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 إٕ ٚأخٛاتٗا

 نإٔ عهظ َايهإ َٔ عٌُ ( ...  ) إلٕ إٔ يٝت يهٔ يعٌ 

 ٔ (ـــنـ٤ ٚيهٔ ابٓ٘ ذٚ قػـ ...  ) نإٕ شٜدا عامل بأ٢ْ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

، وىكَ ، وكأن ، وأن ، إن : )  سخث أحرفويه ْؼا ْٔ اىلفً اثلاين ٌَ احلؽوف اجلاـغث لالةخػاء 
ٔضث  وغدْا سيتٔيّ مخسث( ، وىػو ، وحلج  وٌػىن إن وأن  ،ألن أنيٓا إن املهفٔرة ؛  فأـلً أن املفخ

 وىػو ليرتيج واإلكفاق .، وحلج ليخٍين ، وىكَ لالـخػراك ، وٌػىن نأن اىتلبيّ ، اتلٔكيػ 
 املٍكَ وحٔ حلج زدػا كامً و ي ي ر املٍكَ وحٔ واىفؽق ةني اىرتيج واتلٍين أن اتلٍين يكٔن يف

ٔد ئٌا .  حلج اللتاب يػ
ٔد واىفؽق ةني اىرتيج وأن اىرتيج ال يكٔن إال يف املٍكَ فال حلٔل ىػ واإلكفاق أن و اللتاب يػ

 .اىرتيج يكٔن يف املطتٔب وحٔ ىػو اهلل يؽمحِا واإلكفاق يف املهؽوه وحٔ ىػو اىػػو يلػم 
ؼه احلؽوف حػٍ ً وحؽفع اخلرب وحٔ إن زدػا كامً فيه اعميث يف ْو و غهؿ غٍو اكن فخِهب ااـل

ذا ٌذْب ابلرصينياجلؾءيَ   . ْو
ٔ  وذْب الهٔفئن إىل أُٓا ال غٍو هلا يف اخلرب وإٍُا ْٔ ةاق ىلع رفػّ اذلي اكن هل كتو دعٔل إن ْو

 عرب املتخػأ .
 غري ايبرٟ ( نًٝت ؾٝٗا أٖٚٓا ...    ) ٚزاع ذا ايرتتٝب إال يف ايرٟ

ً يف ْؼا ابلاب وحأع ر اخلرب إال إذا اكن اخلرب ظؽفا أو سارا ودلؽورا فإُّ ال ييؾم  أي ييؾم حلػيً ااـل
 حأع ره وحتج ْؼا كفٍان : 
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أُّ جئز حلػيٍّ وحأع ره وذلم وحٔ حلج فيٓا ي ر ابلؼي أو حلج ِْا ي ر ابلؼي أي الٔكص :  أحدٍْا
ِا ىلع ي ر  وحأع رٍْا غِٓا  فيشٔز حلػيً فيٓا ْو

ٔد اليٍ ر ىلع :  واثلاين أُّ جيب حلػيٍّ وحٔ حلج يف ادلار ناضتٓا فال جئز حأع ر يف ادلار خلال يػ
 ٌخأعؽ ىفظا ورحتث .

ً إذا اكن ي ر ظؽف وال دلؽور وحٔ :  ) إن زدػا آكو ٌػامم (  وال جئز حلػيً ٌػٍٔل اخلرب ىلع ااـل
 .فال جئز ) إن ٌػامم زدػا آكو ( 

فال جئز حلػيً ، وكؼا إن اكن املػٍٔل ظؽفا أو سارا ودلؽورا وحٔ إن زدػا واذق ةم أو سالؿ غِػك 
 ً  : ، وأسازه ةػيًٓ وسػو ٌِّ كٔهل إن غِػك زدػا سالؿ : أو ، إن ةم زدػا واذق : فال حلٔل ، املػٍٔل ىلع ااـل

 (أخاى َؿاب ايكًب دِ بالبً٘      ...) ؾال تًش٢ٓ ؾٝٗا ؾـإٕ عبٗـا     
 

 س (ـ٣ٛ ذاى انطــا ٚيف ضــَطدٖ   ...     ص إٕ اؾتح يطد َؿدز ــ) ُٖٚ

ٔال وجٔب ا ٔاز األمريَ إن هلا ذالذث أح  .ىفخح ووجٔب الهرس وج
فيشب فخطٓا إذا كػرت ةٍهػر نٍا إذا وكػج يف مٔىع مؽفٔع فػو وحٔ : يػشتين أُم كامً أي 

أو يف مٔىع دلؽور ضؽف وحٔ غشتج ٌَ أُم كامً أي ، أو ٌِهٔبّ وحٔ غؽفج أُم كامً أي كيامم ، كيامم 
 .ٌَ كيامم 

ألُّ كػ يفػ املفؽد مفػْا وجيب نرسْا ؛ وإٍُا كال لفػ مهػر مفػْا ولً يلو لفػ ٌفؽد مفػْا 
وىكَ ، ع املفػٔل اثلاين ألُٓا يف مٔى؛ فٓؼه جيب نرسْا وإن ـػ مفػْا ٌفؽد ،  ظِِج زدػا إُّ كامً : وحٔ 

ا ةٍهػر لً جيب فخطٓا ةو حكرس ، ظِِج زدػا كياٌّ : ال حلػر ةاملهػر إذ ال يهص  فإن لً جيب حلػيْؽ
ٔازا ىلع ٌا ـنتني  ٔاز اىفخص والهرس :  واثلاين، وسٔب الهرس : أحدٍْا : وحتج ْؼا كفٍان ، وسٔبا أو س س

 فأكار إىل وسٔب الهرس ةلٔهل : 
 ٘ (ــٔ َهًُـٚسٝح إٕ يُٝٝ ...   ٘ ـبتدا ٚؾ٢ بد٤ ؾً) ؾانطس يف اال

 ٌ (ـساٍ نصزت٘ ٚإْٞ ذٚ أَ ...   ٌ ـ) أٚ سهٝت بايكٍٛ أٚ سًت ق
 بايالّ ناعًِ إْ٘ يرٚ تك٢ ( ...   ــاكـٌ عًـــسٚا َٔ بعد ؾعــ) ٚنط

ٔاىع :   فؼنؽ أُّ جيب الهرس يف ـخث م
ٔضث اةخػاء فال :  األول إذا وكػج إن اةخػاء أي يف أول الالكم وحٔ إن زدػا كامً وال جئز وكٔع املفخ

 .حلٔل أُم فاىو غِػي ةو جيب اتلأع ر فخلٔل غِػي أُم فاىو وأساز ةػيًٓ االةخػاء ةٓا 
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ٌا إن ) واحيِاه ٌَ الهِٔز : أن حلع إن نػر نيث وحٔ ساء اذلي إُّ كامً وٌِّ كٔهل حػاىل :  اثلاين
ٔء (  . ٌفاحتّ تلِ

ٔاةا ليلفً و ي عربْا الالم وحٔ :  اثلاىد يأيت الالكم ىلع ذلم .( واهلل إن زدػا ىلامً ) : أن حلع س  ـو
فإن لً  ()كال إين غتد اهلل : ٔ كيج إن زدػا كامً كال حػاىلأن حلع يف دميث حمهيث ةاىلٔل وح:  الراةع

 حتم ةّ ةو أسؽى اىلٔل دلؽى اىظَ فخطج وحٔ أحلٔل أن زدػا كامً أي أحظَ .
) نٍا أخرجم : أن حلع يف دميث يف مٔىع احلال نلٔهل زرحّ وإين ذو أمو وٌِّ كٔهل حػاىل :  اخلامس

ٔن (  وكٔل اللاغؽ :  ربم ٌَ ةيخم ةاحلق وإن فريلا ٌَ املؤٌِني لاكْر
 إال ٚإْٞ ؿادص٣ نسَٞ ( ...   ا) َا أعطٝاْٞ ٚال ضأيتُٗ

 ( غيٍج إن زدػا ىلامً: ) أن حلع ةػػ فػو ٌَ أفػال اىلئب وكػ غيق غِٓا ةالالم وحٔ :  السادس
نتني ْؼا يف ةاب ظَ فإن لً يكَ يف عربْا الالم فخطج وحٔ غيٍج أن زدػا كامً ْؼا ٌا ذنؽه املهِف   .ـو

ٔاضع جيب نرس إن فيٓا :  وأورد غييّ  أُّ ُلص م
خفخاضيث وحٔ أال إن زدػا كامً وٌِّ كٔهل:  األول  .)أال إًُٓ ًْ السفٓاء( :  حػاىلإذا وكػج ةػػ أال ااـل
 ضيد وحٔ اسيؿ ضيد إن زدػا سالؿ . إن وكػج ةػػ:  اثلاين

غييّ يشء ٌَ ْؼه وال يؽد رب غَ اـً غني وحٔ زدػ إُّ كامً إذا وكػج يف دميث ٌم ع:  اثلاىد
ٔاىع دلعٔهلا حتج كٔهل فانرس يف االةخػا ألن ْؼه إٍُا نرست لهُٔٓا أول دميث ٌتخػأ ةٓا .  امل

 ال الّ بعــدٙ بٛدٗني منـــٞ (  ...  ذــــا٠٤ أٚ قطـــِ ـد إذا ؾــ) بع

 يف مٛ خري ايكٍٛ إْٞ أمحد (  ...  سد ـٛ ؾا اؾصا ٚذا ٜطــ) َع تً

فٍَ ، عؽسج فإذا إن زدػا كامً : وحٔ ، إن وكرسْا إذا وكػج ةػػ إذا اىفشاميث  يػين أُّ جئز فخص
ٔ ٌتخػأ عربه ، عؽسج فإذا زدػ كامً : واتللػيؽ ، نرسْا سػيٓا دميث  وٌَ فخطٓا سػيٓا ٌع نيخٓا مهػرا ْو

واتللػيؽ ، وجئز أن يكٔن اخلرب حمؼوفا ، فيف احلرضة كيام زدػ : أي ، فإذا كيام زدػ : واتللػيؽ ، إذا اىفشاميث 
ٔد :  ٔس ٔسٓني كٔهل : ، عؽسج فإذا كيام زدػ م  ومما ساء ةال

 إذا أْ٘ عبد ايكؿا ٚايًٗاشّ (  ...  ) ٚنٓت أز٣ شٜدا نُا قٌٝ ضٝدا 
، إذا ْٔ غتػ اىلفا واليٓازم : واتللػيؽ ، روى ةفخص أن وكرسْا فٍَ نرسْا سػيٓا دميث مفخأُفث 

ٔسٓان الفاةلان  وٌَ فخطٓا ٔديخّ : واتللػيؽ ىلع األول ، سػيٓا مهػرا ٌتخػأ و ي عربه ال فيف : أي ، فإذا غت
ٔديخّ  ٔدة : وىلع اثلاين ، احلرضة غت ٔس ٔديخّ م وكؼا جئز فخص إن وكرسْا إذا وكػج سٔاب كفً وىيؿ ، فإذا غت

 اىفخص والهرس كٔهل : وكػ روى ة، ضيفج أن زدػا كامً ةاىفخص والهرس : ىف عربْا الالم وحٔ 
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 َين ذٟ ايكاذٚز٠ املكًٞ (     ...      ٞ ــد ايكؿــ) يتكعدٕ َكع
 ايو ايؿيب (ــٛ ذٜـٞ أبـأْ     ...      ٞ ــو ايعًــ) أٚ ؼًؿٞ بسب

ٔاء اكُج  وٌلخىض الكم املهِف أُّ جئز فخص إن وكرسْا ةػػ اىلفً إذا لً يكَ يف عربْا الالم ـ
واهلل إن : وحٔ ، أو ي ر ميفٔظ ةّ ، ضيفج إن زدػا كامً : وحٔ ، اجلٍيث امللفً ةٓا فػييث واىفػو فيٓا ميفٔظ ةّ 

 ىػٍؽك إن زدػا كامً : وحٔ ، زدػا كامً أو اـٍيث 
فالهرس ىلع ، ٌَ يأحين فإُّ مهؽم : وحٔ ، وكؼلم جئز اىفخص والهرس إذا وكػج إن ةػػ فاء اجلؾاء 

واىفخص ىلع سػو أن ونيخٓا ، ٌَ يأحين فٓٔ مهؽم : سػو إن وٌػٍٔحلٓا دميث أسيب ةٓا الرشط فهأُّ كال 
ٔد : واتللػيؽ ، مهػرا ٌتخػأ واخلرب حمؼوف  ٔس ، حمؼوفا يكٔن عربا واملتخػأ  وجئز أن، ٌَ يأحين فإنؽاٌّ م

 .فشؾاؤه اإلنؽام : واتللػيؽ 
ٔسٓني كٔهل حػاىل  ٔءا جبٓاىث ذً :  ومما ساء ةال ) نخب ربكً ىلع ُفسّ الرمحث أُّ ٌَ غٍو ٌِكً س

فإُّ يفٔر رضيً ( ةاىفخص والهرس فالهرس ىلع سػيٓا دميث كؽىء ) (ه وأضيح فإُّ غفٔر رحيً حاب ٌَ ةػد
ٔاةا ملَ واىفخص ىلع سػو أن ونيخٓا مهػرا ٌتخػأ عربه حمؼوف  أو ىلع سػيٓا ، فاىغفؽان سؾاؤه : واتللػيؽ ، س

 .فشؾاؤه اىغفؽان : واتللػيؽ ، عربا ملتخػأ حمؼوف 
، ػىن كٔل وعرب إن كٔل واىلامو واضػ وكؼلم جئز اىفخص والهرس إذا وكػج أن ةػػ ٌتخػأ ْٔ يف امل

ع ر اىلٔل محػ :  واتللػيؽ ، فٍَ فخص سػو أن ونيخٓا مهػرا عربا غَ ع ر ، ع ر اىلٔل إين أمحػ اهلل : وحٔ 
 .فغ ر ٌتخػأ ومحػ اهلل عربه ، اهلل 

         ـتص اـً ربم األىلع( فأول ٌتخػأ ا غَ ع ر نٍا حلٔل أول كؽاءيت )وٌَ نرس سػيٓا دميث عرب
وال حتخاج ْؼه ، و ـتص اـً ربم األىلع دميث عرب غَ أول وكؼلم ع ر اىلٔل ٌتخػأ وإين أمحػ اهلل عربه 

 .ٌٍُف اهلل ضفيب : ألُٓا ُفؿ املتخػأ يف املػىن فيه ٌرو ؛ اجلٍيث إىل راةً 
ٔسّ ، أول ٌا أكٔل أين أمحػ اهلل : وٌرو ـيتٔدّ ْؼه املفأىث ةلٔهل  اذلي حلػم وعؽج الهرس ىلع ال

ٔ أُّ ٌَ ةاب اإلعتار ةاجلٍو وغييّ سؽى دماغث ٌَ املخلػٌني واملخأعؽدَ اكملربر   د والؾساج والف رايفر ذنؽه ْو
 وأيب ةكؽ ةَ ٌاْؽ وغييّ أكرث اجلطٔدني .

 الّ ابتدا٤ مٛ إْٞ يٛشز (   ... ) ٚبعد ذات ايهطس تؿشب اـرب 
ؼه الالم ضلٓا أن حػعو ىلع جئز دعٔل الم االةخػاء ىلع عرب إن املهفٔرة  وحٔ إن زدػا ىلامً ْو

أول الالكم ألن هلا نػر الالكم فطلٓا أن حػعو ىلع إن وحٔ إلن زدػا كامً ىكَ ملا اكُج الالم ليخأكيػ وإن 
ٔا اجلٍع ةني ضؽفني ةٍػىن واضػ فأعؽوا الالم إىل اخلرب وال حػعو ْؼه الالم ىلع عرب ةايق أعٔات  ليخأكيػ نْؽ

 .لٔل ىػو زدػا ىلامً إن فال ح
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 وأساز الهٔفئن دعٔهلا يف عرب ىكَ وأنلػوا : 
 ٚيهٓين َٔ سبٗا يعُٝد (  ...  ) ًَْٜٛٛين يف سب ي٢ًٝ عٛاذيٞ 

 وعؽج ىلع أن الالم زامػة نٍا كؼ زدادحٓا يف عرب أمىس وحٔ كٔهل : 
 ؾكاٍ َٔ ضأيٛا أَط٢ جملٗٛدا (   ...     ) َسٚا عذاىل ؾكايٛا نٝـ ضٝدنِ 

ٔدا : أي   وكٍا زدػت يف عرب املتخػأ كؼوذا نلٔهل : ، أمىس دلٓ
 ( ) أّ اؿًٝظ يعذٛش غٗسب٘        ...      تسق٢ َٔ ايًشِ بععِ ايسقب١ 

ٔضث  ةفخص أن ، إال أًُٓ حلأكئن اىٍػام : وكػ كؽىء كاذا ، وأساز املربد دعٔهلا يف عرب أن املفخ
 .ودخغؽج أييا ىلع زدادة الالم 
 ( ـــا اٍ َا نسقٝــٚال َٔ األؾع ... ًٜٞ ذٟ ايالّ َا قد ْؿٝا ) ٚال 

 يكد مسا ع٢ً ايعدا َطتشٛذا (  ...  إٕ ذا ـــد نـــ) ٚقد ًٜٝٗا َع ق
 :  م وكػ ورد يف اللػؽ نلٔهلإذا اكن عرب إن ٌِفيا لً حػعو غييّ الالم فال حلٔل إن زدػا ملا يلٔ

 يال َتػابٗإ ٚال ضٛا٤ (   ...  ا ـا ٚتسنــ) ٚأعًِ إٕ تطًُٝ
وأكار ةلٔهل وال ٌَ األفػال ٌا نؽىيا إىل أُّ إذا اكن اخلرب ٌاىيا ٌخرصفا ي ر ٌلؽون ةلػ لً حػعو 

لام   .غييّ الالم فال حلٔل إن زدػا لؽيض وأساز ذلم الهفايئ ْو
وي ر ، إن زدػا ى رىض : وحٔ ، فإن اكن اىفػو مياراع دعيج الالم غييّ وال فؽق ةني املخرصف 

إن زدػا ـٔف : وحٔ ، ْؼا إذا لً حلرتن ةّ الفني أو ـٔف فإن اكرتُج ةّ ، إن زدػا حلؼر الرش : وحٔ ، املخرصف 
ٔاز دعٔل الالم غييّ عالف  فيشٔز إذا اكن ـٔف ىلع الهطيص وأٌا إذا اكن الفني ، يلٔم أو ـيلٔم فيف س

 .فلييو 
ٔاز دعٔل الالم غييّ  وإذا اكن ٌاىيا ي ر ٌخرصف فظاْؽ إن زدػا جلػً : فخلٔل ، الكم املهِف س

ؼا ٌؼْب األعفق واىفؽر ، وإن غٍؽا بلئؿ الؽسو ، الؽسو   .واملِلٔل أن ـيتٔدّ ال جيزي ذلم ، اء ْو
ؼا ْٔ املؽاد ةلٔهل وكػ يييٓا ٌع كػ ، فإن كؽن املايض املخرصف ةلػ ساز دعٔل الالم غييّ  : وحٔ ، ْو

 م .إن زدػا ىلػ كا
 ٚايؿؿٌ ٚامسا سٌ قبً٘ اـرب (     ...  ) ٚتؿشب ايٛاضط َعٍُٛ اـرب 

ٔـً ةني اـً إن واخلرب  ، إن زدػا ىٍػامم آكو : وحٔ ، حػعو الم االةخػاء ىلع ٌػٍٔل اخلرب إذا ح
 .ودنتيغ أن يكٔن اخلرب ضينئؼ مما يهص دعٔل الالم غييّ نٍا ٌريِا 
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فإن اكن اخلرب ال يهص دعٔل الالم غييّ لً يهص دعٔهلا ىلع املػٍٔل نٍا إذا اكن اخلرب فػال ٌاىيا 
وأساز ذلم             ، زدػا ىٍػامم أكو إن : فال حلٔل ، ٌخرصفا ي ر ٌلؽون ةلػ لً يهص دعٔل الالم ىلع املػٍٔل 

 ةػيًٓ .
ٔـً حنتيٓا ىلع  أُٓا ال حػعو ىلع املػٍٔل إذا حأعؽ فال وإٍُا كال املهِف وحهطب الٔاـً أي املخ

 .إن زدػا آكو ىٍػامم  : حلٔل
ٔـً ال حػعو ىلع اخلرب  إن زدػا : فال حلٔل ، وأكػؽ كٔهل ةأن الالم إذا دعيج ىلع املػٍٔل املخ

ٔـً ، ىٍػامم آللك  وضىك ، وكػ ـٍع ذلم كييال ، وذلم ٌَ سٓث أُّ عهم دعٔل الالم ةٍػٍٔل اخلرب املخ
 الكًٌٓ إين بلطٍػ اهلل لهاىص .ٌَ 

وكال ، إن زدػا هلٔ اىلامً  : وحٔ، وأكار ةلٔهل واىفهو إىل أن الم االةخػاء حػعو ىلع ىٍ ر اىفهو 
ٔ ىٍ ر اىفهو ، فٓؼا اـً إن ،  ) إن ْذا هلٔ اىلطص احلق (: اهلل حػاىل  واىلهم ، ودعيج غييّ الالم ، ْو

 .عرب إن 
يم ىٍ ر اىفهو  فئ لً حأت ةٓٔ ، زدػ ْٔ اىلامً : وذلم إذا كيج ؛ و ةني اخلرب والهفث ألُّ يفه؛ ـو

ػني أن يكٔن اىلامً عربا ح (ْٔـ)فيٍا أحيج ة، الضخٍو أن يكٔن اىلامً نفث لؾدػ وأن يكٔن عربا غِّ 
ٔـً ةني املتخػأ واخلرب ، غَ زدػ  أو ةني ٌا أنيّ املتخػأ ، زدػ ْٔ اىلامً : وحٔ ، ورشط ىٍ ر اىفهو أن يخ

 .إن زدػا هلٔ اىلامً : وحٔ ، واخلرب 
ً إذا حأعؽ غَ اخلرب وحٔ إن يف  وأكار ةلٔهل واـٍا ضو كتيّ اخلرب إىل أن الم االةخػاء حػعو ىلع ااـل

 والكٌّ يلػؽ أييا ةأُّ إذا دعيج الالم ىلع ىٍ ر،  ) وإن لم ألجرا غري ممِٔن (: ادلار لؾدػا كال اهلل حػاىل 
ٔ نؼلم  ً املخأعؽ لً حػعو ىلع اخلرب ْو إن ىيف ادلار  : وال، ٔ ىلامً إن زدػا هل: فال حلٔل ، اىفهو أو ىلع ااـل

 لؾدػا.
ً واخلرب أن لك ٌػٍٔل  ٔـً ةني ااـل وٌلخىض إٌالكّ يف كٔهل إن الم االةخػاء حػعو ىلع املػٍٔل املخ

ٔـً ساز دعٔل الالم غييّ اكملفػٔل الرصدص واجل ٔن ىلع اجلطٔدر  وكػ ُمر ، ار واملشؽور واىظؽف واحلال إذا ح
 . إن زيدا لضاحاك رانب: فال حلٔل ، ٌِع دعٔل الالم ىلع احلال 

 ٌ ( ـاهلا ٚقد ٜبكٞ ايعُـإعُ  ...   ) ٚٚؾٌ َا برٟ اؿسٚف َبطٌ 
إذا احهيج ٌا ي ر املٔنٔىث ةإن وأعٔاحٓا نفخٓا غَ اىػٍو إال حلج فإُّ جئز فيٓا اإلغٍال واإلٍْال 

َر  وكأنر  وكؼلم أنر ، وال جئز ُهب زدػ ، إٍُا زدػ كامً : فخلٔل ،  وإن ، حلخٍا زدػ كامً : وحلٔل ،  وىػور  وىك
 .حلخٍا زدػا كامً  : فليج، كئج ُهتج زدػا 
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وكػ حػٍو ، رمحّ اهلل حػاىل أن ٌا إن احهيج ةٓؼه األضؽف نفخٓا غَ اىػٍو  وظاْؽ الكم املهِف
ؼا ٌؼْب دماغث ٌَ اجلطٔدنير  ، إٍُا زدػا كامً : وضىك األعفق والهفاىئ ، اج واةَ الرسر   اكلؾسايجر كييال ْو

ٔ أُّ ال يػٍو ٌِٓا ٌع ٌا إال حلج ، والهطيص املؼْب األول   . يئ فلاذ  وأٌا ٌا ضاكه األعفق والهفا، ْو
واملؽاد ٌَ املٔنٔىث ، واضرتزُا ةغ ر املٔنٔىث ٌَ املٔنٔىث فإُٓا ال حكفٓا غَ اىػٍو ةو حػٍو ٌػٓا 

إن : وحٔ ، واىيت ٌم ٌلػرة ةاملهػر ، إن اذلي غِػك ضفَ : أي ، إن ٌا غِػك ضفَ  : وحٔ، اىيت ةٍػىن اذلي 
 .إن فػيم ضفَ : أي ، ٌا فػيج ضفَ 

 َٓؿٛب إٕ بعد إٔ تطتهُال (  ...   َعطٛؾا ع٢ً) ٚدا٥ص زؾعو 
ً اذلي ةػػه وسٓان   :أي إذا أيت ةػػ اـً إن وعربْا ةػاٌف ساز يف ااـل

 .اجلهب غٍفا ىلع اـً إن وحٔ إن زدػا كامً وغٍؽا :  أحدٍْا
، حمو اـً إن ، فامللٓٔر أُّ ٌػٍٔف ىلع واعخيف فيّ ، إن زدػا كامً وغٍؽو : وحٔ ، الؽفع :  واثلاين

ؼا يلػؽ ةّ ظاْؽ الكم املهِف ، لهُّٔ ٌتخػأ ؛ فإُّ يف األنو مؽفٔع   ، ْو
ٔ الهطيص وذْب كٔم إىل أُّ ٌتخػأ وعربه حمؼوف   .واتللػيؽ وغٍؽو نؼلم ْو

 كتو أن حأعؼ عربْا حػني اجلهب غِػ دمٓٔر اجلطٔدنير : أي ، فإن اكن اىػٍف كتو أن تفخهٍو إن 
 .وأساز ةػيًٓ الؽفع ، وإُم وزدػا ذاْتان ، إن زدػا وغٍؽا كامٍان : فخلٔل ، 

 َٔ دٕٚ يٝت ٚيعٌ ٚنإٔ (  ...  ٚإٔ ) ٚأؿكت بإٕ يهٔ 
َر  ٔضث وىك غيٍج أن زدػا : فخلٔل ، يف اىػٍف ىلع اـٍٍٓا ضكً إن املهفٔرة  ضكً أن املفخ

وكؼلم ، ٍان ةاجلهب فلً غِػ اجلٍٓٔر غيٍج أن زدػا وغٍؽا كام: وحلٔل ، ةؽفع غٍؽو وُهتّ ، كامً وغٍؽو 
غٍؽا وعادلا وٌا زدػ كامٍا ىكَ ، ةِهب عادل ورفػّ ، ٌا زدػ كامٍا ىكَ غٍؽا ٌٍِيق وعادلا : حلٔل 

 .ةاجلهب فلً ، ٌٍِيلان 
ٔاء حلػم املػٍٔف أو حأعؽ ، وأٌا حلج وىػو وكأن  حلج زدػا : فخلٔل ، فال جئز ٌػٓا إال اجلهب ـ

وأساز ،  وىػور  وال جئز رفػّ وكؼلم نأنر ، ةِهب غٍؽو يف املراىني ، وحلج زدػا كامً وغٍؽا ، وغٍؽا كامٍان 
 .لػٌا وٌخأعؽا ٌع األضؽف اثلالذث اىفؽاء الؽفع فيّ ٌخ

 ٚتًصّ ايالّ إذا َا تٌُٗ (  ...  ٌ ــٌ ايعُــت إٕ ؾكـ) ٚخؿؿ
 ٙ َعتُدا ( َا ْاطل أزاد  ... ) ٚزمبا اضتػين عٓٗا إٕ بدا 

