأ أل ِْلْسمم أس اَ ْيمم ًؤاَ أل ُفمم أمممْن ُك أهمماَ ِل ُة أل أر أشمم أء أع أبمماَ ِفمميِ آَ

ِم،ِ أل ِْلْس ّنُه اَ أل: إ ِقي ٌؤ أو ُف أهاَ ُك أِلّن أل أب ;  أْل أث اَ ِل ّثمماَ أكُر أل اَل ْذ ِفمميِ ُيمم
ِريِف ْع ّت أل اَل ُق أف أح ْل أعاَُر أي ْل ِه اَ ِب أب أس  ِب
أصّح(      أْل اَ ِإّن أو)ِ  أو أض ( ْع أصاَِل أب ْلِخ أبُل أل اَ أقاَ أل ُي أف ْعٍض)ِ  أب ِب

ّوُج أز أمٌة ُيمم ِلي ُيمموُِب ِمممْن أسمم ُع ْل أئممٌة اَ ِني ِعيممٍب أد أم أل أنِسمميٍب،ِ ِب ٌة أو ُحممّر
أقٌة ٍد أفاَِس ْب أع أل أعِفيممٍف،ِ ِب ّيممٌة أو ِب أر أقٌة أع أجِممميِّ أفاَِسمم أع أل ،ِأعِفيممٍف ِب أو
أفٌة أقٌة أعِفي ِقي أفاَِسٍق أر أماَ ُحّر،ِ ِب ْوِج ِل ِر ِفمميِ ِباَلّز أوُ ِة اَلّصمم أر ُكوُ ْذ أممم ْل اَ

ْقممِص ِمممْن ّن ِنِع اَل أممماَ ْل ِة،ِ ِمممْن اَ أء أفمماَ أك ْل أل اَ ِبممُر أو أج ْن أممماَ أي ِه ِب ِمممْن ِفيمم
ِة أل أفِضي ْل ِة اَ أد ِئ أهاَ،ِ اَلّزاَ ْي أل ِبُل أع أقاَ أصّح أوُم أْل أة أأّن اَ أء أناَ ِه أد ِب أسمم ِبممُر أن أج ْن أت
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ِه ِت ّف ِع ِة،ِ ِب أر ِه ّظاَ أأّن اَل أة أو أم أْل أة اَ ّي ِب أر أع ْل أهاَ اَ ُل ِب أقاَ ْلُحّر ُي أجِميِّ،ِ اَ أع ْل أل اَ أقاَ
ّقميِ أن ّت أواَل أماَُم:  ِْل أرِف ِمممْن اَ ْلِحمم ِة اَ أئم ِني ّد ِرُضمُه اَل أعاَ ألُح ُي ًقمماَ اَلّصمم أفاَ ِو

أسمماَُر أي ْل أر إْن أواَ ِبمم ُت ْع ِرُض ُاَ أعمماَ ُكممّل ُي ٍة ِب أل ُه،ِ أخْصمم أر ْيمم أس أغ ْيمم أل أو ألممُه (
ِويُج ِه أتْز ِن ْب ِر اَ ِغي ِء اَلّص أفمماَ ِت ْن أمممًة)ِ ِل ْوُِف أأ أنمماَ أخمم أرِط اَلّز أت ْلُمْشمم ِفمميِ اَ
ِز أوُاَ أذاَ أج أك أو أهاَ.ٍ ( أكاَِح ُبُه ِن ِعي ألىَ أم ّنُه أع أِل أهِب)ِ ;  ْذ أم ْل ألُف اَ ِة ِخ أطمم ْب ِغ ْل اَ

أل ِفيِ أيِصّح أف ْوٍُل أو ُبممُت أيِصّح أق ْث أي أيمماَُر ألممُه أو ْلِخ أذاَ اَ أغ،ِ إ ألمم أع أب أطمم أق أو
ُهْم ْعُض ألِن أب ْط ُب ْل ِه ِفيِ ِباَ ِويِج أء أتْز أقاَ ْت ْو اَلّر أء أأ أناَ أقْر ْل أماَ اَ ِه ِل ِمممْن ِفي

ْذِل ُع أل ُبْضٍع ِفيِ أماٍَل أب أف أت ْن ِه،ِ ُي أيُجمموُُز ِبمم أو ُئُه أمممْن ( ِف أكمماَ <ص: ُت
ِقي238ِ أباَ ِب أسِب >  ّن أكاَل أصاَِل)ِ  ْلِخ ِة،ِ اَ أفمم ْلِحْر ِفمميِ أواَ أِلّن ( أصممّح)ِ ;  أْل اَ

أج ْو ّيُر أل اَلّز أع أراَِض ُي ْق ِت ُئُه أل أمْن ِباَْس ِف أكاَ أعْم ُت ُبُت أن ْث أيمماَُر ألُه أي ْلِخ اَ
أذاَ أغ،ِ إ أل ِنيِ أب ّثاَ أك أيُجوُُز أل أواَل ِل ّنُه أذ أِل ْد ;  ُكوُُن أل أق ِه أي أطٌة.ٍ  ِفي ْب ِغ

أل:أفْصٌل(      ّوُج   أز ُنوٌُن ُي ِغيٌر أمْج ّنُه أص أتاَُج أل أِل ِه أيْح ْي أل ِفيِ إ
أحاَِل ْل أد اَ ْع أب ُلوُِغ أو ُب ْل ِري أل اَ ْد أف أي ْي ُكوُُن أك أْلْمُر أي ألِف اَ ِر ِبِخ ِغي اَلّصمم

ِقِل،ِ أعاَ ْل ِإّن اَ أر أف ِه ّظاَ ُتُه اَل أج ِه أحمماَ ْيمم أل أد إ ْعمم ُلمموُِغ،ِ أب ُب ْل ْي اَ أأ أذاَ)ِ  أكمم أو أل (
ّوُج أز ُنوٌُن ُي ِبيٌر أمْج أك أأْن إّل ( أك ٍة)ِ  أج أحاَ أر ِل أه ْظ ُتُه أت أب ْغ أسمماَِء ِفمميِ أر ّن اَل

ِه ِن أراَ أو أد ُهّن ِب أل ْوُ ِه أح ِق ّل أع أت ِهّن أو ِوُ ِب أنْح أك أو ِل ْو أذ ُع أأ ّقمم أوُ أت ُء ُي أفاَ ِه اَلّشمم ِبمم
ْوُِل أقمم ْيِن ِب أل ْد ِء،ِ ِمممْن أعمم ّبمماَ ِط أْل أفاَِع اَ ِد ْنمم ٌة)ِ ِل أد أوُاَِحمم أف ِة ( أجمم أحاَ ْل أهمماَ،ِ اَ ِب

ّوُجُه أز ُي أْلُب أو ّد ُثممّم اَ أجمم ْل أطاَُن ُثممّم اَ ْل أن اَلّسمم ِر ُدو ِئ أباَِت أسمماَ أصمم أع ْل اَ
ِة أي أل ِوُ أماَِل،ِ أك ْل ْد اَ أقمم أم أو ّد أقمم ّنممُه أت أزُم أأ ْلمم أر أي ِبمم ْلُمْج ِويممُج اَ ُنمموٍُن أتْز أمْج

أرْت أه ُتُه أظ أج ْي أحاَ أأ ألُه)ِ  أو ِليِّ ( أوُ ْل ِويُج ِل أتْز ٍر ( ِغي ِقٍل أص أر أعاَ أث ْك ِمممْن أأ
ّنممُه أِل ٍة)ِ ;  أد ْد أواَِحمم ُكمموُُن أقمم أك ِفمميِ أي ِلمم أحٌة أذ أل أطممٌة أمْصمم ْب أهممُر أوِغ ْظ أت

ِليِّ أوُ ْلمم ّوُجممُه ِل أز ُي أْلُب أو ّد اَ أجمم ْل أن أواَ أوُِصمميِّ ُدو ْل أقاَِضمميِ اَ ْل ِم أواَ أد أعمم ِل
ِة أج أحاَ ْل ِء اَ أفاَ ِت ْن أماَِل أواَ ِة أك أق أف  اَلّش
ّوُج(      أز ُي أة أو أن ُنوُ أمْج ْل ْو أأٌب اَ ّد أأ أرْت إْن أج أه ِفيِ أظ أحٌة)ِ  أل أمْص

أهمماَ،ِ ِويِج أل أتْز أو أرط ( أت ِه ُتْشمم ْيمم أل أجممُة)ِ إ أحاَ ْل ألِف اَ ُنمموُِن ِبِخ أمْج ْل أِلّن اَ  ;
أج ِوي ّتْز أهاَ اَل ُد ِفي ْهُر ُي أم ْل أقُة اَ أف ّن أرُم أواَل ْغ أي ُنمموُُن،ِ أو أمْج ْل ِفمميِ اَ ٌء)ِ  أوُاَ أسمم أو )

ِز أوُاَ ِويِج أج ّتْز ٌة اَل أر ِغي أص ٌة ( أر ِبيمم أك ّيممٌب أو ْكممٌر)ِ،ِ أث ِب ْد أو أقمم أم أو ّد أقمم ّنممُه أت أأ

أزُم ْل أر أي ِب ْلُمْج أج اَ ِوي ٍة أتْز أن ُنوُ ٍة،ِ أمْج أغم ِل ِإْن أباَ أفم ُكمْن ألمْم ( ّد أأٌب أي أجمم أو
ّوْج ألْم أز ِم ِفيِ ُت أد أع ِل أهاَ)ِ  ِر أغ ِة ِص أج أحاَ ْل ِه،ِ اَ ْي أل ِإْن إ أف أغممْت ( أل أهمماَ أب أج ّو أز

أطاَُن ْل أماَ ِفيِ اَلّس أك أصّح)ِ  أْل ِلمميِ اَ أهمماَ أي أل ِكممْن أماَ ِة أل أعمم أج أراَ أهمماَ ِبُم ِب ِر أقاَ أأ

ًبمماَ ٍه ِفمميِ ُوُجوُ أحُه أوْجمم ّي أصممّح ِوُ أغمم أب ْل ُهممْم اَ ّن ِل
أ أرُف ;  ْعمم أهاَ أأ ِت أح أل أمْصمم ِب

ًباَ ْد أن أر ِفيِ أو أخ ًباَ آَ ِيي ْط ِهْم،ِ أت ِب ُلوُ ُق ِنيِ ِل ّثاَ أهاَ أواَل ّوُج أز ِريممُب ُي أق ْل ْذِن اَ ِإ ِبمم
أطاَِن ْل أم اَلّسمم أقمماَ أهمماَ أم ِن ْذ أأْن إ أكمم ِة)ِ  أجمم أحاَ ْل ِل أر ( أهمم ْظ أممماَُت أت أل ِة أع أبمم أل أغ
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أهاَ ِت أوُ ْه ْو أشمم ُع أأ ّقمم أوُ أت ُء ُي أفاَ ْوُِل اَلّشمم أقمم ْيِن ِب أل ْد ِء،ِ ِمممْن أعمم ّبمماَ ِط أْل أل اَ )
ٍة)ِ ِمْن أح أل أمْص ِة ِل أي أفاَ ٍة ِك أق أف أهاَ،ِ أن ِر ْي أغ ِفيِ أو ُلُه ( ِب أقاَ أوُم أصّح)ِ  أْل ُق اَ أحمم ْل ُي

أطاَُن ْل ِر اَلّس ِب ْلُمْج  ِباَ
أمْن(      أر أو ِه ُحِج ْيمم أل ْي أع أأ ٍه)ِ  أف أسمم ٍر ِب ِذي ْبمم ِه ِفمميِ أت ِل أل أممماَ )

ِقّل أت أئّل أيْس ِل أكاٍَح)ِ  ِن أيِ ِب ِن ْف ألُه ُي ٍة ِفيِ أماَ أن ْؤ أبْل ُم ِكُح ( ْن ْذِن أي ِإ ِه ِب ّيمم ِل أو
ْو أبُل أأ ْق ِه ألُه أي ِن ْذ ِإ ِب ِليِّ)ِ  أوُ ْل أماَ اَ ِتيِ أك ْأ أي ّنُه أس أِل ّلٌف ُحّر ;  أك أصممِحيُح ُم

ِة أر أبمماَ ِع ْل ْذِن اَ ِْل أبممُر أواَ أت ْع ُي ِه ِفمميِ أو أكمماَِح ُتُه ِن أج ِه،ِ أحمماَ ْيمم أل أراَِت إ أممماَ أْل ِباَ
ِة ّل ّداَ ألىَ اَل ِة أع أب أل ِة،ِ أغ أوُ ْه أل اَلّش ِقي ِه أو ِل ْوُ أق ُد أل ِب أراَ ألممىَ ُي ٍة،ِ أع أد أواَِحمم
أل ِقي ْكِفيِ أو ِه ِفيِ أت أكاَِح أحُة ِن أل أمْص ْل ِإْن اَ أف أن ( ِذ ِليِّ أأ أوُ ْلمم <ص: ألُه)ِ اَ
أن239 ّي أع أو ًة > ( أأ أر ِكْح ألْم اَْم ْن أهاَ،ِ أي أر ْي أهاَ أغ ِكُح ْن أي ِر أو ْه أم ْثِل ِب ْلِم ْو اَ أأ

أقّل ِإْن أأ ِه أف ْي أل أع أد)ِ  ُهوُُر أزاَ أمْش ْل أفاَ أكاَِح ِصّحُة ( ّن ِر اَل ْه أم ْي ِب أأ ْثممِل)ِ  ْلِم اَ
ِه ِر ْد أق ّيممِن (ِمْن ِب أع ْلُم أسّمىَ)ِ اَ ْلُم ُغمموُ اَ ْل أي ُد،ِ أو ِئمم ِنيِ اَلّزاَ ّثمماَ ُنممُه أواَل أل ْط ُب

ِة أد أياَ أل ِللّز أقاَ ْبُن أو ّباَِغ اَ أيمماَُس اَلّصمم ِق ْل ألممىَ اَ ِة أع ّنممُه اَلّصممّح ُطممُل أأ ْب أي
أسّمىَ ْلُم ُبُت اَ ْث أي ْهُر أو ْثِل أم ْلِم ِة ِفيِ اَ ّذّم ْوُ اَل أل أو أل ( ِكممْح أقاَ ْن ْلٍف اَ أأ ِبمم

ألْم ّيْن أو أع ًة ُي أأ أر أح اَْم أك أقّل أن أْل ْلٍف ِمْن ِباَ ِر أأ ْه أم أهاَ)ِ،ِ أو ِل ْث ِإْن ِم أح أف أك أن
ًة أأ أر ْلٍف،ِ اَْم أأ ْهُر ِب أم أهاَ أو ِل ْث ْلٌف ِم ْو أأ أثُر أأ ْك أكاَُح أصّح أأ ّن أسّمىَ،ِ اَل ْلُم ِباَ

ْو أقّل أأ ْلٍف ِمْن أأ أكاَُح أصّح أأ ّن ِر اَل ْه أم ْثممِل ِب ْلِم أغمماَ اَ أل ُد،ِ أو ِئمم ْوُ اَلّزاَ ألمم أو
أل ِكُح أقاَ ْن أة أأ أن أل ْلٍف،ِ ُف أأ أوُ ِب ُه ْهُر أو أهمماَ أم ِل ْث أهمماَ ِم أح أك أن ِه أف ْو ِبمم أقممّل أأ أأ ِب
ْنُه أكمماَُح أصّح ِم ّن أسممّمىَ اَل ْلُم ْو ِباَ أر أأ أث ْك أأ ْنممُه ِبمم أغمماَ ِم ُد،ِ أل ِئمم ْوُ اَلّزاَ ألمم أو )

أق أل ْط أن)ِ،ِ أأ ْذ ِْل أل اَ أقاَ ّوْج أف أز أصّح أت أْل أفاَ ْي ( أأ ُتُه)ِ  ْذِن ِصممّح ِْل ِنيِ اَ ّثمماَ أواَل
ُغوُ ْل ِإّل أي أمْن ألممْم أو ْؤ أح أأْن ُيمم ِكمم ْن أفًة أي ِري ُق أشمم ِر ْغ أت ْهممُر أيْسمم أهمماَ أم ِل ْث ِم

ألُه،ِ أذاَ أماَ أه ٌع أو ُفوُ ْد ِه،ِ أم ِل ْوُ أق ِكُح ِب ْن أي أو ِر ( ْه أم ْثِل ِب ْلِم ُق أمْن اَ ِلي ِه)ِ،ِ أت ِبمم
ِإْن أهاَ أف أح أك ِر أن ْه أم أهاَ ِب ِل ْث ْو ِم أقّل أأ أكاَُح أصّح أأ ّن أسّمىَ اَل ْلُم ْو ِباَ أر أأ أث ْك أأ

أغاَ ُد،ِ أل ِئ ِإْن اَلّزاَ أح أو أك أة أن أف ِري أة اَلّش أر ُكوُ ْذ أم ْل أكاَُح أيِصّح ألْم اَ ّن أممماَ اَل أك
ُه أر أتمماَ أممماَُم،ِ اَْخ ِْل أع اَ أطمم أق ِه أو ِلمميِّ ِبمم أزاَ أغ ْل ِء اَ أفمماَ ِت ْن ِة ِل أح أل أمْصمم ْل ِه،ِ اَ ِفيمم
ْذُن ِْل ِه أواَ ِفي ُه أل ِللّس ُد أوُاَُز ُيِفي ِكيِل،ِ أج ْوُ ّت ِإْن اَل أفمم أل ( ِبمم ّيممُه ألممُه أق ِل أو

أط ِر ُت ُنُه ُاَْش ْذ أماَ ِفيِ إ ِل أصّح)ِ  أْل أم،ِ اَ ّد أق ِنيِ أت ّثمماَ أرُط أل أواَل أت أِلّن ُيْشمم  ;
أح أكاَ ّن ِه ِمممْن اَل ِلِح أصمماَ ألممىَ أم أع ِليِّ أو أوُ ْلمم أهمماَ،ِ اَ ُت أي أعاَ أل ِر أتمماَُج أف ِفمميِ أيْح
أهاَ ِل ْع ألىَ ِف ْذٍن إ أممماَ إ ِم ِفمميِ أك أعمماَ ْط ِْل ِة،ِ اَ أوُ ُكْسمم ْل أبممُل أواَ ْق أي أو ِر ( ْهمم أم ِب
ْثِل ْلِم أمْن اَ ِل أقّل)ِ  أأ ُق أف ِلي ِه أت ِإْن ِب أف ِه ( ْي أل أع أد)ِ  أصّح أزاَ أكاَُح ( ّن ِر اَل ْه أم ِب
ْثِل ْلِم ِفيِ اَ ْوٍُل أو ِة أق أد أيمماَ ِللّز ُطممُل)ِ  ْب ْوُ أي ألمم أو أح ( أكمم ِفيُه أن أل اَلّسمم ْذٍن ِب إ

ُق أفّر ُي أف ِطٌل)ِ  أباَ أماَ أف ُه أن ْي ِإْن أب أف أئ ( ِط أزْمممُه ألْم أو ْل ِإْن أي أو ٌء)ِ  ألممْم أشمميِْ
ألْم ْع أجُة أت ْو أهُه اَلّز أف ِريِط أس ْف ّت أتْرِك ِلل أبْحِث ِب ْل ْنُه اَ أزُمممُه أع ْل أي أل)ِ  ِقي أو )
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ْهممُر أم ِة ( أه ْب ِلُشمم ْثممٍل)ِ  أكمماَِح ِم ّن ِة اَل أط ِق ْلُمْسمم ّد اَ أحمم ْل أل ِل ِقيمم أو أقممّل ( أأ

أز ّي أم أت أي ِل ّوٍُل)ِ  أم أت أكاَُح ُم ّن أفاَِح أعْن اَل أمممْن اَلّس أو أر ( ِه ُحِجمم ْيمم أل ألممٍس أع أف ِل
ّنُه أيِصّح أِل أكاَُحُه)ِ ;  ِة أصِحيُح ِن أر أبمماَ ِع ْل ألممُه اَ أؤُن ِذّمممٌة،ِ أو أوُممم أكمماَِح ( ّن اَل
ِه ِفيِ ِب أماَ أل أكْس ّلممِق ِفي أع أت ِل أعممُه)ِ  ّق أم ِء أحمم أممماَ أر ُغ ْل أممماَ اَ ِه ِفمميِ ِب ِد أيمم

أكمماَُح( ِن ٍد أو ْبمم أل أع ْذِن ِب ِه إ ِد ّي ِر أسمم أحْجمم ْل ِل ِطممٌل)ِ  ِه،ِ أباَ ْيمم أل ِه أع ِن ْذ ِإ ِبمم أو )
ِة ِلِصّح ِه،ِ أصِحيٌح)ِ  ِت أر أباَ ٌء ِع أوُاَ أس أن أو ُد أكاَ ّي أكًراَ اَلّس أثىَ أأْم أذ ْن ألممُه ُأ أو )

ُق أل ْط ْذِن،ِ إ ِْل ألُه اَ ُه أو ُد ِيي ْق ٍة أت أنمم ّي أع ٍة)ِ ُم أأ أر ْو ِبمماَْم أأ ٍة ( ألمم ِبي ْو أق <ص: أأ
ٍد240 أل أب أل >  ِدُل أو ْع أن أعّماَ أي ِذ ًة أأ أعاَ أراَ ِه)ِ ُم ِه ِفي ّق أح ِإْن ِل أل أفمم أد أعمم
أل أط أكاَُح أب ّن أعْم اَل ْوُ أن أر أل ّد ْهممًراَ ألُه أق أد أم أزاَ ِه أفمم ْيمم أل ُد أع ِئمم ِفمميِ أفاَلّزاَ
ِه ِت ألُب ِذّم أطاَ ِه ُي أذاَ ِب أق إ أت ألُه أع ألِق ِفيِ أو ْط ْذِن إ ِْل أكمماَُح اَ ِة ِن ْلُحممّر اَ

ِة أم أْل أك ِفيِ أواَ ْل ِة ِت أد ْلمم أب ْل أهمماَ،ِ اَ ِر ْي أغ ِد أو ّي ِللّسمم ُعممُه أو ْن ْلُخممُروِج ِمممْن أم اَ
ألىَ ِة إ أد ْل أب ْل أرىَ اَ ُْلْخ ْوُ اَ أل أق أو ّل ِكْح ألْم أط ْن أرىَ أي ْذٍن إّل ُأْخ ِإ ٍد ِب ِدي  أج

أهُر(      ْظ أْل ّنُه أواَ أس أأ ْي ِد أل ّي أباٌَر ِللّس ِه إْج ِد ْب ألىَ أع أكاَِح)ِ أع ّن اَل
ِغيًراَ أن أص ْو أكاَ ِبيًراَ أأ ّنُه أك أِل ِلُك أل ;  أعُه أيْم ْف ألِق،ِ أر ّط أل ِباَل ِلُك أف أيْم
أتُه أباَ ْث ِنيِ إ ّثاَ ُه ألُه أواَل أباَُر ِة إْج أم أْل أأْن أكاَ أجُه ِب ّو أز ِر ُي ْيمم أغ ُه ِب أضمماَ أل ِر أقمماَ

ْو أأ ّي:  ِوُ أغ أب ْل أهممُه اَ ِر ْك ألممىَ ُي ُبمموُِل أع أق ْل ّنممُه اَ أِل ٌه ;  أراَ ْكمم ّق إ أحمم أفُه ِب أل أخمماَ أو
ّليِ،ِ أوُ أت ْلُم ِلُث اَ ّثاَ أباَُر ألُه أواَل ِر إْج ِغي أن اَلّص ِر،ِ ُدو ِبي أك ْل أل اَ أو ْكُسممُه)ِ ( أع

ْي أس أأ ْي ألىَ أل ِد أع ّي ِويُج اَلّس ِد أتْز ْب أع ْل أذاَ اَ أبُه إ أل ِر ِفيِ أط أهمم ْظ أْل أممماَ اَ ِل
ِه ِفيِ ِب ِوُيِش ِمممْن ُوُجمموُ ِد أتْشمم أقاَِصمم ْلممِك أم ْلِم ِه،ِ اَ ِد ِئمم أوُاَ أف ِنيِ أو ّثمماَ أواَل

ِه أيِجُب ْي أل أذًراَ أع ِه ِمْن أح ُقوُِع ِة،ِ ِفيِ ُو أش أفاَِح ْل ألُه اَ أو أباَُر ( ِه)ِ إْج ِت أم أأ

ألىَ أكاَِح،ِ أع ّن ّي اَل أأ ِب ٍة ( أف أنْت)ِ ِمْن ِص ٍر أكاَ أغ ٍر ِص أب ِك ٍة أو أر أكاَ أب ٍة أو أب ُيوُ ُث أو
ْقممٍل أع ُنمموٍُن أو أِلّن أوُج أح ;  أكمماَ ّن ُد اَل ِر ألممىَ أيمم ِفِع أع أنمماَ ُبْضممِع أم ْل أيِ اَ ِهمم أو

أكٌة ُلوُ أذاَ ألُه أمْم أه ِب ُق أو ِر أفمماَ أد ُت ْبمم أع ْل ِكممْن اَ أهمماَ أل أل ّوُج أز ِر ُي ْيمم أغ ٍء ِب ُكْفمم
ْيٍب أع ْو ِب ِه أأ ِر ْيم أهاَ إّل أغ أضماَ ِر ِإْن ِب أف أفم أل أل أخماَ أطم أكماَُح،ِ أب ّن ِفميِ اَل أو
ْوٍُل أهاَ أيِصّح أق أل أياَُر،ِ أو ْلِخ ْوُ اَ أل أهاَ أو أج ِوي ِقيٍق،ِ أتْز أر ِء ِب ِنيِ أد أسِب أو ّن ; اَل
أهاَ ّن ِل

أب أل أ أسمم ِإْن أن أفمم أهمماَ.ٍ ( أبممْت أل أل أزْمممُه ألممْم أط ْل ّنممُه أي أِل أهمماَ)ِ ;  ِويُج أتْز
ِقُص ْن أهاَ،ِ ُي أت أم ّوُُت ِقي أف ُي أع أو أتاَ ِتْم ِه اَِلْس ْي أل أمْن أع أل ألُه،ِ أتِحّل ِفي ِقيمم أو )

أمْت إْن ًداَ ُحّر ّب أؤ ِه)ِ ُم ْي أل أأْن أع أن أك ُكوُ أتممُه أت ْذ ُأْخ أمممُه)ِ إ ِز أل ُع أل ( ّقمم أوُ أت ُي
ْنُه ُء ِم أضاَ ٍة أق أوُ ْه أل أش ّد أو أهمماَ ِمممْن ُب ِف أفاَ ْع ألِف إ ْوُ أممماَ ِبِخ أئ ألمم ِطمم أو

أدىَ ْيِن إْح أت أماَ ُأْخ ُه أك أل ّنُه أم ِإ أزُمممُه أل أفمم ْل ِويممُج أي أرىَ أتْز ُْلْخمم ًعمماَ اَ ْط ; أق
أهاَ أِلّن أم ِري ِه أتْح ْي أل ْد أع ُع أيُزوُل أق ّق أوُ أت أت ْنُه أف أء ِم أضاَ ِة،ِ أق أوُ ْه أذاَ اَلّش ِإ أو )

أهاَ أج ّو أصّح أز أْل ّنُه أفاَ ْلِك أأ ْلِم ّنممُه أل ِباَ أِل ِة)ِ ;  أي أل ِوُ ْل ِلممُك ِباَ أع أيْم أتاَ ِتْم اَِلْسمم
أهاَ،ِ ِنيِ ِب ّثاَ ّنُه أواَل ِة أأ أي أل ِوُ ْل أماَ ِباَ ِه ِل ْي أل ِة ِمْن أع أي أعاَ أحّظ ِر ْل ّتىَ اَ ّنممُه أح إ
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أهاَ أل ّوُج أز ِر ُي ْي أغ ٍء،ِ ِب أماَ ُكْف أم أك ّد أقمم أيُجمموُُز أت أهمماَ أو ُع ْي ٍم ِمممْن أب ُذو أمْجمم
ِه،ِ ِوُ أنْح ِري أو أيْج ألُف أو ْلِخ ِويممِج ِفيِ اَ ِد أتْز ْبمم أع ْل ًء اَ أنمماَ ألممىَ ِب ِه أع ِر أبمماَ إْج

ًعاَ ِري ْف أت ّوُج)ِ  أز ُي أف ألىَ ( أصّح أع أْل ِلٌم اَ أتُه (ُمْس أم ْي أأ أأ أة)ِ  أر ِف أكاَ ْل أة اَ ّي ِب أتاَ ِك ْل اَ
أماَ أر أك ّب ِه أع ِفممي241ِ<ص:  ِب ِر >  أحممّر ْلُم أِلّن اَ أهمماَ ;  أر ْي أيِحممّل أل أغ

أهاَ أكاَُح أماَ ِن ٌق أك أفاَِس أو ِتيِ.ٍ ( ْأ أي أتممُه أس أم أأ أتٌب)ِ  أكمماَ ألممىَ أوُم أع ِنيِ أو ّثمماَ أل اَل
ّوُج أز ٌد ُي ِة ِمممْن أواَِحمم أثمم أل ّث أكممْرت أمممْن اَل أِلّن أذ أم ;  ِل ْلُمْسمم ِلمميِ أل اَ أي

أة أر ِف أكاَ ْل ُق اَ ِفْس ْل ُلُب أواَ أة أيْس أي أل ِوُ ْل ّق اَ أهاَ أواَلّر ُع أن أماَ أيْم أم،ِ أك ّد أق أل أت أو )
ّوُج أز ِليِّ ُي ِد أو ْب أممماَ أع ِل ِبيِّ)ِ  ِه أص أطمماَِع ِمممْن ِفيمم ِق ْن ِه اَ ِب أسمماَ ِت ْك ْنممُه،ِ اَ أع

ّوُج أز ُي أو أتُه ( أم ًباَ ِفيِ أأ أسمماَ ِت ْك أصممّح)ِ اَ أْل ِر اَ ْهمم أم ْل ِة ِل أقمم أف ّن ِنيِ أواَل ّثمماَ أل أواَل
أهاَ ّوُج أز ّنُه ُي أِل ِقُص ;  ْن أهاَ ُي أت أم ْد ِقي أق أبُل أو ألممُك،ِ أتْح ْه أت أمممْن أف أهمماَ أو ّوُج أز ُي

أل ِليِّ ِقي أماَِل أو ْل أوُِصيِّ،ِ اَ ْل ِم أكاَ ّيمم أق ْل أصممّح أواَ أْل ّنممُه أواَ ِلمميِّ أأ أكمماَِح أو ّن اَل
ِذي ّلمم ِلمميِ اَ أل،ِ أي أممماَ ْل أوُ اَ ُهمم أْلُب أو ْو اَ ّد،ِ أأ أجمم ْل ُد اَ ْبمم أع ُنمموُِن أو أمْج ْل اَ

ِه،ِ أماَ أواَلّسِفي ُه ُت أم أأ ِد أو ْب أع ِبيِّ أك ِه،ِ اَلّص ِت أم أأ أماَ أو أر ِفي ِك أتاَُج ُذ أيْح ألممىَ أو إ
ْذِن ِه إ أكاَِح ِفيِ اَلّسِفي ِه ِن ِت أم  أأ
 

النكاح مان يحرم ماا باب
أتْحُرُم      ْي ( أأ أهاَُت)ِ  ُْلّم ُهّن اَ أكاَُح أذاَ ِن أك ِقيِ أو أباَ ْل ُكّل اَ أو أمْن (
ْتك أد أل ْو أو أدْت أأ أل أكممًراَ أمْن أو أذ أك)ِ  أد أل أن أو ْو أكمماَ أثممىَ أأ ْن ٍة ُأ أط أوُاَِسمم ْو ِب أأ

أهاَ ِر ْي أغ أيِ ِب ِه أف ِليُل242<ص:  ُأّمك)ِ،ِ ( أد أو ِم >  ِري ّتْح أهمماَ اَل ِفمميِ ِفي أو
ِة ّي ِق ْبِع أب ِة اَلّس أي ِت ْوُله اَْل أمْت أق ألىَ: {ُحّر أعاَ ُكْم أت ْي أل ألممىَ أع ُكْم}ٍ إ ُت أهاَ ُأّم

ِه ِر أناَُت آَِخ أب ْل أواَ أهاَ أمممْن ُكمّل ( ْت أد ألمم ْو أو أدْت أأ ألم أكمًراَ أممْن أو أذ أهاَ)ِ  أد ألم أو
أن ْو أكمماَ أثممىَ أأ ْن ٍة ُأ أط أوُاَِسمم ْو ِب ًذاَ أأ أأْخمم ْلممت)ِ  ُق ُتممك.ٍ  ْن ِب أف أهمماَ.ٍ ( ِر ْي أغ ِمممْن ِب

ِعيِّ ِف أقُة اَلّشْرِح،ِ ِفيِ اَلّراَ ُلوُ أمْخ ْل أواَ ِء ( أماَ ُه ِمْن)ِ  أناَ ِز ْذ أتِحّل ( ألممُه)ِ إ
أة أل أم ِء ُحْر أماَ أنىَ ِل أعْم اَلّز ُه أن أر ْكمم ألِف ِمممْن ُخُروًجمماَ ألممُه ُت أمممْن ِخ

أهاَ أم ِه أحّر ْي أل ِة أع ّي ِف أن أح ْل أيْحُرُم أكاَ أو ألىَ ( ِة أع أأ أمممْر ْل أهاَ اَ ُد ألمم ًنممىَ ِمممْن أو ِز
ّلُه أاَل ألُم)ِ،ِ أو ْع ُبوُِت أأ ُث أسِب ِل ّن ِْلْرِث اَل أممماَ،ِ أواَ ُه أن ْي ُكممّل أب أو أوُاَُت)ِ  أخمم أْل أواَ )

أهاَ أمْن أد أل أوُاَك أو أب ْو أأ أماَ أأ ُه ُد أح ُتك،ِ أأ ُأْخ أناَُت أف أب أو ِة ( أوُ ِْلْخمم أنمماَُت اَ أب أو)ِ 
ِإْن أو أوُاَِت)ِ  أخمم أْل أن (اَ ْل أف أعّممماَُت أسمم ْل أواَ ألُت،ِ ( أخمماَ ْل ُكممّل أواَ أيِ أمممْن أو ِهمم

ٍر ُأْخُت أك ٍة أذ أط أوُاَِس ِب أدك)ِ  أل ْو أو أهاَ أأ ِر ْي أغ ْد ِب أق أو ُتك)ِ  أعّم أف ُكوُُن ( ِمممْن أت
ِة أه ُْلّم ِج ُأْخِت اَ ِبيِ أك أ

ُْلّم أ ْو اَ أأ أثىَ ُأْخُت ( ْن ٍة ُأ أط أوُاَِسمم ِب ْتك)ِ  أد أل ْو أو أأ

أهاَ ِر ْي أغ ُتك)ِ،ِ ِب أل أخاَ أف ْد ( أق ُكوُُن أو ِة ِمْن أت أه أْلِب ِج ُأْخِت اَ أْلِب،ِ ُأّم أكمم اَ
أيْحممُرُم أو ِء ( أل ُؤ ْبِع أهمم أضمماَِع اَلّسمم ِديِث ِباَلّر أحمم ِل ْيًضمماَ)ِ  ْيِن أأ أح اَلّصممِحي

أيْحُرُم أضاَِع ِمْن { ِة،ِ ِمْن أيْحُرُم أماَ اَلّر أد أل ِوُ ْلمم ِفمميِ اَ ٍة أو أيمم أواَ ِمممْن ِر
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أل أقاَ أو أسِب}ٍ  ّن ُكْم اَل ُت أهمماَ ُأّم أو ألىَ: { أعاَ ِتمميِ أت ُكْم اَلّل أن ْع أضمم ُكْم أأْر ُت أوُاَ أخمم أأ أو
ُكّل ِمْن أو ِة}ٍ ( أع أضاَ ْتك أمْن اَلّر أع أض ْو أأْر أعْت أأ أضمم ْتك أمممْن أأْر أع أضمم أأْر

أعْت أضمم أأْر ْو)ِ  أمممْن أأ ٍة ( أط أوُاَِسمم ِب أدك)ِ  ألمم ْو أو أهمماَ،ِ أأ ِر ْي أغ ْو ِب أأ أدْت ( ألمم أو
ِة أط أوُاَِسممم ِب أتك)ِ  أع ْو ُمْرِضممم أهممماَ أأ ِر ْي أغ ْو ِب أأ أوُ أذاَ ( ُهممم أهممماَ)ِ  ِن أب أفْحمممُل أل ْل اَ

ٍة أط أوُاَِس ْو ِب أهاَ أأ ِر ْي أغ ُأّم ِب أف أضاٍَع ( ِقْس أر أماَ أو ِب أيِ)ِ  ِق أباَ ْل أر اَ ِك <ص: ُذ
ُكّل243 أف أعْت أمْن >  ِنك ُأْرِض أب أل ْو ِب أبِن أأ أل ْدته أمْن ِب ألمم ٍة أو أط أوُاَِسمم ِب

ْو أهمماَ،ِ أأ ِر ْي أغ ْو ِب أهاَ أأ ْت أع أضمم ٌة أأْر أأ أر أهاَ اَْممم ْت أد ألمم ٍة أو أط أوُاَِسمم ْو ِب أهمماَ،ِ أأ ِر ْي أغ ِب
أهاَ ُت ْن ِب أسٍب ِمْن أو ْو أن أضاٍَع،ِ أأ ِإْن أر ألْت أو أف ْنممُت أسمم ِب أضماٍَع،ِ أف ُكممّل أر أو

أهاَ أمْن ْت أع أض ْو ُأّمك،ِ أأْر أعْت أأ أبِن ُأْرِض أل ِبيك ِب أ
ْو أ أهاَ أأ ْت أد أل ُتك أو أع ُمْرِض

ْو أفْحممُل أأ ْل ُأْخُت اَ أضمماٍَع،ِ أفمم ُأْخممُت أر أفْحممِل أو ْل ُأْخممُت اَ ِر أو أكمم ِه أذ ِد ألمم أو
ٍة،ِ أط أوُاَِس ْو ِب أهاَ أأ ِر ْي أغ أسٍب،ِ ِمْن ِب ْو أن أضاٍَع أأ أضمماٍَع أعّمُة أر ُأْخممُت أر أو
ِة،ِ أع ْلُمْرِض ُأْخُت اَ أثىَ أو ْن أهاَ ُأ ْت أد أل ٍة أو أط أوُاَِس ْو ِب أهمماَ أأ ِر ْي أغ أسممٍب ِمممْن ِب أن

ْو أضمماٍَع أأ ألممُة أر أضمماٍَع أخاَ ْنممُت أر ِب ِد أو ألمم ِة،ِ أو أع ْلُمْرِضمم أفْحممُل اَ ْل ِمممْن أواَ
أسمممٍب ْو أن أضممماٍَع،ِ أأ ِإْن أر ْلت أو أف أممممْن أسممم أهاَ أو ْت أع أضممم ُتمممك أأْر ْو ُأْخ أأ

أعْت أضمم أت أبممِن اَْر أل أهمماَ أأِخيممك،ِ ِب ُت ْن ِب أسممٍب ِمممْن أو ْو أن أضمماٍَع،ِ أأ ِإْن أر أو
ألْت،ِ أف ْنُت أس ِب ٍد أو أل ْتُه أو أع أض ْو ُأّمك،ِ أأْر أع أأ أضمم أت أبممِن اَْر أل ِبيممك ِب أ

ِمممْن أ
أسٍب ْو أن أضاٍَع،ِ أأ ِإْن أر ألْت أو أف ْنُت أس ُأْخِت أأٍخ ِب أضاٍَع أو  أر

أل(      ْيك أيْحُرُم أو أل أعْت أمْن أع أض أخاَك)ِ،ِ أأْر ْو أأ ُتك،ِ أأ ْوُ ُأْخ أل أو
أنْت أسٍب ُأّم أكاَ أنْت أن ْو ُأّمممك أكمماَ أة أأ أجمم ْو ِبيممك،ِ أز أ

أتْحممُرُم أ ْيممك،ِ أف أل أع
أوُ ُه أو ُتك)ِ  أل ِف أناَ أو ُد ( أل ِد،ِ أو أل أوُ ْل ْوُ اَ أل أنْت أو أسٍب ُأّم أكاَ أنْت أن أتممك أكاَ ْن ْو ِب أأ

أة أج ْو ِنك أز ْب أتْحُرُم اَ ْيك،ِ أف أل أل أع أو ِة ُأّم ( أع ِدك ُمْرِضمم ألمم ْي أو أأ أهمماَ)ِ  ُت ْن ِب أو
ْنُت ِة،ِ ِب أع ْلُمْرِض ْوُ اَ أل أنْت أو أعُة أكاَ ْلُمْرِض أسممٍب ُأّم اَ أنْت أن أتممك أكمماَ أج ْو أز

أتْحُرُم أهاَ أف ْيك ُأّم أل أهاَ،ِ أع ُت ْن ِب ِه أو ِذ أه ُع أف أبم أْلْر أن اَ ِب،ِ ِفميِ أيْحُرْمم أس ّن اَل
أل أن أو أضمماَِع ِفيِ أيْحُرْم أنىَ اَلّر ْث أت ُتْسمم أد أف ْنم ِهْم ِع ْعِضمم ِة ِممْن أب أد أقاَِعم

أضاَِع ِمْن أيْحُرم أسِب،ِ ِمْن أيْحُرُم أماَ اَلّر ّن ُهوُُر اَل ْلُجْم أماَ أواَ ألُه أك أقاَ
ِة ِفيِ أض ْو أهاَ ألْم اَلّر ُنوُ ْث أت ِء أيْس أفماَ ِت ْن ِة ِل أهمم ِة ِج أمم ْلُحْر أسمِب ِفميِ اَ ّن اَل
أضمماَِع،ِ أعْن ِإّن اَلّر أْلِخ ُأّم أفمم أثًل اَ أمممْت أم ْيممك ُحّر أل أسممِب ِفمميِ أع ّن اَل

أهمماَ ِن ْوُ أك أك ِل ْو ُأّممم أة أأ أجمم ْو ِبيممك،ِ أز أ
أك أ ِلمم أذ أتممٍف أو ْن أهمماَ ِفمميِ ُم ِن ْوُ ُأّم أك

أضاٍَع،ِ أذاَ أر أك ِقيِ أو أباَ ْل أماَ اَ أم أك ّد أق أذاَ أت أه ِل أت أو أك ّنُف أس أص ْلُم أناَ اَ أعْن ُه
ِء أناَ ْث ِت أتْحُرُم اَِلْس أل)ِ  أو ْيك ( أل ُأْخُت أع أسٍب أأِخيك ( أن أل ِب أوُ أو ُه أضاٍَع)ِ  أر

ٌق ّل أع أت ُْلْخِت ُم ِفيِ ِباَ أيِ)ِ  ِه أو أسِب ( ّن ُأْخُت اَل ِبيممك أأِخيك ( ِه)ِ،ِ أِل ُِلّممم

أأْن أن ِب ْنٌت أأِخيك ُِلّم أكاَ ِر ِمْن ِب ْي ِبيممك،ِ أغ أ
ْي أ أأ ْكُسممُه)ِ  أع أو ُأْخممُت (

ِه ُِلّمك أأِخيك ِبي أأْن أِل أن ِب ِبمميِ أكاَ ْنممٌت أأِخيممك أِل ِر ِمممْن ِب ْيمم ُأّمممك أغ
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ِفيِ أضاَِع أو أضاَِع ِمْن ُأْخٌت اَلّر أأْن أِلِخيك اَلّر أماَ ِب ُه ْت أع أضمم ّيممٌة أأْر ِب أن أأْج

أهاَ ّن ِل
أ ّيٌة ;  ِب أن ْنك أأْج ْيِن ِفيِ ِم ّق  اَلّش

ْيك،ِ(      أل أع أتْحُرُم)ِ  أجُة أو ْو أز ْدت أمْن ( أل ْو أو ِدك أأ أل أسٍب ِمْن أو أن
ْو ٍة أأ أط أوُاَِسمم ِب أضمماٍَع)ِ  ْو أر أهمماَ أأ ِر ْي أغ ُأّم ِب أو ِتممك ( أج ْو ْي أز أأ أممماَ)ِ  ُه ْن ِمممْن ِم

أسممِب ّن ْو اَل أضمماَِع أأ ٍة اَلّر أط أوُاَِسمم ْو ِب أهمماَ،ِ أأ ِر ْي أذاَ أغ أكمم أو ْي ( أأ أهمماَ)ِ  ُت أناَ أب
ِة244<ص:  أجممم ْو أسمممٍب ِممممْن > اَلّز ْو أن أضممماٍَع أأ ٍة أر أط أوُاَِسممم ْو ِب أأ

أهاَ،ِ ِر ْي أغ ْلممت (إْن ِب أخ ْي أد أأ أهمماَ)ِ  ِة،ِ ِب أجمم ْو أل ِباَلّز ِئممُل أقمماَ أل أح أو ألىَ: { أعمماَ أت
ُلُه ْوُ أق أو ُكْم}ٍ  ِئ أناَ ْب أن أأ ِذي ّلمم أيمماَِن ِمممْن {اَ أب ِل ُكْم}ٍ  ألب أجممُة أأّن أأْصمم ْو أمممْن أز

ُه ّناَ أب أل أتْحُرُم أل أت أل أقاَ أو ألىَ: { أعاَ ِكُحوُاَ أت ْن أح أممماَ أت أكمم ُكْم أن ُؤ أبمماَ ِمممْن آَ
أهمماَُت ُأّم أو أل: { أقمماَ أو ِء}ٍ  أسمماَ ّن ُكْم اَل ِئ أسمماَ ُكْم ِن ُب ِئ أبمماَ أر ِتمميِ أو ِفمميِ اَلّل

ُكْم ِر ُكْم ِمْن ُحُجوُ ِئ أساَ ِتيِ ِن ُتْم اَلّل ْل أخ ْكُر أد ِذ أو ِهّن}ٍ  ِر ِب ْلُحُجوُ ٌي اَ أجْر
ألىَ ِلِب،ِ أع أغاَ ْل أذاَ اَ ِإ ْدُخْل ألْم أو ِة أي أج ْو أهاَ أتْحُرُم أل ِباَلّز ُت ْن  ِب

أمْن(      أئ أو ِط ًة أو أأ أر ْلٍك اَْم أم ِبِم ِه أحُر ْي أل أهاَ أع ُت أهاَ أهاَ ُأّم ُت أناَ أب أو
أمْت أحُر ألىَ أو ِه أع ِئ أبمماَ أِلّن آَ ِه)ِ ;  ِئ أنمماَ ْب أأ أء أو أوُْط ْلمم ْلممِك ِفمميِ اَ أيِميممِن ِم ْل اَ

ألٌة ِز أة أناَ أل ِز ْن ِد أم ْق أكاَِح،ِ أع ّن أذاَ اَل أك أو ُة ( أء ُطوُ ْوُ أم ْل ٍة اَ أه ْب ِه)ِ،ِ ِفيِ ِبُش ّقمم أح
أأْن أهاَ ِب ّن أتُه أظ أج ْو ْو أز أتممُه أأ أم أكمماٍَح أأ ِن ْو ِب ٍء أأ أراَ ْيِن ِشمم أد ْو أفاَِسمم أر أأ ْيمم أغ

أك،ِ ِل ِه أتْحمُرُم أذ ْيم أل أهماَ أع ُت أهاَ أهماَ،ِ ُأّم ُت أناَ أب أتْحمُرُم أو أيِ أو ألمىَ ِهم ِه أع ِئ أبماَ آَ
ِه،ِ ِئ أناَ ْب أأ أماَ أو ِبُت أك ْث أذاَ ُي ُء أه أوُْط ْل أب،ِ اَ أس ّن ُيوُِجُب اَل أة،ِ أو ّد ِع ْل أوُاٌَء اَ أسمم أو

ْتُه ّن أماَ أظ أل أل،ِ أأْم أظّن أك ِقي ْو ( أهاَ)ِ،ِ أأ ّق أأْن أح ْتممُه،ِ ِب ّن أممماَ أظ أر أك ِكمم ُذ
أوُ ُه ِلٌم أو أحاَِل،ِ أعاَ ْل أمممُة ِباَ ْلُحْر أممماَ أفاَ أر أك ِكمم ْيًضمماَ،ِ ُذ أصممّح أأ أْل ُع أواَ ْنمم أم ْل اَ

ِء أفاَ ِت ْن ُبوُِت ِل أسِب ُث ّن ِة اَل ّد ِع ْل أناَ،ِ أواَ أل ُه ِقي أماَ أو أذاَ ِفي ّنممْت إ أنممُه أظ ُدو
ألىَ أتْحُرُم ِه،ِ أع ِبي أ

ِه،ِ أ ِن ْب أهاَ أتْحُرُم أل أواَ أهاَ ُأّم ُت ْن ِب ِه،ِ أو ْيمم أل أممماَ أع ِفي أذاَ أو إ
أهاَ أظّن أن أمْت ُدو ِه أحُر ْي أل أهاَ أع أهاَ،ِ ُأّم ُت ْن ِب أل أو أيِ أتْحُرُم أو ألىَ ِه ِه أع ِبي أ

أ

ِه ِن ْب أيًة أواَ أعاَ ّظممّن ِر ِم ِلل ْلمم ِع ْل ْيممِن،ِ ِفمميِ أواَ أف أر ّط أل اَل ِنمميِّ ( أمْز ْل أهمماَ)ِ اَ ِب
أهاَ ّن ِإ ألىَ أتْحُرُم أل أف ِنيِ أع أهاَ اَلّزاَ أهاَ،ِ ُأّم ُت ْن ِب أل أو أيِ أتْحممُرُم أو ألممىَ ِهمم أع
ِه ِبي أ

أماَ أ ِبُت أل أك ْث أنىَ ُي أب اَلّز أس ّن أسممْت اَل ْي أل أو ٍة ( أذ أخمم أفاَ أكُم ٌة)ِ  أر أشمم أباَ ُم
ألْمٍس ِفيِ أو ٍة)ِ  أوُ ْه أش ِب ِة ( أه ْب ٍء اَلّشمم أوُْط أكمم أهمماَ ِفمميِ ( ّن ِل

أ ِر)ِ ;  أهمم ْظ أْل أل اَ
ًة،ِ ُتوُِجُب ّد ِنيِ ِع ّثاَ أعْم أواَل أجاَِمِع أن ِذ ِب ّذ أل ّت ِة اَل أأ أمْر ْل أتْحممُرُم ِبمماَ أهمماَ أف ُأّم

أهاَ ُت ْن ِب ِه،ِ أو ْي أل أتْحُرُم أع أيِ أو ألممىَ ِه ِه أع ِبيمم أ
ِه،ِ أ ِنمم ْب أز أواَ ِر ُتمم ِة أواَْح أوُ ْه ِباَلّشمم

أهاَ أعْن أدِم أثًراَ أع ِة أأ أر أش أباَ ْلُم أك ِفيِ ِل ِل أذ
ْوُ(      أل أطْت أو أل أت أرٌم)ِ،ِ اَْخ أسممٍب > ِمْن245<ص:  أمْح ْو أن أأ

أضاٍَع ْو أر ٍة،ِ أأ أر أه أصاَ ِة ُم أوُ ِنْس ِب ٍة ( أي ْلِف أقْر أأ أكمم ٍة)ِ  أر ِبيمم ٍة أك أأ أر أح اَْممم أكمم أن )
ًة أد أواَِحمم ُهّن)ِ  ْن أثًل ِم ِإّل أم أع أو أنمم أت ِه ألْم ْيمم أل أكمماَِح،ِ أبمماَُب أع ّن ّنُه اَل ِإ ِإْن أفمم أو
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أر أف ألىَ أساَ ٍد إ أل أر أب أخ أمْن ألْم آَ ْأ أهاَ أي أت أر أف أساَ ألىَ ُم أك إ ِل ِد أذ أل أب ْل ْيًضمماَ،ِ اَ أأ

أل ِة ( أر أش أع ْل أكاَ أراَِت)ِ  أمْحُصوُ أن،ِ ِب ِري ِعْش ْل ّنُه أواَ ِإ ِكُح أل أف ْن ُهّن أي ْن ْذ ِم ; إ
ُع أل ِن أت ِه أيْم ْي أل أكاَِح أباَُب أع ّن أك،ِ اَل ِل أذ ْوُ ِبمم ألمم أح أف أكمم ُهممّن أن ْن أيِصممّح ألممْم ِم

أكاَُح ّن ِة اَل أبمم أل أغ ِم،ِ ِل ِريمم ّتْح أل اَل ِقيمم أبِب ِفمميِ ِللّشممّك أيِصممّح أو ْنممِع أسمم أم
ِة،ِ أح ُكوُ ْن أم ْل أل اَ أل أو أخ ْد ِد أم أهاَ ِت أك ِفيِ ِلِلْج ِل ِد أذ ْق أف ِة ِل أم أل ِد أع أهاَ ِت اَِلْج

ْوُ      أل أو أأ ( أر ُد أط ّب أؤ ٍم ُم ِري ألىَ أتْح أكمماٍَح أع أعممُه ِن أط ِء أق أوُْط أكمم
ِة أج ْو ِه)ِ،ِ أز ِبي أ

ْو أ ِه أأ ِن ْب ْو اَ أأ ٍة)ِ  أه ْب ِبُشمم ِء ( ْوِج أوْطمم أهمماَ اَلممّز ْو ُأّم أهمماَ أأ أت ْن ِب
ٍة أه ْب أفِسُخ ِبُش ْن أي أهاَ أف أكاَُح أيْحُرُم ِن أو ُع ( ِة أجْم أأ أمْر ْل أهاَ اَ ِت ُأْخ ْو أو أهمماَ أأ ِت أعّم

ْو أهاَ أأ ِت أل أضمماٍَع ِمْن أخاَ ْو أر أسممٍب)ِ،ِ أأ أل أن ألىَ أقمماَ أعمماَ أأْن أت أو ُعمموُاَ { أم أتْج
أن ْي أل أب أل: { أقاَ أو ْيِن}ٍ ;  أت ُْلْخ أكُح اَ ْن ُة ُت أأ أمْر ْل ألىَ اَ أهاَ،ِ أع ِت أل أعّم أعّمُة أو ْل اَ

ألىَ ْنِت أع أهمماَ،ِ ِب أل أأِخي ُة أو أأ أمممْر ْل ألممىَ اَ أهمماَ،ِ أع ِت أل أل أخاَ ألممُة أو أخاَ ْل ألممىَ اَ أع
ْنمممِت أهممماَ،ِ ِب ِت أل246<ص:  ُأْخ أرىَ >  ْبممم ُك ْل ألمممىَ اَ أرىَ،ِ أع ْغ أل اَلّصممم أو

أرىَ ْغ ألمممىَ اَلّصممم أرىَ}ٍ،ِ أع ْبممم ُك ْل ُه اَ أواَ ُبممموُ أر ُود أأ ُه،ِ أداَ ْيمممُر أغ أل أو أقممماَ أو
ّي ِذ ّتْرِم أسٌن اَل ُوُ أصممِحيٌح أح أنْحمم ِه أو ِر ْد ْيِن،ِ ِفمميِ أصمم أح ِإْن اَلّصممِحي أفمم )

أع أممم ٍد أج ْقمم أع أل ِب أطمم ْو أب ًبمماَ أأ ّت أر ِنيِ)ِ،ِ ُم ّثمماَ ِطممٌل أفاَل أمممْن أباَ أو أم ( أحممُر
أماَ ُه ُع أكاٍَح أجْم ِن أم ِب ِء ِفمميِ أحممُر أوُْط ْلمم ْلممٍك اَ أممماَ)ِ،ِ أل ِبِم ُه ُك ْل أيُجمموُُز ِم أف

ُء أراَ ْيِن ِش أت أثًل،ِ ُأْخ أيْحممُرُم أم أممماَ أو ُه ُؤ ْط ألممُه أو ُء أو أممماَ أوْطمم ِه ِت ّي أ
أء،ِ أ أشمماَ

ِإْن أفمم أئ ( ِطمم أممماَ أو ُه ْن ًة)ِ ِم أد أمممْت أواَِحمم أحُر أرىَ ( ُْلْخمم ّتممىَ اَ أم أح أحممّر ُي
ِم أر أمْح ِب ألىَ)ِ  ُْلو أهاَ اَ ّل ُك ِل ْيٍع)ِ  أب أك ْو ( أهاَ أأ ْعِض ْو أب أأ ْي ( أأ أكمماٍَح)ِ  أهمماَ ِن ِويِج أتْز

ْو أأ ٍة ( أبمم أتاَ ْيممٍض أل ِك أممماَ أح ُه ّن ِل
أ ٍم)ِ ;  أراَ ِإْحمم أل ألممْم أو ِزي أك ُيمم ْلمم ْلِم أل اَ أو

أق أقاَ ِتْح أذاَ اَِلْس أك أو ْهٌن ( ّنُه ِفيِ أر أِل أصّح)ِ ;  أْل ْلِحممّل أيممُزْل ألْم اَ ْذ اَ ; إ
ُء أيُجمموُُز أوُْط ْلمم أعممُه اَ ْذِن أم ِإ ِهممِن ِبمم أت ْلُمْر ِنيِ اَ ّثمماَ ْكِفمميِ أواَل ْهممُن أي اَلّر

ِويممِج،ِ ّتْز ْوُ أكاَل ألمم أدْت أف ألممىَ أعمماَ ُْلو أأْن اَ ّدْت أكمم ْيممٍب ُر أع أل ِب ْبمم أوْطممِء أق
أرىَ ُْلْخ ألُه اَ ُء أف أماَ أوْط ِه ِت ّي أ

أء أ أد أشاَ ْعمم ِء أب أراَ ْب ِت ِة،ِ اَْسمم أد ِئمم أعاَ ْل ْو اَ أد أأ ْعمم أب
أهاَ ِئ ْط أمْت أو أك أحُر ْل ُة ِت أد ِئ أعاَ ْل ّتىَ اَ أم أح أحممّر أرىَ ُي ُْلْخمم ْوُ اَ ألمم أو أهمماَ ( أك أل أم

أح ُثّم أك أة أن ْلُحمّر أهماَ)ِ اَ أت ْو ُأْخ أأ ْي ( أأ أس)ِ  أكم أح أع أكم ًة أن أأ أر أك ُثمّم اَْمم ألم أم
أهاَ أت ّلْت ُأْخ أح أحممُة ( ُكوُ ْن أم ْل ْي اَ أأ أهمماَ)ِ  أن أن ُدو ِة،ِ ُدو أكمم ُلوُ أمْم ْل ْوُ اَ ألمم أن أو أكمماَ

أهاَ أئ ِط ِة ِفيِ أو أر ألىَ اَلّصوُ ُْلو أِلّن اَ أة ;  أح أباَ ِت أكاَِح اَِلْس ّن أوُىَ ِباَل ْق أهاَ أأ ْن ِم
ْلِك ْلِم ْذ ِباَ ُق ; إ ّل أع أت ِه أي ُق ِب أل ّط ُه،ِ اَل ْيُر أغ أل أو ُع أف ِف أد ْن أعِف أي أْلْض أبْل ِباَ
ُعُه أف ْد  أي

ِد(      ْب أع ْل ِل أتاَِن أو أأ أر ْلُحّر اَْم ِل ٌع أو أب أقْط)ِ،ِ أأْر أأّما247َ<ص:  أف  <
ْلُحّر ِه اَ ِل ْوُ أقمم ِل ِكُحوُاَ أف ْن أفمماَ ألىَ: { أعمماَ أب أممماَ أت ُكممْم أطمماَ ِء ِمممْن أل أسمماَ ّن اَل
أنىَ ْث أث أم أل ُث أل أو أقماَ أو أع}ٍ { أباَ ّلىَ أوُر ّلمُه أصم ِه اَل ْيم أل أم أع ّل أسم أن،ِ أو أل ْي أغ ِل
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ْد أقمم أم أو أل أتممُه أأْسمم أتْح أأْمِسممْك أعْشممُر أو ٍة:  أوُ ًعمماَ،ِ ِنْسمم أب ْق أأْر ِر أفمماَ أو
أحُه أصّح ُهّن}ٍ  أر ِئ ْبُن أساَ أن اَ ّباَ ِكُم،ِ ِح أحاَ ْل أأّماَ أواَ ُد أو ْبمم أع ْل ّنممُه اَ أِل ألممىَ أف أع

ّنْصِف ْلُحّر،ِ ِمْن اَل ْد اَ أق أع أو أم أبُة أأْج أحاَ ألىَ اَلّص ّنُه أع ِكُح أل أأ ْن أر أي أث ْك أأ

ْيِن،ِ ِمْن أت أن ْث ُه اَ أواَ ِقيِّ أر أه ْي أب ْل ِم أعْن اَ أك أح ْل أبُة ْبِن اَ ْي أت ُع
ِإْن(      أح أف أك ًعاَ أخْمًساَ أن أن أم ْلم أط ْو أب ًبماَ أأ ّت أر ُة)ِ ُم أس أخاَِم ْل أفاَ

ُطُل ْب أهاَ،ِ أي أكاَُح أتِحممّل ِن أو ُْلْخممُت ( أسممُة اَ أخاَِم ْل ِة ِفمميِ أواَ ّد ِئٍن ِعمم أل أبمماَ
أهاَ ّن ِل

أ ٍة)ِ ;  ّي ِع ِم ِفيِ أرْج ْكمم ِة ُح أجمم ْو أذاَ اَلّز ِإ أو أق ( ّلمم ْلُحممّر أط ًثمماَ،ِ اَ أل ْو أث أأ

ُد ْب أع ْل أل اَ ْبمم أق ْيممِن)ِ  أت أق ْل ّدُخوُِل أط ْو اَلمم ُه،ِ أأ أد ْعمم ألممْم أب ّتممىَ ألممُه أتِحممّل ( أح
ْوًجمماَ أز أح)ِ  ِكمم ْن ُه،ِ أت أر ْيمم ّيممُب أغ أغ ُت أو أهمماَ ( ِل ُب ُق أتُه ِب أف أشمم ْو أح أهاَ)ِ ِمممْن أأ أر ْد أقمم

أهاَ ُطوُِع أشْرِط أمْق ِب ِفيِ ( ِر)ِ  أشاَ ِت ْن ِر،ِ اَِل أك ّذ أوِصّحُة اَل أكاَِح ( ّن ُنُه اَل ْوُ أكمم أو
ِكُن ِمّمْن ُعُه ُيْم أماَ ْفًل أل ِج ألىَ ِط أهِب أع ْذ أم ْل ِهّن)ِ،ِ اَ ِفيِ ِفي ٍه أو أوْجمم
أع أط ُهوُُر أق ْلُجْم ِه اَ ِف أل ّنُه ِبِخ ِليممُل،ِ أيْحُصُل أأ ّتْح أل اَل ٍر ِب أشمماَ ِت ْن ألٍل اَ أشمم ِل

ْو ِه،ِ أأ ِر ْي ِة ِلُحُصوُِل أغ أر ِء،ِ ُصوُ أوُْط ْل ِه اَ أكاَِم أأْح ِفميِ أو ْوٍُل أو ُه أقمم أر أكم ْن أأ

ُهْم ْعُض ْكِفيِ أب ُء أي أوُْط ْل ِفي248ِ<ص:  اَ أكمماَِح >  ّن ِد اَل أفاَِسمم ْل أِلّن اَ  ;
أم أكاَِح اَْس ّن ُلُه،ِ اَل أو أناَ أت ِفيِ أي ٍه أو أل أوْج أق أممماَُم أن ِْل أق اَ أفمماَ ّت أحاَِب اَ أْلْصمم اَ
ألىَ ِه،ِ أع ِف أل أل أأّن ِخ ْف ّط ِذي اَل ّلمم ّتىَ أل اَ أأ أتمم ْنممُه أي ُع ِم أممماَ ْلِج ّلممُل،ِ اَ أح ُي
ْوُ أل أو ِنيِ ( ّثاَ أح)ِ اَل أك ّنُه أن أأ أشْرِط)ِ  ِب أذاَ ( أئ (إ ِط أق أو ّل ْو أط ْنُه،ِ أأ أنْت)ِ ِم أباَ
ْو أأ أل ( أماَ أف ُه أن ْي أب أح)ِ  أكاَ أكمماَُح ِن ّن أل)ِ اَل أطمم أب ّنممُه ( أِل أكمماَِح ِمممْن أضممْرٌب ;  ِن

ِة،ِ أع ْت ْلُم ِفمميِ اَ أو ِليممِق ( ْط ّت أأّن اَل ْوٌُل)ِ  أطُه أقمم ِطممُل أل أشممْر ْب أح،ِ ُي أكمماَ ّن اَل
ِكْن أل ِطُل أو ْب أط ُي أسّمىَ،ِ اَلّشْر ْلُم أيِجُب أواَ ْهُر أو ْثِل،ِ أم ْلِم ْوُ اَ أل أح أو أكمم أن

أل ِفيِ أشْرٍط،ِ ِب ِه أو أق أأْن أعْزِم ّل أط أذاَ ُي أئ إ ِط أه،ِ أو ِر أصّح ُك ُد أو أعْق ْل اَ
ّلْت أح ِه أو ِئ ْط أوُ ِب

أل(      ِكُح أفْصٌل:  ْن أهاَ أمْن أي ُك ِل ْو أيْم أهاَ أأ أض ْع ْوُ أب أل أك أو أل أتُه أم أج ْو أز
ْو أهاَ أأ أض ْع أل أب أط أكاَُحُه أب ْي ِن أخ أأ أسمم أف ْن أِلّن اَ أك ;  ْلمم أيِميممِن ِم ْل أوُىَ اَ ْقمم أأ

أكمماَِح ِمممْن ّن ّنممُه اَل أِل ِلممُك ;  ِه أيْم أة،ِ ِبمم أبمم أق أة،ِ اَلّر أعمم أف ْن أم ْل أكمماَُح أواَ ّن أل أواَل
ألُك ِه ُيْم ِة،ِ ِمْن أضْرٌب إّل ِب أعمم أف ْن أم ْل أط اَ أق أسمم أعُف أف أْلْضمم أوُىَ،ِ اَ ْق أْل ِبمماَ
أل أو ِكُح ( ْن أكُه أمْن أت ِل ْو أتْم ْوُ أأ أل أو أضُه)ِ  ْع أكممْت أب أل أهمماَ أم أج ْو ْو أز أضممُه أأ ْع أب

أخ أس أف ْن أكاَُح اَ ّن أِلّن اَل أم ;  أكمماَ أكمماَِح أأْح ّن ْلممِك اَل ْلِم أضممٌة أواَ ِق أناَ أت أهمماَ ُم ّن ِل
أ  ;

ُبُه ِل أطمماَ ِر ُت أف ألممىَ ِباَلّسمم ِرِق إ أمْشمم ْل ّنممُه اَ أِل أهاَ ;  ُد ْبمم أوُ أع ُهمم أهمماَ أو ُب ِل أطاَ ُي
ِر أف أعممُه ِباَلّسمم ألممىَ أم ِرِب إ ْغمم أم ْل أهمماَ اَ ّن ِل

أ ُتممُه ;  أج ْو أذاَ أز ِإ أهمماَ أو أعاَ ألممىَ أد إ
أراَِش ِف ْل ّق اَ أح أكمماَِح ِب ّن ْتممُه اَل أث أع أهاَ ِفمميِ أب ِل أغاَ ّق أأْشم أحمم ْلمِك،ِ ِب ْلِم أذاَ اَ ِإ أو

أر ّذ أع ُع أت أجْم ْل أماَ اَ ُه أن ْي أل أب أط أعُف أب أْلْض أت اَ أب أث أوُىَ،ِ أو ْق أْل أوُ اَ ُه ْلُك أو ْلِم  اَ
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ِكُح(      ْن أي أل)ِ  ْلُحّر أو أة (اَ أم ِه أأ ِر ْي أن أل أأْن ِبُشُروٍط إّل أغ ُكوُ أي
أتُه أمٌة أتْح ِل ٌة)ِ ُمْس ْو ُحّر ّيمٌة249<ص:  أأ ِب أتاَ ِك ُلُح >  أتْص أتاَِع ( ِتْم ِلِلْسم
أل أل ِقي ْيُر أو ألممُه أغ ٍة)ِ  أح ِل أأْن أصاَ أن أكمم ُكمموُ ًة أت أر ِغي ْو أصمم أنممًة أأ ُنوُ ْو أمْج أأ

أمًة ُذو ْو أمْج أء أأ أصاَ ْو أبْر أء أأ أقاَ ْت ألِق أر ْط ْهيِِ ِِل ّن ِديٍث ِفيِ اَل أهممىَ أح أن }
أح أأْن أكمم ْن أمممُة ُت أْل ألممىَ اَ ُه أع أواَ أر ِة}ٍ  ْلُحممّر أهِقمميِّ اَ ْي أب ْل أسممِن أعممْن اَ أح ْل اَ

أسممًل،ِ ّوُل ُمْر أْل ُه أواَ ُد ّيمم أق ِة ُي أح ِل أتاَِع ِباَلّصمماَ ِتْم أظممًراَ ِلِلْسمم أنممىَ،ِ أن ْع أم ْل ِل
ُلُه ْوُ أق أة أو أم ِه أأ ِر ْي ٌد،ِ أغ ّي أق أماَ ُم ِتيِ ِب ْأ أي أفمماَِف،ِ أفْصممِل ِفيِ أس ْع ِْل ّنممُه اَ أأ

أكاَُح ألُه أيِحّل أل ِة ِن أممم ِه أأ ِد ألمم ِة أو أممم أأ ِه،ِ أو ِب أت أكمماَ أأْن ُم أو أز ( أجمم ْع أعممْن أي
ٍة)ِ،ِ ٍة ُحممّر أم ِل ْو ُمْسمم ٍة أأ ّيمم ِب أتاَ أتاَِع ِك ِتْم ِلِلْسمم ُلُح)ِ  أتْصمم ْو ( أأ أل:  ِقيمم أل (
ُلُح)ِ،ِ أأْن ألممُه أتْصمم أهاَ أل ِبمم أد ْو أيِجمم أر أل أأ ِد ْقمم ألممىَ أي أهاَ أع ِق أداَ أل أصمم أقمماَ

أمْن أو ألىَ: { أعاَ ْع ألْم أت ِط أت ُكْم أيْس ْن ْوًُل ِم أح أأْن أطمم ِكمم ْن أناَِت}ٍ أي أصمم ْلُمْح اَ
أة،ِ أي ُد اَْل أراَ ْلُم أناَِت أواَ أصمم ْلُمْح ِئممُر،ِ ِباَ أراَ أح ْل ُلُه اَ ْوُ أقمم أنمماَِت أو ْؤِم ْلُم أرىَ اَ أجمم
ألىَ ِلِب،ِ أع أغاَ ْل أوُْجُه اَ ْل أمْرُجوُُح أواَ ْل ِر ِفمميِ اَ ْيمم ِة،ِ أغ أح ِل أنمماَِء اَلّصمماَ أقْر ْل أكاَ

ِء أقاَ ْت أوُّجُه أواَلّر ْعِض ِبُحُصوُِل ُي أعاَِت أب أتاَ ِتْم أهاَ،ِ اَِلْس ّليِ ِب أوُ أت ْلُم أنىَ أواَ أب
أف أل ْلِخ أهمماَ اَ ألممىَ ِفي ألِف،ِ أع ْلِخ أممماَ اَ أذاَ ِفي أنْت إ أتممُه أكمماَ ّي أتْح ِوُ أغمم أب ْل أواَ

أم أز ِز أج أوُاَ أج ِة ِب أم أْل أناَ اَ أع ُه أوُاَِب أم أجمم ْل ْنِع اَ أم ْل أك،ِ ِبمماَ أنمماَ ْوُ ُه ألمم أف أر ( أد أقمم
ألممىَ ٍة أع أبمم ِئ ّلممْت أغاَ أمممٌة ألممُه أح أقممُه إْن أأ ّقٌة ألِح أشمم ٌة أم أر ِه ِفمميِ أظمماَ

أهاَ ِد ْو أقْص أف أأ ًنىَ أخاَ أتُه)ِ،ِ ِز ّد ْي ُممم أة أأ ّد ِه ُممم ِد ِإّل أقْصمم أل أو أتِحممّل أف
أمممُة ألممُه أْل أط اَ أب أضمم أممماَُم أو ِْل أة اَ ّق أشمم أم ْل أة،ِ اَ أر أبمم أت ْع ْلُم أأْن اَ أب ِبمم أسمم ْن ُي

أهاَ ُل أم أت ألِب ِفيِ ُمْح ِة أط أج ْو ألىَ اَلّز أراَِف،ِ إ ِْلْس ِة اَ أز أو أجاَ ّد،ِ أوُم أح ْل  اَ
ْوُ(      أل أد أو أج ًة أو أؤّجٍل ُحّر ْو ِبُم ُدوِن أأ ِر ِب ْه أوُ أم ُه أو ْثٍل)ِ  ِدٌر ِم أقاَ

ِه ْي أل أصّح أع أْل أفاَ ٍة ِحّل ( أم ألىَ ِفيِ أأ ُْلو أن اَ ّنممُه ُدو أِل ِة)ِ ;  أي ِن ّثاَ <ص: اَل
ِفي250ِ ألىَ >  ُْلو ْد اَ ِدُر أل أق ْق ألىَ أي ِر أع ْه أم ْل أد اَ ْن ِه،ِ ِع ِل ُلوُ ِفمميِ ُح أو

ِة أي ِن ّثاَ ِدٌر اَل ألىَ أقاَ أكاَِح أع ٍة،ِ ِن أوْجُه ُحّر ِنيِ أو ّثاَ ألىَ ِفيِ اَل ُْلو ُنممُه اَ ّك أم أت
أكاَِح ِمْن ٍة،ِ ِن ِفيِ ُحّر ِة أو أي ِن ّثاَ ّنُة اَل ْلِم ْقِص،ِ اَ ّن أب ِباَل ُأِجي أأّن أو أة ِب ّن ْلِم اَ

ِه ألممٌة ِفيمم ِلي أيمماَِن أق أر أج ِة ِل أد أعمماَ ْل ِة اَ أح أم أسمماَ ْلُم ِر،ِ ِفمميِ ِباَ ُهمموُ ْلُم أأْن اَ أو )
أف أخاَ أأْن أي ِبم ًنمىَ)ِ  أب ِز ِلم ْغ ُتُه أت أوُ ْه أف أشم ُع أيْضم ُه أو أوُاَ ْقم ألِف أت أممْن ِبِخ

أفْت ُع ُتُه أض أوُ ْه ْو أش أي أأ ِوُ ُه أق أوُاَ ْق أل أت ألىَ أقاَ أعاَ أك أت ِل أذ أمْن { أيِ ِل أخِشمم
أت أن أع ْل ْي اَ أأ ُكْم}ٍ  ْن ًنىَ،ِ ِم ُلُه ِز أأْصمم ّقُة أو أشمم أم ْل أيِ اَ ِه ُسممّم أنممىَ ِبمم ; اَلّز

ّنُه أهاَ أِل أع ّد ِفيِ أم أحمم ْل أياَ ِفمميِ اَ ْن ّد ِة اَلمم أبمم ُقوُ ُع ْل ِه أواَ أرىَ،ِ ِفمميِ ِبمم ُْلْخمم اَ
أم ِل ُع أذاَ ِمْن أو أتممُه أمممْن أأّن اَلّشممْرِط أه أمممٌة أتْح ِكممُح أل أأ ْن أرىَ،ِ أي ُأْخمم

ْوُ أل أف أنُه ( أك ِء أأْم أراَ ِبِشمم أسّر)ِ  ٍة،ِ أت أممم أل أأ أف أف ( ْوُ أصممّح)ِ،ِ ِفمميِ أخمم أْل أل اَ أف
أكاَُح ألُه أيِحّل ِة،ِ ِن أمم أْل ِنيِ اَ ّثمماَ ّنمُه أيِحمّل أواَل أِل ُع أل ;  ِطي أت أل أيْسمم ْوُ أطمم
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ٍة،ِ أذاَ ُحممّر أهمم أوُ أو ِة،ِ ِفمميِ اَلّشممْرُط ُهمم أممم أْل ْوُ اَ ألمم أل أو ّنُف أقمماَ أصمم ْلُم اَ
ِر أحّر ْلُم ِكْح ألْم أكاَ ْن أة أي أم أْل أن اَ أن،ِ أكاَ أس ِإّن أأْح أف أفمم أل ْلِخ أك ِفمميِ اَ ِلمم أذ

ْوُِف ِفمميِ أل أخمم ْل ْطممِع ِفمميِ اَ أق ْل ِه،ِ اَ ِئ أفمماَ ِت ْن أهاَ)ِ،ِ ِباَ ألُم ِإْسمم أو أل ( أتِحممّل أف
ّيُة ِب أتاَ ِك ْل ْلُحّر اَ ِم ِل ِل ْلُمْس ِه اَ ِل ْوُ أق ألىَ ِل أعاَ أفِمْن أت أكْت أماَ { أل ُكْم أم ُن أممماَ ْي أأ

ُكْم ِمْن ِت أياَ أت أتِحّل أف أو أناَِت}ٍ ( ْؤِم ْلُم ٍد ِلُحّر اَ ْب أع ْيِن أو ّي ِب أتاَ أمممٌة ِك ّيممٌة أأ ِب أتاَ ِك
ألىَ أماَ أع ِه ِئ أوُاَ ِت ّديِن،ِ ِفمميِ اَلّصِحيِح)ِ ِلْسمم ِنيِ اَلم ّثماَ ُقمموُُل أواَل أهمماَ أي ْفُر ُك
ٌع ِن أهاَ،ِ ِمْن أماَ أكاَِح أل ِن ٍد ( ْب أع ٍم ِل ِل أِلّن ِفيِ ُمْس ِر)ِ ;  ُهوُ أمْش ْل أهمماَ اَ أر ْف ُك
ٌع ِن أهاَ،ِ ِمْن أماَ أكاَِح ِنيِ ِن ّثاَ أماَ ألُه أتِحّل أواَل ِه ِئ أوُاَ ِت ّق ِفمميِ ِلْسمم أل اَلممّر أو

ّد أكاَِح ِحّل ِفيِ ُب ْلُحّر ِن ِبيِّ اَ أتاَ ِك ْل أة اَ أم أْل أة اَ ّي ِب أتاَ ِك ْل أف أأْن ِمممْن اَ أخمماَ أي
ًنىَ،ِ أد ِز ِق ْف أي أة أو ْلُحّر أماَ اَ أمُه أك ِه ِكيِّ أف ْب ِهمْم،ِ ِمْن اَلّس ألِم ِإْن أك ألمْم أو

أصّرْح ِه ُي ِعيِّ ِب ِف أل اَلّراَ ُه أو ْيُر أمْن أغ أو أهاَ ( ْعُض ٌق أب ِقي أل أر أف ٍة)ِ  أقمم ِقي أر أك
أهاَ ِكُح ْن ْلُحّر أي أد إّل اَ ْن أممماَِع ِع ِت ِة اَلّشممُروِط اَْج أر ُكوُ ْذ أممم ْل ْوُ اَ ألمم أو أح ( أكمم أن

أمًة ُحّر أشْرٍط أأ أر ُثّم ِب أس ْي ْو أأ أح أأ أكمم ًة أن أفِسممْخ ألممْم ُحممّر ْن أمممُة)ِ،ِ أت أْل اَ
ِة ّوُ ُق ِم ِل أواَ ّد ْو251ُ<ص:  اَل ألم أو أع > ( أمم ُه أتِحمّل أل أممْن أج أممًة أل أأ

ًة أمًة ُحّر أأ ٍد)ِ،ِ أو ْق أع أأْن ِب أل أكمم ُقمموُ أمممْن أي أل ِل ُتممك ألممُه أقمماَ ّوْج ِتمميِ،ِ أز ْن ِب
ْلت ِب أق ِتيِ:  أم أأ أماَ،ِ أو ُه أح أكاَ ألممْت ِن أط أب ًعمماَ ( ْط أق أمممُة)ِ  أْل ِء اَ أفمماَ ِت ْن ُشممُروِط ِل

أهاَ،ِ أكاَِح أل ِن ُة ( ْلُحّر ًقاَ ِفيِ اَ ِري ْف أت ِر)ِ  أه ْظ أْل ِة،ِ اَ أق ْف ِنيِ ِللّص ّثاَ ُطُل أواَل ْب أت
ُة ْلُحّر ْيًضاَ اَ أراًَراَ أأ ِعيِض ِمْن ِف ْب ِد،ِ أت ْق أع ْل ْوُ اَ أل أماَ أو ُه أع أم أتِحممّل أمممْن أج

أممُة ألُه أْل ٍد،ِ اَ ْقمم أع أأْن ِب أيْت أكم ُة أرِضمم ْلُحمّر ْأِجيممِل اَ أت ِر،ِ ِب ْهم أم ْل ألمْت اَ أط أب
أمممُة أْل ًعمماَ اَ ْط أهمماَ أق ّن ِل

أ ِرُن أل ;  أقمماَ أة،ِ ُت ْلُحمّر أمماَ اَ ْدُخُل أل أك أهمماَ،ِ أتم ْي أل أع
ِه ِئ أناَ ْغ ِت أهاَ،ِ أوِلْس ْن ِفيِ أع ِة أو ْلُحّر أقاَِن اَ ِري أممماَ أط ُه أجُح اَلّشممْرِح ِفمميِ أأْر

ِر ِغي ّنممُه اَلّص ألممىَ أأ ْيِن،ِ أع أل ْوُ أقمم ْل ِنيِ اَ ّثمماَ ُع أواَل ْطمم أق ْل ألِن اَ ْط ُب ْل ّنممُه ِبمماَ أِل  ;
أع أم أن أج ْيمم ْيممِن أب أت أأ أر ُد أيُجمموُُز اَْم أراَ ْفمم أممماَ،ِ ُكممّل إ ُه ْن ُع ِم ِنمم أت أيْم ُع أف أجْممم ْل اَ

أماَ ُه أن ْي ْيِن،ِ أب أت ُْلْخ أق أكمماَ أفممّر ّوُل أو أْل أأّن اَ أح ِبمم أكمماَ ِة ِن ْلُحممّر أوُىَ اَ ْقمم ِمممْن أأ
أكاَِح ِة،ِ ِن أم أْل أتاَِن اَ ُْلْخ أس أواَ ْي أماَ أل ِه أوُىَ،ِ ِفي ْقمم أل أأ ِة: ِفمميِ أقمماَ أضمم ْو اَلّر
ْوُ أل أح أو أك ْيِن أن أت أم ٍد ِفيِ أأ ْق أل أع أط أماَ أب ُه أح أكاَ ًعاَ ِن ْط ْيِن.ٍ  أق أت ُْلْخ أكاَ

ٌع(      ُد)ِأفْر أل أو ِة :  أم أْل ِة اَ أح ُكوُ ْن أم ْل ٌق اَ ِقي أهاَ أر ِك ِل أماَ ًعاَ ِل أب أهاَ،ِ أت أل
ِإْن أن أو أهمماَ أكمماَ ْوُج ْلُحممّر أز ّيمماَ،ِ اَ ِب أر ِفمميِ أع ْوٍُل أو ٍم أقمم ِدي أد أأّن أقمم ألمم أو

ِبيِّ أر أع ْل أهْل ُحّر،ِ اَ ِه أو ْي أل ُتممُه أع أم ِر،ِ ِقي ْغُرو أم ْل ْو أكمماَ أء أل أأ ِه أشمميِْ ْيمم أل أع
أضاَ ِر أهاَ ِل ِد ّي أن أس أهاَ ِحي أج ّو ّياَ أز ِب أر ألِن.ٍ  أع ْوُ أق

ألىَ أيْحُرُم أفْصٌل(      ِم أع ِل ْلُمْس أكاَُح اَ ِن أب أل أمْن ( أتاَ أهاَ ِك أل
ٍة ّي ِن أث أوُ ٍة أك ّي أمُجوُِس ألُه أو أتِحّل)ِ  أل أو أقمماَ ّيٌة)ِ  ِب أتاَ ِك أل ( أو ألىَ: { أعمماَ ِكُحمموُاَ أت ْن أت

أكاَِت ِر ْلُمْش ّتىَ اَ أل أح أقاَ أو ْؤِمّن}ٍ  أناَُت ُي أص ْلُمْح أواَ أن ِمْن { ِذي ّلمم ُتمموُاَ اَ ُأو
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أب أتاَ ِك ْل ْي ِمْن اَ أأ ُكْم}ٍ  ِل ْب ُكْم ِحّل أق ِكْن أل أل ّيممٌة ( ِب أتاَ ِك ُه)ِ  أر ْك ّيممٌة)ِ ُت ِب أحْر )
أماَ ِة ِفيِ ِل أم أقاَ ِْل ِر ِفمميِ اَ أحممْرِب أداَ ْل ِر ِمممْن اَ ِثيمم ْك ِهْم أت ِد أوُاَ ْد أسمم أقمم أو

ّق،ِ أر أت أيِ ُتْسمم ِهمم ْنممُه أحاَِمممٌل أو أل ِم أبممُل أو ْق أهمماَ ُي ُل ْوُ أهمماَ أأّن أق أل ِمممْن أحْم
ٍم ِل ُه ُمْس أر ْك ُت أذاَ)ِ  أك أو ّيٌة ( ِذّم ألممىَ ( ّنممُه أع أِل أخمماَُف اَلّصممِحيِح)ِ ;  ِمممْن أي
ْيممِل أم ْل أهمماَ اَ ْي أل أة إ أنمم ْت ِف ْل ّديِن،ِ ِفمميِ اَ ُلُه اَلمم ْوُ أقمم ّيٌة أو أمُجوُِسمم ُه أو ِهُر أظمماَ

ْطممُف أع ْل ألممىَ اَ ٍة،ِ أع ّيمم ِن أث أوُ أو ُهمم ِنمميِّ أو ْب ألممىَ أم ِد أع أحمم ْيِن أأ أل ْوُ أقمم ْل أأّن اَ

أس أمُجوُ ْل أب أل اَ أتاَ ُهْم،ِ ِك أبُه أل أْلْش ّنُه أواَ أن أأ ُهممْم أكاَ أتمماٌَب أل ُه ِك ُلوُ ّد أبمم أو
أع ِف ِكْن أفُر ُهْم أتِحممّل أل أل ُت أح أك أنمماَ ّنممُه ُم أِل أب أل ;  أتمماَ ِهْم ِك ِدي ْيمم أ

أ أن،ِ ِب اَْل
أل ُنُه أو ّق أي أت ْبُل ِمْن أن أتاَُط،ِ أق أنْح أمممُل أف أت ُيْح أف أأْن أو ِطمم ْع ألممىَ أي أمممْن أع

ُق ِف أوُاَ ُي أه أف أب أْلْش ّيُة اَ ِن أث أوُ ْل ُة أواَ أد ِب أثِن،ِ أعاَ أوُ ْل أهاَ اَ ُل ْث ُة أوِم أد ِبمم اَلّشممْمِس أعاَ
ِم ّنُجمموُ ِر أواَل أوُ ِتمميِ أواَلّصمم ّل أهاَ،ِ اَ أن ُنوُ أتْحِسمم أثُن أيْس أوُ ْلمم أنُم أواَ أل أواَلّصمم ِقيمم

أنىَ ْع أم ٍد،ِ ِب أل أواَِح ِقي أثُن أو أوُ ْل أن أممماَ اَ أر أكمماَ ْيمم ٍر أغ ّوُ أصمم أنُم ُم أممماَ أواَلّصمم
أن ّوًُراَ،ِ أكمماَ أصمم ّيممُة ُم ِب أتاَ ِك ْل أواَ ّيممٌة ( ِد ُهوُ ْو أي ّيٌة أأ ِن أراَ أكٌة أل أنْصمم أمّسمم أت ُم

ِر ُبوُ ِه)ِ،ِ ِبمماَلّز ِر ْيممم أغ أكُصمممُحِف252<ص:  أو أس،ِ ِشممميٍث،ِ >  ِريمم ْد ِإ أو
أم ِهي أراَ ْب ِإ ِهْم أو ْي أل ُة أع أل ألُم،ِ اَلّص أل أواَلّسمم أهمماَ أتِحممّل أف ُت أح أك أناَ ْبممُل ُم ; أق

أر أماَ أِلّن ِكمم ِزْل ألممْم ُذ ْنمم ٍم أي ْظمم أن أدّرُس،ِ ِب ألممىَ،ِ ُيمم ْت ُي أممماَ أو ّن ِإ أيِ أو ُأوِحمم

ِهْم ْي أل أنًة،ِ إ أي أعاَ أل ُم ِقي ّنُه أو أِل أكٌم ;  أوُاَِعُظ ِح أممم أكمماٌَم أل أو ُع،ِ أأْح ِئ أراَ أشمم أو
ِإْن أف ُكْن ألْم ( ّيُة أت ِب أتاَ ِك ْل ّيًة)ِ،ِ اَ ِل ِئي أراَ ْو إْس ِد ِمْن أأ أل أل أو ِئي أراَ أوُ إْسمم ُهمم أو

ُقوُُب ْع ِه أي ْي أل ُة أع أل ألُم،ِ اَلّص أهُر أواَلّسم ْظ أْل أفماَ ِم ( ِل ْلُمْس ِل أهماَ)ِ  ّل (إْن ِح
أم ِلمم أهمماَ ُدُخمموُُل ُع ْوُِم أك ِفمميِ أق ِلمم ْي أذ أأ ّديِن)ِ  أسممىَ ِديممِن اَلمم ْو ُموُ أأ

أسممىَ أممماَ ِعي ِه ْي أل ُة أع أل ألُم،ِ اَلّصمم أل أواَلّسمم ْبمم أق ِه ( ِه)ِ،ِ أنْسممِخ ِريِفمم أتْح أو
ِهْم ِك أمّس أت أك ِل ِل أذ ّديِن ِب أن اَل أن ِحي ُهْم أحّقاَ أكاَ ُل ُدُخمموُ ْكِفمميِ)ِ  أي أل:  ِقيمم أو )

أك ِفيِ ِل ّديِن،ِ أذ أل اَل ْب أق ٌء ( أوُاَ أسمم ِه)ِ  ُلمموُاَ أنْسِخ أخ أل أد ْبمم ِه أق ِريِفمم أأْم أتْح

ُه،ِ أد ْع ِهْم أب ِك أمّس أت ّديِن ِل أل ِباَل ْب ِه،ِ أق أل أنْسِخ ِنيِ:  ّثاَ أع ألممُه أتِحممّل أواَل أممم
ِد ِر،ِ اَلّشْرِط ُوُجوُ ُكوُ ْذ أم ْل ِء اَ أفاَ ِت ْن أسممِب أوِل ّن ألممىَ اَل أل،ِ إ ِئي أراَ ْوُ إْسمم ألمم أو
أنْت ٍم ِمْن أكاَ ْوُ أم أق ِل ُهْم ُع ُل أك ِفيِ ُدُخوُ ِلمم ّديِن أذ أد اَلمم ْعمم ِه،ِ أب ِريِفمم أتْح

ِه أنْسممِخ أمممْن أو أد أك ّوُ أهمم ْو أت أر أأ أنّصمم أد أت ْعمم ِة أب أثمم ْع أنمماَ أب ّي ِب ِه أن ْيمم أل أضممُل أع ْف أأ

ِة أل ِم،ِ اَلّص أل أل أواَلّس أذاَ أتِحّل أف أك أد أمْن أو ّوُ أهمم أد أت ْعمم ِة أب أثمم ْع أسممىَ أب ِعي
ِه ْي أل أضُل أع ْف ِة أأ أل ِم اَلّص أل أصّح ِفيِ أواَلّس أْل أذاَ اَ أك ْوُ أو أنْت ألمم ِمممْن أكمماَ
ٍم ْوُ ألْم ألْم أق ْع ُهْم ُي ّن أ

ُلوُاَ أ أخ أك ِفيِ أد ِل ّديِن أذ أل اَلم ْبم ِريمِف أق ّتْح ْو اَل أأ

ُه أد ْع ْو أب أل أأ ْبمم ّنْسممِخ أق ْو اَل ُه أأ أد ْعمم ًذاَ أتِحممّل أل أب أيمماَِط أأْخمم ِت أأّممماَ ِباَِلْح

أتِحّل اَلسراَئيلية،ِ ِر ِمْن أف ْي ٍر أغ أظ ألممىَ أن أهمماَ أأّن إ أء أباَ ًعمماَ آَ ُلمموُاَ أم أخ أد
أك ِفيِ ِل ّديِن أذ أل اَل ْبمم ِه،ِ أق ِريِفمم ْو أتْح ُه أأ أد ْعمم أل أب ْبمم أق ِه أو <ص: أنْسممِخ
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أرِف253 أش ِل أهاَ،ِ >  ِب أس أد أأّماَ أن ْع ّنْسِخ أب ِة اَل أث ْع أب أناَ ِب ّي ِب ِه أن ْي أل أضممُل أع ْف أأ

ِة أل ِم،ِ اَلّص أل أل أواَلّس ُق أف ِر أفاَ ِه ُت أهاَ اَلسراَئيلية ِفي أر ْي  أغ
ّيُة(       ِب أتاَ ِك ْل أحُة أواَ ُكوُ ْن أم ْل ٍة اَ أم ِل ٍة ِفمميِ أكُمْس أقمم أف ٍم أن أقْسمم أو

ألٍق)ِ،ِ أط ألِف أو أوُاَُرِث ِبِخ ّت أبُر اَل ُتْج أو ألىَ ( ْيممٍض ُغْسِل أع أفمماٍَس)ِ أح ِن أو
أعممْت إْن أن أت ْنممُه اَْم ّقممِف ِم أوُ أت ْلِحممّل ِل ِه،ِ اَ ْيمم أل أتِقممُر أع ْف أي أدُم أو ِة أعمم ّيمم ّن اَل

ِة،ِ أر أممماَ ِللّضممُرو ِة ِفمميِ أك أم ِل ْلُمْسمم ِة،ِ اَ أنمم ُنوُ أمْج ْل أذاَ اَ أكمم أو ْي ( أأ أبممٌة)ِ  أناَ أج
أهاَ،ِ ُل أتْرُك ُغْس أو ْكِل ( أبممُر أأ ُتْج ٍر)ِ  ِزيمم ْن أممماَ ِخ ِه ْي أل ِفمميِ أع أممماَ ( ِل ِر)ِ  أهمم ْظ أْل اَ

ْكممِل ِفمميِ ِر،ِ أأ ِزيمم ْن ْلِخ أتممْرِك اَ ُغْسممِل أو ْل ِر ِمممْن اَ أذاَ ْق ِت أتممْرِك اَِلْسمم أو
ِظيِف ْن ّت ِنيِ اَل ّثاَ أبُر أل أواَل ألىَ ُتْج أك أع ِل ّنُه أذ أِل ُع أل ;  أن أع،ِ أيْم أتاَ ِتْم اَِلْسمم

أبُر ُتْج أو أيِ ( أمٌة ِه ِل ألىَ أوُمْس أماَ)ِ ِممْن أنِجممِس أممماَ أغْسمِل أع ِه ِئ أضماَ ْع أأ

أن ّك أم أت أي أتاَِع ِمْن ِل ِتْم أهاَ اَِلْس أتْحُرُم ِب أو ٌة ( أد ّل أوُ أت ِنيِّ ِمْن ُم أث ٍة)ِ أو ّيمم ِب أتاَ ِك أو
أِلّن أب ;  أساَ ِت ْن ألىَ اَِل أْلِب إ أوُ اَ ُه ُتُه،ِ أتِحّل أل ِمّمْن أو أح أك أنمماَ أذاَ ُم أكمم أو )

