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الرحيم الرحمن الله بسم
ْيُخ َقاََل      لْلَماَُم الّش ُد ا ْوَح َْل للُم ا َعاَ ْل ُد ا ْب لن َع لر ْبُن الّرْحَم لن َنْص لد ْب ْب َع

ُد َأْحَم له:ِ  ّل ّلَه ال َلىَ ال َعَم،َ َماَ َع ْن ُنُه َأ لعي َت َأْس ْلَزَم،َ لفيَماَ َو ُد َأ َه َأْش َ َأْن َو َلَه ل إ
َ ّلُه إل ُه،َ ال َد َ َوْح لريَِك ل للّي َلُه َش َع ْل َظُم،َ ا ْع َْل ُد ا َه َأْش ًدا َأّن َو ُه،َ ُمَحّم ُد ْب َع

ُلُه ْكككَرُم،َ َوَرُسوُ َْل لبّي]ُّ ا ّن ّلىَ [ال ّلككُه َصكك له،َ ال ْيكك َل َلككىَ َع َع له،َ َو للكك له،َ آ لب َأْصككَحاَ َو
ُد،َ ْع َب َو ّلَم.َ  ْد َوَس َق لني َف َل َأ َد َمْن َس َن َت لب اْس لص ْن لة،َ للَم َب لحْس ْل َد ا ّلكك ُق َظككُر َو ّن ال

لح لفي لل لة،َ َمَصاَ ّي لع لف الّر َكْش لل َو َوُا لة،َ َأْح َق لر الّسوُ ُأُمككوُ لشككيَن،َ َو ّي َع َت ْلُم َأْن ا

َع َتَصككًرا َلككُه َأْجَم ًيككاَ،َ ُمْخ لف لك لفككي َكاَ ُلوُ لج ُسكك َهكك ْن لة َم َب لحْسكك ْل َلككىَ ا له َع َوُْج ْلكك ا
لع،َ ْلَمْشُرو ُكوَُن ا َي ًدا لل له،َ لعَمككاَ لت َياََسكك لس َوُاًمككاَ لل لق له،َ َو لت َيِاََسكك لر ْبته لل َأَج َلككىَ َفكك إ
له،َ لس َتَم ْل ًباَ ُم له َلىَ َذا لة،َ إ َوَُجككاََز ْل َ ا َلككىَ ل لة،َ إ َلكك َطاَ لْل ْنته ا ًفككاَ َوَضككّم لمككْن ُطَر
لر،َ َباَ َْلْخ َطّرْزتْه ا َيِاٍَت،َ َو َكاَ لح ٍر،َ لب َثاَ ْهتْ َوآ ّب َن له َو َلىَ لفي لشيَن لغّش َع ّي َع َت ْلُم [ا

لت،َ َعككاَ لبي ْلَم لس لفككي]ُّ ا للي ْد َتْكك لب َو َبككاَ لت،َ َأْر َعاَ َناَ لف الّصكك َكْشكك لهْم َو لسككّر
لن،َ ُفوُ ْد ْلَم لك ا ْت َه لهْم َو لر ْت لن،َ لس ْلَمُصوُ ًياَ ا لج للَك َرا َذ َوُاَب لب لم َثكك لعكك ْن ْلُم لم ا ْوُ َيكك لل

َتَصْرت ْق َوا لب.َ  لحَساَ ْل له ا َلىَ لفي لر َع ْك لف لذ لحَر ْل لة ا ُهوَُر ْلَمْشكك َهككاَ،َ ُدوَن ا لر ْي َغ
لس لسي لة للَم ْلَحاََج َهاَ،َ ا ْي َل ْلته إ َع لعيَن َوَج َب ًباَ،َ َأْر لذيِ َباَ َت لسككُب َيِْح َت ْلُمْح َلككىَ ا َع

َهاَ،َ لل َثاَ ْنُسُج لم َيِ َلىَ َو َهاَ،َ َع لل َوُا ْن ْيته لم َيَِة َوَسّم َهاَ لة لن َب ْتْ لب لفي الّر َل لة َط َب لحْس ْل ا
لقي َوَماَ "،َ لفي ْوُ َ َتْ له،َ إل ّل َاَل له لب ْي َل ْلتْ،َ َع ّك َوُ له َتْ ْي َل لإ لنيُب.َ َو ُأ

َباَُب ْل لفيَماَ {ا ّوُل:ِ  َْل لجُب ا َلىَ َيِ لب َع لس َت ْلُمْح لط لمْن ا لة،َ ُشُرو َب لحْس ْل ا
لم ُلُزو َهاَ} َو لتْ ّباَ َتَح ُمْس

َنتْْ َلّماَ      َبُة َكاَ لحْس ْل ْعُروٍف،َ َأْمًرا ا ًياَ لبَم ْه َن ٍر،َ َعْن َو َك ْن لإْصلًَْحاَ ُم ْيَن َو َب
لس،َ ّناَ ُكوَُن َأْن َوَجَب ال لسُب َيِ َت ْلُمْح ًهاَ،َ ا لقي ًفككاَ َف لر لم َعاَ َكككاَ َأْح لة،َ لب َع لريِ الّشكك

َلَم ْع َي ْأُمُر َمككاَ لل له،َ َيِكك َهككىَ لبكك ْن َيِ لإّن َو َفكك ْنككُه.َ  ْلَحَسككَن َع َنُه َمككاَ ا ُع،َ َحّسكك الّشككْر
لبيككَح َق ْل ّبَحككُه َمككاَ َوا ُع]ُّ،َ َق َ [الّشككْر ْدَخَل َول لفككي َمكك لل]ُّ  ُقككوُ ُع ْل لل لة [ َفكك لر ْع َم

لف،َ ْعُرو ْلَم لر ا َك ْن ْلُم َ َوا لب إل َتاَ لك له لب ّل لة َوَجّل،َ َعّز ال ّن له َوُس ّيكك لب اللككه صككلىَ َن
لهٍل َوُرّب وسلم عليه لسُن َجاَ َتْح له َيِْس لل ْق َع ّبَحُه َماَ لب ُع،َ َق لكككُب الّشككْر َتْ َيْر َف

ُظوَُر،َ ْلَمْح َوُ ا ُه ْيُر َو ٍم َغ لل له،َ َعاَ َذا لب َه لل َنىَ َو ْع ْلَم َلُب َكاََن ا لم َط ْل لع ْل لريَِضًة ا َف
َلىَ ٍم،َ ُكّل َع لل لبّي َقاََل َكَماَ ُمْس ّن وسلم.َ عليه الله صلىَ ال



ّوُل      َأ َو َفْصٌل}:ِ  لجُب َماَ { َلىَ َيِ لب َع لس َت ْلُمْح ْعَمَل َأْن ا َلُم،َ لبَماَ َيِ ْع َ َيِ َول
ُكوُُن ُلُه َيِ ْوُ ًفاَ َق لل له،َ ُمَخاَ لل ْع لف ْد لل َق َعككّز َقاََل َف ّلُه]ُّ  لء َذّم لفككي َوَجككّل [ال َلَمككاَ ُع

لي ْن ْأُمُروَن َب َتْ َأ لئيَل:ِ { ّنككاََس إْسَرا لبّر،َ ال ْل ْوَُن لبككاَ ْنَسكك َتْ ُكْم}،َ َو ُفَسكك ْن َوىَ َأ َوَر
َنُس للٍك ْبُن َأ لبّي َأّن عنه الله رضي َماَ ّن َقككاََل:ِ وسككلم عليه الله صلىَ ال

ْيِتْ َأ َلَة {َر ْي َيِ َل لر ْقككَرُض لرَجاًَل لبي ُأْس ُهْم ُتْ ُه َفاَ لض،َ لشكك لريِ َقككاَ ْلَم ْلككتْ:ِ لباَ ُق َف
لء َمْن َ ُؤل لريُِل؛ُ َيِاَ َه ْب لء لج َ ُؤل َه ُء َقاََل:ِ  َباَ َط لتك ُخ لذيَِن ُأّم ّل ْأُمُروَن ا ّنككاََس َيِكك ال

لبّر ْل ْوَُن لباَ ْنَس َيِ َقاََل َو َو ُهْم}.َ  ُفَس ْن ّلككُه َأ لبككًرا َوَجككّل َعككّز ال ْيٍب َعككْن ُمْخ َع ُشكك
َهىَ َلّماَ السلْم عليه ْوَُمُه َن لس َعْن َق لن،َ َبْخ لزيِ َوُا ْلَمكك لص ا ْقكك َن لل:ِ َو ليِيكك َكاَ ْلَم ا
َوَماَ ُد { لريِ ُكْم َأْن ُأ َف لل َلىَ ُأَخاَ ُكْم َماَ إ َهككاَ ْن أ

ْنككُه َ ُد إْن َع لريِكك َ ُأ لْلْصككلََْح إل َمككاَ ا
ْعتْ}،َ َط َت َ اْس ُكوُُن َول َكَماَ َيِ لسُب]ُّ  َت ْلُمْح ْبككُن َقاََل [ا ٍم ا للّي:ِ َهّمككاَ ُلوُ الّسكك

َذا ُبوُا إ لص لل ُن ْوُ َق ْل ُلوُا لل ُنوُا َقاَ َأْحَس لكّن َف َل لل ُحْسككَن َو ْوُ َقكك ْل َفُه ا َل ْعككُل،َ َخككاَ لف ْل ا
َذّموُا َناَ َو َياَ،َ َل ْن ّد ُهْم ال َهاَ َو َن ُعوُ َق َيِْرَض لويِ َفاَ ّتىَ َأ ُدّر َماَ َح َهككاَ َيِ ْعككُل،َ َل َقككاََل َث َو

َ ْنَه آَخُر:ِ ل ُلٍق،َ َعْن َتْ لتَْي ُخ ْأ َتْ َلُه َو ْث ْيك َعاٌَر لم َل َذا َع ْلتْ إ َع لظيُم.َ َف َع
لجُب      َيِ َو َفْصٌل}:ِ  َلىَ { لب َع لس َت ْلُمْح َد َأْن ا لص ْق له،َ َيِ لل ْوُ َق له لب لل ْع لف َوْجَه َو
له ّل َلىَ،َ ال َعاَ َلَب َتْ َط له،َ َو لتْ للُص َمْرَضاَ لة َخاَ ّي ّن َ ال ُبُه ل له لفي َيُِشوُ لت ّيِ لوُ ٌء،َ َط َيِككاَ لر
َ ٌء،َ َول لنككُب لمككَرا َت َيِْج له لفككي َو لت َيِاََسكك َفَسككَة لر َناَ لق،َ ُم ْلكك ْلَخ َة ا َفككاََخَر لء َوُم َنككاَ ْب َأ

لس،َ ْن لج ْل ْنُشَر ا َي ّلُه لل َلىَ ال َعاَ له َتْ ْي َل َء َع َدا لل لر ُبوُ َق ْل ْلَم ا لع لق،َ َو لفي ْوُ ّت لذَف ال ْق َيِ َو
لب لفي َلُه ُلكوُ ُق ْل َبكًة،َ ا َهاَ ًة َوَجلًَْل،َ َم َدَر َبكاَ َلكىَ َوُم لل إ ُبكوُ له َق لل ْوُ لع،َ َقك لباَلّسكْم

ْد َق َف لة.َ  َع ّطاَ لبّي َقاََل َوال ّن ّلككَه َأْرَضككىَ وسلم:ِ {َمككْن عليه الله صلىَ ال ال
لط لس لبَسَخ ّناَ ُه ال َفاَ ُهْم،َ َك ّناََس َأْرَضىَ َوَمْن َشّر لط ال له لبَسككَخ ّلكك َلككُه ال َك َو
لهْم،َ ْي َل َنُه،َ لفيَماَ َأْحَسَن َوَمْن إ ْي ْيَن َب َب له َو ّل ّلُه َأْحَسَن ال َنككُه،َ لفيَماَ ال ْي ْيككَن َب َب َو

لس،َ ّناَ َلَح َوَمْن ال َتُْه َأْص لريَِر َلَح َس ّلُه َأْص َتككُه،َ ال َي لن َ لمككَل َوَمككْن َعلْ له َع لتْكك لخَر لل
ُه َفاَ ّلُه َك َكُروا َأْمَر ال َذ َو ُه}.َ  َياَ ْن لبَك َأّن ُد َتْاَ أ

لكيَن،َ َ لت ْغ َطاََن  ُط ْل َق،َ ُسكك لدَمْشكك
َلَب ًباَ،َ َلُه َط لس َت لكَر ُمْح ُذ لل لمككْن َرُجٌل َلُه َف ْهكك لم،َ َأ ْلكك لع ْل َأَمَر ا له،َ َفكك لر لإْحَضككاَ لب
َلّماَ له َبَصَر َف ّني لب ُتككك َقاََل:ِ " إ ْي ّل لة َأْمككَر َو َب لحْسكك ْل َلككىَ ا لس،َ َع ّنككاَ لر ال َْلْم لبككاَ

لف،َ ْعُرو ْلَم لي لباَ ْه ّن لر َعْن َوال َك ْن ْلُم َقاََل:ِ " إْن ا َْلْمُر َكاََن ".َ  للَك،َ ا َذ َفُقككْم َك
له َعْن لذ لة،َ َه ّطّراَح ْع ال َفكك َذا َواْر َد،َ َهكك َن ْلَمْسكك ُهَمككاَ ا ّن لإ لريِككٌر َف ْع َح َلكك َذا َواْخ َهكك

َتَْم،َ ْلَخاَ ّنُه ا لإ ْد َف َقكك َف َهككٌب.َ  لبككّي َقككاََل َذ ّن لفككي وسككلم عليككه اللككه صككلىَ ال
لب،َ َه ّذ لر:ِ " إّن ال لريِ ْلَح لن َوا ْيِ َذ َلىَ َحَراٌم َه لر َع ُكوُ لتي،َ ُذ َهككاَ لحككّل ُأّم لث َناَ ".َ للل

َهَض َقاََل َن َطاَُن َف ْل له،َ َعْن الّس لت َأَمَر َطّراَح لع َو ْف له،َ لبَر لد َن َع َمْس َل َتَْم َوَخ ْلَخاَ ا
له،َ لمْن لع ُب ْد ُأْص َق َقاََل:ِ "  ْيك َضَمْمتْ َو َل َظَر إ ّن لر لفككي ال لة ُأُمككوُ َط "،َ الّشككْر
َأىَ َفَماَ ّناَُس َر ًباَ ال لس َت َيَب ُمْح ْه ْنُه.َ َأ لم
لغي      َب ْن َيِ َو َفْصٌل}:ِ  لب { لس َت ْلُمْح ُكوَُن َأْن لل ًباَ َيِ لظ َوُا َلىَ ُم لن َع َن لل ُس َرُسوُ
له ّل لب،َ َقّص لمْن وسلم،َ عليه الله صلىَ ال لر لف الّشاَ ْت َن لط،َ َو ْبكك لْل لق ا ْلكك َوَح

لة،َ َنكك َعاَ ْل لم ا لليكك ْق َتْ لر،َ َو َفككاَ ْظ َْل لة ا َفكك َظاَ َن لب َو َيككاَ ّث َهاَ،َ ال لر لصككي ْق َتْ لر َو ّطكك َع ّت َوال
لك لمْس ْل له،َ لباَ لوُ َنْح لع َو لمي لن َوَج َن لع ُس َذا الّشْر َهكك له.َ  لتْ ّباَ َتَح َع َوُمْسكك لم َمكك َيككاَ لق ْل ا



َلككىَ لض،َ َع لئكك َفَرا ْل لت،َ ا َبككاَ لج َوُا ْل لإّن َوا للككَك َفكك ُد َذ َيِكك له،َ لفككي َأْز لر لقي ْوُ ْنَفككىَ َتْكك َأ َو
لن ْع ّط ْد لفي للل َق َو له.َ  لن لكَي لديِ َد َحَضككَر َرُجلًْ َأّن ُح ْنكك لن لع َطاَ ْل ٍد الّسكك َمْحُمككوُ
ُلُب ْط َبَة َيِ لحْس ْل لة ا َن لديِ َنَة،َ لبَم َظَر َغْز َن َطاَُن َف ْل َأىَ الّس َبُه َفَر لر ْد َشاَ ّطىَ َق َغ

ُه له،َ لمْن  َفاَ لل ُلُه ُطوُ َيِاَ ْذ َأ َلىَ ُتْْسَحُب َو َقككاََل َع َف لض.َ  َْلْر َيِككاَ ا ْيُخ،َ َلككُه:ِ "  َشكك
َهْب ْذ لسْب ا َت َلىَ َفاَْح لسك،َ َع ْف ْد،َ ُثّم َن ُلْب ُع ْط َبَة َوا لحْسكك ْل َلككىَ ا لس َع ّنككاَ ال

 َ."
ُكْن      َي ْل َو َفْصٌل}:ِ  له { لت لشيَم لمْن]ُّ  ُق،َ [ ْف لليُن الّر لل،َ َو ْوُ َق ْل َقككُة ا َ َطلْ َو
له،َ َوُْج ْل َلُة ا ُهوُ َد َوُس ْن لع لق.َ  َ َْلْخلْ له ا لر لس َأْم ّناَ له،َ للل لي ْه َن لإّن َو للَك َف ُغ َذ َل ْب لفككي َأ

لة َل لتَماَ لب،َ اْس ُلوُ ُق ْل لل ا َقاََل َوُحُصوُ لد.َ  ْقُصوُ ْلَم ّلُه ا له َوَجّل َعّز ال ّي لب َن صككلىَ لل
لبَماَ عليه الله َف ٍة وسلم:ِ { له لمْن َرْحَم ّلكك ْنككتْ ال ُهككْم،َ لل ْوُ َل َلكك ْنككتْ َو ّظككاَ ُك َف

لليَظ لب َغ ْل َق ْل َفّضوُا ا ْن َ للككك}،َ لمْن ل ْوُ َللّن َح ْفككَراَط َو لْل لر لفككي ا ّبَمككاَ الّزْجكك ُر
ْغَرىَ لة،َ َأ َي لص ْع ْلَم لنيُف لباَ ْع ّت لة َوال َظ لع ْوُ ْلَم ُع،َ َتُْمّجُه لباَ َْلْسَماَ ْد ا َق لكككَي َو َأّن ُح

َلىَ َدَخَل َرُجلًْ لن،َ َع ْأُموُ ْلَم ُه ا َأَمَر ْعُروٍف،َ َف ُه لبَم َهاَ َن ٍر،َ َعْن َو َك ْن َلككَظ ُم ْغ َأ َو
لل،َ لفي َلُه ْوُ َق ْل َقاََل ا َيِاَ َلُه َف ْأُموُُن:ِ [ ْلَم َذا،َ]ُّ إّن ا ّلككَه َه َلىَ ال َعككاَ َمككْن َأَمككَر َتْ
َوُ ْيٌر ُه ْنك َخ لليككَن َأْن لم ْوَُل َيِ َقكك ْل َوُ للَمككْن ا ّنككي،َ َشككّر ُهكك َقككاََل لم للُموَُسككىَ،َ َف

َ ُقوُل َف َهاَُروَن:ِ { ْوًُل َلُه َو ًنككاَ َق ّي ّلككُه َل َع ّكُر َل َذ َتكك ْو َيِ ْعككَرَض ُثككّم َيِْخَشككىَ}؛ُ َأ َأ

ْنُه]ُّ،َ َع َلْم [ لفتْْ َو َت ْل له؛ُ َيِ ْيكك َل َللّن إ ْد الّرُجككَل َو َنككاَُل َقكك لق َيِ ْف َ َمككاَ لبككاَلّر َنككاَُل ل َيِ
لف،َ لني ْع ّت لبّي َقاََل َكَماَ لباَل ّن ّلككَه وسكلم:ِ {إّن عليككه اللككه صككلىَ ال ٌق ال لفيكك َر

لحّب لفيٍق،َ ُكّل ُيِ لطي َر ْع َلىَ ُيِ لق َع ْفكك َ َمككاَ الّر لطككي ل ْع َلككىَ ُيِ لف}.َ َع لنيكك ْع ّت ال
ُكْن َي ْل ًياَ،َ َو ّن أ

َ َت ْيَر ُم ٍر َغ لد َباَ َلككىَ ُم لة،َ إ َبكك ُقوُ ُع ْل َ ا ُذ َول لخكك َؤا ًدا ُيِ لل َأَحكك ّو َأ ْنككٍب لبكك َذ
ُدُر ْنُه]ُّ،َ َيِْص لم ] َ لقُب َول َعاَ ٍة ُيِ ّل لل]ُّ َز ّو َأ لب ُدو؛ُ [ ْب لعْصككَمَة َللّن َتْ ْل لق لفككي ا ْلكك ْلَخ ا

ٌة َد ُقوُ ْف َوُىَ لفيَماَ َم لء لس َياَ لب ْن َْل أجمعيككن]ُّ عليهككم وسككلْمه الله [صلوُات ا
َذا لإ َثَر َو َقَص لبَمْن َع َياََل،َ َن ْك لم ْل ْو ا لميككَزاَن،َ َبَخَس َأ ْل ْو ا َعًة َغككّش َأ ْو لبَضككاَ َأ

َعًة َناَ لتْي لبَماَ لص ْأ ُفُه َيِ له لفي َوْص لب َوُا ْب لع لمْن َأ َوُا ْن لش،َ َأ ُغُشوُ ْل َبُه ا َتاَ َت َعككْن اْسكك
له،َ لت َي لص ْع َظُه،َ َم َع َو َفُه،َ َو ّوُ ُه َوَخ َذَر ْن َأ َبَة،َ َو ُقوُ ُع ْل لزيَِر؛ُ ا ْع ّت لإْن َوال َد َف َلككىَ َعككاَ إ

له لل ْع ُه لف َلىَ َعّزَر لب َع ُق َماَ َحَس للي لمْن َيِ له]ُّ  لب لر [ لزيِ ْع ّت لر ال ْد َقكك لة،َ لب َيِكك َناَ لج ْل َ ا َول
ُغ ُل ْب له َيِ ّد لب ْلَح ُذ  ا لخ ّت َيِ َلككُه َو لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح ًطاَ،َ [ا ْوُ ًة َسكك لدّر ُطككوًُرا]ُّ،َ [،َ َو ُطْر َو

ًناَ،َ ْلَماَ لغ ًناَ َو َوُا ْع َأ لإّن َو للَك َف َعُب َذ لب َأْر ُلوُ ُق لة،َ لل َعاَّم ْل ّد ا َأَش ًفاَ،َ َو ْوُ لزُم َخ َ ُيِلْ َو
َق،َ َوُا َْلْس ّدُروَب ا لت لفي َوال َقاَ ْو لة َأ َل ْف َغ ْل ْنككُه،َ ا ُذ َع لخكك ّت َيِ َهككاَ َلككُه َو ًنككاَ،َ لفي ُيوُ ُع
ُلوَُن َوُّص له ُيِ ْي َل َباََر،َ إ َْلْخ َوُاَل ا َأْح لة.َ َو َق الّسوُ

لمْن      َو َفْصٌل}:ِ  لط { لم الّشُرو لز َوُا ّل لب ال لس َت ْلُمْح ُكوَُن َأْن َل لفيًفاَ َيِ َعْن َع
لل َوُا لس،َ َأْم ّناَ ًعاَ ال َوُّر َت لل َعككْن ُم ُبككوُ لة َق ّيِكك لد َه ْل لشككيَن،َ لمككْن ا ّي َع َت ْلُم لب ا َبككاَ َأْر َو

لت،َ َعاَ َناَ لإّن الّص للَك َف ٌة،َ َذ َوُ ْد لرْش َق لبّي َقاََل َو ّن وسككلم:ِ عليه الله صلىَ ال
َعَن َل ّلكُه { لشككَي ال لشكَي}؛ُ الّرا َتْ ْلُمْر َللّن َوا ّفكَف َو َع ّت للكَك َعكْن ال ْوُُن َذ َأَصك

له،َ لض َعْر َوُُم لل ْقكك َأ له،َ َو لتكك َب ْي َه لزُم لل ْلكك ُيِ َنُه،َ َو ْلَمككاَ لغ لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح َنُه [ا َوُا ْعكك َأ لبَمككاَ َو
َتَزَمككُه ْل له لمككْن ا لذ لط،َ َهكك لإّن الّشككُرو َثككَر َفكك ْك ُق َمككاَ َأ َطككّر َت ْهَمككُة َتْ ّت َلككىَ ال إ



لب لس َت ْلُمْح له،َ لمْن ا لن ْلَماَ له،َ لغ لن َوُا ْع َأ لإْن َو للَم َف ًدا َأّن َع ُهْم َأَح ْن َذ لم ًة َأَخ َوُ لرْشكك
ْو لبككَل َأ ّيِككًة َق لد َفُه َه ْنككُه،َ َصككَر لفككَي َع َت ْن َت ْنككُه لل ُنككوُُن،َ َع ّظ للككَي ال ْنَج َتْ ْنككُه َو َع

َهاَُت.َ ُب الّش

َباَُب ْل لفي {ا لني:ِ  ّثاَ لر ال َظ ّن لق،َ لفي ال َوُا َْلْس لت} ا َقاَ ّطُر َوال
لغي      َب ْن ُكوَُن َأْن َيِ ُق َتْ َوُا َْلْس لع،َ لفي ا َفاَ لتْ للْر لع ا ّتَْساَ لل َلىَ َوا ْتُه َماَ َع َع َوَض

لديًِماَ،َ الّروُم ُكوَُن َق َيِ َبْي لمككْن َو لن لق َجككاَ لن الّسككوُ لريِككَزا ْف لشككي إ لهَمككاَ َيِْم ْي َل َع
ّناَُس لن لفي ال لء،َ َزَم َتاَ َذا الّش ُكْن َلْم إ ُق َيِ ًطككاَ،َ الّسوُ ّل َب َ ُم ٍد َيُِجككوُُز َول َللَحكك

لة لمْن َق لة إْخَراُج الّسوُ َب َط له لمْص لن ّكاَ لتْ َعْن ُد لن َسْم َكككاَ لف َأْر لئ َلككىَ الّسككَقاَ إ
ْلَمَمّر للّي؛ُ ا َْلْص ّنككُه ا َواٌن َلل ْد َلككىَ ُعكك لة،َ َع ْلَمككاَّر لجككُب ا َلككىَ َيِ لب َع لسكك َت ْلُمْح ا
ُتُه،َ َل ُع إَزا ْن ْلَم له،َ لمْن َوا لل ْع للككَك لفككي للَماَ لف لق لمككْن َذ لر ُلُحككوُ لس.َ الّضككَر ّنككاَ لباَل
َعُل َيِْج لل َو ْه لة ُكّل َلل َع ْن ُهْم َص ْن ًقاَ لم َتككّص ُسوُ لهككْم،َ َيِْخ ْعككَرُف لب ُتْ ُهْم َو ُت َع َناَ لصكك
له]ُّ،َ لفي لإّن [ للككَك َف لهْم َذ لد ُقّصككاَ ُق،َ لل َفكك لهْم َأْر لع لئ َناَ للَصكك ُق،َ َو َفكك ْن َنتْْ َوَمككْن َأ َكككاَ

ُتُه َع َناَ َتككاَُج لصكك َلككىَ َتْْح لد إ ُقككوُ ٍر،َ ُو لز َنككاَ ّبككاَ ْلَخ لخ]ُّ،ََ و َكاَ ّبككاَ ّط لد،َ [ال ّدا ْلَحكك َوا
َتَحّب ْلُمْسكك َد َأْن َفاَ لعكك ْب ُهْم ُيِ َت لني َوُا لريَِن  َعككْن َحكك ّطككاَ َع ْل لزيِككَن،َ ا َبّزا ْل لم َوا َد َعكك لل

لة َنَس ْلُمَجاَ ُهْم،َ ا َن ْي لل َب لر.َ َوُحُصوُ َْلْضَرا  ا
َلّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  ْدُخْل َلْم { َطُة َتْ لْلَحاَ لل ا َعاَ ْف َأ لة لب َق لع َتْْحتَْ الّسوُ ُوْس

لب،َ لس َت ْلُمْح َعَل َأْن َلُه َجاََز ا لل َيِْج ْه ٍة ُكّل َلل َع ْن ًفاَ َص لريِ لح لمْن َع لل َهككاَ،َ َصاَ لل ْه َأ

لبيًرا لهْم،َ َخ لت َع َناَ لص لصككيًرا لب لهْم َب لشكك ُغُشوُ لهْم،َ لب لتْ لليَسككاَ ْد َتْ ُهوًُرا َو لة َمْشكك ّثَقكك لباَل
لة،َ َن َْلَماَ ُكوُُن َوا ًفاَ َيِ لر َلىَ ُمْش لهْم،َ َع لل َوُا ُعُه َأْح لل َطاَ ُيِ لهْم،َ َو لر َباَ َأْخ َلُب َوَماَ لب ُيِْج

َلىَ لهْم إ لق لع لمْن ُسوُ َل لع،َ الّس لئ َبَضككاَ ْل لقّر َوَمككاَ َوا َت له َتْْسكك ْيكك َل لر،َ لمككْن َع َعاَ َْلْسكك ا
لر ْي َغ للَك َو لب لمْن َذ َباَ َْلْس لتي ا ّل ْلَزُم ا لسُب َيِ َت ْلُمْح ْد ا َق َف َهاَ.َ  َت َف لر ْع َيِ َم لو َأّن ُر

لبّي ّن ُنوُا وسلم عليه الله صلىَ ال لعي َت َلىَ َقاََل.َ {اْس ٍة ُكّل َع َع ْن لح َص لل لبَصككاَ
َهاَ}.َ لل ْه َأ

     َ َول َفْصٌل}:ِ  لب َيُِجوُُز { لس َت ْلُمْح لعيُر لل لع َتْْس لئ َبَضاَ ْل َلىَ ا َهاَ،َ َع لب َباَ َ َأْر َول
ُهْم َأْن لزَم ْل َهاَ ُيِ َع ْي ٍر َب ْع لس ٍم؛ُ لب ُلوُ ْع ْعَر َللّن َم َ الّس َلىَ َغلْ لد َع ْه لل َع له َرُسوُ ّل ال

ُلوُا وسككلم عليككه الله صلىَ َقككاَ ّعْر َرُسككوَُل َيِككاَ َف له:ِ {َسكك ّلكك َنككاَ ال َفَقككاََل ،ََل
له َرُسوُُل ّل ّلَه وسلم:ِ إّن عليه الله صلىَ ال َوُ ال ّعُر،َ ُه ْلُمَس ّني ا لإ َوُ َو َللْرُج

َقىَ َأْن ْل ّلَه،َ َأ ْيَس ال َل ٌد َو لني َأَح ُب لل َطاَ ٍة ُيِ للَمكك ْظ ْفككٍس،َ لفككي لبَم َ َن َمككاٍَل}.َ َول
َذا لإ َأىَ َو لسُب َر َت ْلُمْح ًدا ا ْد َأَح َكَر َق َت َعاََم اْح ّط لر لمْن ال لئ لت،َ َساَ َوُا ْق َْل َوُ ا ُهكك َو
َيِ َأْن لر َت للَك َيِْش لتْ لفي َذ ْق لء،َ َو ّبُص الّرَخاَ َتَر َيِ له َو َء]ُّ،َ لب َ َغلْ ْل ُد [ا َدا َيْز ُنُه،َ َف َثَم

ْلَزمُه َعُه َأ ْي َباًَرا؛ُ َب َكككاََر َللّن إْج لت للْح ُع َحككَراٌم،َ ا ْنكك ْلَم لل لمككْن َوا ْعكك لم،َ لف ْلَحككَرا ا
ْد َق َو لجٌب.َ  له َرُسككوُُل َقككاََل َوا ّلكك للُب عليككه اللككه صككلىَ ال ْلَجككاَ وسككلم:ِ {ا

ٌق،َ لكُر َمْرُزو َت ْلُمْح َ َوا َول ُعوٌُن}   ْل ّقي َيُِجوُُز َم َل لن،َ َتْ َباَ ْك َوُ الّر ُه ُدَم َأْن َو َتْْقكك
َلٌة لف لهْم َقاَ لقي َت ْل َي ْنَساٌَن َف لرَج إ لد،َ َخاَ َل َب ْل ُهْم ا لبَر ُيْخ لد َف َكَساَ ُهْم َماَ لب َع َع َم َتككاَ ْب َي لل
ُهْم ْن لخيًصاَ،َ لم لإّن َر لبّي َف ّن َهككىَ وسككلم عليككه اللككه صلىَ ال َن ّقككي َعككْن { َل َتْ



لن،َ َباَ ْك َهىَ الّر َن لع َعْن َو ْي لع َب َل ّتىَ الّس لبَط َح ْه َهاَ َيِ َلىَ لب لإْن إ َف لق}.َ  َثَر الّسوُ َع
لسُب َت ْلُمْح ُد لبَمْن ا لص ْق للَك َيِ َعُه َذ َد له،َ َعْن َر لل ْع َد لف ْع لغككي َب َب ْن َيِ َو لر.َ  لزيِ ْع ّت َأْن ال

َع َنكك لب،َ َأْحَمككاََل َيِْم َطكك ْلَح َداَل ا ْعكك َأ لن،َ َو ْبكك ّت َيِككاَ ال َوا لء،َ َوَر ْلَمككاَ لئَج ا َوَشككَرا
لن،َ لجي لد،َ الّسْر َه َوالّرَماَ َباَ َأْش للَك،َ َو لل لمْن َذ ّدُخوُ َلىَ ال لق،َ إ َوُا َْلْس له للَماَ ا لفي

لر لمْن]ُّ الّضَر لس [ َباَ لل لس،َ لب ّناَ ْأُمُر ال َيِ لبي َو َ لب َجلْ َط ْلَح لن،َ ا ْبكك ّت لهْم َوال لوُ َنْحكك َو
َذا،َ ُفوُا إ َق َهاَ َو لص،َ لفي لب لعَرا ْل ُعوُا َأْن ا َْلْحَماََل َيَِض لر َعْن ا ُهككوُ َواّب؛ُ  ُظ ّد الكك
َهاَ ّن لل

َذا َ َفتْْ،َ إ َق َْلْحَماَُل َو َهاَ َوا ْي َل َهاَ،َ َع ْتْ َكاََن َأَضّر للَك لفي َو لذيٌِب َذ ْعكك َهككاَ،َ َتْ َل
ْد َق َهىَ َو َن له َرُسوُُل { ّل لب َعككْن وسكلم عليه الله صلىَ ال لذيِ ْعكك لن َتْ َوُا َيكك ْلَح ا
لر ْي َغ له}،َ لل لل َك ْأ ْأُمُر َم َيِ ْهَل َو لق َأ َوُا َْلْس َهاَ ا لسكك ْن َك َهككاَ لب لف لظي ْن َتْ لخ،َ لمككْن َو ْوَسككاَ َْل ا

لن ّطي لع،َ َوال لم َت ْلُمْج لر ا ْي َغ للَك َو لس،َ َيُِضّر لمّماَ َذ ّناَ لبّي َللّن لباَل ّن اللكه صكلىَ ال
َ َقاََل وسلم عليه َ َضَرَر،َ {ل إْضَراَر}.َ َول

َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  َقاَُت،َ { ّطُر ُدُروُب ال لت،َ َو َ ْلَمَحلْ َ ا ٍد َيُِجككوُُز َفلْ َللَحكك

لر إْخَراُج َدا له،َ لج لر َدا ] َ َهاَ َول لفي له]ُّ  لن ّكاَ َلىَ ُد ْلَمَمّر إ لد،َ ا ُهوُ ْع ْلَم للَك ا َذ َك ُكككّل َو
له َماَ ّيِككٌة،َ لفيكك لذ لإْضككَراٌر َأ َلككىَ َو لكيَن،َ َع لل لب الّسككاَ لزيِ َيككاَ ْلَم لة َكاَ لهَر ّظككاَ لمككْن ال

لن َطاَ لحي ْل لن لفي ا لء،َ َزَم َتاَ لريِ الّش لخ َوَمَجاَ ْوَساَ َْل لة ا لرَج ْلَخاَ لر لمْن ا ّدو لفي ال
لن لف َزَم ْي َلككىَ الّصكك لط إ َبككْل َوَسكك لق.َ  لريِكك ّط ْأُمُر ال لسككُب َيِكك َت ْلُمْح َأْصككَحاََب ا

لب لزيِ َياَ ْلَم ُلوُا َأْن ا َع َهاَ َيِْج َوَُضكك لسككيلًْ لع ُفككوًُرا َم لط لفككي َمْح لئ ْلَحككاَ ّلًسككاَ،َ ا َك ُم
لريِ له َيِْج ُء لفي لح،َ َماَ ْط ُكّل الّس له لفي َكاََن َمْن َو لر لخ َمْخككَرٌج َدا َوَُسكك ْل َلككىَ لل إ

لق،َ لريِ ّط ّنُه ال لإ ُفُه َف ّل َك ُه ُيِ ّد لف،َ لفي َس ْي لفُر الّص َيِْح لر لفككي َلككُه َو ّدا ًة الكك ُحْفككَر
ُع لمكك َت َ َيِْج َول َهككاَ.َ  ْي َل ُع َيُِجككوُُز إ ّلكك َط ّت َلككىَ ال لن َع لجيككَرا ْل لت،َ لمككْن ا ُطوَُحاَ الّسكك

لذ،َ لف َوُا ّن َ َوال للَس َأْن َول لت لفي الّرَجاَُل َيِْج َقاَ لء ُطُر ّنَساَ لر لمْن ال ْيكك ٍة َغ َحاََجكك
للَك َذ َككك َو ُء [ ّنَسككاَ َ ال للْسككَن ل َلككىَ َيِْج لب َع َوُا ْبكك لهّن َأ لتْ ُيككوُ لت لفككي ُب َقككاَ ُطُر

َفَمْن لل]ُّ.َ  َعَل الّرَجاَ ًئاَ َف ْي للَك لمْن َش ُه َذ لسككُب،َ َعّزَر َت ْلُمْح ّيَماَ ا َذا لسكك َأىَ إ َر
ّياَ َرُجلًْ لب َن َع َأْج ٍة َم َأ ٍة اْمَر ّي لب َن لن َأْج َثاَ ّد َتَح لع لفككي َيِ لضكك ْوُ ٍة،َ َم َوُ ْلكك ّنُه َخ لإ ّد َفكك َأَشكك

لة ْهَم ّت َهاَ،َ لفي للل ّق ّلُه َح َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لفي {ا للُث:ِ  ّثاَ لة ال َف لر ْع لر،َ َم لطي َناَ َق ْل لل ا َطاَ َْلْر لل،َ َوا لقي َثاَ ْلَم َوا
لم} له ّدَرا َوال

َنتْْ َلّماَ      له َكاَ لذ لت،َ َه َ َعاََملْ ْلُم ا ُأُصوُُل]ُّ  َهاَ [ لب َباَُر َو لت ْع لت،َ ا َعاَ لبي ْلَم لزَم ا َل
لسَب َت ْلُمْح َهاَ،َ ا ُت َف لر ْع ُق َم لقي َتْْح َهككاَ،َ َو لت ّي َع َكَم َقكك َت َلككُة لل َعاََم ْلُم َهككاَ ا لر لمككْن لب ْيكك َغ

ْبٍن،َ َلىَ َغ له َع َوُْج ْل ْد ا َق َو لعّي.َ  َلَح الّشْر َط ْهُل اْص ٍم ُكّل َأ لليكك ْق ٍد إ َلكك َب لفككي َو ]
َلىَ َع لة]ُّ  َل َعاََم ْلُم َطاٍَل ا َفاََضُل َأْر َت لة لفي َتْ َد َيِاَ لن،َ الّز ْقَصككاَ ّن ّيَماَ َوال ْهككُل لسكك َأ

لم ُكُر َخاَّصًة،َ الّشاَ ْذ َأ للَك لمْن َوَس َ َماَ َذ ُع ل لسَب َيَِس َت ْلُمْح ُلككُه،َ ا ْه َلككَم َج ْع َي لل
ُوَت َفاَ َأّماَ َتْ لر.َ  َعاَ َْلْس َطككاَُر ا ْن لق ْل لذيِ ا ّلكك ُه ا َكككَر ّلككُه َذ لظيككُم ال َع ْل له لفككي ا لب َتككاَ لك

لم،َ لريِ َك ْل ْد ا َق ُذ َقاََل َف َعاَ َبٍل ْبُن ُم َوُ َج ُه ْلٌف،َ "  َتاَ َأ َئ لماَ ٍة َو ّي لق َقاََل "؛ُ ُأو ُبككوُ َو َأ

ٍد لعي َوُ َس ُه ّيِ:ِ "  لر ْد ْلُخ ُء ا لك لمْل ٍر لمْس ْوُ ًباَ َث َه ".َ  َذ



َأّماَ      َطاَُر َو ْن لق ْل َعاََرُف ا َت ْلُم َوُ ا ُه َئُة َف ْطٍل،َ لماَ ْطُل لر ٍة،َ َوالّر َئ لماَ ّت َعٌة لس َب َأْر َو
ُنوَُن َثَماَ َهًماَ،َ َو َوُ لدْر ُه َتاَ َو َن ْث َة ا ّيككُة َعْشَر لق ُْلو َوا ّيًة.َ  لق َعٌة ُأو ْب َوَخْمُسككوَُن َسكك

َذا َه َهًماَ.َ  ْطُل لدْر ٍر،َ لر ْيَز لذيِ َش ّل َهاَ َرَسَمُه ا ُنوُ لب ٍذ.َ   َب لق ْن ُم
َأّماَ      ْطُل َو َلَب لر َوُ َح ُهكك ٍة،َ َف َئ لماَ ُع ْب َعككٌة،َ َسكك َب َأْر لعْشككُروَن َو َهًمككاَ،َ َو لدْر

َهاَ ُت ّي لق ُأو ّتوَُن َو َهًماَ،َ لس ُلُث لدْر ُث ٍم،َ َو َه ْطُل لدْر لر َق َو لة لدَمْش َئ لماَ ّت ٍم،َ لسكك َهكك لدْر
َهاَ ُت ّي لق ُأو َهًماَ؛ُ َخْمُسوَُن َو ْطُل لدْر لر ٍة لحْمككَص َو َئكك لماَ ُن َعككٌة،َ َثَماَ َب َأْر ّتوَُن َو لسكك َو
َهًمككاَ،َ َهككاَ لدْر ُت ّي لق ُأو لن،َ َو َنككاَ ْث ُعوَُن ا ْب َهًمككاَ،َ َوَسكك ْطككُل لدْر لر َة َو ٍة َحَمككاَ َئ لماَ ّت لسكك
ّتوَُن لس َهًماَ،َ َو َهاَ لدْر ُت ّي لق ُأو َهًمككاَ،َ َوَخْمُسككوَُن َخْمَسٌة َو ْطككُل لدْر لر لة َو َعككّر ْلَم ا

ْثُل ْطُل لم لر َو لصّي.َ [ لحْم ْل َهاَ لمْصَر ا ّلككُه - َحَرَس َلىَ ال َعككاَ َئككٌة َتْ لماَ َعككٌة،َ -  َب َأْر َو
ُعوَُن َب َأْر َهًماَ،َ َو َهاَ لدْر ُت ّي لق ُأو َنككاَ َو ْث َهًمككاَ]ُّ.َ،َ َعْشككَر ا ْلَمككّن لدْر َتككاَ َوا َئ ٍم لماَ َهكك لدْر
ّتوَُن لس َهًماَ،َ َو ْطُل لدْر ّيِ َوالّر لد َدا ْغ َب ْل ْلَمّن.َ  لنْصُف ا ا
َفْصٌل}:ِ،َ      َأّماَ { َقاَُل َو ْث لم ْل َوُ ا ُه َهٌم،َ َف لن،َ لدْر َقككاَ لن َدا لنْصككٌف،َ َو َوُ َو ُهكك َو
َعٌة،َ َب لعْشككُروَن َأْر ًطككاَ،َ َو َوُ  لقيَرا ُهكك ُنوَُن َخْمككٌس،َ َو َثَمككاَ ّبككًة،َ َو َهُم َح ّدْر َوالكك

لمّي ّتوَُن الّشاَ ّبًة،َ لس ْد َح َق َفتْْ َو َل َت ْنُج اْخ لل َص ْه لم َأ ْيًِضاَ،َ الّشاَ َقككاَُل َأ ْث لم ْل َفاَ
ٍر ْيَز ُد لبَش لزيِ َلىَ َيِ لل َع َقاَ ْث َلككَب لم َقككاَُل لقيككَراٍط،َ لنْصككَف َح ْث لم َة َو ْثككُل َحَمككاَ لم

ّيِ،َ لر ْيَز َقاَُل الّش ْث لم َق َو ُد لدَمْش لزيِ َلىَ َيِ ّيِ َع لر ْيَز َقككاَُل "،َ الّشكك ْث لم لة َو َعككّر ْلَم ا
ْثُل لقّي.َ  لم ّدَمْش ال
ْفَزاُن      ُق َو َفْصٌل}:ِ  لت،َ { َ لكيلْ ْلَم َهاَ ا ُك لكي َكاَ َفٌة َوَم لل َت ْيًِضاَ،َ ُمْخ لفيُز َأ ْلَق َفاَ

ْيَزَر ّتَة لبَش ُبلًْ،َ َعْشككَر لسكك ْن َوُ ُسكك ُهكك َيككاٌَل َو ْك َعككاََرٌف لم َت َهككاَ،َ ُم َع لفي ْطلًْ َيِْسكك لر
ًفاَ لنْص ّيِ؛ُ،َ َو لر ْيَز لفيُز لباَلّش َق ْل ّيِ َوا لوُ ْلَحَم ُقُص ا ْن ّيِ،َ َعْن َيِ لر ْيَز لن،َ الّش ْي َل ُب ْن ُسكك

لفيُز َق ْل لصّي َوا لحْم ْل ْثُل ا ّيِ.َ،َ لم لوُ ْلَحَم ّكوُُك ا ْلَم لبّي َوا َل ْلَح ُد ا لزيِ َلىَ َيِ لز َع لفي ْلَق ا
ّيِ لر ْيَز لبَل،َ َثلََْث الّشكك َناَ ّيِ َسكك َعككّر ْلَم ُلككُه،َ َوا ْث َوُ لم ُهكك ُع َو َبكك لزيِككَب،َ َأْر ُكككّل َمَرا

لن َباَ َعُة َمْرُز َب َياٍَل َأْر ْك لبّي؛ُ،َ َأ َل ْلَح ُة لبككاَ لغككَراَر ْل ّيُة َوا لق ّدَمْشكك َثككُة ال َ لكيككَك َثلْ َكاَ َم
ُع لمي َوَج لبّي.َ  َل ْلَح ُتُْه َماَ لباَ َكْر ْيككُر َذ لمّر َغ َت لع لفككي ُمْسكك لميكك لن،َ َج َْلْزَمككاَ ّنَمككاَ ا لإ َو

َلَح َط ٍم ُكّل اْص ْوُ َلككىَ َقكك ٍء َع لن لفككي َشككْي َطاٍَن،َ َزَمكك ْل ّيككُر ُثككّم ُسكك َغ َت للككَك َيِ َذ
َطاَُن،َ ْل ّلُه الّس َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لفي {ا ُع:ِ  لب لة الّرا َف لر ْع لن َم لزيِ َوُا ْلَم لل،َ ا ليِي َكاَ ْلَم لر َوا َياَ لع لل َو َطاَ َْلْر ا
لل} لقي َثاَ ْلَم َوا

لن،َ َأَصّح      لزيِ َوُا ْلَم ًعاَ ا َوُىَ َماَ َوْض َت ُه،َ اْس َباَ لن َلتْْ َجاَ َد َت ْع ُه،َ َوا َتاَ ّف َكاََن َك َو
ْقُب له َث لت َق َ َبْي،َ لفي لعلْ لن لط َجاَ لة َوَسكك َب َقَصكك ْل لث لفككي ا ُلكك َهاَ،َ ُث لك ُكككوُُن ُسككْم َي َف
لد َتْْحتَْ َو لة لمْر َق َ لعلْ ْل ُلُث،َ ا ّث لمْن ال له َو لق ْوُ َذا َف َه َو لن.َ  َثاَ ُل ّث ْعككَرُف ال ُنُه ُيِ ُرْجَحككاَ

لج لن لبُخُرو ّلَساَ َقة،َ ُقّب لمْن ال َ لعلْ ْل لبُط ا ْه َتْ ّفُة َو لك ْل ًعاَ ا لريِ َنىَ َس ْد َأ ٍء.َ لبكك َشككْي
َأّماَ لهيُن َو َوُا ّيُة،َ الّش لق ّدَمْش ُع ال َوُْض لب َف ْق َهككاَ َث لئق َ لف َعلْ َ لخلْ ُه،َ َمككاَ لب َنككاَ َكْر َذ

ْعَرُف ُيِ َهاَ َو ُن لل ُرْجَحاَ ُدُخوُ لن لب ّلَساَ لة ُقككّب لفككي ال َقكك َ لعلْ ْل لر لمككْن ا ْيكك لط َغ ُبككوُ ُه



لة،َ ّف لك ْل ْد ا َق ُكككوُُن َو ُد َيِ َو لة لمككْر َقكك َ لعلْ ْل ًعككاَ ا ّب ًثككاَ،َ ُمَر ّل َث ّوًرا،َ َوُم َد َهكاَ َوُمكك ُد َوُ َأْج َو
ّلُث؛ُ َث ْلُم ّنُه ا ُع َلل ًناَ َأْسَر له.َ لمْن ُرْجَحاَ لر ْي َغ
ْأُمُر      َيِ َأْصَحاََب َو لسُب]ُّ  َت ْلُمْح لن [ا لزيِ َوُا ْلَم َهاَ ا لح َهاَ لبَمْس لف لظي ْن َتْ لمككْن َو

لن،َ َهاَ ْد َْل لخ،َ ا ْوَساَ َْل لفي َوا ٍة،َ ُكّل َو َع ّنُه َساَ لإ ّبَماَ َف ُد ُر َهاَ َيِْجُم ْطككٌر لفي لمككْن َق
لن]ُّ،َ ْه ّد َهُر [ال ْظ َي لغككي لفككي َف َب ْن َيِ َو لن.َ  َوُْز ْلكك َذا َلككُه ا َع إ لن لفككي َشككَر َوُْز ْلكك َأْن ا

ّكَن لميَزاَن،َ ُيَِس ْل َع ا َيَِض َهاَ َو َعَة لفي لبَضاَ ْل ْفٍق،َ ا لر َ لب ُع َول َف ُه َيِْر َد لل لفكي َيِك َحكاَ
لع َوُْض ْل َهاَ،َ ا َ َل ُق َول ّل َعَة ُيَِح لبَضاَ ْل له لمْن ا لد لة لفككي َيِكك ّفكك لك ْل ًقككاَ،َ ا للي َ َتْْح ُهككّز َول َيِ
ّفَة لة َحاَ ّف لك ْل له،َ ا لم َهاَ ْب لإ لإّن لب للَك َف ّلُه َذ لمْن ُك َو لس َبْخٌس.َ  َبْخ ْل لفككّي ا ْلَخ لفككي ا

َعُه َأْن لميَزاٍن َف له َيِْر لد َي َء لب َقاَ ْل له،َ لتْ له ُفككُخ ُثّم َوْج ْن َلككىَ َيِ لة َع ّفكك لك ْل لتككي ا ّل َهككاَ ا لفي
ُع َتاَ ْلَم ْفًخاَ ا ًفاَ،َ َن لفي َيْرَجُح َخ للَك لبَماَ َف َذ َو له.َ  َيِ َأّن لفي لر َت ْلُمْش ُكككوُُن ا ُنككُه َتْ ْي َع

َلىَ لن،َ إ لميَزا ْل َ  ا َلىَ ل لم إ ُهْم َف َل َو له.َ  لب لح لك لفككي َصاَ لة َمْسكك َقكك َ لن َعلْ لميككَزا ْل ا
َعٌة َناَ َهاَ َيِْحُصُل لص َبْخككُس لب ْل َهككاَ ا ْن لم َو ُهككْم [ ّن أ

ُقوَُن َ لصكك ْل لر لفككي ُيِ ْعكك لة َق لكّفكك ْل ا
لة َد لحكك َوُا ْل َعككًة ا ْط لع،َ لمككْن لق ُلككوَُن ُثككّم الّشككْم َع ْنَج َيِْج َهككاَ،َ الّصكك ُلككوَُن لفي َع َيِْج َو

لفّضَة ْل لة لفي ا ّف لك ْل ُْلْخَرىَ،َ ا ُذوَن ا ْأُخ َي لم لفي َف َه ّدْر ّبككَة،َ ال ْلَح لن]ُّ؛ُ ا ْيكك َت ّب ْلَح َوا
ْلَزُم َي لسَب َف َت ْلُمْح ُة ا َعاَ للَك ُمَرا ْقتٍْ،َ ُكّل لفي َذ ّباَُن َو َق ْل لمّي َوا َأَصككّح الّرو

لطّي؛ُ لمْن ْب لق ْل لن]ُّ ا ّباَ َق ْل لغي [ا َب ْن َيِ ُه َأْن َو لبَر َت لسُب َيِْخ َت ْلُمْح َد ا ْعكك لحيككٍن،َ ُكككّل َب
ّنُه لإ ّبَماَ َف َوُّج ُر ْع لل لمْن ا ْي لل َش َقاَ ْث َْل ُد.َ  ا ْفُس َي َف

لغي      َب ْن َيِ َو َفْصٌل}:ِ  َأْن { لع]ُّ  لئ َبكاَ ْل لل َذ [ لخك ّت َطكاََل َيِ َْلْر لقكي ا َوا َْل لمكْن َوا
لد،َ لديِ ْلَح ّيُر ا َع ُتْ َلىَ َو لج َع ْن لة،َ الّص ّياََر ّط َ ال َهاَ َول ُذ لخ ّت لة؛ُ لمككْن َيِ لحَجككاََر ْل َهككاَ ا ّن لل