وإذا أٍْيج لؾٌخٓا الالم ، إن زدػ ىلامً : فخلٔل ، إذا عففج إن فاألكرث يف لفان اىػؽب إٍْاهلا 
 .إن زدػا كامً : فخلٔل ، ودلو إغٍاهلا ، فاركث ةيِٓا وبني إن اجلافيث 
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ألُٓا ال حيخبؿ واحلاىث ؛ وضىك اإلغٍال ـيتٔدّ واألعفق رمحٍٓا اهلل حػاىل فال حيؾٌٓا ضينئؼ الالم 
ً وحؽفع اخلرب ؛ ةاجلافيث  ْؼه ٔد ، ألن اجلافيث ال حِهب ااـل وإٍُا حيخبؿ ةإن اجلافيث إذا أٍْيج ولً يظٓؽ املله
ٔد ةٓا فلػ يفخغىن غَ الالم نلٔهل ، ةٓا   :فإن ظٓؽ املله

 ٚإٕ َايو ناْت نساّ املعادٕ (  ...  ) ٚمٔ أبا٠ ايكِٝ َٔ آٍ َايو 
ؼا ، ألن املػىن ىلع اإلذتات ؛ ألُٓا ال حيخبؿ ةاجلافيث  ؛ الالمفطؼفج ، وإن ٌالم لاكُج : اتللػيؽ  ْو

 .خغىن غِٓا إن ةػا إىل آعؽ ابليج وربٍا اـ: ْٔ املؽاد ةلٔهل 
واعخيف اجلطٔدٔن يف ْؼه الالم ْو ٌم الم االةخػاء أدعيج ليفؽق ةني إن اجلافيث وإن املغففث ٌَ 

 .اثللييث أم ٌم الم أعؽى اسخيتج ليفؽق 
وحظٓؽ فامػة ْؼا اخلالف يف مفأىث سؽت ةني  أُٓا الم االةخػاء دعيج ليفؽق ـيتٔدّ يػل ىلع والكم

اةَ أيب اىػافيث واةَ األعرض وًم كٔهل ) كػ غيٍِا إن نِج ملؤٌِا ( فٍَ سػيٓا الم االةخػاء أوسب نرس إن 
 .وٌَ سػيٓا الٌا أعؽى اسخيتج ليفؽق فخص أن 

ٍٓا ةني أيب احلفَ يلع ةَ ـييٍان ابلغػادي األعفق الهغ ر وسؽى اخلالف يف ْؼه املفأىث كتي
وكال ، فلال اىفاريس ٌم الم ي ر الم االةخػاء اسخيتج ليفؽق وبّ كال اةَ أيب اىػافيث ، وبني أيب يلع اىفاريس 

 .األعرض   أدعيج ليفؽق وبّ كال اةَ األعفق الهغ ر إٍُا ٌم الم االةخػاء 
 ال (ـتًؿٝ٘ غايبا بإٕ ذٟ َٛؾ ...  ا ؾال ــ) ٚايؿعٌ إٕ مل ٜو ْاضد

وظَ ، اكن وأعٔاحٓا : وحٔ ، إذا عففج إن فال يييٓا ٌَ األفػال إال األفػال اجلاـغث لالةخػاء 
) وإن يكاد اذليَ : وكال اهلل حػاىل ،  ) وإن اكُج لهترية إال ىلع اذليَ ْدى اهلل (: كال اهلل حػاىل ، وأعٔاحٓا 

ً (كفروا ىزيىلُٔم   . ) وإن وجدُا أكرثًْ ىفاسلني (: وكال اهلل حػاىل ،  ةأةطاْر
إن يؾدِم جلففم : ) وٌِّ كٔل ةػو اىػؽب ، اغبلا : وإحلّ أكار ةلٔهل ، أن يييٓا ي ر اجلاـظ  ودلور 

 وٌِّ كٔل اللاغؽ : ( كام ألُا إن : ) وأساز األعفق ( ،  إن كِػج اكحتم لفٌٔا : ) وكٔهلً ،  ( وإن يليِم هليّ
 ُتعُد ( ـ١ ايـت عًٝو عكٛبـسً...         ا ـُطًُـ) غًت ميٝٓو إٕ قتًت ي
 ( ٚاـرب ادعٌ مج١ً َٔ بعد إٔ     . ..    ٔ ـا اضتهـ) ٚإٕ ؽؿـ إٔ ؾامسٗ

ٔحث ةليج ىلع ٌا اكن هلا ٌَ اىػٍو  ىكَ ال يكٔن اسٍٓا إال ضٍري الشأن ، إذا خففج أن املفخ
فأن خمففث ٌَ اثللييث واـٍٓا ىٍ ر ، غيٍج أن زدػ كامً : وذلم وحٔ ،  وخربْا ال يكٔن إال مجيث، حمذوفا 
ٔ حمؼوف ، اللأن  غيٍج أُّ زدػ : واتللػيؽ ، دميث يف مٔىع رفع عرب أن ،  وزدػ كامً ، أُّ : واتللػيؽ ، ْو

ٔ ي ر ىٍ ر اللأن نلٔهل ، كامً   : وكػ يربز اـٍٓا ْو
 طالقو مل أغٌ ٚأْت ؾدٜل (    ...    ) ؾًٛ أْو يف ّٜٛ ايسخا٤ ضأيتين 
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9 

 ( ــا ٘ ممتٓعــٔ تؿسٜؿـِ ٜهـٚي   ...      اــٔ دعــال ٚمل ٜهــٔ ؾعـ) ٚإٕ ٜه
 ٛ ( ـس يـٌ ذنـٛ ٚقًٝـتٓؿٝظ اٚي   ...      ) ؾاألسطٔ ايؿؿٌ بكد أٚ ْؿٞ أٚ 

إذا وكع عرب أن املغففث دميث اـٍيث لً حيخز إىل فانو فخلٔل غيٍج أن زدػ كامً ٌَ ي ر ضؽف 
هلإ إال ْٔ فٓو أُخً  ) وأن ال: نلٔهل حػاىل ، فانو ةني أن وعربْا إال إذا كهػ اجليف فيفهو ةيٍِٓا حبؽف اجليف 

 . مسئٍن (
وإن وكع عربْا دميث فػييث فال خيئ إٌا أن يكٔن اىفػو ٌخرصفا أو ي ر ٌخرصف فإن اكن ي ر 

) وأن غىس أن : وكٔهل حػاىل ، ) وأن ىيس لإلنسان إال ٌا سىع ( : ٌخرصف لً يؤت ةفانو وحٔ كٔهل حػاىل 
 .يكٔن كد اكرتب أجيًٓ ( 

)واخلامسث : ن داعء لً يفهو نلٔهل حػاىل وإن اكن ٌخرصفا فال خيئ إٌا أن يكٔن داعء أوال فإن اك
 .ييب ( ةهيغث املايض وإن لً يكَ داعء يف كؽاءة ٌَ كؽأ )أن غضب اهلل غييٓا ( 

، جئز اىفهو وحؽكّ : وكاىج فؽكث ًٌِٓ املهِف ، جيب أن يفهو ةيٍِٓا إال كييال : فلال كٔم 
 واىفانو أضػ أربػث أكياء ، واألضفَ اىفهو 

 . ) وُػيً أن كد ضدكخِا (:  حػاىل نلٔهل،  كد:  األول
ٔ الفني أو ـٔف ،  حرف اتلِفيس:  اثلاين ) غيً أن سيهٔن ٌِكً : فٍرال الفني كٔهل حػاىل ، ْو

 كٔل اللاغؽ :  (ـٔف)وٌرال ،  ( مرىض
 دزا ( ــٌ َا قـٛف ٜأتٞ نـإٔ ض ...   ـ٘س٤ ٜٓؿعـُـِ ايــ) ٚاعًِ ؾعً

حيسب اإلنسان  أ ): وكٔهل حػاىل ،  ) أفال يرون أن ال يرجع إحلًٓ كٔال (: نلٔهل حػاىل ،  اجليف:  اثلاىد
 . حيسب أن لً يره أحد ( ) أ : حػاىل وكٔهل،  أن ىَ جنٍع غظاٌّ (

ٔا ىلع : وٌِّ كٔهل حػاىل ، وكو ٌَ ذنؽ نُٔٓا فانيث ٌَ اجلطٔدني ،   لٔ:  الراةع ) وأن لٔ اسخلام
، ومما ساء  لذليَ يرذٔن األرض ٌَ ةػد أْيٓا أن لٔ نشاء أضتِاًْ ةذُٔبًٓ () أولً يٓد : وكٔهل ، اىطريلث ( 

 ةػون فانو كٔهل : 
 ؤٍ ( ـِ ضـٛا بأععـقبٌ إٔ ٜطأي   ...     ادٚا ـٕٛ ؾذـ) عًُٛا إٔ ٜؤًَ

 (أن)أن : واىلٔل اثلاين ، يف كؽاءة ٌَ رفع ) يخً ( يف كٔل  ملَ أراد أن يخً الرضاغث ()وكٔهل حػاىل : 
 .ةػػه كؼوذا  (يخً)وارحفع ، امليارع  ىيفج خمففث ٌَ اثللييث ةو ٌم اجلانتث ليفػو
 َٓؿٛبٗا ٚثابتا أٜكا زٟٚ (    ...     ) ٚخؿؿت نإٔ أٜكا ؾٟٓٛ 

، إذا عففج نأن ُٔي اـٍٓا وأعرب غِٓا جبٍيث اـٍيث وحٔ نأن زدػ كامً أو دميث فػييث مهػره ةيً 
 :نلٔل اللاغؽ ، أو مهػرة ةلػ ، مس ( ةاأل) نأن لً حغَ  :نلٔهل حػاىل 
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10 

 ملا تصٍ بسسايٓا ٚنإٔ قد (   ...    ) أؾد ايرتسٌ غري إٔ زنابٓا 
ٔ ىٍ ر اللأن، فاـً نأن يف ْؼه األٌريث حمؼوف ، وكأن كػ زاىج : أي  نأُّ زدػ  : واتللػيؽ ، ْو

ؼا ٌػىن كٔهل ، واجلٍيث اىيت ةػػْا عرب غِٓا ، وكأُّ كػ زاىج ، وكأُّ لً حغَ ةاألمؿ  ، كامً فِٔي : ْو
 :وٌِّ كٔهل ، بٓا ولهِّ كييو وذاةخا أييا روي إىل أُّ كػ روى إذتات ٌِهٔ: وأكار ةلٔهل ، ٌِهٔبٓا 

 نإٔ ثدٜٝ٘ سكإ (  ... ) ٚؾدز َػسم ايٓشس 
ٔ ٌِهٔب ةاحلاء ، اـً نأن : فرػييّ  ، نأن ذػياه ضلان : وروي ، عرب نأن : وضلان ، ألُّ ٌرىن ؛ ْو

ٔ ىٍ ر اللأن ، اـً نأن حمؼوفا  : فيهٔن ٌتخػأ وعرب يف : وذػياه ضلان ، نأُّ ذػياه ضلان : واتللػيؽ ، ْو
وساء ةاألىف ىلع ىغث ٌَ جيػو املرىن ةاألىف ، اـً نأن  ( : ذػياه)وحيخٍو أن يكٔن ، مٔىع رفع عرب نأن 

 .يف األضٔال لكٓا 
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11 

 ال اييت يٓؿٞ اؾٓظ
 هسٙ ... َؿسد٠ دا٤تو أٚ َهسزٙ () عٌُ إٕ ادعٌ يال يف ْ

ْؼا ْٔ اىلفً اثلاىد ٌَ احلؽوف اجلاـغث لالةخػاء وٌم ال اىيت جليف اجلنؿ واملؽاد ةٓا ال اىيت 
ً ةػػْا يم ىلع اـخغؽاق اجليف ليشنؿ لكّ كهػ ةٓا اتلِه وإٍُا كيج اتلِهيم اضرتازا غَ اىيت يلع ااـل

مؽفٔاع وحٔ ال رسو كامٍا فإُٓا ىيفج ُها يف ُيف اجلنؿ إذ حيخٍو ُيف الٔاضػ وُيف جلنؿ فتخلػيؽ إرادة ُيف 
اجلنؿ ال جئز ال رسو كامٍا ةو رسالن وبخلػيؽ إرادة ُيف الٔاضػ جئز ال رسو كامٍا ةو رسالن وأٌا ال ْؼه 

وٌم حػٍو غٍو إن فخِهب املتخػأ اـٍا هلا وحؽفع فال جئز ال رسو كامً ةو رسالن  فيه جليف اجلنؿ ىيؿ إال
اخلرب عربا هلا وال فؽق يف ْؼا اىػٍو ةني املفؽدة وٌم اىيت لً حخهؽر وحٔ ال يالم رسو كامً وبني املهؽرة وحٔ ال 

 ضٔل وال كٔة إال ةاهلل 
ً وال يكٔن اـٍٓا وعربْا إال ُكؽة فال حػٍو يف املػؽفث وٌا ورد ٌَ ذلم مؤول ةِهؽة نلٔهل

ً هلا ودػل ىلع أُّ ٌػامو ٌػاميث اجلهؽة ونفّ ةاجلهؽة  كييث وال أةا ضفَ هلا فاتللػيؽ وال مفىم ةٓؼا ااـل
نلٔهل حػاىل ( ) ال فيٓا  نلٔلم ال أةا ضفَ ضالال هلا وال يفهو ةيِٓا وبني اـٍٓا فإن فهو ةيٍِٓا أىغيج

 .نؽ رافػّ ( ) فاُهب ةٓا ميافا أو ميارغّ ... وبػػ ذاك اخلرب اذئل ( 
 .. سٍٛ ٚال ق٠ٛ ٚايجاْٞ ادعال () ٚزنب املؿسد ؾاؼا نال . 

 ) َسؾٛعا أٚ َٓؿٛبا أٚ َسنبا ... ٚإٕ زؾعت أٚال ال تٓؿبا (

ٔال احلال األول أن يكٔن ميافا وحٔ ال يالم رسو ضارض احلال  ال خيئ اـً ال ْؼه ٌَ ذالذث أض
واملؽاد ةّ لك اـً هل حػيق ةٍا ةػػه إٌا ةػٍو وحٔ ال ٌاىػا اثلاين أن يكٔن مياراع ليٍياف أي ملاةٓا هل 

ستال ظاْؽ وال ع را ٌَ زدػ رانب وإٌا ةػٍف وحٔ ال ذالذث وذالذني غِػُا ويفىم امللتّ ةاملياف ٌٍٔال 
وممٍٔال أي ممػودا وضكً املياف وامللتّ ةّ اجلهب ىفظا نٍا ٌرو واحلال اثلاىد أن يكٔن ٌفؽدا واملؽاد 

ا ىيؿ ةٍياف وال ملتّ ةاملياف فيػعو فيّ املرىن واملشٍٔع وضهٍّ ابلِاء ىلع ٌا اكن يِهب ةّ ةّ ِْا ٌ
ىرتكتّ ٌع ال ون رورحّ ٌػٓا اكليشء الٔاضػ فٓٔ ٌػٓا نغٍفث غرش وىكَ حميّ اجلهب ةال ألُّ اـً هلا 

وال كٔة إال ةاهلل واملرىن فاملفؽد اذلي ىبؿ ةٍرىن وال دلٍٔع يبىن ىلع اىفخص ألن ُهتّ ةاىفخطث وحٔ ال ضٔل 
ٔ احلاء وحٔ ال مفيٍني لم وال مفيٍني فٍفيٍني  ودمع املؼنؽ الفالً يبِيان ىلع ٌا اكُا يِهتان ةّ ْو

وذْب الهٔفئن والؾساج إىل أن رسو يف كٔلم ال ٌع ال نٍا ةىن رسو ىرتكتّ ٌػٓا  ومفيٍني ٌتنيان ىرتكتٍٓا
 ةِاء وذْب املربد إىل أن مفيٍني ومفيٍني ٌػؽبان رسو ٌػؽب وأن فخطخّ فخطث إغؽاب ال فخطث 

ٔ الهرس فخلٔل ال مفيٍات لم  وأٌا دمع املؤُد الفالً فلال كٔم ٌتين ىلع ٌا اكن يِهب ةّ ْو
 ةكرس اتلاء وٌِّ كٔهل :
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 ) إٕ ايػباب ايرٟ فد عٛاقب٘ ... ؾٝ٘ ًْر ٚال يرات يًػٝب ( 

 وأساز ةػيًٓ اىفخص وحٔ ال مفيٍات لم 
هِف وبػػ ذاك اخلرب اذنؽ رافػّ ٌػِاه أُّ يؼنؽ اخلرب ةػػ اـً ال مؽفٔاع والؽافع هل ال غِػ وكٔل امل

ً ٌفؽدا  املهِف ودماغث وغِػ ـيتٔدّ الؽافع هل إن اكن اـٍٓا ميافا أو ملتٓا ةاملياف وإن اكن ااـل
ُّ عرب املتخػأ ألن ٌؼْتّ فاعخيف يف رافع اخلرب فؼْب ـيتٔدّ إىل أُّ ىيؿ مؽفٔاع ةال وإٍُا ْٔ مؽفٔع ىلع أ

ً املؽفٔع ةػػٍْا عرب غَ ذلم املتخػأ ولً حػٍو ال غِػه يف  أن ال واـٍٓا املفؽد يف مٔىع رفع ةاالةخػاء وااـل
 ً  .ْؼه الهٔرة إال يف ااـل

يٍج فيٍٓا ٌع املياف وذْب األعفق إىل أن اخلرب مؽفٔع ةال فخهٔن ال اعميث يف اجلؾءيَ نٍا غ
ً الٔاكع ةػػْا ةػاٌف وُكؽة ٌفؽدة  وأكاروامللتّ ةّ  ةلٔهل واثلاين اسػال إىل أُّ إذا أىت ةػػ ال وااـل

ع ال وحكؽرت ال وحٔ ال ضٔل وال كٔة إال ةاهلل جئز فيٍٓا مخفث أوسّ وذلم ألن املػٍٔف غييّ إٌا أن يبىن ٌ
 :  فإن ةين ٌػٓا ىلع اىفخص ساز يف اثلاين ذالذث أوسّىلع اىفخص أو يِهب أو يؽفع 

األول ابلِاء ىلع اىفخص ىرتكتّ ٌع ال اثلاُيث وحكٔن ال اثلاُيث اعميث غٍو إن وحٔ ال ضٔل وال كٔة إال 
 اثلاين اجلهب غٍفا ىلع حمو اـً ال وحكٔن ال اثلاُيث زامػة ةني اىػاٌف واملػٍٔف وحٔ ال ضٔل وال، ةاهلل 

 كٔة إال ةاهلل وٌِّ كٔهل : 
 ) ال ْطب ايّٝٛ ٚال خ١ً ... اتطع اـسم ع٢ً ايساقع ( 

اثلاىد الؽفع وفيّ ذالذث أوسّ األول أن يكٔن ٌػٍٔفا ىلع حمو ال واـٍٓا ألٍُٓا يف مٔىع رفع 
ةاالةخػاء غِػ ـيتٔدّ وضينئؼ حكٔن ال زامػة اثلاين أن حكٔن ال اثلاُيث غٍيج غٍو ىيؿ اثلاىد أن 

 كٔة إال ةاهلل وٌِّ كٔهل :  لالغٍو فيّ وذلم وحٔ ال ضٔل وال يكٔن مؽفٔاع ةاالةخػاء وىيؿ
 ) ٖرا يعُسنِ ايؿػاز بعٝٓ٘ ... ال أّ يٞ إٕ نإ ذاى ٚال أب ( 

وإن ُهب املػٍٔف غييّ ساز يف املػٍٔف األوسّ اثلالذث املؼنٔرة أغين ابلِاء والؽفع واجلهب وحٔ 
فع املػٍٔف غييّ ساز يف اثلاين وسٓان األول ابلِاء ىلع اىفخص وإن روال امؽأة وال امؽأة وال امؽأة  ال يالم رسو

 رسو وال امؽأة وٌِّ كٔهل :  وحٔ ال رسو وال امؽأة وال يالم
 ) ؾال يػٛ ٚال تأثِٝ ؾبٗا ... َٚا ؾاٖٛا ب٘ أبدا َكِ ( 

إٍُا ساز وال جئز اجلهب ليراين ألُّ  امؽأة وال يالم رسو وال امؽأة واثلاين الؽفع وحٔ ال رسو وال
املهِف وإن رفػج أوال  فيٍا حلػم ليػٍف ىلع حمو اـً ال و ال ِْا ىيفج ةِانتث فيفلً اجلهب وهلؼا كال

 ) وٌفؽدا ُػخا ملتين ةيل ... فافخص أو اُهنب أو ارفع حػػل ( ال حِهتا 
 أوسّ : ةفانو ساز يف اجلػج ذالذث  إذا اكن اـً ال ٌتنيا وُػج ةٍفؽد يييّ أي لً يفهو ةيِّ وبيِّ
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 اـً ال وحٔ ال رسو ظؽدف األول ابلِاء ىلع اىفخص ىرتكتّ ٌع
 ة ملطو اـً ال وحٔ ال رسو ظؽدفا اثلاين اجلهب مؽااع

 .يتٔدّ نٍا حلػم وحٔ ال رسو ظؽدفاثلاىد الؽفع مؽااعة ملطو ال واـٍٓا ألٍُٓا يف مٔىع رفع غِػ ـ
 ع اقؿد () ٚغري َا ًٜٞ ٚغري املؿسد ... ال تي ٚاْؿب٘ أٚ ايسؾ

حلػم يف ابليج اذلي كتو ْؼا أُّ إذا اكن اجلػج ٌفؽدا واملِػٔت ٌفؽدا ووحلّ اجلػج ساز يف اجلػج 
ذالذث أوسّ وذنؽ يف ْؼا ابليج أُّ إن لً يو اجلػج املفؽد املِػٔت املفؽد ةو فهو ةيٍِٓا ةفانو لً جيؾ ةِاء 

ػّ وحٔ ال رسو فيٓا ظؽدف أو ُهتّ وحٔ ال اجلػج فال حلٔل ال رسو فيٓا ظؽدف ةبِاء ظؽدف ةو يخػني رف
ً وٌع  رسو فيٓا ظؽدفا وإٍُا ـلً ابلِاء ىلع اىفخص ألُّ إٍُا ساز غِػ غػم اىفهو ىرتكب اجلػج ٌع ااـل
اىفهو ال يٍكَ اىرتكيب نٍا ال يٍكَ اىرتكيب إذا اكن املِػٔت ي ر ٌفؽد وحٔ ال ٌاىػا ستال ظؽدفا وال 

 ِػٔت ٌفؽدا نٍا ٌرو أو ي ر ٌفؽد فخص يف اجلػج غِػ اىفهو ةني أن يكٔن املفؽق يف اٌخِاع ابلِاء ىلع اى
وأكار ةلٔهل وي ر املفؽد إىل أُّ إن اكن اجلػج ي ر ٌفؽد اكملياف وامللتّ ةاملياف حػني رفػّ أو 

فهو ُهتّ فال جئز ةِاؤه ىلع اىفخص وال فؽق يف ذلم ةني أن يكٔن املِػٔت ٌفؽدا أو ي ر ٌفؽد وال ةني أن ي
وضانو ٌا يف فيٓا وال يالم رسو فيٓا ناضب ةؽ ةيِّ وبني اجلػج أو ال يفهو وذلم وحٔ ال رسو ناضب ةؽ 

ابليخني أُّ إن اكن اجلػج ٌفؽدا واملِػٔت ٌفؽدا ولً يفهو ةيٍِٓا ساز يف اجلػج ذالذث أوسّ وحٔ ال رسو 
 ز ابلِاء.الؽفع أو اجلهب وال جئ ظؽدف وظؽدفا وظؽدف وإن لً يكَ نؼلم حػني

 ي٘ مبا يًٓعت ذٟ ايؿؿٌ اْت٢ُ (  ) ٚايعطـ إٕ مل تتهسز ال اسهُا ...

حلػم أُّ إذا غٍف ىلع اـً ال ُكؽة ٌفؽدة وحكؽرت ال جئز يف املػٍٔف ذالذث أوسّ الؽفع 
واجلهب وابلِاء ىلع اىفخص وحٔ ال رسو وال امؽأة وال امؽأة وال امؽأة وذنؽ يف ْؼا ابليج أُّ إذا لً حخهؽر ال 

ّ جئز فيّ الؽفع واجلهب وال جئز يف املػٍٔف ٌا ساز يف اجلػج املفهٔل وكػ حلػم يف ابليج اذلي كتيّ أُ
جئز فيّ ابلِاء ىلع اىفخص فخلٔل ال رسو وامؽأة وامؽأة وال جئز ابلِاء ىلع اىفخص وضىك األعفق ال رسو وامؽأة 

وكؼلم إذا اكن املػٍٔف ي ر امؽأة ذً ضؼفج ال ةابلِاء ىلع اىفخص ىلع حلػيؽ حكؽر ال فهأُّ كال ال رسو وال 
ٔاء حكؽرت ال وحٔ ال رسو وال يالم امؽأة أو لٌفؽد ال جئز فيّ إال ال ً حخهؽر وحٔ ال رسو ؽفع واجلهب ـ

ال رسو  ْؼا لكّ إذا اكن املػٍٔف ُكؽة فإن اكن ٌػؽفث ال جئز فيّ إال الؽفع ىلع لك ضال وحٔويالم امؽأة 
 ال رسو وزدػ فيٓا  وال زدػ فيٓا أو

 ٗاّ ( ) ٚأعط ال َع ُٖص٠ اضتؿٗاّ ... َا تطتشل دٕٚ االضتؿ

امؽ األضاكم اىيت  خفٓام ىلع ال اجلافيث ليشنؿ ةليج ىلع ٌا اكن هلا ٌَ اىػٍو ـو إذا دعيج ٍْؾة ااـل
ا فخلٔل أال رسو كامً وأال يالم رسو كامً وأال ٌاىػا ستال ظاْؽ وضكً املػٍٔف والهفث ةػػ  ـتق ذنْؽ
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خفٓام نطهٍٓا كتو دعٔهلا دعٔل ٍْ   حػاىل ِْا و ي لك ذلم حفهيو ْهؼا أٌيق املهِف رمحّ اهللؾة ااـل
خفٓام غَ اجليف فاحلكً نٍا ذنؽ ٌَ أُّ يتًف غٍيٓا ودميع ٌا  خفٓام اتلٔبيظ أو ااـل ٔ أُّ إذا كهػ ةااـل ْو

  رسٔع وكػ كتج وٌِّ كٔهل : فٍرال اتلٔبيظ كٔلم أالاكم اىػٍف والهفث وسٔاز اإلىغاء حلػم ذنؽه ٌَ أض
 ٚآذْت مبػٝب بعدٙ ٖسّ ( ) أال ازعٛا٤ ملٔ ٚيت غبٝبت٘ ... 