ْي أأ ْكُسُه)ِ  ٌة أتْحُرُم أع أد ّلمم أوُ أت ِبيِّ ِمممْن ُم أتمماَ ٍة ِك ّيمم ِن أث أو ِفمميِ أو ِر)ِ ( أهمم ْظ أْل اَ
ًباَ ِلي ْغ ِم،ِ أت ِري ّتْح ِنيِ ِلل ّثمماَ أِلّن أتْحممُرُم أل أواَل أب ;  أسمماَ ِت ْن ألممىَ اَِل أْلِب،ِ إ اَ
أوُ ُه ُتُه،ِ أتِحّل ِمّمْن أو أح أك أناَ ِإْن ُم أو أفْت ( أل أيِ أخاَ ِه أو أة)ِ  أر أفممٌة اَلّساَِم ِئ أطاَ
ّد أع ِد ِمممْن ُت ُهمموُ أي ْل ُد اَ ُهمموُ أي ْل ُهممْم (اَ أو أن)ِ  ُئوُ ِب أفممٌة أواَلّصمماَ ِئ ّد أطاَ أعمم ِمممْن ُت

أرىَ أصاَ ّن أرىَ اَل أصاَ ّن ِهْم أأْصِل ِفيِ (اَل ِن أن ِدي ِإّل أحُرْم أل)ِ،ِ أو ْي أف ِإْن أأ أو
ألْم254<ص:  ُهْم >  ُفوُ ِل أخاَ ُْلُصوُِل،ِ ِفيِ ُي أماَ اَ ّن ِإ ُهْم أو ُفوُ أل ِفمميِ أخمماَ
ُفُروِع ْل أتُجوُُز اَ ُهْم،ِ أف ُت أح أك أناَ أماَ ُم أل أو ِق ِعيِّ أعْن ُن ِف ْيِن ِمْن اَلّشاَ أل ْوُ أقمم

ِة ِفيِ أح أك أناَ ِة ُم أر أن اَلّساَِم ِئي ِب أد أمْحُموٌُل أواَلّصاَ ْن ِر ِع ُهمموُ ْلُجْم ألممىَ اَ أع
ْفِصيِل ّت ِر اَل ُكوُ ْذ أم ْل ْنُصوُِص اَ أم ْل ِه اَ ْي أل ِر ِفيِ أع أص أت ِنيِّ،ِ ُمْخ أز ْلُم ْد اَ أقمم أو

أل ِق أن أأّن ُن ِئي ِب أقٌة اَلّصاَ ِفْر أتاَِن:  أق ُق ِفْر ِف أوُاَ أرىَ ُت أصمماَ ّن ُأُصمموُِل ِفميِ اَل

ّديِن أرىَ اَل ُأْخ ُهْم أو ُف ِل أخاَ ُد ُت ُب ْع أت أب أو ِك أوُاَ أك ْل أة،ِ اَ أع ْب ُتِضيُف اَلّس أر أو أثاَ اَْل
أهاَ،ِ ْي أل ْنِفيِ إ أت أع أو ِن أر اَلّصاَ أتاَ ْلُمْخ ْد اَ أقمم أتممىَ أو ْف ّي أأ ِر أطْخ ِْلْصمم ِهممْم اَ ِل ْت أق ِب

أتىَ ألّماَ ْف أت ِهُر اَْس أقاَ ْل أء اَ أهاَ أق ُف ْل ِهْم اَ  ِفي
ْوُ(      أل أد أو ّوُ أه ِنيِّ أت أراَ ْو أنْص ْي أأ أأ ْكُسُه)ِ  أر أع أنّص ّي أت ِد ُهوُ ألْم أي )

أقممّر ّنممُه ِفمميِ ُي أِل ِر)ِ ;  أهمم ْظ أْل أث اَ أد ًنمماَ أأْحمم ِطًل،ِ ِدي أد أبمماَ ْعمم ِه أب ِفمم أراَ ِت ْع اَ
ِه،ِ ِن أل ْط ُب أل ِب أقّر أف ِه ُي ْي أل أممماَ أع ْوُ أك ّد ألمم أتمم ِلُم،ِ اَْر ْلُمْسمم ِنيِ اَ ّثمماَ أقممّر أواَل ُي
ِوي أساَ أت ْيِن ِل أن ّدي ِر ِفيِ اَل ِري ْق ّت ِة،ِ اَل أي ْلِجْز ِإْن ِباَ أف أنْت ( ًة أكمماَ أأ أر ألممْم اَْممم

ًعاَ أتِحّل ِري ْف أت ٍم)ِ  ِل ألىَ ِلُمْس ّنُه أع أقّر،ِ أل أأ ِإْن ُي أف أنْت ( أتُه)ِ أكمماَ أح ُكمموُ ْن أم
ْي ِم أأ ِل ْلُمْس ِة اَ ّد ِر أك أف ِإْن ( أف ٍة)ِ  أم ِل أن ُمْس ُد أكاَ ّوُ أه ّت ْو اَل أنّصُر أأ ّت أل اَل ْب أق

ّدُخوُِل أزْت اَل أنّج أقُة أت ُفْر ْل ْو اَ ُه أأ أد ْع أفْت أب ّق أوُ ألىَ أت ِء أع أضاَ ِق ْن ِة،ِ اَ ّد ِعمم ْل اَ
أل أو أبُل ( ْق ْنُه ُي ّنُه إّل ِم أِل ألُم)ِ ;  ِْلْس أقّر اَ ألِن أأ ْط ُب أل أماَ ِب أقمم أت ْن ْنممُه،ِ اَ أع
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أن أكاَ ِقّراَ أو ألِن ُم ْط ُب ِقِل ِب أت ْن ْلُم ِه،ِ اَ ْي أل ِفيِ إ أو ْوٍُل ( ْو أق ِه أأ ِنمم ّوِل)ِ ِدي أْل اَ
ِوي أساَ أت ْيِن ِل أن ّدي ِم،ِ ِفيِ اَل ْك ْلُح ْوُ اَ ألمم أبممىَ أو أم أأ أل ِْلْسمم ألممىَ اَ ْوُِل أع أقمم ْل اَ

ّوِل،ِ أْل ْو اَ أم أأ أل ِْلْسمم أنممُه اَ ِدي أل أو ّو أْل ًعمماَ اَ ألممىَ أجِمي ْوُِل أع أقمم ْل ِنيِ اَ ّثمماَ اَل
ْوٍُل أفِفيِ ْو أق ٍه أأ أتُل،ِ أوْج ْق أبُه ُي أْلْش ُق أبْل أل أواَ أح ْل ِه،ِ ُي ِن أم ْأ أممم ْوُ ِب ألمم أو )

ّي ِد ُهوُ أي أن)ِ  ّث أوُ ْو أت ِنيِّ،ِ أأ أراَ ألْم أنْص أقّر ( أماَ ُي ِفي ْنُه أو أبُل)ِ ِم ْق ألِن)ِ ُي ْوُ أق ْل (اَ
أماَ ُه ُد أح ألُم أأ ِْلْس أقْط،ِ اَ ِنيِ أف ّثاَ أوُ أواَل ْو ُه ُنُه أأ ّوُل ِدي أْل ِفمميِ اَ ِلٍث أو أثمماَ

ْو ِه أأ ِوي أساَ ِإْن ُم أنْت أف ٌة أكماَ أأ أر أت اَْممم ٍم أتْحمم ِل أزْت ُمْسم أنّجم أقمُة أت ْلُفْر اَ
أل ْب ّدُخوُِل أق أفْت اَل ّق أوُ أت ُه،ِ أو أد ْع ألىَ أب ِء أع أضاَ ِق ْن ِة،ِ اَ ّد ِعمم ْل ْوُ اَ ألمم أو أد ( ّوُ أهمم أت

ِنيِّ أث ْو أو أر أأ أنّص ِه ألْم أت ِل أقاَ ِت ْن أقّر)ِ ِل أقّر أل أعّماَ ُي ِه ُي ْي أل ألىَ أع ِطممٍل،ِ إ أباَ
ِطُل أباَ ْل ُد أل أواَ أة ُيِفيمم أل ِر،ِ أفِضممي أراَ ْقمم ِْل ّيممُن اَ أع أت أي أو ألُم ( ِْلْسمم ٍم اَ ِل أكُمْسمم

ّنُه ِإ أف ّد)ِ  أت ّيُن اَْر أع أت ِه ِفيِ أي ّق ألُم،ِ أح ِْلْس ِإْن اَ أبممىَ أف أل أأ ِتمم ألممىَ ُق أممماَ أع
ِتيِ ْأ أي ّد أباَِب ِفيِ أس أت ْلُمْر  اَ

أل(      ٌة أتِحّل أو ّد أتمم أل ُمْر ٍد)ِ  أحمم أن ِمممْن أِل ِلِمي ْلُمْسمم أهمماَ اَ ّن ِل
أ  ;

ٌة،ِ أر ِف أقممّر،ِ أل أكاَ أل ُت ِر ِمممْن أو ّفمماَ ُك ْل ِء اَ أقمماَ أب ِة ِل أقمم أل ِم أع أل ِْلْسمم أهمماَ،ِ اَ ِفي
ْوُ ألمم أو ّد ( أتمم ًعمماَ اَْر أم أجمماَِن)ِ  ْو ْو أز أأ أماَ ( ُه ُد أحمم أل أأ ْبمم أزْت ُدُخمموٍُل أق أنّجمم أت

ِم أد أعمم ِل أقُة)ِ  ُفْر ْل ِد اَ ّكمم أأ أكمماَِح أت ّن ّدُخوُِل اَل ْو ِباَلمم أأ ُه ( أد ْعمم أفممْت أب ِق ِإْن ُو أفمم
أماَ ُه أع أم ألُم أج ِْلْس ِة255<ص:  ِفمميِ اَ ّد ِعمم ْل أم > اَ أممماَ أداَ ُه أن ْي أب أكمماَُح)ِ  ّن اَل

ِإّل أو أقممُة ( ُفْر ْل أممماَ ِمممْن أفاَ ُه ْن ِة)ِ ِم ّد ْو اَلممّر أماَ ِمممْن أأ ِه ِد أحمم أيْحممُرُم أأ أو )
ُء أوُْط ْل ْلُزِل ِفيِ اَ أز أت ِل ّقِف)ِ  أوُ ّت ْلِك اَل أكاَِح ِم ّن أماَ اَل أث،ِ ِب أد أل أح أو ّد)ِ ( أحمم

ِه ِة ِفي أه ْب ِء ِلُش أقمماَ أكمماَِح،ِ أب ّن أتِجممُب اَل ُة أو ّد ِعمم ْل ْنممُه اَ أممماَ ِم ْوُ أك أق ألمم ّلمم أط
أتُه أأ أر أهاَ ُثّم اَْم أئ ِط ِة.ٍ  ِفيِ أو ّد ِع ْل اَ
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أوُ      ِفُر ُه أكاَ ْل ألىَ اَ ّي أع ٍة أأ ّل أن ِم أم أكاَ أل أأْس ِبيِّ ( أتاَ ْو ِك ُه)ِ أأ ْيُر أغ
ِنيِّ أث أوُ ْو أك أتممُه أمُجوُِسيِّ،ِ أأ أتْح أو ّيممٌة ( ِب أتاَ أم ِك ِز أداَ أوُاَ أجمم ِل أكمماَُحُه)ِ  أكمماَِح ِن ِن

ِم ِل ْلُمْس أهاَ اَ أم أل أل أأْس ْو)ِ  أأ أتُه ( أتْح ّيممٌة،ِ أو ِن أث أو ْو ( ّيٌة أأ أفممْت)ِ أمُجوُِسمم ّل أخ أت أف
ْنُه ْي أع ِلْم ألْم أأ أعُه ُتْس أل أم ْب أق أزْت ُدُخمموٍُل ( أنّجمم أممماَ أت ُه أن ْي أب أقممُة)ِ  ُفْر ْل اَ
ْو أأ ُه ( أد ْع أمْت أب أل أأْس ِة ِفمميِ أو ّد ِعمم ْل أم اَ أكمماَُحُه أداَ ْي ِن أأ ِإّل)ِ  ِإْن أو ألممْم أو

ِلْم أهمماَ ُتْسمم أأّن ِفي أصممّرْت ِبمم ألممىَ أأ أهاَ،ِ إ ِئ أضمماَ ِق ْن أممماَ اَ ُه أن ْي أب أقممُة)ِ  ُفْر ْل أفاَ )
ألٌة ِه،ِ (ِمْن)ِ ِحيِن أحاَِص ألِم ْوُ (إْس أل ْي أو أأ أمْت)ِ  أل أجُة أأْس ْو ُة اَلّز أر ِف أكاَ ْل اَ

ْوُج أصّر)ِ اَلّز أأ أو ألىَ ( ِه،ِ أع ِر ْف ْي ُك أأ ِه)ِ  ْكِس أع أك أف ِإْن ( أن أف أك أكاَ ِل أل أذ ْبمم أق
أزْت ُدُخوٍُل أنّج أقُة أت ُفْر ْل ْو اَ ُه،ِ أأ أد ْع أم أب أل أأْس ِة ِفيِ أو ّد ِع ْل أم اَ أكاَُحُه،ِ أداَ ِن

ِإْن ِلْم ألممْم أو أهمماَ ُيْسمم أقممُة ِفي ُفْر ْل أممماَ أفاَ ُه أن ْي أهاَ ِحيممِن ِمممْن أب ألِم إْسمم
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أقُة ُفْر ْل أماَ أواَ أر ِفي ِك أقُة ُذ أقممُة أل أفْسممٍخ ُفْر ألٍق ُفْر ْوُ أط ألمم أو أماَ ( أل أأْسمم

ًعاَ أم أم أماَ أداَ ُه أن ْي أب أكاَُح)ِ  ّن ّيُة اَل ِع أم ْل أواَ ِر ( ِذي ِبآِِخ ّل ْفِظ)ِ اَ ّل ِه أيْحُصُل اَل ِبمم
ألُم ِْلْس ِه أل اَ ِل ّو أأ ْيُث ِب أح أو أح ( أكاَ ّن أناَ)ِ اَل أدْم أل أأ أنُة أتُضّر ( أر أقاَ ِد)ِ ُم ْق أع ْل اَ

ْي ِد أأ ْق أكاَِح أع ّن ٍد اَل ْفِس ِلُم أوُ ( ِئٌل ُه أد أزاَ ْن ِم ِع أل ِْلْس أنْت اَ أكاَ ْيُث أو أح ِب
ًفاَ ألُه أتِحّل أتْخِفي أن)ِ  أبِب اَْل أس ِم ِب أل ِْلْس ِإْن اَ أو أيِ ( ِق أد أب ْن ُد)ِ ِع ْفِس ْلُم اَ

ِم أل ِْلْس أل اَ أف أممماَ ( ُه أن ْي أب أح)ِ  أكاَ ُدوُم ِن أقممّر أيمم ُي أف ألممىَ ( أكماٍَح أع أل ِن ِلمميِّ ِب أو
ٍد،ِ ُهوُ ِفمميِ أوُشمم ٍة أو ّد أيِ ِعمم أيٌة ِهمم أقِضمم ْن أد ُم ْنمم ِم)ِ،ِ ِع أل ِْلْسمم ِء اَ أفمماَ ِت ْن ِل
ِد ْفِس ْلُم أدُمُه اَ ألِف أع ِر ِبِخ ْيمم ِة أغ أي أقِضمم ْن ْلُم أل اَ أقممّر أف ألممىَ ُي أكمماَِح أع ّن اَل

أهمماَ ِء ِفي أقمماَ أب ِد ِل ْفِسمم ْلُم أقممّر اَ ُي أو)ِ  ألممىَ ( أكمماٍَح،ِ أع ٍة ِن ّد ِبُممم ّقٍت)ِ  أؤ (ُممم
أن ِري ِعْش أنًة256<ص:  أك أس ُه (إْن >  ُدو أق أت ْع ُكوُُن اَ أي أو ًداَ)ِ  ّب أؤ ْكممُر ُم ِذ

ْقِت أوُ ْل ًوُاَ اَ ْغمم ألِف أل أذاَ أممماَ ِبِخ ُه إ ُدو أقمم أت ْع ًتمماَ اَ ّق أؤ ّنُه ُم ِإ أذاَ أفمم أل إ أصمم أح
ألُم،ِ ِْلْس ْد اَ أق أيِ أو ْقِت ِمممْن أبِقمم أوُ ْلمم ٌء اَ أقممّر أل أشمميِْ ألممىَ ُي ِه أع أكمماَِح ِن

أذاَ أك أو ْوُ ( أن أل أر ألٌم أقاَ أة إْس ّد أأْن ِع ِب ٍة)ِ  أه ْب أماَ ُش أل أد أأْس ْعمم أهاَ،ِ أب ُعُروِضمم
أل ْب أق أهاَ أو ِئ أضاَ ِق ْن ّنُه اَ ِإ أقّر أف ألىَ ُي أكاَِح أع ّن ِذي اَل ّل أضْت اَ أر ألىَ ألُه،ِ أع أع )

أهمماَ ّن ِل
أ أهِب)ِ ;  ْذ أممم ْل ُع أل اَ أفمم أح،ِ أتْر أكمماَ ّن ِفمميِ اَل ٍه أو ِريممِق ِمممْن أوْجمم ّط اَل

ِنيِ ّثاَ أقممّر أل اَل ِه ُي ْيمم أل أممماَ أع أكمماَُح أيُجمموُُز أل أك ِة،ِ ِن ّد أتمم ْع ْلُم أل اَ أكمماَُح ( ِن
ِه ِت ْن ِب أك ٍم)ِ  أر ِه أمْح ُأّممم ِة أو أجمم ْو أز ِه أو ِبيمم أ

ْو أ ِه أأ ِنمم ْب ّنُه اَ ِإ أقممّر أل أفمم ِه ُي ْيمم أل أع
ِم ُلممُزو ِد ِل ْفِسمم ْلُم ْوُ ألممُه اَ ألمم أو ْوُج،ِ ( أم)ِ اَلممّز أل ُثممّم أأْسمم أم ( أر ُثممّم أأْحمم

ِفيِ أمْت)ِ  أل ِة أأْس ّد ِع ْل أوُ اَ ُه أو ِرٌم ( أكاَُح ُمْح ّن ِقّر)ِ اَل ألىَ ُأ أع أهِب)ِ ; ( ْذ أم ْل اَ
أم أِلّن أراَ ِْلْح ّثُر أل اَ أؤ ِم ِفيِ ُي أواَ أكاَِح،ِ أد ّن ِفمميِ اَل ْوٍُل أو أع أقمم أطمم ِه أق ِبمم

ُهْم ْعُض أقّر أل أب ِه ُي ْي أل أماَ أع أكاَُح أيُجوُُز أل أك ِم ِن ِر ْلُمْح اَ
ْوُ(      أل أح أو أك ًة أن ًعمماَ ُحّر أم أمًة)ِ  أأ ْو أو ًبمماَ أأ ّت أر ْي ُم أأ ألُموُاَ)ِ  أأْسمم أو )

ْوُج أتاَِن اَلّز أأ أمْر ْل أعممُه أواَ أنممْت أم ّي أع أت ُة ( ْلُحممّر أعْت اَ أف أد ْنمم أمممُة أواَ أْل ألممىَ اَ أع
ّنُه أِل أهِب)ِ ;  ْذ أم ْل أكاَُح ألُه أيُجوُُز أل اَ ٍة ِن أم أع أأ ِد أممم ٍة ُوُجمموُ أتممُه،ِ ُحممّر أتْح

ِفيِ ْوٍُل أو ِريممِق،ِ ِمممْن أق ّط ِنيِ اَل ّثمماَ ُع أل اَل ِف أد ْنمم أمممُة أت أْل أظممًراَ اَ ألممىَ أن إ
أساَِك ِْلْم ِة اَ أم أداَ ِت أكاَِح أكاَْس ّن أكاَُح أل اَل ِن أو ِه.ٍ ( ِئ أداَ ِت ْب ِر أكاَ ّفمماَ ُك ْل أصممِحيٌح)ِ اَ

ْي ُكمموٌُم أأ ِه أمْح ِت ألممىَ ِبِصممّح أع أل ( أقمماَ ُتممُه اَلّصممِحيِح)ِ  أأ أر أواَْم ألىَ: { أعمماَ أت
أة أل ألْت أحّماَ أقاَ أو أطِب}ٍ { أح ْل ُة اَ أأ أر أل اَْم ِقيمم أو أن}ٍ ( ْوُ أع أِلّن ِفْر ٌد)ِ ;  أفاَِسمم

أر ِه ّظمماَ ُهممْم اَل ُل أل أكمماَِح،ِ ِبُشممُروِط إْخ ّن ِكممْن اَل ُق أل أل أفممّر ُهممْم ُي أن ْي ْوُ أب ألمم
ُعوُاَ أف أراَ أناَ أت ْي أل أيًة إ أعاَ ِد ِر ْه أع ْل ِة،ِ ِل ّذّم ُهْم أواَل ِقّر ُن أد أو ْع ِم أب أل ِْلْس ِه اَ ْيمم أل أع
ًفاَ،ِ ُقمموٌُف أتْخِفي ْوُ أم أل)ِ  ِقي أو أم (إْن ( أل أر أأْسمم أقممّر ّنمماَ أو ّي أب أتُه،ِ أت ِإّل ِصممّح أو
ْي أأ أل)ِ  ِإْن أف أقّرْر ألْم أو ّنمماَ ُي ّي أب ُه أت أد أسمماَ أل أف ِإْن ِفمميِ أقمماَ أفمم ِة:  أضمم ْو اَلّر

أر ّوُ أص أناَ أت ْلُم أماَِع ِع ِت أكاٍَح ِفيِ اَلّشُروِط ِباَْج أنمما257َ<ص:  ِن أكْم أح  <
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ِه ِت ًعاَ ِبِصّح ْط ألىَ أق أع أف أوُ ( ُه أو ِهْم ِصّحُة اَلّصِحيِح)ِ  أكمماَِح ْوُ ِن ألمم أق ( ّلمم أط
ًثاَ أل أماَ ُثّم أث أل ألُه ألْم أأْس ِه (إّل أتِحّل)ِ  ِف أل ِبِخ ّلٍل)ِ  أح ألممىَ ِبُم ِد أع أسمماَ أف ْل اَ

أتِحّل أل أف ّلٍل ِب أح أمْن ُم أو أرْت ( أهمماَ ُقّر أل أسممّمىَ أف ْلُم أأّممماَ اَلّصممِحيُح،ِ اَ أو
ُد أفاَِسم ْل ٍر،ِ اَ أخْمم ِإْن أك ْتُه أفم أضم أب أل أق ْبم ِم،ِ أق أل ِْلْسم أل اَ أء أف أهماَ)ِ أشميِْ أل

أصمماَِل ِف ْن ِر ِل أْلْممم أممماَ،ِ اَ ُه أن ْي أممماَ أب أل أو أصمم أف ْن أل اَ ِر أحمماَ ْفمم ُك ْل ُع،ِ أل اَ ّبمم أت أت أي
ُهْم ْن ْوًُل أوِم أأّن أقمم أهماَ ِبم أر أل ْهمم ْثمِل أم ْلِم ِد اَ أسمماَ أف ْبممِض،ِ ِل أق ْل ْي اَ أأ ِإّل)ِ  أو )

ِإْن ِبْضممُه ألْم أو ْق أل أت ْبم ِم،ِ أق أل ِْلْسم ْهمُر اَ أم أف أهماَ ( أل ْثمٍل)ِ  أهمماَ ِم ّن ِل
أ ألمْم ; 

أض ِر،ِ إّل أتْر ْه أم ْل أبممُة ِباَ أل أطاَ ْلُم ِر أواَ أخْم ْل أسممّمىَ ِبمماَ ْلُم ِم ِفمميِ اَ أل ِْلْسمم اَ
أعٌة ِن أت أع ُمْم أج أر ألىَ أف ِر إ ْه ْثممِل أم ْلِم أممماَ اَ ْوُ أك أح ألمم أكمم ِلُم أن ْلُمْسمم ألممىَ اَ أع

ٍر ُهْم أخْم ْن أكىَ أمْن أوِم ْوًُل أح ّنُه أق أأ أء أل ِب أهاَ أشيِْ أهمماَ أل ّن ِل
أ أيْت ;  أرِضمم

ِر،ِ أخْم ْل أر ِباَ ّذ أع أت أهاَ أو ْبُضمم أد ألممُه أق ْعمم ِم أب أل ِْلْسمم أطْت اَ أق أسمم أبممُة أف أل أطاَ ْلُم اَ
ِر ْه أم ْل ِإْن ِباَ أو أضْت ( أب أضممُه أق ْع أهمماَ أب أل أيِ أممماَ ِقْسممُط أف ِر ِمممْن أبِقمم ْهمم أم

أل أو ْثٍل)ِ  ِليُم أيُجوُُز ِم ِقيِ أتْس أباَ ْل ْنُه اَ ِتيِ ِم ْأ أي ْوٌُل أو أأّن أق أهمماَ ِبمم أر أل ْهمم أم
ْثِل ْلِم ْوٌُل اَ أق ّنُه أو أأ أء أل ِبمم أهمماَ أشمميِْ أممماَ أل أم،ِ أك ّد أقمم أمممْن أت أو أعْت ( أف أد ْنمم اَ

ٍم أل ِإْس أد ِب ْع أأْن ُدُخوٍُل)ِ،ِ أب أم ِب أل أصممّرْت أأْس أأ ألممىَ أو ِء إ أضمماَ ِق ْن ِة اَ ّد ِعمم ْل اَ
ْو ْكِس،ِ أأ أع ْل أهاَ اَ أل أف أسّمىَ ( ْلُم أح إْن اَلّصِحيُح اَ ُهْم أصممّح أح أكمماَ ِإّل)ِ،ِ ِن أو
ْي ِإْن أأ أصّحْح ألْم أو ُهْم ُي أكاَُح ْي ِن ْهممُر أأ أم أف أد.ٍ ( ْفِس أهمماَ ُأ أل ْثممٍل)ِ  ِفمميِ ِم

ِة أل أب أقاَ ِء ُم أوُْط ْل ْو اَ أأ ْي ( أأ ألممُه)ِ  ْب أل أق ْبمم ّدُخوُِل أق ُهْم اَلمم أكمماَُح ِن أح)ِ  أوُصممّح )
ِإْن أف أن ( ُع أكاَ أفاَ ِد ْن أهاَ اَِل ألِم ِإْس أل ِب أء أف ألممىَ أشيِْ أع أهمماَ)ِ  أهِب أل ْذ أممم ْل ; اَ
أق أِلّن أراَ ِف ْل أهاَ،ِ ِمْن اَ ِت أه ِفيِ ِج ْوٍُل أو ِريممِق ِمممْن أقمم ّط ِنيِ اَل ّثمماَ أهمماَ اَل أل

ِر ِنْصُف ْه أم ْل أهمماَ اَ ّن ِل
أ أنْت ;  أسمم ِم،ِ أأْح أل ِْلْسمم أن ِباَ أكمماَ ِه ِمممْن أف أأْن أحّقمم

أهاَ،ِ أق ِف أوُاَ أذاَ ُي ِإ أع أف أن أت أب اَْم أس أت ْن ُق اَ أراَ ِف ْل ألىَ اَ ِه،ِ إ ّلِفمم أخ ْو أت أأ ِه ( ألِم ِإْسمم ِب
ِنْصُف أسّمىَ أف أن إْن ُم أهمماَ أكاَ أل ْي أصِحيًحاَ)ِ  أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( ُكممْن ألممْم أو أي

أسّمىَ ْلُم ِنْصُف أصِحيًحاَ اَ أف ِر ( ْه أهاَ أم أل ْثٍل)ِ  ِإْن ِم أسممّم ألممْم أف ْهممٌر ُي أم
أبْت أج أعٌة أو ْت ِإْن ُم أصّحْح ألْم أو ُهْم ُن أح أكاَ أل ِن أء أف أهمماَ أشيِْ ألًقمماَ أل ْط ; ُم

أد أِلّن أفاَِس ْل ِه أيِجُب أل اَ أل ِفي ْب ّدُخوُِل أق ٌء اَل  أشيِْ
ْوُ(      أل أع أو أف أراَ أناَ أت ْي أل ِلٌم ِذّميِّ إ أناَ أوُمْس ْي أل أع أب)ِ  أج ْكُم)ِ أو ْلُح (اَ

أماَ ُه أن ْي ْو أجْزًماَ أب أأ ْيِن ( ّي ِد ُهمموُ أي أك ّيمماَِن)ِ  ْو ِذّم ْيِن أأ ّي ِن أراَ أب أنْصمم أجمم أو ِفمميِ (
أل أقمماَ ِر)ِ  أهمم ْظ أْل أأْن اَ أو ألىَ: ({ أعمماَ ُكممْم أت ُهممْم ُاَْح أن ْي أممماَ أب أل ِب أز ْنمم ّلممُه}ٍ)ِ أأ اَل

ِنيِ ّثاَ أِلّن أيِجُب أل أواَل أه ;  ّل ألىَ اَل أعاَ أل أت أن ِفيِ أقاَ ِدي أه أعاَ ْلُم ِإْن اَ أفمم })
أك ُءو ُكْم أجاَ ُهْم أفاَْح أن ْي ْو أب ِرْض أأ ْع أقمماَُس أأ ُي أو ُهْم}ٍ)ِ  ْن ِهممْم أع ْي أل ْهممُل أع أأ

ِة ّذّم ِكْن اَل ُهْم أل أل ُك ْتُر ألىَ أن أزاَِع أع ّن ُكُم أبْل اَل ُهْم أنْح أن ْي ْو أب ُهممْم أأ ّد أنُر
ألممىَ ِم إ ْكمم ِهممْم،ِ ُح ِت ّل أب258<ص:  ِم ُأِجيمم أو أأّن >  أة ِبمم أيمم أة اَْل أيمم ِن ّثاَ اَل
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أخٌة ْنُسوُ ألىَ أم ُْلو أماَ ِباَ ألُه أك ْبُن أقاَ ّباٍَس اَ أيِ أع ّلُه أرِض أماَ،ِ اَل ُه ْن ْوُ أع أل أو
أن ّياَِن أكاَ ّذّم ِلِفيِ اَل أت ِة ُمْخ ّل ْلِم ّي اَ ِد ُهوُ أي ِنيِّ أك أراَ أنْصمم أب أو أجمم ْكممُم أو ْلُح اَ

أِلّن أجْزًماَ أضىَ أل ُكّل ;  ِة أيْر ّلمم ِر،ِ ِبِم أخمم أل اَْل ِقيمم ألممىَ أو ْيِن أع أل ْوُ أقمم ْل اَ
أماَ ِفي ُهْم)ِ  ِقّر ُن أو ُعوُاَ ( أف أراَ ِه أت ألىَ ِفي أع ِقّر أماَ ( ْوُ ُن ألُموُاَ أل ِطممُل أأْسمم ْب ُن أو

ْوُ أل أماَ أل ِقّر)ِ  ألُموُاَ ُن أذاَ أأْس ِإ ُعوُاَ أف أف أراَ أنمماَ أت ْي أل أكمماٍَح ِفمميِ إ أل ِن ِلمميِّ ِب أو
ٍد ُهوُ ْو أوُشمم ٍة ِفمميِ أأ ّد أيِ ِعمم أيٌة ِهمم أقِضمم ْن أد ُم ْنمم ُفممِع ِع أراَ ّت ُه اَل أنمماَ أرْر ْق أأ

ألِف أذاَ أممماَ ِبِخ أنْت إ أيممًة،ِ أكمماَ ِق ألِف أباَ ِبِخ أكمماَِح أو ِم ِن أر أمْحمم ْل ُلممُه اَ ِط ْب ُن أف
أك.ٍ  ِفيِ ِل أذ

أم(      أل أأْس أتُه أفْصٌل:  أتْح أثُر أو ْك أبممٍع ِمْن أأ أجمماَِت ِمممْن أأْر ْو اَلّز
ِر ِئ أراَ أح ْل أن اَ ألْم أأْس أو أل ( ْبمم أق أعممُه)ِ  ّدُخوُِل أم ْو اَلمم ُه،ِ أأ أد ْعمم أن أب ألْم أأْسمم ْو)ِ  أأ )

أد ْع ِه أب ألِم ِفيِ إْس ِة ( ّد ِع ْل ْو اَ ّيمماٍَت ُكممّن أأ ِب أتاَ أمممُه ِك ِز أيمماَُر أل ِت أبممٍع)ِ اَْخ أأْر

ُهّن ْن أكمماَُح ِم ِن ُع)ِ  ِف أد ْن أي أو أمممْن ( ُهممّن ( ْن أد)ِ ِم ألممىَ أزاَ أبممِع أع أْلْر ِة اَ أر أتمماَ ْلُمْخ اَ
أْلْصممُل أك ِفمميِ أواَ ِلمم أأّن أذ أن { أل ْي أم أغ أل أتممُه أأْسمم أتْح ٍة،ِ أعْشممُر أو أوُ ِنْسمم

أل أقاَ ِبيِّ أف ّن ّلىَ اَل ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أس أأْمِسمْك أو ًعماَ ألمُه:  أب ْق أأْر ِر أفمماَ أو
أحُه أصّح ُهّن}ٍ  أر ِئ ْبُن أساَ أن،ِ اَ ّباَ ِكُم ِح أحاَ ْل ٌء أواَ أوُاَ أس ُهممّن أو أح أك ًعمماَ أن ْو أم أأ

ًباَ ّت أر أذاَ ُم ِإ أح أو أكمم ًبمماَ أن ّت أر ألممُه ُم أسمماَُك259<ص:  أف أراَِت،ِ > إْم أْلِخيمم اَ
أذاَ ِإ أت أو ُهّن أماَ ْعُض ألُه أب أياَُر أف ِت أتاَِت،ِ اَْخ ّي أم ْل ِرُث اَ أي ُهّن أو ْن أك ُكّل ِم ِلمم أذ

أتْرِك أصاَِل ِل ْف ِت ِديِث ِفيِ اَِلْس أح ْل ِإْن اَ أو أم ( أل أعممُه أأْس أل أم ْبمم ُدُخمموٍُل أق
ُه،ِ أد ْع أب ْو)ِ  ِفيِ أأ ِة ( ّد ِع ْل ٌع اَ أب أقْط أأْر أع أف أف أد ْن أواَ ّيّن)ِ  أع أكاَُح أت أيِ.ٍ أمْن ِن ِق أب

ْوُ ألمم أف أم ( أل أتممُه أأْسمم أتْح أهمماَ ُأّم أو ُت ْن ِب أتمماَِن أو ّي ِب أتاَ ْيممُر ِك أغ ْو)ِ  ْيِن أأ أت ّي ِب أتمماَ أو ِك
أتاَ أم أل أأْس ِإْن ( أل أف أخ أماَ أد ِه أتاَ ِب أم ًداَ)ِ،ِ أحُر أب ًء أأ أناَ ألىَ ِب ِة أع ِهْم ِصّح أكاَِح ِن

ِه ِد أسمماَ أف ْي أو أأ ّوًل)ِ  أأ ِإْن ( ْدُخْل ألممْم أو أممماَ،ِ أيمم ُه ْن ٍة)ِ ِم أد أوُاَِحمم ِب أنممْت ( ّي أع أت )
أعْت أف أد ْن أواَ ْنُت)ِ  ِب ْل ُْلّم اَ ًء اَ أنماَ ألمىَ ِب ِة أع أمماَ ِصمّح ِه أكاَِح ِفميِ ِن أو ْوٍُل ( أقم

ّيُر)ِ،ِ أخ أت أماَ ُي ُه أن ْي ًء أب أنمماَ ألممىَ ِب ِد أع أسمماَ ِهْم أف أكمماَِح ِإْن ِن أر أفمم أتمماَ أت اَْخ ْنمم ِب ْل اَ
أمْت ُْلّم أحُر ًداَ،ِ اَ أب ْو أأ ُْلّم أأ أعْت اَ أف أد ْن ْنُت،ِ اَ ِب ْل أل اَ ًداَ أتْحُرُم أو ّب أؤ إّل ُم

ّدُخوُِل ُْلّم ِباَل أل ِباَ أخ أد ْو)ِ  أأ أقْط ( أف ْنِت)ِ  ِب ْل ِباَ أمممْت ( أحُر أو أنممْت)ِ  ّي أع أت ُْلّم ( اَ
ًداَ أب أخٌل أأ أد ْو)ِ  أأ أقممْط ( أف ُْلّم)ِ  ِباَ أتمماَ ( أم أحُر أِلّن ( ًداَ)ِ  أبمم أل أأ ّدُخوُ ُْلّم اَلمم ِبمماَ

أحّرُم أهاَ ُي أت ْن ًقاَ ِب أل ْط ُد ُم ْق أع ْل ألىَ أواَ ْنِت أع ِب ْل أحّرُم اَ أهمماَ ُي ًء ُأّم أنمماَ ألممىَ ِب أع
ِة ِهْم،ِ ِصممّح أكمماَِح ِفمميِ ِن أو ْوٍُل ( أقممىَ أقمم ْب ًء أت أنمماَ ِب ُْلّم)ِ  ألممىَ اَ ِد أع أسمماَ أف

ِهْم،ِ أكاَِح ٌء ِن أوُاَ أس أماَ أو أر ِفي ِك أممماَ ُذ ُه أح أك ًعمماَ أن ًبمماَ أأْم أم ّت أر أم ُم أل أأْسمم ْو)ِ  أأ )
أتُه أتْح أو أمٌة ( أمْت أأ أل أل أأْس ْبمم أق أعُه)ِ  ْو ُدُخمموٍُل أم ُه أأ أد ْعمم أمْت أب أل أأْسمم ْو)ِ  أأ )

أد ْع ِه أب ألِم ِفمميِ إْس ِة ( ّد ِعمم ْل أح اَ أكمماَ ّن أقممّر)ِ اَل ّلممْت (إْن أأ أمممُة)ِ ألممُه أح أْل اَ
ٍذ ِئ أن ْي ِحي أن أأ أماَِع ِحي ِت ْيِن اَْج أم أل ِْلْس ّنُه اَ أذاَ أِل أكاَُح ألُه أحّل إ ِة ِن أم أْل اَ
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ِقّر ألىَ ُأ أهاَ،ِ أع أكاَِح ِإْن ِن أمُة ألُه أتِحّل ألْم أف أْل أع اَ أف أد ْنمم أهمماَ اَ أكاَُح ِإْن ِن أو )
أعْن أفْت)ِ  ّل أخ ِه أت ألِم أل إْس ْبمم أق أزْت ُدُخمموٍُل ( أنّجمم أممماَ أت أك أقممُة)ِ  ُفْر ْل ِفمميِ اَ

أم أل أأْس ْو)ِ  أأ ِة.ٍ ( ْلُحّر أتُه اَ أتْح ٌء أو أماَ أن (إ ألْم أأْس أل أو ْبمم أق أعممُه)ِ  ْو ُدُخمموٍُل أم أأ

ُه أد ْعم أن أب ألْم أأْسم ْو)ِ  أأ أد ( ْعمم ِه أب ألِم ِفميِ إْسمم ِة ( ّد ِعم ْل أر اَ أتمماَ أمممًة اَْخ إْن أأ
ّلْت أد ألُه أح ْن أماَِع ِع ِت ِه اَْج ألِم ِهّن)ِ،ِ إْسمم ألِم ِإْسمم ّنممُه أو أذاَ أِل أز إ ألممُه أجمماَ
أكاَُح ِة ِن أم أْل أز اَ أهاَ ألُه أجاَ أياَُر ِت ْي اَْخ أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( أمممُة ألُه أتِحّل ألْم أو أْل اَ
ٍذ ِئ أن أم260<ص:  ِحي أل أأْس ْو)ِ  أأ أن)ِ.ٍ ( ْع أف أد ْن أتممُه > (اَ أتْح ٌة أو أممماٌَء (ُحممّر ِإ أو

أن ألْم أأْس أل أو ْب أق أعُه)ِ  ْو ُدُخوٍُل أم ُه أأ أد ْع أن أب ألْم أأْس أأْم)ِ  أد ( ْعم ِه أب ألِم إْسم
ِفيِ ِة ( ّد ِع ْل ْي اَ أأ أنْت)ِ  ّي أع ُة أت ْلُحّر ْي اَ أأ أن)ِ  ْع أف أد ْن أواَ ُء ( أماَ ِْل ّنُه اَ ُع أِل ِنمم أت أيْم
أكاَُح أمُة ِن أْل أمْن اَ أتُه ِل ٌة أتْح ُع ُحّر ِن أت أيْم أهاَ أف أياَُر ِت ِإْن اَْخ أو ْي ( أأ أصممّرْت)ِ  أأ

ُة ْلُحّر أضْت اَ أق ْن أفاَ أهاَ ( ُت ّد أر ِع أتاَ أمًة)ِ إْن اَْخ ّلْت أأ أممماَ ألممُه أح ْوُ أك ألممْم ألمم
ُكْن ًة أت ّيِن ُحّر أب أت أهاَ ِل ّن أ

أنْت أ ِه،ِ أباَ ألِم ِإْس ْوُ ِب أل أو ْي ( أأ أمْت)ِ  أل ُة،ِ أأْس ْلُحّر اَ
أن ْق أت أع أو أن ُثّم ( ألْم ِة ِفمميِ أأْس ّد ِعمم ْل أر)ِ،ِ اَ ِئمم أراَ أح أك ّياٍَت أف ِل أتمماَُر أأْصمم أيْخ أف )

ًعاَ)ِ ِمّمْن أب أن.ٍ  أأْر ِكْر ُذ
ْي(      أأ أياَُر)ِ  ِت ُظُه أواَِلْخ أفاَ ْل ّلُة أأ ّداَ ِه،ِ اَل ْي أل ُتك أع أتْر ْو (اَْخ أرْرت أأ ْق أأ

أحك،ِ أكاَ ْو ِن ْتك أأ أك أسمم ْو أأْم ّتممك)ِ،ِ أأ أب ُهممْم أث ُد أراَ ِإي ِعُر أو أأّن ُيْشمم أع ِبمم أجِميمم
أك ِل ِريٌح،ِ أذ أماَ أص ألُه أك ِعيِّ أقاَ ِف ِكممّن اَلّراَ أل أل:  أب أقاَ أر ْقمم أْل أل أأْن اَ أعمم ُيْج
ُلُه ْوُ ُتك أق أتْر ْو اَْخ ُتك أأ ْك أسمم ِر ِمممْن أأْم ْيمم أعممّرِض أغ ّت أكمماَِح اَل ّن أيممًة،ِ ِلل أناَ ِك

أت أك أسمم ِه أو ْيمم أل ِة،ِ ِفمميِ أع أضمم ْو ُلممُه اَلّر ْث ّتممك أوِم أب ُق أث أل ّط أواَل أيمماٌَر)ِ ( ِت اَْخ
ِة أق ّل أط ْلُم ّنُه ِل أماَ أِل ّن ِطُب إ أخمماَ ِه ُي أة،ِ ِبمم أحمم ُكوُ ْن أم ْل أذاَ اَ ِإ أق أفمم ّلمم ًعمماَ أط أب أأْر

أع أط أق ْن ُهّن اَ أكاَُح ألِق،ِ ِن ّط أع ِباَل أف أد ْن أياَُت أواَ ِق أباَ ْل أل ِباَلّشممْرِع اَ أهمماَُر ( ّظ اَل
أسمماَ ْي أل أف ُء)ِ  أل ِْلي ٍر أواَ أيمماَ ِت ِفمميِ ِباَْخ أصممّح)ِ،ِ ( أْل أر أِلّن اَ أهمماَ ّظ أحممّرٌم اَل ُم

ُء أل ِْلي ِلٌف أواَ ألىَ أح أناَِع أع ِت ِء،ِ ِمْن اَِلْم أوُْط ْل ُكّل اَ أممماَ أو ُه ْن ِة ِم ّيمم ِب أن أْلْج ِباَ
ُق أي ْل ْنُه أأ ِة،ِ ِم أح ُكوُ ْن أم ْل ِنيِ ِباَ ّثاَ ُقوُُل أواَل أماَ أي أفاَِن،ِ ُه أصّر أصاَِن أت أمْخُصوُ

أكاَِح ّن أل ِباَل أو ألِق.ٍ ( ّط ُق أيِصّح أكاَل ِليمم ْع ٍر أت أيمماَ ِت أل اَْخ ِه أفْسممٍخ)ِ،ِ أو ِل ْوُ أقمم أك
ْلت إْن أخ أر أد ّداَ ْد اَل أق أتْرت أف أحك،ِ اَْخ أكاَ ْو ِن أسْخت أأ أحك أف أكاَ ْوُ ِن ألمم أو

أق ّلممم أق أع أل ّط أل اَل أق أِلّن أيِصمممّح أل أفِقيممم أل ّط أيممماٌَر اَل ِت ُق اَْخ ِليممم ْع أت أو
ِر أيمماَ ِت ٌع اَِلْخ ِنمم أت ُتُه أواَلّصممِحيُح ُمْم ِر أوُحُصمموُُل ِصممّح أيمماَ ِت ألِق اَِلْخ ّط ِبمماَل
ِنيِّ،ِ أفممُر ِضممْم أت ْغ ُي ِنيِّ ِفمميِ أو أفممُر أل أممماَ اَلّضممْم أت ْغ ِقّل.ٍ ِفمميِ ُي أت ْلُمْسمم اَ
ْو261ُ<ص:  أل أو أر > ( أص أياَُر أح ِت أع أخْمٍس ِفيِ اَِلْخ أف أد ْن أد)ِ،ِ أمممْن اَ أزاَ
ِز أوُاَ أج أذاَ ِل ِر أه أحْص ْل ْذ اَ ِه أيِخّف إ أهاَُم،ِ ِب ْب ِْل ِه اَ ْي أل أع أو أبممٍع ( أِلْر ِييممُن)ِ  ْع ّت اَل
أخْمممِس،ِ ِمممْن ْل ْي اَ أأ ُهممّن)ِ  ُت أق أف أن أو أخْمممِس ( ْل ّتممىَ اَ أح أر)ِ،ِ ( أتمماَ ًعمماَ أيْخ أب أأْر

ُهّن ْن ُهممّن ِم ّن ِل
أسمماٌَت أ ُبوُ أبِب أمْح أسمم ِإْن ِب أفمم أكمماَِح.ٍ ( ّن أك اَل أر أر أتمم أيمماَ ِت اَِلْخ
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ألىَ أس)ِ إ ِب أر أأْن ُح أتاَ ِإْن أيْخ أصممّر أف أر أأ أضممْرٍب ُعممّز ْو ِب ِه أأ ِر ْيمم ِمّممماَ أغ
ُه أراَ ِإْن أي أف أماَُم.ٍ ( ِْل أت اَ ْي أماَ أأ ألُه)ِ  ْب أل أق ْب ِر أق أياَ ِت ّدْت اَِلْخ أت ْع أحاَِمممٌل (اَ

ْي أأ ِه)ِ  أوُْضِع ِب أحْمِل ِب ْل أذاَُت اَ أو ٍر ( ُه ْيُر أأْش أغ ْدُخوٍُل أو أهمماَ أممم ِة ِب أعمم أب أأْر ِب
ٍر ُه ٍر،ِ أأْش أعْش أذاَُت أو ٍء أو أراَ ْق أر أأ أث ْك أأ أراَء ِممْن ِبم ْقم أْل أعمُة اَ أب أأْر ٍر أو ُه أأْشم

أعْشممٌر)ِ،ِ ُهممّن ُكّل أِلّن أو ْن ألممىَ ِم أهمماَ أع ِد أراَ ِف ْن أمممُل اَ أت أن أأْن ُيْح ُكمموُ أت
أجًة،ِ ْو أأْن أز أر ِب أتاَ ّد أتْخ أت ْع أت أة أف ّد ِة،ِ ِع أفاَ أوُ ْل أأْن اَ ُكوُن أل أو أجًة أت ْو أأْن أز ِب
أق،ِ ِر أفاَ أل ُت ّد أف أت ْع أة أت ّد ِة ِع أفمماَ أوُ ْل أط اَ ِتي أممماَ أفمماَْح أر،ِ ِب ِكمم أذاَِت أفِفمميِ ُذ
ِء أراَ ْق أْل أضْت إْن اَ ُء أم أراَ ْق أْل أثة ِمْن اَ أل ّث ْبِل اَل ِم أق أماَ ِة أت أعمم أب ٍر أأْر ُه أأْشمم

ٍر أعْش ألْت،ِ أو ْكِم ِإْن ُأ أضْت أو أعُة أم أب أْلْر أعْشٌر اَ أل أو ْب ِم أق أماَ أراَِء،ِ أت ْق أْل اَ
أتّمْت ُء أأ أداَ ِت ْب ِء أواَ أراَ ْق أْل أماَ اَ ُه ألُم ًعاَ إْس ْو أم ألُم أأ ِبِق إْس أممماَ.ٍ اَلّساَ ُه ْن ِم

أقُف ُيوُ أو أجاٍَت)ِ ِمْن أنِصيُب ( ْو ُبممٍع أز ْو ُر ّتممىَ ُثُمممٍن أأ أح أن)ِ ( ِلْح أط أيْصمم
ِم أد أع ِم ِل ْل ِع ْل ْيِن اَ أع ِه،ِ ِب ّق أح أت ْوُ ُمْس أل ألْم ألْم أف ْع أق أي أقاَ ِتْح أجاَِت اَْس ْو اَلّز

ِْلْرِث،ِ أماَ ِل ْوُ أك أم أل أل ألىَ أأْس أماَِن أع ّياٍَت،ِ أث ِب أتاَ أم ِك أل أأْسمم أعممُه أو ٌع أم أبمم أأْر

ُهّن،ِ ْن أت ِم أماَ أل أو ْبمم ِر أق أيمماَ ِت أصممّح اَِلْخ أْل ّنمُه أفاَ أقممُف أل أأ أجماَِت ُيوُ ْو ِللّز
ٌء ِز أشيِْ أوُاَ أج أر أأْن ِل أتاَ ّياَِت،ِ أيْخ ِب أتاَ ِك ْل أم اَ أقّسمم ُي أة أو أكمم ِر ّت أن اَل ْيمم ِقيِ أب أبمماَ

ِة،ِ أث أر أوُ ْل أل اَ ِقي ِقُف أو ُهّن،ِ ُيوُ أق أِلّن أل أقاَ ِتْح ِهّن اَْس ِر ْي ُهّن أغ أب ْيممُر أنِصي أغ
ٍم.ٍ.ٍ  ُلوُ ْع أم
أماَ(      أل أأْس ًعاَ أفْصٌل:  أمّرْت أم أت أقُة اَْس أف ّن ِر اَل أراَ ِتْم أكاَِح ِلْس ّن اَل

ْوُ أل أو أم ( أل أصّرْت أأْس أأ ّتممىَ أو أضممْت أح أق ْن أيِ اَ ِهمم أو ُة)ِ  ّد ِعمم ْل ْيممُر اَ ٍة أغ ّيمم ِب أتاَ ِك
أة أق أف أن أل)ِ  أف أهاَ ( ِز ُنُشوُ ّلِف ِل أخ ّت ِإْن ِباَل أو أمْت ( أل أهماَ أأْس ْم ِفي ّق أل أتِح أتْسم

ِة ّد ّلِف ِلُم أخ ّت أمماَ ِفميِ اَل ِل ِد)ِ  ِديم أج ْل أر اَ ِكم ِديُم ُذ أقم ْل أهماَ أواَ ّن أ
ّق،ِ أ أتِح أتْسم

أهاَ ّن ِل
ِدْث ألْم أ ًئاَ،ِ ُتْح ْي ْوُج أش أوُ أواَلّز ِذي ُه ّل أل اَ ّد أن،ِ أب ّدي ّق اَل أتِح أتْسمم أو

ْقِت ِمْن ِم أو أل ِْلْس ْوُ اَ أل أو ًعاَ.ٍ ( ْط أمْت أق أل ّوًل أأْس أم أأ أل أأْس ِة ِفيِ أف ّد ِع ْل اَ
ْو ألىَ أأ أصّر)ِ إ أهاَ،ِ أأ ِئ أضاَ ِق ْن أها262َ<ص:  اَ أل أف أقُة > ( أف ِة أن ّد ِعمم ْل ألممىَ اَ أع

أيِ ِه أو ألىَ ِفيِ اَلّصِحيِح)ِ  ُْلو ِة اَ ّد ّلِف ِلُم أخ ّت أل اَل ِقيمم أة أل أو أقمم أف أهمماَ،ِ أن أل
أهاَ ّن ِل

أثْت أ أد أع أأْح ِن أماَ ْل أتاَِع ِمْن اَ ِتْم أب اَِلْس ُأِجي أهاَ أو ّن أ
أ أتممْت ِب أممماَ أأ أوُ ِب ُهمم

أهاَ،ِ أواَِجٌب ْي أل أل أع ُقُط أف ِه أيْس أهاَ ِب ُت أق أف أماَ أن ْوُ أك ّلْت أل ْو أص أمْت.ٍ أأ أصمماَ
ِإْن أو ْي ( أأ ّدْت)ِ  أت أجممُة اَْر ْو أل اَلّز أف أهمماَ ( أل أة)ِ  أقمم أف ِإْن أن أو ألْمت ( ِفمميِ أأْسمم

ِة)ِ،ِ ّد ِع ْل أهاَ اَ ِز ُنُشمموُ ِة ِل ّد ّق ِبمماَلّر أتِح أتْسمم ْقممِت ِمممْن أو ِم أو أل ِْلْسمم ِفمميِ اَ
ِإْن أو ِة.ٍ ( ّد ِع ْل ْوُج اَ ّد)ِ اَلّز أت ِه اَْر ْيمم أل أع أهمماَ)ِ  أل أف أقممُة ( أف أن ِة ( ّد ِعمم ْل أهمماَ اَ ّن ِل

ألممْم أ
ِدْث ًئاَ)ِ،ِ ُتْح ْي ْوُج أش أوُ أواَلّز ِذي ُه ّل أث اَ أد أة،ِ أأْح ّد ْوُ اَلّر أل ّداَ أو أتمم ًعمماَ اَْر أم

أل أة أف أق أف ألُه أن أل أقاَ أقمماَ ّي:  ِوُ أغ أب ْل ِعمميِّ اَ ِف ِبُه اَلّراَ ُيْشمم أء أأْن أو ِه أيِجيِمم ِفيمم
ألٌف أت ِخ أك أس ِه أو ْي أل ّنُف.ٍ  أع أص ْلُم اَ



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

  
العبد ونكاح والعفاف الخيار باب

أذاَ      أد إ أج أو ُد ( أح ْيِن أأ أج ْو ِر اَلّز أخ ًنمماَ)ِ،ِ ِبمماَْل ُنوُ ًقمماَ ُج ِب ْط ْو ُم أأ

ًعاَ ّط أق أت ْو ُم أأ أذاًَماَ)ِ،ِ ( أوُ ُج ُه ّلٌة أو أمّر ِع أهمماَ أيْح ْن ُوُ ِم ُعْضمم ْل ّد ُثممّم اَ أوُ أيْسمم
ُع ُثّم ّطمم أق أت أثُر،ِ أي أنمماَ أت أي ْو أو أأ أوُ ( ُهمم أو أرًصمماَ)ِ  أيمماٌَض أب ٌد أب ِدي ٌع أشمم ّقمم أب ْو ُم أأ )

أهاَ أد أج أء أو أقاَ ْت ْو أر ْي أأ أأ أء)ِ  أنمماَ أر ّداَ ُق أسمم ْن أحممّل ُم أممماَِع أم ْلِج أهمماَ اَ ْن ِفمميِ ِم
ّوِل أْل ٍم،ِ اَ ألْح ِفيِ ِب ِنيِ أو ّثاَ ٍم،ِ اَل ْظ أع أل ِب ِقيمم ِم أو ألْحمم أيْخممُرُج ِب ْوُُل أو أبمم ْل اَ

ٍة ِمْن أب ْق ٍة ُث أق ّي ِه أض ْو ِفي أأ ْتُه ( أد أج ْي أو أأ ًناَ)ِ  ّني أوُْطِء أعممْن أعاَِجًزاَ ِع ْلمم اَ
ْو أأ ْي ( أأ ًبمماَ)ِ  ُبوُ أع أمْج ُطمموُ ْق ِر أم أك ّذ ِد اَلمم أوُاَِحمم ْل ِل أت)ِ  أبمم أث أيمماَُر ( ْلِخ ِفمميِ (اَ

أوُاَِت أفْسِخ أف ِل أكاَِح)ِ  ّن أتاَِع اَل ِتْم ِد اَِلْس ْقُصوُ أم ْل ْنُه اَ ٍد ِم أوُاَِح أر ِمّماَ ِب ِكمم ُذ
أكىَ أح أماَُم أو ِْل ِه،ِ أعْن اَ ْيِخ أل أأّن أش ِئ أواَ ِم أأ أذاَ ْلُج أرِص اَ أب ْل ِبممُت أل أواَ ْث ُي
أر،ِ أياَ ْلِخ أماَ اَ ّن ِإ ُتُه أو ِب ْث ِم،263ِ<ص:  ُي ِك أتْح ْلُمْس ِل أوُ >  ُه ِم ِفيِ أو أذاَ ْلُج اَ

ّطِع،ِ أق ّت أد ِباَل ّد أر أت ْي أو أماَُم أأ ِْل أك،ِ ِفيِ اَ ِل أيُجوُز أذ أل:  أقاَ ّنممُه أو أتِفمميِ أأ ْك أي
ِد أداَ ِوُ ِوُ،ِ ِباَْس ُعْض ْل أم اَ أك أح ْهُل أو ِر أأ ِئ أصاَ أب ْل ِم اَ أكاَ ِتْح ِة،ِ ِباَْس ّلمم ِع ْل ْوُُل اَ أقمم أو
ّنِف أص ْلُم أت اَ أب أوُاٌَب أث أذاَ أج ِة ِِل أر ّد أق ْلُم أل اَ ْب أد أق أجمم أط أو ِبمم أت أيْر ألُم،ِ ِل أك ْل اَ

ُلُه ْوُ أق أد أو أج ُد أو أح ْيِن أأ أج ْو ألىَ اَلّز ِه إ ِر أعّم آَِخ أن أأْن ِمممْن أأ ُكمموُ ِه أي ِبمم
ْيٌب،ِ ْثُل أع ُه أماَ ِم أد أج ِر،ِ أو أخ أأْن ِباَْل أناَ ِب ْيِن أكاَ أم ُذو ْو أمْجمم ْيِن أأ أصمم أر ْب أ

أ

ّوًل أوُ أأ ُه أل أصِحيٌح أو ِقي أو أد إْن ( ِه ُوِج ْثممُل ِب ِه)ِ ِمممْن ِم ِبمم ْي ِم أع أذاَ ْلُجمم اَ
ْو أرِص أأ أب ْل ْدًراَ اَ ُفْحًشماَ أقم أر أو أيمماَ أل)ِ ِخ أف أماَ ألمُه ( ِه ِوي أسماَ أت ّد ِل أأّن أوُر ِبم

أن أسمماَ ْن ِْل أعمماَُف اَ ِه ِمممْن أي ِر ْيمم ُفُه أل أممماَ أغ أعمماَ ِه،ِ ِمممْن أي ْفِسمم أأّممماَ أن

أنمماَِن ُنوُ أمْج ْل ّذُر اَ أعمم أت أي أيمماَُر أف ْلِخ أممماَ اَ ُه ِء أل أفمماَ ِت ْن ْوُ ِل ألمم أو ِر.ٍ ( أيمماَ ِت أد اَِلْخ ُوِجمم
أثىَ ْن ِة ُخ أر ُكوُ ّذ ِباَل ْو أواَِضًحاَ)ِ  ِة أأ أث ُنوُ ُْل أل اَ أف ألُه ( أر)ِ  أياَ ِفيِ ِخ ِر)ِ ( أهمم ْظ أْل اَ

ِه أماَ أِلّن ِة ِمْن ِب أد أياَ ٍة ِز أب ْق ْو اَلّرُجِل ِفيِ ُث ٍة أأ أع ْل ِة ِفمميِ ِس أأ أمممْر ْل اَ
ّوُُت أل أفمم أد ُت ْقُصمموُ أكمماَِح،ِ أم ّن ِنيِ اَل ّثمماَ أيمماَُر ألممُه أواَل ْلِخ أك اَ ِل أذ ِة ِبمم أر أنْفمم ِل

ْبِع ّط ْنُه،ِ اَل ٌء أع أوُاَ أس أح أو ٍة ُأوِض أممم أل أع ٍة ِب ّيمم ِع ْط ِة أق أد أل ِوُ ْل ْو أكمماَ ٍة أأ ّيمم ّن أظ
ِه،ِ أأْم ِر أياَ ِت ِكُل أأّماَ ِباَْخ ْلُمْش أل اَ أكاَُحُه.ٍ  أيِصّح أف ِن

ْوُ(      أل أث أو أد أد أح ْع أب ِه)ِ  ْقد ِب أع ْل ْيممٌب اَ أع ِلُحُصمموُِل ( أرْت)ِ  ّيمم أخ أت
ِر أر ِه اَلّض ٌء ِب أوُاَ أث أسمم أد أل أحمم ْبمم ّدُخوُِل أق ُه،ِ أأْم اَلمم أد ْعمم ْوُ أب ألمم ّبممْت أو ُج
ُه أكُر أت أذ أب أهاَ أث أياَُر أل ْلِخ أصّح ِفيِ اَ أْل ِر اَ ْأِج أت ْلُمْس أذاَ أكاَ أب إ ِر ّداَُر أخمم اَلمم

ُة أر أج ْأ أت ْلُمْس ألِف اَ ِري ِبِخ أت ْلُمْشم أذاَ اَ أب إ ُع ِعيم ِبيم أم ْل أل اَ ْبم ْبممِض،ِ أق أق ْل اَ
ّنُه ِإ ِبٌض أف ِه أقاَ ّقمم أح ّنممًة (إّل ِل أد ُع ْعمم أل ُدُخمموٍُل)ِ،ِ أب أر أف أيمماَ أهمماَ ِخ أهمماَ أل ِب
أهاَ ّن ِل

أفممْت أ أر أتُه أع أر ْد ألممىَ ُقمم ِء أع أوُْط ْلمم ألْت اَ أصمم أو ألممىَ أو أهمماَ إ ّق ْنممُه أح ِم
ألِف أجّب ِبِخ ْل ألممىَ اَ أصممّح أع أْل ّنممُه اَ ِرُث أِل أس ُيمموُ ْأ أيمم ْل ِء،ِ أعممْن اَ أوُْط ْلمم اَ
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ّنُة ُع ْل ْد أواَ أجىَ أق أهاَ ُيْر ُل أواَ أث أز أد أح ْو)ِ  أأ ْيممٌب ( أع أهمماَ)ِ  ِب ألٍف ( أر ِبِخ ّيمم أخ أت )
ٌء ِفيِ أوُاَ أس ِد)ِ  ِدي أج ْل أل اَ ْبمم ّدُخوُِل،ِ أق ُه اَلمم أد ْعمم أب أممماَ أو ْوُ أك أث ألمم أد ِه أحمم ِبمم

ِديُم أق ْل أر أل أواَ أيمماَ ِه ألممُه ِخ ِنمم ّك أم أت ألِص أمممْن ِل أخ ْل ألِق،ِ اَ ّط أف ِبمماَل ّع أوُضمم
ِه ِر أضممّر أت ِنْصممِف ِب أداَِق،ِ ِب ْو اَلّصمم ِه.ٍ <ص:  أأ ّلمم أل264ُك أو أر > ( أيمماَ ِخ

ِليِّ أوُ ّنُه ِل أِل ِدٍث)ِ  أحاَ ّيُر أل ِب أع أك ُي ِل أذ أذاَ ِب أكمم أو ِرِن ( أقمماَ ٍة)ِ أجممّب ِبُم ّنمم ُع أو
أماَ أر ِل ِكم ُه ُذ أرُر أضمم ُد أو ُعموُ أهمماَ أي ْي أل ّيمُر إ أخ أت ُي أو ِرٍن ( أقماَ ِإْن ِبُم أو ُنمموٍُن)ِ  أوُج

أيْت ّنُه أرِض ّيُر أِل أع ِه ُي أذاَ ِب أك أو أذاٌَم ( أرٌص ُج أبمم ِر ِفمميِ أو ّيمم أع ّت ِلل أصممّح)ِ  أْل اَ
أممماَ ِه ِنيِ ِب ّثمماَ ّيممُر أل أواَل أخ أت أممماَ ُي ِه أماَ أِلّن ِب ُه أر أر أتممّص أضمم أهمماَ.ٍ ُمْخ ِب

أناَ ُه أياَُر)ِ  ْلِخ أواَ ألىَ ( أع ِر ( أياَ أكِخ ِر)ِ  ْوُ أف ْل ْيِب اَ أع ْل ْيِع ِفيِ اَ أب ْل ُهْم اَ ْن أمممْن أوِم
أكىَ ِه أح أليِْ ِفي ْوُ ِر أق أياَ ْتممِق ِخ ِع ْل أماَ،ِ اَ ُه ُد أحمم ّنممُه أأ ّد أأ أتمم ْع أة أي أثمم أل ٍم،ِ أث ّيمماَ أأ

ِنيِ ّثاَ ألىَ أواَل أد أأْن إ أج ِريُح ُيوُ أضمماَ أصمم ِه،ِ اَلّر ْو ِبمم ُدّل أممماَ أأ ِه.ٍ أيمم ْيمم أل أع
أفْسممُخ)ِ،ِ ْل أواَ ِه ( ِبمم ْي أع ْو ِب أهمماَ أأ ِب ْي أل أع ْبمم أق ِقُط ُدُخمموٍُل ( أر)ِ،ِ ُيْسمم ْهمم أم ْل اَ

أفمماَِع ِت أكمماَِح ِلْر ّن ِليِ اَل أخمماَ ْل ِء أعممْن اَ أوُْط ْلمم ِه اَ ٌء ِبمم أوُاَ أن أسمم ْيممُب أكمماَ أع ْل اَ
ًنمماَ ِر أقاَ ِد ُم ْقمم أع ْل ًثمماَ أأْم ِل ِد أفْسممِخ أحاَ ْل أو)ِ اَ ُه.ٍ ( أد ْعمم ْي أب أأ ُه)ِ  أد ْعمم أب أد ( ْعمم أب

ّدُخوُِل،ِ أأْن اَل ألْم ألْم ِب ْع ْيِب أي أع ْل ُه إّل ِباَ أد ْع أصّح أب أْل ّنُه (اَ ِه أأ ِبمم أيِجممُب)ِ 
ْهُر أم ْثِل ( ْلِم أخ إْن اَ أس ِد أف ْق أع ْل ِل ِرٍن)ِ  أقاَ ْو ِبُم أأ ِدٍث ( أحمماَ أن ِب ْيمم ِد أب ْقمم أع ْل اَ

ِء أوُْط ْل ألُه أواَ ِه ِطُئ أج أوُاَ ْلمم أسممّمىَ اَ ْلُم أث إْن أواَ أد أد أحمم ْعمم أِلّن أب ٍء)ِ  أوْطمم
أء أوُْط ْلمم أكمماَِح ِفمميِ اَ ّن ُلمموُ أل اَل ِبممٍل،ِ أعممْن أيْخ أقاَ ِنيِ ُم ّثمماَ أيِجممُب أواَل

أسّمىَ ْلُم ًقاَ اَ أل ْط ِه ُم ِر أقّر أت ّدُخوُِل،ِ ِل ِلُث ِباَل ّثاَ ْهُر أواَل ْثِل أم ْلِم ألًقمماَ اَ ْط ُم
أضمماَ أِلّن ْيِن ِمممْن اَلّر أب ِن أجمماَ ْل أسممّمىَ اَ ْلُم أمممْن ِباَ أوُ ِفي ِلٌم ُهمم أعممْن أسمماَ

ْيِب أع ْل ًداَ اَ أب أل أأ ِقي ِرِن ِفيِ أو أقاَ ْلُم أخ إْن اَ أس أهاَ أف ِب ْي أع ْهمُر ِب أم ْثمِل،ِ أف ْلِم اَ
ِإْن أخْت أو أس ِه أف ِب ْي أع أسّمىَ ِب ْلُم ُلُه أفاَ ْوُ أق ألُه أو ِه ِطُئ أج أوُاَ ْل أر اَ ِكمم ًنمماَ ُذ أياَ أب

أحّل أم أفْسِخ ِل ْل ّنُه اَ ِإ أذاَ أف أمممُه إ ِل أل أع ْبمم ِء،ِ أق أوُْط ْلمم أخ أل اَ ُه أفْسمم أضمماَ ِر ِل
ْيِب ِفيِ أع ْل ِتيِ اَ ْأ أي ْثُل أو أك ِم ِل ِنِب ِمْن أذ ِة.ٍ  أجاَ أج ْو اَلّز

ْوُ(      أل أكاَُح أو ّن أخ)ِ اَل أس أف ْن ٍة اَ ّد ِر ِب أد ( ْع أأْن أب ِب ٍء)ِ  أماَ ألْم أوْط ُه ْع أم أيْج
ألُم ِْلْسم ِة ِفميِ اَ ّد ِعم ْل ِه اَ ِر أقمّر أت ِل أسمّمىَ)ِ  ْلُم أفاَ ِء ( أوُْط ْل أل ِبماَ أو ُع ( أيْرِجم

ْوُج أد اَلّز ْع أفْسِخ أب ْل ِذي اَ ّلمم ِر)ِ اَ ْه أم ْل أمممُه ِباَ ِر ّدُخوُِل أغ ألممىَ ِباَلمم أع أمممْن (
ُه ِديُم ِفيِ أغّر أقمم ْل أواَ ِد)ِ  ِديمم أج ْل ُع اَ ِه أيْرِجمم ِليِس ِبمم ْد ّتمم ِه ِلل ْيمم أل ِء أع أفمماَ ِإْخ ِب

ْيِب أع ْل ِرِن اَ أقاَ ْلُم ِد،ِ اَ ْق أع ْل ِدُث أأّماَ ِل أحمماَ ْل ُه اَ أد ْعمم أذاَ أب أخ إ ِه،ِ ُفِسمم أل ِبمم أف
ُع ِه أيْرِج ًعاَ ِفي ْط ِء أق أفاَ ِت ْن ِليِس ِل ْد ّت ٌء اَل أوُاَ أسمم ألممىَ أو ِم،ِ أع ِدي أقمم ْل أن اَ أكمماَ

ْغممُروُم أم ْل أر اَ ْهمم ْثممِل أم ْلِم أسممّمىَ أأْم اَ ْلُم ِرُم265<ص:  اَ أغمماَ ْل أواَ  <
ِليِّ أوُ ْل أجُة،ِ أأْم اَ ْو أأْن اَلّز أت ِب أك ْيِب،ِ أعْن أس أع ْل أنْت اَ أكاَ أرْت أو أه ْظ ألُه أأ

أج أأّن ْو أرُط اَلّز أت ُيْش أو أفُه.ٍ ( أر ِة ِفيِ أع ّن ُع ْل ٌع اَ ْف ألىَ أر أل إ أعمم ْف أي ِل ٍم)ِ  ِك أحمماَ



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

ِتيِ أماَ ْأ أي أد أس ْع أهاَ أب ِت ُبوُ أذاَ ُث أك أو ِئُر ( ْي أساَ أأ ُيوُِب)ِ  ُع ْل أهاَ اَ ِقي أرُط أباَ أت ُيْشمم
أفْسِخ ِفيِ ْل ُكّل اَ أهاَ ِب ْن ُع ِم ْف ألىَ اَلّر ِم إ ِك أحاَ ْل ِفيِ اَ أخ ( أس ُيْف أل أصّح)ِ  أْل اَ

ِه ِت أر أحْض أد ِب ْع ِه،ِ أب ِت ُبوُ ِنيِ ُث ّثاَ أرُط أل أواَل أت أك،ِ ُيْش ِل ُد أذ ِر أف ْن أي ِمممْن ُكّل أو
ْيِن أج ْو أفْسِخ اَلّز ْل أماَ ِباَ ْيِع أفْسِخ ِفيِ أك أب ْل ْيِب.ٍ  اَ أع ْل ِباَ

ُبُت(      ْث أت ّنُة أو ُع ْل أد اَ ْن ِه)ِ ِع ِر أراَ ْق ِإ ِم ِب ِك أحاَ ْل ْو اَ أأ ٍة ( أنمم ّي أب ألممىَ ِب أع
أل أو ِه)ِ  ِر أراَ ْق ّوُُر إ أص أت أهاَ ُي ُت ُبوُ ِة ُث أن ّي أب ْل ّنُه ِباَ أع أل أِل أل ّط ِد اَ ُهوُ أهمماَ.ٍ ِللّش ْي أل أع

ُبُت ْث أت أذاَ)ِ  أك أو أهاَ ( ِن أيِمي ِب أد ( ْع أعْن أب ِه)ِ  ِل ُكوُ أيِميِن ُن ْل ُبوُِق اَ أمْس ْل ِه اَ ِر أكاَ ْن ِإ ِب
ِفيِ أكاَِن ( ِِلْم أصّح)ِ  أْل أهاَ اَ ألِع ّط ألىَ اَ ِه أع ِت ّن ِئِن ُع أراَ أق ْل ِنيِ ِباَ ّثاَ ُع أواَل أن ُيْم
أك ِلمم ُقمموُُل أذ أي ِلممُف أل أو ْقِضمميِ أتْح أي ِه أو ِل ُكمموُ ُن أذاَ ِب ِإ أو أتممْت ( أب أب أث أر أضمم

أقاَِضمميِ ْل أممماَ ألممُه اَ أك أنًة)ِ  ألممُه أسمم أع أمممُر أف أيِ ُع ّلممُه أرِضمم ْنممُه اَل ُه أع أواَ أر
أهِقمميِّ ْي أب ْل أل اَ ِعمميِّ،ِ أقمماَ ِف أعُه اَلّراَ أب أتمماَ ُء أو أممماَ أل ُع ْل ِه،ِ اَ ْيمم أل ُلوُاَ أع أقمماَ ّذُر أو أعمم أت
أممماَِع ْلِج ْد اَ ُكمموُُن أقمم ِرِض أي أعمماَ ٍة،ِ ِل أر أراَ أتممُزوُل أحمم ِء ِفمميِ أف أتاَ ْو اَلّشمم أأ

ٍة أد أتُزوُل ُبُرو ْيِف ِفيِ أف ْو اَلّص ٍة أأ أسمم ُبوُ أتممُزوُل ُي ِبيممِع،ِ ِفمميِ أف ْو اَلّر أأ

ٍة أب ُطوُ أتُزوُل ُر ِريمِف،ِ ِفمميِ أف أخ ْل أذاَ اَ ِإ أضمْت أفمم ّنُة أم أل اَلّسمم أة أو أب أصماَ إ
أنمماَ ِلْم ّنممُه أع ْلِقمميِّ أعْجممٌز أأ ُء ِخ أداَ ِتمم ْب ِة أواَ أن ْقممِت ِمممْن اَلّسمم أضممْرِب أو

أقاَِضيِ،ِ ْل أماَ اَ ّن ِإ ِرُب أو ْي أيْض أأ أهاَ)ِ  ِب أل أط ِب ِة ( أأ أمْر ْل ْوُ اَ أل أتْت أف أك ْهممٍل أس أج ِل
ْو ٍة أأ أش ْه أل أد أس أف ْأ أهاَ أب ِه ِبي ْن أت ْكِفيِ ِب أي أهمماَ اَلّضممْرِب ِفمميِ أو ُل ْوُ ّنمميِ أق إ

أبٌة ِل ّقيِ أطاَ ألممىَ أح ِإْن اَلّشممْرِع ُممموُِجِب أع ألممْت أو ِه أم أج ْكمم ْلُح ألممىَ اَ أع
ْفِصيِل،ِ ّت أل اَل أق أو ِة أضْرِب ِفيِ أفْر أن أن اَلّس ْي ْلُحّر أب أذاَ اَ ِإ أفمم ِد.ٍ ( ْبمم أع ْل أواَ
ْي أأ أنُة أتّمْت)ِ  ْتُه اَلّس أع أف أر ِه ( ْي أل ِإْن إ أل أف ِفيِ أقاَ ْئت)ِ  ِط ِة أو أن ْو اَلّسمم أأ

أهاَ أد ْع ألْم أب ْق أو ّد أص ّنُه ُت أأ أف)ِ  أل أح أئ ( ِط أماَ أو أر أك أك ِإْن أذ أف أعممْن ( أل)ِ  أك أن
أيِميِن ْل أيِ اَ ِه أفْت)ِ  أل أح ِإْن ( أف ّنُه ( أأ أفْت)ِ  أل أئ ماَ أح ِطمم ْو أو أأ أوُ ( ُهمم أقممّر)ِ  أأ

أك ِل أذ أيِ ِب ِه ّلْت)ِ  أق أت أفْسِخ (اَْس ْل ِباَ أل ( ِقي أتاَُج أو ألىَ أتْح ْذِن إ أقاَِضيِ)ِ إ ْل اَ
أهاَ ِه أل ْو ِب أأ ِه ( ْوُ أفْسِخ ألمم ْتممُه أو أل أز أت ْع ْو اَ أضممْت أأ ِر ْو أم أسممْت أأ ِب ِفمميِ ُح

ِة)ِ،ِ ّد ْلُممم أهمما266َ<ص:  اَ ِع أجِمي ألممْم >  ِنُف ( ْأ أت أتْسمم أو أسممْب)ِ  أنٌة ُتْح أسمم
أرىَ ألِف ُأْخ ْوُ أماَ ِبِخ أع أل أق ْثُل أو أك ِم ِل ْوِج أذ ِة ِفمميِ ِللّز أن أهمماَ اَلّسمم ّن ِإ أف

أسُب ِه ُتْح ْي أل ْوُ أع أل أع أو أق أهاَ أو ْثُل أل أك ِم ِل ْعممِض ِفيِ أذ ِة أب أن أل اَلّسمم أزاَ أو
أياَُس ِق ْل أف أأْن أفاَ أن ْأ أت أنُة ُتْسمم ْوُ اَلّسمم ألمم أو أيْت ( أهاَ أرِضمم أد ْعمم ِه أب أل ِبمم أطمم أب

أهاَ)ِ ِمْن أفْسِخ أحّق ْل ْي اَ أط أأ أق أهاَ أس أضاَ ِر ْيِب،ِ ِل أع ْل أذاَ ِباَ أك أو ْوُ ( ْتُه)ِ أل أل أأّج

أد ْع ِة أب أن ًة اَلّس ّد أرىَ ُم ٍر ُأْخ ْه أش ْو أك ٍة،ِ أأ أن ّنُه أس ِإ ُطُل أف ْب أهاَ أي ِمممْن أحّق
أفْسِخ ْل ألممىَ اَ أع ّنممُه اَلّصممِحيِح)ِ،ِ ( ألممىَ أِل ِر أع ْوُ أفمم ْل ْأِجيممُل اَ ّت ّوٌُت أواَل أفمم ُم
ِر،ِ ْوُ أف ْل ِنيِ ِل ّثاَ ُطُل أل أواَل ْب أهاَ أي ِن أساَ ْأِجيِل،ِ ِِلْح ّت أل ِباَل أهمماَ،ِ أف أزُم ْل أهمماَ أي أل أف
أفْسُخ ْل أتىَ اَ أءْت.ٍ  أم أشاَ
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ْوُ(      أل أح أو أك أط أن ِر أهاَ أوُش ألٌم ِفي ْو إْس أماَ ِفيِ أأ ِه ِد أح أسٌب أأ أن
ْو ّيٌة أأ ْو ُحّر أماَ)ِ،ِ أأ ُه ْيُر أهاَ أغ ِن ْوُ أك ْكًراَ أك ْو ِب ًباَ أأ ّي ْو أث ّيممًة،ِ أأ ِب أتاَ ْو ِك أمممًة أأ أأ

ْو ِه أأ ِن ْوُ ًداَ أك ْب أط أع أمْشُرو ْل أف)ِ اَ أل أأْخ أف أهُر ( ْظ أْل أفاَ أِلّن ِصّحُة ( أكاَِح)ِ  ّن اَل
أد ُقمموُ ْع أم ْل ِه اَ ْيمم أل ّيممٌن أع أع ّدُل أل ُم أبمم أت ْلممِف أي ِة ِبُخ أف ِة،ِ اَلّصمم أط أمْشممُرو ْل اَ
ِنيِ ّثمماَ ُنممُه أواَل أل ْط أح أِلّن ُب أكمماَ ّن ُد اَل أتِممم ْع أفاَِت أي أء اَلّصمم أماَ أْلْسمم أن أواَ ُدو
ِييممِن ْع ّت ِة اَل أد أه أشمماَ ْلُم ُكمموُُن أواَ أي ألُف أف ِت ِة اَْخ أف ِه اَلّصمم ألِف ِفيمم ِت أكمماَْخ
ْيممِن،ِ أع ْل ْوُ اَ ألمم أفممْت أو أل أت ْيممُن،ِ اَْخ أع ْل أأْن اَ ألْت ِبمم ِنمميِ أقمماَ ّوْج ٍد ِمممْن أز ْيمم أز
أهاَ أج ّو أز ٍرو ِمْن أف أذاَ أيِصممّح ألممْم أعْممم أكمم أنمماَ،ِ أف ُق ُه أفممّر ُي أممماَ أو ُه أن ْي أل أب أو

أء ألىَ أشيِْ ْوِج أع ْدُخْل ألْم إْن اَلّز أهمماَ أي ِإْن ِب أل أو أخمم أهمماَ أد أل ِب ّد أف أحمم
ِة أه ْب ألِف ِلُش ِت ِء اَْخ أماَ أل ُع ْل ِه اَ ْي أل أع ْهُر أو ألممىَ أم أع ُثممّم)ِ  ْثممِل.ٍ ( ْلِم ِة اَ اَلّصممّح

ْوُُصوُُف (إْن أم ْل أن)ِ اَ ْيًراَ أباَ أخ ِه ِمّماَ ( ِفيمم أط)ِ  ِر أأْن ُش أط أكمم ِر ِفمميِ ُشمم
ِة أج ْو أهاَ اَلّز ّن أ

ّيٌة أ ِب أتاَ أنْت ِك أبمماَ أمًة،ِ أف ِل ْو ُمْسم أمممٌة أأ أنْت أأ أبمماَ ًة،ِ أف ْو ُحممّر أأ

ّيٌب أنْت أث أباَ ْكًراَ أف ِفيِ ِب ْوِج أو ّنُه اَلّز ٌد أأ ْبمم أن أع أبمماَ أل ُحممّراَ أف أف أر ( أيمماَ ِخ
ِإْن أن أو أأْن أباَ أك أنُه)ِ  أط ُدو ِر أهاَ ُش ّن أ

ٌة أ أنْت ُحممّر أبمماَ أمممًة،ِ أف أوُ أأ ُهمم ُحممّر أو
أكمماَُح267ألممُه.ٍ <ص:  أيِحممّل ِن ِة،ِ >  أممم أْل ْد اَ أقمم أن أو ِذ ُد أأ ّي ِفمميِ اَلّسمم

أهاَ أكاَِح ْو ِن ّنُه أأ أن ُحّر أأ أباَ ًداَ أف ْب ْد أع أق أن أو ِذ ُد ألُه أأ ّي أكمماَِح ِفيِ اَلّس ّن اَل
أجُة ْو ٌة أواَلّز أهمماَ ُحّر أل أف أيمماٌَر ( أذاَ ِخ أكمم ِنيِ ِفمميِ ألممُه أو ّثمماَ أواَل أصممّح)ِ  أْل أل اَ

أر أياَ ِه ألُه ِخ ِن ّك أم أت ألِص ِمْن ِل أخ ْل ألِق،ِ اَ ّط ْوُ ِباَل ألمم أن أو ْوُج أكمماَ ِفمميِ اَلممّز
ِة أل أأ أمْس ْل ألىَ اَ ُْلو ًداَ اَ ْب ِد أفِفيِ أع أح ْيِن أأ أل ْوُ أحُه أق ّي أصّح ِوُ أغ أب ْل ّنممُه اَ أل أأ

أر أياَ أماَ ألُه ِخ ِه ِئ ُف أكاَ أت ْوُ ِل أل أنْت أو أجممُة أكاَ ْو ِة ِفمميِ اَلّز أيمم ِن ّثاَ أمممًة اَل أفِفمميِ أأ
ِد أح ْيِن أأ أه أر أل أوْج أياَ أماَ ِخ ِه ِئ ُف أكاَ أت أع ِل أط أق ِه،ِ أو ِل ِب أقمماَ ُكمموُُن ِبُم أي أيمماَُر أو ْلِخ اَ

ْوُ أل أو ِد.ٍ   ّي أط ِللّس ِر ْوِج ِفيِ ُش أسٌب اَلّز ِريٌف أن أن أش أباَ ُفُه أف أل ِإْن ِخ أف
أن ُبُه أكاَ أس أن أن أهاَ ُدو ِب أس أهاَ أن أل أياَُر أف ْلِخ أماَ اَ ْتُه أك أل أم ُة،ِ أشمم أر أبمماَ ِع ْل ِإْن اَ أو

أيْت ِه،ِ أرِض أهاَ ِب ِئ أياَ ِل ْو أِل أياَُر أف ْلِخ أوُاَِت اَ أف ِة،ِ ِل أء أفاَ أك ْل ِإْن اَ أن أو ُبُه أكمماَ أسمم أن
أل ْث أهاَ ِم ِب أس ْو أن أقُه،ِ أأ ْوُ أهُر أف ْظ أْل أع أفاَ ِط ُق ِه أو ّنُه ِب أر أل أأ أيمماَ أهمماَ ِخ أل أل أو

ِء أياَ ِل ْو أْل ِء ِل أفاَ ِت ْن ْوُ ِل ألمم أو ِر.ٍ أعمماَ ْل أط اَ ِر أسممُب ُشمم ّن ِة ِفمميِ اَل أجمم ْو أن اَلّز أبمماَ أف
ُفُه،ِ أل ِإْن ِخ أن أف أهاَ أكاَ ُب أس أن أن ِه،ِ ُدو ِب أس ألُه أن أيمماَُر أف ْلِخ أممماَ اَ ْتُه أك أل أم أشمم

ُة أر أبمماَ ِع ْل ِإْن اَ أن أو ألممُه أكمماَ ْث ْو ِم أقُه،ِ أأ ْوُ أل أفمم أر أف أيمماَ ِد ِفمميِ ألممُه ِخ أحمم أأ

ْيِن،ِ أل ْوُ أق ْل أل اَ ِقي أر أل أو أياَ ًقاَ ألُه ِخ أل ْط ِه ُم ِن ّك أم أت ألِق.ٍ  ِمْن ِل ّط اَل
ٌع(      أياَُر)ِأفْر ْلِف : ِخ ْلُخ ألىَ اَ ِر،ِ أع ْوُ أف ْل أل اَ ِقيمم ِه أو ألُف ِفيمم ِخ

ِر أياَ ْتِق ِخ ِع ْل ِتيِ اَ أل اَْل ّي أقاَ ِوُ أغ أب ْل ُد اَ ِر أف ْن أي أياَُر ألُه أمْن أو ْلِخ أفْسِخ،ِ اَ ْل ِباَ
أل ِقُر أو أت ْف ألىَ أي ِم إ ِك أحاَ ْل ِر اَ أياَ ْيممِب أكِخ ِبيممِع أع أم ْل أبممُه اَ ّق أع أت ِعمميِّ،ِ أو ِف اَلّراَ
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أأّن أف ِبمم ْلمم ْلُخ ِطممُل اَ ْب أد ُي ْقمم أع ْل ألممىَ اَ ْوُِل أع ُكممْن أقمم أي ْل ِر أف أيمماَ ْيممِب أكِخ أع
أكاَِح.ٍ  ّن اَل
ْوُ(      أل أهاَ أو ّن أمًة أظ ِل ْو ُمْس ًة أأ أنْت ُحّر أباَ ّيًة أف ِب أتاَ ْو ِك أمًة أأ أيِ أأ ِه أو

أل ألُه أتِحّل ألُه أف أر)ِ  أياَ ِفيِ ِخ ِه ( ِر ْقِصي أت ِل ِر)ِ  أه ْظ أْل أتْرِك اَ أبْحممِث،ِ ِب ْل ْو اَ أأ

أذاَ اَلّشممْرِط،ِ أهمم أوُ أو ْنُصمموُُص ُهمم أم ْل ِة،ِ ِفمميِ اَ أيمم ِن ّثاَ أوْجممُه اَل ِنيِ أو ّثمماَ اَل
ْنُصوُُص أم ْل ألىَ ِفيِ اَ ُْلو ُق اَ أحاَ ْل ْلِف إ ّظّن ُخ ْلِف اَل أِلّن اَلّشممْرِط ِبُخ

أل أْلْص أمْن اَ أوُ ِفي ِر ِفمميِ ُه ِم أداَ أل ِْلْسمم ّيممُة اَ ْلُحّر ألُم اَ ِْلْسمم ُهممْم أواَ ْن أوِم
أر أمممْن ْيِن،ِ أقممّر ّنّصمم أق اَل أفممّر أأّن أو ِلمميِّ ِبمم ِة،ِ أو أر ِف أكمماَ ْل ِفٌر اَ ّيممُز أكمماَ أم أت أي

ٍة أم أل أع ِر،ِ ِب أياَ ِغ ْل ُء أكاَ أفاَ أخ أحاَِل أو ْل ألىَ اَ ْوِج أع أماَ اَلّز ّن ُكوُُن إ ِبيِس أي ْل ّت ِباَل
أتْرِك ِة ِب أم أل أع ْل ِلمميِّ اَ أو ِة أو أممم أْل ّيممُز أل اَ أم أت ِلمميِّ أعممْن أي ْوُ أو ألمم أو ِة.ٍ ( ْلُحممّر اَ

ِليِّ أوُ ْل ِل أنْت)ِ  ِذ ِفيِ أأ أهاَ ( ِويِج ْتُه ِبِمْن أتْز ّن أهاَ أظ أل ًؤاَ)ِ  ُف أن ُك أباَ أف ُقُه ( ِفْسمم
ْو ُة أأ أء أناَ ِه،ِ أد ِب أس ِه أن ِت أف أل أوِحْر أر أف أياَ أهاَ)ِ <ص:  ِخ أها268َأل ِر ْقِصي أت ِل  <

أتْرِك أبْحِث ِب ْل ْلت اَ ُق ْوُ ( أل أن أو ًباَ أباَ ِعي ْو أم ًداَ أأ ْب أهاَ أع أل أياَُر أف ْلِخ ّلممُه اَ أاَل أو
ِة أق أف أوُاَ ِلُم ألُم)ِ  ْع ْتممُه أماَ أأ ّن ِة ِمممْن أظ ّيمم ْلُحّر ِة اَ أم أل ْيممِب ِمممْن أواَلّسمم أع ْل اَ

ِلِب أغمماَ ْل ّنمماَِس ِفمميِ اَ أتاَِن اَل أل أأ أمْسمم ْل أممماَ أواَ ُه أر أك ِعمميِّ أذ ِف ألممىَ اَلّراَ ُْلو أواَ
ًنىَ ْغ أت أهاَ ُمْس ْن أماَ أع أم ِب ّد أق ُيمموُِب ِفيِ أت ُع ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أهمماَ أواَل ِق ُطُر ألُف ِب ِخ

أذاَ أماَ أهاَ إ ّن ًة،ِ أظ أنْت ُحّر أباَ أمًة أف أماَ أأ أر أك أشاَ ِه أأ ْي أل ِعميِّ إ ِف ْعمُه اَلّراَ ِب أت أو
ّنُف أص ْلُم أبُه اَ ّق أع أت ِة ِفيِ أو أل أأ ِفْسِق أمْس ْل ّنُه اَ أأ أر ِب أك أل أذ ْيمم أب أداَِق ُق اَلّصمم

ّي أعْن ِوُ أغ أب ْل أهاَ أأّن اَ ّق أل أفْسِخ أح ْل ِه اَ أجُب ِب ْع أت أل ِمّماَ أو أناَ أقاَ أع ُه أممم
ألُه أماَ أق ّي أعْن أن ِوُ أغ أب ْل أتىَ اَ أم أو أخ ( أس ِللّشممْرِط أف ْلٍف)ِ  ًء ِبُخ أنمماَ ألممىَ ِب أع

ِة أكاَِح ِصّح ّن ْكُم اَل أفُح ِر ( ْه أم ْل ِه أواَلّرُجوُِع اَ ألىَ ِب أغاَّر أع ْل أق أممماَ اَ أب أسمم
ِإْن ِفيِ أف ْيِب)ِ  أع ْل أن اَ أفْسُخ أكاَ ْل أل اَ ْب ّدُخوُِل،ِ أق أل اَل أر أف ْه ْو أم ُه أأ أد ْعمم أب
أأْن ألْم ألْم ِب ْع أحاَِل،ِ أي ْل ُه إّل ِباَ أد ْع ْهُر أب أم ْثِل أف ْلِم أل اَ ِقيمم أسممّمىَ،ِ أو ْلُم اَ
أل ُع أو أممماَ أيْرِجمم أرُمممُه ِب ْغ ألممىَ أي أغمماَّر أع ْل ّثُر)ِ،ِ ِفمميِ اَ أؤ ْلُممم أواَ ِد.ٍ ( ِديمم أج ْل اَ

أفْسِخ ْل ْلِف ِل ِريٌر اَلّشْرِط،ِ ِبُخ ْغ أت أن ( أر أد)ِ،ِ أقاَ ْقمم أع ْل ِه اَ ِل ْوُ أقمم ُتممك أك ّوْج أز
ِه ِذ أة،ِ أه أم ِل ْلُمْس ْو اَ أر أأ ْك ِب ْل ْو اَ أة،ِ أأ ْلُحّر أوُ اَ ُه ِكيٌل أو ِد،ِ أعْن أو ّي ْو اَلّس أأ

أهاَ ُف أك ألُه أيِص ِل أذ ًبمماَ ِبمم ّغ أر أهمماَ ِفمميِ ُم أكاَِح أهمماَ ُثممّم ِن ّوُج أز ْنممُه ُي ألممىَ ِم أع
أصاَِل ّت ألِف،ِ اَِل ْوُ أماَ ِبِخ أهاَ أل أج ّو ْنُه أز أد ِم ْع ٍم.ٍ  أب ّياَ أأ

ْوُ(      أل ّية ُغّر أو ِر ِفيِ أبْح ٍة)ِ  أم ِه أأ أكاَِح أهاَ ِن ّياَ أأْن إ أطْت أك أر أش
ِه،ِ ْي ِفيمم أأ ُه)ِ  أناَ أصممّحْح أو أح ( أكمماَ ّن أأْن اَل أنمماَ ِبمم ْل ِر،ِ ُق أه ْظ أْل أف إّن ِبمماَ ْلمم ُخ

ُلُه أل اَلّشْرِط ِط ْب أل ُي أصمم أح ْنممُه أو ٌد ِم ألمم أحاَِصممُل أو ْل ُد)ِ اَ ألمم أوُ ْل أفاَ أل ( ْبمم أق )
ِم)ِ،ِ ْل ِع ْل أهمماَ اَ ّن أ

أ أمممٌة ِب أظممّن أأ ِل ْوِج (ُحممّر)ِ  أهمماَ اَلممّز أت ّي أن ُحّر ِه ِحيمم ِل ُحُصمموُ
ٌء،ِ أوُاَ أن أس ْو ُحّراَ أكاَ ًداَ،ِ أأ ْب ٌء أع أوُاَ أس أخ أو أس أد أف ْقمم أع ْل ُه،ِ أأْم اَ أز أجمماَ أذاَ أأ إ
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أت أب أيمماَُر ألُه أث ْلِخ ألممىَ اَ أع أو ِر ( ْغممُرو أم ْل ُتممُه اَ أم ّنممُه ِقي أِل أهاَ)ِ  ِد ّي أسمم أت ِل ّوُ أفمم
ِه ْي أل ّقُه أع أع ِر ِب ّتاَ أهاَ اَل ّق أر ِه ِل ّن أظ أهاَ،ِ ِب أت ّي ِقّر ُحّر أت أتْس ِه ِفيِ أف ِتمم ُحممّراَ ِذّم
أن ْو أكاَ ًداَ أأ ْب أبُر أع أت ْع ُت ُتُه أو أم أم ِقي ْوُ ِة،ِ أي أد أل ِوُ ْل ّنُه اَ ّوُل أِل ِم أأ ّياَ أكاَِن أأ إْم