َ

لحتُْ َت ْن َذا َتْ َع إ َهاَ َقككَر ْعُضكك ْعًضككاَ َب َذا َب لإ َفكك ُقككُص.َ  ْن َت َف َعككتْْ "  ْلَحاََجككُة َد َلككىَ ا إ
َهاَ لذ ّتَْخاَ لمْن ا لر [ ُقُصوُ لل لة]ُّ  لحَجاََر ْل له ا لد َهاَ َعْن َيِ لذ ّتَْخاَ لد ا لديِكك ْلَح لمْن]ُّ ا ُه [ َأَمككَر

لسُب َت ْلُمْح َهاَ،َ ا لد للي َتْج َهككاَ ُثككّم لب لتُم َد َيِْخ ْعكك َب لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح ُد [ا ّد ُيَِجكك َو لر.َ  َيككاَ لع ْل ا
َظَر ّن لسُب]ُّ ال َت ْلُمْح َهاَ [ا َد لفي ْع َ لحيٍن،َ ُكّل َب َئلْ َذ لل لخ ّت َهككاَ َيِ َل ْث لم ُع]ُّ  لئ َبككاَ ْل لمككْن [ا

لب،َ ْلَخَش َ ا ُكوُُن َول لت لفي َيِ ُنوُ ْلَحاَ لد ا لح َوُا ْل لن ا َتاَ َطككاٍَل،َ لمككْن َدْس َواٍق َأْر َأ َو
ْو ْنٍج َأ لر لمْن َص ْي ٍة؛ُ َغ َهاَ َحاََج ّن لل

ْهَمٌة َ له،َ لفي ُتْ ّق َ َح ُذ َول لخكك ّت ُع]ُّ َيِ لئ َبككاَ ْل ُلككَث [ا ُث
ْطككٍل،َ َ لر ُلككَث َول ٍة،َ ُث ّيكك لق َ ُأو ُلككَث َول ٍم ُث َهكك له لدْر لت َب َقككاََر لف،َ للُم ّنْصكك ّبَمككاَ للل َوُر
َبَه َت للَك اْش له َذ ْي َل لف َع ّنْص لل لفي لباَل لن َحاَ َوُْز ْل َد ا ْن لة لع ْثَر لغككي َك َب ْن َيِ َو لن.َ  ُبوُ الّز

لب لس َت ْلُمْح َد َأْن لل ّق َف َت َياََر َيِ لج،َ لع ْن لت،َ الّص ّبككاَ ْلَح لر َوا ْيكك َغ للككَك َو َلككىَ َذ لن َع لحيكك
ٍة َل َهاَ،َ  لمْن َغْف لب لإّن َأْصَحاَ ُهْم َف ْن ُذ َمككْن لم ْأُخكك لت َيِ ّبككاَ لر،َ َح لعي لة الّشكك َطكك ْن لح ْل َوا

َهاَ ُع َق ْن َي لض لفي َف ْع لن َب َهاَ ْد َْل لة،َ ا َف ْعُرو ْلَم لرُس ُثّم ا ْغكك َهككاَ َيِ ُءوَس لفي لر،َ ُر َبكك لْل ا
َهاَ ُثّم َف ّف ُيَِج ّظّل]ُّ،َ لفي [ َد ال ُعوُ َت َلىَ َف َهاَ إ لتْ َلككىَ،َ لسيَر ُْلو َ ا َهككُر َول ْظ َهككاَ َيِ لفي

ٌء للَك.َ لمْن َشْي َذ
َياَُل      ْك لم ْل َوا َفْصٌل}:ِ  لحيُح { َوُىَ َماَ الّص َت ُه اْس َ ْعلْ ُلُه َأ َف َأْس لح،َ لفي َو ْت َف ْل ا

لة،َ َع لر لمككْن َوالّسكك ْيكك ُكككوَُن َأْن َغ َ ُمْحَصككًرا،َ َيِ َوَر،َ َول َ َأْز ْعُضككُه َول لخلًْ َب َدا
ْعُضُه َب لرًجاَ َو لإْن َخاَ َو له لفي َكاََن [ لل َف ٌق َأْس ْوُ ٍد لمْن َط لديِ َلُه]ُّ،َ َأْحَفَظ َكاََن َح

لغككي َب ْن َيِ ّد َأْن َو لر،َ ُيَِشكك لمي ْلَمَسككاَ َ لباَ َئلْ َد لل َع َد،َ َيِْصكك لزيِكك َي ْو َف لزَل َأ ْنكك ْنُقككَص،َ َيِ َي َف



ُد َوُ َأْج ّيَرْت َماَ َو له ُع ليِيُل لب َكاَ ْلَم ُبككوُُب ا ْلُح َغاَُر ا لتككي الّصكك ّل َ ا للككُف ل َت لفككي َتْْخ
لة،َ َد َعاَ ْل ْثُل ا لة،َ لم ُفَر ُكْس ْل لل،َ ا َد ْلَخْر لر َوا لبككْز ْل ًنككاَ،َ َوا ُطوُ َبَه َوَمككاَ ُق للككَك،َ َأْشكك َذ
ُكوُُن َيِ ُنوٍُت ُكّل لفي َو َثُة َحاَ َ ليِيكَل،َ َثلْ َكاَ َهكاَ َم ْن َيكاٌَل،َ لم ْك لنْصكُف لم َيكاٍَل،َ َو ْك لم
ُثْمُن َياٍَل؛ُ َو ْك ْلَحاََجَة َللّن لم ُعوُ ا ْد َلىَ َتْ لذ إ ّتَْخاَ لغكي ا َب ْن َيِ َو للكَك.َ  لب َذ لسكك َت ْلُمْح لل

َد َأْن ّد َظَر ُيَِج ّن لل،َ لفي ال ليِي َكاَ ْلَم لعي ا ُيَِرا ُفوَُن َماَ َو ّف َط له ُيِ َياََل،َ لب ْك لم ْل لإّن ا َفكك
ُهْم ْن له لفي َيُِصّب َمْن لم لل َف لن َأْس ْي ْبَس لج ْل لر ا لب ْد ْلُم ُق ا لص ْل ُي له َف ًقاَ لب َ َلْص ُد ل َكاَ َيِ

ْعَرُف،َ ُهْم ُيِ ْن لم ُق لمْن َو لص ْل له لفي ُيِ لب لن َوُا َوَج له]ُّ  لل َف َأْس ُكْسَب،َ [ ْل ُهْم ا ْن لم َمْن َو
ُذ ْأُخ َبَن َيِ لن َل ّتي ُنُه ال لج ْع َيِ لتْ َو ْيِ ّتىَ لباَلّز لصككيَر َح لم لفككي َيِ َوُا لم،َ َقكك َهكك ْلَمْر ُثككّم ا

ُقُه لص ْل لل لفي ُيِ لخكك لل َدا َيككاَ ْك لم ْل َ ا ُهككْم َفلْ َل َو ْعككَرُف.َ  لك لفككي ُيِ لل َمْسكك َيككاَ ْك لم ْل ا
َعٌة َناَ َهاَ َيِْحُصُل لص لفيُف،َ لب ْط ّت َ ال ُع َفلْ َد ّتَجّسَس َيِ لهْم،َ ال ْي َل ّلُه َع َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لفي {ا لمُس:ِ  ْلَخاَ لة ا َب لحْس ْل َلىَ ا ّييَن،َ َع لب ُبوُ ْلُح لقيَن} ا ّقاَ ّد َوال
لهْم َيِْحُرُم      ْي َل َكاَُر َع لت لة اْح ّل َغ ْل َلىَ ا ُه،َ َماَ َع َناَ ّي َ َب ُطككوَُن َول لل لديِككَء َيِْخ َر
لة َط ْن لح ْل َهاَ ا لد ّي َ لبَج َهاَ َول َق لتي َهاَ،َ َع لد لديِ ّنُه لبَج لإ لليٌس َفكك ْد َلككىَ َتْكك لس َع ّنككاَ َذا ال لإ َو

َعتْْ ْلَحاََجُة َد َلىَ ا لل إ لة َغْس ّل َغ ْل َفتْْ ا ّف ًد ُج ْع َهاَ َب لل ًفككاَ َغْسكك لفي ًغككاَ،َ َتْْج للي ُثككّم َب
َعتْْ ًة.َ  لبي َد لر َف ْن ُم

ْلَزُم      َيِ َو َفْصٌل}:ِ  لقيَن { ّقاَ ّد َلُة ال َب لة َغْر ّل َغ ْل لب،َ لمْن ا ّتَرا َهاَ ال ُت َي لق ْن َتْ لمْن َو
لن،َ َوا َهاَ الّز ُف لظي ْن َتْ لر لمككْن َو َبككاَ ُغ ْل ْبككَل ا َهككاَ،َ َق لن ُهككْم َطْح َل َلككىَ َيُِرّشككوُا َأْن َو َع
لة َط ْن لح ْل ًء ا لسككيًرا َماَ َد َيِ ْنكك َهككاَ،َ لع لن لإّن َطْح للككَك َفكك ْكُسككوُ َذ َق َيِ لقي ّد َياًَضككاَ،َ الكك َب

لبُر َت ْع َيِ َو ًة.َ  َد ْوُ لسُب َوَج َت ْلُمْح لهْم]ُّ ا ْي َل َع َق،َ [ لقي ّد ُهْم ال ّن لإ ّبَماَ َف ُطككوُا ُر َل له َخ لفيكك
َق لقي لر َد لعي لل،َ الّش ْنُخوُ ْلَم ْو ا َق َأ لقي لقلْ،ََ َد َباَ ْل لص،َ ا لحّم ْل لوُ َوا َنْح للَك،َ َو ْو َذ َماَ َأ
َوُ ْطُحككوٌُن ُهكك َلككىَ َم ٍة،َ َرًحككىَ َع ُقككوَُر ْن ْو َم َطُه َمككاَ َأ َل َواٌن َخككاَ ْو ُز َبككاَُر َأ ُغ

لن،َ ّطاَُحوُ لإْن ال َتْككاََب َفكك لهككْم اْر ُهككْم لب َف ّل َ َأْن َح ُلككوُا ل ْعَم ًئاَ َيِ ْي للككَك،َ لمككْن َشكك َذ
َلَحُة ْلَمْص َعككَل َأْن َوا لهككْم،َ َيِْج ْي َل َع لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح لئَف [ا َظككاَ َهككاَ َو َن ُعوُ َف َلككىَ َيِْر إ

لتْ لني َوُا لزيَِن َح ّباَ ْلَخ ٍم.َ ُكّل لفي ا ْوُ َيِ

َباَُب ْل لفي {ا لدُس:ِ  لة الّساَ َب لحْس ْل َلىَ ا لزيَِن} َع ّباَ ْلَخ ا
لغي      َب ْن َع َأْن َيِ َف لئُف ُتْْر َقاَ لهْم،َ َس لت لني َوُا َتَح َح ْف ُتْ َهاَ،َ َو ُب َوُا ْب َعككُل َأ ُيِْج لفككي َو
لف ُقوُ لن ُس ْفَرا َْل لفُس،َ ا َناَ َعٌة َم لسكك َهككاَ َيِْخككُرُج َوا ْن ّدَخاَُن،َ لم َ الكك َئلْ َتَضككّرَر لل َيِ
للَك َذ لب ّناَُس]ُّ،َ [ َذا ال لإ َغ َو لمْن َفَر ّباَُز]ُّ  ْلَخ له،َ [ا لئ لخككَل َمَسككَح إْحَمككاَ لر َدا ّنككوُ ّت ال
ٍة َق لخْر ٍة]ُّ،َ لب َف لظي َن َع ُثّم [ لز،َ لفي َشَر ْب ْلُخ ُتُب ا ْك َيِ لسُب َو َت ْلُمْح له لفككي ا لر َتكك ْف َد

َء لزيَِن َأْسككَماَ ّبككاَ ْلَخ َع ا لضكك َوُا لهْم،َ َوَم لت لني َوُا لإّن َحكك ْلَحاََجككَة َفكك ُه ا ُعوُ ْد َلككىَ َتْكك إ
لهْم،َ لت َف لر ْع ُهْم َم ْأُمُر َيِ لة َو َف َظاَ َن لة لب َي لع ْو لء َأ ْلَماَ َهاَ،َ ا لت َي لط ْغ َتْ لل َو لسي َغ لن َو لج َعاَ ْلَم ا
َهاَ،َ لت َف َظاَ َن ّطىَ َوَماَ َو َغ له ُيِ ْبُر،َ لب ْلُخ له،َ ُيِْحَمُل َوَماَ ا ْيكك َل َ َع لجككُن َول ْع َعّجككاَُن َيِ ْل ا
له،َ ْي َدَم َقكك َ لب له،َ َول ْيكك َت َب ْك َ لبُر له؛ُ َول ْيكك َق َف لمْر للككَك لفككي َللّن لب َنككًة َذ َهاَ لم،َ َم َعككاَ ّط للل

ّبَماَ َطَر َوُر لن لفي َق لجي َع ْل ٌء ا لق لمْن َشْي له،َ َعَر ْي َط ْب له،َ إ لن َد َب َ َو لجُن َفلْ ْع إل،ََ َيِ



له ْي َل َع َبٌة َو َع ْل ْو لم لع لبَشتّْ َأ ُطوُ ْق لم،َ َم ْكَماَ َْل ُكوُُن ا َيِ ّثًماَ َو َل ْيًِضاَ؛ُ ُم ّنُه َأ ّبَمككاَ َلل ُر
َطَس ْو َع ّلَم،َ َأ َك َطَر َتْ َق ٌء َف له لمككْن َشْي لق ْو ُبَصككاَ له َأ لط لن،َ لفككي ُمَخككاَ لجيكك َع ْل ا
ّد َيُِش َلىَ َو له َع لن لبي َبًة َج َء،َ لعَصاَ ْيَضاَ َ َب َئلْ َق لل ْعَر ُطُر َيِ ْق َي ْنككُه َف ٌء لم لفككي َشككْي ]

لن]ُّ،َ لجي َع ْل ُق ا لل َيِْح ْعَر َو له َش ْي َع َ لذَرا َئلْ ُقَط لل ْنككُه َيِْس ٌء لم لن،َ لفككي َشككْي لجيكك َع ْل ا
َذا لإ لر لفي َعَجَن َو َهاَ ّن ُكْن ال َي ْل ُه َف َد ْن ْنَساٌَن لع له لفي إ لد ّبككٌة َيِكك َذ ُد َم ْطككُر ْنككُه َيِ َع

َذا َه َباََب.َ  ّذ ّلُه ال َد ُك ْع لل َب لق َنْخ لقي ّد لل ال لخ َناَ ْلَم لة لباَ َق لفي لمَراًرا.َ الّس
لبُر      َت ْع َيِ َو َفْصٌل}:ِ  لهْم { ْي َل لسُب َع َت ْلُمْح ُغّشوَُن َماَ ا له َيِ ْبَز،َ لب ْلُخ لمككْن ا

لن،َ َباَ ْل لج ْل لر،َ ا ْيَساَ َب ْل ُهَماَ َوا ّن لإ لن،َ َف َدا َوُّر ُهككْم َوْجككَه ُيِ ْن لم َو لز.َ  ْبكك ْلُخ ُغّشككُه َمككْن ا َيِ
لق لقي َد لص لب لحّم ْل لق ا لقي َد َْلُرّز؛ُ َو ُهَماَ ا ّن لل

له َ لنكك َ لقلْ ْث له،َ ُيِ لن َفّجَجككاَ ُيِ ُهككْم َو ْن لم َمككْن َو
لجُن ْع َكاََر َيِ ْلَخْش ْو ا َق َأ لقي لر َد لعي ْو الّشكك لق َأ لقي ّد لن الكك ّو ْلُمككَز لطككُن ُثككّم ا ْب له ُيِ لبكك
ْبَز ْلُخ ْلَخاَّص ا َد ا ْن له لع لق َفاَ ُع َن لمي للَك َوَج َ َذ َفىَ ل َلىَ َيِْخ له َع لز،َ َوْج ْب ْلُخ لفي ا َو

له،َ لر َظ ْن له َم لر َكّس ُهْم.ََوُم ُع َن َيِْم َو َأْن   لسُب]ُّ  َت ْلُمْح ُعوُا [ا له َيَِضكك ُق،َ لفيكك ُبككوَُر ْل [ا
لضّر ّنُه]ُّ ُم لإ ْيًِضاَ،َ َف ْيَر َأ ّنككُه َغ لز،َ َوْجككَه ُيَِحّسككُن،َ َأ ْبكك ْلُخ َ ا َنككُه َول لبُزو ّتككىَ َيِْخ َح

لمَر،َ َت لإّن َيِْخ لطيَر َف َف ْل لقيٌل ا لن لفي َث َوُْز ْل لة،َ ا َد لع ْلَم للَك َوا َذ َك َذا َو لليككَل َكاََن إ َق
لح،َ ْل لم ْل ُهْم ا ُع َن َيْم لسُب َف َت ْلُمْح له،َ لمْن ا لل ْع ُهْم لف ّن لإ َنُه َف ُدو لص ْق لل َيِ له َللْجكك لتكك َن َرَزا

لن،َ لفي لميَزا ْل لغي ا َب ْن َيِ ُهككْم َو ْنُشككُروا َأْن َل َلككىَ َيِ له َع لهكك لر َوْج لزيِ َبككاَ َْل لة ا َبكك ّي ّط ال
لة للَح ْثكككَل َلكككُه،َ الّصكككاَ لن لم َكّمكككوُ ْل لض،َ ا َيككك ْب َْل لز،َ ا لني لم َوالّشكككوُ لسككك َوالّسْم

َكىَ]ُّ،َ َط ْلَمْص َوا لوُ [ َنْح للَك،َ َو َ َذ لرُجوَُن َول ْبَز ُيِْخ ْلُخ لر لمْن ا ّنوُ ّت ّتىَ ال ْنَضَج َح َيِ
له،َ لج ُنْض ّق]ُّ  لر لمْن [َح ْي لتَراٍق َغ له،َ اْح َلَحُة لفي ْلَمْص َأْن َوا َلىَ [ َع َعَل]ُّ  ُكككّل َيِْج

ُنوٍُت َفًة ،ََحاَ لظي َهاَ َو َن لبُزو ٍم،َ ُكّل َيِْخ ْوُ َ َيِ َئلْ َتّل لل ُد َيِْخ َلكك َب ْل َد ا ْنكك لة لع ّلكك لز،َ لق ْبكك ْلُخ ا
ُهْم لزُم ْل ُيِ للَك َو ُعوُا إْن َذ َن َت ْنُه.َ اْم لم

َباَُب ْل لفي {ا ُع:ِ  لب لة الّساَ َب لحْس ْل َلىَ ا لنيَن} َع َفّرا ْل ا
ُهْم      ُق َفّر لسُب ُيِ َت ْلُمْح َلىَ ا لب،َ َع ّدُرو ْلَمَحاَّل ال لف َوا ْطَرا َأ لد،َ َو َل َب ْل للَماَ ا
لهْم لق لمْن لفي لف ْلَمَرا لم ا َظكك لع لة َو لس َحاََجكك ّنككاَ لهككْم،َ ال ْي َل ُهْم إ ْأُمُر َيِكك لح َو َ لإْصككلْ لب

لن،َ لخ َدا ْلَم لف ا لظي ْن َتْ لط َو َ لن َبلْ ُفْر ْل ٍة،َ ُكّل لفي ا َع لب لمْن َساَ َباَ ّل لق،َ ال لر َت ْلُمْح ا
لر لر،َ َوالّشَر ليِ َطاَ َت ْلُم لد ا لر،َ َوالّرَماَ لث َنككاَ َت ْلُم َ ا َئلْ َق لل ْلَصكك لل لفككي َيِ َف لز َأْسكك ْبكك ْلُخ ا

ْنُه ٌء،َ لم َعُل َشْي َيِْج ْيَن َو َب َفّراُن]ُّ  ْل له [ا ْيِ َد َنًة َيِ َفًة إّجاَ لظي لء،َ َن ْلَماَ َذا لل لإ َغ َفكك َفككَر
لز لمْن ْب ْلُخ َق ا لقَي َماَ َأَرا َهاَ؛ُ َب ّنُه لفي َذا َلل لقككَي إ َهككاَ َب ّيككَرْت لفي َغ ُتككُه،َ َتْ لئَح ُثككّم َرا

َهاَ ُل لس ْغ لد،َ لمْن َيِ َغ ْل ُد ا َه َعاَ َت َيِ ّدّف ُجُرَف َو لذيِ ال ّل ْيككَن ا له؛ُ َب ْيِ َد لجيككَن َللّن َيِكك َع ْل ا
ُق ْلَص له،َ َيِ ْي َل َذا َع لإ ُثَرْت َو ُه َك َد ْن ُق لع َباَ ْط لن َأ لجي َع ْل لس،َ ا ّناَ ْبَز َأْخَرَج للل ُكككّل ُخ
ٍد لح ُهْم َوا ْن ٍة لم َعلََْمكك ّيككُز لب َتَم َهككاَ َيِ َلككىَ لب له،َ َع لر ْيكك َ َغ َئلْ للككَط لل َت ُع َيِْخ لميكك ْلَج َ ا َفلْ

لغككي َب ْن َيِ َو ْعَرُف.َ  ُكككوَُن َأْن ُيِ ُهَماَ َلككُه َيِ ُد َأَحكك لن:ِ  لبككَزا لز،َ َمْخ ْبكك ْلُخ لل - َواْلَخككُر - 
لك،َ َعُل لللّسَم َيِْج لزٍل الّسَمَك َو ْع لز،َ َعككْن لبَم ْبكك ْلُخ َ ا َئلْ لسكيَل لل ٌء َيِ لمككْن َشككْي

له لن ْه َلىَ ُد لز،َ َع ْب ْلُخ َ ا ُذ َول ْأُخ لن لمْن َيِ لجيكك َع ْل ًة ا َد َيِككاَ لعككَل َعّمككاَ لز ْد ُج َقكك َو َلككُه.َ 
ُكوُُن ّدّف َيِ لذيِ ال ّل ْيَن ا له َب ْيِ َد ًباَ،َ َيِ ُقوُ ْث ْو َم ُكوُُن َأ لن،َ َيِ ْي َت َع ْط ُهَماَ لق َن ْي َب ُفْرَجٌة،َ َو



َذا لإ َذ َف َق َأَخ لقي لس َد ّناَ ْيككَن ال له،َ َب ْيِ َد َتككُه َيِكك َنَح له،َ َو لع لب َأَصككاَ لزُل لب ْنكك َي لن لمككْن َف ْيكك َب
لن ْي َت ّف ّد َلىَ ال ٍة إ َن َلُه؛ُ إّجاَ ُأْخَرىَ]ُّ  له [ لعي ُيَرا لسُب َف َت ْلُمْح ُعُه ا َن َيِْم للَك،َ لمْن َو َذ
ُكوُُن َيِ ُهْم،َ َو ُن ْلَماَ ُهْم لغ ُؤ ُأَجَرا ًناَ َو َياَ ْب لغ؛ُ ُدوَن لص ُلوُ ُب ْل ُهْم ا ّن لل

ُلوَُن َ ْدُخ ُيككوَُت َيِ ُب
لس ّناَ َلىَ [،َ ال َع لهْم]ُّ،َ َو لئ ّلُه لنَساَ َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لمُن {ا ّثاَ لة لفي ال َب لحْس ْل َلىَ ا لع َع ّناَ لة} ُص َي لب َ الّزل
لغي      َب ْن ُكوَُن َأْن َيِ َلىَ َيِ ْق لة َم َي لب َ لس لمْن الّزل ّنَحاَ لر ال َْلْحَم لد،َ ا ّي ْلَج ّوُل ا َأ َف

ُق َماَ له ُيِْحَر َلُة،َ لفي ّنَخاَ ُكُه ُثّم ال ّل َد لق ُيِ َوَُر لق لب ْل َذا الّص َد،َ إ ُد ُثككّم َبككَر َعككاَ َلككىَ ُيِ إ
لر،َ ّناَ َعككُل ال ُيِْج له َو لليككٌل لفيكك َعَسككٍل،َ َق لمككْن]ُّ  ُد [ َقكك ُيِوُ له َو ْيكك َل ّتككىَ َع َق َح لر َتكك َيِْح

َعَسُل ْل َلىَ ُثّم ا َد ُيِْج ْع للَك َب لق َذ ُقوُ ْد لف،َ لبَم ْلَخككَز ْغَسككُل ُثككّم ا ْعَمُل،َ ُيِ َت ُيِْسكك َو
ّنُه لإ ّقىَ َف َن له،َ لمْن ُيِ لخ له.َ  َوَس لر ْنَجاَ لز َو

ُكوُُن      َيِ َو َفْصٌل}:ِ  ُلُث { لق ُث لقي لة َد َي لب َ لعًمككاَ الّزل ًذا َناَ لمي ُه]ُّ َسكك َثككاَ ُل ُث َو ]
ّياَ؛ُ لن َناَ َك ّنُه ُخْش َذا َلل ُثَر إ له َك ُذ لفي لمي َدْت الّس َيُة َزا لب َ َياًَضاَ،َ الّزل ّفككًة َب لخ لفككي َو

لن،َ َوُْز ْل ُنْضًجاَ ا ْير َو َذ َأّن َغ لمي لتْ لمْن َيِْشَرُب الّس ْيِ َثككَر الّز ْك لم،َ لمككْن َأ لع ّنككاَ ال
َذا َه لل َنُه،َ َف ُهوُ ْكَر ُد َيِ َوُ َأْج َيتْْ َماَ َو لل له ُق ْيَرُج،َ لب لإْن الّش ُكككْن َلككْم َفكك ْيِتُْ َيِ َفككاَلّز

َ َول لفي.َ  ُع الّصاَ َهاَ لفي َيِْشَر لي ْل ّتىَ َق لمَر َح َت َهاَ،َ َيِْخ ُن َعلََْمككُة َعْج َهككاَ َو لر لتَماَ اْخ
َهكاَ ّن أ

ُفككوُ َ ْط َلكىَ َتْ له َع لتْ،َ َوْجك ْيِك لر الّز لطيك َف ْل َهككاَ َوا ْن لل لفكي َيِْرُسككُب لم َف َأْسكك

َلىَ،َ ْق ْلَم لمُر ا َت ْلُمْخ ْيًِضاَ َوا ُكوُُن َأ ْثَل َيِ لب،َ لم لبي َنككاَ َْل َذا ا َهككاَ إ ْعت َكّفككك لفككي َجَم
َعتْْ،َ َتَم لطيُر اْج َف ْل ُكوُُن َوا ْيَس َمْرُضوَُضًة،َ  َتْ َل َهاَ َو َ لفي َول لوُيٌِف.َ  َعُل َتْْج ُيِْج

َهككاَ لفككي لن لجي ْلككٌح؛ُ َع َهككاَ لم ّن لل
َكككُل َ ْؤ لل؛ُ ُتْ َعَسكك ْل َثككىَ لباَ ْغ َت ْفككُس َف ّن َذا ال َنتْْ إ َكككاَ

لح،َ ْل لم ْل َأّماَ لباَ ُد َو َوُا لة َس َي لب َ ْد الّزل َق ُكوُُن َف لخ لمْن َيِ َلىَ،َ َوَس ْق ْلَم ْد ا َق ُكككوُُن َو َيِ
َهاَ ُق لقي لعًماَ َد َ َناَ َذ ل لمي له،َ َس ْو لفيكك ُكككوُُن َأ ًة َتْ ّوُ ُلكك ْق لتْ َم ْيِ لد،َ لبككاَلّز َعككاَ ْلُم َوُ ا ُهكك َو
لذيِ ّل للَي ا له،َ ُق ّبَماَ لب ُكوُُن َوُر لطيًرا َتْ ّد،َ َف َوُ َتْس ّبَماَ َف َهككاَ َجككاََرْت َوُر ْي َل ّنككاَُر َع ال
لء لة؛ُ للُسوُ َع َناَ لبككُر الّص َت ْع َي لهككْم َف ْي َل لسككُب َع َت ْلُمْح َع ا لميكك لغككي َج َب ْن َيِ َو للككَك.َ  َأْن َذ

َع َن للًماَ ُتْْص َ َغاًَرا َسلْ ًفككاَ لص َطاَ لعيككَن ُكككّل لل َب َهككاَ َأْر ْن ْطككٌل،َ لم َتككىَ لر َحُمككَض َوَم
َهاَ ُن لجي َلُه َع َع لميًرا،َ َج ُع]ُّ َخ لن ّلُه [الّصاَ َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لفي {ا ُع:ِ  لس ّتاَ لة ال َب لحْس ْل َلىَ ا لريَِن،َ َع ْلَجّزا لبيَن} ا َقّصاَ ْل َوا
َتَحّب      ُكوَُن َأْن ُيِْس ْلَجّزاُر َيِ للًماَ ا ًغاَ ُمْس لل لقلًْ،َ َباَ ُكُر َعاَ ْذ له اْسَم َيِ ّل َلىَ ال َع

لة،َ لبيَح ّذ َأْن ال لبَل َو ْق َت َلَة،َ َيِْس ْب لق ْل َأْن ا ْنَحَر َو لبَل َيِ لْل َلًة،َ ا ُقوُ ْع َبكَح َم ْذ َيِ َبَقككَر،َ َو ْل ا
َنَم َغ ْل َعًة َوا لج َط َلىَ ُمْض لب َع ْن ْلَج لر؛ُ ا ْيَِس َْل ُع ا لمي للَك َفَج َدْت َذ له َوَر ّنُة لب الّسكك

لبّي َعْن ّن َ عليه الله صلىَ ال َول َة َيُِجّر وسلم.َ  َهاَ الّشاَ لل لرْج لنيًفككاَ،َ َجّرا لب َع
َ َبُح َول ْذ ّكيٍن َيِ لس ٍة؛ُ لب ّل للَك َللّن َكاَ لذيٌِب َذ ْع لن،َ َتْ َوُا َيكك ْلَح ْد لل َقكك َهككىَ َو َرُسككوُُل َن
له ّل لب َعْن وسلم عليه الله صلىَ ال لذيِ ْع لن،َ َتْ َوُا َي ْلَح ْلَزُمككُه ا َيِ لح لفككي َو ْبكك ّذ ال
َع َأْن َط ْق لن َيِ ْي َدَج َوُ ْل َء،َ ا لريِ ْلَم ُقوَُم،َ َوا ْل ْلُح َ َوا َع َول لخ لفكي َيِْشَر ْل َد الّسك ْعك َب

لح ْب ّذ ّتىَ ال َد َح ْبُر ُة،َ َتْ َيِْخُرَج الّشاَ َهاَ َو ْن لب ْبككَن ُعَمككَر َللّن الّروُح؛ُ؛ُ لم ّطككاَ ْلَخ ا



ًيِككاَ َأَمكَر عنكه اللكه رضكي لد َناَ لديِ ُم َنككاَ لة،َ لفككي ُيِ َنك لديِ ْلَم َ ا َلُخ " ل ٌة ُتْْسك َشكاَ
ُبوَُحٌة ْذ ّتىَ َم َد َح ْبُر َتُْجوُُز َتْ َو ُة ".َ  َكاَ ّذ ُكّل ال ٍء لب َ َشْي ّظْفككَر،َ الّسككّن،َ إل َوال

لإّن له َرُسوَُل َف ّل َهىَ وسلم عليه الله صلىَ ال لة َعْن َن َكاَ ّذ لهَماَ،َ ال لهككي لب ْن ُيِ َو
لسُب َت ْلُمْح لخ َعْن ا ْف لم َن لة َلْح َد الّشاَ ْع لخ؛ُ َب ْل َهككَة َللّن الّس ْك لمككّي َن َد ّيككُر اْل َغ ُتْ

ّلْحَم،َ ُهْم ال ْن لم َو ُه.َ  ّفُر ُتَْز ّق َمْن َو ّلْحَم َيُِش لن،َ لمْن ال ْي َق َفاَ ْنُفككُخ الّصكك َيِ له َو لفيكك
َء،َ ْلَماَ ُهْم ا َل لكُن َو َهاَ َأَماَ َن ُفوُ لر ْع لم لفي َيِ ّلْح ُفُخوَُن ال ْن َهاَ َيِ َء لفي ْلَماَ لهْم ا لعي ُيَرا َف

لسُب َت ْلُمْح َد ا ْن لة لع َب ْي لف،َ َغ لريِ َع ْل ُهْم ا ْن لم لهُر لمْن َو لق لفككي ُيِْش َوُا َْلْسكك َبَقككَر ا ْل ا
َبُح ُثّم الّسَماََن،َ ْذ َهاَ،َ َيِ ْيَر َذا َغ َه لليٌس.َ   َو ْد َتْ

َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  ُبوَُن { َقّصاَ ْل ُهْم ا ُع َن َيْم لسُب َف َت ْلُمْح لج لمْن ا للي إْخَرا َوُا ُتْ
لم ّلْح ّد لمْن ال لب َح لط لهْم،َ َمَصاَ لت لني َوُا ُكككوُُن َبْل َح َنككًة َتْ ّك َتَم لل لفككي ُم ّدُخوُ الكك

َد ْن ّد لع لة َح َب َط لمْص ْل لن،َ ا ْي َن ْك َ َوالّر َئلْ َهاَ لل ُق لص َ َيككاَُب ُتْلْ لس لث ّنككاَ َتَضككّرُروَن ال َي َف
ُهْم ْأُمُر َيِ َو َهاَ.َ  ُدوا َأْن لب لر ْف لز ُلُحوَُم ُيِ ْع ْلَم لم َعْن ا لن،َ ُلُحوُ ْأ َ الّض ُطككوُا َول لل َيِْخ

َهاَ ْعَض ْعٍض،َ َب َب ُطوُا لب ّق َن ُيِ لز ُلُحوَُم َو ْع ْلَم لن،َ ا َفَرا ْع ّيَز لباَلّز َتَم َت َهككاَ،َ َعككْن لل لر ْي َغ
ُكوُُن َتْ َناَُب َو ْذ لز َأ ْع ْلَم َقًة ا ّل َع َلىَ ُم َهاَ َع لم َلىَ ُلُحوُ لر إ لخ لع،َ آ ْي َب ْل ْعَرُف ا ُيِ َلْحُم َو
لز ْعكك ْلَم لض ا َيككاَ َب له،َ لب لم لة َشككْح ّقكك لد َ َو َول له.َ  لع ْل ُطككوَُن لضكك لل لز ُلُحككوَُم َيِْخ ْعكك ْلَم ا

لم لن،َ لبُشُحوُ ْأ َ الّض ّلْحَم َول لميَن ال لم الّس ّلْح لل،َ لباَل لزيِكك َه ْل ْعككَرُف ا ُيِ َشككْحُم َو
لز ْع ْلَم له،َ ا لض َياَ َب له،َ لب لئ َفاَ لن َوَشْحُم َوَص ْأ ّوُ الّض ُل ُع ُهْم لب ْأُمُر َيِكك َو له.َ  لتْ ْفَر لع ُصكك ْيكك َب لب

لت َياَ ْل َْل ًة ا َد ْفَر لم،َ َعْن ُم ّلْحكك َ ال َهككاَ َول ُط لل ٌد،َ ُيَِخاَ ْلكك َ لج َذا َول لإ َو َغ َلْحككٌم.َ  َفككَر
لمْن َقّصاَُب]ُّ  ْل لع،َ [ا ْي َب ْل َد ا َأَرا لصككَراَف َو ْن لل َذ ا ْلًحككاَ َأَخكك ًقاَ،َ لم ُه َمْسككُحوُ َثككَر َن َو

َلىَ لة َع ّي لم لقْر ْل لتي ا ّل َقّصُب ا َهاَ ُيِ ْي َل ّلْحَم،َ َع َ ال َئلْ َهاَ لل ْلَحَس لكلَُْب،َ َتْ ْل ْو ا لدّب َأ َيِ
َهاَ ْي َل ٌء َع َوُاّم لمككْن َشْي لض؛ُ َهكك َْلْر لإْن ا ْد َلكْم َفك لجكك ْلًحككاَ،َ َيِ َ لم لإل َناَُن َو ُْلْشك َفاَ

ُق ْلَمْسُحوُ ُقوُُم ا َلَحُة َيِ ْلَمْص َوا َقاََمُه.َ  َ َأْن َم لرَك ل ُهْم ُيَِشاَ ْعُض ْعًضاَ،َ َب َ َب َئلْ لل
ُقككوُا لف ّت َلككىَ َيِ ٍر َع ْع ُهككْم لسكك ُع َن َيِْم َو ٍد.َ  لحكك لمككْن َوا لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح لع [ا ْيكك لم َب ّلْحكك ال

لن َوُا َي ْلَح َوُ لباَ ُه َيِ َأْن َو لر َت َة َيِْش َقّصاَُب]ُّ الّشاَ ْل لل [ا َطككاَ َأْر ٍم لب ٍة،َ َلْحكك ُلوَُمكك ْع َم
َع َف ْد َيِ له َو ْي َل ُكّل إ ْلَجّزاُر]ُّ  ٍم [ا ْوُ لن َماَ َيِ َقاَ لف ّت له َيِ ْي َل لم؛ُ لمككْن َع ّلْحكك لبككّي َللّن ال ّن ال
َهككىَ وسككلم عليككه الله صلىَ للككَك،َ َعككْن َن َذا َذ لإ لسككُب َشككّك َو َت ْلُمْح لفككي ا

لن َوُا َي ْلَح َهْل ا َوُ -  َتٌة ُه ْي ْو  َم ُبوٌُح َأ ْذ ُه َم َقاَ ْل َأ لء،َ لفي -  ْلَماَ لإْن ا َوُ َرَسَب َف ُهكك َف
ُبوٌُح،َ ْذ لإْن َم َوُ َيِْرُسْب َلْم َو ُه َتٌة،َ َف ْي للَك َم َذ َك ْيُض َو َب ْل َذا ا لرَح إ لء،َ لفي ُط ْلَماَ ا

لذًرا َكاََن َفَماَ َوُ َم ُهكك ُفككوُ،َ َف ْط لحيًحاَ َكككاََن َوَمككاَ َيِ َوُ َصكك ُهكك لبككُر َف َت ْع َيِ َو َيِْرُسككُب.َ 
َلىَ َع لسُب]ُّ  َت ْلُمْح لديِ [ا ّياَ لر،َ َص لفي َعَصاَ ْل لر ا لئ لر َوَساَ ُيوُ ّط ُه،َ لبَماَ ال َناَ َكْر لإّن َذ َف

ُهْم َثَر ْك َ َأ ُهْم [،َ َلُه،َ لديَِن ل َثُر ْك َأ َ َو لق ل ّت َي ْل َف ّلوَُن.َ  ّلَه ُيَِص لسُب ال َت ْلُمْح لفي ا
له،َ لر َ َأْم َوُل َول َناَ َت ُهْم َيِ ْن ًة،َ لم َوُ َ لرْش َبُل َول ْق ٍد لمككْن َيِ ُهككْم َأَحكك ْن ّيِككًة،َ لم لد َ َه َئلْ لل

ُطوُا ّل َتَس للَك َيِ َذ َلىَ لب لميَن،َ َع لل ْلُمْس َنّجُسوُا ا ُيِ ُهْم]ُّ،َ َو ليَِش َعاَ ّبَماَ َم َلككَط َوُر َت اْخ
ُهْم َع ٌء َم لر لمْن َشْي ُيوُ ّط لة ال َت ّي ْلَم ُه ا ُعوُ َباَ َع َف لة.َ َم ُبوَُح ْذ ْلَم ا



َباَُب ْل لفي {ا لشُر:ِ  َعاَ ْل لة ا َب لحْس ْل َلىَ ا لئيَْن} َع ّوُا الّش
لغي      َب ْن لب َيِ لس َت ْلُمْح لزَن َأْن لل لهْم َيِ ْي َل لن َع َ لحْملْ ْل ْبَل ا َهاَ َق لل ْنَزا لر لفي إ ّنوُ ّت ال

َهاَ "،َ َب ُت ْك َيِ له،َ لفي َو لر َت ْف َهاَ ُثّم َد َد لعي َلىَ ُيِ لن إ َوُْز ْل َد ا ْع لإْن َب َفكك َهاَ.َ  لج َكككاََن إْخَرا
ْد َق ُء]ُّ  َوُا َقَص [الّش ْنُه َن ُلُث لم ّث ْد ال َق َهىَ َف َناَ لإْن ُنْضُجُه،َ َتْ للَك ُدوَن َكاََن َو َذ

ُه َد َعاَ َلىَ َأ ُه إ لبُر َت ْع َيِ َو لر.َ  ّنوُ ّت َد ال ْن له لع لن َوُ َوْز ُه َ َلْحٌم،َ َو َئلْ ُفوُا لل له ُيِْخ ْنَج لفيكك َصكك
لد،َ لديِ ْلَح لقيُل ا َقاَ َث َعلََْمُة َو َو لص.َ  لج الّرَصاَ لء ُنْض َوُا لذَب َأْن الّشكك لتككَف َيِْجكك َك ْل ا
ٍة،َ َع لإْن لبُسْر َءْت َف ْد َجاَ َق َهىَ َف َت ْن لج،َ لفي ا ّنْض ْيًِضاَ ال َأ ّق َو لرَك،َ َيُِش َوُ ْل لإْن ا َف

َهَر َهاَ َظ ٌق لفي َنَزَل ُحْمٌر،َ ُعُرو َهاَ َو ْن ُء لم لم،َ َماَ ّلْح َوُ ال ُه ٌء َف َلككْم لنيكك ْنَضككْج.َ َو َيِ
ُهْم ْن لم لهُن لمْن َو ْد لحْملََْن َيِكك ْل لل،َ ا َعَسكك ْل َهككاَ ُثككّم لباَ ُل لز ْن لر،َ ُيِ ّنوُ ّت َهككاَ لبككاَل ّن لإ لفككي َف
لل ْلَحاَ َهُر َتْْحَمّر،َ ا ْظ َيِ َهاَ َو ْفٌح،َ لفي ُظُر َن ْن َي لئي َف َهككاَ الّرا َهككاَ َل ّن أ

ْد َ لضككَجتْْ،َ َقكك َن
ُهْم ْن لم َبُح َمْن َو ْذ ًنكاَ َيِ َ ًة،َ لحْملْ لثيككَر لمكُل ُثككّم َك َهاَ َيِْح ْعَضك َلككىَ َب لب،َ إ لسك َت ْلُمْح ا
لفي ُيِْخ لغي َو َب ْن َيِ َو لقَي.َ  َباَ ْل َ َأْن ا َغّم ل ُء ُيِ َوُا َلَة الّش له َحاَ لج لر،َ لمككْن إْخَرا ّنككوُ ّت ال

َ ُع َول لني لفي ُيِوَُض َوا لص َأ َ [،َ الّرَصاَ لس]ُّ،َ َول ّنَحاَ َوُ ال ُه ْد َحاَّر،َ َو َق َلتْْ َف َقاَ
ُء ّبككاَ لط َْل ّنككُه ا لحيُل إ َت ُهْم َيِْسكك ْأُمُر َيِكك َو َأْن ُسككّماَ.َ  لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح ُنككوُا [ا ّي َط ُيِ
ُهْم لنيَر َناَ لطيٍن َتْ ْد َحّر لب لجَن َق ٍء ُع ٍر،َ لبَماَ له ُهْم َطاَ ّن لإ ُذوَن َف ْأُخ ّطيككَن َيِ لمككْن ال
لضي لهْم،َ َأَرا لت لني َوُا َوُ َح ُه للٌط َو َت لم،َ ُمْخ ّد لث،َ لباَل َفْر ْل للَك َوا َذ لجككٌس،َ َو ّبَمككاَ َن َوُر

َثَر َت ْن َلىَ ا لء َع َوُا ْنُه الّش ٌء لم َد َشْي ْن لح لع ْت لر،َ َف ّنوُ ّت َنّجُس.َ  ال ُي َف
َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  َعُة { لء َباَ َوُا لض،َ الّش ْلَمْرُضوُ ُهْم ا ْن لم ُع َمْن َف ْلَماََء،َ َيَِض ا

ْلَح لم ْل َدٍح لفي َوا ُه،َ َق َد ْن ُع لع َيَِضكك له َو ْيكك َل لليلًْ  َع لن،َ لمككْن َق ْيُمككوُ ّل لء]ُّ ال ُثككّم [َمككاَ
ُقُه َفّر َلىَ ُيِ لريَِن َع َت ْلُمْش َد ا ْن لء،َ َرّض لع َوُا َيُِرّشُه الّش له،َ َو ْي َل ْد َع َقكك ْفُضككُل َو َيِ

ْنُه َلٌة لم للي لفي َفْض َياَ لف،َ َل ْي لبُح الّص ُيْص ّيًرا َف َغ َت لن لمْن ُم ْه ّد لذيِ ال ّلكك ُطككُر ا ْق َيِ
له،َ ْي َل َنُه َع َيْمُزُجوُ لن َف ْيُموُ ّل ّيِ،َ لبككاَل لر ّطكك لفككَي ال ُيْخ َتككُه،َ لل لئَح ْعَمكُه َرا َط َلككىَ َو َع

ُهْم ْن لم َو لريِ.َ  َت ْلُمْش لريِ لمْن ا َت ْغُموَُمَة الّروَس َيِْش ْلَم َد ا ْنكك َهاَ،َ لع لد ُثككّم َكَسككاَ
ْنُشُر َهاَ َيِ َلىَ َلْحَم لة،َ َع َقْرَم ْل َع َيُِرّضككُه ُثككّم ا لء َمكك َوُا لليلًْ الّشكك لليلًْ،َ َق ّبَمككاَ َق َوُر
َعُه َرّضوُا َلىَ،َ َم ُك ْل َد ا ُبوُ ُك ْل َلىَ َوا ٍة َع َلكك ْف لريِ،َ لمككْن َغ َت ْلُمْشكك ُع ا لميكك َذا َوَج َهكك

لليٌس،َ ْد لجُب َتْ َلككىَ َيِ لب َع لسك َت ْلُمْح ُه َأْن ا لبككَر َت ْع لهكْم،َ َيِ ْي َل َذا َع لإ ُغكوُا َو لمكْن َفَر
لع،َ ْي َب ْل ُدوا ا َأَرا لصَراَف،َ َو ْن لل َثُروا ا َلىَ َن لهْم َع لم ْلَح ُقُر لم ْل َق]ُّ،َ ا ْلَمْسُحوُ َكَماَ [ا
َناَ ْل لبيَن،َ لفي ُق َقّصاَ ْل ّلُه ا َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لديِ {ا ْلَحاَ لفي ا لة َعْشَر:ِ  َب لحْس ْل َلىَ ا لسيَن} َع ّوا الّر
ُهْم      ْأُمُر لة َيِ َف َظاَ َن لط لب لس َسْم لع الّرو لر َكاَ َْل لء َوا ْلَماَ لد لباَ لديِ لة،َ الّش ْلَحَراَر ا

لة َد ْوُ لة َوَج َي لق ْن لر َتْ ْع َهككاَ،َ الّش ْن لم لف]ُّ  َوالّصوُ ْغَسككُل ُثككّم [ َد ُتْ ْعكك للككَك َب لء َذ ْلَمككاَ لباَ
لد،َ لر َباَ ْل ْيَر ا لذيِ َغ ّل َطتْْ ا لم َو ُسكك له.َ  لجككُب لفيكك َيِ َلككىَ [ لس َع ّوا َيُِضككّم الككّر َأْن]ُّ 

َعُه َب لم،َ لفي إْص لشي َياَ ْلَخ لسَل ا ْغ َيِ َهاَ،َ َو َل لخ َد َدا ْع ّق َأْن َب ُد َهاَ،َ َيِك لدَم ْقك لزَل َم ْنك ُيِ َو
له َماَ َذىَ،َ لمككْن لفي َقكك ْل لخ،َ ا َوَُسك ْل لد َوا ّدو لد،َ َوالك ّلكك َوُ َت ْلُم َنككاََك َككاََن إْن ا ْنككُه ُه لم

ٌء،َ َ َشْي ُطوَُن َول لل لز ُروَس َيِْخ ْع ْلَم لن ا ْأ َد لباَلّض ْنكك لع،َ لع ْيكك َب ْل ُلككوَُن ا َع َيِْج لفككي َو



له َوُا ْف لس َأ لز ُرو ْع ْلَم َهككاَ،َ ا َع لر َوُا ّيككَز َك َتَم َت لن،َ َعككْن لل ْأ َ الّضكك لبَه َول َت َلككىَ َتْْشكك َع
لل،َ له ْلَجاَ َعلََْمُة ا لس َو لن ُرو ْأ ْيٍن ُكّل َتْْحتَْ َأّن الّض ًبككاَ،َ َع ْق ْيككَس ُث َل َتْْحككتَْ َو

لن ُيوُ لز ُع ْعك ْلَم ٌء،َ ا ْيًِضككاَ،َ َشككْي َأ ُطكوَُم إّن َو لز ُخْر ْعك ْلَم ٌق ا لقيكك له،َ لمكْن َد لل َأْصك

ْيَس َل للَك َو َذ ْأُن،َ َك ّبَماَ الّض َدْت َوُر ُهْم َكَس َد ْن َهاَ الّروُس،َ لع َن ُطوُ لل َيْخ َف لمْن [
لد َغ ْل َعلََْمكُة ا َو لة.َ  ّيِ لر ّط لس]ُّ ال لتْ لباَلّرو لئ َبكاَ ْل ك ا ّن َأ َهكاَ]ُّ  ْن لم لسكُل [ ْن َم َتْ ْظ َع ْل ا

َق لقي ّد لذيِ ال ّل لع لفي ا َل ْب ْلَم ْلُمَسّمىَ ا لة،َ ا َك ْوُ ُتككُه،َ ُتَْشككّم ُثككّم لباَلّش لئَح لإْن َرا َفكك
ّيًرا َكاََن َغ َت َوُ ُم ُه لئتٌْ،َ َف ُهْم َباَ ْن لم لريِ َمْن َو َت ْهَن َيِْش لن ُد َدا ْبك َْل لر ا لط ْلَقككاَ لمككْن ا

لء،َ َوُا ُطُه الّش لل َيِْخ لن َو ْه ُد لع،َ لب لر َكاَ َْل لقي ا َيِْس له َو َة؛ُ لب َد لريِكك ّث لبككُر ال َت ْع َي لهككْم َف ْي َل َع
لسُب َت ْلُمْح َع ا لمي للككَك،َ َج َ َذ لرُج َول لة لمككْن الككّروَس ُيِْخكك ُغّمكك ْل ّتككىَ ا لهككَي َح َت ْن َيِ

َهاَ،َ ُكوُُن ُنْضُج َيِ ُه َو َد ْن ْلُح،َ لع لم ْل لق ا لقيَن َوالّسّماَ ُه َمْسُحوُ ُثَر ْن َي َهككاَ لل ْي َل َد َع ْعكك َب
لع،َ ْي َب ْل ّلُه ا َال َلُم.َ.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لني {ا ّثاَ َبُة ال لحْس ْل َلىَ َعَشَر:ِ ا لئي َع َ لك} َقلْ الّسَم
ْؤَمُروَن      ٍم ُكّل ُيِ ْوُ لل َيِ َغْس لهْم،َ لب لف َفاَ لهْم لق لق َباَ ْط َأ لتي َو ّل ُلوَُن ا لم َهاَ َيِْح لفي

ُثككُروَن الّسَمَك،َ ْن َيِ َهككاَ َو ْلككَح لفي لم ْل َق،َ ا ْلَمْسككُحوُ ٍة ُكككّل ا َلكك ْي َد َل ْعكك لل؛ُ َب َغْسكك ْل ا
للَك َذ َك ُلوَُن َو َع ْف لهْم َيِ لن لزيِ َوُا ْلُخوَُص؛ُ لبَم ُهْم ا ّن لل

َذا َ ُلوُا إ َف َهاَ َعْن َغ لل َفككاََح َغْسكك
َهاَ،َ ُن ْت ُثَر َن َك َهاَ،َ َو َذا َوَسُخ لإ َع َف لض َهاَ ُو ّيِ الّسَمُك لفي لر ّط ّيَر ال َغ َد لريُِحُه َتْ َفَس َو

ْعُمُه،َ ُغوَُن َط لل َباَ ُيِ لل لفي َو لك َغْس ْعد الّسَم له،َ َب ّق له َش لف لظي ْن َتْ له َو لت َي لق ْن َتْ لمككْن َو
له،َ لد ْل له،َ لج لس ُلوُ ُف ُثُروَن ُثّم َو ْن له َيِ ْي َل ْلَح،َ َع لم ْل َق ا لقي ّد َوَشْرُط َوال لة - [ َعَشَر ْل ا

َطككاٍَل،َ ْطككُل َأْر لقيككٍق]ُّ،َ لر َنُه ُثككّم َد ُلككوُ ْق َد َيِ ْعكك لجككّف َأْن َب َ لمككْن َيِ َول له.َ  لتْ َو َدا َنكك
ُطككوَُن لل لئتَْ الّسككَمَك َيِْخ َبككاَ ْل ّيِ،َ ا لر ّط َعلََْمككُة لبككاَل ّيِ َو لر ّطكك لشككيَمُه َأّن ال َياَ َخ
ٌة،َ لئتُْ ُمْحَمّر َباَ ْل ْيَس َوا للَك،َ َل َذ لغي َك َب ْن َيِ لف َو لريِ َع ْل َد َأْن لل ّق َف َت للّي َيِ ْق ْلَم ُكككّل ا
ٍة َع َد َسككاَ ْنكك لة لع َبكك ْي لب َغ لسكك َت ْلُمْح ْنككُه؛ُ ا َ َع َئلْ ُه لل ُلككوُ ْق لن َيِ ْه ُد لم لبكك الّشككْح