خفٓام غَ اجلىف كٔل  م أال رسو كامً وٌِّ كٔهل : وٌرال ااـل
 ) أال اؾطباز يط٢ًُ أّ هلا دًد ... إذا أالقٞ ايرٟ القاٙ أَجايٞ ( 

وإذا كهػ ةأال اتلٍين فٍؼْب املازين أُٓا حتًف ىلع دميع ٌا اكن هلا ٌَ األضاكم وغييّ يخٍىش إٌالق 
ً وال جئز إىغاؤْا وال الٔنف أاملهِف وٌؼْب ـيتٔ و اىػٍف ةالؽفع مؽااعة دّ أُّ يتًف هلا غٍيٓا يف ااـل

 ال ٌاء ٌاء ةاردا وكٔل اللاغؽ : وٌَ اـخػٍاهلا ليخٍين كٔهلً ألالةخػاء 
 ) أال عُس ٚىل َطتطاع زدٛع٘ ... ؾريأب َا أثأت ٜد ايػؿالت ( 

 ع ضكٛط٘ ظٗس ( ) ٚغاع يف ذا ايباب إضكاط اـرب ... إذا املساد َ

إذا دل دحلو ىلع عرب ال اجلافيث ليشنؿ وسب ضؼفّ غِػ اتلٍيٍيني واىٍاميني وكرث ضؼفّ غِػ 
ٔ كامً وسٔبا غِػ اتلٍيٍيني  احلشازدني وٌراهل أن يلال ْو ٌَ رسو كامً فخلٔل ال رسو وحتؼف اخلرب ْو

ٔازا غِػ احلشازدني وال فؽق يف ذلم ةني أن يكٔن اخلرب ي ر ظؽف وال سار ودلؽور نٍا ٌرو  واىٍاميني وس
فإن لً يػل ىلع اخلرب و ْو يف ادلار رسو فخلٔل ال رسو أو ظؽفا أو سارا ودلؽورا وحٔ أن يلال ْو غِػك رسو أ

  ر ٌَ اهلل ( وكٔل اللاغؽ :دحلو لً جيؾ ضؼفّ غِػ اجلٍيع وحٔ كٔهل ) ال أضػ أي
 ) ٚال نسِٜ َٔ ايٛيدإ َؿبٛح ... ( 

وإىل ْؼا أكار املهِف ةلٔهل إذا املؽاد ٌع ـلٌّٔ ظٓؽ واضرتز ةٓؼا مما ال يظٓؽ املؽاد ٌع ـلٌّٔ فإُّ 
 ال جئز ضينيؼ احلؼف نٍا حلػم 
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 ظٔ ٚأخٛاتٗا

 ا ... أعين زأ٣ خاٍ عًُت ٚددا () اْؿب بؿعٌ ايكًب دص٤ٟ ابتد

 ... سذا دز٣ ٚدعٌ ايًر ناعتكد ( ) ظٔ سطبت ٚشعُت َع عد 

 .. أٜكا بٗا اْؿب َبتدا ٚخربا ( ) ٖٚب تعًِ ٚاييت نؿريا .

ٚتٓكطِ إىل ٓاضد١ يالبتدا٤ ٖٚٛ ظٔ ٚأخٛاتٗا ٖرا ٖٛ ايكطِ ايجايح َٔ األؾعاٍ اي

ؾأَا أؾعاٍ ايكًٛب ؾتٓكطِ إىل قطُني ٍ ايكًٛب ٚايجاْٞ أؾعاٍ ايتشٌٜٛ قطُني أسدُٖا أؾعا

ٜدٍ ع٢ً ايٝكني ٚذنس املؿٓـ َٓٗا مخط١ زأ٣ ٚعًِ ٚٚدد ٚدز٣ ٚتعًِ ٚايجاْٞ أسدُٖا َا 

ٚسذا َُٓٗا َا ٜدٍ ع٢ً ايسدشإ ٚذنس املؿٓـ َٓٗا مثا١ْٝ خاٍ ٚظٔ ٚسطب ٚشعِ ٚعد 

 ٚدعٌ ٖٚب ؾُجاٍ زأ٣ قٍٛ ايػاعس : 

 غ٤ٞ ... قاٚي١ ٚأنجسِٖ دٓٛدا ( ) زأٜت اهلل أنرب نٌ 

نكٛي٘ تعاىل ) إِْٗ ٜسْٚ٘ د تطتعٌُ زأ٣ مبع٢ٓ ظٔ يًٝكني ٚقؾاضتعٌُ زأ٣ ؾٝ٘ 

 ُت شٜدا أخاى ٚقٍٛ ايػاعس : بعٝدا ( أٟ ٜعْٓٛ٘ َٚجاٍ عًِ عً

) عًُتو ايباذٍ املعسٚف ؾاْبعجت ... إيٝو بٞ ٚادؿات ايػٛم ٚاألٌَ ( َٚجاٍ ٚدد 

ٜا عسٚ ) دزٜت ايٛيف ايعٗد يؿاضكني ( َٚجاٍ دز٣ قٛي٘ : قٛي٘ تعاىل ) ٚإٕ ٚددْا أنجسِٖ 

 ٖٚٞ اييت مبع٢ٓ اعًِ قٛي٘ : ؾاغتبط ... ؾإٕ اغتباطا بايٛؾا٤ محٝد ( َٚجاٍ تعًِ 

َجٌ األؾعاٍ  ) تعًِ غؿا٤ ايٓؿظ قٗس عدٖٚا ... ؾبايؼ بًطـ يف ايتشٌٝ ٚاملهس ( ٖٚرٙ

تطتعٌُ خاٍ  َٚجاٍ ايداي١ ع٢ً ايسدشإ قٛيو خًت شٜدا أخاى ٚقدايداي١ ع٢ً ايٝكني 

 يًٝكني نكٛي٘ :

 دعا٢ْ ايػٛاْٞ عُٗٔ ٚخًتين ... يٞ اضِ ؾال أدع٢ ب٘ ٖٚٛ أٍٚ (  )

ٚظٓٓت شٜدا ؾاسبو ٚقد تطتعٌُ يًٝكني نكٛي٘ تعاىل ) ٚظٓٛا إٔ ال ًَذأ َٔ اهلل إال 

 ٚقد تطتعٌُ يًٝكني نكٛي٘ :  إيٝ٘ ( ٚسطبت شٜدا ؾاسبو

 ) سطبت ايتك٢ ٚاؾٛد خري ػاز٠ ... زباسا إذا َا املس٤ أؾبح ثاقال ( 

 َٚجاٍ شعِ قٛي٘ :

 ) ؾإٕ تصعُٝين نٓت أدٌٗ ؾٝهِ ... ؾإْٞ غسٜت اؿًِ بعدى باؾٌٗ ( 

 َٚجاٍ عد قٛي٘ :

 ) ؾال تعدد املٛىل غسٜهو يف ايػ٢ٓ ... ٚيهُٓا املٛىل غسٜهو ؾ٢ ايعدّ ( 

 َٚجاٍ سذا قٛي٘ : 

 ) قد نٓت أسذٛ أبا عُسٚ أخا ثك١ ... ست٢ أملت بٓا َٜٛا ًَُات ( 

 َٚجاٍ دعٌ قٛي٘ تعاىل ) ٚدعًٛا املال٥ه١ ايرٜٔ ِٖ عباد ايسمحٔ إْاثا ( 

عاٍ ٚقٝد املؿٓـ دعٌ بهْٛٗا مبع٢ٓ اعتكد اسرتاشا َٔ دعٌ اييت مبع٢ٓ ؾري ؾإْٗا َٔ أؾ

 ايتشٌٜٛ ال َٔ أؾعاٍ ايكًٛب َٚجاٍ ٖب قٛي٘ : 

 ) ؾكًت أدس٢ْ أبا َايو ... ٚإال ؾٗبين اَسأ ٖايها ( 

بكٛي٘ أعين زأ٣ ع٢ً إٔ أؾعاٍ ايكًٛب َٓٗا َا ٜٓؿب َؿعٛيني ٖٚٛ زأ٣ ْٚب٘ املؿٓـ 

د َٚا بعدٙ مما ذنسٙ املؿٓـ يف ٖرا ايباب َٚٓٗا َا يٝظ نريو ٖٚٛ قطُإ الشّ مٛ دي شٜ

عاٍ ٖرا ايباب ٖٚٛ أؾعاٍ ٖرا َا ٜتعًل بايكطِ األٍٚ َٔ أؾَٚتعد إىل ٚاسد مٛ نسٖت شٜدا 

ٖٚٞ املساد٠ بكٛي٘ ٚاييت نؿريا إىل آخسٙ ؾتتعد٣ أٜكا إىل َؿعٛيني  ٚأَا أؾعاٍ ايتشٌٜٛايكًٛب 
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أؾًُٗا املبتدأ ٚاـرب ٚعدٖا بعكِٗ ضبع١ ؾري مٛ ؾريت ايطني خصؾا ٚدعٌ مٛ قٛي٘ 

تعاىل ) ٚقدَٓا إىل َا عًُٛا َٔ عٌُ ؾذعًٓاٙ ٖبا٤ َٓجٛزا ( ٖٚب نكٛهلِ ٖٚبين اهلل ؾداى أٟ 

) يتدرت عًٝ٘ أدسا ( ٚاؽر نكٛي٘ تعاىل ) ٚاؽر اهلل            ؾريْٞ ٚؽر نكٛي٘ تعاىل 

 ٛز يف بع  ( ٚقٍٛ ايػاعس : إبساِٖٝ خًٝال ( ٚتسى نكٛي٘ تعاىل ) ٚتسنٓا بعكِٗ ٦َٜٛر مي

 ) ٚزبٝت٘ ست٢ إذا َا تسنت٘ ... أخا ايكّٛ ٚاضتػ٢ٓ عٔ املطح غازب٘ ( 

 ٚزد نكٛي٘ : 

 مسدٕ ي٘ مسٛدا ( . مبكداز ) ز٢َ اؿدثإ ْط٠ٛ آٍ سسب ..

 ٝكا ... ٚزد ٚدٖٛٗٔ ايبٝ  ضٛدا () ؾسد غعٛزٖٔ ايطٛد ب

 َٔ قبٌ ٖب ٚاألَس ٖب قد أيصَا ( ) ٚخـ بايتعًٝل ٚاإليػا٤ َا ... 

 ) نرا تعًِ ٚيػري املاض َٔ ... ضٛاُٖا ادعٌ نٌ َاي٘ شنٔ ( 

ؾأَا أؾعاٍ  تكدّ إٔ ٖرٙ األؾعاٍ قطُإ أسدُٖا أؾعاٍ ايكًٛب ٚايجاْٞ أؾعاٍ ايتشٌٜٛ

ؾاملتؿسؾ١ َا عدا ٖب ٚتعًِ ؾٝطتعٌُ َٓٗا ؾتٓكطِ إىل َتؿسؾ١ ٚغري َتؿسؾ١  ايكًٛب

املاقٞ مٛ ظٓٓت شٜدا قا٥ُا ٚغري املاقٞ ٖٚٛ املكازع مٛ أظٔ شٜدا قا٥ُا ٚاألَس مٛ ظٔ 

شٜدا قا٥ُا ٚاضِ ايؿاعٌ مٛ أْا ظإ شٜدا قا٥ُا ٚاضِ املؿعٍٛ مٛ شٜد َعٕٓٛ أبٛٙ قا٥ُا 

ؾأبٛٙ ٖٛ املؿعٍٛ األٍٚ ٚازتؿع يكٝاَ٘ َكاّ ايؿاعٌ ٚقا٥ُا املؿعٍٛ ايجاْٞ ٚاملؿدز مٛ عذبت 

ٚغري املتؿسف اثٓإ ا َٔ ايعٌُ ٚغريٙ َا ثبت يًُاق٢ َٔ ظٓو شٜدا قا٥ُا ٜٚجبت هلا نًٗ

 نكٛي٘ :ُٖٚا ٖب ٚتعًِ مبع٢ٓ اعًِ ؾال ٜطتعٌُ َُٓٗا إال ؾٝػ١ األَس 

 بًطـ يف ايتشٌٝ ٚاملهس ( . عدٖٚا ... ؾبايؼ) تعًِ غؿا٤ ايٓؿظ قٗس 

 يو ... ٚإال ؾٗبين اَسأ ٖايها ( ) ؾكًت أدسْٞ أبا َاٚقٛي٘ 

ٚاختؿت ايكًب١ٝ املتؿسؾ١ بايتعًٝل ٚاإليػا٤ ؾايتعًٝل ٖٛ تسى ايعٌُ يؿعا دٕٚ 

َع٢ٓ ملاْع مٛ ظٓٓت يصٜد قا٥ِ ؾكٛيو يصٜد قا٥ِ مل تعٌُ ؾٝ٘ ظٓٓت يؿعا ألدٌ املاْع هلا 

َٔ ذيو ٖٚٛ ايالّ ٚيهٓ٘ يف َٛقع ْؿب بديٌٝ أْو يٛ عطؿت عًٝ٘ يٓؿبت مٛ ظٓٓت 

ٚاإليػا٤ ٖٛ تسى ايعٌُ يصٜد قا٥ِ يف املع٢ٓ دٕٚ ايًؿغ  يصٜد قا٥ِ ٚعُسا َٓطًكا ؾٗٞ عا١ًَ يف

قا٥ِ ال يف املع٢ٓ ٚال يف يؿعا َٚع٢ٓ ال ملاْع مٛ شٜد ظٓٓت قا٥ِ ؾًٝظ يعٓٓت عٌُ يف شٜد 

ت يًُكازع َٚا بعدٙ َٔ ايتعًٝل ٚغريٙ َا ثبت يًُاقٞ مٛ أظٔ يصٜد قا٥ِ ٚشٜد ٜٚجبايًؿغ 

أؾعاٍ ايتشٌٜٛ مٛ أظٔ قا٥ِ ٚأخٛاتٗا ٚغري املتؿسؾ١ ال ٜهٕٛ ؾٝٗا تعًٝل ٚال إيػا٤ ٚنريو 

 ؾري ٚأخٛاتٗا .

 اْٛ قُري ايػإٔ أٚ الّ ابتدا ( ) ٚدٛش اإليػا٤ ال يف االبتدا ... ٚ

 .. ٚايتصّ ايتعًٝل قبٌ ْؿٞ َا ( تكدَا . ) يف َِٖٛ إيػا٤ َا

 ) ٚإٕ ٚ ال الّ ابتدا٤ أٚ قطِ ... نرا ٚاالضتؿٗاّ ذا ي٘ امتِ ( 

هٛش إيػا٤ ٖرٙ األؾعاٍ املتؿسؾ١ إذا ٚقعت يف غري االبتدا٤ نُا إذا ٚقعت ٚضطا مٛ 

ٝإ ٚقٌٝ شٜد ظٓٓت قا٥ِ أٚ آخسا مٛ شٜد قا٥ِ ظٓٓت ٚإذا تٛضطت ؾكٌٝ اإلعُاٍ ٚاإليػا٤ ض

اإلعُاٍ أسطٔ َٔ اإليػا٤ ٚإٕ تأخست ؾاإليػا٤ أسطٔ ٚإٕ تكدَت اَتٓع اإليػا٤ عٓد ايبؿسٜني 

ؾال تكٍٛ ظٓٓت شٜد قا٥ِ بٌ هب اإلعُاٍ ؾتكٍٛ ظٓٓت شٜدا قا٥ُا ؾإٕ دا٤ َٔ يطإ ايعسب 

 ٢ إقُاز قُري ايػإٔ نكٛي٘ : َا ِٜٖٛ إيػا٤ٖا َتكد١َ أٍٚ عً

 تٗا ... َٚا إخاٍ يدٜٓا َٓو تٌٜٓٛ ( ) أزدٛ ٚآٌَ إٔ تدْٛ َٛد
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ؾايتكدٜس َٚا إخاي٘ يدٜٓا َٓو تٌٜٓٛ ؾاهلا٤ قُري ايػإٔ ٖٚٞ املؿعٍٛ األٍٚ ٚيدٜٓا 

أٚ ع٢ً تكدٜس الّ االبتدا٤ نكٛي٘ َٓو تٌٜٓٛ مج١ً يف َٛقع املؿعٍٛ ايجاْٞ ٚس٦ٓٝر ؾال إيػا٤ 

: 

 األدب ( . أْٞ ٚددت َالى ايػ١ُٝ ) نراى أدبت ست٢ ؾاز َٔ خًكٞ ..

ايتكدٜس أْٞ ٚددت ملالى ايػ١ُٝ األدب ؾٗٛ َٔ باب ايتعًٝل ٚيٝظ َٔ باب اإليػا٤ يف 

ادٕٛ إىل غ٤ٞ ٚذٖب ايهٛؾٕٝٛ ٚتبعِٗ أبٛ بهس ايصبٝدٟ ٚغريٙ إىل دٛاش إيػا٤ املتكدّ ؾال وت

٥ص ٚإمنا قاٍ املؿٓـ ٚدٛش اإليػا٤ يٝٓب٘ ع٢ً إٔ اإليػا٤ يٝظ بالشّ بٌ ٖٛ داتأٌٜٚ ايبٝتني 

الشّ ٚهلرا قاٍ ٚايتصّ  ؾشٝح داش اإليػا٤ داش اإلعُاٍ نُا تكدّ ٖٚرا غالف ايتعًٝل ؾإْ٘

ؾٝذب ايتعًٝل إذا ٚقع بعد ايؿعٌ َا ايٓاؾ١ٝ مٛ ظٓٓت َا شٜد قا٥ِ أٚ إٕ ايٓاؾ١ٝ مٛ ايتعًٝل 

ٝظ عًُت إٕ شٜد قا٥ِ َٚجًٛا ي٘ بكٛي٘ تعاىل ) ٚتعٕٓٛ إٕ يبجتِ إالقًٝال ( ٚقاٍ بعكِٗ ي

ٖرا َٔ باب ايتعًٝل يف غ٤ٞ ألٕ غسط ايتعًٝل أْ٘ إذا سرف املعًل تطًط ايعاٌَ ع٢ً َابعدٙ 

ؾٝٓؿب َؿعٛيني مٛ ظٓٓت َا شٜد قا٥ِ ؾًٛ سرؾت َا يكًت ظٓٓت شٜدا قا٥ُا ٚاآل١ٜ 

ايهسمي١ ال ٜتأت٢ ؾٝٗا ذيو ألْو يٛ سرؾت املعًل ٖٚٛ إٕ مل ٜتطًط تعٕٓٛ ع٢ً يبجتِ إذ ال 

ٕ يبجتِ ٖهرا شعِ ٖرا ايكا٥ٌ ٚيعً٘ كايـ ملا ٖٛ ناجملُع عًٝ٘ َٔ أْ٘ ال ٜػرتط ٜكاٍ ٚتعٓٛ

يف ايتعًٝل ٖرا ايػسط ايرٟ ذنسٙ ٚمتجٌٝ ايٓشٜٛني يًتعًٝل باآل١ٜ ايهسمي١ ٚغبٗٗا ٜػٗد 

يريو ٚنريو ٜعًل ايؿعٌ إذا ٚقع بعدٙ ال ايٓاؾ١ٝ مٛ ظٓٓت ال شٜد قا٥ِ ٚال عُسٚ أٚ الّ 

ٓت يصٜد قا٥ِ أٚ الّ ايكطِ مٛ عًُت يٝكَٛٔ شٜد ٚمل ٜعدٖا أسد َٔ االبتدا٤ مٛ ظٓ

ايٓشٜٛني َٔ املعًكات أٚ االضتؿٗاّ ٚيٛ ؾٛز ثالخ إٔ ٜهٕٛ أسد املؿعٛيني اضِ اضتؿٗاّ مٛ 

عًُت أِٜٗ أبٛى ايجا١ْٝ إٔ ٜهٕٛ َكاؾا إىل اضِ اضتؿٗاّ مٛ عًُت غالّ أِٜٗ أبٛى ايجايج١ إٔ 

 ؿٗاّ مٛ عًُت أشٜد عٓدى أّ عُسٚ ٚعًُت ٌٖ شٜد قا٥ِ أّ عُسٚ تدخٌ عًٝ٘ أدا٠ االضت

 تُٗ٘ ... تعد١ٜ يٛاسد ًَتصَ٘ (  ) يعًِ عسؾإ ٚظٔ

إذا ناْت عًِ مبع٢ٓ عسف تعدت إىل َؿعٍٛ ٚاسد نكٛيو عًُت شٜدا أٟ عسؾت٘ َٚٓ٘ 

مبع٢ٓ  ٚنريو إذا ناْت ظٔبطٕٛ أَٗاتهِ ال تعًُٕٛ غ٦ٝا (  قٛي٘ تعاىل ) ٚاهلل أخسدهِ َٔ

ٖٛ ع٢ً  اتِٗ تعدت إىل َؿعٍٛ ٚاسد نكٛيو ظٓٓت شٜدا أٟ اتُٗت٘ َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ) َٚا

 ايػٝب بعٓني ( أٟ مبتِٗ 

 . طايب َؿعٛيني َٔ قبٌ اْت٢ُ ( ) ٚيسأ٣ ايسؤٜا امن َا يعًُا ..

إذا ناْت زأ٣ س١ًُٝ أٟ يًسؤٜا يف املٓاّ تعدت إىل املؿعٛيني نُا تتعد٣ إيُٝٗا عًِ 

ٛز٠ َٔ قبٌ ٚإىل ٖرا أغاز بكٛي٘ ٚيسأ٣ ايسؤٜا امن أٟ اْطب يسأ٣ اييت َؿدزٖا ايسؤٜا َا املرن

ٚإٕ ناْت تكع َؿدزا يػري ذنس ألٕ ايسؤٜا ْطب يعًِ املتعد١ٜ إىل اثٓني ؾعرب عٔ اؿ١ًُٝ مبا 

َٚجاٍ اضتعُاٍ زأ٣ اؿ١ًُٝ َتعد١ٜ إىل اثٓني قٛي٘ ١ًُٝ ؾاملػٗٛز نْٛٗا َؿدزا هلا زأ٣ اؿ

ملؿعٍٛ ٚأعؿس مخسا مج١ً ؾ٢ َٛقع اْٞ أعؿس مخسا ( ؾايٝا٤ َؿعٍٛ أٍٚ عاىل ) إْٞ أزات

 ايجاْٞ ٚنريو قٛي٘ : 

 عُاز ٚآ١ْٚ أثاال ( ) أبٛ سٓؼ ٜؤزقين ٚطًل ... ٚ

 . ػاؾ٢ ايًٌٝ ٚانصٍ انصاال ( ) أزاِٖ زؾكيت ست٢ إذا َا ..

 (  زد ... إىل آٍ ؾًِ ٜدزى بالال) إذا أْا نايرٟ هسٟ يٛ

 ؾاهلا٤ ٚاملِٝ يف أزاِٖ املؿعٍٛ األٍٚ ٚزؾكيت ٖٛ املؿعٍٛ ايجاْٞ 
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  ) ٚال ػص ٖٓا بال ديٌٝ ... ضكٛط َؿعٛيني أٚ َؿعٍٛ (

أسدُٖا إال إذا دٍ ديٌٝ ع٢ً ذيو ال هٛش يف ٖرا ايباب ضكٛط املؿعٛيني ٚال ضكٛط 

ظٓٓت ايتكدٜس ظٓٓت ؾُجاٍ سرف املؿعٛيني يًدالي١ إٔ ٜكاٍ ٌٖ ظٓٓت شٜدا قا٥ُا ؾتكٍٛ 

 قبًُٗا عًُٝٗا َٚٓ٘ قٛي٘ :  شٜدا قا٥ُا ؾشرؾت املؿعٛيني يدالي١ َا

 سبِٗ عازا عًٞ ٚؼطب (  ) بأٟ نتاب أّ بأ١ٜ ض١ٓ ... تس٣

أٟ ٚؼطب سبِٗ عازا عًٞ ؾشرف املؿعٛيني ُٖٚا سبِٗ ٚعازا عًٞ يدالي١ َا قبًُٗا 

ٓت أسدا قا٥ُا ؾتكٍٛ ظٓٓت شٜدا أ٣ عًُٝٗا َٚجاٍ سرف أسدُٖا يًدالي١ إٔ ٜكاٍ ٌٖ ظٓ

 ٞ يًدالي١ عًٝ٘ َٚٓ٘ قٛي٘ :ظٓٓت شٜدا قا٥ُا ؾتشرف ايجاْ

 ... َين مبٓصي١ احملب املهسّ (  ) ٚيكد ْصيت ؾال تعين غريٙ

ٖٚرا ايرٟ األٍٚ ٚٚاقعا ٖٛ املؿعٍٛ ايجاْٞ  أٟ ؾال تطين غريٙ ٚاقعا ؾػريٙ ٖٛ املؿعٍٛ

ؾإٕ مل ٜدٍ ديٌٝ ع٢ً اؿرف مل هص ال ؾُٝٗا ٓـ ٖٛ ايؿشٝح َٔ َراٖب ايٓشٜٛني ذنسٙ املؿ

 ٓٓت قا٥ُا تسٜد ظٓٓت شٜدا قا٥ُا :ٚال يف أسدُٖا ؾال تكٍٛ ظٓٓت ٚال ظٓٓت شٜدا ٚال ظ

 ) ٚنتعٔ ادعٌ تكٍٛ إٕ ٚيٞ ... َطتؿُٗا ب٘ ٚمل ٜٓؿؿٌ ( 

 ٌ ... ٚإٕ ببع  ذٟ ؾؿًت وتٌُ ( ) بػري ظسف أٚ نعسف أٚ عُ

ايكٍٛ غأْ٘ إذا ٚقعت بعدٙ مج١ً إٔ ؼه٢ مٛ قاٍ شٜد عُسٚ َٓطًل ٚتكٍٛ شٜد 

ٚهٛش إدساؤٙ فس٣ ايعٔ ؾٝٓؿب  َٛقع ْؿب ع٢ً املؿعٛي١ٝ َٓطًل يهٔ اؾ١ًُ بعدٙ يف

ٖٚٛ  ٚاملػٗٛز إٔ يًعسب يف ذيو َرٖبني أسدُٖاٚاـرب َؿعٛيني نُا تٓؿبُٗا ظٔ  املبتدأ

َرٖب عا١َ ايعسب أْ٘ ال هس٣ ايكٍٛ فس٣ ايعٔ إال بػسٚط ذنسٖا املؿٓـ أزبع١ ٖٚٞ اييت 

 : ذنسٖا عا١َ ايٓشٜٛني 

 األٍٚ إٔ ٜهٕٛ ايؿعٌ َكازعا 

ايجاْٞ إٔ ٜهٕٛ يًُداطب ٚإيُٝٗا أغاز بكٛي٘ ادعٌ تكٍٛ ؾإٕ تكٍٛ َكازع ٖٚٛ 

 .يًُداطب ايػسط 

 ٝ٘ أغاز بكٛي٘ إٕ ٚىل َطتؿُٗا ب٘ .ٚإيايجايح إٔ ٜهٕٛ َطبٛقا باضتؿٗاّ 

ايػسط ايسابع إٔ ال ٜؿؿٌ بُٝٓٗا أٟ بني االضتؿٗاّ ٚايؿعٌ بػري ظسف ٚال فسٚز ٚال 

ي٘ ٚمل ٜٓؿؿٌ بػري ظسف إىل َعٍُٛ ايؿعٌ ؾإٕ ؾؿٌ بأسدٖا مل ٜكس ٖٚرا ٖٛ املساد بكٛ

َؿعٍٛ أٍٚ  ؾُجاٍ َا ادتُعت ؾٝ٘ ال ايػسٚط قٛيو أتكٍٛ عُسا َٓطًكا ؾعُساآخسٙ 

 طًكا َؿعٍٛ ثإ َٚٓ٘ قٛي٘ :َٚٓ

 ) َت٢ تكٍٛ ايكًـ ايسٚامسا ... ؤًُ أّ قاضِ ٚقامسا ( 

ؾًٛ نإ ايؿعٌ غري َكازع مٛ قاٍ شٜد عُسٚ َٓطًل مل ٜٓؿب ايكٍٛ َؿعٛيني عٓد 

ٖؤال٤ ٚنرا إٕ نإ َكازعا بػري تا٤ مٛ ٜكٍٛ شٜد عُسٚ َٓطًل أٚ مل ٜهٔ َطبٛقا باضتؿٗاّ 

أْت تكٍٛ عُسٚ َٓطًل أٚ ضبل باضتؿٗاّ ٚيهٔ ؾؿٌ بػري ظسف ٚال داز ٚ فسٚز ٚال مٛ 

َعٍُٛ ي٘ مٛ أأْت تكٍٛ شٜد َٓطًل ؾإٕ ؾؿٌ بأسدٖا مل ٜكس مٛ أعٓدى تكٍٛ شٜدا 

 سا تكٍٛ َٓطًكا َٚٓ٘ قٛي٘ :َٓطًكا ٚأيف ايداز تكٍٛ شٜدا َٓطًكا ٚأعُ

 ذاًٖٝٓا ( ٟ ... يعُس أبٝو أّ َت) أدٗاال تكٍٛ بين يؤ
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ؾبين يؤٟ َؿعٍٛ أٍٚ ٚدٗاال َؿعٍٛ ثإ ٚإذا ادتُعت ايػسٚط املرنٛز٠ داش ْؿب 

٢ً اؿها١ٜ مٛ أتكٍٛ املبتدأ ٚاـرب َؿعٛيني يتكٍٛ مٛ أتكٍٛ شٜدا َٓطًكا ٚداش زؾعُٗا ع

 شٜد َٓطًل .