ِه ِوُيِم ْق ُع أت أيْرِج أو أهاَ ( ألىَ ِب ّنُه أع أِل أغاَّر)ِ  ْل ُع اَ ِق ْلُموُ أهمماَ ِفمميِ ألممُه اَ ِت أم أراَ أغ
أوُ ُه ْدُخْل ألْم أو ِد ِفمميِ أيمم ْقمم أع ْل ألممىَ اَ أهمماَ أأْن أع أم أر ْغ ألِف أي ِر،ِ ِبِخ ْهمم أم ْل اَ
أماَ ّن ُع269<ص:  إ أيْرِجمم أذاَ >  أم إ ِر أز أكاَلّضمماَِمِن أغمم ِر ُتمم ِه: أواَْح ِل ْوُ أقمم ِب
أل ْب ِم أق ْل ِع ْل أحاَِصِل أعْن اَ ْل ُه،ِ اَ أد ْع أوُ أب ُه ٌق أف ِقي ُد أر أراَ ْلُممم ْلُحُصمموُِل أواَ ِباَ

ُق،ِ ُلوُ ُع ْل ُلُه اَ ْوُ أق ُه أو أناَ أم أل أصّحْح ُهوُ ْف ِإّن ألُه،ِ أم أم أف ْك ْلُح أممماَ اَ أر أك ِكمم ُذ
أذاَ أل إ ِطمم ْب ِة ُأ أه ْب ألِف،ِ ِلُشمم ْلِخ أذاَ اَ أكمم أذاَ أو أل إ أطمم ْوُِن أب أكمم ْوِج ِب أل اَلممّز

أكمماَُح ألممُه أيِحممّل ِة ِن أممم أْل ِة اَ أه ْب ِر ِلُشمم ِريمم ْغ ّت ِريممُر اَل ْغ ّت أواَل ِة ( ّيمم ْلُحّر أل ِباَ
ّوُُر أص أت أهاَ)ِ،ِ ِمْن ُي ِد ّي ّنممُه أسمم أذاَ أِل أل إ ْتممك أقمماَ أج ّو ِه أز ِذ أة،ِ أهمم ْلُحممّر ْو اَ أأ

ألىَ أهاَ أع ّن أ
ٌة أ ْو ُحّر أوُ أأ أك أنْح ِل أقْت أذ أت ّوُُر أع أص أت ُي أبْل)ِ  ِه)ِ (ِمممْن ( ِلمم ِكي أو

أهاَ ِفيِ أكاَِح ْلِب ِفيِ ِن ِد ُص ْق أع ْل ْو اَ ألُه أأ ْب أماَ أق أم أك ّد أق أوُاَُت أت أف ْل ِفيِ أواَ
أك ِل ْلِف أذ ًة اَلّشْرِط ِبُخ أر ّظممّن أتاَ أرىَ،ِ أواَل ْو ُأْخمم أأ أوُاَُت ( أفمم ْل أواَ أهمماَ)ِ  ْن ِم
ِه ْلممِف ِفيمم ّظممّن،ِ ِبُخ أل اَل أة أو أر ْبمم ْوُِل ِع أقمم أس أمممْن ِب ْيمم ٍد،ِ أل ِقمم أعاَ أل ِب أو

ٍد ُقوُ ْع ِه أم ْي أل ِإْن أع أف أن ( أهاَ أكاَ ْن أق ِم ّلمم أع ُغممْرُم أت ْل أهاَ)ِ،ِ اَ ِت ِذّم ألُب ِبمم أطمماَ ُت أف
أد ْع ْتِق أب ِع ْل أل اَ ُق أو ّل أع أت أهاَ أي ِب أكْس أل ِب أهاَ أو ِت أب أق أر ْوُ ِب أل أو أل ( أصمم أف ْن ُد اَ ألمم أوُ ْل اَ
ًتاَ ّي أل أم ٍة ِب أي أناَ أل ِج أء أف ِه)ِ،ِ أشيِْ أتُه أِلّن ِفي أياَ ْيممُر أح ٍة أغ أنمم ّق أي أت ألِف ُم ِبِخ
ْوُ أماَ أفِصْل أل ْن ٍة اَ أي أناَ ِه ِبِج ِفي ِه أف ِد أقمماَ ِع ْن ٌة ُحممّراَ ِل ِه ُغممّر ِث ِر أوُاَ ألممىَ ِلمم أع

ِة أل ِق ِنيِ أعاَ أجاَ ْل ّيمماَ اَ ِب أن أن أأْج ْو أكمماَ أد أأ ّي ِة أسمم أممم أْل ْو اَ أر،ِ أأ ْغممُرو أم ْل ِإْن اَ أفمم
أن ًداَ أكاَ ْب أقْت أع ّل أع ُة أت ُغّر ْل ِه اَ ِت أب أق أر ُنُه ِب أم أيْض ْغُروُر أو أم ْل ِد اَ ّي أس ِة ِل أممم أْل اَ

ِه ِت ِوُي أتْف ّقُه ِل ِر ِر أعْش أهاَ ِب ِت أم ّنُه ِقي ْدُر أِل أق ْل ِذي اَ ّل أمُن اَ ِه أيْض ِنيممُن ِب أج ْل اَ
أق،ِ ِقي أس اَلّر ْي أل ِد أو ّي أمُن أماَ إّل ِللّس ِه أيْض أق ِب ِقي أة اَلّر ُغممّر ْل ٌد أواَ ْبمم أع

ْو أمٌة أأ أماَ أأ ِتيِ أك ْأ أي أراَِح ِفيِ أس ْلِج أل اَ ّوُُر أو أص أت أث أأْن ُي ِر أهاَ أي ْن ِفيِ ِم
أناَ ِت أل أأ أع أمْس أْلِب أم ْلُحّر اَ ِر اَ ْي ِنيِ أغ أجاَ ْل ُْلّم أأّم إّل اَ ِة.ٍ اَ ْلُحّر اَ
أمْن(      أقْت أو أت أت أع ِقيٍق أتْح ْو أر ِه أمْن أأ ّق ِفي أرْت ِر ّي ِفيِ ُتُخ

أكاَِح)ِ،ِ أفْسِخ ّن أل اَل ْب ّدُخوُِل أق ُه،ِ اَل أد ْع أب أهاَ أو ّن ِل
ّيممُر أ أع أمممْن ُت ِه ِب ّق ِفيمم ِر

أْلْصُل أك ِفيِ أواَ ِلمم أأّن أذ أة { أر ِريمم أقممْت،ِ أب أت أهمماَ أع أر ّي أخ ِه أرُسمموُُل أف ّلمم اَل
ّلىَ ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم،ِ أع ّل أس أن أو أكاَ أهاَ أو ْوُج ًداَ أز ْب أرْت أع أتمماَ أهاَ}ٍ أفاَْخ أسمم ْف أن
ُه أواَ ِلٌم أر أة أعْن ُمْس أش ِئ أقْت أمْن أأّماَ أعاَ أت أت أع أل ُحممّر أتْحمم أر أف أيمماَ ِخ
أهاَ،ِ أث أماَ أِلّن أل أد أهاَ أح أمماَِل ِممْن أل أك ْل ّتِصممٌف اَ ِه ُم ْوُج،ِ ِبم ْوُ اَلمّز ألم أو

أقماَ أت ًعماَ أع أل أم أر،ِ أف أيماَ أهمُر270<ص:  ِخ ْظ أْل أواَ ْي > ( أأ ُه)ِ  ّن أر أأ أيماَ ْلِخ اَ
ألىَ أع ِر ( أياَ أكِخ ِر)ِ  ْوُ أف ْل ْيممِب اَ أع ْل ْيممِع ِفمميِ اَ أب ْل ِه،ِ اَ ِر ْيمم أغ ِنيِ أو ّثمماَ ّد أواَل أتمم أيْم
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أة ّد ّوي ُم أر ّتمم أة اَل أثمم أل ٍم أث ّيمماَ أهاَ أأ ُؤ أد ْبمم أم أمممْت ِحيممِن ِمممْن أو ِل ْتِق أع ِع ْل ِبمماَ
ُبمموُِت ُث ِر،ِ أو أيمماَ ْلِخ ِلُث اَ ّثمماَ ّد أواَل أتمم ألممىَ أيْم أح أأْن إ أصممّر ِه ُت ِط أقاَ ِإْسمم ْو ِب أأ

أن ّك أم ِء ِمْن ُت أوُْط ْل أعممًة اَ ِئ ِإْن أطاَ أفمم أد ( ْعمم أب ألْت)ِ  أهمماَ أقمماَ ِر ْأِخي أخ أت أفْسمم ْل اَ
ًة أد ِري ْلممت ألممُه ُم ِه أج أق ( ْتمم ِع ْل أقْت اَ ّد أهمماَ ُصمم ِن أيِمي أهمماَ إْن ِب ُل ْه أج أن)ِ  أكمم أأْم

أأْن ِب أن ( ُق أكاَ ِت ْع ْلُم أهاَ اَ ْن أع ًباَ)ِ  ِئ أن أغاَ ْتِق ِحي ِع ْل ِإّل اَ أأْن أو أنْت ِب أعممُه أكاَ أم
ِه ِفيِ ِت ْي ُد أب ُع ْب أي ُء أو أفاَ ْتِق أخ ِع ْل أهاَ اَ ْي أل ُق أع ّد أص ْلُم ْوُج أفاَ أذاَ اَلّز أكمم أو إْن (

ألْت ْلت أقاَ ِه أر أج أياَ ْلِخ ْي اَ أأ ِه)ِ  ْتِق ِب ِع ْل أهاَ ِباَ ّن ِإ ُق أف ّد أص أهمماَ ُت ِن أيِمي ِفمميِ ِب )
أِلّن ِر)ِ  أهمم ْظ أْل أت اَ ُبموُ ِر ُث أيمماَ ْلِخ ِه اَ ُفممُه أل أخِفميِّ ِبم ِر ْع أوُاَّص،ِ إّل أي أخمم ْل اَ

ِنيِ ّثاَ ُع أواَل أن أك أيْم ِل ُطُل أذ ْب أي أهاَ أو أياَُر ِر،ِ ِخ ْأِخي ّت ْوُ ِباَل أل أعْت أو ّد أل اَ ْهمم أج ْل اَ
أأّن أر ِب أياَ ْلِخ ألىَ اَ ِر،ِ أع ْوُ أف ْل أل اَ أقاَ ّي أف ِد ّباَ أع ْل أنْت إْن اَ أة أكاَ أم ِدي ِد أق ْهمم أع ْل اَ

ِم،ِ أل ِْلْس أطْت ِباَ أل أخاَ ألُه أو ْه أذْر،ِ ألممْم أأ ْعمم ِإْن ُت أنْت أو أة أكمماَ أثمم ِدي ِد أح ْهمم أع ْل اَ
ِه،ِ ْو ِب ِلْط ألْم أأ أخاَ ألُه ُت ْه ألِن أأ ْوُ أق أق أف أل ْط أأ ِليِّ،ِ أو أزاَ أغ ْل أهاَ اَ ّن أ

أذُر أل أ ْعمم ُت
أه،ِ أأّن ُوّج أب ِب ِل أغاَ ْل أم أمْن أأّن اَ ِل أل أع ُبمموُِت أأْص ِر ُث أيمماَ ْلِخ ْلممم اَ ّنممُه ِع أأ

ألىَ ِر أع ْوُ أف ْل ِر اَ أياَ ْيِب.ٍ  أكِخ أع ْل اَ
أفْسُخ(      ْل ٌع)ِ: اَ ْتِق أفْر ِع ْل أتاَُج أل ِباَ ألىَ أيْح ِة،ِ إ أع أف أراَ ْلُم ألممىَ اَ إ

ِم،ِ ِك أحاَ ْل ّنُه اَ ِبٌت أِل ّنّص أثاَ أماَِع ِباَل ِْلْج ِإْن أواَ أف أخْت ( أس ْبممِل أف أوْطممٍء أق
أل أر)ِ،ِ أف ْه أس أم ْي أل أهاَ أو ِد ّي أس أهاَ ِل ُع ْن أفْسممِخ ِمْن أم ْل أهاَ اَ ِر أضممّر أت ِه ِل ِكمم أتْر ِب
ْو أأ ُه ( أد ْع ْتٍق أب ِع ُه ِب أد ْع أب أب أج أسّمىَ أو ْلُم ُق اَ ِت ْع أي ْو)ِ  أأْن أأ ِب ألُه)ِ  ْب أق ألممْم (

ألْم ْع ْتِق أت ِع ْل أد إّل ِباَ ْع ِء أب أوُْط ْل ْهُر اَ أم أف أل ( ْثممٍل)ِ  أسممّمىَ ِم ْلُم ِم اَ ّد أقمم أت ِل
أبِب أفْسِخ أس ْل ألىَ اَ ِء أع أوُْط ْل أل اَ ِقيمم أو ِه ( ِر أقممّر أت ِل أسممّمىَ)ِ  ْلُم أوُْطِء اَ ْل ِبمماَ
أل ْب ِم أق ْل ِع ْل أماَ اَ أب أو أج ِر ِمْن أو ْه ْثِل أم ْلِم ْو اَ أسّمىَ أأ ْلُم ِد.ٍ اَ ّي ِللّس أف

ْوُ(      أل أق أو أت أهاَ أع ْعُض ْو أب أبْت أأ ِت ْو ُكوُ أق أأ أت ٌد أع ْب أتُه أع أمٌة أتْح أأ

أل أر)ِ،ِ أف أياَ أهاَ ِخ أل أل أد أِلّن ألُه أو أم أت ْع أذاَ ُم ِر أهمم أيمماَ ْلِخ أبممُر،ِ اَ أخ ْل أس اَ ْيمم أل أو
ٌء ِر ِمْن أشيِْ أوُ ِة اَلّص أر ُكوُ ْذ أم ْل أنىَ ِفيِ اَ ْع ِه أم ِت أر أقمماَِء ُصمموُ أب ّنْقممِص ِل اَل
ألممىَ ِفمميِ ُْلو ِة،ِ اَ أيمم ِن ّثاَ ّنممُه أواَل أِل أبممُر أل أو أت ْع أراَِش ُي ْف ِت ِة،ِ ِباَْسمم أصمم ِق ّناَ اَل

ُنُه ِك ُيْم ّلُص أو أخ ّت ألِق.ٍ  اَل ّط ِباَل
أزُم(      ْل أي أد أفْصٌل.ٍ  أل أوُ ْل أكًراَ اَ أن أذ ْو أكاَ أثىَ أأ ْن أفاَُف ُأ ْع أْلِب (إ اَ

ِد)ِ ِمممْن أداَ أْلْج ِة أواَ أهمم أْلِب ِج ْو اَ ُْلّم أأ ألممىَ اَ أع ّنممُه ( أِل ِر)ِ  ُهوُ أمْشمم ْل ِمممْن اَ
ِه ِهْم ُوُجوُ ِت أجاَ ِة أحاَ ِهّم ْلُم ِة اَ أق أف ّن ِة،ِ أكاَل أوُ ِكْسمم ْل ِنيِ أواَ ّثمماَ أممماَ أل أواَل أل أك
أزُم ْل أب أي أْل أفاَُف اَ ْع ْبِن إ أفاَُف اَِل ْع ِْل أأْن أواَ ِب أيُه ( ِط ْع أر ُي ْه ٍة أم ْو ُحممّر أأ

ألُه أل)ِ  أكْح أيُقوُ ْن ِطيك (اَ ْع ُأ أر أو ْه أم ْل ْو اَ ِكُح أأ ْن ِه ألممُه أي ِن ْذ ِإ ٍر ِبمم ْهمم أم ِب ْو أو أأ

ِه ِكمم ْل ألممْم ِبِم أمممًة)ِ  أهمماَ أأ ْأ أط ْو أي أأ أهمماَ)ِ،ِ ( ِن أم أل أث أق أو ِة ِفمميِ أفممْر ْلُحممّر اَ
ِة أح ُكوُ ْن أم ْل أن اَ ْي ِة،ِ أب أم ِل ْلُمْسمم ِة،ِ اَ ّيمم ِب أتاَ ِك ْل أل أواَ ْكِفمميِ أو أجممُه أأْن أي ّو أز ْو ُي أأ
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أكُه ّل أم أء271<ص:  أعُجوًُزاَ ُي أهاَ ْوُ أشمم ْو >  أبممًة أأ ِعي أهمماَ أم ّن ِل
ِعّفممُه،ِ أل أ ُت

أل أجُه أأْن أو ّو أز ّنُه ُي ْغٍن أِل أت أماَِل ُمْس ِه،ِ ِب ِد ألم ّم أو ُث ِه ( ْيم أل أمماَ)ِ أع ُه ُت أن ْؤ ُم
ْي أنُة أأ ْؤ أْلِب،ِ ُم ُة اَ أأ أمْر ْل ِتيِ أواَ ّل أعمّف اَ أهمماَ أأ ٍة،ِ ِممْن ِب أقم أف ٍة أن أوُ ِكْسمم أو

أماَ ِه ِر ْي أغ ِدْر ألْم إْن أو ْق أهمماَ أي ْي أل أْلُب أع ِه،ِ ُلممُزوُم أأّممماَ اَ ِت أن ْؤ ِهٌر ُممم أظماَ أف
أممماَ ِتيِ ِل ْأ أي أقمماَِت،ِ ِفمميِ أسمم أف ّن أأّممماَ اَل أهمماَ،ِ أو ُت أن ْؤ أهمماَ ُم ّن ِل

أ ِة ِمممْن أف ِتّممم أت
أفاَِف ْع ِْل أحمّرُر اَ ْلُم أر أواَ أصم أت ْق ألمىَ اَ أس أع ْيم أل أو أهماَ.ٍ ( ِت أن ْؤ أْلِب ُم ِييمُن ِل ْع أت
أكمماَِح ّن أن اَل أسممّري ُدو ّت ِييممُن اَل ْع أت أل)ِ  أممماٍَل أو أج ِب ٍة)ِ  أعمم ِفي أر ْو ( أرٍف أأ أشمم
أكاَِح ّن أب أِلّن ِلل ُلوُ ْط أم ْل ُع اَ ْف ِة أد أج أحاَ ْل أيِ اَ ِه ُع أو ِف أد ْن أسّري أت ّت ِر ِباَل ْي أغ ِب أو
ِة أعمم ِفي ْوُ أر ألمم أو ِر.ٍ ( ْهمم أم ْل أقمماَ اَ أف ّت ألممىَ اَ ٍر أع ْهمم أهمماَ أم ُن ِيي ْع أت أْلِب)ِ،ِ أف ّنممُه ِل أِل

أرُف ْع ِه أأ أرِض أغ ِء ِفيِ ِب أضاَ أيِجُب أق أو ِه.ٍ ( ِت أوُ ْه ُد أش ِدي ّتْج أذاَ اَل أتْت)ِ،ِ إ أممماَ
أجممًة ْو أنْت أز ْو أكمماَ أمممًة أأ ْو أأ أأ أكمماَُح ( ّن أخ)ِ اَل أسمم أف ْن أهمماَ اَ ْن ٍة)ِ ِم ّد ِر ِبمم ْو ( أأ )

ْو أأ أخُه)ِ  أس ْتُه أف أخ أس ْيٍب أف أع ِب أذاَ ( أك أق)ِ،ِ إْن أو ّلمم ْو أط أق أأ أتمم ْع ِر)ِ أأ ْذ ُعمم ِب )
أقاٍَق ْو أكِش ٍز أأ ِفمميِ ُنُشوُ أصممّح)ِ،ِ ( أْل ْوُِت اَ أم ْل أل أكمماَ ُد أيِجممُب أو ِديمم ّتْج اَل

ِعيِّ ِفيِ أد إّل اَلّرْج ْع ِء أب أضاَ ِق ْن ِة اَ ّد ِع ْل أوْجممُه اَ ِبممِل أو أقاَ أصممّح ُم أْل ّنممُه اَ أأ

ّوُُت أفمم ْلُم ألممىَ اَ ِه،ِ أع ْفِسمم ِإْن أن أق أو ّلمم ْو أط أق أأ أتمم ْع ِر أأ ْيمم أغ ٍر،ِ ِب ْذ أل ُعمم أف
ُد،ِ أيِجُب ِديمم ّتْج ّنممُه اَل أقّصممُر أِل ْلُم ّوُُت اَ أفمم ْلُم ألممىَ أواَ أممماَ أع ّن ِإ أو ِه.ٍ ( ْفِسمم أن

أفاَُف ْع ِد أيِجُب)ِ (إ ِقمم ٍر)ِ،ِ أفاَ ْهمم ِإْن أم أر أو أد ألممىَ أقمم ِة أع أنمم ْؤ ْلُم أتمماٌَج اَ (ُمْح
ألىَ أأْن إ ِب أكاٍَح)ِ  أق ِن ُتوُ ْفُسُه أت ألىَ أن ِء إ أوُْط ْل أس اَ ْي أل أتُه أو ُع أمْن أتْح أف ْد أت

أتُه،ِ أج ِدُر أحاَ أقاَ ْل ألىَ أفاَ ِر أع ْه أم ْل ْو اَ أسّري،ِ أأ ّت ِإْن اَل أن أو ُدوِن أكاَ ِر ِب ْهمم أم
ِة ْلُحممّر ُفُه أيِجممُب أل اَ أفمماَ ْع أمممْن إ أتممُه أو ُع أل أمممْن أتْح أف ْد أتُه أتمم أج أحمماَ

ٍة أر ِغي أص ْو أك ٍز أأ أء أعُجوُ أهاَ ْوُ ُق أيِجُب أش ّد أصم ُي أو ُفُه.ٍ ( أفاَ ْع أذاَ إ أرْت إ أهم أظ
ألىَ أجُة)ِ إ أحاَ ْل أكاَِح اَ ّن ِء اَل أضاَ أق ِة أو أوُ ْه أل اَلّشمم ِب >272أيِميممٍن)ِ <ص:  (

أفُه أِلّن ِلي أذاَ ِفيِ أتْح ِم أه أقاَ أم ْل ُق أل اَ ِلي ِه أي ِت أم ِكْن ِبُحْر ألُه أيِحّل أل أل
ألُب أفاَِف،ِ أط ْع ِْل أذاَ إّل اَ أقْت إ أد ُتُه أص أوُ ْه ْيممُث أش أح أخمماَُف،ِ ِب أنممىَ أي اَلّز

ْو ِه أيُضّر أأ أعّزُب،ِ ِب ّت ّق اَل أيُش ِه أو ْي أل ْبُر،ِ أع أْلُب اَلّص ِفُر أواَ أكاَ ْل أيِجممُب اَ
ُفُه أفاَ ْع أصّح ِفيِ إ أْل ألِف اَ ِقيِق.ٍ  ِبِخ اَلّر
أيْحُرُم(      ِه أو ْي أل ُء أع ِة أوْط أم أهاَ أأ ّن ِل

أ ِه)ِ  ِد أل أسْت أو ْي ِه أل ِت أج ْو أز أل ِب أو
ِه ِت أك ُلوُ أهُب أمْم ْذ أم ْل أواَ ٍر ُوُجوُُب ( ْهمم ِه أل أم ِئ ْط أوُ ِبمم ّد)ِ  أهمماَ أحمم ألممُه أِلّن أل

ِه أماَِل ِفيِ ِد أل أة أو أه ْب أفاَِف ُش ْع ِْل ِذي اَ ّل أوُ اَ ْنِس ِمْن ُه ألممُه،ِ أماَ ِج أع أف
أقىَ أت ْن ْنُه أفاَ أهاَ أع ّد ِب أح ْل أب اَ أج أو ِه أو ْي أل ِه أع ِد ألمم أوُ ْهممُر ِل أم ْل ِفمميِ اَ ْوٍُل أو أقمم

ِريِق ِمْن ّط ِنيِ اَل ّثاَ ّد أيِجممُب اَل أحمم ْل ألممىَ اَ أع أذاَ أو ْتُه إْن أهمم أع أو أل أطمماَ أف
أر ْه ِد ِفيِ أم أح ْيِن،ِ أأ أه أوُْج ْل ِإْن اَ أهمماَ أو أه أر ْك أب أأ أجمم ْهممُر أو أم ْل ْوُ اَ ألمم أل أو أقمماَ

ّنُف أص ْلُم أهُب اَ ْذ أم ْل ّد أل أواَ أيِجُب أح ْهٌر أو أن أم أح أكاَ أضمم ْو ألُه ِمّممماَ أأ أقمماَ
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ِة ِفمميِ أيمم أكاَ ألِف ِح ْلِخ ِإْن اَ أفمم أْلُب ( أل)ِ اَ ْبمم أح ِه أأ ِئ ْط أوُ ُد ِبمم ألمم أوُ ْل أفاَ ُحممّر (
ِة أه ْب ِللّشمم ِإْن أنِسمميٌب)ِ  أنْت أفمم ًة أكمماَ أد أل ْوُ أت ْبممِن ُمْسمم أتِصممْر ألممْم ِلِل

ًة أد أل ْوُ أت أْلِب)ِ،ِ (ُمْس ِد ُأّم أِلّن ِل أل أوُ ْل أبُل أل اَ ْق أل أت ْقم ّن ْي اَل أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( أو
ُكْن ألْم ًة أت أد أل ْوُ أت ْبِن ُمْس أهُر ِلِل ْظ أْل أفاَ أهاَ ( ّن أ

ًة أ أد أل ْوُ أت أْلِب أتِصمميُر)ِ ُمْسمم ِل
ِة أه ْب أن ُموُِسًراَ ِللّش ْو أكاَ ْعِسممًراَ،ِ أأ ِدُر ُم ْقمم أي أقمماَُل أو ِت ْن ْلممِك اَ ْلِم أهمماَ اَ ِفي

ِه ْي أل أل إ ْي أب ُلوُِق،ِ ُق ُع ْل ِنيِ اَ ّثاَ أهاَ أتِصيُر أل أواَل ّن ِل
أسْت أ ْي ًكمماَ أل ْل أل ألممُه ِم أو

أة أج ألممىَ أحاَ ِر إ ِدي ْقمم أقمماَِل أت ِت ْن ْلممِك اَ ْلِم أهمماَ اَ ِه ِفي ْيمم أل أهممُر إ ْظ أْل أو)ِ اَ أأّن ( )
ِه ْي أل أهاَ أع ِت أر ْيُرو أص ِل أهاَ)ِ  أت أم ًة ِقي أد أل ْوُ أت أع ألمُه ُمْسمم أمم ّنمُه ( أِل ٍر)ِ  ْهمم أب أم أجم أو

ِء أوُْط ْل أماَ ِباَ أم،ِ أك ّد أق ِبُل أت أقاَ ِر أوُم أه ْظ أْل ِنيِّ اَ ْب ألممىَ أم أهمماَ أع ّن أ
أتِصمميُر أل أ

أل أة ( أم ٍد ِقي أل أصّح)ِ،ِ ِفيِ أو أْل أقاَِل اَ ِت ْن ْلِك ِل ْلِم أهمماَ اَ أل ِفي ْيمم أب ُلمموُِق ُق ُع ْل اَ
ُلُه ِب أقاَ ُقوُُل أوُم أتِقممُل أي ْن ْلممُك أي ْلِم أد اَ ْعمم ُلمموُِق أب ُع ْل ّقممِق اَ أح أت ِة ِل أر ْيُرو اَلّصمم

ٍذ ِئ أن ْي ِحي أأ أهاَ)ِ  أكاَُح ِن أو أيْحُرُم .ٍ ( ِه أو ْي أل أكاَُح أع ِة ِن أم ِه،ِ أأ ِد أل أهاَ أو ّن ِل
ِه أ ِل أماَ ِل

ِه أماَِل ِفيِ ِد أل ِة ِمْن أو أه ْب أفمماَِف ُش ْع ِْل ِة اَ أقمم أف ّن أممماَ أواَل ِه ِر ْي أغ <ص: أو
ْو273ُ أل أو ِة.ٍ ( أك أر أت ْلُمْش أكاَ أك >  أل أة أم أج ْو ِه أز ِد ِل ِذي أواَ ّلمم ألممُه أتِحممّل أل اَ

أمُة)ِ،ِ أْل أن اَ ْلِك ِحي ْلِم أر إْن اَ أسمم ْي ِه،ِ أأ ْفِسمم أن ْو ِب ِة أأ أر أسمم أي ِه ِب ِد ألمم ألممْم أو )
أفِسْخ ْن أكاَُح أي ّن ّنُه ِفيِ اَل أِل أصّح)ِ  أْل أفُر اَ أت ْغ ِم ِفيِ ُي أواَ ّد ِه اَل ِت ّوُ ُق أل أماَ ِل
أفُر أت ْغ ِء،ِ ِفيِ ُي أداَ ِت ْب أس اَِل ْي أل ْلُك أو ِد ِم أل أوُ ْل أك اَ ْل ِد ِم ِل أوُاَ ْل ِه ِفمميِ اَ ِعمم ْف أر

أح،ِ أكاَ ّن ِنيِ اَل ّثاَ أفِسُخ أواَل ْن أماَ أي ْوُ أك أهمماَ أل أك أل أْلُب أم ِه اَ ِل أممماَ أممماَِل ِفمميِ ِل
ِه ِد أل ِة ِمْن أو أه ْب ْلِك ُش ْلِم ُوُُجوُِب اَ أفاَِف ِب ْع ِْل ِه،ِ اَ ِر ْي أغ ُلُه أو ْوُ أق ِذي أو ّلمم اَ

أمُة ألُه أتِحّل أل أْل أم أل اَ ُهوُ ْف ّنُه ألُه،ِ أم ِإ أذاَ أف ّلْت إ أفِسممْخ ألْم ألُه أح ْن أي
أكاَُح ّن ْيًضاَ اَل ألىَ أباَِب ِمْن أأ ْو أماَ أأ ّن ِإ أض أو أر أم أف أد ْلِحممّل أعمم أصمماَِحُب اَ
ِه أوُْج ْلمم ِنيِ اَ ّثمماَ أبممُه اَل أقّر ُي ِة ِمممْن ِل أس اَلّصممّح ْيمم أل أو أكمماَُح ألممُه ( ِة ِن أممم أأ

أماَ ِل ِه)ِ  ِب أت أكاَ ِه ِفيِ ألُه ُم ِل ِه أماَ ِتم أب أق أر ِة ِمممْن أو أه ْب ْلمِك ُشمم ْلِم ِه اَ ِز ْعِجيمم أت ِب
ِإْن أف أسُه.ٍ ( ْف أك أن أل أتٌب أم أكمماَ أة ُم أجمم ْو ِه أز ِد ّي أخ أسمم أسمم أف ْن أكمماَُح اَ ّن ِفمميِ اَل
أماَ أك أصّح)ِ  أْل ْوُ اَ أهاَ أل أك أل ُد أم ّي أممماَ اَلّس أر ِل ِكمم ِنيِ ُذ ّثمماَ ُقممُه أواَل ْلِح ْلممِك ُي ِبِم

ِد أل أوُ ْل أة اَ أج ْو ِه،ِ أز ِبي أ
أع أ ِف ُد أأّن أو أق ِب ّل أع ِد أت ّي أماَِل اَلّس أتِب ِب أكاَ ْلُم ّد اَ أشمم أأ

ّلِق ِمْن أع أْلِب أت أماَِل اَ ْبِن.ٍ  ِب اَِل
ُد(      ّي اَلّس ِه أفْصٌل.ٍ  ِن ْذ ِإ أكاَِح ِفيِ ِب ِه ِن ِد ْب أمُن أل أع ْهًراَ أيْض أم

أقًة أف أن ِد ِفيِ أو ِدي أج ْل ِم اَ ِدي أق ْل أماَ أواَ ُه ُن أم أممماَ أيْض ُه أو ِه ِفمميِ ( ِب أد أكْسمم ْعمم أب
أكاَِح ّن ِد)ِ،ِ اَل أتاَ ْع ْلُم ِد اَ أياَ ِط أطماَِب أكاَِلْص ِت أمماَ أواَِلْح ِة أيْحُصممُل أو أفمم ْلِحْر ِباَ

ِة أع ْن أحاَِصِل أواَلّص ْل أكاَ ِدُر)ِ  ّناَ أواَل ِة ( أب ِه ْل ِة ِباَ ّي أوُِص ْل أكْسِب أأّماَ أواَ ْل أل ِباَ ْبمم أق
أكاَِح ّن أتّص اَل أيْخ ِه أف ُد ِب ّي ِإْن اَلّس أفمم أن ( ًنمماَ أكمماَ ُذو ْأ ٍة ِفمميِ ألممُه أم أر أجمماَ ِت
أماَ ِفي ِه أف ِد أي ّنمُه ِمممْن ِب أِل ْبممٍح)ِ  ُبُه ِر ٌء أكْسمم أوُاَ أل أسمم أصمم أل أح ْبمم <ص: أق
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أكاَِح274 ّن ُه،ِ أأْم > اَل أد ْع أذاَ أب أك أو ْأُس ( أصمّح)ِ،ِ ِفيِ أماٍَل أر أْل ْيِن اَ أد أكم
ِة،ِ أر أجمماَ ّت ِنيِ اَل ّثمماَ ِر أل أواَل ِئ أسمماَ أوُاَِل أك ِد أأْممم ّي ِإْن اَلّسمم أو ُكممْن ألممْم ( أي

ًباَ أتِس ْك أل ُم ًناَ أو ُذو ْأ ِفمميِ أم ِة ألُه)ِ  أر أجمماَ ّت أفِفمميِ اَل ِه)ِ،ِ ( ِتمم أقْرِض ِذّم ْل أكمماَ
ِه ُلُزوِم أضاَ ِل ِر ِه ِب ّق أح أت ِفمميِ ُمْسمم أو ْوٍُل ( ألممىَ أقمم أِلّن أع ِد)ِ  ّي أن اَلّسمم ْذ ِْل اَ

أكاَِح ِفيِ ّن أمْن اَل ِه ِل ِذ ُلُه أه أزاٌَم أحاَ ِت ْل ِه اَ ِن أؤ ألُه ِلُم أو ُة ( أر أف أسمماَ ْلُم ِه اَ ِبمم
ُفوُُت أي ِة أو أجم ْو ِباَلّز ُع)ِ  أتاَ ِتْم ِه اَِلْسم ْيم أل ّنمُه أع ِلمُك أِل ِة أماَ أبم أق ّدُم اَلّر أقم ُي أف

أذاَ أحّقُه،ِ ِإ أو ِه ألْم ( ِب ِفْر)ِ  أساَ أمُه ُي ِز أل ُتممُه ( أي ِل ْيًل أتْخ ّنممُه أل أِل أتاَِع)ِ  ِتْم ِلِلْسمم
ّلُه أح ِدُمُه أم أتْخ أيْس أو أهاًَراَ ( أل إْن أن ّف أك أر أت ْه أم ْل أة اَ أقمم أف ّن ِإّل أواَل ّليممه أو أخ ُي أف

أماَ،ِ ِه ِب أكْس ِإْن ِل أمُه،ِ أو أد أتْخ أل اَْس ّفممٍل ِب أك أمممُه أت ِز أقممّل أل أْل ِة ِمممْن اَ أر ُأْجمم

ِة ّد ِلُم ْثٍل)ِ  ِم ِم أداَ ِتْخ أو)ِ ِمممْن اَِلْس ُكممّل ( ِر ( ْهمم أم ْل ِة)ِ،ِ اَ أقمم أف ّن ِة أواَل ّد ِلُممم
ِم،ِ أداَ ِتْخ ّنُه اَِلْس أف أِل أل ْت أتُه أأ أع أف ْن ِه أم أداَِم ِتْخ أع ِباَْس ِه أم ِن ْذ أكاَِح ِفيِ إ ّن اَل

أتِضيِ ْق ْلُم أماَ اَ ِه ِق ّل أع أت ِه،ِ ِل ِب أكْس ْوُ ِب ألمم ُه أو أكْسممِب أخّل ْل أب ِل أسمم أك أر أو أثمم ْك أأ

أماَ،ِ ُه ْن ألُه ِم ُذ أف ِة أأْخمم أد أيمماَ ْو اَلّز أقممّر أأ أزْمممُه ألممْم أأ ْل أممماَُم أي ْت ِْل أل اَ ِقيمم أو )
أزُمُه ْل ْهُر أي أم ْل أقُة)ِ،ِ اَ أف ّن ِإْن أواَل أناَ أو أر أكاَ أث ْك ِة ِمممْن أأ أر ْثممِل ُأْجمم ْلِم ّنممُه اَ أِل

ْوُ ُه أل أكْسِب أخّل ْل أك ِل ْل أة ِت ّد ْلُم أماَ اَ ّب أب ألُر أس أماَ أيِفيِ أماَ أك ِه ْوُ ِب ألمم أو )
أح أك أأْن أن ِب ًداَ)ِ  أح أفاَِس أك ِر ِمْن أن ْيمم ْذِن أغ ِد إ ّي ْو اَلّسمم ِه أأ ِن ْذ ِإ أفُه ِبمم أل أخمماَ أو
أماَ أن ِفي ِذ ِه ألُه أأ ِه ِفي ِفي أئ)ِ  ِط أو أو أل ( ْب أق أأْن أق أفممّر أممماَ ُي ُه أن ْي ْهممُر أب أم أف )

أيِجُب ْثٍل)ِ  ِفيِ ِم ِه ( ُلُزوِم ِل ِه)ِ  ِت أضاَ ِذّم ِر ِه ِب ّق أتِح أقْرِض ُمْس ْل ِذي أكاَ ّلمم اَ
أفُه أل ْت ِفيِ أأ أو ْوٍُل ( ِر ِفيِ أق ْي أغ أك ِه)ِ  ِت أب أق ِء أر أوُْط ْل أفاَِت.ٍ  ِمْن اَ أل ْت ِْل اَ

أذاَ(      ِإ ُد أو ّي أج)ِ اَلّس ّو أتممُه أز أم أأ أهاَ ( أم أد أتْخ أهمماًَراَ اَْسمم أهاَ أن أم ّل أسمم أو
ْوِج ْيًل)ِ،ِ ِللّز ّنُه أل ِلُك أِل أتمميِْ أيْم أع أف ْن أهاَ أم أداَِم ِتْخ أتاَِع اَْسمم ِتْم أهمماَ،ِ أواَِلْسمم ِب

ْد أق أل أو أقمم أة أن أيمم ِن ّثاَ ْوِج اَل أقممىَ ِللممّز ْب أت أرىَ ألممُه أف ُْلْخمم أهاَ اَ ِفي ْوُ أت ِفمميِ أيْسمم
ِر أهاَ ّن أن اَل ْيِل،ِ ُدو ّل ّنُه اَل أحّل أِل ِة أم أح أراَ ِت أتاَِع اَِلْس ِتْم أل أواَِلْس أو أة ( أق أف أن
ألىَ ْوِج أع ْي اَلّز أأ ٍذ)ِ  ِئمم أن أن ِحي أهاَ ِحيمم أداَِم ِتْخ ِفمميِ اَْسمم أصممّح)ِ <ص: ( أْل اَ
ِء275 أفاَ ِت ْن ِم > ِل ِلي ّتْس ِكيِن اَل ّتْم ّتماَّم أواَل ِنيِ اَل ّثماَ ِد أيِجممُب أواَل ُوُُجموُ ِل

ِم ِلي ّتْسمم أوُاَِجِب اَل ْلمم ِلُث اَ ّثمماَ أهاَ أيِجممُب أواَل ْطُر ًعمماَ أشمم ِزي ْوُ أهمماَ أت ألممىَ أل أع
أممماَِن ْوُ اَلّز ألمم أهاَ أف أم ّل ْيًل أسمم أهمماًَراَ أل أن أبممْت أو أج ْوُ أو ألمم أو ًعمماَ.ٍ ( ْط ألممىَ)ِ أق أأْخ

ُد ّي ِفيِ اَلّس ِه ( ِر ًتاَ أداَ ْي أل أب أقاَ ْوِج أو ُلوُ ِللّز أهاَ أتْخ ِه ِب أزْمممُه)ِ ألممْم ِفيمم ْل أي
أك ِل ِفيِ أذ أِلّن ( أصّح)ِ  أْل أء اَ أيمماَ أح ْل أة اَ أء ْلُمممُرو ِه أواَ ِن أعمماَ أن ُدُخمموُِل ِمممْن أيْم

ِه،ِ ِر ْوُ أداَ ألمم أل أو أعمم أك أف ِلمم أل أذ أة أف أقمم أف ِه أن ْيمم أل ِنيِ أع ّثمماَ أزُمممُه أواَل ْل أك أي ِلمم أذ
أم ُدو أت ُد ِل ِد أي ّي ألىَ اَلّس ِه أع ِك ْل أع ِم ّكممِن أم أم ْوِج أت ُوُُصمموُِل ِمممْن اَلممّز ْل اَ

ألىَ ِه إ ّق ألىَ أح أع أذاَ أو أزُمُه أه ْل أقُة أت أف ّن ِد اَل ّي ِللّس أو أفُر ( أهاَ)ِ،ِ اَلّس ّنممُه ِب أِل

ِلُك أهاَ أماَ ِت أب أق ّدُم أر أق ُي ألىَ أف ِلِك أع أتاَِع أماَ ِتْم ْوِج اَِلْسمم ِللممّز أو أهاَ)ِ ( ُت أب ُصممْح
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ِر ِفيِ أف أع اَلّس ِت أتْم أيْس أهاَ ِل ْيًل ِب أس أل ْي أل ِد أو ّي ُعُه ِللّس ْن ِر،ِ ِمْن أم أف اَلّسمم
أل أزاَُمُه أو ْل ِه إ أق ِب ِف ْن ُي أهاَ،ِ ِل ْي أل أذاَ أع ِإ ِفْر،ِ ألْم أو أساَ أل ُي أة أف أقمم أف ِه،ِ أن ْيمم أل أع
أل أزُمُه أو ْل ِليُم أي ِر أتْس ْه أم ْل ْدُخْل ألْم إْن اَ أهمماَ،ِ أي ِإْن ِب أمُه أفمم ّل ألممُه أسمم أف
ُه أأْن ّد ِر أت ألِف أيْس أذاَ أماَ ِبِخ أل إ أخ أهُب أد ْذ أم ْل أواَ أهاَ.ٍ ( أد أأّن ِب ّي ْوُ اَلّس ألمم

أهاَ أل أت ْو أق ألْت أأ أت أهاَ أق أس ْف أل أن ْب أط ُدُخوٍُل أق أق أهاَ)ِ،ِ أس ْهُر أوُاَِجُب أم ْل ألممُه اَ
ِه ِت ِوُي أتْف ّلُه ِل أح أل أم ْب ِه أق ِليِم أهاَ أتْس ُت ِوُي ْف أت أأّن أو أو ِه.ٍ ( ِت ِوُي ْف أت أة أك ْلُحممّر ْوُ اَ ألمم
ألممْت أت أهاَ أق أسمم ْف ْو أن أل أأ أتمم أة أق أممم أْل ِبمميِّ اَ أن ْو أأْج أتْت أأ أل)ِ،ِ أممماَ أيْسممُقُط أف
ْهُر أم ْل أل اَ ْب ّدُخوُِل أق أماَ اَل أك ْوُ ( أتاَ أل أك أل أد أه ْع أماَ أب أو ّدُخوُِل)ِ  أر اَل ِك ِفيِ ُذ

ْتِل ِة أق ْلُحّر أوُ اَ ْنُصمموُُص ُهمم أم ْل أهمماَ اَ ْكممُس ِفي ْنُصمموُِص أع أم ْل ِبِق اَ اَلّسمماَ
ْتممِل ِفيِ ِد أق ّي أتممُه،ِ اَلّسمم أم ُق أأ أفممْر ْل أة أأّن أواَ ْلُحممّر ِة اَ أم ّل أسمم ْلُم ألممىَ أكاَ إ

ْوِج ِد اَلمممّز ْقممم أع ْل ْذ ِباَ أهممماَ ألمممُه إ ُع ْن ِر ِممممْن أم أف ألِف اَلّسممم ِة ِبِخ أمممم أْل اَ
أحاَِب أْلْص ِل أقاَِن ِفيِ أو ِري أط ْيِن:  أت أل أ

أ أمْس ْل أماَ اَ ُه أهُر ألِن ُكممّل ِفيِ أأْش ْوُ أقمم
ْقِل ّن ِريِج ِباَل ّتْخ أماَ أواَل ُه أجُح ْنُصوُُص أأْر أم ْل أماَ،ِ اَ ِه ُق ِفي ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ اَل
ُع ْط أق ْل ْنُصوُِص اَ أم ْل أماَ،ِ ِباَ ِه ِفيِ ِفي ٍه أو أل أأّن أوْج ْت ِة أق أم أْل أهاَ اَ أسمم أل أنْف
ِقُط أر،ِ ُيْس ْه أم ْل أهاَ اَ ّن ِل

أسْت أ ْي أة أل ّق أتِح ْلُمْس ِفيِ ألُه اَ ٍه أو أل أأّن أوْج ْتمم أق
ِبمميِّ أن أْلْج أهمماَ اَ ْو أل أهمماَ أأ أت ْوُ ِقُط أم أر ُيْسمم ْهمم أم ْل أوُاَِت اَ أفمم ِبيممِع أك أم ْل أل اَ ْبمم أق

ْبِض أق ْل ًء اَ أناَ ألىَ ِب أد أأّن أع ّي ّوُج اَلّس أز ْوُ ُي أل أو ْلِك.ٍ ( ْلِم أع ِباَ أجممًة)ِ أبمماَ ّو أز ُم
أل ْب ّدُخوُِل أق ْو اَل ُه أأ أد ْع أسّمىَ أب ْلُم ْهُر)ِ اَ أم ْل أفاَ ِئِع)ِ،ِ ( أباَ ْل ِل ّنممُه ( أب أِل أجمم أو

ِد ْق أع ْل ِقِع ِباَ أوُاَ ْل ِه ِفيِ اَ ِك ْل ِإْن ِم أف أد ( ْع أب أقْت)ِ  ُل ْيِع أط أب ْل أل اَ ْب أق ُدُخمموٍُل (
أوُاَِجُب ْل ُفُه)ِ اَ ِنْص أماَ أف ِل ألُه)ِ  ْوُ ( أل أو أر.ٍ ( ِك أج ُذ ّو أتُه أز أم ِه أأ ِد ْب أع أيِجْب ألْم ِب

أِلّن ْهٌر)ِ  أد أم ّي ُبُت أل اَلّس ْث ألىَ ألُه أي ِه أع ِد ْب ْيممٌن أع أل أد أة أف أجمم ألممىَ أحاَ إ
ِه،ِ ِت أي أل أتْسممِم ِقيمم ُقُط،ِ ُثممّم أيِجممُب أو أسممّمىَ أيْسمم ُي ّتممىَ أف أرىَ أل أح ْعمم أي

أكاَُح ّن ِر أعْن اَل ْه أم ْل ُه أِلّن اَ ّو ْنُه ُعُر ِئِص ِمْن أع أصمماَ ِه أرُسمموُِل أخ ّلمم اَل
ّلىَ ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم.ٍ  أع ّل أس أو

الصداق كتاب
أو276ُص: <      ُه ْهُر،ِ >  أم ْل أقاَُل اَ ُي ِه أو أقٌة ِفي أد ْتِح أص أف ِه ِب ِل ّو أأ

أضّم ِه،ِ أو ِني أْلْصُل أثاَ ِه أواَ ْوُله ِفي ألىَ أق أعاَ ُتوُاَ أت أوآَ أء { أساَ ّن ِهّن اَل ِت أقاَ ُد أص
ُه ْيُر أغ أو ألًة}ٍ  أسّن ِنْح ُي ُتُه ( أي ِد)ِ،ِ ِفيِ أتْسِم ْق أع ْل ّنُه اَ ّلىَ أِل ّلُه أص ِه اَل ْي أل أع

أم ّل أس أكاٌَح أيْخُل ألْم أو ْنُه ِن أيُجوُُز ِم أو ُه ( ُؤ أل أممماَ إْخ أو ًعمماَ.ٍ.ٍ ( أماَ ْنممُه)ِ إْج ِم
ًعاَ أصّح ِبي ًقاَ)ِ،ِ أصّح أم أداَ ْو أقّل أص أر أأ ُث ِإْن أك أهىَ أف أت ْن ِة ِفيِ اَ ّلمم ِق ْل أل اَ

ّوُُل277<ص:  أم أت أي أدْت >  أس أيُة،ِ أف ّتْسِم أحّب اَل أت ُيْس أص أل أأْن أو ُقمم ْن أي
ِة أعْن أر أش أم أع ِه أراَ ٍة،ِ أد أص ِل أباَ أِلّن أخاَ أة أأ أف ِني أيِ أح ّلممُه أرِض ْنممُه اَل أل أع



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

ّوُُز أج أقّل ُي أهاَ،ِ أأ ْن أأْن ِم أد أل أو أزاَ ألىَ ُي ِة أع أئ ٍم أخْمِسممِماَ أهمم ٍة ِدْر أصمم ِل أخاَ
أداَِق ِه أرُسمموُِل أصمم ّلم ّلىَ اَل ّلممُه أصمم ِه اَل ْيمم أل أم أع ّل أسم ِه أو أواَِجمم ُه أِلْز أواَ أر
ِلٌم أة أعْن ُمْس أش ِئ أذاَ أعاَ ِإ أو أق ( أد ًناَ أأْص ْي أفْت أع ِل أت ِه ِفيِ أف ِد أهاَ أيمم أن أضممِم
أن أماَ ِبيِع أض أم ْل أكاَ ٍد)ِ  ْق ِد ِفيِ أع ِئِع أي أبمماَ ْل ِفمميِ اَ أو ْوٍُل ( أن أقمم أماَ ٍد)ِ،ِ أضمم أيمم

ِم أتاَ ْلُمْس ألىَ أكاَ أع أف ّوِل ( أْل أس اَ ْي أهمماَ أل ُعممُه أل ْي أل أب ْبمم ِبيِع أق أم ْل أكمماَ ِه)ِ  ْبِضمم أق
ِه ِف أل ألىَ ِبِخ ِنيِ أع ّثاَ ْوُ اَل ألمم أو أف ( ِلمم ٍة ِفمميِ أت أفمم ِبآِ ِه)ِ  ِد أب أيمم أجمم أو ْهممُر ( أم

أساَِخ ِف ْن ْثٍل)ِ ِل ِد ِم ْق أداَِق أع ألِف اَلّصمم ّت ألٍف ِبمماَل ألممىَ ِبِخ ِنيِ أع ّثمماَ أل اَل أف
أفِسُخ ْن أيِجُب أي ْثُل أو ِلِف ِم ّتاَ أن إْن اَل ّيمماَ أكاَ ِل ْث ْو ِم ُتممُه أأ أم أن إْن ِقي أكمماَ

ّوًُماَ،ِ أق أت أيِ ُم ِهمم أصممىَ أو ْق ِم أأ أيمم ِق ْل ِم ِمممْن اَ ْوُ أداَِق أيمم ِْلْصمم ألممىَ اَ ِم إ ْوُ أيمم
ألِف،ِ ّت أقاَِق اَل ِتْح ِم ِلْس ِلي ّتْس ْقممٍت ُكممّل ِفيِ اَل أك،ِ ِمممْن أو ِلمم أل أذ ِقيمم أو
ُتممُه أم أم ِقي ْوُ ألممِف أيمم ّت ِم اَل أد أعمم ّدي ِل أعمم ّت ِه،ِ اَل أل ِفيمم ِقيمم ُتممُه أو أم أم ِقي ْوُ أيمم

أداَِق،ِ ِْلْص أل اَ ِقيمم أقممّل أو أْل ِة ِمممْن اَ أممم ِم ِقي ْوُ أداَِق أيمم ِْلْصمم ألممىَ اَ ِم إ ْوُ أيمم
ألِف ّت  اَل

ِإْن(      أجُة أو ْو ْتُه)ِ اَلّز أف أل ْت أهاَ أأ ّق أح ِل أضٌة)ِ  ِب أقاَ أف ألىَ ( ْيِن أع أل ْوُ أقمم ْل اَ
أماَ ِفي أذاَ أو أف إ ألم ْت ِري أأ أت ْلُمْشم أع اَ ِبيم أم ْل أل اَ ْبم ْبمِض أق أق ْل ُه اَ ّنمُه أوْج أل أأ
ُكوُُن ِبًضاَ أي أزُم أبْل ألُه أقاَ ْل ُتُه أي أم ِئِع ِقي أباَ ْل ّد ِل ِر أت أيْس أن أو أم ّث أياَُسُه اَل ِق أو

أماَ أل أك أخاَِن،ِ أقاَ ْي أم أأْن اَلّشمم أر ْغمم أجممُة أت ْو أق اَلّز أداَ أذ اَلّصمم ْأُخمم أت أر أو ْهمم أم
ِإْن أو ْثِل.ٍ ( ْلِم أفُه اَ أل ْت ِبيِّ أأ أن أرْت أأْج ّي أخ ألىَ أت أهِب)ِ،ِ أع ْذ أممم ْل أن اَ ْيمم أفْسممِخ أب

أداَِق ِه اَلّص ِئ أقاَ ْب ِإ ِإْن أو أف أخْت ( أس أق أف أداَ أذْت اَلّص أخ ْوِج ِمْن أأ أر اَلّز ْه أم
ْثممٍل)ِ،ِ ألممىَ ِم ْوُِل أع أقمم ْل ّوِل،ِ اَ أْل ْثممُل اَ أداَِق أوِم ْو اَلّصمم ِه أأ ِتمم أم ألممىَ ِقي أع
ِنيِ،ِ ّثاَ ُذ اَل ْأُخ أي ْوُج أو أم اَلممّز ُغممْر ْل ِلممِف ِمممْن اَ ْت ْلُم ْي اَ أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( ألممْم أو
أسْخ ْف أق أت أداَ أمْت اَلّص أغّر أل ( ْث ْلِم أف)ِ اَ ِل ْت ْلُم ْو اَ أة أأ أممم ْلِقي أس اَ ْيمم أل أهمماَ أو أل

أبُة أل أطاَ ْوِج ُم ألىَ اَلّز ّوِل،ِ أع أْل أهاَ اَ أل ُتُه أو أب أل أطاَ ِم ُم ُغْر ْل ألىَ ِباَ ِنيِ أع ّثمماَ اَل
ُع أيْرِجمم أوُ أو ألممىَ ُهمم ِلممِف،ِ أع ْت ْلُم ِبممُل اَ أقاَ أهِب أوُم ْذ أممم ْل أهمماَ اَ ّن أ

ّيممُر،ِ أل أ أخ أت أت
ُكوُُن أي ْكُم أو ْلُح أماَ اَ ْوُ أك أف أل ِل ٍة أت أف أث ِبآِ أح أب ِعمميِّ،ِ أو ِف أممماَ اَلّراَ أر ِفي ِكمم ُذ

ُبوُِت ِمْن ِر ُث أياَ ْلِخ ألىَ اَ ْيِن،ِ أع أل ْوُ أق ْل أل اَ أقاَ ْعممُه أف ِب أت ّنُف أو أصمم ْلُم أيُجمموُُز اَ
أل أأْن أقاَ أماَ ُي ّن أت إ أب أهاَ أث أياَُر أل ْلِخ ألىَ اَ ْوُِل أع أماَِن أق ِد،ِ أض أعْقمم ْل أأّممماَ اَ أف

ألىَ أماَِن أع ِد أضمم أيمم ْل أل اَ أر أف أيمماَ أس ِخ ْيمم أل أهمماَ أو ألممُب إّل أل ْثممِل أط ْلِم ْو اَ أأ

ِة أم ِقي ْل أماَ اَ أذاَ أك أف إ أل ْت ِبيِّ أأ أن أر أأْج أعاَ أت ْلُمْس ِد ِفيِ اَ ِإْن أي أو ِر.ٍ ( ِعي أت ْلُمْس اَ
أفُه أل ْت ْوُج أأ ٍة اَلّز أفمم ِبآِ ِه)ِ  ألِفمم أت أك أل أف ِقيمم أو ْي ( أأ ِبيِّ)ِ  أن أأْج ِه أكمم ِف أل ْت ِإ ْد أكمم أقمم أو
أم ّد أق أماَ.ٍ  أت ُه ْكُم ُح

ْوُ(      أل أق أو أد أص ْيِن أأ أد ْب أف أع ِل أت ٌد أف ْب أل أع ْب ِه أق ْبِض أخ)ِ أق أسمم أف ْن اَ
ُد278<ص:  ْقممم أع أداَِق >  ِه اَلّصممم ِفيممم ِقيِ ِفممميِ أل ( أبممماَ ْل ألمممىَ اَ أع



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

أهِب)ِ،ِ ْذ أم ْل ألِف ِمْن اَ ِريِق ِخ ْف ِة أت أق ْف أهاَ اَلّص أل أو ِه ( ِفيمم أياَُر)ِ  ْلِخ ِإْن اَ أفمم )
أخْت أس ْهُر أف أم ْثٍل أف ِإّل ِم ِلِف أفِحّصُة أو ّتمماَ أذاَ اَل أهمم ْنممُه)ِ  ّلممُه ِم ألممىَ ُك أع

ْوُِل أق ْل ّوِل،ِ اَ أْل ألىَ اَ أع ِنيِ أو ّثمماَ أفِسممُخ أل اَل ْن ُق،ِ أي أداَ أهمماَ اَلّصمم أل أيمماَُر أو ْلِخ اَ
ِإْن أخْت أف أس أعْت أف أج ألىَ أر ِة إ أم ْيِن،ِ ِقي أد ْبمم أع ْل ِإْن اَ أزْت أو أجمماَ ِقيِ أأ أبمماَ ْل اَ

أعْت أج ألىَ أر ِة إ أم ِلِف ِقي ّتاَ ْوُ اَل أل أو أب ( ّي أع أل أت ْب أمىَ أق أع أك ِه)ِ  ْبِض ِد أق ْبمم أع ْل اَ
ِه ِن أياَ ِنْس أة أو أف ْلِحْر أرْت اَ ّي أخ أت ألىَ ( أن أع ْيمم أب أهِب)ِ  ْذ أممم ْل أداَِق أفْسممِخ اَ اَلّصمم
ِه ِئ أقاَ ْب ِإ ِإْن أو أف أخْت ( أس ْهُر أف أم ْثٍل أف ِإّل ِم أل أو أهمماَ أف أل أء)ِ  أممماَ أشيِْ أذاَ أك إ
أيِ ِري أرِض أت ْلُمْش ْيممِب اَ أع ِبيممِع ِب أم ْل أذاَ اَ ّلممُه أهمم ألممىَ ُك ْوُِل أع أقمم ْل ّوِل،ِ اَ أْل اَ
ألىَ أع ِنيِ أو ّثاَ أخْت إْن اَل أس أعْت أف أج ألىَ أر أدِل إ أداَِق أب ِه ِمْن اَلّص ِلمم ْث ِم

ْو ِه،ِ أأ ِت أم ِإْن ِقي أزْت أو أجمماَ أهماَ أأ أل ْيممِب،ِ أأْرُش أف أع ْل ِبممُل اَ أقاَ أهِب أوُم ْذ أممم ْل اَ
أهاَ ّن أ

ّيُر أل أ أخ أت ُكوُُن أت أي أهاَ أف ْيِب أأْرُش أل أع ْل أماَ اَ ْوُ أك أزْت أل أجاَ ِإْن أأ ألْم أو
أصّرْح ِه ُي أخاَِن ِب ْي ُع اَلّش ِف أناَ أم ْل أواَ أتُة ( ِئ أفاَ ْل ِد ِفيِ اَ ْوِج أي أهاَ أل اَلّز ُن أم أيْض

ِإْن أبْت أو أل أم،ِ أط ِلي ّتْسمم أع اَل أن أت أن أفمماَْم أن أضممِم أماَ ِد)ِ،ِ أضمم ْقمم أع ْل ِه اَ ِفمم أل ِبِخ
ألىَ أماَِن أع ِد،ِ أض أي ْل أهاَ اَ ُن أم أيْض ْقِت ِمْن أف أنمماَِع أو ِت ِة اَِلْم أر ُأْج ْثممِل،ِ ِبمم ْلِم اَ

ْيُث أح أع أل أف أناَ ِت أن أل اَْم أماَ ألىَ أض ْيِن أع أل ْوُ أق ْل أذاَ اَ أك أو ِتيِ ( ّل أهاَ اَ أفاَ ْوُ أت اَْس
ُكوٍُب ْبٍس ِبُر ُل أك ِه)ِ  ِوُ أنْح ٍم أو أداَ ِتْخ أهاَ أل أواَْس ُن أم ألىَ أيْض أع أهِب)ِ،ِ ( ْذ أممم ْل اَ

أظًراَ أع أن ِء أم أناَ ِب ْل ألممىَ اَ أماَِن أع ِد أضمم ْقمم أع ْل ألممىَ اَ أفممُه أأّن إ أل ْت ألِف إ ّت أكمماَل
ٍة أف ِبُل ِبآِ أقاَ أهِب أوُم ْذ أممم ْل ّنممُه اَ أهاَ أأ ُن أم ِة أيْضمم أر ُأْج ْثممِل ِبمم ْلِم أظممًراَ اَ أع أن أممم

ِء أناَ ِب ْل ِر اَ ُكوُ ْذ أم ْل ألىَ اَ أفُه أأّن إ أل ْت ألِف إ ْت ِإ ِبمميِّ،ِ أك أن أْلْج ْو اَ ًء أأ أنمماَ ألممىَ ِب أع
أماَِن ِد،ِ أضمم أيمم ْل أل اَ أك أتْشمم ُهْم أواَْس ْعُضمم ألممىَ أب أماَِن أع ِد أضمم ْقمم أع ْل أم اَ أد أعمم

أماَِن ْيِن ِفممميِ اَلّضممم أت أل أ
أ أمْسممم ْل ّدي اَ أعممم ّت أنممماَِع ِلل ِت ألمممىَ ِفممميِ ِباَِلْم ُْلو اَ

ِء أفاَ ِتي ِباَِلْس ِة ِفيِ أو أي ِن ّثاَ أس اَل ْي أل ألِف أو ْت ِإ ْيممن أك أداَِق أع أهمماَ أِلّن اَلّصمم أل
ِه ّق ِب أفْسِخ،ِ أح ْل ألىَ أواَلّرُجوُِع اَ ِر إ ْه ْثِل.ٍ  أم ْلِم اَ

أهاَ(      أل ْبُس أو أهاَ أح ْفِس أض أن ِب ْق أت أر ِل ْه أم ْل أن،ِ اَ ّي أع ْلُم أحاَّل اَ ْل أل أواَ
أل)ِ،ِ أؤّج ْلُم أهاَ اَ أضاَ ِر ْأِجيِل ِل ّت ْوُ ِباَل أل أف أل أحّل ( ْب ِم أق ِلي ّتْس أل اَل أس أف ْب أح

أصّح)ِ،ِ ِفيِ أْل ُوُُجوُِب اَ أهاَ ِل ِليِم أهاَ أتْسم أسمم ْف أل أن ْبمم ُلمموُِل،ِ أق ْلُح ِنيِ اَ ّثماَ أواَل
أظُر ْن ألىَ ُي ِه،ِ إ ِل ُلوُ ُقُه ُح أح ْل أي أحاَِل أو ْل ًء ِباَ أداَ ِت ْب ْوُ اَ ألمم أو أل ( ُكممّل)ِ ِمممْن أقمماَ

ْيِن أج ْو ِر اَلّز أخ أل ِلْل ّلُم ( أس ّتىَ ُأ أم أح ّل أس ْوٍُل أفِفمميِ ُت أبممُر أقمم أوُ)ِ ُيْج ُهمم
ألىَ ِم أع ِلي أداَِق أتْس ّوًل اَلّص أهاَ،ِ أأ أن أد أِلّن ُدو أداَ ِتْر أداَِق اَْس ِكٌن اَلّص ُمْم

ألِف ُبْضِع ِبِخ ْل ِفيِ اَ أو ْوٍُل ( أر أل أق أباَ أمْن إْج أم أو ّل أر أسمم أبمم أبُه)ِ أأْج أصمماَِح
أماَ ِه ِئ أوُاَ ِت ُبوُِت ِفيِ ِلْس ّق ُث أح ْل ُكّل اَ أماَ ِل ُه ْن ألىَ ِم ِر أع أخ أهممُر اَْل ْظ أْل أواَ )

أراَِن أبمم أمُر ُيْج ْؤ ُيمم ِه أف ِع أوُْضمم أد ِب ْنمم ْدٍل،ِ ِع أمُر أعمم ْؤ ُتمم ِكيِن،ِ أو ّتْم أذاَ ِبمماَل ِإ أفمم
أمْت ّل أهمماَ أس أطاَ ْع أل)ِ،ِ أأ ْد أعمم ْل أل اَ أممماَُم أقمماَ ِْل ِإْن اَ أهمماَ ألممْم أو ِت أ

ْ ْوُج،ِ أي اَلممّز
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أل ْوُ أقاَ أل ِء279<ص:  أهممّم أف أوُْط ْل ِبمماَ أد >  ْعمم ِء،ِ أب أطمماَ ْع ِْل أعْت اَ أن أت أفمماَْم
أوُْجُه ْل ُه أفاَ ُد أداَ ِتْر ْوُ اَْس أل أو أرْت ( أد أنْت أباَ ّك أم أداَِق أف ِباَلّص ْتُه)ِ  أب أل ألممىَ أطاَ أع
أوُاَِل ْق أْل أهاَ اَ ّل ِإْن ُك أف ْأ ألممْم ( أطمم أعممْت أي أن أت ّتممىَ اَْم أم)ِ،ِ أح ّل أسمم أق ُي أداَ اَلّصمم
ُكوُُن أي ْكُم أو ْلُح أماَ اَ أل أك ْب ِكيممِن أق ّتْم ِإْن اَل أو أئ ( ِطمم ْي أو أأ أل)ِ  أس أف ْيمم أل أف

أهاَ أع،ِ أأْن أل ِن أت ِه أتْم ِفي أعْم أوْجٌه أو ْوُ أن أهاَ أل أئ ِط أهًة أو أر ْك أهاَ ُم أل ُع أف أنمماَ ِت اَِلْم
أل،ِ ِقيمم أع أِلّن أل أو ُبْضمم ْل ِء اَ أوُْط ْل ْوُ ِبمماَ ألمم أو ِلِف.ٍ ( ّتمماَ أر أكاَل أد أم)ِ أبمماَ ّل أسمم أف
أداَق ْي اَلّص أأ ّكْن)ِ  أم ُت ْل أف أهاَ ( أزُم ْل أك أي ِل أذاَ أذ أبمُه إ أل ِإْن أط أفم أعمْت ( أن أل أم ِب

ٍر ْذ ّد ُع أر أت أنمماَ إْن اَْسمم ْل ّنممُه ُق أبممُر)ِ،ِ إ ّوًل ُيْج أر أِلّن أأ أبمماَ ِْلْج أمْشممُروٌط اَ
ِكيِن،ِ ّتْم ِإْن ِباَل أنمماَ أف ْل أبممُر،ِ أل ُق أس ُيْج ْيمم أل ّد أأْن ألممُه أف ِر أت ِه أيْسمم أبّرِعمم أت ِل

ِة،ِ أر أد أبماَ ْلُم أل ِباَ ِقيم ُه أو ُد أل أداَ ِتْر ِم اَِلْسم أد أعم ْوُ ُدُخموُِل ِل ألم أو أفمْرِض.ٍ ( ْل اَ
ألْت أه أتْم ّظٍف اَْس أن أت ٍد ِل أداَ ِتْح أكاَْس ُه)ِ  أوُ أنْح ألْت أو ِه ُأْم ُه أممماَ ( أراَ أقمماٍَض)ِ أيمم

ٍم ْوُ أي ْو أك ْيِن أأ أم ْوُ أل أي أو ِوُز ( أجاَ أة ُي أث أل أذاَ أث أهمم أو ٍم)ِ  ّيمماَ أهمماَُل أأ ِْلْم أواَِجممٌب اَ
أل ِقيمم أحّب،ِ أو أت أل ُمْسمم أع ( ِطمم أق ْن أي أِلّن ِل ْيممٌض)ِ  ْتُه أح ّد ْد أممم ُطمموُُل أقمم أت
ّتىَ أأ أت أي ُع أو أتاَ ِتْم ّلُه اَِلْس أعُه ُك ِر أم ْيمم أغ أل ِب أو ِء.ٍ ( أوُْط ْلمم ّلُم اَ أسمم ٌة،ِ ُت أر ِغي أصمم

أل أضٌة أو ِري ّتىَ أم أل أح ُع أيُزو ِن ٍء)ِ،ِ أماَ أماَ أوْط ِه ِر أضّر أت ِه،ِ ِل ِإْن ِبمم أل أو أقمماَ
ْوُج أهاَ أل اَلّز ُب أر ْق ّتىَ أأ أل أح ُع،ِ أيممُزو ِن أممماَ ْل ّنممُه اَ ْد أِل أك أيِفمميِ أل أقمم ِل أذ ِبمم

أماَ ألُه أك أبِسيِط.ٍ  ِفيِ أقاَ ْل اَ
ِقّر(      أت أيْس ْهُر أو أم ْل ٍء اَ أوُْط ِإْن ِب أم أو أفاَِء أحُر ِتي ِئٍض)ِ ِلْسمم أحاَ أك

ِه ِل ِب أقاَ ْوُِت ُم أم ِب أو ِء ( أهاَ ِت ْن أماَ)ِ ِل ِه ِد أح ِد أأ ْق أع ْل ِه اَ أنىَ ِب ْث أت ُيْسمم أك ِمممْن أو ِلمم أذ
أم أماَ ّد أق أة أأّن أت أم أْل أذاَ اَ ألْت إ أت أهاَ أق أس ْف ْو أن أهمماَ أأ أل أت ُد أق ّي ُقُط اَلّسمم أيْسمم

أهاَ،ِ ْهُر أه أم ّب أن ِليِّ أو ْلِجي ألىَ اَ ّنُه أع ِقّر أل أأ أت ْوُِت أيْس أم ْل أكمماَِح ِفمميِ ِبمماَ ّن اَل
ِد أفاَِس ْل أل اَ ٍة ( أوُ ْل أخ ِم ِفيِ ِب ِدي أق ْل أواَ ِد)ِ  ِدي أج ْل ِقّر اَ أت أهاَ أيْس أهاَ ِب ّن ِل

ّنُة أ ِظ أم
ِء،ِ أوُْط ْل ِإْن اَ ُعُه ألْم أو ْد ُة،ِ أت أأ أمْر ْل ّلُه اَ أح أم ْيُث أو ُكْن ألْم أح أهاَ أي ٌع ِب ِن أماَ
أتٍق ِحّسيِّ أر أذاَ أك أك ْيٍض أشْرِعيِّ أو أح أك ِد ِفيِ أو أح ْيِن أأ أه أوُْج ْل ُه اَ أزاَ أعمم أو

أوُِسمميِط ِفمميِ ْل ألممىَ اَ أن،ِ إ ّقِقيمم أح ْلُم أل اَ ِقّر أو أت أهمماَ أيْسمم أكمماَِح ِفمميِ ِب ّن اَل
ِد أفاَِس ْل ًعاَ.ٍ.ٍ  اَ ْط أق
أهاَ(> 280ص: <      أح أك أن ٍر أفْصٌل.ٍ  أخْم ْو ِب ْو ُحّر أأ ْغُصوٍُب أأ أم

ْوٍُب أث أأْن أك أر ِب أشاَ ألىَ أأ أر أماَ إ ِك ألْم ُذ ْفُه أو ْو أيِص أفُه أأ أص أممماَ أو أر ِب ِكمم ُذ
ْو ِه،ِ أأ ِف أل ٍر ِبِخ أعِصي ْو أك ِقيٍق أأ ْو أر ُلوٍُك أأ أب ألُه أمْم أج أو ْهُر ( ْثممٍل)ِ أم ِم

ِد أساَ أف أداَِق ِل ِء اَلّص أفاَ ِت ْن ِه ِباَ ِن ْوُ ّوِل،ِ ِفمميِ أممماًَل أك أْل ِنيِ اَ ّثمماَ ًكمماَ أواَل ْل أوِم
ْوِج ِلِث ِفيِ ِللّز ّثاَ ِفيِ اَل أو ْوٍُل ( ْي أق أأ ُتُه)ِ  أم أر أمماَ ِقي ِكم أأْن ُذ أر ِبم ّد أقم ُي
ْلُحّر ًقاَ اَ ِقي أخْمُر أر ْل ِكْن أعِصيًراَ أواَ ُلممُه أيِجُب أل ْث أذاَ ِم أكمم ْغُصمموُُب أو أم ْل اَ

ِليِّ ْث ْلِم ُلُه،ِ أيِجُب اَ ْث أثُر ِم ْك أْل أممماَ أواَ أذاَ ِفي أل إ أذاَ أقمماَ ْلُحممّر أهمم ُع اَ ْطمم أق ْل اَ
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ُوُُجوُِب ِر،ِ ِب ْه ْثِل أم ْلِم ِد اَ أساَ أف ِة ِل أر أبمماَ ِع ْل ُق اَ أحمم ْل ُي ِه أو أذاَ ِبمم أخْمممُر،ِ أهمم ْل اَ
أذاَ أه ْغُصوُُب أو أم ْل ْو اَ أأ ُلوٍُك ( أمْم ْغُصوٍُب ِب أم أل أو أط ِه أب أصممّح ِفي ِفمميِ أو

ُلوُِك أمْم ْل ِر)ِ،ِ ِفيِ اَ أه ْظ أْل أليِْ ِممْن اَ ْوُ ِريمِق أقم ْف ِة أت أق ْف ّيمُر)ِ اَلّصم أخ أت أت أو )
أيِ أن ِه ْي أداَِق أفْسِخ أب ِه اَلّص ِئ أقاَ ْب ِإ أسممّمىَ أِلّن أو ْلُم ّلْم ألمْم اَ أسمم أهماَ ُي أل

ِإْن أف أخْت ( أس ْهُر أف أم ْثِل أف ْلِم ِفيِ اَ ْوٍُل أو ِتيِ أق ْأ أيمم أو أهاَ)ِ  ُت أم ألِن ِقي ْوُ أقمم ْل اَ
ألىَ ِبِل أع أقاَ ِر ُم أه ْظ أْل ْيًضمماَ اَ ْوُ أأ ألمم أل أو أماَ أقمماَ ُه أل أد أل أبمم أم أيْشمم ِلمميِّ ِل ْث ْلِم اَ
أن ِإْن أكاَ أو أن.ٍ ( أس أزْت أأْح أجاَ أهاَ أأ أل أع أف ُلوُِك أم أمْم ْل ْغُصمموُِب ِحّصُة اَ أم ْل اَ
ِر ِمْن ْهمم ْثممٍل أم أسممِب ِم أح أهمماَ)ِ،ِ ِب ِت أم أذاَ ِقي ِإ أنْت أفمم أئممًة أكمماَ ِة ِماَ ّي ِوُ ِباَلّسمم

أماَ،ِ ُه أن ْي أهاَ أب أل ْغُصمموُِب أعممْن أف أم ْل ِر ِنْصممُف اَ ْهمم ْثممِل أم ْلِم ِفمميِ اَ ْوٍُل أو أقمم
ُتُه أم ْو ِقي ُلُه أأ ْث ِفيِ ِم أو ْوٍُل ( ُع أق أن ْق ْي أت أأ ِه)ِ  ُلوُِك ِبمم أمْم ْل أهمماَ.ٍ.ٍ ِبمماَ ِت أز أجاَ ِِل
ْوُ أل أو أل ( ُتك أقاَ ّوْج ِتيِ أز ْن ُتك ِب ْع ِب أهاَ أو أب ْوُ أذاَ أث أه ِد ِب ْبمم أع ْل أكمماَُح،ِ أصممّح اَ ّن اَل
أذاَ أك ْهُر أو أم ْل ُع اَ ْيمم أب ْل ِر)ِ،ِ ِفمميِ أواَ أهمم ْظ أْل أليِْ ِمممْن اَ ْوُ ِة أجْمممِع أقمم أق ْف اَلّصمم

أفيِْ ِل أت ِم،ِ ُمْخ ْك ْلُح ُع اَ أوُّز ُي أو ُد ( ْب أع ْل ألىَ اَ ْوُِب أع ّث ِر اَل ْه أم ِإْن أو أفمم ْثِل)ِ  ْلِم اَ
أن ْهُر أكاَ ْثِل أم ْلِم ًفاَ اَ ْل أمُة أأ ِقي ْوُِب أو ّث ٍة اَل أئ أسِماَ ُلُث أخْم ُث ِد أف ْب أع ْل أعْن اَ

ْوُِب،ِ ّث ُه اَل أثاَ ُل ُث ٌق أو أداَ ُع أص ْوُج،ِ أيْرِج ِه ِفيِ اَلّز ِف أذاَ ِنْص أق إ ّلمم أل أط ْبمم أق
ّدُخوُِل،ِ ِبُل اَل أقاَ ِر أوُم أه ْظ أْل أممماَ اَ ُه ُن أل ْط ُوُجمموُُب ُب ِر أو ْهمم ْثممِل أم ْلِم أممماَ اَ أو

ُه أر أك ّنُف أذ أص ْلُم أناَ اَ ِة ِفيِ ُه أل أأ أمْس ْل أسُط اَ ْب ُه ِمّماَ أأ أر أك أهمماَ أذ ِفمميِ ِفي
ِهيِ أناَ أم ْل ْيممِع ِمممْن اَ أب ْل ْوُ اَ ألمم أو أح281<ص:  ( أكمم أن ْلٍف >  أأ ألممىَ ِبمم أأّن أع

أهمماَ ِبي ِل
ْو أ ألممىَ أأ أيممُه أأْن أع ِط ْع ًفمماَ ُي ْل أهُب أأ ْذ أممم ْل ُد أفاَ أسمماَ أداَِق،ِ أف اَلّصمم

ُوُجمموُُب ِر أو ْهمم ِفمميِ أم ْثممِل)ِ  ْلِم ْيِن اَ أت أل أ
أ أمْسمم ْل ّنممُه اَ أل أِل أعمم أض أج ْعمم أممماَ أب

أمممُه أز أت ْل ِة ِفمميِ اَ ألمم أب أقاَ ُبْضممِع ُم ْل ِر اَ ْيمم أغ ِة ِل أجمم ْو ُق اَلّز ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ اَل
ُه ُد أساَ ألىَ ِفيِ أف ُْلو أن اَ ِة،ِ ُدو أي ِن ّثاَ أماَ اَل ِه أنّص أك ْيمم أل ِر ِفمميِ أع أصمم أت ُمْخ

ِنمميِّ،ِ أز ْلُم أظ أِلّن اَ ْفمم ِء أل أطمماَ ْع ِْل أتِضمميِ أل اَ ْق أن أأْن أي ُكمموُ أطممىَ أي ْع ْلُم اَ
أْلِب ُق ِل ِريمم ّط ِلُث أواَل ّثمماَ ألِن ُكممّل ِفمميِ اَل ْوُ ْقممِل،ِ أقمم ّن ِريممُج ِباَل ّتْخ أواَل

أماَ ُه ُد أح ْيِن اَلّصّحُة أأ أف ْل أْل ُغوُ ِباَ ْل أي ْكُر أو أْلِب.ٍ  ِذ اَ
ْوُ(      أل أط أو أر أياًَراَ أش أكاَِح ِفيِ ِخ ّن أل اَل أط أكاَُح)ِ،ِ أب ّن أنُه أِلّن اَل ْأ أش
ّلُزوُم ْو اَل أأ ِر ِفيِ ( ْه أم ْل أهُر اَ ْظ أْل أكمماَِح ِصّحُة أفاَ ّن ِر)ِ،ِ أل اَل ْهمم أم ْل ّنممُه اَ أِل

ِه ِن ْوُ أكمم أض ِل أوُ ِعمم ْل أكمماَِح ِفمميِ اَ ّن ُق أل اَل ِليمم ِه أي أيمماَُر،ِ ِبمم ْلِخ أل اَ ِري أو أيْسمم
ُه ُد أساَ ألىَ أف أكاَِح إ ّن ِه،ِ اَل ِل أل ْق ِت ِنيِ ِلْس ّثاَ ْهممُر أيِصممّح أواَل أم ْل ْيًضمماَ اَ أِلّن أأ

أد ْقُصوُ أم ْل ْنُه اَ أممماَُل ِم ْل ْيِع،ِ اَ أب ْل ِلُث أكمماَ ّثمماَ ُد أواَل ْفُسمم أكمماَُح أي ّن ِد اَل أسمماَ أف ِل
ِر،ِ ْه أم ْل ألىَ اَ أع أماَ أو ِه ِت ُبُت ِصّح ْث أياَُر أي ْلِخ أهاَ،ِ اَ ِإْن أل أزْت أفمم أجمماَ أك،ِ أأ أذاَ أفمم

ِإْن أخْت أو أس أعْت أف أج ألىَ أر ِر إ ْه ْثمِل،ِ أم ْلِم أمماَ اَ ُع أك ِه أتْرِجم ْي أل ألمىَ إ أع
ْوُِل ِد أق أساَ ِر،ِ أف ْه أم ْل أل اَ ِقي ُبُت أل أو ْث أهاَ أي ِئُر أل أساَ أو أياٌَر.ٍ ( اَلّشُروِط)ِ ِخ
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ْي أهمماَ أأ ِقي أأْن أباَ أق ( ِفمم أوُاَ أضممىَ ُي أت ْق أشممْرِط ُم أك أكمماَِح)ِ  ّن أق أأْن اَل ْنِفمم ُي
أهاَ،ِ ْي أل ْو أع أم أأ ْقِس أهاَ أي ْو أل أأ ْق ألْم ( ّل أع أت ِه أي أشمْرِط ِبم أك أرٌض)ِ  أل أأْن أغمم
أل ُك ْأ أذاَ إّل أي ْكُر أك ِذ أغاَ)ِ  أل ِء اَلّشْرِط ( أفاَ ِت ْن ِه ِل ِت أد ِئمم أصممّح أفاَ أو أكمماَُح ( ّن اَل

ْهممُر أم ْل ِإْن أواَ أضممىَ أو أت ْق أف)ِ ُم أل أكمماَِح أخمماَ ّن ألممْم اَل أو ِه ُيِخممّل ( ِد أمْقُصمموُ ِب
ِليِّ أْلْصمم أشممْرِط اَ أج أل أأْن أك ّو أز أتمم أهمماَ أي ْي أل ْو أع أة أل أأ أقمم أف أهمماَ أن أصممّح أل

أكاَُح ّن أد اَل أس أف ْيًضاَ اَلّشْرُط أو أأ ْهُر)ِ  أم ْل أهاَ أواَ ّن ِل
أض ألْم أ أسممّمىَ أتْر ْلُم ِباَ

أشممْرِط إّل أج أل أأْن ِب ّو أز أتمم أهمماَ،ِ أي ْي أل ألممْم أع أض أو أسممّمىَ أيممْر ْلُم إّل ِباَ
أشْرِط أة أل أأْن ِب أق أف ِإْن أن أو أهاَ.ٍ ( ِد أل ْقُصمموُ أم ِب أخممّل)ِ  أكمماَِح أأ ّن ِليِّ اَل أْلْصمم اَ
أأْن أكمم أأ أل ( أطمم أأْن أي ْو)ِ  أممماَ أأ أك أق)ِ  ّلمم أط ُي ُع ( أقمم أكمماَِح ِفمميِ أي ّلممِل ِن أح ْلُم اَ

ألِق أشممْرُط ّط أد اَل ْعمم ِء أب أوُْط ْلمم أل اَ أطمم أب ألِل ( ِْلْخ ِل أكمماَُح)ِ  ّن ِر اَل ُكوُ ْذ أممم ْل اَ
ِفيِ ْوٍُل أو ُغوُ أيِصّح أق ْل أي أل اَلّشْرُط،ِ أو ِقي أن إْن أو ِرُط أكاَ أتْرِك اَلّشاَ ِل

ِء أوُْط ْل أج اَ ْو أِلّن282<ص:  أصّح اَلّز أء >  أوُْط ْل ّقُه،ِ اَ ألممُه أح ُكممُه أف أتْر
ِه ِف أل أهاَ ِبِخ أعْم ِفي أتِمُل أل أمْن أن أء أتْح أوُْط ْل أحمماَِل ِفيِ اَ ْل أذاَ اَ أط إ أر أشمم

أهمماَ ِفيِ أكاَِح ألممىَ ِن ْوِج أع أهمماَ أل أأْن اَلممّز أأ أط ألممىَ أي أمممِن إ أممماَِل أز ِت اَِلْح
ّنُه أصّح،ِ ّيُة أِل ِد أقِض ْق أع ْل أح اَ ِه أصّر ّي ِب ِوُ أغ أب ْل ِه.ٍ.ٍ  ِفيِ اَ ِوي أتاَ أف

ْوُ(      أل أح أو أك ًة أن أوُ ٍد ِنْس أواَِح ٍر)ِ  ْه أم أأْن ِب ُه أكم أج ّو ِهمّن أز ُبموُ ِب أأ

ِهّن،ِ ِئ أباَ ْو آَ ُهّن،ِ أأ ُق ِت ْع ْو ُم ِكيٌل أأ ِهّن أعممْن أو ِئ أيمماَ ِل ْو أهُر أأ ْظ أْل أفمماَ ُد ( أسمماَ أف
ْهِل،ِ أج ْل ِل ِر)ِ  ْه أم ْل أماَ اَ ُهّن ُكّل أيُخّص ِب ْن أحمماَِل ِفمميِ ِم ْل ُكممّل اَ ِل أو ْهممُر ( أم
ِنيِ ّثاَ أواَل ْثٍل)ِ  ُتُه ِم ُع ِصّح أوُّز ُيمم ألممىَ أو ِر أع ُهمموُ ْوُ ُم ألمم أو ِهّن.ٍ ( ِل أثمماَ أح أأْم أكمم أن

ْفٍل ِط ْوُِق ِل أف ِر ِب ْه ْثٍل)ِ ِمممْن أم ْفممِل،ِ أممماَِل ِم ّط ُلممُه اَل ْث ُنمموُُن،ِ أوِم أمْج ْل اَ
ْو أأ أح ( أكمم ْن ًتمماَ أأ ْن ِة أل ِب أنمم ُنوُ أمْج ْل أكاَ ًة)ِ  أد ِر أرِشممي ْكمم ِب ْل ِة أواَ أر ِغي ْو اَلّصمم أأ

ِة أه ِفي ْو اَلّس أأ ًة ( أد ْكًراَ أرِشي أل ِب ْذٍن ِب ْي إ أأ ِه)ِ  ِن ُدو ُدوِن ِب ِر ِب ْه ْثممٍل أم ِم
أد أسمم أف أسممّمىَ)ِ،ِ ( ْلُم ِء اَ أفمماَ ِت ْن أحممّظ ِل ْل ِة اَ أح أل أمْصمم ْل ِه أواَ أهممُر ِفيمم ْظ أْل أواَ )
أكاَِح ِصّحُة ّن ِر اَل ْه أم ِنيِ ِب ّثمماَ أواَل ْثممٍل)ِ  ُه ِم ُد أسمماَ ِد أف أسمماَ أف ِر ِل ْهمم أم ْل أممماَ اَ ِب
أر ِك ْوُ ُذ أل أد أو أق ِه أع ِت أن ْب أر ِل أث ْك أأ ِر ِمْن ِب ْه ْثممِل أم ْلِم ِه أممماَِل ِمممْن اَ أنْفِسمم

ِد أفِفيِ أساَ أسّمىَ أف ْلُم ألِن اَ أممماَ ِت ِم،ِ اَْح أممماَ ِْل ّنممُه ِل أضممّمُن أِل أت ألُه أي ُدُخمموُ
ْلِك ِفيِ ْبِن،ِ ِم أع اَِل أطمم أق ِلمميِّ أو أزاَ أغ ْل ُه اَ ْيممُر أغ ِة أو أذًراَ ِباَلّصممّح ِمممْن أحمم

ِر أراَ ْبِن أأْض ِم اَِل ُلُزو ِر ِب ْه ْثِل أم ْلِم ِه،ِ ِفيِ اَ ِل ْوُُل أماَ أق ّنِف أو أص ْلُم ًتاَ اَ ْن ِب
ٍة أد أوُّح أماَ ُنوٍُن ُثّم ِبُم أطُه أك أب ِه،ِ أض ّط أخ أل ِب ِه ِفيِ أو ِل ْوُ ًة أل أق أد أرِشممي

أنممىَ اَْسمٌم ْع أم ٍر ِب ْيمم أر أغ أهمم أهمماَ،ِ أظ ُب أراَ ْع أممماَ إ أهاَ ِفي أد ْعمم أهمماَ أب ِن ْوُ أك ألممىَ ِل أع
ِة أر أحممْرِف،ِ ُصمموُ ْل ُلُه اَ ْوُ أقمم أل أو ْذٍن ِب ْي إ ْقممِص ِفمميِ أأ ّن ِر أعممْن اَل ْهمم أم
ْثِل ْلِم ِه اَ ّلِقمم أع أت ِر ِل ْك ِب ْل ِتمميِ ِبمماَ ّل أتمماَُج أل اَ أهمماَ ِفمميِ ُيْح أكاَِح ْن ألممىَ إ ْذٍن إ إ

ِتيِ ْأ أي أسمم ألُم أو أك ْل أمممْن اَ أتمماَُج ِفي ألممىَ ُيْح أهمماَ إ ِن ْذ ْوُ ِفمميِ إ ألمم أو أكمماَِح.ٍ ( ّن اَل
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ُقوُاَ أف أوُاَ ألىَ أت ٍر أع ْه ُنوُاَ ِسّراَ أم أل ْع أأ ًة أو أد أيمماَ أهُب ِز ْذ أممم ْل أممماَ ُوُجمموُُب أفاَ
أد أق ِإْن أع أف ِه)ِ  أد ِب أق ْلٍف ِسّراَ أع أأ أد ُثّم ِب ُد ُأِعي ْقمم أع ْل أيممًة اَ ِن أل ْيِن أع أف ْل أأ ِبمم

أجّمًل أوُاَِجُب أت ْل ْلٌف أفاَ ِإْن أأ ُقوُاَ أو أف أوُاَ ألممىَ ِسّراَ أت ْلممٍف أع ِر ِمممْن أأ ْيمم أغ
ٍد أد ُثّم أعْم أق أيًة أع ِن أل ْيِن،ِ أع أف ْل أأ أوُاَِجُب ِب ْل أفمماَِن،ِ أفمماَ ْل ألممىَ أأ أع ْيِن أو أت أهمماَ

ْيِن أت أل أحاَ ْل أل اَ ِعيِّ أنّص ُحِم ِف ْوُِضٍع ِفيِ اَلّشاَ ألىَ أم أر أأّن أع ْه أم ْل ْهُر اَ أم
ِفمميِ اَلّسّر أر أو أخمم ألممىَ آَ ّنممُه أع ْهممُر أأ ِة،ِ أم أيمم ِن أل أع ْل ُق اَ ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ اَل
أباَُت ْث ْيِن إ أل ْوُ ِة ِفيِ أق أل أحاَ ْل ِة اَ أي ِن ّثاَ أظًراَ اَل ِء ِفيِ أن أفاَ ِت ْك ِر اَِل ْه أم اَلّسّر ِب

ألىَ ّنُه إ ُد،ِ أأ ْقُصوُ أم ْل ُهْم اَ ْن أماَ أمْن أوِم ُه أت أب ْث أ
ِة ِفيِ أ أل أحاَ ْل ألىَ اَ ُْلو ْيًضاَ اَ أأ

أظممًراَ ِر ِفمميِ أن ْهمم ِة أم أيمم ِن أل أع ْل أهمماَ،ِ اَ ْي أل أبممُر ُثممّم إ أت ْع ْلُم ُق اَ ُفمم أوُاَ ِليِّ أت أوُ ْلمم اَ
ْوِج ْد أواَلّز أق أتاَُج أو ألىَ ُيْح ِة إ أد أع أساَ ْوُ ُم ألمم أو ِة.ٍ ( أأ أمممْر ْل ألْت اَ أهمماَ أقمماَ ّي ِل أوُ ِل
ِنيِ ّوْج ْلٍف،ِ أز أأ أص ِب أق أن ْنُه أف أل أع أط أكاَُح)ِ،ِ أب ّن ِة اَل أف أل أخاَ ْلُم ِفيِ ِل ْوٍُل أو أق

ِريممِق ِمْن ّط ِنيِ اَل ّثمماَ ِر أيِصممّح اَل ْهمم أم ْثممِل ِب ْلِم ْوُ اَ ألمم أف أأْن ( ِبمم أقممْت)ِ  أل ْط أأ

أتْت أك ِر أعْن أس ْه أم ْل أص اَ أق أن أف ِر أعْن ( ْهمم ْثممٍل أم أكمماَُح ِم ّن أل)ِ اَل أطمم أِلّن أب

أق أل ْط ْلُم ألممىَ أمْحُموٌُل اَ ِر أع ْهمم ْثممِل أم ْلِم ْد اَ أقمم أص أو أقمم ْنممُه أن ِفمميِ أع أو )
ْوٍُل ِر أيِصّح أق ْه أم ْثٍل ِب ْلت ِم أهُر ُق ْظ أْل أكاَِح283<ص:  ِصّحُة اَ ّن > اَل
ْيِن ِفمميِ أت أر ِر اَلّصمموُ ْهمم أم ْثممِل ِب ْلِم ّلممُه اَ أاَل ِر أو ِئ أسمماَ أك ألممُم)ِ  ْع أباَِب أأ أْلْسمم اَ

ِة أد ْفِس ْلُم أداَِق.ٍ.ٍ  اَ ِللّص
أذاَ)ِ:أفْصٌل(      ألْت  إ أقاَ أهاَ ( ّي ِل أوُ ِل ٌة)ِ  أد ِنيِ أرِشي ّوْج أز أل ( ٍر ِب ْهمم أم

أج ّو أز أفممىَ أفمم أن أر أو ْهمم أم ْل ْو اَ ْنممُه أأ أع أت)ِ  أك أوُ أسمم ُهمم أف ِوُيٌض ( ْفمم أصممِحيٌح)ِ أت
ِتيِ ْأ أي أس ْكُمُه أو أذاَ ُح أك أو ْوُ ( أل أل ُد أقاَ ّي ٍة أس أم أهماَ أأ أك ُت ّوْج أل أز ْو ِب أأ ٍر)ِ  ْهمم أم
أت أك ْنممُه أسمم أوُ أع ُهمم ِوُيٌض أف ْفمم أل أت أو ِوُيُض أيِصممّح أصممِحيٌح.ٍ ( ْفمم ِر أت ْيمم أغ

أذاَ ِإ أف ٍة)ِ  أد ألْت أرِشي أهُة أقاَ ِفي ِنيِ اَلّس ّوْج أل أز ٍر ِب ْه أد أم أفاَ أت ِه اَْس ِليِّ ِب أوُ ْل اَ
أن ْذ ِْل أكاَِح ِفيِ اَ ّن أغاَ اَل أل أذاَ أو ِإ أو ِوُيُض.ٍ ( ْفمم ّت أرىَ اَل ِوُيٌض أجمم ْفمم أصممِحيٌح أت

أهُر ْظ أْل ّنُه أفاَ ٌء أيِجُب أل أأ ْفِس أشيِْ أن ِد)ِ،ِ ِب ْق أع ْل ِنيِ اَ ّثاَ ْهممُر أيِجُب أواَل أم
ْثِل ْلِم ألى284َ<ص:  اَ أع أو ّوِل >  أْل ِإْن اَ أفمم أئ ( ِطمم ْهممُر أو أم ْثممِل)ِ أف ْلِم اَ