لج َتْخَر ْلُمْس لن لمْن ا ُطوُ لك،َ ُب ُطككوُا الّسَم لل َيِْخ َذا َو ْهَن َهكك ّد لتْ الكك ْيِ َد لبككاَلّز ْنكك لع
له.َ [،َ لي ْل ُد َق َوُ َأْج للَي َماَ َو له ُق ْيَرُج]ُّ،َ لب َ الّشكك َنُه َول ُلككوُ ْق لتْ َيِ ْيِ لد لبككاَلّز َعككاَ ْلُم َذا ا إ

ّيَر َكاََن َغ َت لة،َ ُم لئَح َ الّرا لرُجوَُن َول للّي الّسَمَك ُيِْخ ْق ْلَم لمْن]ُّ ا ّتىَ [ لهككَي َح َت ْن َيِ
لر لمْن ُنْضُجُه،َ ْي ْلٍق َغ لتَراٍق.َ َ و َس [ل]َُّ اْح
َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  لذيِ الّسَمُك { ّل َلىَ ُيِْحَمُل ا لد إ َ لبلْ ْل ْو ا ُد َأ ْكَسكك لفككي ُيِ

لن،َ لز ْلَمَخاَ لخ،َ ا لسي َف ْل َكاَ ] َ َفلْ لخ]ُّ  لر َطاَ َب ْل َقّشُر َوا ُلوُُسُه،َ ُتْ ُق [،َ ُف ّثكك َوُ ُيِ لكْن]ُّ  َل َو
لح،َ ْل لم ْل ّيَماَ لباَ ُءوُسُه،َ لس لشيُمُه،َ ُر َياَ لإّن َوَخ َد َفكك ّدو ّوَل الكك ُد َمككاَ َأ ّلكك َوُ َت َهككاَ؛ُ َيِ لفي
َتككىَ لذَر َوَم ُد الّسككَمُك َمكك ْكُسككوُ ْلَم لريِككُح،َ ا ّط َلككىَ ُيِْرَمككىَ َأْن َوَجككَب َوال َع

لل لب ْلَمَزا لرَج ا لد،َ َخاَ َل َب ْل ّلُه ا َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل للُث {ا ّثاَ لفي ال لة َعْشَر:ِ  َب لحْس ْل َلىَ ا لخيَن} َع ّباَ ّط ال
ْؤَمُروَن      لة ُيِ َي لط ْغ َت لهْم،َ لب لني َوا َهاَ َأ لظ ْف لح لب،َ لمْن َو َباَ ّذ َوُاّم ال َه لض،َ َو َْلْر ا
َد ْع َهاَ َب لل لء َغْس ْلَماَ ْلَحاَّر،َ لباَ لن،َ ا َناَ ُْلْشكك َ َوا َأل ُبُخككوُا َو ْط لز ُلُحككوَُم َيِ ْعكك ْلَم َع ا َمكك



لم لن،َ ُلُحوُ ْأ َ الّض لل ُلُحوَُم َول لب لْل َع ا لم َم لر،َ ُلُحوُ َق َب ْل َ ا َئلْ َهككاَ لل َل ُك ْأ لقٌه َيِ لمككْن َنككاَ
لض ْلَمككَر ُكككوُُن ا َت ًباَ َف َب لبككُر َسكك َت ْع َيِ َو له.َ  لسكك ْك َن لهككْم لل ْي َل َع لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح َة [ا ْثككَر َك

َدام،َ لْل ّلَة ا لق لم،َ َو ّلْحكك لإّن ال ُهككْم َفكك َثَر ْك ّلوَُن َأ ْهَن،َ َيُِسكك ّد َنُه الكك ُغككوُ لر ْف ُيِ لفككي َو
لر،َ ْد لق ْل ُفوُ ا ْط َي َلىَ َف له َع لم،َ َوْج َعككاَ ّط َتككّر ال ْغ َي له َف ّنككاَُس،َ لبكك ّنككوَُن ال ُظ َيِ لمككْن َو
لة ْثَر َعلََْمُة َك َو لم.َ  ّلْح لم ال لز َلْح ْع ْلَم لر لفي ا ْد لق ْل َهاَ،َ ا ُد َوُا َهاَ،َ َس ُت ُهوَُم ّقُة َوُز لد َو

َهكاَ،َ لم َظاَ َبكُر لع َت ْع ُيِ لهكْم َو ْي َل ُغّشكوَُن َمكاَ َع له َيِ لعَمكَة،َ لبك ْط َْل ُهْم ا ّن لإ ُغّشكوَُن َفك َيِ
َة لضيَر ْلَم لق،َ ا لقي ّد ُد لباَل لزيِ َي َهككاَ،َ لفي َف لن َهاَ؛ُ َوْز ُد لقكك ْع َيِ ُهككْم َو ْن لم َهاَ َمككْن َو ُد لقكك ْع َيِ

لق لقي َد َْلُرّز لب لذ ا لمي لم،َ َوالّس لع ّناَ ُهْم ال ْن لم ُغككّش َمْن َو ّطككَة َيِ َه َب ْل لس،َ ا َقككاَ ْل ُق ْل لباَ
َعلََْمُة للَك َو له َذ ّل ْيُل ُك لم َم َعاَ ّط َلىَ ال لة،َ إ ُهْم الّسْمَر ْن لم ُد َمْن َو لق ْع ّيككَة َيِ لن َب ّل ال

لب ُكْس ْل ْو لباَ َ َأ ْوُل َل َو ّنَشاَ.َ  ّني لباَل ّبككَه َأْن َأَخككاَُف َأ َن َ َمككْن ُأ َلككىَ َلككُه لديِككَن ل َع
لة،َ لغّش لعَم ْط َْل َكْرت ا َذ للَك لمْن َل ًة ُجَملًْ َذ لثيَر لف لفي َك َ لتلْ َء اْخ َياَ لمككْن َأْشكك

َهاَ،َ لر لص َناَ ّني َع لك َل ْعَرْضتْ َو َهاَ َعْن َأ لر ْك َفًة لذ َهاَ،َ لمّمْن َمَخاَ ّلُم َع َت َهككاَ َيِ ّلُم َع ُي َف
ْد َق َو لس.َ  ّناَ َكَر للل ُقككوُُب َذ ْع ّيِ َيِ لد ْنكك لك ْل له لفككي ا لت َل لة لرَسككاَ َفكك ْعُرو ْلَم لم ا " لباَْسكك

ُء َياَ لخ لكيْم لئ َباَ ّط َوُاَن ال ْل َأ ٍم "  َبُخ  َلْح ْط لر لمْن ُتْ ْي ٍم،َ َغ ْلككَي َلْحكك َق ٍد َو ُبككوُ لمككْن ُك
لر ْي ٍد،َ َغ ُبوُ لر لمْن َوُمّخ ُك ْي ُق،َ ُمّخ،َ َغ لن َقاَ َن لن َو ْيِ َد َطْر لر لمْن َو ْي ٍم،َ َغ ُعّجككٌة َلْحكك َو
لر لمْن ْي ْيٍض،َ َغ َذاٌب َب لر لمككْن َوُجوُ ْيكك ٌة َأُرّز،َ َغ َو َ لر لمككْن َوَحلْ ْيكك َ َعَسككٍل،َ َغ َول

ٍر،َ ّك َوُاٌن ُس ْل َأ ٌة َو لثيَر لر لمْن َك ْي َهاَ َغ لر لص َناَ ُطوُُل َع َهاَ،َ َيِ َ َشْرُح لديِ ل َت ْه َهاَ َيِ ْي َل إ
ّباَُخوَُن،َ ّط ْكتْ ال َأْمَس لبُر َعْن َف َت ْع َي َف َهاَ.َ  لر ْك لهككْم لذ ْي َل َع لسُب]ُّ  َت ْلُمْح للككَك،َ [ا َذ

َ َئلْ ُكوَُن لل ٌد َيِ ُفُه،َ َأَح لر ْع ّلُه َيِ َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل َع {ا لب لفي الّرا لة َعَشَر:ِ  َب لحْس ْل َلىَ ا الهرائسيين} َع
ْوَسُط      لر َأ َياَ لة لع لريَِس َه ْل لمْن ا لر -  ْي ْيٍف َغ َلككىَ َح َ الهرائسككيين،َ َع َول
لسيَر ْع َلىَ َتْ لس َع ّناَ ُكّل ال لل لح لمككْن َصككاٍَع -  َقْمكك ْل لنَي ا َواٍق َثَمككاَ لم لمككْن َأ َلْحكك
لن،َ ْأ ْطٌل الّض لر لم لمْن َو لر،َ َلْح َق َب ْل ُكككوُُن ا َيِ لة َلْحككُم َو لريَِسكك َه ْل ًناَ ا لمي ّيككاَ،َ َسكك لت َف

ّياَ لق لن لمْن َن ّدَر لد،َ ال َد ُغ ْل لق،َ َوا ُعُرو ْل لب،َ َوا ْعَصككاَ َْل ّيِككاَ َوا لر ْيككَر َط َ َغككّث،َ َغ َول
لر ّي َغ َت لة،َ ُم لئَح لغككي الّرا َب ْن َيِ َعككَل َأْن َو لء،َ لفككي ُيِْج ْلَمككاَ لح ا ْلكك لم ْل َعًة َوا ّتككىَ َسككاَ َح
له لفي َماَ َيِْخُرَج لن ْط لم،َ لمْن َب ّد ْغَسَل ُيِْخَرَج،َ ُثّم ال ُيِ ٍء َو لر لبَمككاَ ْيكك للككَك،َ َغ ُثككّم َذ
ْنَزَل لر لفي ُيِ ْد لق ْل لة ا لف،َ لبَحْضَر لريِ َع ْل َتككُم ُثّم ا لم ُيِْخ َتْ َذا لبَخككاَ لإ َفكك لب.َ  لسكك َت ْلُمْح ا
ْقتُْ َكاََن لر َو لريُِف،َ َحَضَر الّسَح َع ْل َكَسَر ا َتَْم،َ َو ْلَخاَ َهاَ ا َهَرُسككوُ لة َو لبَحْضككَر

لف،َ لريِ َع ْل َ ا َئلْ ُلوُا لل لشي ّلْحَم َيِ َهاَ،َ ال ْن ُه لم ُدو لعي ُيِ َهاَ َو ْي َل لد،َ لمككْن إ َغكك ْل ُهْم ا َثُر ْك َأ َفكك
َعُل ْف للَك،َ َيِ َذا َذ َتككْم َلْم إ له ُيِْخ ْيكك َل ُهككْم َع ْن لم َو ْدُر.َ  لقكك ْل ُغككّش َمككْن ا لريَِسككَة َيِ َه ْل ا

لس َقاَ ْل ُق ْل لر،َ لباَ ّب َد ْلُم ُهْم ا ْن لم ُع َمْن َو َتاَ ْب ْغُموَُمَة الّروَس َيِ ْلَم َد ا ْنكك َهاَ لع لد َكَسككاَ
لخيَصًة،َ لسُل ُثّم َر ْن َهاَ َيِ لفي َلْحَم ُلُه]ُّ  َع َيِْج َو لة،َ [ لريَِس َه ْل ُهْم ا ْن لم ُق َمْن َو ُل َيِْسكك

لر َلْحَم َق َب ْل ْو ا لل،َ َلْحَم َأ ْلَجَمكك ُفككُه ُثككّم ا ّف ُه ُيَِج لخُر ّد َيِكك ُه،َ َو َد ْنكك َذا لع لإ َنككُه َفكك َك َأْم

َعَمُل ْل َعُه ا َق لء لفي َن ْلَماَ ْلَحاَّر ا َعًة،َ ا َعُه ُثّم،َ َساَ ّبَمككاَ لفي َوَض َوُر لة.َ  لريَِسكك َه ْل ا



لقَي ُهْم َب َد ْن لر لفي لع ُدو ُق ْل َلٌة،َ ا َهككاَ َفْض ُطوُ َل لة لفككي َفَخ لريَِسكك َه ْل لد.َ لمككْن ا َغكك ْل ا
لعي ُيَرا لسُب َف َت ْلُمْح َع ا لمي للَك َج لم.َ  َذ ْت ْلَخ لباَ

ُكوُُن      َيِ َو َفْصٌل}:ِ  ْهُن { لة ُد لريَِس َه ْل ّيِاَ ا لر ّيَب َط لة،َ َط لئَح ْد الّرا لمَل َق َع
له َد لفيكك ْنكك له لع لي ْل َكاَ َسكك َط ْلُمْصكك لنّي،َ ا لصككي ّداَر لبككُر َوال َت ْع َيِ لسككُب]ُّ َمككاَ َو َت ْلُمْح [ا

ُغّشوَُن له َيِ ْهَن،َ لب ّد لإّن الكك ُهككْم َفكك ْن ُذ َمككْن لم ْأُخكك َظككاََم َيِ لر لع َقكك َب ْل لل،َ  ا ْلَجَمككاَ َوا
لس،َ َهاَ ُثّم َوالّرو ُق ُل ًقاَ َيِْس ْل ًدا،َ َس ّي َيْخُرُج َج َهاَ َف ْن ْهٌن لم لثيٌر،َ ُد َنُه َك َيْمُزُجككوُ َف

لن ْه ُد لة،َ لب لريَِس َه ْل ُق ا لريِ ّط َلىَ َوال لة إ َف لر ْع للَك َم ّنك َذ ّطُر َأ َق ْنُه ُتْ ًئاَ لم ْي َلىَ َش َع
ٍة،َ َط َ لإْن َبلْ َلْم َساََل،َ َف ْد،َ َو ْو َيِْجُم ُنُه َكاََن َأ ْوُ ّفاَ،َ َل لش َوُ ُم ُه ْغُشوٌُش َف لبَمككاَ َم

ُه،َ َنككاَ َكْر ُهْم َذ ْأُمُر َيِكك لل َو َغْسكك لب لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح لر [ا ُدو لن ُقكك ْه ّد َهككاَ،َ الكك لف لظي ْن َتْ َو
َهاَ،َ لح للي َتْْم َ َو َئلْ ّيَر لل َغ َت َهاَ،َ َتْ ُت لئَح َهاَ،َ َرا ْعُم َط ُد َو ّل َوُ َت َي َهاَ َف ُد،َ لفي ّدو َذا ال لإ َد َف لعيكك ُأ

ْهُن ّد ًياَ ال لن َثاَ َهاَ]ُّ  ْي َل ّيًرا َصاََر [إ َغ َت لفي ُم لة،َ [ لئَح لم]ُّ،َ الّرا ْع ّط ّلُه َوال َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لمَس {ا ْلَخاَ لفي ا لة َعَشَر:ِ  َب لحْس ْل َلىَ ا النقاَنقيين} َع
َلىَ      ُْلو ُكوَُن َأْن ا ُهْم َتْ ُع لض َوُا لتي َم ّل ُعوَُن ا َن َهاَ َيِْص َق لفي لن َقاَ ّن لب ال لة لبُقْر ّك لد

لب،َ لس َت ْلُمْح ُهْم ا َي لع ُيَرا له،َ لل لن ْي َع لإّن لب ُهْم َف َهاَ لغّش لثيٌر لفي َ َك ُد [ل َكككاَ ْعككَرُف]ُّ َيِ ،َُيِ
ُهْم ْأُمُر َيِ لة َو َي لق ْن َت لم،َ لب ّلْحكك له،َ ال لتْ َد ْوُ له،َ َوَجكك لن لتْسككَماَ لة َواْس ُعوَُمكك ُن له َو ّقكك َلككىَ َد َع

لم ُقَر ْل ُكْن ا َي ْل َو لة.َ  َف لظي ّن ُه ال َد ْن ٌد لع لح ّق لحيَن َوا ُد ّلْحككَم،َ َيِكك ٍة ال ّبكك َذ لم ُد لب ْطككُر َيِ
َباََب،َ ّذ َهككاَ]ُّ الكك لب ] َ ُطككوَُن َول لل َعككُه َيِْخ َبَصككَل،َ َم ْل لزيَِر ا َبككاَ َْل لبككَل َوا َوُا ّت َ َوال إل

لة لف،َ لبَحْضَر لريِ َع ْل َلَم ا ْع َي ُه لل َداَر ْق لن،َ لم َوُْز ْل َنُه ُثّم لباَ َد َيِْحُشككوُ ْعكك للككَك َب لفككي َذ
لن لريِ ْلَمَصاَ لبُر ا َت ْع َيِ َو لة.َ  ّي لق ّن لهْم ال ْي َل ُغّشوَُن َماَ َع له َيِ َق،َ لبكك لن َقككاَ ّن لإّن ال ُهككْم َفكك ْن لم

َهاَ َمْن ُغّش لم َيِ ُلُحوُ لس لب لة،َ الّرو ْغُموَُمكك ْلَم ُهككْم ا ْن لم َهاَ َمككْن َو ُغّشكك لد،َ َيِ ُبوُ ُك ْل لبككاَ
َلىَ،َ ُك ْل لب،َ َوا ُلوُ ُق ْل ُهْم َوا ْن لم َهاَ َمْن َو ُغّشكك لم َيِ ّلُحوُ لة لبكاَل َعك لق َوُا ْل لة،َ ا َلك لزيِ َه ْل ْو ا َأ

َهاَ ُط لل لم َيِْخ ُلُحوُ لل،َ لب لب لْل لر ا َق َب ْل ُهْم َوا ْن لم َو لة.َ  َع لق َوُا ْل َء َيِككُرّش َمْن ا ْلَمككاَ َلككىَ ا َع
لم ّلْح ْقتَْ ال ّقُه،َ َو ُهْم َد ُع َن َيْم َف لسُب [ َت ْلُمْح للَك]ُّ،َ لمْن ا ُهْم َذ ْن لم َيِْحُشككوُ َمْن َو

لم السنبوُسك ُلُحوُ لك لب لة،َ الّسَم ّيِ لوُ ْلَمْش لل،َ ا لب َوُا ّت ُهككْم َوال ْن لم َهاَ َمككْن َو ُغّشكك َيِ
َ لقلْ َباَ ْل لتْ لباَ ّب َن ْلُم لر،َ ا ْقُشوُ ْلَم لض ا َياَ َب ْعككَرُف َو ُيِ َو لل.َ  َبَص ْل ُع ا لميكك للككَك َج َأْن َذ لبكك

ّق َق َيُِش لن َقاَ ّن لسُب]ُّ ال َت ْلُمْح ْبَل [ا َهاَ،َ َق لي ْل لهككَر َق ْظ ُي َهككاَ َمككاَ َف َذا لفي لإ َو لن.َ  ْيكك َع ْل لل
َعتْْ لض لة لفي ُو َ ْقلْ لم ْل َ ا ُد َفلْ َكاَ ْعككَرُف؛ُ َتْ ُهككْم ُتْ ّن لل

َهاَ َ َن ْنُخُسككوُ لد َيِ َذا لباَلّسككّفوُ إ
َبتْْ ّنْضَج،َ َقاََر لسيُل ال َي َهاَ َماَ َف لغّش،َ لمْن لفي ْل لضُجُه ا ْن ُتْ ّناَُر،َ َو َ ال ْعَرُف،َ َفلْ ُيِ
ُكوُُن َيِ َهاَ َو ُن ْه لذيِ ُد ّل َلىَ ا ْق له ُتْ ّيَب لب لم،َ َط ْع ّط لة ال لئَحكك ْيككَر َوالّرا لتيككٍق،َ َغ َ َع َول

ٍر،َ ّيكك َغ َت ُثككُروَن ُثككّم ُم ْن َهككاَ َيِ ْي َل َد َع ْعكك َهككاَ َب لي ْل لزيَِر َق َبككاَ َْل َبككَة،َ ا ّي ّط لبككَل ال َوُا ّت َوال
َقَة ْلَمْسُحوُ للَحَة ا َهاَ،َ الّصاَ ّلُه َل َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لدَس {ا لفي الّساَ لة َعَشَر:ِ  َب لحْس ْل َلىَ ا ّييَن} َع لن َوُا ْل ْلَح ا
َوُىَ      ْل ْلَح ٌع ا َوُا ْن ٌة،َ َأ لثيَر َناٌَس َك َأْج للَفٌة،َ َو َت َ ُمْخ لكُن ل َهاَ ُيِْم ُط ْب ٍة َض َف لص َو لب

ٍر،َ َيككاَ لع َهككاَ [ل]َُّ  ُط َ َلككىَ َأْخلْ لر َع ْد َهككاَ،َ َقكك لع َوُا ْن ْثككُل َأ ّنَشككاَ،َ لم لز،َ ال ْوُ ّلكك َوال



لش،َ ْلَخْشَخاَ لر َوا ْي َغ للَك؛ُ َو ْد َذ َق ُكوُُن َف لثيًرا َيِ َك للَك]ُّ  َذ ْوٍُع،َ لفي [ لليلًْ َن َق لفي َو
ْوٍُع ّنَماَ آَخَر،َ َن لإ ُع َو للَك لفي ُيِْرَج َذ لة]ُّ  َف لر ْع له [َم ّل َلىَ ُك لف،َ إ لريِ َع ْل لغي ا َب ْن َيِ َأْن َو

ُكوَُن َوُىَ َتْ ْل ْلَح لج،َ َتْاَّمَة ا ّنْض ْيَر ال ٍة،َ َغ َئ َ لني ٍة،َ َول َقكك لر َت َ ُمْح ْبككَرُح َول ّبككُة َتْ َذ لم ْل ا
له،َ لفي لد ُد َيِ ْطُر َهاَ َيِ ْن َباََب،َ َع ّذ لبُر ال َت ْع َيِ لهْم َو ْي َل َع لب]ُّ  َتَس ْلُمْح ُغّشككوَُن َمككاَ [ا َيِ
له َوُىَ،َ لب ْل ْلَح ّنُه ا لإ لمْن َف َف لثيٌر:ِ  للَك َك ُهْم َذ ّن أ

َعَسَل َيِْمُزُجوَُن َ ْل ّنْحككَل ا لبككُرّب ال
لم َكْر ْل َعلََْمُة ا َو له [ ّنُه لغّش َذا َأ لمَل إ َلىَ ُح لر َع ّناَ َهَرْت ال لئَحككُة َظ الككّرّب]ُّ،َ َرا
ُهْم ْن لم َعَسَل َيِْمُزُج َمْن َو ْل َقَصَب ا ْل َوُ ا ُه َو لذيِ - [ ّل َنُه ا َة]ُّ - ُيَِسككّموُ ّطككاََر ْلَق ا

لس،َ ْب ّد َعلََْمُة لباَل له َو ّنُه لغّش ُد َأ ُك لل لفي َيِْر لمككْن َأْسَف َو لء.َ  َناَ لْل َوُىَ ا ْلكك ْلَح َمككاَ ا
َغّش لق،َ ُيِ لقي ّد ّنَشككاَ لباَلكك لق َوال لقي َد لبكك َو لز،َ -  ُْلْر لق ا لقي َد لبكك لس،َ َو َد َعكك ْل لر ا لقْشكك لب َو

لم لس َعلََْمُة الّسْم َو له -  ّنُه لغّش ُفوُ َأ ْط َلىَ َيِ له َع لء َوْج ْلَمككاَ َذا ا لرَح إ له،َ ُطكك لفيكك
ْد َق ُغّشوَُن َو لطَف َيِ لش َناَ ْلَخْشَخاَ لذ،َ ا لمي َعلََْمككُة لباَلّس له َو ّنككُه لغّشكك ْطُفككوُ َأ َيِ

َلككىَ له َع لء،َ َوْجك ْلَمككاَ ْيًِضككاَ ا َأ ّنُه َو لإ َهككُر َفكك ْظ له،َ لفككي َيِ لر َكّسكك ْد ُم َقكك ُغّشككوَُن َو َيِ
لطَف ّناَ َياََجّي ال له ْل لذ ا لمي ّوُ لباَلّس ُل ْق ْلَم لك،َ ا لكْشكك ْل ْد لباَ َقكك ُغّشككوَُن َو لطَف َيِ ّنككاَ ال
َفَر َْلْص لتْ،َ ا لتي َف ْل َعلََْمُة لباَ لع لغّش َو لمي ْلَج ّنُه ا ُفككوُ َأ ْط َلككىَ َيِ له  َع لء،َ َوْجكك ْلَمككاَ ا
ُهْم ْن لم ُغّش َمْن َو لتْ،َ البسندود َيِ لتي َف ْل ّبَماَ لباَ ُه َوُر ُلككوُ لم لق َع لقي َد لس،َ لبكك َد َعكك ْل ا
ُهْم ْن لم ُغّش َمْن َو ْعَب َيِ لل،َ َك َغَزا ْل ْلُمَشاََش ا لد،َ َوا ْن َق ْل َعلََْمُة لباَ له َو ُلُه لغّش ْي َم

َلىَ لة،َ إ ُهْم الّسْمَر ْن لم َو لد.َ  َوُا ُغككّش َمْن َوالّس َيككَة َيِ لب َ َكَة الّزل ّب ْلُمَشكك لد ا ْنكك َق ْل لباَ
لل،َ ُلككوُ ْلَمْح َوًُضككاَ ا لل،َ َعككْن لع َعَسكك ْل ْد ا َقكك ُغّشككوَُن َو لئَص َيِ َبككاَ ْلَخ لعَمككَة،َ ا ّناَ ال

َبَة ْط ّيَة َوالّر لن ُبوُ ّنَشاَ َوالّصاَ لج لباَل لر ْلَخككاَ ّد،َ َعككْن ا ْلَحكك َعلََْمككُة ا َهاَ َو َهككاَ لغّشكك ّن أ
َ

ّتتُْ،َ َتَف َذا َتْ لإ َتْتْْ َو ُهْم َباَ ْن لم َو ُغّش َمْن ُخّمَرْت.َ  ّيَة َيِ لب ْوُ ّن لق،َ ال لقي ّد ُهككْم لباَل ْن لم َو
ُغّش َمْن لذيِ الخشكناَنج َيِ ّل َبُز ا لر،َ لفي ُيِْخ ّنوُ ّت ّنُه ال لإ َذا َف ْغُشوًُشككاَ،َ َكاََن إ َم

َع َقكك لر لفككي َو ّنككوُ ّت َقَط،َ ال ُع َوَسكك لميكك لش َوَج لة ُغُشككوُ َو َ ْلَحلْ َ ا لفككي َتْْخَفككىَ ل
َهاَ،َ لر َظ ْن َهاَ،َ َم لق ْو َذ لبُر َو َت ْع َي لهْم َف ْي َل لسُب َع َت ْلُمْح َع ا لمي للَك َج ّلُه َذ َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل َع {ا لب لفي الّساَ لة َعَشَر:ِ  َب لحْس ْل َلىَ ا لة} َع َل لد َياَ الّص
لليُس     ْد َذا َتْ لب،َ َه َباَ ْل لذيِ ا ّل َا ُه َو َد ْع لثيٌر،َ َب َ َك لكُن ل له َحْصُر ُيِْم لت َف لر ْع َلىَ َم َع

لحَم َفَر لم.َ  ّتَماَ ّلُه ال َظَر َمْن ال له،َ َن َعَرَف لفي لتْخَراَج َو له،َ اْس لش َهككاَ ُغُشوُ َب َت َك َف
له لفي لشي َوُا ًباَ َح لريِ ْق َلككىَ َتْ له إ ّلكك َلىَ،َ ال َعككاَ لهككَي َتْ َلككىَ َأَضككّر َف لق َع ْلكك ْلَخ لمككْن ا

َهاَ؛ُ لر ْي لقيَر،َ َللّن َغ َقاَ َع ْل َبَة ا لر َْلْش َفُة َوا لل َت لع،َ ُمْخ لئ َباَ ّط لة،َ ال لزَج َْلْم لويِ َوا َدا ّت َوال
َلىَ لر َع ْد َهاَ َق ْن لم َف َهاَ.َ  لت لزَج ُلُح َماَ َأْم لمَزاٍج،َ للَمَرٍض َيِْص َذا َو لإ لضككيَف َف َهككاَ ُأ ْي َل إ

َهاَ ْيُر َهاَ َغ َف َهاَ،َ َعْن َأْحَر لج َأَضّرْت لمَزا لض َف لريِ ْلَم َ لبككاَ َلككَة؛ُ ل لجُب َمَحاَ َوُا ْل َفككاَ
َلىَ لة َع َل لد َياَ ُبوُا َأْن الّص لق ّلَه ُيَِرا للَك،َ لفي َوَجّل َعّز ال لغي َذ َب ْن َيِ لب َو لس َت ْلُمْح لل

ُهْم،َ َأْن َف ّوُ ُهككْم ُيَِخ َظ لع َيِ ُهْم َو لذَر ْنكك ُيِ َبككَة،َ َو ُقوُ ُع ْل لزيِككَر،َ ا ْع ّت لبككُر َوال َت ْع َيِ لهككْم َو ْي َل َع
ُهْم لقيَر لمْن ُكّل لفي َعَقاَ َف ُبوٍُع.َ  لهْم ُأْس لش لة ُغُشوُ ُهوَُر ْلَمْش ُهْم ا ّن أ

ُغّشوَُن َ َيِ
ُيككوَُن ْف َْل ّيِ ا لر لمْصكك ْل لف ا َياَ لشكك َنُه ماَميتككاَ،َ لب ُغّشككوُ َيِ ْيًِضككاَ َو لة،َ َأ ُعَصككاََر لق لب َوَر

ْلَخّس ّيِ،َ ا َبّر ْل َنُه ا ُغّشوُ َيِ ْيًِضاَ َو َعلََْمككُة َأ َو لغ.َ  له لباَلّصْم ّنككُه لغّشكك َذا َأ لذيِككَب إ ُأ



لء ْلَمككاَ َهككَرْت لباَ لئَحككٌة َلككُه َظ لة َرا لئَحكك لن،َ َكَرا َفككَرا ْع ْغُشوًُشككاَ َكككاََن إْن الّز َم
لإْن باَلماَميتاَ،َ َنتْْ َو ُتككُه َكككاَ لئَح َفًة،َ َرا لعي َوُ َضكك ُهكك لشككٌن،َ َو ْغُشوًُشككاَ َكككاََن َخ َم
لة ُعَصاََر ْلَخّس؛ُ لب لذيِ ا ّل َا َوُ َو لفي ُمّر ُه لن َصككاَ ْوُ ّلكك لعيُف ال لة،َ َضكك ّوُ ُقكك ْل ُكككوُُن ا َيِ

ْغُشوًُشاَ ْد َم َق َو لغ.َ  ْوَُن لباَلّصْم ْغَش لة الراوند َيِ َتكك ْب َن لب لنّي]ُّ  َقككاَُل [الّصي َهككاَ:ِ  ُيِ َل
ُد ْن َو َواّب َرا ّد ُبككتُْ ال ْن َعلََْمككُة َتْ َو لم.َ  له لباَلّشككاَ َد الراونككد َأّن لغّشكك ّيكك ْلَج َوُ ا ُهكك

َْلْحَمُر لذيِ ا ّل َ ا لئَحَة ل ُكككوُُن َلُه،َ َرا َيِ ًفككاَ،َ َو لفي ُه َخ َوُا ْقكك َأ لذيِ َو ّلكك َلُم ا لمككْن َيِْسكك
لس،َ َذا الّسوُ لإ َع َو لق لفي ُن َكاََن [ لء]ُّ  ْلَماَ له لفي ا لن ْوُ ٌة،َ َل ْفَر َلَف َوَماَ ُص له َخاَ لذ َهكك

َفَة ْغُشوًُشاَ َكاََن الّص ُه لبَماَ َم َناَ َكْر ْد َذ َقكك ُغّشككوَُن َو لشككيَر َيِ َباَ ّط لم ال َظككاَ لع ْل لباَ
لة َق ْلَمْحُرو لتْيَن،َ لفي ا َتْاَ َْل َفُة ا لر ْع َهاَ َوَم َهككاَ لغّشكك ّن أ

َذا َ لرَحككتْْ إ لء لفككي ُط ْلَمككاَ ا
ْظككُم،َ َرَسككَب َع ْل َفككاَ ا َط لشككيُر،َ َو َباَ ّط ْد ال َقكك َغّشككوَُن َو َبككاََن ُيِ ّل َكَر ال ّذ الكك

لغ،َ باَلقلفوُنية،َ َفُة َوالّصْم لر ْع له َوَم ّنُه لغّش َذا َأ لرَح إ لر لفككي ُطكك ّنككاَ َبككتْْ ال َه َت ْل ا
َنتْْ القلفوُنية،َ َدّخ َفاََحتْْ َو َهاَ،َ َو ُت لئَح ْد َرا َق ُغّشوَُن َو ّتْمَر َيِ ّيِ ال لد ْنكك لم له َلْحكك لب
لص،َ لْلّجاَ ْد ا َق ُغّشكوَُن َو ْلَحَضكَض َيِ لر ا لكك َع لتْ،َ لب ْيِك لر الّز لئك لر؛ُ َوَمَرا َقك َب ْل لفكي ا

لتْ ْق له،َ َو لخ ْب َفُة َط لر ْع له َوَم ّنُه لغّش َذا َأ لرَح إ ْنككُه ُط ٌء لم لر لفككي َشككْي ّنككاَ لإّن ال َفكك
للَص ْلَخاَ لهُب،َ ا َت ْل َذا ُثّم َيِ َتُه إ ْي َف ْط َد َأ ْع لب َب َهككاَ لت ْل لل لصككيُر ا ٌة َلككُه َيِ َوُ ْغكك لن َر ْوُ َلكك َك

لم،َ ّد ْيًِضاَ ال َأ لإّن َو َد َف ّي ْلَج ْنُه ا ُد،َ لم َوُ ُيَِرىَ َأْس ُلُه َو لخ لتّْي َدا ُقوُ لن،َ َيِاَ ْوُ ّل َ َوَماَ ال ل
لهككُب َت ْل َ َوَمككاَ َيِ ّغككي ل ُكككوُُن ُيَِر ْغُشوًُشككاَ َيِ ُه،َ لبَمككاَ َم َنككاَ َكْر ْد َذ َقكك ُغّشككوَُن َو َيِ
ُقْسَط ْل لل ا ُأُصوُ َفُة لب لر ْع َوَم لن.َ  لس له الّرا ُقْسككَط َأّن لغّش ْل لئَحكٌة،َ َلكُه ا َذا َرا لإ َو

َع لض َلككىَ ُو لن َع ّلَسككاَ ُكككوُُن ال ْعككٌم،َ َلككُه َيِ لسككُن َط لف َوالّرا َ لخلْ للككَك،َ لب ْد َذ َقكك َو
ُغّشوَُن ْغَب َيِ لل ُز ُب ْن لب الّس ْغ لس،َ لبُز َقاَ ْل ُق ْل َفككُة ا لر ْع له َوَم ّنككُه لغّشكك له َأ لع َوُْضكك لب

لم لفي َف ْل لثي،َ ا ْغ ْد ُيِ َقكك َو ُق.َ  ُيَِحككّر ُغّشككوَُن َو َ الفربيككوُن َيِ لقلْ َبككاَ ْل لس لباَ لب َيككاَ ْل ا
لق،َ ُقوُ ْد ْلَم ْد ا َق ُغّشوَُن َو َكىَ َيِ َط ْلَمْص لغ ا لل،َ لبَصْم َه ْب ْل

َ ُهْم ا ْن لم ُغككّش لمككْن َو َيِ
ْقَل ْلُم لغ ا ّيِ،َ لباَلّصْم لوُ َق ْل َفككُة ا لر ْع له َوَم ّيِ َأّن لغّشكك لد ْنكك له ْل ُكككوُُن ا لئَحككٌة َلككُه َتْ َرا
ٌة لهَر َذا َظاَ له،َ ُبّخككَر إ ْيككَس لبكك َل له َو ٌة.َ والفككتيموُن لفيكك القريِطشككي َمككَراَر
َنُه ُغّشوُ لمّي،َ َيِ ْيَس لباَلّشاَ َل ٍر،َ َو َنُه لبَضككاَ ُغّشككوُ َيِ ْيًِضككاَ َو لب َأ ْغكك البسككباَيِج،َ لبُز
ُهْم ْن لم ُغّش لمْن َو َة َيِ َد ْلَمْحُموُ لن ا َب َل لع لب ُتوُ َي ْل لد،َ ا ْلُمَجّم َفكُة ا لر ْع َهاَ َوَم َأْن لغّشك

َع َلىَ ُتْوَُض لن،َ َع ّلَساَ لإْن ال ْتُه َف لهَي َقَرَص ْغُشوَُشٌة،َ َف ُهْم َم ْن لم َهاَ َمْن َو ُغّشكك َيِ
ْيًِضاَ لة َأ لنَشاََر لن،َ لب ُقُرو ْل ْعَجككُن ا ُتْ لء َو لغ لبَمككاَ َلككىَ الّصككْم لة َع َئكك ْي لة؛ُ َه َد ْلَمْحُمككوُ ا

ُهْم ْن لم َهاَ َمْن َو ُغّش لق َيِ لقي َد لقلْ،ََ لب َباَ ْل لق ا لقي َد َفُة َو لر ْع َوَم لص.َ  لحّم ْل للَك لغّش ا َذ
له ّل للَصككَة َأّن ُك ْلَخاَ َيُة ا لف لن َصككاَ ْوُ ّلكك ْثككُل ال ْغُشوَُشككَة الغككرىَ،َ لم ْلَم لف َوا َ لخلْ لب

للَك،َ ْد َذ َق ُغّشوَُن َو ْلُمّر َيِ لغ ا لع لباَلّصْم ُقوُ ْن ْلَم لء،َ لفي ا ْلَماَ َفُة ا لص له َو َأّن لغّشكك

للَص ْلَخككاَ ُكككوُُن ا ًفككاَ،َ َيِ لفي ُنُه َخ ْوُ َلكك ٌد،َ َو لحكك َذا َوا لإ لسككَر َو َهككَر ُك له َظ ٌء لفيكك َياَ َأْشكك

لل ْك لر َكَش َفاَ ْظ َْل ُء،َ ا ْلَساَ لبُه َم ْلَحَصىَ،َ ُتْْش ُكوُُن ا َتْ لئَحٌة َلُه َو َبككٌة،َ َرا ّي َوَمككاَ َط
ْنُه َكاََن لقيلًْ لم ُنُه َث ْوُ َل ْوُُن َو لتْ َل ْف َ الّز ْيَر َفلْ ُهْم َخ ْن لم َو له.َ  ُغّش لمْن لفي لقْشَر َيِ

لن َباَ ّل لر ال ُقُشوُ لر لب لر،َ َشَج َب ْوُ َن َفُة الّص لص له َو َقىَ َأْن لغّش ْل لر،َ لفككي ُيِ ّنككاَ لإْن ال َفكك
َهَب َت ْل َفاََحتْْ ا لئَحٌة َلُه َو َوُ َرا ُه َف َبٌة]ُّ  ّي َط للٌص،َ [ لإْن َخككاَ ّد َكككاََن َو َوُ لباَلّضكك ُهكك َف



ْغُشوٌُش،َ ُهككْم َم ْن لم ُغككّش َمككْن َو لر المرزنجككوُش َيِ لبككْز ْد الحنككدقوُق،َ لب َقكك َو
ُغّشوَُن َع َيِ لم الّشْم لز لبَشككْح ْعكك ْلَم ْد وباَلقلفوُنيككة،َ ا َقكك َذُروَن َو له َيِكك َد لفيكك ْنكك لع

له لك ْب َق َس لقي َ َد لقلْ َباَ ْل ْو ا لعَم،َ الّرْمَل َأ ّناَ ْو ال ُكْحَل َأ ْل َد ا َوُ َْلْسكك َق؛ُ ا ْلَمْسككُحوُ ا
َعُل ُثّم للككَك ُيِْج َنككًة َذ َطاَ لة،َ لفككي لب َع ْغَشككىَ ُثككّم الّشككْم لع ُيِ لص،َ لباَلّشككْم لل ْلَخككاَ ا

َفُة لر ْع له َوَم ّنك لغّش َذا َأ ْلتْ إ َع َعَة َأْش َهَر الّشْم َهاَ َظ ْد لفي َق َو للَك.َ  ُغّشككوَُن َذ َيِ
ْنَجاََر لم الّز َفُة والقلقند،َ لباَلّرَخاَ لر ْع له َوَم ُبّل َأْن لغّش َهاََمكَك،َ َتْ ْب َهاَ إ لمَسك ْغ َتْ َو

له،َ ّلُك ُثّم لفي َد َهاَ ُتْ َبَة،َ لب ّباَ لإْن الّس لعَم،َ َف لد َوَصاََر َن ْب َوُ َكاَلّز ُهكك للٌص،َ َف لإْن َخككاَ َو
َيّض،َ ْب ّبَب ا َتَْح َوُ َو ُه ْغُشوٌُش،َ َف ْيًِضاَ َم َأ ْتَرُك َو ْنُه ُيِ ٌء لم ْيككَن َشْي لن،َ َب َناَ َْلْسكك ا

لإْن ْدتْه َف لل َوَج َوُ َكاَلّرْم ُه ْغُشوٌُش َف لم،َ َم ْيًِضككاَ لباَلّرَخككاَ َأ لفيَحٌة ُتَْحّمككىَ َو َصكك
لر،َ لفي ّناَ َذُر ُثّم ال َهككاَ،َ َيِكك ْي َل لإْن َع َوُ اْحَمككّر َفكك ُهكك ْغُشككوٌُش َف لإْن باَلقلقنككد،َ َم َو

ّد َوُ َوُ اْس ُه ْد َف َق َو للٌص.َ  َتاَُروَن َخاَ لج لمْن َيِْخ َل للي ْه لْل لد ا َوُ َْلْس َلًجاَ ا للي ْه َأْصككَفَر،َ إ

َنُه ُعوُ لبي َيِ َع َو للي؛ُ َمكك لب َكككاَ ْل َتككاَُروَن ا َيِْخ لج لمككْن  َو َلكك للي ْه لْل لر ا َف َْلْصكك لب ا َعّصكك ْلُم ا
َباََشَة للي،َ ُح لب َكككاَ ْل َنُه ا ُعككوُ لبي َيِ َع َو للي،َ َمكك لب َكككاَ ْل ْد ا َقكك َء َيُِرّشككوَُن َو ْلَمككاَ َلككىَ ا َع
لر َياَ لخ ْل َوُ شنبر،َ ا ُه ُفوٌُف َو ْل لة لفي َم َي لس ْك َْل َد ا ْن له،َ لع لع ْي ُد َب لزيِ َي ُلُه َف ْط لنْصَف لر

ْطٍل]ُّ،َ لر ُهْم [ ْن لم ُذ َمْن َو ْأُخ ّلككّك،َ َيِ ُكُه ال لب َيِْسكك َلككىَ َو لر،َ َع ّنككاَ للككُط ال َيِْخ َعككُه َو َم
َق،َ اْلُجّر ْلَمْسُحوُ َة،َ ا ْغَر ْلَم ُه،َ ُثّم َوا ُد لق ْع ُطُه َيِ ْبُس َيِ ْقَراًصاَ،َ َو ُه ُثّم َأ َكّسككُر ُيِ

َد ْع له،َ َب لف َفاَ ُعُه َج لبي َيِ َلىَ َو ّنُه َع ُهْم َدُم َأ ْن لم َو لن.َ  ْيِ َوُ َْلَخ ّق َمْن ا ُد ْلككَك َيِ لع ْل ّقككاَ ا َد
لريًِشاَ،َ َعُل ُثّم َج له َيِْج ًئاَ لفي ْي َلىَ الجاَوشير لمْن َش َع ُبُخُه]ُّ  ْط َيِ َو لر [ ّنككاَ لفككي ال

لل لل،َ َعَس ّنْح لقي ال ْل ُيِ له َو ًئاَ لفي ْي لن،َ لمككْن َش َفككَرا ْع َذا الّز لإ َلككىَ،َ َفكك َغككىَ،َ َغ َأْر َو
له َطَرَح ْلَك،َ لفي لع ْل َكُه ا َلىَ َوَحّر ّد،َ َأْن إ َت ُلككُه ُثككّم َيِْش ْعَم ْقَراًصككاَ َيِ َذا َأ َد،َ إ َبككَر

ُه،َ َكّسُر ُيِ للُط َو َيِْخ َعُه َو َ الجاَوشير،َ َم َهُر َفلْ ْظ له،َ َيِ َأّماَ لفي ُع َو لمي لن َج َهككاَ ْد َْل ا
لة،َ ّي ّب ّط َهاَ،َ ال لر ْي َغ ُهْم َو ّن لإ َهاَ َف َن ُغّشوُ لن َيِ ْه ُد ْلَخّل لب َد ا ْع َلىَ َأْن َب ْغ َلىَ ُيِ لر،َ َع ّناَ ال
ْطككَرَح ُيِ له َو ْوٌُز،َ لفيكك ْوٌُز َجكك َلكك لزيِككَل َمْرُضككوٌُض،َ َو ُي َتككُه،َ لل لئَح ْعُمككُه،َ َرا َط ُثككّم َو
َنُه ُهْم َيِْمُزُجوُ ْن لم َو لن.َ  َهاَ ْد َْل ُذ َمْن لباَ ْأُخ َوُىَ َيِ لش،َ َن لم لمْش ْل لم،َ ا لس ُثككّم َوالّسْم
ُهَماَ ُن لج ْع َد َيِ ْع لهَماَ،َ َب ّق ُهَماَ َد لصُر ْع َيِ ُع  َو لبي َيِ ُهَمككاَ َو َن ْه َلككىَ ُد ّنككُه َع ْهككُن َأ ٍز،َ ُد ْوُ َلكك
ُهْم ْن لم ُغّش َمْن َو ْهَن َيِ لن ُد َلَساَ َب ْل لن ا ْه ُد لن،َ لب ْوَُسكك َفككُة الّس لر ْع له َوَم َأْن لغّشكك

ّطَر َق ْنُه ُيِ ٌء لم َلىَ َشْي لة َع َق ْغَسَل،َ ُثّم ُصوٍُف لخْر لإْن ُيِ َهككاَ،َ َزاَل َفكك ْن َلككْم َع َو
ّثْر َؤ َهككاَ ُيِكك َوُ لفي ُهكك للٌص،َ َف لإْن َخككاَ ّثككَر َو َهككاَ َأ ْغُشوًُشككاَ َكككاََن لفي ْيًِضككاَ َم َأ لإّن َو َفكك

للَص ْلَخاَ ْنُه ا َذا لم ّطككَر إ لء لفككي ُق ْلَمككاَ ْنَحككّل،َ ا لصككيُر َيِ َيِ لم لفككي َو َوُا لن،َ َقكك َبكك ّل ال
ْغُشوُُش ْلَم ُفككوُ َوا ْط ْثككَل َيِ لتْ،َ لم ْيِكك َقككىَ الّز ْب َيِ ًبككاَ َو لك َق َكوُا ْوُ لء،َ َفكك ْلَمككاَ ْد ا َقكك َو

ْعَرْضتْ ٍء َعْن َأ َياَ ٍة َأْش لثيَر َذا لفي َك لب َه َباَ ْل َهككاَ َلككْم ا ُكْر ْذ لفككّي َأ َهاَ،َ للَخ لغّشكك
َهاَ لج لتَزا للْم لر،َ َو لقي َقاَ َع ْل َفَة لباَ َهاَ َأْن َمَخاَ ّلَم َع َت َ لمّمْن َيِ ّلُس َلُه،َ لديَِن ل َد ُي َهاَ َف لب

َلىَ ّنَماَ َع لإ َو لميَن.َ  لل ْلُمْس َكْرت ا َذا لفككي َذ لب،َ َهكك َبككاَ ْل لفككي ا له َو لر ْيكك ْد َمككاَ َغ َقكك
لهَر ُت ْيَن لغّشُه ُاْش لس،َ َب ّناَ ُه ال َطاَ َعاَ َت َيِ لثيٌر َو ْكتْ َك َأْمَس َو ُهْم.َ  ْن َياٍَء َعْن لم َأْشكك

لر ْي ٍة،َ َغ ُهوَُر ْد َمْش َكَر َق َهاَ َذ َثَر ْك لحُب َأ لب َصاَ َتككاَ لء لك َيككاَ لر؛ُ لكيْم ْطكك لع ْل لحككَم ا َفَر



ّلُه َع َمْن ال َق له لفي َو لد للَك َيِ َتاَُب،َ َذ لك ْل َقُه،َ ا َقككُه َفَمّز ًبككاَ َوَحَر َقّر َلككىَ َتْ له إ ّلكك ال
َوَجّل.َ َعّز

َباَُب ْل لمَن {ا ّثاَ لفي ال لة َعَشَر:ِ  َب لحْس ْل َلىَ ا لريَِن} َع ّطاَ َع ْل ا
لر ُغُشوُُش      ْط لع ْل ٌة ا لثيَر َفٌة َك لل َت ْيًِضاَ - ُمْخ لف َأ َ لتلْ للْخ لس -  َناَ لب َأْج ّطي ال

له،َ لع َوُا ْن َأ لس َو ُن َتَْجاَ لر َو لقي َقاَ َع ْل لة ا ّي ّب ّط َهاَ ال لب َقاَُر َتْ ُكُر لفككي َو ْذ َأ َوَسكك لة.َ  لئَحكك الّرا
للَك لمْن َهَر َماَ َذ َت ُتُه،َ لغّشُه اْش َع ْن لرُض َوَص ْع ُأ لفَي َعّماَ َو ُتُه،َ لغّشُه َخ َع ْن َوَصكك
َ ُه َول َطاَ َعاَ َت لثيٌر َيِ لمْن َك َف ُهْم.َ  ْن للَك لم ُهْم َذ ّن أ

ُلوَُن َ ْعَم لفَجَة َيِ لك َناَ لمْسكك ْل لمككْن ا
لر لج ُقُشوُ َل َْلْم ّيِ،َ والشيطرج ا لد ْن له ْل َهاَ ا ُل ْث لم َنُه شاَدوران،َ َو ُنككوُ لج ْع َيِ لء َو لبَمككاَ
لغ لر،َ َصْم َب ْوُ َن ُلوَُن الّص َع َيِْج َع َو لة ُكّل َم َع َب لهَم َأْر َذا لمْن َدَرا َهُم َه لمْسككٍك،َ لدْر

َيِْحُشوَُن له َو لفَجَة،َ لب ّناَ ّدوَن ال َيُِس َهاَ َو ْأَس لغ،َ َر َهككاَ ُثككّم لباَلّصككْم َن ُفوُ ّف َلككىَ ُيَِج َع
لس ْأ َفُة َر لر ْع َوَم ٍر.َ  ّنوُ َهاَ َتْ لر لغّشكك لئ َوَسكاَ لش -  لج ُغُشككوُ لفكك َوُا ّن َأْن ال َهككاَ -  َتَح َيِْف

َهاَ،َ لثَم ْل َيِ َو لسُب]ُّ  َت ْلُمْح ّثي [ا َتَح ْلُم لء،َ َكاَ لإْن لللّشْي َع َف َل َلىَ َط له إ لك لفي لمْسكك ْل لل
ٌة َد لر،َ لح ّناَ َوُ َكاَل ُه َ َفْحٌل َف له،َ لغّش ل لإْن لفي ّد َكاََن َو َوُ لباَلّض ُهكك ْغُشككوٌُش.َ َف َم

ُهْم ْن لم ْعَمُل َمْن َو لفَجًة َيِ لج لمْن َناَ َل َْلْم لذيِ والشاَدوران ا ّل ْد ا َع َق لز ُغُه ُن ْب لصكك
لء ْلَماَ ْلَحاَّر،َ لباَ ُهَماَ  ا َع ُنُه النزورت،َ َوَم لج ْع َيِ لء َو لغ لبَمككاَ لدُمُه،َ الّصككْم َيِْخكك ُثككّم َو
َعُل ُكّل َيِْج لة لل َث َ لهَم َثلْ ْنُه َدَرا َهُم لم ُق صككغديِ،َ لمْسككٍك لدْر َيِْسككَح َع َو لميكك ْلَج ا

ُيَِحّشي ْنككُه َو لفَجككَة،َ لم ّناَ ُفككُه ُثككّم ال ّف َلككىَ ُيَِج ٍر؛ُ َع ّنككوُ َفككُة َتْ لر ْع له َوَم لبَمككاَ لغّشكك
ُهْم ْن لم َو ُه.َ  َناَ َكْر ْعَمُل لمْن َذ لفَجككًة َيِ لر َناَ ُقُشككوُ لط لب ّلككوُ َب ْل لم ا ُدو ْلَمْخكك لر،َ ا ّنككاَ لباَل

للُط َيِْخ ْنُه َو ُكّل لم لل لة [ َث َ لهَم َثلْ َهُم َدَرا له ُيَِحّشي ُثّم لمْسٍك]ُّ،َ لدْر لفَجككَة؛ُ لبكك ّناَ ال
َفُة لر ْع له َوَم ُهْم لبَماَ لغّش ْن لم َو ُه.َ  َناَ َكْر ْعَمُل َمْن َذ ًكاَ َيِ لر لمْس ْي َغ ٍة،َ لب لفَجكك لمككْن َناَ
لمٍك زرواند لم َوَرا َد لن،َ َو ْيِ َوُ لجُن َأَخ ْع َيِ َع،َ َو لمي ْلَج ْعَمُل ا َيِ لم َو َه ّدْر لد لللكك لحكك َوُا ْل ا
َهَم ُهْم لدْر ْن لم َو ْعَمُل َمْن لمْسٍك.َ  لمككْن َيِ ًكاَ]ُّ  لمْس لل [ ُب ْن لب ُسكك ّطيكك لة ال َد ُبككَرا َو
لد ُعوُ ْل ٍة ا َف لقْر ُفٍل،َ َو ْن ُقُر للُط َو َيِْخ له َو لل ْث لم ُهْم لب ْن لم َو ًكاَ]ُّ.َ  لمْس ُلُه َمْن [ ْعَم لمككْن َيِ