 ... عٓد ضًِٝ مٛ قٌ ذا َػؿكا ( ) ٚأدسٟ ايكٍٛ نعٔ َطًكا 

ْٞ يًعسب يف ايكٍٛ ٖٚٛ َرٖب ضًِٝ ؾٝذسٕٚ ايكٍٛ فس٣ ايعٔ أغاز إىل املرٖب ايجا

ؾ٢ ْؿب املؿعٛيني َطًكا أٟ ضٛا٤ نإ َكازعا أّ غري َكازع ٚددت ؾٝ٘ ايػسٚط املرنٛز٠ 

 ا َؿعٍٛ ثإ َٚٔ ذيو قٛي٘ :أّ مل تٛدد ٚذيو مٛ قٌ ذا َػؿكا ؾرا َؿعٍٛ أٍٚ َٚػؿك

 سا٥ٝٓا ( ا ... ٖرا يعُس اهلل إض) قايت ٚنٓت زدال ؾطٝٓ

 .ؾٗرا َؿعٍٛ أٍٚ يكايت ٚإضسا٥ٝٓا َؿعٍٛ ثإ 
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 أعًِ ٚأز٣

 ... عدٚا إذا ؾازا أز٣ ٚأعًُا () إىل ثالث١ زأ٣ ٚعًُا 

أغاز بٗرا ايؿؿٌ إىل َا ٜتعد٣ َٔ األؾعاٍ إي٣جالث١ َؿاعٌٝ ؾرنس ضبع١ أؾعاٍ َٓٗا 

باهلُص٠ ٜتعدٜإ إىل ثالث١ َؿاعٌٝ ألُْٗا قبٌ  أعًِ ٚأز٣ ؾرنس إٔ أؾًُٗا عًِ ٚزأ٣ ٚأُْٗا

دخٍٛ اهلُص٠ عًُٝٗا ناْا ٜتعدٜإ إىل َؿعٛيني مٛ عًِ شٜد عُسا َٓطًكا ٚزأ٣ خايد بهسا 

أخاى ؾًُا دخًت عًُٝٗا ُٖص٠ ايٓكٌ شادتُٗا َؿعٛال ثايجا ٖٚٛ ايرٟ نإ ؾاعال قبٌ دخٍٛ 

ايدا بهسا أخاى ؾصٜدا ٚخايدا َؿعٍٛ أٍٚ اهلُص٠ ٚذيو مٛ أعًُت شٜدا عُسا َٓطًكا ٚأزٜت خ

ٖٚرا ٖٛ غإٔ اهلُص٠ ٖٚٛ أْٗا تؿري َا نإ اعال سني قًت عًِ شٜد ٚزأ٣ خايد ٖٚٛ ايرٟ نإ ؾ

ؾاعال َؿعٛال ؾإٕ نإ ايؿعٌ قبٌ دخٛهلا الشَا ؾاز بعد دخٛهلا َتعدٜا إىل ٚاسد مٛ خسز 

ٛهلا َتعدٜا إىل اثٓني مٛ يبظ شٜد شٜد ٚأخسدت شٜدا ٚإٕ نإ َتعدٜا إىل ٚاسد ؾاز بعد دخ

دب١ ؾتكٍٛ أيبطت شٜدا دب١ ٚضٝأتٞ ايهالّ عًٝ٘ ٚإٕ نإ َتعدٜا إىل اثٓني ؾاز َتعدٜا إىل 

 .ثالث١ نُا تكدّ يف أعًِ ٚأز٣ 

 ... يًجإ ٚايجايح أٜكا سككا (  ) َٚا ملؿعٛيٞ عًُت َطًكا

ِ ٚأز٣ َا ثبت ملؿعٛيٞ عًِ أٟ ٜجبت يًُؿعٍٛ ايجاْٞ ٚاملؿعٍٛ ايجايح َٔ َؿاعٌٝ أعً

ٚزأ٣ َٔ نُْٛٗا َبتدأ ٚخربا يف األؾٌ َٚٔ دٛاش اإليػا٤ ٚايتعًٝل بايٓطب١ إيُٝٗا َٚٔ دٛاش 

َٚجاٍ ذيو أعًُت شٜدا عُسا قا٥ُا ؾايجاْٞ رف أسدُٖا إذا دٍ ع٢ً ذيو ديٌٝ سرؾُٗا أٚ س

ٛش إيػا٤ ايعاٌَ بايٓطب١ ٚايجايح َٔ ٖرٙ املؿاعٌٝ أؾًُٗا املبتدأ ٚاـرب ُٖٚا عُسٚ قا٥ِ ٚه

إيُٝٗا مٛ عُسٚ أعًُت شٜدا قا٥ِ َٚٓ٘ قٛهلِ ايربن١ أعًُٓا اهلل َع األنابس ؾٓا َؿعٍٛ أٍٚ 

ٚايربن١ َبتدأ َٚع األنابس ظسف يف َٛقع اـرب ُٖٚا ايًرإ ناْا َؿعٛيني ٚاألؾٌ أعًُٓا اهلل 

َٚجاٍ سرؾُٗا يًدالي١ عُسٚ قا٥ِ ُا ؾتكٍٛ أعًُت شٜدا يايربن١ َع األنابس ٚهٛش ايتعًٝل عٓٗ

َٚجاٍ سرف أسدُٖا يًدالي١ إٔ تكٍٛ دا عُسا قا٥ُا ؾتكٍٛ أعًُت شٜدا إٔ ٜكاٍ ٌٖ أعًُت أس

 أعًُت شٜدا قا٥ُا أٟ عُسا قا٥ُا يف ٖرٙ ايؿٛز٠ أعًُت شٜدا عُسا أٟ قا٥ُا أٚ 

 ) ٚإٕ تعدٜا يٛاسد بال ... ُٖص ؾالثٓني ب٘ تٛؾال ( 

 .. ؾٗٛ ب٘ يف نٌ سهِ ذٚ ا٥تطا ( اْٞ اثين نطا .) ٚايجاْٞ َُٓٗا نج

تكدّ إٔ زأ٣ ٚعًِ إذا دخًت عًُٝٗا ُٖص٠ ايٓكٌ تعدٜا إىل ثالث١ َؿاعٌٝ ٚأغاز يف 

ٖرٜٔ ايبٝتني إىل أْ٘ إمنا ٜجبت هلُا ٖرا اؿهِ إذا ناْا قبٌ اهلُص٠ ٜتعدٜإ إىل َؿعٛيني ٚأَا 

ا ناْت زأ٣ مبع٢ٓ أبؿس مٛ زأ٣ شٜد عُسا ٚعًِ إذا ناْا قبٌ اهلُص٠ ٜتعدٜإ إىل ٚاسد نُا إذ

مبع٢ٓ عسف مٛ عًِ شٜد اؿل ؾإُْٗا ٜتعدٜإ بعد اهلُص٠ إىل َؿعٛيني مٛ أزٜت شٜدا عُسا 

ٚأعًُت شٜدا اؿل ٚايجاْٞ َٔ ٖرٜٔ املؿعٛيني ناملؿعٍٛ ايجاْٞ َٔ َؿعٛيٞ نطا ٚأعط٢ مٛ 

ح اإلخباز ب٘ عٔ األٍٚ ؾال تكٍٛ شٜد يف نْٛ٘ ال ٜؿنطٛت شٜدا دب١ ٚأعطٝت شٜدا دزُٖا 

اؿل نُا ال تكٍٛ شٜد دزِٖ ٚؾ٢ نْٛ٘ هٛش سرؾ٘ َع األٍٚ ٚسرف ايجاْٞ ٚإبكا٤ األٍٚ 

ٚسرف األٍٚ ٚإبكا٤ ايجاْٞ ٚإٕ مل ٜدٍ ع٢ً ذيو ديٌٝ ؾُجاٍ سرؾُٗا أعًُت ٚأعطٝت َٚٓ٘ 

ٍ أعًُت شٜدا ٚأعطٝت قٛي٘ تعاىل ) ؾأَا َٔ أعط٢ ٚأتك٢ ( َٚجاٍ سرف ايجاْٞ ٚإبكا٤ األٚ

شٜدا َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ) ٚيطٛف ٜعطٝو زبو ؾرتق٢ ( َٚجاٍ سرف األٍٚ ٚإبكا٤ ايجاْٞ مٛ 

أعًُت اؿل ٚأعطٝت دزُٖا َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ) ست٢ ٜعطٛا اؾص١ٜ عٔ ٜد ِٖٚ ؾاغسٕٚ ( 

 ي٘ ٚايجاْٞ َُٓٗا إىل آخس ايبٝت ٖٚرا َع٢ٓ قٛ
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 أْبأ نراى خربا ( ) ٚنأز٣ ايطابل ْبا أخربا ... سدخ 

تكدّ إٔ املؿٓـ عد األؾعاٍ املتعد١ٜ إىل ثالث١ َؿاعٌٝ ضبع١ ٚضبل ذنس أعًِ ٚأز٣ 

 ٜدا عُسا قا٥ُا َٚٓ٘ قٛي٘ :ٚذنس يف ٖرا ايبٝت اـُط١ ايباق١ٝ ٖٚٞ ْبأ نكٛيو ْبأت ش

 ) ْب٦ت شزع١ ٚايطؿا١ٖ نامسٗا ... ٜٗدٟ إىل غسا٥ب األغعاز ( 

 أخاى َٓطًكا َٚٓ٘ قٛي٘ :دا ٚأخرب نكٛيو أخربت شٜ

 ) َٚا عًٝو إذا أخربتين دْؿا ... ٚغاب بعًو َٜٛا إٔ تعٛدٜين ( 

 ٜدا بهسا َكُٝا َٚٓ٘ قٛي٘ :ٚسدخ نكٛيو سدثت ش

 ) أٚ َٓعتِ َا تطأيٕٛ ؾُٔ سدثتُٛٙ ... ي٘ عًٝٓا ايٛال٤ ( 

  شٜدا َطاؾسا َٚٓ٘ قٛي٘ :ٚأْبأ نكٛيو أْبأت عبد اهلل

 . نُا شعُٛا خري أٌٖ ايُٝٔ ( ً٘ ..) ٚأْب٦ت قبطا ٚمل أب

 ٜدا عُسا غا٥با َٚٓ٘ قٛي٘ :ٚخرب نكٛيو خربت ش

 ) ٚخربت ضٛدا٤ ايػُِٝ َسٜك١ ... ؾأقبًت َٔ أًٖٞ مبؿس أعٛدٖا ( 

ٚإمنا قاٍ املؿٓـ ٚنأز٣ ايطابل ألْ٘ تكدّ يف ٖرا ايباب إٔ أز٣ تاز٠ تتعد٣ إىل ثالث١ 

ذنس أٚال أز٣ املتعد١ٜ إىل ثالث١ ؾٓب٘ ع٢ً إٔ ٖرٙ  َؿاعٌٝ ٚتاز٠ تتعد٣ إىل اثٓني ٚنإ قد

األؾعاٍ اـُط١ َجٌ أز٣ ايطابك١ ٖٚٞ املتعد١ٜ إىل ثالث١ ال َجٌ أز٣ املتأخس٠ ٖٚٞ املتعد١ٜ إىل 

 اثٓني 
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 ايؿاعٌ 

 ... شٜد َٓريا ٚدٗ٘ ْعِ ايؿت٢ () ايؿاعٌ ايرٟ نُسؾٛعٞ أت٢ 

ملا ؾسؽ َٔ ايهالّ ع٢ً ْٛاضخ االبتدا٤ غسع يف ذنس َا ٜطًب٘ ايؿعٌ ايتاّ َٔ املسؾٛع 

 ٖٚٛ ايؿاعٌ أٚ ْا٥ب٘ ٚضٝأتٞ ايهالّ ع٢ً ْا٥ب٘ يف ايباب ايرٟ ًٜٞ ٖرا ايباب 

ؾأَا ايؿاعٌ ؾٗٛ االضِ املطٓد إيٝ٘ ؾعٌ ع٢ً طسٜك١ ؾعٌ أٚ غبٗ٘ ٚسهُ٘ ايسؾع ٚاملساد باالضِ 

 ٛ قاّ شٜد ٚاملؤٍٚ ب٘ مٛ بعذبين إٔ تكّٛ أٟ قٝاَو َا ٜػٌُ ايؿسٜح م

ؾدسز باملطٓد إيٝ٘ ؾعٌ َا أضٓد إيٝ٘ غريٙ مٛ شٜد أخٛى أٚ مج١ً مٛ شٜد قاّ أبٛٙ 

 أٚ شٜد قاّ أٚ َا ٖٛ يف ق٠ٛ اؾ١ًُ مٛ شٜد قا٥ِ غالَ٘ أٚ شٜد قا٥ِ أٟ ٖٛ 

ؾعٌ ٖٚٛ ايٓا٥ب عٔ ايؿاعٌ ٚخسز بكٛيٓا ع٢ً طسٜك١ ؾعٌ َا أضٓد إيٝ٘ ؾعٌ ع٢ً طسٜك١ 

مٛ قسب شٜد ٚاملساد بػب٘ ايؿعٌ املرنٛز اضِ ايؿاعٌ مٛ أقا٥ِ ايصٜدإ ٚايؿؿ١ املػب١ٗ مٛ 

شٜد سطٔ ٚدٗ٘ ٚاملؿدز مٛ عذبت َٔ قسب شٜد عُسا ٚاضِ ايؿعٌ مٛ ٖٝٗات ايعكٝل 

كٌٝ مٛ َسزت ٚايعسف ٚاؾاز ٚاجملسٚز مٛ شٜد عٓدى أبٛٙ أٚ يف ايداز غالَاٙ ٚأؾعٌ ايتؿ

ٚاملساد ز املؿٓـ بكٛي٘ نُسؾٛعٞ أت٢ إخل باألؾكٌ أبٛٙ ؾأبٛٙ َسؾٛع باألؾكٌ ٚإىل َا ذنس أغا

باملسؾٛعني َا نإ َسؾٛعا بايؿعٌ أٚ مبا ٜػب٘ ايؿعٌ نُا تكدّ ذنسٙ َٚجٌ يًُسؾٛع بايؿعٌ 

سف مٛ مبجايني أسدُٖا َا زؾع بؿعٌ َتؿسف مٛ أت٢ شٜد ٚايجاْٞ َا زؾع بؿعٌ غري َتؿ

 ٛع بػب٘ ايؿعٌ بكٛي٘ َٓريا ٚدٗ٘ ْعِ ايؿت٢ َٚجٌ يًُسؾ

 ) ٚبعد ؾعٌ ؾاعٌ ؾإٕ ظٗس ... ؾٗٛ ٚإال ؾكُري اضترت (  

سهِ ايؿاعٌ ايتأخس عٔ زاؾع٘ ٖٚٛ ايؿعٌ أٚ غبٗ٘ مٛ قاّ ايصٜدإ ٚشٜد قا٥ِ غالَاٙ 

َاٙ قا٥ِ ٚال شٜد قاّ ٚقاّ شٜد ٚال هٛش تكدمي٘ ع٢ً زاؾع٘ ؾال تكٍٛ ايصٜدإ قاّ ٚال شٜد غال

ع٢ً إٔ ٜهٕٛ شٜد ؾاعال َكدَا بٌ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َبتدأ ٚايؿعٌ بعدٙ زاؾع يكُري َطترت 

ٚايتكدٜس شٜد قاّ ٖٛ ٖٚرا َرٖب ايبؿسٜني ٚأَا ايهٛؾٕٝٛ ؾأداشٚا ايتكدِٜ يف ذيو نً٘ 

ع٢ً ٚتعٗس ؾا٥د٠ اـالف يف غري ايؿٛز٠ األخري٠ ٖٚٞ ؾٛز٠ اإلؾساد مٛ شٜد قاّ ؾتكٍٛ 

َرٖب ايهٛؾٝني ايصٜدإ قاّ ٚايصٜدٕٚ قاّ ٚع٢ً َرٖب ايبؿسٜني هب إٔ تكٍٛ ايصٜدإ 

 ٖٚرا َع٢ٓ قٛي٘ ٚبعد قاَا ٚايصٜدٕٚ قاَٛا ؾتأتٞ بأيـ ٚٚاٚ يف ايؿعٌ ٜٚهْٛإ ُٖا ايؿاعًني

ٚأغاز بكٛي٘ ؾإٕ ظٗس إخل إىل إٔ ايؿعٌ ٚغبٗ٘ ال بد ي٘ َٔ َسؾٛع ؾإٕ ظٗس ؾال ؾعٌ ؾاعٌ 

 مٛ قاّ شٜد ٚإٕ مل ٜعٗس ؾٗٛ قُري مٛ شٜد قاّ أٟ ٖٛ إقُاز 

 .. الثٓني أٚ مجع نؿاش ايػٗدا ( ) ٚدسد ايؿعٌ إذا َا أضٓدا .

 ا ... ٚايؿعٌ يًعاٖس بعد َطٓد ( ) ٚقد ٜكاٍ ضعدا ٚضعدٚ

َرٖب مجٗٛز ايعسب أْ٘ إذا أضٓد ايؿعٌ إىل ظاٖس َج٢ٓ أٚ فُٛع ٚدب ػسٜدٙ َٔ 

١ٝ أٚ اؾُع ؾٝهٕٛ نشاي٘ إذا أضٓد إىل َؿسد ؾتكٍٛ قاّ ايصٜدإ ٚقاّ عال١َ تدٍ ع٢ً ايتجٓ

ايصٜدٕٚ ٚقاَت اهلٓدات نُا تكٍٛ قاّ شٜد ٚال تكٍٛ ع٢ً َرٖب ٖؤال٤ قاَا ايصٜدإ ٚال قاَٛا 

ايصٜدٕٚ ٚال قُٔ اهلٓدات ؾتأتٞ بعال١َ يف ايؿعٌ ايساؾع يًعاٖس ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َا بعد ايؿعٌ 

ايؿعٌ َٔ األيـ ٚايٛاٚ ٚايٕٓٛ سسٚف تدٍ ع٢ً تج١ٝٓ ايؿاعٌ أٚ مجع٘ َسؾٛعا ب٘ َٚا اتؿٌ ب

بٌ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ االضِ ايعاٖس َبتدأ َؤخسا ٚايؿعٌ املتكدّ َٚا اتؿٌ ب٘ امسا يف َٛقع زؾع 

ٚوتٌُ ٚدٗا آخس ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ َا اتؿٌ َٛقع زؾع خربا عٔ االضِ املتأخس ب٘ ٚاؾ١ًُ يف 

كُس٠ أعين األيـ ا بعدٙ بدٍ مما اتؿٌ بايؿعٌ َٔ األمسا٤ املبايؿعٌ َسؾٛعا ب٘ نُا تكدّ َٚ
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َٚرٖب طا٥ؿ١ َٔ ايعسب ِٖٚ بٓٛ اؿازخ بٔ نعب نُا ْكٌ ايؿؿاز يف غسح ٚايٛاٚ ٚايٕٓٛ 

ايهتاب إٔ ايؿعٌ إذا أضٓد إىل ظاٖس َج٢ٓ أٚ فُٛع أت٢ ؾٝ٘ بعال١َ تدٍ ع٢ً ايتج١ٝٓ أٚ اؾُع 

ٕ ٚقُٔ اهلٓدات ؾتهٕٛ األيـ ٚايٛاٚ ٚايٕٓٛ سسٚؾا تدٍ ؾتكٍٛ قاَا ايصٜدإ ٚقاَٛا ايصٜدٚ

ع٢ً ايتج١ٝٓ ٚاؾُع نُا ناْت ايتا٤ يف قاَت ٖٓد سسؾا تدٍ ع٢ً ايتأْٝح عٓد مجٝع ايعسب 

 : ٚاالضِ ايرٟ بعد املرنٛز َسؾٛع ب٘ نُا ازتؿعت ٖٓد بكاَت َٚٔ ذيو قٛي٘ 

 ( ) تٛىل قتاٍ املازقني بٓؿط٘ ... ٚقد أضًُاٙ َبعد ٚمحِٝ 

 ٚقٛي٘ :

 ) ٢ًَْٜٓٛٛ ؾ٢ اغرتا٤ ايٓدٌٝ ... أًٖٞ ؾهًِٗ ٜعرٍ ( 

 ٚقٛي٘ :

 ) زأٜٔ ايػٛاْٞ ايػٝب الح بعازقٞ ... ؾأعسقٔ عين باـدٚد ايٓٛاقس ( 

ؾُبعد ٚمحِٝ َسؾٛعإ بكٛي٘ أضًُاٙ ٚاأليـ يف أضًُاٙ سسف ٜدٍ ع٢ً نٕٛ ايؿاعٌ 

ف ٜدٍ ع٢ً اؾُع ٚايػٛاْٞ َسؾٛع اثٓني ٚنريو أًٖٞ َسؾٛع بكٛي٘ ًَْٜٛٛين ٚايٛاٚ سس

ٜكاٍ ضعدا بسأٜٔ ٚايٕٓٛ سسف ٜدٍ ع٢ً مجع املؤْح ٚإىل ٖرٙ ايًػ١ أغاز املؿٓـ بكٛي٘ ٚقد 

َٚعٓاٙ أْ٘ قد ٜؤت٢ يف ايؿعٌ املطٓد إىل ايعاٖس بعال١َ تدٍ ع٢ً ٚضعدٚا إىل آخس ايبٝت 

ٚإمنا قاٍ ٚايؿعٌ يًعاٖس و قًٌٝ ٚاألَس نريايتج١ٝٓ أٚ اؾُع ؾأغعس قٛي٘ ٚقد ٜكاٍ بإٔ ذيو 

بعد َطٓد يٝٓب٘ ع٢ً إٔ َجٌ ٖرا ايرتنٝب إمنا ٜهٕٛ قًٝال إذا دعًت ايؿعٌ َطٓدا إىل ايعاٖس 

ايرٟ بعدٙ ٚأَا إذا دعًت٘ َطٓدا إىل املتؿٌ ب٘ َٔ األيـ ٚايٛاٚ ٚايٕٓٛ ٚدعًت ايعاٖس َبتدأ 

ٞ اييت ٜعرب عٓٗا ايٓشٜٕٛٛ بًػ١ أٚ بدال َٔ ايكُري ؾال ٜهٕٛ ذيو قًٝال ٖٚرٙ ايًػ١ ايك١ًًٝ ٖ

أنًْٛٞ ايرباغٝح ٜٚعرب عٓٗا املؿٓـ يف نتب٘ بًػ١ ٜتعاقبٕٛ ؾٝهِ َال٥ه١ بايًٌٝ َٚال٥ه١ 

 بايٓٗاز ؾايرباغٝح ؾاعٌ أنًْٛٞ َٚال٥ه١ ؾاعٌ ٜتعاقبٕٛ ٖهرا شعِ املؿٓـ 

 

 ) ٜٚسؾع ايؿاعٌ ؾعٌ أقُسا ... نُجٌ شٜد يف دٛاب َٔ قسا (

قسأ ؾتكٍٛ شٜد  يؿعٌ داش سرؾ٘ ٚإبكا٤ ؾاعً٘ نُا إذا قٌٝ يو َٔإذا دٍ ديٌٝ ع٢ً ا

ٚقد ورف ايؿعٌ ٚدٛبا نكٛي٘ تعاىل ) ٚإٕ أسد َٔ املػسنني اضتذازى ( ايتكدٜس قسأ شٜد 

ؾأسد ؾاعٌ بؿعٌ قرٚف ٚدٛبا ٚايتكدٜس ٚإٕ اضتذازى أسد اضتذازى ٚنريو نٌ اضِ 

ٚف ٚدٛبا َٚجاٍ ذيو يف إذا قٛي٘ تعاىل ) إذا َسؾٛع ٚقع بعد إٕ أٚ إذا ؾإْ٘ َسؾٛع بؿعٌ قر

ايطُا٤ اْػكت ( ؾايطُا٤ ؾاعٌ بؿعٌ قرٚف ٚايتكدٜس إذا اْػكت ايطُا٤ اْػكت ٖٚرا َرٖب 

مجٗٛز ايٓشٜٛني ٚضٝأتٞ ايهالّ ع٢ً ٖرٙ املطأي١ يف باب االغتػاٍ إٕ غا٤ اهلل تعاىل ) ٚتا٤ 

 ذ٣ ( تأْٝح تًٞ املاقٞ إذا ... نإ أل٦ْٞ نأبت ٖٓد األ

إذا أضٓد ايؿعٌ املاقٞ إىل َؤْح ؿكت٘ تا٤ ضان١ٓ تدٍ ع٢ً نٕٛ ايؿاعٌ َؤْجا ٚال 

ساي١ يصّٚ يػُظ يهٔ هلا سايتإ ؾسم يف ذيو بني اؿكٝكٞ ٚاجملاشٟ مٛ قاَت ٖٓد ٚطًعت ا

َكُس ... َتؿٌ أٚ َؿِٗ ذات سس ( ) ٚإمنا تًصّ ؾعٌ اي١ دٛاش ٚضٝأتٞ ايهالّ ع٢ً ذيو ٚس

 ايطان١ٓ ايؿعٌ املاقٞ يف َٛقعني :يتأْٝح تًصّ تا٤ ا

أسدُٖا إٔ ٜطٓد ايؿعٌ إىل قُري َؤْح َتؿٌ ٚال ؾسم يف ذيو بني املؤْح اؿكٝكٞ 

ٚاجملاشٟ ؾتكٍٛ ٖٓد قاَت ٚايػُظ طًعت ٚال تكٍٛ قاّ ٚال طًع ؾإٕ نإ ايكُري َٓؿؿال مل 

 ت بايتا٤ مٛ ٖٓد َا قاّ إال ٖٞ .ٜؤ
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ظاٖسا سكٝكٞ ايتأْٝح مٛ قاَت ٖٓد ٖٚٛ املساد بكٛي٘ أٚ ايجاْٞ إٔ ٜهٕٛ ايؿاعٌ 

ٚؾِٗ َٔ نالَ٘ إٔ ايتا٤ ال تًصّ يف غري س ٚأؾٌ سس سسح ؾشرؾت الّ ايه١ًُ َؿِٗ ذات س

 يف ٖرٜٔ املٛقعني ؾال تًصّ يف املؤْح اجملاشٟ ايعاٖس ؾتكٍٛ طًع ايػُظ ٚطًعت ايػُظ ٚال

 اؾُع ع٢ً َا ضٝأتٞ تؿؿًٝ٘ 

 .. مٛ أت٢ ايكاقٞ بٓت ايٛاقـ ( ايؿؿٌ تسى ايتا٤ يف .) ٚقد ٜبٝح 

إذا ؾؿٌ بني ايؿعٌ ٚؾاعً٘ املؤْح اؿكٝكٞ بػري إال داش إثبات ايتا٤ ٚسرؾٗا ٚاألدٛد 

 كٍٛ قاّ ايّٝٛ ٖٓد ٚاألدٛد قاَت اإلثبات ؾتكٍٛ أت٢ ايكاقٞ بٓت ايٛاقـ ٚاألدٛد أتت ٚت

 ؾتا٠ ابٔ ايعال ( . نُا شنا إال ) ٚاؿرف َع ؾؿٌ بإال ؾكال ..