أء أِلّن أوُْط ْل أباَُح أل اَ ِة ُي أح أباَ ِْل أممماَ ِباَ ِه ِل ّق ِمممْن ِفيمم ِه أحمم ّلمم ألىَ.ٍ اَل أعمماَ أت
ْهممُر أم ْل أبممُر)ِ اَ أت ْع ُي أو أحمماَِل ( ِب ِد ( ْقمم أع ْل أصممّح)ِ،ِ ِفمميِ اَ أْل ّنممُه اَ أضمميِْ أِل أت ْلُمْق اَ

ُوُُجوُِب ْل ِء،ِ ِل أوُْط ْل ِنيِ ِباَ ّثاَ أحمماَِل أواَل ِء ِب أوُْط ْلمم ّنممُه اَ ِذي أِل ّلمم أرىَ أل اَ ْعمم أي
ِر أعْن ْه أم ْل ألِف اَ أهاَ ِبِخ أل أو ِد.ٍ.ٍ ( ْق أع ْل أل اَ ْبمم ِء أق أوُْط ْلمم أبممُة اَ أل أطاَ ْوِج،ِ ُم اَلممّز
أأْن أض ِب ِر ْف ْهًراَ أي ْبُس أم أح أهاَ أو ْفِس أن أن ُكوُ أت ِل أض)ِ  أر ْف ُي ألممىَ ِل ٍة أع أر أبِصممي
ِم ِفيِ ِلي أهاَ أتْسمم ْفِسمم أذاَ أن أكمم أو ِليُم ( ّتْسمم ْفممُروُض اَل أم ْل أصممّح)ِ ِفمميِ اَ أْل اَ

أسّمىَ ْلُم ِد ِفمميِ أكاَ ْقمم أع ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أهاَ أل أواَل ِت أح أم أسمماَ ِر ِلُم ْه أم ْل أف ِبمماَ ْيمم أك أف
ُق أي أضاَ أرُط ِفيِ ُي أت ُيْشمم أو ِه.ٍ ( ِديِم ْقمم أهاَ أت أضمماَ أممماَ ِر ِرُضممُه ِب ْف ْوُج)ِ،ِ أي اَلممّز
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أن ّي أع أت أي أسّمىَ ِل ْلُم ِإْن أكاَ أض ألممْم أفمم ِه أتممْر ّنُه ِبمم أأ أكمم أرْض ألممْم أف ْفمم أل ُي )
ْيممُث أح أهمماَ)ِ  ْلُم أياَ ِع أضمم أراَ ألممىَ أت ٍر أع ْهمم ّدُر أم أقمم ُي ْهممُر ( ْثممِل أم ْلِم ِفمميِ اَ

ِر)ِ،ِ أه ْظ أْل ّنُه اَ أس أِل ْي أدًل أل ْنممُه أبمم أوُاَِجُب أبممْل أع ْلمم أماَ،ِ اَ ُه ُد أحم ِنيِ أأ ّثماَ أواَل
أرُط أت أهمماَ ُيْشمم ْلُم ِه ِع ِر ْد أقم ًء ِب أنمماَ ألمىَ ِب ّنمُه أع أوُاَِجُب أأ ْلمم ًء،ِ اَ أداَ ِتم ْب أمماَ اَ أو

أرُض ْف أدٌل ُي ْنُه.ٍ  أب أع
أيُجوُُز(      أؤّجٌل أفْرٌض أو أسّمىَ،ِ ِفيِ ُم ْلُم أكاَ أصّح)ِ  أْل ِنيِ اَ ّثاَ أواَل

ًء أل أناَ ألىَ ِب ِر ُوُجوُِب أع ْهمم ْثممِل أم ْلِم ًء،ِ اَ أداَ ِتمم ْب أل اَ أل أو أخ ْد ْأِجيممِل أممم ّت ِلل
ِه،ِ أذاَ ِفيم أكم ُلُه أف أد أق أبم ْوُ أفم أو ِر ( ْهم ْثمٍل أم أل ِم ِقيم أن إْن أل أو اَ ِممْن أك

ًء أناَ ِب ِه)ِ  ْنِس ألىَ ِج ِر ُوُجوُِب أع ْهمم ْثممِل أم ْلِم ًء اَ أداَ ِتمم ْب أل اَ ُد أف أزاَ أدُل ُيمم أبمم ْل اَ
ِه،ِ ْي أل ِإْن أع أن أف ِر ِممْن أكاَ ْيم ِه أغ ْنِس أعمْرٍض ِج ُد أك ِزيم ُتمُه أت أم ألمىَ ِقي أع
ِر ْه ْثِل،ِ أم ْلِم أيُجوُُز اَ ًعمماَ أف ْط أة أِلّن أق أد أيمماَ ْيممُر اَلّز ٍة أغ أقمم ّق أح أفمماَِع ُم ِت ِلْر

ِم أي ِق ْل ْوُ اَ أل أو أهاَ.ٍ ( أفاَِض ْنِخ ْوُج أواَ أع)ِ اَلممّز أن أت أفممْرِض (ِمممْن اَْم ْل ْو اَ أعمماَ أأ أز أناَ أت
ْي أأ ِه)ِ  ْفُروِض ِفيِ ِفي أم ْل ْي اَ أرُض أكْم أأ ْف أض ُي أر أفمم أقاَِضمميِ ( ْل أد اَ أنْقمم

ِد أل أب ْل ِإْن اَ أو أيْت أحاًَل)ِ  ْأِجيِل أرِض ّت أؤّخُر ِباَل ُت أيِ أو أءْت إْن ِه ْلممت أشاَ ُق )
أرُض ْف ُي ْهُر أو ْثِل أم ْلِم أرُط اَ أت ُيْش ْلُمُه أو ِه ِع ّلممُه ِبمم أاَل ّتممىَ أو أح ألممُم)ِ  ْع أل أأ

أد ِزي ِه،ِ أي ْي أل أل أع ْنِقممُص أو ْنممُه ُي أعممْم ِم ْدُر أن أقمم ْل أيِسمميُر اَ ْل ُع اَ ِقمم أوُاَ ْل ِفمميِ اَ
أحّل ِد أم أهاَ ِت أة أل اَِلْج أر ْب ِه،ِ ِع أل ِب ّقُف أو أوُ أت ِرُضُه أماَ ُلُزوُم أي ْف ألممىَ أي أع

أماَ ُه أضاَ ِه،ِ ِر ّنُه ِب ِإ ْكٌم أف ْنُه ُح أل ِم أو ِبيِّ أفْرُض أيِصّح ( أن ِه ِمْن أأْج ِل أماَ
أصممّح)ِ،ِ ِفمميِ أْل ّنممُه اَ ألُف أِل ِه أممماَ ِخ أتِضممي ْق ُد،ِ أي ْقمم أع ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أيِصممّح أواَل

أزُم ْل أي أضاَ أو ِر ِة ِب أج ْو أمماَ اَلّز أي أأْن أيُجموُُز أك ّد أؤ ِبميِّ ُيم أن أْلْج أسمّمىَ اَ ْلُم اَ
ْوِج أعْن ِر اَلّز ْي أغ ِه ِب ِن ْذ ألىَ إ أع ِة أو أزُم اَلّصّح ْلمم ِبمميِّ أي أن أْلْج أل اَ أء أو أشمميِْ

ألىَ ْوِج أع أفْرُض اَلّز ْل أواَ أسّمىَ اَلّصِحيُح ( ِطُر أكُم أش ْن أي ألٍق أف أط أل ِب ْب أق
ٍء ْوُ أوْط أل أق أو ّل أل أط ْبمم ٍء أفممْرٍض أق أوْطمم أل أو أل أف ِقيمم أو أر)ِ  ْط أيِجممُب أشمم

ْطُر ًء اَلّشمم أنمماَ ألممىَ ِب ِر ُوُجمموُِب أع ْهمم ْثممِل أم ْلِم ِد اَ ْقمم أع ْل ِإْن ِباَ أو أت ( أممماَ
أماَ ُه ُد أح أماَ أأ ُه أل ْب ْهممُر أيِجممْب ألْم أق ْثممِل أم ْلِم ألِق ِفمميِ اَ ّط أكمماَل ِر)ِ  أهمم ْظ أْل اَ
ْلت285<ص:  ُق أهممُر > ( ْظ أْل ُبُه اَ ّلمُه ُوُجمموُ أاَل أِلّن أو ألممُم)ِ  ْع أت أأ ْوُ أممم ْل اَ
ِء أوُْط ْل ِر ِفيِ أكاَ ِري ْق أسّمىَ،ِ أت ْلُم أذاَ اَ أكمم أجمماَِب ِفمميِ أف ِر إي ْهمم ْثممِل أم ْلِم اَ

ِوُيِض ِفمميِ ْفمم ّت ْد اَل أقمم أوىَ أو ُبمموُ أر ُود أأ ُه أداَ ْيممُر أغ أأْن أو أع { أو أت ِبممْر ْنمم ِب
أحْت أواَِشٍق ِك أل ُن ٍر،ِ ِب ْهمم أت أم أممماَ أهمماَ أف ْوُج أل أز ْبمم أض أأْن أق ِر ْفمم أهمماَ،ِ أي أل
أضىَ أق أهاَ أف ِه أرُسوُُل أل ّل ّلىَ اَل ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أس ِر أو ْهمم أم أهاَ ِب ِئ أسمماَ ِن

أل أقاَ أراَِث}ٍ  ْلِمي ِباَ ّي أو ِذ ّتْرِم أسٌن اَل أصِحيٌح.ٍ.ٍ  أح
ْهُر(      أم ْثِل أفْصٌل.ٍ  ْلِم ّغُب أماَ اَ أر ِه ُي ِب أهاَ ِفيِ أو ِل ْث ُنممُه ِم ْك أوُر

أظُم ْع أْل أسٌب اَ أعىَ أن أراَ ُي أرُب أف ْق أسُب أمْن أأ ْن أسمماَِء ِمممْن ُت ِة ِن أب أصمم أع ْل اَ
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ألممىَ ِه أمممْن (إ ِذ أهمم أسممُب)ِ  ْن ِه)ِ،ِ ُت ْيمم أل أوُاَِت (إ أخ أْل أعّممماَِت أكمماَ ْل أن أواَ ُدو
ّداَِت أج ْل ألِت اَ أخاَ ْل ُهّن أواَ ُب أر ْق أأ أو ْيِن ُأْخٌت ( أوُ أبم أنماَُت ُثمّم أِلٍب أعمّم أِل أب

ْيِن أأٍخ)ِ،ِ أوُ أب ُثّم أِلٍب ُثّم أِل أك)ِ،ِ أعّماٌَت ( ِل أذ ْي أكمم ْيِن أأ أوُ أبمم أِلٍب ُثممّم أِل

أنماَُت ُثمّم ِم أب أمماَ ْع أْل أك اَ ِل أذ ِإْن أك أف أد ( ُء ُفِقم أسماَ ِة ِن أب أصم أع ْل ْو اَ ْم أأ أل
أن ِكْحمم ْن ْو أي أل أأ ِهمم ُهممّن،ِ أج أر ْه أحمماٌَم أم أأْر ّداٍَت أف أجمم ألٍت)ِ،ِ أك أخمماَ ّدُم أو أقمم ُت
أهُة ْلِج أبيِْ اَ ُقْر ْل ُهّن اَ ْن ألىَ ِم أهماَ أع ِر ْي ّدُم أغ أقم ُت أبممىَ أو ُقْر ْل ِة ِمممْن اَ أهم ْلِج اَ

ِة أد أوُاَِح ْل ّداَِت اَ أجمم ْل ألممىَ أكاَ أهمماَ،ِ أع ِر ْي أس أغ ْيمم أل ُد أو أراَ ْلُممم ِد اَ ْقمم أف أسمماَِء ِب ِن
أباَِت أص أع ْل ُهّن،ِ اَ أت ْوُ أبممُر أبْل أم أت ْع ِهممّن ُي أد ِب ْعمم ِهّن،ِ أب ِت ْوُ ِإْن أممم أرْت أفمم ّذ أعمم أت

أواَُت ِم أذ أحاَ أْلْر أرْت اَ ِب ُت ْع أهاَ ُاَ ِل ْث ّيمماَِت،ِ ِمْن ِبِم ِب أن أْلْج أبممُر اَ أت ْع ُت ّيممُة أو ِب أر أع ْل اَ
ٍة ّي ِب أر أع أهاَ،ِ ِب ِل ْث أمُة ِم أْل ٍة أواَ أم أأ أهاَ،ِ ِب ِل ْث أظممُر ِم ْن ُي ألممىَ أو أرِف إ أهاَ أشمم ِد ّي أسمم

ِه ِت أقممُة أوِخّسمم أت ْع ْلُم ٍة أواَ أقمم أت ْع أهمماَ،ِ ِبُم ِل ْث ْوُ ِم ألمم أنْت أو أسمماَُء أكمماَ ِة ِن أب أصمم أع ْل اَ
ْيِن أد ألمم أب أيِ ِب أماَ ِفمميِ ِهمم ِه ِد أحمم أر أأ ِبمم ُت ْع ُء ُاَ أسمماَ أبممُر ِن أت ْع ُي أو أهاَ.ٍ ( ِد ألمم ِسممّن أب
ْقٌل أع أساٌَر أو أي ٌة أو أر أكاَ أب أبٌة،ِ أو ُيوُ ُث أماَ أو أف أو أل أت ِه اَْخ أممماٍَل،ِ ِب أج أك أرٌض)ِ  أغمم
ٍة ّفمم ٍم،ِ أوِع ْلمم ٍة،ِ أوِع أح أصمماَ أف أرِف أو أشمم أسممٍب،ِ أو أبممُر أن أت ْع ُي ْهممُر أف أمممْن أم

ُهّن ْت أك أر ُلمموُُب أشمماَ ْط أم ْل أهمماَ اَ ْهُر ٍء ِفمميِ أم أر ِمّممماَ أشمميِْ ِكمم ِإْن ُذ أفمم )
ُهّن ْن أع أتّصْت)ِ  أفْضٍل اَْخ ِب ْو ( ْقٍص)ِ ِمّماَ أأ أر أن ِكمم ِفمميِ ُذ أد)ِ  ِزيمم أهمماَ ( ِر ْه أم

ْو أأ ْنُه ( أص)ِ ِم ِق ٌق ُن ِئ أل أحاَِل ( ْل ْوُ ِباَ أل أحْت أو أم ُهممّن أساَ ْن ًة)ِ ِم أد ألممْم أواَِح )
أباًَراَ أيِجْب ِت ْع أهاَ)ِ اَ ُت أق أف أوُاَ ِلِب ُم أغاَ ْل ْوُ ِل ألمم أو أن ( أفْضمم أة أخ أر أعِشممي ْل أقممْط اَ أف

أك ِلمم أذ أر)ِ  ِب ُت ْع ُلمموُِب ِفمميِ ُاَ ْط أم ْل أهمماَ اَ ْهُر ّق ِفمميِ أم ِة أحمم أر أعِشممي ْل أن اَ ُدو
ِهْم.ٍ  ِر ْه ِفمميِ(أم ِء أو أكمماٍَح أوْطمم ٍد ِن ْهممُر أفاَِسمم ْثممِل أم أم ِم ْوُ ِء)ِ،ِ أيمم أوُْط ْلمم اَ

ِء أوُْط ِة أك أه ْب أظممًراَ اَلّش ألممىَ أن ِم إ ْوُ ألِف أيمم ْت ِْل ِم أل اَ ْوُ ِد،ِ أيمم أعْقمم ْل ّنممُه اَ أِل

أل286<ص:  أة >  أممم ِد ُحْر ْقمم أع ْل ِد ِل أفاَِسمم ْل ِإْن اَ أفمم ُء ( أوُْط ْلمم أر)ِ اَ أكممّر أت
ٌد أواَِحمم ْهممٌر)ِ  أم أف أممماَ ( أكمماَِح ِفمميِ أك ّن ِكممْن اَلّصممِحيِح اَل ِفمميِ أل ألممىَ ( ْع أأ

ِة أء ُطوُ ْوُ أم ْل ِل أوُاَِل)ِ  أْلْح أوُاَِل ِمممْن اَ أطممآِِت،ِ أأْحمم أوُ ْل أيِجممُب اَ ْهممُر أف أك أم ْلمم ِت
ِة أل أحاَ ْل ّنُه اَ ْوُ أِل ْع ألْم أل أق ُة،ِ إّل أي أأ ْط أوُ ْل أهاَ اَ أب ِفي أج أوُ أك ألمم ِلمم ْهممُر،ِ أذ أم ْل اَ

أطآُِت أوُ ْل ُة أفاَ أد ِئ أذاَ اَلّزاَ أتِض ألْم إ ْق ًة أت أد أياَ ْلممت ُتوُِجُب أل ِز ُق ْقًصمماَ.ٍ ( أن
ْوُ أل أر أو أكّر ٌء أت ٍة أوْط أه ْب ٍة ِبُش أد ٌد أواَِح أواَِح ْهٌر)ِ  أم ِإْن أف أف أد ( ّد أع أهاَ أت ْنُس ِج

أد ّد أعمم ْهممُر)ِ،ِ أت أم ْل ِد اَ أد أعمم ْوُ ِب ألمم أو أطممآِِت.ٍ ( أوُ ْل أر اَ ُء ُكممّر ٍة أوْطمم أب ْغُصمموُ ْو أم أأ

ٍة أه أر ْك ألىَ ُم ًناَ أع أكّرُر ِز ِر أت أكّر أت ِب ِر)ِ  ْه أم ْل ْوُ اَ أل أو ِء.ٍ ( أوُْط ْل أر اَ أكممّر أوْطممُء أت
أة أي ِر أجاَ أْلِب)ِ  ِه،ِ اَ ِن ْب أة اَ أم أْل ِريِك)ِ اَ أواَلّش أة،ِ ( أك أر أت ْلُمْش ٍد اَ ّي أس أو أبممًة ( أت أكاَ ُم
ٌد أواَِح ْهٌر)ِ  أم ِة ِلُشُموُِل أف أه ْب أفاَِف ُش ْع ِْل ْلِك اَ ْلِم أجِميممِع أواَ أطممآِِت ِل أوُ ْل اَ

أل ِقي أو ِد ( أد أع ِب ُهوٌُر)ِ  أطآِِت ُم أوُ ْل أل اَ ِقي أو أد إْن ( أحمم ّت ِلممُس اَ أمْج ْل ْهممٌر اَ أم أف
ِإّل ُهوٌُر أو ّلُه أفُم أاَل ألُم)ِ.ٍ.ٍ  أو ْع أأ
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أقُة(      ُفْر ْل أل أفْصٌل.ٍ اَ ْب ٍء أق أهاَ أوْط ْن أهاَ،ِ ِم أفْسممِخ ِه أك ِبمم ْي أع ْو ِب أأ

أهاَ ِق ْت ِع أت ِب ِقيٍق،ِ أتْح ْو أر أهاَ أأ ألِم ْو إْس أهمماَ،ِ أأ ِت ّد ْو ِر أهاَ أأ أضمماَِع أجممًة إْر ْو أز
ًة ألُه أر ِغي ْو أص أأ أهاَ ( ِب أب أس ِه ِب أفْسِخ أهاَ أك ِب ْي أع ِقُط ِب أر)ِ،ِ ُتْسمم ْهمم أم ْل <ص: اَ

أها287َ ّن ِل
أ أهاَ ِمْن >  ِت أه أماَ ِج أو ْي،ِ ( أأ ِتيِ أل)ِ  ّل أاَ ُكوُُن أل أو أهمماَ أت ْن أل ِم أو

أهاَ ِب أب أسمم ألٍق ِب أط أك ِه ( ألِم ِإْسمم ِه أو ِتمم ّد ِر ِه أو ِن أعمماَ ِل أضمماَِع أو ِإْر ِه)ِ،ِ أو أهمماَ ُأّممم أل
أيِ ِه ٌة أو أر ِغي ْو أص أأ ُه ( أل أهاَ)ِ  أوُ ُأّم ُهم ِغيٌر أو ْي أصم أأ ُه)ِ  ُطُر أيْش ِنْصمِف ( ِب

ِر ْه أم ْل ألِق ِفيِ أأّماَ اَ ّط ِه اَل ِل ْوُ أق ِل ِإْن أف أو ألىَ: { أعمماَ ُهّن أت ُتُممموُ ْق ّل ِمممْن أط
ْبممِل ُهّن،ِ أأْن أق أمّسمموُ ْد أت أقمم ُتْم أو أرْضمم ُهممّن أف أضممًة أل ِري ِنْصممُف أف أممماَ أف

أأّماَ أو ُتْم}ٍ.ٍ  أرْض ِقيِ ِفيِ أف أبمماَ ْل أيمماَِس اَ ِق ْل ِباَ ِه أف ْيمم أل أهاَ أع ُؤ أراَ أهمماَ أوِشمم أج ْو أز
ِقُط أع ُيْس ِر أجِميمم ْهمم أم ْل ُه اَ ُؤ أراَ أتممُه أوِشمم أج ْو ُه أز ُطُر ألممىَ أيْشمم أصممّح أع أْل اَ

ْنُصمموُِص أم ْل أممماَ اَ ِه ُثممّم ِفي أل ( أنممىَ ِقيمم ْع ِر أم ّط أشمم ّت أر ألممُه أأّن اَل أيمماَ ِخ
ّنْصِف ِفيِ اَلّرُجوُِع)ِ،ِ أء إْن اَل أع أشاَ أج ِه أر أكممُه،ِ ِفيمم ّل أم أت ِإْن أو أء أو أشمماَ

أكُه أر أواَلّصممِحيُح أت ُه)ِ،ِ ( ُد ْوُ ِه أعمم ْيمم أل ْفممِس إ أن ِب ِر ( ِه أظمماَ ِل ألِق)ِ  ّط ِة اَل أيمم اَْل
ِة أق ِب أذاَ اَلّساَ أك ْيُر أو ألِق أغ ّط ِر ِمممْن اَل أوُ أراَِق ُصمم ْلِفم ِة اَ أق ِب ْوُ اَلّسماَ ألم أف )

أر ْه أم ْل أد)ِ اَ ْي أزاَ أأ ُه)ِ  أد ْع أب أد ( ْع ألِق أب ّط ِنْصُف اَل ألُه)ِ  أف ِة ( أد أياَ ِه اَلّز ِث ُدو ِلُح
ِه ِفميِ ِكمم ْل ٌء ِم أوُاَ أنْت أسم ألًة أكماَ ّتِصم ألًة،ِ أأْم ُم أفِصم ْن ألممىَ ُم أع ِه أو أوُْج ْلم اَ

ّوِل أْل أثْت إْن اَ أد أل أحمم ْبمم ِر أق أيمماَ ِت أهمماَ اَلّرُجمموُِع اَْخ ّل ُك ِة أف أجمم ْو ِفمميِ ِللّز
ِة أل أفِص ْن ْلُم ألِف اَ ِة ِبِخ أل ّتِصمم ْلُم أهاَ اَ ُف ِنْصمم ْوِج أف ِإْن ِفمميِ ِللممّز أو أصممّح.ٍ ( أْل اَ

أق ّل ْهُر أط أم ْل أد أواَ ْع أب ِلٌف)ِ  ِه أتاَ ْبِض ِنْصُف أق أف ِه ( ِر ْه ِفمميِ ِمممْن أم ْثممٍل)ِ  ِم
ِلمميِّ ْث ْلِم ْو اَ أأ ِفمميِ ( ٍة)ِ  أممم ِم،ِ ِقي ّوُ أقمم أت ْلُم ُلُه اَ ْوُ أقمم ِر أو ُهوُ ْلُجْم ِنْصممُف أكمماَ
ِة أم ِقي ْل أل اَ أماَُم أقاَ ِْل ِه اَ ُهٌل ِفي أساَ أما288َ<ص:  أت ّن ِإ أو أوُ >  أمممُة ُهمم ِقي

ّنْصِف،ِ أيِ اَل ِه أقّل أو أك.ٍ  ِمْن أأ ِل أذ
ِإْن(      أب أو ّي أع أهاَ ِفيِ أت ِد ِإْن أي أع أف أن ُه أق أذ أخمم أأ ِه)ِ  أل ِبمم أأْرٍش ِب

ِإّل أو ِنْصُف ( ِه أف ِت أم ًعاَ ِقي ْف أد ِليًماَ)ِ  ِر أس أر ْنُه ِللّض ِإْن أع أو أب ( ّي أع أل أت ْبمم أق
أيْت أرِض أو أهاَ)ِ  ْبِض ِه أق ألممُه ِبمم أف ُفُه ( ِقًصمماَ ِنْصمم أل أناَ ٍر)ِ،ِ ِب أيمماَ أل ِخ أش أو أأْر

ّنُه أص أِل أق أل أن ِه أحاَ ِن ْوُ ِإْن ِمْن أك أف ِه.ٍ ( ِن أماَ أب أض ٍة أعمماَ أيمم أناَ أذْت ِبِج أخمم أأ أو
أهاَ أشمم أصممّح أأْر أْل أف ألممُه أأّن أفاَ أْلْرِش)ِ،ِ ِنْصمم ّنممُه اَ أدُل أِل ِئِت،ِ أبمم أفمماَ ْل اَ
ِنيِ ّثاَ أء أل أواَل ْنُه ألُه أشيِْ أهاَ ِم ّن ِل

ْتُه أ أذ أخ ّق أأ أح ْلِك ِب ْلِم أوُ اَ ُه ٍة أف أد أياَ ِز أك
أهاَ أل أو ٍة.ٍ ( أل أفِص ْن ٌة ُم أد أياَ ِد ِز أل أوُ ْل أكاَ ألٌة)ِ  أفِص ْن أبممِن ُم ّل أكْسممِب أواَل ْل أوُاٌَء أواَ أسمم

ألْت أص أهاَ ِفمميِ أح ِد ِه،ِ ِفمميِ أأْم أيمم ِد ُع أيمم أيْرِجمم أْلْصممِل ِنْصممِف ِفمميِ أف اَ
أهمماَ أن أيمماٌَر ُدو أوِخ أكاَلّسممْمِن ِفمميِ ( ِة)ِ  أل ّتِصمم ِم ُم ّلمم أع أت ٍة،ِ أو أع ْن ِإْن أصمم أفمم )

أهاَ ِفي ِنْصُف أشّحْت)ِ  أف ِه ( ِت أم أل ِقي ْي ِب أأ ٍة)ِ  أد أياَ ّوُُم ِز أق ِر ِمْن ُي ْي أك أغ ْلمم ِت
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ِة أد أيمماَ ألممُه اَلّز أك ِنْصممُف أو ْلمم ِة ِت أممم ِقي ْل ِإْن اَ أو أهمماَ ( ِب أحْت)ِ  أم أمممُه أسمم ِز أل )
أس ْي أل أو ُبوُُل)ِ  أق ْل ألُب ألُه اَ ِة ِنْصِف أط أم ِقي ْل أل اَ ِقي ًعاَ ألُه أو ْف ِة.ٍ  أد ّن ْلِم ِل

ِإْن(      أد أو أص أزاَ أق أن ِر أو أب ِك ٍد أك ْب ُطوُِل أع ٍة أو أل ِم أنْخ ّل أع أت ٍة أو أع ْن أص
أع أرٍص)ِ،ِ أم ْقُص أب ّن ِد ِفيِ أواَل ْب أع ْل ْيُث ِمْن اَ أمممُة أح ْلِقي أر أِلّن اَ ِغي اَلّصمم

ْدُخُل ألممىَ أيمم ِء،ِ أع أسمماَ ّن أل اَل ِرُف أو ْعمم أل،ِ أي ِئمم أوُاَ أغ ْل أبممُل اَ ْق أي أب أو ِدي ْأ ّتمم اَل
أة،ِ أض أياَ ِفيِ أواَلّر ِة أو أل ّنْخ ْيممُث ِمْن اَل أهمماَ إّن أح أت أر أم ُة أتِقممّل،ِ أث أد أيمماَ أواَلّز

أهاَ ُة ِفي أر ْثم أطمِب،ِ أك أح ْل ِفميِ اَ ِد أو ْبم أع ْل ّنمُه اَ أوُىَ أِل ْقم ألمىَ أأ ِد أع ِئ أداَ اَلّشم
ِر،ِ أفاَ أْلْس أفُظ أواَ أأْح أماَ أو أفُظ ِل أتْح ِإْن ُيْسمم أفمم أقمماَ ( أف ّت ِنْصممِف اَ ْيممِن)ِ ِب أع ْل اَ

أك أذاَ ِإّل أفمم أو ِنْصممُف ( ٍة)ِ <ص:  أف أممم ْيممِن289ِقي أع ْل ِل أيممًة >  ِل أعممْن أخاَ
ِة أد أياَ ْقِص،ِ اَلّز ّن أل أواَل أبُر أو أيِ ُتْج ألىَ ِه ْفِع أع ْيِن ِنْصِف أد أع ْل ِة اَ أد أياَ ِللّز

أل أوُ أو ألممىَ ُهمم ِه أع ِل ُبمموُ ْقممِص،ِ أق ّن أعممُة ِلل أراَ ِز أو أْلْرِض ( أهمماَ اَ ّن ِل
أ ْقممٌص)ِ  أن

ِفيِ ْوُ أت أة أتْسمم ّوُ أْلْرِض ُقمم أهمماَ اَ ُث أحْر أو ٌة)ِ،ِ ( أد أيمماَ ّنممُه ِز أهمماَ أِل ُئ ّي أه ِللممّزْرِع ُي
ِة ّد أعمم ْلُم ِإْن ألممُه،ِ اَ أقمماَ أفمم أف ّت ألممىَ اَ أْلْرِض ِنْصممِف أع ِة،ِ اَ أثمم أمْحُرو ْل ْو اَ أأ

ِة أع أمْزُرو ْل أتْرِك اَ ألىَ اَلّزْرِع أو ِد إ أصاَ أح ْل أك،ِ اَ أذاَ ِإّل أف أع أو أجمم ِنْصممِف أر ِب
ِة أم أْلْرِض ِقي أل اَ ٍة ِب أع أراَ أل ِز ٍة أو أث أراَ أحْمُل ِح أو ٍة ( أم ٍة أأ أم ِهي أب ٌة)ِ أو أد أيمماَ ِز

ّقمِع أوُ أت ِد ِل ألم أوُ ْل أأّمماَ اَ ْقمٌص)ِ  أن أو ِة ِفميِ ( أمم أْل ْعِف اَ ِللّض أحماَِل ِفميِ أف ْل اَ
ِر أط أخ ِة،ِ أو أد أل ِوُ ْل أأّماَ اَ ِة ِفيِ أو أم ِهي أب ْل أِلّن اَ أة أف أل ُكوُ ْأ أم ْل ُؤ اَ ُد أهمماَ أيممْر ألْحُم
أهاَ أر ْي أغ ُعُف أو أهمماَ أتْض ُت ّوُ أل ُق ِقيمم أو ْي ( أأ أمممُة)ِ  ِهي أب ْل أهمماَ اَ ُل أل أحْم ِب ٌة)ِ  أد أيمماَ ِز )

ْقٍص ِء أن أفاَ ِت ْن ِر ِل أط ِة أخ أد أل ِوُ ْل ُع اَ أل ْط ِإ أو ٌة أنْخٍل ( أد أيمماَ ْد ِز أقمم أو ألٌة)ِ  ّتِصمم ُم
أم ّد أق أهاَ أت ْكُم ِإْن ُح أو أق ( ّل ِه أط ْيمم أل أع أمممٌر أو ِبيُر أث أ

ْ ّتمم أواَل ّبٌر)ِ  أؤ ُق ُممم ِقي أتْشمم
ْلِع ّط ألْم اَل أهاَ ( أزْم ْل ْي أي أأ ُفُه)ِ  ْط ُعممُه أق ْط أع أق أيْرِجمم أوُ ِل ألممىَ ُهمم ِنْصممِف إ
ّنْخِل ّنُه اَل أث أِل أد أهاَ ِفيِ أح ِك ْل ّكُن ِم أم ُت ِه ِمممْن أف ِئ أقمماَ ْب ألممىَ إ ِد إ أداَ ْلِجمم اَ
ِإْن أف أف ( ِط أن ُق ّي أع ْيُث ِنْصُف أت أح ّنْخِل)ِ  ّد ألْم اَل أت أمُن أيْم ْطِف،ِ أز أق ْل اَ
ألْم ُدْث أو ِه أيْح ْقممٌص ِب ّنْخممِل،ِ ِفمميِ أن ِر اَل أسمماَ ِك ْن أعٍف ِباَ أصمماٍَن أسمم ْغ أأ أو
ْوُ أل أو أيِ ( ِنْصِف أرِض ّنْخِل ِب ِة اَل أيمم ِق ْب أت ِر أو أممم ّث ألممىَ اَل ِه إ ِد أداَ أرْت ِجمم ِبمم ُأْج

أصممّح،ِ ِفمميِ أْل أيِصمميُر اَ ّنْخممُل أو ِر ِفمميِ اَل ِئ أسمماَ أك أماَ)ِ  ِه ِد ألِك أيمم أْلْم اَ
ِة أك أر أت ْلُمْشمم ِنيِ اَ ّثمماَ أبممر أل أواَل أهمماَ ُتْج ّن ِل

ْد أ أضممّرُر أقمم أت ِه أت ِد أيمم ِه ِب ِل ُدُخمموُ أو
أن،ِ أتاَ ُبْس ْل ْوُ اَ أل أو أيْت ( ِه)ِ،ِ أرِضمم ْي ِبمم أممماَ أأ أر ِب ِكمم ِه ِمممْن ُذ ِذ أف أأْخمم ِنْصمم

ّنْخِل ِة اَل أي ِق ْب أت ِر أو أم ّث ألىَ اَل ألُه إ أف ِد.ٍ ( أداَ ْلِج ْنممُه اَ ُع)ِ ِم أناَ ِت أمممُة)ِ اَِلْم ِقي ْل أواَ )
ْي أهاَ أأ ُب أل ّقُه أِلّن أط ْيِن ِفيِ أناَِجٌز أح أع ْل ْو اَ ِة،ِ أأ أم ْلِقي أل اَ أؤّخُر أف إّل ُيمم

ُه أضاَ ِر أتىَ ِب أم أو أت ( أب أياٌَر أث ْو ألُه ِخ ُدوِث أأ ِلُحمم أهاَ)ِ  ْقممٍص أل ْو أن ٍة أأ أد أيمماَ ِز
ْو أماَ أأ ُه أماَِع أل ِت ْيِن ِلْج أر أْلْم أماَ اَ أق أك أب ألممْم أسمم ِلممْك ( أفُه أيْم ّتممىَ ِنْصمم أح

ُه أر أتاَ أماَ ُذو أيْخ ُه ْن ِر)ِ ِم أياَ ِت ْو اَِلْخ أماَ،ِ ِمْن أأ ِه ِد أح أس أأ ْي أل أذاَ أو أيمماَُر أهمم ْلِخ اَ
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ألممىَ ِر أع ْوُ أفمم ْل أتممىَ اَ أم أو أع ( أجمم ٍة أر أد أيمماَ ِز ِل ِة)ِ  أممم ِقي ْو ِب ْقممٍص أأ ْو أن ألممٍف أأ أت
أر ِبمم ُت ْع ُاَ أقممّل ( أْل أتمميِْ اَ أم ِقي أميِْ ِمممْن)ِ  ْوُ أيمم أداَِق ( ِْلْصمم ْبممِض)ِ،ِ اَ أق ْل أِلّن أواَ

أة أد أياَ ألىَ اَلّز ِة أع أم ِم ِقي ْوُ أداَِق أي ِْلْص أثممٌة اَ ِد أهمماَ ِفمميِ أحاَ ِك ْل أق أل ِم ّلمم أع أت
ْوِج أهمماَ،ِ ِللّز ْقمُص ِب ّن أهمماَ أواَل ْن ِه ِمممْن أع ِن أماَ أل أضمم ُع أف ِه أيْرِجمم أهمماَ ِبم ْي أل أع
أز ّوُ أجمم أممماَُم أو ِْل أر اَ أبمماَ ِت ْع ِة اَ أممم ِم ِقي ْوُ ألِق أيمم ّط ّنممُه اَل ْوُُم أِل ِد أيمم أداَ ِتمم اَْر

ِر ْط ِه.ٍ  اَلّش ْي أل إ
ْوُ(      أل أق أو أد أم أأْص ِلي ْع ِه أت ْفِس أن ِب أق ُقْرآٍَن)ِ  ّل أط أو ألُه ( ْب أصّح أق أْل أفاَ

ّذُر أع أها290َ<ص:  أت ّن ِل
أ ِه)ِ  ِليِم ْع أت أرْت >  أمًة أصاَ أحّر ِه،ِ ُم ْي أل أيُجوُُز أل أع

ُء أل ِت أهاَ اَِلْخ ِنيِ ِب ّثاَ ّذُر أل أواَل أع أت أهاَ أبْل أي ّلُم أع ِء ِمْن ُي أراَ أجاٍَب أو ِفمميِ ِح
ِر ْي ٍة أغ أوُ ْل ُكّل،ِ أخ ْل أق إْن اَ ّل أد أط ْع ِء أب أوُْط ْلمم ْو اَ أف أأ ّنْصمم أق إْن اَل ّلمم أط

ألممُه ْب ْهممُر أق أم ْثممٍل)ِ إْن ( أق ِم ّلمم أد أط ْعمم أب ٍء ( ُفُه)ِ إْن أوْطمم ِنْصمم أق أو ّلمم أط
ألُه)ِ،ِ ْب أق ِفيِ ( ْوٍُل أو ُة أتِجُب أق أر ِم ُأْج ِلي ْع ّت ْو اَل أهاَ،ِ أأ ُف ْوُ ِنْص ألمم أق أو ّلمم أط

أد ْع ِم أب ِلي ْع ّت أل اَل ْب أق ِء أو أوُْط ْل أع اَ أج أهمماَ أر ْي أل ِنْصممِف أع ِة ِب أر ِم،ِ ُأْجمم ِليمم ْع ّت اَل
ْوُ أل أق أو أد أم أأْص ِلي ْع ّت ِه ِفيِ اَل ِت أق ِذّم ّل أط ألممُه أو ْب أر أق أج ْأ أت ًة اَْسمم أأ أر ْو اَْممم أأ

أرًممماَ أهمماَ أمْح ّلُم أع ُكممّل ُي ْل أق إْن اَ ّلمم أد أط ْعمم ِء أب أوُْط ْلمم ْو اَ أف أأ ّنْصمم إْن اَل
أق ّل ْوُ أط أل أو ألُه.ٍ ( ْب أل أق ْب أق أق)ِ  ّل أد ُدُخوٍُل أط ْع أب ْبِض أو أداَِق أق ْد اَلّص أقمم أو )
أل أهاَ أزاَ ُك ْل ْيٍع ِم أب أك ْنُه)ِ  ْو أع ٍة أأ أبم أع ِه أبماٍَض أمم ْق ْو إ ْتمٍق،ِ أأ ِنْصمُف ِع أف )

ِه)ِ ِمْن ِل أد ْثٍل أب ِليِّ ِفيِ ِم ْث ْلِم ٍة اَ أممم ِقي ِم ِفمميِ أو ّوُ أقمم أت ْلُم ِإْن اَ أفمم أن ( أكمماَ
أل أل أزاَ ْب أق أد)ِ  أعاَ ألِق أو ّط ِر اَل ُكوُ ْذ أم ْل ْوُج اَ أق)ِ اَلممّز ّلمم أع أت ْيِن ( أع ْل ِبمماَ ِفمميِ (

أهاَ ِد ُوُُجوُ ِل أصّح)ِ  أْل ْلِك ِفيِ اَ ِة،ِ ِم أج ْو ِنيِ اَلّز ّثاَ أتِقممُل أواَل ْن ألممىَ أي أدِل إ أبمم ْل اَ
أك أِلّن ْل ْلِم ْيِن ِفيِ اَ أع ْل ٌد اَ أفاَ أت ٍة ِمْن ُمْس أهمم ِر ِج ْيمم ْوُ أغ ألمم أو أداَِق.ٍ ( اَلّصمم

ْتُه أب أه أل ُثممّم ألممُه أو ْبمم أق أق)ِ  ّلمم ّدُخوُِل أط أهُر اَلمم ْظ أْل أفمماَ أف ألممُه أأّن ( ِنْصمم
ِه)ِ ِمْن ِل أد ْثممٍل أب ْو ِم ٍة أأ أممم ّنممُه ِقي أكممُه أِل أل أل أم ْبمم ألِق أق ّط ِر ِمممْن اَل ْيمم أغ

ِه،ِ ِت أه ِنيِ ِج ّثاَ أء أل أواَل أهاَ ألُه أشيِْ ّن ِل
ألْت أ ّقُه أماَ ألُه أعّج أتِح <ص: أيْس

ألِق،291ِ ّط ِباَل ٌء >  أوُاَ أس ْتُه أو أض أب أل أق ْب ِة أق أبمم ِه ْل أيمماَِن ِفمميِ أل أأْم اَ أر أج
ْيِن،ِ أل ْوُ أق ْل أل اَ ِقي ْتُه إْن أو أب أه أل أو ْب ْبِض أق أق ْل ْع ألْم اَ ًعاَ أتْرِج ْط ألىَ أق أع أو )
ْي أأ أذاَ)ِ  أهُر أه ْظ أْل ْوُ اَ أل ْتُه ( أب أه أف أو ّنْص ألممُه اَل ِقيِ ِنْصممُف أف أبمماَ ْل ُع اَ ُبمم أوُر

أدِل ِه أب ّل ِفيِ ُك ْوٍُل أو ّنْصممُف أق ِقيِ)ِ،ِ اَل أبمماَ ْل ّنممُه اَ ّق أِل أح أت أف اَْسمم ّنْصمم اَل
ألِق ّط ْد ِباَل أق ُه أو أد أج ُذ أو ْأُخ أي أحِصُر أف ْن أت أهاَ أو ُت أب أهاَ ِفمميِ ِه ِب ِفمميِ أنِصممي أو )

ْوٍُل ّيُر أق أخ أت أن ُي ْي أدِل أب ِه ِنْصِف أب ّل ْو ُك ِقيِ ِنْصِف أأ أبمماَ ْل ُبممِع اَ أدِل أوُر أبمم
ِه)ِ،ِ ّل أماَ ُك ِر ِفيِ أك أحّر ْلُم أن اَ أق أكاَ أف ْو ْوُ أأ أل أل أو ِه ِنْصُف أقاَ ِل أد ِه،ِ أب ّلمم ُك

ْوُ أل أر أو ّب أل أع أد ْو أب ِة أأ أي ِر أجاَ ْل ألىَ اَ ِة أع أن ْلِس أْل ْثِل ِفيِ اَ أذاَ ِم ِم،ِ أهمم أل أك ْل اَ
ِو أوُاَ ْل أن ِباَ أم.ٍ أكاَ أوُ ْق أأ
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ْوُ(      أل ُق أو أداَ أن)ِ اَلّص ًناَ أكاَ ْي أد ْتُه)ِ،ِ ( أأ أر ْب أ
أ ْنُه أف أق ُثّم ِم ّل أل أط ْب أق

ِء أوُْط ْل ألْم اَ ْع ( أهمماَ أيْرِج ْي أل ألممىَ أع أهِب)ِ،ِ أع ْذ أممم ْل ألِف اَ ِة ِبِخ أبمم ْيممِن ِه أع ْل اَ
ُق أفْر ْل أهاَ أواَ ّن أ

ْيِن ِفيِ أ ّد ْذ ألْم اَل ْأُخ ْنُه أت ألْم أماًَل ِم أحّصممْل أو أت ألممىَ أت أع
ٍء ُق أشيِْ ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ ُد اَل أليِْ أطممْر ْوُ ِة أقمم أبمم ِه ْل أق اَ أفمم ّت أممماَ أواَ ُه ُتوُ ِب ْث ُم
ألىَ أر أأّن أع ِه ّظاَ أدُم اَل أت اَلّرُجوُِع،ِ أع أك أس ِعميِّ أو ِف أتْرِجيمِح أعمْن اَلّراَ
ٍد ْيِن ِمْن أواَِح أق ِري ّط ُة اَل أر أباَ ِة أوِع أضمم ْو أس اَلّر ْيمم أل أو أهمماَِج.ٍ( ْن ْلِم ِليِّ أكاَ أوُ ِلمم
ٌوُ أداٍَق أعْن أعْف ألىَ أص ِر أع ِئ أساَ أك ِد)ِ  ِدي أج ْل ُيوُِن اَ ّد ِة اَل أي ِل ْلُموُ ِم ِل ِدي أق ْل أواَ

ِر أب ْلُمْج ُوُ ِل ْف أع ْل أد اَ ْع ألِق أب ّط أل اَل ْب ّدُخوُِل أق ِة ِفيِ اَل أر ِغي ِة اَلّص ألمم ِق أعاَ ْل اَ
ًء أناَ ألىَ ِب ّنُه أع ِذي أأ ّل ِه اَ ِد أي ُة ِب أد ْق أكاَِح،ِ ُع ّن ألممُه اَل أم أح ُد أو ِديمم أج ْل ألممىَ اَ أع

ْوِج ُفوُ اَلّز ْع ِه أعْن أي ِف .ٍ ِنْص
ٍة(      أق ّل أط ِلُم أل أفْصٌل.ٍ  ْب ِء أق ٍة أوْط أع ْت أهمماَ أيِجممْب ألْم إْن ُم أل

ْطُر أش أأْن ( ِب ٍر)ِ  ْه أنْت أم أضًة،ِ أكاَ ّوُ أف ألْم ُم أرْض أو ْف أهمماَ ُي ٌء أل أل أشمميِْ أقمماَ
أل ألىَ: { أعاَ أح أت أناَ ُكْم ُج ْي أل ُتْم إْن أع ْق ّل أء أط أسمماَ ّن ُهّن ألممْم أممماَ اَل أمّسمموُ أت

ْو ِرُضوُاَ أأ ْف ُهّن292<ص:  أت أل أضًة >  ِري ِإْن أف أفمم ُهّن}ٍ  ُعمموُ ّت أم أب أو أجمم أو
أهاَ ْطُر أل ٍة اَلّش أي أتْسِم ْو ِب أفْرٍض أأ ِوُيِض،ِ ِفمميِ ِب ْفمم ّت أل اَل أة أف أعمم ْت أهمماَ ُم أل
ّنُه ْوُِف ألْم أِل أت أة أيْس أع أف ْن أهاَ،ِ أم ِع ُطُر ُبْض أتْش أر أو ْه أم ْل أماَ اَ أهاَ ِل أق ِمْن ألِح

أذاَِل،ِ ِتم ْب أل اَِل أة أف أجم ألمىَ أحاَ ٍء إ أر أشميِْ أخم ِفميِ آَ ْوٍُل أو اَ أيِجمُب أقم أه أل
أعممُة ْت ْلُم ألِق اَ ْط ِه ِِل ِل ْوُ أقمماَِت أقمم ّل أط ْلُم ِل أو أذاَ { أكمم أو ٌع}ٍ ( أتمماَ ُة أم أء ُطمموُ ْوُ أم ْل اَ

ِه ِفيِ ِل ْوُ أقمم ِل ِر)ِ  أهمم ْظ أْل أقمماَِت اَ ّل أط ْلُم ِل أو ألىَ: { أعمماَ ٌع أت أتمماَ ْعُروِف}ٍ،ِ أم أم ْل ِبمماَ
ِنيِ ّثاَ أة أل أواَل أع ْت أهاَ ُم أهاَ أل ّن ِل

ّق أ أتِح أر أتْس ْه أم ْل ِه اَ ِب ّيٌة أو ِن ِة أعْن أغ أع ْت ْلُم اَ
أقٌة ُفْر أو ِه أل ( ِتمم ّد ِر أك أهاَ)ِ  ِب أب أسمم ِه ِب ألِم ِإْسمم ِه أو ِن أعمماَ ِل أضمماَِع أو ِإْر ِه أو ْو ُأّممم أأ

ِه ِت ْن أتُه ِب أج ْو ِء أز أوْط ِه أو ِبي أ
ْو أ ِه أأ ِن ْب أهاَ اَ ألٍق)ِ،ِ أل أط أك ِإْن ( أن أف أك أكمماَ ِلمم أذ

أل ْب أيِجُب ُدُخوٍُل أق أهاَ أف ْطُر،ِ أل أل اَلّش أة أف أع ْت أماَ ُم أم أك ّد أق ِإْن أت أن أو أكاَ
أد ْع أيِجُب ُدُخوٍُل أب أهاَ أف أعُة أل ْت ْلُم أماَ اَ أم،ِ أك ّد أق ِإْن أت أنْت أفمم أقممُة أكمماَ ْلُفْر اَ

أهاَ ِب أب أس أهاَ ِب ألِم ِإْس أهمماَ،ِ أك ِت ّد ِر أهاَ أو أفْسممِخ ِه أو ِبمم ْي أع ِه ِب أفْسممِخ أهمماَ أو ِب ْي أع أل ِب أف
أة أع ْت أهاَ ُم ٌء أل أوُاَ أل أس ْب ّدُخوُِل أق أحّب اَل أت ُيْس أو ُه.ٍ ( أد ْع أب أص)ِ أل أأْن أو ُقمم ْن أت

أعُة ْت ْلُم أعْن اَ أن ( ِثي أل أهًماَ)ِ،ِ أث أأْن ِدْر أد أل أو أزاَ ألىَ ُت ٍم أع ِد أل أخمماَ ّد أف أحمم
أوُاَِجِب ْل أل ِل ِقي أوُ أو أقمّل ُه ّوُُل أمماَ أأ أمم أت أمماَ ُي ِتيِ أك ْأ أي أذاَ أسم ِإ أياَ أو أضم أراَ أت
ٍء أشيِْ أك ِب أذاَ ِإْن أف أف أعاَ ( أز أناَ أهاَ أت أر ّد أقاَِضيِ أق ْل ْي اَ أأ ِه)ِ  ِر أظ أن ِه ِب ِد أهمماَ ِت اَْج

ِبممًراَ أت ْع ْي (ُم أأ أممماَ)ِ ُه أل أر أحاَ أسمماَ ْوِج أي ُه اَلممّز أر أسمماَ ْع ِإ أب أو أسمم أن ِة أو أجمم ْو اَلّز
أهاَ ِت أفاَ أل أوِص ِقيمم أو أقممْط ( أف ُلُه)ِ  أل أحمماَ ِقيمم أو أقممْط ( أف أهمماَ)ِ  ُل أل أحاَ أل)ِ  ِقيمم أو )
أهاَ ّدُر أقمم ٍء ُي أشمميِْ أقممّل أبممْل ِب أأ أوُاَِجُب.ٍ ( ْلمم ّوٍُل)ِ،ِ اَ أممم أت ألممىَ ُم أع ِه أو ِر ِدي أتْقمم

ُه.ٍ.ٍ أماَ أيِجُب ّدُر أق ُي
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أفاَ:أفْصٌل(      أل أت ْي  اَْخ أجاَِن أأ ْو ِفيِ اَلّز ِر ( ْد أسممّمىَ أق ٍر)ِ ُم ْه أم
أأْن ألْت أك ِنيِ أقاَ أت أكْح ْلٍف،ِ أن أأ أل ِب أقاَ ٍة أف أئ أخْمِسِماَ ِفمميِ ِب ْو)ِ  أأ ِه)ِ ( ِت أف (ِصمم
أأْن ألْت أك ْلٍف أقاَ أأ ٍة،ِ ِب أح أل أصِحي أقاَ ٍة أبْل أف أر أكّس أماَ ُم أك أفاَ)ِ  أل أحاَ أت أمممّر (
ْيِع ِفيِ أب ْل ِة ِفيِ اَ ّي ِف ْي أيِميِن أك ْل أمْن اَ ُأ أو أد ْب ِه أي ِلُف ِب أتْح أجُة أف ْو ّنُه اَلّز أأ

أهاَ أماَ أح أك ٍة أن أئ أخْمِسِماَ أماَ ِب ّن ِإ أهاَ أو أح أك ْلٍف،ِ أن أأ ِلُف ِب أيْح ْوُج أو <ص: اَلّز
ّنُه293 أأ أهاَ أماَ >  أح أك ْلٍف،ِ أن أأ أماَ ِب ّن ِإ أهاَ أو أح أك ٍة أن أئ أخْمِسِماَ ألُف ِب أحماَ أت أي أو )

أماَ ُه أثاَ ِر ْو أواَ ِرٌث أأ أماَ أواَ ُه ْن ٌد)ِ ِم أذاَ أواَِح أخُر)ِ إ أواَْل أفاَ ( أل أت أماَ اَْخ أر،ِ ِفي ِكمم ُذ
ِلُف أيْح ِرُث أو أوُاَ ْل أرِف ِفمميِ اَ ْفمميِِ أطمم ّن ألممىَ اَل ْفمميِِ أع ِم أن ْلمم ِع ْل ِفمميِ اَ أو
أرِف أباَِت أط ْث ِْل ألىَ اَ أبّت،ِ أع ْل ُقوُُل اَ أي ِرُث أف ْوِج أواَ ِه اَلّز ّل أاَل ألُم أل أو ْع أأ

ِثيِ أأّن أوُّر أهاَ ُم أح أك ْلٍف أن أأ أماَ ِب ّن أهاَ إ أح أك ٍة،ِ أن أئ أخْمِسِماَ ُقمموُُل ِب أي ِرُث أو أواَ
ِة أج ْو ِه اَلّز ّل أاَل ألُم أل أو ْع ّنُه أأ أح أأ أك ِتيِ أن أث أوُّر ٍة ُم أئ أخْمِسِماَ أماَ ِب ّن أهاَ إ أح أك أن

ْلٍف أأ أد ِب ْع أب ُثّم)ِ  ُلِف ( أحاَ ّت أسُخ اَل ْف ُي ألىَ ( أع ْهُر)ِ  أم ْل ْيممِع ِفيِ أمّر أماَ اَ أب ْل اَ
أممماَ ِمممْن ُه ّن أ

ِه،ِ أ ِن أخاَ أسمم ْف ْو أي أماَ أأ ُه ُد أحمم ْو أأ أكممُم،ِ أأ أح ْل أل اَ أفِسممُخ أو ْن أي
ُلِف أحاَ ّت أيِجُب ِباَل أو ْهُر ( ِإْن أم أو ْثٍل)ِ  أد ِم ألىَ أزاَ ْتُه أماَ أع أع ّد أجممُة،ِ اَ ْو اَلّز

أل ِقي أس أو ْي أهاَ أل أك ِفيِ أل ِل ْوُ أماَ إّل أذ ألمم أو ْتممُه.ٍ ( أع ّد أعممْت اَ ّد أيًة)ِ اَ أتْسممِم
ٍر ْد أق أسّمىَ ِل ْلُم أواَ أهاَ)ِ  أر أك ْن أأ أف أثُر ( ْك ِر ِمْن أأ ْهمم ْثمِل أم ْلِم أفماَ اَ أل أحاَ أت ِفمميِ (

ِلُرُجمموُِع أصممّح)ِ  أْل أك اَ ِلمم ألممىَ أذ ألِف إ ِت ِر،ِ ِفمميِ اَِلْخ ْد أقمم ْل ّنممُه اَ ُقمموُُل أِل أي
أوُاَِجُب ْلمم ْهممُر اَ ْثممِل،ِ أم ْلِم أيِ اَ ِهمم ّدِعيِ أو ًة أتمم أد أيمماَ ِه،ِ ِز ْيمم أل ِنيِ أع ّثمماَ أل أواَل

أف ُل أحاَ ْوُُل أت أق ْل ِه أواَ ِن أيِمي ِه ِب ِت أق أف أوُاَ أْلْصممِل ِلُممم ْوُ ِل ألمم أعممىَ أو ّد أيًة،ِ اَ أتْسممِم
أهاَ ْت أر أك ْن أأ أسّمىَ أف ْلُم أقّل أواَ ِر ِمْن أأ ْه ْثِل أم ْلِم أياَُس،ِ اَ ِق ْل أممماَ أفاَ أل أك أقمماَ
ِعيِّ ِف ّنُف اَلّراَ أص ْلُم ُء أواَ ْيِن أمِجيِ أه أوُْج ْل  اَ
ْوُ(      أل أعْت أو ّد أكاًَحاَ اَ أر ِن ْه أم أأْن أو ِب ْثِل)ِ  ْلِم ِر ألْم اَ أيٌة أتْج أتْسِم
أحٌة أقّر أصِحي أأ أف أكاَِح ( ّن أر ِباَل أك ْن أأ أر أو ْه أم ْل ْو اَ أت)ِ،ِ أأ أك >294<ص:  أس

ْنُه أأْن أع أيِ ِب ِف ِد ِفيِ ُن ْق أع ْل ْو اَ أكْر ألْم أأ ْذ ِه،ِ ُيمم أصممّح ِفيمم أْل أفاَ ِليُفممُه ( ْك أت
ْي أأ أن)ِ  أياَ أب ْل أن اَ أياَ ٍر أب ْهمم أح أِلّن أم أكمماَ ّن أتِضمميِ اَل ْق أر أي ْهمم أم ْل ِإْن اَ أفمم أر ( أكمم أذ

ْدًراَ ِه أق ْي أل أع أدْت)ِ  أزاَ أوُ أو ُه أو أفاَ)ِ  أل أحاَ أت ُلٌف ( أحاَ ِر ِفيِ أت ْد ِر أق ْهمم ْثممِل أم ْلِم اَ
ِإْن أو أصممّر ( ِر أأ ْهمم أم ْل ِل ِكممًراَ)ِ  ْن أهمماَ ُم ّن أ

أ أفممْت)ِ  أل أح ّق ( أتِح ِه أتْسمم ْيمم أل أر أع ْهمم أم
أهاَ ِل ْث أيِ ِم ُقِض أو ِه ( ِب أهاَ)ِ  أوُْجُه أل ْل ِنيِ أواَ ّثاَ ّنُه اَل ّلُف أل أأ أك أن ُي أيمماَ ٍر،ِ أب ْهمم أم

ْوُُل أق ْل ُلُه أواَ ْوُ ِه أق ِن أيِمي أهاَ ِب ّن أ
ّق أل أ أتِح ِه أتْسمم ْيمم أل ْهممًراَ أع أل أِلّن أم أْلْصمم اَ

ُة أء أراَ ِه،ِ أب ِتمم ِلُث ِذّم ّثمماَ أل أأّن أواَل ْوُ أقمم ْل أهمماَ اَ ُل ْوُ أهمماَ أق ِن أيِمي أر أِلّن ِب ِه ّظمماَ اَل
ْوُ أل أو أهاَ.ٍ ( أع أف أم أل أت ِه ِفيِ اَْخ ِر ْد ْوٌج أق ِليِّ أز أو ٍة أو أر ِغي ْو أصمم ٍة)ِ أأ أنمم ُنوُ أمْج

أأْن أل أك ِليِّ أقاَ أوُ ْل أهاَ اَ أك ُت ّوْج ْيِن،ِ أز أف ْل أأ أل ِب أقاَ ْوُج أف ْلٍف أبْل اَلّز أأ أوُ ِب ُهمم أو
ْهُر أهاَ أم ِل ْث أفاَ ِم أل أحاَ أت أأّماَ ِفيِ ( أصّح)ِ  أْل ِليِّ اَ أوُ ْلمم ّنممُه اَ أِل ُد،ِ أف ِقمم أعاَ ْل ألممُه اَ أو
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أيُة أل ْبِض ِو ِر،ِ أق ْه أم ْل أأّماَ اَ ْوُج أو أوُاَِضٌح،ِ اَلّز ِنيِ أف ّثاَ أف أل أواَل ُل أحاَ ّناَ أت أِل

ْوُ أناَ أل ْف ّل ِليِّ أح أوُ ْل أناَ اَ ْت أب ْث ِه أأل ِن أيِمي ّق ِب ِه أحم ِر ْيم أك أغ ِل أذ ُذوٌر،ِ أو أذاَ أمْحم ِإ أو
ْفُه ألْم ّل أح ِلُف أل ُن ْوُج أيْح أظُر اَلّز أت ْن ُي ُغ أو ُلوُ ِة ُب أر ِغي أف اَلّص ِل أتْح أعُه ِل أم

ألُه أف أأْن أو ِل أل أيْح ْب أهاَ أق ُلوُِغ ْوُ ُب ألم أن أو ُه أممماَ أكماَ أعمماَ ّد ْوُج اَ أقممّل اَلممّز أأ

ِر ِمْن ْه ْثِل أم ْلِم ْو اَ أر أأ أث ْك ْنممُه،ِ أأ أل ِم أف أف ُل أحمماَ ُع أت أجمم ُيْر ّوِل ِفمميِ أو أْل اَ
ألىَ ِر إ ْهمم ْثممِل،ِ أم ْلِم أح أِلّن اَ أكمماَ أرْت أمممْن ِن ِكمم ُدوِن ُذ ِر ِبمم ْهمم ْثممِل أم ْلِم اَ

أتِضيه،ِ ْق ِفيِ أي ِنيِ أو ّثاَ ألىَ اَل أعىَ إ ّد ْوِج ُممم أذًراَ اَلممّز اَلّرُجمموُِع ِمممْن أحمم
ألىَ ِر إ ْه ْثِل،ِ أم ْلِم ْوُ اَ أل أغْت أو أل ُة أب أر ِغي أل اَلّص ْب ِلِف أق ِليِّ أح أوُ ْل أفْت اَ أل أح

أنُه،ِ ْوُ ُدو ألمم أف أو ألمم أت ْوُج اَْخ ِلمميِّ اَلممّز أو ِر أو ْكمم ِب ْل ِة اَ أغمم ِل أباَ ْل أفممْت اَ أل أن أح ُدو
ِليِّ.ٍ  أوُ ْل اَ

ْوُ(      أل ِفيِ أو ألْت)ِ  أهاَ أقاَ أوُاَ ْع ِنيِ أد أح أك أن أم ( ْوُ أخِميِس أي ْل أكاَ أذاَ)ِ  أك
ْلٍف أأ ِب أم ( ْوُ أي ْبِت أو أكاَلّسمم أذاَ)ِ  ْلٍف)ِ،ِ أكمم أأ ِبمم ْتُه ( أب أل أطمماَ ْيِن أو أف ْل أأ أت ِبمم أبمم أث أو )

أداَِن ْق أع ْل ِه اَ ِر أراَ ْق ِإ ْو ِب ْو أأ أأ ٍة)ِ  أن ّي أب أهاَ ِب ِن أيِمي أد ِب ْع ِه أب ِل ُكوُ أم ُن ِز ألمم أفمماَِن)ِ ( ْل أأ

أكمماَِن ِة ِِلْم ْيِن ِصممّح أد ْقمم أع ْل أأْن اَ أممماَ ِبمم ُه أل ّل أخ أت ٌع أي ْلمم أل ُخ أة أو أجمم ألممىَ أحاَ إ
أعّرِض ّت أل ألُه،ِ اَل ِء أو أوُْط ْل أوُىَ،ِ ِفيِ ِل ْع ّد ِإْن اَل أف أل ( ْأ ألْم أقاَ أط أهاَ أأ ِفي

ْو أماَ ِفيِ أأ ِه ِد أح أق أأ ّد ِه ُص ِت أق أف أوُاَ ِلُممم ِه)ِ  ِن أيِمي أْلْصممِل ِب >295<ص:  ِل
أط أق أس أو ْطُر)ِ ِمْن ( ْيِن اَلّش أف ْل أْل ْو اَ أماَ ِمْن أأ ِه ِد أح ِإْن أأ أو أل ( أن أقمماَ أكمماَ

ِنيِ ّثاَ أد اَل ِدي ْفممٍظ أتْج ًداَ أل أل ْقمم أبمْل)ِ،ِ ألمْم أع ْق ّنمُه ُي ألُف أِل ِر ِخ ِه ّظمماَ اَل
أعْم أهاَ ألُه أن ُف ِلي ألىَ أتْح ْفيِِ أع أك.ٍ  أن ِل أذ

أمُة:أفْصٌل(      ِلي أو ُعْرِس   ْل ّنٌة اَ أهاَ ُس ِت ُبوُ ُث ْنُه ِل ّلىَ أع ّلممُه أصمم اَل
ِه ْي أل أم أع ّل أس ْوًُل أو ْد أق أق أف ْعًل.ٍ { ِف أم أو أل ْو ألىَ أأ ْعِض أع ِه أب ِئ أساَ ْيِن ِن ّد ِبُممم
ُه ِمممْن أواَ أر ٍر}ٍ  ِعي ّي أشمم ِر أخمماَ ُب ْل ألممىَ اَ أع أو أة { ّي ِف ِفمميِ أصمم أو ْيممٍس}ٍ ( أح ِب

ْوٍُل)ِ،ِ أممماَ أقمم ُه أك أكمماَ ّذِب ِفمميِ أح أهمم ْلُم ْو اَ أأ أممماَ ( أك ٍه)ِ  ِه ِفمميِ أوْجمم ِر ْيمم أغ
ِر ِه أظاَ ِل أبٌة)ِ  أواَِج ِر ( أْلْم ِه ِفيِ اَ ِل ْوُ أق ّلىَ { ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أس ِد أو ْبمم أع ِل

أمِن ْوٍُف،ِ ْبِن اَلّرْح ْد أع أق أس أو أر ْع ِلْم أأ ْو ْوُ أأ أل ٌق أو أف ّت ٍة}ٍ ُم أشاَ ِه ِب ْيمم أل أع
ّوُل أْل ُلُه أواَ ألىَ أيْحِم أبُة أع أجاَ ِْل أواَ ْدِب.ٍ ( ّن ألىَ اَل أع أهاَ)ِ  ْي أل ّوِل إ أْل أفممْرُض اَ )

ْيٍن أفْرُض أع أل)ِ  ِقي ٍة أو أيمم أفاَ ِك أل ( ِقيمم ّنٌة)ِ <ص:  أو أْلْصممُل296ُسمم أواَ  <
أك ِفيِ ِلمم ِديُث أذ أذاَ أحمم أيِ {إ ُكْم ُدِعمم ُد أحمم ألممىَ أأ ِة،ِ إ أممم ِلي أوُ ْل أهمماَ}ٍ اَ ِت أ

ْ أي ْل أف
ٌق أف ّت ِه،ِ ُم ْيمم أل ِلُث أع ّثمماَ ُلممُه أواَل ألممىَ أيْحِم ْدِب أع ّنمم أقممًة اَل أف أوُاَ أجمماَِب ُم ْلُم ِل
ِه،ِ ْي أل ُع إ أف ْد أي أك أو ِل ِديُث أذ ٍم أح ِل أشّر ُمْس ِم { أعاَ ّط أعماَُم اَل ِة أط أمم ِلي أوُ ْل اَ

أعىَ ْد أهاَ ُي ُء،ِ أل أياَ ِن ْغ أْل أرُك اَ ْت ُت ُء أو أراَ أقمم ُف ْل أمممْن اَ أة،ِ ُيِجممْب ألممْم أو أوُ ْع ّد اَلمم
ْد أق أصىَ أف أه أع ّل ِنيِ اَل ّثمماَ أواَل ألُه}ٍ  أرُسمموُ أظممُر أو ْن ألممىَ ُي أد أأّن إ أمْقُصمموُ ْل اَ

أهمماَُر ْظ أكمماَِح إ ّن ِء اَل أعاَ ّد ألممىَ ِباَلمم ِه،ِ إ ِتمم أم ِلي أك أو ِلمم أذ ِر أحاَِصممٌل أو ِبُحُضمموُ
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ْعِض أب ْل أبُة أأّماَ اَ أجاَ ِْل أهاَ اَ ْي أل ألىَ إ ْوُِل أع أق ْل أهمماَ،ِ اَ ِب ُوُُجوُ أبممٌة ِب أوُاَِج أجْزًممماَ أف
أب ْيٍن ُوُجوُ ْو أع ٍة أأ أي أفاَ ألىَ ِك ْيِن،ِ أع أه أوُْج ْل أماَ اَ ّن ِإ أن أو ُد أكمماَ أراَ ْلُممم ِفمميِ اَ

ِديِث أحاَ أْل أمُة اَ ِلي ُعْرِس أو ْل أهمماَ اَ ّن ِل
ُة أ أد ُهمموُ ْع أم ْل ُهْم،ِ اَ أد ْنمم أهمماَ أأّممماَ ِع ْيُر أغ

ِة أم ِلي أوُ ِة أك أد أل ِوُ ْل أتاَِن اَ ْلِخ ّبٌة أواَ أح أت ًعاَ،ِ أفُمْس ْط أل أق ِقي ألممىَ أو ألِف أع ْلِخ اَ
أبُة أجاَ ِْل أهاَ أواَ ْي أل ّبٌة إ أح أت ًعاَ ُمْس ْط أل أق ِقي ألىَ أو ألِف.ٍ  أع ْلِخ اَ
أماَ(      ّن ِإ أبُة أو أجاَ ِْل ْو أتِجُب)ِ اَ أأ أماَ ( أك أسّن)ِ  أم ُت ّد أق أشْرِط أت ِب أأْن (

ِة أيُخممّص أل أوُ ْع ّد ِباَلمم أء)ِ  أيمماَ ِن ْغ أْل ِإْن اَ ُهْم أفمم أهمماَ أخّصمم أفممىَ ِب أت ْن ألممُب اَ أط
ِة أب أجاَ ِْل ُهممْم اَ ْن ّتممىَ أع أوُ أح ُع ْد أء أيمم أراَ أقمم ُف ْل ُهممْم اَ أع أأْن أم أو ُه ( أوُ ُع ْد ِفمميِ أيمم
ِم ْوُ أيمم ْل ْي اَ أأ ّوِل)ِ  أْل ِة أيُخّصممُه اَ أوُ ْع ّد ِه ِباَلمم ْفِسمم أن ْو ِب ِه،ِ أأ ِل أسمماَ ِإْن ِبِمْر أفمم
أح أتمم ُه أف أر أل أداَ أقمماَ أيْحُضممْر أو أء أمممْن ِل ْو أشمماَ أء أمممْن أأ ألٌن،ِ أشمماَ أل ُف أف

ألُب ْط أبممُة ُت أجاَ ِْل أنمماَ،ِ اَ ُلُه ُه ْوُ أقمم ِم ِفمميِ أو ْوُ أيمم ْل ّوِل اَ أْل أل اَ أممم ْك أد أأ أراَ ْلُممم اَ
ِه297<ص:  ِط أراَ ِت ِباَْش ِه،ِ >  ِل ْوُ أق ِإْن ِب أف أم ( أل ْو أثًة أأ أل ِفيِ أتِجْب ألْم أث

ًعمماَ ْط أق ِنيِ)ِ  ّثمماَ أهاَ اَل ُب أباَ ِتْح ِه أواَْسمم أن ِفيمم أهاَ ُدو ِب أباَ ِتْح ّوِل ِفمميِ اَْسمم أْل اَ
ُه أر ْك ُت أو أل ِفيِ ( أقمماَ ِلِث)ِ  ّثاَ ّلىَ اَل ّلممُه أصمم ِه اَل ْيمم أل أمممُة أع ِلي أوُ ْل أم: {اَ ّل أسمم أو

ِم ِفيِ ْوُ أي ْل ّوِل اَ أْل ّق،ِ اَ ِفيِ أح ِنيِ أو ّثاَ ْعُروٌف اَل ِفيِ أم ِلِث أو ّثاَ أيمماٌَء اَل ِر
ُه أواَ أر أعٌة}ٍ  أحاَُب أوُسمممْم أنِن أأْصممم ِة اَلّسممم أعممم أب أْلْر أأْن اَ أو ُه أل ( أر أيْحُضممم

ْنُه ْوٍُف)ِ ِم أخ ْوُ ِل ُه ألْم أل ْو أيْحُضْر أأ أمممٍع ( أبممْل ِفمميِ أط ِه)ِ  ِه ُكمموُُن أجمماَ أي
أقّرِب ّت ْو ِلل ِد أأ ّد أوُ ّت ِإْن اَل ُه أف أر أض ْي أأْح ُه أأ أعمماَ ْوُِف أد أخمم ْل ْو ِل أمممِع أأ ّط اَل

ْيِن أر ُكوُ ْذ أم ْل أفىَ اَ أت ْن ْنُه اَ ألُب أع أأْن أط أو ِة.ٍ ( أبمم أجاَ ِْل أن أل اَ ُكمموُ أمممْن أثممّم أي
أوُ ُه ّذىَ)ِ  أأ أت ِه أي ِب ْو ( ُق أل أأ ِلي ِه أي ِذِل ِب أراَ ْل

أ أكمماَ ُتُه)ِ  أسمم أل أجاَ ِإْن ُم أن،ِ أفمم أكمماَ
أوُ ُه ُذوٌر أف ْعم ّلمِف ِفميِ أم أخ ّت أل اَل أو أكُشمْرِب ( أكمٌر)ِ  ْن ٍر ُم أضمْرِب أخْمم أو

ٍه،ِ أل أماَِل298<ص:  أم ْع ِت أواَْس ِنيِ >  أواَ أهِب أأ ّذ ْو اَل ِة أأ ِفّضمم ْل ِإْن اَ أفمم )
أن ِه أيُزوُل أكاَ ِر أبممًة ِبُحُضوُ أجاَ أيْحُضممْر)ِ إ ْل ِة،ِ أف أوُ ْع ّد ألممًة ِللمم أزاَ ِإ ِر أو أكمم ْن ْلُم ِل
ِإْن ِه أيُزْل ألْم أو ِر أم ِبُحُضوُ ْلُحُضمموُُر،ِ أحُر ّنممُه اَ أضمماَ أِل ِر،ِ أكاَلّر أك ْن ْلُم ِبمماَ
ِإْن ألْم ألْم أف ْع ِه أي ّتىَ ِب أر أح أضمم ُهْم،ِ أح أهمماَ ِإْن أن ُهمموُاَ ألممْم أفمم أت ْن أب أي أجمم أو

ْلُخُروُج أذاَ إّل اَ أف إ ْنُه أخاَ أأْن ِم أن ِب ْيممِل،ِ أكاَ ّل ُد ِباَل ُعمم ْق أي ًهمماَ أف ِر أل أكاَ أو
ُع أتِم ْوُ أيْس ألمم أن أو أكممُر أكمماَ ْن ْلُم ًفمماَ اَ أل أت ِه ُمْخ ِذ أكُشممْرِب ِفيمم ِبيمم ّن أم اَل أحممُر

ْلُحُضمموُُر ألممىَ اَ ِد أع أتِقمم ْع ِه ُم ِريِممم أوِمممْن أتْح ِر ( أكمم ْن ْلُم أراَُش اَ ٍر ِفمم ِريمم أح
ُة أر أشممٌة أوُصوُ ُقوُ ْن أم أوُاٍَن)ِ  أي ألممىَ أح أع ْقٍف ( ْو أسمم ٍر أأ أداَ ْو ِجمم ٍة)ِ أأ أد أسمماَ ِو
ٍة أب ْنُصوُ ْو أم أأ ّلٍق ( أع ٍر)ِ ُم ْت ْو ِس أأ ْوٍُب ( ُبمموٍُس أثمم ْل أيُجمموُُز أم ألممىَ أممماَ أو أع

أساٍَط)ِ،ِ أأْرٍض ِب أداَُس أو ُأ ُي أك ّت ُي ٍة)ِ  ّد أخ أوِم أهاَ ( ْي أل ُع أع ُطمموُ ْق أم أو ْأِس ( اَلممّر
أوُُر ٍر)ِ،ِ أوُص أج ُق أش أفممْر ْل ُأ أممماَ أأّن أواَ أطمم أرُح ُيوُ ْطمم ُي أهمماٌَن أو أذٌل،ِ ُم أتمم ْب ُم

ْنُصوُُب أم ْل ٌع أواَ ِف أت ِبُه ُمْر أم ُيْش أناَ أْلْص أيْحُرُم اَ أو ِوُيُر ( ألممىَ أتْص أع أوُاٍَن)ِ  أي أح
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أطاَِن ْلِحي ُقوُِف اَ أذاَ أواَلّسمم أكمم ألممىَ أو أْلْرِض،ِ أع ِفمميِ اَ أيمماَِب أنْسممِج أو ّث اَل
ألىَ أل اَلّصممِحيِح أع ّلىَ أقمماَ ّلممُه أصمم ِه اَل ْيمم أل أم أع ّل أسمم ّد أو أشمم أأ ّنمماَِس { اَل
ًباَ أذاَ أم أع ْوُ ِة أي أم أياَ ِق ْل أن اَ ِذي ّل أن اَ ّوُُرو أص ِه ُي ِذ أر}ٍ.ٍ  أه أوُ اَلّص

أل(      ُقُط أو أبٌة أتْس أجاَ ِديِث إ أح ِل ٍم)ِ  ْوُ أص ٍم ِب ِل أذاَ ُمْس أيِ {إ ُدِع
ُكْم ُد أح أوُ أأ ُه ِئٌم أو ُيِجممْب}ٍ  <ص:  أصمماَ ْل ِإْن299أف أفمم ّق > ( ألممىَ أشمم أع
ّداَِعيِ ْوُُم اَل ْفٍل أص ْطُر أن ِف ْل أضممُل)ِ ِممْن أفماَ ْف ِم أأ أممماَ ْت ِم،ِ إ ْوُ ِإْن اَلّصمم أو

ّق ألْم ِه،ِ أيُش ْي أل أماَُمُه أع ْت ِإ أضُل أف ْف ْوُُم أأّماَ أأ أفممْرِض،ِ أص ْل أل اَ أيُجمموُُز أف
ْلُخُروُج ْنُه اَ ًقاَ ِم ّي أض أن ُم ْو أكاَ ًعاَ أأ أوُّس ِر ُم ْذ ّن أحّب أكاَل أت ُيْس أو ألِق.ٍ  ْط ْلُم اَ
ِر ِط ْف ْلُم ْكُل ِل أْل أل اَ ِقي ّلُه أيِجُب أو أق أأ ُكممُل أو ْأ أي أو أمٌة.ٍ ( ْق ْيُف ُل ِمّممماَ اَلّضمم

أم ّد أل ألُه ُق ْفٍظ)ِ،ِ ِب ْلُمِضيِف ِمْن أل ًء اَ أفاَ ِت ْك ِة اَ أنمم ِري أق ِم ِب ِدي ْقمم ّت أعممْم اَل أن
أن إْن ِظُر أكاَ أت ْن أر أي ِه،ِ ُحُضوُ ِر ْي أل أغ ُكُل أف ْأ ّتممىَ أي أر أح ْو أيْحُضمم أن أأ أذ ْأ أيمم

ْلُمِضيُف ًظمماَ اَ ْف أل أل أو أصممّرُف ( أت ِه أي أل إّل ِفيمم أف ْكممٍل)ِ  أأ ِعممُم ِب ْط ْنممُه ُي ِم
أل ِئ أة،ِ اَلّساَ ِهممّر ْل أيُجمموُُز أواَ أم أأْن أو ْلِقمم ْنممُه ُي ُه ِم أر ْيمم أياَِف ِمممْن أغ أْلْضمم اَ

ألُه أو ُذ ( ألُم أماَ أأْخ ْع ُه أي أضاَ ِإْن ِر أفمم ِه)ِ  أم أشممّك ِب أيِحممّل أحممُر أو ُذ.ٍ ( أْلْخمم اَ
ْثُر ٍر أن ّك ِز ُس ْوُ ّل أكمماَل ِه)ِ  ِر ْي أغ ِز أو ْوُ أجمم ْل ِر أواَ ّتْممم ِفمميِ أواَل ألممىَ ( أع ألِك)ِ  ِْلْم اَ

ِة أأ أمْر ْل أكاَِح اَ ّن ِفيِ ِلل أتاَِن أو ْلِخ أل اَ أو ُه ( أر ْك ِكّن ِفيِ ُي أل أصّح)ِ  أْل ألىَ اَ ْو أْل اَ
ُكُه،ِ أل أتْر ِقي ُه أو أر ْك ِة ُي أء أناَ ّد ِه ِفيِ ِلل ِط أقاَ ِت ْل أهاَِب،ِ اَ ِت ْن ْد ِباَِل أق ُه أو ُذ ْأُخمم أي

ُه أمْن ْيُر أحّب أغ ألممىَ أأ ِر أصمماَِحِب إ أثمماَ ّن أيِحممّل اَل أو ُطُه ( أقمماَ ِت ْل ُكممُه اَ أتْر أو
ألىَ)ِ،ِ ْو ِر أأ ْث ّن أذاَ إّل أكاَل أف إ ِر أر أأّن ُعمم ِث ّنمماَ ِثُر أل اَل ْؤ >300<ص:  ُيمم
ُهْم أض ْع ْعٍض،ِ أب ألْم أب أدْح أو ْق أقمماَُط أي ِت ْل ِة ِفمميِ اَِل أء أتِقممِط ُمممُرو ْل ْلُم أل اَ أف

ُكوُُن ّتْرُك أي ألىَ،ِ اَل ْو أل أأ أفممىَ أو أهممُة أيْخ أراَ أقمماَِط أك ِت ْل ًعمماَ اَِل ِري ْف ألممىَ أت أع
ِة أه أراَ ِر،ِ أك ْث ّن ُه اَل أر ْك ُي ُذ أو ِر أأْخمم أثمماَ ّن ِء ِمممْن اَل أوُاَ أهمم ْل ٍر اَ أزاَ ِإ ْو ِبمم ِه،ِ أأ ِر ْيمم أغ

ِإْن ُه أف أذ أخ أك أأ ِل أذ ْو أك أطُه أأ أق أت ْل ْو اَ أع أأ أق ِه ِفيِ أو ِر أد ِحْجمم ْعمم ِه أب ِط أبْسمم
ْذ ألممْم ألممُه أخمم ْؤ ْنممُه ُي ُكممُه،ِ ِم ِل أيْم ِإْن أو ْبُسممْط ألممْم أو ُه أي أر أل ألممُه ِحْجمم

ُكُه،ِ ِل ّنُه أيْم ْد ألْم أِل أج ْنممُه ُيوُ ُد ِم ِه،ِ أقْصمم ِكمم ّل أم أل أت ْعممٌل أو أعممْم ِف أوُ أن ُهمم
ألىَ ْو ِه أأ ِه،ِ ِمْن ِب ِر ْي ْوُ أغ أل ُه أو أذ أخ ُه أأ ْيُر ْكممُه،ِ ألممْم أغ ِل ْوُ أيْم ألمم أط أو أق أسمم
ِه ِمممْن ِر أل ِحْجمم ْبمم أد أأْن أق ْقِصمم ُه أي أذ ْو أأْخمم أم،ِ أأ أط أقمماَ أق أسمم أل أف أطمم أب

أصاَُصُه ِت ِه،ِ اَْخ ْوُ ِب أل أضُه أو أف أوُ أن ُه أماَ أف ْوُ أك أع أل أق ألىَ أو أْلْرِض أع اَ

والنشوز القسم كتاب
ْتِح      أف أقاَِف ِب ْل أتّص اَ أيْخ أقْسُم ( ْل أجاٍَت)ِ،ِ اَ ْو أز ُهّن أل ِب أوُز أجاَ أت أي

ألممىَ ِء إ أممماَ ِْل أل اَ ّق أف ُهممّن أحمم ِه،ِ أل ِإْن ِفيمم أداٍَت ُكممّن أو أل ْوُ أت أل ُمْسمم أقمماَ
ِإْن أفمم ألىَ: { أعمماَ ُتممْم أت ْف ُلوُاَ أل أأْن ِخ ِد ْعمم ًة أت أد أوُاَِحمم ْو أف أكممْت أممماَ أأ أل أم
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أر أع أأْش ُكْم}ٍ  ُن أماَ ْي أك أأ ِلمم ّنُه أذ أأ ْدُل أيِجممُب أل ِبمم أعمم ْل ِذي اَ ّلمم أوُ اَ ُة ُهمم أد ِئمم أفاَ
ِم أقْس ْل ْلِك ِفيِ اَ أيِميِن،ِ ِم ْل أل اَ أقْسُم أيِجُب أف ْل ِه اَ ِكْن ِفي أحّب أل أت ُيْس

أد أل أكيِْ ِق ْعُض أيْح ِء أب أماَ ِْل ألىَ اَ ْعممٍض،ِ أع ُد أب أراَ ْلُممم ِم ِمممْن أواَ أقْسمم ْل اَ
أجاَِت ْو أْلْصُل ِللّز ِه أواَ ْيُل ِفي ّل أماَ اَل ِتيِ أك ْأ أي أت أأْن أس ِبي ُهّن أي أد ْن أل ِع أو

أزُمُه ْل أك أي ِل ًء أذ أداَ ِتمم ْب ّنممُه اَ ّقممُه،ِ أِل ألممُه أح ُكممُه أف أممماَ أتْر ّن ِإ أزُمممُه أو ْل ِمّممماَ أي
أنُه أضّم ْوُُل أت ّنِف أق أص ْلُم أمْن اَ أو أت ( أد أباَ ْن ْعِض ِع ِه أب ِت أوُ أأْن ِنْس أمُه)ِ  ِز أل

أت ِبي أد أي ْنمم ُهممّن أمممْن (ِع ْن أيِ)ِ ِم ْعِصمميِ أبِقمم أي ِه أف ِكمم أتْر أيًة ِب ِوُ ُهممّن أتْسمم أن ْي أب
ٌء أوُاَ أت أس أد أباَ ْن ْعِض ِع أب ْل ٍة اَ أع ُقْر ِتيِ أل،ِ أأْم ِب ْأ أي أس أهمماَ أو ُب أك،ِ ُوُجوُ ِل أذ ِلمم

أل أيُة أتِجُب أو ِوُ ّتْس ُهّن اَل أن ْي أماَِع ِفيِ أب ْلِج ِه اَ ِر ْي أغ أعاَِت ِمْن أو أتاَ ِتْم اَِلْس
ِكْن ْوُ أل أل أو أحّب.ٍ ( أت أض ُيْس أر ْع ُهّن أأ ْن ْو أع ِتيِ أعْن أأ ّل ِة)ِ اَ أد أوُاَِح ْل أس اَ ْيمم أل
أتُه أهاَ،ِ أتْح ْيُر ألْم أغ ِبْت أف ُهّن أي أد ْن أل ِع أهاَ أو أد ْن ألْم ِع أماَ ( ِل أثْم)ِ  ْأ أم،ِ أي ّد أق أت
أذاَ أك ْوُ أو أض أل أر ْع ُهّن أأ ْن أد أع ْع ِم أب أقْس ْل ِة اَ أي ِوُ ّتْس ُهّن أواَل أن ْي ًة أب ّد أز.ٍ ُم أجاَ

أحّب أت ُيْس أو أأْن أل أأْن ( ِب ُهّن)ِ  أل ْعُض أت أي ِبي ُهّن أي أد ْن ُهّن،ِ ِع أن ُيْحِص أذاَ أو أكمم أو
ُة أد أوُاَِح ْل أنىَ اَ ْد أأ أهاَ أو ِت أجاَ أر أهاَ أل أأْن أد أي ّل أخ أبِع ُكّل ُي أياٍَل أأْر ٍة أعْن أل ألمم ْي أل
أبمماًَراَ ِت ْع أمممْن اَ ُع ألممُه ِب أبمم ّق أأْر أتِح أيْسمم أو أجمماٍَت.ٍ ( ْو أم أز أقْسمم ْل أضممٌة اَ ِري أم

ُء أناَ أقْر أو ُء)ِ  أقاَ ْت أر أض أو ِئ أحاَ أو أِلّن ( ُء)ِ  أساَ أف ُن أد أو ْقُصوُ أم ْل ْنُه اَ ْنممُس ِم ُْل أل اَ
ُء أوُْط ْل أل اَ ٌة)ِ <ص:  ( أز ْي301أناَِش أأ أجٌة >  ِر ِة أعْن أخاَ أع ْوِج،ِ أطاَ اَلّز

أأْن أجْت أك أر ِه ِمْن أخ ِن أك ِر أمْس ْي أغ ِه،ِ ِب ِنمم ْذ ْو إ أتممْح ألممْم أأ ْف أب ألممُه أت أبمماَ ْل اَ
أل،ِ ْدُخ أيمم ْو ِل ْنممُه ألممْم أأ ّك أم أهمماَ ُت ْن أهمماَ ِم ّن ِإ ّق أل أف أتِح أم،ِ أتْسمم أقْسمم ْل أذاَ اَ ِإ أو

أدْت ألىَ أعاَ ِة إ أع ّطاَ ّق أل اَل أتِح أء.ٍ  أتْس أضاَ أق ْل اَ
ّق      أح أت ْلُمْس ِه أواَ ْي أل أقْسُم أع ْل ْوٍج ُكّل اَ ِقٍل أز ًغاَ أعاَ ِل أن أباَ ْو أكاَ أأ

ًقاَ ِه أراَ ًداَ ُم ْو أرِشي ًهاَ أأ ِفي ِإْن أس أع أف أق ْوٌُر أو ِهِق،ِ ِمْن أج أراَ ْلُم ْثُم اَ ِْل أفمماَ
ألممىَ ِه أع ّيمم ِل ألِف أو ِه،ِ ِبِخ ِفي ْثُم اَلّسمم ِْل ِإْن أفمماَ أفمم ِه.ٍ ( ْيمم أل ْد ألممْم أع ِر أفمم ْن أي

أكٍن أمْسممم أر ِب ِهمممّن أداَ ْي أل ِهّن ِفممميِ أع ِت ُيممموُ ِإْن ُب أكٍن أو أمْسممم ِب أد)ِ  أر أفممم ْن اَ
أضممُل ْف أْل أفاَ ْلُمِضمميِّ ( ًناَ اَ ْوُ أصمم ِهممّن)ِ  ْي أل ُهممّن إ ْلُخممُروِج أعممْن أل ِمممْن اَ

ِكِن أساَ أم ْل ألُه اَ أو ألىَ ( ُهّن)ِ إ ُؤ أعاَ ِه،ِ ُد ِن أك ِهممّن أمْسمم ْي أل أع أبممُة أو أجاَ ِْل أمممْن اَ أو
أعممْت أن أت ُهممّن اَْم ْن ٌة ِم أز أناَِشمم أصممّح أف أْل أواَ ِريممُم ( ِه أتْح ِب أهمماَ ألممىَ أذ ْعممٍض إ أب

ِء أعاَ ُد ْعٍض)ِ،ِ أو ألىَ أب ِه إ ِن أك أماَ أمْس ِه ِل ْفِضيِل ِمْن ِفي ِهّن أت ْعِض ألىَ أب أع
ْعٍض،ِ ِنيِ أب ّثاَ أوُاَُز أواَل أك أج ِل أماَ أذ ُة ألممُه أيُجمموُُز أك أر أف أسمماَ ْلُم ِهّن اَ ْعِضمم أب ِب

أن ْعٍض ُدو أرٍض (إّل أب أغ ُقْرِب ِل أكِن أك أضىَ أمْن أمْس أهمماَ)ِ،ِ أم ْي أل أن إ ُدو
أرىَ ُْلْخمم ْو اَ أأ ْوٍُف ( أن أخمم ُدو أهمماَ)ِ  ْي أل أرىَ،ِ أع ُْلْخمم أأْن اَ أن أكمم ُكمموُ ّبًة،ِ أت أشمماَ
أرىَ ُْلْخ أل أعُجوًُزاَ أواَ ِه أيْحُرُم أف ْيم أل أر أممماَ أع ِكمم أزُم ُذ ْلمم أي أهماَ أممْن أو أعاَ أد
أبممُة،ِ أجاَ ِْل ِإْن اَ أبممْت أفمم أل أأ أطمم أيْحممُرُم أب أو أهمماَ.ٍ ( ّق أم أأْن أح أكِن ُيِقيمم أمْسمم ِب
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ٍة أد ْي أواَِح أأ ُهّن)ِ  أوُ ُع ْد أي أيمماَِت أو ِق أباَ ْل أممماَ اَ ِل ِه)ِ  ْيمم أل ِهّن ِفمميِ (إ ِن أيمماَ ْت أت إ ْيمم أب
ِة ِة،ِ ِمْن اَلّضّر ّق أش أم ْل ِهّن اَ ْي أل أهاَ أع ِل ْفِضي أت ِهّن أو ْي أل أأْن أع أو أع ( أم أن أيْج ْي أب

أثًل أم ْيِن)ِ  أت ِفيِ أضّر أكٍن ( أِلّن إّل أمْس أماَ)ِ  ُه أضمماَ ِر أممماَ ِب ُه أع أع أجْم أممماَ أممم
ِه أما302َ<ص:  ِمممْن ِفيمم ِه ُغِضمم أباَ أت ُد >  ّلمم أوُ أة ُي أر ْثمم ِة،ِ أك أم أصمم أخاَ ْلُم اَ

ّوُُش أشمم ُي أة،ِ أو أر ِعْشمم ْل ِإْن اَ أتاَ أفمم أي ِه أرِضمم أز ِبمم ِكممْن أجمماَ ُه أل أر ْكمم ُء ُي أوْطمم
أماَ ُه أداَ ِة إْح أر أحْض أرىَ،ِ ِب ُْلْخ ّنُه اَ ٌد أِل ِعي ِة أعممْن أب أء ْلُمممُرو أل اَ أهمماَ أو أزُم ْل أي
أبُة أجاَ ِْل ِه،ِ اَ ْي أل ْوُ إ أل ألْت أو أم أت ألممىَ أداٌَر اَْشمم ٍر أع أجمم ِة ُح أد أر ْفمم ِفممِق ُم أراَ أم ْل اَ

أز أكاَُن أجاَ أهاَ اَلّضّراَِت،ِ إْس ِر ِمممْن ِفي ْيمم ُهّن أغ أضمماَ أذاَ ِر أكمم أكاَُن،ِ أو إْسمم
ٍة أد ْفِل،ِ ِفيِ أواَِح أرىَ اَلّس ُأْخ ِوُ ِفيِ أو ْل ُع ْل ُق اَ ِف أراَ أم ْل ٌة،ِ أواَ أز ّي أم أت أِلّن ُم

أر ِمّماَ ُكّل ِك أكٌن.ٍ  ُذ أمْس
ألُه(      أب أأْن أو ّت أر أم ُي أقْس ْل ألىَ اَ ٍة أع أل ْي ٍم أل ْوُ أي أهاَ أو أل ْب ْو أق أهاَ أأ أد ْع أب
أْلْصُل ْيُل أواَ ّل أهاَُر اَل ّن أِلّن أواَل ٌع)ِ  أب أل أت ْي ّل ْقممُت اَل ُكوُِن أو أهمماَُر،ِ اَلّسمم ّن أواَل

ْقُت ِد أو ّد أر ّت ِئِج ِفيِ اَل أوُاَ أح ْل أل اَ أوُ أقمماَ ُهمم ألىَ{ أعمماَ ِذي أت ّلمم أل اَ أعمم ُكممْم أج أل
أل ْي ّل ُنوُاَ اَل ُك أتْس ِه ِل أر ِفيمم أهمماَ ّن ْبِصممًراَ}ٍ،ِ أواَل أنمماَ ُم ْل أع أج أو أل: { أقمماَ أل أو ْيمم ّل اَل
أباًَساَ أنمماَ ِل ْل أع أج أر أو أهمماَ ّن ِإْن اَل أفمم أعاًَشمماَ}ٍ ( أل أم ْيًل أعِممم أن أل أك أسمم أهمماًَراَ أو أن

ِرٍس أحاَ ْكُسُه)ِ،ِ أك أع ْي أف أْلْصُل أأ ِه ِفيِ اَ ّق أهاَُر أح ّن ْيُل اَل ّل ٌع أواَل ِب ألممُه أتاَ
أذاَ ّلُه أه أأّماَ ِفيِ ُك ِم.ٍ  ِقي ْلُم ِفُر اَ أساَ ْلُم ِذي اَ ّل أعممُه اَ ُتُه أم أجمماَ ْو ُد أز أممماَ ِع أف