لل ُف ْن ُقُر ْل َفَراٍن،َ [وشاَدوران ا ْع لجُن َوَز ْع َيِ َع َو لميكك ْلَج لء ا ٍد،َ لبَمككاَ ُطككُه َوْر لل َيِْخ َو
له]ُّ،َ لل ْث لم َيِْحُشوَُن لب َع َو لمي للَك َج َبًرا؛ُ َذ ْن َفُة َع لر ْع لع لغّش َوَم لمي له َج لذ لع َه َوُا ْنكك َْل ا
َهاَ لر ْي َغ لع لمْن َو َوُا ْن لك،َ َأ لمْس ْل ْطَرَح َأْن ا َهاَ َتْ ْن ًئاَ لم ْي َلككُه ُثككّم لفيككك،َ لفككي َش ْتُف َتْ

َلىَ لميٍص َع َيَض،َ َق ْب ُفَضُه،َ ُثّم َأ ْن لإْن َتْ َفَض َف َت ْن َلْم ا ْغ َو ُب َ َيِْص له لغككّش َفلْ لفيكك
ٍم لمْن له،َ َد لر ْي َغ لإْن َو َغ َو َب َلكْم َص لفكْض َو َت ْن َوُ َيِ ُهك ُهكْم َف ْن لم َو ْغُشككوٌُش.َ  لمككْن َم

لقي ْل َلىَ ُيِ لك َع لمْس ْل لص ا لل ْلَخاَ ًئاَ ا ْي لم لمككْن َشكك لن،َ َد ْيِ َوُ َْلَخكك ْو ا لم َأ لء،َ َد َدا لجكك ْل ا
ُهْم ْن لم ُق َمْن َو لمْسَك َيِْسَح ْل لم ا َد لل،َ لب َغَزا ْل له ُثككّم ا َهاَ،َ لفككي ُيَِحّشككي لن ُمْصككَرا
ُه ّد َيُِش ْيٍط،َ َو ُفُه ُثّم لبَخ ّف ّظّل،َ لفي ُيَِج ّق ُثّم ال ْنُه َيُِش ُطُه َع لل َيِْخ َع َو له َم لر ْيكك َغ

لر،َ لفي لريِ َوُا َق ْل ُهْم ا ْن لم ُغّشُه لمْن َو لد َيِ ُبوُ ُك ْل لة؛ُ لبككاَ َقكك ْلَمْحُرو َفككُة ا لر ْع لغككّش َوَم
للَك له َذ ّل ُهْم لبَماَ ُك ْن لم َو ُه.َ  َناَ َكْر ْطككَرُح َمككْن َذ َع َيِ لك َمكك لمْسكك ْل َلككىَ َرَصاًَصككاَ ا َع

لر َدا لل لمْق ُف ْل ُف ْل َغُر ا َأْص للَك،َ لمْن َو ًغاَ َذ ُبوُ لد،َ َمْص َدا لم ْل َ لباَ ّيككُن َفلْ َب َت َ َيِ َد إل ْنكك لع
لق.َ  الّسْح



َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  َبُر،َ { ْن َع ْل ُهْم ا ْن لم ُلُه َمْن َف ْعَم لد لمْن َيِ َب لر َز َبْح ْل لغ ا َوالّصْم
لد َوُ َْلْسكك لع ا لض َوالّشككْم َيكك ْب َْل لة والسككندروس ا ْوَُز لب،َ َوَجكك ّطيكك لدُمُه ال َيِْخكك َو
ُطُه لل َيِْخ ُهْم َو ْن لم َو له.َ  لل ْث لم ُلُه َمْن لب ْعَم لد لمْن َيِ َب لر َز َبْح ْل لد والسندروس ا ُعوُ ْل َوا
لل ُب ْن لر َوالّس ْع َب لدُمُه الّضّب،َ َو َيِْخ ُنُه َو لف ْد َيِ لن لفي َو ُطوُ لل،َ ُب ْي ْلَخ لرُجككُه ُثّم ا ُيِْخ
ُطُه لل َيِْخ له؛ُ َو لل ْث لم ّبَماَ لب لمَل َوُر َلككىَ ُع َثككاٍَل،َ َع لتْْم لل]ُّ  ْك ْو [َشكك َد،َ َأ لئكك َ ْو َقلْ لر َأ ْيكك َغ

ُهْم ْن لم َو للَك.َ  ُلُه َمْن َذ ْعَم لك لمْن  َيِ لمْس ْل لع ا لر؛ُ َوالّشْم َبكك ْن َع ْل ْد َوا َقكك ُلككوَُن َو ْط َيِ
لجَم لر َجَماَ َب ْن َع ْل لجككُب باَلسندروس،َ ا َي َق َأْن َف َهاَ ُتْْحككَر ُءوُسكك ّتككىَ ُر َلككَم َح ْع ُتْ
َهاَ ُت ْنُه َسلََْم لمْن لم له؛ُ َو لر ْي ّبَماَ َغ لفَرْت َوُر لجُم ُح لقككَي [َجَماَ ْل ُأ َو لر]ُّ  َب ْن َع ْل َهككاَ ا لفي

ُع َط َفُة لق لر ْع َوَم لص.َ  لع لغّش الّرَصاَ لمي ُه َماَ َج َناَ َكْر َعَل َأْن َذ ْنككُه ُيِْج َشككْيٌء لم
لر،َ لفي ّناَ َ ال َفىَ َفلْ لئَحُة َتْْخ ٍء [َرا للَك،َ لمْن َشْي َهُر َذ ْظ َتْ لط َو َ َْلْخلْ لئَحككُة]ُّ ا َرا

له؛ُ ْيًِضاَ لفي َأ ّنُه َو لإ َ َف لجّف،َ ل لإْن َيِ له َكاََن َو َوُ سندروس لفي ُه ّتتُْ.َ  َف َف َت َيِ
َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  ُفوُُر،َ { َكاَ ْل لإّن ا ُهْم َف ْن ُلككُه َمْن لم ْعَم لة َيِ َلكك ُنَخاَ لم لب ُرَخككاَ

لطيَن ْلَخّرا ُهْم ا ْن لم َو لر.َ  ّب َد ْلُم لجُن لمْن ا ْع ُفوَُر َيِ َكاَ ْل لء ا لغ لبَمككاَ لض،َ الّصككْم َيكك ْب َْل ا
ُه ْنُجُر َيِ َلىَ َو ُهكْم َع ْن لم َو لل.َ [ لبي َغَرا ْل ُلكُه َمكْن ا ْعَم لة لمكْن َيِ لر،َ لحَجكاََر لد ّنوَُشكاَ ال

ُه َكّسُر ُيِ َغاًَرا َو ُطُه ُثّم لص لل ُهْم َيِْخ ْن لم َو له]ُّ.َ  ُلككُه َمككْن لب ْعَم ٍة لمككْن َيِ لريِككَر لر َذ ْيكك َغ
ٍة،َ َن ُتوُ لسيٍن َمْف ْب لج لر َو ْي ّيِ َغ لوُ َيككَض،َ َوَصْمٍغ َمْش ْب ْثككُل َأ لم لع َو لميكك ْلَج ُفوٌُر.َ ا َكككاَ
ُهْم ْن لم َو ُلُه َمْن [ ْعَم لب لمْن َيِ لع َخَش َو لخْر ْل لر،َ ا لخ ّن لز ال ُْلْر ُهككْم َوا ْن لم َو لر.َ  ّب َد ْلُمكك ا

ُلُه لمْن ْعَم َوُىَ لمْن َيِ لح َن َل َب ْل له ا ّق َد ّتىَ لب لصيَر َح ْثَل َيِ لد،َ لم َبكك َعككُل الّز ُيِْج له َو ْيكك َل َع
ُلُه ْث ُفوٌُر]ُّ،َ لم ُنُه ُثّم َكاَ لج ْع لء َيِ لر،َ لبَماَ ُفوُ َكاَ ْل ُطُه ا ْبُس َيِ ًقاَ،َ َو لقي ْثككَل[ َر لم ْبَقىَ]ُّ  َي َف

َفُة لر ْع َوَم لر.َ  ُفوُ َكاَ ْل لش ا لر ُغُشوُ ُفوُ َكاَ ْل لتي ا ّل َهاَ ا َناَ َكْر َهاَ َلْم َوَماَ َذ ُكْر ْذ َوُ َنكك ُهكك
َقىَ َأْن ْل ْنُه ُيِ ٌء لم لء،َ لفي َشْي ْلَماَ لإْن ا َوُ َرَسَب َف ُه ْغُشككوٌُش،َ َف لإْن َم َفككاَ َو َط

َوُ ُه للٌص؛ُ َف ْيًِضاَ َخاَ َأ َقىَ َو ْل ْنُه ُيِ ٌء لم َلىَ َشْي ٍة،َ َع َق َعُل ُثّم لخْر َلىَ ُيِْج لر،َ َع ّناَ ال
لإْن َلككْم َطككاََر َفكك َبككْث َو ْل َوُ َيِ ُهكك للٌص،َ َف لإْن َخككاَ َق َو َتككَر ًدا َوَصككاََر اْح َوُ َرَمككاَ ُهكك َف

ْغُشوٌُش.َ   َم
ُهْم      ْن لم َو َفْصٌل}:ِ  ُغّش َمْن { َفَراَن َيِ ْع ْعَر الّز لر الّش ُدو لج لبُص ّدَجاَ الكك
لم ُلُحوُ لر،َ َو َق َب ْل َد ا ْع َهاَ َب لق ْل لء،َ َس ْلَمككاَ ْنُشككُر ُثككّم لباَ َء َمككاَ َيِ َهككاَ َشككاَ ْن ُه لم ُد ّد ُيَِقكك َو

ُغُه ُب َيِْص لن،َ َو َفَرا ْع ُفُه ُثّم لباَلّز ّف ُطُه ُيَِج لل َيِْخ َفُة لفي َو لر ْع َوَم لل.َ  َ له الّسلْ لغّشكك
َذ َأْن ْأُخ ْنُه َيِ لم لسُب]ُّ  َت ْلُمْح ًئاَ [ا ْي َعُه َش َق ْن َيِ ْلَخككّل،َ لفي َو لإْن ا ّلككَص َفكك َق َوُ َتْ ُهكك َف

ْغُشوٌُش لم؛ُ َم ّلْح ْيًِضاَ لباَل َأ ّيُر َو َغ َت ُنُه َيِ ْوُ َذا َل َع إ لضكك ْلَخككّل،َ لفككي ُو للُص ا ْلَخككاَ َوا
َقىَ ْب ُنُه َيِ ْوُ َلىَ َل ُهككْم َكككاََن َمككاَ َع ْن لم َو له.َ  ْيكك َل ُع َمككْن َع َطكك ْق ْثككَل الكشككوُت َيِ لم

لة ْعَر لن،َ َش َفَرا ْع ُبُخككُه ُثككّم الّز ْط لخ َيِ ُبككوُ ْط لم،َ لبَم ّقكك َب ْل لضككيُف ا ُيِ له َو ْيكك َل ًئاَ إ ْي َشكك
ًغاَ ُبوُ لء َمْص لن،َ لبَمككاَ َفككَرا ْع ُذّر الّز َيِكك له َو ْيكك َل لليككَل َع ٍر َق ّك ُقوٍُق،َ ُسكك ْد ْثُقككَل َمكك َي لل
َق ْلَص َيِ ْعُضُه َو ْعٍض،َ َب َب َطُه ُثّم لب لل له َيِْخ لل ْث لم َفَراٍن لب ْع ُعُه َز َف َيِْر لل.َ لفي َو َ الّسلْ

َياَُن َب له َو ُه َأْن لغّش َذ ْأُخ لإْن لفيَك،َ لفي َتْ ًوُا َكككاََن َف ْلكك َوُ ُح ُهكك ْغُشككوٌُش َف لبَمككاَ َم
ُهْم ْن لم َو ُه.َ  َناَ َكْر ُذ َمْن َذ ْأُخ َباََت َيِ لة،َ َن َب ْل ْلُح ُعككُه ا َق ْن َيِ ٍر لفككي َو لتيككٍق َخْمكك ْد َع َقكك

لرَك له ُتْ ُفٌل لفي ْل ُكٌم ُف ُكْر لن َو َ ْنُخوُل َفَراُن َم ْع ّيِاًَماَ َوَز ُلوَُمًة،َ َأ ْع ُطُه ُثّم َم ْبُسكك َيِ



ّظّل،َ لفي ُطُه ال لل َيِْخ َفُة لفي َو لر ْع َوَم لل.َ  َ لع الّسلْ لمي لش َج لن ُغُشوُ َفككَرا ْع الّز
ُكوَُن َأْن لبَس َيِ لة،َ َيِاَ ْعَر ْذ الّشكك لط لمككْن َفُخكك لة َوَسكك ّل ّنُه الّسكك لإ ّيككُن َفكك َب َت َلككَك َيِ

ُغُشوُُش ْل ُهْم ا ْن لم َو ْطَحُن َمْن بيباَسته.َ  َفككَراَن َيِ ْع ْغُشككوَُش الّز ْلَم لعًمككاَ ا َناَ
َ َئلْ َهَر لل ْظ للُط لغّشُه،َ َيِ َيِْخ َعُه َو لن لفي َم ّطْح لن،َ َدَم ال ْيِ َوُ َْلَخكك ْبَقككىَ ا َي ُنُه لل ْوُ َلكك

َلىَ له،َ َكاََن َماَ َع ْي َل لإّن َع ْغُشوَُش َف ْلَم َذا ا لحَن إ َيّض ُط ْب ُنُه،َ ا ْوُ ُلككوَُن َلكك َع َيْج َف
َعُه َفُة َدَم َم لر ْع َوَم لن.َ  ْيِ َوُ َْلَخ له ا َقىَ َأْن لغّش ْل ْنُه ُيِ ٌء لم لء لفككي َشْي ْلَمككاَ لفككي ا
لح َد لإْن ُزَجاٍَج،َ َق ْنككُه َرَسككَب َف ٌء لم َوُ َشككْي ُهكك ْغُشككوٌُش،َ َف لإْن َم َوُ َطَفككاَ َو ُهكك َف

ُهْم ْن لم َو للٌص.َ  ُغّشُه َمْن َخاَ لج َيِ لق،َ لباَلّزَجككاَ ْلَمْسككُحوُ َفككُة ا لر ْع له َوَم لبَمككاَ لغّشكك
ُهْم ْن لم َو ُه.َ   َناَ َكْر ُغّشُه َمْن َذ ّنَشاَ َيِ لق،َ لباَل ْلَمْسُحوُ َفُة ا لر ْع له َوَم ّنككُه لغّشكك َذا َأ إ

َع لض َلىَ ُو لر َع ّناَ ٍء لفي ال َناَ له إ ٌء لفيك ّنُه َمكاَ لإ ُد َفك لقك َع ْن ُهكْم َيِ ْن لم َو ُق.َ  ّب َد َتك َيِ َمكْن َو
ُغّشُه لق،َ َيِ ُلوُ ْلَخ َفُة لباَ لر ْع له َوَم ّنُه لغّش َذا َأ َع إ لض ْلَخّل لفي ُو لل ا َد ْلَخْر اْحَمّر َوا
ُنُه ْوُ ْد َل َق َو َغ.َ  لب لحّل َوُص َت ْوٌُم َيِْس ُهككْم َق ْن لقيككَم َأْن لم َطاًَسككاَ ُيِ لط لفككي لقْر َوَسكك

لة،َ ّيكك لن َبْر ْل َ ا َيِْملْ َهككاَ َو َب لن َد َجاَ لحكك َوُا ْل ًقككاَ،َ ا ُلوُ لنَب َخ ْلَجككاَ ًنككاَ اْلَخككَر َوا َفَرا ْع َز
ًقاَ،َ ُع ُثّم َمْسُحوُ َف ْد َلىَ َيِ لر ُكّل إ َدا ْق لم له.َ  لب لت َف لر ْع َم

َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  َيُة،َ { لل َغاَ ْل ُهْم ا ْن لم َعُل َمْن َف َهاَ َيِْج َل لن لمْن َأْص ْطَرا ْلَق ا
لر،َ ّب َد ْلُم َعُل ُثّم ا َلىَ َيِْج لن ُكّل َع ْي َهَم ْنُه لدْر َهككَم لم ٍد،َ لمْسككٍك لدْر ّيكك َهككَم َج لدْر َو

ٍد َهَم َمْسُحوٍُق،َ ُعوُ لدْر ُبوٍُك لدن َسّك َو َلىَ َمْس لر،َ َع ّناَ ّيُف ال ُيَِض َو له]ُّ [ ْيكك َل إ
لل لنْصَف َقاَ ْث ٍر،َ لم َب ْن للككُط َع َيِْخ َع َو لميكك ْلَج لة لفككي ا َعكك َب لقيككَل َأْر َثاَ لن َم ْهكك َبككاٍَن،َ ُد

ُء لجي َي َيٌة َف لل َ َغاَ ُد ل َكاَ ْعَرُف.َ  َتْ ُتْ
ُهْم      ْن لم ْعَمُل َمْن َو َهاَ َيِ َد لة لمْن َجَس َل لم ُنَخاَ لوُ الّرَخاَ والشاَدوران الّرْخ

لر،َ ّب َد ْلُم َعُل ا َيِْج َلىَ َو لن ُكّل َع ْيكك َهَم ْنككُه لدْر ْد َمككاَ لم َنككاَ َقكك َكْر لب.َ لمككْن َذ ّطيكك ال
ُهككْم ْن لم َو ْعَمككُل َمككْن [ َهاَ َيِ َد لق،َ لمككْن َجَسكك ُت ُفْسكك ْل َعككُل ا َيِْج َهككاَ َو ْي َل لد َع لحكك َوُا ْل لل
ًدا]ُّ.َ  لح َوا
ُهْم      ْن لم َعُل َمْن َو َهاَ َيِْج َد لم لمككْن َجَسكك لسكك لث الّسْم لديِ ْلَحكك لر ا ْلُمَقّشكك ا

لس َطاَ لقْر ْل لق،َ َوا ْلُمَحّر َعُل ا َيِْج َهاَ َو ْي َل ّطيَب َع ُهككْم ال ْن لم َو ْعككُروَف.َ  ْلَم َمككْن ا
ْعَمُل َهاَ َيِ َد لع لمْن َجَس له،َ الشاَدوران َشْم لن َدا لعي َعككُل َو َيِْج َهككاَ َو ْي َل ّطيككَب َع ال

ُع لميكك َوَج ْعككُروَف.َ  ْلَم له ا لذ للي َهكك َوُا َغكك ْل لة ا ْغُشوَُشكك ْلَم َ ا َفككىَ ل َلككىَ َتْْخ َع
لب لسكك َت ْلُمْح لف،َ ا لريِكك َع ْل لن لمككْن َوا ْوُ ّلكك لة ال لئَحكك لم،َ َوالّرا َوُا َقكك ْل لجككُب َوا َي َأْن َف

َهككاَ َي لع ُكككّل ُيَِرا له،َ [ لنكك ْي َع لب ُهَمككاَ]ُّ  ْن َثُر لم ْك َأ َهككاَ َمككْن َفكك ُع لبي ّواُروَن َيِ ّد لذيَِن الكك ّلكك َا َو
للُسوَُن َلىَ َيِْج لت،َ َع َقاَ ّطُر َ لمّمْن ال َلُه.َ  لديَِن ل

َأّماَ      ُد َو َباَ ُغُشوُُشُه الّز ٌة،َ َف لثيَر َ َك َق َول ْيَن َفْر له َب لد لد َجَس لة َوَجَس َي لل َغاَ ْل ا
لغّش،َ لفي ْل ّنَماَ ا لإ لتلَُْف َو للْخ لن لفي ا لة،َ َوْز لميككَر ْلَخ ْعَرْضككتْ ا َأ لر َعككْن َف َككك َذ
للَك له.َ  َذ لتْ ْهَر للُش
ُهْم      ْن لم َو َفْصٌل}:ِ  ُغّش َمْن { َد َيِ ُعوُ ْل ّيِ،َ ا لد ْن له ْل ُذ ا ْأُخ َي َدَل َف ْن ُه الّص ُد َبّر ُيِ

لظيَر لد،َ َن ُعوُ ْل ُعُه ا َق ْن َيِ لخ لفي َو ُبوُ ْط لم َم َكْر ْل لق،َ ا لتي َع ْل لرُجُه ُثككّم ا ْد ُطككُه ُيِكك لل َيِْخ َو
لد ُعوُ ْل َفُة لباَ لر ْع َوَم ّيِ.َ  لد ْن له ْل له ا َقىَ َأْن لغّش ْل ْنُه ُيِ ٌء لم لر،َ لفي َشْي ّنككاَ َهككُر ال ْظ َت َف



لئَحُة ُهْم َرا ْن لم َو لل.َ  َد ْن ُلُه لمْن الّص ْعَم لر لمْن َيِ َقاَُل َخَشٍب ُقُشوُ البليق،َ َلُه ُيِ
ُعُه َق ْن َي لء لفي َف لد َماَ َوُْر ْل لر ا ّب َد ْلُم لك ا لمْسكك ْل لر لباَ ُفوُ َكككاَ ْل ّيِاًَمككاَ،َ َوا لرُجككُه ُثككّم َأ ُيِْخ
لليه ْغ َيِ ُهْم َو ْن لم َو لرُجُه.َ  ْد ُيِ ْعَمُل َمْن َو له َيِ لذ َفَة َه لب لمككْن الّص لن،َ َخَشكك ُتككوُ ْيِ الّز

َفُة لر ْع له َوَم َقىَ َأْن لغّش ْل ْنُه ُيِ ٌء لم لر،َ لفي َشْي ّناَ َ ال َفىَ َفلْ لغّشُه.َ  َيِْخ
ُهْم      ْن لم َو َفْصٌل}:ِ  ُغّش َمْن { ْهَن َيِ لن،َ ُد َباَ ْل ُلُه ا ْعَم َي لن لمْن َف ْه َحّب ُد

لن،َ ْطكك ُق ْل ْو ا لن َأ ْهكك َوُىَ ُد لش،َ َنكك لم لمْشكك ْل ُقككُه ا ّت َع ُيِ ٍء َو لك لمككْن لبَشككْي لمْسكك ْل ا
ُهْم الصغديِ ْن لم َو له.َ  لويِ َفاَ َْل ُلُه َمْن َوا ْعَم ْيًِضككاَ َيِ لتْ لمككْن َأ ْيِكك لق،َ  َز ْنَفككاَ َْل ُثككّم ا

ُقككُه ّت َع ْطككَرُح ُيِ َيِ له َو ْطككَراَف لفيكك لس،َ َأ ُء اْل لجيكك َي له َف ٌة،َ لفيكك لرُب ُخْضككَر ُيَِقككاَ َو
ُهْم ْن لم َو لنّي.َ  لئ َدا ْلَم ُد َمْن ا ّع َد ُيَِص ْق لر َع َب ْوُ َن ُقُشوَُر الّص َ الكندر،َ َو ُيَِشككّك َفلْ

ّنُه ُء َأ لر؛ُ َماَ ُفوُ َكاَ ْل َفككُة ا لر ْع له َوَم ّطككَر َأْن لغّشكك َق ْنككُه ُيِ لم لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح ًئاَ [ا ْي َشكك
َلىَ ٍة َع َق َء،َ لخْر ْيَضاَ َهاَ ُثّم َب َل لس ْغ لإْن َيِ َق َف َل َهاَ َع ّثَر لفي َأ َوُ َو ُه ْغُشوٌُش َف لبَمككاَ َم

ُه َناَ َكْر َذا لفي َذ َ َه َول لب.َ  َتاَ لك ْل َتَجاََسُر ا َلككىَ َيِ له َع للكك له َعَم لعكك ْي َب َ َو َبككاَُء إل ُغَر ْل ا
لجُم،َ َعككاَ َْل ُدوُر َوَمككْن ا لل لفككي َيِكك َ لب،َ لخلْ ّدُرو َ الكك لمككُل َفلْ ْه لسككُب ُيِ َت ْلُمْح ا

َكْشَف ْل للَك َعْن ا له،َ َذ ّل َهاََر ُك لإْش له َو لل لع لر َفاَ لزيِ ْع ّت َلىَ لباَل ّدَم.َ َماَ َع َق َتْ

َباَُب ْل َع {ا لس ّتاَ لفي ال لة َعَشَر:ِ  َب لحْس ْل َلىَ ا الشرابيين} َع
     َ ُد ل لقك ْع َبَة َيِ لر َْلْشك ّككُب ا ُيَِر لجيَن َو َعكاَ ْلَم َ والجوُارشكناَت ا َمكْن إل

َهَرْت َت ُتُه،َ اْش َف لر ْع َهَرْت َم َظ ُتُْه،َ َو ْبَر ُثَرْت لخ َك ُتُه،َ َو َب لر َد َتْْج َه لريِككَب َوَشككاَ َتْْج
لر لقي َقككاَ َع ْل َهككاَ ا لديَِر َقاَ َهككاَ لمككْن َوَم لب َباَ لل َأْر ْهكك َأ لة َو ْبككَر لخ ْل َ ا َول َهككاَ.َ  َهككاَ لب ُب ّك ُيَِر

َ لبّي]ُّ إل لت لمْن [الّشَرا ّناََشاَ ُك ْل لة،َ ا ُهوَُر ْلَمْش لة،َ والقراباَذيِناَت ا َف ْعُرو ْلَم ا
لل ْث لكّي،َ ساَبوُر،َ أقراباَذيِن لم ْل ْلَم لن،َ َوا ُنوُ َقاَ ْل لر َوا ْي َغ للَك َو ُق لمّماَ َذ َث له.َ ُيِوُ لبكك

له ْي َل َع لقَي َأْن َو ّت ّلَه َيِ َيِْخَشىَ َوَجّل،َ َعّز ال ْوَُم َو َي ْل لن لمكْن اْلَخَر ا ُو َهكاَ ّت َهكاَ ال لب
لط لريِ ْف ّت َهاَ،َ َوال لن ْوَزا َأ َأْن لب لخَل َو ْد َهككاَ ُيِ ْي َل َهككاَ َمككاَ َع لفي َناَ َهاَ ُيِ ُب ُل َيِْسكك َهاَ،َ َو َت ّي َخاَّصكك

ْثَل لل لم لب َعَس َقَص ْل لر ا ّب َد ْلُم لن ا َب ّل لب لباَل للي ْلَح ْلَخّل ا لإّن والسككفيداج؛ُ َوا َفكك
َذا ُلُه َه ْعَم لثيٌر َيِ ُهْم،َ َك ْن َيْخُرُج لم لفَي َف لن َصاَ ْوُ ّل ّيَب ال لم َط ْع ّط لة،َ ال لئَحك َوالّرا

ّكُب ُيَر ْنُه َف َبَة لم لر َْلْش لجيَن  ا َعاَ ْلَم َدًل َوا لر لمككْن َب ّك لل الّسكك َعَسكك ْل لل.َ َوا ّنْحكك ال
ُهْم ُف ّل ُيَح لسُب َف َت ْلُمْح ُهْم ا ّن أ

َ َ َنُه؛ُ ل ُلوُ ْعَم ّنككُه َيِ ُيَِحككّرُف َيُِضككّر،َ َلل لزَجككَة َو َْلْم ا
َفُة لر ْع َوَم َهاَ.َ  ُد لس ْف ُيِ له َو ّنُه لغّش َ َأ ّد ل َع َأْن ُب لج َلككىَ َيِْر لد إ َوُا َذا الّسكك لضككيَف إ ُأ

َلىَ له إ لر ْي لة،َ لمْن َغ َب لر َْلْش َهُر ا ْظ َتْ له َو لئَحُة لفي ْلَخّل َرا َذا ا له َمَضتْْ إ ْي َل ٌة.َ َع ّد ُم
ْيًِضاَ َأ ْطَرُح َو ْنُه َيِ لم لسُب]ُّ  َت ْلُمْح ًئاَ [ا ْي لط لفي َش لة،َ َوَس ّطُر الّراَح ُيَِق له َو ْيكك َل َع
َء،َ ْلَماَ ّلُه ُثّم ا له،َ َيُِح لع ُب ُأْص لإّن لب َعَسَل َف ْل َيّض ا ْب ْثككَل َيِ لغككي لم َب ْن َيِ َو َأْن الفاَنيككد.َ 

لبَر َت ْع لهْم َيِ ْي َل َع لسُب]ُّ  َت ْلُمْح َبَة [ا لر َْلْش لس لفي ا ْأ ٍر،َ ُكّل َر ْه َد َفَماَ َش لج َهاَ ُو لفي
لمًضاَ لل َحاَ ُو َطاَ َت لة لل ّد ْلُم له ا ْي َل ّيًرا،َ َع َغ َت ْيَس َوُم َل له َف لب لح ُه َأْن للَصككاَ َد لعيكك َلككىَ ُيِ إ
لخ ْب ّط ًياَ،َ ال لن لد َثاَ َفَساَ َهاَ لل لج لف لمَزا لحككَرا ْن َهككاَ،َ َوا لع ْب َوُىَ َط لب لسكك لد َشككَرا َوُْر ْلكك ا

لج،َ ْفَس َن َب ْل لب]ُّ ا َوَشَرا لإّن [ ُهَماَ َف ّيَر َغ ُكوُُن َتْ ًعاَ،َ َيِ لريِ ُهَماَ َس ّد َلىَ َوَر لخ إ ْبكك ّط ال
ُهَماَ ُد لزيِ ًة َيِ ّوُ ًء ُق َقاَ َب ًعاَ َو ْف َن لة.َ والسكنجبين َو َد لع ْلَم َتككىَ البزوريِ،َ لل َكككاََن َم



ُنُه ْوُ لئلًْ َل َلككىَ َمككاَ لد إ َوُا َوُ الّسكك ُهكك ْغُشككوٌُش َف لل َم َعَسكك لب لب َقَصكك ْل لر؛ُ ا ُكوُ ْذ ْلَمكك ا
للَك َذ َك لجيُن،َ َو َعاَ ْلَم َذا ا ّيَرْت إ َغ لنّي لفي َتْ َبَرا ْل لمَضككتْْ،َ ا ْو َوَح َنككتْْ َأ ُت ُكككوُُن َن َتْ

ْغُشوَُشًة لغي لبَماَ َم َب ْن َيِ َو ُه.َ  َناَ َكْر لع َذ لن َيِ َأْن لللّصاَ ّوُ َق َد ُيِ ْق لع َع لميكك لة َج َب لر َْلْشكك ا
ّتىَ لصيَر َح َهاَ َيِ َوُاٌم،َ َل َذا َق لإ َد َو َق لب لمْن َع ّناَ ُع ْل ًباَ ا ُه َشَرا ّوُا له َقكك لتْكك ْثَر َك له؛ُ لب لفيكك
ّنككُه ُد َلل لزيِكك لفككّي َيِ ْط ُهككْم ُل ْن لم َو لم.َ  ّد لجككُن َمككْن الكك ْع لكككَر َيِ ْلَخككّل َع ْبٍس ا لد لبكك

ُكُن ُثّم وشاَدوران،َ ْد ُعُه َيِ لبي َيِ َلىَ َو ّنُه َع ُة َأ برباَريِس.َ ُعَصاََر

َباَُب ْل لفي {ا لعْشُروَن:ِ  ْل لة ا َب لحْس ْل َلىَ ا لنيَن} َع الّسّماَ
لبُر      َت ْع لهْم َيِ ْي َل َع لسُب]ُّ  َت ْلُمْح ليِيَل [ا َكاَ ْلَم لزيَِن ا َوُا ْلَم َطاََل،َ َوا َْلْر َلىَ َوا َع

َناَ َماَ ّدْم ُه َق ْكَر له،َ لفي لذ لب ْوَُن َباَ َه ْن ُيِ لط َعْن َو ْل لة َخ َع لبَضاَ ْل لة ا َئ لديِ لة،َ الّر َد ّيكك ْلَج لباَ
َذا ْوا إ َتَر ٍة ُكّل اْش َد لح َهاَ َوا ْن َلىَ لم َهاَ َع لد لفَرا ْن ٍر،َ ا ْع لسكك َعككْن لب لط َو ْلكك لق َخ لتيكك َع

لر ّتْمكك لب ال لبيكك لد،َ َوالّز لديِكك ْلَج َ لباَ َأل َء َيُِرّشككوُا َو ْلَمككاَ َلككىَ ا لر َع ّتْمكك لب ال لبيكك َوالّز
َبُه ّط ُيَر َد لل لزيِ َيِ له،َ لفي َو لن َ َوْز َأل ُنوُا َو ُه ْد لبيككَب َيِ لتْ،َ الّز ْيِ ّفَي لبككاَلّز ُيَصكك َنُه لل ْوُ َلكك
ُيَِحّسَن ُهْم َو ْن لم َو ُه.َ  َظَر ْن َعَسكَل َيِْمكُزُج َمكْن َم ْل َقَصكَب ا ْل لء ا ْلَمكاَ ْلَحكاَّر،َ لباَ ا
َيُِرّشُه َلىَ َو لب؛ُ َع َط ُهْم الّر ْن لم ُغككّش َمْن َو ْيِككتَْ َيِ ْقككتَْ الّز له َو لق َفككاَ لن لن ْه ُد لبكك

لم،َ ُط ُقْر ْل َفُة ا لر ْع له َوَم َذا لغّش ّنُه]ُّ إ َأ لرَك [ َلككىَ ُتْكك لر َع ّنككاَ ُكككوُُن ال ُدَخككاٌَن َلككُه َيِ
لظيٌم ُهْم َع ْن لم َو ُق.َ  ُن للُط َمْن َيِْخ ْيَرَج َيِْخ له،َ الّشكك لت ْق َوُ ُهككْم للكك ْن لم َيِْمككُزُج َمككْن َو
ْيِتَْ لذيِ الّز ّل ْد ا له َتْككَرَك َقكك ْبككَن لفيكك ْلُج لبي لفككي ا َوُا ْلَخكك لتْ ا ْيِ لفي،َ لبككاَلّز الّصككاَ

َفُة لر ْع له َوَم ّنُه لغّش َكُن َأ ْد لج؛ُ لفي َيِ ْيًِضككاَ الّسَرا َأ ُكككوُُن َو ُهككْم َيِ َثُر ْك َأ َو َفككًرا.َ  َز
ُغّش ْلَخّل َيِ لء؛ُ ا ْلَماَ َفُة لباَ لر ْع له َوَم للَص َأّن لغّش ْلَخككاَ َذا ا ْنككُه ُصككّب إ َشككْيٌء لم
َلىَ لض َع َْلْر ْلَمُشوُُب َنّش،َ ا لء َوا ْلَماَ َ لباَ ُنّش؛ُ ل ْيًِضاَ َيِ َأ َذا َو َعتْْ إ لضكك له ُو لفيكك

لشيَشُة لب َح ُلكك ّطْح َهككاَ ال ّن لإ َء َتْْشككَرُب َف ْلَمككاَ للَك ُدوَن ا َذ َككك َو ْلَخككّل.َ  َبككُن ا ّل ال
ْلَمُشوُُب لء ا ْلَماَ َذا لباَ لرَحتْْ إ له ُط له لفي لذ لشيَشككُة َه ْلَح َلتْْ ا ْيككَن َفَصكك لء َب ْلَمككاَ ا

لن؛ُ َب ّل ْيًِضاَ َوال َأ ْعَرُف َو لن لغّش ُيِ َب ّل لب ال للي ْلَح َأْن لباَ لمككَس لبكك ْغ لسككُب]ُّ َيِ َت ْلُمْح [ا
له ًة،َ لفي ْعَر َهاَ،َ  ُثّم َش لرُج لإْن ُيِْخ ْق َلْم َف َل ْع َهاَ َيِ ْي َل ٌء َع لن لمككْن َشْي َبكك ّل ُكككوُُن ال َيِ

ْغُشوًُشككاَ لء،َ َم ْلَمككاَ لإْن لباَ َق َو َلكك َبككُن َع ّل َكَب ال ْوُ َككك َتْ لبككُر َكككاََن َو َت ْع َيِ َو للًصككاَ.َ  َخاَ
لهْم ْي َل َع لسُب]ُّ  َت ْلُمْح ّلَل [ا ْلُمَخ َلىَ ا لف َع َ لتلْ له اْخ لسكك َناَ َذا َأْج لرَح - إ له ُطكك ْيكك َل َع

َكَرُج ْل ّلَماَ ا ُك َف لبًساَ لمَجّسُه َكاََن -  ّيِاَ َيِاَ لوُ َد َق لعي َلىَ ُأ ْلَخّل إ لف،َ ا لقي ّث ّلَماَ ال ُك َو
لمَي لمَجّسُه لََن له،َ ُر ّنُه لب لإ ْد َف َتىَ َق َوَم َد.َ  ُهْم َحُمَضتْْ َفَس َد ْنكك لمككُخ لع َوُا َك ْل ا

ْأُمُر َهاَ َيِ لت َق لإَرا لب لسُب]ُّ  َت ْلُمْح لرَج [ا لد،َ َخاَ َل َب ْل َهاَ ا ّن لإ َ َف ُلُح ل َد َتْْصكك ْعكك َهاَ.َ َب لضكك َحْم
ّلَماَ ُك ّيَر َو َغ ُهْم َتْ َد ْن ْو لع َأ َد -  َد َفَس ّو َد لمككْن َو ٌء]ُّ  لن - [َشككْي ْبكك ْلُج المكسككوُد ا

لبي لفي َوُا ْلَخ لم ا لن،َ َوالّشُحوُ َهاَ ْد َْل َ َوا ُهكْم َيُِجوُُز َفلْ ُعككُه َل ْي له للَمكاَ َب لمكْن لفيكك
لر لس؛ُ الّضَر ّناَ للَك لباَل َذ َك َبُر َو َك ْل َذا ا َد إ ّو لغي لفي َد َب ْن َيِ َو له.َ  لبي َوُا ُهْم َأْن َخ َع َن َيِْم

لمككْن لسُب]ُّ  َت ْلُمْح لل [ا ّيِ َعَمكك لر ْلَمكك لخ ا ُبككوُ ْط ْلَم َلككىَ ا لر،َ َع ّنككاَ ّنُه ال لإ لرُث َفكك ُيِككوُ
َذاَم.َ ْلُج ُهْم ا ْن لم ْعَمُل َمْن َو ًيِاَ َيِ ُعككُه َمْر لبي له،َ لمككْن َيِ لم ْوُ َوُ َيِكك ُهكك َذ َأْن َو ْأُخكك ُرّب َيِ

ْو الخرنوُب،َ لب َعَسَل َأ َقَص ْل لن ا َكّمككوُ ْل َيِككاَ َوا ْو َكَرا ْل لق،َ َوا ُلككتّْ َوالّسككّماَ َيِ َو



َع لميكك ْلَج لق ا لقي َد لر؛ُ لبكك لعي َذا الّشكك َهكك ْيًِضككاَ َو لثيككُر َأ لة،َ َك ْلَمَضككّر ُهككْم ا ُع َن َيْم َف
لمْن لسُب]ُّ  َت ْلُمْح ْد [ا َق َو له.َ  لل ُطوَُن َعَم لل لزيَِر َيِْخ َباَ َْل َهاَ ا ْعَض ْعٍض،َ َب َب ُهككْم لب ْن لم َو

للككُط َمْن لر الكراويِككاَ َيِْخ ُبككُزو ٍة لب لشيَشكك َقككاَُل َح َهككاَ ُيِ ْيككُن َل لة،َ َع ّيكك ْلَح لبُه ا ُتْْشكك
لن،َ لفي الكراويِاَ ْوُ ّل َ ال َهككاَ َأّن إل َت ّب َبككُر َح ْك لليلًْ،َ َأ َ َق لئَحكَة َول َهكاَ؛ُ َرا لبككُر َل َت ْع َي َف

للَك َذ لسُب]ُّ  َت ْلُمْح ْد [ا َقكك َو لهككْم.َ  ْي َل ُغّشككوَُن َع ْبَس َيِ ّد ّكككّي الكك َب َل ْع َب ْل لق  ا لقي َد لبكك
ّيِ َوُاَر ْلَح َفُة ا لر ْع َوَم لن:ِ  ّدا لك ْل له َوا ّنُه لغّش َذا َأ لعَل إ ْنُه ُج ٌء لم لء لفكي َشكْي ْلَمككاَ ا

ّيِ َرَسَب َوُاَر ْلَح لل لفي ا َف لء،َ َأْس َناَ لْل ّبَماَ ا لقَي َوُر لء َب ْلَماَ ُهككْم لل َثُر ْك َأ َو ٌة.َ  َوُ ْغكك َر
َعَسَل َيِْمُزُجوَُن ْل ّنْحَل ا لء،َ ال ْلَمكاَ َعلََْمكُة لباَ له َو ّنكُه لغّشك َقكىَ َأ ْب لن لفكي َيِ َزَمكك

لء َتاَ ًباَ الّش ّب لذ،َ ُمَح لمي لفي َكاَلّس لن َو لف َزَم ْي ُكوُُن الّص ًعاَ َيِ لئ ُهْم َماَ ْن لم َو لقيًقاَ.َ  َر
ّق َمْن ُد لن ُقُشوَُر َيِ ُغككّش الّرّماَ َيِ َهككاَ  َو ُكككَم؛ُ لب ُكْر ْل ْد ا َقكك َو ّنككاَ َيِْحُشككوَُن [ لح ْل ا

لل ْطَمْي،َ لباَلّرَم ْلَخ َفُة َوا لر ْع له َوَم ْد لغّشكك َقكك َو ٌة]ُّ.َ  لهَر ُغّشككوَُن َظككاَ ْفككتَْ َيِ الّز
لد لب،َ لبَرَماَ َقَص ْل ْو ا لل،َ َأ للَك لباَلّرْم َذ َك ُغّشوَُن َو َقاََر.َ  َيِ ْل ا

لغي      َب ْن َيِ َو َفْصٌل}:ِ  ُكككوَُن َأْن { ُهْم َتْ ُع لئ َنًة َبَضككاَ لنككّي لفككي َمُصككوُ َبَرا ْل ا
َ والقطاَرميز،َ َئلْ لصَل لل َهاَ َيِ ْي َل ٌء إ لب لمْن َشْي َباَ ّذ َوُاّم ال َه لض،َ َو َْلْر ْو ا َع َأ َق َيِ

َهاَ ْي َل ٌء َع لب لمْن َشْي ّتَرا لر ال َباَ ُغ ْل لوُ َوا َنْح للَك؛ُ َو لإْن َذ َهاَ َو ُعوُ لف لفككي َوَض َفككاَ ُق
لص ْلُخوُ َ ا ْأَس َفلْ َهاَ َب َذا لب َنتْْ إ ًة َكاَ ّطاَ َغ ُكككوُُن باَلمياَزر؛ُ ُم َتْ ّبككُة َو َذ لم ْل لفككي ا

له،َ لد ُذّب َيِ لة َعْن َيِ َع لبَضاَ ْل َهاَ ا ُهْم لب ْأُمُر َيِكك َو َباََب.َ  ّذ لة ال َفكك َظاَ َن لب لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح [ا
لهْم،َ لب َوُا ْثكك ُهْم َأ ْأُمُر َيِكك لل َو َغْسكك لهْم لب لف لر َغككاَ لهككْم َم لت َي لن لهْم،َ َوآ لديِ ْيِكك َأ لح َو َوَمْسكك
لهْم لن لزيِ َوُا لهْم َم لل ليِي َكاَ َلىَ َوَم ُد َماَ َع ّق َف َت َيِ َو ُه.َ  َناَ َكْر لسككُب َذ َت ْلُمْح َأْصككَحاََب]ُّ [ا

لتْ لني َوُا ْلَحكك لة ا َد لر َفكك ْن ْلُم لت لفككي ا ْلَحككاََرا لب [ا ّدُرو لة َو]ُّ الكك لرَجكك ْلَخاَ َعككْن ا
لق،َ َوُا َْلْس لبُر ا َت ْع َيِ لهْم َو ْي َل ُهْم َع َع لئ ُهْم َبَضاَ َن لزيِ َوُا ُبوٍُع،َ ُكككّل لفي َوَم َلككىَ ُأْسكك َع

لن ٍة لحي َل ْف ُهْم،َ َغ ْن لإّن لم ُهْم َف َثَر ْك ّلُس َأ َد ُه.َ لبَماَ ُيِ َناَ َكْر َذ

َباَُب ْل لديِ {ا ْلَحاَ لفي ا لعْشُروَن:ِ  ْل لة َوا َب لحْس ْل َلىَ ا لزيَِن} َع َبّزا ْل ا
لغي      َب ْن َيِ َ َو لجَر َأل ّت َبّز لفي َيِ ْل َ ا َكككاََم َعككَرَف َمْن إل لع َأْح ْيكك َب ْل َد ا ُقككوُ ُع َو

لت،َ َ َعاََملْ ْلُم لحّل َوَماَ ا َهاَ َلُه َيِ ْن له،َ َيِْحُرُم َوَماَ لم ْي َل َ َع لإل َع َو َق لت لفي َو َهاَ ُب الّش
َكَب َتْ ْد َواْر َق َو لت.َ  ُظوَُرا ْلَمْح لب ْبُن ُعَمُر َقاََل ا ّطاَ ْلَخ عنه:ِ " الله رضي ا

َ لجُر ل ّت َناَ لفي َيِ لق َ ُسوُ ّقَه َمْن إل َف له،َ لفي َتْ لنكك َ لديِ لإل َكككَل َو َبككاَ،َ َأ َء،َ الّر ْو َشككاَ َأ

َبىَ ْد َأ َق َو ْيِككتْ ".َ  َأ َذا لفككي َر لن َهكك َثككَر الّزَمككاَ ْك لة َأ َعكك َبككّز َباَ ْل لق لفككي ا َوُا َْلْسكك ا
ُلوَُن َع ْف لهْم لفي َيِ لتْ َعاَ َياَ َ َماَ لب لحّل ل ُلكُه،َ َيِ ُه لمّمككاَ َعَم ُكُر ْذ َن َء إْن َسكك ّلككُه َشككاَ ال

لمْن َف َلىَ]ُّ.َ  َعاَ َتْ للَك [ ّنْجُش،َ َذ َوُ ال ُه َد َأْن َو لزيِ لن لفي الّرُجُل َيِ لة،َ َثَمكك َع ْل الّسكك
َ ُد َول لريِ َء،َ ُيِ لر الّشَرا ْغ ُي ُه،َ لل ْيَر َذا َغ َه لبّي َللّن َحَراٌم؛ُ َو ّن عليكه اللكه صلىَ ال

َهىَ وسلم َن لع َعْن { ْي َوىَ َب لش}.َ َر ّنْج ُبوُ ال َة َأ ْيَِر َأّن عنككه اللككه رضككي ُهَر

لبّي ّن َ وسككلم عليككه الله صلىَ ال َناََجُشككوُا َقككاََل:ِ {ل َ َتْ َغُضككوُا،َ َول َباَ َ َتْ َول
ُدوا َ َتَْحاََسكك َبُروا،َ َول َدا ُنككوُا َتْكك ُكوُ َد َو َبككاَ له لع ّلكك َ ال َول ًنككاَ}.َ  َوُا ُد إْخ لزيِكك لفككي َيِ

لة َع ْل َثَر الّس ْك لويِ،َ لمّماَ َأ لر ُتَْساَ ْغ ُي َهاَ لل ّناََس لب ُكوُُن ال َي لمككْن َف َو للككَك َحَراًماَ.َ  َذ



ُع ْي َب ْل َلىَ ا لع َع ْي َوُ َب ُهكك َو له.َ  لخيكك َيِ َأْن َأ لر َت َعًة الّرُجككُل َيِْشكك ْل َثَمككٍن لسكك ٍم لب ُلككوُ ْع َم
لط لر،َ لبَشْر َياَ لخ ْل ُقوُُل ا َي َهككاَ َرُجٌل َلُه َف ّد َنككاَ آَخَر:ِ " ُر َأ ُعككك َو لبي أ

ْيككًرا َ َهككاَ َخ ْن لم
َذا َه لن،َ لب ّثَم ْو ال َهاَ َأ َل ْث لن لم ُدو َذا لب لن َه ّثَم َذا "؛ُ ال َه ْعُل َف لف ْل ْيًِضاَ ا َللّن َحككَراٌم؛ُ َأ

لبّي ّن َ وسلم عليه الله صلىَ ال ُع َقاََل:ِ {ل لبي َلىَ الّرُجُل َيِ لع َع ْي له،َ َب لخي َ َأ َول
ُطُب َلىَ َيِْخ لة َع َب ْط ُهْم ُخ ْن لم َو له}.َ  لخي َلىَ َيُِسوُُم َمْن َأ لم َع ْوُ له،َ َس لخي َوُ َأ ُهكك َو

َيِ َأْن لر َت َعًة َيِْش ْل ُقوُُل َرُجٍل،َ لمْن لس َي َناَ َرُجٌل َلُه َف َأ لطيك آَخَر:ِ "  ْع َد ُأ َوُ َأْج

َهاَ ْن َذا لم َه لن،َ لب ّثَم ْو ال َهاَ َأ َل ْث لن لم ُدو َذا لب لن،َ َه ّثَم لرُض ُثّم ال ْعك له َيِ ْيك َل َعَة َع ْل الّسك
َهاَ َيَرا لريِ؛ُ َف َت ْلُمْش َذا ا َه ْيًِضاَ]ُّ َحَراٌم،َ َو َأ له [ لل ْوُ وسككلم:ِ عليه الله صلىَ للَق

َ َلىَ الّرُجُل َيُِسوُُم {ل لم َع ْوُ ُهْم َس ْن لم َو له}.َ  لخي ُقوُُل لمْن َأ لريِ:ِ "  َيِ َت ْلُمْش لل
ُتك ْع َذا لب ْوَُب َه ّث ْثَل ال َع َمككاَ لم له َبككاَ َبُه،َ ُفلٌَْن لبكك ْوُ ْو َثكك ُتككَك َأ ْع له لب لذ َعَة َهكك ْل الّسكك

َهاَ لم ْق ُهْم لبَر ْن لم َو ُقككوُُل َمككْن ".َ  ُتككك َيِ ْع لب لر:ِ "  لج ّتككاَ َذا للل ْوَُب َهكك ّثكك َلككىَ ال َأْن َع

لني لبيع َبَك،َ َتْ ْوُ ْو َث ُتَك َأ ْع َذا لب ْوَُب َه ّث لة ال َعَشَر ًدا،َ لب ْق َن لهَم]ُّ  َدَرا ْو [ لريَِن َأ لعْشكك لب
َئًة لسي ُهْم َن ْن لم َو ُع َمْن ".َ  لبي َعَة َيِ ْل َلىَ الّس ُهككوٍُل،َ َأَجٍل إ ْو َمْج َهككاَ َأ ُع لبي َلككىَ َيِ َع
لط َبٍل َشْر ْق َت ُهككوٍُل،َ ُمْس َوُ َمْج ُهكك ُتككك َأْن َو ْع لب ُقككوَُل:ِ "  َذا َيِ ْوَُب َهكك ّثكك َلككىَ ال إ
لم ُدو ْلَحاَّج،َ ُق ْو ا َلىَ َأ لس إ لة،َ لدَرا ّل َغ ْل ْو ا َلىَ َأ لء َع َطككاَ لن َع َطاَ ْل َوَمككاَ "،َ الّسكك
َبَه ُهْم َأْش ْن لم َو للَك.َ [ لريِ َمْن َذ َت َعًة َيِْش ْل ٍر لمككْن لسكك لج له]ُّ،َ َتْككاَ للكك ْث َهككاَ ُثككّم لم ُع لبي َيِ
ْبَل آَخَر للَرُجٍل لض َق ْب َق ْل ُع -؛ُ ا لمي للَك َفَج َ َحَراٌم،َ َذ ُهْم َيُِجوُُز ل ُلككُه؛ُ َل ْع َللّن لف

لبّي ّن َهىَ وسلم عليه الله صلىَ ال َ َن َول ْنُه.َ  ُع َيُِجوُُز َع ْي لة،َ َب ْلُملََْمَس َوُ ا ُه َو ]
ُقوَُل َأْن ُع َيِ لئ َباَ ْل َذا ا لريِ:ِ " إ َت ْلُمْش ْوَُب َلَمْسككتْ لل ّثكك لدك ال َيكك َلككْم لب له َو لر َت َتْْشكك

لزَمك ُع َل ْي َب ْل َ ا َول ُع َيُِجوُُز ".َ  ْي لة،َ َب َذ َب َناَ ْلُم َوُ ا ُه ُقوَُل َأْن َو ُع َيِ لئ َباَ ْل لريِ:ِ ا َت ْلُمْش لل
ُتك ْع لب َذا "  ْوَُب َه ّث لذيِ ال ّل لعي ا لب َم ْوُ ّث لذيِ لبككاَل ّلكك َعككك ا َذا "،َ َم لإ َذ َفكك َبكك ُكككّل َن

ٍد لح ُهَماَ َوا ْن َبُه لم ْوُ َلىَ َث لر إ ْد اْلَخ َق َ َوَجَب َف َول ُع.َ  ْي َب ْل ُع َيُِجوُُز ا ْيكك لة،َ َب ْلَحَصككاَ ا
َوُ ُه ُقوَُل َأْن َو ُع َيِ لئ َباَ ْل ُتككك ا ْع لب لريِ:ِ "  َت ْلُمْش ُع َمككاَ لل َقكك له َتْ ْيكك َل ُة َع ْلَحَصككاَ لمككْن ا

ْو َأْرٍض،َ ْوٍُب َأ َوىَ للَماَ "،َ َث ُبوُ َر ٍد َأ لعي ّيِ َسك لر ْد ْلُخكك َأّن عنككه اللكه رضككي ا }
لبّي ّن َهككىَ وسككلم عليككه اللككه صككلىَ ال لع َعككْن َن ْيكك لة َب ْلُملََْمَسكك لة ا َذ َبكك َناَ ْلُم َوا