ٚإذا ؾؿٌ بني ايؿعٌ ٚايؿاعٌ املؤْح بإال مل هص إثبات ايتا٤ عٓد اؾُٗٛز ؾتكٍٛ َا 

ظ ٚقد دا٤ يف قاّ إال ٖٓد َٚا طًع إال ايػُظ ٚال هٛش َا قاَت إال ٖٓد ٚال َا طًعت إال ايػُ

 ايػعس نكٛي٘ :

 ) َٚا بكٝت إال ايكًٛع اؾساغع ... ( 

َؿكٌ ع٢ً اإلثبات ٜػعس بإٔ اإلثبات أٜكا دا٥ص ٚيٝظ  ؾكٍٛ املؿٓـ إٕ اؿرف

نريو ألْ٘ إٕ أزاد ب٘ أْ٘ َؿكٌ عًٝ٘ باعتباز أْ٘ ثابت يف ايٓجس ٚايٓعِ ٚإٔ اإلثبات إمنا دا٤ 

 اإلثبات قًٌٝ ددا يف ايػعس ؾؿشٝح ٚإٕ أزاد إٔ اؿرف أنجس َٔ اإلثبات ؾػري ؾشٝح ألٕ 

  ذٟ اجملاش يف غعس ٚقع ( ) ٚاؿرف قد ٜأتٞ بال ؾؿٌ َٚع ... قُري

ٚقد ؼرف ايتا٤ َٔ ايؿعٌ املطٓد إىل َؤْح سكٝكٞ َٔ غري ؾؿٌ ٖٚٛ قًٌٝ ددا 

ٟ ٖٚٛ سه٢ ضٝبٜٛ٘ قاٍ ؾال١ْ ٚقد ؼرف ايتا٤ َٔ ايؿعٌ املطٓد إىل قُري املؤْح اجملاش

 كؿٛف بايػعس نكٛي٘ 

 ) ؾال َص١ْ ٚدقت ٚدقٗا ... ٚال أزض أبكٌ إبكاهلا ( 

 .. َرنس نايتا٤ َع إسد٣ ايًي ( ع مجع ض٣ٛ ايطامل َٔ .) ٚايتا٤ َ

 ) ٚاؿرف يف ْعِ ايؿتا٠ اضتشطٓٛا ... ألٕ قؿد اؾٓظ ؾٝ٘ بني ( 

إذا أضٓد ايؿعٌ إىل مجع ؾإَا إٔ ٜهٕٛ مجع ضال١َ ملرنس أٚال ؾإٕ نإ مجع ضال١َ 

صٜدٕٚ ٚإٕ مل ٜهٔ ملرنس مل هص اقرتإ ايؿعٌ بايتا٤ ؾتكٍٛ قاّ ايصٜدٕٚ ٚال هٛش قاَت اي

مجع ضال١َ ملرنس بإٔ نإ مجع تهطري ملرنس نايسداٍ أٚ ملؤْح ناهلٓٛد أٚ مجع ضال١َ ملؤْح 

ناهلٓدات داش إثبات ايتا٤ ٚسرؾٗا ؾتكٍٛ قاّ ايسداٍ ٚقاَت ايسداٍ ٚقاّ اهلٓٛد ٚقاَت 

 ٘ باؾُع باؾُاع١ ٚسرؾٗا يتأٚي اهلٓٛد ٚقاّ اهلٓدات ٚقاَت اهلٓدات ؾإثبات ايتا٤ يتأٚي٘

ٚأغاز بكٛي٘ نايتا٤ َع إسد٣ ايًي إىل إٔ ايتا٤ َع مجع ايتهطري ٚمجع ايطال١َ ملؤْح 

نايتا٤ َع ايعاٖس اجملاشٟ ايتأْٝح نًب١ٓ ؾهُا تكٍٛ نطست ايًب١ٓ ٚنطس ايًب١ٓ تكٍٛ قاّ 

ٚأغاز بكٛي٘ ٚاؿرف يف ْعِ ايؿتا٠ إىل آخس قاَت ايسداٍ ٚنريو باقٞ َا تكدّ ايسداٍ ٚ

ت إىل أْ٘ هٛش يف ْعِ ٚأخٛاتٗا إذا نإ ؾاعًٗا َؤْجا إثبات ايتا٤ ٚسرؾٗا ٚإٕ نإ َؿسدا ايبٝ

َؤْجا سكٝكٝا ؾتكٍٛ ْعِ املسأ٠ ٖٓد ْٚعُت املسأ٠ ٖٓد ٚإمنا داش ذيو ألٕ ؾاعًٗا َكؿٛد ب٘ 

اضتػسام اؾٓظ ؾعٌَٛ َعا١ًَ مجع ايتهطري يف دٛاش إثبات ايتا٤ ٚسرؾٗا يػبٗ٘ ب٘ يف إٔ 

ٙ سطٔ ٚيهٔ اإلثبات أسطٔ ٛد ب٘ َتعدد َٚع٢ٓ قٛي٘ اضتشطٓٛا إٔ اؿرف يف ٖرا ٚمٛاملكؿ

 َ٘ٓ 

 ٚاألؾٌ يف املؿعٍٛ إٔ ٜٓؿؿال (  ) ٚاألؾٌ يف ايؿاعٌ إٔ ٜتؿال ...
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 .. ٚقد ه٢ املؿعٍٛ قبٌ ايؿعٌ ( ) ٚقد ها٤ غالف األؾٌ .

ؾاؾٌ ألْ٘ ناؾص٤  األؾٌ إٔ ًٜٞ ايؿاعٌ ايؿعٌ َٔ غري إٔ ٜؿؿٌ بٝٓ٘ ٚبني ايؿعٌ

َٓ٘ ٚيريو ٜطهٔ ي٘ آخس ايؿعٌ إٕ نإ قُري َتهًِ أٚ كاطب مٛ قسبت ٚقسبت ٚإمنا 

ضهٓٛٙ نسا١ٖ تٛايٞ أزبع َتشسنات ِٖٚ إمنا ٜهسٖٕٛ ذيو يف ايه١ًُ ايٛاسد٠ ؾدٍ ذيو ع٢ً 

ٔ ٚاألؾٌ يف املؿعٍٛ إٔ ٜٓؿؿٌ َٔ ايؿعٌ بإٔ ٜتأخس عايؿاعٌ َع ؾعً٘ نايه١ًُ ايٛاسد٠ إٔ 

ايؿاعٌ ٚهٛش تكدمي٘ ع٣ًايؿاعٌ إٕ خال مما ضٝرنسٙ ؾتكٍٛ قسب شٜدا عُسٚ ٖٚرا َع٢ٓ 

 قٛي٘ ٚقد هاٙ غالف األؾٌ 

ٜتكدّ ع٢ً ايؿعٌ ٚؼت ٚأغاز بكٛي٘ ٚقد هٞ املؿعٍٛ قبٌ ايؿعٌ إىل إٔ املؿعٍٛ قد 

تكسب أسدُٖا َا هب تكدمي٘ ٚذيو نُا إذا نإ املؿعٍٛ اضِ غسط مٛ أٜا ٖرا قطُإ 

أقسب أٚ اضِ اضتؿٗاّ مٛ أٟ زدٌ قسبت أٚ قُريا َٓؿؿال يٛ تأخس يصّ اتؿاي٘ مٛ إٜاى 

ْعبد ؾًٛ أخس املؿعٍٛ يصّ االتؿاٍ ٚنإ ٜكاٍ ْعبدى ؾٝذب ايتكدِٜ غالف قٛيو ايدزِٖ 

إٜاٙ أعطٝتو ؾإْ٘ ال هب تكدِٜ إٜاٙ ألْو يٛ أخست٘ ؾاش اتؿاي٘ ٚاْؿؿاي٘ ع٢ً َا تكدّ يف 

 .كُسات ؾهٓت تكٍٛ ايدزِٖ أعطٝته٘ ٚأعطٝتو إٜاٙ باب امل

 سب شٜد عُسا ؾتكٍٛ عُسا قسب شٜد  ٚايجاْٞ َا هٛش تكدمي٘ ٚتأخريٙ مٛ ق

 ) ٚأخس املؿعٍٛ إٕ يبظ سرز ... أٚ أقُس ايؿاعٌ غري َٓشؿس ( 

هب تكدِٜ ايؿاعٌ ع٢ً املؿعٍٛ إذا خٝـ ايتباع أسدُٖا باآلخس نُا إذا خؿ٢ 

َٛض٢ عٝط٢ اعٌ َٔ املؿعٍٛ ٚذيو مٛ قسب ا ٚمل تٛدد قس١ٜٓ تبني ايؿاإلعساب ؾُٝٗ

ٖٚرا َرٖب اؾُٗٛز ٚأداش بعكِٗ تكدِٜ املؿعٍٛ ذب نٕٛ َٛض٢ ؾاعال ٚعٝط٢ َؿعٛال ؾٝ

يف ٖرا ٚمٛٙ قاٍ ألٕ ايعسب هلا غسض ؾ٢ االيتباع نُا هلا غسض يف ايتبٝني ؾإذا ٚددت 

ِٜ املؿعٍٛ ٚتأخريٙ ؾتكٍٛ أنٌ َٛض٢ ايهُجس٣ ٚأنٌ قس١ٜٓ تبني ايؿاعٌ َٔ املؿعٍٛ داش تكد

َٚع٢ٓ قٛي٘ أٚ أقُس ايؿاعٌ ٢ قٛي٘ ٚأخس املؿعٍٛ إٕ يبظ سرز ايهُجس٣ َٛض٢ ٖٚرا َعٓ

قُريا غري قؿٛز  غري َٓشؿس أْ٘ هب أٜكا تكدِٜ ايؿاعٌ ٚتأخري املؿعٍٛ إذا نإ ايؿاعٌ

 إال أْا  َا قسب شٜدا ؾإٕ نإ قُريا قؿٛزا ٚدب تأخريٙ مٛمٛ قسبت شٜدا 

 ) َٚا بإال أٚ بإمنا امؿس ... أخس ٚقد ٜطبل إٕ قؿد ظٗس ( 

ٜكٍٛ إذا امؿس ايؿاعٌ أٚ املؿعٍٛ بإال أٚ بإمنا ٚدب تأخريٙ ٚقد ٜتكدّ احملؿٛز َٔ 

ايؿاعٌ أٚ املؿعٍٛ ع٢ً غري احملؿٛز إذا ظٗس احملؿٛز َٔ غريٙ ٚذيو نُا إذا نإ اؿؿس بإال 

اؿؿس بإمنا ؾإْ٘ ال هٛش تكدِٜ احملؿٛز إذ ال ٜعٗس نْٛ٘ قؿٛزا إال بتأخريٙ  ؾأَا إذا نإ

ؾُجاٍ ؾال ؾسم بني إٔ ٜتكدّ أٚ ٜتأخس  غالف احملؿٛز بإال ؾإْ٘ ٜعسف بهْٛ٘ ٚاقعا بعد إال

ايؿاعٌ احملؿٛز بإمنا قٛيو إمنا قسب عُسا شٜد َٚجاٍ املؿعٍٛ احملؿٛز بإمنا إمنا قسب شٜد 

ايؿاعٌ احملؿٛز بإال َا قسب عُسا إال شٜد َٚجاٍ املؿعٍٛ احملؿٛز بإال َا قسب عُسا َٚجاٍ 

 إال عُسٚ شٜدا َٚٓ٘ قٛي٘ :  شٜد إال عُسا َٚجاٍ تكدّ ايؿاعٌ احملؿٛز بإال قٛيو َا قسب

 ) ؾًِ ٜدز إال اهلل َا ٖٝذت يٓا ... عػ١ٝ آْا٤ ايدٜاز ٚغاَٗا ( 

 ب إال عُسا شٜد َٚٓ٘ قٛي٘ : َا قس َٚجاٍ تكدِٜ املؿعٍٛ احملؿٛز بإال قٛيو

 ) تصٚدت َٔ ي٢ًٝ بتهًِٝ ضاع١ ... ؾُا شاد إال قعـ َا بٞ نالَٗا ( 

 ٚاعًِ إٔ احملؿٛز بإمنا ال خالف يف أْ٘ هٛش تكدمي٘ ٚأَاٖرا َع٢ٓ نالّ املؿٓـ 

 احملؿٛز باإل ؾؿ١ٝ ثالث١ َراٖب : 
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26 

ٟ أْ٘ ال ىًٛ إَا إٔ ٜهٕٛ أسدٖا ٖٚٛ َرٖب أنجس ايبؿسٜني ٚايؿسا٤ ٚابٔ األْباز

احملؿٛز بٗا ؾاعال أٚ َؿعٛال ؾإٕ نإ ؾاعال اَتٓع تكدمي٘ ؾال هٛش َا قسب إال شٜد عُسا 

ؾأَا قٛي٘ ؾًِ ٜدز إال اهلل َا ٖٝذت يٓا ؾأٍٚ ع٢ً إٔ َا ٖٝذت َؿعٍٛ بؿعٌ قرٚف ٚايتكدٜس 

يٝظ َؿعٛال يًؿعٌ املرنٛز دز٣ َا ٖٝذت يٓا ؾًِ ٜتكدّ ايؿاعٌ احملؿٛز ع٢ً املؿعٍٛ ألٕ ٖرا 

 تكدمي٘ مٛ َا قسب إال عُسا شٜد .ٚإٕ نإ احملؿٛز َؿعٛال داش 

 ؿٛز بإال ؾاعال نإ أٚ َؿعٛال. ايجاْٞ ٖٚٛ َرٖب ايهطا٥ٞ أْ٘ هٛش تكدِٜ احمل

ايجايح ٖٚٛ َرٖب بع  ايبؿسٜني ٚاختازٙ اؾصٚيٞ ٚايػًٛبني أْ٘ ال هٛش تكدِٜ 

 ؿٛز بإال ؾاعال نإ أٚ َؿعٛال احمل

 ) ٚغاع مٛ خاف زب٘ عُس ... ٚغر مٛ شإ ْٛزٙ ايػذس ( 

أٟ غاع يف يطإ ايعسب تكدِٜ املؿعٍٛ املػتٌُ ع٢ً قُري ٜسدع إىل ايؿاعٌ املتأخس 

ٚذيو مٛ خاف زب٘ عُس ؾسب٘ َؿعٍٛ ٚقد اغتٌُ ع٢ً قُري ٜسدع إىل عُس ٖٚٛ ايؿاعٌ 

ٕ ؾٝ٘ عٛد ايكُري ع٢ً َتأخس يؿعا ألٕ ايؿاعٌ َٟٓٛ ايتكدِٜ ع٢ً ٚإمنا داش ذيو ٚإٕ نا

ؾًٛ اغتٌُ ٌ ؾٗٛ َتكدّ زتب١ ٚإٕ تأخس يؿعا املؿعٍٛ ألٕ األؾٌ يف ايؿاعٌ إٔ ٜتؿٌ بايؿع

املؿعٍٛ ع٣ًكُري ٜسدع إىل َا اتؿٌ بايؿاعٌ ؾٌٗ هٛش تكدِٜ املؿعٍٛ ع٢ً ايؿاعٌ يف ذيو 

ؾُٔ أداشٖا ٖٚٛ ايؿشٝح ٚد٘ اؾٛاش بأْ٘ ملا عاد  خالف ٚذيو مٛ قسب غالَٗا داز ٖٓد

كدِٜ ألٕ املتؿٌ ايكُري ع٢ً َا اتؿٌ مبا زتبت٘ ايتكدِٜ نإ نعٛدٙ ع٢ً َا زتبت٘ ايت

 باملتكدّ َتكدّ 

ٚقٛي٘ ٚغر إىل آخسٙ أٟ غر عٛد ايكُري َٔ ايؿاعٌ املتكدّ ع٢ً املؿعٍٛ املتأخس ٚذيو 

ٓٛز ايرٟ ٖٛ ايؿاعٌ عا٥د٠ ع٢ً ايػذس ٖٚٛ املؿعٍٛ ٚإمنا مٛ شإ ْٛزٙ ايػذس ؾاهلا٤ املتؿ١ً ب

غر ذيو ألٕ ؾٝ٘ عٛد ايكُري ع٢ً َتأخس يؿعا ٚزتب١ ألٕ ايػذس َؿعٍٛ ٖٚٛ َتأخس يؿعا 

ٖٚرٙ املطأي١ ممٓٛع١ عٓد مجٗٛز ٜٓؿؿٌ عٔ ايؿعٌ ؾٗٛ َتأخس زتب١  ٚاألؾٌ ؾٝ٘ إٔ

ايطٛاٍ َٔ ايهٛؾٝني ٚأبٛ ايؿتح ابٔ  ايٓشٜٛني َٚا ٚزد َٔ ذيو تأٚيٛٙ ٚأداشٖا أبٛ عبد اهلل

 : د٢ٓ ٚتابعُٗا املؿٓـ ٚمما ٚزد َٔ ذيو قٛي٘ 

 ) ملا زأ٣ طايبٛٙ َؿعبا ذعسٚا ... ٚناد يٛ ضاعد املكدٚز ٜٓتؿس ( 

 ٚقٛي٘ :

 ) نطا سًُ٘ ذا اؿًِ أثٛاب ضؤدد ... ٚزؾ٢ ْداٙ ذا ايٓد٣ يف ذز٣ اجملد ( 

 ٚقٛي٘ :

 ٔ ايٓاع أبك٢ فدٙ ايدٖس َطعُا (دا ... َ) ٚيٛ إٔ فدا أخًد ايدٖس ٚاس

 ٚقٛي٘ :

 ) دص٣ زب٘ عين عدٟ بٔ سامت ... دصا٤ ايهالب ايعاٜٚات ٚقد ؾعٌ ( 

 ٚقٛي٘ :

 ) دص٣ بٓٛٙ أبا ايػٝالٕ عٔ نرب ... ٚسطٔ ؾعٌ نُا هصٟ ضُٓاز ( 

عت ؾًٛ نإ ايكُري املتؿٌ بايؿاعٌ املتكدّ عا٥دا ع٢ً َا اتؿٌ باملؿعٍٛ املتأخس اَتٓ

أي١ أٜكا خالؾا ٚاؿل املطأي١ ٚذيو مٛ قسب بعًٗا ؾاسب ٖٓد ٚقد ْكٌ بعكِٗ يف ٖرٙ املط

 ؾٝٗا املٓع 
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 ايٓا٥ب عٔ ايؿاعٌ

 ا٥ٌ () ٜٓٛب َؿعٍٛ ب٘ عٔ ؾاعٌ ... ؾُٝا ي٘ نٌٓٝ خري ْ

ورف ايؿاعٌ ٜٚكاّ املؿعٍٛ ب٘ َكاَ٘ ؾٝعط٢ َا نإ يًؿاعٌ َٔ يصّٚ ايسؾع ٚٚدٛب 

 ايتأخس عٔ زاؾع٘ ٚعدّ دٛاش سرؾ٘ ٚذيو مٛ ٌْٝ خري ْا٥ٌ 

ؾدري ْا٥ٌ َؿعٍٛ قا٥ِ َكاّ ايؿاعٌ ٚاألؾٌ ْاٍ شٜد خري ْا٥ٌ ؾدرف ايؿاعٌ ٖٚٛ 

٘ ؾال تكٍٛ خري ْا٥ٌ ٌْٝ ع٢ً إٔ شٜد ٚأقِٝ املؿعٍٛ ب٘ َكاَ٘ ٖٚٛ خري ْا٥ٌ ٚال هٛش تكدمي

ٜهٕٛ َؿعٛال َكدَا بٌ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َبتدأ ٚخربٙ اؾ١ًُ اييت بعدٙ ٖٚٞ ٌْٝ ٚاملؿعٍٛ 

ال هٛش سرف خري ْا٥ٌ ؾتكٍٛ ايكا٥ِ َكاّ ايؿاعٌ قُري َطترت ٚايتكدٜس ٌْٝ ٖٛ ٚنريو 

 ٌْٝ 

 ) ؾأٍٚ ايؿعٌ اقُُٔ ٚاملتؿٌ ... باآلخس انطس يف َكٞ نٛؾٌ ( 

 ... نٝٓتش٢ املكٍٛ ؾٝ٘ ٜٓتش٢ (  ٚادعً٘ َٔ َكازع َٓؿتشا) 

ٜٚهطس َا ًكا أٟ ضٛا٤ نإ َاقٝا أٚ َكازعا ٜكِ أٍٚ ايؿعٌ ايرٟ مل ٜطِ ؾاعً٘ َط

َٚجاٍ ذيو يف املاقٞ قٛيو يف ٚؾٌ ٚؾٌ ٚيف ملاقٞ ٜٚؿتح َا قبٌ آخس املكازع قبٌ آخس ا

 ٜٓتش٢  املكازع قٛيو يف ٜٓتشٞ

 ... ناألٍٚ ادعً٘ بال َٓاشع٘ (  ا املطاٚع٘) ٚايجاْٞ ايتايٞ ت

 ) ٚثايح ايرٟ بُٗص ايٛؾٌ ... ناألٍٚ ادعًٓ٘ ناضتشًٞ ( 

إذا نإ ايؿعٌ املب٢ٓ يًُؿعٍٛ َؿتتشا بتا٤ املطاٚع١ قِ أٚي٘ ٚثاْٝ٘ ٚذيو نكٛيو يف 

ٚإٕ نإ َؿتتشا بُٗص٠ ٚؾٌ قِ أٚي٘ ٚيف تهطس تهطس ٚيف تػاؾٌ تػٛؾٌ  تدسسز تدسسز

 يف اقتدز اقتدز ٚيف اْطًل اْطًل .ٚذيو نكٛيو يف اضتشًٞ اضتشًٞ ٚٚثايج٘ 

 ... عٝٓا ٚقِ دا نبٛع ؾاستٌُ (  ) ٚانطس أٚامشِ ؾاثالثٞ أعٌ

 عني مسع يف ؾا٥٘ ثالث١ أٚد٘ : إذا نإ ايؿعٌ املبين يًُؿعٍٛ ثالثٝا َعتٌ اي

 َٚٓ٘ قٛي٘ : إخالف ايهطس مٛ قٌٝ ٚبٝع  -1

 اى ... ؽتبط ايػٛى ٚال تػاى ( ) سٝهت ع٢ً ْرئٜ إذ ؼ

 ِ مٛ قٍٛ ٚبٛع َٚٓ٘ قٛي٘ : ٚإخالف ايك -2

 ٝت ... يٝت غبابا بٛع ؾاغرتٜت ( ) يٝت ٌٖٚ ٜٓؿع غ٦ٝا ي

 ٖٚٞ يػ١ بين دبري ٚبين ؾكعظ ُٖٚا َٔ ؾؿشا٤ بين أضد 

 ٚاإلمشاّ ٖٚٛ اإلتٝإ بايؿا٤ عسن١ بني ايكِ ٚايهطس ٚال ٜعٗس ذيو إال يف ايًؿغ ٚال -3

ا٤ى ٜٚا مسا٤ أقًعٞ ٜعٗس يف اـط ٚقد قس٤ٟ يف ايطبع١ قٛي٘ تعاىل ) ٚقٌٝ ٜا أزض ابًعٞ َ

 ٚغٝ  املا٤ ( ٚباإلمشاّ يف قٌٝ ٚغٝ  .

 ... َٚا يباع قد ٜس٣ يٓشٛ سب (  ) ٚإٕ بػهٌ خٝـ يبظ هتٓب

أٚ إذا أضٓد ايؿعٌ ايجالثٞ املعتٌ ايعني بعد بٓا٥٘ يًُؿعٍٛ إىل قُري َتهًِ أٚ كاطب 

ؾإٕ نإ ٚاٜٚا مٛ ضاّ َٔ ايطّٛ ٚدب عٓد املؿٓـ نطس ٥ب ؾإَا إٔ ٜهٕٛ ٚاٜٚا أٚ ٜا٥ٝا غا

ايؿا٤ أٚ اإلمشاّ ؾتكٍٛ مست ٚال هٛش ايكِ ؾال تكٍٛ مست ي٦ال ًٜتبظ بؿعٌ ايؿاعٌ ؾإْ٘ 

ٚإٕ نإ ٜا٥ٝا مٛ باع َٔ ايبٝع ٚدب عٓد املؿٓـ أٜكا قُ٘ مٛ مست ايعبد  بايكِ يٝظ إال

ؾإْ٘  مشاّ ؾتكٍٛ بعت ٜا عبد ٚال هٛش ايهطس ؾال تكٍٛ بعت ي٦ال ًٜتبظ بؿعٌ ايؿاعٌأٚ اإل

ٖٚرا َع٢ٓ قٛي٘ ٚإٕ بػهٌ خٝـ يبظ هتٓب أٟ ٚإٕ خٝـ بايهطس ؾكط مٛ بعت ايجٛب 
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دٍ عٓ٘ إىل غهٌ غريٙ ال ايًبظ يف غهٌ َٔ األغهاٍ ايطابك١ أعين ايكِ ٚايهطس ٚاإلمشاّ ع

ملؿٓـ ٚايرٟ ذنسٙ غريٙ إٔ ايهطس يف ايٛاٟٚ ٚايكِ يف ايٝا٥ٞ ٚاإلمشاّ ٖرا َا ذنسٙ ايبظ َع٘ 

ٚقٛي٘ َٚا يباع قد ايٛاٟٚ ٚايهطس ؾ٢ ايٝا٢٥  ٖٛ املدتاز ٚيهٔ ال هب ذيو بٌ هٛش ايكِ ؾ٢

ٜس٣ يٓشٛ سب َعٓاٙ إٔ ايرٟ ثبت يؿا٤ باع َٔ دٛاش ايكِ ٚايهطس ٚاإلمشاّ ٜجبت يؿا٤ 

ٚإٕ غ٦ت أمشُت أٟ ٜجبت عٓد ايبٓا٤ يًُؿعٍٛ ملا تًٝ٘  املكاعـ مٛ سب ؾتكٍٛ سب ٚسب

ايعني َٔ نٌ ؾعٌ ٜهٕٛ ع٢ً ٚشٕ اؾتعٌ أٚ اْؿعٌ ٖٚٛ َعتٌ ايعني َا ٜجبت يؿا٤ باع َٔ دٛاش 

ايهطس ٚايكِ ٚذيو مٛ اختاز ٚاْكاد ٚغبُٗٗا ؾٝذٛش يف ايتا٤ ٚايكاف ثالث١ أٚد٘ ايكِ مٛ 

 اهلُص٠ مبجٌ سسن١ ايتا٤ ٚايكاف . ٚاإلمشاّ ٚؼسىاختٛز ٚاْكٛد ٚايهطس مٛ اختري ٚاْكٝد 

 ؿدز ... أٚ سسف دس بٓٝاب١ سسٟ ( ) ٚقابٌ َٔ ظسف أٚ َٔ َ 

تكدّ إٔ ايؿعٌ إذا بين ملا مل ٜطِ ؾاعً٘ أقِٝ املؿعٍٛ ب٘ َكاّ ايؿاعٌ ٚأغاز يف ٖرا 

ز َكاَ٘ ٚغسط ايبٝت إىل أْ٘ إذا مل ٜٛدد املؿعٍٛ ب٘ أقِٝ ايعسف أٚ املؿدز أٚ اؾاز ٚاجملسٚ

يف نٌ ٚاسد َٓٗا إٔ ٜهٕٛ قابال يًٓٝاب١ أٟ ؾاؿا هلا ٚاسرتش بريو مما ال ٜؿًح يًٓٝاب١ 

نايعسف ايرٟ ال ٜتؿسف ٚاملساد ب٘ َا يصّ ايٓؿب ع٢ً ايعسؾ١ٝ مٛ ضشس إذا أزٜد ب٘ ضشس 

ّٜٛ بعٝٓ٘ ٚمٛ عٓدى ؾال تكٍٛ دًظ عٓدى ٚال زنب ضشس ي٦ال ؽسدُٗا عُا اضتكس هلُا 

 يطإ ايعسب َٔ يصّٚ ايٓؿب ٚناملؿادز اييت ال تتؿسف مٛ َعاذ اهلل ؾال هٛش زؾع َعاذ اهلل يف

ملا تكدّ يف ايعسف ٚنريو َا ال ؾا٥د٠ ؾٝ٘ َٔ ايعسف ٚاملؿدز ٚاؾاز ٚاجملسٚز ؾال تكٍٛ ضري 

َٚجاٍ ايكابٌ َٔ نٌ َٓٗا قٛيو ًظ يف داز ألْ٘ ال ؾا٥د٠ يف ذيو ٚقت ٚال قسب قسب ٚال د

 ري ّٜٛ اؾُع١ ٚقسب قسب غدٜد َٚس بصٜد ض

 .. يف ايًؿغ َؿعٍٛ ب٘ ٚقد ٜسد ( ) ٚال ٜٓٛب بع  ٖرٟ إٕ ٚدد .