ِم أقْس ْل ِه ِفيِ اَ ّق ْقُت أح ّنُزوِل أو ْيًل اَل أن أل ْو أكمماَ أهمماًَراَ أأ ِليًل أن أن أق أكمماَ
ْو ِليممس أأ أو ِثيممًراَ.ٍ ( أوُ أك ُهمم أو ّوِل)ِ  أْل أْلْصممِل ِمممْن ِل ِه ِفمميِ اَ ّقمم ْيممُل أح ّل اَل

ُدُخمموٌُل ٍة ِفمميِ ( أبمم ْوُ ألممىَ أن أرىَ أع ْيًل،ِ ُأْخمم ٍة إّل أل أر أضممُرو أهاَ ِل أرِضمم أم أك
أمُخوُِف)ِ،ِ ْل ْوُ اَ أل ّناَ أو ٍذ أظ ِئ أن أوِحي أل إْن ( ُثممُه أطاَ ْك ْثممُل ُم أيِ)ِ ِم أممماَ ُقِضمم

أث أك ِة ِفميِ أم أبم ْوُ ْدُخوُِل أن أمم ْل أهماَ اَ ْي أل ِإّل أع أو ْقِضميِ ( أي أل)ِ  أذاَ أف أكم ْوُ أو ألم
ّدىَ أع ّدُخوُِل أت ْقِضيِ ِباَل أل إْن أي ْكُث أطاَ ْلُم ِإّل اَ أل أو ِكْن أف ْعِصمميِ،ِ أل أي
أر ّد أق أقاَِضيِ أو ْل ْيٌن اَ أس أل ُح ِوُي ّط ُلِث اَل ُث ْيِل ِب ّل أر.ٍ أل أواَلّصِحيُح اَل ِدي ْق أت
ألُه أو ّدُخوُُل ( أهاًَراَ اَل أوُْضِع أن أتاٍَع ِل ِه)ِ،ِ أم ِوُ أنْح ِذ أو أأْخ أتمماٍَع أك ِم أم ِلي أتْسمم أو

ٍة أقمم أف ِغمميِ أن أب ْن أي أو أل أل أأْن ( ُطمموُ ُثممُه)ِ،ِ أي ْك ِإْن ُم ألُه أفمم ّوُ ِإّن أطمم ِفمميِ أفمم
ّذِب أه ْلُم ُء أيِجُب اَ أضاَ أق ْل ألْم اَ ُه أو ُكْر ْذ أخاَِن أي ْي أواَلّصِحيُح اَلّش ّنممُه ( أل أأ
ْقِضيِ أذاَ أي أل إ أخ أممماَ أد أك ٍة)ِ  أج أحاَ أر ِل ِكمم ِنيِ ُذ ّثمماَ ْقِضمميِ أواَل أممماَ أي ِفمميِ أك
ْيِل ّل أأّن اَل أو أوُىَ أماَ ألُه ( ٍء ِس ِنيِ ِمْن أوْط ّثاَ أواَل أتاٍَع)ِ.ٍ  ِتْم أيُجوُُز أل اَْس

ُء أأّماَ أوُْط ْل أيْحُرُم اَ ّنُه303<ص:  أجْزًماَ،ِ أف أأ أو ْقِضيِ > ( أذاَ أي أل إ أخ أد
أل أبٍب)ِ،ِ ِب ِنيِ أس ّثاَ أل أل أواَل أو ْقِضيِ.ٍ ( أيٌة أتِجُب أي ِوُ ِة ِفمميِ أتْسمم أممم أقاَ ِْل اَ

أهاًَراَ)ِ،ِ ِه أن ِت ّي ِع أب أت أقممّل ِل أأ أو أل.ٍ ( ْيمم ّل أوُِب اَل ِم ُنمم أقْسمم ْل ألممٌة)ِ،ِ اَ ْي أل أل أيُجمموُُز أف
ْعِض أب ٍة،ِ ِب أل ْي أل أل ٍة أو أل ْي أل ْعممِض ِب أب أرىَ أو أممماَ ُأْخمم ِعيممِض ِفمميِ ِل ْب ّت ِمممْن اَل
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ِوُيِش ْيمِش أتْش أع ْل أوُ اَ ُهم أو ُقمْرِب ( ِل أضمُل)ِ  ْف ِد أأ ْهم أع ْل ِه اَ ِهمّن ِممْن ِب ّل ُك
أيُجوُُز أو ْيممِن ( أت أل ْي أل أو ًثمماَ)ِ  أل أل أث أو أة ( أد أيمماَ ألممىَ ِز أهِب)ِ،ِ أع ْذ أممم ْل ِر ِمممْن اَ ْيمم أغ
ُهّن أضاَ أماَ ِر ِه ِل ِد ُطوُِل ِمْن ِفي ْهمم أع ْل ِهمّن،ِ اَ أل ِب ِقيمم ْوٍُل ِفمميِ أو ْو أقم أأ

ٍه ُد أوْج أزاَ ألىَ ُي ألِث،ِ أع ّث ألىَ اَل أع أذاَ أو أل أهمم ُد أل ِقيمم أزاَ ألممىَ ُيمم ْبٍع أع أسمم
أهاَ ّن ِل

ٌة أ ّد ّق ُم أح أت ٍة،ِ ُتْس أد ِدي أج أماَ ِل ِتيِ أك ْأ أي أل أس ِقي ُد أو أزاَ أهمماَ ُيمم ْي أل أمماَ أع
ْغ ألْم ُل ْب أة أت أع أب ٍر،ِ أأْر ُه أة أأْش ّد ّبِص ُم أر ألىَ.ٍ  أت ْوُ أم ْل اَ

أن ُوُجوُُب أواَلّصِحيُح(      ْيمم أب ٍة)ِ  أعمم أجمماَِت ُقْر ْو ِء)ِ اَلّز أداَ ِتمم ْب ِلِل )
ٍة أد أوُاَِح ُهّن ِب ْن أل ِم ِقي أو ّيُر)ِ،ِ ( أخ أت ُهّن ُي أن ْي أك ِفيِ أب ِل ُأ أذ أد ْب أي أمْن أف أء ِب أشمماَ
ُهّن،ِ ْن ألىَ ِم أع ّوِل أو أْل ُأ اَ أد ْبمم أمممْن أي أجممْت ِب أر أهمماَ،ِ أخ ُت أع أد ُقْر ْعمم أب ِم أو أممماَ أت
أهاَ ِت أب ْوُ ُع أن ِر ْق أن ُي ْي أياَِت أب ِق أباَ ْل أن ُثّم اَ ْي ْيِن،ِ أب أي أر ُْلْخ أذاَ اَ ِإ أوُُب أتّمْت أف ّن اَل

أعممىَ أب،ِ أراَ ِتيمم ّتْر أل اَل أتمماَُج أو ألممىَ أيْح ِة إ أد أعمماَ ِة،ِ إ أعمم ُقْر ْل ْوُ اَ ألمم أأ أو أد أبمم
ٍة أد أوُاَِح أل ِب ٍة ِب أع ْد ُقْر أق أم أف ألمم ُع أظ ِر ْقمم ُي أن أو ْيمم ألِث،ِ أب ّث أذاَ اَل ِإ أتّمممْت أفمم
أوُُب ّن أع اَل أر ْق أل أأ أو ِء.ٍ ( أداَ ِت ْب ْفُضُل ِلِل ِر ِفيِ أي ْد ِإْن أق أو ِه)ِ  ِب أوُ أحممْت ُن أرّج أت

ُهّن أداَ أرٍف،ِ إْحمم أشمم ِه ِب ِر ْيمم أغ أتِجممُب أو أيُة أف ِوُ ّتْسمم أن اَل ْيمم ِة أب أم ِل ْلُمْسمم اَ
ِة ّي ِب أتاَ ِك ْل أك ِفيِ أواَ ِل ِكْن أذ أل ٍة ( أل ِلُحممّر ْث أأْن ِم أكمم ٍة)ِ  أممم >304<ص:  أأ

أق أب أكاَُح أس ِة ِن أم أْل ِه اَ ِط ألىَ ِبُشُرو أكاَِح أع ِة،ِ ِن ْلُحّر ْو اَ أن أأ ْوُج أكمماَ اَلممّز
ًداَ ْب أماَ أع ُه ْوُر أد أتاَِن أف أل ْي ِة،ِ أل ْلُحّر ألٌة ِل ْي أل ِة أو أم أْل أماَ ِل ّن ِإ ّق أو أتِح أمممُة أتْس أْل اَ

أم أقْس ْل أذاَ اَ ّقْت إ أح أت أة،ِ اَْس أقم أف ّن أأْن اَل أنْت ِبم أمًة أكماَ ّل أس ْوِج ُم ْيًل ِللمّز أل
أهمماًَراَ أن أخممّص أو ُت أو ِة.ٍ ( ْلُحّر ْكممٌر أكمماَ ٌة ِب أد ِديمم أد أج ْنمم أفمماٍَف ِع ْبٍع ِز أسمم أل ِب ِب

ٍء)ِ،ِ أضمماَ أيمماَِت أق أر ُْلْخ ّيممٌب ِل أث أو ِديِث ( أحمم ِل ألٍث)ِ  أث ْبممِن ِب أن اَ ّبمماَ ٌع ِح ْب أسمم }
ِر ْك ِب ْل ألٌث ِل أث أسّن أو ُي أو ّيِب}ٍ ( ّث ْي ِلل أأ أهاَ)ِ  ِييُر ّيِب أتْخ ّث أن اَل ْي أب ألٍث ( أل أث ِب

أياَِت أر ُْلْخ ِل ٍء)ِ  أضاَ ْبٍع أق أس أو ُهممّن،ِ ( أل ٍء)ِ  أضمماَ أق أممماَ ِب أل أك أعمم ّلىَ أف ّلممُه أصمم اَل
ِه ْي أل أم أع ّل أس ُأّم أو أة ِب أم أل أيِ أس ّلُه أرِض أهاَ اَل ْن ّتْخِصمميُص أع ُكوُُر أواَل ْذ أممم ْل اَ

ألىَ أواَِجٌب ْوِج،ِ أع أل اَلّز أتُزو أمُة ِل ْلِحْش أماَ،ِ اَ ُه أن ْي أيِجُب أب ُة أو أل أوُاَ أممماَ ُممم
أر ِك أة أِلّن ُذ أم ْلِحْش أفّرِق،ِ أتُزوُل أل اَ ْلُم ْوُ ِباَ ألمم أقممُه أف أسمْب ألممْم أفّر ُتْح

أف،ِ أن ْأ أت أيِ أواَْس ُقِض ُق أو أفّر ْلُم أياَِت،ِ اَ أر ُْلْخ ْوُ ِل أل أنْت أو أهمماَ أكمماَ ُت أب ُيوُ ِر ُث ْيمم أغ ِب
ٍء،ِ أيِ أوْط ِه ِر أف ْك ِب ْل أصّح ِفيِ أكاَ أْل ٌء اَ أوُاَ أس أنْت أو ُة أكاَ أد ِدي أج ْل ًة اَ أأْم ُحّر

أل ِقي أو أمًة.ٍ  ِة أأ أم أْل أر أماَ ِنْصُف ِل ِك ِر ِمْن ُذ ْي ٍر أغ ْبمم ِر،ِ أج أكْسمم ْل أل ِل ِقيمم أو
ُه ُبُر ِر أيْج ْك ِب ْل ِل ٌع أف أب ّيِب أأْر ّث ِلل ْوُ أو أل أو أتاَِن.ٍ  أل ْي أد أل أر أزاَ ْك ِب ْل ألىَ اَ ْبِع أع اَلّسمم
أضىَ أد أق ِئ أياَِت،ِ اَلّزاَ أر ُْلْخ أذاَ ِل أك ْوُ أو أد أل أب أزاَ ّيمم ّث ألممىَ اَل ألٍث أع ِر أث ْيمم أغ ِب

أهاَ ِر أياَ ِت ْقِضيِ اَْخ أد،ِ أي ِئ أماَ اَلّزاَ ْقِضيِ أك أع أي ْب أذاَ اَلّس أهاَ.ٍ.ٍ  إ ْت أر أتاَ اَْخ
أمْن(      أرْت أو أف أهاَ أساَ أد ِر أوْح ْي أغ ِه ِب ِن ْذ ٌة)ِ،ِ إ أز أناَِش أل أف أم أف أقْس

أهاَ ٌء أل أوُاَ أرْت أس أف أهاَ أساَ ِت أج أحاَ ِه أأْم ِل ِت أج أحاَ ِه ِل ِن ْذ ِإ ِب أو ِه)ِ،ِ ( أرِضمم أغ أأْن ِل أكمم
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أهاَ أل أس ِه ِفميِ أأْر ِت أج ْقِضميِ أحماَ أي أمماَ ( اَ)ِ  أه أهماَ أل أت أحمّج أفاَ أك أهاَ)ِ  أرِضم أغ ِل أو )
ٍة أر ُعْم ٍة أو أر أجاَ ِت ْقِضيِ أو أي أل)ِ  أهاَ ( ِفيِ أل ُنُه ( ْذ ِإ أو ِد)ِ  ِدي أج ْل ُع اَ أف أم أيْر ْثمم ِْل اَ

أهاَ،ِ ْن ِديُم305<ص:  أع أق ْل أواَ ْقِضيِ >  ِد أي ُوُُجوُ أمْن ِل أو ْذِن.ٍ ( ِْل أر اَ أف أساَ
ٍة ألمم أنْق أم ِل أب أأْن أحممُر أتْصممِح ُهّن)ِ،ِ أيْس أضمم ْع ٍة أب أعمم ُقْر أهمماَ ِب أن ُدو أأْن أو أو

ُهممّن أف ّل أخ أذًراَ ُي ِر ِمممْن أحمم أراَ أْلْضمم ُهممّن أبممْل اَ ُل ُق ْن ْو أي ُهممّن،ِ أأ ُق ّل أط ِإْن ُي أفمم
أر أف ِهّن أسمماَ ْعِضمم أب أضممىَ ِب أفمماَِت،ِ أق ّل أخ أت ْلُم أل ِل ِقيمم ْقِضمميِ أل أو أة أي ّد ُممم
ِر أف أع إْن اَلّس أر ْق ِفيِ أأ أو ِر ( ِئ ِر أساَ أفاَ أْلْس ِة اَ أل ِوُي ّط أذاَ اَل أك ُة أو أر أقِصممي ْل اَ

أصّح ِفيِ أْل أتْصممِحُب اَ ُهّن أيْس أضمم ْع ٍة)ِ،ِ أب أعمم ُقْر أل ِب ِقيمم أتْصممِحُب أل أو أيْس
ِة ِفيِ أر أقِصممي ْل أهمماَ اَ ّن ِل

ِة أ أممم أقاَ ِْل أل أكاَ أو ْقِضمميِ ( أة أي ّد ِه ُممم ِر أف ِإْن أسمم أفمم
أل أصمم أد)ِ،ِ أو ْقِصمم أم ْل ِر اَ أكْسمم ِد ِب أر اَلّصمماَ أصمماَ أو أضممىَ ُمِقيًممماَ ( أة أق ّد ُممم
ِة أم أقاَ ِْل أصّح)ِ،ِ ِفيِ اَلّرُجوُِع أل اَ أْل أل اَ ِقيمم ْقِضمميِ أو أة أي ّد اَلّرُجمموُِع،ِ ُممم

أهاَ ّن ِل
أفٌر أ ٌد أس ِدي ِر أج ْي أغ ٍة.ٍ  ِب أع ُقْر

أمْن(      أبْت أو أه أهاَ)ِ ِمْن أو ّق ِم أح أقْس ْل أهاَ اَ ِر ْي أغ ألىَ ِل ِتيِ أماَ أع ْأ أي أس
ألْم أزْم ( ْل أج أي ْو أضاَ)ِ،ِ اَلّز أك اَلّر ِل أذ أع أِلّن ِب أتاَ ِتْم أهمماَ اَِلْسمم ّقممُه،ِ ِب أل أح أف

أزُمُه ْل ُكُه أي ألممُه أتْر أت أأْن أو ِبيمم أهاَ أي أد ْنمم أهمماَ ِفمميِ ِع ِت أل ْي ِإْن أل أفمم أيِ)ِ ( أرِضمم
ِة،ِ أب ِه ْل أبْت ِباَ أه أو أو ُهّن ( ْن ٍة)ِ ِم أن ّي أع أت ِلُم أباَ أهاَ ( أد ْن ُكممّل ِع أممماَ)ِ  ِه ْي أت أل ْي ٍة أل ألمم ْي أل

أهاَ ِفيِ ِت ْق ْيِن أو أت أل ّتِص أتاَ ُم أن ْو أكاَ ْيِن أأ أت أل أفِصمم ْن أل)306ِ<ص:  ُم ِقيمم أو ) <
أأْن اَلمنفصلتين ِفيِ ِب أماَ)ِ  ِه ِلي أوُاَ ُي أم ( ّد أق أة ُي أل ْي ِة أل أب ِه أوُاَ ْل ألىَ اَ أهاَ،ِ أع ِت ْق أو

أهاَ أل أيِص ِة أو أل ْي أل ِة ِب أب ُهوُ ْوُ أم ْل ألىَ اَ أهاَ،ِ أع ِت ْق أهاَ أو أل أيِص ِة أو أل ْي أل ِة،ِ ِب أب ِه أوُاَ ْل أِلّن اَ

أك ِل أهُل أذ ِه،ِ أأْس ْي أل أداَُر أع ْق ْلِم ِلُف،ِ أل أواَ أت أض أيْخ ِر ُعوُ أك أو ِل أأّن أذ ِه ِب ِفي
أر ْأِخي ّق أت أن أمْن أح ْي ْيِن،ِ أب أت أل ْي ّل أأّن اَل ِب أة أو أبمم ِه أوُاَ ْل ْد اَ ُع أقمم أممماَ أتْرِجمم ُه أن ْي أب

ّق ِفيِ ّوِل اَلّش أْل ُة اَ أل أوُاَ ْلُم ّوُُت أواَ أف ّق ُت ُلُه اَلّرُجوُِع،ِ أح ْوُ أق أيِ أو أرِضمم
ِعُر ّنُه ُيْش أأ أرُط أل ِب أت أضاَ ُيْش ُهوُِب ِر ْوُ أم ْل أهمماَ اَ أوُ أل ُهمم ْو)ِ اَلّصممِحيُح أو أأ )
أبْت أه ُهممّن أو أل ُهممّن ( أن ْي أب ّوُىَ)ِ  أعممُل أسمم أيْج أة أف أبمم ِه أوُاَ ْل ِة اَ أممم ُدو ْع أم ْل ْو)ِ أكاَ أأ )
أبْت أه ألُه أو ألُه ( ْي أف أأ ّتْخِصيُص)ِ  ٍة أتْخِصيُص اَل أد ِة أواَِح أبمم ْوُ أن ِة ِب أبمم ِه أوُاَ ْل اَ

أهاَ ّن ِل
ألْت أ أع ّق أج أح ْل ُعُه ألُه اَ أض أي ْيُث أف ُء،ِ أح أشاَ ِتيِ أي ْأ أي أصماَِل ِفيِ أو ّت اَِل

أصاَِل ِف ْن أق أماَ أواَِل أب أل أس ِقي أو أن ( ْي أب ّوُي)ِ  أس أيمماَِت ُي ِق أباَ ْل أل اَ أخّصممُص أو ُي
أص أِلّن ّتْخِصممي ِرُث اَل أة ُيمموُ أشمم أوُْح ْل أد،ِ اَ ْقمم ْلِح أعممُل أواَ أيْج أة أف أبمم ِه أوُاَ ْل اَ

ِة أم ُدو ْع أم ْل ْقِسُم أكاَ أي أن أو ْي أياَِت أب ِق أباَ ْل  اَ
أرْت(      أه أظ أراَُت أفْصٌل.ٍ  أماَ أهاَ أأ ِز ْوًُل ُنُشوُ أأْن أق أبُه أك ٍم ُتِجي أل أك ِب

أد أخِشٍن ْع أن أأْن أب ِليممُن أكمماَ ْو أي ْعًل،ِ أأ أأْن ِف أد أكمم أهمماَ أيِجمم ْن أراًَضمماَ ِم ْع إ
ُبوًُساَ أع أد أو ْع ْطٍف أب ِة ُل أق أل أط ٍه أو أهاَ أوْج أظ أع أو أل ( أل ِب أو ٍر)ِ  أضممْرٍب أهْج

أهاَ ّل أع أل ِدي أف ْب ْذًراَ ُت ْو ُع ُتوُُب أأ أرىَ أعّماَ أت أهمماَ،ِ أج ْن ِر ِمممْن ِم ْيمم ٍر أغ ْذ ُعمم
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ْعُظ،ِ أوُ ْل أأْن أواَ أل أك ُقوُ ّتِقيِ أي أه اَ ّل ّق ِفيِ اَل أح ْل أوُاَِجِب اَ ْل ْيممك ِلمميِ اَ أل أع
ِري أذ أة أواَْحمم أبمم ُقوُ ُع ْل أن اَ ّيمم أب ُي أهمماَ أو أز أأّن أل ّنُشمموُ ِقُط اَل أة ُيْسمم أقمم أف ّن اَل
أم،ِ أقْس ْل ِإْن أواَ أف أق ( ّقمم أح ألممْم ُنُشمموٌُز أت أكممّرْر أو أت ْعممٌظ أي أهْجممٌر أو ِفمميِ أو

ْتِح أف ِب أجِع)ِ  أمْض ْل ِم اَ ْلِجي أل اَ أو ِرُب ( ِر ِفمميِ أيْض أهمم ْظ أْل ْلممت اَ أهممُر ُق ْظ أْل اَ
ِرُب ّلُه أيْض أاَل ألُم)ِ،ِ أو ْع ْي أأ أثممُة ألمُه أيُجمموُُز أأ أل ّث أل اَل ّلممُه أقمماَ ألىَ: اَل أعمماَ أت

ِتممميِ أاَلّل أو أن { ُفوُ أخممماَ ُهّن أت أز ُهّن ُنُشممموُ ُظممموُ ِع ُهمممّن أف ْهُجُرو ِفممميِ أواَ
أضاَِجِع أم ْل ْوُُف307<ص:  اَ أخ ْل أواَ ُهّن}ٍ  ُبوُ ِر أواَْض أناَ >  أنىَ ُه ْع أم ِم ِب ْل ِع ْل اَ

أماَ ْوُله ِفيِ أك أمْن أق أف ألىَ: { أعاَ أف أت ًفمماَ ُموٍُص ِمْن أخاَ أن ْو أج ْثًممماَ}ٍ أأ إ
ّوُل أْل ُه أواَ أقمماَ ْب ألممىَ أأ أل أع أقمماَ أو ِه.ٍ  ِر ِه ُهممّن أظمماَ ْهُجُرو أواَ ُد: { أراَ ْلُممم إْن اَ
أن أشممْز ُهّن أن ُبوُ ِر أن إْن أواَْضمم أرْر ألممىَ أأْصمم أذاَ أع أهمم أو ِز}ٍ  ّنُشمموُ ُه اَل أر أكمم أذ

ِإْن أفمم ِه: ( ِل ْوُ أقمم أر ِب أكممّر ْوُ أت ألمم أو أمُه أضممْرٌب)ِ  ّد ألممىَ أقمم ِة أع أد أيمماَ أد اَلّز ّيمم أق أو
أب أهاَ اَلّضْر ِم ِفي أد أع ِر،ِ ِب أكّر ّت أأْن اَل أد أك أع ْق أل أأ ِتيِ أو ْأ أضْرٍب أي أبّرٍح،ِ ِب ُم

أل ألىَ أو ِه،ِ أع أوُْج ْل ِلِك اَ أهاَ أم ْل ألىَ أواَ ْو أْل ُوُ ألُه أواَ ْف أع ْل أم اَ أه ْف أأ ُلُه أو ْوُ ِفيِ أق
أجِع أمْضم ْل ُه اَ ّن أهماَ أل أأ ْهُجُر ِم،ِ ِفميِ أي أل أك ْل أوُ اَ ُهم أمماَ أصمِحيٌح أو أد ِفي أزاَ

ألىَ ِة أع أث أل أيُجوُُز أث أو ٍم.ٍ  ّياَ ِة،ِ ِفمميِ أأ أثمم أل ّث أممماَ اَل ألُه أك ِة ِفمميِ أقمماَ أضمم ْو اَلّر
ِديِث أحمم ْل أل اَلّصممِحيِح ِل ٍم أيِحممّل { ِل أر أأْن ِلُمْسمم ْهُجمم ُه أي أخمماَ أق أأ ْوُ أفمم

ْوُ أل أف ألٍث}ٍ.ٍ ( أهاَ أث أع أن ّقاَ أم ٍم أح أقْس ٍة أك أق أف أن أمُه أو أز ْل أقاَِضمميِ أأ ْل أتُه اَ أي ِف ْوُ أتمم
ِإْن أء أف أساَ أقُه أأ ُل أهماَ)ِ،ِ ُخ أذاَ أضممْرٍب أوآَ ْو ِب ِه أأ ِر ْيم أل أغ ِب أبٍب ( ُه)ِ أسم أهمماَ أن
أك أعْن ِل ِإْن أذ أف ِه ( ْي أل أد)ِ إ أماَ أعاَ ِب ُه)ِ  أر أعّز ُه ( أراَ أذاَ أي أماَ أه أذاَ ِفي ّدىَ إ أع أت

أهاَ ْي أل أماَ أع ألُه أو ْب أماَ أق أذاَ ِفي ّدْت إ أع ِه أت ْيمم أل ِإْن أع أو أل ( أممماَ أقمماَ ُه ْن ُكممّل)ِ ِم
أبُه (إّن ّد)ِ،ِ أصاَِح أع أت ِه ُم ْي أل أف أع أعممّر أت أقاَِضمميِ ( ْل أل اَ أحمماَ ْل ِفمميِ اَ ٍة)ِ  أقمم ِث ِب

أماَ ِه ِز أوُاَ أماَ)ِ،ِ أج ُه ُبُر أيْخ ْتممِح ( أف ِه ِب ِلم ّو أضممّم أأ ِه أو ِث ِل أع أثمماَ أنمم أم أو أم)ِ ( ِل ّظمماَ اَل
أماَ ُه ْن ِه ِمْن ِم ِد ْوُ ألىَ أع ِه إ ْلِم ًداَ ُظ أماَ ِت ْع ألىَ اَ ِر أع أب ِة أخ أقمم ّث ِهُر اَل أظمماَ أو

ِهممْم ِق أل ْط ُء إ أفمماَ ِت ْك ْوُِل اَِل أقمم ْدٍل ِب ٍد أعمم أل أواَِحمم ّنُف أقمماَ أصمم ْلُم ًعمماَ اَ أب أت
ِعيِّ ِف أل ِللّراَ ُلوُ أو أماٍَل.ٍ  أعْن أيْخ ِت اَْح
ِإْن(      ّد أف أت ْي اَْش أأ ُق)ِ  أقاَ ألُف اَلّش ْلِخ أماَ اَ ُه أن ْي أأْن أب أماَ ِب ألىَ أداَ أع
أساَّب ّت أضاَُرِب اَل ّت أقاَِضمميِ أواَل ْل أث)ِ اَ أع أب أكًممماَ ( أح ِه ِمممْن ( ِلمم ْه أكًممماَ أأ أح أو

أراَ ِمْن ُظ ْن أي ِل أهاَ)ِ  ِل ْه أماَ ِفيِ أأ ِه ِر أد أأْم ْع ِء أب أل ِت ِه اَْخ أكِم ِه،ِ أح أهمماَ ِبم أكِم أح أو
أهاَ ِة ِب أف ِر ْع أم أماَ أماَ أو ُه أد ْن أك،ِ ِفمميِ ِع ِلمم أحاَ أذ ِل ُيْصمم أممماَ أو ُه أن ْي ْو أب أقمماَ أأ أفّر ُي
أر إْن ألُح أعُس ِْلْص ألىَ اَ ِتيِ أماَ أع ْأ أي أل أسمم ِإْن أقمماَ أو ألىَ: { أعمماَ ُتممْم أت ْف ِخ

أق أقاَ أممماَ ِشمم ِه ِن ْي ُثوُاَ أب أع ْب ألممْخ أفمماَ أكًممماَ}ٍ إ أهممْل أح ُثممُه أو ْع ْو أواَِجممٌب،ِ أب أأ

أحّب أت أهاَِن ُمْس أح أوْج ِة،ِ ِفيِ أصّح أض ْو أبُه اَلّر ِر ُوُجوُ ِه أظاَ ِر ِل أْلْم ِفيِ اَ
ِة أي أماَ اَْل ُه أو ألِن ( ِكي أممماَ أو ُه ِفمميِ أل أممماَِن أو ِك أحاَ ْوٍُل)ِ  أيمماَِن أقمم ّل أوُ ِمممْن (ُم
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أِلّن ِم)ِ  ِك أحممماَ ْل أه اَ ّلممم ألى308َ<ص:  اَل أعممماَ أت أماَ >  ُه ْيمممِن،ِ أسمممّماَ أم أك أح
ِكيُل أوُ ْل ُذوٌن أواَ ْأ أس أم ْي ٍم،ِ أل أك أح أوْجُه ِب ّوِل أو أْل أل أأّن اَ أحاَ ْل ْد اَ ّدي أق أؤ ُي

ألىَ أراَِق إ ِف ْل ُع اَ ُبْض ْل ّق أواَ ْوِج،ِ أح أممماَُل اَلّز ْل ّق أواَ ِة أحمم أجمم ْو أممماَ اَلّز ُه أو
أداَِن،ِ أل أرِشي ّلىَ أف أوُ أماَ ُي ِه ْي أل أماَ ِفيِ أع ِه ّق ألممىَ أح أع أف ّوِل ( أْل أرُط اَ أت ُيْشمم

ْعِث أب ِب أماَ)ِ  ُه أضاَ ْيِن ِر أم أك أح ْل أوُ اَ ُهمم ّكممُل)ِ  أوُ ُي أف أمممُه ( أك أح ألٍق ( أط ُبمموُِل ِب أق أو
أوُِض ْلٍع ِع أيِ ُخ ِهمم ِكُل)ِ  ُتوُ أهمماَ أو أم أك أح ْذِل ( أبمم أوٍُض ِب ُبمموُِل ِعمم أق ألٍق أو أط

ِه)ِ،ِ ُق ِب أفّر ُي أماَِن أو أك أح ْل أماَ اَ ُه أن ْي ُه إْن أب أياَ أأ ًباَ أر أوُاَ ألىَ أص أع ِنيِ أو ّثمماَ أل اَل
أرُط أت أماَ ُيْشمم ُه أضمماَ ْعممِث ِر أب ْيممِن،ِ ِب أم أك أح ْل أذاَ اَ ِإ أأىَ أو أكممُم أر ْوِج أح اَلممّز

أق أل ّط أقّل اَل أت ِه اَْسمم أل ِبمم ُد أو ِزيمم ألممىَ أي ٍة أع أقمم ْل ِإْن أط أأىَ أو أع،ِ أر ْلمم ْلُخ اَ
أقُه أف أواَ أهاَ أو أكُم أعاَ أح أل أخاَ ِإْن أت أض ألْم أو أجمماَِن أيممْر ْو أممماَِن ُثممّم اَلّز أك أح ْل اَ
أرُط أت أماَ ُيْش ِه ألىَ ِفي ْيِن أع أل ْوُ أق ْل ًعمماَ اَ ّيممُة أم ْلُحّر ألممُة اَ أداَ أع ْل أداَُء أواَ ِتمم ْه أواَِل

ألىَ أوُ أممماَ إ ُد ُهمم ْقُصمموُ أم ْل أممماَ ِمممْن اَ ِه ِث ْع أن أب ِد،ِ ُدو أهمماَ ِت أرُط اَِلْج أت ُتْشمم أو
ُة أر ُكوُ ّذ ألممىَ اَل ِنيِ أع ّثمماَ أممماَ اَل ُه ُن ْوُ أك ْهممِل ِمممْن أو ْيممِن أأ أج ْو ألممىَ اَلّز ْو أل أأ

 أواَِجٌب

الخلع كتاب
أوُ       ُه أقٌة ( ٌد ُفْر ْقُصوُ أم أوٍُض)ِ  ِع ِة ِب أه ْوِج،ِ ِلِج ألْفِظ اَلّز ِب ألٍق ( أط

ْو ِه أأ ِل ْوُ أق أك ْلٍع)ِ  ُتك ُخ ْق ّل ْو أط ْعتِك أأ أل ألىَ أخاَ أذاَ أع أبممُل،ِ أك ْق أت ِتيِ أف ْأ أي أسمم أو
ُتُه أياَِت ِصّح أناَ ِك ألِق ِب ّط ُد اَل أراَ ْلُم ِه أفاَ ِل ْوُ أق ْفِظ ِب أل ألٍق ِب ِمممْن ألْفممٌظ أط

ِه،ِ ِظ أفاَ ْل ِريًحاَ أأ أن أص ْو أكمماَ أيممًة أأ أناَ ْفممُظ ِك أل ْلممِع أو ْلُخ أك ِمممْن اَ ِلمم أممماَ أذ أك
ِتيِ ْأ أي أح أس أصّر ِه أو ّنُه ِب أْلْصُل أِل أبماَِب ِفيِ اَ ْل ُطُه اَ أشمْر ْوٌج ( أيِصمّح أز

ِنيِ ْع أي ُقُه)ِ  أل أن أأْن أط ُكوُ ْوُج أي ُقممُه أيِصممّح اَلّز أل أأْن أط أن ِبمم ُكمموُ ًغمماَ أي ِل أباَ
ِقًل أتاًَراَ أعاَ أماَ ُمْخ ِتيِ أك ْأ أي ِه ِفيِ أس ِب ْوُ أباَ أل أف أع ( أل ٌد أخاَ ْب ْو أع أمْحُجوٌُر أأ
ِه ْيمم أل ٍه أع أف أسمم ِد ِب ُوُُجمموُ ِل ِإْن اَلّشممْرِط،ِ أصممّح)ِ  أذْن ألممْم أو ْأ ُد أيمم ّي اَلّسمم

ِليِّ،ِ أوُ ْل أب أواَ أج أو أو ُع ( ْف ًناَ أد ْي أد أوُِض)ِ  ِع ْل أن اَ ْو أكاَ ًنمماَ أأ ْي ألممىَ أع ُه (إ أل ْوُ أممم
ِه)ِ،ِ ّي ِل أو أأ أو أر ْب أي ُع ِل ِف ّداَ ْنُه،ِ اَل ُكُه309<ص:  ِم ِل أيْم أو ُد >  ّي ِر اَلّس ِئ أساَ أك
أساَِب ْك ِد أأ ْب أع ْل ْوُ اَ أل أل أو ِفيُه أقاَ ْعممت إْن اَلّسمم أف ألمميِّ أد أذاَ،ِ إ ْنت أكمم أأ أفمم

ٌق ِل ْق ألْم أطاَ ُل ْط ْفِع إّل أت ّد ِه ِباَل ْي أل ُأ إ أر ْب أت ِه أو أماَ ِب أل أك ّي أقاَ ِد أوْر أممماَ ْل اَ
أذاَ أك أقاَُل أو ِد ِفيِ ُي ْب أع ْل أط اَ أق أأْس ّنُف أو أص ْلُم ِر ِمْن اَ أحّر ْلُم ّنُه اَ أيِصممّح أأ
ُع ْل ِلِس،ِ ُخ ْف ْلُم ِه اَ ّدِم أق أت ِه ِفيِ ِل ِب  أباَ

أشْرُط(      ْي أو أأ ِه)ِ  ِل ِب ْلمِع أقاَ ْلُخ ِة ِممْن اَ أجم ْو ْو اَلّز ِبميِّ أأ أن أْلْج اَ
أوُاٍَب أج ْو ِب أؤاٍَل أأ أيِصممّح ُس ُعممُه،ِ ِل ْل ُق ُخ أل ْط ِه (إ ِف أصممّر أممماَِل)ِ ِفمميِ أت ْل اَ

أأْن أن ِب ُكوُ ًفاَ أي ّل أك أر ُم ْيمم ٍر أغ ِه أمْحُجمموُ ْيمم أل ِإْن أع أفمم أعممْت ( أل أت أمممٌة اَْخ أل أأ ِب
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ْذِن ِد إ ّي ِفيِ أس ْيٍن)ِ  أد أهاَ ِب ِت ْو ِذّم أأ أن ( ّي ألُه أع ِر أماَ ْك ِذ ِل أنْت)ِ  أوُِض أباَ ِعمم ْل اَ
ْوِج ِللّز أو أهاَ ِفيِ ( ِت ْهُر ِذّم ْثٍل أم ِة ِفمميِ ِم أر ْيممِن ُصمموُ أع ْل ِفمميِ اَ ْوٍُل أو أقمم
أهاَ)ِ،ِ ُت أم ْو ِقي أهماَ أأ ُل ْث ِد ِم أسماَ أف أوُِض ِل ِعم ْل ِء اَ أفماَ ِت ْن ْذِن ِباَ ِْل ِه،ِ اَ ِفميِ ِفيم أو )

ِة أر ْيِن ُصوُ ّد أسّمىَ اَل ْلُم ِفيِ اَ ْوٍُل أو ْهممُر أقمم ْثممٍل)ِ،ِ أم أحممُه ِم أرّج ِفمميِ أو
ِر أحّر ْلُم ِر أواَلّشْرِح اَ ِغي أح اَلّص أرّج ِة أأْصممِل ِفيِ أو أضمم ْو أل اَلّر ّو أْل ُثممّم اَ

أت أماَ أب أهمماَ ِفيِ أث ِت أممماَ ِذّم ّن ِلُب إ أطمماَ ِه ُت أد ِبمم ْعمم ْتممِق أب ِع ْل ِإْن اَ أو أن)ِ ( ِذ أأ

ُد،ِ ّي أن اَلّس ّي أع أو ًناَ ( ْي ْي أع أأ ِه ِمْن ألُه)ِ  ِل ْو أماَ أأ أر ( ّد ِفيِ أق ًناَ)ِ  ْي أهاَ أد ِت ِذّم
ْلِف أأ ٍم أكمم أهمم ألْت ِدْر أث أت أفمماَْم أق ( ّلمم أع ِفمميِ أت ْيِن)ِ  أع ْل ِة ِبمماَ أر ْيممِن ُصمموُ أع ْل اَ

أهاَ ِب أكْسمم ِب أو ْيِن)ِ،ِ ِفمميِ ( ّد ِإْن310<ص:  اَلمم أفمم أدْت >  ألممىَ أزاَ أممماَ أع
ُه أر ّد أبْت أق ِل ِد ُطوُ ِئ أد ِباَلّزاَ ْع ْتممِق،ِ أب ِع ْل ِإْن اَ أو أق ( ألمم ْط أن أأ ْذ ِْل أضممىَ اَ أت ْق اَ
أر ْه ْثٍل أم أهاَ)ِ،ِ ِمْن ِم ِب ِإْن أكْس أدْت أف ِه أزاَ ْي أل أبْت أع ِل ِد ُطوُ ِئمم أد ِباَلّزاَ ْعمم أب

ْتِق،ِ ِع ْل ِإْن اَ ِعميِ أو ِل أت أل: اَْخ أمماَ أقماَ ْئت ِب أعمْت ِشم أل أت ِر اَْخ ْهم أم ْثمِل،ِ ِب ْلِم اَ
أر أثمم ْك أأ ْنممُه أو أق ِم ّلمم أع أت ُع أو أجِميمم ْل أهاَ،ِ اَ ِب أكْسمم ُق أممماَ ُثممّم ِب ّلمم أع أت أهاَ أي ِب أكْسمم ِب
ُق ّل أع أت أماَ أي أهاَ ِفيِ ِب ِد ِة،ِ أماَِل ِمْن أي أر أجاَ ّت أنْت إْن اَل ًنمماَ أكمماَ ُذو ْأ أهمماَ أم أل

أهاَ أهْل ِفي ُكوُُن أو ُد أي ّي ِه اَلّس ِن ْذ ِإ ْلِع ِفيِ ِب ْلُخ ّديِن اَ ًناَ ِباَل ِه ألُه أضاَِم ِفي
ألُف ْلِخ ُق اَ ِب ِر ِفيِ اَلّساَ ْه ِة أم أج ْو ِد،ِ أز ْب أع ْل ِإْن اَ أو أع ( أل ْي أخاَ أأ أهًة)ِ  ِفي أس
أهاَ أمْحُجوًُراَ ْي أل ٍه أع أف أس ْفِظ ِب أل ْلِع ِب ْلُخ ِه اَ ِل ْوُ أق ْعتممِك أك أل ألممىَ أخاَ ْلممٍف أع أأ

ْو أأ أهاَ ( أل أل)ِ  ُتك أقاَ ْق ّل أط ألىَ ( ْلٍف أع ألْت أأ ِب أق أقْت أف ُل ّياَ)ِ،ِ أط ِع أغمماَ أرْج أل أو
ْكممُر أممماَِل،ِ ِذ ْل ِإْن اَ أن أو ِذ ِليِّ أأ أوُ ْلمم ِه اَ أهمماَ ِفيمم ّن ِل

أسممْت أ ْي ْهممِل ِمممْن أل أأ

ِه أزاَِم ِت ْل ِهٌر اَ أظاَ ّنُه،ِ أو ْوُ أأ أن أل أك أكاَ ِل أل أذ ْبمم ّدُخوُِل أق أقمْت اَلم ُل ًنماَ أط ِئ أباَ
أل أماَ أماٍَل،ِ ِب ألُه أك ّنُف أقاَ أص ْلُم أكِت ِفيِ اَ ِه،ِ ُن ِبي ْن ّت ِإْن اَل أف أبممْل ألْم ( أتْق

ْق)ِ،ِ ألممْم ُلمم ْط أة أِلّن أت أغ أتِضمميِ اَلّصممي ْق أل أت ُبمموُ أق ْل أه اَ أب أأْشمم أق أف أل ّط اَل
أق ّل أع ْلُم ألىَ اَ ٍة أع أف  ِص

أيِصممّح(      ُع أو أل ِت ِة اَْخ أضمم ِري أم ْل أض اَ أر ْوُِت)ِ،ِ أممم أممم ْل ْذ اَ أهمماَ إ أل
أصّرُف ّت أهماَ ِفميِ اَل ِل أل أماَ أو ُب ( أس ِث ِممْن ُيْح ُل ّث ٌد إّل اَل ِئم ألمىَ أزاَ أع

ِر ْه ْثِل)ِ،ِ أم ْلِم ألِف اَ ِر ِبِخ ْه ْثِل،ِ أم ْلِم أقّل اَ أأ ْنُه أو ْأِس أفِمْن ِم أماَِل أر ْل اَ
أع أِلّن أبممّر ّت أممماَ اَل ّن أوُ إ ِد ُهمم ِئمم أس ِباَلّزاَ ْيمم أل ّيًة أو ِرٍث أوِصمم أوُاَ ِلُخممُروِج ِلمم

ْوِج ْلِع اَلّز ْلُخ ِْلْرِث،ِ أعْن ِباَ أيِصّح اَ ُع أو ْل ِريِض ُخ أم ْل أض اَ أر ْوُِت أممم أممم ْل اَ
ُدوِن ِر ِب ْه ْثِل،ِ أم ْلِم أع أِلّن اَ ُبْض ْل أقىَ أل اَ ْب ِرِث أي أوُاَ ْل ْوُ ِل ْع،ِ ألممْم أل ِل أخمماَ ُي

ٍة ّي ِع أرْج أو أهاَ ِفيِ ( ّن ِل
أ ِر)ِ  أه ْظ أْل ِة اَ أج ْو ٍر ِفمميِ أكاَلّز ِثيمم ِم،ِ ِمممْن أك أكمماَ أْلْح اَ

ِنيِ ّثاَ ِم أل أواَل أد أع ِة ِل أج أحاَ ْل ألىَ اَ ِء إ أداَ ِت ْف ِذي اَِل ّل أوُ اَ ُد ُه أقْص ْل ْلِع اَ ْلُخ ِباَ
ألىَ أع أذاَ أو ُع أه أق ألِق أي ّط ّياَ ِباَل ِع أذاَ أرْج ألْت إ ِب ِة أق أه ِفي أل أكاَلّس ِئٍن)ِ ( أبمماَ
ْلممِع ْو ِبُخ ِه أأ ِر ْيمم أل أغ أهمماَ أيِصممّح أف ُع ْل ْذ ُخ أة أل إ أد ِئمم ِه أفاَ أيِصممّح ِفيمم أو )
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ْي أأ أوُُضُه)ِ  ْلِع ِع ْلُخ ِليًل اَ أق ِثيًراَ ( أك ًناَ أو ْي ًناَ أد ْي أع أداَِق،ِ أو أكاَلّصمم أعممًة)ِ  أف ْن أم أو
ْو311ُ<ص:  أل أو أع > ( أل ْوٍُب أخاَ أثمم أك ُهوٍُل)ِ  أمْج ِر ِب ْيمم ّيممٍن أغ أع ْو ُم ِر أأ ْيمم أغ

ْوُُصوٍُف،ِ ْو أم أأ ٍة ( أم ُلوُ ْع أم ِر)ِ  ْي أنْت أغ أبماَ ِر ( ْهمم أم ّنمُه ِب أِل ْثممِل)ِ  ْلِم ُد اَ أراَ ْلُممم اَ
أد ْن ِد ِع أساَ أوُِض،ِ أف ِع ْل ِفيِ اَ أو ْوٍُل ( أدِل أق أب أوُ ِب ُه أو ِر)ِ  أخْم ْل أهاَ اَ ْدُر ِمممْن أق

ِر أعِصي ْل ْيِن اَ أل ْوُ أق ْل أهاَ ِفيِ أكاَ ِق أداَ ْوُ إْص أل أع أو أل ألممىَ أخمماَ ُد أل أممماَ أع أصمم ْق ُي
ِم ّد أع أكاَل أق ّيمماَ أو ِع ألِف أرْج ِة،ِ ِبِخ أتمم ّي أم ْل أهمماَ اَ ّن ِل

ْد أ ُد أقمم أصمم ْق ِرِح ُت أوُاَ أجمم ْل ِل
ِة أر ِللّضممُرو أممماَ  أو ُه أل أو ِفمميِ ( ِكيممُل)ِ  ْوُ ّت ْلممِع اَل ْلُخ ْوُ اَ ألمم أف أل ( ِه أقمماَ ِل ِكي أوُ ِلمم

أهمماَ ْع ِل ٍة أخاَ أئمم ُقممْص ألممْم ِبِماَ ْن أهمماَ)ِ،ِ أي ْن ألممُه أع أد أأْن أو ِزيمم أهمماَ أي ْي أل ِمممْن أع
أهاَ ْنِس ْو ِج ِه،ِ أأ ِر ْي ِإْن أغ أو أق ( أل ْط ُقممْص ألممْم أأ ْن ِر أعممْن أي ْهمم ْثممِل)ِ،ِ أم ْلِم اَ

ّنُه ُد أِل أراَ ْلُم ألُه اَ أد أأْن أو ِزي ِه أي ْي أل ِه ِمْن أع ْنِس ِه،ِ ِج ِر ْي أغ ِإْن أو أف أص ( أق أن
أأْن ِب أماَ)ِ  ِه أع ِفي أل ُدوِن أخاَ ِة ِب أئ ْلِماَ ألىَ ِفيِ اَ ُْلو ُدوِن اَ ِبمم ِر أو ْهمم ْثممِل أم ْلِم اَ

ِة ِفيِ أي ِن ّثاَ ألْم اَل ِه ( ِت أف أل أخاَ ِلُم ْق)ِ  ُل ْط ُذوِن أت ْأ أم ْل ِه ِل ِد،ِ ِفي أراَ ْلُم ِل ِفمميِ أو أو )
ْوٍُل ُع أق أق ِر أي ْه أم ِد ِب أساَ أف ِل ْثِل)ِ  ْلِم أسّمىَ اَ ْلُم ِه اَ ْقِص أن ُذوِن،ِ أعممْن ِب ْأ أممم ْل اَ
ِه ِد ِفي أراَ ْلُم أحُه أواَ أرّج ِة أأْصممِل ِفمميِ أو أضمم ْو ِة ِفمميِ اَلّر أيمم ِن ّثاَ ألِف اَل ِبِخ

ألىَ ُْلو ٍة اَ أف أل أخاَ أهاَ ِلُم ِريِح ِفي أص ْذِن ِل ِْل  اَ
ْوُ(      أل ألْت أو أهاَ أقاَ ِل ِكي أوُ ْع ِل ِل أت ْلٍف،ِ اَْخ أأ أل ِب أث أت أذاَ أفاَْم أكمم أو أذ)ِ  أفمم أن

ْو312ُ<ص:  ألمم أهمماَ >  أع أل أت أقممّل اَْخ أأ ْلممٍف،ِ ِمممْن ِب ِإْن أأ أو أد ( أل أزاَ أقمماَ أف
أهاَ ْع ِل أت ْيِن اَْخ أف ْل أأ أهاَ ِمْن ِب ِل أهاَ أماَ ِت أل أكاَ أوُ أنْت ِب أهمماَ أباَ أزُم ْل أي ْهممُر أو ْثممٍل)ِ،ِ أم ِم
ِد أسمماَ أف أسممّمىَ ِل ْلُم ِه اَ ِت أد أيمماَ ِز ألممىَ ِب ُذوِن أع ْأ أممم ْل ِه،ِ اَ ِفمميِ ِفيمم أو ْوٍُل ( أقمم
أثُر ْك أْل ْنُه اَ أهاَ أوِمّماَ ِم أضاَ ِر ِل ْتُه)ِ  أماَ أسّم ْتُه ِب ًداَ أسممّم ِئمم ألممىَ أزاَ ِر أع ْهمم أم

ْثِل،ِ ْلِم أذاَ اَ أكىَ أك أذاَ أح أل أه ْوُ أق ْل ِر ِفيِ اَ أحّر ْلُم أد أواَلّشممْرِح اَ أزاَ ِفمميِ أو
ِه ِفيِ اَلّشْرِح ِن أيمماَ ّنممُه أب أذاَ أأ أن إ ْهممُر أكمماَ ْثممِل أم ْلِم ًداَ اَ ِئمم ألممىَ أزاَ أممماَ أع
ُه ِكيُل أسّماَ أوُ ْل ُد أيِجُب أل اَ ِئ ِه اَلّزاَ ْي أل أضاَ أع ِر ْوِج ِل ِه،ِ اَلّز أل ُثممّم ِب أقمماَ

ُة أر أباَ ِع ْل أيُة أواَ ِف أوُاَ ْل ِد اَ ْقُصوُ أم ْوُِل ِب أق ْل أل أأْن اَ أقمماَ أهمماَ أيِجممُب ُي ْي أل أثممُر أع ْك أأ

ْيِن،ِ أر أْلْم ْتُه ِمّماَ اَ أيِ أسّم أقّل أوِمْن ِه ْيِن أأ أر أْلْم ِر ِمْن اَ ْهم ْثمِل،ِ أم ْلِم اَ
ُه أوِمّمماَ ِكيممُل أسمّماَ أوُ ْل ألممىَ اَ أع أذاَ أو أر أهم أصم أت ْق ِة ِفمميِ اَ أضم ْو ِفميِ اَلّر

ِه،ِ ِت أي أكاَ ِإْن ِح أو أف ( أضاَ ِكيُل أأ أوُ ْل أع اَ ْل ْلُخ ألىَ اَ ِه إ ْفِس أع أن أل أخ ِبمميِّ)ِ،ِ أف أن أأْج

أوُ ُه أماَ أصِحيٌح أو ِتيِ،ِ أك ْأ أي أممماَُل أسمم ْل أواَ أهمماَ ( أن ُدو ِه)ِ  ْيمم أل ِإْن أع أو أق)ِ ( ألمم ْط أأ

أع ْل ْلُخ ْي اَ ْفُه ألْم أأ أهاَ ُيِض ْي أل أل إ ألىَ أو ِه،ِ إ ْفِس أهُر أن ْظ أْل أفاَ أهمماَ أأّن ( ْي أل أع
ِه أسممّمْت أماَ ْيمم أل أع ُة)ِ،ِ أو أد أيمماَ ألممىَ اَلّز أع أممماَ ُكممّل أف ُه ْن ِة ِفمميِ ِم أر اَلّصمموُ

ِة أر ُكوُ ْذ أممم ْل ْلممٌف،ِ اَ ْوُُل أأ أقمم ْل ِنيِ أواَ ّثمماَ أهمماَ اَل ْي أل أثممُر أع ْك ْيممِن أأ أر أْلْم ِمّممماَ اَ
ْتُه،ِ ِر أوِمْن أسّم ْه ْثِل أم ْلِم ْد ألممْم أماَ اَ ِز ألممىَ أيمم أسممّمىَ أع ِكيممِل،ِ ُم أوُ ْل اَ

أماَ أم أك ّد أق ِه أت ْي أل أع ألُة أو ْكِم ّت أص إْن اَل أق ُه،ِ أعْن أن أسّماَ ْوُ ُم ألمم أف أو أضمماَ أأ
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ِكيُل أوُ ْل ْتُه أممماَ اَ أهمماَ،ِ أسممّم ْي أل ُة إ أد أيمماَ ألممىَ أواَلّز ِه إ ْفِسمم أت أن أبمم ِلممُك أث أماَ ْل اَ
أك،ِ ِل أذ ْيُث أك أح أهاَ أو أزُم ْل أماَُل أي ْل أهاَ اَ ُب ِل أطاَ ْوُج ُي ِه،ِ اَلممّز ْوُ ِبمم ألمم أقممْت أو أل ْط أأ

أل،ِ ِكي ْوُ ّت ألِع اَل ِت ْد ألْم ِباَِلْخ ِز ِكيُل أي أوُ ْل ألىَ اَ ِر أع ْه ْثِل،ِ أم ْلِم ِإْن اَ أد أفمم أزاَ
ِه ْي أل أب أع أج ْهُر أو ْثِل أم ْلِم أماَ اَ ْوُ أك أد أل ألىَ أزاَ ِر،ِ أع ّد أقمم ْلُم أل اَ أيِجيِممُء أو
ْوُُل ِر ُوُجوُِب أق أث ْك ْيِن،ِ أأ أر أْلْم  اَ

أيُجوُُز(      ْي أو أأ ُلُه)ِ  ِكي ْوُ ْوِج أت ْلممِع ِفيِ اَلّز ْلُخ ٍة ِمممْن اَ أم ِل ُمْسمم
ِة ِلِصّح ّياَ)ِ  ِذّم ِه ( ِع ْل أمْت ِمّمْن ُخ أل أتُه أأْس ِة ِفيِ أتْح ّد ِع ْل أم،ِ ُثممّم اَ أل أأْسمم

ًداَ ْبمم أع أو أمْحُجمموًُراَ ( ِه أو ْيمم أل ٍه)ِ،ِ أع أف أسمم أل ِب أرُط أو أت ْذُن ُيْشمم ِد إ ّي اَلّسمم
ِليِّ أوُ ْل ّنُه أواَ ُق أل أِل ّل أع أت ِكيِل أي أوُ ْوِج ِب ْلممِع ِفمميِ اَلّز ْلُخ ًة اَ أد ْهمم ألِف ُع ِبِخ

ِكيِل ِة،ِ أو أج ْو أل اَلّز أن أأْن أيُجوُُز أف ُكوُ ًهاَ أي ِإْن أسِفي أن أو ِذ ِليِّ أأ أوُ ْل ألممُه اَ
أذاَ إّل أف إ أضاَ أل أأ أماَ ْل أهمماَ اَ ْي أل أن إ ّيمم أب أت أهمماَ أف أزُم ْل أي ْذ أو أر أل إ أر ِه أضمم ْيمم أل أع

أك،ِ ِفيِ ِل ِإْن أذ أق أف ألمم ْط أع أأ أقمم ُق أو أل ّط ّيمماَ اَل ِع ألِع أرْج ِت ِة أكمماَْخ أه ِفي اَلّسمم
ألُه ّي أقاَ ِوُ أغ أب ْل ُه اَ أقمّر أأ أخاَِن،ِ أو ْي ْوُ اَلّشم ألم ألمْت أو ّك ًداَ أو ْبم ْلمِع ِفميِ أع ْلُخ اَ
أز،ِ ِإْن أجاَ أذْن ألْم أو ْأ ُد،ِ ألُه أي ّي ِإْن اَلّس أف أف أضاَ أل أأ أممماَ ْل أهمماَ اَ ْي أل أيِ إ ِهمم أف

أبممُة ِل أطاَ ْلُم ِه،ِ اَ ِإْن ِبمم أق أو ألمم ْط ألممْم أأ أذْن أو ْأ ُد أيمم ّي ِة،ِ ِفمميِ اَلّسمم ألمم أكاَ أوُ ْل اَ
أب ِل أماَِل ُطوُ ْل أد313<ص:  ِباَ ْع أب ْتِق،ِ >  ِع ْل أذاَ اَ ِإ أمممُه أو ِر أع أغ أجمم ِه أر ِبمم

ألىَ ِة أع أج ْو أذاَ اَلّز أد إ أص أع،ِ أق ِإْن اَلّرُجوُ أن أو ِذ ُد أأ ّي ِة ِفيِ اَلّس ألمم أكاَ أوُ ْل اَ
أق ّلمم أع أممماَُل أت ْل أكْسممِب اَ ِد،ِ ِب ْبمم أع ْل أذاَ اَ ِإ ّدىَ أفمم ْنممُه أأ أع ِم أجمم ِه أر ألممىَ ِبمم أع

ِة،ِ أجمم ْو أيُجمموُُز اَلّز أهمماَ أو ُل ِكي ْوُ ْلممِع ِفمميِ أت ْلُخ ّيمماَ اَ ْيًضمماَ ِذّم أل أأ أو أيُجمموُُز (
ِكيُل ْوُ ٍر أت ِه أمْحُجوُ ْي أل ْبِض ِفيِ أع ِفيِ أق أوُِض)ِ  ِع ْل ْلِع،ِ اَ ْلُخ ِإْن اَ ألممُه أف ّك أو
أض أب أق ِة أفِفيِ أو ِتّم ّت أع أأّن اَل ِل أت ْلُمْخ ُأ اَ أر ْب أل أي ّكمم أوُ ْلُم ٌع أواَ ّي أضمم ِه،ِ ُم ِل أممماَ ِل
ُه أقّر أأ أخاَِن أو ْي أصّح اَلّش أْل أواَ ِه ِصّحُة ( ِل ِكي ْوُ ًة أت أأ أر ْلِع اَْم ِه ِبُخ ِتمم أج ْو ْو أز أأ

أهاَ)ِ،ِ ِق أل ِة أِلّن أط أأ أمْر ْل أق ِل ِلي ْط أهاَ أت ْفِس ِه أن ِل ْوُ أق أهاَ ِب ّلِقيِ أل أسممك،ِ أط ْف أن
أك ِل أذ ِليٌك إّماَ أو ألِق أتْم ّط ْو ِلل ِكيٌل أأ ْوُ ِه أت أن إْن ِب ِكيًل أكمماَ ْوُ أك أتمم أذاَ أفمم

ْو ًكاَ أأ ِلي أمْن أتْم أز أف ُكُه أجاَ ِلي أء أتْم أز اَلّشيِْ ُلُه أجاَ ِكي ْوُ ِه،ِ أتمم ِنيِ ِبمم ّثمماَ أواَل
أهاَ أيِصّح أل ّن ِل

ِقّل أل أ أت ألِق،ِ أتْس ّط ْوُ ِباَل ألمم ألممْت أو ّك أجممُة أو ْو ًة اَلّز أأ أر اَْممم
أهاَ ألِع ِت أز ِباَْخ أل أجاَ ألٍف ِب ألِل ِخ ْق ِت ِة ِلْس أأ أمْر ْل ألِع،ِ اَ ِت ْوُ ِباَِلْخ أل أو أل ( ّك أو

ِفمميِ ْلممِع أرُجًل)ِ  ْلُخ ّلىَ اَ أوُ أتمم ْنممُه ( ًفمماَ)ِ ِم أر أع أط أحممد أممم ْيممِن أأ أج ْو ْو اَلّز أأ

ِه،ِ ِل ِكي أل أو ّلىَ أو أوُ أت ْيممِن أي أف أر ّط أممماَ اَل ْيممِع ِفمميِ أك أب ْل ِه،ِ اَ ِر ْيمم أغ أل)ِ أو ِقيمم أو )
ّلىَ أوُ أتمم أِلّن أي ْيممِن)ِ  أف أر ّط أع (اَل ْلمم ْلُخ ْكِفمميِ اَ ِه أي ْفممُظ ِفيمم ّل ِد ِمممْن اَل أحمم أأ

ْيِن،ِ أب ِن أجاَ ْل أماَ اَ ْوُ أك أل أل ِنيِ إْن أقاَ ْيت أط ْع ًفاَ أأ ْل ْنت أأ أأ ٌق أف ِل ْتُه أطاَ أط ْع أأ أف
أك ِل ُع أذ أق ُق أي أل ّط ًعاَ اَل ْل ألىَ ُخ أع أذاَ،ِ أو ِء أفِفيِ أه أفاَ ِت ْك ِد اَِل أحمم أأ ّقيِْ ِب ِشمم

ْلِع ْلُخ ألٌف اَ أماَ ِخ ْيِع ِفيِ أك أْلِب أب أل اَ ِه أماَ ْفِس ِه.ٍ  ِمْن أن ِد أل أو
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أقُة(      ُفْر ْل اَ ْفِظ أفْصٌل:  أل ْلِع ِب ْلُخ ٌق اَ أل ِقُص أط ْن أد،ِ ُي أد أع ْل أذاَ اَ ِإ أف
أهاَ أع أل أث أخاَ أل أهاَ ألْم أمّراٍَت أث ِكْح ْن ّلٍل،ِ إّل أي أح ِفيِ ِبُم أو ْوٍُل ( أفْسممٌخ أقمم

ُقُص أل ْن أيُجوُُز أي أو ًداَ)ِ  أد ُد أع ِديم أكماَِح أتْج ّن ُه اَل أد ْعم ِر ِممْن أب ْيم ٍر،ِ أغ أحْصم
ألىَ أع أف ّوِل ( أْل ْفُظ اَ أأْن أل أكمم أفْسِخ)ِ  ْل أل اَ أسممْخت أقمماَ أحممك أف أكاَ ْلٍف ِن أأ ِبمم
ألْت ِب أق ِفيِ أف أيٌة)ِ  أناَ ِك ألِق ( ّط أتاَُج اَل ِه ِفمميِ أيْح ُقمموُِع ألممىَ ُو ٍة إ ّيمم أممماَ ِن أك

ّنُه ْوُُل أأ أفْسممِخ أقمم ْل ِريٌح اَ أأْن أصمم أكمم ُة)ِ  أداَ أفمماَ ْلُم أواَ ِه.ٍ ( أل ِفيمم ُتك أقمماَ ْي أد أفمم
أذاَ،ِ أكمم ألْت ِب أقمماَ ْلممت أف ِب ْو أق ْيت.ٍ <ص:  أأ أد أتمم ْف ِفممي314ِاَ ْلممٍع)ِ  أكُخ ) <

ِه ِت أح أراَ ِة،ِ أص أي ِت ِفيِ اَْل ِد ( ُوُُرو ِلمم أصممّح)ِ  أْل ُقممْرآَِن اَ ْل ِه اَ أل ِبمم ألىَ: أقمماَ أعمماَ أت
أل أف أح { أناَ أماَ ُج ِه ْي أل أماَ أع أدْت ِفي أت ْف ِنيِ اَ ّثاَ أواَل ِه}ٍ.ٍ  ّنممُه ِب أيممٌة أأ أناَ أجْزًممماَ ِك

ّنممُه،ِ أكممّرْر ألممْم أِل أت ُقممْرآَِن ِفمميِ أي ْل أل اَ أع أو أسمماَِن ِفمميِ أشمماَ ِة ِل ألمم أم أح
ِة أع ِري ْفممُظ اَلّشمم أل أو ْلممِع ( ْلُخ ِفمميِ اَ ِريٌح)ِ  ألِق أصمم ّط ِه اَل ُيوُِع ِفمميِ ِلُشمم

ُعْرِف ْل أماَِل اَ ْع ِت ألِق أواَِلْس ّط ِفيِ ِلل أو ْوٍُل ( ِه،ِ أق ِفيمم أيٌة)ِ  أناَ ّطمماَ ِك ألممُه أح
ْفممِظ أعممْن ألِق أل ّط ِر اَل أكممّر أت ْلُم ُقممْرآَِن ِفمميِ اَ ْل أسمماَِن اَ ِل ِة أو ألمم أم أح

ألىَ أع أف ِة.ٍ ( أع ِري ّوِل اَلّش أْل ْوُ اَ أرىَ أل ِر أج ْي أغ ِر ِب ْكمم أأْن أممماٍَل)ِ،ِ ِذ أل أكمم أقمماَ
ْعتِك أل ألْت،ِ أخاَ ِب أق أب أف أج أو ْهُر ( ْثٍل أم أصّح)ِ،ِ ِفيِ ِم أْل ِد اَ أراَ ّط ُعْرِف ِل ْل اَ
أياَِن أر أج ْلِع ِب ْلُخ ألممىَ اَ أممماَِل،ِ أع ْل أذاَ اَ ِإ ُكْر ألممْم أفمم ْذ أع أيمم أجمم ألممىَ أر ِر إ ْهمم أم
ْثِل،ِ ْلِم ّنُه اَ ُد أِل أراَ ْلُم ألْت اَ أص أح أنُة،ِ أو ُنوُ ْي أب ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أشمميٌِْء أيِجممُب أل أواَل
ِم أد أعمم ِر ِل ْكمم أوُِض،ِ ِذ ِعمم ْل ُع اَ أقمم أي ُق أو أل ّط ّيمماَ اَل ِع أممماَ أرْج ُه أو أر أكمم ألممىَ أذ أع
ّوِل أْل ِتيِ اَ ْأ ألىَ أي ِنيِ،ِ أع ّثاَ ْيًضاَ اَل ِكْن أأ أع أل ِة أم ّي ألِق ِن ّط  اَل

ُع،ِ(      ْلمم ْلُخ أيِصّح)ِ اَ أيمماَِت315<ص:  أو أناَ ِك ِب ألِق > ( ّط أع اَل أممم
ألُه ِة)ِ  ّي ّن ِتيِ اَل ْأ أي أس أهاَ أو أظُم ْع ِه ِفيِ ُم ِب ألىَ أباَ أع ْوٍُل أو أفْسمُخ أق ْل أيِصممّح اَ
ِة أي أناَ ِك ْل ْيًضاَ ِباَ ألىَ أأ أصّح،ِ أع أْل أهاَ اَ ْن ألُة أوِم أأ ُتممك أمْس ْع أسممك ِب ْف أيممُة أن ِت اَْل

أيِصممّح أو)ِ  أظممًراَ ( أن ِة)ِ  ّيمم أجِم أع ْل ِباَ أنممىَ ( ْع أم ْل ِد ِل أراَ ْلُممم أهمماَ أواَ أداَ أممماَ ِب أعمم
أة،ِ ّي ِب أر أع ْل أل اَ ُء أو ِه أيِجيِ ألُف ِفي ْلِخ ُكوُُر اَ ْذ أممم ْل أكمماَِح ِفمميِ اَ ّن ِر اَل ِظ ّنمماَ اَل

أماَ أد ِل أر ْوُ أو أل أو ِه.ٍ ( أل ِفي ُتك أقاَ ْع أسك ِب ْف أذاَ أن أك ألْت ِب أقاَ ْو أف أأ ْيت)ِ  أر أت اَْش
ْلت ِب أيُة أق أناَ ِك أف ٌء ( أوُاَ أس ْلٍع)ِ  أل ُخ أع ِه أج ِظ ْف أل ًقاَ ِب أل أذاَ أفْسممًخاَ أأْم أط ِإ أو )

ْوُج أأ)ِ اَلّز أد ِة أب أغ ِبِصي ُتِك ( ْق ّل أط أك ٍة)ِ  أض أو أعاَ ْو ُم ْعتِك أأ أل أذاَ،ِ أخاَ أك ألْت ِب ِب أق أف
أناَ ْل ُق أو ِفيِ ( ُع)ِ  ْل ْلُخ ِة اَ أر ِة اَلّصوُ أي ِن ّثاَ ٌق)ِ،ِ اَل أل أط أوُ ( ُه أوُ اَلّراَِجممُح أو ُهمم أف )

أضٌة أو أعاَ أهاَ ُم ْوُُب ِفي ِليٍق)ِ،ِ أش ْع ّقِف أت أوُ أت ُقوُِع ِل ألِق ُو ّط ِه اَل ألممىَ ِفيمم أع
ُبمموُِل،ِ أق ْل ِإْن اَ أنمماَ أفمم ْل أس أفْسممٌخ ُق ْيمم أل ِه أف ْوُُب ِفيمم ِليممٍق،ِ أشمم ْع ألممُه أت )
ُع أل اَلّرُجوُ ْب أظًراَ أق أن أهاَ)ِ  ِل ُبوُ ِة أق أه ِة ِلِج أضمم أو أعاَ ْلُم أرُط اَ أت ُيْشمم أو أهمماَ ( ُل ُبوُ أق

ألْفٍظ ِر ِب ْي أماَ أغ أك أفِصٍل)ِ  ْن ْيِع ِفيِ ُم أب ْل ْوُ اَ أل أف أف ( أل أت أجاٌَب اَْخ ُبمموٌُل إي أق أو
ُتممك ْق ّل أط ْلٍف أك أأ ألممْت ِبمم ِب أق ْيِن أف أف ْل أأ ْكُسممُه)ِ،ِ ِبمم أع ُتممك أو ْق ّل أط ْيِن أك أف ْل أأ ِبمم
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ألْت ِب أق ْلٍف،ِ أف أأ ْو ِبم أأ ُتمك ( ْق ّل ًثماَ أط أل ْلٍف أث أأ ألمْت ِبم ِب أق ًة أف أد ُلمِث أواَِحم ُث ِب
ْلٍف ٌوُ)ِ،ِ أأ ْغ أل ِئِل ِفيِ أف أساَ أم ْل ألِث اَ ّث ألىَ ِفيِ اَلّشاَِمِل ِفيِ اَل ُْلو ّنُه اَ أأ

أل أيِصّح،ِ أهاَ أو أزُم ْل ْلُف أي أْل ْوُ اَ أل أو أل ( ُتك أقاَ ْق ّل ًثاَ أط أل ْلٍف،ِ أث أأ ألممْت ِب ِب أق أف
ًة أد ْلٍف أواَِح أأ أصّح ِب أْل ُع أفاَ ُقوُ ألِث ُو ّث ُوُجمموُُب اَل أِلّن أو ْلممٍف)ِ  أج أأ ْو اَلممّز
ِقّل أت ألِق،ِ أيْس ّط أجُة ِباَل ْو أممماَ أواَلّز ّن أبممُر إ أت ْع أهمماَ ُي ُل ُبوُ أبِب أق أسمم أممماَِل،ِ ِب ْل اَ
ْد أقممم ْتمممُه أو أق أف ِه ِفممميِ أواَ ِر ْد ِنيِ أقممم ّثممماَ ُع أل أواَل أقممم ٌق أي أل ألِف أط ِت ِلْخ

أجاَِب،ِ ِْلي ِلُث اَ ّثاَ أواَل ُبوُِل.ٍ  أق ْل ُع أواَ أق ًة أي أد أظًراَ أواَِح ألىَ أن أهاَ إ ِل ُبوُ أهمماَ أق ّن ِإ أف
ْوُ أبْل ألْم أل ْق ًئاَ أت ْي ُع أل أشمم أقمم ٌء أي ألممىَ أشمميِْ أع أذاَ أو ُع أهمم ُقمموُ ُو ألِث أو ّث اَل

أل ْهُر أيِجُب ِقي ْثِل أم ْلِم ّداَ اَ ألِف أر ِت ِر ِباَِلْخ ُكوُ ْذ أم ْل ألىَ اَ ِر إ ِثي ْأ ّت ِفيِ اَل
أوُِض ِع ْل ُه اَ ُد ْفِس ُي ِإْن أف أو أأ ( أد ِة أب أغ ِليممٍق ِبِصي ْع أتممىَ أت أم ْو أك أتممىَ أأ أممماَ أم

ِنمميِ)ِ،ِ ْيت أط ْع أذاَ أأ ْنِت أكمم أأ ٌق أفمم ِل ٌق أطمماَ ِليمم ْع أت أل أف أف أع ( أل ُرُجمموُ ْبمم أق ألممُه)ِ 
ِء أطممماَ ْع ِْل أل اَ أو أرُط ( أت ُبممموُُل ُيْشممم أق ْل ًظممماَ اَ ْف أل أل ُء أو أطممماَ ْع ِْل ِفممميِ اَ

ْي أأ ِلِس)ِ  أمْج ْل ألممىَ اَ ِر أع ْوُ أفمم ْل أتممىَ اَ أم أد أف ُء ُوِجمم أطمماَ ْع ِْل ألممْت اَ أط ِإْن أب أو
أدْت ألىَ أزاَ ِإْن أماَ أع أو ُه.ٍ ( أر أكمم أل أذ ْو إْن أقمماَ أذاَ أأ ِنمميِ)ِ <ص: إ ْيت أط ْع أأ

أذا316َ أك ْنِت >  أأ ٌق،ِ أف ِل ْي أطاَ أأ أك)ِ  ِل أذ أك أف ٌق ( ِلي ْع أع أل أت ْوِج ُرُجمموُ ِللممّز
ِه أل ِفيمم ْبمم ِء،ِ أق أطمماَ ْع ِْل أل اَ أرُط أو أت ِه ُيْشمم ُبمموُُل ِفيمم أق ْل ًظمماَ اَ ْف ِكممْن( أل أل

ِه ِفي أرُط)ِ  أت ٌء ُيْش أطاَ ْع ألىَ (إ ِر)ِ،ِ أع ْوُ أفمم ْل ّنممُه اَ ّيُة أِل أوُِض أقِضمم ِعمم ْل ِفمميِ اَ
ِة أض أو أعاَ ْلُم أماَ اَ ّن ِإ أكْت أو ِر ِه ُت ِذ ّيُة أه أقِض ْل أتممىَ،ِ ِفيِ اَ أهمماَ أم ّن ِل

أحٌة أ ِري أصمم
ِز ِفيِ أوُاَ ِر أج ْأِخي ّت ألٌة اَل أجِميِع أشاَِم أقمماَِت ِل ْو أْل ّي اَ أأ ْقممٍت أكمم أأْن أو أل أو

أهاَ،ِ أل أم أر أتْش أتاَ ْيُخ أواَْخ ُبموُ اَلّشم أق أأ أح ّي إْسم ِز أراَ ّذِب ِفميِ اَلّشمي أهم ْلُم اَ
أق أحاَ ْل أذاَ إ أتىَ إ أم أتّجاَ،ِ ِب ّنُه ُمْح أأ أذاَ ِب أل إ أتممىَ ألممك ِقيمم أقمماَك أم ْل أز أأ أجمماَ

أل أأْن ُقمموُ أذاَ أت ْئت،ِ إ أممماَ ِشمم ُقمموُُل أك أتممىَ أت ْئت أم أل ِشمم أأْن أيُجمموُُز أو

أل ْئت،ِ إْن أتُقوُ أل ِش ِقي أرُط أل أو أت ْوُُر ُيْش أفمم ْل ْكِفمميِ أبممْل اَ ُء أي أطمماَ ْع ِْل اَ
أل ْب أفّرِق أق ّت ِإْن اَل ألْت أو ُة أطاَ ّد ْلُم أماَ اَ ْيِض ِفيِ أك أق ْل اَلّصممْرِف ِفيِ اَ

ِإْن أو ِم.ٍ ( أل أأْت أواَلّس أد ألِب أب أط أأْن ِب أك ألِق)ِ  ّط ألْت اَل ِنمميِ أقاَ ْق ّل ألممىَ أط أع
أذاَ،ِ أب أك أجاَ أأ أف أضٌة ( أو أعاَ أع أفُم ْوُِب أم أهماَ أشم ّن ِل

أ ٍة)ِ  أل أعاَ ُذُل أج ْبم أل أت أمماَ ْل اَ
ِقّل أممماَ أتْحِصمميِل ِفمميِ أت ِه أيْسمم ْوُج ِبمم ألِق ِمممْن اَلممّز ّط أحّصممِل اَل ْلُم اَ

أرِض،ِ أغ ْل أماَ ِل أة أأّن أك أل أعاَ أج ْل ْذُل اَ أجاَِعِل أب ْل أل اَ أماَ ْل أممماَ أتْحِصيِل ِفيِ اَ
ِقّل أت ِه أيْسمم أعاَِمممُل ِبمم ْل ْعممِل ِمممْن اَ ِف ْل أحّصممِل اَ ْلُم أرِض،ِ اَ أغمم ْل أهمماَ ِل أل أف )
ُع أل اَلّرُجمموُ ْبمم ِه)ِ،ِ أق ِب أوُاَ أذاَ أِلّن أجمم ّق أهمم أهمماَ،ِ أحمم أرُط أل أت ُيْشمم أو ْوٌُر ( أفمم
ِه)ِ،ِ ِب أوُاَ أج ّنُه ِل ْأُن أِل ِة أشمم أضمم أو أعاَ ْلُم أل اَ أق أو أممماَ أفممْر أر ِفي أكمم أن أذ ْيمم أأْن أب

أب ُل ْط ِة أت أغ ٍة،ِ ِبِصي أض أو أعاَ ْو ُم ِليٍق أأ ْع أل أت أن أو ْي أن أأْن أب ُكمموُ ُق أي ِليمم ْع ّت اَل
أأْن ْو ِب أتىَ أأ أم ُوُ ِب ِنمميِ إْن أنْحمم ْقت ّل ْو أط أتممىَ أأ ِنمميِ أم ْقت ّل ألممك أط أذاَ أف أكمم
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ِإْن أهاَ أو أب أجاَ أقّل أأ أأ ْتُه ِمّماَ ِب أر أك ْوُ ألْم أذ أل أو أبْت أيُضّر.ٍ ( أل ًثاَ أط أل ْلٍف)ِ أث أأ ِب
أوُ ُه أهماَ،ِ أو ُك ِل أق أيْم ّلم أط أف أقمًة ( ْل ْو أط أأ ٍة)ِ  أثم أل أث أت ِب أك أوُِض،ِ أعمْن أسمم ِعمم ْل اَ

ٌة أد أوُاَِحمم أف ًبمماَ ( ِلي ْغ أت ِه)ِ  ِثمم ُل ُث ْوُِب ِب أشمم ِة،ِ ِل ألمم أعاَ أج ْل ْوُ اَ ألمم أل أو أهمماَ أقمماَ ّد ِفي ُر
ِدي ِبيمم أة أع أثمم أل ّث ألممك اَل ْلممٌف أو ّد أأ أر ًداَ أفمم ّق أواَِحمم أح أت أث اَْسمم ُلمم ْلممِف ُث أْل اَ
ألِف أم أماَ ِبِخ ّد أق ّنُه أت ْوُ أأ أل أل ْوُج أقاَ ُتك اَلّز ْق ّل ًثاَ أط أل ْلٍف أث أأ ألْت ِب ِب أق أف
ًة أد ِه أواَِح ِث ُل ُث ّنُه ِب ٌوُ أأ ْغ ّنُه أل أغُة أِل ٍة ِصي أض أو أعاَ أف ُم أل أت أهاَ اَْخ أجاَُب ِفي ِْلي اَ

ُبوُُل،ِ أق ْل ِتيِ أواَ ْأ أي أس ألُم أو أك ْل أممماَ اَ أذاَ ِفي أن إ ِلممُك أل أكمماَ أقممًة.ٍ.ٍ إّل أيْم ْل أط
أذا317َ<ص:  ِإ أو أع > ( أل ْو أخمماَ أق أأ ّلمم أوٍُض أط ِعمم أل ِب أوُاٌَء أف أسمم أة)ِ  أعمم أرْج

أل أع أع أج ْل ْلُخ ًقاَ،ِ أأْم أفْسًخاَ اَ أل ٌء أط أوُاَ أس أن أو أوُُض أكاَ ِع ْل أأْم أصممِحيًحاَ اَ

ًداَ،ِ ِإْن أفاَِس أف أهاَ)ِ،ِ ( أط أر أأْن أش أل أك ْعتممِك أقمماَ أل ْو أخاَ ُتممك أأ ْق ّل ٍر أط أناَ ِدي ِبمم
ألىَ ْيممك ِلمميِ أأّن أع أل أة،ِ أع أعمم ِعمميِّ اَلّرْج أرْج أف أل ( أِلّن أو أل)ِ  أط أممماَ أشممْر

أماَِل،ِ ْل أط اَ أشْر ِة أو أعمم أيمماَِن اَلّرْج أف أناَ أت أطاَِن،ِ أي أق أسمماَ أت أي أقممىَ أف ْب أي ُد أو أجممّر ُم
ألِق ّط ُتُه اَل ّي أقِض ُبوُُت أو ِة،ِ ُث أع ِفيِ اَلّرْج أو ْوٍُل ( ِئٌن أق ِر أباَ ْهمم أم ْثممٍل)ِ،ِ ِب ِم
ِد أساَ أف أوُِض ِل ِع ْل أراَِط اَ ِت ِة،ِ ِباَْشم أعم ْوُ اَلّرْج ألم أو ألْت ( ِنميِ أقماَ ْق ّل أذاَ أط أكم ِب

أبممُه،ِ ِق أع ّدْت)ِ  أتمم أب أواَْر أجمماَ أأ أف ُد إْن ( أداَ ِتمم أن)ِ اَِلْر أل أكمماَ ْبمم أق ْو ُدُخمموٍُل ( أأ

ُه أد ْع ألىَ أب أع أصّرْت)ِ  أأ ِة،ِ أو ّد ّتىَ اَلّر أح أضْت ( أق ْن ُة اَ ّد ِع ْل أنْت اَ ِة أباَ ّد ِبمماَلّر
أل أل أو أو أل)ِ  أق أمممماَ أل ِإْن أط أو أمْت ( أل أهمماَ أأْسمم أقممْت ِفي ُل أممماَِل)ِ،ِ أط ْل ِباَ

أسّمىَ ْلُم أن اَ أراَِب ِحي ْلِج أسُب اَ ُتْح ُة أو ّد ِع ْل ْقِت ِمْن اَ أل أو أو ألِق.ٍ ( ّط اَل
ّلُل أيُضّر أخ ٍم أت أل ٍر أك أن أيِسي ْيمم أجمماٍَب أب ِفمميِ إي ُبمموٍُل)ِ  أق ْلممِع أو ْلُخ أممماَ اَ أك
ِة ِفيِ أل أأ ِد،ِ أمْس أداَ ِت ْوُِل اَِلْر أق ْل ألِف ِباَ ِم ِبِخ أل أك ْل ِر اَ ِثيمم أك ْل أيُضممّر اَ أِلّن أف

ألُه ِئ ّد أقاَ أع ِه ُي ِرًضاَ.ٍ  ِب ْع ُم
أل(      أقاَ ْنت أفْصٌل:  ٌق أأ ِل ْيك أطاَ أل أع ْو أو ِليِ أأ ْيك أو أل أذاَ أع أكمم

ْلٍف أأ ألْم أك أو ْق ( ِب أهاَ أيْس أب أل أممماٍَل أط أع ِب أقمم ّيمماَ أو ِع ألممْت أرْج ِب ْو أق أل أل أأ أو
أل)ِ،ِ ّنُه أماَ ُكْر ألْم أِل ْذ أوًُضاَ أي ًطاَ ِع أشْر ألٌة أبْل أو أفممٌة ُجْم ُطوُ ْع ألممىَ أم أع

ألِق،ِ ّط أل اَل ّثُر أف أأ أت أهاَ أي ُق،ِ ِب أل ّط ُغوُ اَل ْل أت أهاَ ِفيِ أو ْفِس أذاَ أن أهمم ألِف أو ِبِخ
أذاَ أماَ ألْت إ ِنيِ،ِ أقاَ ْق ّل ألمميِّ أط أع ْو أو ألممك أأ ألمميِّ أو ْلممٌف أع ّنُه أأ ِإ ُع أفمم أقمم أي

ًناَ ِئ ْلِف،ِ أباَ أْل ُق ِبماَ أفممْر ْل أة أأّن أواَ أجم ْو ُق اَلّز ّلمم أع أت أهماَ أي أزاَُم ِب ِتمم ْل أمماَِل،ِ اَ ْل اَ
أمُل ُيْح ْفُظ أف ّل أهمماَ اَل ْن ألممىَ ِم ِم أع أزاَ ِتمم ْل ْوُج اَِل ُد أواَلممّز ِر أفمم ْن ألِق،ِ أي ّط ِبمماَل

أذاَ ِإ ِتيِ ألْم أف ْأ ِة أيمم أغ ٍة ِبِصممي أضمم أو أعاَ أل ُم ْفممُظ ُحِممم ّل ْنممُه اَل ألممىَ ِم أممماَ أع
ُد ِر أف ْن ِإْن أي أف ِه.ٍ ( أل ِب ْدت أقاَ أر أ

ُد أماَ أ أراَ ُتممك ُيمم ْق ّل أط أذاَ،ِ ِب أكمم ْتُه ِب أق ّد أصمم أو
أوُ ُه أك ِبيُن ِفيِ أف أت أف ْي:  أأ أصّح)ِ  أْل ْنممُه اَ أسممّمىَ ِم ْلُم أنْت إْن ِباَ ألممْت أكمماَ ِب أق

ُكمموُُن أي أنممىَ،ِ أو ْع أم ْل ْيممك اَ أل أع أذاَ أو أوًُضمما318َ<ص:  أكمم ِإْن > ِع ألممْم أفمم
أبْل ْق ْع ألْم أت أق ٌء،ِ أي ِنيِ أشيِْ ّثمماَ أر أل أواَل أثمم أ

ُفممِق أ أوُاَ ّت أك ِفمميِ ِلل ِلمم أِلّن أذ



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

أظ ْفمم ّل ُلُح أل اَل ِم،ِ أيْصمم أزاَ ْلمم ِْل أأّن ِل أكمم أة أل أف أد أراَ ِإْن إ ْقُه ألممْم أفمم ّد أصمم ُت
أفممْت أل ألممىَ أح ّوِل أع أْل أهمماَ اَ ّن أ

ألممُم أل أ ْع ّنممُه أت أد أأ أراَ أ
أك أ ِلمم أنْت إْن أذ أكمماَ

ألْت،ِ ِب ِإْن أق أبْل،ِ ألْم أف ْق أل أت أف،ِ أف ِل ألىَ أح أع ِه أو أوُْج ْل ِنيِ اَ ّثاَ أف أل اَل ْل ِح
ّنُه أر أل أِل أثمم أ

ِديِق أ ّتْصمم ِه،ِ ِلل ْيمم أل ألممىَ أع أع أأْن ُكممّل أو ِإْن أل أكمم أو أة.ٍ ( أد أراَ إ
أهاَ أب أل أط أق)ِ  أب ألِق أس ّط أماٍَل ِلل ْلٍف،ِ ِب أأ أنْت أك أباَ أممماَ ( ِه ِق ُف أوُاَ أت ِل ِر)ِ  ُكوُ ْذ أممم ْل ِباَ

ِه،ِ ْي أل ِإْن أع أد أف أص أء أق أداَ ِتمم ْب ِم اَ أل أك ْل أب أل اَ أوُاَ أجمم ْل أع اَ أقمم ّيمماَ،ِ أو ِع أممماَ أرْج أك
ألُه أماَُم أقاَ ِْل أل اَ ْوُُل أقاَ أق ْل ُلُه أواَ ْوُ أك ِفمميِ أق ِلمم ِه أذ ِنمم أيِمي ِإْن  ِب أو أل ( أقمماَ
ْنت ٌق أأ ِل ألىَ أطاَ ْيك ِليِ أأّن أع أل أذاَ،ِ أع أهُب أك ْذ أممم ْل ّنممُه أفاَ ُتممك أأ ْق ّل أط أك
أذاَ أك أذاَ ِب ِإ ألممىَ أف أع ألممْت)ِ  ِب ِر أق ْوُ أفمم ْل أنْت اَ أبمماَ ُوُجمموُُب ( أر أو أكمم أذ أو أممماَِل)ِ.ٍ  ْل اَ

ِليِّ أزاَ أغ ْل ّنُه اَ ُع أأ أق ُق أي أل ّط ّياَ اَل ِع أل أرْج ُبُت أو ْث أممماَُل،ِ أي ْل أة أِلّن اَ أغ اَلّصممي
أغُة ُكْن ألْم أشْرٍط،ِ ِصي ُه،ِ ِمْن أي أياَ أضاَ أماَ أق ْوُ أك أل أل ْنممت أقاَ ٌق أأ ِل أطمماَ
ألىَ أج أل أأْن أع ّو أز أت أدك،ِ أأ ْع ْو أب ألىَ أأ أليِّ ألك أأّن أع أذاَ،ِ أع أكممىَ أكمم أح أو

ْيِن أه أماَ أوْج أذاَ ِفي أر إ ِم أفّس أزاَ ْل ِْل أبُل أهْل ِباَ ْق ْو ُي ْي أل أأ أع أأ ِر أممم أكمماَ ْن إ
ِة أأ أمْر ْل ُة اَ أد أراَ أك إ ِل ألِف أذ أهاَ ِبِخ ِر أكاَ ْن ِه،ِ ِفيِ إ ِل ْوُ ِليِ أق ْيممك أو أل أذاَ أع أكمم
ْيممُث أبممُل أل أح ْق أهمماَ ُي ْي أل ًعمماَ،ِ أع ْط أة أِلّن أق أغ أنمماَ اَلّصممي أرُب ُه ْقمم ألممىَ أأ إ

ِم أزاَ ْل ِْل ُكْن ألْم إْن اَ ًة أت أر ِه ِه أظاَ أك،ِ ِمممْن ِفي ْلمم ّنُف ِت أصمم ْلُم ْيممُث أواَ أح
أر ّب أهِب أع ْذ أم ْل أق ِباَ ُه أممماَ أسمماَ أر أكمم ِلمميِّ أذ أزاَ أغ ْل أقممًة اَ ِري ّنممُه أط ُه أِل أر أكمم أذ

أيًة أكاَ أهِب.ٍ  ِح ْذ أم ْل ِل
ِإْن(      أل أو ْنت إْن أقاَ ًفاَ ِليِ أضِم ْل ْنت أأ أأ ٌق،ِ أف ِل أنْت أطاَ أضِم أف

ِر ِفيِ ْوُ أف ْل أنْت اَ أهاَ أباَ أم ِز أل ْلُف أو أْل ِإْن اَ أل أو أتممىَ أقمماَ ْنت)ِ،ِ أم ِلمميِ أضممِم
ًفاَ ْل ْنِت أأ أأ ٌق أف ِل أتىَ أطاَ أم أف ْنت ( أقمْت)ِ،ِ أضِم ُل ُق أط أفممْر ْل أم أممماَ أواَ ّد أقمم أت
ِنيِ إْن ِفيِ ْيت أط ْع أتىَ أأ أم ِنيِ،ِ أو ْيت أط ْع أس أأ ْي أل ْوِج أو ُع ِللّز أل اَلّرُجوُ ْبمم أق

أماَِن،ِ أل اَلّض أرُط أو أت ُبموُُل ُيْشم أق ْل ًظماَ اَ ْف أمماَ أل أم أك ّد أقم أك،ِ أت أنماَ ِإْن ُه أو )
أنْت أن أضممِم ْلممٍف ُدو ِء ألممْم أأ أفمماَ ِت ْن ْق)ِ ِل ُلمم ْط ّلممِق أت أع ْلُم ِه،ِ اَ ْيمم أل ْوُ أع ألمم أو )
أنْت ْيِن أضِم أف ْل أقْت)ِ،ِ أأ ُل ِد أط ُوُُجوُ ّلِق ِل أع ْلُم ِه اَ ْي أل أع أع ٍد أم ِزيمم ألِف أم ِبِخ

أم أماَ ّد أق ُتممك ِفيِ أت ْق ّل ْلٍف،ِ أط أأ ألممْت ِبم ِب أق ْيِن أف أف ْل أأ ّنمُه ِبم ٌوُ،ِ أأ ْغم أهمماَ أل ّن ِل
أ

أغٌة أرُط ِصي أت أهاَ ُيْش ُق ِفي ُف أوُاَ أجاَِب،ِ أت ِْلي ُبوُِل اَ أق ْل ُد ُثّم أواَ ِزي أم ْل ُغمموُ اَ ْل أي
أنُه،ِ أماَ ْوُ أض أل أصْت أو أق ْو أن أدْت أأ ِليِق ِفيِ أزاَ ْع ّت ِء اَل أطمماَ ْع ِْل ْكُم،ِ ِباَ ْلُح أفمماَ

أماَ أر أك ِك أناَ ُذ ُبوُُض ُه ْق أم ْل ُد أواَ ِئ ألىَ اَلّزاَ أق أماَ أع ّل ِه أع أنٌة ِب أماَ ُه.ٍ أأ أد ْن ِع
ْوُ أل أو أل ( ّلِقيِ أقاَ أسك أط ْف ْنت إْن أن ًفاَ،ِ ِليِ أضِم ْل ألْت أأ أقمماَ ْقممِت أف ُل أط

ْنت أضِم ْو أو ْي أأ أأ ْكُسُه)ِ  ْنت أع ْقممت،ِ أضممِم ُل أط أنْت أو أبمماَ ْلٍف ( أأ ِإْن ِبمم أفمم
أرْت أص أت ْق ألىَ اَ أماَ أع ِه ِد أح أة أأ أن ُنوُ ْي أب أل)ِ  أل أف أل أو ِء أممماَ أفمماَ ِت ْن ِة،ِ ِل أقمم أف أوُاَ ْلُم اَ

ِفيِ ِة أو أق أف أوُاَ ْلُم أرُط اَ أت ُد ُيْش ِليِق،ِ ُوُجوُ ْط ّت أماَِن اَل ألىَ أواَلّض <ص: أع
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ِر،319ِ ْوُ أف ْل أل > اَ ِقي ْكِفيِ أو أماَ أي ُه ُد أل ُوُجوُ ْب أفّرِق،ِ أق ّت أل اَل أرُط أو أت ُيْش
ُء أطاَ ْع أماَِل إ ْل ِلممِس،ِ ِفيِ اَ أمْج ْل أل اَ أفممىَ أو أد أأّن أيْخ أراَ ْلُممم أماَِن اَ ِباَلّضمم

أناَ ُبمموُُل،ِ ُه أق ْل أزاَُم اَ ِتمم ْل أن أواَِل أماَِن ُدو ِر اَلّضمم أتِقمم ْف ْلُم ألممىَ اَ ِة.ٍ إ أل أصمماَ أْل اَ
أذاَ ِإ أو أق ( ّلمم ِء أع أطمماَ ْع ِإ ْتُه أممماٍَل ِب أع أضمم أوُ أن أف ْيمم ِه أب ْي أد أقممْت)ِ،ِ أيمم ُل ِإْن أط أو
أع أن أت ِه ِمْن اَْم ْبِض أهاَ أِلّن أق أن ِكي ُه أتْم ّياَ ْبممِض ِمممْن إ أق ْل ٌء اَ أطمماَ ْع أهمماَ،ِ إ ْن ِم
أوُ ُه أناَِع أو ِت ْبِض ِمْن ِباَِلْم أق ْل ّوٌُت اَ أف ِه،ِ ُم ّقمم أح أل ِل ِقيمم ُق أل أو ُلمم ْط أِلّن أت