لة}،َ ْلَحَصاَ َد َوا َأَرا له َو ُه.َ  َماَ لب َناَ َكْر َذ
لبُر      َت ْع َيِ َو َفْصٌل}:ِ  لهْم[ { ْي َل َع لسُب]ُّ  َت ْلُمْح َق ا ْد لل لص ْوُ َق ْل لر لفي ا َبككاَ َأْخ

لء،َ لر الّشَرا َدا ْق لم لس َو ْأ لل َر ْلَماَ لع لفي ا ْي لة،َ َب َبَح ْلُمَرا لإّن ا ُهْم َف َثَر ْك ُلوَُن َأ َع َيِْف
َ َماَ لمْن ل َف للَك َيُِجوُُز.َ  ُهْم َأّن َذ َد لريِ َأَح َت َعًة َيِْش ْل َثَمككٍن لسكك ٍم لب ُلككوُ ْع َلككىَ َم إ

ٍم،َ َأَجٍل ُلوُ ْع لبُر ُثّم َم لس ُيِْخ ْأ لل لبَر ْلَماَ لع لفي ا ْي لة،َ َب َبَح ْلُمَرا َذا ا َه َ َو َيُِجككوُُز،َ ل
َْلَجَل َللّن ُلُه ا لب َقاَ ُهْم لمْن لقْسٌط  ُيِ ْن لم َو لن.َ  ّثَم لريِ َمْن ال َت َعًة َيِْش ْل َثَمككٍن لس لب

ٍم،َ ُلوُ ْع َذا َم لإ َد َف َق َع ْن ُد،َ ا ْق َع ْل َلَب ا َط ُع َو لئ َبككاَ ْل ّثَمككَن،َ ا َقَصككُه ال لريِ]ُّ َن َت ْلُمْشكك [ا
ْنُه ًئاَ،َ لم ْي َذا َش َه َ َو َد َيُِجوُُز ل ْع لم َب ُهْم َتَْماَ ْن لم َو لد.َ  ْق َع ْل لريِ َمْن ا َت َعًة َيِْشكك ْل لسكك

َثَمٍن ٍم،َ لب ُلوُ ْع َذا َم لإ َد َف َهاَ َوَج ًباَ،َ لب ْي َع َع لش َوَرَجكك َْلْر َلككىَ لبككاَ َهككاَ،َ َع لع لئ لبككُر َباَ ُيِْخ
لس ْأ َهاَ لبَر لل لذيِ َماَ ّل َهاَ ا َتَرا له اْش ّوًل لب لر لمْن َأ ْي ُهْم َغ ْن لم َو لطُئ َمْن َأْرٍش.َ  َوُا ُيِكك
ُه،َ ْو َجاََر ُعككُه ُغلََْمُه،َ َأ لبي َي ًبككاَ َف ْوُ لة َث َعَشككَر لهككَم لب َثلًْ،َ َدَرا لريِه ُثككّم َم َت ْنككُه َيِْشكك لم



َهًماَ،َ َعَشَر لبَخْمَسَة لبَر لدْر ُيْخ َهاَ لل لع لفي لب ْي لة،َ َب َبَحكك ْلُمَرا ُقككوُُل ا َيِ ْيِته َو َتَر اْشكك
َهًمككاَ؛ُ َعَشككَر لبَخْمَسَة ُع لدْر لميكك للككَك َوَج َ َحككَراٌم َذ َذا ل لإ َفكك َتَرىَ َيُِجككوُُز.َ  اْشكك

ًباَ ْوُ َث لجُر]ُّ  ّتاَ لة [ال َعَشَر لهَم]ُّ،َ لب َدَرا ُه ُثّم [ ٍم،َ َقّصَر َه لدْر ُه لب َطّرَز َو ٍم]ُّ،َ [ َه لدْر لبكك
ُه َفاَ ٍم،َ َوَر َه لدْر ّنُه لب لإ َ َف ُقوُُل ل ْيِته َيِ َتَر َثَة اْش َ َثلْ َهًماَ،َ َعَشَر لب ّنككُه لدْر ُكككوُُن َلل َيِ
ًباَ،َ لذ ُقوُُل َبْل َكاَ َلككّي َقاََم َيِ َثككَة َع َ َثلْ َهًمككاَ،َ َعَشككَر لب ْو لدْر َأ َوُ [ َلككّي ُهكك َثككَة َع َ َثلْ لب
لإْن َعَشَر َو َهًماَ.َ  َوُ َكاََن لدْر لذيِ ُه ّل ُه ا ُه َقّصَر َطّرَز ُه َو َفاَ له،َ َوَر لسكك ْف َن ّنُه لب لإ َفكك

َ ُقوُُل ل َلّي َقاََم َيِ َثَة َع َ َثلْ َهًمككاَ؛ُ َعَشككَر لب لن َعَمككَل َللّن لدْر ْنَسككاَ لْل َ ا ُقككوُُم ل َيِ
له،َ ْي َل َ َع ُقوُُل َول ْأُس َيِ له َر لل َثَة َماَ َ َهًماَ]ُّ،َ َعَشَر َثلْ ّنُه لدْر ُكوُُن َلل ًبككاَ،َ َيِ لذ َبككْل َكاَ
ْيِته َيُِقوُُل َتَر لة اْشكك َعَشككَر لهككَم]ُّ،َ لب َدَرا ْلككتْ [ لم َع له َو لويِ َعَملًْ لفيكك َثككَة ُيَِسككاَ َ َثلْ

َلككىَ َع َف لهككَم]ُّ.َ  َدَرا لب [ لسكك َت ْلُمْح لبككَر َأْن ا َت ْع لهككْم َيِ ْي َل َع َع لميكك ُه،َ َمككاَ َج َنككاَ َكْر َذ
ُهْم َهاَ ْن َيِ لل َعْن َو ْع للَك،َ لف َد َذ ّق َف َت َيِ ُهْم َو َن لزيِ َوُا لهككْم؛ُ َمكك لت َع لر ْذ َأ ُهككْم َو َع َن َيِْم لمككْن َو
لة َك لر لديِ َش َناَ ْلُم لل،َ ا َ ّدل لعككَي َوال ُيَِرا لهْم ُحْسككَن َو لت َل َعككاََم َع ُم لريَِن َمكك َت ْلُمْشكك ا

لبي َ لع،َ َوَجلْ لئ َبَضاَ ْل َق ا ْد لص لل َو ْوُ َق ْل لع لفي ا لمي لل.َ  َج َوُا َْلْح ا

َباَُب ْل لني {ا ّثاَ لفي ال لعْشُروَن:ِ  ْل لة َوا َب لحْس ْل َلىَ ا لليَن َع َ ّدل لديَِن} ال َناَ ْلُم َوا
لغي      َب ْن ُنوُا َأْن َيِ ُكوُ َياًَرا َيِ َقاَت،َ َأْخ لل لمْن لث ْه لن َأ ّديِ لة ال َن َْلَماَ لق َوا ْد لص َو

لل؛ُ ْوُ َق ْل ُهْم ا ّن لل
ّلُموَُن َ َتَس َع َيِ لئ لس،َ َبَضاَ ّناَ ُهْم ال َن ُدو ّل َق ُيِ َنَة َو َْلَماَ َهككاَ.َ لفككي ا لع ْي َب

َ لغي َول َب ْن ٍد َيِ ُهككْم َللَح ْن َد َأْن لم لزيِكك لة لفككي َيِ َع ْل له،َ لمككْن الّسك لسكك ْف َ َن ُكككوُُن َول َيِ
ًكاَ لريِ لز،َ َش َبّزا ْل َ لل َول َهاَ [ لريِ َت له]ُّ،َ َيِْش لس ْف َن َ لل لبككُض َول ْق لة َثَمككَن َيِ َع ْل لمككْن الّسكك

لر ْي َلُه َأْن َغ ّك َوُ َهاَ ُيِ ُب لح ُهْم لفي َصاَ ْن لم َو لض.َ  ْب َق ْل ُد َمْن ا لم ْع َلككىَ َيِ لع إ ّناَ َبككّز ُصكك ْل ا
لة،َ َك ْلَحاَ لهْم َوا لطي ْع ُيِ ًباَ َو َه َلككىَ َذ لل َع لبي لض،َ َسكك ْلَقككْر لرُط ا َت َيِْشكك لهككْم َو ْي َل َ َع َأل

َع لبي ُهْم َيِ ًئاَ َل ْي لهْم لمْن َش لع َتاَ َ َم َوُ؛ُ إل َذا ُه َه ّنُه َحَراٌم؛ُ َو َعًة.َ َجّر َقْرٌض َلل ْنَف َم
ُهْم ْن لم لريِ َمْن َو َت َعَة َيِْش ْل له،َ الّس لس ْف َن لهُم لل ُيِوُ َهاَ َو َب لح ْعككَض َأّن َصاَ لس َب ّنككاَ ال

َهاَ َتَرا ْنُه،َ اْش لطُئ لم َوُا ُيِ ُه َو ْيَر َلكىَ َغ َهاَ َع لئ ُهكْم لشككَرا ْن لم َو ْنكُه.َ  ُكككوُُن َمككْن لم َتْ
َعُة ْل لديِ َلُه،َ الّس َناَ ُي َهاَ َف ْي َل ُد َع لزيِ َيِ َهاَ لفي َو لن له،َ َثَم لد ْن لع لمْن]ُّ  لهُم [ ُيِوُ ّناََس َو ال

َهاَ ّن أ
لض َ ْع َب ُهْم لل ْن لم َو لر.َ  ّتّجاَ ُكوُُن َمْن ال َنُه َيِ ْي ْيَن َب َب لز َو َبّزا ْل ٌة َشْرٌط ا َأ َط َوُا َوُم

َلىَ ٍء َع ٍم َشْي ُلوُ ْع لة،َ لمْن َم ُْلْجككَر َذا ا لإ لدَم َفكك َلككىَ َقكك لز إ َبككّزا ْل لجٌر ا َعككُه َتْككاَ َوَم
ٌع،َ َتاَ لإّن َم َبّزاَز َف ْل لعي ا ْد َت للَك َيِْس لديِ َذ َناَ ْلُم لع ا ْي َب لع،َ لل َتاَ ْلَم َذا ا لإ َغ َف ُع َفككَر ْيكك َب ْل ا
َذ َأَخ َة،َ َو ُْلْجَر َطىَ ا ْع َبّزاَز َأ ْل ُطُه َكاََن َماَ ا ُه َلككُه َشْر َأ َطكك َوا له؛ُ َو ْيكك َل َذا َع َهكك َو
َلىَ َحَراٌم لز َع َبّزا ْل َتىَ ا َوَم ُلُه.َ  ْع للَم لف لديِ َع َناَ ْلُم لفي ا َأّن]ُّ  لة [ َع ْل ًبككاَ،َ الّسكك ْي َع
له َوَجَب ْي َل للَم َأْن َع ْع َيِ ُيِ لر َت ْلُمْش له]ُّ،َ ا لب َفُه [ لق ُيِوُ َلىَ َو َع َو له.َ  ْي َل لب َع لسكك َت ْلُمْح ا

لبَر َأْن َت ْع لهْم َيِ ْي َل َع َع لمي ُه،َ َماَ َج َناَ ْل َد ُق ّق َف َت َيِ ُهْم َو َل َوُا للَك.َ لفي َأْح َذ

َباَُب ْل للُث {ا ّثاَ لفي ال لعْشُروَن:ِ  ْل لة َوا َب لحْس ْل َلىَ ا لة} َع َك ْلَحاَ ا
لجككُب      َيِ َلككىَ [ لب َع لسكك َت ْلُمْح ُهْم ا ْأُمَر َيِكك لة َأْن]ُّ  َد ْوُ لل لبَجكك لة َعَمكك ّق الّشكك

َهاَ،َ لت َق َفاَ لة َوَصكك َيِكك َهاَ لن َهككاَ َو لل لف ُطوُ َعككاََر َت ْلُم له،َ ا َهاَ لبكك لضكك َعْر لة َو ّقكك لد َهككاَ،َ َو لل َغْز



َهاَ لت َي لق ْن َتْ لة لمْن َو لقْشَر ْل لء ا َدا ْوُ لر الّس ْلَحَج لد لباَ َوُ َْلْس ُهْم ا َع َن َيِْم َو لن.َ  لش ْلَخ لمْن ا
لر ْث لق َن لقي ّد ّيِ والجبصين ال لوُ ْلَمْش َهاَ ا ْي َل لتْ لفي َع ْق َهاَ،َ َو لج ّنُه َنْس لإ ُتُر َفكك َيِْسكك

َهاَ،َ لبيُن َوَحاََش َت َهاَ َف ّن أ
َ َقُة َك لفي لة،َ َص َع ْق َذا الّر َه لليٌس َو ْد َلىَ َتْ َذا َع لإ َو لس.َ  ّناَ ال

ُهْم َنَسَج ُد ًباَ َأَح ْوُ لب لمْن َث ّدا ُه ْل لد ا َدا لجكك ْل لد،َ َوا ُقككوُ ْع ْلَم ّنُه ا لإ ُعككُه َفكك لبي ًدا َيِ ُمْفككَر
لب،َ َعْن َياَ ّث َ ال لإل ُهككْم َكاََن َو ْن لم َو لليًساَ.َ  ْد لسككُج َمككْن َتْ ْن لة َوْجككَه َيِ ّق لمككْن الّشكك

لل َغككْز ْل لب ا ّيك ّط لب،َ ال َطَح ْلُمْصك لسكُج ُثككّم ا ْن َهككاَ َيِ لقي لل لمكْن َباَ َغككْز ْل لظ ا لليك َغ ْل ا
لد ّق َع ْلُم لب؛ُ لمْن ا ّدا ُه ْل لهْم ا لعي ُيَرا لريُِف،َ َف َع ْل لبُر ا َت ْع َيِ لهْم َو ْي َل َذا َع لإ َو للَك.َ  َذ َذ َأَخ

ُهْم ُد ْنَساٍَن َغْزًل َأَح لسَجُه للل ْن َي ًباَ،َ َلُه لل ْوُ ُه َث ْذ ْأُخكك َي ْل لن؛ُ َف َوُْز ْل َذا لبككاَ لإ َنَسككَجُه َفكك
ًباَ ْوُ َلُه،َ َث َعُه ُثّم َغَس َف َلىَ َد له إ لب لح لن،َ َصاَ َوُْز ْل ُكوَُن لباَ َي َفككىَ لل ْن لة ُأ ْهَمكك ّت ْنككُه؛ُ للل َع
َذا لإ َعىَ َف ّد لحُب ا لل َصاَ َغْز ْل لئَك َأّن ا ْلَحاَ َدَل ا ْب َلُه،َ َأ لسككُب َعَرَضككُه َغْز َت ْلُمْح ا
َلىَ لف،َ َع لريِ َع ْل لإْن ا َعككاَ َف َلككىَ َرَج له إ لل ْوُ َكككاََن َقكك َهككاَ]ُّ،َ [ َ لب لإل ُهَمككاَ َو َل َلككىَ َحَم إ

ُهْم ْن لم َو لع.َ  لم]ُّ الّشْر ْك ُكوُُن َمْن [ُح َلىَ َيِ َع َلُه]ُّ  لب [ له َباَ لتْ ُنوُ لمككْن ُجككْرٌن َحاَ ]
ْعُرُك َيِ ٍر]ُّ  َتُه َحَج ّق له،َ ُش َذا لفي لإ ْنَصككَرَف  َف َءْت ا لكلَُْب َجككاَ ْل َغككتْْ ا َل َو له؛ُ َو لفيكك

ُهْم ُف ّل َك ُي لسُب َف َت ْلُمْح ُلوُا َأْن ا َع َهاَ َيِْج َيًة َل لط ْغ لب،َ لمْن َأ ْلَخَش ْو ا َهاَ َأ ُلوُ لسكك ْغ َيِ
ٍم ُكّل ْوُ َع َيِ ْب ُهّن َمّراٍت َس َدا لب،َ إْح ّتَرا لة َعْن لباَل ْلَحاََج لغككي ا َب ْن َيِ َو َهككاَ.َ  ْي َل َأْن إ

ُهْم َع َن ّد َأْن لمْن َيِْم َت ُهْم َيِْم ُتْ ّقاَ لت لفككي ُشكك َقككاَ لميَن؛ُ ُطُر لل ْلُمْسكك َهككاَ ا ّن لل
َتُْضككّر َ

لة؛ُ ْلَماَّر ُهْم لباَ َع َن َيِْم َو ْيًِضاَ [ ُقوُا لمْن َأ ْل ُيِ َعاََم َأْن]ُّ  ّط لذيِ ال ّل َهاَ ا لمْن لفي لقيككٍق [ َد
َتْْحتَْ له]ُّ  لوُ َنْح لم َو َدا ْق لميَن،َ َأ لل ْلُمْس ّلُه ا َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل ُع {ا لب لفي الّرا لعْشُروَن:ِ  ْل لة َوا َب لحْس ْل َلىَ ا لطيَن} َع ّياَ ْلَخ ا
ْؤَمُروَن      لة ُيِ َد ْوُ لل،َ لبَج لصي ْف ّت لن ال لح َوُحْس ْت لب،َ َف ْي ْلَج لة ا َع لص،َ َوَس لريِ ّتَخاَ ال

لل َدا لتكك ْع لن َوا ْيكك ُكّم ْل لف،َ ا ْطككَرا َْل لء َوا َوُا لت ُد َواْسكك َوُ َْلْجكك َوا لل.َ  ْيِ ّذ ُكككوَُن َأْن الكك َتْ
َطُة َياَ لخ ْل َ َدْرًزا ا ُة َشلّْ،َ ل ْبَر لْل َقٌة،َ َوا لقي ْيككُط َد ْلَخ لم لفككي َوا ْلُخككْر لصككيًرا؛ُ ا َق

ّنُه َذا َلل َلَخ َطاََل إ ْنَس َقَض ا َت ْن ُلُه َوا ْت ُعُف،َ َف َيْض ْيًِضاَ َف َأ ّلَماَ َو َتَر ُك ّياَُط]ُّ َن ْلَخ [ا
لغكي َب ْن َيِ َو ُعَف.َ  َ َأْن َض َفّصكَل ل ٍد[ ُيِ َللَحك ّيكاَُط]ُّ  ْلَخ ًبكاَ ا ْوُ ّتكىَ لقيَمكٌة َلكُه َث َح

ُه،َ ّدَر َق َعُه ُثّم ُيِ َط ْق َد َيِ ْع للَك،َ َب لإْن َذ ًباَ َكاََن َف ْوُ لر لقيَمٌة َلُه َث لريِ ْلَح لج،َ َكاَ َباَ ّديِ َوال
َ ُه َفلْ ُذ ْأُخ َ َيِ َد إل ْع َنُه،َ َأْن َب لز َذا َيِ لإ َطُه َف ُه َخاَ ّد َلىَ َر له إ لب لح للَك َصاَ َذ لن.َ لب َوُْز ْل ا

لبُر َت ْع َيِ لهْم َو ْي َل َع لسَب]ُّ  َت ْلُمْح َنُه َماَ [ا ُقوُ لر لة لمككْن َيِْس َعكك لت لس،َ َأْم ّنككاَ ُهككْم ال ْن لم َف
َذا َمْن ًباَ َخاََط إ ْوُ لريِككًرا َث ُه َح َوُ َنْحكك ُه َو ْقككتَْ َحَشككاَ له َو ّفكك وأشراسككاَ،َ َرْملًْ َك

ُق لر َيِْسكك له َو لر ْد َقكك لب لمككْن لب ْوُ ّثكك َذا ال ًنككاَ َكككاََن إ ْوُُزو ُهككْم َم ُع َن َيِْم َو له.َ  ْيكك َل َأْن َع

ُلوُا لط ّنككاََس ُيَِمككاَ لة ال َطكك ّياَ لهككْم،َ لبَخ لت َع لت لهْم َأْم لر لتْضككَرا لد لباَْس ّد ّتَر لهككْم،َ لبككاَل ْي َل إ
لس ْب لة َوَح َع لت َْلْم َ ا َول ُهْم.َ  ْن ُفوَُن َع ّل َك َت لس َيِ ّناَ َثككَر َعَملًْ للل ْك لع،َ لمككْن َأ ُبوُ ُْلْسكك ا

َ ُطوُا َأْن إل لر له َيِْش لب لح َثَر للَصاَ ْك للَك،َ لمْن َأ َ َذ ْوَن َول ّد َع َت لغككي َيِ َب ْن َيِ َو الّشْرَط.َ 
ّلَف َأْن لئيَن ُيَِح ّفاَ لسُب]ُّ الّر َت ْلُمْح َ َأْن [ا ُفوُا ل ٍد َيِْر لريَِن،َ لمْن َللَح َقّصككاَ ْل ْو ا َأ

لقيَن ّقاَ ّد ًباَ ال ْوُ ًقاَ،َ َث َ َمْخُرو لة إل َ لبَحْضككَر َول له.َ   لب لح ُقككُل َصككاَ ْن َطككّرُز،َ َيِ ْلُم ْو ا َأ

ْقَم الرقاَم ْوٍُب َر َلىَ َث ْوٍُب إ ُه َث لضُر له ُيِْح ْي َل َقّصككاَُر،َ إ ْل ْو ا ُق،َ َأ ّقاَ ّد لثيككٌر الكك َك َف



ُهْم ْن ُلوَُن لم َع ْف للَك َيِ لب َذ َيككاَ لث َأّمككاَ لب َو لس.َ  ّنككاَ ُع ال ّناَ لس،َ ُصكك لنكك َ َقلْ ْل ُهْم ا ْأُمُر َيكك َف
َهاَ لل َعَم لب لسُب]ُّ  َت ْلُمْح لق لمْن [ا لخَر ْل لة ا َد لديِ ْلَج لط ا ُيوُ لم َوُخ ْيَِس ْبَر لْل لن ا ّتككاَ َك ْل َوا

لغ؛ُ ُبوُ ْلَمْصكك َ ا َهككاَ َول َن ُلوُ ْعَم لق لمككْن َيِ لخككَر ْل لة ا َيكك لل َباَ ْل لة،َ ا َغ ُبوُ ْلَمْصكك َهككاَ ا َن ّوُو َق ُيِ َو
ّنَشاَ،َ باَلشراس َذا َوال َه لليٌس،َ َف ْد ُهْم َتْ ُع َن َيْم له لمْن َف لل ْع له.َ لف لل َعَم َو

َباَُب ْل لمُس {ا ْلَخاَ لفي ا لعْشُروَن:ِ  ْل لة َوا َب لحْس ْل َلىَ ا لنيَن} َع ّطاَ َق ْل ا
     َ ُطوَُن ل لل َد َيِْخ لديِ لن َج ْط ُق ْل له،َ ا لم لديِ َق َ لب ُه َول لغي َأْحَمَر َب ْن َيِ َو له.َ  لض َي ْب أ

َ َأْن لب

َدَف ْن ْطُن ُيِ ُق ْل ًفاَ ا ْد َكّرًرا،َ َن ّتىَ ُم لطيَر َح ْنُه َتْ ُة لم لقْشَر ْل ُء ا َدا ْوُ ْلَحككّب الّس َوا
ْكُسوُُر،َ ْلَم ّنُه ا َذا َلل لقَي إ له َب ْلَحّب لفي َهككَر ا له،َ لفككي َظ لنكك َذا َوْز لإ لرَح َو لفككي ُطكك

ْو للَحاٍَف،َ ٍة َأ ّب ْو ُج َأ َقَرَضُه [ ٍء]ُّ  َباَ َ َق َول ْأُر.َ  َف ْل ُطوَُن ا لل لذيِ َيِْخ ّل لل لفي ا َف َأْسكك

لة َط َبْس ْل َيِاَ،َ لمْن ا َفاَ لطيُر َوَماَ الّص َلىَ َيِ لن َع َطاَ لحي ْل لن لمْن ا ْط ُق ْل لفي.َ ا الّصككاَ
ُهْم ْن لم لدُف َمْن َو ْن ْطَن َيِ ُق ْل َء ا لديِ َْلْحَمَر الّر ُلُه ا َع َيِْج لل لفككي َو َف لة،َ َأْسكك ّبكك ُك ْل ا

لليه ُثّم ْع لن ُيِ ْط ُق ْل لض لباَ َي ْب َْل لقّي،َ ا ّن َ ال َهككُر َفلْ ْظ َ َيِ َد إل ْنكك ُهْم لع َهككاَ ْن َيِ َو له.َ  للكك َغْز
لسُب َت ْلُمْح للُسوُا َأْن]ُّ [ا َوُاَن ُيِْج ّنْسكك َلككىَ ال لب َع َوُا ْبكك لهْم،َ َأ لت لني َوُا لر َحكك َظككاَ لت ْن لل

لغ لف،َ َفَرا ْد ّن َعْن ال ُهْم]ُّ  َهاَ ْن َيِ َو لث [ لديِ ْلَح َ ا َول ُهّن.َ  َع ُعوَُن َم ْطَن َيَِض ُق ْل َد ا ْع َب
له لف ْد لع لفي َن لض َوُا ْلَم لة،َ ا ّيِ لد ّن لإّن ال للَك َف ُد َذ لزيِ له،َ لفي َيِ لن َذا َوْز لإ َنَقككَص؛ُ َجّف َف
َذا َه لليٌس َو ْد ُلُه َتْ َع ْف ُهككْم َيِ ُع َن َيْم َف ُكّل:ِ  ْل لمككْن ا لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح له،َ [ا للكك ْع ّلككُه لف َال َو

َلُم.َ ْع َأ

َباَُب ْل لدُس {ا لفي الّساَ لعْشُروَن:ِ  ْل لة َوا َب لحْس ْل َلىَ ا لنيَن} َع ّتاَ َك ْل ا
ُد      َوُ لن َأْج ّتاَ َك ْل ّيِ ا لر لمْص ْل ّيِ،َ ا لز لجي ْل ُه ا ُد َوُ َأْج لعُم َو ّناَ ُق،َ ال لر ْلُموُ ُه ا ُؤ َد َأْر َو

لصيُر َق ْل لشُن،َ ا ْلَخ لذيِ ا ّل لصُف ا َق ْن َ َتْْحككتَْ َيِ َفلْ لة.َ  َف َد ُطككوَُن الّصكك لل ُه َيِْخ َد ّيكك َج
له،َ لئ لديِ َ لبَر ّتاََن َول َك ْل لسّي ا ُل ْب ّناَ ُهْم ال ْن لم َو ّيِ.َ  لر لمْص ْل للُط َمْن لباَ - القنداس َيِْخ

َوُ ُه َقة لمْن َيِْخُرُج َماَ َو لن الّسَرا ّتككاَ َك ْل لباَ لم -  لع ّنككاَ َد ال ْعكك له،َ َب لط ُع َمْشكك لميكك َوَج
للَك َ َذ َول لليٌس.َ  ْد ُكوَُن َتْ ْتُر َوُاَن َيِ ّنْسكك ُلوًُسككاَ ال َلككىَ ُج لب َع َوُا ْبكك لهْم،َ َأ لت لني َوُا َحكك
َناَ َكَماَ َكْر لنيَن،َ لفي َذ ّطاَ َق ْل ّلُه ا َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل ُع {ا لب لفي الّساَ لعْشُروَن:ِ  ْل لة َوا َب لحْس ْل َلىَ ا لن} َع ْي ّيِ لر لريِ ْلَح ا
     َ ُغوَُن ل ُب َقّز َيِْص ْل ْبَل ا له،َ َق لض ليي ْب َ َتْ َئلْ ّيَر لل َغ َت َد َيِ ْع للَك؛ُ َب ْد َذ َق َنُه َو ُلوُ َع ْف َيِ
ّتىَ َد َح لزيِ ُهْم َيِ ْن لم َو ُهْم.َ  ّقُل َمْن َل َث لريَِر ُيِ ْلَح ّنَشاَ ا لر،َ لباَل ّب َد ْلُمكك ُهككْم ا ْن لم َمككْن َو
ُلُه َثّق لن،َ ُيِ ْو لباَلّسْم لتْ،َ َأ ْيِ ُهْم الّز ْن لم َعككُل َمككْن َو له لفككي َيِْج لر ْهكك ًدا َظ لمككْن ُعَقكك

لبُر َت ْع َي َف له.َ  لر ْي لهْم َغ ْي َل َع لسُب]ُّ  َت ْلُمْح َع [ا لمي للَك،َ َج ّلُه َذ َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لمُن {ا ّثاَ لفي ال لعْشُروَن:ِ  ْل لة َوا َب لحْس ْل َلىَ ا لغيَن} َع ّباَ الّص
َثُر      ْك لغي َأ ّباَ لر َص لريِ ْلَح لر ا َْلْحَمكك له ا لر ْيكك َغ َو لل لمككْن -  َغككْز ْل لب ا َيككاَ ّث - َوال

ُغوَُن ُب لهْم لفي َيِْص لت لني َوُا ّناَ َح لح ْل َوًُضاَ لباَ ّوُة؛ُ َعْن لع ُق ْل َيْخُرُج ا ُغ َف ْب ًناَ الّص َحَسكك



ًقاَ،َ لر َذا ُمْش لإ ْتُه َف َب ّيَر الّشْمُس َأَصاَ َغ ُنُه،َ َتْ ْوُ ُهككْم َوَزاَل َل ْن لم َو ُقُه.َ  َمككْن إْشَرا
ّكُن َد َياََب ُيِ ّث لص ال ْف َع ْل لج،َ لباَ َذا َوالّزا َد إ َهاَ َأَرا َغ ْب ّيككاَ،َ َص لل َهاَ ُثككّم َكُح للي ْد لفككي ُيِكك

لة،َ َي لب ْلَخاَ َتْخُرُج ا َيَة َف لف لن َصاَ ْوُ ّل َة ال َد لديِ لد،َ َش َوُا َذا الّس لإ َهاَ َمَضتْْ َف ْي َل َقككّل َع َأ

ٍة ّد ّيككَر ُمكك َغ َهككاَ،َ َتْ ُن ْوُ َفككَض َل َن َذا َو َهكك َو َهاَ.َ  ُغ ْب ّلككُه َصكك لليٌس،َ ُك ْد ُهككْم َتْكك ُع َن َيْم َف
لمككْن لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح لغككي [ا َب ْن َيِ َو له.َ  للكك ْع ُبككوُا َأْن لف ُت ْك َلككىَ َيِ لب َع َيككاَ لس لث ّنككاَ ال

ُهْم َء لر،َ َأْسكككَماَ ْب لح ْل َ لبكككاَ َئلْ ّدَل لل َبككك َت َهكككاَ َيِ ْن َثكككُر لم ْك َأ َو ٌء.َ  لغيَن َشكككْي ّباَ الّصككك
َذا والمرندجين لم لفككي َكككاََن - إ ّيِككاَ لم َأ لسكك َوُا ْلَم لد،َ ا َيككاَ ْع َْل َهككاَ َوا لر ْي َغ لمككْن َو

لح ْفَرا َْل ّيُروَن ا َغ ُيِ َياََب -  لس،َ لث ّناَ َهاَ ال َن ْكُرو ُيِ لة،َ َو ُْلْجَر َهاَ للَمككْن لباَ لبُسكك ْل لفككي َيِ
للَك لم َذ ْوُ َي ْل ّيُِن ا َتَز َيِ له َو لذ َه َو َهاَ.َ  َنٌة لب َياَ َواٌن،َ لخ ْد لع ُهكْم َو ُع َن َيْم لسكُب]ُّ َف َت ْلُمْح [ا
لبُر لمْن َت ْع َيِ َو له.َ  لل ْع لهْم لف ْي َل َنُه َماَ َع ُلوُ َع ْف ُغّشوَُن َيِ َيِ له َو َغ،َ لب ْب لرُض الّص ْع َيِ للَك َو َذ

َلىَ لهْم،َ َع لف لريِ ّلُه َع َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل ُع {ا لس ّتاَ لفي ال لعْشُروَن:ِ  ْل لة َوا َب لحْس ْل َلىَ ا لة} َع لكَف َْلَساَ ا
     َ لثُروَن ل ْك َوُ ُيِ لق َحْش لخَر ْل لفيَماَ ا لة]ُّ  َي لل َباَ ْل ْيَن [ا لة،َ البشتيك َب َن َطاَ لب ْل َوا
َ ْيَن َول لل َب ْع ّن ّدوَن ال َيُِش َو لة.َ  َهاََر ّظ َوُ َوال لب،َ َحْش َقاَ ْع َْل َ ا ّدوَن َول ْعلًْ َيُِشكك َن
ْد ْتُه َق َق َغُة،َ َأْحَر َباَ ّد َ ال لطيككًرا َول ْنَضككْج،َ َلككْم َف َ َيِ لديًِمككاَ َول له َأ لذ َهكك لة.َ لب َف الّصكك

لغي َب ْن َيِ ّكُموُا َأْن َو ْبَراَم ُيَِح لط،َ إ ْي ْلَخ َ ا َنُه َول ُلككوُ ّوُ َط َثككَر ُيِ ْك ّنككُه لذَراٍع،َ لمككْن َأ َلل

َذا َثَر َطاََل إ ْك للَك لمْن َأ ْنَسَحَج،َ َذ َقَض ا َت ْن ْبَراُمُه،َ َفاَ ُعَف إ لب.َ َعْن َوَض ْذ ْلَج ا
َ لرُزوَن َول لر َيِْخ ْع لر،َ لبَشكك لزيِكك ْن لخ ْل ُلككوَُن َبككْل ا َع َوَُضككُه َيِْج ًفككاَ،َ لع ْو للي لرَب َأ َشككاَ

لب،َ َلكك ْع ّث ّنُه ال لإ ُقككوُُم َفكك َ َيِ َول َقككاََمُه.َ  ُلككوَُن َم ُط ًدا َيِْم له،َ َأَحكك لع َتككاَ َ لبَم َأْن إل

ُطوُا له َيِْشُر لب لح َلىَ للَصاَ ٍم إ ْوُ ٍم،َ َيِ ُلككوُ ْع لإّن َم ّنككاََس َفكك َتَضككّرُروَن ال لد َيِ ّد ّتَر لبككاَل
لهْم،َ ْي َل لس إ ْب لبَح لة َو َع لت َْلْم َ ا َول ُهكْم.َ  ْن ُلكوَُن َع ْعَم َق َيِ لر َوُ ْلك َد ا َبك ّل َهُه َوال َباَ َأْشك َو

لف لفي َفاَ لن،َ َأْخ َوُا ّنْسكك َكككْي ال َد ُتَْصككّر لل ْنكك لي،َ لع ْلَمْشكك ُلككُه َكَمككاَ ا َع ْف ُء َيِ لنَسككاَ
َد،َ َدا ْغ ّنُه َب لإ لبيٌح،َ َف ٌة َق ْهَر َ َوُش ُق ل لليكك لر؛ُ َتْ َْلْحككَرا ُع لل َنكك َيْم لسككُب َف َت ْلُمْح لمككْن ا
له لل له،َ َعَم لس ْب ُل ّلُه َو َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لفي {ا ُثوَُن:ِ  َ ّثلْ لة ال َب لحْس ْل َلىَ ا لف} َع لر َياَ الّص
ّيُش      َع ّت لف ال َطٌر لباَلّصْر َلىَ َخ لن َع له،َ لديِ لطي َعاَ َت َ َبْل ُم َء ل َقاَ لن َب ّديِ َعُه للل َم
َذا لفّي َكاََن إ ْيَر لهلًْ الّص لة َجاَ َع لريِ ْيَر لباَلّش ٍم َغ لل لم َعاَ َكاَ َأْح لجُب لب َوُا ْل َفاَ َباَ.َ  الّر
َ ُه َأل َطاَ َعاَ َت َ َيِ ٌد]ُّ إل َأَح َد [ ْعكك له َب لتكك َف لر ْع لع،َ َم ّنككَب لباَلّشككْر َتَج َي َع لل ُقككوُ ُوُ ْل لفككي ا

لر ُظككوُ ْلَمْح َلككىَ لمككْن ا َع َو له.َ  لب َوُا ْبكك لب َأ لسكك َت ْلُمْح َد َأْن ا ّقكك َف َت ُهْم،َ َيِ َق ُسككوُ
َتَجّسَس َيِ لهْم،َ َو ْي َل لإْن َع َثَر َف َبىَ لبَمْن َع ْو َرا َأ َعَل -  لف لفككي َف َ َمككاَ الّصككْر ل

لة لفي َيُِجوُُز َع لريِ ُه الّش َعّزَر َقاََمُه -  َأ َذا لمْن َو َه لق.َ  َد الّسوُ ْع ُهككْم َأْن َب َف َعّر ُيِ
لل ُأُصوُ لل لب لئ َباَ،َ َمَساَ ّنُه الّر َأ َ َو ٍد َيُِجوُُز [ل َع َللَح لبي َيِ َهَب َأْن]ُّ  ّذ لب،َ الكك َه ّذ لباَلكك
لفّضَة ْل لة،َ َوا لفّض ْل َ لباَ ْثلًْ إل ْثٍل،َ لم لم ًدا لب ٍد؛ُ َيِ َي لإْن لب َذ َف ًة َأَخ َد َيِككاَ لز لفّي]ُّ  ْيَر [الّصكك

َلىَ لل،َ َع ْث لم ْل ْو ا َقاَ َأ َفّر ْبَل َتْ لض َق ْب َق ْل للَك َكاََن ا َأّماَ َذ َو ُع َحَراًماَ.َ  ْيكك لب َب َه ّذ الكك



لة،َ لفّضكك ْل َيُجككوُُز لباَ له َف َفاَُضككُل،َ لفيكك ّت ُيَِحككّرُم ال له َو ّنَسككاَ لفيكك ُق ال َفككّر ّت ْبككَل َوال َق
َ َول لض.َ  ْبكك َق ْل ُع َيُِجككوُُز ا ْيكك لص َب لل ْلَخككاَ لش،َ ا ْغُشككوُ ْلَم َ لباَ ُع َول ْيكك لش َب ْغُشككوُ ْلَم ا
لش ْغُشوُ ْلَم لب لمْن لباَ َه ّذ لة،َ ال لفّضك ْل لع َوا ْيك َب لر َك لني َناَ ّد لة الك ّيِ لر لمْصك ْل لر ا لني َناَ ّد لباَلك
لة،َ ّيِ لر ْو الّصككوُ لة َأ ّيِ لر لة،َ  الّصككوُ ّيِ لر ْو لباَلّصككوُ لم َأ له ّدَرا لم الحديِككة الكك له ّدَرا لباَلكك

لة،َ ّيِ لو َقَر ْل لد ا ُوُُجوُ لل لل ْه ْلَج َهاَ ا لر َدا ْق لم لم لب َد َع لل َو ُث ّتَماَ َ ال َول َهاَ.َ  َن ْي ُع َيُِجككوُُز َب ْيكك َب
ٍر َناَ لحيٍح لديِ لر َص َناَ لديِ ٍة لب لف ُقَراَض َ لتلْ َهاَ،َ للْخ لت َ لقيَم ٍر َول َناَ لنّي لديِ ٍر َقاََشاَ َناَ لديِ لبكك

ّيِ لر ُبوُ لف َساَ َ لتلْ َ للْخ َول لهَماَ.َ  لت َف ُع َيُِجوُُز لص ْي ٍر َب َناَ ْوٍُب لديِ َث ْد َو َقكك َو لن.َ  ْيِ َناََر لديِ لب
ُلُه َع ْف ْعككُض َيِ لف َب لر َياَ لزيِككَن الّصكك َبّزا ْل َلككىَ َوا لر َع ْيكك َذا َغ له،َ َهكك َوُْج ْلكك لطككي ا ْع ُي َف

َناًَرا لديِ لريِ]ُّ  َت ْلُمْش ُلُه [ا َع َيِْج ُعُه ُثّم َقْرًضاَ،َ َو لبي ًباَ َيِ ْوُ لن،َ َث ْيِ َناََر لديِ لصككيُر لب َي َلككُه َف
ُه َد ْن َثُة لع َ لنيَر َثلْ َناَ َلىَ َد ٍم،َ َأَجٍل إ ُلوُ ْع ُد َم َه َيِْش له َو ْي َل َذا َع َه َو َهاَ.َ  لت َل َحَراٌم لبُجْم
ْيًِضاَ،َ َ َأ ُلُه َيُِجوُُز ل ْع َذا لف َه لط؛ُ لب ّنُه الّشْر َعًة؛ُ َجّر َقْرٌض َلل َف ْن ْوُ َم َل ّنككُه َو َلككْم َأ

لرْضُه ْق َناََر ُيِ ّديِ َتَرىَ َلَماَ ال ْنككُه اْش ْوَُب لم ّثكك ُهككْم ال ْن لم َو لن.َ  ْيِ َناََر لديِ ْيًِضككاَ لبكك َمككْن َأ
لريِ َت لنيَر َيِْش َناَ ّد لهَم ال َدَرا ٍة،َ لب ْو لفّض لس َأ لطي َقَرا ْل لة،َ لباَ ّيكك لج ْن لر ْف لْل َيُِقككوُُل ُثككّم ا

لحْل َأ لع:ِ "  لئ َباَ ْل َهاَ لل َلّي لب لريًِماَ َع َأ َلك،َ َغ ْبَر َت ْنككتَْ لل َهاَ لمككْن َأ لد ْقكك َهككاَ،َ َن لن َوْز ْو َو َأ

َهاَ لر َتْج لديِ لمْن اْس ْن لليلًْ لع لليلًْ َق ُقُه "،َ َق لف َوُا ُيكك َلككىَ َف َذا َع لل َهكك ْعكك لف ْل لط ا َفككْر لل
له؛ُ لل ْه َذا َج َه ّلُه  َو َ َحككَراٌم ُك َلككىَ َيُِجككوُُز ل َع َف ُلككُه.َ  ْع لب لف لسكك َت ْلُمْح لبككَر َأْن ا َت ْع َيِ
لهْم ْي َل َع َع لمي ُه،َ َماَ َج َناَ َكْر ُه َلْم َوَماَ َذ ُكْر ْذ َذا لمْن َن ْد َه َق َو لب.َ  َباَ ْل َكُروا ا َأّن َذ

لة َوْزَن َع َب َْلْر لقيَل ا َثاَ َذا َم َقتْْ إ َقَصتْْ ُفّر ْقًصاَ َن ًناَ،َ َن ّي َذا َب َهكك لل لثيككٌر َو لمككْن]ُّ َك ]
لف لر َياَ ُه الّص ْكَر َهاَ َيِ ْبَض له،َ َق لس ْف َن َذا لل لإ ٍد َكاََن َو له َللَح ْيكك َل َثككُر َع ْك لة لمككْن َأ َعكك َب َأْر

لنيَر َناَ ّنُه َد لإ ُع َف َف ْد له َيِ ْي َل َعًة،َ إ َب ُه َأْر ُد لع َيِ لض َو ْب َق لقي لب َباَ ْل ْقتٍْ لفي ا َأّمككاَ َو آَخَر.َ 
َباَُر لت ْع لهْم ا لن لزيِ َوُا لهْم َم لج َن لص ْد َو َق َق َف َب ُه]ُّ،َ َس ْكُر لذ ّلُه [ َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لديِ {ا ْلَحاَ لفي ا ُثوَُن:ِ  َ ّثلْ لة َوال َب لحْس ْل َلىَ ا لة} َع َغ الّصاَ
لجُب      َ َيِ ُعوُا َأل لبي لنَي َيِ َوا لب َأ َه ّذ لة ال لفّض ْل للّي َوا ْلُح لة َوا َغ ْلَمُصوُ َ ا لر إل ْي َغ لب

َهاَ،َ لس ْن لحّل لج َي َهاَ لل َفاَُضُل،َ لفي ّت لإْن ال َهاَ َو َع َهاَ َباَ لس ْن لج لب ُغ]ُّ  لئ له ُحككّرَم [الّصاَ لفيكك
َفاَُضُل ّت ّنَساَ ال ُق َوال َفّر ّت ْبَل َوال لض،َ َق ْب َق ْل ُه لبَماَ ا َناَ َكْر لب لفي َذ لف.َ َباَ الّصْر

لإْن َع َف ًئاَ َباَ ْي للككّي لمككْن َشكك ْلُح لة ا ْغُشوَُشكك ْلَم لزَمككُه ا َعككّرَف َأْن َل َيِ ُيِ لر َت ْلُمْشكك ا
َداَر َهككاَ َماَ لمْق لغكّش،َ لمككْن لفي ْل ْدُخَل ا َيكك َلككىَ لل َذا َع لإ َو ٍة.َ  لصكيَر َد َب َغَة َأَرا َياَ لصكك
ٍء للّي لمْن َشْي ْلُح ٍد،َ ا َ َللَح ُكُه َفلْ لب لر لفككي َيِْسكك َوُ ُككك ْل َ ا لة إل له،َ لبَحْضككَر لب لح َصككاَ

َد ْع لق َب لقي له،َ َتْْح لن َذا َوْز لإ َغ َف له لمْن َفَر لك ْب َد َس َعاَ لإْن َأ َو َوُْزَن.َ  ْلكك َتككاََج ا َلككىَ اْح إ
ٍم ّنُه للَحاَ لإ ُنُه َف لز ْبككَل َيِ له َق لل ْدَخككاَ له،َ إ َ لفيكك ّكككُب َول ًئاَ ُيَِر ْي لص لمككْن َشكك ُفُصككوُ ْل ا

لر له َوُا ْلَج َلككىَ َوا لم َع لتْ َوُا ْلَخكك للككّي ا ْلُح َ َوا َد إل ْعكك َهككاَ َب لن لة َوْز َهاَ.َ لبَحْضككَر لب لح َصككاَ
لة َل ْلُجْم لباَ لليَس إّن َو ْد لة َتْ َغ ُهْم الّصاَ ُغُشوَُش َيككًة َو ْف َ لخ ُد ل َكككاَ ْعككَرُف،َ َتْ َ ُتْ َول
ُهْم ّد للَك َعْن َيُِص َ َذ ُهْم إل ُت َن ُهْم،َ َأَماَ ُن لديِ ُهْم َو ّن لإ ُفككوَُن َفكك لر ْع الجلْوات لمككْن َيِ

لغ َباَ َْلْص َ َماَ َوا ُفككُه ل لر ْع ُهككْم َيِ ْن لم َف ُهككْم.َ  ْيُر ُغ َمككْن َغ ُب لفّضككَة َيِْصكك ْل ًغاَ ا ْب َ َصكك ل
ُق لر َفاَ َد ُيِ ْلَجَس َ ا َد إل ْع لك َب ْب لل الّس لوُيِ ّط َهاَ َيِْمُزُجوَُن ُثّم الروباَص،َ لفي ال لب



َهَب ّذ لد ال لح َوُا ْل لمْن لل َف لن.َ  ْي َن ْث للككَك ا َفُة َذ ُذ لصكك ْؤَخكك ُيِ له:ِ  لر لفي ْد سككاَذنج َتْْصكك َقكك
َيِتْْ لوُ َنككتْْ ُش له ُد َلككىَ َو لد،َ َع لفككَرا ْن لل ْد وراسككختْ ا َيِ َقكك لوُ لء ُشكك المرنككج لبَمككاَ
لر ّب َد ْلُم َع ا ْب لن وزنجفر َوَزاَج َمّراٍت،َ َس ّيِاَ لوُ لء َمْشكك لب لبَمككاَ َقككاَ ُع ْل لل ا ُلككوُ ْلَمْح ا

لة،َ لفي َقاَُروَر ْل ُع ُثّم  ا ْيَن ُيِْجَم لع َب لمي ْلَج لق لفي ا َد الّسْح ْع للَك،َ َب َوُىَ ُثّم َذ ُيِْش
لن َدَحاَ لء َقكك لر المرنككج لبَمككاَ ُكوُ ْذ ْلَمكك َع ا ْب لء َمككّراٍت،َ َسكك لبَمككاَ ُثككّم]ُّ  لب [ َقككاَ ُع ْل ا

لل ُلوُ ْلَمْح َع ا ْب ّنُه َمّراٍت،َ َس لإ ُد َف لق َع ْن ْثَل َأْحَمَر َحَجًرا َيِ لم،َ لم ّد ْلَقككىَ الكك ْنككُه ُيِ لم
َهٌم َلىَ لدْر لة َع ٍر َعَشَر َقَم لهَم]ُّ  َدَرا ُه [ ّد لر لفي َشْمًساَ َيُِر َياَ ّتَة لع َعَشككَر،َ لسكك
لإْن َذا ُحّل َف ْلَحَجُر َه لسيُر ا ْك لْل َْلْحَمُر،َ ا َد ُثّم ا لق َقَمككُر َصاََر ُع ْل لر لفككي ا َيككاَ لع

لريَِن،َ ُغ لعْش َفّر ْنُه ُيِ لنيُر لم َناَ ْعَمُل َد ْنُه،َ ُتْ ْعَمُل لم ُيِ ْنُه َو ُهْم لم ْن لم َو ًغاَ.َ  َمْن َمَصاَ
ُذ ْأُخ لوُيِه راسختْ َيِ لة َيِْش لر لبَمَراَر َق َب ْل ًعاَ،َ ا ْب ُفُه ُثّم َس لضي َلككىَ ُيِ له إ للكك ْث ًبككاَ لم َه َذ

ّلًساَ َك لة ُم ْفَر لتْ لبُصك لريِك ْب لك ْل لة ا َتْخَرَج ْلُمْسك لر ا لجي ْل َلكىَ،َ لبكاَ لق ْل َوُىَ ُثكّم َوا ُيِْشك
ُع لمي ْلَج لء ا لب لبَماَ َقاَ ُع ْل لل ا ُلوُ ْلَمْح ًعاَ،َ ا ْب ُنُه ُثّم َس ُه ْد لن َيِ ْه ُد لن لب َفَرا ْع لر َز ّطوُ ال
ًعاَ،َ ْب ّنُه َس لإ ُد َف لق َع ْن ْثَل َحَجًرا َيِ لل،َ لم ّو َْل لإْن ا َف ّلُه [ ُه َح َد َق َع ُغ َصاََر َو َلكك ْب لمككْن َأ

لل]ُّ،َ ّو َْل لرُب ا َقاَ لنّي،َ ُيِ لد ْع ْلَم َقىَ ا ْل ْلُم ْنُه َوا َلىَ لقيَراٌط لم لم َع َه ْد لدْر َق َو ٍر.َ  َقَم
ُلوَُن ْعَم لت لمْن َيِ ّباََخاَ ّط ُء والجلْوات ال َياَ ُطوُُل َأْش َهاَ،َ َيِ َ َشْرُح ْوُل َل ّني]ُّ َو َأ ]

َع َأْن َأَخاَُف لل ّط َلىَ َيِ َذا َع َ َمْن الّسّر َه ْوَضككْحتْ َلككُه،َ لديِككَن ل َ ْنككُه ل ُجَملًْ لم
ًة،َ لثيَر َ َك لديِ ل َت ْه َهاَ َيِ ْي َل لثيككٌر إ لجككُب لمككْن َك َي َف لة.َ  َغ َلككىَ الّصككاَ ٍم ُكككّل َع لل ُمْسكك
َبُة َق له ُمَرا ّل َ َوَجكّل،َ َعكّز ال لغكُل َول َلكىَ ُيِْز لميَن َع لل ْلُمْس ًئاَ ا ْي َذا َشك َهك َ لب َول

لإْن َف له.َ  لر ْي َغ َثَر لب لسككُب َع َت ْلُمْح ٍد ا َأَحكك َعككُل لب ْف َذا َيِ ُه َهكك ُه،َ َعككّزَر َهَر َأْشكك َكَمككاَ َو
َق َب ُنُه َس َياَ َأّمككاَ لفي َب َو له.َ  لع لضكك ْوُ لن ُتْككَراُب َم لكي َكككاَ لة َد َغ َهككاَ الّصككاَ ُد َ َوَرَماَ َفلْ
ُعُه َيُِجوُُز ْي َ َب لس،َ إل ُلوُ ُف ْل ْو لباَ َعْرٍض َأ لر لمْن لب ْيكك لس،َ َغ ُلككوُ ُف ْل ّنُه ا لإ َ َفكك ُلككوُ ل َيِْخ
َهٍب لمْن ٍة َذ لفّض ُكوُُن َو له،َ َيِ ّديِ لفي َؤ ُي َلىَ َف َباَ،َ إ ّلُه الّر َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لني {ا ّثاَ لفي ال ُثوَُن:ِ  َ ّثلْ لة َوال َب لحْس ْل َلىَ ا لسيَن َع ّنّحاَ لديَِن} ال ّدا ْلَح َوا
     َ ُهْم َيُِجوُُز ل ّنَحاََس َيِْمُزُجوُا َأْن َل لق ال َب ْلَح لذيِ لباَ ّل لة َيِْخُرُج ا َغ ّباَ لللّص

لكي ّباَ لة َوَس لفّض ْل َد ا ْن لك،َ لع ْب ّنُه الّس لإ ّلُب َف ّنَحاََس ُيَِص ُه ال ُد لزيِ َيِ ْبًساَ،َ َو َذا ُيِ لإ َف
َغ ْفَر ْنُه َأ ْو َطاََسًة،َ لم ُوٍن َأ َكَسَر َهاَ ْن ًعاَ ا لريِ ْثككُل َس لغككي لم َب ْن َيِ َو لج.َ  َ الّزَجككاَ َأل

ّنَحاََس َيِْمُزُجوُا ْكُسوَُر ال ْلَم لنككي لمْن ا َوا َْل َهككاَ ا لر ْي َغ لس َو ّنَحككاَ لنّي لباَل لد ْعكك ْلَم ا
لذيِ ّل ْعَمْل،َ ا َت ُيِْسكك َلككْم]ُّ  ّبُك َبككْل [ ٍد ُكككّل ُيَِسكك لحكك ُهَمككاَ َوا ْن َلككىَ لم له،َ َع لد لفككَرا ْن ا