َرٖب ايبؿسٜني إال األخؿؼ أْ٘ إذا ٚدد بعد ايؿعٌ املبين ملا مل ٜطِ ؾاعً٘ َؿعٍٛ 

ب٘ َٚؿدز ٚظسف ٚداز ٚفسٚز تعني إقا١َ املؿعٍٛ ب٘ َكاّ ايؿاعٌ ؾتكٍٛ قسب شٜد 

ٛدٙ َٚا ٚزد دا ّٜٛ اؾُع١ أَاّ األَري يف دازٙ ٚال هٛش إقا١َ غريٙ َكاَ٘ َع ٚدقسبا غدٜ

َٚرٖب ايهٛؾٝني أْ٘ هٛش إقا١َ غريٙ ٖٚٛ َٛدٛد تكدّ أٚ تأخس َٔ ذيو غاذ أٚ َؤٍٚ 

ؾتكٍٛ قسب قسب غدٜد شٜدا ٚقسب شٜدا قسب غدٜد ٚنريو يف ايباقٞ ٚاضتديٛا يريو 

 : مبا ناْٛا ٜهطبٕٛ ( ٚقٍٛ ايػاعس بكسا٠٤ أبٞ دعؿس ) يٝذص٣ قَٛا 

 ) مل ٜعٔ بايعًٝا٤ إال ضٝدا ... ٚال غؿ٢ ذا ايػٞ إال ذٚ ٖد٣ ( 

َٚرٖب األخؿؼ أْ٘ إذا تكدّ غري املؿعٍٛ ب٘ عًٝ٘ داش إقا١َ نٌ ٚاسد َُٓٗا ؾتكٍٛ 

 قسب يف ايداز شٜد ٚقسب يف ايداز شٜدا ٚإٕ مل ٜتكدّ تعني إقا١َ املؿعٍٛ ب٘ مٛ قسب شٜد يف

 داز ؾال هٛش قسب شٜدا يف ايداز اي

 ) ٚباتؿام قد ٜٓٛب ايجإ َٔ ... باب نطا ؾُٝا ايتباض٘ أَٔ ( 

ٜهٕٛ َٔ باب أعط٢ أٚ َٔ  إذا بين ايؿعٌ املتعدٟ إىل َؿعٛيني ملا مل ٜطِ ؾاعً٘ ؾإَا إٔ

ٍ ؾإٕ نإ َٔ باب أعط٢ ٖٚٛ املساد بٗرا ايبٝت ؾرنس املؿٓـ أْ٘ هٛش إقا١َ األٚباب ظٔ 

َُٓٗا ٚنريو ايجاْٞ ٚباالتؿام ؾتكٍٛ نطٞ شٜد دب١ ٚأعطٞ عُسٚ دزُٖا ٚإٕ غ٦ت أقُت 

ايجاْٞ ؾتكٍٛ أعطٞ عُسا دزِٖ ٚنطٞ شٜدا دب١ ٖرا إٕ مل وؿٌ يبظ بإقا١َ ايجاْٞ ؾإذا 

سؿٌ يبظ ٚدب إقا١َ األٍٚ ٚذيو مٛ أعطٝت شٜدا عُسا ؾتتعني إقا١َ األٍٚ ؾتكٍٛ أعطٞ 

ٜؿًح إٔ ٜهٕٛ  إقا١َ ايجاْٞ س٦ٓٝر ي٦ال وؿٌ يبظ ألٕ نٌ ٚاسد َُٓٗاشٜد عُسا ٚال هٛش 
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ْٚكٌ املؿٓـ االتؿام ع٢ً إٔ ايجاْٞ َٔ ٖرا ايباب هٛش إقاَت٘ عٓد أَٔ آخرا غالف األٍٚ 

ايًبظ ؾإٕ ع٢ٓ ب٘ أْ٘ اتؿام َٔ د١ٗ ايٓشٜٛني نًِٗ ؾًٝظ ظٝد ألٕ َرٖب ايهٛؾٝني أْ٘ إذا 

ْهس٠ تعني إقا١َ األٍٚ ؾتكٍٛ أعطٞ شٜد دزُٖا ٚال هٛش عٓدِٖ نإ األٍٚ َعسؾ١ ٚايجاْٞ 

 ايجاْٞ ؾال تكٍٛ أعطٞ دزِٖ شٜدا .إقا١َ 

 . ٚال أز٣ َٓعا إذا ايكؿد ظٗس ( ) يف باب ظٔ ٚأز٣ املٓع اغتٗس ..

ٜعين أْ٘ إذا نإ ايؿعٌ َتعدٜا إىل َؿعٛيني ايجاْٞ َُٓٗا خرب يف األؾٌ نعٔ ٚأخٛاتٗا 

ىل ثالث١ َؿاعٌٝ نأز٣ ٚأخٛاتٗا ؾاألغٗس عٓد ايٓشٜٛني أْ٘ هب إقا١َ األٍٚ أٚ نإ َتعدٜا إ

ٚميتٓع إقا١َ ايجاْٞ يف باب ظٔ ٚايجاْٞ ٚايجايح يف باب أعًِ ؾتكٍٛ ظٔ شٜد قا٥ُا ٚال هٛش 

ظٔ شٜدا قا٥ِ ٚتكٍٛ أعًِ شٜد ؾسضو َطسدا ٚال هٛش إقا١َ ايجاْٞ ؾال تكٍٛ أعًِ شٜدا 

١ ايجايح ؾتكٍٛ أعًِ شٜدا ؾسضو َطسز ْٚكٌ ابٔ أبٞ ايسبٝع االتؿام ؾسضو َطسدا ٚال إقاَ

 تؿام أٜكا ابٔ املؿٓـ ع٢ً َٓع إقا١َ ايجايح ْٚكٌ اال

ٚذٖب قّٛ َِٓٗ املؿٓـ إىل أْ٘ ال ٜتعني إقا١َ األٍٚ ال يف باب ظٔ ٚال باب أعًِ يهٔ 

َا إقا١َ ايجايح َٔ ٚأدا قا٥ِ ٚأعًِ شٜدا ؾسضو َطسدا ٜػرتط أال وؿٌ يبظ ؾتكٍٛ ظٔ شٜ

باب أعًِ ؾٓكٌ ابٔ أبٞ ايسبٝع ٚابٔ املؿٓـ االتؿام ع٢ً َٓع٘ ٚيٝظ نُا شعُا ؾكد ْكٌ 

ؾًٛسؿٌ يبظ تعني إقا١َ األٍٚ يف ذيو ؾتكٍٛ أعًِ شٜدا ؾسضو َطسز  غريُٖا اـالف يف

خايد جاْٞ ٚال أعًِ شٜدا باب ظٔ ٚأعًِ ؾال تكٍٛ ظٔ شٜدا عُسٚ ع٢ً إٔ عُسٚ ٖٛ املؿعٍٛ اي

 َٓطًكا 

 ) َٚاض٣ٛ ايٓا٥ب مما عًكا ... بايساؾع ايٓؿب ي٘ قككا ( 

سهِ املؿعٍٛ ايكا٥ِ َكاّ ايؿاعٌ سهِ ايؿاعٌ ؾهُا أْ٘ ال ٜسؾع ايؿعٌ إال ؾاعال ٚاسدا 

نريو ال ٜسؾع ايؿعٌ إال َؿعٛال ٚاسدا ؾًٛ نإ يًؿعٌ َعُٛالٕ ؾأنجس أقُت ٚاسدا َٓٗا َكاّ 

ايؿاعٌ ْٚؿبت ايباقٞ ؾتكٍٛ أعطٞ شٜد دزُٖا ٚأعًِ شٜد عُسا قا٥ُا ٚقسب شٜد قسبا 

 .ع١ أَاّ األَري يف دازٙ غدٜدا ّٜٛ اؾُ
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30 

 تعدٟ ايؿعٌ ٚيصَٚ٘

 ٌ ... ٖا غري َؿدز ب٘ مٛ عٌُ ( ) عال١َ ايؿعٌ املعد٣ إٔ تؿ

ٜٓكطِ ايؿعٌ إىل َتعد ٚالشّ ؾاملتعدٟ ٖٛ ايرٟ ٜؿٌ إىل َؿعٛي٘ بػري سسف دس مٛ 

قسبت شٜدا ٚايالشّ َا يٝظ نريو ٖٚٛ َا ال ٜؿٌ إىل َؿعٛي٘ إال عسف دس مٛ َسزت بصٜد 

 أٚال َؿعٍٛ ي٘ مٛ قاّ شٜد 

نريو  َتعدٜا ٚٚاؾعا ٚفاٚشا َٚا يٝظ ٜٚط٢ُ َا ٜؿٌ إىل َؿعٛي٘ بٓؿط٘ ؾعال

ٚعال١َ ايؿعٌ املتعدٟ إٔ تتؿٌ ٜٚط٢ُ َتعدٜا عسف دس  ٢ الشَا ٚقاؾسا ٚغري َتعدٜطُ

 ا٤ املؿعٍٛ ب٘ مٛ ايباب أغًكت٘ ب٘ ٖا٤ تعٛد ع٢ً غري املؿدز ٖٚٞ ٖ

ٚاسرتش بٗا٤ غري املؿدز َٔ ٖا٤ املؿدز ؾإْٗا تتؿٌ باملتعدٟ ٚايالشّ ؾال تدٍ ع٢ً 

قسبت٘ شٜدا أٟ قسبت ايكسب شٜدا َٚجاٍ تعدٟ ايؿعٌ ؾُجاٍ املتؿ١ً باملتعدٟ ايكسب 

 الشّ ايكٝاّ قُت٘ أٟ قُت ايكٝاّ املتؿ١ً باي

 ) ؾاْؿب ب٘ َؿعٛي٘ إٕ مل ٜٓب ... عٔ ؾاعٌ مٛ تدبست ايهتب ( 

ؾإٕ مل ٜٓب عٔ ؾاعً٘ مٛ تدبست ايهتب غإٔ ايؿعٌ املتعدٟ إٔ ٜٓؿب َؿعٛي٘ إٕ 

ٜسؾع املؿعٍٛ ٜٚٓؿب ايؿاعٌ عٓد أَٔ ٚقد زؾع٘ نُا تكدّ مٛ تدبست ايهتب  ْاب عٓ٘ ٚدب

ألؾعاٍ ايًبظ نكٛهلِ خسم ايجٛب املطُاز ٚال ٜٓكاع ذيو بٌ ٜكتؿس ؾٝ٘ ع٢ً ايطُاع ٚا

أسدٖا َا ٜتعد٣ إىل َؿعٛيني ٖٚٞ قطُإ أسدُٖا َا أؾٌ املتعد١ٜ ع٣ًجالث١ أقطاّ 

ٚايكطِ أعط٢ ٚنطا املؿعٛيني ؾٝ٘ املبتدأ ٚاـرب نعٔ ٚأخٛاتٗا ٚايجاْٞ َا يٝظ أؾًُٗا ذيو ن

تعد٣ إىل َؿعٍٛ ٚاسد ٚايكطِ ايجايح َا ٜد٣ إىل ثالث١ َؿاعٌٝ نأعًِ ٚأز٣ ايجاْٞ َا ٜتع

 نكسب ٚمٛٙ 

 ... يصّٚ أؾعاٍ ايطذاٜا نِٓٗ (  ) ٚالشّ غري املعد٣ ٚستِ

 ... َٚا اقتك٢ ْعاؾ١ أٚ دْطا (  ) نرا اؾعًٌ ٚاملكاٖٞ اقعٓططا

 ٛاسد نُدٙ ؾاَتدا ( ) أٚ عسقا أٚ طاٚع املعد٣ ... ي

ايالشّ ٖٛ َا يٝظ مبتعد ٖٚٛ َا ال ٜتؿٌ ب٘ ٖا٤ قُري غري املؿدز ٜٚتشتِ ايًصّٚ 

يهٌ ؾعٌ داٍ ع٢ً ضذ١ٝ ٖٚٞ ايطبٝع١ مٛ غسف ٚنسّ ٚظسف ِْٚٗ ٚنرا نٌ ؾعٌ ع٢ً ٚشٕ 

اؾعًٌ مٛ اقػعس ٚاطُإٔ أٚ ع٢ً ٚشٕ أؾعًٌٓ مٛ اقعٓطظ ٚاسسلِ أٚ دٍ ع٢ً ْعاؾ١ نطٗس 

ايجٛب ْٚعـ أٚ ع٢ً دْظ ندْظ ايجٛب ٚٚضخ أٚ دٍ ع٢ً عسض مٛ َسض شٜد ٚامحس أٚ 

 ؿدٜد ؾاَتد ٚدسسدت شٜدا ؾتدسسز نإ َطاٚعا ملا تعد٣ إىل َؿعٍٛ ٚاسد مٛ َددت ا

ٚاسرتش بكٛي٘ يٛاسد مما طاٚع املتعدٟ إىل اثٓني ؾإْ٘ ال ٜهٕٛ الشَا بٌ ٜهٕٛ َتعدٜا 

 أي١ ؾؿُٗٗا ٚعًُت٘ ايٓشٛ ؾتعًُ٘ دا املطإىل َؿعٍٛ ٚاسد مٛ ؾُٗت شٜ

 ) ٚعد الشَا عسف دس ... ٚإٕ سرف ؾايٓؿب يًُٓذس ( 

 ... َع أَٔ يبظ نعذبت إٔ ٜدٚا ( ) ْكال ٚيف إٔ ٚإٔ ٜطسد 

تكدّ إٔ ايؿعٌ املتعدٟ ٜؿٌ إىل َؿعٛي٘ بٓؿط٘ ٚذنس ٖٓا إٔ ايؿعٌ ايالشّ ٜؿٌ إىل 

مٛ سسف اؾس ؾٝؿٌ إىل َؿعٛي٘ بٓؿط٘  َؿعٛي٘ عسف دس مٛ َسزت بصٜد ٚقد ورف

 َسزت شٜدا قاٍ ايػاعس 

 ) متسٕٚ ايدٜاز ٚمل تعٛدٛا ... نالَهِ عًٞ إذا سساّ ( 
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أٟ متسٕٚ بايدٜاز َٚرٖب اؾُٗٛز أْ٘ ال ٜٓكاع سرف سسف اؾس َع غري إٔ ٚإٔ بٌ 

يؿػري إىل ٜكتؿس ؾٝ٘ ع٢ً ايطُاع ٚذٖب أبٛ اؿطٔ عًٞ بٔ ضًُٝإ ايبػدادٟ ٖٚٛ األخؿؼ ا

أْ٘ هٛش اؿرف َع غريُٖا قٝاضا بػسط تعني اؿسف َٚهإ اؿرف مٛ بسٜت ايكًِ 

بايطهني ؾٝذٛش عٓدٙ سرف ايبا٤ ؾتكٍٛ بسٜت ايكًِ ايطهني ؾإٕ مل ٜتعني اؿسف مل هص 

اؿرف مٛ زغبت يف شٜد ؾال هٛش سرف يف ألْ٘ ال ٜدز٣ س٦ٓٝر ٌٖ ايتكدٜس زغبت عٔ شٜد 

يو إٕ مل ٜتعني َهإ اؿرف مل هص مٛ اخرتت ايكّٛ َٔ بين متِٝ ؾال هٛش أٚ يف شٜد ٚنر

ِٝ أٚ اؿرف ؾال تكٍٛ اخرتت ايكّٛ بين متِٝ إذ ال ٜدز٣ ٌٖ األؾٌ اخرتت ايكّٛ َٔ بين مت

ٚأَا إٔ ٚإٔ ؾٝذٛش سرف سسف اؾس َعُٗا قٝاضا َطسدا بػسط اخرتت َٔ ايكّٛ بين متِٝ 

دٚا ٚاألؾٌ عذبت َٔ إٔ ٜدٚا أٟ َٔ إٔ ٜعطٛا ايد١ٜ َٚجاٍ أَٔ ايًبظ نكٛيو عذبت إٔ ٜ

ذيو َع إٔ بايتػدٜد عذبت َٔ أْو قا٥ِ ؾٝذٛش سرف َٔ ؾتكٍٛ عذبت أْو قا٥ِ ؾإٕ 

سؿٌ يبظ مل هص اؿرف مٛ زغبت يف إٔ تكّٛ أٚ زغبت يف أْو قا٥ِ ؾال هٛش سرف يف 

إٔ ٚإٔ عٓد سرف سسف اؾس  ٚاختًـ يف قٌإٔ ٜهٕٛ احملرٚف عٔ ؾٝشؿٌ ايًبظ الستُاٍ 

ؾرٖب األخؿؼ إىل أُْٗا يف قٌ دس ٚذٖب ايهطا٥ٞ إىل أُْٗا يف قٌ ْؿب ٚذٖب ضٝبٜٛ٘ إىل 

 .ػٜٛص ايٛدٗني 

ٚساؾً٘ إٔ ايؿعٌ ايالشّ ٜؿٌ إىل املؿعٍٛ عسف اؾس ثِ إٕ نإ اجملسٚز غري إٔ ٚإٔ 

ا عٓد أَٔ ايًبظ ٖٚرا ٖٛ اضمل هص سرف سسف اؾس إال مساعا ٚإٕ نإ إٔ ٚإٔ داش ذيو قٝ

 ايؿشٝح 

 َٔ أيبطٔ َٔ شازنِ ْطر ايُٝٔ (  ) ٚاألؾٌ ضبل ؾاعٌ َع٢ٓ نُٔ ...

إذا تعد٣ ايؿعٌ إىل َؿعٛيني ايجاْٞ َُٓٗا يٝظ خربا يف األؾٌ ؾاألؾٌ تكدِٜ َا ٖٛ 

ؾاعٌ يف املع٢ٓ مٛ أعطٝت شٜدا دزُٖا ؾاألؾٌ تكدِٜ شٜد ع٢ً دزِٖ ألْ٘ ؾاعٌ يف املع٢ٓ 

ْ٘ اآلخر يًدزِٖ ٚنرا نطٛت شٜدا دب١ ٚأيبطٔ َٔ شازنِ ْطر ايُٝٔ ؾُٔ َؿعٍٛ أٍٚ أل

ْٚطر َؿعٍٛ ثإ ٚاألؾٌ تكدِٜ َٔ ع٢ً ْطر ايُٝٔ ألْ٘ ايالبظ ٚهٛش تكدِٜ َا يٝظ 

 ؾاعال َع٢ٓ يهٓ٘ خالف األؾٌ 

 . ٚتسى ذاى األؾٌ ستُا قد ٜس٣ ( ) ًٜٚصّ األؾٌ ملٛدب عس٣ ..

تكدِٜ ايؿاعٌ يف املع٢ٓ إذا طسأ َا ٜٛدب ذيو ٖٚٛ خٛف ايًبظ أٟ ًٜصّ األؾٌ ٖٚٛ 

ًبظ إذ مٛ أعطٝت شٜدا عُسا ؾٝذب تكدِٜ اآلخر َُٓٗا ٚال هٛش تكدِٜ غريٙ ألدٌ اي

ٚقد هب تكدِٜ َا يٝظ ؾاعال يف املع٢ٓ ٚتأخري َا ٖٛ ؾاعٌ يف وتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايؿاعٌ 

املع٢ٓ مٛ أعطبت ايدزِٖ ؾاسب٘ ؾال هٛش تكدِٜ ؾاسب٘ ٚإٕ نإ ؾاعال يف املع٢ٓ ؾال تكٍٛ 

 أعطٝت ؾاسب٘ ايدزِٖ ي٦ال ٜعٛد ايكُري ع٢ً َتأخس يؿعا ٚزتب١ ٖٚٛ ممتٓع ٚاهلل أعًِ 

 ( َا ضٝل دٛابا أٚ سؿس ) ٚسرف ؾك١ً أدص إٕ مل ٜكس ... نشرف 

ايؿك١ً خالف ايعُد٠ ٚايعُد٠ َا ال ٜطتػ٢ٓ عٓ٘ نايؿاعٌ ٚايؿك١ً َا ميهٔ 

االضتػٓا٤ عٓ٘ ناملؿعٍٛ ب٘ ؾٝذٛش سرف ايؿك١ً إٕ مل ٜكس نكٛيو يف قسبت شٜدا قسبت 

عرف املؿعٍٛ ب٘ ٚنكٛيو يف أعطٝت شٜدا دزُٖا أعطٝت َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ) ؾأَا َٔ أعط٢ 

ٚأعطٝت شٜدا َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ) ٚيطٛف ٜعطٝو زبو ؾرتق٢ ( ٚأعطٝت دزُٖا قٌٝ ٚاتك٢ ( 

ؾإٕ قس س ٚاهلل أعًِ ست٢ ٜعطٛنِ اؾص١ٜ َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ) ست٢ ٜعطٛا اؾص١ٜ ( ايتكدٜ

سرف ايؿك١ً مل هص سرؾٗا نُا إذا ٚقع املؿعٍٛ ب٘ يف دٛاب ضؤاٍ مٛ إٔ ٜكاٍ َٔ قسبت 
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ؿٛزا مٛ َا قسبت إال شٜدا ؾال هٛش سرف شٜدا يف املٛقعني ؾتكٍٛ قسبت شٜدا أٚ ٚقع ق

إذ ال وؿٌ يف األٍٚ اؾٛاب ٜٚبك٢ ايهالّ يف ايجاْٞ داال ع٢ً ْؿٞ ايكسب َطًكا ٚاملكؿٛد 

 شٜد ؾال ٜؿِٗ املكؿٛد عٓ٘ سرؾ٘  ْؿٝ٘ عٔ غري

 ًُا ... ٚقد ٜهٕٛ سرؾ٘ ًَتصَا ( ) ٚورف ايٓاؾبٗا إٕ ع

١ إذا دٍ عًٝ٘ ديٌٝ مٛ إٔ ٜكاٍ َٔ قسبت ؾتكٍٛ شٜدا هٛش سرف ْاؾب ايؿكً

ايتكدٜس قسبت شٜدا ؾشرف قسبت يدالي١ َا قبً٘ عًٝ٘ ٖٚرا اؿرف دا٥ص ٚقد ٜهٕٛ ٚادبا 

نُا تكدّ يف باب االغتػاٍ مٛ شٜدا قسبت٘ ايتكدٜس قسبت شٜدا قسبت٘ ؾشرف قسبت 

 ٚدٛبا نُا تكدّ ٚاهلل أعًِ 
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 املؿعٍٛ املطًل

 ... َديٛيٞ ايؿعٌ نأَٔ َٔ أَٔ ( ) املؿدز اضِ َا ض٣ٛ ايصَإ َٔ 

ايؿعٌ ٜدٍ ع٢ً غ٦ٝني اؿدخ ٚايصَإ ؾكاّ ٜدٍ ع٢ً قٝاّ يف شَٔ َاض ٜٚكّٛ ٜدٍ 

ع٢ً قٝاّ يف اؿاٍ أٚ االضتكباٍ ٚقِ ٜدٍ ع٢ً قٝاّ يف االضتكباٍ ٚايكٝاّ ٖٛ اؿدخ ٖٚٛ أسد 

َديٛيٞ ايؿعٌ ٖٚٛ املؿدز ٖٚرا َع٢ٓ قٛي٘ َا ض٣ٛ ايصَإ َٔ َديٛيٞ ايؿعٌ ؾهأْ٘ قاٍ 

ٚاملؿعٍٛ املطًل ٖٛ املؿدز املٓتؿب تٛنٝدا أَٔ ؾإْ٘ أسد َديٛيٞ أَٔ اؿدخ ناملؿدز اضِ 

 بتني يعاًَ٘ أٚ بٝاْا يٓٛع٘ أٚ عددٙ مٛ قسبت قسبا ٚضست ضري شٜد ٚقسبت قس

ٚمس٢ َؿعٛال َطًكا يؿدم املؿعٍٛ عًٝ٘ غري َكٝد عسف دس ٚمٛٙ غالف غريٙ 

ٍ ؾٝ٘ ٚاملؿعٍٛ َع٘ ا ناملؿعٍٛ ب٘ ٚاملؿعَٛٔ املؿعٛالت ؾإْ٘ ال ٜكع عًٝ٘ اضِ املؿعٍٛ إال َكٝد

 ٚاملؿعٍٛ ي٘ 

 ) مبجً٘ اٚ ؾعٌ اٚ ٚؾـ ْؿب ... ٚنْٛ٘ أؾال هلرٜٔ اْتدب ( 

ٜٓتؿب املؿدز مبجً٘ أٟ باملؿدز مٛ عذبت َٔ قسبو شٜدا قسبا غدٜدا أٚ بايؿعٌ 

دز مٛ قسبت شٜدا قسبا أٚ بايٛؾـ مٛ أْا قازب شٜدا قسبا َٚرٖب ايبؿسٜني إٔ املؿ

أؾال هلرٜٔ اْتدب أٟ املدتاز إٔ  أؾٌ ٚايؿعٌ ٚايٛؾـ َػتكإ َٓ٘ ٖٚرا َع٢ٓ قٛي٘ ٚنْٛ٘

إٔ ايؿعٌ أؾٌ ٚاملؿدز َػتل َٓ٘  َٚرٖب ايهٛؾٝنيٚايٛؾـ  املؿدز أؾٌ هلرٜٔ أٟ ايؿعٌ

ٚذٖب ابٔ طًش١ َػتل َٓ٘ ٚايٛؾـ َػتل َٔ ايؿعٌ  ٚذٖب قّٛ إىل إٔ املؿدز أؾٌ ٚايؿعٌ

ٚايؿشٝح املرٖب أض٘ ٚيٝظ أسدُٖا َػتكا َٔ اآلخس ؿدز ٚايؿعٌ أؾٌ بسإىل إٔ نال َٔ امل

األٍٚ ألٕ نٌ ؾسع ٜتكُٔ األؾٌ ٚشٜاد٠ ٚايؿعٌ ٚايٛؾـ بايٓطب١ إىل املؿدز نريو ألٕ نال 

ٚايٛؾـ ٜدٍ ع٢ً املؿدز  َُٓٗا ٜدٍ ع٢ً املؿدز ٚشٜاد٠ ؾايؿعٌ ٜدٍ ع٢ً املؿدز ٚايصَإ

 ٚايؿاعٌ 

 ) تٛنٝدا أٚ ْٛعا ٜبني أٚ عدد ... نطست ضريتني ضري ذٟ زغد ( 

ٕ َؤندا مٛ قسبت أسدٖا إٔ ٜهٛل ٜكع ع٢ً ثالث١ أسٛاٍ نُا تكدّ املؿعٍٛ املطً

ايجايح إٔ ٜهٕٛ ضست ضري ذٟ زغد ٚضست ضريا سطٓا  ايجاْٞ إٔ ٜهٕٛ َبٝٓا يًٓٛع مٛقسبا 

 د مٛ قسبت قسب١ ٚقسبتني ٚقسبات َبٝٓا يًعد

 ٚقد ٜٓٛب عٓ٘ َا عًٝ٘ دٍ ... نذد نٌ اؾد ٚاؾسح اؾرٍ (  )

قد ٜٓٛب عٔ املؿدز َا ٜدٍ عًٝ٘ نهٌ ٚبع  َكاؾني إىل املؿدز مٛ دد نٌ اؾد 

ٚناملؿدز املسادف ملؿدز ايؿعٌ ٛا نٌ املٌٝ ( ٚقسبت٘ بع  ايكسب ٚنكٛي٘ تعاىل ) ؾال متًٝ