أء أطمماَ ْع ِْل أممماَ اَ ّن ِتممّم إ ِم أي ِلي ّتْسمم ِم ِباَل ّل أسمم ّت أصممّح أواَل أْل أواَ ْي ( أأ ُلُه)ِ  ُدُخمموُ
أطممىَ ْع ْلُم ِفمميِ اَ ْلممِك ( ِلُم ِه)ِ  ِكمم ْل ِة ُم أأ أمممْر ْل أع اَ ُبْضمم ْل ُقمموُِع اَ ُوُ ألِق ِب ّط اَل
أضاَِن أوُ ِع ْل أناَِن أواَ أر أقاَ أت ْلِك،ِ ِفيِ أي ْلِم ِنيِ اَ ّثمماَ ْدُخُل أل أواَل ِه ِفمميِ أيمم ِكمم ْل ُم

أل أِلّن ْلِك ُحُصوُ ْلِم ِر ِمْن ألُه اَ ْي ْفٍظ أغ ّلٍك أل أم أهمماَ ِمممْن ُم ِت أه ٌد ِج ِعيمم أب
ّد أر ُي أطىَ أف ْع ْلُم ُع اَ أج ُيْر ألىَ أو ِر إ ْه ْثِل.ٍ  أم ْلِم اَ

ِإْن(      أل أو ِنيِ)ِ،ِ إْن أقاَ أبْضت أق أذاَ أأ ْنت أك أأ ٌق أف ِل أوُ أطاَ ُه أل)ِ  ِقي أف )
ِفمميِ ِء)ِ  أطمماَ ْع ِْل أكاَ أر أممماَ أجِميممِع ( أكمم ِه،ِ أذ ْنممُه ِفيمم أراَُط أوِم ِت ِر اَْشمم ْوُ أفمم ْل اَ

ْلُك ُبوُِض أوِم ْق أم ْل أظًراَ اَ ألىَ أن ّنُه إ ُد أأ أص ْق ِه ُي ُد أماَ ِب أص ْق ِء،ِ ُي أطمماَ ْع ِْل ِباَ
ّنُه أأ أصّح)ِ  أْل أواَ ِر ( ِئ أساَ أك أِلّن ( ِليِق)ِ  ْع ّت أض اَل أباَ ْق ِْل أتِضيِ أل اَ ْق أك أي ِلي ّتْم اَل

ألِف ِء ِبِخ أطاَ ْع ِْل أل اَ أرىَ،ِ أأ ّنُه أت أذاَ أأ أل إ ُه ِقي أطاَ ْع ّيًة أأ ِط أم أع ِه ْنُه ُف ِم
ِليُك،ِ ّتْم أذاَ اَل ِإ أل أو أضُه ِقي أب ْق أهْم ألْم أأ ْف ْنُه ُي أك ِم ِل أل أذ أف ْي ( أأ ُكممُه)ِ  ِل أيْم

أض ُبوُ ْق أم ْل أل اَ ُع أو ألىَ أيْرِج ِر إ ْه ْثممِل أم ْلِم أل  اَ أو أرُط ( أت أبمماَِض ُيْشمم ْق ِْل ِل
ِلٌس ْلت أمْج ُق ُق أل ّط ُع)ِ اَل أق أي ّياَ أو ِع أرْج أرُط ( أت ُيْشمم ّقممِق أو أح أت ِة)ِ ِل أف اَلّصمم

أيِ ِه أباَُض أو ْق ِْل أضّمُن اَ أت ْلُم ْبِض اَ أق ْل ُه ِل ُذ أأْخ ِه ( ِد أي أهاَ ِب ْن ْوُ ِم أل أهًة أو أر ْك ُم
ّلُه أاَل ألُم)ِ،ِ أو ْع أل أأ ْكِفيِ أف ُع أي أوُْض ْل أن اَ ْي ِه أب ْي أد أل أي ُع أو أن ُذ أيْم أْلْخ ًهاَ اَ أكْر

ُقمموُِع ِمْن ألِق ُو ّط ِد اَل ُوُُجمموُ ِة320<ص:  ِل أف ِه > اَلّصمم ِفمم أل ِفمميِ ِبِخ
ِليِق ْع ّت ِء اَل أطمماَ ْع ِْل أتِضمميِ ِباَ ْق ْلُم ِليممِك،ِ اَ ّتْم أهمماَ ِلل ّن ِل

أط ألممْم أ ْعمم أل ُت أقمماَ أو
أماَُم ِْل ْكِفيِ اَ ُع أي أوُْض ْل أن اَ ْي ِه أب ْي أد أكىَ أي أح ِذ ِفيِ أو أْلْخ ًهمماَ اَ ْيِن أكْر أل ْوُ أقمم

أممماَ ُه أجُح ْوُ أأْر ألمم أو ُع.ٍ ( ْنمم أم ْل أق اَ أل ّط أق)ِ اَل ّلمم ِء أع أطمماَ ْع ِإ ِب ٍد ( ْبمم أفُه أع أصمم أو أو
ٍة أف ٍم ِبِص أل ْتُه)ِ،ِ أس أط ْع أأ ًداَ أفمم ْبمم أل أع ِة ( أف ْو ألممْم ِباَلّصمم أأ ْق)ِ  ُلمم ْط أهمماَ أت ِب

أقممْت ُل أط ِليًماَ)ِ  أسمم أكممُه ( أل أم ْوُج أو ْو اَلممّز ًبمماَ أأ ِعي أم أع ( أممم ألممُه)ِ  ُقمموُِع أف ُو
ألِق ّط ِه،ِ اَل ْيممِب ِبمم أع ْل ِل ُه)ِ  ّد أر ْهممُر ( أم أو ْثممٍل ( ِفمميِ ِم ْوٍُل أو ُتممُه أقمم أم ِقي
ِليًماَ)ِ،ِ أس أس ْي أل أب أأْن ألُه أو ِل أطاَ ٍد ُي ْب أع أك ِب ْل ِت ِة ِب أف ٍم اَلّص ِلي ُقوُِع أس ُوُ ِل
ألِق ّط أطىَ اَل ْع ْلُم ألِف،ِ ِبمماَ ْوُ أممماَ ِبِخ أل ألمم ُتممك أقمماَ ْق ّل ألممىَ أط ٍد أع ْبمم أع
ُتُه أف أذاَ ِص ألْت،ِ أك ِب أق ْتُه أف أط ْع أأ ًداَ أو ْب أك أع ْل ِت ِة ِب أف ًبمماَ اَلّص ِعي ُه،ِ ألممُه أم ّد أر

أبُة أل أطاَ ْلُم ٍد اَ ْب أع ٍم ِب ِلي أق أِلّن أس أل ّط أع اَل أق أل أو ْب أطمماَِء أق ْع ِْل ُبوُِل اَ أق ْل ِبمماَ
ألىَ ٍد أع ْب ِة،ِ ِفيِ أع ّذّم ِفيِ اَل ِه أو ِة أوْج أل أأ أتاَِب أمْس ِك ْل ّد أل اَ أد أيُر ْبمم أع ْل اَ
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ُذ أبْل ْأُخمم أش أي أو أأْر ْيممِب.ٍ  أع ْل ْوُ اَ ألمم أو ِفمميِ ( أل)ِ  ِليممِق أقمماَ ْع ّت أطمماَِء اَل ْع ِْل ِباَ
ألممْم أو ًداَ)ِ  ْبمم أع ْفُه ( أقممْت أيِصمم ُل أط ألممىَ ( أع ٍد)ِ  ْبمم أع ّي ِب ٍة أأ أف أن ِصمم (إّل أكمماَ

ًباَ ْغُصوُ أصّح)ِ،ِ ِفيِ أم أْل أء أِلّن اَ أطاَ ْع ِْل أتِضيِ اَ ْق أك،ِ أي ِلي ّتْم أماَ اَل أم أك ّد أق أت
أل ِكممُن أو ِليممُك ُيْم ْغُصمموُِب،ِ أتْم أم ْل ِنيِ اَ ّثمماَ ُق أواَل ُلمم ْط ْغُصمموُِب أت أم ْل ِباَ

ُلوُِك،ِ أمْم ْل أج أِلّن أكاَ ْو ِلممُك أل اَلّز أطممىَ،ِ أيْم ْع ْلُم ِإْن اَ أن أو ًكمماَ أكمماَ ُلوُ أمْم
أهاَ أماَ أل ِتيِ ِل ْأ أي أل أس أنىَ أف ْع ِر أم أباَ ِت ْع أهاَ ِل ِك ْل ألممُه ألُه ُم أو ْهممُر ( ْثممٍل)ِ أم ِم

أدُل أطىَ أب ْع ْلُم ِر اَ ّذ أع أت ِه ِل ِك ْل ّنُه ألُه ُم ُذ أِل أخ ْؤ أوًُضاَ،ِ ُي أوُ ِع ُه ُهمموٌُل أو أمْج
أد ْنمم ِليممِق ِع ْع ّت ُهمموُُل اَل أمْج ْل ُلُح أل أواَ أوًُضمماَ،ِ أيْصمم أل ِع ِتيِ أو ْأ ْوٌُل أيمم أقمم

ألممىَ ِبمماَلّرُجوُِع ِة إ أممم ِقي ْل أل أِلّن اَ ُهمموُ أمْج ْل أرُف أل اَ ْعمم ُتممُه ُت أم ّتممىَ ِقي أح
أع أهاَ،ِ أيْرِج ْي أل ألُم إ ْع ُي أم ِمّماَ أو ّد أق أراَُط أت ِت ِر اَْش ْوُ أف ْل ِليِق ِفيِ اَ ْع ّت أأْن اَل ِبمم
أن أتمىَ ُدو أر أم أصم أت ْق ّنُف أواَ أصم ْلُم ألمىَ اَ ِء أع أناَ ْث ِت ْغُصموُِب،ِ اَْسم أم ْل ِإْن اَ أو
أن أرُك أكاَ أت ْلُمْش ألممُه اَ ْث أممماَ ِم أر ِفي أكمم ّنممُه أذ ْغُصمموُُب أِل ْعممِض،ِ أم أب ْل ْوُ اَ ألمم أو

أفُه أص ٍة أو أف أن ِبِص ِة ُدو أف ِم ِص أل ْتُه اَلّس أط ْع أأ أك أف ْل ِت ِة ِب أف أقْت،ِ اَلّص ُل أط
ألُه ْهُر أو ْثٍل أم ألُه ِم أد أماَ أب أم ِل ّد أق أماَ أت ألُه أك ّي أقاَ ِد أوْر أماَ ْل اَ

ْوُ(      أل أك أو أل أقًة أم ْل أقْط أط ألْت أف أقاَ ِنمميِ أف ْق ّل ًثمماَ أط أل ْلٍف أث أأ ِبمم
أق ّل أط أة أف أق ْل ّط ألُه اَل ْلٌف أف ّنُه )ِ،ِأأ أل أِل أصم أك أح ْلم ِت ِة ِب أق ْل ّط ُد اَل ْقُصموُ أم
ألِث ّث أوُ اَل ُه أممُة أو ْلُحْر أرىَ اَ ْبم ُك ْل أل اَ ِقيم أو ُثمُه)ِ،ِ ( ُل ًعماَ ُث ِزي ْوُ أسمّمىَ أت ْلُم ِل
ألممىَ ِد أع أد أعمم ْل ُئوُِل،ِ اَ أمْسمم ْل أممماَ اَ ْوُ أك أن ألمم ِلممُك أكمماَ أث أيْم أل ّث أق اَل ّلمم أط أف

ًة،ِ أد أل أواَِح ِقي أو أمْت إْن ( ِل أوُ أع ُه أو أل)ِ  أحاَ ْل ّنُه اَ ِلُك أل أأ أقممًة،ِ إّل أيْم ْل أط
أِلّن ْلٌف)ِ  أأ أفمم أد ( أراَ ْلُممم ألممُة اَ أحاَ ْل ِه أواَ ِذ أث،ِ ِلمميِ أكّمممْل أهمم أل ّث ِإّل اَل أو )

أماَ ِل ُثُه)ِ  ُل ُث أم أف ّد أق ّوُل أت أْل ِه أنّص أواَ ْي أل ِر،ِ ِفيِ أع أص أت ْلُمْخ ِنيِ اَ ّثاَ ألُه أواَل أقاَ
ِنيِّ أز ْلُم أفّضُل اَ ْلُم أل أواَ أم أل أح ّو أْل ألىَ اَ ِة أع أل ِم،ِ أحاَ ْل ِع ْل ِنيِ اَ ّثاَ ألىَ أواَل أع

ِة أل ْهِل،ِ أحاَ أج ْل أل اَ ِقي ُع أو ألىَ أيْرِج ِر إ ْه ْثِل،ِ أم ْلِم أل اَ ِقي أء أل أو ألممُه أشيِْ
ّنُه ْق،ِ ألْم أِل ّل أط أماَ ُي ْوُ أك أل أو ألْت.ٍ ( أأ أبْت أس أل أقًة أط ْل ْلٍف أط أأ أق)ِ ِبمم ّلمم أط أف

أقًة،ِ ْل ٍة أط أئمم ِبِماَ أع ( أقمم ُه أو أضمماَ ِر ِل ٍة)ِ  أئمم أهمماَ ِبِماَ أل ِب ِقيمم أو >321<ص:  (
أماَ أك ْلٍف)ِ  أأ ْوُ ِب أت أل أك أوُِض،ِ أعْن أس ِع ْل ُغوُ اَ ْل أي ْكُر أو ِة ِذ أئمم ْلِماَ أقممًة اَ أف أوُاَ ُم

أهاَ،ِ أل أل ِقي أو ِة،ِ أل ( أف أل أخاَ ْلُم ِل ُع)ِ  أق أماَ أي ْوُ أك أل أل ْنت أقاَ ٌق أأ ِل ْلٍف،ِ أطمماَ أأ ِبمم
ألْت ِب أق ٍة أف أئ ُق ِبِماَ أفْر ْل ِهٌر،ِ أواَ ْوُ أظاَ أل أو ألْت ( ِنمميِ أقاَ ْق ّل ًداَ أط ْلٍف،ِ أغمم أأ ِبمم
أق ّل أط ًداَ أف ْو أغ ألُه أأ ْب ّنُه أق أِل أنْت)ِ  أل أباَ أص أهاَ أح ُد ْقُصوُ أد أم أزاَ ِه أو ِلمم ْعِجي أت ِب

ِة،ِ ِفيِ أي ِن ّثاَ ِر اَل ْه أم ِب ًعاَ ( ْط أق ْثٍل)ِ  أل ِم ِقيمم أو ْوٍُل ِفمميِ ( أسممّمىَ)ِ.ٍ أقمم ْلُم ِباَ
ِفيِ ْوُِل أو أق ْل ِر اَ أخ ِهُر اَْل ّظاَ ِر اَل ْه أم ْثِل ِب ْلِم أوْجُه اَ ْطِع أو أق ْل ِه،ِ اَ أأّن ِب ِبمم
أذاَ أع أه ْل ْلُخ ألُه اَ أخ ِر أشْرُط أد ْأِخي ألِق،ِ أت ّط أوُ اَل ُه ٌد أو ّد أل أفاَِس أت ْع ِه،ِ ُي ِب

ُقُط أيْس أوُِض ِمْن أف ِع ْل ُلُه أماَ اَ ِب أقاَ أوُ ُي ُه ُهمموٌُل،ِ أو ُكمموُُن أمْج أي ِقيِ أف أبمماَ ْل اَ
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ُهوًُل ُهوُُل أمْج أمْج ْل ّيُن أواَ أع أت ُع أي ِه اَلّرُجوُ ألىَ ِفي ِر إ ْه ْثِل،ِ أم ْلِم أل اَ ِقيمم أو
أهاَ إْن أق ّل ِلًماَ أط ألِن أعاَ ْط ُب أرىَ أماَ ِب أهاَ أج ْن أع ِم أق ّياَ،ِ أو ِع أل أرْج أيِجممُب أو

ْوُ أماٌَل،ِ أل أد أو أص أء أق أداَ ِت ْب ألِق اَ ّط أع اَل أق ّياَ أو ِع ِإْن أرْج ْتممُه أفمم أم أه ّت أف اَ ألمم أح
ألُه ْبُن أقاَ ِة،ِ اَ أع ْف ْوُ اَلّر أل أهاَ أو أق ّل أد أط ْع ِد ُمِضيِّ أب أغ ْل أذ اَ أف ّياَ أن ِع ّنُه أرْج أِل

أف أل أهاَ أخاَ أل ْوُ أن أق أكاَ ًئاَ أف ِد أت ْب ِإْن ُم أر أف أك أل أماًَل أذ ّد أف ُبوُِل.ٍ ِمْن ُب أق ْل اَ
ِإْن(      أل أو أذاَ أقاَ أر إ ّداَ ْلت)ِ اَل أخ ْنت أد أأ أف ٌق ( ِل ْلٍف أطاَ أأ ألْت ِب ِب أق أف
ألممْت أخ أد أقممْت أو ُل ألممىَ أط ِد اَلّصممِحيِح)ِ،ِ أع ُوُُجمموُ ّلممِق ِل أع ْلُم ِه اَ ْيمم أل أع أع أممم
ُبمموُِل،ِ أق ْل أل اَ ِقيمم ُق أل أو ُلمم ْط أة أِلّن أت أضمم أو أعاَ ْلُم أبممُل أل اَ ْق أق،ِ أت ِليمم ْع ّت اَل

ُع ِن أت أيْم أعُه أف ُبوُُت أم أماَِل،ِ ُث ْل أتِفيِ اَ ْن أي ُق أف أل ّط ُبوُُط اَل أمْر ْل ِه،ِ اَ أر ِب أشاَ أأ أو
ِء أفاَ ْل ِه،ِ ِفيِ ِباَ ِل ْوُ ألْت أق ِب أق ألىَ أف أراَِط إ ِت أصمماَِل اَْشمم ّت ُبمموُِل اَ أق ْل أل اَ أقمماَ أو

ّفاَُل أق ْل أتِمُل اَ أر أأْن أيْح ّي أخ أن ُي ْي أل أأْن أب أب ْق أحمماَِل،ِ ِفمميِ أي ْل أن اَ ْيمم أب أأْن أو

أل أبمم ْق أد أي ْنمم ِد ِع ِة ُوُجمموُ أف أسممّمىَ)ِ،ِ اَلّصمم ْلُم ِباَ أممماَ ( ألِق ِفمميِ أك ّط اَل
ِفمميِ أو ِز.ٍ ( أجمم ْن ْلُم ٍه اَ ْو أوْجمم ْوٍُل أأ ِر أقمم ْهمم أم أِلّن ِب ْثممٍل)ِ  أة ِم أضمم أو أعاَ ْلُم أل اَ

أبُل ْق أق،ِ أت ِليمم ْع ّت ِإْن اَل ألممُه أو ِب ُق أق أل ّط ّثُر اَل أؤ ُيمم ِد ِفمميِ أف أسمماَ أوُِض أف ِعمم ْل اَ
ُع أج ُيْر ألىَ أو ِر إ ْه ْثِل أم ْلِم ِهُر اَ أظاَ ِة أو أر أباَ ِع ْل أل أأّن اَ أممماَ ْل أممماَ اَ ّن أيِجممُب إ

ألِق،ِ ّط أوُ ِباَل ُه أسّمىَ ِفيِ أو ْلُم أصّح أوْجٌه اَ أْل ِة أأْصممِل ِفيِ أواَ أضمم ْو اَلّر
ِه ُوُجوُُب ِليِم أحاَِل،ِ ِفيِ أتْس ْل أع اَ ِب أت أحّرُر أو ْلُم ِد ِفيِ اَ ّد أر ّتمم أأّن ِفمميِ اَل

أف أل ْلِخ أهاَِن اَ ْو أوْج ألِن أأ ْوُ ِفيِ أق ِة أو أض ْو أهاَ اَلّر ِل أأْص أهاَِن أو أقاَُل أوْج ُي أو
ألِن.ٍ <ص:  ْوُ أيِصمممّح322أقممم أو ُع > ( أل ِت ِبممميِّ اَْخ أن ِإْن أأْج أهمممْت أو ِر أك

أك ِل أذ أجُة)ِ  ْو أزاَُمُه اَلّز ِت ْل أل أواَ أماَ ْل ٌء اَ أداَ أهمماَ أف ِم أل أزاَ ِت ْل أممماَِل أكمماَ ْل ْتممِق اَ ِع ِل
ِد ّي ُه،ِ اَلّس أد ْب ْد أع أق ُكوُُن أو أك ِفيِ ألُه أي ِل أرٌض أذ أهاَ أصِحيٌح أغ ِليِص أتْخ أك
ُء ِمّمْن أة ُيِسيِ أر ِعْشمم ْل أهمماَ،ِ اَ أهمماَ أل ُع أن أيْم أهمماَ أو أق ُقوُ أوُاٌَء ُح أسمم أهمماَ أو أع أل أت اَْخ
ألْفِظ ألٍق ِب ْفِظ أأْم أط أل ْلٍع ِب ًء ُخ أنمماَ ألممىَ ِب ّنممُه أع ٌق،ِ أأ أل ِإْن أط أنمماَ أفمم ْل ُق

ّنُه أخ أِلّن أيِصّح ألْم أفْسٌخ إ أفْس ْل أل اَ أبٍب ِب ُد أل أس ِر أف ْن ِه أي ْوُج،ِ ِب اَلممّز
أل ُبُه أيِصّح أف أل ْنُه.ٍ  أط ِم

أوُ(       ُه أهاَ أو ألِع ِت ًظاَ أكاَْخ ْف أوُ أل ُه أف ْكًماَ)ِ  ِنِب ِمْن أوُح ْوِج أجاَ اَلّز
ُء أداَ ِت ْب ٍة،ِ اَ أض أو أعاَ أهاَ ُم ْوُُب ِفي ِليٍق أش ْع ِنِب أوِمْن أت ِبيِّ أجاَ أن أْلْج أداَُء اَ ِتمم ْب اَ

ٍة أض أو أعاَ أهاَ ُم ْوُُب ِفي ٍة،ِ أش أل أعاَ أذاَ أج ِإ أل أف ْوُج أقاَ ِبمميِّ اَلّز أن أْلْج ْقممت ِل ّل أط
ِتيِ أأ أر ألىَ اَْم ْلٍف أع ِتك ِفيِ أأ أل،ِ ِذّم ِب أق ْو أف أل أأ ِبمميِّ أقمماَ أن أْلْج ْوِج اَ ِللممّز

ْق ّل أتك أط أأ أر ألىَ اَْم ْلٍف أع ِتيِ،ِ ِفيِ أأ أبُه ِذّم أجاَ أأ أع أف أق ُق أو أل ّط ًنمماَ اَل ِئ أباَ
أسّمىَ ْلُم ْوِج ِباَ ِللّز أع أأْن أو أل أيْرِج ْب ُبوُِل أق ِبيِّ أق أن أْلْج أظًراَ اَ ْوُِب أن أشمم ِل

ِليِق ْع ّت ِبيِّ اَل أن أْلْج ِل أع أأْن أو أل أيْرِج ْبمم ِة أق أبمم أجاَ ْوِج إ أظممًراَ اَلممّز ْوُِب أن أشمم ِل
ِة أل أعاَ أج ْل ألىَ اَ ِر إ ْي أك أغ ِلمم ِم ِمممْن أذ أكمماَ أْلْح ِفمميِ اَ أهمماَ)ِ  ِل ِكي أوُ ِل أو ألِع ( ِت اَِلْخ
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أأْن أع ( ِل أت أماَ ألُه)ِ،ِ أيْخ أع أأْن ألُه أك ِل أت أهاَ أيْخ أأْن أل أح ِب أصممّر ألِل ُي ْق ِت ِباَِلْسمم
ْو ِة أأ ألمم أكاَ أوُ ْل ْو اَ أي أأ ِوُ ْنمم أك أي ِلمم ِإْن أذ أصممّرْح ألممْم أفمم ألممْم ُي ِوُ أو ْنمم أل أي أقمماَ

ِليِّ،ِ أزاَ أغ ْل أع اَ أق أهاَ أو ِد أل ْوُ أع ِه ِل ِتمم أع أف ْن ِبمميِّ أم أن أِلْج أو أهمماَ.ٍ ( ْي أل ِفمميِ إ أهمماَ)ِ  ُل ِكي ْوُ أت
ألِع ِت ّيُر اَِلْخ أخ أت أت أف ْيًضاَ ( أأ أيِ)ِ  أن ِه ْي ألِع أب ِت أهاَ اَِلْخ ألِع أل ِت أأْن ألُه أواَِلْخ ِبمم
أح أصّر ْو ُت أي أأ ِوُ ْن أك أت ِل أماَ أذ أم أك ّد أق ِإْن أت أقممْت أف أل ْط أع أأ أقمم أهمماَ أو ألممىَ أل أع
أياَِس أم أماَ ِق ّد أق ِليِّ أعْن أت أزاَ أغ ْل ْيممُث اَ أح أح أو ِة أصممّر ألمم أكاَ أوُ ْل أهمماَ ِباَ ْن ْو أع أأ

ِبيِّ،ِ أعْن أن أْلْج ْوُج اَ ِلُب أفاَلّز أطاَ أل ُي ّك أوُ ْلُم ِإّل اَ أب أو أل أر أطاَ أباَِش ْلُم ُثممّم اَ
ُع ألىَ أيْرِج ّكِل أع أوُ ْلُم ْيممُث اَ أوُىَ أح أع أنمم ْلمم ْلُخ ْوُ اَ ألمم أو أع ألممُه.ٍ( ألمم أت أرُجممٌل اَْخ

أح أصّر ِه أو ِت أل أكمماَ أوُ أهمماَ ِب ِفي ًبمماَ)ِ  ِذ ألممْم أكاَ أِلّن ( ْق)ِ  ُلمم ْط أق أت أل ّط ُبمموٌُط اَل أمْر
أممماَِل ْل ألممْم ِباَ ِزْمممُه أو أت ْل ٌد أي أممماَ أواَِحمم ُه ْن أهمماَ ِم ُبوُ أأ أو ِبيِّ ( أن أأْج ُع أكمم ِلمم أت أيْخ أف

ْي أأ ِه)ِ  ِل أماَ أك ألُه أيُجوُُز ِب ِل ِإْن أذ أفمم أع ( ألمم أت أهمماَ اَْخ ِل أماَ أح ِب أصممّر ِة)ِ أو ألم أكاَ أوُ ِب
أهاَ ْن ًباَ أع ِذ ْو أكاَ أأ ٍة ( أي أل ّنُه ألْم ِو أِل ْق)ِ  ُل ْط أس أت ْي ِليِّ أل أوُ أك ِفيِ ِب ِلمم أل أذ أو

ِكيٍل ِه،ِ أو ْو ِفي أأ ألٍل ( ْق ِت أع ِباَْس أل أخ ْغُصوٍُب)ِ،ِ أف أم ّنُه ِب >323<ص:  أِل
أصّرِف ّت ِر ِباَل ُكوُ ْذ أم ْل أهمماَ ِفيِ اَ ِل ُع ألممُه أغاَِصممٌب أماَ أقمم أي ُق أف أل ّط ًنمماَ اَل ِئ أباَ

أزُمُه ْل أي ْهُر أو ْثٍل،ِ أم ِفيِ ِم ْوٍُل أو أدُل أق أماَِل أب ْل ُذوِل اَ ْب أم ْل أممماَ اَ أم أك ّد أقمم أت
أل ّو أبمماَِب أأ ْل ألِع ِفمميِ اَ ِت ِة اَْخ أممم أْل ْيممِن اَ أع ِد،ِ أممماَِل ِب ّي ِإْن اَلّسمم ألممْم أو

أصّرْح ٍء ُي أشيِْ أر ِمّماَ ِب أك أأْن أذ أهاَ أك أع أل أت ٍد اَْخ ْب أع ْو ِب ِه أأ ِر ْيمم أر أغ أكمم ّنممُه أذ أأ

أهاَ ِمْن ِل أتِصًراَ أماَ ْق ألىَ ُم أك أع ِل أع أذ أق ُق أو أل ّط ّياَ اَل ِع ِر أرْج أحْج ْل ِه ِل ْي أل أع
أهاَ ِفيِ ِل أماَ أماَ أر،ِ ِب أك أماَ أذ ْلممِع ِفيِ أك ِة،ِ ُخ أه أج اَلّسممِفي أخممّر أقاَِضمميِ أو ْل اَ

ْيٌن أس ْلِع ِمْن ُح ْلُخ ْغُصوٍُب اَ أم أع ِب ُقوُ ألِق ُو ّط ًناَ اَل ِئ ُد أباَ ُعوُ أي ألِن أو ْوُ أق ْل اَ
أوُاَِجِب ِفيِ ْل  اَ

أعْت أفْصٌل(      ّد ًعاَ (اَ ْل أر ُخ أك ْن أأ أق أف ّد ْذ ُص ِه)ِ إ ِن أيِمي أْلْصممُل ِب اَ
أدُمُه،ِ ِإْن أع أمْت أف أقاَ ِه أأ أة ِب أن ّي ْيِن أب أل أيِ أرُج أهمماَ ُقِضمم أل ِب أل أو ّنممُه أممماَ أِل

ُه ِكُر ْن أد أأْن إّل ُي ُعوُ أف أي ِر أت ْع أي ْلِع،ِ أو ْلُخ ّقُه ِباَ أتِح أيْس ألُه أف ّي أقاَ ِد أوْر أممماَ ْل اَ
ِإْن أو أل ( ُتك أقاَ ْق ّل أذاَ أط أك ِنيِ ِب ْقت ّل أط ألْت)ِ  أقاَ ًنمماَ أف أمّجاَ ِه ( ِل ْوُ أقمم ِب أنْت)ِ  أبمماَ
أل أو أهاَ ( ْي أل أع أض)ِ  أوُ ْذ ِع أْلْصُل إ أدُمُه،ِ اَ ُق أع ّد أص ُت أهاَ أف ِن أيِمي ِه،ِ ِفيِ ِب ِي ْف أن
أهاَ أل أقُة أو أف ّن ِإْن اَل أم أف أقاَ أنًة أأ ّي ِه أب ْو ِبمم ًداَ أأ ِه أف أشمماَ ألمم أح أعممُه أو أت أم أبمم أث
أممماَ ألُه أك أيمماَِن،ِ ِفمميِ أقمماَ أب ْل ِإْن اَ أو أفمماَ ( أل أت ْنممِس ِفمميِ اَْخ ِه ِج أوُِضمم ْو ِع أأ

ْو أأ ُه)ِ  أر ّد أتُه أق أف أأْن ِص أل أك ْعتمِك أقماَ أل ألمىَ أخاَ أر،ِ أع ِني أنماَ ألْت أد أقماَ أبمْل أف
ألىَ أم،ِ أع ِه أراَ ْو أد أل أأ ألىَ أقاَ ْيِن أع أت أئ ألْت ِماَ أقاَ ألممىَ أبْل أف ٍة،ِ أع أئمم ْو ِماَ أأ

أل ألىَ أقاَ أحاٍَح أع ألْت ِص أقاَ ألىَ أبْل أف ٍة،ِ أع أر أكّس أل ُم أو ٍد ( أوُاَِحمم ِل أة)ِ  أنمم ّي أب
أماَ،ِ ُه ْن أفاَ)ِ كاَلمتباَيعين ِم أل أحاَ أت ِة ِفيِ ( ّي ِف ْي ِلممِف أك أح ْل أمممْن اَ ُأ أو أد ْبمم ِه أي ِبمم

أخاَِن ُثّم أسمم ْف ْو أي أماَ أأ ُه ُد أحمم ْو أأ ِكُم أأ أحمماَ ْل أض اَ أوُ ِعمم ْل أب اَ أجمم أو أو أن.ٍ ( ّيمم أب أت أو



مانهاج على المحلي الدين جللا العلماة شرح
 الطالبين

ْهُر ّنُه أم أِل ْثٍل)ِ  ُد ِم أراَ ْلُم ِإْن اَ أن أف أماَ أكاَ ِه ِد أح أنممٌة أِل ّي أتاَ،ِ أب أط أق ِفمميِ أسمم أو
ْوٍُل ُع أق أر ْق أماَ ُي ُه أن ْي ِإْن أب أفمماَ أو أل أت ِد ِفمميِ اَْخ أد ألِق أعمم ّط أأْن اَل ألْت أكمم أقمماَ

ُتك ْل أأ أث أس أل أقاٍَت أث ْل ْلٍف أط أأ ِنيِ ِب ْبت أج أأ أل أف أقاَ ْلت أبممْل أو أأ ًة أسمم أد أواَِحمم
ْلٍف أأ ُتك ِب ْب أج أأ ًفمماَ،ِ أف ُل أحاَ أب أت أجمم أو ْهممُر أو ْثممٍل أم ْوُُل ِم أقمم ْل ِد ِفمميِ أواَ أد أعمم

ألِق ّط ِقِع اَل أوُاَ ْل ُلُه اَ ْوُ ِه أق ِن أيِمي ْوُ ِب أل أو أع ( أل ْلٍف أخاَ أأ أيمماَ ِب أوُ أن ًعمماَ)ِ ِمممْن أو ْوُ أن
ْيِن أع ْوُ أثًل أن ِد أم أل أب ْل أب أل ِباَ ِل أممماَ أغمماَ ُه ْن أم ِم ِه أراَ أد ٍة أكمم ْو ِفّضمم ُلوًُسمماَ أأ ُف

ًقمماَ أحاَ ْل أم)ِ إ ِز ألمم ّي ( ِوُ ْنمم أم ْل ُفوُِظ ِل ْل أم ْل أم ِبمماَ ِز ألمم أل)ِ  ِقيمم أو ْهممُر ( أم ْثممٍل)ِ،ِ ( ِم
ِة أل أهاَ أج ْل ْفِظ،ِ ِفيِ ِل ّل أل اَل أة أو أر ْب ِة ِع ّي ّن ِإْن ِباَل أياَ ألْم أف ِوُ ْن ًئاَ أي ْي أم أشمم ِز ألمم

ْهُر ْثِل أم ْلِم ْوُ أجْزًماَ اَ أل أو أل ( أنمماَ أقاَ ْد أر أ
ْلِف أ أْل أر ِبمماَ ِني أنمماَ ألْت أد أقمماَ أبممْل أف

ِفّضممًة أم)ِ  ِهمم أراَ ْو أد أأ ِرُف ( ْعمم أي أو ُلوًُسمماَ)ِ  أممماَ ُكممّل ُف ُه ْن أد ِم أراَ ِر ُممم أخمم اَْل
ِة أنمم ِري أق ْل أفمماَ ِباَ أل أحاَ أت ألممىَ ( أصممّح أع أْل ّوِل)ِ اَ أْل أوُ اَ ُهمم ّي ُلممُزوُم أو ِوُ ْنمم أم ْل اَ

ُفوُِظ،ِ ْل أم ْل ّنممُه أكمماَ ُع أِل أجمم ألممىَ ُيْر ألِف إ ِت ْنممِس ِفمميِ اَِلْخ أوُِض،ِ ِج ِعمم ْل اَ
أب أج أو أو ْهممُر ( ْثممٍل أم أل ِم ُلٍف ِب أحمماَ أممماَ ِفمميِ أت ِل ِنيِ)ِ  ّثمماَ أم اَل ّد أقمم ِه،ِ أت ِفيمم
ّلُه أاَل أو ألُم)ِ.ٍ.ٍ  ( ْع أأ

الطلق كتاب
أرُط >324ص: <      أت ِه ُيْش ِذ ُفوُ ُن ِليُف)ِ،ِ ِل ْك ّت ّلِق ِفيِ اَل أط ْلُم اَ

ْي أن أأْن أأ ُكوُ ًفاَ أي ّل أك أل ُم ُذ أف ُف ْن ُق أي أل ِبيِّ أط ُنمموُِن،ِ اَلّصمم أمْج ْل أل أواَ أقمماَ
ّنُف أص ْلُم ًة اَ أد أياَ ألىَ ِز ِعيِّ أع ِف ِه،ِ اَلّراَ ِر ْي أغ ْي (إّل أو أأ أن)ِ  أراَ ْك ّنُه اَلّس ِإ أفمم

ُذ ْنُف ُقُه،ِ أي أل أماَ أط ِتيِ أك ْأ أي أوُ أسمم ُهمم ْيممُر أو ّلممٍف،ِ أغ أك أممماَ ُم ألممُه أك أق ِفمميِ أن
ِة أضمم ْو أناَ أعممْن اَلّر ِب أحاَ ِهممْم أأْصمم ِر ْي أغ ُتممِب ِفمميِ أو ُْلُصمموُِل ُك أل،ِ اَ أقمماَ
ُهْم ُد أراَ ّنممُه أوُم ْيممُر أأ أطٍب أغ أخمماَ أل ُم ِر،ِ أحمماَ ْك أنمماَ اَلّسمم ُد أراَ أنمماَ أوُم ْي ُه أأ

ْيُث أن،ِ ألممْم أح ْث أت ّنممُه ُيْسمم ّلممٌف أأ أك ِء ُم أضمماَ أق أداَِت ِب أبمماَ ِع ْل ٍر اَ أأْم ٍد ِبمم ِديمم أج
أهممىَ،ِ أت ْن ُء اَ أفمماَ ِت ْن ِه أواَ ِليِفمم ْك ِء أت أفمماَ ِت ْن ِم،ِ ِل ْهمم أف ْل ِذي اَ ّلمم أوُ اَ أشممْرُط ُهمم

ِليِف،ِ ْك ّت أل اَل ْنُه أتِصّح أف ُة ِم أل ُذ اَلّص ُفوُ ُن ِه أو ِق أل ِبيممِل ِمْن أط ْبممِط أق أر
ِم،ِ أكاَ أْلْح أباَِب اَ أْلْس أماَ ِباَ ألُه أك ِليِّ أقاَ أزاَ أغ ْل أفىَ ِفيِ اَ أتْص ْلُمْس أب اَ أجمماَ أأ أو

ْوُله أعمْن ألىَ أقم أعماَ أل أت ُبموُاَ { أر ْق أة أت أل ُتمْم اَلّصم ْن أأ ِذي أو ّلم أرىَ}ٍ اَ أكاَ ُسم
أد أن أت ِه اَْس ْي أل ِنيِّ،ِ إ ْي أوُ ْلُج ُه اَ ْيُر أغ ِليِف ِفيِ أو ْك أراَِن أت ْك أأّن اَلّس أد ِب أراَ ْلُممم اَ

ِه أوُ أمْن ِب ِئِل ِفيِ ُه أواَ ِر أأ ْك أوُ اَلّس ُه أتِشيِ أو ْن ْلُم ِء اَ أقاَ أب ِه.ٍ ِل ِل أعْق
ُق(      أل ّط ُع)ِ اَل أق أي ِه أو ِريِح أص ِب أل ( ٍة ِب ّي ٍة ِن أي أناَ ِك ٍة)ِ،ِ ِب ّي ِن أيُة ِب أناَ ِك ْل أواَ

أتِمممُل أممماَ أنممىَ أتْح ْع ِريِح أم ِه،ِ اَلّصمم ِر ْيمم أغ ِريُحُه325<ص:  أو أصمم أف ) <
ِه ِر أهاَ ِت ُق)ِ ِلْش أل ّط ِه اَل أغًة ِفي ًعاَ،ِ ُل أشممْر أذاَ أو أكمم أو ُق ( أراَ ْلِفمم أراَُح اَ أواَلّسمم

ألىَ أممماَ أع ِه ِد ُوُُرو ِل ِر)ِ  ُهوُ أمْش ْل ُقممْرآَِن،ِ ِفمميِ اَ ْل ُه اَ أنمماَ ْع أم أل ِب ألىَ: أقمماَ أعمماَ أت
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ُهّن أسّرُحوُ أو أراًَحاَ { أل أجِميًل}ٍ،ِ أس أقاَ ْو أو أأ ُهّن { ُقوُ ِر ْعممُروٍف}ٍ،ِ أفاَ أم ِب
ِنيِ ّثمماَ أممماَ أواَل ُه ّن أ

أتمماَِن أ أي أناَ أممماَ ِك ُه ّن ِل
أراَ ألممْم أ ِه أت أر أيْشمم أهاَ ِت ألِق،ِ اَْشمم ّط اَل

ألِن أم ْع أت ُيْس ِه أو ِفمميِ ِفي ِه أو ِر ْيمم أثمماَُل أغ ْفممِظ أوِم ألِق،ِ أل ّط ُتممك اَل ْق ّل أط أك )
ْنِت أأ ٌق أو ِل أقٌة)ِ،ِ أطاَ ّل أط ْتِح أوُم أف ِء ِب ّطاَ أياَ اَل أو ُق ( ِل ْنممِت أل أطاَ ٌق أأ أل أط

ُق أل ّط أِلّن ِفيِ أواَل أصّح)ِ  أْل أر اَ ِد أصاَ أم ْل أماَ اَ ّن أمُل إ ْع أت أيمماَِن ِفمميِ ُتْس ْع أْل اَ
ًعاَ أوُّسمم أنمماَِن أت ُكوُ أي ِنيِ أف ّثمماَ أواَل ْيِن.ٍ  أت أي أنمماَ أممماَ ِك ُه ّن أ

أحاَِن أ ِري ِه أصمم ِل ْوُ أقمم أيمماَ أك
ُق ِل أقماَُس أطاَ ُي أمماَ أو أر ِب أكمم ُتمك أذ ْق أر ُتك أفاَ أسممّرْح أممماَ أو ُه أحاَِن،ِ أف ِري أصم
ْنممِت أأ أقممٌة أو أر أفاَ أحٌة ُم أسممّر أيمماَ أوُم أقممُة أو أر أفاَ أيمماَ ُم أحُة،ِ أو أسممّر أيِ ُم ِهمم أف

أحٌة ِري أل أص ِقي أيممٌة أو أناَ أد أِلّن ِك ِر أوُاَ ْلمم ُقممْرآَِن،ِ ِفمميِ اَ ْل ْيممِن ِمممْن اَ أظ ْف ّل اَل
ْعُل ِف ْل أن اَ ِم ُدو ألِف اَِلْس ألِق،ِ ِبِخ ّط أل اَل أقمماَُت أقاَ ّل أط ْلُم أواَ ألىَ: { أعمماَ أت

ْنِت أأ أو أن}ٍ  ّبْص أر أت ٌق أي أراَ ُق ِف أراَ ِف ْل أراٌَح أواَ أس أراَُح أو أيِ أواَلّس ِه أيمماٌَت أف أناَ ِك
أصّح،ِ ِفيِ أْل أمُة اَ أج أتْر أو ألِق ( ّط ِة اَل ّي أجِم أع ْل ِريٌح ِباَ ألىَ أص أهِب)ِ أع ْذ أممم ْل اَ

ِة326<ص:  أر ْه ِلُش أهاَ >  ِل أماَ ْع ِت أد اَْس ْنمم أهمماَ ِع ِل ْه أة أأ أر ْه أماَِل ُشمم ْع ِت اَْسمم
ِة ّي ِب أر أع ْل أد اَ ْن أهاَ ِع ِل ْه ُق أأ ِري ّط ِنيِ أواَل ّثاَ أهاَِن اَل أماَ أوْج ُه ُد أح أهاَ أأ ّن أ

أيممُة أ أناَ ِك
ٍر أصمماَ ِت ْق ِريِح ِفمميِ اَ ألممىَ اَلّصمم ِبمميِّ أع أر أع ْل ِه اَ ِد ُوُُرو ُقممْرآَِن،ِ ِفمميِ ِلمم ْل اَ
ِه ِر أكّر أت ألىَ أو أساَِن أع ِة ِل أل أم ُتك اَلّشْرِع،ِ أح ْق أل ْط أأ أو ْنممِت ( أأ أقممٌة)ِ أو أل ْط ُم
ُكوُِن ِء ِبُس ّطاَ ِم اَل أد أع ِل أيٌة)ِ  أناَ ِك ِه ( ِر أهاَ ِت أنىَ ِفيِ اَْش ْع ألِق أم ّط ْوُ اَل ألمم أو )
أر أه أت ْفممٌظ اَْشمم ألِق أل ّط ِباَلّضممّم ِلل ْلُحّلِل)ِ  ْو أكمماَ أأ ألُل ( ِه أح ّلمم ألمميِّ اَل أع

ْو أأ أراٌَم)ِ  ْنممِت أح ألمميِّ أأ أراٌَم أع ِريٌح أحمم أصمم أف أد ِفمميِ ( ْنمم أصممّح)ِ ِع أْل أمممْن اَ
أر أه أت ُهْم اَْش أد ْن ِة ِع أب أل أغ أماَِل،ِ ِل ْع ِت ِم أوُحُصوُِل اَِلْس ُه أفاَ ّت ِه اَل ُهْم،ِ ِب أد ْنمم ِع
ْلت ُق أصّح ( أْل ّنُه اَ أيٌة أأ أناَ ّلممُه ِك أاَل أِلّن أو ألممُم)ِ  ْع أح أأ ِري أممماَ اَلّصمم ّن ُذ إ أخمم ْؤ ُي

ِد ِمْن ُقممْرآَِن ُوُرو ْل ِه اَ ِه ِبمم ِر أكممّر أت ألممىَ أو أسمماَِن أع ِة ِل ألمم أم ِة أح أع ِري اَلّشمم
أس ْي أل ُكوُُر أو ْذ أم ْل أك اَ ِل أذ ِهْر ألْم أمْن أأّماَ أك أت ُهْم،ِ أيْش أد ْن أوُ ِع ُهمم أيممٌة أف أناَ ِك

ِهْم ِفيِ ّق ًعاَ،ِ أح ْط ْوُ أق أل أل أو ْنت أقاَ أراٌَم أأ ألممْم أح ُقممْل أو ألمميِّ أي أوُ أع ُهمم أف
أيٌة أناَ ًعاَ.ٍ   ِك ْط أق

ْي(      أأ ُتُه)ِ  أي أناَ ِك ألِق أو ّط ْنِت اَل أأ أك ّيٌة ( ِل ْي أخ أأ ّيٌة)ِ  ْوِج ِمْن أبّر اَلّز
ْي أأ ّتٌة)ِ  أب أعُة ( ُطوُ ْق ِة أم أل أوُْص ْل ْي اَ أأ ألٌة)ِ  ْت أب أكُة ( ْتُرو أكاَِح أم ّن ْي اَل أأ ِئٌن)ِ  أباَ )
أقٌة أر أفاَ ّدي ُم أت ْع ِئيِ (اَ ِر ْب أت ْي اَْس أأ أمك)ِ  ّنيِ أرِح ُتك أِل ْق ّل ٌء أط أوُاَ أس ِفيِ أو

أك ِل ْدُخوُُل أذ أم ْل أهاَ،ِ اَ أهاَ ِب ْيُر أغ أل أو ِقي أك إّن أو ِل ِر ِفيِ أذ ْي ْدُخوُِل أغ أممم ْل اَ
أهاَ ًوُاَ ِب ْغ أهاَ أل ّن ِل

أسْت أ ْي ِة،ِ أمِحّل أل ّد ِعم ْل ُء ِل أراَ ْب ِت ِم أواَْسم ْلِحِقمميِ اَلّرِحم أأ )
ْي أأ ِلممك)ِ  ْه أأ ّنمميِ ِب ُتممك أِل ْق ّل ُلممك أط ْب أح ألممىَ ( ْي أع أأ ِبممك)ِ  ِر ْيممت أغاَ ّل أخ

ألك ِبي أماَ أس ألىَ أك ِعيُر ُيْخ أب ْل ِء ِفيِ اَ أراَ أممماَُمُه اَلّصْح ِز ألممىَ أو ِه،ِ أع ِب ِر أغمماَ
أوُ ُه أم أماَ أو ّد أق ِر ِمممْن أت ْهم ّظ أع اَل أفم أت ُنمِق ِمممْن أواَْر ُع ْل أعمىَ اَ أيْر أف ِل ْيم أك
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ُء أشاَ ُه أل  أي أد ْنمم ْي أأ أأ أبك)ِ  أتممّم أل أسممْر ْه ِنك أأ ْأ أشمم أرُب ِب ْتممِح أواَلّسمم أف ِب
ُكوُِن اَلّسيِن ِء أوُس ِبممُل،ِ اَلممّراَ ِْل أممماَ اَ أعممىَ أو أممماَل ِمممْن ُيْر ْل ُه اَ أد ْنمم أأ أو
ٍة أأْزُجممُر ألمم أم ْه ِبُم ِبمميِ)ِ  ْعُز ُاَ ْي أزاٍَي ُثممّم ( ْوِج ِمممْن أأ ِبمميِ)ِ اَلممّز ْغُر ُاَ )

ٍة أم أج ْع ٍء ُثّم ِبُم ْي أراَ ِري أأ أبًة ِصي ِري أل أغ ْوٍج ِب ِنمميِ أز أدِعي ِنمميِ)ِ ( أدِعي أو
ّنممك أقممٌة أِل ّل أط ْو ُم أأ ِدي ( أجممّر أت أك أهمماَ)ِ  ُوُ ْي أنْح ْوِج ِمممْن أأ ِدي اَلممّز ّو أز أتمم أو

ِري ُاَْخُرِجيِ ِف ّنمميِ أساَ ُتممك.ٍ <ص:  أِل ْق ّل ُق327أط أتمماَ ْع ِْل أواَ أيممُة > ( أناَ ِك
ألٍق أماَ أط ِه ِك أراَ ِت ِه)ِ ِلْش ْكِس أع ِة ِفيِ أو أل أزاَ ْلِك إ ْلِم أذاَ اَ ِإ أل أف ِه أقاَ ِت أج ْو أز ِل

ُتك ْق أت ْع ْو أأ ْنت أأ ٌة أأ أوُىَ ُحّر أن أق أو أل ّط أقممْت اَل ُل أذاَ أط ِإ أل أو ِه أقمماَ ِد ْبمم أع ِل
ُتك ْق ّل أوُىَ أط أن أق أو ْت ِع ْل أس اَ ْي أل أو أق( أت ُق أع أل ّط أة اَل أي أناَ ٍر ِك أهاَ ْكِسممه ِظ أع أو

ِإْن أو أكاَ )ِِ أر أت ِة ِفيِ اَْش أد أفاَ ِم إ ِري ّتْح أذ أِلّن اَل ْنِفيمم أممماَ ُكممّل أت ُه ْن ِفمميِ ِم
ِه ْوُُضوُِع ِكٌن أم أل  ُمْم أدُل أف ْع ْنُه ُي  أع
ْوُ(      أل ِه أو ِت أج ْو أز ِل أل)ِ  ْنت أقاَ أأ أليِّ ( ِريٌم أع ْو أح ُتك أأ أوُىَ أحّرْم أن أو
ًقمماَ أل ْو أط أهمماًَراَ أأ ْي ِظ أأ أل)ِ  أصمم ّي أح ِوُ ْنمم أم ْل أر أِلّن اَ أهمماَ ّظ أتِضمميِ اَل أيْق

أم ِري ّتْح ألىَ اَل أر أأْن إ ّف أك أز ُي أجاَ أيِ أأْن أف ِن ْك ْنُه ُي ِم أع أراَ أح ْل ُق ِبمماَ أل ّط أواَل
أبُب ِم أس أر أمْح ْل أذاَ اَ أه ُق أو أل ّط ِإْن اَل أو ِعيِّ.ٍ  أوُىَ أرْج ِه أن ًداَ ِفي أد أع أع أقمم أو

ُه أماَ أوُاَ ْو أن أأ ْي ( أأ أماَ)ِ  ُه أوُاَ أق أن أل ّط أر اَل أهاَ ّظ ًعاَ أواَل أر أم ّي أخ أت أت ( أب أث أممماَ أو
أماَ ُه ْن ُه)ِ ِم أر أتاَ ُع اَْخ ِق أوُاَ ْل أل)ِ اَ ِقي أو ّنُه ( أِل ٌق)ِ  أل أط أوُىَ ( ْق ِه أأ ِت أل أزاَ ِإ أك ِب ْلمم ْلِم اَ

أل ِقي أو أِلّن ( أهاٌَر)ِ  أل ِظ أْلْص ُء اَ أقاَ أكمماَِح،ِ أب ّن أل اَل أتمماَِن أو ُب ْث ًعمماَ أي أِلّن أجِمي

أق أل ّط ِزيممُل اَل أح،ِ ُي أكمماَ ّن أر اَل أهمماَ ّظ ْدِعيِ أواَل أت ُه أيْسمم أء أقمماَ ْو أب أأ ِريممُم ( أتْح
ْو أأ أهاَ)ِ  ِن ْي أهاَ أع ْو أفْرِج أهاَ أأ أئ ِط ألممْم أو ِه،ِ ( ْيمم أل أع ِه أتْحممُرْم)ِ  ْيمم أل أع أو ُة ( أر ّفمماَ أك

أماَ أك ْو328ُ<ص:  أيِميٍن)ِ  أل أل >  أك أقاَ ِل ِه أذ ِت أم ًذاَ أِل ِة ِمممْن أأْخ ِقّصمم }
أة أي ِر أل ألّمماَ أماَ ِه أرُسموُُل أقماَ ّلم أيِ اَل ِهم ألميِّ أو أراٌَم أع أل أحم أز ْوُله أنم أقم

أياَ ألىَ: { أعاَ أهاَ أت ّي أ
ِبيِّ أ ّن أم اَل أحّرُم ِل أحّل أماَ ُت ّلممُه أأ ألممىَ ألممك}ٍ،ِ اَل أأْن إ

ْد أق أل: { أض أقاَ أر ّلُه أف ُكْم اَل أة أل ّل ْي أتِح أأ ُكْم}ٍ}ٍ  ِن أماَ ْي أب أأ أج ْو ُكممْم أأ ْي أل أع
أة أر ّفاَ ُكْم،ِ أك ِن أماَ ْي أصّح أأ أْل أب أأّن أواَ ِة ُوُجمموُ أر ّفمماَ أك ْل ّقممُف أل اَ أوُ أت ألممىَ أي أع

ِء،ِ أوُْط ْل أل اَ ِقي ّقُف أو أوُ أت ِه،ِ أي ْي أل أيِميِن أع ْل ألىَ أكاَ أذاَ)ِ أتْرِك أع أك أو ِء.ٍ ( أوُْط ْل اَ
ِه ْي أل ُة أع أر ّفاَ ُكْن ألْم (إْن أيِميٍن،ِ أك ّيٌة أت ِر ِفيِ ِن أه ْظ أْل أك اَ ِل أذ ِنيِ)ِ  ّثاَ أواَل

ْفُظ ّل ْنُه،ِ اَل أل ِم أف ٌوُ)ِ  ْغ أل أة ( أر ّفاَ ِه،ِ أك ْي أل ْد أع أق أم أو ّد أق ْنممِت أأّن أت ألمميِّ أأ أع
أراٌَم،ِ ُه أح أوُ أنْح أذاَ أو أر إ أه أت أد اَْش ْن ٍم ِع ْوُ ألِق أق ّط أن ِلل ِريًحاَ أكاَ ِه،ِ أص ِفيمم
ُهْم أد ْن ألىَ ِع ِد أع أح ْيِن أأ أه أوُْج ْل أذاَ اَ ِإ أوُىَ أف ِه أن ألىَ ِب أذاَ أع ِه أه أوُْج ْل أر اَ ْي أغ
ألِق ّط أغْت اَل ُتُه أل ّي أن ِن ّي أع أت ُق.ٍ  أو أل ّط اَل
ِإْن(      ْي أو أأ ألُه)ِ  ْنت أقاَ أليِّ،ِ أأ أراٌَم أع ْو أح ُه أأ ُوُ ِه أنْح ِت أم أِل أوُىَ ( أن أو

ًقاَ ْت ْو ِع أأ أت)ِ  أب ًقاَ أث أل ْو أط أهاًَراَ أأ أغاَ ِظ ْذ أل أل أل إ أجاَ ِة ِفمميِ ألُه أم أممم أْل اَ
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ْو أأ ِريُم ( أهمماَ أتْح ِن ْي ْو أع ألممُه أل أأ أة)ِ  ّيمم أممماَ ِن ِفي ِة)ِ  أجمم ْو أكاَلّز أف أم ( ّد أقمم أل أت أف
ِه أتْحُرُم ْي أل أزُمُه أع ْل أي ُة أو أر ّفمماَ ًعمماَ أيِميممٍن أك ْط ألممىَ،ِ ِفمميِ أق ُْلو ألممىَ اَ أع أو

ِر أه ْظ أْل ِة ِفيِ اَ أي ِن ّثاَ أل اَل ِقيمم ًعمماَ أو ْط أة أِلّن أق أممم أْل أيِ اَ أْلْصممُل ِهمم ِفمميِ اَ
ِد ِة ُوُرو أيمم ِة،ِ اَْل أق ِب ْوُ اَلّسمماَ ألمم أو أل ( أذاَ أقمماَ ْوُُب أهمم ّثمم ْو اَل أعمماَُم أأ ّط ْو اَل أأ

ُد ْب أع ْل أراٌَم اَ أليِّ أح ٌوُ)ِ،ِ أع ْغ أل ّنُه أف ْيُر أِل ٍر أغ ِد ألممىَ أقاَ ِه أع ِريِممم ألِف أتْح ِبِخ
ِة،ِ أج ْو ِة اَلّز أم أْل ّنُه أواَ ِإ ِدٌر أف ألىَ أقاَ أماَ أع ِه ِريِم ألِق أتْح ّط ْتِق.ٍ  ِباَل ِع ْل أواَ
أشْرُط(      ِة أو ّي ِة ِن أي أناَ ِك ْل أهاَ اَ ُن أراَ ِت ْق ُكّل اَ ْفِظ ِب ّل أل اَل ِقي ْكِفيِ أو أي

ِه)ِ،ِ ِل ّو أأ أسِحُب ِب ْن أي ُه أممماَ أو أد ْعمم ِه أب ْيمم أل أل أع ِقيمم ْكِفمميِ أو ِه،ِ أي ِر ّنممُه ِبممآِِخ أِل

أت ّق أع،ِ أو ُقوُ ُوُ ْل ْوُ اَ أل أمْت أف ّد أق ْو أت أرْت أأ أأّخ أغْت أت ًعاَ أل ْط ِفيِ أق أأْصممِل أو

ِة أض ْو ْوُ اَلّر أنْت أل أر أت ْق ّوِل اَ أأ ْفِظ ِب ّل أن اَل ِه ُدو ِر ْو آَِخ ْكُسُه أأ أقْت أع ُل أط
ألىَ أصّح،ِ أع أْل أح اَ أرّج ِر اَلّشممْرِح ِفيِ أو ِغي أهمماَ ِفمميِ اَلّصمم أراَن ِت ْق ِه اَ ِل ّو أأ ِبمم
أع ُقوُ ألِق،ِ ُو ّط ُة اَل أر أشاَ ِإ أو ِطٍق ( أأْن أناَ أك ألٍق)ِ  أط ألْت ِب ِنمميِ ألممُه أقاَ ْق ّل أط

أر أشاَ أأ ِه أف ِد أيمم ِبمميِ أأْن ِب أه ْذ أِلّن اَ ٌوُ)ِ  ْغمم أل ألُه ( ُدو ِة أعممْن ُعمم أر أبمماَ ِع ْل ألممىَ اَ إ
ِة أر أشاَ ِْل ِهُم اَ ْف ّنُه ُي ْيُر أأ ٍد أغ ألِق،ِ أقاَِص ّط ِإْن ِلل ُه أو أد أص أهاَ أق ِه ِب أل ِفيمم

ُد أص ْق ِم ُت أهاَ ْف ِْل أل إّل ِل ِقي أو ِدًراَ.ٍ ( أيٌة أناَ أناَ ِم ِلُحُصوُِل ِك أهاَ ْف ِْل ِفيِ اَ أهاَ)ِ  ِب
ِة أل ْلُجْم ّد اَ أتمم ْع ُي أو ِة ( أر أشمماَ ِإ أس ِب أر ْيِع ِفمميِ أأْخمم أب ْل أكمماَ ِد)ِ  ُقمموُ ُع ْل أكمماَِح اَ ّن أواَل

أممماَ.ٍ <ص:  ِه ِر ْي أغ ألِق329أو ّط أكماَل ُلمموُُل)ِ  ْلُح أواَ ْتممِق > ( ِع ْل أممماَ أواَ ِه ِر ْي أغ أو
ِة،ِ أر ِإْن ِللّضممُرو أفمم أم ( ِهمم ُقممُه ُف أل أهمماَ أط ٍد ُكممّل ِب أحمم أحٌة،ِ أأ ِري أصمم ِإْن أف أو

ُتّص ِه ُاَْخ ْهِم أف ْي ِب أأ أن)ِ  ُنوُ ِط ْهُل أف ِة أأ أن ِط أف ْل ِء اَ أكاَ ّذ أتاَُج أواَل أتْح أيٌة)ِ  أناَ ِك أف )
ألىَ ِة،ِ إ ّي ّن ُهْم اَل ْن أع أمْن أوِم أقمم ْو أق أأ أل ّط ِه اَل ِت أر أشمماَ ِإ ِة ِب أممم ِه ْف ْلُم أوُىَ،ِ اَ أنمم

ْو ِوُ ألممْم أأ ْنمم أس أي ْيمم أل ْيِن ِفمميِ أو أح أل اَلّشممْر ِة ِفمميِ أو أضمم ْو أتْرِجيممٌح اَلّر
ِة أد أوُاَِح ْيِن ِمْن ِل أت أل أقاَ أم ْل أماَ اَ أر أو أك ألِق،ِ ِفيِ أذ ّط أقاَُل اَل ِه.ٍ ِفيِ ُي ِر ْيمم أغ

ْوُ أل أو أب ( أت ٌق أك ِط أأْن أناَ أك ًقاَ)ِ  أل أب أط أت ِتيِ أك أج ْو ٌق،ِ أز ِل ألمْم أطاَ أو ِه ( ِوُ ْنم أي
ُكوُُن أت أو ٌوُ)ِ  ْغ أل ُتُه أف أب أتماَ ِة ِك أبم ِر أتْج ِم ِل ألمم أق ْل ْو اَ ِد أأ أداَ ْلِمم ْو اَ ِر أأ ْيمم أك،ِ أغ ِلم أذ

ِفيِ ٍه أو أة أأّن أوْج أب أتاَ ِك ْل أحٌة اَ ِري ِة أص أر أباَ ِع ْل ُع أكاَ أق أهاَ أي ُق،ِ ِب أل ّط ِإْن اَل أو )
ُه أوُاَ أهُر أن ْظ أْل أِلّن أفاَ ُعُه)ِ  ُقوُ أة ُو أب أتاَ ِك ْل ٌق اَ ِريمم ِم ِفمميِ أط أهمماَ ْف ِد إ أراَ ْلُممم اَ

ِة،ِ أر أبمماَ ِع ْل ْد أكاَ أقمم أنممْت أو أر أت ْق ِة اَ ّيمم ّن ِنيِ ِباَل ّثمماَ ُع أل أواَل أقمم أهمماَ أي ّن ِل
ْعممٌل أ ِف

ْعُل ِف ْل ُلُح أل أواَ أيممًة أيْصمم أناَ ألِق،ِ أعممْن ِك ّط ْوُ اَل أهمماَ ألمم أج أر ِه ِمممْن أأْخ ِتمم ْي أب
أوُىَ أن أق،ِ أو أل ّط أع اَل أط أق أن أو ُعوُ ِط ّوِل أقاَ أْل أن ِباَ أخممُرو أممماَ أوآَ ُه أو ِنيِ.ٍ  ّثمماَ ِباَل

ِئِب ِفيِ أغاَ ْل ِر اَ أحاَِض ْل أر أِلّن أواَ أحاَِضمم ْل ْد اَ ُتممُب أقمم ْك ألممىَ أي ِر،ِ إ أحاَِضمم ْل اَ
ِه ِئ أحاَ ِتي ْنُه ِلْس ْو ِم ِر أأ ْي أك،ِ أغ ِل أل أذ ِقيمم أممماَ أو ِئِب ِفمميِ ُه أغمماَ ْل أبممُة اَ أتاَ ِك أو

ِر أحاَِض ْل ٌوُ اَ ْغ ًعاَ أل ْط أهاَ أق ّن ِل
ألىَ أ ألِف أع ِلِب ِخ أغمماَ ْل أل اَ ِقيمم أممماَ أو ِفمميِ ُه

ِر أحاَِض ْل أبُة اَ أتاَ ِك ِئِب أو أغاَ ْل أيٌة اَ أناَ ًعاَ ِك ْط أحّصُل أق أت أي أذاَ ِمْن أو ألُف أهمم ْلِخ اَ
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ِر أص أت ْلُمْخ أثممُة ِل أل أوُاٍَل أث ْقمم ْو أأ ٍه أأ ْوُجمم أهمماَ أأ ُث ِل أهمماَ أثاَ ّن أ
أيممٌة أ أناَ ّق ِفمميِ ِك أحمم

ِئِب أغاَ ْل أن اَ ِر ُدو أحاَِض ْل ِري اَ أيْج ألُف أو ْلِخ ِر ِفيِ اَ ْي ألِق أغ ّط أل ِمّماَ اَل
أتاَُج ألىَ أيْح ُبوُِل إ أق ْل أتمماَِق اَ ْع ِْل ِء أكاَ أراَ ْبمم ِْل ِوُ أواَ ْفمم أع ْل أصمماَِص،ِ أعممْن أواَ ِق ْل اَ
أممماَ أتمماَُج أو ألممىَ أيْح ُبمموُِل إ أق ْل ِه اَ ألممىَ ِفيمم ُقمموُِع أع ألِق ُو ّط أهمماَِن اَل أوْج

أماَ ُه أجُح ِر ِفيِ أأْر ْيمم أكمماَِح،ِ أغ ّن ْيِع اَل أب ْل ِة أكمماَ أبمم ِه ْل أواَ ِة.ٍ  أر أجمماَ ِْل ُد،ِ أواَ أقمماَ ِع ْن اَِل
ِفيِ أكاَِح أو ّن ُع اَل ْن أم ْل أد أِلّن اَ ُهوُ ِه،ِ أشممْرٌط اَلّشمم أل ِفيمم أع أو أل ّط ُهممْم اَ أل
ألىَ ِة أع ّي ّن ألُف اَل ْلِخ ِئِب،ِ ِفيِ أواَ أغاَ ْل ِر اَ أحاَِض ْل أماَ أواَ أق،ِ أك أب أبممُة أسمم أتاَ ِك أو

أرِس أْلْخ ألِق اَ ّط أيٌة،ِ ِباَل أناَ أل ِك ِقي ِريٌح أو ْوُ أص أل أظ أو ّفمم أل ُق أت ِط ّنمماَ أممماَ اَل ِب
أبُه أت أع أك أق ِه أو ُق ِب أل ّط أد أأْن إّل اَل ْقِصمم أة أي أء أراَ أبممُه،ِ أممماَ ِقمم أت أبممُل أك ْق ُي أف

ِهًراَ أصّح ِفيِ أظاَ أْل أع اَ ُفّر ألىَ أو ُقوُِع أع ألِق ُو ّط ِة اَل أبمم أتاَ ِك ْل ِئُل ِباَ أسمماَ أم
أهاَ ٌق ِفي ِلي ْع أشْرٍط أت أهاَ ِب أر أك ِه،ِ أذ ِل ْوُ أق ِإْن ِب أف أب ( أت أذاَ أك أغمك إ أل ِبيِ أب أتماَ ِك

ْنت أأ ٌق أف ِل أماَ أطاَ ّن ِإ ُق أف ُل ْط أيممًة أت أعاَ ِر ِه)ِ  ُلوُِغ ُب ِإْن ِللّشممْرِط،ِ ِب أو أب ( أتمم أك
أذاَ ْأت إ أر ْنت أق أأ أف ِبيِ)ِ  أتاَ ٌق ِك ِل أيِ أطاَ ِهمم أو أئممٌة ( ِر ْتممُه أقاَ أأ أر أق أقممْت)ِ أف ُل أط

أل330<ص:  أقاَ أماَُم،ِ >  ِْل أك اَ ِل أذ ْوُ أك ْتُه أل أع أل أمْت أطاَ ِه أف ِه،ِ أممماَ أو ِفيمم
ألْم ّفْظ أو أل أت ٍء أت أشميِْ ُق ِب ُلم ْط أفماَِق أت ّت أنماَ ِباَ ِئ أماَ أل ِإْن ُع أو أئ ( ِر أهماَ ُقم ْي أل أع

ُق ُل ْط أت أل)ِ  أك،ِ أف ِل أذ ِفيِ ِب ِء ( أفاَ ِت ْن أصّح)ِ ِل أْل ِر اَلّشْرِط اَ ُدو ْقمم أم ْل ِه،ِ اَ ْيمم أل أع
ِنيِ ّثاَ ُق أواَل ُل ْط أد أِلّن أت ْقُصوُ أم ْل أهاَ اَ ُع أل ّط ألممىَ اَ أتمماَِب،ِ ِفمميِ أممماَ أع ِك ْل اَ

ْد أقمم أد أو ِإْن ُوِجمم أو ُكممْن ألممْم ( أئممًة أت ِر أئ أقاَ ِر ُقمم أهمماَ أف ْي أل أِلّن أع أقممْت)ِ  ُل أط
أة أء أراَ ِق ْل ّق ِفيِ اَ ُْلّميِّ أح ألٌة اَ ألىَ أمْحُموُ ألِع أع ّط ألممىَ اَِل ِفمميِ أممماَ أع
أتاَِب ِك ْل ْد اَ أق أد.ٍ أو ُوِج
ألُه(      ِوُيُض أفْصٌل:  ْف أهاَ أت ِق أل أهاَ أط ْي أل أأْن إ أل أك ُقوُ أهاَ أي ّلِقيِ أل أط

أسك ْف أْلْصُل إْن أن أواَ ْئت.ٍ  ِه ِش ّنممُه ِفيمم ّلىَ أأ ّلممُه أصمم ِه اَل ْيمم أل أم أع ّل أسمم أو
أر ّي ُه أخ أء أساَ أن ِن ْي ِم أب أقاَ أم ْل أعُه اَ أن أم ْي أب ِه،ِ أو ِت أق أر أفاَ أل ألّممماَ ُم أز ْوُله أنمم أقمم

أياَ ألىَ: { أعاَ أهاَ أت ّي أ
ِبمميِّ أ ّن أواَِجممك ُقممْل اَل ُتممّن إْن أِلْز ْن أن ُك ْد ِر أة ُتمم أيمماَ أح ْل اَ

ألىَ أياَ}ٍ إ ْن ّد ِه،ِ اَل ِر أوُ آَِخ ُه أو ألِق ( ّط ِلل ِليٌك)ِ  ِفيِ أتْم ِد ( ِدي أج ْل أرُط اَ أت ُيْش أف
ِه ُقموُِع ُوُ أهماَ ِل ُق ِلي ْط ألممىَ أت ٍر)ِ،ِ أع ْوُ أهمماَ أِلّن أفم أق ِلي ْط أهاَ أت أسم ْف أضمّمٌن أن أت ُم
ُبوُِل،ِ أق ْل ْوُ ِل أل ْتُه أف أر ِر أأّخ ْد أق ُع أماَ ِب ِط أق ْن ِه أي ُبمموُُل ِب أق ْل أجمماَِب أعممْن اَ ِْلي اَ

ْع ألْم أقمم ِإْن أي أو ُق.ٍ ( أل ّط أل اَل أسممك،ِ أقمماَ ْف أن ّلِقمميِ)ِ  ْلٍف أط أأ ِبمم أقممْت ( ّل أط أف
أنْت أهاَ أباَ أم ِز أل أوُ أو ُه أو ْلٌف)ِ  ِليٌك أأ أوُِض أتْم ِع ْل ْيِع ِباَ أب ْل أذاَ أكمماَ ِإ أكْر ألممْم أو ْذ ُيمم

أوٌُض،ِ أوُ ِعمم ُهمم ِة.ٍ <ص:  أف أبمم ِه ْل ِفممي331ِأكاَ أو أب > ( ُنِسمم ْوٍُل)ِ  ألممىَ أقمم إ
ِم ِدي أق ْل ألِق اَ ّط ِباَل ِكيٌل)ِ  ْوُ أت أل ( أف ِفيِ ( أرُط)ِ  أت أهاَ،ِ ُيْش ِق ِلي ْط ْوٌُر أت أف ِفيِ (

أماَ أك أصّح)ِ  أْل ِكيِل ِفيِ اَ ْوُ ِبيِّ،ِ أت أن أْلْج ِنيِ اَ ّثاَ أرُط أواَل أت أض أِلّن ُيْش ِوُي ّتْف اَل
أضّمُن أت أهاَ أي أك ِلي أهاَ أتْم أس ْف ْفٍظ أن أل ّتيِ ِب أأ ِه،ِ أت أك ِبمم ِلمم أذ أتِضمميِ أو ْق ًبمماَ أي أوُاَ أج
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ِفيِ أو أراَِط أعاَِجًل.ٍ ( ِت ًظمماَ اَْش ْف أل أهمماَ)ِ  ِل ُبوُ ألُف أق ِم (ِخ ّد أقمم أت ْلُم ِكيممِل)ِ اَ أوُ ْل اَ
ِة،ِ أباَِب ِفيِ أل أكاَ أوُ ْل أوُ اَ ُه أثُة أو أل ٍه أث ْوُج أهاَ أأ أصّح أرُط،ِ أل أأ أت أهمماَ ُيْشمم ُث ِل أثاَ أو

أرُط أت أياَِن ِفيِ ُيْش ْت ِْل ِة اَ أغ ِد ِبِصي ْق أع ْل ُوُ اَ ُتممك أنْحمم ْل ّك ألِق أو أط أنْفِسممك ِب
أن ِة ُدو أغ ِر ِصي أْلْممم ُوُ اَ ّلِقمميِ أنْحمم أسممك،ِ أط ْف ألممىَ أن أع أو ْيِن ( أل ْوُ أقمم ْل ألممُه اَ

أعْن ُع)ِ  ِوُيِض اَلّرُجوُ ْف ّت أل اَل ْبمم أق أِلّن ( أهمماَ)ِ  ِق ِلي ْط أك أت ِليمم ّتْم أل اَل ِكيمم ْوُ ّت أواَل
ُع أيُجوُُز أماَ اَلّرُجوُ ِه أل ِفي ْبمم ُبمموُِل أق أق ْل أصممّرِف،ِ اَ ّت ْوُ أواَل ألمم أو أل ( أذاَ أقمماَ إ
أء أضاَُن أجاَ أم أسك أر ْف أن ِقيِ)ِ  ّل أط أغاَ أف أل ألىَ ( أماَ أع أك ِليِك)ِ  ّتْم ْوُ اَل أل ألمم أقمماَ

ُتممك ْك ّل أذاَ أم أد أهمم ْبمم أع ْل أذاَ اَ أء إ أضمماَُن أجمماَ أم أك أِلّن أر ِليمم ّتْم أبممُل أل اَل ْق أي
أق ِلي ْع ّت أز اَل أجاَ ألىَ أو ْوُِل أع ِكيِل،ِ أق ْوُ ّت أماَ اَل ْوُ أك أل أل ّك ّياَ أو ِب أن ِليِق أأْج ْط أت ِب
ِه ِت أج ْو أد أز ْعم أم أب ّد أقم أت أو ٍر.ٍ  ْه ِة ِفميِ أشم أل أكاَ أوُ ْل ُه اَ ّن أهماَ أيِصمّح أل أأ ِليُق ْع أت
أشْرٍط أصّح ِفيِ ِب أْل ّنُه اَ أأ أذاَ أو أهاَ إ أز أج أط أن أر أش أصممّرِف أو أت ْلُم ًطاَ ِل أشممْر

أز أأّمْل أجاَ أت ُي ْل ُع أف أجْم ْل أن اَ ْي أناَ أماَ أب أماَ ُه أك،ِ أو أناَ ْوُ ُه ألمم أو أل ( ِنمميِ أقمماَ ِبي أ
أ

أسك ْف ألْت أن أقاَ ْنت أف أب أد أأ ْنمم أياَ)ِ ِع أوُ أن أممماَ أو ِه ِل ْوُ أق أق أل ّط أع)ِ،ِ اَل أقمم أو أممماَ ( أك
ُع أقمم ِريِح أي ْي ِباَلّصمم أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( أيمماَ ألممْم أو ِوُ ْن ْو أي أماَ أأ ُه ُد أحمم ُع أأ أقمم أي أل)ِ  أف )
ّنممُه ِوُ ألممْم إْن أِل ْنمم ّوُْض ألممْم أي أفمم أق ُي أل ّط أذاَ اَل ِإ ِوُ ألممْم أو ْنمم أيِ أت أممماَ ِهمم

ألْت أث أت ْوُ اَْم أل أو أل ( أسممك،ِ أقمماَ ْف أن ّلِقمميِ)ِ  ألْت أط أقمماَ أف ْنممت ( أب أوُْت أأ أنمم ْو أو أأ

أسك،ِ ْف أن ِنيِ)ِ  ِبي أ
أوُىَ أ أن أو ألْت ( أقاَ ْقممت أف ّل ُق،ِ أط أل ّط أع)ِ اَل أقمم أل أو أيُضممّر أو

ألُف ِت ْوُ اَْخ أل أو أماَ.ٍ ( ِه ِظ ْف أل أل أسك،ِ أقاَ ْف أن ِقيِ)ِ  ّل أوُىَ أط أن أو ًثاَ ( أل ألْت أث أقاَ أف
ْقت ّل أأْن أط ِب ُهّن)ِ  ْت أوُ أن أمممْت أو ِل أتممُه أع ّي أِلّن ِن ألٌث)ِ  أث أف أظ ( ْفمم ّل أتِمممُل اَل أيْح
أد أد أع ْل ْد اَ أق ُه،ِ أو أياَ أوُ ْي أن أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( ِوُ ألْم أو ْن أيِ أت ًداَ ِهمم أد ٌة أعمم أد أوُاَِحمم أف )

أل ِفيِ ِقي أو أصّح)ِ  أْل ألٌث اَ ألىَ أحْمًل أث ِه،ِ أع ّي ِوُ ْن ْوُ أم ألمم أو ّلِقمميِ ( أط أل)ِ  أقمماَ
أسممك ْف ًثمماَ أن أل أث أدْت ( أوُّحمم ْو أف ْي أأ أأ ْكُسممُه)ِ  أل أع ّلِقمميِ أقمماَ أسممك أط ْف أن
ًة أد أقممْت أواَِحمم ّل أط ًثمماَ أف أل أهمماَ أث ّن ِل

أ ٌة)ِ  أد أوُاَِحمم أف ُع ( أقمم ْلُموُ ألممىَ،ِ ِفمميِ اَ ُْلو اَ
ُذوُن ْأ أم ْل ِه أواَ ِة ِفيِ ِفي أي ِن ّثاَ اَل
أمّر(> 332ص: <      أساَِن أفْصٌل:  ِل ٍم ِب ِئ ٌق أناَ أل أغاَ أط أفاَِء أل ِت ْن ِل
ِد أقْص ْل ِه،ِ اَ ْي أل ِإْن إ أل أو أد أقاَ ْع أقاَِظ أب ِتي أجممْزت اَِلْس أك أأ ِلمم أمممىَ أذ ْغ ْلُم أواَ

ِه ْي أل ِم،ِ أع ِئ ّنمماَ ْوُ أكاَل ألمم أو أق ( أب أسمماٌَن أسمم ألٍق ِل أط أل ِب ٍد ِب أممماَ أقْصمم ِل أغمماَ)ِ  أل
أم ّد أق أل أت أو ُق ( ّد أص ِهًراَ ُي أأْن إّل أظاَ أكمم ٍة)ِ  أن ِري أق أهمماَ ِب أعاَ أد أد ْعمم أهمماَ أب ِر ْه ُط
ْيِض ِمْن أح ْل ألىَ اَ ِه،ِ إ أراَِشمم أد ِف أراَ أ

أ أل أأْن أو ُقموُ ْنممِت أي أن أأ ٌة اَْل أر ِه أطماَ
أق أب أسمم ُنُه أف أسمماَ أل ِل أقمماَ ْنممِت أو أن أأ أقممٌة،ِ اَْل ِل ْوُ أطاَ ألمم أو أن ( أهاَ أكمماَ اَْسممُم
ًقاَ ِل أل أطاَ أقاَ ُق أياَ أف ِل أد أطاَ أص أق أء أو أداَ ّن ْق ألْم اَل ُل ْط أذاَ أت أك أق إْن أو أل ْط أأ

أحْمًل ِفيِ أصّح)ِ  أْل ألىَ اَ ِء أع أداَ ّن ِه اَل ِبمم ُقْر ِنيِ ِل ّثمماَ ُق أواَل ُلمم ْط ًطمماَ،ِ أت أياَ ِت اَْح
ْوُ أل أد أو أص أق أق أل ّط ِإْن اَل أو أقْت.ٍ ( ُل أن أط أهاَ أكاَ ًقاَ اَْسُم ِر ْو أطاَ ًبمماَ)ِ أأ ِل أطاَ
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ْو ًعاَ،ِ أأ ِل أل أطاَ أقاَ أف ُق أياَ ( ِل أل أطاَ أقاَ ْدت أو أر أ
أهاَ أ ِباَْسِم أء)ِ  أداَ ّن أتّف اَل ْل أفاَ )

ِنيِ أساَ ِل ِب أحْرُف)ِ  ْل ِر اَ ُهوُ ُظ ِل أق)ِ  ّد ِة،ِ (ُص أن ِري أق ْل ْوُ اَ ألمم أو أهمماَ ( أب أط ألٍق أخاَ أط ِب
ِزًل ْو أهمماَ أأْن أأ أكمم ًبمماَ)ِ  أل ألِع ُقمموُ ِرِض ِفمميِ ألممُه أت ْعمم ِء،ِ أم أزاَ ْه ِت ْو اَِلْسمم أأ

ألِل ّد ِة اَلمم أبمم أع أل ْلُم ِنمميِ أواَ ْق ّل ُقمموُُل أط أي ُتممك،ِ أف ْق ّل ْو أط أأ أوُ ( ُهمم أهمماَ أو ّن ُظ أي
ّيًة ِب أن أأْن أأْج أنْت ِب ٍة ِفيِ أكاَ أم ْل ْو ُظ أهاَ أأ أح أك ْن ّيُه ألُه أأ ِل ْو أو ُلُه أأ ِكي ألْم أو أو

أك ِل أذ ِب ألْم)ِ  ْع ُق أي أل ّط أع)ِ اَل أق أو ِه ( ِد أقْص ُه ِل ّياَ أهْزُل إ ْل ِعممُب أواَ ّل أظممّن أواَل أو
ِر ْيمم ِقممِع أغ أوُاَ ْل ُعُه،ِ أل اَ أف ْد ِفمميِ أيمم ِديِث أو أحمم ْل ألٌث اَ أث ُهّن { ّد <ص: ِجمم
ّد333 ُهممّن > ِجمم ُل أهْز ّد أو ُق،ِ ِجمم أل ّط أكمماَُح اَل ّن أل أواَل أقمماَ أعممُة}ٍ  أواَلّرْج

ّي ِذ ّتْرِم أسمٌن اَل ِريمٌب أح ِكُم أغ أحماَ ْل ِد أصمِحيُح أواَ أناَ ِْلْسم ْوُ اَ ألم أو أظ ( أفم أل
أجِميِّ ْع ِه أأ ِة ِب ّي ِب أر أع ْل ألْم ِباَ ِرْف أو ْع أأْن أي أكم ُه)ِ  أنمماَ ْع ّنمُه أم ّق ألمْم أل ْع)ِ ( أقم أي
ِء أفاَ ِت ْن أل ِل ِقي أو ِه.ٍ ( ِد ِه إْن أقْص ِب أوُىَ)ِ  ْي أن أأ أهاَ)ِ  أناَ ْع أم ِة ( ّيمم ِب أر أع ْل أع)ِ اَ أقمم أو )

ّنُه أوُىَ أِل أق أنمم أل ّط أد اَل أر ّنُه أو أأ أذاَ ِبمم ِرْف ألممْم إ ْعمم أنممىَ أي ْع ألِق أم ّط أل اَل
ُه،ِ أيِصّح ُد ْوُ أقْص أل ِرْف ألْم أو ْع ُه أي أناَ ْع أد أم أص أق ِه أو أع ِب ْط أكاَِح أق ّن ألْم اَل

ْق ُل ْط أماَ أت ْوُ أك أد أل أراَ أ
أق أ أل ّط ٍة اَل أم ِل أك أنىَ أل ِب ْع أهاَ أم أل

أل(      ُع أو أق ُق أي أل ِديِث أط أح ِل ٍه)ِ  أر ْك أل ُم أق { أل ألٍق}ٍ ِفيِ أط ْغ إ
ُه أواَ ُبوُ أر ُود،ِ أأ أحُه أداَ أصّح ِكُم أو أحمماَ ْل ألممىَ اَ أر أشممْرِط أع أفّسمم أو ٍم.ٍ  ِل ُمْسمم

ِعيِّ ِف ْيُر اَلّشاَ أغ ألِق أو ْغ ِْل ِه،ِ اَ أراَ ْك ِْل ِإْن ِباَ أفمم أرْت ( أهمم أنممُة أظ ِري ٍر أق أيمماَ ِت اَْخ
أأْن أه ِب ِر ْكمم ألممىَ ُأ ألٍث أع أد أث أوُّحمم ْو أف ِريٍح أأ ْو أصمم ِليممٍق أأ ْع أنممىَ أت أك ْو أف أأ

أز أجمم ْو أن ألممىَ أأ ْقممت أع ّل أح أط أسممّر ْو أف ْي أأ أأ ُكوُِس)ِ  ُع ْل أه ِبمماَ ِر ْكمم ألممىَ ُأ أع
ٍة أد أث أواَِح ّل أث ْو أف ألىَ أأ ٍة أع أي أناَ أح ِك أصّر ْو أف ألممىَ أأ ٍز أع ْنِجيمم أق أت ّلمم أع ْو أف أأ

ألممىَ أل أأْن أع ُقمموُ أل أسممّرْحت أي أقمماَ ْقممت،ِ أف ُل ُق أط أل ّط أع)ِ اَل أقمم أو ْوُ ( ألمم أو
أق أفمم أه أواَ أر ْكمم ْلُم أوُىَ اَ أنمم أق أو أل ّط أع اَل أقمم ِه أو ِر أيمماَ ِت أل ِلْخ ِقيمم ُع أل أو أقمم أي
ِه أراَ ْك ِْل ُد ِل أجّر ِة أوُم ّي ّن أمُل،ِ أل اَل ْع أشْرُط ُي أو ِه ( أراَ ْك ِْل ُة اَ أر ْد ِه ُق ِر ْكمم ْلُم اَ
ألممىَ أد أممماَ أتْحِقيممِق أع ّد أعمماَِجًل أهمم ِه)ِ  ٍة ِبمم أيمم أل ِوُ ِب ْو ( ّلممٍب أأ أغ أز أت أجمم أع أو

ُه أر ْك ْلُم ِه أعْن اَ ِع ْف أرٍب أد أه ِة ِب أث أغاَ ِت أكاَِلْس ِه)ِ  ِر ْي أغ ِه،ِ أو ِر ْي أغ ّنُه ِب أظ أو ّنُه ( أأ

أع إْن أن أت أقُه اَْم ّق أيْحُصُل)ِ،ِ أح ُه أو أراَ ْك ِْل ِوُيٍف اَ أتْخ ِب أضْرٍب ( ٍد ِب ِدي ْو أشمم أأ

ْبممٍس ْو أح ألِف أأ ْت أهمماَ)ِ،ِ أممماٍَل إ ِوُ أنْح ِذ أو أأْخمم أممماَِل أك ْل ِلممُف اَ أت أيْخ أك أو ِلمم أذ
ألِف ِت أقمماَِت ِبمماَْخ أب ّنمماَِس أط أل اَل ِقيمم أو ِهْم.ٍ ( ِل أوُاَ أأْحمم أرُط أو أت ْتممٌل)ِ ُيْشمم أق

ِوُيِف ّتْخ ِلل ِه أف ِر ْي أغ ِه أيْحُصُل أل ِب ٌه،ِ ِب أراَ ْك أرُط إ أت ُيْشمم أل)ِ  ِقيمم أو ْتممٌل)ِ ( أق )
ْو ٌع أأ ْطمم أرٍف أق أطمم أثًل،ِ ِل ْو أم أأ ْي أمُخمموٌُف)ِ،ِ أضممْرٌب ( أخمماَُف أأ ْنممُه أي ِم

أك أل أه ْل ِوُيُف اَ ّتْخ ِر334<ص:  أفاَل ْي أغ ِب أك >  ِل ِه أيْحُصُل أل أذ ٌه،ِ ِب أراَ ْك إ
أل ُه أيْحُصُل أو أراَ ْك ِْل ِوُيِف اَ ّتْخ ِة ِباَل أب ُقوُ ُع ْل ِة ِباَ أل ِه اَْلِج ِل ْوُ أق أبنك أك ِر أألْضمم

ًداَ أل أغ أو ِفيِ ( أرُط)ِ  أت ِم ُتْش أد ُقوُِع أع ألِق ُو ِه أط أر ْك ْلُم أيُة اَ ِر ْوُ ّت أأْن (اَل ِب
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أي ِوُ ْن أهاَ)ِ،ِ أي أر ْي ْي أغ أر أأ ْي ِه أغ ِت أج ْو أأْن أز أي أك ِوُ ْن ِه أي ِل ْوُ أق ْقت ِب ّل أة أط أم ِط أفاَ
أر ْي أل أغ ِقي أو ِه.ٍ ( ِت أج ْو أهاَ إْن أز أك أر أل أت ٍر)ِ ِمْن ِب ْذ ْهٍل ُع أهاَ أج ْو ِب ٍة أأ أش ْه أد

ْتُه أب أصمماَ ِه أأ أراَ ْكمم ِْل ُقممُه ِل أل أط أع)ِ  أقمم أو ِر ( أعاَ أهمماَ ِِلْشمم ِك ِر أتْر أيمماَ ِت ّد ِباَِلْخ أوُر
ْنِع أم ْل ِباَ

أمْن(      أم أو ِث ِزيِل أأ أم ِه ِب ِل ْق أراٍَب،ِ ِمْن أع ْو أشمم ٍء أأ أواَ أذ أد أفمم أن
ُقُه،ِ أل ُفُه أط أصّر أت ِه ألُه أو ْي أل أع ْوًُل أو أكاَِح أق ّن أكاَل ْعًل)ِ  ِف ْتممِق أو ِع ْل ْيممِع أواَ أب ْل أواَ

ِء أراَ ِم،ِ أواَلّش أل ِْلْس ِة أواَ ّد ْتممِل أواَلممّر أق ْل ْطممِع،ِ أواَ أق ْل ألممىَ أواَ أع أهِب ( ْذ أممم ْل اَ
ِفيِ ْوٍُل أو ُذ أق ُف ْن أي ٌء أل)ِ  ُفُه ِمممْن أشمميِْ أصممّر ّنممُه أت أس أِل ْيمم ْهممٌم ألممُه أل أف

ٌد أقْص أجمماَُب أو ُي أو أأّن أصممِحيٌح.ٍ  ُه أممماَ ِبمم أد ْنمم ِم ِمممْن ِع ْهمم أف ْل ِد،ِ اَ أقْصمم ْل أواَ
ْكِفيِ ِذ ِفيِ أي ُفوُ أصممّرِف،ِ ُن ّت ْذ اَل أوُ إ ِبيممِل ِمممْن ُهمم ْبممِط أق ِم أر أكمماَ أْلْح اَ

أباَِب أْلْس أماَ ِباَ أم أك ّد أق ِليِّ أعْن أت أزاَ أغ ْل ُذ اَ ُف ْن أي أل)ِ  ِقي أو ُفُه ( أصّر ِه)ِ أت ْيمم أل أع )
ألِق ّط ِر أكاَل أراَ ْق ِْل أماَِن أواَ ًظاَ أواَلّض ِلي ْغ ِه أت ْي أل أر أع أزِج ْن أي أن ِل أصممّرٍف ُدو أت

أكمماَِح ألُه ّن أممماَ أكاَل أم،ِ ِل ّد أقمم أأْصممُل أت ألِف أو ْلِخ ِعيِّ أأّن اَ ِف أيِ اَلّشمماَ أرِضمم
ّلُه ْنُه اَل ألممىَ أنّص أع ُقمموُِع أع ألِق ُو أراَِن أط ْك أل اَلّسمم ُنِقمم ْنممُه أو ِفمميِ أع

ِه ِر أهاَ ألِن ِظ ْوُ ِم أعْن أق ِدي أقمم ْل ًداَ اَ ِه ِفمميِ أطممْر ِر ْيمم ِه،ِ ِمممْن أغ ِت أفاَ أصممّر أت
ِفمميِ أفاَِت أو أصممّر أب أمممْن أت ِر ًء أشمم أواَ ًنمماَ أد ّن أج ِر ُم ْيمم أغ ٍو ِل أداَ أفممىَ أتمم أن أو

ُهْم ْعُض أل أب ْوُ ْنِع،ِ أق أم ْل أد اَ أر أط أر أو أخ ْنمِس ِفميِ اَْل ْنُصموُِص ِج أم ْل ِممْن اَ
أفاَِت أصّر ّت ِتيِ اَل ّل أماَ اَ ِه ْي أل ّنُف أع أص ْلُم أز اَ أر أت ِه أواَْح ِل ْوُ أق أم ِب ِث ألممْم أعّمْن أأ

أثْم ْأ أماَ أي أر،ِ ِب أك أمْن أذ أر أك ِكًراَ أأّج ْو ُمْس أه أأ ِر ْك ألىَ ُأ ِه أع ِب ْو ُشْر ألممْم أأ
ألْم ْع ّنُه أي ِكٌر أأ ْو ُمْس أل أأ أو أناَ ًء أت أواَ ًناَ أد ّن أج ِد ُم أقْص ِوي،ِ ِب أداَ ّتمم ُع اَل أجمم ُيْر أو
ّد ِفيِ أراَِن أح ْك ألىَ اَلّس ُعْرِف،ِ إ ْل أذاَ اَ ِإ أهىَ أف أت ْن أر اَ ّي أغ ِرُب أت ألىَ اَلّشاَ إ

ٍة أل ُع أحاَ أق ِه أي ْي أل أراَِن اَْسُم أع ْك ًفاَ،ِ اَلّس أوُ ُعْر ُه أعممْن أمِحّل أف أو ِم.ٍ  أل أك ْل اَ
ِعيِّ ِف أيِ اَلّشاَ ّلُه أرِض ْنممُه اَل ّنممُه أع ِذي أأ ّلمم أتممّل اَ ألُمممُه اَْخ ُظمموُُم أك ْن أم ْل اَ
أف أش أك ْن ُه أواَ ُتوُُم ِسّر ْك أم ْل أق اَ ّق أح أماَُم،ِ أو ِْل أل اَ أقمماَ ِرُب أف ِر أشمماَ أخْممم ْل اَ

ِه ِري أت ْع أثُة أت أل أوُاٍَل أث أهاَ أأْح أداَ ٌة إْح أشاٌَط ِهّز أن أذاَ أو ّبْت إ أخْمُر أد ْل ِه،ِ اَ ِفيم
ألممْم ْوُِل أو أت ِه أتْسمم ْيمم أل أيممُة أع ِن ّثاَ أيممُة أواَل أهاَ ِر،ِ ِن ْك أيِ اَلّسمم ِهمم أر أأْن أو أيِصممي

ِفًحماَ ُقُط أطاَ ْغِشميِّ أيْسم أم ْل ِه أكاَ ْيم أل ّلمُم أل أع أك أت أل أي ُد أو أكماَ أحمّرُك،ِ أي أت أي
أثُة ِل ّثاَ أطٌة أواَل أوُّس أت أماَ ُم ُه أن ْي أيِ أب ِهمم أط أأْن أو ِلمم أت ُلُه أتْخ أوُاَ أل أأْحمم ِظممُم أف أت ْن أت
ُلُه أوُاَ ْق ُلُه أأ أعاَ ْف أأ أقىَ أو ْب أي ِييٌز أو ألٌم أتْم أك ْهٌم أو أف ِه أو ِذ أهمم أثممُة أف ِل ّثاَ أمِحممّل اَل