ْعَمُل ُيِ ًدا.َ  َو لر َف ْن ُم
َأّماَ      َفْصٌل}:ِ  ُدوَن { ّدا ْلَح َ ا ُبوَُن َفلْ لر ًناَ َيِْض ّكي َ لس َول ْقَراًضاَ -  َ لم َول

ًفاَ َبَه َوَماَ لمْخَص للَك َأْش لمْن َذ َنُه الرمهاَن،َ -  ُعوُ لبي َيِ َلىَ َو ّنُه َع ٌذ،َ َأ َ لإّن ُفوُل َف
للَك َ َذ َول لليٌس.َ  ْد ُطوَُن َتْ لل لميَر َيِْخ ْلَمَساَ َعَة ا لجي َقكَة الّر َطّر ْلُم لر ا لمي ْلَمَسكاَ لباَ

لة َد لديِكك ْلَج َ ا َول لب.َ [ ُلككوَُن الّضككْر ْعَم َ َيِ َذ إل َ ُفككوُل ْل ّفىَ ا ْلُمَصكك لن ا ّكي لللّسكك
َقّص لم ْل ْلُموَُسىَ]ُّ،َ َوا ّلُه َوا َال َلُم.َ َو ْع َأ



َباَُب ْل للُث {ا ّثاَ لفي ال ُثوَُن:ِ  َ ّثلْ لة َوال َب لحْس ْل َلىَ ا لة} َع لطَر َياَ َب ْل ا
ُة      َطَر ْي َب ْل ْلٌم ا لليٌل لع ْتُْه َج ّطَر َفُة َس لس َ َفلْ ْل لهْم،َ لفي ا لب ُت ُعوُا ُك َوَض َهاَ َو لفي

لنيَف لهكَي َتَْصاَ َو ًة]ُّ.َ  لثيكَر َك َعُب [ لض لمكْن لعلًَْجكاَ َأْصك ّييكَن؛ُ َأْمكَرا لم َد َللّن اْل

َواّب ّد ْيَس ال َهاَ َل ٌق َل ْط ّبُر ُن َع له ُتْ ُد َعّماَ لب لج لض لمككْن َتْ ْلَمككَر لم،َ ا َلكك َْل ّنَمككاَ َوا لإ َو
َدّل َت َلككىَ ُيِْسكك َهككاَ َع لل َل ْلَجّس لع لر،َ لبككاَ َظكك ّن لقككُر َوال َت ْف َي َطككاَُر َف ْي َب ْل َلككىَ ا ْذٍق إ لحكك
ٍة لصيَر َب لل َو َل لع َواّب لب ّد َهاَ؛ُ ال لج َ لعلْ َ َو َطىَ َفلْ َعاَ َت َة َيِ َطَر ْي َب ْل َ ا لديِككٌن َلُه َمْن إل

ُه ّد لم َعْن َيُِص َهّج ّت َلىَ ال َواّب َع ّد ٍد،َ ال َفْص ْو لب ْطككٍع،َ َأ ْو َق َبَه َوَمككاَ َككّي،َ َأ َأْشكك

للَك لر َذ ْي َغ ٍة،َ لب َبَر ّديِ َمْخ َؤ ُي َلىَ َف لك إ َ لة،َ َهلْ ّب ّدا ْو ال َهاَ.َ  َأ لب َط َع
لغي      َب ْن َيِ َو َفْصٌل}:ِ  لر { َطاَ ْي َب ْل ُظَر َأْن لل ْن لغ َيِ ُرْس َلىَ]ُّ  لة،َ [إ ّب ّدا لبَر ال َت ْع َيِ َو

َهاَ لفَر ْبَل َحاَ له،َ َق لم للي ْق لإْن َتْ َنككَف،َ َكاََن َف ْو َأْح لئلًْ،َ َأ لب لمككْن َنَسككَف َمككاَ لن ْلَجككاَ ا
لر ْدًرا اْلَخ له َيِْحُصُل َق َداُل،َ لب لت ْع لل لإْن ا َنتْْ َو ُد َكككاَ لئَمككًة َيِكك َقاَ لة.َ  ّبكك ّدا َعككَل ال َج

لميَر ْلَمَساَ َة ا َؤّخَر ْلُم َغاًَرا ا ّدَمَة لص َق ْلُم َباًَرا،َ َوا لإْن لك َنتْْ َو َهاَ َكككاَ ُد ّد َيِكك لباَلّضكك
للَك لمْن ّغَر َذ ّدَمككَة َصكك َق ْلُم ّبككَر ا َك َ َو َول َة.َ  َؤّخَر ْلُمكك ُغ ا لل َبككاَ لفككي ُيِ َطككاَُر]ُّ  ْي َب ْل [ا

لف لر َنْس لف ْلَحاَ لمُس ا ْغ َت ّبُة،َ َف ّدا َ ال لخي َول لميَر ُيِْر ْلَمَسككاَ َتَحككّرُك ا َي ْعككُل َف ّن ال
ْدُخُل َيِ َتُه َو ْلَحَصىَ َتْْح َهُص َوالّرْمُل،َ ا َتْر ّبُة]ُّ؛ُ َف ّدا َ [ال لغككي َول َب ْن َيِ َأْن]ُّ َلككُه [

َهاَ ّد ّيِككاَ َيُِشكك لوُ َلككىَ َق لر َع لف ْلَحككاَ ُتْزَمككُن ا َلككْم َف ْع َوا ّبككُة]ُّ.َ  ّدا َعككاََل َأّن [ال ّن ال
َقَة َطّر ْلُم ْلَزُم ا لر،َ َأ لف ْلَحاَ َنَة لل ّي ّل ُبتُْ َوال ْث لر َأ لمي ْلَمَساَ لة،َ لل َب ْل لميَر الّصكك ْلَمَسككاَ َوا
َقَة لقي ّد ْيٌر ال َذا لمْن َخ لإ َو لة.َ  َظ للي َغ ْل َتاََجتْْ ا ّبُة اْح ّدا َلىَ ال لح إ ْتكك َذ لعككْرٍق  َف َأَخكك

َع ْبَض لم ْل َطاَُر]ُّ ا ْي َب ْل ْيَن [ا له،َ َب ْي َع َب َعَل إْص َبُه َوَج له،َ لفي لنَصاَ لت َأْخَرَج َراَح لمككْن َو
له لس ْأ َداَر َر ْق لف لم ٍر،َ لنْص ْفكك َتككَح ُثككّم ُظ َق َف لعككْر ْل ًقككاَ ا للي ْع َلككىَ َتْ ْوٍُق إ ٍة َفكك لخّفكك لب

َ َول ْفٍق.َ  لر لرُب َو َق َيِْضكك لعككْر ْل َطككاَُر]ُّ ا ْي َب ْل ّتككىَ [ا له،َ َيُِجّسككُه َح لع َب لإْصكك ّيَماَ لب لسكك
لق لج،َ ُعُرو َدا ْو َْل َهاَ ا ّن لإ َف ٌة [ لطَر َهاَ َخ لتْ َوَر َء،َ للُمَجاَ لريِ ْلَم لإْن ا َد َفكك َتككَح َأْن َأَرا ْف َيِ

ًئاَ ْي لق لمْن َش َق ُعُرو َن لج]ُّ َخ َدا ْو َْل ّبَة ا ّدا ًقاَ ال ْن ًدا،َ َخ لديِ ّتىَ َش ُدَر َح ْبكك ُق َتْ ُعككُرو
لج،َ َدا ْو َْل ّكَن ا َتَم َي ٍذ َف لئ َن َد.َ  لمّماَ لحي َأَرا

لغي      َب ْن َيِ َو َفْصٌل}:ِ  ُكوَُن َأْن { لبيككًرا َيِ َطككاَُر]ُّ َخ ْي َب ْل لل [ا َلكك لع َواّب،َ لب ّد الكك
لة َف لر ْع َتاَُج [َماَ َوَم له]ُّ،َ َتْْح ْي َل ُدُث َوَماَ إ َهاَ َيِْح لب،َ لمْن لفي ُيوُ ُع ْل ُع ا لج َيْر ّناَُس َف ال

له ْي َل َذا إ ُفوُا إ َل َت ْد لفي اْخ َقكك َو لة.َ  ّبكك ّدا لب]ُّ ال ْيكك َع َكككَر [ ْعككُض َذ لء َب َكَمككاَ ْلُح لفككي ا
لب َتاَ لة لك َطَر ْي َب ْل َلَل َأّن ا َواّب لع ّد ٍة ال َئ لماَ ُث َ لعْشُروَن َثلْ ّلًة،َ َو َهاَ لع ْن ُق،َ لم ّناَ ْلُخ ا

َنككاَُن ْلُخ َوا ْطككُب،َ [ َنككاَُن الّر ْلُخ لبُس،َ َوا َيككاَ ْل ُنككوُُن]ُّ،َ ا ْلُج ُد َوا َفَسككاَ لغ،َ َو ّدَماَ الكك
ُع،َ َدا ْلُحْمككُر،َ َوالّصكك ْفَخككُة،َ  َوا ّن َوَُرُم،َ َوال ْلكك ُة َوا ْلُمككّر لئَجككُة،َ َوا َهاَ ْل والديِبككة،َ ا
ْلُخَشاَُم،َ ُع َوا َوَج لد،َ َو لب َك ْل ُع ا َوَج لب،َ َو ْل َق ْل ُد ا ّدو لن،َ لفككي َوال ْطكك َب ْل َغككُل،َ ا ْلَم َوا
ْغككُس،َ ْلَم لريِكُح َوا لس،َ َو ُع،َ الّسكوُ ُقَضككاَ ْل َداُم،َ َوا َعاَُل َوالّصكك ُد،َ َوالّسك لر َبككاَ ْل ا
َعاَُل ْلَحاَّر،َ َوالّس لفَجاَُر ا ْن لم َوا ّد لر لمْن ال ُب ّد لر،َ ال َك ّذ ُق،َ والبحككل،َ َوال َلكك ْلَح َوا

ُعْسُر لل،َ َو ْوُ َب ْل ُع ا َوَجكك لل،َ َو لصكك َفاَ ْلَم ْهَصككُة،َ ا ّدَخُس،َ َوالّر لحُس،َ َوالكك ّدا َوالكك
َلككُة،َ ّنْم َكككُب،َ َوال ّن ُد،َ َوال ْلكك ْلُخ ُة،َ َوا َوُ ْقكك ّل ُء َوال ْلَمككاَ لدُث َوا ْلَحككاَ لن،َ لفككي ا ْيكك َع ْل ا

ُة والمياَخوُنككة،َ َو لن،َ َوَرَخككاَ ْيكك َن ُذ ُْل ْيككُر َوالّضككَرُس،َ ا َغ للككَك َو ُطككوُُل لمّمككاَ َذ َيِ



لقُر َشْرُحُه،َ َت ْف َيِ َطاَُر َو ْي َب ْل َلىَ ا لل إ لصي لة َتْْح َف لر ْع له،َ َم لجكك َ لب لعلْ َب لث َوَسكك ُدو ُحكك
له لذ َهاَ َه ْن لم َف لل.َ  َل لع ْل َذا َماَ ا َدَث إ لة لفي َح ّب ّدا ًباَ َصاََر ال ْي لئًمككاَ،َ َع َهككاَ َدا ْن لم َمككاَ َو
لصككْر َلككْم ًبككاَ َيِ ْي لئًمككاَ؛ُ َع َ َدا ْوُل َلكك لوُيِككُل َو ْط ّت للككَك لمككْن َلَشككَرْحتْ ال ُجَملًْ َذ

َ َفلْ لصككيَل.َ  َفاَ َتْ لمككُل َو ْه لسككُب ُيِ َت ْلُمْح لتَحككاََن ا لر اْم َطككاَ ْي َب ْل ُه،َ لبَمككاَ ا َنككاَ َكْر َذ
َة َعاَ له َوُمَرا لل ْع َواّب لف َد لس،َ لب ّناَ ّلُه ال َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل ُع {ا لب لفي الّرا ُثوَُن:ِ  َ ّثلْ لة َوال َب لحْس ْل َلىَ ا لسي َع لد َنّخاَ لبي َع ْل ا
ل} َواّب ّد َوال

ُكوُُن       ّنّخاَُس َيِ َقًة ال ًناَ لث لمي لدًل،َ َأ ُهوًُرا َعاَ لة َمْش ّف لع ْل لة؛ُ لباَ َن َياَ ّنُه َوالّص َلل

ّلُم َتَسكك لريِ َيِ َوُا لس لجكك ّنككاَ لهْم،َ ال لن ْلَمككاَ لغ ّبَمككاَ َو َلككىَ َوُر َت لهككْم اْخ له.َ لفككي لب للكك لز ْن َم
لغي َب ْن َيِ َ َو َع َأل لبي ٍد َيِ َللَح ّنّخاَُس]ُّ  َيًِة [ال لر َ َجاَ ًدا َول ْب ّتىَ َع لرَف َح ْع َع،َ َيِ لئ َباَ ْل ْو ا َأ

لتَْي ْأ ُفُه،َ لبَمْن َيِ لر ْع ُتُب َيِ ْك َيِ َتُه اْسَمُه َو َف لص له،َ لفي َو لر َت ْف َ َد َئلْ ُكوَُن لل ُع َيِ لبيكك ْلَم ا
ْو ُحّرا،َ َوَمككْن َأ ًقاَ.َ  َد َمْسككُرو َء َأَرا ٍة،َ لشككَرا َيِكك لر ُظككَر َأْن َلككُه َجككاََز َجاَ ْن َلككىَ َيِ إ

َهاَ له َهاَ،َ َوْج ْي ّف َك لإْن َو َلَب َف َهاَ َط ْعَراَضكك لت له لفككي اْس للكك لز ْن َة َم َوُ ْلكك ْلَخ َهككاَ َوا َ لب َفلْ
ُنككُه ّك ّنّخككاَُس ُيَِم للككَك،َ لمككْن ال َ َذ ُكككوَُن َأْن إل ُه َيِ َد ْنكك ٌء لع له،َ لفككي لنَسككاَ للكك لز ْن َم

ُظْرَن ْن َي َع َف لمي َهاَ؛ُ َج لن َد َد َوَمْن َب َء َأَرا ٍم،َ لشَرا َ َلُه ُغلْ ُظَر َأْن َف ْن ْنُه َيِ َلىَ لم َماَ إ
َق ْوُ لة َف ُدوَن الّسّر َذا َو َه لة.َ  َب ْك ّلُه الّر ْبَل ُك لد َق ْق لع،َ َع ْيكك َب ْل َأّمككاَ ا ُه َف َد ْعكك َلككُه َب َف

ُظَر َأْن ْن َلىَ َيِ لع إ لمي لن َج َد َ َب َول لة.َ  َيِكك لر ْلَجاَ َق َأْن َيُِجككوُُز ا َفككّر ْيككَن ُيِ لة َب َيِكك لر ْلَجاَ ا
َهاَ لد َل َو ْبَل َو لع َق ْب لنيَن؛ُ َس َ لس ُع َيُِجوُُز َول ْي لة،َ َب َيِكك لر ْلَجاَ ْو ا لك َأ ُلككوُ ْلَمْم َذا ا َنككاَ إ َكاَ

لن ْي للَم ٍد ُمْسكك لل لمككْن َللَحكك ْهكك لة،َ َأ ّذّمكك َ ال َلككَم َأْن إل ْع ًنككاَ َيِ لقي َيِ ّنّخككاَُس]ُّ  َأّن [ال

ُلوَُك ْلَمْم ْيَس ا ٍم؛ُ َل لل َتككىَ لبُمْس للككَم َوَم لع َع لبي ْلَم لبككاَ َأّن]ُّ  ًبككاَ [ ْي له َوَجككَب َع ْيكك َل َع
ُنُه َياَ لريِ،َ َب َت ْلُمْش َناَ َكَماَ لل َكْر لل لفي َذ ّو لب.َ  َأ َتاَ لك ْل ا

لغي      َب ْن َيِ َو َفْصٌل}:ِ  ُكوَُن َأْن { لصيًرا َيِ َب ّنّخاَُس]ُّ  لب،َ [ال ُيوُ ُع ْل لبيًرا لباَ َخ
لء َدا لت ْب لل لباَ َل لع ْل لض؛ُ ا َْلْمَرا َذا  َوا لإ َد َف َع َأَرا ْي ٍم َب َ َظَر ُغلْ َلىَ َن لع إ لميكك له َج لد َجَسكك
َوُىَ َتُْه لس ْوَُر ْبَل َع له،َ َق لع ْي لبككُر َب َت ْع َيِ للككَك َو َ َذ َئلْ ُكككوَُن لل له َيِ ْيككٌب،َ لفيكك ْو َع ّلككٌة َأ لع
لبُر ُيْخ له َف ّوُل لب َأ َف َيِ.َ  لر َت ْلُمْش ُظُر َماَ ا ْن َلىَ َيِ له،َ إ له لإْن َوْج لئَل َكاََن َف لن َماَ ْوُ ّلكك ال

َلىَ لة،َ إ ْفَر ْو الّص لة َأ ْبَر ُغ ْل للَك َدّل ا َلىَ َذ ْو َمككَرٍض،َ َع ٍة َأ ّلكك لد،َ لفككي لع لبكك َك ْل ْو ا َأ

لل،َ ّطَحاَ ْو ال لر،َ َأ لسي َوُا َب ْل لبَماَ ا ُع ( لل ّط له َيِ ْي َل لغي لمْن َع َب ْن َيِ َو للَك.َ  لل]ُّ َذ َ ّدل للل ] َ َأل

َع لبي ّبًة َيِ ّتىَ َدا لرَف َح ْع َع،َ َيِ لئ َباَ ْل ْو ا لتَْي َأ ْأ َفُه،َ لبَمْن َيِ لر ْع ُتككَب َيِ ْك َيِ لفككي اْسككَمُه َو
له لر َت ْف َناَ َكَماَ َد ْل ّوًل،َ ُق َ َأ َئلْ ُكككوَُن لل ّبككُة َتْ ّدا َبككًة،َ ال لعي ْو َم َقًة،َ َأ ّلككُه َمْسككُرو َال َو ]
َلُم]ُّ.َ ْع َأ

َباَُب ْل لمُس {ا ْلَخاَ لفي ا ُثوَُن:ِ  َ ّثلْ لة َوال َب لحْس ْل َلىَ ا لت َع ْلَحّماََماَ َهاَ} ا ّوُْمت َق َو
ْد      َناَ َق َكْر َذا لفي َذ لب َه َباَ ْل لفي ا َو لذيِ -  ّل َلُه ا ْب َء َق َياَ َأْش ْيَستْْ -  لمْن َل
لل لبي لة،َ َق َب لحْس ْل ّنَماَ ا لإ َهاَ َو َناَ َكْر لم َذ ُعُموُ لع لل َفاَ لت ْن لل َهككاَ،َ ا لت َف لر ْع لهككَي لبَم َقككٌة َو لئ َ ل
َذا َه لريِ لب َعْم َل َو لن.َ  َكاَ ْلَم ْكَمَة إّن ا لح ْل ّلُة ا ٍم،َ ُكّل َضاَ لكي َة َح َد لئكك َفاَ ْل َنٌة َوا َحَسكك



ْيُث َقاََل َح َدْت.َ  لج ْعُض ُو ْيككُر َب لء:ِ َخ َكَمككاَ ْلُح لت ا ْلَحّماََمككاَ ُدَم َمككاَ ا ُه،َ َقكك ُؤ َنككاَ لب
َع ّتَْس ُه،َ َوا ُؤ َوُا ُذَب َه َع ُه،َ َو ُؤ ّدَر َماَ َق َتْاَُن َو َْل ُه ا َد ُقوُ لر َو ْد َق لج لب َد َمككْن لمَزا َأَرا

َلْم ْع َوا ُه.َ  َد ْعَل َأّن ُوُرو لف ْل لعّي ا لبي ّط لم ال ْلَحّمككاَ لل لخيُن [ ّتْسكك َوُ]ُّ ال له،َ ُهكك لئ َوُا َهكك لب
لطيُب ّتْر له؛ُ َوال لئ ْيتُْ لبَماَ َب ْل ّوُل َفاَ َْل ٌد ا َبّر ّطٌب،َ ُم ْيتُْ ُمَر َب ْل لني َوا ّثاَ ُمَسّخٌن ال

ْيتُْ ُمْرٍخ،َ َب ْل للُث َوا ّثاَ ْلَحّماَُم ُمَسّخٌن ال َوا ّفٌف.َ  لمُل ُمَج َت َلككىَ َيِْشكك َع َع لف َنككاَ َم
َأّماَ َوَمَضاَّر،َ َهاَ َف ُع لف َناَ ُع َم لسي ْوُ َت ْلَمَساَّم َف ُغ ا ْفَرا لت لت،َ َواْس َ َفَضلْ ْل لهككَي]ُّ ا َو ]

ّلُل َيِاََح،َ ُتَْح لبُس الّر َتْْح َع َو ْب ّط َذا ال َنتْْ إ ُتُه َكاَ َل ُهوُ ٍة،َ َعككْن ُس ْيَضكك ّظككُف َه َن ُتْ َو
َوَُسَخ ْل َق،َ ا َعَر ْل لهُب َوا ْذ ُتْ ّكَة َو ْلَح ْلَجَرَب ا َء]ُّ،َ َوا َياَ ْع لْل َوا ّطُب [ ُتَْر َدَن،َ َو َبكك ْل ا
ُد ّوُ ُتَْج َهْضَم،َ َو ْل لضُج ا ْن ُتْ لت َو َ ّنَزل َكاََم،َ ال ُع َوالّز َف ْن َتْ ٍم،َ ُحّمىَ لمْن َو ْوُ لمكْن َيِك َو
ّق ُحّمىَ ّد لع ال َبكك َد َوالّر ْعكك لج َب َأّمككاَ ُنْضكك َو َهككاَ.َ  لط ْل َهاَ َخ َهككاَ َمَضككاَّر ّن لإ لخككي َف ُتْْر

َد،َ ْلَجَس لعُف ا ُتْْض َة َو ْلَحَراَر َد ا ْن لل لع لم ُطوُ َقككاَ ْلُم َهكاَ،َ ا لقُط لفي ُتْْسكك َة َو َوُ ْه َشك
لم،َ َعاَ ّط لعُف ال ُتْْض َه؛ُ  َو َباَ ْل َظككُم ا ْع َأ َهاَ َو لء َصككّب َمَضككاَّر ْلَمككاَ ْلَحككاَّر ا َلككىَ ا َع

لء ْعَضككاَ َْل ْد ا َقكك َو لة.َ  َف لعي ْعَمُل الّضكك َت ْلَحّمككاَُم ُتْْسكك َلككىَ ا لق َع ّوُ،َ الّريِكك ُلكك ْلُخ َوا
ّفُف ُتَج ًفكاَ َف لفي ًدا،َ َتْْج لديِ لزُل َشك ْهكك َتْ ْد َو َقكك َو ُفُه.َ  لع ُتْْضك َو َدَن]ُّ  َبكك ْل ْعَمُل [ا َت ُتْْسك
ْلَحّماَُم َلككىَ ا لب َع ٍد ُقككْر ْهكك لع،َ َع َب ُتَسككّمُن لباَلّشكك َدَن،َ َف َبكك ْل َ ا َهككاَ إل ّن أ

لدُث َ ُتْْحكك
ُد َوُ َأْج َو ًدا.َ  َد لمَل َماَ َس ْع ُت ْلَحّمككاَُم ُاْس َلككىَ ا لع َع َب َد الّشكك ْعكك لم َب َهْضكك ْل لل،َ ا ّو َْل ا

ّنُه لإ ّطُب َف َدَن،َ ُيَِر َب ْل ُنُه]ُّ،َ ا ُيَِسّم َو ُيَِحّسُن [ َتُْه.َ  َو َبَشَر
لغي      َب ْن َيِ َو َفْصٌل}:ِ  ُهْم َأْن { ْأُمَر لسُب َيِ َت ْلُمْح لل ا َغْس لم لب ْلَحّماَ َهاَ ا لس ْن َك َو

َهاَ لف لظي ْن َتْ لء َو ْلَماَ لر،َ لباَ له ّطاَ لر ال ْي لء َغ لة،َ َماَ َل َغّساَ ْل ُلوَُن ا َع ْف للككَك َيِ لفككي لمككَراًرا َذ
ُكوَُن ّل َد ُيِكك َو لم.َ  ْوُ َيكك ْل َبلََْط ا ْل لء ا َياَ َْلْشكك لة،َ لباَ َن لشكك ْلَخ َ ا َئلْ َق لل ّلكك َع َت له َيِ ْدُر لبكك الّسكك

لمككّي ْط لخ ْل ُبوُُن،َ َوا ُق َوالّصككاَ َلكك َتْز ُلوَُن َأْرُجككُل َف لسكك ْغ َيِ َو َهككاَ.َ  ْي َل َع لس]ُّ  ّنككاَ [ال
َنَة لخَزا ْل لخ لمْن ا ْوَساَ َْل لة ا َعكك َتَم ْلُمْج َهككاَ،َ لفككي ا لريِ لر َمَجاَ َككك َع ْل لد َوا لككك لفككي الّرا
َهاَ لل َف ٍر ُكّل لفي َأْس ْه ًة؛ُ َش َهاَ َمّر ّن لل

َكتْْ إْن َ لر َثَر ُتْ ْك للككَك لمْن َأ ّيككَر َذ َغ ُء َتْ ْلَمككاَ ا
َهاَ لم لفي لفي ْع ّط َذا ال لإ َو لة.َ  لئَح َد َوالّرا ّيُم َأَرا ْلَق َد ا ُعوُ َلىَ الّص لة إ َن لخَزا ْل لح ا ْت َف لل

لء ْلَماَ َلىَ ا لض،َ إ َوُا َْلْح لغي ا َب ْن َي لسَل َأْن َف ْغ له َيِ ْي َل لء لرْج ْلَمككاَ َد،َ ُثككّم لباَ َع َ َيِْصكك َئلْ لل
ُكوَُن ْد َيِ َ لفي َخاََض َق َول لت.َ  َ َغّساَل ْل ّد ا لبيَب َيُِس َناَ َْل لر ا ْع لة،َ لبَشكك َط ْلَمّشككاَ ا

َهاَ َبْل ّد لف َيُِس ّلي لق لباَل لخَر ْل لة،َ َوا لهَر ّطككاَ َيْخككُرَج ال لعُل لمككْن لل ُيِْشكك َو لف.َ  َ لخلْ ْل ا
َهاَ َبُخوَُر لفي ْل ٍم ُكّل لفي ا ْوُ لن،َ َيِ ْي َتْ ّيَماَ َمّر َذا لس َع إ َهاَ لفي َشَر لل َهاَ.َ َغْس لس ْن َك َو

َتىَ َدْت َوَم ْلَحّمكاَُم،َ َبَر لغكي ا َب ْن َي َهكاَ َأْن َف َبّخَر ْلُخَزاَمىَ،َ ُيِ لبكاَ َيكُم]ُّ  لق ْل لإّن [ا َفك
َهاَ َن َهاَ،َ ُيَِحّمي  ُدَخاَ َء َوُا ّيُب َه َط ُيِ َ َو َول َهككاَ.َ  َت لئَح لبككُس َرا َء َيِْح لت َمككاَ َ َغّسككاَل ْل ا

لل لفي لسي لم،َ َم ْلَحّماَ َ ا َئلْ ُفوَُح لل َهككاَ؛ُ َتْ ُت لئَح َ َرا ُع َول َد َفَة َيِكك لك َْلَسككاَ ُهككْم ا ْيَر َغ َو
ُغوَُن ُب َد َيِْص ُلوُ ْلُج لم،َ لفي ا ْلَحّماَ لإّن ا ّناََس َف َتَضّرُروَن ال لة َيِ لئَحكك لة؛ُ لبَرا َغكك َباَ ّد ال

َ ْدُخَل َأْن َيُِجوُُز َول ُذوُم َيِ ْلَمْج ْبَرُص ا َْل َلىَ َوا لغي إ َب ْن َيِ َو لم.َ  ْلَحّماَ ُكوَُن َأْن ا َيِ
لمّي ْلَحّمككاَ َهككاَ ميككاَزر لل َؤّجُر لس،َ ُيِ ّنككاَ ْو للل َهككاَ َأ لعيُر ُهككْم،َ ُيِ لإّن َل َء َفكك َبككاَ ُغَر ْل ا
َء َفاَ َع ْد َوالّضكك َتككاَُجوَُن َقكك َلككىَ َيِْح ُهْم إ ْأُمُر َيِكك َو للككَك.َ  لح َذ ْتكك َف لب لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح [ا

لم ْلَحّماَ لر،َ لفي ا لة الّسَح لس للَحاََجكك ّنككاَ َهككاَ ال ْي َل لر إ ّهكك َط ّت َهككاَ للل ْبككَل لفي لتْ َق ْقكك َو



لة؛ُ َ لزُم الّصلْ ْل ُيِ ُطوَُر َو ّناَ ْفَظ ال لب لح َيككاَ لس،َ لث ّنككاَ لإْن ال َع َفكك َهككاَ َضككاَ ْن ٌء لم َشككْي
لزَمُه ُنُه،َ َل َلىَ َضَماَ لح َع لحي لب لمْن الّص َه ْذ لعّي َم لف عنه.َ  الله رضي الّشاَ
ُكوُُن      َيِ َو َفْصٌل}:ِ  ّيُِن { ْلُمَز َوُ ا ُه َو ] َبلَُْن -  ْل ًفاَ ا لفي َخ لشيًقاَ -  لصيًرا َر َب

لة،َ َق َ لحلْ ْل ُكوُُن لباَ َيِ ُه َو ُد لديِ ًباَ َح ْط ًعاَ،َ َر لط َ َقاَ لبُل َول ْق َت ْأَس َيِْسكك لبتَْ الككّر َنككاَ َوَم
لر ْع َ الّش َول َباًَل.َ  ْق لت ُكُل اْس ْأ ّيُِن]ُّ َماَ َيِ ْلُمَز ّيُر [ا َغ له،َ ُيِ لت َه ْك لل َن َبَص ْل لم َكاَ ّثككوُ َوال

لث ُكّرا ْل له َوا َباَ َأْش للَك،َ َو َ َذ َئلْ َتَضّرَر لل ّناَُس َيِ ٍة ال لئَح له لبَرا َد لفيك ْنك لة.َ لع َقك َ لحلْ ْل ا
لغي ْب َيِ َق َأْن َو لل لبيَن َيِْح ْلَج لن ا ْي َغ ْد َلىَ َوالّص ُق َماَ َع للي لل،َ َيِ ْلَحككاَ َ لباَ َق َول للكك َيِْح
ْعَر لبّي َش َ َص لن إل ْذ لإ له،َ لب ّي لل َ َو َق َول للك َذاَر َيِْح َد لعك َ َأْمكَر َيكَة َول ّنكٍث.َ للْح ُمَخ
ْأُمُر َيِ ّلَك َو َد ْلُمكك لسُب]ُّ ا َت ْلُمْح ّلَك َأْن [ا َد ُه ُيِكك َد لر َيِكك ُقُشككوُ لن،َ لب لصككيَر الّرّمككاَ َت لل

َنًة،َ لش لرُج َخ ُتْخ َوَُسَخ،َ َف ْل ّذ ا لل َت َيِْس َهاَ َو ْنَساَُن؛ُ لب لْل ُع ا َن ُيِْم لك لمْن َو ُلوُ َ ُد لقلْ َباَ ْل ا
لس َد َع ْل لم؛ُ لفي َوا ْلَحّماَ للَك َللّن ا َعاٌَم،َ َذ َ َط َهَن.َ  َأْن َيُِجوُُز َفلْ َت ُيِْم

ْلَزُم      َيِ َو َفْصٌل}:ِ  لسَب { َت ْلُمْح َد َأْن ا ّق َف َت ْلَحّماََم َيِ ٍم ُكّل لفي ا ْوُ لمَراًرا،َ َيِ
لبككَر َت ْع َيِ ُه؛ُ َمككاَ َو َنككاَ َكْر لإْن َذ َأىَ َو ًدا َر ْد َأَحكك َتُْه َكَشككَف َقكك ْوَُر ُه َعكك َلككىَ َعككّزَر َع
َهاَ؛ُ لف لة َكْشَف َللّن َكْش ْوَُر َع ْل ْد َحَراٌم،َ ا َق َعَن َو َل له َرُسوُُل { ّل اللككه صككلىَ ال

لظَر وسلم عليه ّناَ ُظوَُر ال ْن ْلَم له}،َ َوا ْي َل ّلُه إ َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لدُس {ا لفي الّساَ ُثوَُن:ِ  َ ّثلْ لة َوال َب لحْس ْل َلىَ ا الفصاَديِن َع
لميَن} ْلَحّجاَ َوا

     َ ّدىَ ل َتَص لد َيِ َفْص ْل َ لل َهَرْت َمْن إل َت ُتُه اْش َف لر ْع لح َم لريِ َتْش لء لب ْعَضككاَ َْل ا
لق ُعُرو ْل لل َوا َعَض ْل لن،َ َوا ليِي َأَحاََط َوالّشَرا لة َو َف لر ْع َهاَ لبَم لب لكي َهاَ،َ َتْْر لت ّي لف ْي َك َ َو َئلْ لل

َع َق ُع َيِ ْبَض لم ْل لر لعْرٍق لفي ا ْي ٍد َغ ْقُصوُ ْو َم ٍة لفي َأ َل ْو َعَض َيِاٍَن،َ َأ ّديِ لشككْر َؤ ُيكك َف
َلىَ لة إ َن لوُ َزَماَ ُعْض ْل لك ا َ َهلْ لد؛ُ َو ْقُصوُ ْلَم لثيٌر ا َك َلَك َف َوَمككْن لمْن َه للككَك.َ  َد َذ َأَرا

ّلَم َع لد َتْ َفْص ْل لمْن ا ْد ُي ْل َد َف لق َفْص لق َوَر ْل لنككي الّشكك ْع َأ َق -  ُعككُرو ْل لتككي ا ّل لفككي ا
لة َق َوَُر ْل ّتىَ ا لقيَم - َح َت لغي َتْْس َب ْن َيِ َو ُه.َ  ُد لد َيِ لص َفاَ ْل َع َأْن لل َن ْفَسُه َيِْم لل لمْن َن َعَم
ٍة َع َناَ ٍة،َ لص َن لهي لسُب َم ْك َلُه ُتْ لم َناَ َبًة َأ َ ُعْسَر َصلْ َ لحّس،َ َو ّتْىَ ل َأ َت َهاَ َيِ َع ْبُش َم َن

لق؛ُ ُعُرو ْل َأْن ا لعَي َو ُه ُيَِرا لل َبَصككَر ْكَحككاَ َْل لة لباَ َيِكك ّوُ َق ْلُم إْن واليِاَرجككاَت،َ َلككُه ا
َتاَُج لمّمْن َكاََن َهاَ؛ُ َيِْح ْي َل َ إ َأل َد َو لص ْف ًدا َيِ ْب َ َع لن إل ْذ لإ ُه،َ لب َ ْوُل َ َمكك ّياَ َول لب َ َصكك إل
لن ْذ لإ له،َ لب ّي لل َ َو لملًْ َول َ َحاَ ًثككاَ؛ُ َول لم َ َطاَ َأل َد َو لصكك ْف َ َيِ َكككاَن لفككي إل ٍء َم لضككي ُم

ٍة َلكك لبآِ ٍة؛ُ َو َي لضكك َ َماَ َأل َد َو لصكك ْف َوُ َيِ ُهكك لعككُج َو ْنَز لة ُم َلكك ْلُجْم لباَ َو لن.َ  َنككاَ ْلَج لغككي ا َب ْن َيِ
لب لس َت ْلُمْح َذ َأْن لل ْأُخ لهْم َيِ ْي َل َد َع ْه َع ْل َق ا َثاَ لمي ْل َ َوا َأل لفي [ ُدوا]ُّ  لص ْف لة َيِ َعَشككَر

ٍة،َ لزَج َذُروا َأْم َيْح ْل َهاَ َو َذًرا،َ لفي َ َح َد إل ْع لة َب َوَر لء،َ ُمَشككاَ ّبككاَ لط َْل لفككي ا لهككَي:ِ  َو
لر الّسّن لص َقاَ ْل َع َعْن ا لب لفي َعَشَر،َ الّرا لة،َ لسّن َو ْيُخوَُخ لفي الّش َو لن [ َدا ْب َْل ا

لة َد لديِ لة]ُّ،َ الّش َف َقَضاَ ْل لفي ا لن َو َدا ْبكك َْل لة ا َد لديِ لن،َ الّشكك لفككي الّسككَم لن َو َدا ْبكك َْل ا
لة،َ َلكك لخ ْل َتَخ ْلُم لفككي ا لن َو َدا ْبكك َْل لض ا لبيكك ْل لة،َ ا َلكك له ْلُمْر لفككي ا لن َو َدا ْبكك َْل لر ا ْف الّصكك

لة لديَِم َع ْل لم،َ  ا ّد لفي ال لن َو َدا ْب َْل لتي ا ّل َلتْْ ا َهاَ َطاَ َْلْمَراُض،َ لب لفككي ا لج َو لمككَزا ْل ا
لد لديِ لد،َ الّش َبْر ْل لد ا ْن لع لع َو َوَُج ْل لد؛ُ ا لديِ له الّش لذ َه َوُاُل َف َْلْح لجككُب ا ْكَشككَف َأْن َيِ ُتْ



َلىَ لد َع لص َفاَ ْل َد ا ْن ْد لع َق َو َهاَ.َ  لد َهتْْ ُوُجوُ ُء َن ّباَ لط َْل لد َعْن ا َفْص ْل لة لفي ا َخْمَسكك
َوُاٍل ْيًِضاَ،َ َأْح لكّن َأ َل َتُْه َو لة ُدوَن َمَضككّر لة َمَضككّر َعَشككَر ْل لم ا ّد َقكك َت ْلُم َهككاَ؛ُ ا ْكُر لذ

َلُة ْلَحاَ َلىَ َفاَ ُْلو ُد ا َفْص ْل لقيككَب ا لع،َ َع لجَمككاَ ْل َد ا ْعكك َب لم َو لتْحَماَ للْسكك لل،َ ا ّلكك ْلُمَح ا
لفي لل َو لء َحاَ َ لتلْ للْم لم،َ لمْن ا َعككاَ ّط لفككي ال لة َو َلكك لء َحاَ َ لتلْ لة اْم َد لعكك ْلَم لء ا َعككاَ َْلْم َوا
لل،َ لمْن َق ّث لفي ال لة َو َل لة َحاَ ّد لد لش َبْر ْل ْلَحّر؛ُ ا له َوا لذ َه َوُاٌل َف ّقىَ َأْح َوُ َت ُد ُيِ َفْصكك ْل ا
َهاَ ْيًِضاَ.َ  لفي َأ

لغي      َب ْن َيِ َفْصٌل}:ِ  ُكوَُن َأْن { َع َيِ لد َم لص َفاَ ْل ُع ا لض َباَ ٌة،َ َم لثيَر لت لمْن َك َوا َذ
لة لعيَر َهاَ؛ُ الّش لر ْي َغ َأْن َو ُكوَُن َو َعُه َيِ ّبٌة َم ٍر لمْن َك لريِ ْو َح ْو َخّز،َ َأ ٌء َأ لمككْن َشْي

لة َلكك لء،َ آ َقْيكك ْل ْو َخَشككٍب لمككْن ا َو َأ َأْن لريِككٍش.َ  لغككي]ُّ  َب ْن َيِ ُكككوُن [ َعككُه َيِ َبككُر َم َو
لب،َ َن َْلْر ُء ا َوا َد لر َو ْب ُتُه والكندر،َ الّص َف لص َذ َأْن َو ْؤَخ لر  الكنككدر لمْن ُيِ ْب َوالّصكك

ْلُمّر لم َوا َد لن،َ َو ْيِ َوُ َْلَخ ٍد ُكّل لمْن ا لح ٌء،َ َوا لمْن ُجْز َو لج القلقطاَر [ لمككْن َوالّزا
ٍد ُكّل لح ٍء؛ُ لنْصُف َوا ُع ُجْز ُيِْجَمكك ُع]ُّ،َ َو لميكك ْلَج ْعَمككُل ا ُيِ لم؛ُ َو َه ْلَمْر ُعككُه َكككاَ َف َيِْر َو

ُه َد ْن لع ُد]ُّ  لص َفاَ ْل لتْ [ا ْق َوُ لة لل ْلَحاََج َو ا له.َ  ْي َل َأْن إ لغي]ُّ  َب ْن َيِ ُكوَُن [ َعككُه َيِ لفَجككُة َم َناَ
ْقَراُص لمْسٍك َأ لك،َ َو لمْس ْل ّد ا َت ْع َيِ لع َو لميكك ُه،َ َمككاَ لبَج َنككاَ َكْر ّتككىَ َذ َذا َح َعككَرَض إ

لد ْفُصككوُ ْلَم َدَر َغْشككٌي لل َقَم َبككاَ ْل َأ َع َفكك لضكك ْوُ ْلَم ّبككَة ا لر،َ ُك لريِكك ْلَح َقَمككُه ا ْل َأ لة َو َلكك لبآِ
لء،َ َقْي ْل لفَجَة،َ َوَشّمَمُه ا ّناَ َعُه ال لص لمْن َوَجّر ْقَرا لك َأ لمْس ْل ًئاَ،َ ا ْي َعككُش َش ْن َت َف
ُتُْه ّوُ لإْن ُقكك َو للَك.َ  َذ َدَث لبكك ُق َحكك ُتككوُ ٍم،َ ُف ْو لعككْرٍق لمككْن َد َيِاََن،َ َأ ُه َشككْر َحَشككاَ

لر َب َوُ لب ُد]ُّ  لص َفاَ ْل لب [ا َن َْلْر لء ا َوا َد َ الكندر َو َول لر.َ  ُكوُ ْذ ْلَم لرُب ا ُد]ُّ َيِْض لصكك ْلَفاَ [ا
لع ْبَض لم ّنُه َكاَّل،َ لب لإ لبيككُر َف لة؛ُ َك ْلَمَضككّر ّنككُه ا لطككُئ َلل َ ُيِْخ ُق َفلْ ْلَحكك َق]ُّ،َ َيِ لعككْر ْل [ا
ُيوَُرَم َيْمَسككْح َف ْل َو َع.َ  لج ُيِوُ ْأَس َو له َر لع ْبَضكك لتْ،َ لم ْيِ ّنُه لبككاَلّز لإ َ َفكك ُع ل لجكك َد ُيِوُ ْنكك لع
لع،َ َبْض ْل ْيُر ا ّنُه َغ َ َأ لحُم ل َت ْل َذا َيِ لإ َو ًعاَ.َ  لريِ َذ َس َع َأَخ ْبَض لم ْل ُه ا ْذ ْأُخكك َي ْل لم َف َهككاَ ْب لْل لباَ

َطىَ،َ ُوُْسكك ْل ْتككُرُك َوا َيِ َبَة َو ّباَ ْلَجككّس؛ُ الّسكك ُكككوُُن لل َيِ ُذ َو َْلْخكك َلككىَ ا لف َع لنْصكك
لع ْبَض لم ْل َ ]ُّ،َ[ا ُكوُُن َول َق َيِ ْوُ للَك،َ َف ُكوَُن َذ َي ّكككُن َف ّتَم ْنككُه ال َ لم َول ًباَ.َ  لر َط ُمْضكك

ُع َف ْد ُع ُيِ ْبَض لم ْل لد ا َي ْل ُع َبْل َغْمًزا،َ لباَ َف ْد لس،َ ُيِ َ لتلْ للْخ ُيوَُصَل لباَ لع َطَرُف لل ْبَض لم ْل ا
َوُ َلْم َحْش َو لق.َ  ُعُرو ْل لة لفي َأَر ا َع َناَ لد لص َفْص ْل َق ا َذ لن لمْن َأْح ْيكك َل ْيِتهَمككاَ َرُج َأ َر

لة َن لديِ َلَب،َ لبَم َتَخَر َح ْف ٍد ُكككّل ا لحكك ُهَمككاَ َوا ْن َلككىَ لم له َع لب لح لق؛ُ َصككاَ ْذ لحكك ْل َأّمككاَ لباَ َف
ُهَماَ ُد ّنُه َأَح لإ لبَس َف َلًة،َ َل َ ّد لغلْ ُه َوَش َد لق لمْن َيِ ْوُ لة،َ َف َلكك َ لغلْ ْل َغَمككَس ا ْن لفككي َوا

ٍة،َ َك َد ُثّم لبْر ُه َفَص َد لفي َيِ لع [ لء َقككاَ ْلَمككاَ لق لمككْن ا ْوُ لة؛ُ َفكك َلكك َ لغلْ ْل َأّمككاَ ا اْلَخككُر َو
َع َفَمَسَك ْبَض لم ْل لم ا َهاَ ْب لإ له لب للكك ُيْسككَرىَ،َ لرْج ْل َد ُثككّم ا َلككْم َفَصكك ْع َوا ُه]ُّ  َد ّنككُه َيِكك َأ

لغي َب ْن َع َأْن َيِ َوُّس َع ُيِ َبْضكك ْل ُد]ُّ ا لصكك َفاَ ْل لء،َ لفككي [ا َتاَ َ الّشكك َئلْ َد لل ّدُم]ُّ،َ َيِْجُمكك [الكك
َق ّي ُيَِض لف،َ لفي  َو ْي َ الّص َئلْ َع لل لر َلىَ ُيِْس َيُة إ لن ْث َتْ َو لي.َ  َغْش ْل لد ا َفْصكك ْل َفككُظ ا َتْْح

َة ّوُ لد،َ ُق ْفُصوُ ْلَم َهككاَ َفَمْن ا َد له لفككي َأَرا لم ْوُ ّق َيِكك َيُشكك ْل َق َف لعككْر ْل ًبككاَ،َ ا َوُّر َ ُم َئلْ لل
لحَم َت ْل ًعاَ؛ُ َيِ لريِ ُد َس َوُ َأْج لة َو َي لن ْث ّت لن ُأّخَر َماَ ال ْي ْوَُم ْو َيِ َتىَ َأ َوَم َثًة.َ  َ ّيككَر َثلْ َغ ْوُُن َتْ َلكك
لم،َ ّد ْو ال َدَث َأ ْعٌف َغْشٌي َح لض،َ لفي َوَض ْب ّن لدْر ال َباَ ُي ْل َلىَ َف ُد]ُّ إ لص َفاَ ْل ّد [ا َشكك

لق لعْر ْل له.َ ا لك َوَمْس



َلْم      ْع َوا َفْصٌل}:ِ  َق َأّن { ُعُرو ْل َة ا َد ْفُصوُ ْلَم ٌة،َ ا لثيَر َهاَ َك ْن ٌق لم لفي ُعُرو
لس،َ ْأ ٌق الككّر ُعككُرو لن،َ لفككي َو ْيِ َد َيكك ْل ٌق ا ُعككُرو لن،َ لفككي َو َد َبكك ْل ٌق ا ُعككُرو لفككي َو
لن،َ ْي َل ٌق الّرْج ُعُرو لن؛ُ لفي َو ليِي ُهككْم الّشككَرا ُن لح َت َيْم لسككُب َف َت ْلُمْح َهككاَ،َ ا لت َف لر ْع لبَم

لبَماَ َهاَ َو لوُر لل لمْن ُيَِجاَ َعَض ْل ُكُر ا ْذ َأ َوَس لن.َ  ليِي لهَر َماَ َوالّشَرا ُت َأّمككاَ ُاْشكك َهككاَ:ِ  ْن لم
ُق لس ُعُرو ْأ لة،َ الّر َد ْفُصككوُ ْلَم ُق ا لعككْر لة،َ َف َهكك ْب ْلَج َوُ ا ُهكك لصككُب َو َت ْن ْلُم ْيككَن َمككاَ ا َب

لن،َ ْي َب لج ْلَحاَ ُه ا ُد َفْص ُع َو َف ْن لل لمككْن َيِ َقكك لن لث ْيكك َن ْي َع ْل لع ا َدا لم؛ُ َوالّصكك لئ ّدا َهككاَ الكك ْن لم َو
ُق لعْر ْل لذيِ ا ّلكك َق ا ْوُ لة،َ َفكك َهاََمكك ْل ُه ا ُد َفْصكك ُع َو َفكك ْن لة َيِ لقيَق لمككْن]ُّ الّشكك لح [ ُقككُرو َو

لس؛ُ ْأ َهاَ الّر ْن لم لن َو َقاَ لعْر ْل لن ا ّيِاَ لوُ ْل ْلَم َلىَ ا لن،َ َع ْي َغ ْد ُهَماَ الّص ُد َفْص ُع َو َف ْن لمْن َيِ
لد لة الّرَم َع ّدْم لب َوال لن َوَجَر َفاَ َْلْج َهاَ؛ُ ا لر ُثوُ ُب َهاَ َو ْن لم لن َو َقاَ ْلَف لعْر لن،َ َخ ْي َن ُذ ُْل ا

لن َدا ْفَصكك لع ُيِ ْطكك َق لل،َ لل ّنْسكك ُهككْم ال ُف ّل ُيَح لسككُب َف َت ْلُمْح َ ا ُدوا َأل لصكك ْف ًدا َيِ لحكك َوا
لهَماَ؛ُ للَك َللّن لفي ُع َذ َط ْق ّنْسَل،َ َيِ ُع ال ْطكك َق لل َو ّنْسكك َهككاَ َحككَراٌم؛ُ ال ْن لم ُق َو ُعككُرو

لة،َ َف َهاَ الّشكك ُد َفْصكك ُع َو َفكك ْن لح لمككْن َيِ لم ُقككُرو َفكك ْل لع ا َ لقلْ ْل لع َوا ْوَجككاَ َأ َثككة َو ّل ال
َهاَ؛ُ لم ْوَرا َأ َهككاَ َو ْن لم ُق َو ُعككُرو ْل لتككي ا ّل لن،َ َتْْحككتَْ ا ّلَسككاَ َهاَ ال ُد َفْصكك ُع َو َفكك ْن لمككْن َيِ
لق لني َوُا ْلَخ لم ا ْوَرا َأ لن.َ   َو ْي َتْ ْوَُز ّل ال

َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  ُق { لن ُعُرو ْيِ َد َي ْل ّتٌة،َ ا لس َفاَُل،َ َف لقي ْل لهَي]ُّ ا َو ْكَحُل،َ [ َْل َوا
ْبككُل والباَسليق،َ لع،َ َوَح ّذَرا للُم،َ الكك ْي ُْلَسكك لطككّي َوا ْب لْل َوُ َوا ُهكك َو َبٌة -  ْع لمككْن ُشكك
َلُم الباَسليق؛ُ َأْس له َو لذ لق َه ُعُرو ْل لغي ا َب ْن َيِ َو َفاَُل.َ  لقي ْل َلككىَ ا َع َأْن [ لد]ُّ  لصكك َفاَ ْل ا

َنّحَي له لفي ُيِ لد لس َفْص ْأ َعْن]ُّ َر لة [ َل َعَض ْل َلىَ ا لضٍع إ ْوُ َع لليٍن،َ َم َوُّس ُيِ َعُه َو َبْضكك
َد إْن َأّمككاَ َأْن َأَرا َو ّنككَي.َ  َث ْكَحككُل ُيِ َْل لفككي ا له َف لد َطككٌر َفْصكك لظيككٌم،َ َخ َللْجككٍل َع

لة َل َعَض ْل لتي ا ّل َتُه،َ ا ّبَماَ َتْْح َعككتْْ َفُر َق ْيككَن َو لن،َ َب ْي َت َب ّبَمككاَ َعْصكك َهككاَ َكككاََن َوُر َق ْوُ َف
َبٌة َقٌة َعَص لقي ٌة َد ّوَر َد لر؛ُ ُم ْتْ َوُ ْل لجُب َكاَ َي َلىَ َف َع َأْن [ لد]ُّ  لصكك َفاَ ْل لرَف ا ْعكك للككَك َيِ َذ

َبُه ّن َتَج َيِ لل لفي َو لد،َ َحاَ َفْص ْل َتاََط ا َيِْح َبُه َأْن َو لصككي َبُة،َ ُتْ ُدُث الّضككْر َيْحكك َهككاَ َف ْن لم
ْدٌر َأّماَ َخ َو لمٌن.َ  لظيُم الباَسليق ُمْز َع لر َف َطكك ْلَخ ْيًِضككاَ،َ ا لع َأ ُقككوُ ُوُ لن لل َيِاَ الّشككْر

َتُه،َ لجُب َتْْح َي َلىَ َف َع َأْن [ لد]ُّ  لص َفاَ ْل َتاََط ا للَك،َ َيِْح َذ لإّن لل َيِاََن َف َذا الّشْر َع إ لضكك ُب
ْأ َلْم َق َأّماَ ُيِْر َو للُم،َ َدُمُه.َ  ْي ُْلَس َوُُب ا َْلْص َد َأْن َفاَ ْفَص ْبُل ُطوًُل؛ُ ُيِ لع َوَح ّذَرا ال

ُد ْفَص ًباَ؛ُ ُيِ َوُّر ّلَماَ ُم ُك َو َدَر [ ْنَح ُد ا لص َفاَ ْل لد لفي ا ليق َفْص َلكىَ الباَس لع إ ّذَرا الك
َلَم]ُّ.َ  َكاََن َأْس

َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  ُق { لن،َ ُعُرو َد َب ْل لن ا َقاَ لعْر َلىَ َف لن،َ َع ْطكك َب ْل ُهَماَ ا ُد َأَحكك