٥ب َٓاب ايكعٛد ملسادؾت٘ ي٘ ٚاؾرٍ ْا٥ب املرنٛز مٛ قعدت دًٛضا ٚاؾسح اؾرٍ ؾاؾًٛع ْا

 َٓاب ايؿسح ملسادؾت٘ ي٘ 

ٚنريو ٜٓٛب َٓاب املؿدز اضِ اإلغاز٠ مٛ قسبت٘ ذيو ايكسب ٚشعِ بعكِٗ أْ٘ إذا 

ْاب اضِ اإلغاز٠ َٓاب املؿدز ؾال بد َٔ ٚؾؿ٘ باملؿدز نُا َجًٓا ٚؾٝ٘ ْعس ؾُٔ أَج١ً 

ٜٚٓٛب عٔ غاز٠ إىل ايعٔ ٚمل ٜٛؾـ ب٘ راى إضٝبٜٛ٘ ظٓٓت ذاى أٟ ظٓٓت ذاى ايعٔ ؾ

( ايعاملنئ ال أعرب٘ أسدا َأٟ قسبت ايكسب َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل )املؿدز أٜكا مٛ قسبت٘ شٜدا 

تعاىل ) ؾادًدِٖٚ مثاْني ٚعددٙ مٛ قسبت٘ عػسٜٔ قسب١ َٚٓ٘ قٛي٘ أٟ ال أعرب ايعراب 

اف كاف ٚأقِٝ املكٚاآلي١ مٛ قسبت٘ ضٛطا ٚاألؾٌ قسبت٘ قسب ضٛط ؾشرف املدًد٠ ( 

 إيٝ٘ َكاَ٘ ٚاهلل تعاىل أعًِ



 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

 َاد٠ ايٓشٛ ايعسبٞ                           ز٥اض١ داَع١ دٜاىل        

١ّٝ ١ّٝ يًعًّٛ اإلْطاْ ١ّٝ ايرتب  املسس١ً ايجا١ْٝ            نً

 2017/2018ّايعاّ ايدزاضٞ                                           قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ         

 

 

 َدزع املاد٠ : ّ . د اٜاد ضًُٝإ قُد ايعاديٞ
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 ٙ ٚأؾسادا ( ) ٚيٛ يتٛنٝد ؾٛسد أبدا ... ٚثٔ ٚامجع غري

ال هٛش تج١ٝٓ املؿدز املؤند يعاًَ٘ ٚال مجع٘ بٌ ػب إؾسادٙ ؾتكٍٛ قسبت قسبا 

د ٚذيو ألْ٘ مبجاب١ تهسز ايؿعٌ ٚايؿعٌ ال ٜج٢ٓ ٚال هُع ٚأَا غري املؤند ٖٚٛ املبني يًعد

٘ ؾأَا املبني يًعدد ؾال خالف يف دٛاش تجٓٝتس املؿٓـ أْ٘ هٛش تجٓٝت٘ ٚمجع٘ ٚايٓٛع ؾرن

ٚأَا املبني يًٓٛع ؾاملػٗٛز أْ٘ هٛش تجٓٝت٘ ٚمجع٘ إذا ٚمجع٘ مٛ قسبت قسبتني ٚقسبات 

 مٛ ضست ضري٣ شٜد اؿطٔ ٚايكبٝح اختًؿت أْٛاع٘ 

٢ً ايطُاع ع٘ قٝاضا بٌ ٜكتؿس ؾٝ٘ عٚظاٖس نالّ ضٝبٜٛ٘ أْ٘ ال هٛش تجٓٝت٘ ٚال مج

 ٖٚرا اختٝاز ايػًٛبني 

 َتٓع ... ٚيف ضٛاٙ يديٌٝ َتطع ( ) ٚسرف عاٌَ املؤند ا

ألْ٘ َطٛم يتكسٜس عاًَ٘ ٚتكٜٛت٘ ٚاؿرف َٓاف  املؿدز املؤند ال هٛش سرف عاًَ٘

نكٛيو ضري ؾاحملرٚف دٛاشا اًَ٘ يًدالي١ عًٝ٘ دٛاشا ٚٚدٛبا ٚأَا غري املؤند ؾٝشرف عيريو 

شٜد ملٔ قاٍ أٟ ضري ضست ٚقسبتني ملٔ قاٍ نِ قسبت شٜدا ٚايتكدٜس ضست ضري شٜد 

ٚقسبت٘ قسبتني ٚقٍٛ ابٔ املؿٓـ إٕ قٛي٘ ٚسرف عاٌَ املؤند اَتٓع ضٗٛ َٓ٘ ألٕ سرف 

قٛيو قسبا شٜدا َؿدز َؤند ٚعاًَ٘ قرٚف ٚدٛبا نُا ضٝأتٞ يٝظ بؿشٝح َٚا اضتدٍ 

رف عاٌَ املؤند مبا ضٝأتٞ يٝظ َٓ٘ ٚذيو ألٕ قسبا شٜدا يٝظ ب٘ ع٢ً دعٛاٙ َٔ ٚدٛب س

َٔ ايتأنٝد يف غ٤ٞ بٌ ٖٛ أَس خاٍ َٔ ايتأنٝد مبجاب١ اقسب شٜدا ألْ٘ ٚاقع َٛقع٘ ؾهُا إٔ 

اقسب شٜدا ال تأنٝد ؾٝ٘ نريو قسبا شٜدا ٚنريو مجٝع األَج١ً اييت ذنسٖا يٝطت َٔ باب 

َٓاب ايعاٌَ داٍ ع٢ً َا ٜدٍ عًٝ٘ ٖٚٛ عٛض َٓ٘ ايتأنٝد يف غ٤ٞ ألٕ املؿدز ؾٝٗا ْا٥ب 

٤ َٔ املؤندات ميتٓع اؾُع بٝٓٗا ٚبني املؤند ٜٚدٍ ع٢ً ذيو عدّ دٛاش اؾُع بُٝٓٗا ٚال غٞ

ٚمما ٜدٍ أٜكا ع٢ً إٔ قسبا شٜدا ٚمٛٙ يٝظ َٔ املؿدز املؤند يعاًَ٘ إٔ املؿدز املؤند ال 

اقع َٛقع ايؿعٌ ٌٖ ٜعٌُ أٚال ٚايؿشٝح أْ٘ خالف يف أْ٘ ال ٜعٌُ ٚاختًؿٛا يف املؿدز ايٛ

ٜعٌُ ؾصٜدا يف قٛيو قسبا شٜدا َٓؿٛب بكسبا ع٢ً األؾح ٚقٌٝ إْ٘ َٓؿٛب بايؿعٌ 

احملرٚف ٖٚٛ اقسب ؾع٢ً ايكٍٛ األٍٚ ْاب قسبا عٔ اقسب يف ايدالي١ ع٢ً َعٓاٙ ٚيف ايعٌُ 

  ايدالي١ ع٢ً املع٢ٓ دٕٚ ايعٌُ ٚع٢ً ايكٍٛ ايجاْٞ ْاب عٓ٘ يف

 ٚاؿرف ستِ َع آت بدال ... َٔ ؾعً٘ نٓدال ايًر ناْدال ( ) 

َٓٗا إذا ٚقع املؿدز بدال َٔ ؾعً٘ ٖٚٛ َكٝظ رف عاٌَ املؿدز ٚدٛبا يف َٛاقع و

يدعا٤ مٛ ضكٝا يو أٟ ؾ٢ األَس ٚايٓٗٞ مٛ قٝاَا ال قعٛدا أٟ قِ قٝاَا ٚال تكعد قعٛدا ٚا

ٚقع املؿدز بعد االضتؿٗاّ املكؿٛد ب٘  ٚنريو ورف عاٌَ املؿدز ٚدٛبا إذاضكاى اهلل 

ٜٚكٌ سرف عاٌَ املؿدز الى املػٝب أٟ أتتٛا٢ْ ٚقد عالى ايتٛبٝخ مٛ أتٛاْٝا ٚقد ع

ؾاملؿدز يف ٖرٙ ـرب مٛ أؾعٌ ٚنسا١َ أٟ ٚأنسَو ٚإقا١َ املؿدز َكاَ٘ يف ايؿعٌ املكؿٛد ب٘ ا

٘ يف ايدالي١ ع٢ً َعٓاٙ ٚأغاز األَج١ً ٚمٖٛا َٓؿٛب بؿعٌ قرٚف ٚدٛبا ٚاملؿدز ْا٥ب َٓاب

 دٙ ضٝبٜٛ٘ ٖٚٛ قٍٛ ايػاعس : بكٛي٘ نٓدال إىل َا أْػ

 ٜٚسدعٔ َٔ دازٜٔ ظس اؿكا٥ب (  ) ميسٕٚ بايدٖٓا خؿاؾا عٝابِٗ ...

 ) ع٢ً سني أهل٢ ايٓاع دٌ أَٛزِٖ ... ؾٓدال شزٜل املاٍ ْدٍ ايجعايب ( 

ايػ٤ٞ بطسع١ ٚشزٜل َٓاد٣ ؾٓدال ْا٥ب َٓاب ؾعٌ األَس ٖٚٛ اْدٍ ٚايٓدٍ خطـ 

ٚايتكدٜس ْدال ٜا شزٜل املاٍ ٚشزٜل اضِ زدٌ ٚأداش املؿٓـ إٔ ٜهٕٛ َسؾٛعا بٓدال ٚؾٝ٘ ْعس 
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ألْ٘ إٕ دعٌ ْدال ْا٥با َٓاب ؾعٌ األَس يًُداطب ٚايتكدٜس أْدٍ مل ٜؿح إٔ ٜهٕٛ َسؾٛعا 

ٚإٕ دعٌ ْا٥با َٓاب  ب٘ ألٕ ؾعٌ األَس إذا نإ يًُداطب ال ٜسؾع ظاٖسا ؾهريو َا ْاب َٓاب٘

ؾعٌ األَس يًػا٥ب ٚايتكدٜس يٝٓدٍ ؾح إٔ ٜهٕٛ َسؾٛعا ب٘ يهٔ املٓكٍٛ إٔ املؿدز الٜٓٛب 

ا شٜدا أٟ اقسب شٜدا َٓاب ؾعٌ األَس يًػا٥ب ٚإمنا ٜٓٛب َٓاب ؾعٌ األَس يًُداطب مٛ قسب

 ٚاهلل أعًِ 

 ) َٚا يتؿؿٌٝ نإَا َٓا ... عاًَ٘ ورف سٝح عٓا ( 

ست٢  يعاقب١ َا تكدَ٘ نكٛي٘ تعاىل )اٌَ املؿدز ٚدٛبا إذا ٚقع تؿؿٝالورف أٜكا ع

إذا أثدٓتُِٖٛ ؾػدٚا ايٛثام ؾإَا َٓا بعد ٚإَا ؾدا٤ ( ؾُٓا ٚؾدا٤ َؿدزإ َٓؿٛبإ بؿعٌ 

قرٚف ٚدٛبا ٚايتكدٜس ٚاهلل أعًِ ؾإَا متٕٓٛ َٓا ٚإَا تؿدٕٚ ؾدا٤ ٖٚرا َع٢ٓ قٛي٘ َٚا 

 املطٛم يًتؿؿٌٝ سٝح عٔ أٟ عسض  ٌَ املؿدزيتؿؿٌٝ إىل آخسٙ أٟ ورف عا

 د ... ْا٥ب ؾعٌ الضِ عني اضتٓد () نرا َهسز ٚذٚ سؿس ٚز

أٟ نريو ورف عاٌَ املؿدز ٚدٛبا إذا ْاب املؿدز عٔ ؾعٌ اضتٓد الضِ عني أٟ 

أخرب ب٘ عٓ٘ ٚنإ املؿدز َهسزا أٚ قؿٛزا ؾُجاٍ املهسز شٜد ضريا ضريا ٚايتكدٜس شٜد ٜطري 

رف ٜطري ٚدٛبا يكٝاّ ايتهسٜس َكاَ٘ َٚجاٍ احملؿٛز َا شٜد إال ضريا ٚإمنا شٜد ضريا ضريا ؾش

ؾإٕ َٔ ايتأنٝد ايكا٥ِ َكاّ ايتهسٜس ٚايتكدٜس إال ٜطري ضريا ؾشرف ٜطري ٚدٛبا ملا يف اؿؿس 

مل ٜهسز ٚمل وؿس مل هب اؿرف مٛ شٜد ضريا ايتكدٜس شٜد ٜطري ضريا ؾإٕ غ٦ت سرؾت 

 ؾسست ب٘ ٚاهلل أعًِ  غ٦تٜطري ٚإٕ 

 ) َٚٓ٘ َا ٜدعْٛ٘ َؤندا ... يٓؿط٘ أٚ غريٙ ؾاملبتدا ( 

 .. ٚايجإ نابين أْت سكا ؾسؾا ( ) مٛ ي٘ عًٞ أيـ عسؾا .

 أٟ َٔ املؿدز احملرٚف عاًَ٘ ٚدٛبا َا ٜط٢ُ املؤند يٓؿط٘ ٚاملؤند يػريٙ 

عسؾا أٟ اعرتاؾا ؾاعرتاؾا  ؾاملؤند يٓؿط٘ ايٛاقع بعد مج١ً ال ؼتٌُ غريٙ مٛ ي٘ عًٞ أيـ

َؿدز َٓؿٛب بؿعٌ قرٚف ٚدٛبا ٚايتكدٜس أعرتف اعرتاؾا ٜٚط٢ُ َؤندا يٓؿط٘ ألْ٘ 

َؤند يًذ١ًُ قبً٘ ٖٚٞ ْؿظ املؿدز مبع٢ٓ أْٗا ال ؼتٌُ ضٛاٙ ٖٚرا ٖٛ املساد بكٛي٘ ؾاملبتدا 

بعد مج١ً ؼتًُ٘  ٚاملؤند يػريٙ ٖٛ ايٛاقعكطُني املرنٛزٜٔ يف ايبٝت األٍٚ أٟ ؾاألٍٚ َٔ اي

ٚؼتٌُ غريٙ ؾتؿري برنسٙ ْؿا ؾٝ٘ مٛ أْت ابين سكا ؾشكا َؿدز َٓؿٛب بؿعٌ قرٚف 

ٚدٛبا ٚايتكدٜس أسك٘ سكا ٚمسٞ َؤندا يػريٙ ألٕ اؾ١ًُ قبً٘ تؿًح ي٘ ٚيػريٙ ألٕ قٛيو 

 أْت ابين وتٌُ إٔ ٜهٕٛ سكٝك١ ٚإٔ ٜهٕٛ فاشا ع٢ً َع٢ٓ أْت عٓدٟ يف اؿٓٛ مبٓصي١ ابين

ؾًُا قاٍ سكا ؾازت اؾ١ًُ ْؿا يف إٔ املساد ايب٠ٛٓ سكٝك١ ؾتأثست اؾ١ًُ باملؿدز ألْٗا 

 يٛدٛب َػاٜس٠ املؤثس يًُؤثس ؾٝ٘ ؾازت ب٘ ْؿا ؾهإ َؤندا يػريٙ 

 ١ً ... نًٞ بها بها٤ ذات عكً٘ ( ) نراى ذٚ ايتػبٝ٘ بعد مج

َػت١ًُ ع٢ً ؾاعٌ  أٟ نريو هب سرف عاٌَ املؿدز إذا قؿد ب٘ ايتػبٝ٘ بعد مج١ً

املؿدز يف املع٢ٓ مٛ يصٜد ؾٛت ؾٛت محاز ٚي٘ بها٤ بها٤ ايجه٢ً ؾؿٛت محاز َؿدز 

تػبٝٗٞ ٖٚٛ َٓؿٛب بؿعٌ قرٚف ٚدٛبا ٚايتكدٜس ٜؿٛت ؾٛت محاز ٚقبً٘ مج١ً ٖٚٞ 

يصٜد ؾٛت ٖٚٞ َػت١ًُ ع٢ً ايؿاعٌ ؾ٣املع٢ٓ ٖٚٛ شٜد ٚنريو بها٤ ايجه٢ً َٓؿٛب بؿعٌ 

ؾًٛ مل ٜهٔ قبٌ ٖرا املؿدز مج١ً ٚدب ايسؾع تكدٜس ٜبهٞ بها٤ ايجه٢ً دٛبا ٚايقرٚف ٚ

مٛ ؾٛت٘ ؾٛت محاز ٚبهاؤٙ بها٤ ايجه٢ً ٚنرا يٛ نإ قبً٘ مج١ً ٚيٝطت َػت١ًُ ع٢ً 
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ٚمل ٜتعسض املؿٓـ هلرا بها٤ ايجه٢ً ٖٚرا ؾٛت ؾٛت محاز  ايؿاعٌ يف املع٢ٓ مٛ ٖرا بها٤

 .ايػسط ٚيهٓ٘ َؿّٗٛ َٔ متجًٝ٘ 
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 املؿعٍٛ ي٘

 ... أبإ تعًٝال نذد غهسا ٚدٕ ( ) ٜٓؿب َؿعٛال ي٘ املؿدز إٕ 

 ... ٚقتا ٚؾاعال ٚإٕ غسط ؾكد (  ) ٖٚٛ مبا ٜعٌُ ؾٝ٘ َتشد

 ) ؾادسزٙ باؿسف ٚيٝظ ميتٓع ... َع ايػسٚط نًصٖد ذا قٓع ( 

يعاًَ٘ يف ايٛقت ٚايؿاعٌ مٛ دد غهسا املؿعٍٛ ي٘ ٖٛ املؿدز املؿِٗ ع١ً املػازى 

ؾػهسا َؿدز ٖٚٛ َؿِٗ يًتعًٌٝ ألٕ املع٢ٓ دد ألدٌ ايػهس َٚػازى يعاًَ٘ ٖٚٛ دد ؾ٢ 

ؾٛد ٖٛ املداطب ٖٚٛ ؾاعٌ ايٛقت ألٕ شَٔ ايػهس ٖٚٛ شَٔ اؾٛد ٚيف ايؿاعٌ ألٕ ؾاعٌ ا

ؿح إٔ ٜكع يف دٛاب ٚنريو قسبت ابين تأدٜبا ؾتأدٜبا َؿدز ٖٚٛ َؿِٗ يًتعًٌٝ إذ ٜايػهس 

 ٚايؿاعٌ مل ؾعًت ايكسب ٖٚٛ َػازى يكسبت يف ايٛقت 

ٚإبا١ْ رٙ ايػسٚط ايجالث١ أعين املؿدز١ٜ ٚسهُ٘ دٛاش ايٓؿب إٕ ٚددت ؾٝ٘ ٖ

ؾإٕ ؾكد غسط َٔ ٖرٙ ايػسٚط تعني دسٙ ادٙ َع عاًَ٘ يف ايٛقت ٚايؿاعٌ ايتعًٌٝ ٚاؼ

ت ؾٝ٘ املؿدز١ٜ قٛيو د٦تو ؾُجاٍ َا عدَأٚ َٔ أٚ يف أٚ ايبا٤  عسف ايتعًٌٝ ٖٚٛ ايالّ

َٚجاٍ َا مل ٜتشد َع  ايٛقت د٦تو ايّٝٛ يكإنساّ غدا َٚجاٍ َا مل ٜتشد َع عاًَ٘ يفيًطُٔ 

ضتهُاٍ ايػسٚط مٛ ٚال ميتٓع اؾس باؿسف َع اايؿاعٌ دا٤ شٜد إلنساّ عُسٚ ي٘  عاًَ٘ يف

َؿدزا ٚال ٜػرتط اؼادٙ َع عاًَ٘ ٚشعِ قّٛ أْ٘ ال ٜػرتط يف ْؿب٘ إال نْٛ٘ ٖرا قٓع يصٖد 

 يف ايٛقت ٚال يف ايؿاعٌ ؾذٛشٚا ْؿب إنساّ يف املجايني ايطابكني ٚاهلل أعًِ 

 . ٚايعهظ يف َؿشٛب أٍ ٚأْػدٚا ( ) ٚقٌ إٔ ٜؿشبٗا اجملسد ..

 ا٤ ... ٚيٛ تٛايت شَس األعدا٤ ( ) ال أقعد اؾي عٔ اهلٝذ

ثالث١ أسٛاٍ أسدٖا إٔ ٜهٕٛ فسدا عٔ  املؿعٍٛ ي٘ املطتهٌُ يًػسٚط املتكد١َ ي٘

األيـ ٚايالّ ٚاإلقاؾ١ ٚايجاْٞ إٔ ٜهٕٛ ق٢ً باأليـ ٚايالّ ٚايجايح إٔ ٜهٕٛ َكاؾا ٚنًٗا هٛش 

إٔ ػس عسف ايتعًٌٝ يهٔ األنجس ؾُٝا ػسد عٔ األيـ ٚايالّ ٚاإلقاؾ١ ايٓؿب مٛ قسبت 

اؾصٚيٞ أْ٘ ال هٛش دسٙ ٖٚٛ  ابين تأدٜبا ٚهٛش دسٙ ؾتكٍٛ قسبت ابين يتأدٜب ٚشعِ

خالف َا ؾسح ب٘ ايٓشٜٕٛٛ َٚا ؾشب األيـ ٚايالّ بعهظ اجملسد ؾاألنجس دسٙ ٚهٛش 

٘ َٓؿٛبا َا أْػدٙ ايٓؿب ؾكسبت ابين يًتأدٜب أنجس َٔ قسبت ابين ايتأدٜب ٚمما دا٤ ؾٝ

 املؿٓـ :

 ) ال أقعد اؾي عٔ اهلٝذا٤ ... ( 

 عد ألدٌ اؾي َٚجً٘ قٛي٘ :قايبٝت ؾاؾي َؿعٍٛ ي٘ أٟ ال أ

 ) ؾًٝت يٞ بِٗ قَٛا إذا زنبٛا ... غٓٛا اإلغاز٠ ؾسضاْا ٚزنباْا ( 

ٚأَا املكاف ؾٝذٛش ؾٝ٘ األَسإ ايٓؿب ٚاؾس ع٢ً ايطٛا٤ ؾتكٍٛ قسبت ابين تأدٜب٘ 

ٚيتأدٜب٘ ٖٚرا قد ٜؿِٗ َٔ نالّ املؿٓـ ألْ٘ ملا ذنس أْ٘ ٜكٌ دس اجملسد ْٚؿب املؿاسب 

ايالّ عًِ إٔ املكاف ال ٜكٌ ؾٝ٘ ٚاسد َُٓٗا بٌ ٜهجس ؾٝ٘ األَسإ ٚمما دا٤ َٓؿٛبا يأليـ ٚ

 عل سرز املٛت ( َٚٓ٘ قٛي٘ :قٛي٘ تعاىل ) هعًٕٛ أؾابعِٗ يف آذاِْٗ َٔ ايؿٛا

 ) ٚأغؿس عٛزا٤ ايهسِٜ ادخازٙ ... ٚأعسض عٔ غتِ اي٦ًِٝ تهسَا ( 
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 املؿعٍٛ ؾٝ٘ ٖٚٛ املط٢ُ ظسؾا

 .. ؾ٢ باطساد نٗٓا اَهح أشَٓا ( أٚ َهإ قُٓا .) ايعسف ٚقت 

عسف املؿٓـ ايعسف بأْ٘ شَإ أٚ َهإ قُٔ َع٢ٓ يف باطساد مٛ أَهح ٖٓا أشَٓا 

٢ٓ اَهح يف ٖرا املٛقع ؾٗٓا ظسف َهإ ٚأشَٓا ظسف شَإ ٚنٌ َُٓٗا تكُٔ َع٢ٓ يف ألٕ املع

٤ ايصَإ أٚ املهإ َع٢ٓ يف نُا ٚاسرتش بكٛي٘ قُٔ َع٢ٓ يف مما مل ٜتكُٔ َٔ أمساٚيف أشَٔ 

إذا دعٌ اضِ ايصَإ أٚ املهإ َبتدأ أٚ خربا مٛ ّٜٛ اؾُع١ ّٜٛ َبازى ّٜٚٛ عسؾ١ ّٜٛ 

َبازى ٚايداز يصٜد ؾإْ٘ ال ٜط٢ُ ظسؾا ٚاؿاي١ ٖرٙ ٚنريو َا ٚقع َُٓٗا فسٚزا مٛ ضست 

ٝت٘ ظسؾا يف االؾطالح يف ّٜٛ اؾُع١ ٚدًطت يف ايداز ع٢ً إٔ يف ٖرا ٚمٛٙ خالؾا يف تطُ

ٚنريو َا ْؿب َُٓٗا َؿعٛال ب٘ مٛ بٓٝت ايداز ٚغٗدت ّٜٛ اؾٌُ ٚاسرتش بكٛي٘ باطساد 

َٔ مٛ دخًت ايبٝت ٚضهٓت ايداز ٚذٖبت ايػأّ ؾإٕ نٌ ٚاسد َٔ ايبٝت ٚايداز ٚايػأّ 

ف َتكُٔ َع٢ٓ يف ٚيهٔ تكُٓ٘ َع٢ٓ يف يٝظ َطسدا ألٕ أمسا٤ املهإ املدتؿ١ ال هٛش سر

يف َعٗا ؾًٝظ ايبٝت ٚايداز ٚايػأّ يف املجٌ َٓؿٛب١ ع٢ً ايعسؾ١ٝ ٚإمنا ٖٞ َٓؿٛب١ ع٢ً 

تك١ُٓ َع٢ٓ يف ال ايتػبٝ٘ باملؿعٍٛ ب٘ ألٕ ايعسف ٖٛ َا تكُٔ َع٢ٓ يف باطساد ٖٚرٙ َ

ٖرا تكسٜس نالّ املؿٓـ ٚؾٝ٘ ْعس ألْ٘ إذا دعًت ٖرٙ ايجالث١ ٚمٖٛا َٓؿٛب١ ع٢ً باطساد 

ؿعٍٛ ب٘ مل تهٔ َتك١ُٓ َع٢ٓ يف ألٕ املؿعٍٛ ب٘ غري َتكُٔ َع٢ٓ يف ؾهريو َا ايتػبٝ٘ بامل

ا قُٔ َع٢ٓ يف ٚاهلل تعاىل غب٘ ب٘ ؾالوتاز إي٣كٛي٘ باطساد يٝدسدٗا ؾإْٗا خسدت بكٛي٘ َ

 أعًِ 

 ٗسا ... نإ ٚإال ؾاْٛٙ َكدزا ( ) ؾاْؿب٘ بايٛاقع ؾٝ٘ َع

هإ ايٓؿب ٚايٓاؾب ي٘ َا ٚقع ؾٝ٘ ٖٚٛ سهِ َا تكُٔ َع٢ٓ يف َٔ أمسا٤ ايصَإ ٚامل

املؿدز مٛ عذبت َٔ قسبو شٜدا ّٜٛ اؾُع١ عٓد األَري أٚ ايؿعٌ مٛ قسبت شٜدا ّٜٛ 

ٚظاٖس نالّ املؿٓـ أْ٘ ال ٛ أْا قازب شٜدا ايّٝٛ عٓدى اؾُع١ أَاّ األَري أٚ ايٛؾـ م

ريٙ نايؿعٌ ٚايٛؾـ ٜٓؿب٘ إال ايٛاقع ؾٝ٘ ؾكط ٖٚٛ املؿدز ٚيٝظ نريو بٌ ٜٓؿب٘ ٖٛ ٚغ

ٚايٓاؾب ي٘ إَا َرنٛز نُا َجٌ أٚ قرٚف دٛاشا مٛ إٔ ٜكاٍ َت٢ د٦ت ؾتكٍٛ ّٜٛ اؾُع١ 

أٚ ٚدٛبا نُا إذا ٚقع ضدني ٚنِ ضست ؾتكٍٛ ؾسضدني ٚايتكدٜس د٦ت ّٜٛ اؾُع١ ٚضست ؾس

ايعسف ؾؿ١ مٛ َسزت بسدٌ عٓدى أٚ ؾ١ً مٛ دا٤ ايرٟ عٓدى أٚ ساال مٛ َسزت بصٜد 

ؾايعاٌَ يف ٖرٙ ٌ مٛ شٜد عٓدى ٚظٓٓت شٜدا عٓدى ى أٚ خربا يف اؿاٍ أٚ يف األؾعٓد

ايعسٚف قرٚف ٚدٛبا ؾ٢ ٖرٙ املٛاقع نًٗا ٚايتكدٜس يف غري ايؿ١ً اضتكس أٚ َطتكس ٚيف 

ايؿ١ً اضتكس ألٕ ايؿ١ً ال تهٕٛ إال مج١ً ٚايؿعٌ َع ؾاعً٘ مج١ً ٚاضِ ايؿاعٌ َع ؾاعً٘ يٝظ 

  ظ١ًُ ٚاهلل أعًِ

 ا ... ٜكبً٘ املهإ إال َبُٗا ( ) ٚنٌ ٚقت قابٌ ذاى َٚ

 .. ؾٝؼ َٔ ايؿعٌ نُس٢َ َٔ ز٢َ ( ) مٛ اؾٗات ٚاملكادٜس َٚا .