ألِف ْلِخ ألِق ِفيِ اَ أراَِن،ِ أط ْك أأّماَ اَلّس ألىَ أو ُْلو ُذ اَ ُف ْن أي ُق أف أل ّط أهمماَ اَل ِفي
ًعاَ ْط ِء أق أقاَ أب أأّماَ ِل أو ْقِل.ٍ  أع ْل أيُة اَ ِن ّثاَ أل اَل ُذ أف ُف ْن أهاَ أي ْذ ِفي أد أل إ ألممُه أقْصمم

أمىَ ْغ ْلُم ِه أكاَ ْي أل ُهْم أع ْن ألممُه335<ص:  أمممْن أوِم أع أج ألممىَ >  ألِف أع ْلِخ اَ
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ِه ّدي أعمم أت ّبِب ِل أسمم ّت ألممىَ ِباَل ِه إ ِذ أل أهمم أقمماَ ِة.ٍ  ألمم أحاَ ْل ِعمميِّ اَ ِف أعممُه اَلّراَ ِب أت أو
ّنُف أص ْلُم أذاَ اَ أه ُق أو أف ْو ُق أل أأ أل أن أط ِري أث ْك أْل ًظاَ اَ ِلي ْغ ِه.ٍ  أت ْي أل أع

ْوُ(      أل أل أو ُعك أقاَ ُب ْو ُر ْعُضك أأ ْو أب ُؤك أأ ْو ُجممْز ُدك أأ ِبمم ْو أك أأ

ْعُرك ْو أش ْو أأ أأ ُفُرك)ِ  ّنك ُظ ْو ِس ُدك أأ ْو أي ُلممك أأ ٌق ِرْج ِل أطمماَ أع)ِ ( أقمم أو
ُق أل ّط ًعاَ اَل ْط ِريِق أق أط ِة ِب أي أراَ أضاَِف ِفيِ اَلّس ْلُم ِه اَ ْي أل ألىَ إ ِقيِ إ أبمماَ ْل اَ

أماَ ِري أك ْتِق ِفيِ أيْس ِع ْل أل اَ ِقي ِريِق أو أط ِر ِب ِبي ْع ّت ِء اَل ْلُجْز ُكّل أعْن ِباَ ْل اَ
ّنُه ّوُُر أل أِل أص أت ُق ُي أل ّط أضاَِف ِفيِ اَل ْلُم ِه اَ ْي أل ُه إ أد ألِف أوْح ْتممِق ِبِخ ِع ْل اَ

أهُر ْظ أماَ،ِ أت ُه ُت أد ِئ أماَ أفاَ أذاَ ِفي أل إ ْلت إْن أقاَ أخ أر أد ّداَ ُنك اَل أيِمي ٌق،ِ أف ِل أطاَ
أعْت ِط أهاَ أفُق ُن ألممْت ُثّم أيِمي أخ أنمماَ إْن أد ْل ِنيِ ُق ّثمماَ أقممْت ِباَل ُل ِإّل أط أل،ِ أو أف

أذاَ أك أو ٌق ( ِل أطاَ ُع أدُمك)ِ  أقمم ِه أي ُق ِبمم أل ّط ألممىَ اَل أع أِلّن ( أهِب)ِ  ْذ أممم ْل ِه اَ ِبمم
أم أوُاَ أدِن ِق أب ْل ِفيِ اَ ٍه أو ُع أل أوْجمم أقمم ّنممُه أي ِة أِل أل أفْضمم أع أك أطمم أق ُهْم أو ْعُضمم أب

ّوِل أْل أل ِباَ أة ( أل ِريممٍق أفْض أأْن أك أكمم أرٍق)ِ  أعمم أل أو ُقممك أقمماَ ْو ِري ُقممك أأ أر أع
ٌق ِل أهاَ أطاَ ّن ِإ ُع أل أف أق أهاَ أي ُق ِب أل ّط أهاَ اَل ّن ِل

ْيُر أ ٍة أغ أل ّتِص أل ُم أصاَ ّت ٍة اَ أق ْل ِخ
ألِف أم،ِ أماَ ِبِخ ّد أق أذاَ أت أك أو ِنيِّ ( أأْن أم أك أبٌن)ِ  أل أل أو ّيممك أقمماَ ِن ْو أم ُنممك أأ أب أل
ٌق،ِ ِل أماَ أطاَ ُه ّن ِإ ُع أل أف أق أماَ أي ِه ُق ِب أل ّط ِفيِ اَل أصّح)ِ،ِ ( أْل ِنيِ اَ ّثاَ ُع أواَل أقمم أي

أماَ ِه أل أِلّن ِب أممماَ ُكممّل أأْص ُه ْن ّدُم ِم أع اَلمم ِفمم ُد أممماَ أو ُه ّن أ
أ ّيممآِ ِب أه ْلُخممُروِج أت ِل

ِة أل أحاَ ِت أهاَ ِباَِلْس أب أأْش أة،ِ أف أل أفْض ْل ْوُ اَ أل أو أل ( ِة أقاَ أع ُطوُ ْق أم ُنممك أيِميٍن ِل أيِمي
ٌق ِل ْع ألْم أطاَ أقمم ألممىَ أي ِنيِ أع ّثمماَ أواَل أهِب)ِ  ْذ أممم ْل ِه ِفمميِ اَ ُقمموُِع أهمماَِن ُو أوْج

ِريًجاَ ألىَ أتْخ ْيِن أع أه أوُْج ْل أع أأّن ِفميِ اَ ُقمموُ ُوُ ْل أد اَ ْنم ِد ِع أضماَِف ُوُجمموُ ْلُم اَ
ِه ْي أل ِريِق إ أط ِة،ِ ِب أي أراَ ْو اَلّس ِريِق أأ أط ِر ِب ِبي ْع ّت ُكّل أعْن اَل ْل ِء اَ ْلُجْز إْن ِباَ
أناَ ْل ِنيِ ُق ّثمماَ أع ِباَل أقمم ِإّل أو أل أو أع أف ِفمم ُد ِريممُج أو ّتْخ ّنُه اَل أأ ألممىَ ِبمم ْوُِل أع أقمم ْل اَ

ِنيِ ّثاَ ّد أل ِباَل ِد ِمْن ُب أضاَِف ُوُجوُ ْلُم ِه اَ ْي أل أم إ ِظ أت ْن أت أفُة ِل أضاَ ِْل  اَ
ْوُ(      أل أل أو أناَ أقاَ ْنك أأ ٌق ِم ِل أوُىَ أطاَ أن أهاَ أو ِليق ْط أِلّن أت أقْت)ِ  ُل أط

ِه ْي أل أهمماَ ِمْن أحْجًراَ أع ِت أه ْيممُث ِج ِكممُح أل أح ْن أهمماَ أي أع أهمماَ أم أت أل ُأْخ ًعماَ أو أب أأْر

أزُمممُه ْل أي أهاَ أو ُن ْوُ أصممّح أصمم أفُة أف أضمماَ ألِق إ ّط ِه اَل ْيمم أل أبِب ِلِحممّل إ اَلّسمم
أتِضيِ.ٍ <ص:  ْق ْلُم أذا336َاَ أه ِل ِر >  أحْج ْل أع اَ ِة،ِ أممم ّيمم ّن ِإْن اَل أو ِوُ ألممْم ( ْنمم أي

ًقاَ أل ُق أط ُل ْط أت أل)ِ  أظ أِلّن أف ْف ّل أيٌة اَل أناَ ْيُث ِمْن ِك ُتُه أح أف أضاَ ألىَ إ ِر إ ْي أغ
ِه،ِ ّل أذاَ أمِح أك أو أع ألممْم إْن ( أممم ِوُ)ِ  ْنمم ِة أي ّيمم ألِق ِن ّط أتُه اَل أف أضمماَ أل (إ أهمماَ)ِ  ْي أل إ
ُق ُل ْط ِفيِ أت أهاَ ( ّن ِل

أ أصّح)ِ  أْل ألِق أمِحّل اَ ّط ْد اَل أق أف أو ألممىَ ُأِضممي ِر إ ْيمم أغ
ِه،ِ ّلمم أل أمِح ّد أف ِه ِفمميِ ُبمم ُقمموُِع ِه ِمممْن ُو ِف ِة أصممْر ّيمم ّن ألممىَ ِباَل ِه،ِ إ ّلمم أمِح
ِنيِ ّثاَ ُق أواَل ُل ْط ِد أت ُوُُجمموُ ِة ِل ّيمم ألِق،ِ ِن ّط أل اَل أتمماَُج أو ألممىَ أيْح أعممّرِض إ ّت اَل
أحّل أم ْل ْوُ ِل أل أو أل ( أنمماَ أقاَ ْنممك أأ ِئٌن ِم أط أبمماَ ِر ُت ّيممُة ُاَْشمم ألِق ِن ّط ِفمميِ اَل أو

أهاَ ْي أل ِة)ِ إ أف أضاَ ِْل أماَ اَ ُه أصّح أأ أهاَِن)ِ  أوُْج ْل أراَُط (اَ ِت أذاَ اَِلْش ِإ أوُىَ أف أق أنمم أل ّط اَل
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ًفاَ أضاَ أهاَ ُم ْي أل ِإّل إ أل أو أممماَ أف أم،ِ ِل ّد أقمم ْوُ أت ألمم أو أل ( ُئ أقمماَ ِر ْب أت أرِحِممميِ أأْسمم
ْنك ِإْن ِم أو ٌوُ)ِ  ْغ أل أوُىَ أف ِه أن أق ِب أل ّط أظ أِلّن اَل ْف ّل ْيُر اَل ٍم أغ ِظم أت ْن ِفميِ ُم

ِه ْفِس أيُة أن أناَ ِك ْل أهاَ أواَ ُط أماَُل أشْر ِت ْفِظ اَْح ّل أنىَ اَل ْع أم ْل ِد،ِ ِل أراَ ْلُم أل اَ ِقيمم أو )
أوُىَ إْن أهاَ أن أق أل أنممىَ أط ْع أم ْل أواَ أع)ِ  أقمم ِرئ أو ْب أت أم أأْسمم ِتمميِ اَلّرِحمم ّل أنْت اَ أكمماَ

ِليِ.ٍ 
أطاَُب(      ِة أفْصٌل: ِخ ّي ِب أن أْلْج ألٍق اَ أط ِه ِب ِل ْوُ أق أهاَ أك ْنت أل ٌق،ِ أأ ِل أطاَ
ُقُه ِلي ْع أت أو أكاٍَح ( ِن ِه ِب ِل ْوُ أق أك ِه)ِ  ِر ْي أغ ُتك إْن أو أكْح ْنت أن أأ ٌق أف ِل ْو أطاَ ُكممّل أأ

ٍة أأ أر أهاَ اَْم ِكُح ْن أيِ أأ ِه ٌق،ِ أف ِل ْو أطاَ ْلممت إْن أأ أخ أر أد ّداَ ْنِت اَلمم أأ ٌق أفمم ِل أطمماَ
ْي أأ ٌوُ)ِ  ْغمم أل أل ( ُق أف ُلمم ْط ألممىَ أت أهمماَ،ِ أع ْوِج أل أز أهمماَ أو أكاَِح ِن أل ِب أهاَ أو ِل ُدُخوُ ِبمم

أر ّداَ أد اَل ْع أهاَ أب أكاَِح ِء ِن أفاَ ِت ْن ِة ِل أي أل ِوُ ْل ِتِل ِمْن اَ أقاَ ْل ألىَ اَ أمِحّل،ِ أع ْل ْد اَ أق أو
أل ّلىَ أقاَ ّلُه أص ِه اَل ْي أل أم أع ّل أس أل أو أق { أل أد إّل أط ْع أحُه أب أصممّح أكاٍَح}ٍ  ِن

ّي ِذ ّتْرِم أصّح اَل أْل أواَ ِليِق ِصّحُة " ( ْع ِد أت ْب أع ْل أثًة اَ ِل ِه أثاَ ِل ْوُ أق أتْقت إْن أك أع
ْو أر،ِ إْن أأ ّداَ ْلت)ِ اَل أخ ْنت أد أأ أف ٌق ( ِل ًثاَ أطاَ أل أن أث ْعمم أق أي أذاَ أف أقممْت إ أت ْو أع أأ

ألْت أخ أد أد ْع ّنُه أب أِل ِه)ِ  ِق ْت ِلُك ِع أل أيْم أكمماَِح أأْص ّن أوُ اَل ُهمم ُد أو أق ُيِفيمم أل ّط اَل
أث أل ّث أشممْرِط اَل ِة ِب ّيمم ْلُحّر ْد اَ أقمم أد،ِ أو ِنيِ ُوِجمم ّثمماَ ّنممُه أيِصممّح أل أواَل أل أِل
ِلُك أهمماَ،ِ أيْم أز ْنِجي أل أت ِلممُك أف أهمماَ أيْم أق ِلي ْع ُع أت أقمم أي أممماَ أف أر ِفي أكمم أتمماَِن أذ أق ْل أط

ُق أل ّط ُق)ِ اَل أح ْل أي أو ِء ( أقاَ أب ِل ّيًة)ِ  ِع أرْج ِة ( أي أل ِوُ ْل أهاَ اَ ْي أل ْلِك أع ِة ِبُم أع أل اَلّرْج )
ِء أفمماَ ِت ْن أعممًة)ِ ِل ِل أت ِة ُمْخ أيمم أل ِوُ ْل أهمماَ،ِ اَ ْي أل ْوُ أع ألمم أو أقممُه ( ّل أثًل أع أم ُدُخوٍُل)ِ  ِبمم

ألٍق أط ِب أنْت)ِ  أبمماَ أف أل ( ْبمم ّدُخوُِل أق أهمماَ اَلمم ْو ِب ُه أأ أد ْعمم ُثممّم أب أهمماَ ( أح أك ُثممّم أن
ألْت أخ ْع ألْم أد أق أنْت أي أكاَ ألمْت إْن)ِ  أخ أد ِفممي337ِ<ص:  ( ِة)ِ >  أنمم ُنوُ ْي أب ْل اَ

ألِل ْنِح أيِميِن ِل ْل ّدُخوُِل اَ أهاَ ِباَل أل ِفي أذاَ)ِ  أكمم أو ُع ( أقمم ْدُخْل)ِ ألممْم (إْن أي أتمم
ِة ِفيِ أن ُنوُ ْي أب ْل ِفمميِ اَ أفمماَِع ( ِت ِر)ِ ِلْر أهمم ْظ أْل أكمماَِح اَ ّن ِذي اَل ّلمم أق اَ ّلمم ِه،ِ أع ِفيمم

ِنيِ ّثاَ ُع أواَل أق ِد أي ُوُُجمموُ ِة ِل أف أكمماَِح ِفمميِ اَلّصمم ّن ِر ِمممْن اَل ْيمم أد أأْن أغ أجمم ُتوُ
ألممُه ْب ِفمميِ أق أو ِلٍث ( ُع أثمماَ أقمم أنْت إْن أي ُدوِن أبمماَ أهمماَ ِبمم ّن ِل

أ ألٍث)ِ  أهمماَ أث ِد ْوُ أع ِل
ِقيِ أباَ ألِث ِب ّث ُد اَل ُعوُ ِه أت ِت أف ِليممِق ِمممْن ِبِصمم ْع ّت ِر اَل ُكوُ ْذ أممم ْل ألِف اَ أممماَ ِبِخ

أذاَ أنْت إ ألٍث أباَ أث أل ِب ُع أف أق ِه أي ِئ أفاَ ِتي ألِث ِلْس ّث أق،ِ أماَ ِباَل ّل أع
ْوُ(      أل أق أو ّل أن أط ألٍث ُدو أع أث أج أراَ ْو أو أد أأ ّد ْوُ أج أل أد أو ْع ْوٍج أب أز

أدْت ِة أعاَ ّي ِق أب أل ِب أخ أد ألِث)ِ  ّث أهاَ اَل ْوُج ِب ْدُخْل ألْم أأْم اَلّز ِإْن أي أو أث)ِ ( ّل أث
ْي أق أأ ّل ًثمماَ أط أل أد أث ّد أجمم أد أو ْعمم ْوٍج أب أل أز أخمم أهمماَ أد أهمماَ،ِ ِب أق أر أفاَ أدْت أو أعمماَ )

أممماَ أك ألٍث)ِ  أث ْوُ ِب أأ ألمم أد أتمم ْب أهمماَ اَ أح أكاَ ِد ِن ْبمم أع ْل ِل أو أتمماَِن ( أق ْل أقممْط أط ْلُحممّر أف ِل أو
ٌء أوُاَ أسمم ألٌث)ِ  أنْت أث أجممُة أكمماَ ْو أممماَ ُكممّل ِفمميِ اَلّز ُه ْن ًة ِم أمممًة أأْم ُحممّر أأ

ّعممُض أب ْلُم ّبُر أواَ أد ْلُممم أتُب أواَ أكمماَ ْلُم ِقّن أواَ ْل ُق،ِ أكمماَ أل ّط ُع)ِ اَل أقمم أي أو ِفمميِ ( )
أرِض أممماَ أممم أك ِه)ِ  ِت ْوُ أقممع أممم ِه ِفمميِ أي ِت ْي ِصممّح أأ أثمماَِن)ِ  أر أوُاَ أت أي أو ْوُج ( اَلممّز
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ِريُض أم ْل أجُة اَ ْو ِفيِ أواَلّز ِة ( ّد ِء ِع أقمماَ أب ِل ِعيِّ)ِ  ِر أرْج أثمماَ ِة آَ ّيمم ْوِج ِفمميِ اَلّز
ِة ّي ِع ُلُحوُِق اَلّرْج ألِق ِب ّط أهاَ اَل أماَ ِب أم أك ّد أق ِة أت ِء أوِصممّح أل ِْلي ِر اَ أهمماَ ّظ أواَل
أعاَِن ّل أهاَ،ِ أواَل ْن أماَ ِم ِتيِ أك ْأ أي ِة ِفمميِ أسم أعم ُوُجمموُِب اَلّرْج ِة أو أقمم أف ّن أهماَ اَل أل

أماَ ِتيِ أك ْأ أي أقماَِت ِفمميِ أس أف ّن أل اَل أطمماَِع ( ِق ْن ِئٌن)ِ ِل ِة أبماَ ّيمم ْوِج ِفمميِ اَلّز أو )
ِم ِدي أق ْل أِلّن اَ ُثُه)ِ  ِر أهمماَ أت أق ِلي ْط ِر أت ْيمم أغ أهمماَ ِب ِر أياَ ِت ُدّل اَْخ ألممىَ أيمم ِه أع ِد أقْصمم

أهمماَ أن أماَ ِْلْرِث ِمممْن ِحْر أقُب اَ أعمماَ ُي أنِقيممِض أف ِه،ِ ِب ِد ِإْن أقْصمم أرْت أفمم أتمماَ اَْخ
أق أل ّط أأْن اَل ْتُه ِب أل أأ ْو أس أعْت أأ أل أت ْو اَْخ أق أأ ّل أق أع أل ّط ألىَ اَل أهاَ أع ِت أئ أمِشي
ْتُه أء أشاَ ِرْث ألْم أف أجْزًماَ.ٍ  أت
أل(> 338ص: <      أقاَ ُتك أفْصٌل:  ْق ّل ْو أط ْنت أأ ٌق أأ ِل أوُىَ أطاَ أن أو

ًداَ أد ْيِن ِمْن أع أت أق ْل ْو أط ألٍث أأ أماَ أث أع)ِ  أق أو ُه،ِ ( أوُاَ أذاَ أن أكمم أو أذاَ ( أيممُة)ِ إ أناَ ِك ْل اَ
أوُىَ أهاَ أن ًداَ ِفي أد أع أع أق ُه أماَ أو أوُاَ أماَِل أن ِت ْفِظ ِلْح ّل ٌء اَل أوُاَ أس أذاَ ِفيِ أو أهمم

ْدُخوُُل أم ْل أهاَ اَ أهاَ ِب ْيُر أغ أماَ أو ُه أك أد ِة ِفيِ أزاَ أض ْو ْوُ اَلّر ألمم أو أل ( ْنممت أقمماَ أأ

ٌق ِل ّنْصممِب،ِ أطاَ ِباَل ًة)ِ  أد أوُىَ أواَِحمم أنمم أو ًداَ ( أد أمًل أعمم أع ٌة)ِ  أد أوُاَِحمم ِر أف ِه أظمماَ ِب
ْفِظ ّل أل اَل ِقي أو أمًل ( أع ّي)ِ  ِوُ ْن أم ْل ِة اَ ّيمم ّن أح ِباَل أصممّح ِنيِ أو ّثمماَ أأْصممِل ِفمميِ اَل

ِة أض ْو ًعاَ اَلّر أب ّي أت ِوُ أغ أب ْل ِه ِل ِر ْيمم أغ ّوُل أو أْل أحُه أواَ ِلمميِّ أصممّح أزاَ أغ ْل ُة اَ أر أبمماَ أوِع
ِر أحّر ْلُم ِه اَ أح،ِ ِفي ْلت أرّج ُق ْوُ ( أل أل أو ْنِت أقاَ ْفِع أأ ِباَلّر ٌة)ِ  أد أوُىَ أواَِح أنمم أو )

ًداَ أد أحْمًل أع ّي)ِ  ِوُ ْن أم ْل ِد أفاَ أوُّح ّت ألىَ ِلل ِد أع أفممّر ّت ْوِج أعممْن اَل ِد اَلممّز أد أعمم ْل ِباَ
ّي ِوُ ْن أم ْل ِه اَ ِبمم ُقْر ْفممِظ،ِ ِمممْن ِل ّل أل اَل ِقيمم أو ٌة ( أد ّلممُه أواَِحمم أاَل أِلّن أو ألممُم)ِ  ْع أأ

أق ِب ألىَ اَلّساَ ِم إ ْه أف ْل أك ِمْن اَ ِل ُق أذ ِلي ْط ّت ٍة،ِ اَل أد أوُاَِح ْوُ ِب أل أر أو أك أل أذ ْبمم أق
ٍة أد ٌق أواَِح ِل ِه أطاَ ِفي ألُف،ِ أف ْلِخ ْوُ اَ أل أو أد ( أراَ أ

أل أأْن أ ُقوُ ْنممت أي ٌق أأ ِل أطمماَ
ًثاَ أل أتْت أث أماَ أل أف ْب ِم أق أماَ ِلٍق أت أهمماَ ألممْم أطاَ ِلُخُروِج ْع)ِ  أقمم أمِحممّل أعممْن أي

ألِق ّط أل اَل ْب ِم أق أماَ ِه أت ِظ ْف ْو أل أأ ُه ( أد ْع أل أب ْبمم ًثمماَ أق أل أضممّمِن أث أت ِل ألٌث)ِ  أث أف
ِه ِت أد أراَ ِة إ أر ُكوُ ْذ أم ْل ِد اَ أقْص ألِث ِل ّث ْد اَل أق أعُه أتّم أو ْفُظ أم ألِق أل ّط ِفيِ اَل
أهاَ ِت أياَ أل أح ِقي أو ٌة)ِ،ِ ( أد أماَ أواَِح ْوُ أك أر أل أص أت ْق ألىَ اَ ْنممِت أع ٌق أأ ِل ّنممُه أطمماَ أِل

ِذي ّل أف اَ أد أة أصمماَ أيمماَ أح ْل أل اَ ِقيمم أو أِلّن أل ( أء)ِ  أم أشمميِْ أل أك ْل أد اَ أوُاَِحمم ْل أل اَ
أصُل ْف ْعُضُه ُي ْعٍض أعْن أب ِم ِفيِ أب ْكمم ْلُح أل اَ أطممىَ أو ْع ْعُضممُه ُي أم أب ْكمم ُح

ِه ّل أق ُك ّق أح أماَِعيُل أو ْنِجيِّ إْس أش ُبوُ ْل أل اَ أقاَ أوُىَ إْن أف أث أن أل ّث ِه اَل ِل ْوُ أقمم ِب
ْنممِت ٌق،ِ أأ ِل أد أطمماَ أصمم أق أقممُه أأْن أو ّق أح ْفِظ ُي ّل ألٌث ِبمماَل أث ِإّل أف ٌة أو أد أوُاَِحمم أف
ِإْن أو أل ( ْنت أقاَ ٌق أأ ِل ْنت أطاَ ٌق أأ ِل ْنت أطاَ ٌق أأ ِل أل أطاَ ّل أخ أت أفْصممٌل)ِ،ِ أو
أن ْي ِه أب ِذ أيِغ أه أأْن اَلّص أت أك أك أهاَ أس أن ْي أق أب ْوُ ِة أف أت ْك ّفِس أس أن ّت أهاَ اَل ِوُ أنْح أو

ِإْن339<ص:  أف ألٌث)ِ  أث أف أل > ( ْدت أقاَ أر أ
أد أ ِكي ْأ ّت أبْل ألْم اَل ْق ِديُن ُي أيمم أو

ْي أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( ّلْل ألْم أو أخ أت ِإْن أفْصٌل أي أفمم أد ( أصمم أممماَ أق ِب ًداَ)ِ  ِكيمم ْأ أد أت ْعمم أب
ألىَ ُْلو أهاَ اَ أِلّن أل ٌة)ِ  أد أوُاَِح أف أد ( ِكي ْأ ّت ِم ِفيِ اَل أل أك ْل ٌد اَ ُهمموُ ْع أراَُر أم ْكمم ّت أواَل
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ِه ِمْن ِد ُوُجوُ ِكيمم ْأ ّت ْو اَل أأ ًفاَ ( أناَ ْئ ِت ألٌث اَْسمم أث أذاَ أف أكمم أق إْن أو ألمم ْط ِفمميِ أأ
أمًل أع ِر)ِ  أه ْظ أْل ِر اَ ِه أظمماَ ْفممِظ،ِ ِب ّل ِنيِ اَل ّثمماَ ُع أل أواَل أقمم ٌة إّل أي أد أِلّن أواَِحمم

أد ِكي ْأ ّت أتِمٌل اَل ُذ ُمْح أخ ْؤ ُي ِقيِن.ٍ  أف أي ْل ِباَ
ِإْن(      أد أو أص ِة أق أي ِن ّثاَ ًداَ ِباَل ِكي ْأ ِة أت أث ِل ّثاَ ِباَل ًفاَ أو أناَ ْئ ِت ْو اَْس أس)ِ أأ أك أع

ْي أد أأ أص ِة أق أي ِن ّثاَ ًفاَ ِباَل أناَ ْئ ِت ْوُ اَْس أل ِة أف أث ِل ّثاَ أد ِباَل ِكيمم ْأ ِة،ِ أت أيمم ِن ّثاَ أتمماَِن اَل ْن ِث أف )
ْو ِة أأ أث ِل ّثاَ أد ِباَل ِكي ْأ أع أت أممم ألممىَ)ِ  ُْلو أناَِف اَ ْئ ِت ِة اَِلْسمم أيمم ِن ّثاَ ألٌث ِباَل أث أف ِفمميِ (

ّلِل أخ أت ِل أصّح)ِ  أْل أفاَِصِل،ِ اَ ْل ِنيِ اَ ّثاَ ُع أل أواَل أقمم أتمماَِن إّل أي ْن أل أِلّن ِث أفْصمم ْل اَ
أر أيِسي ْل أتِمُل اَ ِإْن أيْح أو أل ( ْنممت أقمماَ ٌق أأ ِل ٌق أطمماَ ِل أطمماَ ٌق أو ِل أطمماَ أصممّح أو
ُد ِد أقْصمم ِكيمم ْأ ِنيِ أت ّثمماَ أماَ اَل ِه ِوي أسمماَ أت ِل ِلِث)ِ  ّثمماَ أل ِباَل ّوِل ( أْل ِنيِ)ِ اَ ّثمماَ ِباَل

أصاَِص ِت ِنيِ ِلْخ ّثاَ ِو اَل أوُاَ ْطِف ِب أع ْل ْلُموُِجِب اَ ِر اَ ُي أغاَ ّت ِه ِلل ِذ أه أو أوُُر ( اَلّصمم
ٍة ِفيِ أء ُطوُ ْوُ ْوُ أم ألمم ُهّن أف أل أهمماَ أقمماَ ِر ْي أغ أقممٌة ِل ْل أط ُكممّل أف أهمماَ أحمماٍَل)ِ،ِ ِب ّن ِل

أ

ِبيُن ْفِظ أت ّل ّوِل ِباَل أْل أل اَ ُع أف أق ْي أي ِر أأ ْي أغ ْدُخوُِل ِل أم ْل ْوُ اَ ألمم أو أهاَ.ٍ ( أل ِب أقمماَ
ْلت إْن أخ أر أد ّداَ ْنت اَلمم أأ ٌق أفمم ِل ٌق أطمماَ ِل أطمماَ ألْت أو أخ أد أتمماَِن أفمم ْن ِث ِفمميِ أف

أممماَ ُه ّن ِل
أ أصممّح)ِ  أْل ًعمماَ اَ أتمماَِن أجِمي أق ّل أع ّدُخوُِل ُم أل ِباَلمم أب أو ِتيمم أممماَ أتْر ُه أن ْي أب

ِنيِ ّثاَ ُع أل أواَل أقمم ٌة إّل أي أد أممماَ أواَِحمم ْوُ أك أز ألمم أجمم ْوُ أن ألمم أخممّر أو أط أأ اَلّشممْر
أل ألممىَ أفِقيمم ْيِن،ِ أع أه أوُْج ْلمم أل اَ ِقيمم ُع أو أطمم ْق ُقمموُِع ُي ُوُ ْيممِن ِب أت ْن ّث ِء اَل أفمماَ ِت ْن ِل

أماَِل ِت ِد اَلّشْرِط اَْح أح أأ ْيِن ِب أظ ْف ّل ِه اَل ِفمم أل ّوِل ِفمميِ ِبِخ أْل ْوُ اَ ألمم أو أل ( أقمماَ
ٍة أء ُطمموُ ْوُ أم ْنممت ِل ٌق أأ ِل أقممًة أطمماَ ْل ٍة أط أقمم ْل أط أع)ِ  ْو أممم أأ أهمماَ ( أع أقممٌة أم ْل أط

ًعمماَ أم أتمماَِن)ِ  ْن ِث أل أف ِقيمم ًبمماَ أو ّت أر ِنمميِ ُم أب ْن أي أممماَ أو ِه ْي أل أذاَ أع أكمم أو ُلُه: ( ْوُ ْيممُر أقمم أغ
ٍة أء ُطوُ ْوُ ْعُل ِفيِ أم ِف أصّح)ِ  أْل ِة اَ ّي ِع أم ْل ُع اَ أقمم أتمماَِن أي ْن ألممىَ ِث أع ِتيممِب أو ّتْر اَل

ٌة أد ِبيُن أواَِح ْوُ أت أل أو أهاَ.ٍ ( ْنت ِب أأ أل)ِ  ٌق أقاَ ِل أقًة أطاَ ْل أط أل ( ْبمم ٍة أق أقمم ْل ْو أط أأ

أهاَ أد ْع أقٌة أب ْل أتاَِن أط ْن ِث ٍة ِفيِ أف أء ُطوُ ْوُ أقممٌة أم ْل أط أهمماَ)ِ <ص: ِفمميِ أو ِر ْي أغ
ِبيُن340 أت أهاَ >  ِتيِب ِب ّتْر ْوُ ِلل أل أو ْنممت ( أأ أل)ِ  ٌق أقاَ ِل أقممًة أطمماَ ْل أط أد ( ْعمم أب

ٍة أقمم ْل ْو أط أهمماَ أأ أل ْب أقممٌة أق ْل ْي أط أأ أذاَ)ِ  أكمم ُع أف أقمم أتمماَِن أي ْن ٍة ِفمميِ ِث أء ُطمموُ ْوُ أم
ٌة أد أواَِح أهمماَ،ِ ِفيِ أو ِر ْي ِفمميِ أغ أممماَ ( ِه ِفي أصممّح)ِ  أْل أل اَ ِقيمم ُع أل أو أقمم ِفمميِ أي

ٍة أء ُطمموُ ْوُ ٌة إّل أم أد ِز أواَِحمم أوُاَ أجمم أن أأْن ِل ُكمموُ أنممىَ أي ْع أم ْل أد اَ ْعمم ٍة أب أقمم ْل أط
ٍة أك ُلوُ ْو ِليِ أمْم أهاَ أأ أل ْب أقٌة أق ْل أكممٌة أط ُلوُ ألممىَ ِلمميِ،ِ أمْم أع ّوِل أو أْل أل اَ ِقيمم

ُع أق ُة أت أز أج ْن ْلُم ّوًل اَ أهاَ أأ ُب ُق ْع أت أنُة أو أضّم ْلُم ُغوُ اَ ْل أي ْكُر أو ُد ِذ ْع ْبُل.ٍ  أب أق أو
أصّح      أْل ِة أأْصِل ِفيِ أواَ أض ْو ُع اَلّر ُقوُ ِة ُو أن أضّم ْلُم ّوًل اَ ُثممّم أأ

ُة أز أج ْن ْلُم ألىَ اَ أع أذاَ أو أل أه ُع ِقي أق ِر ِفيِ أي ْي ِة أغ أء ُطوُ ْوُ أم ْل أتاَِن اَ ْن ُغوُ ِث ْل أي أو
ْكُر ُد ِذ ْع ْبُل أب أق ّنُه أو أأ أك أل أو ْيممِن ِقيمم أت أق ْل ْوُ أط ألمم أو ْنممت ( أأ أل)ِ  ٌق أقمماَ ِل أطمماَ

أقًة ْل أط ٍة ِفيِ ( أقمم ْل أد أط أراَ أ
أ ٍة أو أقمم ْل أط أع)ِ  أظممُة أممم ألْف أو أتمماَِن)ِ  أق ْل أط أف ِفمميِ (

أمُل ْع أت أنىَ ُتْس ْع أم أع ِب أماَ أم ْوُله ِفيِ أك ألىَ أق أعاَ ُلوُاَ أت ْدُخ ُاَ ٍم}ٍ،ِ ِفيِ { أم ُأ
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ْو أأ ّظممْرِف ( ْو اَل أسمماَِب أأ ْلِح ْو اَ أق أأ ألمم ْط أهمماَ أأ ّن ِل
أ أقممٌة)ِ  ْل أط أضممىَ أف أت ْق ُم

ّظْرِف أساَِب أوُموُِجُب اَل ْلِح ُق اَ ّق أح ْلُم ألِق ِفيِ أواَ ْط ِْل ْوُ اَ ألمم أو أل)ِ ( أقمماَ
ْنت ٌق أأ ِل أف أطاَ ِنْص ٍة ( أق ْل ٍة ِنْصِف ِفيِ أط أق ْل أقٌة أط ْل أط ُكّل أف أحاٍَل)ِ ِب

أر ِمّممماَ أكمم ِة ِمممْن أذ أد أراَ ِة إ ّيمم ِع أم ْل أوُ اَ ُهمم ِهٌر أو ْو أظمماَ ّظممْرُف أأ ْو اَل أأ

أساَُب ْلِح ْو اَ أدُم أأ ٍء أع أق أِلّن أشيِْ أل ّط ّعُض،ِ أل اَل أب أت أظُة أي ْف أل ِنْصٍف أو
ِة أي ِن ّثاَ أبٌة اَل ُتوُ ْك ِة أهاَِمِش ِفيِ أم أخ ّنِف ُنْس أص ْلُم ِر اَ ْيمم أغ ِه ِب ّطمم أيِ أخ ِهمم أو
أوُاٌَب أممماَ أص أكممْرت أك ِر ِفمميِ أذ أحممّر ْلُم ْذ أواَلّشممْرِح،ِ اَ ْوُ إ أطْت ألمم ِق ُأْسمم

أد ِري ُأ ّيُة أو ِع أم ْل أع اَ أق أتاَِن أو أق ْل أماَ أط ْوُ ِفيِ أك ألمم أو ْنممت اَلّشممْرِح.ٍ ( أأ أل)ِ  أقمماَ
ٌق ِل أقممًة أطمماَ ْل أط ْيممِن ِفمميِ ( أت أق ْل أد أط أصمم أق ّيممًة أو ِع ألٌث أم أث ْو أف ًفمماَ أأ أظْر

ٌة أد أوُاَِح ْو أف ًباَ أأ أساَ أفُه ِح أر أع أممماَ أو ُه ّن ِل
أ أتاَِن)ِ  ْن ِث ُبُه،ِ أف ِإْن ُممموُِج أو ألممُه ( ِه أج

أد أصمم أق أد أو ْنمم ُه)ِ ِع أنمماَ ْع ْهممِل أم أسمماَِب،ِ أأ ْلِح أقممٌة اَ ْل أط أف أل ( ِقيمم أتمماَِن)ِ أو ْن ِث
ِه ِد أقْص أنىَ ِل ْع أسمماَِب أم ْلِح أف اَ ّع أأّن أوُضمم ألممْم ألممْم أممماَ ِبمم ْع أيِصممّح أل ُي
ُه،ِ ُد ِإْن أقْص أو ِوُ ألْم ( ْن ًئاَ أي ْي أهاَ أش ّن ِل

أ أقٌة)ِ  ْل أط ُق أف ّق أح ْلُم ِفمميِ اَ أو ْوٍُل ( أقمم
أتاَِن ْن أف إْن ِث أر أحْمًل أعمم ًباَ)ِ  أسمماَ ْوُ ِح ألمم أو ِه.ٍ ( ْيمم أل ْنممت أع أأ أل)ِ  ٌق أقمماَ ِل أطمماَ

أض ْع أب ٍة ( أق ْل أقممٌة أط ْل أط ْو أف أفيِْ أأ ٍة ِنْصمم أقمم ْل أقممٌة أط ْل أط أد أأْن إّل أف ِريمم ُي
ُع ِمممْن ِنْصٍف ُكّل أقمم أي أف ٍة)ِ  أقمم ْل أتمماَِن أط أق ْل ُع أط ُقمموُ ُو ِة أو أقمم ْل ّط ِر اَل ْك ِذ ِبمم

أهاَ ْعِض أهًماَ أب ْب ْو ُم ًناَ أأ ّي أع أل ُم ْيُخ أقاَ ُبوُ اَلّش ٍد أأ ُه أحاَِممم ْيممُر أغ ِريممِق أو أط ِب
ِة أي أراَ أماَُم اَلّس ِإ ْيِن أو أم أر أح ْل ِريِق اَ أط ِر ِب ِبيمم ْع ّت ْعِض اَل أب ْل ُكممّل،ِ أعممْن ِبمماَ ْل اَ
أصّح أْل أواَ ْنِت أأّن ( أأ ألُه)ِ  ْوُ ٌق أق ِل أف341<ص:  أطاَ ِنْصمم ْيممِن)ِ > ( أت أق ْل أط

ُع أق ِه أي أهاَ ِب ّن ِل
أ أقٌة)ِ  ْل أط أماَ ( ُه ُف أل ِنْص ِقي أتاَِن أو أق ْل أظًراَ أط ألممىَ أن ِنْصممِف إ

ٍة ُكّل أق ْل  أط
أأّن(      ألُه أو)ِ  ْوُ ْنِت أق ٌق،ِ أأ ِل أة أطاَ أثمم أل أث أصمماَِف ( ْن ٍة أأ أقمم ْل ْو أط أأ

أف ٍة ِنْص أق ْل أث أط ُل ُث ُع أو أق أي ٍة)ِ  أق ْل ِه أط أظًراَ ِب أن أتاَِن)ِ  أق ْل أط ألممىَ ِفيِ ( ُْلو اَ
ألىَ ِة إ أد أياَ ّنْصِف ِز ِلِث اَل ّثاَ ألىَ اَل ِة أع أق ْل ّط أسممُب اَل ُيْح أرىَ ِمممْن أف ُأْخمم

ِفيِ ِة أو أي ِن ّثاَ ألىَ اَل ِر إ أكّر ْفِظ أت ٍة أل أق ْل أع أط ْطِف أم أع ْل أل اَ ِقيمم ُع أل أو أقمم أي
أماَ ِه أقًة إّل ِفي ْل ٌء أط أغاَ ْل ِد إ ِئ ألممىَ ِفمميِ ِللّزاَ ُْلو أظممًراَ اَ أن ِة ِفمميِ أو أيم ِن ّثاَ اَل

ألىَ ْيِن أأّن إ أف أضاَ ْلُم ِء ِمْن اَ أزاَ ْوُ أأْج أل أو ِة.ٍ ( أق ْل ّط ْنممت اَل أأ أل)ِ  ٌق أقاَ ِل أطمماَ
أف ِنْص أث ( ُل ُث ٍة أو أقمم ْل أل أط أقممٌة)ِ  ْل أط أتمماَِن أف أق ْل ِء أط أفمماَ ِت ْن ِر ِل أكممّر ألْفممِظ أت
ٍة،ِ أق ْل ْوُ أط أل أل أو ْنت أقاَ ٌق أأ ِل أف أطاَ ٍة ِنْص أق ْل أث أط ُل ٍة ُث أق ْل ْع ألْم أط أقمم أي

ٌة إّل أد ِء أواَِح أفاَ ِت ْن ْطِف ِل أع ْل ْوُ اَ أل أو أل ( أبٍع أقاَ ْعممت أِلْر أق ْو ُكممّن أأ ْي أل ْو أع أأ

ُكممّن أن ْي أقممًة أب ْل ْو أط ْيممِن أأ أت أق ْل ْو أط ًثمماَ أأ أل ْو أث ًعمماَ أأ أب أع أأْر أقمم ألممىَ أو ُكممّل أع
أِلّن أقٌة)ِ  ْل أر أماَ أط أك أذاَ أذ أع إ ِهّن ُوّز ْي أل ُهّن ُكّل أخّص أع ْن أقممًة ِم ْل ْو أط أأ

أهاَ أض ْع ْكُمُل أب أت ِإْن أف أف أد ( أص أع أق ِزي ْوُ ٍة ُكّل أت أق ْل ِهّن أط ْي أل ألممىَ أع أع أع)ِ  أق أو
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ُهّن ُكّل ْن ِفيِ ِم ْيِن ( أت ْن أتاَِن ِث ْن ِفيِ ِث ألٍث أو أبٍع أث أأْر ألٌث)ِ،ِ أو أماَ أث ُع أك أق أي
ٍة،ِ ِفيِ أد ٌة أواَِح أد أد أواَِح ْن ألِق أوِع ْط ِْل أمُل أل اَ ْفُظ ُيْح ّل ألممىَ اَل أذاَ أع أهمم

ِر ِدي ْق ّت ِه اَل ِد ْع ُب ِم،ِ أعْن ِل ْه أف ْل ِإْن اَ أف أل ( ْدت أقاَ أر أ
ُكّن أ أن ْي ْي أب أأ ُهّن)ِ  أض ْع أب

أة أن أل أة ُف أن أل ُف أثًل أو ألممْم أم أبممْل ( ْق ِهًراَ ُي أِلّن ِفمميِ أظمماَ أصممّح)ِ  أْل أر اَ ِه أظمماَ
ْفِظ ّل أتِضيِ اَل ْق ُهّن أي أت أك ِر ِديُن،ِ أش أي ِنيِ أو ّثاَ أبُل أواَل ْق أممماَِل ُي ِت ُكممّن ِلْح أن ْي أب

أماَ أد ِل أراَ أ
ألِف أ ُكّن،ِ ِبِخ ْي أل أل أع أبُل أف ْق أد أأْن ُي ِري ِه ُي ُهّن ِب أض ْع أجْزًممماَ أب
ألُه أماَُم أقاَ ِْل ّي اَ ِوُ أغ أب ْل ْوُ أواَ أل أو أهاَ ( أق ّل أل ُثممّم أط أرىَ أقمماَ ُْلْخمم ُتك ِل ْك أر أأْشمم

أهاَ أع ْو أم ْنت أأ ْو أأ أأ أيِ)ِ  ِه أهاَ أك ُل ْث ِإْن ِم أف أك ( ِل أذ ِب أوُىَ)ِ  أهاَ أن أق أل أقْت أط ُل أط )
ِإّل ُق أو ُل ْط أت أل)ِ  أماَِل أف ِت ْفِظ ِلْح ّل ِر اَل ْي أغ ألِق،ِ ِل ّط أذاَ اَل أكمم أو ْوُ ( أل ألمم أقمماَ
أخُر أك آَ ِل ْي أذ أأ ِه)ِ  ِت أأ أر أل ِلْم أهماَ أقمماَ أد أل ْعمم أق أأْن أب ّلمم أتممُه أرُجممٌل أط أأ أر اَْم

ُتك ْك أر أهاَ أأْش أع ْو أم ْنت أأ أيِ أأ ِه ْو أك أهاَ أأ ُل ْث ِإْن ِم أوُىَ أف أهاَ أن أق أل أك أط ِل أذ ِبمم
أقْت،ِ ُل ِإّل أط أل أو أماَ أف أر.ٍ  ِل أك أذ
أيِصّح(      ُء أفْصٌل:  أناَ ْث ِت ألِق ِفيِ اَِلْس ّط ْنِت اَل أأ ٌق أك ِل ًثاَ أطاَ أل أث

ًة أد ُع أواَِحمم أقمم أي أتمماَِن أف ْن أشممْرِط ِث ِب أنىَ ( ْث أت ْلُمْسمم ِباَ ِه)ِ  ِل أصمماَ ّت ْنممُه اَ ِإْن ِم أفمم
أل أص أف ْن ّثْر ألْم اَ أؤ أل ُي أو ِفيِ ( أصاَِل أيُضّر)ِ  ّت أتُة اَِل ْك أس >342<ص:  (
ّفممٍس أن أهمماَ أت ّن ِل

أ ّد أل أوِعمميِّ)ِ  أعمم أل ُت ألِف أفاَِصمم ِم ِبِخ أل أك ْل ِر اَ أيِسممي ْل اَ
ِبمميِّ أن أْلْج أيُضممّر اَ ألممىَ أف ْلممت اَلّصممِحيِح أع ُق أرُط ( أت ُيْشمم أي أأْن أو ِوُ ْنمم أي
أء أناَ ْث ِت أل اَِلْس ْب أراَِغ أق أيِميِن أف ْل أصّح ِفيِ اَ أْل ّلُه اَ أاَل ِنيِ أو ّثمماَ أواَل ألُم)ِ  ْع أل أأ
أرُط أت أك ُيْشمم ِلمم ْكِفمميِ أبممْل أذ أو أأْن أي ُد ْبمم ُء ألممُه أي أناَ ْث ِت أد اَِلْسمم ْعمم ِم أب أممماَ أت

أنىَ ْث أت ْلُمْس ْنُه،ِ اَ أض ِم أر أت ْع أك أواَ ِل ّنُه أذ أأ أزُم ِب ْل ِه أي ْيمم أل ُع أع ُقمموُ ألِق ُو ّط اَل
أد ْع أرُط أب أت ُيْش أو ِه.ٍ ( ُقوُِع أدُم ُو أنىَ أعمم ْث أت ْلُمْسمم ِل ِه)ِ  ِق أراَ ْغ ِت ْنممُه،ِ اَْسمم ْوُ ِم ألمم أف
أل ْنت أقاَ ٌق أأ ِل ًثاَ أطاَ أل ًثاَ إّل أث أل ُء أيِصّح ألْم أث أناَ ْث ِت أع اَِلْس أقمم أو ألُث أو ّث اَل
ْوُ أل أو أل ( ْنت أقاَ ٌق أأ ِل ًثاَ أطاَ أل ْيممِن إّل أث أت ْن ًة ِث أد أواَِحمم ٌة أو أد أوُاَِحمم أل أف ِقيمم أو

ِنيِ ّثمماَ ألٌث)ِ اَل ُع أث أممم أنىَ أيْج ْث أت ْلُمْسمم ُكمموُُن اَ أي ًقاَ أف ِر ْغ أت ّوُل ُمْسمم أْل أل أواَ
ُعُه أم أغىَ أيْج ْل ُي ُلُه أو ْوُ ًة أق أد أواَِح أراَِق ِلُحُصوُِل أو ْغ ِت أهاَ اَِلْس ْنممِت ِب أأ ْو)ِ  أأ )
ٌق،ِ ِل ْيِن أطاَ أت ْن ِث ًة ( أد أواَِح ًة إّل أو أد ألٌث أواَِحمم أث أل أف ِقيمم ِنيِ أو ّثمماَ أتمماَِن)ِ اَل ْن ِث
ُع أم أنىَ أيْج ْث أت ْلُمْسمم ْنممُه اَ ُكمموُُن ِم أت ُة أف أد أوُاَِحمم ْل ًة اَ أناَ ْث أت ألِث ِمممْن ُمْسمم ّث اَل

ّوُل أْل ُعُه أل أواَ أم ُكوُُن أيْج أت ُة أف أد أوُاَِح ْل ًة اَ أناَ ْث أت ِد ِمْن ُمْس أوُاَِحمم ْل ُغمموُ اَ ْل أي أف
ْي أأ أوُ)ِ  ُه أو ُء.ٍ ( أناَ ْث ِت ُء اَِلْس أناَ ْث ِت ْفمميٍِ (ِمممْن اَِلْسمم أبمماٌَت أن ْث ْي إ أأ ْكُسممُه)ِ  أع أو

أباَِت ِمْن ْث ِْل ْفيٌِ اَ ْوُ أن ألم أف ْنمِت ( أأ أل)ِ  ٌق أقمماَ ِل ًثمماَ أطمماَ أل أث ْيممِن إّل ( أت ْن إّل ِث
أقًة ْل أِلّن أط أتاَِن)ِ  ْن ِث أنىَ أف ْث أت ْلُمْس أيِ اَ ِن ّثاَ أنىَ اَل ْث أت > ِمْن343<ص:  ُمْس
ّوِل أْل ُكوُُن اَ أي أنىَ أف ْث أت ْلُمْس ِة ِفيِ اَ أق أحِقي ْل ًة،ِ اَ أد ْو أواَِح أأ ًثاَ ( أل ًثاَ إّل أث أل أث

ْيِن إّل أت ْن أممماَ ِث ِل أتمماَِن)ِ  ْن ِث أر أف أكمم أل أذ ِقيمم أو أِلّن ( ألٌث)ِ  أء أث أناَ ْث ِت أل اَِلْسمم ّو أْل اَ
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ٌق ِر ْغ أت ُغمموُ،ِ ُمْسمم ْل أي ِنيِ أف ّثمماَ ّتممٌب أواَل أر ِه ُم ْيمم أل ُغمموُ أع ْل أي ْيًضمماَ أف أل أأ ِقيمم أو )
أِلّن أقٌة)ِ  ْل أء أط أناَ ْث ِت أيِ اَِلْسمم ِن ّثمماَ ُد أصممِحيٌح اَل ُعمموُ أي ألممىَ أف ّوِل إ ِم،ِ أأ أل أك ْل اَ

ْو أأ ًثاَ إّل أخْمًساَ ( أل أتاَِن أث ْن ِث أل أف ِقي أبمماًَراَ أو ِت ْع ألٌث)ِ اَ ِء أث أناَ ْث ِت ِمممْن ِلِلْسمم
ُفوُِظ ْل أم ْل ّنُه اَ ِظيِّ أِل ْف أل أل ِقي ُلوُِك،ِ ِمْن أو أمْم ْل ْو اَ أأ ًثمماَ ( أل أف إّل أث ِنْصمم

ٍة أقمم ْل ألٌث أط أث ألممىَ أف ْكِميًل اَلّصممِحيِح)ِ،ِ أع ّنْصممِف أت ِقيِ ِلل أبمماَ ْل أد اَ ْعمم أب
ِء أناَ ْث ِت أل اَِلْس ِقي أتاَِن أو ْن ْكِميًل ِث ّنْصِف أت أنىَ.ٍ  ِلل ْث أت ْلُمْس اَ
ْوُ(      أل أل أو ْنت أقاَ ٌق أأ ِل أء إْن أطاَ ّلُه أشاَ ْو اَل ْأ ألْم إْن أأ أش أي
ْي أأ ّلممُه)ِ  أقممك اَل أل أد أط أصمم أق أو أق ( ِليمم ْع ّت ْي ألممْم اَل أأ ْع)ِ  أقمم ُق أي أل ّط أِلّن اَل

أق ّل أع ْلُم ِه اَ ْي أل ِة ِمْن أع أئ ِه أمِشممي ّلمم ْو اَل أهاَ أأ أدِم ْيممُر أعمم ٍم أغ ُلمموُ ْع أِلّن أم أو
أع ُقمموُ ُوُ ْل ألِف اَ ِة ِبِخ أئ ِه أمِشممي ّلمم ألىَ اَل أعمماَ أحمماٌَل أت أل ُم أقمماَ أصمماَِحُب أو
ْلِخيِص ّت ُقوُِع اَل ُوُ ْل ِة ِفيِ ِباَ أي ِن ّثاَ ّنممُه اَل أط أِل أبمم أع أر ُقمموُ ُوُ ْل أممماَ اَ ُه ِب ّد أضمماَ ُي

ِم ِمْن أد ِة أع أئ ِه أمِشممي ّلمم أوُ ألممُه،ِ اَل ُهمم أممماَ أف أذاَ أك أل إ ْنممت أقمماَ ٌق أأ ِل أطمماَ
ًقاَ أل ُع أل أط أق ْيك أي أل أز أع أر أت ِد أواَْح أقْص ِليِق ِب ْع ّت ِد أعْن اَل أبممّرِك أقْصمم ّت اَل
ِر ْك ِذ ِه ِب ّل ّنُه اَل ِإ أذاَ أف أكمم أو ُع.ٍ ( أقمم ُق أي ِليمم ْع ّت ُع)ِ اَل أنمم ِة ُيْم أئ أمِشممي ْل ُد ِباَ أقمماَ ِع ْن (اَ

ُوُ أنْحمم ِليممٍق)ِ  ْع ْنممت أت ٌق أأ ِل ْلممت إْن أطمماَ أخ أر أد ّداَ أء إْن اَلمم ّلممُه،ِ أشمماَ اَل
ُوُ أنْح ٌق)ِ  ْت أوِع أت ( ْنمم أء > إْن344<ص:  ُحممّر أأ ّلممُه،ِ أشمماَ أيِميممٌن)ِ اَل أو )

ُوُ ِه أنْح ّل أاَل ألن أو أع ْف أذاَ أأل أء إْن أك ّلُه أشاَ ُوُ اَل أنْح ْذٌر)ِ  أن أو ِه ( ّل ألمميِّ ِل أأْن أع

أق ّد أص أت ٍة أأ أئ أء إْن ِبِماَ ّلُه،ِ أشاَ ُكّل اَل أو ْيُر ( أغ أصّرٍف)ِ  أر أماَ أت أكمم ْيممٍع أذ أب أك
ِه،ِ ِر ْي أغ ْوُ أو أل أو أل ( ُق أياَ أقاَ ِل أء إْن أطاَ ّلممُه أشمماَ أع اَل أقمم أصممّح)ِ ِفمميِ أو أْل اَ

أظًراَ ِة أن أر ِء ِلُصوُ أداَ ّن ِر اَل ِع ْلُمْش ألِق ِبُحُصوُِل اَ ّط أتُه اَل أل أحاَِصممُل أحاَ ْل أواَ
ُق أل ّلمم أع ِة ُي أئ أمِشممي ْل ِنيِ  ِباَ ّثمماَ ُع أل أواَل أقمم أظممًراَ أي ألممىَ أن أنممىَ أأّن إ ْع أم ْل اَ

ِء أداَ ّن ُء ِباَل أشاَ ْن ألِق إ ّط أوُ اَل ُه أبُل أو ْق أق أي ِليمم ْع ّت ِة،ِ اَل أئ أمِشممي ْل ْو ِباَ أأ أل ( أقمماَ
ْنممِت ٌق أأ ِل أء أأْن إّل أطمماَ أشمماَ ْي أي أأ ّلممُه)ِ  أق اَل أل ّط ُع اَل أقمم أي أل)ِ  أف ِفمميِ (

أصّح أْل أء أِلّن اَ أناَ ْث ِت ِة اَْس أئ أمِشي ْل أر ُيوُِجُب اَ ُقمموُِع أحْصمم ُوُ ْل ِة ِفمميِ اَ ألمم أحاَ
ِم أد ِة أع أئ أمِشي ْل أك اَ ِل أذ ٌق أو ِلي ْع ِم أت أد أع ِة ِب أئ أمِشي ْل ْد اَ أقمم أم أو ّد أقمم أل ألممُه أت
ُع أق ُق أي أل ّط ِه اَل ِنيِ ِفي ّثاَ ُع أواَل أق ّنُه أي أعُه أِل أق ْو أل أأ أع أج أص أو أل أمْخ ْل ْنُه اَ أع

أة أئ أمِشي ْل أيِ اَ ِه ْيُر أو ٍة أغ أم ُلوُ ْع أل أم ألُص.ٍ  أيْحُصُل أف أخ ْل اَ
أشّك(      ألٍق ِفيِ أفْصٌل:  ٍز أط أج ْن ْو ُم ْي أأ أأ ّلٍق:  أع أع أهْل ُم أق أو

ِه ْي أل ْو أع أكُم أل أأ ُيْح أل)ِ  أف ِه ( ُقمموُِع ُوُ أل أِلّن ِب أْلْصمم ُء اَ أقمماَ أكمماَِح أب ّن ْو اَل أأ )
ٍد ِفمميِ أد أأْن)ِ أعمم أع أهممْل أشممّك أكمم أقمم ِه أو ْيمم أل أتمماَِن أع أق ْل ْو أط ٌة أأ أد أواَِحمم

ُذ ْأُخ أي أقّل)ِ  أْل أفاَ ِه ( أل أِلّن ِب أْلْص أدُم اَ ِة أع أد أيمماَ ِه،ِ اَلّز ْيمم أل أل أع أو أفممىَ ( أيْخ
أماَ ِفي ُع)ِ  أر أوُ ْل أر اَ أك أأْن أذ أط ِب أتاَ ِه ُيْح ِإْن ِفي أن أف أأْصممِل ِفمميِ اَلّشممّك أكاَ

ألِق ّط ِعيِّ اَل أع اَلّرْج أج أن أراَ ُكوُ أي ألىَ ِل ْلِحّل ِمْن أيِقيٍن أع ْو اَ ِئِن أأ أبمماَ ْل اَ
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ُدوِن ألٍث ِب أد أث ّد أح أج أكاَ ّن ْو اَل ألٍث أأ أث أك ِب أس أهمماَ،ِ أأْم ْن أهمماَ أع أق ّل أط ًثمماَ أو أل أث
أتِحّل ِه ِل ِر ْي أغ ًناَ ِل ِقي ِإْن أي أن أو ِد ِفمميِ > اَلّشممّك345<ص:  أكمماَ أد أعمم ْل اَ
أذ أخ ِر أأ أث ْك أْل ِإْن ِباَ ُقوُِع ِفيِ أشّك أف ْيِن ُو أت أق ْل ْو أط ألٍث أأ أهمماَ ألْم أث ِكْح ْن أي

ّتىَ أح أح ِك ْن ْوًجاَ أت ُه أز أر ْي ْوُ أغ ألمم أو أل ( أن إْن أقمماَ ِئُر أذاَ أكمماَ ّطمماَ ًبمماَ اَل أراَ ُغ
ْنت أأ ٌق أف ِل أل أطاَ أقاَ أخُر أو ِه ألْم إْن آَ ِنمم ْك ِتيِ ُي أأ أر ٌق أفمماَْم ِل أل أطمماَ ِهمم أج أو

أكْم ألْم ألِق ُيْح أط أممماَ ِب ُه ْن ٍد)ِ ِم أحمم ّنممُه أأ ْوُ أِل أد ألمم أر أفمم ْن أممماَ اَ ألُه ِب ألممْم أقمماَ
أكْم ُقوُِع ُيْح ُوُ ِه ِب ِق أل ُق أط ِلي ْع أت ِر أف ّيُر أل اَْلِخ أغ أمُه ُي ْك ِإْن ُح أفمم أهمماَ ( أل أقاَ
ِه أرُجٌل ْي أت أج ْو أز أقْت ِل ُل ِد أط ُوُُجوُ ِل أماَ)ِ  ُه أداَ أدىَ إْح ْيِن إْح أت أف أمُه اَلّص ِز أل أو )

أعممْن أبْحُث)ِ  ْل ِر اَ ِئ ّطمماَ ِه اَل ْيمم أت أج ْو أز ِل أيمماَُن)ِ  أب ْل أواَ أح إْن ( أضمم ّت أم ألممُه اَ ألمم ْع ُت ِل
أقُة ّل أط ْلُم أهمماَ،ِ ِمممْن اَ ِر ْي ِه أغ ْيمم أل أع ُع أو أنمماَ ِت أممماَ اَِلْم ُه ْن ألممىَ أع أن أأْن إ ّيمم أب أت أي

أحاَُل،ِ ْل ْوُ اَ أل أو أق ( ّل أماَ أط ُه أداَ أأْن إْح أكمم أهمماَ)ِ  ِن ْي أع أهمماَ ِب أب أط ألِق أخاَ ّط ْو ِبمماَل أأ

أهمماَ أوُاَ أد أن ْنمم ِه ِع ِل ْوُ أماَ أقمم ُك أداَ ٌق،ِ إْحمم ِل ُثممّم أطمماَ أأْن ( ِبمم أهمماَ)ِ  أل ِه أهاَ أج أي أنِسمم
أْلْمممُر أف)ِ اَ أق أو أبمماٍَن ِمممْن ( ِه ُقْر ِر ْيمم أغ ّتممىَ أو أح أة ( أقمم ّل أط ْلُم أر)ِ اَ ُك ْذ ْي أيمم أأ

أهاَ أر ّك أذ أت أل أي أو ألُب ( أطاَ ِة ُي أق ّل أط ْلُم ِل أياٍَن)ِ  أب ُه (إْن ِب أتاَ أق ّد ْهِل)ِ ِفيِ أص أج ْل اَ
أهاَ ِإْن ِب ُه أف أتاَ أب ّذ أرْت أك أد أباَ ٌة أو أد ألْت أواَِح أقاَ أناَ أو أقُة أأ ّل أط ْلُم ِه ألْم اَ ْكِفمم أي
أوُاَِب،ِ ِفيِ أج ْل ِري أل اَ ْد ِلُف أبْل أأ ّنممُه أيْح أهمماَ ألممْم أأ ْق ّل أط ِإْن ُي أل أفمم أكمم أن

أفْت أل أيِ أح ُقِض أهاَ أو ِق أل أط ِب
ْوُ(      أل أل أو أهاَ أقاَ أماَ وللجنبية أل ُك أداَ ٌق إْح ِل أل أطاَ أقاَ ْدت أو أص أق

أل ِب ُق أة)ِ  ّي ِب أن أْلْج أصّح ِفيِ اَ أْل ِه اَ ِن أيِمي أماَِل ِب ِت أظ ِلْح ْف ّل أك،ِ اَل ِل أذ ِنيِ ِل ّثاَ أواَل
أبُل أل ْق ُق ُي ُل ْط أت ُتُه أو أج ْو أهاَ أز ّن ِل

ألِق،ِ أمِحّل أ ّط أل اَل ِرُف أف أص ْن أهمماَ أي ْن أع
ألىَ ِة إ ّي ِب أن أْلْج ِد اَ أقْص ْل ْوُ ِباَ أل أو أل ( أنممُب أقمماَ ْي أواَْسممُم أز ٌق)ِ  ِل ِه أطمماَ ِتمم أج ْو أز

أنُب ْي أل أز أقاَ أو ْدت ( أص أهاَ أق ّيًة)ِ اَْسُم ِب أن أنُب أأْج ْي أهمماَ،ِ أز ُف ِر ْع أبممُل أي ْق ُي أل)ِ  أف )
ألىَ أع ّنُه ( أِل ألُف اَلّصِحيِح)ِ  ِر ِخ ِه ّظاَ ِديُن اَل أي ِنيِ أو ّثاَ أبُل أواَل ْق ِه ُي ِن أيِمي ِب

أممماَِل ِت ْفممِظ ِلْح ّل أك،ِ اَل ِل أذ ْوُ ِلمم ألمم أو أل ( ِه أقمماَ ْيمم أت أج ْو أز أماَ ِل ُك أداَ ٌق إْحمم ِل أطمماَ
أد أص أق أماَ أو ُه ْن أنًة)ِ ِم ّي أع أقْت ُم ُل أط ِإّل ( أماَ أو ُه أداَ ِإْح أزُمُه أف ْل أي أياَُن أو أب ْل ِفيِ اَ
ِة أل أحاَ ْل ألىَ اَ ُْلو ِييممُن اَ ْع ّت أف ِفمميِ أواَل أر ْعمم ُت أل ِة)ِ  أيمم ِن ّثاَ أقممُة اَل ّل أط ْلُم <ص: اَ
أماَ،346ِ ُه ْن ألِن > ِم أز ْعمم ُت أو ْنممُه ( ألممىَ أع أيمماَِن إ أب ْل ْو اَ ِييممِن أأ ْع ّت ِه اَل ْيمم أل أع أو
أداَُر ِب ْل ْي اَ أأ أماَ)ِ  ِه أياَِن ِب أب ْل ْو ِباَ ِييممِن أأ ْع ّت ألِق ِفمميِ اَل ّط ِئِن،ِ اَل أبمماَ ْل أذاَ اَ أكمم أو

ِعيِّ ٍه ِفيِ اَلّرْج ِإْن أوْج أر أف أصممىَ أأّخ ِإْن أع أع أو أنمم أت أر اَْم أصممّح ُعممّز أْل أواَ
ِعيِّ ِفيِ أر أل اَلّرْج أداَ ِه ِب ْي أل أة أِلّن أع ّي ِع أجٌة،ِ اَلّرْج ْو أماَ أز ُه ُت أق أف أن أو ِفمميِ (

ألىَ أحاَِل)ِ إ ْل أن أأْن اَ ّي أب ْو ُي أن أأ ّي أع أماَ ُي ِه ْبِس أح ُه ِل أد ْن أس ِع ْب أجمماَِت أح ْو اَلّز
ألممىَ أك إ ِلمم أذاَ أذ ِإ أن أو ّيمم ْو أب أن أأ ّيمم ّد أل أع ِر أت أف أيْسمم أمْصممُرو ْل ألممىَ اَ إ

ِة أق ّل أط ْلُم أماَ اَ أر ِل أك  أذ
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ُع(      أق أي ُق أو أل ّط ِفيِ اَل ْفِظ)ِ  ّل أتيِْ ِباَل أل ِييممِن أحاَ ْع ّت ِه،ِ اَل أدِم أعمم أو
أل ِقي أو ّيممْن ألممْم إْن ( أع أد ُي ْنمم ِع أِلّن أف ِييممِن)ِ  ْع ّت أق اَل أل ّط ِزُل أل اَل ْنمم إّل أي

ّيٍن،ِ أمِحّل ِفيِ أع أع ُم ِف ُد أذاَ أو ّنُه أه أأ ٌع ِب ُنمموُ أممماَ أمْم ُه ْن ألممىَ ِم ِييممِن إ ْع ّت اَل
أممماَ أم أك ّد أقمم أل أت ْوُ ألمم ُع أف ُقمموُ ألِق ُو ّط ألممُه اَل ْب ْع ألممْم أق أنمم أممماَ،ِ ُيْم ُه ْن ِم

أماَ ُه أداَ ِِلْحمم ُء)ِ  أوُْط ْلمم أواَ أس ( ْيمم أل ِفمميِ ( ًنمماَ)ِ  أياَ ِة أب ألمم أحاَ ْل ألممىَ اَ ُْلو أأّن اَ

أة أق ّل أط ْلُم أرىَ اَ ُْلْخ أماَِل اَ ِت أأ أأْن ِلْح أطمم أة أي أقمم ّل أط ْلُم أل اَ أو ِفمميِ ( ًنمماَ)ِ  ِيي ْع أت
ِة ألمم أحاَ ْل ِة اَ أيمم ِن ّثاَ ِر اَل ْيمم أغ ِة ِل أء ُطمموُ ْوُ أم ْل ألِق اَ ّط ألُب أبممْل ِلل أطمماَ أيمماَِن ُي أب ْل ِباَ

ِييممِن ْع ّت ِإْن أواَل أن أفمم ّيمم أة أب أقمم ّل أط ْلُم ِر اَ ْيمم أغ ِة ِب أء ُطمموُ ْوُ أم ْل أل اَ ِبمم أذاَ ُق أكمم أو
ِة أء ُطوُ ْوُ أم ْل ِكممّن ِبمماَ ِه أل ْيمم أل ّد أع أحمم ْل أن إْن اَ ُق أكمماَ أل ّط ًنمماَ اَل ِئ ْهممُر أباَ أم ْل أواَ

أهاَ ِل ْه أج أهاَ ِل ّن أ
أ أقُة،ِ ِب ّل أط ْلُم ألُه اَ أن أأْن أو ّيمم أع ألِق ُي ّط أر ِلل ْيمم ِة أغ أء ُطمموُ ْوُ أم ْل اَ

أذاَ أك ُة أو أء ُطوُ ْوُ أم ْل ِكممّن اَ ِه أل ْيمم أل أر أع ْهمم أم ْل ًء اَ أنمماَ ألممىَ ِب ُقمموُِع أع ألِق ُو ّط اَل
أد ْن ْفِظ،ِ ِع ّل ُء اَل أوُْط ْل أل)ِ اَ ِقي أو أل ( أف ِييٌن)ِ  ْع أت ُع ( أن ِء ِمْن ُيْم أممماَ أوْطمم ِه ِت ّي أ

أ

أء،ِ ْوُ أشاَ أل أو أل ( ألىَ ُمِشيًراَ أقاَ ٍة إ أد ِه أواَِح ِذ أقُة أه ّل أط ْلُم أهمماَ اَ أل أيمماٌَن)ِ  أب أف
ْو ِه أأ ِذ أجُة أه ْو أياٌَن اَلّز أب أهمماَ أأّن أف أر ْي أقممُة أغ ّل أط ْلُم أل اَ أقمماَ ْو)ِ  أأ ُمِشمميًراَ (

ألىَ أماَ ُكّل إ ُه ْن ْدت ِم أر أ
أ ِه ( ِذ ِه أه ِذ أه ْو أو ِه أأ ِذ ْو أبممْل أه أأ ِه)ِ  ِذ ِه أهمم ِذ أهمم

أع ِه أم ِذ ْو أه ِه أأ ِذ ِه أه ِذ أم أه ِك ِفمميِ (ُح أماَ)ِ  ِه ِق أل أط ِر ِب ِه ّظمماَ ِه اَل ِر أراَ ْقمم ِِل
ِه أماَ ِب ألُه ِب ُعُه أقاَ ٍر أوُرُجوُ ْك ِذ ِر أعْن أبْل ِب أراَ ْقمم ِْل ألِق اَ أط ألممىَ ِب ُْلو أل اَ

أبُل،ِ ْق ِطِن ِفيِ أأّماَ ُي أباَ ْل أقُة اَ ّل أط ْلُم أهاَ أمْن أفاَ أوُاَ أقْط أن ألُه أف أممماَُم أقاَ ِْل اَ
أل ِإْن أقاَ أما347َ<ص:  أف ُه أوُاَ أن ًعاَ >  أوُْجُه أجِمي ْل أماَ أفاَ ُه ّن أ

أقاَِن أل أ ّل أط ُي
ْذ أه أل إ أحْمِل أوْج أماَ ِل ُك أداَ أماَ إْح ِه ْي أل ًعاَ أع ْوُ أجِمي أل أل أو ْدت أقاَ أر أ

ِه أ ِذ أه
ِه ُثّم ِذ ْو أه ِه أأ ِذ ِه أه ِذ أه أم أف ِك ألِق ُح أط ألممىَ ِب ُْلو أقممْط،ِ اَ أممماَ أف ِفمميِ أك

ِذيِب ْهمم ّت ِة اَل ِتّممم ّت أفْصممِل أواَل ِة ِل أيمم ِن ّثاَ ِتيِب اَل ّتْر ْعِقيممِب ِبمماَل ّت ألممُه أواَل أق أن أو
أماَُم ِْل أقاَِضيِ أعْن اَ ْل ْيٍن اَ أس أضممُه ُثّم ِفيِ ُح أر أت ْع أضممّمِن أواَ أت ِم ِب أل أك ْل اَ

أف أراَ ِت ْع ألِق اَِل ّط أماَ،ِ ِباَل ِه أكممْم ِفي ُيْح ْل ِه أف ُقمموُِع ُوُ أممماَ،ِ ِب ِه أممماَ ِفي ِفمميِ أك
ِو أوُاَ ْل أت اَ أك أس ِر أعْن أو ْك ِء ِذ أفاَ ْل أيِ اَ ِه ُثّم أو أل أك ِعمميِّ أقاَ ِف أحممق اَلّراَ ْل أأ أو

أض أراَ ِتمم ْع ِكممْن اَِل أح أل ِة ِفمميِ أرّجمم أضمم ْو أل اَلّر ّو أْل ْوُ اَ ألمم أل أو أد أقمماَ ْنمم ِع
ِة أب أل أطاَ ْلُم ِييِن اَ ْع ّت ِه ِباَل ِذ أقممُة أهمم ّل أط ْلُم ِه اَ ِذ أهمم ْو أو ِه أبممْل أأ ِذ ْو أهمم ُثممّم أأ

ِه ِذ أنْت أه ّي أع ألىَ أت ُْلو أغاَ اَ أل ْكُر أو أهاَ ِذ ِر ْي أن أِلّن أغ ِيي ْع ّت ُء اَل أشاَ ْن ٍر إ أيمماَ ِت اَْخ
أباٌَر أل ِبٍق أعْن إْخ أس أساَ ْي أل أيمماَُر إّل ألُه أو ِت ٍة اَْخ أد ُغمموُ أواَِحمم ْل أي ْكممُر أف ِذ

أهمماَ ِر أياَ ِت أهمماَ،ِ اَْخ أر ْي ْوُ أغ ألمم أو أتمماَ ( أت ْو أماَ أماَ أأ ُه أداَ أل إْحمم ْبمم أيمماٍَن أق ِييممٍن أب ْع أت أو
أيْت ِق ُتُه)ِ،ِ أب أب أل أطاَ ْي ُم أبُة أأ أل أطاَ ْلُم أذاَ اَ ِإ أن أف ّي ْو أب أن أأ ّي ِرْث ألْم أع ِمْن أي

ِة أق ّل أط ْلُم أن إْن اَ ُق أكاَ أل ّط ًناَ اَل ِئ ِإْن أباَ أل أو ِه ِقي ُقوُِع ُوُ أد ِب ْن ِييِن ِع ْع ّت اَل
ْبِق أس أقاَِع ِل ِْلي ِرُث اَ أي أرىَ،ِ ِمْن أو ُْلْخ اَ
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ْوُ(      أل أل أو ْب أق أت)ِ  أياَِن أماَ أب ْل ْو اَ ِييِن،ِ أأ ْع ّت أهُر اَل ْظ أْل أفاَ ُبمموُُل ( أق
أياَِن ِه أب ِث ِر ُبوُُل أواَ أق أِلّن أل)ِ  ِه)ِ  ِن ِيي ْع أت أن ( أيمماَ أب ْل أبمماٌَر اَ ِكممُن إْخ ُقمموُُف ُيْم ُو

ِرِث أوُاَ ْلمم ِه اَ ْيمم أل ٍر أع أبمم أخ ْو ِب ٍة أأ أنمم ِري ِييممُن أق ْع ّت أيمماَُر أواَل ِت ٍة،ِ اَْخ أوُ ْه أل أشمم أف
ُفُه ُل ِرُث أيْخ أوُاَ ْل ِه،ِ اَ ِنيِ ِفي ّثماَ أبمُل أواَل ْق ُنُه ُي أيماَ ُنمُه أب ِيي ْع أت أمماَ أو ُفمُه أك ُل أيْخ

ِه ِفيِ ِق ُقوُ ّد ُح ْيِب أكاَلّر أع ْل ِذ ِباَ أْلْخ ِة أواَ أع ْف أممماَ،ِ ِباَلّش ِه ِر ْي أغ ِلُث أو ّثمماَ أواَل
أبُل أل ْق ُنُه،ِ ُي أياَ أل أب ُنممُه أو ِيي ْع أق أِلّن أت ُقمموُ أكمماَِح ُح ّن أرُث أل اَل ْوُ ُتمموُ ألمم أو )

أل أذاَ إْن أقاَ أه أن)ِ  ِئُر،ِ أكاَ ّطاَ ًباَ اَل أراَ ُغ ِتيِ ( أأ أر ٌق أفاَْم ِل ِإّل أطاَ ِدي أو ْبمم أع أف
أل ُحّر ِه أج أع أو ِن أواَِل ُم أز ِل أماَ)ِ  ُه ْن ِه ِم ِك ْل أماَ أعْن ُم ُه أداَ أل إْحمم ُع أف ِت أتْم أيْسمم

ِة أج ْو أل ِباَلّز ِدُم أو أتْخ أد أيْسمم ْبمم أع ْل أل اَ أصممّرُف أو أت ِه أي ألممىَ ِفيمم أيمماَِن)ِ (إ أب ْل اَ
ِه ِع ّق أوُ أت ِه ِل ْي أل أع أماَ أو ُه ُت أق أف ِه أن ْي أل ِإْن إ أف أت ( أبْل ألْم أماَ ْق أياَُن ُي ِرِث أب أوُاَ ْلمم اَ

ألىَ أهِب)ِ،ِ أع ْذ أم ْل ّنُه اَ أهُم أِل ّت أيمماَِن ِفيِ ُي أر أأّن أب ِئ ّطمماَ أراٌَب اَل ْنممِع ُغمم أم ِب
ِة أأ أمْر ْل ِْلْرِث ِمْن اَ ِء اَ أقاَ ْب ِإ ِد أو ْب أع ْل ّق ِفيِ اَ ِريممِق،ِ اَلممّر ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ أواَل

ِه أل ِفي ْوُ ألِق أق ّط ِم اَل أه ْب ْلُم أن اَ ْي ْيِن،ِ أب أت أج ْو أبْل اَلّز ُع ( أر ْق أن أي ْي ِد أب ْب أع ْل اَ
أعّل أل أف أأة)ِ  أمْر ْل أة أواَ أع ُقْر ْل ألممىَ أتْخممُرُج اَ ِد أع ْبمم أع ْل أهمماَ اَ ّن ِإ ٌة أف أر ّث أؤ ِفمميِ ُممم

ْتممِق ِع ْل أن اَ ألِق ُدو ّط ِإْن اَل أفمم ْي ( أأ أع)ِ  ِر أجممْت ُقمم أر أعممُة أخ ُقْر ْل ِه اَ ْيمم أل أع
أق)ِ،ِ أت أع أأْن ( أن ِب ُق أكاَ ِلي ْع ّت ِة ِفيِ اَل ْو اَلّصّح أرِض ِفيِ أأ ْوُِت،ِ أممم أممم ْل اَ
أج أر أخ ُلِث،ِ ِمْن أو ّث ِرُث اَل أتمم ُة أو أأ أمممْر ْل أذاَ إّل اَ أعممْت إ ّد أهمماَ اَ ّن أ

أقممْت أ ُل أط
ِييِن،ِ ْع ّت أن ِباَل أكاَ ُق أو أل ّط ًناَ اَل ِئ ْو أباَ أأ ْي ( أأ أعممْت)ِ  ِر أجممْت ُق أر أعممُة أخ ْلُقْر اَ

أهاَ ْي أل ألْم أع ْذ ( ْق)ِ إ ُل ْط أر أل أت أثم أ
ِة أ أعم ُقْر ْل ألِق ِفميِ ِل ّط ُع اَل أر أوُ ْلم أأْن أواَ

أك ْتُر أث،ِ أت أراَ ْلِمي أصّح اَ أْل أواَ ّنُه ( ْي أل أأ أأ ّق)ِ  أر ُع أل ُي ألىَ أيْرِج أض إ أمّح أت
ّق أقىَ أبْل اَلّر ْب ألىَ أي ِه أع ِل ِليِق ِمْن أحاَ ْع ِه أت ِق ْت أتِمّر ِع أيْس أكاَُل أو ِْلْشمم اَ
ِه ِل أحاَ ِنيِ ِب ّثاَ ّق أواَل أر أصّرُف ُي أت أي ِه أف ِرُث348<ص:  ِفي أوُاَ ْلمم أف > اَ ْيمم أك
ُء أشاَ أيممُزوُل أي أكاَُل أو ِْلْشمم ُهممُه اَ أوْج أة أأّن أو أعمم ُقْر ْل ّثُر اَ أؤ ّق ِفمميِ ُتمم اَلممّر

ْتِق ِع ْل أماَ أكاَ أك ُق أف أت ْع أذاَ ُي أجْت إ أر ِه أخ ْيمم أل ّق أع أر أذاَ ُيمم أجممْت إ أر ألممىَ أخ أع
ِه ِل ِدي أع أع ِف ُد أهاَ أو ّن أ

أ ّثُر ِب أؤ ِه ِفيِ ُت ِل ِدي أل أع ّثُر أف أؤ ِه.ٍ  ُت ِفي
ُق(      أل ّط أصٌل: اَل ّنيِّ ِف ْدِعيِّ ُس ِب أيْحممُرُم أو ْدِعيِّ أو ِبمم ْل أوُ اَ ُهمم أو

أباَِن أر أماَ أضم ُه ُد أحم ٌق أأ أل أط ْيمِض ِفميِ ( ْي أح أأ ٍة)ِ  أسم ٍة أمْمُسوُ أء ُطموُ ْوُ أم
أمممُة أذاَ أوُحْر ِه أهمم ِت أف أل أخمماَ ِه ِلُم ِل ْوُ أقمم ألىَ ِل أعمماَ أذاَ أت ُتممْم {إ ْق ّل أء أط أسمماَ ّن اَل

ُهّن ُقوُ ّل أط ْي أف أأ ِهّن}ٍ  ِت ّد ِع ْقِت ِفيِ ِل أوُ ْلمم ِذي اَ ّلمم أن اَ ْع أر ِه أيْشمم ِفمميِ ِفيمم
ِة ّد ِعمم ْل ّيممُة اَ ِق أب ْيممِض أو أح ْل أسممُب أل اَ ِة ِمممْن ُتْح ّد ِعمم ْل ّنممىَ اَ أع ْلُم ِه أواَ ِفيمم

أهاَ أضّرُر ُطوُِل أت ِة ِب ّد ّبممِص،ِ ُممم أر ّت أل اَل ِقيمم أو ْي إْن ( أأ ْتُه)ِ  أل أأ ألْت أسمم أأ أسمم
أق أل ّط ْيِض ِفيِ اَل أح ْل ألْم اَ أهاَ ( أضاَ ِر ِل ُطوُِل أيْحُرْم)ِ  ِة،ِ ِب ّد ْلُم أيُجوُُز اَ أو )
أهمماَ ُع ْل أهمماَ ُخ ِت أج أحاَ ِل ِه)ِ  ألممىَ ِفيمم ألِص إ أخ ْل ِة اَ أقمم أر أفاَ ْلُم ْيممُث ِباَ أدْت أح أتمم ْف اَ
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أماَِل،ِ ْل ْد ِباَ أق أل أو ألىَ أقاَ أعاَ أل أت أف أح { أناَ أماَ ُج ِه ْي أل أماَ أع أدْت ِفي أتمم ْف ِه}ٍ اَ ِبمم
أل ْي ( أأ ِبيِّ)ِ  أن ُعُه أيُجوُُز أل أأْج ْل ْيممِض ِفيِ ُخ أح ْل ِفمميِ اَ ّنممُه ( أِل أصممّح)ِ  أْل اَ
ألْم ألْم ْع ِه أي أد ِفي أهاَ ُوُجوُ ِت أج ألممىَ أحاَ ألِص إ أخ ْل ِة،ِ اَ أقمم أر أفاَ ْلُم ِنيِ ِباَ ّثمماَ أواَل

أر أِلّن أيُجوُُز ِه ّظاَ ِبيِّ أأّن اَل أن أْلْج أماَ اَ ّن ُذُل إ ْب أل أي أماَ ْل أهمماَ اَ ِت أج أحاَ ألممىَ ِل إ
ألِص أخ ْل أيْحممُرُم اَ ُق أو أل ّط أفمماَِس ِفمميِ اَل ّن ْيِض اَل أح ْل أنممىَ أِلّن أكمماَ ْع أم ْل اَ
أم أحّر ْلُم ْوُ ألُه،ِ أشاَِمٌل اَ أل أو أل ( ْنممت أقمماَ ُق أأ ِل أع أطمماَ ِر أممم ْيِضممك آَِخمم أح
ّنيِّ ِه ِفيِ أفُس ِب أقاَ ْع ِت أصّح)ِ ِلْس أْل أع اَ ِة ِفمميِ اَلّشُرو ّد ِعمم ْل ًء اَ أنمماَ ألممىَ ِب أع

أء أأّن ُقْر ْل ْهُر اَ ّط ِوُُش اَل أت ْلُمْح ْيِن اَ أم أد أوُ ِب ُهمم أهممُر أو ْظ أْل أممماَ اَ ِتيِ أك ْأ أي أسمم
ِة ِفيِ ّد ِع ْل ِنيِ اَ ّثاَ ْدِعيِّ أواَل ًء ِب أنمماَ ألممىَ ِب أء أأّن أع ُقممْر ْل أقمماَُل اَ ِت ْن ِمممْن اَِل

ِر ْه ّط ألىَ اَل ْيِض إ أح ْل أل اَ ِقُب أف ْع أت أع أيْس ِة ِفيِ اَلّشُرو ّد ِعمم ْل ْو اَ أأ أع ( أممم
ِر أنُه آَِخ ّي أع ٍر)ِ  ْه ألْم ُط أهاَ ( ْأ أط ِه أي ْدِعيِّ ِفي ِب ألىَ أف ّنُه أع أِل أهِب)ِ  ْذ أم ْل أل اَ

ِقُب ْع أت أع أيْس ِة ِفيِ اَلّشُرو ّد ِع ْل ًء اَ أنمماَ ألممىَ ِب ِر ِفمميِ اَلّراَِجممِح أع ْفِسممي أت
ِء ُقْر ْل أل اَ ِقي ّنيِّ أو ًء ُس أنمماَ ألممىَ ِب ِه أع ِل ِب أقمماَ ُد ُم أراَ ْلُم أهِب أفمماَ ْذ أممم ْل أنمماَ ِباَ ُه

ّبممُر أع ْلُم ِه اَ ِة ِفمميِ ِبمم أضمم ْو ْيًضمماَ اَلّر أو)ِ اَلّضممْرُب اَلّراَِجممُح أأ ِنيِ ( ّثمماَ اَل
ٌق أل أط ِر ِفيِ ( ْهمم أئ ُط ِطمم ِه أو ْد أمممْن ِفيمم أأْن أقمم ِبمم أبممُل)ِ  أن أل أتْح ُكمموُ أت
ًة أر ِغي أل أص أسًة،ِ أو ِي ألْم آَ أو أهْر ( ْظ أمٌة أي أوُحْر أذاَ أحْمٌل)ِ  ِه أهم ِئم أداَ ألمىَ أِل إ

ِم أد ّن أد اَل ْن ِر ِع ُهوُ أحْمممِل،ِ ُظ ْل ِإّن اَ أن أفمم أسمماَ ْن ِْل ْد اَ ُق أقمم ّلمم أط أل ُي ِئمم أحاَ ْل اَ
أن أحاَِمممِل ُدو ْل أد اَ ْنمم ِم أوِع أد ّنمم ْد اَل ِكممُن أل أقمم أداَُرُك ُيْم ّتمم أضممّرُر اَل أت أي أف

ُد،ِ أل أوُ ْل ْوُ اَ أل أف أئ ( ِط ِئًضاَ أو أرْت أحاَ ُه أط أهاَ أو أق ّل أط ْيًضاَ أف أأ ْدِعيِّ)ِ  ِب ِفمميِ أف )
أصّح)ِ،ِ أْل أيْحُرُم اَ أممماَِل أف ِت ُلمموُِق ِلْح ُع ْل ّدي اَ أؤ ْلُممم ألممى349َ<ص:  اَ > إ

ِم أد ّن أماَ اَل أم،ِ أك ّد أق ِنيِ أت ّثاَ أس أواَل ْي ْدِعيِّ أل ِب أل ِب ِر أيْحُرُم أف أعاَ ِة ِِلْش ّي ِق أب
ْيِض أح ْل ِة اَ أء أراَ أب ِم،ِ ِب أع اَلّرِح ِفم ُد أمماَِل أو ِت أن أأْن ِباَْح ُكموُ ّيمُة أت ِق أب ْل ِمّمماَ اَ
ْتممُه أع أف أعممُة أد ِبي ّط ْو اَل ْتُه أل أأ أأ ّيمم أه ْلُخممُروِج،ِ أو أيِحممّل ِل أو ْي ( أأ أهمماَ)ِ  ُع ْل ُخ

ِة أء ُطوُ ْوُ أم ْل ِر،ِ ِفيِ اَ ْه ّط ُق اَل أل أط أو أر أمممْن ( أهمم أهمماَ)ِ،ِ أظ ُل أذ أِلّن أحْم أأْخمم

أوُِض ِع ْل أر اَ ُهوُ ُظ أحْمِل أو ْل ُد اَ ِع ْب أل ُي أماَ ِت ِم،ِ اَْح أد ّن ْوُ اَل أل أنْت أو أحاَِمُل أكاَ ْل اَ
أرىَ أم،ِ أت ّد أناَ اَل ْل ُق أوُ أو ْيٌض ُه ُق أيْحُرْم ألْم أح أل ّط ِه اَل أهاَ أِلّن ِفيم أت ّد ِعم

أوُْضِع أحْمِل.ٍ  ِب ْل اَ
ِبيٌه(      ْن ُكوُُت)ِأت ّنِف : ُس أص ْلُم أيمماَِن أعممْن اَ أنممىَ أب ْع ّنيِّ أم اَلّسمم

ِه،ِ ْكِم ِعُر أوُح ّنُه ُيْش أأ أداَ أماَ ِب ْدِعيِّ أع ِب ْل ّنممُه اَ أأ ِئٌز أو أك أجمماَ ِلمم أذ أممماٍَش أو
ألمىَ ِد أع أحمم ْيِن أأ أح أل ِط ّنيِّ أأّن اَِلْصم ِئٌز،ِ اَلّسمم ْدِعيِّ أجمماَ ِبمم ْل أراَُم أواَ أحم ْل اَ

ألُح ِط ِنيِ أواَِلْص ّثاَ ُهوُُر اَل أمْش ْل ّنيِّ أأّن اَ ْعممُض اَلّسمم ِز أب ِئ أجمماَ ْل ألِق اَ أط أك
ٍة أس ٍر ِفمميِ أمْمُسوُ ْهمم أهمماَ ألممْم ُط ْأ أط ِه،ِ أي أسممْت ِفيمم ْي أل أحاَِمممٍل أو أأّن ِب أو

أق أل أحاَِمممِل أط ْل ِة اَ أسمم ِي ِة أواَْل أر ِغي ِر أواَلّصمم ْيمم أغ ِة أو أسمم أمْمُسوُ ْل أس اَ ْيمم أل
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ّنيِّ،ِ أل ِبُس ْدِعيِّ أو أوُ ِب ُه ِئٌز أو أْلْممُر أجمماَ أك ِفمميِ أواَ ِلم ّوُل أيِسمميٌر أذ أْل أواَ
ِه ِط أباَ ْنِض ألىَ ِل ْو  أأ
أمْن(      أق أو ّل ّياَ أط ْدِع أعُة ألُه ُسّن ِب أء إْن ُثّم اَلّرْج أق أشاَ ّل أط

أد ْع ِديِث أب أحمم ِل ٍر)ِ  ْه ْيِن ُط أح أأّن اَلّصممِحي أن { ْبمم أر اَ أممم أق ُع ّلمم أتممُه أط أأ أر اَْم
أيِ ِه ِئٌض أو أر أحاَ أك أذ أك أف ِل أمُر أذ ِبيِّ ُع ّن ّلىَ ِلل ّلممُه أصمم ِه اَل ْيمم أل أم أع ّل أسمم أو
أل أقاَ ُه أف أهاَ ُمْر ْع أراَِج ُي ْل أهاَ ُثّم أف ْق ّل أط ُي ْي ِل أأ ِهًراَ}ٍ  أل أطاَ ْب أهاَ أأْن أق أمّس أي

أد إْن أراَ أ
أماَ أ أح أك أك أصّر ِل أذ ْعممِض ِفمميِ ِب أممماَ أب ِه ِت أياَ أواَ أقمماَُس ِر ُي ْيممُر أو أغ
ِه ِذ ِة أه أر ْدِعيِّ ِمْن اَلّصوُ ِب ْل أهاَ،ِ اَ ْي أل ْوُ أع أل أو أل ( ٍة أقاَ أس أمْمُسوُ ِئٍض)ِ  أحاَ ِل

ْو أء أأ أساَ أف ُن ْنت ِل أأ ٌق ( ِل ِة أطمماَ أعمم ْد ِب ْل أع ِل أقمم أحمماَِل ِفمميِ أو ْل ْو اَ ِة أأ ّن ِللّسمم
أن أل أفِحيمم أو ُهممُر)ِ  ْط ّقممُف أت أوُ أت ُع أي ُقمموُ ُوُ ْل ألممىَ اَ أسمماَِل أع ِت ْغ أل اَِل أقمماَ ْو)ِ  أأ )
أمْن ِل ٍر ِفيِ ( ْه أمّس ألْم ُط أيِ ُت ِه أو ِه)ِ  ْدُخوٌُل ِفي أهاَ أم ْنت ِب أأ ٌق ( ِل أطمماَ

ِة ّن أع ِللّس أق أحمماَِل ِفمميِ أو ْل ِإْن اَ ِه ُمّسممْت أو أن ِفيمم ُهممُر أفِحيمم ْط أد أت ْعمم أب
ْيٍض أل أح أقاَ ْو)ِ  أمْن أأ أرْت ِل ُه ْنت أط ٌق،ِ أأ ِل ِة أطاَ أع ْد ِب ْل ِل أحمماَِل)ِ ِفمميِ ( ْل اَ
ُع أقمم ِه ُمّسممْت (إْن أي ْي ِفيمم أأ ِإّل)ِ  ِإْن أو أمممّس ألممْم أو ِه ُت أيِ ِفيمم ِهمم أو

ْدُخوٌُل أهاَ أم أن350<ص:  ِب أفِحي ْي > ( أأ أرىَ أتِحيُض)ِ  أم أت ْيممِض أد أح ْل اَ
ِإْن أع أف أط أق ْن ّدُم اَ أل اَل ْب ٍم أق ْوُ ٍة أي أل ْي أل ألممْم أو ْد أو ُعمم أن أي ّيمم أب أق أأّن أت أل ّط اَل
ْع ألْم أق أذاَ أي أه أماَ أو ْيت أك أأ أطاٌَب أر أمْن ِخ ُكمموُُن ِل أهمماَ أي ُق أل ّياَ أط ّن ْو ُسمم أأ

ّياَ،ِ ْدِع ْوُ ِبممم ألممم أل أف أممممْن أقممماَ ّتِصمممُف أل ِل أهممماَ أي ُق أل أك أط ِل أذ ِر ِبممم ْيممم أغ أك
ِة أس أمْمُسوُ ْل ِة اَ أر ِغي أماَ أواَلّص ِه ِر ْي أغ ْنِت أو ٌق أأ ِل ِة أطاَ ّن ْو ِللّسمم ِة أأ أعمم ْد ِب ْل اَ

أع أق أحاَِل ِفيِ أو ْل ًقاَ اَ أل ْط ُغوُ ُم ْل أي ْكُر أو ِة ِذ ّن ِة،ِ اَلّس أع ْد ِب ْل ْوُ أواَ أل أو أل ( أقمماَ
ْنمممت ٌق أأ ِل أقمممًة أطممماَ ْل أنًة أط أسممم ْو أح أن أأ أسممم ألِق أأْح ّط ْو اَل ألمممُه أأ أم أأْج