ٌع ْوُُضوُ َلىَ َم لد،َ َع لب َك ْل ٌع َواْلَخُر ا ْوُُضوُ َلىَ  َم لل؛ُ َع ّطَحاَ ُع ال ْنَفكك َيِ َو]ُّ  ُد [ َفْصكك
لن ْيَِم َْل ُهَماَ ا ْن لء،َ لم َقاَ لتْس للْْس ْيَِسُر لل َْل ُع َوا َف ْن لل.َ  َيِ ّطَحاَ للل

َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  ُق { لن،َ ُعُرو ْي َل َعككٌة،َ الّرْج َب َأْر َهككاَ َف ْن ُق لم ّنَسككاَ،َ لعككْر ال
ُد ْفَصكك ُيِ َد َو ْنكك لب لع لن ْلَجككاَ لشككّي ا َوُْح ْل لب،َ لمككْن ا ْعكك َك ْل لإْن ا لفككَي َفكك ْد َخ ُتْفَصكك ْل َف
َبُة ْع لتككي الّشكك ّل ْيككَن ا لر َب ْنَصكك لخ ْل لر ا لصكك ْن لب ْل لمككْن َوا لم]ُّ؛ُ [ َد َقكك ْل َعككُة ا ْنَف للككَك َوَم َذ

لظيَمككٌة،َ ّيَماَ َع لس لفككي لسكك لر ْقكك ّن للي ال َوا ّد لء َوالكك َدا َهككاَ َو ْن لم َو لل.َ  لفيكك ْل ُق ا لعككْر
لن،َ لف َوُ الّصاَ ُه َلىَ َو لب َع لن ْلَجاَ لر ا ْيَِسكك َْل لمككْن ا لق]ُّ،َ [ َوُ الّسككاَ ُهكك َهككُر َو ْظ لمككْن َأ

لق ّنَسككاَ،َ لعككْر ُه ال ُد َفْصكك ُع َو َفكك ْن لر،َ لمككْن َيِ لسككي َوُا َب ْل لدّر ا َيِكك ّطْمككَث،َ َو ُع ال ْنَفكك َيِ َو



َء ْعَضاَ َْل لتي ا ّل َهاَ َتْْحتَْ ا ْن لم َو لد.َ  لب َك ْل ٌق ا لبٌض لعْر أ
ْ لة،َ َمكك َبكك ْك َتْْحككتَْ]ُّ الّر َوُ [ ُهكك َو

ْثُل لن لم لف َهاَ لفي الّصاَ ْن لم َو لع.َ  ْف ّن ُق ال لعْر ْل لذيِ ا ّلكك ْلككَف ا لب،َ َخ ُقككوُ ُعْر ْل ّنُه ا َأ َككك َو
َبٌة ْع لن،َ لمْن ُش لف َعُة الّصاَ َف ْن له َوَم لد ْثُل َفْص لن.َ  لم لف الّصاَ

َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  ُق { ُعُرو ْل ليِيُن ا ُة َوالّشَرا َد ْفُصككوُ ْلَم لب،َ لفككي ا لل َغككاَ ْل ا
َيُِجوُُز َهاَ،َ َو ُد لهَي َفْص َغاَُر َف ُة الّص َد لعي َب ْل لب،َ لمْن َوا ْل َق ْل لإّن ا له َف لذ لتي لهَي َه ّل ا

ُأ َق َهاَ َيِْر َذا َدُم َأّمكاَ إ َو َدْت.َ  لصك ليِيُن ُف َبكاَُر الّشكَرا لك ْل َبكُة ا لريِ َق ْل لع ا َوُْضك ْل لمكْن ا
لب،َ ْل َق ْل ّنُه ا لإ َ َف ُأ ل َق َهاَ َيِْر َذا َدُم َدْت،َ إ لص لتي ُف ّل َا َهاَ َيُِجككوُُز َو ُد َهككاَ]ُّ - َفْصكك ْن لم ]

َلىَ لر َع َث ْك َْل َيِاَُن ا لشككْر لن،َ  -  ْي َغ ْد لن الّصكك َناَ َيِاَ لن َوالّشككْر َذا ّلكك ْيككَن ال لم َب َهككاَ ْب لْل ا
لة؛ُ َب ّباَ ْد َوالّس َق ُنوُُس َأَمَر َو للي َهاَ َجاَ لد َفْص لم.َ لفي لب َناَ ْلَم ا

لحَجاََمُة      ْل َوا َفْصٌل}:ِ  لظيَمُة { لة،َ َع َع َف ْن ْلَم لهَي ا َقككّل َو َطككًرا َأ لمككْن َخ
لغي َب ْن َيِ َو لة.َ  َد لفَصاَ ْل ُكوَُن َأْن ا ْلَحّجاَُم َيِ لفيًفاَ ا ًقاَ،َ َخ لشككي لبيككًرا َر لة،َ َخ َع َناَ لباَلّصكك

لخّف ُي ُه َف َد لط لفي َيِ لجُل،َ الّشككُرو ْع َت َيِْسكك ُق ُثككّم َو ّلكك َع ُكككوُُن ُيِ َتْ َو لمْحَجَمككَة.َ  ْل ا
َقُة للي ْع ّت َلىَ ال ُْلو َفًة ا لفي َعَة َخ لريِ لع،َ َس ْلكك َق ْل َدّرُج ُثكّم ا َتكك َلكىَ َيِ لع إ ْلك َق ْل َطكاٍَء ا ْب لإ لب

لغي َب ْن َيِ َو َهاٍَل.َ  لإْم لب َو لس َت ْلُمْح لحَن َأْن لل َت ْلَحّجاََم َيِْم ٍة ا َقكك َوَُر َهاَ لب ُق لصكك ْل َلككىَ ُيِ َع
ٍة،َ ُه ُثّم آُجّر ْأُمُر َهاَ،َ َيِ لط لإْن لبَشْر َذ َف َفكك لقيككَل َكككاََن الّشككْرُط َن لد َث َيكك ْل ّيَئ ا َسكك

لة؛ُ َع َناَ َعلََْمُة الّص لق َو ْذ لم لح ْلَحّجاَ ّفُة ا له،َ لخ لد َ َيِ َأل َع َو لج ْلَمْحُجوَُم.َ ُيِوُ ا
ْد      َق َو َفْصٌل}:ِ  َكَرْت { ُء َذ َكَماَ ْلُح لحَجاََمَة َأّن ا ْل ُه ا ْكَر لل لفي ُتْ ّو لر َأ ْه الّش

لفي َو له؛ُ [ لر لخ َْلْخلََْط َللّن آ لل لفي ا ّو َ َأ لر]ُّ ل ْه ُكوُُن الّش ْد َتْ َكككتْْ َقكك َ َتَْحّر َول
لفي َهاََجتْْ،َ له َو لر لخ ْد آ َقكك ُكككوُُن]ُّ  َتْ َقَصككتْْ،َ [ َ َن ُد َفلْ لفيكك لحَجاََمككُة ُتْ ْل ًئاَ.َ ا ْي َشكك

ّنَماَ لإ َتَحّب َو لحَجاََمُة ُتْْس ْل لر،َ َوَسككَط ا ْه َذا الّشكك َكاََمككَل إ ّنككوُُر َتْ لم لفككي ال ُجككْر
لر،َ َقَمكك ْل َْلْخلََْط َللّن  ا ُكككوُُن ا لئَجككًة،َ َتْ ُكككوُُن َهاَ َتْ َغككُة َو لم ْد َْل ًة ا َد لئكك لفككي َزا

لف؛ُ ْقَحككاَ َْل ْفَضككُل ا َأ لت َو َقككاَ ْو لة َأ لحَجاََمكك ْل َعُة ا َيككُة الّسككاَ لن ّثاَ َثككُة ال لل ّثاَ لمككْن َوال
لر.َ  َهاَ ّن ال

َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  ُع { لف َناَ لة،َ َم لحَجاََم ْل َهاَ ا ّن لإ َلىَ َف لة َع ْقَر ّن لليَفُة ال لد َخ َفْص
لل،َ ْكَح َْل ُع ا َف ْن َتْ لل لمْن َو َق لن،َ لث ْي َب لج ْلَحاَ لب ا لن،َ َوَجَر ْي َن ْي َع ْل لر ا َبَخ ْل لم؛ُ لفي َوا ْلَفك ا

ْيُر َهاَ َغ ّن أ
لرُث َ َياََن،َ ُتْوُ ّنْس لبّي َقاََل َكَماَ ال ّن {إّن وسككلم عليككه الله صلىَ ال
َؤّخَر لغ ُم ّدَماَ ُع ال لض ْوُ لظ،َ َم ْف لح ْل ُفُه ا لع ُتْْض لحَجاََمككُة َو ْل َوا لحَجاََمككُة}.َ  ْل َلككىَ ا َع

لل ْكَح َْل َفُة ا للي ُد َخ ُع الباَسليق،َ َفْص َف ْن َتْ لع لمْن َو لب َوَج لك ْن ْلَم لق ا ْل ْلَح ْيككُر ،ََوا َغ
َهككاَ ّن أ

لعُف َ لحَجاََمككُة َفككَم ُتْْضكك ْل َوا لة.َ  َد لعكك ْلَم لن لفككي ا ْي َع َد َْلْخكك لليَفككُة ا لد َخ َفْصكك
لل،َ َفككاَ لقي ْل ُع ا َفكك ْن َتْ َوُْجَه َو ْلكك َناََن ا َْلْسكك َْلْضككَراَس،َ َوا لن َوا ْيكك َن ْي َع ْل لن،َ َوا ْيكك َن ُذ ُْل َوا

ْنَف َْل َق،َ َوا ْل ْلَح ْعَشَة َوا لس؛ُ َوَر ْأ ْيُر الّر َهاَ َغ ّن أ
لدُث َ ْعَشًة ُتْْح لس لفي َر ْأ الككّر

له َلككْم للَمككْن لبكك ُكككْن]ُّ  َيِ لحَجاََمككُة [ ْل َوا ْعَشككٌة.َ  لن َتْْحككتَْ َر َق ّذ ُع الكك َفكك ْن َوُْجَه َتْ ْلكك ا
َناَن َْلْس ُقوَُم،َ َوا ْل ْلُح ّقي َوا َن ُتْ لحَجاََمُة َو ْل َوا ْأَس.َ  َلىَ الّر لة َع َهاََم ْل ُع ا ْنَف لمْن َتْ

لط َ لتلْ لل اْخ ْق َع ْل لر،َ ا َوا ّد لطككُئ َوالكك ْب ُتْ لب؛ُ َو ْي ْيككُر لباَلّشكك َهككاَ َغ ّن أ
لن،َ َتُْضككّر َ ْه ّذ لباَلكك

لرُث ُتْوُ لحَجاََمُة َو ْل َوا ًهاَ.َ [ َل َلككىَ َب لن َع ْيِ َذ َفْخكك ْل ٍم لمككْن ا ّدا ُع ُقكك َفكك ْن لع لمككْن َتْ َوَجكك
لن ْي َت َي ْلُخْص لن ا ْيِ َذ َفْخ ْل لت]ُّ ا لن،َ َوُخّراَجاَ ْي َق لتي َوالّساَ ّل َا َلىَ َو لن َع ْيِ َذ ْلَفْخ لمْن ا



ْلٍف ُع َخ َف ْن لم لمْن َتْ ْوَرا َْل لت ا ْلُخّراَجاَ لة َوا َث لد ْلَحاَ لحَجاََمككُة لفي ا ْل َوا لن.َ  ْيكك َت َي ْل َْل ا
َلىَ لن َع ْي َق ُقوُُم الّساَ َقاََم َتْ لد،َ َم َفْص ْل ّقي ا َن ُتْ ّدَم،َ َو لدّر ال َتْ ّطْمَث،َ َو ّلككُه ال َال َو

َلُم.َ ْع َأ

َباَُب ْل ُع {ا لب لفي الّساَ ُثوَُن:ِ  َ ّثلْ لة َوال َب لحْس ْل َلىَ ا لء َع ّباَ لط َْل لليَن ا َكّحاَ ْل  َوا
لريَِن ّب ْلُمَج والجرائحيين} َوا

ّطّب      ْلٌم ال ّيِ لع لر َظ للّي،َ َن َعَم َباََحتْْ َو َعُة َأ لريِ ْلَمُه الّش َلُه،َ لع َعَم للَماَ َو
له لظ لمككْن لفيكك ْفكك لة لح لع الّصككّح ْفكك َد لل َو َلكك لع ْل لض ا َْلْمككَرا له َعككْن َوا لذ لة َهكك َيكك ْن لب ْل ا

لبيُب ّط َوال لة.َ  َف لريِ َوُ الّش لرُف ُهكك َعككاَ ْل لب ا لكيكك َتْر لن،َ لب َد َبكك ْل لج ا لمككَزا لء،َ َو ْعَضككاَ َْل ا
لض َْلْمَرا لة َوا َثكك لد ْلَحاَ َهككاَ،َ ا َهاَ لفي لب َباَ َأْسكك َهاَ َو لضكك ْعَرا َأ َهككاَ،َ َو لتْ َعلََْماَ لة َو َيِكك لو ْد َْل َوا

لة َع لف ّناَ َهاَ،َ ال لض لفي َياَ لت ْع لل ْد َلْم َعّماَ َوا َهاَ،َ ُيِوَُج ْن له لم َوُْج ْل َهاَ،َ لفي َوا لج لتْخَرا اْس
لق لريِكك َط َهاَ،َ َو لتْ َوا َدا َيِ ُمكك لو ُيَسككاَ ْيككَن لل لض َب َْلْمككَرا لة ا َيِكك لو ْد َْل َهككاَ،َ لفككي َوا لتْ ّياَ َكّم
للَف ُيَِخاَ َهاَ َو َن ْي ْيَن َب َب َفَمْن َو َهاَ.َ  لتْ ّياَ لف ْي ُكْن َلْم َك للَك َيِ َذ َ َك لحّل َفلْ ُة َلُه َيِ َوا َدا ُمكك

ْلَمْرَضىَ،َ َ ا َداُم َلُه َيُِجوُُز َول ْق لْل َلىَ ا لطُر لعلٍَْج َع له،َ ُيَِخككاَ َ لفيكك َعككّرُض َول َت َيِ
َلىَ لكْم َلْم َماَ إ ْلَمُه ُيِْح لع لمْن لع لمي ْد َمككاَ َج َقكك َو ُه.َ  َنككاَ َكْر لكككَي َذ ُلككوَُك َأّن ُح ُم

لن َناَ ُيوُ ْل ُنوُا ا ُلوَُن َكاَ َع ٍة ُكّل لفي َيِْج َن لديِ لكيًمككاَ َم ُهوًُرا َح لة،َ َمْشكك ْكَمكك لح ْل ُثككّم لباَ
لرُضوَُن ْع له َيِ ْي َل ّيَة َع لق لء َب ّباَ لط لد َأ َل َب ْل ُهْم،َ ا َن لح َت َيْم ُه َفَمْن لل َد َقّصككًرا َوَجكك لفككي ُم

له لل ُه َعَم لل َأَمَر َغاَ لت للْش لة لباَ َء لقَرا لم،َ َو ْل لع ْل ُه ا َهاَ َن لغي َعْن َو َب ْن َيِ َو لة.َ  َوا َدا ْلُم َذا ا إ
لبيُب َدَخَل ّط َلىَ ال لريٍِض َع َلُه َأْن َم َأ لب َعْن َيِْس َب له،َ َسكك لضكك َعّمككاَ َمَر ُد َو لجكك َيِ
لم،َ لمْن َل َْل لرَف ا ْع َيِ َو َبَب [ َعلََْمَة الّس ْل ْبَض َوا ّن َة]ُّ،َ َوال َقاَُروَر ْل ّتْككَب ُثككّم َوا ُيَِر
ًنككاَ َلككُه ُنوُ لة لمككْن َقاَ َب لر َْلْشكك َهككاَ؛ُ ا لر ْي َغ ُتككَب ُثككّم َو ْك ُه لبَمككاَ ُنْسككَخًة َيِ َكككَر َلككُه َذ

لريُِض،َ ْلَم لبَماَ ا َبُه َو ّتْ لة لفي َلُه َر َل َب َقاَ لض،َ ُم ْلَمككَر ّلَم ا ُيَِسكك َتُه َو لء ُنْسككَخ َيككاَ لل ْو َلل

لض،َ لريِ ْلَم لة ا َد َهاَ َعُه َحَضَر َمْن لبَش َد َم ْن َذا لع لإ َف لض.َ  لريِ ْلَم لد لمككْن َكككاََن ا َغكك ْل ا
َظَر َحَضَر َن َلىَ َو له،َ إ لئ َأَل َدا لريَِض،َ َوَس ْلَم ّتَْب ا ًناَ َلُه َوَر ُنوُ َلككىَ َقاَ لب َع َحَسكك

َتَضىَ لل،َ  ُمْق ْلَحاَ َتَب ا َك ْيًِضاَ،َ ُنْسَخًة َلُه َو َهاَ َأ ّلَم لفككي َوَس َو لهككْم.َ  ْي َل لم إ ْوُ َيكك ْل ا
لث لل ّثاَ للَك،َ ال َذ لم لفي ُثّم َك ْوُ َي ْل لع،َ ا لب َذا الّرا َك َه َلىَ َو َأ َأْن إ ْبككَر لريِككُض َيِ ْلَم ْو ،َا َأ

لإْن َف َئ َيُِموَُت.َ  لر له لمْن َب لض َذ َمَر لبيُب َأَخ ّط َتُْه ال َتُه،َ ُأْجَر َكَراَم لإْن َو َمككاََت َو
ُه َحَضَر ُؤ َياَ لل ْو َد َأ ْن لم لع لكيكك ْلَح لر،َ ا ُهوُ ْلَمْشكك َعَرُضككوُا ا له َو ْيكك َل ّنَسككَخ َع لتككي ال ّل ا
َهاَ َب َت ُهْم َك لبيُب،َ َل ّط لإْن ال َهاَ َف َلىَ َرآ َتَضىَ َع ْق لة ُم ْكَم لح ْل لة ا َع َناَ لصكك ّطككّب َو ال
لر لمْن ْي لريِككٍط َغ ْف َ َتْ ٍر َول لصككي ْق لب لمككْن َتْ لبيكك ّط ُهككْم،َ ال َلَم ْع لإْن َأ َأىَ َو َْلْمككَر َر ا

لف َ لخلْ للَك لب ُذوا َقاََل َذ ُهْم:ِ " ُخ َيَِة َل ُكْم لد لب لح لب،َ لمككْن َصكاَ لبيكك ّط ّنُه ال لإ َوُ َفكك ُهكك
لذيِ ّل َلُه ا َت لء َق له لبُسوُ لت َع َناَ له لص لطك لريِ ْف َتْ ُنوُا َو َكككاَ َف ُطوَُن ".َ  َتككاَ َلككىَ َيِْح له َع لذ َهكك

لة لة الّصوَُر َف لريِ َلىَ الّش َذا إ ّد،َ َه ْلَح ّتىَ ا َطىَ َح َعاَ َت َيِ ّطّب [ل]َُّ  ْيكَس َمكْن ال َل
له،َ لمْن لل ْه َ َأ َوُن َول َهاَ َت لبيُب َيِ ّط ٍء لفي ال لغي َشْي َب ْن َيِ َو ْنُه.َ  لب لم لسكك َت ْلُمْح َأْن لل

َذ ْأُخ لهْم َيِ ْي َل َد َع ْه ْقَراَط َع لذيِ ُب ّل ُه ا َذ َلىَ َأَخ لر َع لئ لء،َ َساَ ّباَ لط َْل ُهْم ا ّلَف ُيَِح َ َو َأل

ُطوُا ْع ًدا ُيِ ًء َأَح َوا لضّرا،َ َد َ ُم ُبوُا َول ّك َ ُسّماَ،َ َلُه ُيَِر ُفوُا َول لص لئَم َيِ ّتَماَ َد ال ْنكك لع



ٍد لة،َ لمْن َأَح َعاَّم ْل َ ا ُكُروا َول ْذ لء َيِ ّنَساَ َء للل َوا ّد لذيِ ال ّل لقُط ا ّنككَة،َ ُيِْسكك لج َْل َ ا َول
لل َء لللّرَجاَ َوا ّد لذيِ ال ّل ُع ا َط ْق ّنْسَل؛ُ َيِ ُغّضوُا ال َي ْل ُهْم َو ْبَصاََر لم َعْن َأ لر ْلَمَحككاَ ا

َد ْن لهْم لع لل َلىَ ُدُخوُ ْلَمْرَضىَ،َ َع َ ا ْفُشوُا َول َْلْسَراَر،َ ُيِ َ ا ُكوُا َول لت ْه َتاََر.َ َيِ َْلْس ا
لغي      َب ْن َيِ َو َفْصٌل}:ِ  لب { لبي ّط ُكوَُن َأْن للل ُه َيِ َد ْن ُع لع لمي لت َج َ ّطككّب آل ال

َلىَ لل،َ َع َكَماَ ْل لهَي ا َبككاَُت َو ْل لس،َ  َك َْلْضككَرا لويِ ا َكككاَ لل،َ َوَم ّطَحككاَ َبككاَُت ال ْل َك َو
لق،َ َلكك َع ْل َقككاَُت ا لج،َ َوَزّرا ْنكك َل ُقوُ ْل َقككاَُت ا لر،َ َوَزّرا َك ّذ ْلككَزُم الكك لم لر،َ َو لسككي َوُا َب ْل ا
لمْخَرُط لر،َ َو لخي َنككاَ ْلَم ْنَجككُل ا لم لر،َ َو لصككي َوُا ّن للُب ال َقككاَ لر،َ َو لمي ّتْشكك َوَرَصككاَُص ال
لل،َ لقيكك ْث ّت َتككاَُح ال ْف لم لم،َ َو لحكك ّوُاُر الّر َبكك لء،َ َو ّنَسككاَ ُة ال َد َكّمكك ْلَحَشككاَ،َ َوُم َدُح ا َقكك َو
لة،َ ْوَُص ْيُر الّش َغ للَك َو َتككاَُج لمّماَ َذ له ُيِْح ْيكك َل لة لفككي إ َع َناَ ّطككّب،َ لصكك ْيككَر ال لة َغ َلكك آ
لليَن َكّحاَ ْل لتْي لمّماَ والجرائحيين،َ ا ْأ ُه َيِ ْكُر لب لفي لذ لس َت ْلُمْح لل َو له.َ  لع لض ْوُ َأْن َم

لحَن َت َء َيِْم ّباَ لط َْل ُه لبَماَ ا َكَر ْيُن َذ َن َق ْبككُن ُح له لفككي  لإْسككَحاَ لب َتككاَ لف لك ْعككُرو ْلَم " ا
َنُة لب لمْح لبي ّط َأّمككاَ ال َو َنككُة ".َ  لمْح َتككاَُب]ُّ "  لك لب [ لبيكك ّط ُنوَُس،َ ال للي للَجككاَ  " َ َفلْ
ُد َكاَ ٌد َيِ لمْن َأَح ُقوُُم [ َيِ لء]ُّ  ّباَ لط َْل َطُه لبَماَ ا لهْم َشَر ْي َل َع ُنوُُس]ُّ  للي له]ُّ.َ [َجاَ لفي ]
َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  ُلوَُن،َ { َكّحاَ ْل ُهْم ا ُن لح َت َيْم لسُب َف َت ْلُمْح لب ا َتاَ لك لن لب ْي َن لن ُح ْب

َق للَك]ُّ،َ لإْسَحاَ َذ َك لني [ ْع َعْشَر َأ ْل َقاَلٍَت ا لن،َ لفي َم ْي َع ْل ُه َفَمْن ا َد لفيَمككاَ َوَجكك
َنُه َتَح له اْم ًفاَ لب لر لح َعاَ لريِ َتْش لد لب َد لت َع َقاَ َب لن َط ْي َع ْل لة،َ ا َع ْب لد الّس َد َع َهاَ َو لتْ َباَ ُطوُ ُر
لة،َ َث َ ّثلْ لد ال َد َع َهاَ َو لض لث،َ َأْمَرا َ ّثلْ ُع َوَماَ ال َفككّر َت للككَك لمككْن َيِ لض،َ لمككْن َذ َْلْمككَرا ا
َكاََن لبيًرا َو لب َخ لكي َتْر لل لب ْكَحاَ َْل لة ا لزَجكك َأْم لر،َ َو لقي َقككاَ َع ْل لذَن ا لسككُب َلككُه َأ َت ْلُمْح ا

ّديِ ّتَص لة لباَل َوا َدا لن للُم ُي ْع َ َأ َول لس.َ  ّناَ لغي ال َب ْن َفككّرَط َأْن َيِ لفككي ُيِ َكّحككاَُل]ُّ  ْل [ا
ٍء لت لمككْن َشككْي َ له،َ آل لت َع ْن لل َصكك ْثكك لل،َ صككناَنير لم َب لة،َ الّسكك ْفككَر ّظ َوَمَحككّك َوال

لب،َ ْلَجَر لع ا لض َباَ لد،َ َوَم َفْص ْل لج ا َدَر لل،َ َو لحكك َكاَ ْلَم لر ا ْيكك َغ َأّمككاَ َو َو للككَك.َ  ُلوُ َذ َكّحككاَ
لت َقاَ ّطُر َ ال ُق َفلْ َث لهْم،َ ُيِوُ لر َث ْك َأ ْذ لب َ إ ُهككْم لديِككَن ل ُهْم َل ّد لم َعككْن َيُِصكك َهّجكك ّت ال

َلىَ لن َع ُي ْع لس َأ ّناَ لع ال ْط َق ْل لل،َ لباَ َكْحكك ْل لر َوا ْيكك َغ ٍم لب ْلكك ٍة لع َبككَر لض َوَمْخ َْلْمَرا لبككاَ
لل َل لع ْل لة؛ُ َوا َث لد ْلَحاَ َ ا لغي َفلْ َب ْن ٍد َيِ َكَن َأْن َللَح لهْم َيِْر ْي َل لة لفككي إ َلَجكك َعاَ له،َ ُم ْيكك َن ْي َع

َ َق َول لث لهْم َيِ لل ْكَحاَ لإ لإّن لب َف ُهْم وأشياَفاَتْهم.َ  ْن ُع َمككْن لم َن ًفاَ َيِْصكك َياَ َهاَ َأْشكك ُل َأْصكك

ّنَشككاَ لمككْن لغ،َ ال َهاَ َوالّصككْم ُغ ُب َيِْصكك ًنككاَ َو َوُا ْل َفككًة،َ َأ لل َت ُغ ُمْخ ُب َيْصكك َْلْحَمككَر َف ا
َْلْخَضَر باَلسريِقوُن،َ لم َوا ُك ُكْر ْل لل،َ لباَ ّني َد َوال َوُ َْلْس َفَر باَلقاَقياَ،َ  َوا َْلْص َوا

ُهْم ْن لم َو لن.َ  َفَرا ْع َعُل َمْن لباَلّز َياََف َيِْج َعُل َأْش َيِْج َو َلُه ماَميتاَ.َ  لن لمْن َأْص َباَ ْل ا
ّيِ،َ لر لمْص ْل ُنُه ا لج ْع َيِ لغ َو لل؛ُ لباَلّصْم ُلوُ ْلَمْح ُهْم ا ْن لم ْعَمُل َمْن َو َوُىَ لمْن ُكْحلًْ َيِ َنكك

لج لل للي ْه لْل لق ا ْلُمَحّر ُع ا لمي َوَج لل.َ  ُف ْل ُف ْل لش َوا لهْم ُغُشوُ لل ْكَحاَ َ َأ لكُن ل َحْصككُر ُيِْم
َهاَ،َ لت َف لر ْع ُهْم َم ُف ّل ُيَح لسُب َف َت ْلُمْح َلككىَ ا للككَك،َ َع ْذ َذ َ إ ُنككُه ل لك ُهككْم ُيِْم ُع ْن لمككْن َم
لس ُلوُ ْلُج لة ا َلَج َعاَ لن للُم ُي ْع لس.َ َأ ّناَ ال

َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  ّبُروَن،َ { ْلُمَج َ ا لحّل َفلْ ٍد َيِ ّدىَ َأْن َللَح َتَص لر َيِ ْب ْلَج َ لل إل
َد ْع لكَم َأْن َب َفَة ُيِْح لر ْع لة َم َل َقاَ ْلَم لة ا لدَس لش لمْن الّساَ ّناَ لر،َ لفي بوُلص ُك ْبكك ْلَج ا
َأْن َلَم َو ْع َد َيِ َد لم َع َظاَ لمّي لع َد َوُ اْل ُهكك َو َتككاَ -  َئ ٍم لماَ ْظكك َيككٌة َع لن َثَماَ ُعككوَُن َو َب َأْر َو

ْظًماَ َة َع َوُصوَُر ٍم ُكّل -  ْظ َهككاَ،َ َع ْن َلُه لم ْك ُه،َ َوَشكك ْدَر َقكك ّتككىَ َو َذا َح َكَسككَر إ ْن ا



َهاَ ْن ٌء لم ْو َشْي َع َأ َل ْنَخ ُه ا ّد َلىَ َر له،َ إ لع لض ْوُ َلىَ َم له َع لتكك َئ ْي لتككي َه ّل َهككاَ؛ُ َكككاََن ا ْي َل َع
ُهْم ُن لح َت َيْم لسُب َف َت ْلُمْح لع ا لمي للَك.َ لبَج َذ

َأّمككاَ      َو َفْصككٌل}:ِ  لجككُب الجرائحيككوُن،َ { َي لهككْم َف ْي َل َفككُة َع لر ْع لب َم َتككاَ لك
ُنوَُس للي لف َجاَ ْعُرو ْلَم لت لفي بقاَطاَجاَنس ا لجَراَحاَ ْل لم،َ ا لهكك ْلَمَرا ْيًِضككاَ َوا َأ َو ]

َتككاَُب ّيِ لك لو ْهككَرا لح]ُّ،َ لفككي الّز لجككَرا ْل َأْن ا ُفككوُا َو لر ْع لريَِح َيِ ّتْشكك ْعَضككاََء ال َأ َو
لن،َ ْنَسكاَ لْل له َوَمكاَ ا لل لمكْن لفيك َعَضك ْل لق ا ُعكُرو ْل لن َوا ليِي لب،َ َوالّشكَرا ْعَصكاَ َْل َوا

ّنَب َتَج َي للككَك لل َذ ْلَجككّراُح]ُّ  ْقككتَْ  لفككي [ا لح َو ْتكك ّد َف َوُا ْلَمكك لع ا ْطكك َق لر.َ َو لسككي َوُا َب ْل ا
ُكككوُُن َيِ َعككُه َو لع،َ َدْسككتُْ َم لضكك َباَ ْلَم له ا ُع لفيكك لضكك َباَ ّوَراُت َم َد لس،َ ُمكك ْأ الككّر

َباَُت،َ َوُّر ْلُم َباَُت،َ َوا ْلَحَر ْأُس َوا َفكك لة،َ َو َهكك ْب ْلَج ْنَشككاَُر ا لم لع،َ َو ْطكك َق ْل َفككُة ا لمْجَر َو
لن،َ ُذ ُْل ُد ا َوْر لع،َ َو َل َداَن َوَمككّر الّسكك لم،َ َهْمكك لهكك ْلَمَرا ُء ا َوا َد ُع الكنككدر َو لط ْلَقككاَ ا
لم،َ ّد لذيِ للل ّل َناَ ا ّدْم ْد َق َق َو َتُه.َ  َف لرُجوَُن لص ْه َب َلىَ ُيِ لس َع ّنككاَ ٍم ال َظككاَ لع ُكككوُُن لب َتْ
ُهْم َع َهاَ َم َن ُدّسوُ َي لح،َ لفي َف ْلَجْر َهاَ ُثّم ا َن لرُجوُ ْنُه ُيِْخ ٍر لم لس،َ لمكْن لبَمْحَضكك ّنكاَ ال

ُعُموَُن َيِْز ُهْم َأّن َو َت َيِ لو ْد َعَة َأ لط َقاَ ْل ُهْم ا ْن لم َو َهاَ.َ  ْت ُع َمْن َأْخَرَج لهَم َيَِض لمْن َمَرا
لس ْل لك ْل لل ا ْغُسوُ ْلَم لتْ،َ ا ْيِ ُغ ُثّم لباَلّز ُب َنُه َيِْص ْوُ لة،َ َأْحَمككَر َل ْغَر ْلَم ْو لبككاَ َأْخَضككَر َأ

لم ُك ُكْر ْل لل،َ لباَ ّني ْو َوال َد َأ َوُ لم َأْس َفْح ْل لق؛ُ لباَ ْلَمْسُحوُ لبُر ا َت ْع َي لهْم َف ْي َل لريُِف َع َع ْل ا
َع لمي للَك،َ َج ّلُه َذ َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لمُن {ا ّثاَ لفي ال ُثوَُن:ِ  َ ّثلْ لة َوال َب لحْس ْل َلىَ ا لبي َع ّد َؤ لن} ُم َياَ ْب الّص
     َ ُهْم َيُِجوُُز ل لليُم َل ْع ْلَخّط َتْ لفي ا لن]ُّ  َياَ ْب لللّص لد،َ [ لج ْلَمَساَ لبّي َللّن ا ّن {ال

له َأَمككَر وسككلم عليككه اللككه صككلىَ لزيِكك ْن َت لد لب لج ْلَمَسككاَ لن لمككْن ا َياَ ْب الّصكك
لن}؛ُ لني ْلَمَجاَ ُهككْم َوا ّن لل

ُدوَن َ ّوُ َهككاَ]ُّ،َ ُيَِسكك َن َطاَ لحي َنّجُسككوَُن [ ُيِ َهاَ،َ َو ْذ َأْرَضكك َ إ ل
لرُزوَن َت لل لمْن َيِْح ْوُ َب ْل لر ا لئ لت؛ُ َوَساَ ّنَجاََساَ ُذوَن َبْل ال لخ ّت لم َيِ للي ْع ّت لنيتَْ للل َوُا َحكك

لب لفي ّدُرو لف ال ْطَرا َأ لق.َ َو َوُا َْلْس ا
ّوُل      َأ َو َفْصٌل}:ِ  لغي َماَ { َب ْن لب َيِ ّد َؤ ْلُم ّلَم َأْن لل َع لبّي ُيِ َوَُر الّص لقَصاََر الّس ْل ا
لن،َ لمْن ُقْرآ ْل َد ا ْع له َب لق ْذ لة لح َف لر ْع لف لبَم ْلُحُرو َهاَ ا لط ْب لل،َ َوَض ْك َدّرُجُه لباَلّش ُيِكك َو

للَك َذ ّتىَ لب َفُه َح َل ْأ ُعُه،َ َيِ ْب ُفُه ُثّم َط َعّر َد ُيِ لئ َقاَ لل َع ْه لة َأ ّن لة،َ الّسكك َعكك ْلَجَماَ ُثككّم َوا
لب،َ ُأُصككوَُل لحَسككاَ ْل َتْحَسككُن َوَمككاَ ا لت لمككْن ُيِْس َ ْلُمَراَسككلْ لر ا َعاَ َْلْشكك ُدوَن َوا

َهاَ لف لخي لفي َس َو َهاَ.َ  لل َذ َتْر لح َوُمْس َوا ُهْم الّر ْأُمُر لد َيِ لوُيِكك َتْج لب ّدُب]ُّ  َؤ ْلُم ْلَخككّط [ا ا
َلىَ لل،َ َع َثاَ لم ْل ُهْم ا ُف ّل َك ُيِ ُه َعْرَض َو َ َأْملْ لهْم [َماَ]ُّ  ْي َل ًظاَ َع ْف ًباَ لح لئ َ َغاَ َظككًرا.َ ل َن
ُه َكاََن َوَمْن َق ُعْمككُر ْوُ لع َفكك ْب لنيَن َسكك ُه لسكك لة َأَمككَر َ لباَلّصككلْ ّدُب]ُّ  َؤ ْلُمكك لفككي [ا

ٍة،َ َع لبّي َللّن َجَماَ ّن ّلُمككوُا وسكلم عليككه اللككه صلىَ ال َع ُكْم َقككاََل:ِ { َن َياَ ْب لصكك
َة َ ْبٍع،َ الّصلْ ُهْم للَس ُبوُ لر َلىَ َواْض َهاَ َع لك ُهْم َتْْر ْأُمُر َيِكك َو ٍر}.َ  َعْش ّدُب]ُّ لل َؤ ْلُمكك [ا

لبّر لن،َ لب ْيِ َد لل َوُا ْل لد ا َياَ لق ْن لل لهَماَ َوا لر لع َللْم لة،َ لباَلّسْم َع ّطاَ لم َوال َ لهَمككاَ َوالّسككلْ ْي َل َع
لل لبي ْق َتْ لهَماَ َو لديِ ْيِ َد َأ ْن لل لع ّدُخوُ لهَمككاَ؛ُ الكك ْي َل ُهْم إ ُب لر َيِْضكك َلككىَ َو لة َع َء لب إَسككاَ َد َْل ا

لش ُفْح ْل لم،َ لمْن َوا َ َكلْ ْل لر ا ْي َغ للككَك َو لل لمككْن َذ َعككاَ ْف َْل لة ا لرَجكك ْلَخاَ لن َعككْن ا ُنوُ َقككاَ
لع،َ لل الّشْر ْث لب لم لعكك ّل لب ال َعككاَ لك ْل لض لباَ ْيكك َب ْل لر  َوا ْي لع ونردشككير،َ َوالّسكك لميكك َوَج



لع َوُا ْن لر؛ُ َأ لقَماَ ْل َ ا لرُب َول ّياَ َيِْض لب َعًصاَ َص َظًة لب للي لسُر َغ ْك ْظَم،َ َتْ َع ْل َ ا َقًة َول لقي َر
للُم ْؤ لجْسَم،َ ُتْ ْل ُكوُُن َبْل ا ًطاَ؛ُ َتْ ُذ َوَس لخ ّت َيِ ًدا َو َل لريَِض لمْج لر،َ َع ْي ُد الّس لمكك َت ْع َيِ َو
له لفي لب َلىَ َضْر َيِاَ َع َوُا ّل لذ ال ْفَخاَ َْل لل َوا لف َأَساَ لن؛ُ َو ْي َل له َللّن الّرْج لذ َع َه لض َوُا ْلَم ا
َ َهاَ ُيِْخَشىَ ل ْن َ َمَرٌض لم َلٌة.َ َول لئ َغاَ

     َ َول َفْصٌل}:ِ  لغي { َب ْن لب َيِ ّد َؤ ْلُم لدَم َأْن لل َتْخ َد َيِْس لن َأَح َياَ ْب لفككي الّصكك
له لج لئ َوُا له َح لل َغاَ َأْش لتي َو ّل َهاَ ا َلككىَ َعككاٌَر لفي لهْم،َ َع لئ َبككاَ لل آ ْقكك َن لل َك ْبكك لل الّز َوَحْمكك

لة،َ لحَجاََر ْل لر ا ْي َغ َ َو َول للَك.َ  ُلُه َذ لس َلىَ ُيِْر له إ لر لهَي َدا َيككٌة،َ َو لل َ َخاَ َئلْ َق لل َطككّر َت َتْ
له ْي َل َ إ َول ْهَمُة.َ  ّت لسُل ال ّياَ ُيِْر لب َع َص ٍة َم َأ ُتَب اْمَر ْك َي َهاَ لل ًباَ،َ َل َتاَ َ لك ْيَر َول للَك،َ َغ َذ
لإّن َعككًة َف لق لمككْن َجَماَ ُفّسككاَ ْل ُلوَُن ا َتككاَ َلككىَ َيِْح لن َع َياَ ْب ُكككوُُن الّصكك َيِ َو للَك.َ  َذ لبكك

ُق لئ ُهككْم الّسككاَ ًنككاَ َل لمي َقككًة َأ ّهلًْ؛ُ لث َأ َتكك ّنككُه ُم ّلُم َلل َتَسكك َياََن َيِ ْب ّو لفككي الّصكك ُد ُغكك ْل ا
لح،َ َوا ُد َوالّر لر َف ْن َيِ لهْم َو لن لفي لب لك َْلَماَ لة،َ ا َيكك لل ْلَخاَ ْدُخُل ا َيِكك َلككىَ َو لن؛ُ َع َوُا ّنْسكك ال

ْلَزُم َي ُكوَُن َأْن َف َ َيِ َول للَك.َ  َذ ّلُم َك َع ْلَخّط ُيِ ّدُب]ُّ ا َؤ ْلُم ًة [ا َأ َ اْمَر َيِككًة؛ُ َول لر َجاَ
للَك َللّن ُد لمّماَ َذ لزيِ َة َيِ َأ ْلَمْر لقيَل:ِ إّن َشّرا،َ ا َثككَل َو لة َم َأ ْلَمككْر لتككي ا ّل ّلككُم ا َع َت َتْ

ْلَخّط َثُل ا ٍة َم ّي َقىَ َح لغككي ُتْْس َب ْن َيِ َو َأْن ُسّماَ.َ  لب]ُّ  ّد َؤ ْلُمكك لل َع [ َنكك َياََن َيِْم ْب الّصكك
لظ لمْن ْف ٍء لح لر لمْن َشْي ْع لن لش ْب لج ا ْلَحّجاَ لر ا َظ ّن له،َ َوال ُهْم لفيكك َب لر َيِْضكك َلككىَ َو َع

للَك،َ للَك  َذ َذ َك َوُاُن َو لع لديِ لريِ ّدل،ََ َص ّنُه ال لإ َ َف ْيَر ل له،َ َخ للَك لفي َذ َككك َو َعاَُر [ َْلْشكك ا
لتي ّل َهاَ ا ْت َل لم لفُض َع َوا لل لفي الّر ْه لتْ؛ُ َأ ْي َب ْل َ ا ُهْم َفلْ ُف َعّر ًئاَ ُيِ ْي للككَك،َ لمككْن َشكك َذ

ُهْم َبْل ّلُم َع َعاََر ُيِ َْلْش لتي ا ّل لدَحتْْ ا َهاَ ُم َبُة لب عليهككم،َ اللككه رضككوُان الّصككَحاَ
ُيَرّسَخ للَك لل لهْم]ُّ.َ لفي َذ لب ُلوُ ُق

َباَُب ْل ُع {ا لس ّتاَ لفي ال ُثوَُن:ِ  َ ّثلْ لة َوال َب لحْس ْل َلىَ ا لل َع ْه لة} َأ ّذّم ال
     َ لصّح ل ُد َيِ ْق لة َع ّذّم َ ال لم،َ لمْن إل لْلَماَ ْو ا ّوُُض لمّمْن َأ َف له ُيِ ْي َل لْلَماَُم؛ُ إ ا
َ ُد َول َق ْع ّذّمُة ُتْ َ ال َتاٌَب َلُه للَمْن إل ْو لك ْبُه َأ َتاٍَب لش لر،َ لمْن لك ّفككاَ ُك ْل لد ا ُهوُ َي ْل َكككاَ

ّنَصاََرىَ َأّماَ َوال َو ْلَمُجوُس.َ  ْيُر َوا لء َغ َ ُؤل َ لمّمككْن َه َتككاََب ل ُهككْم لك َ َل ْبَه َول لشكك
َتاٍَب،َ لكيَن لك لر ْلُمْش لة َكاَ َد َب َع لن،َ َو َثاَ ْو َْل ّد َوَمْن ا َتْكك لم،َ َعككْن اْر َ لْلْسككلْ ْو ا َمككْن َأ
َهَر ْظ َقَة َأ َد ْن َد،َ الّز ْلَحاَ لْل َ َوا ُهْم َيُِجوُُز َفلْ ُد َل ْق لة،َ َع ّذّم َ ال َقككّروَن َول َلككىَ ُيِ َع

له،َ ُهْم َماَ ْي َل َ َع َبُل َول ْق ُهْم ُيِ ْن ْيُر لم لم.َ َغ َ لْلْسلْ ا
لغي      َب ْن َيِ َو َفْصٌل}:ِ  َتَرَط َأْن { لهْم ُيِْش ْي َل َطُه َماَ َع لب ْبُن ُعَمُر َشَر ّطاَ ْلَخ ا

لب لفي عنه الله رضي َتاَ لة لك َيِ لجْز ْل لذيِ ا ّل َبُه ا َت لل َك ْهكك لة؛ُ َلل ّذّمكك ُذوَن ال ْؤَخكك ُيِ َو
لس ْب ُل لر،َ لب َياَ لغ ْل لإْن ا ّيِاَ َكاََن َف لد ُهوُ َع َيِ َلىَ َوَض له َع لف لت ًطاَ َك ْي ْو َأْحَمَر َخ َأْصككَفَر،َ َأ

لإْن ّياَ َكاََن َو لن ّد َنْصَرا له لفي َش لط ّناًَرا َوَس َق ُز ّل َع له لفي َو لقكك ُن ًباَ،َ ُع للي لإْن َصكك َو
َنتْْ ًة َكاَ َأ لبَستْْ اْمَر لن َل ْيكك ّف ُهَماَ ُخ ُد َيككُض َأَحكك ْب َذا َواْلَخككُر َأ لإ َو ُد.َ  َوُ َبككَر َأْسكك َع

ّذّمّي َلىَ ال لم إ ْلَحّماَ لغي ا َب ْن ُككوَُن َأْن َيِ له لفكي َيِ لقكك ُن ٌق ُع ْوُ ٍد لمكْن َطكك لديِك ْو َح َأ

ْو ُنَحاٍَس ّيَز َرَصاٍَص،َ َأ َتَم َي له لل ُهككْم َعككْن لبكك ُع َن َيِْم َو له.َ  لر ْيكك لسككُب َغ َت ْلُمْح لمككْن ا
لب ُكوُ لل ُر ْي ْلَخ لل ا لح َوَحْم َ لد الّسكلْ ّلك َق ّت لف،َ َوال ُيوُ َذا لباَلّسك لإ ُبكوُا َو لك َغكاََل َر لب ْل ا
َهاَ ُبوُ لك ُكّف  َر َْل لنٍب لمككْن َعْرًضاَ لباَ َ َجككاَ َول ٍد.َ  لحكك ُعككوَُن َوا َف ُهْم َيِْر َن َيككاَ ْن َعككْن ُب



لن َيككاَ ْن لميَن ُب لل ْلُمْسكك َ ا َول ّدُروَن "  َتَصكك لس،َ لفككي َيِ لل ْلَمَجككاَ َ ا لحُمككوَُن َول ُيَِزا
لميَن لل ْلُمْس لت،َ لفي ا َقككاَ ّطُر ُئككوَُن َبككْل ال ْلَج َلككىَ ُيِ لق إ َي لت؛ُ َأْضكك َقككاَ ّطُر َ ال َول
ُءوَن َد ْبككك لم،َ ُيِ َ َ لباَلّسكككلْ لهكككْم ُيَِرّحكككُب َول لرُط لفكككي لب َت َيِْشككك َو لس.َ  لل ْلَمَجكككاَ ا

لهْم ْي َل َع لسُب]ُّ  َت ْلُمْح َفَة [ا َياَ لهْم َمّر َمْن لض لميَن،َ لمْن لب لل ْلُمْس ُهْم ا َل ْنَزا لإ لفي َو
لهْم لتْ ُيوُ لهْم؛ُ ُب لس لئ َناَ َك ُعوَُن َو َن ُيِْم لر لمككْن َو َهككاَ ْظ لر إ ْلَخْمكك لر،َ ا لزيِكك ْن لخ ْل لر َوا ْهكك ْلَج َوا

لة ْوَُرا ّت لل لباَل لجي ْن لْل لب َوا لس،َ َوَضككْر ُقوُ ّنككاَ لمككْن ال لر َو َهككاَ ْظ لهْم،َ إ لد َيككاَ ْع لع َأ ْفكك َوَر
لت ْوُ َلككىَ الّصكك ُع َع لميكك َفَج ُهْم.َ  َتْككاَ ْوُ للككَك َم َطُه َذ َتَر لهككْم اْشكك ْي َل ْبككُن ُعَمككُر َع
لب ّطاَ ْلَخ له،َ لفي عنه الله رضي ا لب َتاَ لعي لك ُيَرا لسُب َف َت ْلُمْح ُهْم ا َل َوُا لفككي َأْح

لع لمي للَك،َ َج ُهْم َذ لبُر ُيِْج له.َ َو ْي َل َع
ُذ     ْأُخ َيِ َو َفْصٌل}:ِ  ُهْم { ْن َيَِة لم لجْز ْل َلىَ ا لر َع ْد لهْم َق لتْ َقاَ َب َلىَ َط َع لر -  لقي ْلَف ا

لل لعي ْلُم َناًَرا،َ ا َلىَ لديِ َع لط َو َوُّس َت ْلُم لن،َ ا ْيِ َناََر لنّي لديِ َغ ْل َعَة َوا َب لنيَر َأْر َنككاَ َد َد ْنكك لع  -
لس ْأ َذا َر لإ َف لل.َ  ْوُ ْلَح َء ا لسُب َجاَ َت ْلُمْح ْو ا لمُل َأ َعاَ ْل لذ ا لة َللْخ َيِ لجْز ْل َقاََمُه ا ْيككَن َأ َب
له،َ ْيِ َد َطَمُه ُثّم َيِ له َل لد َي َلىَ لب لة َع ْفَح له،َ َص لق ُن ُقككوُُل ُع َيِ ّد َو َأ َيِككَة َلككُه:ِ "  لجْز ْل َيِككاَ ا
لفُر لرُج َكاَ ُيِْخ َو ّذّمّي "  ُه ال َد له لمْن َيِ لب ْي َقًة َج ُبوُ ْط َلىَ َم لة،َ َع َيِكك لجْز ْل َهككاَ ا لطي ْع ُي َف

ٍة َلُه ّل لذ لرُط لب َت َيِْش َو ٍر.َ  لكَساَ ْن لهككْم َوا ْي َل َع لسُب]ُّ  َت ْلُمْح َع [ا لة َمكك َيِكك لجْز ْل لتككَزاَم ا ْل ا
لم َكاَ لم،َ َأْح َ لْلْسلْ لإْن ا َع َفكك َنكك َت ّذّمّي اْم لم لمككْن الكك لم ُلككُزو َكككاَ َْلْح ْو ا َأ َتْككَل -  َقاَ

لميَن،َ لل ْلُمْس ْو ا َنىَ َأ ٍة،َ َز للَم ْو لبُمْس َهاَ َأ َب لم َأَصاَ َكاٍَح،َ لباَْس ْو لن َتككَن َأ للًماَ َف ُمْسكك
له،َ َعْن لن ْو لديِ َع َأ َط َق َق لريِ ّط َلىَ ال ٍم،َ َع لل ْو ُمْس َوىَ َأ لكيَن،َ آ لر ْلُمْش ْو ا ُهككْم َأ ّل َد

َلىَ لت َع ْوَُرا لميَن،َ َع لل ْلُمْس ْو ا َتَل َأ للًماَ َق َقَضككتْْ ُمْس َت ْن ُتككُه - ا للككَك لفككي لذّم َذ
له،َ لع لمي لتَل َج ُق لل،َ لفي َو ْلَحاَ ُغّرَم ا َلُه َو لن؛ُ َأَصككّح لفككي َمككاَ ْي َل ْوُ َقكك ْل ْهككَل َللّن ا َأ

لة ّذّم ْد ال لرَط َق لهْم ُش ْي َل َكّف َع ْل َلككىَ َعككْن ا َع َف للككَك.َ  لب َذ لسكك َت ْلُمْح َفككُة ا لر ْع َم
له لذ لء،َ َه َياَ َْلْش ُهْم ا ْلَزاُم لإ َهاَ،َ َو لع لمي ّلُه لبَج َال َلُم.َ َو ْع َأ

َباَُب ْل لمُل {ا َت َيِْش ُعوَُن:ِ  َب َْلْر َلىَ ا لصيَل ُجَمٍل َع َفاَ َتْ لر لفي َو لة} ُأُموُ َب لحْس ْل ا
ْد      َناَ َق َكْر َذا لفي َذ لب َه َتاَ لك ْل لة لمْن ا َب لحْسكك ْل َلككىَ ا لب َع َبككاَ لع َأْر لئ َناَ الّصكك

لة،َ ُهوَُر ْلَمْشكك لمككْن ا لف َو لهْم َكْشكك لشكك لهْم،َ ُغُشوُ لسكك للي ْد َتْ له َمككاَ َو َيِككُة لفيكك َفاَ لك ْل ا
لب،َ لس َت ْلُمْح َأْصٌل لل لقيُس َو له َيِ ْي َل ُه،َ َماَ َع َدا ُكُر َلككْم لمّمككاَ َعكك ْذ َأ َوَسكك ُه.َ  ُكْر ْذ َنكك

َذا لفي لب َه َباَ ْل لصيَل ا َفاَ ْد ُجَمٍل َتْ ّدَمتْْ َق َق َذا لفي َتْ لب،َ َه َتككاَ لك ْل ُكككُر ا ْذ َأ َمككاَ َو
ْلَزُم لسَب َيِ َت ْلُمْح ُلُه ا ْع لر لمْن لف لة ُأُموُ َب لحْس ْل لح لفي ا لل لة،َ َصككاَ ّيكك لع ْيككَر الّر َمككاَ َغ

لمْن َف ُه.َ  َناَ َكْر للَك َذ ْوُُط َذ ُة الّس ّدّر َأّماَ َوال ُطوُُر:ِ  ّطْر ْوُُط َوال ُه الّس ُذ لخكك ّت َي َف
ًطاَ،َ َ َوَسكك لظ ل للي َغ ْل لد لبككاَ لديِ َ الّشكك لق َول لقي لن،َ لبككاَلّر ّيكك ّل ُكككوُُن َبككْل ال ْيككَن َيِ َب

لن،َ ْي َط ْوُ ّتىَ َس َ َح للَم ل ْؤ لجْسَم،َ ُيِ ْل َ ا ْنككُه ُيِْخَشىَ َول َلككٌة؛ُ لم لئ َأّمككاَ َغاَ ُة َو ّدّر الكك
ُكوُُن َت لد لمْن َف ْل لر لج َق َب ْل ْو ا لل َأ ْلَجَم ًة ا ّوُ َوُىَ َمْحُش َن لر؛ُ لب ّتْم َأّماَ ال ُطوُُر َو ّطْر ال
ُكوُُن َي لد،َ لمْن َف ْب ّل ُقوًُشككاَ ال ْن لق َم لخَر ْل لة،َ لبككاَ َنكك ّوُ َل ْلُم ّللًْ ا َك لع ُم ْلَجْز لع لبككاَ َد َوُ ْلكك َوا

لس،َ َْلْجَرا لب َوا َناَ ْذ َأ لب َو لل َعاَ ّث ُكككوُُن ال َتْ َو لر.َ  لني َناَ له َوالّسكك لذ َلككُة َهكك َهككاَ اْل ُع لمي َج
َقًة ّل َع َلىَ ُم لة َع ّك َهاَ لد ُد له ُيَِشاَ لب]ُّ  لس َت ْلُمْح ّناَُس،َ [ا ُد ال َعكك َتْر َهككاَ َف ْن ُلككوُُب لم ُق



لديَِن،َ لسكك ْف ْلُم لجككُر ا ْنَز َيِ َهككاَ َو ْهككُل لب لس َأ للي ْد ّتكك َذا.َ ال لإ َثككَر َفكك لسككُب]ُّ َع َت ْلُمْح [ا
لب لر ٍر لبَشاَ ُه َخْم َد َل لط َج ْوُ لعيَن لباَلّس َب ًة،َ َأْر َد ْلكك لإْن َج َأىَ َو َلَحَة َر ْلَمْصكك لفككي ا

لد ْل لنيَن َج ّثَماَ ُه،َ ال َد َلكك لب ْبككَن ُعَمككَر َللّن َج ّطككاَ ْلَخ َد عنككه اللككه رضككي ا َلكك َج
لرَب لر َشاَ ْلَخْم لنيَن ا ًة،َ َثَماَ َد ْل َوُىَ َج ْت َف للّي لب لن َع لبي ْب أ

للٍب َ اللككه رضككي َطككاَ
ُه ُد ُيَجّر َف َعْن عنه.َ  لسُب]ُّ  َت ْلُمْح له،َ [ا لب َياَ ُع ُثككّم لث َفكك ُه َيِْر َد لط َيِكك ْوُ ّتككىَ لباَلّسكك َح

لبيَن َياَُض َيِ له،َ َب لط ْب ُق إ َفّر ُيِ َلىَ الّضْرَب َو له َع ْيكك َف لت له َك ْيكك َت َي ْل َأ له؛ُ َو ْيِ َذ َفْخكك لإْن َو َو
ًياَ َكاََن لن َوُ - َزا ُه ْكٌر َو ُه لب َد َل َ لفي - َج لس،َ لمْن َملْ ّناَ ّلككُه َقككاََل َكَمككاَ ال َعككّز ال

ْد َه َيْش ْل َو ُهَماَ َوَجّل:ِ { َب َذا َفٌة َع لئ لنيَن}؛ُ لمْن َطاَ لم ْؤ ْلُمكك لإْن ا َنتْْ َو ًة َكككاَ َأ اْمككَر
َهاَ َد َلكك لهككَي َج َهككاَ لفككي َو لر َأّمككاَ إَزا َو َهككاَ.َ  لب َياَ لث لنككي َو ْلُمْحَصككُن،َ الّزا ُع ا َيْجَمكك َف

ّناََس لسُب]ُّ ال َت ْلُمْح َلُه [ا ْوُ لرَج َح لد،َ َخاَ َل َب ْل ُهْم ا ْأُمُر َيِكك له،َ َو لمكك َعككَل َكَمككاَ لبَرْج َف
له َرُسككوُُل ّلكك ٍز؛ُ  وسككلم عليككه اللككه صككلىَ ال لع لإْن لبَمككاَ َنتْْ َو ًة]ُّ َكككاَ َأ [اْمككَر
َنًة َفَر ُمْحَص َهاَ َح ًة َل ْفَر لض،َ لفي ُح َْلْر َهاَ ا َلَس َأْج َهاَ َو َلككىَ لفي َهاَ،َ إ لط ُثككّم َوَسكك

ّناََس َأَمَر َهاَ،َ ال لم َعَل َكَماَ لبَرْج له َرُسككوُُل َف ّلكك وسككلم عليككه اللككه صككلىَ ال
لة؛ُ ّيِ لد لم َغاَ ْل لإْن لباَ َكككاََن َو لنُب]ُّ لََط [ ْذ ْلُمكك ٍم ا َ ُغلْ ُه لب َقككاَ ْل لمككْن َأ لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح [ا

َلىَ ْع لهٍق َأ َذا لفي َشاَ َه لد.َ  َل َب ْل ّلُه ا َد ُك ْعكك له َب لتْ ُبككوُ َد ُث ْنكك لم،َ لع لْلَمككاَ ُه ُثككّم ا َ َوُل َتكك َيِ
لسُب.َ َت ْلُمْح ا

َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  لزيُِر { ْع ّت َلىَ ال َع لر َف ْد لل َق َوُا لس َأْح ّناَ لر ال ْد َق لة؛ُ َو َيِ َناَ لج ْل ا
لمْن لس َف ّناَ ُكوُُن َمْن ال ُه َيِ لزيُِر ْع لل َتْ ْوُ َق ْل لخ،َ لباَ لبي ْوُ ّت ُهككْم َوال ْن لم ُيِْضككَرُب َمككْن َو

لط ْوُ َ لباَلّس ُغ َول ُل ْب له َيِ َنىَ لب ْد لد،َ َأ ُدو ْلُح ُهْم ا ْن لم لة ُيِْضَرُب َمْن َو ّدّر َبككُس لباَل ْل ُيِ َو
ُطوَُر ّطْر َكُب ال ُيِْر َلىَ َو ْو َجَمٍل َع َذا َأ لإ َو ٍر.َ  َأىَ لحَمككاَ لسككُب]ُّ َرُجلًْ َر َت ْلُمْح [ا

لمَل ٍر،َ َحاَ َعُب َخْم ْل َيِ ْو]ُّ  َأ ٍة،َ [ َهاَ ْل لد لبَم ُعوُ ْل لة َكاَ َف ْعَز لم ْل لر َوا ُبوُ ْن ّط لط َوال َبكك َبْر ْل َوا
لر،َ لمْزَماَ ْل ُه َوا َلىَ َعّزَر لب َع ُه َماَ َحَس لة لمْن َيَِرا َلَح ْلَمْصكك له،َ لفككي ا ّقكك َد َح ْعكك َب

لة َق لر إَرا ْلَخْم لر ا َكْس لة؛ُ َو َهاَ ْل ْلَم للَك ا َذ َككك َأىَ إْن َو ّيككاَ َرُجلًْ َر لب َن َع َأْج ٍة َمكك َأ اْمككَر
ٍة،َ ّي لب َن ٍة لفي َأْج َوُ ْل ْو َخ ْلككَزُم َأ َيِ َو لريٍِق.َ  لسككَب َط َت ْلُمْح َد َأْن ا ّقكك َف َت َع َيِ لضكك َوُا ْلَم ا

لتي ّل ُع ا لم َت َهاَ َتْْج َوُاُن،َ لفي ّنْسكك ْثككَل ال لق لم لل ُسككوُ َغككْز ْل لن،َ ا ّتككاَ َك ْل لط َوا ُطوُ َوُشكك
لر،َ َهاَ ْن ْل

َ لب ا َوُا ْب َأ لت َو لر َحّماََماَ ْي َغ َو لء.َ  ّنَساَ للَك؛ُ ال لإْن َذ َأىَ َف ّباَ َر ًدا َشككاَ لر ْنَفكك ُم
ٍة،َ َأ َهاَ لباَْمَر ّلُم َك ُيِ لر لفي َو ْي ٍة َغ َل َعاََم لع لفككي ُم ْيكك َب ْل لء،َ ا ُظككُر َوالّشككَرا ْن َيِ َهككاَ،َ َو ْي َل إ

ُه َعُه َعّزَر َن لف لمككْن َوَم ُقككوُ ُوُ ْل َنككاََك؛ُ ا لثيككٌر ُه َك لن لمككْن َف ّباَ لديَِن الّشكك لسكك ْف ْلُم ا
ُفوَُن لق له لفي َيِ لذ لع،َ َه لضكك َوُا ْلَم ْيككَس ا َل ُهككْم  َو ْيككَر َحاََجككٌة َل لب َغ ُعكك َ ّتلْ َلككىَ ال َع

ُثّم لن.َ  َوُا ّنْس ُد ال ّق َف َت للَس َيِ لسُب]ُّ َمَجاَ َت ْلُمْح لظ،َ [ا ّعاَ ُوُ ْل َ ا ُع َفلْ َد الّرَجككاََل َيِ
ُطوَُن لل َت لء،َ َيِْخ ّنَساَ َعُل لباَل َيِْج ُهْم َو َن ْي ًة؛ُ َب َتاََر َذا لس لإ َفّض َف ْن للككُس ا ْلَمْج َخككَرَج ا

ُبوُا الّرَجاَُل َه َذ لريٍِق،َ لفي َو ُء َتْْخُرُج ُثّم َط ّنَساَ ْبَن ال َه ْذ َيِ لريٍِق لفي َو آَخَر؛ُ َط
َقككَف َفَمككْن لب لمككْن َو َباَ لهككّن لفككي الّشكك لق لريِ لر َط ْيكك َغ ٍة لل ُه َحاََجكك َعككّزَر

ُثّم لسُب]ُّ.َ  َت ْلُمْح ُد [ا ّق َف َت لتَْم َيِ ْلَمآِ لبَر،َ ا َقاَ ْلَم َذا َوا لإ َع َفكك لم َبككًة َسكك لد ْو َناَ لئَحككًة َأ َناَ
َهاَ َهاَ؛ُ َعّزَر َع َن َوُاَح َللّن َوَم ّن له َرُسوُُل َقاََل َحَراٌم،َ ال ّلكك عليككه اللككه صككلىَ ال

لئَحُة ّناَ َهاَ َوَمْن وسلم:ِ {ال َل ْوُ ُع لفي َح َن َيِْم َو لر}.َ  ّناَ ّنَسككاََء ال لسُب]ُّ ال َت ْلُمْح [ا



لة لمْن َيِاََر لر،َ لز ُبوُ ُق ْل لبّي َللّن ا ّن َعَن َقاََل وسلم عليه الله صلىَ ال َل ّلككُه {:ِ  ال
لت ّواَرا َذا َز لإ َو لر}.َ  ُبوُ ُق ْل ٌة َخَرَجتْْ ا َناََز َء َأَمَر لج ّنَسككاَ لسُب]ُّ ال َت ْلُمْح َأْن]ُّ [ا ]
َأّخْرَن َتكك لل،َ َعككْن َيِ َ الّرَجككاَ ْطككَن َول لل َت لهككْم،َ َيِْخ ُهككّن لب ُع َن َيِْم لف لمككْن َو َكْشكك
لهّن له لهّن ُوُجوُ لسك ُءو ْلكَف َوُر لتْ،َ َخ ّيك ْلَم ْأُمُر ا َيِك ًيِكاَ َو لد َناَ لديِ ُم َنكاَ لد لفكي ُيِ َلك َب ْل ا

لع ْن ْلَم للَك؛ُ لمْن لباَ َلىَ َذ ْو َْل ُهّن َأْن َوا َع َن لع لمْن َيِْم ليي َتىَ َتْْش َوَم لة.َ  َناََز لج ْل َع ا لم َس
ٍة َأ لباَْمَر لسُب]ُّ  َت ْلُمْح ٍة،َ [ا لهَر ْو َعاَ ٍة،َ َأ َي ّن َغ َهاَ ُم َب َتاَ َت َهاَ،َ َعككْن اْس لت َي لصكك ْع لإْن َم َفكك

َدْت َهاَ َعاَ َهاَ َعّزَر َفاَ َن لد؛ُ لمْن َو َل َب ْل للَك ا َذ َككك ُع َو َن لثيَن َيِْصكك ّن ْلُمَخ لن لبككاَ َدا ْلُمككْر َوا
لريَِن ُهوُ ْلَمْش لد ا َفَساَ ْل َع لباَ ُع َم َنكك َيِْم َو لل.َ  َثككىَ الّرَجاَ ْن ْلُخ لسككُب]ُّ ا َت ْلُمْح لمككْن [ا

لق ْلكك له َح لتكك َي ْو للْح َأ َهككاَ]ُّ،َ [ لف ْت له َن لل ُدُخككوُ َلككىَ َو لن؛ُ َع َوُا ّنْسكك للَك ال َذ َككك ُد َو َْلْمككَر ا
َتىَ النكريِش،َ َق َم َل َتككُه َح َي للككَك َكككاََن للْح لليلًْ َذ َلككىَ َد له،َ َع لد ُه َفَسككاَ َعككّزُر ُي َف

َلىَ َع لسُب]ُّ  َت ْلُمْح لل [ا ْع للَك.َ لف َذ
لرُف     ُيِْش َو َفْصٌل}:ِ  َلىَ { َع لسُب]ُّ  َت ْلُمْح لع [ا لم َوُا ْلَج لد،َ ا لج ْلَمَساَ ْأُمُر َوا َيِ َو

َهاَ َت َوَُم َهاَ َق لس ْن َك ٍم ُكّل لفي لب ْوُ َهاَ َيِ لف لظي ْن َتْ لخ،َ لمْن َو ْوَساَ َْل لض ا ْفكك َن َهاَ َو لر ُحُصكك
لر،َ لمْن َباَ ُغ ْل لح ا َهاَ،َ َوَمْس لن َطاَ لل لحي َغْس َهاَ َو لل لديِ َناَ َهاَ َق لل َعاَ لإْش ٍة.َ ُكككّل لفي َو َلكك ْي َل

ُهْم ْأُمُر َيِكك لق َو ْلكك َغ َهككاَ لب لب َوُا ْب لقيككَب َأ ٍة،َ ُكككّل َع َ َهاَ َصككلْ لت َن َياَ لصكك لن لمككْن َو َياَ ْب الّصكك
لن،َ لني ْلَمَجاَ لمّمْن َوا ُكُل َو ْأ َهككاَ َيِ َعككاََم لفي ّط ْو ال َنككاَُم،َ َأ ْو َيِ ْعَمككُل َأ َعًة،َ َيِ َناَ ْو لصكك َأ

ُع لبي َعًة،َ َيِ ْل ْو لس ُد َأ ْنُش ّلًة،َ َيِ ْو َضكاَ للككُس َأ َهككاَ َيِْج لس لفي ّنككاَ لث للل لديِ َياَ؛ُ  للَحكك ْن ّد الكك
ُع لمي للَك َفَج ْد َذ َد َق ُع َوَر له الّشككْر لزيِكك ْن َت لد لب لج ْلَمَسككاَ ْنككُه ا لة َع َيكك له َكَرا له.َ َو للكك ْع لف
ّدُم َق َت َيِ َلىَ َو لسُب]ُّ إ َت ْلُمْح لن [ا ٍد ُكّل لجيَرا لج لة َمْس َبكك َظ َوُا ْلُم َلككىَ لباَ لة َع َ َصككلْ

لة َع ْلَجَماَ َد ا ْن لن؛ُ لع َذا لر اْل َهاَ ْظ لم للل لل َعاَ لن َم ّديِ لر الكك َهاَ لإْشكك لر َو َعاَ لم،َ لشكك َ لْلْسككلْ ا
ّيَماَ َذا لفي لس لن َه لة الّزَماَ ْثَر َك لع لل َد لب ْل لف ا َ لتلْ لء،َ َواْخ َوُا ْه َْل لع ا ّوُ َن َتْ لة،َ َو ّي لن لط َباَ ْل ا

ْد َوَماَ له َصّرُحوُا َق لل لمككْن لب لطيكك ْع لة َتْ َع لريِ لل الّشكك َطككاَ ْب لإ لم َو َكككاَ لم؛ُ َأْح َ لْلْسككلْ ا
لجُب َي َلىَ َف ٍم ُكّل َع لل َهاَُر ُمْس ْظ لن إ َكاَ لم،َ َأْر َ لْلْسلْ َهاَُر ا لإْش لة َو َع لريِ لفككي الّش
لة َل َب للَك،َ ُمَقاَ َوُىَ َذ ْق َت ُد لل لئ َقاَ لة.َ َع َعاَّم ْل ا

     َ َول َفْصٌل}:ِ  ّذُن { َؤ لة لفي ُيِ َناََر ْلَم َ ا ْدٌل إل َقككٌة َعكك لميككٌن لث لرٌف َأ َعككاَ
لت َقاَ ْو َأ لت؛ُ لب َوُا َل لبّي َللّن الّص ّن ُنوَُن وسلم عليه الله صلىَ ال ّذ َؤ ْلُم َقاََل:ِ {ا
ُء،َ َناَ لئّمُة ُأَم َْل ُء،َ َوا َناَ لحَم ُضَم ّلُه َفَر لئّمَة،َ ال َْل َفككَر ا َغ لغككي َو َب ْن َيِ َو لنيَن}  ّذ َؤ ْلُمكك لل

لب لس َت ْلُمْح ُهْم َأْن لل َن لح َت لة َيِْم َف لر ْع لت،َ لبَم َقاَ ْو َْل لرْف َلْم َفَمْن ا ْع للَك َيِ َعككُه َذ َن َم
لن لمْن َذا َْل ّتىَ ا َهاَ؛ُ َح َف لر ْع ّنككُه َيِ ّبَمككاَ َلل ّذَن ُر لر لفككي َأ ْيكك لتْ،َ َغ ْق َوُ ْلكك ُعُه ا َيْسككَم َف

َعاَّمُة ْل ّلوَُن ا ُيَص ْبَل َف لتْ،َ َق ْق َوُ ْل َ ا لصّح َفلْ ُهْم،َ َتْ ُتْ َ ُكككوَُن َصلْ َي َوُ َف َبَب ُهكك الّسكك
لد لفي ْفَساَ لة إ َ لس؛ُ َصلْ ّناَ لجككُب ال َي له َف ْيكك َل َفككُة َع لر ْع لتْ،َ َم ْق َوُ ْلكك ُأ ا ْقككَر َيِ َبككاََب َو

لن َذا َْل لة ا لْلَماََم َتَحّب لفي َوا ُيِْس َو له.َ  ْق لف ْل ُكوَُن َأْن ا ّذُن َيِ َؤ ْلُم ّياَ ا لب َحَسككَن َصكك
َهىَ ْن َيِ َو لت.َ  ْوُ لسككُب الّص َت ْلُمْح لي َعككْن ا ْعكك ّن لن،َ لفككي ال َذا َْل َوُ ا ُهكك لريِككُب َو ْط ّت ال

لطيُط؛ُ ّتْم ُه َوال ْأُمُر َيِ َذا َو َد إ َع َة َص َناََر ْلَم ُغّض َأْن ا ُه َيِ لر َعْن َبَصَر َظ ّن َلككىَ ال إ
لر لس،َ ُدو ّناَ ُذ ال ْأُخ َيِ له َو ْي َل َد َع ْه َع ْل للَك؛ُ لفي ا َ َذ ُد َول َع َلىَ َيِْص لة إ َنككاََر ْلَم ْيككُر ا َغ

لن ّذ َؤ ْلُم لت لفي ا َقاَ ْو لغي َأ َب ْن َيِ َو لة.َ  َ لن الّصلْ ّذ َؤ ْلُم ُكوَُن َأْن لل ًفككاَ َيِ لر لل َعاَ لز َنككاَ لبَم



لر َقَمكك ْل لل ا ْك لب َوَشكك لك َوُا ٍة،َ ُكككّل َككك َلكك لز ْن َلككَم َم ْع َي َقككاََت لل ْو لل َأ ْيكك ّل لضككّي ال َوُم
له،َ لتْ َعاَ لهَي َساَ لعْشُروَن َثَماٍَن َو لن،َ َو َطاَ َلًة:ِ الّشَر لز ْن ْيُن،َ َم َط ُب ْل ّيِككاَ،َ َوا ّثَر َوال

َبَراُن،َ ّد َعُة،َ َوال ْق َه ْل َعُة،َ َوا ْن َه ْل ُع،َ َوا ّذَرا ُة،َ َوال ْثَر ّن ّطْرُف،َ  َوال َهككُة،َ َوال ْب ْلَج َوا
َفُة،َ والخراتْككاَن،َ ُء،َ َوالّصككْر َوُا ُعكك ْل لفككُر،َ َوالّسككَماَُك،َ َوا َغ ْل لن،َ َوا َنككاَ َباَ َوالّز

لليككُل،َ ْك لْل ْلككُب،َ َوا َق ْل َلُة،َ َوا ْوُ لئُم،َ َوالّشكك َعككاَ ّن ُة،َ َوال َد ْلكك َب ْل ُد َوا ْع لح،َ َوَسكك لبكك ّذا ال
ُد ْع ْلٍع،َ َوَس ُد َب ْع لد،َ َوَس ُعوُ ُد الّس ْع لة،َ َوَس َي لب َْلْخ ُغ ا َفْر ْل ّدُم،َ َوا َق ْلُم ُغ ا ْلَفككْر َوا

َؤّخُر،َ ْلُم ْطككُن ا َب لت َو ْلُحككوُ َوُ ا ُهكك َو له -  لذ َهكك َف ُء.َ  َلككُة الّرَشككاَ لد ُجْم َد لل َعكك لز َنككاَ َم
لر،َ َقَم ْل ْبُح ا ُدوُم َوالّص ُع َيِ ُل ْط َيِ ٍة ُكّل لفي َو َل لز ْن له لمْن َم لذ َثَة َه َ ْوًُماَ،َ َعَشَر َثلْ َيِ

لقُل ُثّم َت ْن َلىَ َيِ لة إ َل لز ْن ْلَم لتي ا ّل َهاَ،َ ا َد ْع لإْن َب ّذُن َعَرَف َف َؤ ْلُم ّيِ لفي ا لة َأ َلكك لز ْن َم
َوُ ْبُح ُه َظَر الّص َلىَ َن لة إ َل لز ْن ْلَم لة ا لرَض َت ْع ْلُم لط لفي ا لء،َ َوَسك لرُف الّسكَماَ ْعك َي َف

ٍذ لئ َن َع لحي لل ّطككاَ لقَط،َ ال َكككْم َوالّسككاَ َنككُه َو ْي ْيككَن َب َب لح،َ َو ْب َذا الّصكك َهكك له َو ْلككٌم لفيكك لع
لحَساٌَب ُطككوُُل َو َفَمككْن َيِ َد َشككْرُحُه.َ  للككَك،َ َأَرا َذ َفككَة]ُّ  لر ْع له [َم ْيكك َل َع لب َف َتككاَ لك لب

لء َوُا ْن َْل لن ا ْبكك َبككَة،َ لل ْي َت َ ُق َنككىَ َفلْ لن لغ ّذ َؤ ْلُمكك له،َ َعككْن لل لتكك َف لر ْع َتككاََط َم َيْح َلككىَ لل َع
لة َف لر ْع لح؛ُ َم ْب َيُِجوُُز الّص لن َو ّذ َؤ ْلُم ُذ لل لة َأْخ ُْلْجَر َلىَ ا لن.َ َع َذا َْل ا
َأّماَ      لئّمُة َو لد َأ لج ْلَمَساَ َ ا ُهْم َيُِجوُُز َفلْ ُذ َل لة َأْخ ُْلْجَر َلىَ ا لت َع َوُا َل الّص

لة،َ لْلَماََم ُهْم َوا ُع َن َيْم لسُب َف َت ْلُمْح لذ لمْن ا للككَك َأْخ ّنُه َذ لإ لإْن َحككَراٌم؛ُ َفكك َع َفكك لفكك ُر
َلىَ لم إ لْلَماَ ٌء ا لر لمْن َشْي ْي ُه َلُه َجاََز َشْرٍط َغ ُذ َلىَ َأْخ لل َع لبي لة،َ َس ّيِكك لد َه ْل ْو ا َأ

لة َب له ْل ْو ا لة َأ َل ْو الّص ْأُمُر َأ َيِك َو لبكّر.َ  ْل ْهكَل ا َأ لسكُب]ُّ  َت ْلُمْح لن [ا ُقكْرآ ْل له ا لتْك َء لقَرا لب
ّتْلًْ،َ ّلُه َأَمَر َكَماَ ُمَر َنُه ال ْبَحاَ َلىَ؛ُ ُسكك َعككاَ َتْ ُهْم َو َهككاَ ْن َيِ لن َعككْن َو لحيكك ْل لن َتْ ُقككْرآ ْل ا

له لتْ َء لقَرا لت َو َوُا َْلْص لة،َ لباَ َن َلّح ْلُم َلّحككُن َكَمككاَ ا لني ُتْ َغككاَ َْل َعاَُر،َ ا َْلْشكك َو]ُّ ا ْد [ َفَقكك
َهىَ ُع  َن للَك؛ُ َعْن الّشْر َ َذ ُتْوَُن َول ْأ َلىَ َيِ ٍة إ َناََز لر لمْن لج ْيكك ُهْم َأْن َغ َي لع ْد َت َيِْسكك
للّي لتْ،َ َو ّي ْلَم َذا ا لإ ُطوُا َو ْع ًئاَ ُأ ْي لر لمْن َش ْي َلككىَ َشككْرٍط َغ لل َع لبي لة َسكك َق َد الّصكك
ُهْم َجاََز ُه؛ُ َل ُذ َأّماَ َأْخ ُطُه َف لتَرا َ اْش لبكُر َيُِجكوُُز؛ُ َفلْ َت ْع َي لسكُب َف َت ْلُمْح لهكْم ا ْي َل َع

َ َول للَك.َ  َغّسُل َذ َتْىَ ُيِ ْوُ ْلَم َ ا َقككٌة إل لميككٌن لث ْد َأ َأ َقكك َتككاََب َقككَر لز لك لئ َنككاَ ْلَج لفككي ا
له،َ ْق لف ْل َعَرَف ا َد َو ُدو للَك؛ُ ُح ُهْم َذ ُل أ

َ َيْس لسُب َف َت ْلُمْح للَك،َ َعْن ا َكككاََن َفَمْن َذ
ّيًماَ له َق َكُه،َ لب َلككْم َلككْم َوَمككْن َتَْر ْع َفُه َيِ َهككىَ َصككَر ْن َيِ َو ّلككَم.َ  َع َت َي لسككُب]ُّ لل َت ْلُمْح [ا

َء لضّرا َْل ْهَل ا َأ لة َو َيِ ْد ُك ْل لفيككَن ا لن ْق ْلُم لة َعككْن ا َء لن لقككَرا ُقككْرآ ْل لق لفككي ا َوُا َْلْسكك ا
لة،َ َيِ ْد ُك ْل ْد لل َق َهتْْ َف َعُة َن لريِ للَك؛ُ َعْن الّش ُهككْم َذ ُع َن َيِْم َو لد لمككْن [ ْنَشككاَ لر إ ْع الّشكك

لذيِ ّل ْتُه ا َل لم لفُض َع َوا لل لفي الّر ْه لتْ،َ َأ ْي َب ْل لمْن ا لر َو ْك َع لذ ْلَمْصَر له،َ ا له َباَ َأْشكك َو
لإّن َذا َف ّلُه َه َنٌة ُك ْت لة،َ لف َعاَّم ْل َ لل لصّح َفلْ ُه]ُّ.َ َيِ ْكُر لذ

لغي       َب ْن َيِ َو َفْصٌل}:ِ  لب { لس َت ْلُمْح َد َأْن لل ّد َتَر َلىَ َيِ لس إ لل لة َمَجاَ ُقَضاَ ْل ا
لم،َ ّكاَ ْلُح ُهْم َوا ُع َن َيِْم لس لمْن َو ُلوُ ْلُج لع لفي ا لم ْلَجاَ لد ا لج ْلَمْسكك لم َوا ْككك ْلُح ْيككَن لل َب

لس؛ُ ّناَ ّنككُه ال ّبَمككاَ َلل لهككْم َدَخككَل ُر ْي َل ُنككُب الّرُجككُل َع ْلُج ُة ا َأ ْلَمككْر لئُض،َ َوا ْلَحككاَ ا
ّذّمّي لبّي َوال ُنوُُن َوالّص ْلَمْج لفي،َ َوا ْلَحاَ َ َوَمْن َوا لرُز ل َت لت،َ لمْن َيِْح ّنَجاََساَ ال
ُذوَن ْؤ ُي َد َف لج ْلَمْس َنّجُسوَُن ا ُيِ ْلُحْصككَر؛ُ َو ْد ا َقكك ُع َو لفكك َتْ َوُاُت،َ َتْْر َْلْصكك ُثككُر ا ْك َيِ َو
َغُط ّل له ال َد لفي ْن لم لع لدَحاَ لس اْز ّناَ لهْم ال لت َع َناََز لم،َ َوُم ْلُخُصكوُ ُكككّل لل للكَك َو ْد َذ َقكك



َد ُع َوَر لي الّشْر ْه ّن ْد لباَل َق َو ْنُه.َ  ْيِتْ َع َأ ًباَ َر ُتوُ ْك لب لفككي َم َتككاَ لبككي لك أ
لم َ لسكك ْلَقاَ ا

ّيِ لر ْيَم َفَة َأّن الّص للي ْلَخ لهَر [ا ْظ َت ْلُمْس له ا ّل َاَل لميَر لب لنيَن َأ لم ْؤ ْلُمكك اللككه رحمككه ا
ّلىَ لب لمْن َرُجلًْ َو لعّي  َأْصَحاَ لف َبَة عنه الله رضي الّشاَ لحْسكك ْل َد]ُّ،َ [ا َدا ْغكك َب لب

َنَزَل َلىَ َف لع [الّرُجُل]ُّ إ لم لر،َ َجاَ ْنُصوُ ْلَم َد ا َوَُج لضَي َف لة َقاَ ُقَضاَ ْل ُكُم ا ْيككَن َيِْح َب
لس ّناَ له،َ ال َقاََل لفي َلُه]ُّ:ِ " َسلٌَْم َف ْيك،َ [ َل ّلككُه َقككاََل َع َلىَ ال َعككاَ لذيَِن َتْ ّلكك إْن {ا

ُهْم ّناَ ّك لض لفي َم َْلْر َقاَُموُا ا َة َأ َ ْوُا الّصلْ َتْكك َة َوآ َكككاَ َأَمككُروا الّز لف َو ْعُرو ْلَم لبككاَ
ْوُا َه َن لر َعْن َو َك ْن ْلُم له ا ّلك لل َبككُة َو لق ْد َعاَ َقكك َو لر}.َ  ُْلُمككوُ ّكككَن ا ّلككُه َم َوَجككّل َعككّز ال

َتُه َف للي لهَر َخ ْظ َت ْلُمْسكك له ا ّل َاَل لميككَر لبكك لنيَن َأ لم ْؤ ْلُمكك له،َ لفككي ا لضكك َبَسككَط َأْر ُه َو َد َيِكك
لر َْلْم لف لباَ ْعُرو ْلَم لي لباَ ْه ّن لر،َ َعْن َوال َك ْن ْلُم ْد ا َق لني َو َل َع ّيِاََك َج لإ لن َو ْي َب لئ ْنككُه َنككاَ َع

للَك،َ لفي لن َذ ْي لئَم له لفي َقاَ لت ّي لع لد َر ُدو له،َ لبُح ّل ّد َوَمْن ال َع َت َد َيِ ُدو له ُحكك ّلكك ْد ال َقكك َف
َلَم ْفَسُه؛ُ َظ َنْحُن َن َلىَ َو ْو ْعَمُل َمْن َأ له،َ َيِ لد ُدو لم لبُح ُلُزو ّلككُه َأَمَر َماَ َو له،َ ال لبكك

لب َناَ لت َهىَ َماَ َواْج ْنُه،َ َن َيِ َع لد َت ْق َي َناَ لل َنْحُن لب َف َعاَّمُة.َ  ْل ْلُح ا لد،َ لم َل َب ْل للُح ا َمككاَ ُنْصكك
َد لل لمْن َفَس َوُا لة،َ َأْح َعاَّم ْل َذا ا لإ َد َف ْلككُح َفَس لم ْل للُحُه َمككْن ا للُسككك ؟ ُيِْصكك َوَمْج
َذا َ َه ُلُح ل لع،َ لفي َيِْص لم ْلَجاَ ْعتْ َأَمككاَ ا لم ْوَُل َسكك له َقكك ّلكك لفككي َعككّز ال َوَجككّل:ِ {

ُيوٍُت لذَن ُب ّلُه َأ َع َأْن ال َفكك َكَر ُتْْر ْذ ُيِكك َهككاَ َو ّبُح اْسككُمُه لفي َهككاَ َلككُه ُيَِسكك ّو لفي ُد ُغكك ْل لباَ
لل َ لرَجاٌَل َواْلَصاَ لهْم ل لهي ْل ٌة ُتْ َ لتَْجاََر ٌع َول ْي لر َعْن َب ْك له لذ ّل لم ال َقككاَ لإ لة َو َ الّصككلْ

لء َتاَ لإيِ ْيَس َو َل َو لة}.َ  َكاَ َذا لفي الّز لذيِ َه ّل ْنتَْ ا له َأ ٌء لفي للككَك؛ُ لمككْن َشْي ّنككُه َذ لإ َو
ْدُخُل َت ْيك َل َل ُة إ َأ ْلَمْر ُكككَم ا َتْح َع لل َهككاَ،َ َمكك لل ْع َهككاَ َب َع ْفككُل َوَم ّط ُبككوُُل ال َي َلككىَ َف َع

لر؛ُ ْلُحُص لإّن ا لشي الّرُجَل َو َيْم َلىَ َل لة َع ّنَجاََس لر،َ ال َذ َق ْل ُدوُس َوا َيِك ْلُحُصكَر َو ا
له؛ُ لل ْع َن لإّن لب َوُاَت َو َْلْص ُع ا لف َتْ َتْر لط َل َغ ّل لرَج لباَل لتك؛ُ َخاَ َق ْل ّبَماَ َح ْيككك َدَخككَل َوُر َل إ
ُنُب الّرُجُل ْلُج ُة ا َأ ْلَمْر لئُض؛ُ َوا ْلَحاَ ُع ا لميكك للككَك َوَج َنككاَ َأَمككَر َذ ّي لب اللككه صككلىَ َن

للْس وسلم عليه َفاَْج له.َ  لب َناَ لت لط لفي لباَْج لد،َ َوَس َل َب ْل ْيُث ا َ لبَح ّق ل َلككىَ َيُِشكك َع
ٍد ُد َأَح َقْص ْل ْيك،َ ا َل َقاََل َوالّسلَُْم إ َهَض ".َ  َن َف ّيِ]ُّ:ِ  لر ْيَم لضي [الّص َقاَ ْل لمككْن ا

له،َ لت ْق َلْم َو ْد َو ُع للُس َيِ لع لفككي َيِْج لم ْلَجككاَ َتككىَ ا َوَم لء.َ  َقَضككاَ ْل َأىَ لل لسككُب َر َت ْلُمْح ا
َفُه َرُجلًْ لس لفي َيِْس لل لم،َ َمْج ْك ْلُح ْو ا َعُن َأ ْط َلىَ َيِ لم َع لك ْلَحاَ له،َ لفي ا لم ْك ْو ُح َأ

َ ُد ل َقاَ ْن َلكىَ َيِ له،َ إ لمك ْك ُه ُح َلكىَ َعكّزَر َأّمكاَ َع َو َك.َ  لل َذا َذ َأىَ إ لضكَي َر ْلَقاَ ْد ا َقك
َتَشاََط َلىَ اْس ًظاَ،َ َرُجٍل َع ْي ْو َغ َتَمُه َأ ْو َش ّد َأ َت له اْح ْي َل له،َ لفي َع لمكك َ َعككُه َكلْ َد َر

للَك َعْن َظُه،َ َذ َع َو َفُه َو ّوُ له َوَخ ّل َاَل لإّن  َوَجّل؛ُ َعّز لب لضككَي َف َقاَ ْل َ ا َلككُه َيُِجككوُُز ل
ُكككَم َأْن َوُ َيِْح ُهكك َباَُن،َ َو َ َغْضكك ُقككوَُل َول َ ُهْجككًرا،َ َيِ ُكككوَُن َول ّظككاَ َيِ ًظككاَ؛ُ َف للي َغ

للَك َذ َك ُكوُُن َو ُنُه َيِ ْلَماَ ُنُه لغ َوُا ْع َأ لذيَِن َو ّل ْيَن ا له،َ َب ْيِ َد َذا َيِ لإ لهككْم َكاََن َف َشككاَّب لفي
لة َحَسُن َ الّصوَُر ُثُه َفلْ َع ْب لضي َيِ َقاَ ْل لر ا لغككي لللْحَضاَ َب ْن َيِ َو لن.َ  َوُا ّنْسكك َلككىَ ال َع ]

َأْن لضي]ُّ  َقاَ ْل للَس ا لس َيِْج ّناَ لط لفي للل لد،َ َوَس َل َب ْل َ ا َئلْ ّق لل َلككىَ َيُِش لس َع ّنككاَ ال
ُد َقْص ْل له.َ ا ْي َل إ

َأّماَ      َو َفْصٌل}:ِ  َكلَْء { ُوُ ْل لذيَِن ا ّل ْيَن ا ْيِ َب َد لضي َيِ َقاَ ْل َ ا ْيَر َفلْ لهْم،َ َخ لفي
َ َلَحَة َول لس َمْص ّناَ لهْم للل َذا لفي لب لن؛ُ َه ُهككْم َللّن الّزَمككاَ َثَر ْك ُق َأ لقيكك لن َر ّديِ الكك

ُذ ْأُخ لن،َ لمْن َيِ ْي ْلَخْصككَم ُكوَُن ُثككّم ا َتَمّسكك له َيِ لة لفيكك ّن لع،َ لبُسكك لقُفككوَُن الّشككْر ُيوُ َف



ّيَة،َ لض َق ْل ُع ا لضي َي ّق َف ْلَح َيِْخُرُج ا ْيككَن لمككْن َو ْيِ َب َد له َيِكك لب لل َذا َطككاَ لإ َفكك له.َ  لب لح َوَصككاَ
لن َحَضَر ْلَخْصَماَ َد ا ْن لم لع لك ْلَحاَ لإّن ا ّق َف ْلَح َهُر ا ْظ ًعاَ َيِ لريِ لهَماَ لمْن َس لم َ َذا َكلْ إ

ُكْن َلْم ُهَماَ َيِ لكيٌل،َ َل َأّن َو َك لء َتْْرَك َف َ َكلْ ُوُ ْلك َذا لفكي ا لن َهك َلكىَ الّزَمكاَ ْو لمكْن َأ
لهْم،َ لب َ َنْص ُكوَُن َأْن إل َناََك َيِ ٌة ُه َأ ْيُر اْمَر ٍة َغ ْو َبْرَز لبّي،َ َأ ٍذ َصكك لئكك َن لحي ّكككُل َف َوُ ُيِ

َهاَ ْن لكُم َع ْلَحاَ لكيلًْ.َ ا َو
ُد      لصكك ْق َيِ َو َفْصككٌل}:ِ  للَس { لسككُب]ُّ َمَجككاَ َت ْلُمْح لة [ا َ ُوُل ْلكك لء،َ ا ُْلَمككَرا َوا

ُهْم ْأُمُر َيِكك لف،َ َو ْعُرو ْلَم ُهْم لبككاَ َهككاَ ْن َيِ لر،َ َعككْن َو َككك ْن ْلُم ُهككْم ا ُظ لع َيِ ُهْم،َ َو ّكُر َذ ُيِكك َو
ُهْم ْأُمُر َيِ لة َو َق َف َلىَ لباَلّش لة َع ّي لع لن الّر لْلْحَساَ لهْم،َ َوا ْي َل ُكُر إ ْذ َيِ ُهْم َو َد َمككاَ َل َوَر

للَك لفي لث لمْن َذ لديِ َْلَحاَ لبّي َعْن ا ّن ُكْن عليه الله صلىَ ال َي ْل َو لفككي وسلم.َ 
له لظ ْع له َو لل ْوُ َق لهككْم لفككي َو لع ْد لم َعككْن َر ْلكك ّظ ًفككاَ ال لطي ًفككاَ،َ َل لريِ ّيككَن َظ لل َل ْوُ ْلَقكك ا

ْيَر َبُشوًُشاَ،َ ٍر َغ ّباَ َقاََل َج ُبوٍُس.َ  َع َول]َُّ  ّلُه [ له َوَجّل َعّز ال ّيك لب َن لىَ لل ه ص الل
ْوُ  وسلم عليه َل َو ْنتْ { ّظاَ ُك لليَظ َف لب َغ ْل َق ْل َفّضوُا ا ْن َ للك}؛ُ لمْن ل ْوُ ْد َح َق َو

ّدَمتْْ َق َيُِة َتْ َكاَ لح ْل لن َعْن ا ْأُموُ ْلَم لل لفي ا ّو لب.َ َأ َتاَ لك ْل ا
َوَماَ      َفْصٌل}:ِ  َوُىَ { للككَك لس َذ لف لمككْن [ لحككَر ْل لب]ُّ ا َبككاَ لة َأْر ُكوَُر ْذ ْلَمكك ا

لع لئ َناَ لة َوالّص ُهوَُر ْلَمْشكك لبي لفككي ا َتككاَ َذا،َ لك َ َهكك َفككىَ َفلْ َلككىَ َيِْخ لب َع لسكك َت ْلُمْح ا
ّيُة لف ْي لة َك َب لحْس ْل لهْم،َ ا ْي َل ُق َع َطككّر ّت َلككىَ َوال لف إ لهْم،َ َكْشكك لسكك للي ْد لإّن َتْ للككَك َفكك َذ
ْهٌل ْعككَرُف َسكك لة ُيِ َد َه ْلُمَشككاَ ْثككُل لباَ لم لن:ِ  َيككاَ لع ْل لة َوا َب لحْسكك ْل َلككىَ ا لليَن َع ّقككاَ َب ْل ا

لت،َ َوا ْلَخْضككَرا لة]ُّ ا َعكك َباَ َو ّنُه [ لإ ُهْم َفكك ْأُمُر لع َيِكك ْيكك َب لل لب ُقككوُ ُب ْل َلًة ا ْغُسككوُ لمككْن َم
لن،َ لجي ًة الّسْر ّقاَ َن لش لمْن ُم لشي ْلَح لت ا َقككاَ ّطاَ لة؛ُ َوال ّفَر ْلُمَصكك ُهْم]َُّ و ا ْأُمُر َيِكك ]

لع ْط َق لف لب َغ لل َش ْلَخككّس ُأُصككوُ لل؛ُ ا ُفْجكك ْل ُهْم َوا َهككاَ ْن َيِ لل َعككْن َو لل َغْسكك َبَصكك ْل ا
لم ّثوُ لن،َ َوال ْي َب ْط لإّن الّر َء َف ْلَمككاَ ُهَماَ ا ُد لزيِكك ًة َيِ ْفككَر َنككًة؛ُ َز ُتوُ ُن َذا َو لإ لفككي َبككاََت َو

لهْم لن لكي َكككاَ ٌء َد للككَك،َ لمككْن َشككْي َ َذ َنُه َفلْ ُطككوُ لل ّيِ َيِْخ لر ّط لع لبككاَل ُطككوُ ْق ْلَم لفككي ا
ُهْم َهاَ ْن َيِ َو لم.َ  ْوُ َي ْل َعككْن ا لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح لع [ا ْيكك َد َمككاَ َب ّو لخ لمككْن َد ّطيكك لب ْل لء ا ّثككاَ لق ْل َوا

لن ّتي لب،َ َوال َط ْد َوَماَ َوالّر َهىَ َق َناَ ّتىَ ُنْضُجُه َتْ َهّرىَ َح ُه َتْ للككَك.َ لمككْن لقْشُر َذ
ْثُل لم َو]ُّ  ُهْم الباَقلْئيين،َ [ َهاَ ْن لع َعْن َيِ ْي ّوَُس َماَ َب َ لمْن َس لقلْ َباَ ْل لص،َ ا لحّمكك ْل َوا

َعْن لط َو ْل لقَي َماَ َخ ُهْم َب َد ْن لس لمْن لع ُه لفيَمكاَ َأْم ُقوُ َل ْوَُم؛ُ َسك َيك ْل ُهْم ا ْأُمُر َيِكك َو
ُثُروا َأْن ْن له َيِ ْي َل ْلَح َع لم ْل َق ا ْلَمْسُحوُ َتَر،َ ا ْع َع َوالّصكك َف ْد َيكك ُه؛ُ لل ُد َمَضككاَّر َفّقكك َت َيِ َو

ُهْم،َ َل ليِي َكاَ ُهْم َم ّن لإ ُذوَن َف ْأُخ َعًة َيِ ْط َهاَ َخَشٍب لمْن لق َن لفُرو َياًَل،َ َيِْح ْك ُكككوُُن لم َي َف
َهاَ ُل ْبًرا ُطوُ َثلًْ،َ لش ُفوُُر َم ْلَمْح َهاَ لمْن َوا لل لخ َع َدا َب َع،َ َأْر لب َتككّر  َأَصككاَ ْغ َي ّنككاَُس َف ال

َهاَ لت َع َهاَ،َ لبَس لل ُطوُ َ َو َلُموَُن َول ْع َداَر َيِ ْق لم ْل ُفوَُر ا ْلَمْح َهاَ؛ُ ا ْن َذا لم َه لليٌس َو ْد َ َتْ ل
ْثُل لم َو َفىَ.َ  لة َيِْخ َع لف َباَ ْلَخَز لن ا لكيَزا ْل لني،َ َوا َوا َْل ُهْم َوا ّن لإ ُلوَُن َف ْط َكاََن َماَ َيِ

ًباَ ُقوُ ْث َهاَ َم ْن ْو لم ًقاَ َأ ُقوُ لس َمْش ْل لك ْل لن لباَ ْعُجوُ ْلَم لم ا لض لباَلّشككْح َيككاَ َب لض َو ْيكك َب ْل ا
لف ْلَخَز لر َوا َْلْحَم ْثُل ا لم َو لق.َ  ْلَمْسُحوُ لليَن،َ ا َغّساَ ْل ُهْم ا َهككاَ ْن لسككُب]ُّ َيِ َت ْلُمْح [ا

لل َعككْن لب َغْسكك َيككاَ لس لث ّنككاَ لء ال ْلَمككاَ لخ لباَ ُبككوُ ْط ْلَم له ا ْلككُي لفيكك َق ْل ُة ا ْوَُر ّنكك َوال
ْطُروُن؛ُ ّن لإّن َوال للككَك َف لس َيُِضككّر َذ لب َ ْلَملْ َهككاَ لبككاَ للي ْب ُيِ ًعاَ،َ َو لريِ ُد َسكك ّلكك َوُ ُيِ َهككاَ َو لفي

ُقّمَل ْل ْثُل ا لم َو َباََن.َ  ْئ لئيَن َوالّص ّقاَ لب الّس َأْصكَحاَ َيِكاَ َو َوا لب،َ الّر لقكَر ْل ّنُه َوا لإ َفك



ُهْم ْأُمُر لل َيِ ّدُخوُ لفككي لباَلكك لر]ُّ،َ [ ْهكك ّن ّتككىَ ال ُدوا َح ُعكك ْب لع الّشككّط َعككْن َيِ لضكك َوُا َوَم
لخ؛ُ ْوَسككاَ َْل َ ا ُقوَُن َول َت لضككٍع لمككْن َيِْسكك ْوُ لر لفككي َم ْهكك ّن ُقككْرٍب ال ٍة لمككْن لب َيِ لسككَقاَ

ْو َأ َواّب]ُّ  ّد للل ٍم [ َد َتْخ ْو ُمْس ٍم؛ُ َمْجَرىَ َأ ُدوَن َبْل َحّماَ َع ْنُه َيِْص ْو َع ُدوَن َأ ُع ْب َيِ
له؛ُ لمْن لت َذ َوَمْن َتْْح ّتَْخ ُهْم ا ْن َيِككًة لم لو ًة َرا َد لديِكك ُه َج لل َأَمككَر َنْقكك لب لسككُب]ُّ  َت ْلُمْح [ا

لء ْلَماَ َلىَ ا لن إ لج َعاَ لن َم ّطي ّيِاًَماَ،َ ال َ َأ ُعُه َول لبي لب،َ َيِ ّنُه لللّشْر لإ ُكككوُُن َف ّيككَر َيِ َغ َت ُم
لم ْع ّط لة ال لئَح لر لمْن َوالّرا َث لة َأ َغ َباَ ّد لتْ،َ ال ْفكك لإْن َوالّز ّيككُر َزاَل َفكك َغ ّت لذَن ال َلككُه َأ

لسُب َت ْلُمْح له ا لع ْي َب لس لب ّناَ لب للل ُهْم لللّشْر ْأُمُر َيِ َو لل.َ  ْعَماَ لت للْس لسُب]ُّ َوا َت ْلُمْح [ا
ّدوا َأْن لق لفي َيُِش َناَ ْع لهْم َأ ّب َوا َْلْجَراَس َد لت ا َقاَ َفاَ لد َوَص لديِ ْلَح لس،َ ا ّنَحككاَ َوال

َوُ ُل ْع َت َبككُة لل َل لة َج ّبكك ّدا َذا ال َبككَرْت إ ْو ُسككوٍُق لفككي َع ٍة،َ َأ ّلكك لرُس َمَح َتكك َيْح َهككاَ َف ْن لم
لريُِر َياَُن الّض ْب ْنَساَُن َوالّص لْل لفُل؛ُ َوا َغاَ ْل للَك ا َذ َك َعُل َو ْف َيِكُة َيِ لر َكاَ ْلُم ُلوُ ا َوَحّمكاَ
لب َط ْلَح ُهْم ا لبُر ُيِْج َو لهْم.َ  ّب َوا َد لسُب لب َت ْلُمْح َلىَ ا لل َع ْع للَك لف له للَمككاَ َذ لمككْن لفيكك

لة،َ َلَح ْلَمْصكك َ ا ُلككوَُن َول َواّب ُيَِحّم ّد َثككَر الكك ْك َهككاَ،َ لمككْن َأ لت َق َ َطاَ َهاَ َول َن ُقوُ َيُِسككوُ
ًقاَ ْوُ ًدا َس لديِ لل،َ َتْْحتَْ َش َْلْحَماَ َ ا َهاَ َول َن ُبوُ لر ًباَ َيِْض ّيِككاَ،َ َضْر لوُ َ َق َهككاَ َول َن لقُفوُ ُيِوُ

لص لفي لعَرا ْل َلىَ ا َع َهاَ َو لر ُهوُ َهاَ]ُّ،َ ُظ ُل َأْحَماَ لإّن [ َذا َف ّلُه  َه َهتْْ ُك َعُة َن لريِ الّشكك
ُة ّهَر َط ْلُم لهكْم َعْن ا ْي َل َع َو له.َ  لل ْع ُبككوُا َأْن لف لق ّلكَه ُيَِرا لف لفكي َوَجكّل َعككّز ال َلكك َع

لة ّب ّدا َهاَ،َ ال لق للي َع ُكوُُن َو َيِ ّفًرا َو َوُ َهككاَ ُمكك ْي َل ْيككُث َع له َيِْحُصككُل لبَح ُع،َ لبكك َب َ الّشكك َول
ُكككوُُن ْبُخوًُسككاَ َيِ َ َم ْوُ َول َلكك َو ْعتْ َنككْزًرا.َ  ُكككَر َأْن َشككَر ْذ َع َأ لميكك لغككي َمككاَ َج َب ْن َيِ

لب لس َت ْلُمْح َلُه َأْن لل َع ْف لر لمْن َيِ لة ُأُموُ َب لحْس ْل َطاََل ا َتاَُب،َ َل لك ْل َلْم ا ْع َو له َيَِق ْيكك َل َع
ّني َحْصٌر،َ لك َل ْد َو ْعتْ َق َد ُأُصوًُل َوَض لع َوُا َق لقيُس َو َهاَ َيِ ْي َل لسككُب َع َت ْلُمْح َمككاَ ا

لريِ َعْمكك َل َو َهاَ.َ  لنُسكك لبَط إّن ُيَِجاَ لر لفككي الّضككاَ لة ُأُمككوُ َب لحْسكك ْل َوُ ا ُع ُهكك الّشككْر
ّهُر،َ َط ْلُم ُكّل ا َهتْْ َماَ َف َعُة َن لريِ ْنُه الّش ُظوًُرا،َ َع ُكوُُن]ُّ َمْح َيِ َوَجَب [ َلككىَ َو َع

لب لس َت ْلُمْح ُتُه ا َل ُع إَزا ْن ْلَم له،َ لمْن َوا لل ْع ْتُه َوَماَ لف َباََح َعُة َأ لريِ ُه الّشكك َقككّر َلككىَ َأ َع
َوُ َمككاَ َذا ُهكك َهكك لل َو له.َ  ْيكك َل َنككاَ َع َكْر لل لفككي َذ ّو لب َأ َتككاَ لك ْل ّنككُه ا لجككُب َأ ُكككوَُن َأْن َيِ َيِ

لسُب َت ْلُمْح ًهاَ ا لقي للًمككاَ َف لم َعاَ َكككاَ َأْح لة،َ لب َع لريِ َتككىَ الّشكك لسككُب َكككاََن َوَم َت ْلُمْح ا
لهلًْ َفتْْ َجاَ َل َت له اْخ ْي َل ُْلُموُُر،َ َع َع ا َق َو لر لفي َو ُظوُ ْلَمْح لر؛ُ ا ُذو ْلَمْحكك َأُل َوا َنْسكك َو
ّلَه ْوَُن ال َع ْل لعْصَمَة ا ْل َق،َ َوا لفي ْوُ ّت َوُ َوال ُه َناَ َو ُب ْعَم َحْس لن لكيُل.َ َو َوُ ْل ا
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