ِإْن أف ِة)ِ  ّن أكاَلّس أنْت أف ْيٍض ِفيِ أكاَ ْع ألْم أح أقمم ّتممىَ أي أر أح ُهمم ْط ْو أت ِفمميِ أأ
ٍر ْه أمّس ألْم ُط ِه ُت أع ِفي أق أحاَِل ِفيِ أو ْل ْو اَ ِه ُمّسْت أأ أع ِفي أق أن أو ِحيمم
ُهُر ْط أد أت ْع ْيٍض،ِ أب أقًة أح ْل أط أو أحًة ( ِبي ْو أق أح أأ أب ْق ألِق أأ ّط ْو اَل أشممُه أأ أح ْف أأ

ِإْن أف ِة)ِ  أع ْد ِب ْل أكاَ أنْت أف ْيٍض ِفيِ أكاَ أع أح أقمم أحمماَِل ِفمميِ أو ْل أذاَ اَ أكمم ِفمميِ أو
ٍر ْه ِه،ِ ُمّسْت ُط ِإّل ِفي أن أو ْوُ أتِحيُض أفِحي أل أب أو أط ِه أخاَ ِذ أه أفاَِظ ِب ْل أْل اَ
أس أمْن ْي أهاَ أل ُق أل ّياَ أط ّن أل ُس ّياَ أو ْدِع أحاَِمِل ِب ْل ِة أكاَ أسم ِي أممماَ،ِ أواَْل ِه ِر ْي أغ أو
أع أق أحاَِل ِفيِ أو ْل ًقمماَ اَ أل ْط أممماَ ُم ْوُ أك أل ألمم ِة أقمماَ ّن ْو ِللّسمم ِة أأ أعمم ْد ِب ْل ْو ِل أأ )

ّيًة ّن ّيًة ُس ْدِع ْو ِب أنًة أأ أسمم أحممًة أح ِبي أع أق أقمم ُغمموُ ِفمميِ أو ْل أي أو أحمماَِل)ِ  ْل ْكممُر اَ ِذ
ْيِن أت أف أماَ اَلّص ِه ّد أضاَ أت ِل
أل(      ُع أيْحُرُم أو ْي أجْم أأ أقاَِت)ِ  ْل ّط أق أأْن اَل ّل أط ًثاَ ُي أل أعًة أث ْف أد

ِء أقمماَ ِت ْن ِم ِل أر أمْحمم ْل ألممىَ ألممُه اَ ْو أْل ُكممُه ألممُه أواَ أأْن أتْر ُهممّن ِبمم أق أفّر ألممىَ ُي أع
ِء أراَ ْق أْل ْو اَ ِر أأ ُه أْلْش أن اَ ّكمم أم أت أي ِة ِمممْن ِل أعمم ْو اَلّرْج ِد أأ ِديمم ّتْج أم إْن اَل ِد أنمم
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ْوُ أل أو ٍة ( أس أمْمُسوُ ِل أل)ِ  ْنت أقاَ أأ ٌق ( ِل ًثاَ أطاَ أل ْو أث ًثاَ أأ أل ِة أث ّن أر ِللّس أفّسمم أو
أماَ ِه ِق ِري أتْف ألىَ ِب ْي أع أأ ٍء)ِ  أراَ ْق أل أأ ّنُه أقاَ أوُىَ إ ٍء ُكّل ِفيِ أن أقممًة ُقممْر ْل أط

ألْم ِفيِ ( أبْل)ِ  ْق ِر ُي ِه ّظاَ ِه اَل ِت أف أل أخاَ أضىَ ِلُم أت ْفممِظ ِلُمْق ّل ُقمموُِع ِمممْن اَل ُو
ألِث ّث أعًة اَل ْف أحاَِل ِفيِ أد ْل ألممىَ ِفمميِ اَ ُْلو ِفمميِ اَ ِة أو أيمم ِن ّثاَ أنْت إْن اَل أكمماَ
ُة أأ أمْر ْل ِهًراَ اَ أن أطاَ ُهممُر أوِحيمم ْط أنْت إْن أت ِئًضمماَ أكمماَ أل أحاَ أة أو ّن ِفمميِ ُسمم

ِريمممِق،ِ ْف ّت ُد ِمّممممْن (إّل اَل أتِقممم ْع أم أي ِريممم ألِث أتْح ّث ِلل أجْممممِع)ِ  ْل أعمممًة اَ ْف أد
ِكيِّ ِل أماَ ْل أبُل أكاَ ْق ُي ِة أف أق أف أوُاَ ِلُم ِه ( ِر ْفِسممي ِه،ِ أت ِد أقمماَ ِت ْع ألممىَ ِل أع أصممّح)ِ  أْل أواَ

ِم أد ُبوُِل أع أق ْل ّنُه اَ أأ أماَ ( ِفي ّيُن)ِ  أد ُه ُي أوُاَ أمُل أن ْع ُي ِه أف ِطِن ِفيِ ِب أباَ ْل إْن اَ
أن ًقاَ أكمماَ ِد أأْن أصمماَ أهمماَ ِبمم أع أراَِج أهمماَ ُي أب ُل ْط أي أهمماَ أو أل ُنممُه أو ِكي ّنممْت إْن أتْم أظ

أقُه ْد ٍة ِصممم أنممم ِري أق ِإّل351<ص:  ِب أو أل،ِ >  ِفممميِ أف أك أو ِلممم أل أذ أقممماَ
ِعيِّ ِف أيِ اَلّشاَ ّلُه أرِض ْنُه اَل ألُب ألُه أع ّط أهمماَ اَل ْي أل أع أرُب،ِ أو أهمم ْل أوُْجُه اَ ْلمم أواَ

ِنيِ ّثاَ ّيُن أل اَل أد أظ أِلّن ُي ْف ّل أتِمُل أل اَل أد أيْح أراَ ْلُم ّيُة اَ ّن أماَ أواَل ّن أمُل إ ْع ُت
أماَ ُلُه ِفي أتِم ْفُظ،ِ أيْح ّل ِديُن اَل أي أو أل أمْن ( ْنت أقاَ ٌق أأ ِل أل أطاَ أقاَ ْدت أو أر أ

أ

أر إْن ّداَ ْلت)ِ اَل أخ ْو أد أأ أء إْن ( ألِف أشاَ ِبِخ ٌد)ِ  ْي أء إْن أز ّلممُه أشاَ ّنممُه اَل أِل

ُع أم ُيْرِج ْك ألِق ُح ّط ُلُه اَل ِب ْق أخّصُصممُه أوُم أحمماٍَل ُي أن ِب أك،ِ ُدو ِلمم ْوُ أذ ألمم أو )
أل ِئيِ أقاَ أسماَ ُق ِن ِلم أوُاَ ْو أط ٍة ُكمّل أأ أأ أر ٌق ِلميِ اَْمم ِل أل أطماَ أقماَ ْدت أو أر أ

أ

أة أنمم أل ُف أك ُهّن)ِ  أضمم ْع أة أب أنمم أل ُف أن أو أة ُدو أنمم أل أفاَلّصممِحيُح ُف ّنممُه ( أبممُل أل أأ ْق ُي
ِه ِت أف أل أخاَ ِلُم ِهًراَ)ِ  ِم أظاَ ُعُموُ ْفِظ ِل ّل ِر اَل أمْحُصوُ ْل ُه اَ ُد أراَ ْف ألممُة،ِ أأ ِلي أق ْل (إّل اَ

ٍة أنمم ِري أق أأْن ِل ُتممُه ِبمم أج ْو أز ْتُه)ِ  أم أصمم ألممُه أخاَ ألْت)ِ  أقمماَ أو ألمميِّ ( أع ّوْجممت)ِ  أز أت )
ِكًراَ ْن أل)ِ ُم أقاَ أف أك ( ِل أذ ُكّل ِل ٍة ( أأ أر ٌق ِلميِ اَْم ِل أل أطماَ أقماَ ْدت أو أر أ

أر أ ْيم أغ
أبممُل ْق ُي أف ِة)ِ  أم أخاَِصم ْلُم أك ِفمميِ اَ ِلم أيمًة أذ أعاَ ِة،ِ ِر أنم ِري أق ْل ِنيِ ِل ّثماَ أبممُل أواَل ُيْق

ًقاَ أل ْط أل أِلّن ُم أماَ ْع ِت أعاَّم اَْس ْل ْعِض ِفيِ اَ ِه أب ِد أراَ ْفمم ٌع أأ ِئ ِلُث أشمماَ ّثمماَ أواَل
أبُل أل ْق ًقاَ ُي أل ْط أنُة ُم ِري أق ْل ّيممُة أواَ ِل أحاَ ْل ِرُف أل اَ أل أتْصمم ْثمم أذاَ ِم أعمماَّم أهمم ْل اَ

ِه،ِ أعْن أماَ ُعُموُِم ّن ِإ ُفُه أو ِر ّيممُة أتْصمم ِظ ْف ّل ِء اَل أناَ ْث ِت ألممىَ أكاَِلْسمم أع ِم أو أد أعمم
ُبوُِل أق ْل ّيُن.ٍ  اَ أد ُي
أل أفْصٌل      أقاَ ْنت ( ٌق أأ ِل ِر ِفيِ أطاَ ْه أذاَ أش ْو أك ِه ِفيِ أأ ِت ْو ُغّر أأ

ْو أأ ِه)ِ  ِل ّو ِه،ِ أأ ْأِسمم ُق أر أل ّط أع)ِ اَل أقمم أو ّوِل ( أأ ِبمم ٍء ( ْنممُه)ِ،ِ ُجممْز أوُ ِم ُهمم ّوُل أو أأ

ٍء ِة ِمْن ُجْز أل ْي ّل ألىَ اَل ُْلو ْنُه اَ أه ِم أوّج ِر ِفيِ أو ْه أذاَ أش أأّن أك أنممىَ ِب ْع أم ْل اَ
أذاَ أء إ ْهُر أجاَ أذاَ،ِ أش ُئُه أك أمِجي ُق أو ّق أح أت ِه أي ِئ أمِجي ْو ِب ٍء أأ ْنممُه،ِ ُجممْز ْو ِم أأ )

ِه ِفمميِ ِر أهمماَ ْو أن ّوِل أأ ٍم أأ ْوُ ْنممُه أيمم ِر ِم أفْجمم ِب ّوِل أف ْنممُه أأ ٍم)ِ ِم ْوُ ألممىَ أيمم أع
أياَِس أم أماَ ِق ّد أق ْو أت أأ ُه ( أر ِر آَِخ ِبآِِخ ٍء أف ِر ِمْن ُجْز ْه أل اَلّش ِقي ّوِل أو أأ ِب

ّنْصِف ْذ اَل ِر)ِ إ ّلمُه اَْلِخ ْهُر ُك ُع اَلّشمم أقمم أي ِه أف ِل ّو أأ ّد ِبمم ْبِق أوُر أسم ّوِل ِب أْل اَ
ألممىَ ْوُ إ ألمم أو ِم.ٍ ( ْهمم أف ْل أل اَ ْيًل أقمماَ أذاَ أل أضممىَ إ ْنِت أم أأ أفمم ْوٌُم)ِ  ٌق،ِ أيمم ِل أطمماَ
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ُغُروِب ِب أف ُق أشممْمِس ( ُلمم ْط أت ِه)ِ  ِد ْو352<ص:  أغمم أأ أهمماًَراَ > ( أفِفمميِ أن
ْثِل ِه ِم ِتمم ْق ُق ِمممْن أو ُلمم ْط أت ِه)ِ  ِد ْو أغمم أأ ْي ( أأ ْوُُم)ِ  أيمم ْل أل اَ أذاَ أقمماَ أضممىَ إ أم

ْوُُم أي ْل ْنت اَ أأ ٌق أف ِل ِإْن أطاَ أف ألُه ( أهاًَراَ أقاَ ُغممُروِب أن ِب ُق أف ُلمم ْط أت ِه)ِ  أشْمِسمم
ْي أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( ْلُه ألْم أو ُق أهاًَراَ أي أأْن أن ألُه ِبمم ْيًل أقمماَ ْي أل أأ أغمماَ)ِ  أل ُع أل ( أقمم أي

ٌء ْي أشمميِْ أأ ِه)ِ  ِبمم أو أممماَ ( أر،ِ ِب أكمم أقمماَُس أذ ُي أو ْهٌر ( ْهُر أشمم أواَلّشمم أنٌة)ِ  أسمم أو
أنُة أذاَ أواَلّس ِإ أل أف ْيًل أقاَ ْو أل أهاًَراَ أأ أذاَ أن أضىَ إ ْهٌر أم ْنت أشمم أأ ٌق أفمم ِل أطمماَ
أقْت ُل أن ِبُمِضميِّ أط ِثيم أل ْوًُمماَ أث ِة أوِممْن أي أل ْي ِدي أل أحماَ ْل أن اَ ِثيم أل ّث ْو أواَل أأ

ِه ْوُِم ّدُر أي أق أق أماَ ُي أب أق أس ِلي ْع ّت ِه ِمْن اَل ِت أل ْي ْو أل أذاَ أأ ِإ أو ِه.ٍ  ْوُِم أل أي ِفيِ أقاَ
ِء أناَ ْث ٍر أأ ْه أذاَ أش أضْت إ أنٌة أم ْنت أس أأ ٌق أف ِل أقممْت أطاَ ُل أد ِبُمِضمميِّ أط أحمم أأ

أر أش ْهًراَ أع ِة أش ّل ِه أْل أع ِباَ أماَِل أم ْك ّوِل إ أْل أث ِمْن اَ ِل ّثاَ أر اَل أش أن أع ِثيمم أل أث
ْوًُماَ أذاَ أي ِإ أل أو أذاَ أقاَ أضىَ إ ْهُر أم ْو اَلّش أل أأ أنُة أقاَ ْنت اَلّس أأ ٌق أفمم ِل أطمماَ

أقْت ُل ِة ِبُمِضميِّ أط ّيم ِق أك أب ِل ِر،ِ أذ ْه ْو اَلّشم أك أأ ْلم ِة ِت أن أل اَلّسم أقماَ ْو)ِ  أأ )
ْنت أأ ٌق ( ِل أد أأْمِس أطاَ أص أق أع أأْن أو أقمم أحمماَِل ِفمميِ أي ْل ًداَ اَ ِن أت ِه ُمْسمم ْيمم أل إ
أع أق أنمماَ ِفيِ أو أل أو أحاَِل)ِ  ْل ُد اَ ِد أقْصمم أناَ ِت ألممىَ اَِلْسمم ِه،ِ أأْمممِس إ ِت أل أحاَ ِت ِلْسمم

أل ِقي أو ْي ( أأ ٌوُ)ِ  ْغمم ُع أل أل أقمم ِه أي ٌء ِبمم ِه أشمميِْ ِد أقْصمم ِه ِل أتِحيًل ِبمم ْو ُمْسمم أأ )
أد أص ّنُه أق أق أأ ّل أيِ أأْمممِس أط ِهمم أن أو ٌة اَْل ّد أتمم ْع أق ُم ّد ِفمميِ ُصمم ِه)ِ  ِنمم أيِمي ِب
أك ِل ُكوُُن أذ أت أهاَ أو ُت ّد ِر أأْمِس ِمْن ِع ُكوُ ْذ أم ْل ْتُه إْن اَ أق أد ْقِت أوِمْن أص أو

ِر أراَ ْق ِْل ْتُه.ٍ إْن اَ أب ّذ أك
ْو(      أل أأ ْقت أقاَ ّل أكاٍَح ِفيِ أط ْي ِن أأ أر)ِ  أخ ِر آَ ْي أذاَ أغ أكاَِح أه ّن اَل

ِإْن أفمم ُق ( أل ّط أف)ِ اَل ِر ُكوُُر ُعمم ْذ أممم ْل ِه،ِ اَ أكمماَِح ِن أق ِب ّد ِفمميِ (ُصمم ِه)ِ  ِنمم أيِمي ِب
ِه ِتمم أد أراَ ِإّل إ أو ُق ( ّد أصمم ُي أل)ِ  أكممُم أف ُيْح ُقمموُِع أو ُوُ ألِق ِب ّط <ص: ِفمميِ اَل

أحاَِل،353ِ ْل أماَ > اَ ألُه أك ِر اَلّشْرِح ِفيِ أقاَ ِغي أل اَلّص أقمم أن ِه أو أعممْن ِفيمم
ِم أماَ ِْل ّنُه اَ ِغيِ أأ أب ْن أل،ِ أأْن أي أب ْق أماَ ُي ألُه ِفي ِه أقاَ ِل أمماَ ِت أر ِلْح أصمم أت ْق ِفميِ أواَ
ِر ِبيمم أك ْل ألممىَ اَ ِم أبْحممِث أع أممماَ ِْل ِر ِمممْن اَ ْيمم ٍو أغ ِه أعممْز ْيمم أل أعممُه إ ِب أت ِفمميِ أو

ِة أض ْو ّوُل اَلّر أْل ألُه أواَ أق أماَُم أن ِْل ّي اَ ِوُ أغ أب ْل أواَُت أعممْن أواَ أد أأ أو أحاَِب.ٍ ( أْلْصمم اَ
ِليِق ْع ّت أمْن أمْن اَل ِفيِ أك ألْت)ِ  أخ ِر أد ّداَ ِتيِ ِمْن اَل أجاَ ْو أيِ أز ِه ٌق،ِ أف ِل أطمماَ

ِإْن أو أذاَ ( ِإ أتىَ أو أتىَ أم أم ُوُ أماَ أو أنْح أماَ)ِ  ّل ُك ْلت إْن أو أخ أر أد ّداَ أذاَ اَل ِإ ْو أو أأ

أتىَ ْو أم أتىَ أأ ْو أم أماَ أأ ّل أهاَ ُك ْلت أخ ْنِت أد أأ ٌق أفمم ِل ّي أطمماَ أأ أو ّي ( أأ ْقممٍت أكمم أو
أر ّداَ ْلت)ِ اَل أخ ْنِت أد أأ ٌق،ِ أفمم ِل أل أطماَ أو أن ( أتِضممي ْق ِفميِ أي ْوًُراَ)ِ  ّلمِق أفم أع ْلُم اَ

ِه ْي أل أق (إْن أع ّل ْي أع أأ أباٍَت)ِ  ْث ِإ ِبٍت ِب ْث ّدُخوُِل ِبُم أممماَ أكاَلمم أر ِفي أكمم ِفمميِ أذ )
ِر ْي أأّماَ أغ ْلٍع)ِ  ِه ُخ أرُط ِفي أت ُيْش ْوُُر أف أف ْل أهاَ ِفيِ اَ ْعِض ِة أب أضمم أو أعاَ ْلُم ُوُ ِل أنْحمم
ْنت إْن ْو أضممِم أذاَ أأ ْيممت إ أط ْع أممماَ أأ أم،ِ أك ّد أقمم ْنممِت (إّل أت ٌق أأ ِل إْن أطمماَ

ّنُه ِإ أفمم ْئت)ِ  أتِضمميِ ِشمم ْق أر أي ْوُ أفمم ْل ِة ِفمميِ اَ أئ أمِشممي ْل ِه اَ ِن أضممّم أت أك ِل ِليمم أتْم
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ألِق ّط ّلِقمميِ اَل أط أسمك أك ْف أل أن أو أراًَراَ ( ْكم أهماَ إّل أت ّن ِإ أف أمماَ)ِ  ّل ِه ُك أتِضممي أتْق
ِتيِ ْأ أي أس ُق أو ِلي ْع ّت ْفيِِ اَل ّن ْوُ ِباَل ألمم أو أل ( أذاَ أقمماَ ُتممك إ ْق ّل ْنت أط أأ ٌق أفمم ِل أطمماَ

أق ُثّم ّل ْو أط أق أأ ّل ٍة أع أف أدْت ِبِص ُوُِج ٌة أف أد أواَِحمم أتمماَِن)ِ  أق ْل أط ِليِق أف ْط ّت ِبمماَل
ِز ْنِجي ّت ْو ِباَل ِليِق أأ ْع ّت ٍة اَل أف أدْت ِبِص أرىَ ُوِجمم ُأْخمم ِليِق أو ْع ّت ِه،ِ ِبمماَل ْو)ِ ِبمم أأ )

أل أماَ أقاَ ّل ُك أع ( أق ْيممك أو أل أع ِقمميِ)ِ  أل ْنت أط أأ ٌق أفمم ِل أق أطمماَ ّلمم أط أف ألٌث ( أث أف
ٌة ِفيِ أد أواَِح ٍة)ِ  أس ِز أمْمُسوُ ْنِجي ّت أتاَِن ِباَل ْن ِث ِليِق أو ْع ّت أممماَ ِبمماَل ّل ُك ٌة ِب أد أواَِحمم

ُقوُِع ُوُ ِة ِب أز أج ْن ْلُم أرىَ اَ ُأْخ ُقوُِع أو ُوُ ِه ِب ِذ ِة أه أد أوُاَِح ْل ِفيِ اَ أو ْي ( أأ أهمماَ)ِ  ِر ْي أغ
ِر ْي ِة أغ أس أمْمُسوُ ْل أهاَ اَ ّن ِل

أ أقٌة)ِ  ْل أط ِبيُن ( ِة أت أز أج ْن ْلُم أل ِباَ ُع أف أقمم ُق أي ّلمم أع ْلُم اَ
أهاَ أد ْع  أب

ْوُ(      أل أل أو أتُه أقاَ أتْح ألُه أو أو ٌع)ِ  أب ٌد أأْر ِبي ْقت (إْن أع ّل ًة أط أد أواَِح
ٌد ْب أع ْقممت ُحممّر أف ّل أط ِإْن)ِ  ْيممِن أو أت ْن ِث أداَِن)ِ ُحممّراَِن ( ْبمم أع ّلْقممت أف أط ِإْن)ِ  أو )
ًثاَ أل أث أثٌة)ِ ِمْن ( أل أث ِدي أف ِبي أراٌَر أع ْقممت أأْحمم ّل أط ِإْن)ِ  أو ًعمماَ ( أب أأْر أعممٌة)ِ ( أب أأْر أف
ِدي ِمْن ِبي أراٌَر أع أق أأْح ّل أط أف ًعاَ ( أب ًعاَ أأْر ْو أم ًبمماَ أأ ّت أر أق ُم أتمم ٌة)ِ أع أر أعْشمم
ِه ِمْن ِد ِبي ٌد أع ألِق أواَِح أط ألممىَ ِب ُْلو أنمماَِن اَ ْث ألِق أواَ أط ِة ِب أيمم ِن ّثاَ أثممٌة اَل أل أث أو

ألِق أط ِة ِب أث ِل ّثاَ أعٌة اَل أب أأْر ألِق أو أط ِة ِب أعمم ِب ُع اَلّراَ أمْجُممموُ أك أو ِلمم ٌة.ٍ أذ أر أعْشمم
ْوُ أل أو أق ( ّلمم أممماَ أع ّل ُك أة ِب أسمم أخْم ًداَ.ٍ <ص:  أف ْبمم أع أر)ِ  أشمم ألممى354َأع أع ) <

ٌد أواَِح ألِق اَلّصِحيِح)ِ  أط ألىَ،ِ ِب ُْلو أثٌة اَ أل أث ألِق أو أط ِة ِب أي ِن ّثاَ ّنُه اَل أق أِل أد أصمم
ِه ُق ِبمم أل ٍة أط أد ُق أواَِحمم أل أط ْيممِن أو أت ْن أعممٌة ِث أب أأْر ألِق أو أط ِة،ِ ِب أثمم ِل ّثاَ ّنممُه اَل أِل

أق أد ِه أص ُق ِب أل ٍة،ِ أط أد ُق أواَِحمم أل أط ألٍث أو أعٌة أث ْب أسمم ألِق أو أط ِة ِب أعمم ِب اَلّراَ
ّنُه أق أِل أد ِه أص ُق ِب أل ٍة أط أد ُق أواَِح أل أط أن أو ْي أن أر أث ْي ْيِن أغ أي أل ُْلو ُق اَ أل أط أو
أبٍع أوُْجُه أأْر ْل ِنيِ أواَ ّثاَ ُق اَل أت ْع أة ُي أع ْب أر أس أشمم ِر أع أبمماَ ِت ْع ِة ِباَ أف ْيممِن ِصمم أت ْن ّث اَل
ألِق ِفيِ ِة أط أث ِل ّثاَ ِلُث اَل ّثاَ ُق أواَل أت ْع أن ُي ِر ِعْشُرو أباَ ِت ْع ِة ِباَ أف ألِث ِصمم ّث اَل

ْيًضاَ ألِق ِفيِ أأ ِة أط أع ِب ُع اَلّراَ ِبمم ُق أواَلّراَ أتمم ْع أة ُي أثمم أل أر أث أشمم أقاَِط أع ِإْسمم ِب
ِة أف ْيممِن ِص أت ْن ّث ألِق ِفمميِ اَل ْوُ أط ألمم أو ِة.ٍ ( أعمم ِب أق اَلّراَ أل ّط أق)ِ اَل ّلمم أنْفمميِِ أع ِب )
ْعٍل أهُب ِف ْذ أم ْل ّنُه أفاَ أق إْن أأ ّل أأْن أع أأْن ِب ْي ألممْم أكمم أأ ِليِ)ِ  ْدُخ أر أتمم ّداَ اَلمم

ْنِت أأ ٌق أف ِل أع أطاَ أق أو أد ( ْن ْأِس ِع أي ْل أأْن ِمْن اَ أكم ّدُخوُِل)ِ  أتْت اَل ُه أمماَ أل ْب أق
أكُم ُيْح ُقوُِع أف ُوُ ألِق ِب ّط أل اَل ِبيم ْوُِت أق أمم ْل ْو اَ أأ أذاَ ( ِإ أك أهماَ)ِ  ِر ْي أغ أد ِب ْنم ِع أف )
أمٍن ُمِضيِّ ِكُن أز ِه ُيْم أك ِفي ِل ْعممُل)ِ ِمممْن أذ ِف ْل ْقممِت اَ ِليممِق أو ْع ّت ألممْم اَل أو
أعْل ْف ُع أت أق ُق أي أل ّط أذاَ اَل أوُ أه ْنُصمموُُص ُه أم ْل أتيِْ،ِ ِفمميِ اَ أر أذاَ إْن ُصمموُ ِإ أو

ُق أفْر ْل أمماَ أواَ ُه أن ْي أر أل أشمْرٍط أحمْرُف إْن أأّن أب أعاَ ُه إْشم أمماَِن،ِ أل ِباَلّز
أذاَ ِإ أماٍَن أظْرُف أو أتىَ أز أم ُوِل ِفيِ أك أناَ ّت أقاَِت اَل ْو أْل أذاَ ِل ِإ أل أف أتممىَ ِقيمم أم

أقاَك ْل أل أأْن أصّح أأ ُقوُ أتىَ أت ْئت أم ْو ِشمم أذاَ أأ ْئت إ أل ِشمم إْن أيِصممّح أو
ْئت.ٍ  ِش
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ُلُه      ْوُ أق ِليِ ألْم إْن أف ْدُخ أر أت ّداَ ُه اَل أناَ ْع أتك إْن أم أهاَ أفاَ ُل ُدُخوُ
ُتُه أوُاَ أف ْوُِت،ِ أو أم ْل ُلُه ِبمماَ ْوُ أقمم أذاَ أو ِليِ ألممْم إ ْدُخ أر أتمم ّداَ ْنِت اَلمم أأ ٌق أفمم ِل أطمماَ
ُه أنمماَ ْع ّي أم ْقممٍت أأ أتممك أو ّدُخوُُل أفاَ ُع اَلمم أقمم أي ُق أف أل ّط أمممٍن ِبُمِضمميِّ اَل أز
ِكُن ِه ُيْم ّدُخوُُل،ِ ِفي ألْم اَل أت أو ْؤ ِه ُي ُق ِب ِريمم ّط ِنيِ أواَل ّثمماَ ُكممّل ِفمميِ اَل
ْيِن ِمممْن أت أر ألِن اَلّصمموُ ْوُ ِريممِج أقمم أتْخ ْوٍُل ِب أممماَ ُكممّل ِمممْن أقمم ُه ْن ألممىَ ِم إ

أرىَ ُْلْخ أماَ اَ ُه ُد أح أق أأّن أأ أل ّط أماَ اَل ّن ُع إ أق أماَ أي ِه أد ِفي ْنمم ْأِس ِع أيمم ْل ِمممْن اَ
ْعِل ِف ْل أمٍن ِبُمِضيِّ أل اَ ِكُن أز ِه ُيْم ْعُل،ِ ِفي ِف ْل ألْم اَ أعْل أو ْف أماَ ُي ِفمميِ أك
أرِف أباَِت أط ْث ِْل أتّص أل اَ ُق أيْخ ِلي ْع ّت أماَِن اَل ّوِل ِباَلّز أْل ْوُُل اَ أق ْل ِنيِ أواَ ّثاَ اَل

ُع أق أممماَ ُكممّل ِفيِ أي ُه ْن أمممٍن ِبُمِضمميِّ ِم ِكممُن أز ِه ُيْم ْعممُل،ِ ِفيمم ِف ْل ألممْم اَ أو
أعْل ْف ّنممُه ُي ّوُل أِل ْقممٍت أأ أل أو أصمم ِه أح أدُم ِفيمم ْعممِل أعمم ِف ْل ّلممِق اَ أع ْلُم ِه اَ ِبمم

ُق أل ّط ُع أواَل أق ّوِل أي أأ ِة ُحُصوُِل ِب أف ُقمموُاَ اَلّصمم أح ْل أأ أذاَ أو ِإ أهمماَ ِبمم أر ْي ِمممْن أغ
أهاَ ِت أوُاَ أخ أماَ أأ أر ِفي أك أماَ أذ ْتُه أك أل ُة أشِم أر أبمماَ ّنِف ِع أصمم ْلُم ُوُ اَ أتممىَ أنْحمم ْو أم أأ

ْي ْقٍت أأ ِليِ ألْم أو ْدُخ أر أت ّداَ ْنت اَل أأ ٌق أف ِل ُق أطاَ ُل ْط أت أمممٍن ِبُمِضمميِّ أف أز
ِكُن ِه ُيْم ّدُخوُُل،ِ ِفي ألْم اَل ْأِت أو ِه أت ألىَ ِب ْوُ اَلّراَِجِح أع أل أو أل ( ْنت أقاَ أأ

ٌق ِل أر،ِ إْن أطاَ ّداَ ْلت)ِ اَل أخ ْو أد أأ ِليِ ألْم أأْن ( ْدُخ ْتِح أت أف أع أأْن ِب أق ِفيِ أو
أحاَِل)ِ،355ِ<ص:  ْل أنىَ أِلّن > اَ ْع أم ْل ّدُخوُِل اَ ْو ِللمم ِه أأ أدِم أعمم ِر ِل ِدي ْقمم أت ِب

ِم ِليِل أل ْع ّت أماَ اَل ْوُله ِفيِ أك أأْن أق ألىَ: { أعاَ أن أت أن}ٍ أممماٍَل أذاَ أكمماَ ِنيمم أب أو
ٌء أوُاَ أس أن أو أماَ أكاَ أل ِفي ّل ِه أع ًقاَ ِب ِد ْلت أأْم أصاَ ُق ًباَ.ٍ ( ِذ ِر ِفيِ إّل أكاَ ْي أغ
ّي ِوُ ٌق أنْح ِلي ْع أت أصّح ِفيِ أف أْل ّلُه اَ أاَل أِلّن أو ألُم)ِ  ْع أر أأ ِه ّظاَ ُه اَل ُد ألممُه،ِ أقْص

أوُ ُه ّيُز أل أو أم أن ُي ْي ِإْن،ِ أأْن أب ِنيِ أو ّثاَ أكُم أواَل ِه ُيْح ُقوُِع ُوُ أحمماَِل ِفيِ ِب ْل اَ
أل أأْن إّل ُقوُ ْدت أي أص أق أق ِليمم ْع ّت ُق اَل ّد أصمم ُي ِه أف ِنمم أيِمي أل ِب ِعمميِّ أقمماَ ِف اَلّراَ

أذاَ أه أبُه أو ْي أأْش ّتْرِجيممِح أأ أحممُه ِباَل أرّج ْبممُن أو ّباَِغ اَ أح اَلّصمم أصممّح أل أو ّو أْل اَ
ِة.ٍ  ِفيِ أض ْو اَلّر

أق(      ّل أع أحْمٍل أفْصٌل:  أأْن ِب أل أك ْنت إْن أقاَ ْنت أحاَِمًل ُك أأ أف
ٌق،ِ ِل ِإْن أطاَ أف أهاَ ( ِب أن)ِ  أحْمٌل أكاَ ِهٌر ( ُق أظاَ أل ّط أع)ِ اَل أقمم أحمماَِل ِفمميِ أو ْل اَ

ْي أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( ُكْن ألْم أو أهمماَ أي ِهٌر أحْمممٌل ِب أر،ِ أظمماَ أظمم ِإْن أن أفمم ْتُه ( أد ألمم أو
ُدوِن ِة ِل ّت ٍر ِسمم ُه ِليممِق ِمممْن أأْشمم ْع ّت أأّن اَل أن ِبمم أعُه)ِ ِحيمم ُقمموُ ِليممِق ُو ْع ّت اَل

ِد ُوُُجوُ أحْمِل ِل ْل ٍذ اَ ِئمم أن ْذ ِحي أقممّل إ ِه أأ ِت ّد ّتُة ُممم ٍر ِسمم ُه أدْت أأْشمم ألمم أو ْو)ِ  أأ )
أر أث ْك أِل أبِع ِمْن ( أن)ِ ِمْن أأْر ِني ِليِق ِس ْع ّت ْو اَل أأ ْي ( أأ أماَ)ِ  ُه أن ْي أن أب ْي ِة أب ّت اَلّس
ٍر ُه أبِع أأْش أْلْر أن أواَ ِني أد ِس ْعمم أب أئْت)ِ  ِط ُو أو ِليممِق،ِ ( ْع ّت أن اَل أكمم أأْم أو ُثُه ( ُدو ُحمم

ْي أأ ِه)ِ  ُدوُث ِب أحْمِل ُح ْل ِء اَ أوُْط ْل أأْن ِباَ أن ِب أن أكاَ ْيمم ِء أب أوُْط ْلمم أوُْضممِع اَ ْل أواَ
ّتُة ٍر ِسمم ُه أثُر أأْشمم ْك أأ ُع أفمم أقمم أي أل)ِ  أف ِليِق ( ْع ّت ٌق ِبمماَل أل ّيممِن أط أب أت أفمماَِء ِل ِت ْن اَ

أحْمِل ْل أة اَ ّد أحْمِل ُم ْل ألىَ،ِ اَ ُْلو ْذ اَ أثُر إ ْك ِة أأ ّد أحْمِل ُم ْل ُع اَ أبمم أن أأْر ِني ِسمم
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أماَِل ِت ُدوِث أوِلْح أحْمِل ُح ْل ِء ِمْن اَ أوُْط ْل أد اَ ْع ِليِق أب ْع ّت ِة،ِ ِفيِ اَل أيمم ِن ّثاَ اَل
أْلْصُل ُء أواَ أقاَ أكاَِح أب ّن ْي اَل أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( أهاَ ألْم أو ْأ أط أد أي ْع ِليممِق أب ْع ّت ْو اَل أأ

أهاَ أئ ِط ُه أو أد ْع ألْم أب ِكْن أو ُدوُث ُيْم أحْمِل ُح ْل أك اَ ِل أذ ِء ِب أوُْط ْل أأْن اَ أن ِب أكمماَ
أنُه ْي أن أب ْي أب أوُْضممِع أو ْل أن اَ ِة ُدو ّت ٍر ِسمم ُه أصممّح أأْشمم أْل أفاَ ّيممِن ( أب أت ِل ُعُه)ِ  ُقمموُ ُو

ِد أحْمِل ُوُجوُ ْل أد اَ ْن ِليِق،ِ ِع ْع ّت ِهًراَ،ِ اَل ِنيِ أظمماَ ّثمماَ ُع أل أواَل أقمم أممماَِل أي ِت ِلْح
ُدوِث أحْممِل ُح ْل أد اَ ْعم ِليمِق أب ْع ّت أهاَ اَل ِل أخاَ ْد ِت ّيمُه ِباَْسم ِن أْلْصمُل أم ُء أواَ أقماَ أب

أكمماَِح.ٍ <ص:  ّن أعممّرُض356اَل ّت ِبيممٌه: اَل ْن أت ِء >  أوُْط ْلمم ْيممُث ِل ُكممْن ألممْم أح أي
ِهٌر أحْمٌل ِعُر أظاَ ِه ُيْش ِز أوُاَ أج ِز ِب أوُاَ أج أتاَِع،ِ أو ِتْم أوُ اَِلْس ُه أصممّح أو أْل أِلّن اَ

أل أْلْص أدُم اَ أحْمِل أع ْل ُء اَ أقاَ أب أكاَِح أو ّن أل اَل ِقيمم أك أيْحممُرُم أو ِلمم ًطمماَ أذ أياَ ِت اَْح
ِد أمِحّل ِفيِ ّد أر ّت ألمىَ اَل أهاَ أأْن إ أئ ِر ْب أت ٍء أيْسم ُقمْر أل ِب ِقيم ٍة أو أثم أل أث ِإْن ِب أو )
أل ْنت إْن أقاَ ٍر أحاَِمًل ُك أك أذ ْي ِب أأ أقًة)ِ  ْل أط ْنت أف أأ ٌق أف ِل أقممًة أطاَ ْل ْو أط أأ )

أثممىَ ْن ْيممِن ُأ أت أق ْل أط أماَ أف ُه ْت أد ألمم أوُ أع أف أقمم ّيممِن أو أب أت ِل ألٌث)ِ  ِد أث ْيِن ُوُجمموُ أت أف اَلّصمم
أقِضيِ ْن أت ُة أو ّد ِع ْل ِة ِفيِ اَ أر ِة اَلّصوُ أر ُكوُ ْذ أم ْل ِة اَ أد أل ِوُ ْل أل ِبمماَ أقمماَ ْو)ِ  أأ (إْن (

أن ُلك أكاَ أكًراَ أحْم أقًة أذ ْل أط ْو أف أثىَ أأ ْن ْيِن ُأ أت أق ْل أط أماَ أف ُه ْت أد أل أوُ ْع ألْم أف أقمم أي
أِلّن ٌء)ِ  أة أشيِْ ّي ْفممِظ أقِض ّل ْوُُن اَل أحْمممِل أجِميممِع أكمم ْل أكممًراَ اَ ْو أذ أثممىَ أأ ْن ُأ

أل أقاَ ْو)ِ  أأ ْدت (إْن ( أل ْنت أو أأ ٌق أف ِل أدْت أطاَ أل أوُ ْيِن أف أن ْث ًبمماَ اَ ّت أر أقمْت ُم ُل أط
ّوِل)ِ،ِ أْل ِد ِباَ ُوُُجوُ ِة ِل أف أضممْت اَلّص أق ْن أواَ أهاَ ( ُت ّد ٌء ِعمم أوُاَ أسمم ِنيِ)ِ  ّثمماَ أن ِباَل أكماَ

ّوِل أحْمِل ِمْن أْل أأْن اَ أن ِب أن أكاَ ْي أماَ أب ِه ْي أع أن أوْض ِة ُدو ّت ٍر ِسمم ُه أأْم أأْشمم

أر،ِ أحْمٍل ِمْن أخ أأْن آَ أهمماَ ِبمم أئ ِط أد أو ْعمم ِة أب أد أل ّوِل،ِ ِو أْل أتممْت اَ أأ ِنيِ أو ّثمماَ ِباَل
أقّل أبِع ِمْن أِل أن أأْر ِني  ِس

ِإْن(      أل أو أماَ أقاَ ّل ْنت ُك أأ أف ْدت)ِ  أل ٌق،ِ أو ِل أدْت أطاَ أل أوُ أف أثممًة ( أل أث
ًبمماَ أحْمممٍل)ِ،ِ ِمْن ّت أر أع ُم أقمم أو ْيِن ( أل ّو أْل أتمماَِن ِبمماَ أق ْل أهاَ أط ُت ّد أضممْت)ِ ِعمم أق ْن أواَ

ِلِث ّثاَ ِباَل أل ( ُع أو أق ِه أي أثٌة ِب ِل ألىَ أثاَ ْذ357<ص:  اَلّصِحيِح)ِ،ِ أع ِه > إ ِب
ِتممّم أصمماَُل أي ِف ْن أحْمممِل اَ ْل ِذي اَ ّلمم أقِضمميِ اَ ْن ِه أت ُة،ِ ِبمم ّد ِعمم ْل أل اَ ُنُه أف ِر أقمماَ ُي

ٌق،ِ أل ِنيِ أط ّثاَ ُع أواَل أق ِه أي أقٌة ِب ْل أثٌة،ِ أط ِل ّد أثاَ أتمم ْع أت ُه أو أد ْعمم ِء أب أراَ ْق أْل أل ِبمماَ أو
أر ُذو ِة ِفمميِ أمْحمم أنمم أر أقاَ ألِق ُم ّط ِء اَل أضمماَ ِق ْن ِة ِل ّد ِعمم ْل ّتممىَ اَ ْوُ أح أل ألمم أقمماَ
ِة ّي ِع ْنممت ِللّرْج ٌق أأ ِل أع أطمماَ ِء أممم أضمماَ ِق ْن ِتك اَ ّد ُع ِعمم أقمم ُق أي أل ّط أعممُه،ِ اَل أم
ّوُل أْل ُهوُُر أواَ أمْش ْل ْنُصمموُُص اَ أم ْل ِه اَ ْيمم أل ُْلّم ِفمميِ أع ِه،ِ اَ ِر ْيمم أغ ِنيِ أو ّثمماَ أواَل
ُقوٌُل ْن ِء أعْن أم أل ِْلْم ُهْم اَ ْعُضمم أب أتممُه أو أب ْث أن أأ أثممُرو ْك أْل ُه أواَ ْوُ أفمم ُعمموُاَ أن أط أق أو
ّوِل،ِ أْل ْوُ ِباَ أل أر أف ّبمم ّنُف أع أصمم ْلُم أل اَ أد أهِب اَلّصممِحيِح أبمم ْذ أممم ْل ْوُ ِباَ ِفمميِ ألمم

ِه ألِح ِط أك ِفيِ ِباَْص ِلمم أنمماَ،ِ أذ ْوُ ُه ألمم أدْت أو ألمم ْيممِن أو أن ْث أممماَ اَ أر أك أكمم أع أذ أقمم أو
ّوِل أْل أقممٌة،ِ ِبمماَ ْل أقِضمميِ أط ْن أت ُة أو ّد ِعمم ْل ِنيِ اَ ّثمماَ أهممْل ِباَل ُع أو أقمم ِه أي أيممٌة ِبمم ِن أثاَ
ّد أت ْع أت ُه أو أد ْعمم ِه أب ألُف ِفيمم ْلِخ ُكوُُر اَ ْذ أممم ْل ْوُ اَ ألمم أدْت أو ألمم أعممًة،ِ أو أب ُع أأْر أقمم أي أف
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ِة أث أل ّث ألٌث ِباَل أقِضيِ أث ْن أت ُة أو ّد ِع ْل ِبِع اَ ْوُ ِباَلّراَ أل أو أل ( أل أقمماَ أوُاَِممم أح أبممٍع)ِ  أِلْر

أماَ ّل ُك أدْت ( أل ُكممّن أو ْن ٌة)ِ ِم أد أهاَ أواَِحمم ُب أوُاَِح أصمم أف ُق ( ِلمم أوُاَ أن أط ْد ألمم أوُ ًعمماَ أف أم
أن ْق ّل ًثاَ ُط أل أِلّن أث ًثاَ)ِ  أل ُكّل أث ٍة ِل أد ُهّن أواَِح ْن أث ِم أل أب،ِ أث أوُاَِح ُع أص أقمم أي أف

أهاَ ِت أد أل ِوُ ألىَ ِب ِة ِمْن ُكّل أع أث أل ّث أقٌة،ِ اَل ْل أل أط ُع أو أق أهاَ أي ألىَ ِب أهاَ أع ْفِسمم أن
ٌء أن أشيِْ ْد ِد أت ْع أي ًعاَ أو ِء أجِمي أراَ ْق أْل أوُاَِحُب ِباَ أص ُع أو ٍة أجْم أب ٍة أصاَِح أب ِر أضاَ أك

أب،ِ ِر أوُاَ أضمم ُلُه أو ْوُ أقمم ًثمماَ أو أل ِنيِ أث ّثمماَ ٌع اَل ِفمم أممماَِل أداَ ِت ِة ِلْح أد أراَ ألِق إ أط
أمْجُموُِع ْل ًثاَ اَ أل أن أث ْد أل أو ْو)ِ  أأ ًباَ ( ّت أر أقممْت (ُم ُل أعممُة أط ِب ِة اَلّراَ أد أل ِوُ ِبمم ًثمماَ)ِ  أل أث

أهاَ ِمممْن ُكممّل ِب أوُاَِح ألِث أصمم ّث أقممًة،ِ اَل ْل أضممْت أط أق ْن أهاَ أواَ ُت ّد أهمماَ ِعمم ِت أد أل ِوُ ِب
أذاَ أك أو أقْت ( ُل أط ألىَ)ِ  ُْلو ًثمماَ اَ أل ِة أث أد أل ِوُ أهاَ ِمممْن ُكممّل ِبمم ِب أوُاَِح ألِث أصمم ّث اَل
أقًة ْل أيْت (إْن أط ِق أد أب ْن أهاَ)ِ ِع ُت ّد ِة ِع أد أل ِة ِو أع ِب أقْت اَلّراَ ُل أط أو)ِ  أيُة ( ِن ّثاَ (اَل

ِة أد أل ِوُ ِب أقًة)ِ  ْل ألىَ أط ُْلو أيُة اَ ِن ّثاَ أواَل ِة ( أد أل ِوُ ِب ْيِن)ِ  أت أق ْل ألممىَ أط ُْلو ِة اَ أيمم ِن ّثاَ أواَل
أضممْت أق ْن أواَ أماَ ( ُه ُت ّد ألممىَ ِعمم ُْلو أواَ أممماَ)ِ  ِه ِت أد أل ِوُ ّد ِب أتمم ْع ِء أت أراَ ْق أْل ِفمميِ ِبمماَ أو

أهاَ أناَف ْئ ِت أة اَْس ّد ِع ْل ِة اَ أقمم ْل ّط ِة،ِ ِلل أيمم ِن ّثاَ ِة اَل أثمم ِل ّثاَ ألُف أواَل ْلِخ ألِق ِفمميِ اَ أط
ِة ّي ِع أوُ اَلّرْج ُه أقاَِن أو ِري أماَ أط ُه ُد أح ِنُف أأ ْأ أت ْوٍُل ِفيِ أتْس ِنمميِ أقمم ْب أت ِفمميِ أو

ْوٍُل،ِ ِنيِ أق ّثاَ ُع أواَل ْط أق ْل ِء اَ أناَ ِب ْل ُء أواَلّراَِجُح ِباَ أناَ ِب ْل أناَ إْن اَ ْت أب ْث أف أأ أل ْلِخ  اَ
أل(      ِقي ُق أل أو ُل ْط أأْصًل أت ألىَ)ِ  ُْلو ُق اَ ُل ْط أت أو أياَُت ( ِق أباَ ْل أقًة اَ ْل أط

ِة أد أل ِوُ ِب أقًة)ِ  ْل ألممىَ أط ُْلو ُهممّن اَ ّن ِل
أهاَ أ ُب أوُاَِح أد أصمم ْنمم أهمماَ ِع ِت أد أل أراَك ِو أت ألْشمم

أجِميِع ْل ِة،ِ ِفيِ اَ ّيمم ْوِج ٍذ اَلّز ِئمم أن ِهممّن ِحي ِق أل أط ِب أفممْت أو أت ْن أبُة اَ أن اَلّصممْح ْيمم أب
أجِميِع،ِ ْل أل اَ ّثُر أف أؤ ُهّن ُت ُت أد أل ّق ِفيِ ِو ألىَ،ِ أح ُْلو أل اَ ُة أو أد أل ِهّن ِو ْعِضمم أب

ّق ِفمميِ ْعممٍض أحمم أع أب ِفمم ُد أذاَ أو أأّن أهمم أق ِبمم أل ّط ِعمميِّ اَل ْنِفمميِ أل اَلّرْج أي
أة أب أة،ِ اَلّصممْح ّيمم ْوِج ّنُه أواَلّز ِإ ْوُ أفمم أف ألمم ألمم ألِق أح أط ِه ِب ِئ أسمماَ ألممْت ِن أخ أد
ّيُة ِع ِه،ِ اَلّرْج ِإْن ِفي أو أدْت ( أل أتاَِن أو ْن ًعمماَ ِث أتمماَِن ُثممّم أم ْن ًعمماَ ِث أقممْت أم ُل أط
أياَِن أل ُْلو ًثاَ اَ أل ْي أث أأ ًثاَ)ِ.ٍ  أل أق أث ُل أماَ ُكّل أط ُه ْن ًثاَ ِم أل ِة أث أد أل ِوُ ّل ِبم ِممْن ُك

أهاَ ِب أوُاَِح ألِث أصم ّث أقمًة اَل ْل أل أط ِقيم أو أقمْط ( أف ًة)ِ  أق ْل ِة أط أد أل ِوُ أهماَ ِبم ِت أق ِفي أر
أفْت أت ْن أبُة أواَ ٍذ ِمْن اَلّصْح ِئمم أن أيمماَِن ِحي أر ُْلْخ أواَ ْيممِن ( أت أق ْل ْي أط أأ ْيممِن)ِ  أت أق ْل أط
أق ُلمم أممماَ ُكممّل أط ُه ْن ْيممِن ِم أت أق ْل ِة أط أد أل ِوُ ْيممِن ِبمم أي أل ُْلو أل اَ ُع أو أقمم أممماَ أي ِه ْي أل أع
ِة أد أل ِوُ أرىَ ِب ُْلْخمم ٌء اَ أقِضمميِ أشمميِْ ْن أت أممماَ أو ُه ْن أممماَ،ِ أع ِه ِت أد أل ِوُ ألممىَ ِب أع أممماَ أو
أم ّد أقمم ألممُه أت أق ِء أعممْن أن أل ِْلْم ُع اَ أقمم ألممىَ أي أممماَ ُكممّل أع ُه ْن أقممٌة ِم ْل ْيًضمماَ أط أأ

ِة أد أل ِوُ أرىَ،ِ ِب ُْلْخ ّداَِن اَ أت ْع أي ِء أو أراَ ْق أْل ُق ِباَ ّد أص ُت أو أهاَ ( ِن أيِمي أهاَ ِفميِ ِب ْيِضم أح
أذاَ ْي إ أأ أهاَ)ِ  أق ّل أق أع ّل أهاَ أع أق أل ألْت أط أقاَ أو ِه)ِ  ِب ُه ِحْضت ( أر أكمم ْن أأ <ص: أو

ْوُج358 أهاَ > اَلّز ّن ِل
أرُف أ ْع ْنُه أأ ِه ِم ّذُر ِب أع أت أي أمُة أو أقاَ ِة إ أنمم ّي أب ْل ِه،ِ اَ ْيمم أل أع

ِإْن أد أو ِه ّدُم ُشمموُ ِز اَلمم أوُاَ أجمم أن أأْن ِل ُكمموُ أم أي ٍة أد أضمم أحاَ ِت أل اَْس ِفمميِ (
أذاَ أهاَ)ِ إ ِت أد أل أق ِو ّل أق أع أل ّط أهاَ اَل ألْت ِب أقاَ ْدت أف أل أر أو أك ْن أأ ْوُج أو أل اَلّز أقاَ أو
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أذاَ ُد أه أل أوُ ْل أعاٌَر اَ أت ِفيِ ُمْس أكمماَِن ( ِِلْم أصممّح)ِ  أْل ِة اَ أممم أقاَ ِة إ أنمم ّي أب ْل أهمماَ،ِ اَ ْي أل أع
ِنيِ ّثاَ ُق أواَل ّد أص أهاَ ُت أهاَ ِفي ِن أيِمي أهمماَ ِب ّن ِل

أنممٌة أ أم أت ْؤ أهمماَ ِفمميِ ُم ْيًضمماَ أرِحِم أح
ْهًراَ ُط أع أو أوْض ِة ِفيِ أحْمٍل أو ّد ِعمم ْل أل اَ أو ُق ( ّد أصمم ِه ُت ِليممِق ِفمميِ ِفيمم ْع أت

أأْن أك أهاَ)ِ  ِر ْي أل أغ ُتك ِحْضمت إْن أقماَ أضمّر ٌق أف ِل ألْت أطماَ أقماَ ِحْضمت أف
أر أك ْن أأ ْوُج أو ْذ اَلمّز ْوُ إ أقْت ألم ّد أك ِفميِ ُصمم ِلم أهمماَ أذ ِن أيِمي أم ِب ِز ْكمُم ألم ْلُح اَ

أساَِن ْن ِْل ُه أيِميٌن ِل ْيُر أوُ أغ ُه ٌع أو ِنمم أت ُق ُمْم ّد أصمم ُي ْوُج أف ًيمماَ اَلممّز ألممىَ أجْر أع
أْلْصِل ِديِق ِفيِ اَ ِر أتْص ِك ْن ْلُم  اَ

ْوُ(      ألمم ِه أو ْيمم أت أأ أر أل)ِ ِلْم أماَ (إْن أقمماَ ُت أممماَ ِحْضمم ُت ْن أأ أقمماَِن)ِ أف ِل أطاَ
أنىَ ْع أم ْل أق أأّن أواَ أل ٍة ُكّل أط أد أماَ أواَِح ُه ْن ٌق ِم ّلمم أع أماَ ُم ِه ْيِضمم أح ًعمماَ ِب أجِمي
ِنمميِ أب ْن أي ِه أو ْيمم أل ِتيِ أممماَ أع ْأ أي ِذيِب ِمممْن أسمم ْكمم أماَ أت ُه أداَ ُه إْحمم أتمماَ أم أع أز أف )

أماَ ُه أب ّذ أكمم أق أو ّد ِه ُصمم ِنمم أيِمي أل ِب ُق أو أل ّط ُع)ِ اَل أقمم أل أِلّن أي أْلْصمم أدُم اَ أعمم
ْيِض أح ْل ُء اَ أقاَ أب أكاَِح،ِ أو ّن ِإْن اَل أو أب ( ّذ أقْط أك أف ًة)ِ  أد أقْت أواَِح ُل أط أقْط)ِ ( أف

ْذ أفْت إ أل أهاَ أح ّن أ
أضْت أ ُبوُِت أحاَ ُث أهاَ ِل ْيِضمم أهمماَ أح ِن أيِمي ْيممِض ِب أح أهاَ أو ِت أضممّر

ِديِق أتْصمم ْوِج ِب أهمماَ اَلممّز أقُة أل ّد أصمم ْلُم ُبممُت أل أواَ ْث أهمماَ ِفمميِ أي ّق ْيممُض أح أح
أهاَ ِت أهاَ أضّر ِن أيِمي أن أِلّن ِب أيِمي ْل ّثُر أل اَ أؤ ّق ِفيِ ُت ِر أح ْي ِلِف أغ أحاَ ْل ألممْم اَ أف
ْق ُل ْط ْوُ أت أل أو أل ( ْو إْن أقاَ أذاَ أأ أتىَ إ ُتممك أم ْق ّل ْنت أط أأ ٌق أفمم ِل ألممُه أطمماَ ْب أق

ًثاَ أل أهاَ أث أق ّل أط أع أف أق أجُز أو ْن ْلُم ْي اَ أأ أقْط)ِ  أن أف ّلِق ُدو أع ْلُم ّنُه اَ ْوُ أِل أع أل أق أو
ْع ألْم أق أجُز أي ْن ْلُم ِه اَ ِت أد أياَ ِز ألىَ ِل ُلوُِك،ِ أع أمْم ْل أذاَ اَ ِإ ْع ألممْم أو أقمم أجممُز أي ْن ْلُم اَ
ْع ألْم أقمم ُق أي ّلمم أع ْلُم ّنممُه اَ ُقمموُِع أمْشممُروُط أِل ِز ُو أجمم ْن ْلُم أع اَ أقمم أو أل)ِ  ِقيمم أو )

أقممُة ْل ّط ألٌث)ِ اَل أث ُة ( أز أجمم ْن ْلُم أتمماَِن اَ ْن ِث ّلممِق ِمممْن أو أع ْلُم أغممْت اَ أل أثممُة أو ِل ّثاَ اَل
أهمماَ ِئ أداَ ألممىَ أِل أحمماَِل،ِ إ ْلُم أل اَ ِقيمم أو ُع أل ( أقمم أي أء)ِ  ِز ِمممْن أشمميِْ أجمم ْن ْلُم اَ

ّلِق،ِ أع ْلُم ّنممُه أواَ ْوُ أِل أع ألمم أقمم أجممُز أو ْن ْلُم أع اَ أقمم أوُ ُق أل ّلمم أع ْلُم ألممُه اَ ْب ِم أق ْكمم ِبُح
ِليممِق ْع ّت ْوُ اَل ألمم أع أو أقمم ُق أو ّلمم أع ْلُم ْع ألممْم اَ أقمم أجممُز أي ْن ْلُم أذاَ اَ ِإ ْع ألممْم أو أقمم أي
أجُز،ِ ْن ْلُم ْع ألْم اَ أق ُق أي ّلمم أع ْلُم أذاَ اَ أهمم أوُْجُه أو ْلمم ّوُل اَ أْل ْدُخوُِل ِفمميِ أواَ أممم ْل اَ

أهاَ أهاَ،ِ ِب ِر ْي أغ ِنيِ أو ّثاَ ْدُخوُِل ِفيِ أواَل أممم ْل أهمماَ اَ ْذ ِب أهمماَ إ ْيُر أقُب أل أغ أعمماَ أت أي
أهاَ ْي أل أقاَِن أع أل ِلُث أط ّثاَ أل أواَل ْبُن أقاَ ْيٍج اَ أر ِه ُس ِب أرْت أو أه أت ألُة اَْش أأ أمْسمم ْل اَ

ِة ّي ْيِج أر ُه ِباَلّس أر أتاَ ِثيٌر أواَْخ أحاَِب،ِ ِمْن أك أْلْص أماَ اَ أر أك أتاَ ِثيٌر اَْخ ُهْم أك ْن ِم
أل ّو أْل ْوُ اَ ألمم أو أل ( أهْرت إْن أقمماَ ْنممك أظمماَ ْو ِم ْيممت أأ أل ْو آَ ْنممت أأ أع ْو أل أأ

أح أكاَ ّن أسْخت)ِ اَل ِبك359<ص:  أف ْي أع ِب ْنت > ( أأ ٌق أف ِل ألممُه أطمماَ ْب ًثمماَ أق أل أث
أد ُثممّم ُق ُوِجمم ّلمم أع ْلُم ِه)ِ ِمممْن اَ ِر ِبمم أهمماَ ّظ ْو اَل ِه أأ ِر ْيمم أفِفمميِ أغ ِه ( ِت ِصممّح

ألمممىَ أع أف ألُف)ِ  ْلِخ ّوِل اَ أْل ُغممموُ أيِصمممّح اَلّراَِجمممِح اَ ْل أي ُق أو ِليممم ْع ألِق أت ّط اَل
ِة أل أحاَ ِت ِه،ِ ِلْس ُقوُِع ألىَ ُو أع ِلِث أو ّثاَ أوُاَِن اَل ُغ ْل ًعاَ أي أل أجِمي ِتيِ أو ْأ ِنيِ أي ّثاَ اَل

أناَ  ُه
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ْوُ(      أل أل أو ًئاَ إْن أقاَ ْط أو ُتك)ِ  ْئ ِط أباًَحاَ أو ْنت (ُم أأ ٌق أف ِل ألُه أطاَ ْب أق
أئ ُثّم ِط ٌق ألْم أو أل أط ْع)ِ  أق ّنُه أي أِل ًعاَ)ِ  ْط أق ْوُ ( أع ألمم أقمم أج أو أر أخمم أوُْطُء أل ْلمم اَ

ِه أعْن ِن ْوُ أباًَحاَ،ِ أك أك أعْن أوُخُروُجُه ُم ِل أحاٌَل أذ ٌء ُم أوُاَ أسمم أر أو أكمم ًثمماَ أذ أل أث
أماَ أل،ِ أأْم ّن ِإ ْأِت ألْم أو ألٌف أي ُقوُِع ِخ ُوُ ْل ِه ِمممْن ِباَ أوُْج ْلمم ِنيِ اَ ّثمماَ ِفمميِ اَل

ِة أل أأ ِليِق أمْس ْع ّت ألِق اَل ّط ِة،ِ ِباَل أق ِب أق أِلّن اَلّساَ ِليمم ْع ّت ِه اَل ُد ِبمم أصمم ِه ُيْق ِبمم
ّد ألِق أباَِب أس ّط أل اَل ُعوُِم ُلُه أف ِئ ِقيِض أقاَ أن ِه ِب ِد أأْن أقْص أع ِب أق ْو ِه أأ ْي أل أع
أع ِز أم أج ْن ْلُم أض اَ ْع ّلِق أب أع ْلُم ًظمماَ،ِ اَ ِلي ْغ ُق أت ِليمم ْع ّت أنمماَ أواَل ِه ُه ِن ْوُ أكمم ِر ِل ْيمم أغ ِب

ألِق ّط ّد أل اَل أبُه أيُس ْوُ أباَ أل أو أقممُه ( ّل أهاَ أع ِت أئ أمِشممي أأْن ِب أكمم ًبمماَ)ِ  أطاَ أل ِخ أقمماَ
ْنت ٌق أأ ِل ْئت إْن أطمماَ ْي ِشمم أأ أطْت)ِ  ِر ُت ُاَْشمم أهاَ ( ُت أئ ألممىَ أمِشممي أع ٍر)ِ ( ْوُ أفمم

أضّمِن أت أك ِل ِل أهاَ أذ ِك ِلي أتْم أق ِل أل ّط ّلِقيِ اَل أط أسممك أك ْف أممماَ أن أم أك ّد أقمم ْو أت أأ )
أأْن أك أبًة)ِ  ْي أل أغ ِتيِ أقاَ أج ْو ٌق أز ِل أءْت إْن أطاَ ْو أشاَ أأ ِة ( أئ أمِشي ِبمميِّ)ِ ِب أن أأْج

أأْن أل أك ْئت إْن ألُه أقاَ ِتمميِ ِش أج ْو أز ٌق أف ِل أرُط أطمماَ أت ُيْشمم أل)ِ  أف ْوُُر ( أفمم ْل اَ
ِة ِفيِ أئ أمِشي ْل ِفيِ اَ ِء ( أفاَ ِت ْن أصّح)ِ ِل أْل ِليِك اَ ّتْم ِنيِ،ِ ِفمميِ اَل ّثماَ ُه اَل أد ْعمم أب أو
ّوِل ِفيِ أْل ِء اَ أفاَ ِت ْن أطاَِب ِباَ ْلِخ ِه اَ ِنيِ ِفي ّثاَ أرُط أواَل أت ْوُُر ُيْشمم أفمم ْل أظممًراَ اَ أن
ألىَ أضّمِن إ ِليممِك أت ّتْم ّوِل ِفمميِ اَل أْل ألممىَ اَ ِإ أطمماَِب أو ْلِخ ِنيِ،ِ ِفمميِ اَ ّثمماَ اَل
ْوُ أل أل أو ْنت أقاَ ٌق أأ ِل أء إْن أطاَ ألٌن أشاَ ْو ُف ْوِجيِ أأ ٌق أز ِل أء إْن أطاَ أشماَ

ألٌن أل ُف أرُط أف أت ِه ُيْش ْوٌُر ِفي ًعمماَ أف ْط ِء أق أفمماَ ِت ْن ِليممِك ِل ّتْم أطمماَِب اَل ْلِخ أواَ
ْوُ أل أو أل ( ُق أقاَ ّل أع ْلُم ِه)ِ ِمممْن اَ ِت أئ أمِشممي ِة ِب أجمم ْو ْو اَلّز ِبمميِّ أأ أن أْلْج ْئت اَ (ِشمم

ًهاَ ِر ِه أكاَ ِب ْل أق ُق ِب أل ّط أع)ِ اَل أق ِهًراَ أو ًناَ أظاَ ِط أباَ أل أو ِقي أو ُع أل ( أق ًنمماَ)ِ أي ِط أباَ
ِء أفاَ ِت ْن ِة ِل أئ أمِشي ْل ِطِن ِفيِ اَ أباَ ْل أع اَ ِف ُد أك أو ِل أأّن أذ ِطِن ِفمميِ أممماَ ِب أبمماَ ْل اَ

ِه ِئ أفمماَ أخ ُد أل ِل أصمم ْق ُق ُي ِليمم ْع ّت ِه360<ص:  اَل ِبمم أممماَ >  ّن ِإ ُد أو أصمم ْق ُي
ُق ِلي ْع ّت ْفِظ اَل ّل ّداَِل ِباَل ِه اَل ْي أل ْد أع أقمم أد أو أممماَ ُوِجمم ِه،ِ أنْحممُن ِفي أل ِفيمم أو )

ُع أق ِة أي أئ أمِشي ٍة ِب ّي ِب أق أص ّل أع ِبيِّ)ِ  أص أق أو أل ّط أهاَ اَل أأْن ِب أل أك ِه أقاَ ِتمم أج ْو أز ِل
ِة ّي ِب ْنت اَلّصم أأ ٌق أفم ِل ْئت إْن أطماَ ْو ِشم ِبميِّ أأ أن ِبيِّ أِلْج ْئت إْن أصم ِشم

ِتيِ أج ْو أز ٌق،ِ أف ِل أل أطاَ أقاَ أممماَ ُكّل أف ُه ْن ْئت ِم ُع أل ِشمم أقمم ُق أي أل ّط ِإْن اَل أو
أن ّيًزاَ،ِ أكاَ أم ّنُه ُم أر أل أِل أباَ ِت ْع ْوُِل اَ أق ِر ِل ْي ِلِغ أغ أبمماَ ْل أفاَِت،ِ ِفمميِ اَ أصممّر ّت اَل

أل ِقيمم أو ُع ( أقمم ْي أي أأ ٍز)ِ  ّيمم أم ِه ِبُم ِت أئ أمِشممي أبممُر ِب أت ْع ُت أممماَ أف أرْت أك ِبمم ُت ْع ِفمميِ ُاَ
ِر أياَ ِت ِد اَْخ أح ْيِن أأ أوُ أب أْل ْوُ اَ أل أقُه أو ّل ِة أع أئ أمِشي ِلٍغ ِب ُنوٍُن أباَ ٍة ِمْن أمْج أجمم ْو أز

ْو ِبيِّ،ِ أأ أن أل أأْج أقاَ ْئت أف ْع ألْم ِش أق ًعاَ أي ْط أن أِلّن أق ُنوُ أمْج ْل أس اَ ْيمم ألممُه أل
ٌد أل أصِحيٌح،ِ أقْص أو أع ( ْي ُرُجوُ أأ ّلِق ألُه)ِ  أع ْلُم أل ِل ْب أق ِة)ِ ِمممْن ( أئ أمِشممي ْل اَ

ّلممِق أع ْلُم ِه اَ ِت أئ أمِشممي أظممًراَ ِب ألممىَ أن ّنممُه إ ٌق أأ ِليمم ْع ِر،ِ ِفمميِ أت ِه ّظمماَ ِإْن اَل أو
أن أضّم ًكاَ أت ِلي أماَ أتْم ُع أل أك ِليمِق ِفيِ أيْرِج ْع ّت ِء اَل أطماَ ْع ِْل ألمُه،ِ ِباَ ْب ِإْن أق أو

أن أضًة أكاَ أو أعاَ  ُم
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ْوُ(      أل أل أو ْنت أقاَ ٌق أأ ِل ًثاَ أطاَ أل أء أأْن إّل أث أشاَ ٌد أي ْي أقممًة أز ْل أط
أء أشاَ أقًة أف ْل أظًراَ ألْم أط أن ْق)ِ  ُل ْط ألىَ أت أنىَ أأّن إ ْع أم ْل أهاَ أأْن إّل اَ أء أشمماَ أي

أل ُق أف ُل ْط أماَ أأْصًل أت ْوُ أك أل أل أل أأْن إّل أقاَ ْدُخ ٌد أي ْي أر أز ّداَ أهاَ اَلمم أل أخ أد أفمم
أل( ِقي ُع أو أق أظًراَ أي أن أقٌة)ِ  ْل ألىَ أط أنىَ إ ْع أم ْل أشمماَء أأْن إّل اَ أقممًة أي ْل أل أط أف

ُد أزاَ أهمماَ ُيمم ْي أل ْوُ أع ألمم أو ْوُج ( أق)ِ اَلممّز ّلمم أق أع أل ّط أأْن اَل أكمم ِه)ِ  ِلمم ْع ِف ِب أقممُه ( ّل أع
ُدُخوُِل ِر ِب ّداَ أق اَل ّل أع ْلُم أل)ِ اَ أع أف أف ِه ( ًياَ ِب أناَِس ِليِق ( ْع ّت ِكممًراَ ِلل أذاَ ْو)ِ  ألممُه أأ

ألىَ أع ًهاَ)ِ  أر ْك ْعِل (ُم ِف ْل ْو اَ ًعاَ أأ ِئ ِهًل أطاَ ّنُه أجاَ أأ ُق ِب ّلم أع ْلُم ِه،ِ اَ ْيم أل ألمْم أع )
ْق ُل ْط ِديِث ِفيِ أت أح ِل ِر)ِ  أه ْظ أْل ْبِن اَ أجْه اَ ِه أماَ ِر ْي أغ أه {إّن أو ّلمم أع اَل أضمم أو
ِتمميِ أعممْن أأ ُأّم أطمم أخ ْل أن اَ أياَ ّنْسمم أممماَ أواَل ُهوُاَ أو ِر ْك ُت ْي ُاَْسمم أأ ِه}ٍ  ْيمم أل أل أع

ُهْم ُذ أؤاَِخمم أك،ِ ُي ِل أذ ِنيِ ِبمم ّثمماَ ُق أواَل ُلمم ْط ِد أت ُوُُجمموُ ّلممِق ِل أع ْلُم ِه اَ أس ِبمم ْيمم أل أو
أياَُن ّنْس ُه اَل ُوُ أنْح ًعاَ أو ِف ُقوُِع أداَ ُوُ ْل أق ِل ّل أع ْو)ِ  أأ أق ( أل ّط ْعممِل اَل ِف ِب ِه ( ِر ْيمم أغ

ألىَ ِمّمْن أباَ أل ُي أف ِه)ِ  ِق ِلي ْع أت ُفُه ِب ِل أخاَ ِه ُي ِة ِفي أق أداَ أص ْو ِل أهاَ،ِ أأ ِوُ أم أنْح ِل أع أو )
ِه ْي ِب أأ أك)ِ  ِل أذ أكمم أذاَ أف ألممُه إ أع ًياَ أف ْو أناَِسمم ًهمماَ أأ أر ْك ْو ُم ِهًل أأ ُع أل أجمماَ أقمم أي

ُق أل ّط ِر ِفمميِ اَل أهمم ْظ أْل ْي اَ أأ ِإّل)ِ  أو ِإْن ( ُكممْن ألممْم أو ألىَ أي أبمماَ ِه ُي ِليِقمم ْع أت ِب
أطاَِن،ِ ْل ْو أكاَلّس أن أأ ألىَ أكاَ أباَ ِه ُي ألْم ِب ألْم أو ْع ِه،ِ أي ألْم ِب ْد أو ْقِص ْوُج أي اَلّز

أمُه أل ْع ِه إ أممماَ ِبمم ِة ِفمميِ أك أضمم ْو أهاَ اَلّر ِل أأْصمم ُق أو أل ّط ُع)ِ اَل أقمم أي أف ِه ( ِلمم ْع ِف ِب
ِإْن أو ًعمماَ)ِ  ْط أق أق ( أفمم ّت ْعممِض ِفمميِ اَ ِه أب ِر أوُ أياٌَن ُصمم ْو ِنْسمم ُه أأ ُوُ أِلّن أنْحمم

أض أر أغ ْل ٍذ اَ ِئ أن ُد ِحي أجّر ِليممِق ُم ْع ّت ْعممِل361<ص:  اَل ِف ْل ِباَ ِر ِمممْن >  ْيمم أغ
أضّم أأْن ْن ِه أي ْي أل ُد إ ْنِع أقْص أم ْل ْنممُه اَ أأْن ِم أد ِبمم أصمم أم أق أل ْع ِْل ِه،ِ اَ ألممْم ِبمم أو

ألْم ْع ِليِق أي ْع ّت ألىَ أمْن ِباَل أباَ ِه ُي ِلمم ْع ِف ِتيِ ِب ْأ أيمم ُقمموُِع ِفمميِ أف ُوُ ْل ألُف،ِ اَ ْلِخ اَ
أماَ أمُه أك أه ْف ألُم أأ ِة أك أض ْو أهاَ.ٍ  اَلّر ِل أأْص أو

أل(      أقاَ ِه أفْصٌل:  ِت أج ْو أز ْنت ِل أأ ٌق ( ِل أر أطاَ أشاَ أأ ْيِن أو أع ُب ُأْص ْو ِب أأ

ألٍث ْع ألْم أث أق ٌد أي أد ألممُه إّل أع ٍة)ِ  ّي ِن أد ِب ْنمم ِه ِع ِل ْوُ ٌق أقمم ِل أل أطمماَ أر أو أبمماَ ِت ْع اَ
ِة أر أشاَ ِْل أناَ،ِ ِباَ ِإْن ُه أفمم أل ( أع أقمماَ ْوُِل أممم أقمم ْل أك)ِ اَ ِلمم ِة أذ أر أشمماَ ِْل أذاَ أواَ أكمم أه )

ْقت ّل ْيِن ِفيِ أط أع ُب ْيممِن ُأْصمم أت أق ْل ِفمميِ أط ألٍث أو ًثمماَ)ِ،ِ أث أل أممماَ أث ُق أك ُلمم ْط أت
ُبٍع ِفمميِ أقممًة ُأْصمم ْل ِإْن أط أفمم أل ( ْدت أقمماَ أر أ

ِفمميِ أ ِة)ِ  أر أشمماَ ِْل ِة ِباَ أر اَلّصمموُ
ِة أي ِن ّثاَ ْيِن اَل أت أض ُبوُ ْق أم ْل أق (اَ ّد أل ُص أف ِه)ِ  ِن أيِمي ُع ِب أق أثممُر أي ْك ْيممِن ِمممْن أأ أت أق ْل أط
ْوُ أل أو أل ( ِه أقاَ ِت أج ْو أز ِل ٌد)ِ  ْب أذاَ أع أت (إ ِدي أماَ ّي ْنت أس أأ ٌق أف ِل ْيِن أطاَ أت أق ْل أط
أل أقاَ ألممُه أو ُه)ِ  ُد ّي أذاَ أس ْنت ِمممّت (إ أأ أق ُحممّر أفمم أتمم أع ْي أف أأ ِه)ِ  ْوُِت ِبمم أممم ِب
ِد ّي أأْن اَلّس أج ِب أر ُلِث ِمْن أخ ِه ُث ِل أصّح أماَ أْل أفاَ أهاَ ( ّن أ

ِه أل أ ْيمم أل أع أتْحممُرُم)ِ 
أبْل ِفيِ ألُه ( أعُة)ِ  ِة اَلّرْج ّد ِع ْل أد اَ ْع أب ٌد)ِ  ِدي أتْج أو أهاَ ( ِئ أضاَ ِق ْن أل اَ ْب أق ْوٍج)ِ ( أز

ِنيِ ّثاَ أل أتْحُرُم أواَل أد إّل ألممُه أتِحّل أف ْعمم ُلمموٌُم أب ْع أم أو ْوٍج.ٍ  أق أأّن أز أل ّط اَل
أق ْت ِع ْل أعاَ أواَ أق ًعاَ أو ّوُل أم أْل أب أفمماَ ألمم أق أغ ْتمم ِع ْل ّنُه اَ أأ أكمم أم أف ّد أقمم ِنيِ أت ّثمماَ أواَل
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ِإْن ُد أيْخممُرْج ألممْم أفمم ْبمم أع ْل ُلممِث ِمممْن اَ ّث أيِ اَل ّق أبِقمم أد أممماَ ِر ِه أزاَ ْيمم أل أع
أمْت أحُر ِه أو ْي أل أض أِلّن أع ّعمم أب ْلُم ِقّن اَ ْل ِد ِفمميِ أكمماَ أد ألِق،ِ أعمم ّط ْوُ اَل ألمم أو )

أدىَ أدىَ أناَ ِه إْح ْي أت أج ْو ْتُه أز أب أجاَ أأ أرىَ أف ُْلْخمم أل اَ أقمماَ ْنمت أف ٌق أأ ِل أوُ أطمماَ ُهم أو
أهاَ ّن ُظ أة أي أداَ أناَ ْلُم ْق ألْم اَ ُل ْط أهاَ أت ّن ِل

أ ُة)ِ  أداَ أناَ ْلُم أطْب ألممْم اَ أخمماَ ألِق ُت ّط ِبمماَل
أظّن أهاَ أو أب أطاَ ِه ِخ أتِضيِ أل ِب ْق أعُه أي ُقوُ أهمماَ،ِ ُو ْي أل ُق أع ُلمم ْط أت أو أبممُة ( ْلُمِجي اَ

أهاَ ِفيِ ّن ِل
أ أصّح)ِ  أْل أبْت اَ ِط ألِق،ِ ُخموُ ّط ِنيِ ِبماَل ّثماَ ُق أل أواَل ُلم ْط <ص: أت

أها362َ ّن ِل
أ ْد ألْم >  أص ْق ألِق،ِ ُت ّط أل ِباَل ِقيمم أهمماَِن أو أوُْج ْل ُقمموُِع ِفمميِ اَ ُوُ ْل اَ

ًنمماَ ِط أل أباَ أف أو أل ُقمموُِع ِفمميِ ِخ ُوُ ْل ِهًراَ اَ أل أظمماَ أممم أت أممماَُم أواَْح ِْل أيِ اَ ْفمم أن
ألِف ْلِخ ُقوُِع ِفيِ اَ ُوُ ْل ِهًراَ اَ أتُه أظاَ ُبوُ ُث ألِق ِفمميِ أو ِة،ِ أط أداَ أنمماَ ْلُم أهمماَ اَ ّن ِل

أ

ُة أد ْقُصوُ أم ْل ألِق اَ ّط أشىَ ِباَل أم ألىَ أو أك أع ِل ِليِّ أذ أزاَ أغ ْل ِزًماَ اَ ِه أجاَ  ِب
ْوُ(      أل أق أو ّل أل أع أك أأ أنًة أو أق ُرّماَ ّل أع أأْن أو أك ِنْصٍف)ِ  أل ِب إْن أقاَ

ْلممت أك أنممًة أأ ْنت ُرّماَ أأ ٌق،ِ أفمم ِل ِإْن أطمماَ ْلممت أو أك أف أأ ٍة ِنْصمم أنمم ْنت ُرّماَ أأ أفمم
ٌق،ِ ِل ألْت أطاَ أك أأ أنًة أف ِلُحُصوُِل ُرّماَ أتاَِن)ِ  أق ْل أط أف ْيِن ( أت أف أهاَ،ِ اَلّص ِل ْك أأ ْوُ ِب ألمم أو

أن أقمماَِن أكاَ ِلي ْع ّت أممماَ اَل ّل ُك أقممْت ِب ُل ًثمماَ أط أل أهمماَ أث ّن ِل
ألممْت أ أك أنممًة أأ ًة ُرّماَ أمممّر

أف ِنْص ٍة أو أن ْيِن ُرّماَ أت ِلممُف أمّر أح ْل أواَ ألِق ( ّط أق أممماَ ِبمماَل ّلمم أع ِه أت أحممّث)ِ ِبمم
ألىَ ْعِل أع ِف ْل ْو اَ أأ ْنُه ( ٌع)ِ ِم ْن ْو أم أأ ُق ( ِقي أق أتْح ُد أيْص ِل ٍر)ِ  أب ِه،ِ أخ أذاَ ِفي ِإ أف )
أل ْفت إْن أقاَ أل ألٍق أح أط ْنت ِب أأ ٌق،ِ أف ِل أل ُثّم أطاَ أتْخُرِجميِ ألمْم إْن أقاَ

ْو أرْجت إْن أأ ْو أخ ُكْن ألْم إْن أأ أْلْمُر أي أماَ اَ ْلت،ِ أك ْنت ُق أأ ٌق أفمم ِل أطمماَ
أع أق ُق أو ّل أع ْلُم أِلّن اَ ِلِف)ِ  أح ْل ألُه أممماَ ِباَ ِلممٌف أقمماَ ِه أح أسمماَِم ْق أأ ِة ِب أق ِب اَلّسمماَ

ُع أق أي أو أخُر ( أدْت إْن اَْل ُتُه)ِ ِمْن ُوِج أف ْلُخُروِج ِص ْو اَ ِه أأ أدِم ْو أع ِم أأ أد أع
ْوُِن ِر،ِ أك أْلْم أماَ اَ ألُه أك أيِ أقاَ ِه ِة ِفيِ أو ّد ِع ْل ْوُ اَ أل أو أد ( ْع أب أل)ِ  ِليِق أقاَ ْع ّت اَل

ِلِف أح ْل أذاَ ِباَ أعْت (إ أل ْو اَلّشْمُس أط أء أأ ْلُحّجاَُج أجاَ ْنِت اَ أأ ٌق أف ِل ألْم أطاَ
ْع أق ُق أي ّلمم أع ْلُم ّنممُه اَ أِل ِلِف)ِ  أح ْل أس ِبمماَ ْيمم أحممّث أل أل ِب ْنممٍع أو أل أم أتْحِقيممِق أو

ٍر،ِ أب أقع أخ أي ّلق أو أع ْلُم ِة اَ أف أذاَ ِباَلّص أدْت إ أج ْو363ُ<ص:  أو أل أو أل > ( ِقي
أباًَراَ ألُه ِتْخ ْي اَْس أأ أهاَ)ِ  ْقت ّل أط أتك أأ أج ْو أل أز أقاَ أف أعممْم ( أراٌَر أن ْق ِإ ْي أفمم أأ ِه)ِ  ِبمم

ألِق ّط ِإْن ِباَل أن أف ًباَ أكاَ ِذ أيِ أكاَ ِه ُتُه أف أج ْو ِطِن ِفيِ أز أبمماَ ْل ِإْن اَ أفمم أل ( أقمماَ
ًقاَ أل أط ْدت)ِ  أر أ

ًياَ أ أماَِض ْعت ( أج أراَ أق أو ّد ِفمميِ ُصمم ِه)ِ  ِنمم أيِمي أك ِب ِلمم ِإْن أذ أو )
ألُه أل)ِ  أك ِقي ِل أذ أماًَساَ ( ِت ْل ٍء اَ أشمماَ ْن أل ِِل أقمماَ أعممْم أف أِلّن أن ِريٌح)ِ  أصمم أعممْم أف أن

ِئٌم أم أقاَ أقاَ أهاَ أم ْقت ّل ِد أط أراَ ْلُم ِه اَ ِر ْك ِذ أؤاَِل ِفيِ ِب أل اَلّسمم ِقيمم أو أيممٌة)ِ ( أناَ ِك
أتاَُج أتْح ألىَ أف ِة.ٍ  إ ّي ّن اَل
أق(      ّل أع أق أفْصٌل:  أل ّط ْكِل اَل أأ ِب ْو أرِغيٍف ( أأْن أأ أك ٍة)ِ  أن أل ُرّماَ أقاَ

ْلت إْن أك أذاَ أأ أف أه ْو اَلّرِغي ِه أأ ِذ أة أهمم أنمم ْو اَلّرّماَ ًفمماَ أأ ْو أرِغي أنممًة،ِ أأ ُرّماَ
ْنت أأ ٌق أف ِل أيِ)ِ ِمْن أطاَ ِق أب أف أك ( ِل أد أذ ْعم أهماَ أب ِل ْك أبممٌة ألمُه،ِ أأ أباَ ُل ْو ( ّبمٌة أأ أح
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ٌق ألْم أل أط ْع)ِ  أق ّنُه أي ُق أِل ُد أهاَ أيْص ّن أ
ُكممْل ألْم أ ْأ أف أت ْو اَلّرِغيمم أة أأ أنمم اَلّرّماَ

ِإْن أح أو أم أساَ ْهُل أت ُعْرِف أأ ْل ألِق ِفيِ اَ ْط ْكِل إ ْو اَلّرِغيِف أأ ِة أأ أنمم اَلّرّماَ
أك،ِ ِفيِ ِل أل أذ أقاَ أماَُم أو ِْل أتاٍَت ِفيِ اَ ّق ُف ِد ُكُه أي أر ْد أر أل ُم أث أ

ِفمميِ ألُه أ
أل ِبممّر ْنممٍث أو أظممًراَ ِح ُعممْرِف أن ْل ْوُ ِل ألمم أو ْي ( أأ أل)ِ  أك أجمماَِن أأ ْو أتْمممًراَ اَلّز )

أطاَ أل أخ أماَ أو ُه أوُاَ أهمماَ أن أل أل)ِ  أقمماَ ِزي ألممْم (إْن أف ّيمم أم أعممْن ُت أوُاَك)ِ  أي أنمم أوُاَ أنمم
ْنت أأ أف ٌق ( ِل ألْت أطاَ أع أج ٍة ُكممّل أف أوُاَ أهاَ أنمم أد ٌق،ِ ألممْم أوْحمم أل أط ْع)ِ  أقمم (إّل أي

أد أأْن ْقِص أهاَ أي أوُاَ أن ِل ًناَ)ِ  ِيي ْع ُه أعْن أت أوُاَ أل أن ُلُص أف أيِميممِن ِمممْن أيْخ ْل أممماَ اَ ِب
ألْت أع ْوُ أف أل أو أن ( أهمماَ أكماَ أفِم ٌة ِب أر أق أتْمم ّلمم أع أهماَ أف ِع ْل أب أهمماَ ُثمّم ِب ِي أرْم ُثمّم ِب

أأْن أك أهاَ)ِ  ِك أساَ ِإْم أل ِب أهاَ إْن أقاَ ْعت أل ْنت أب أأ ٌق،ِ أف ِل ِإْن أطاَ أهاَ أو ْيت أم ْنت أر أأ أف
ٌق ِل ِإْن أطاَ أهاَ أو ْكت أس ْنت أأْم أأ ٌق،ِ أف ِل أرْت أطاَ أد أبمماَ أف أع ( ِه)ِ ِمممْن أممم أراَِغمم أف

ِليِق ْع ّت ْكِل اَل أأ ِب أهاَ ( ْن ْعٍض)ِ ِم أرْميِِ أب أو ْعٍض ( ٌق ألممْم أب أل أط ْع)ِ  أقمم ِإْن أي أفمم
ِدْر ألْم أبمماَ ْكممِل ُت أأ ْعممِض ِب أب ْل أع اَ أقمم ُق أو أل ّط أسمماَِك اَل ِْلْم ْوُ ِل ألمم أو أهمماَ ( أم أه ّت اَ

ٍة أق ِر أس أل ِب أقاَ ِنيِ ألْم إْن أف ِقي ُد ْنت أتْص أأ ٌق أفمم ِل ألْت)ِ،ِ أطمماَ أقمماَ <ص: أف
ْيممِن364 أم أل أك أماَ >  ُه ُد أحمم أخممُر أأ أواَْل ْقت)ِ  أر أسمم أممماَ ( ْقت ( أر ألممْم أسمم

أهمماَ ّن ِل
أ ْق)ِ  ُلمم ْط أقٌة أت ِد ِد ِفمميِ أصمماَ أحمم ْيممِن أأ أم أل أك ْل ْوُ اَ ألمم أو أل ( ألممْم إْن أقمماَ

ِنيِ ِري ِب ِد ُتْخ أد أع ِه أحّب ِب ِذ ِة أه أن أل اَلّرّماَ ْب أهاَ)ِ،ِ أق ِر ْنت أكْسمم أأ ٌق أفمم ِل أطمماَ
ألُص)ِ ِمْن أخ ْل أفاَ أيِميِن ( ْل أأْن اَ أر ( ُك ْذ ًداَ أتمم أد ألممُم أعمم ْع أهمماَ أي ّن أ

ْنُقممُص أل أ أت
ٍة أئ أكِماَ ْنُه)ِ  ُثّم أع ُد ( ِزي ًداَ أت ُقوُُل أواَِح أت أف ًداَ)ِ  أئممٌة أواَِح ٌد ِماَ أواَِحمم أئممٌة أو ِماَ

أناَِن ْث أذاَ أواَ أك أه ّتىَ أو أح أغ ( ُل ْب ألُم أماَ أت ْع أهاَ أي ّن أ
ُد أل أ ِزيمم ُكمموُُن أت أت أف ِه)ِ  ْيمم أل أع

ًة أر ِبمم أهاَ ُمْخ ِد أد أعمم ِه ِب ِذ أهمم أتاَِن)ِ  أر أواَلّصمموُ ِتمميِ ( ّل أاَ أهمماَ أو أل ْب أمممْن أق ِفي ألممْم (
ْد ْقِص ِإْن أي أف ًفاَ)ِ  ِري ْع ُه أت أد أص أل أق ُلُص أف أيِميِن ِمْن أيْخ ْل أماَ اَ ْتُه ِب أر أك  أذ

ْوُ(      أل أل أو ألٍث أقاَ أث ِنيِ ألْم أمْن ِل ِبر ِد ُتْخ أد أع أعاَِت ِب أك ِئِض أر أراَ أف
ِم ْوُ أي ْل ِة اَ أل ْي ّل أيِ أواَل ِه ٌق أف ِل ألْت أطاَ أقمماَ ٌة أف أد أع أواَِحمم ْب أة)ِ،ِ أسمم أر ْي أعْشمم أأ

ِلِب ِفيِ أغاَ ْل أرىَ اَ ُأْخ أو أس ( ْي أخْممم أأ أة)ِ  أر أم أعْشمم ْوُ ٍة أيمم أعمم أثممٌة ُجُم ِل أثاَ أو )
أدىَ ْي إْح أأ أة)ِ  أر ٍر أعْش ِف أساَ ألْم ِلُم ْع ( أق ألىَ أي أع ٌق)ِ  أل ٍة أط أد ُهممّن أواَِح ْن ِم

ِهّن ِق ْد أماَ ِلِص أنُه ِفي أكْر ِد ِمْن أذ أد أعمم ْل أممماَ اَ أم أك ّد أقمم ْوُ أت ألمم أو أل ( ْنممت أقمماَ أأ

ٌق ِل ألمىَ أطاَ ْو ِحيممٍن إ أممماٍَن أأ ْو أز أد أأ ْعمم ْو أب أأ أمماٍَن ِحيممٍن)ِ  أقمْت أز ُل أط )
ْدِق ِبُمِضيِّ ِلِص ٍة)ِ  أظ ْلِحيِن ألْح أمماَِن اَ أهماَ أواَلّز ألممىَ ِب ِإ أنمىَ أو ْع أم أد ِب ْعم أب
ْوُ ألمم أو أق ( أل ّط أق)ِ اَل ّلمم ِة أع أيمم ْؤ ِبُر ٍد ( ْيمم ْو أز ِه أأ ِه ألْمِسمم ِف ْذ أقمم ألُه)ِ أو أو أنمماَ أت

ُق،ِ ّل أع ّت ّياَ اَل أح أأّماَ ( ًتاَ)ِ  ّي أم ِة ِفيِ أو أي ْؤ ّلْمِس اَلّر أوُاَِضٌح أواَل أأّماَ أف ِفيِ أو
ْذِف365<ص:  أق ْل أِلّن > اَ أف أف ْذ ّيممِت أقمم أم ْل ْذِف اَ أقمم أحمميِّ أك ْل ِفمميِ اَ

ِم ْث ِْل ِم اَ ْك ْلُح ْكِفيِ أواَ أي أيُة أو ْؤ ٍء ُر أدِن ِمممْن أشيِْ أبمم ْل ْو اَ ِمممْن ألْمُسمُه أأ
ِر ْي ِئٍل،ِ أغ أل أحاَ ْكِفيِ أو ِر ألْمُس أي ْع ِر اَلّشمم ُفمم ّظ ألِف أواَل ِبِخ ِه)ِ ( ِب أضممْر
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أذاَ أق إ ّل أق أع أل ّط ِه اَل أل ِب ُلُه أف أو أناَ أت ُق أي ِلي ْع ّت ًتاَ اَل ّي أد أِلّن أم أقْصمم ْل ِفمميِ اَ
ِليِق ْع ّت ِوُيُش ِباَلّضْرِب اَل ّتْش ّيُت،ِ اَل أم ْل ّتممىَ ِباَلّضممْرِب ُيِحّس أل أواَ أح

أش ّوُ أشمم أت ِه أي ْوُ ِبمم ألمم أو ُتممُه ( أج ْو أز ْتُه)ِ  أب أط ٍه أخمماَ ْكممُرو أم ِب أيمماَ ( ِفيُه أك أيمماَ أسمم
أل أخِسيُس أقاَ ْنت إْن أف ْي ُك أأ أذاَك)ِ  ًهاَ أك ِفي ْو أس ْنت أخِسيًسمماَ أأ أأ أفمم )

ٌق ِل أد إْن أطاَ أراَ أ
أهمماَ أ أت أ

أ أف أكاَ أماَِع ُم ِإْسمم ُه أممماَ ِب أر ْكمم أقممْت أت ُل ِإْن أط ألممْم أو
ُكْن ْو أي أأ أفٌه)ِ  ْو ِخّسممٌة أسمم أأ ُق ( ِليمم ْع ّت أرْت اَل ِبمم ُت ْع ِإْن ُاَ أفمم أفُة)ِ  ألممْم اَلّصمم
ُكْن ًة أت أد ْوُُجمموُ ْق ألممْم أم ُلمم ْط أذاَ أت أكمم أو ًئاَ ألممْم إْن ( ْي أشمم ْد)ِ  ْقِصمم أبممُر أي أت ْع ُت

أفُة ِفمميِ اَلّصمم أظممًراَ ( أن أصممّح)ِ  أْل أوُْضممِع اَ ْفممِظ ِل ّل أل اَل ُق أف ُلمم ْط أد أت ْنمم ِع
أهاَ،ِ أدِم ِنيِ أع ّثاَ أبُر أل أواَل أت ْع أفُة ُت أكُم أبْل اَلّص ُقوُِع ُيْح ُوُ ألِق ِب ّط ِفمميِ اَل
أحمماَِل ْل أظممًراَ اَ ألممىَ أن ُعممْرِف إ ْل ِد ِفمميِ اَ ِة أقْصمم أأ أفمم أكاَ ْلُم أممماَ اَ أر ِب أكمم أذ

أفُه أواَلّسمم ِفيِ ( أنمماَ أق ُم أل ْط ْي إ أأ أصممّرِف)ِ  ّت أوُ اَل أفٌة ُهمم ُكمموُُن أل ِصمم أي
أهاَ ِللّشْخِص أع ُق أم أل ْط أصّرِف،ِ ُم ّت أأْن اَل أغ أك ُل ْب ّذًراَ أي أب ُع ُم ّي أض أل ُي أممماَ ْل اَ

ِر ِفيِ ْي ِه أغ ِه ِز،ِ أوْج ِئ أجاَ ْل أخِسيُس اَ ْل أواَ أل ( أع أمْن ِقي أنُه أباَ ُه)ِ ِدي أياَ ْن ُد ِبمم
أأْن أك ِب أر أنممُه أتمم ِه ِدي ِل أغاَ ِت ُه ِلْشمم أياَ ْن ُد ِبُه ِبمم ُيْشمم أو أل أأْن ( أقمماَ أوُ ُي أمممْن ُهمم

أطىَ أعاَ أت أر أي ْي ِئٍق أغ ِه أل أماَ ِب ِب ُق ُبْخًل)ِ  ِلي ِه.ٍ  أي ِب

)ِاَلرجعة (كتاَب وأوله اَلراَبع اَلجزء ويليه اَلثاَلث اَلجزء تم