ٜعين إٔ اضِ ايصَإ ٜكبٌ ايٓؿب ع٢ً ايعسؾ١ٝ َبُٗا نإ مٛ ضست ؿع١ ٚضاع١ أٚ 

َا طٜٛال أٚ بعدد مٛ ضست كتؿا إَا ؾإقاؾ١ مٛ ضست ّٜٛ اؾُع١ أٚ بٛؾـ مٛ ضست ٜٛ

ٚأَا اضِ املهإ ؾال ٜكبٌ ايٓؿب َٓ٘ إال ْٛعإ أسدُٖا املبِٗ ٚايجاْٞ َا ؾٝؼ َٔ َٜٛني 

املؿدز بػسط٘ ايرٟ ضٓرنسٙ ٚاملبِٗ ناؾٗات ايطت مٛ ؾٛم ٚؼت ٚميني ٚمشاٍ ٚأَاّ 

ضست ٚٚبسٜد تكٍٛ دًطت ؾٛم ايداز ا ناملكادٜس مٛ غ٠ًٛ ٌَٚٝ ٚؾسضخ ٚخًـ ٚمٛ ٖر
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ٚأَا َا ؾٝؼ َٔ املؿدز مٛ فًظ شٜد َٚكعدٙ ؾػسط ْؿب٘ غ٠ًٛ ؾتٓؿبُٗا ع٢ً ايعسؾ١ٝ 

قٝاضا إٔ ٜهٕٛ عاًَ٘ َٔ يؿع٘ مٛ قعدت َكعد شٜد ٚدًطت فًظ عُسٚ ؾًٛ نإ عاًَ٘ 

 تكٍٛ دًطت َس٢َ شٜد إال َٔ غري يؿع٘ تعني دسٙ بؿٞ مٛ دًطت يف َس٢َ شٜد ؾال

ِ ٖٛ َين َكعد ايكاب١ً َٚصدس ايهًب َٚٓاط ايجسٜا أٟ نا٥ٔ ٚمما ٚزد َٔ ذيو قٛهلغرٚذا 

َكعد ايكاب١ً َٚصدس ايهًب َٚٓاط ايجسٜا ٚايكٝاع ٖٛ َين يف َكعد ايكاب١ً ٚيف َصدس ايهًب 

 ٚيف َٓاط ايجسٜا ٚيهٔ ْؿب غرٚذا ٚال ٜكاع عًٝ٘ خالؾا يًهطا٥ٞ ٚإىل ٖرا أغاز بكٛي٘ 

 ملا يف أؾً٘ َع٘ ادتُع ( . ظسؾا ) ٚغسط نٕٛ ذا َكٝطا إٔ ٜكع ..

أٟ ٚغسط نٕٛ ْؿب َا اغتل َٔ املؿدز َكٝطا إٔ ٜكع ظسؾا ملا ادتُع َع٘ يف أؾً٘ 

أٟ إٔ ٜٓتؿب مبا هاَع٘ يف االغتكام َٔ أؾٌ ٚاسد نُذاَع١ دًطت مبذًظ يف االغتكام 

دز ٚظاٖس نالّ املؿٓـ إٔ املكادٜس َٚا ؾٝؼ َٔ املؿاؾًٛع ؾأؾًُٗا ٚاسد ٖٚٛ اؾًٛع َٔ 

َبُٗإ أَا املكادٜس ؾُرٖب اؾُٗٛز أْٗا َٔ ايعسٚف املب١ُٗ ألْٗا ٚإٕ ناْت َع١ًَٛ املكداز 

ؾٗٞ فٗٛي١ ايؿؿ١ ٚذٖب األضتاذ أبٛ عًٞ ايػًٛبني إىل أْٗا يٝطت َٔ ايعسٚف املب١ُٗ ألْٗا 

فًطا ٚكتؿا مٛ دًطت َع١ًَٛ املكداز ٚأَا َا ؾٝؼ َٔ املؿدز ؾٝهٕٛ َبُٗا مٛ دًطت 

ٚظاٖس نالَ٘ أٜكا إٔ َس٢َ َػتل َٔ ز٢َ ٚيٝظ ٖرا ع٢ً َرٖب ايبؿسٜني ًظ شٜد ف

ٚإذا تكسز إٔ املهإ املدتـ ٖٚٛ َا ي٘ أقطاز أْ٘ َػتل َٔ املؿدز ال َٔ ايؿعٌ ؾإٕ َرٖبِٗ 

ؼٜٛ٘ ال ٜٓتؿب ظسؾا ؾاعًِ أْ٘ مسع ْؿب نٌ َهإ كتـ َع دخٌ ٚضهٔ ْٚؿب ايػأّ 

ٓت ايداز ٚذٖبت ايػأّ ٚاختًـ ايٓاع يف ذيو ؾكٌٝ ٖٞ َع ذٖب مٛ دخًت ايبٝت ٚضه

َٓؿٛب١ ع٢ً ايعسؾ١ٝ غرٚذا ٚقٌٝ َٓؿٛب١ ع٢ً إضكاط سسف اؾس ٚاألؾٌ دخًت يف ايداز 

 ؾشرف سسف اؾس ؾاْتؿب ايداز مٛ َسزت شٜدا ٚقٌٝ َٓؿٛب١ ع٢ً ايتػبٝ٘ باملؿعٍٛ ب٘ 

 سف ... ؾراى ذٚ تؿسف يف ايعسف ( ) َٚا ٜس٣ ظسؾا ٚغري ظ

 ... ظسؾ١ٝ أٚ غبٗٗا َٔ ايهًِ (  ) ٚغري ذٟ ايتؿسف ايرٟ يصّ

ٜٓكطِ اضِ ايصَإ ٚاضِ املهإ إىل َتؿسف ٚغري َتؿسف ؾاملتؿسف َٔ ظسف 

ايصَإ أٚ املهإ َا اضتعٌُ ظسؾا ٚغري ظسف نّٝٛ َٚهإ ؾإٕ نٌ ٚاسد َُٓٗا ٜطتعٌُ ظسؾا 

ُع١ ّٜٛ َبازى َٚهاْو سطٔ مٛ ضست َٜٛا ٚدًطت َهاْا ٜٚطتعٌُ َبتدأ مٛ ّٜٛ اؾ

ٚغري املتؿسف ٖٛ َاال ٜطتعٌُ إال ظسؾا أٚ غبٗ٘ ٛ دا٤ ّٜٛ اؾُع١ ٚازتؿع َهاْو ٚؾاعال م

مٛ ضشس إذا أزدت٘ َٔ ّٜٛ بعٝٓ٘ ؾإٕ مل تسدٙ َٔ ّٜٛ بعٝٓ٘ ؾٗٛ َتؿسف نكٛي٘ تعاىل ) إال 

ؾٛم ال ٜهٕٛ إال د َٔ ضشس ٚآٍ يٛط لٝٓاِٖ بطشس ( ٚؾٛم مٛ دًطت ؾٛم ايداز ؾهٌ ٚاس

ٚايرٟ يصّ ايعسؾ١ٝ أٚ غبٗٗا عٓد ٚيدٕ ٚاملساد بػب٘ ايعسؾ١ٝ أْ٘ ال ىسز عٔ ايعسؾ١ٝ ظسؾا 

إال باضتعُاي٘ فسٚزا مبٔ مٛ خسدت َٔ عٓد شٜد ٚال ػس عٓد إال مبٔ ؾال ٜكاٍ خسدت إىل 

 عٓدٙ ٚقٍٛ ايعا١َ خسدت إىل عٓدٙ خطأ 

 ظسف ايصَإ ٜهجس ( ... ٚذاى يف  ) ٚقد ٜٓٛب عٔ َهإ َؿدز

ٜٓٛب املؿدز عٔ ظسف املهإ قًٝال نكٛيو دًطت قسب شٜد أٟ َهإ قسب شٜد 

ؾشرف املكاف ٖٚٛ َهإ ٚأقِٝ املكاف إيٝ٘ َكاَ٘ ؾأعسب بإعساب٘ ٖٚٛ ايٓؿب ع٢ً 

ٜٚهجس إقا١َ املؿدز آتٝو دًٛع شٜد تسٜد َهإ دًٛض٘  ايعسؾ١ٝ ٚال ٜٓكاع ذيو ؾال تكٍٛ

ٛ آتٝو طًٛع ايػُظ ٚقدّٚ اؿاز ٚخسٚز شٜد ٚاألؾٌ ٚقت طًٛع َكاّ ظسف ايصَإ م



 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

 َاد٠ ايٓشٛ ايعسبٞ                           ز٥اض١ داَع١ دٜاىل        

١ّٝ ١ّٝ يًعًّٛ اإلْطاْ ١ّٝ ايرتب  املسس١ً ايجا١ْٝ            نً

 2017/2018ّايعاّ ايدزاضٞ                                           قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ         

 

 

 َدزع املاد٠ : ّ . د اٜاد ضًُٝإ قُد ايعاديٞ
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ايػُظ ٚٚقت قدّٚ اؿاز ٚٚقت خسٚز شٜد ؾشرف املكاف ٚأعسب املكاف إيٝ٘ بإعساب٘ ٖٚٛ 

 َكٝظ يف نٌ َؿدز 
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 املؿعٍٛ َع٘

 .. يف مٛ ضريٟ ٚايطسٜل َطسع٘ ( ) ٜٓؿب تايٞ ايٛاٚ َؿعٛال َع٘ .

 ٓؿب ال بايٛاٚ يف ايكٍٛ األسل ( ) مبا َٔ ايؿعٌ ٚغبٗ٘ ضبل ... ذا اي

ب ي٘ َا تكدَ٘ َٔ ايؿعٌ أٚ ٚايٓاؾٚاٚ مبع٢ٓ َع املؿعٍٛ َع٘ ٖٛ االضِ املٓتؿب بعد 

َع ايطسٜل ؾايطسٜل َٓؿٛب بطريٟ  ؾُجاٍ ايؿعٌ ضريٟ ٚايطسٜل َطسع١ أٟ ضريٟغبٗ٘ 

ؾايطسٜل َٓؿٛب بطا٥س  غب٘ ايؿعٌ شٜد ضا٥س ٚايطسٜل ٚأعذبين ضريى ٚايطسٜلَٚجاٍ 

اختـ ٘ ايٛاٚ ٖٚٛ غري ؾشٝح ألٕ نٌ سسف ٚشعِ قّٛ إٔ ايٓاؾب يًُؿعٍٛ َعٚضريى 

باالضِ ٚمل ٜهٔ ناؾص٤ َٓ٘ مل ٜعٌُ إال اؾس نشسٚف اؾس ٚإمنا قٌٝ ٚمل ٜهٔ ناؾص٤ َٓ٘ 

ؿت باالضِ ٚمل تعٌُ ؾٝ٘ غ٦ٝا يهْٛٗا ناؾص٤ َٓ٘ بديٌٝ اسرتاشا َٔ األيـ ٚايالّ ؾإْٗا اخت

ٜٚطتؿاد َٔ قٍٛ املؿٓـ يف مري ضريٟ ٚايطسٜل طٞ ايعاٌَ هلا مٛ َسزت بايػالّ ؽ

َطسع١ إٔ املؿعٍٛ َع٘ َكٝظ ؾُٝا نإ َجٌ ذيو ٖٚٛ نٌ اضِ ٚقع بعد ٚاٚ مبع٢ٓ َع 

يو ٜؿِٗ َٔ قٛي٘ مبا َٔ ٚنرٖٚرا ٖٛ ايؿشٝح َٔ قٍٛ ايٓشٜٛني ٚتكدَ٘ ؾعٌ أٚ غبٗ٘ 

ايؿعٌ ٚغبٗ٘ ضبل إٔ عاًَ٘ ال بد إٔ ٜتكدّ عًٝ٘ ؾال تكٍٛ ٚايٌٓٝ ضست ٖٚرا باتؿام أَا 

 تكدَ٘ ع٢ً َؿاسب٘ مٛ ضاز ٚايٌٓٝ شٜد ؾؿٝ٘ خالف ٚايؿشٝح َٓع٘ 

 ... بؿعٌ نٕٛ َكُس بع  ايعسب (  ) ٚبعد َا اضتؿٗاّ أٚ نٝـ ْؿب

بٗ٘ نُا تكدّ متجًٝ٘ ٚمسع َٔ نالّ ايعسب سل املؿعٍٛ َع٘ إٔ ٜطبك٘ ؾعٌ أٚ غ

ْؿب٘ بعد َا ٚنٝـ االضتؿٗاَٝتني َٔ غري إٔ ًٜؿغ بؿعٌ مٛ َا أْت ٚشٜدا ٚنٝـ أْت 

ٚقؿع١ َٔ ثسٜد ؾدسد٘ ايٓشٜٕٛٛ ع٢ً أْ٘ َٓؿٛب بؿعٌ َكُس َػتل َٔ ايهٕٛ 

دا ٚقؿع١ َٓؿٛبإ بتهٕٛ ٚايتكدٜس َا تهٕٛ ٚشٜدا ٚنٝـ تهٕٛ ٚقؿع١ َٔ ثسٜد ؾصٜ

 املكُس٠ 

 ) ٚايعطـ إٕ ميهٔ بال قعـ أسل ... ٚايٓؿب كتاز يد٣ قعـ ايٓطل ( 

 ... أٚ اعتكد إقُاز عاٌَ تؿب (  ) ٚايٓؿب إٕ مل هص ايعطـ هب

٘ ؾإَا االضِ ايٛاقع بعد ٖرٙ ايٛاٚ إَا إٔ ميهٔ عطؿ٘ ع٢ً َا قبً٘ أٚال ؾإٕ أَهٔ عطؿ

ـ ؾٗٛ أسل َٔ ايٓؿب مٛ نٓت أْا ؾإٕ أَهٔ عطؿ٘ بال قعإٔ ٜهٕٛ بكعـ أٚ بال قعـ 

ٚشٜد ناألخٜٛٔ ؾسؾع شٜد عطؿا ع٢ً املكُس املتؿٌ أٚىل َٔ ْؿب٘ َؿعٛال َع٘ ألٕ ايعطـ 

ؾسؾع عُسٚ أٚىل َٔ  ممهٔ يًؿؿٌ ٚايتػسٜو أٚىل َٔ عدّ ايتػسٜو َٚجً٘ ضاز شٜد ٚعُسٚ

َٔ ايكعـ ٚإٕ أَهٔ ايعطـ بكعـ ؾايٓؿب ع٢ً املع١ٝ أٚىل َٔ ايتػسٜو يطالَت٘ ْؿب٘ 

املكُس املسؾٛع املتؿٌ بال مٛ ضست ٚشٜدا ؾٓؿب شٜد أٚىل َٔ زؾع٘ يكعـ ايعطـ ع٢ً 

 ٛي٘ ٚإٕ مل ميهٔ عطؿ٘ تعني ايٓؿب ع٢ً املع١ٝ أٚ ع٢ً إقُاز ؾعٌ ًٜٝل ب٘ نكؾاؾٌ 

 ) عًؿتٗا تبٓا َٚا٤ بازدا ... ( 

ا َا٤ بازدا ؾُا٤ َٓؿٛب ع٢ً املع١ٝ أٚ ع٢ً إقُاز ؾعٌ ًٜٝل ب٘ ٚايتكدٜس ٚضكٝتٗ

ٚنكٛي٘ تعاىل ) ؾأمجعٛا أَسنِ ٚغسنا٤نِ ( ؾكٛي٘ ٚغسنا٤نِ ال هٛش عطؿ٘ ع٢ً أَسنِ ألٕ 

ايعطـ ع٢ً ١ْٝ تهساز ايعاٌَ إذ ال ٜؿح إٔ ٜكاٍ أمجعت غسنا٥ٞ ٚإمنا ٜكاٍ أمجعت أَسٟ 

ٚمجعت غسنا٥ٞ ؾػسنا٥ٞ َٓؿٛب ع٢ً املع١ٝ ٚايتكدٜس ٚاهلل أعًِ ؾأمجعٛا أَسنِ َع 

 أٚ َٓؿٛب بؿعٌ ًٜٝل ب٘ ٚايتكدٜس ؾأمجعٛا أَسنِ ٚامجعٛا غسنا٤نِ  غسنا٥هِ
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 االضتجٓا٤

 ( ) َا اضتجٓت اال َع متاّ ٜٓتؿب ... ٚبعد ْؿٞ أٚ نٓؿٞ اْتدب 

 ع ... ٚعٔ متِٝ ؾٝ٘ إبداٍ ٚقع ( ) إتباع َا اتؿٌ ٚاْؿب َا اْكط

نإ َتؿال أٚ سهِ املطتج٢ٓ بإال ايٓؿب إٕ ٚقع بعد متاّ ايهالّ املٛدب ضٛا٤ 

َٓكطعا مٛ قاّ ايكّٛ إال شٜدا ٚقسبت ايكّٛ إال شٜدا َٚسزت بايكّٛ إال شٜدا ٚقاّ ايكّٛ إال 

ٓؿٛب ع٢ً محازا ٚقسبت ايكّٛ إال محازا َٚسزت بايكّٛ إال محازا ؾصٜدا يف ٖرٙ املجٌ َ

إال  ٚايؿشٝح َٔ َراٖب ايٓشٜٛني إٔ ايٓاؾب ي٘ َا قبً٘ بٛاضط١االضتجٓا٤ ٚنريو محازا 

ٚاختاز املؿٓـ يف غري ٖرا ايهتاب إٔ ايٓاؾب ي٘ إال ٚشعِ أْ٘ َرٖب ضٝبٜٛ٘ ٖٚرا َع٢ٓ 

ال َع متاّ ايهالّ إذا نإ قٛي٘ َا اضتجٓت اال َع متاّ ٜٓتؿب أٟ أْ٘ ٜٓتؿب اير٣ اضتجٓت٘ إ

ؾإٕ ٚقع بعد متاّ ايهالّ ايرٟ يٝظ مبٛدب ٖٚٛ املػتٌُ ع٢ً ايٓؿٞ أٚ غبٗ٘ ٚاملساد َٛدبا 

ب٘ ايٓؿٞ ايٓٗٞ ٚاالضتؿٗاّ ؾإَا إٔ ٜهٕٛ االضتجٓا٤ َتؿال أٚ َٓكطعا ٚاملساد باملتؿٌ إٔ بػ

ؾإٕ نإ َتؿال داش ْؿب٘ املٓكطع أال ٜهٕٛ بعكا مما قبً٘ ٜهٕٛ املطتج٢ٓ بعكا مما قبً٘ ٚب

ع٢ً االضتجٓا٤ ٚداش إتباع٘ ملا قبً٘ يف اإلعساب ٖٚٛ املدتاز ٚاملػٗٛز أْ٘ بدٍ َٔ َتبٛع٘ 

و مٛ َا قاّ أسد إال شٜد ٚإال شٜدا ٚال ٜكِ أسد إال شٜد ٚإال شٜدا ٌٖٚ قاّ أسد إال شٜد ٚإال ٚذي

شٜدا َٚا قسبت أسدا إال شٜدا ٚال تكسب أسدا إال شٜدا ٌٖٚ قسبت أسدا إال شٜدا ؾٝذٛش يف 

ز شٜدا إٔ ٜهٕٛ َٓؿٛبا ع٢ً االضتجٓا٤ ٚإٔ ٜهٕٛ َٓؿٛبا ع٢ً ايبدي١ٝ َٔ أسد ٖٚرا ٖٛ املدتا

سزت بأسد إال ٚتكٍٛ َا َسزت بأسد إال شٜد ٚإال شٜدا ٚال متسز بأسد إال شٜد ٚإال شٜدا ٌٖٚ َ

ٖٚرا َع٢ٓ قٛي٘ ٚبعد ْؿٞ أٚ نٓؿٞ اْتدب إتباع َا اتؿٌ أٟ اختري إتباع شٜد ٚإال شٜدا 

االضتجٓا٤ املتؿٌ إٕ ٚقع بعد ْؿٞ أٚ غب٘ ْؿٞ ٚإٕ نإ االضتجٓا٤ َٓكطعا تعني ايٓؿب عٓد 

ٛز ايعسب ؾتكٍٛ َا قاّ ايكّٛ إال محازا ٚال هٛش اإلتباع ٚأداشٙ بٓٛ متِٝ ؾتكٍٛ َا قاّ مجٗ

ٖٚرا ٖٛ املساد بكٛي٘ محازا َٚا َسزت بايكّٛ إال محاز ايكّٛ إال محاز َٚا قسبت ايكّٛ إال 

ِٝ ٚاْؿب َا اْكطع أٟ اْؿب االضتجٓا٤ املٓكطع إذا ٚقع بعد ْؿٞ أٚ غبٗ٘ عٓد غري بين مت

ؾُع٢ٓ ايبٝتني إٔ ايرٟ اضتجين بإال ٜٓتؿب إٕ نإ ايهالّ بٓٛ متِٝ ؾٝذٝصٕٚ إتباع٘ ٚأَا

َٛدبا ٚٚقع بعد متاَ٘ ٚقد ْب٘ ع٢ً ٖرا ايتكٝٝد برنسٙ سهِ ايٓؿٞ بعد ذيو ٚإطالم 

ٚإٕ نإ غري َٛدب ٖٚٛ ايرٟ ؾٝ٘ ٜٓتؿب ضٛا٤ نإ َتؿال أٚ َٓكطعا نالَ٘ ٜدٍ ع٢ً أْ٘ 

اختري إتباع َا اتؿٌ ٚٚدب ْؿب َا اْكطع عٓد غري بين متِٝ  ْؿٞ أٚ غب٘ ْؿٞ اْتدب أٟ

 بٓٛ متِٝ ؾٝذٝصٕٚ إتباع املٓكطع ٚأَا 

 ) ٚغري ْؿب ضابل يف ايٓؿٞ قد ... ٜأتٞ ٚيهٔ ْؿب٘ اخرت إٕ ٚزد ( 

ؾإٕ ٜهٕٛ ايهالّ َٛدبا أٚ غري َٛدب  إذا تكدّ املطتج٢ٓ ع٢ً املطتج٢ٓ َٓ٘ ؾإَا إٔ

ٚإٕ نإ غري َٛدب ؾاملدتاز ْؿب٘ ملطتج٢ٓ مٛ قاّ إال شٜدا ايكّٛ نإ َٛدبا ٚدب ْؿب ا

 إال شٜدا ايكّٛ َٚٓ٘ قٛي٘ :ؾتكٍٛ َا قاّ 

 ... َٚايٞ إال َرٖب اؿل َرٖب ( ) ؾُايٞ إال آٍ أمحد غٝع١ 

ٚقد زٟٚ زؾع٘ ؾتكٍٛ َا قاّ إال شٜد ايكّٛ قاٍ ضٝبٜٛ٘ سدثين ْٜٛظ إٔ قَٛا ٜٛثل 

يكًب هلرا ايطبب ال أخٛى ْاؾس ٚأعسبٛا ايجاْٞ بدال َٔ األٍٚ ع٢ً ابعسبٝتِٗ ٜكٛيٕٛ َايٞ إ

 َٚٓ٘ قٛي٘ :

 إذا مل ٜهٔ إال ايٓبٕٝٛ غاؾع (  ) ؾإِْٗ ٜسدٕٛ َٓ٘ غؿاع١ ...
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43 

ؾُع٢ٓ ايبٝت إْ٘ قد ٚزد يف املطتج٢ٓ ايطابل غري ايٓؿب ٖٚٛ ايسؾع ٚذيو إذا نإ 

ٚعًِ َٔ ؽؿٝؿ٘ ٚزٚد غري ملدتاز ْؿب٘ ال شٜد ايكّٛ ٚيهٔ اايهالّ غري َٛدب مٛ َا قاّ إ

 ٘ ايٓؿب مٛ قاّ إال شٜدا ايكّٛ ايٓؿب بايٓؿٞ إٔ املٛدب ٜتعني ؾٝ

 ... بعد ٜهٔ نُا يٛ اال عدَا (  ) ٚإٕ ٜؿسؽ ضابل إال ملا

إذا تؿسؽ ضابل إال ملا بعدٖا أٟ مل ٜػتػٌ مبا ٜطًب٘ نإ االضِ ايٛاقع بعد إال َعسبا 

بٌ إال قبٌ دخٛهلا ٚذيو مٛ َا قاّ إال شٜد َٚا قسبت إال شٜدا َٚا بإعساب َا ٜكتكٝ٘ َا ق

َسزت إال بصٜد ؾصٜد ؾاعٌ َسؾٛع بكاّ ٚشٜدا َٓؿٛب بكسبت ٚبصٜد َتعًل مبسزت نُا يٛ 

 ّ َٛدب ؾال تكٍٛ قسبت إال شٜدا مل ترنس إال ٖٚرا ٖٛ االضتجٓا٤ املؿسؽ ٚال ٜكع يف نال

 ايؿت٢ إال ايعال ( ز بِٗ إال ) ٚأيؼ إال ذات تٛنٝد نال ... متس

إذا نسزت إال يكؿد ايتٛنٝد مل تؤثس ؾُٝا دخًت عًٝ٘ غ٦ٝا ٚمل تؿد غري تٛنٝد األٚىل 

ٖٚرا َع٢ٓ إيػا٥ٗا ٚذيو يف ايبدٍ ٚايعطـ مٛ َا َسزت بأسد إال شٜد إال أخٝو ؾأخٝو بدٍ 

ًت َا َسزت بأسد إال َٔ شٜد ٚمل تؤثس ؾٝ٘ إال غ٦ٝا أٟ مل تؿد ؾٝ٘ اضتجٓا٤ َطتكال ٚنأْو ق

شٜد أخٝو َٚجً٘ ال متسز بِٗ إال ايؿت٢ إال ايعال ٚاألؾٌ ال متسز بِٗ إال ايؿت٢ ايعال ؾايعال بدٍ 

ا َٔ ايؿت٢ ٚنسزت إال تٛنٝدا َٚجاٍ ايعطـ قاّ ايكّٛ إال شٜدا ٚإال عُسا ٚاألؾٌ إال شٜدا ٚعُس

 ثِ نسزت إال تٛنٝدا َٚٓ٘ قٛي٘ 

 .. ٚإال طًٛع ايػُظ ثِ غٝازٖا ( زٖا .) ٌٖ ايدٖس إال ي١ًٝ ْٚٗا

يف ايبدٍ  ٚاألؾٌ ٚطًٛع ايػُظ ٚنسزت إال تٛنٝدا سرف ٚقد ادتُع تهسازٖا

 ٚايعطـ يف قٛي٘ : 

 ) َايو َٔ غٝدو إال عًُ٘ ... إال زضُٝ٘ ٚإال زًَ٘ ( 

٢ زضُٝ٘ ٚاألؾٌ إال عًُ٘ زضُٝ٘ ٚزًَ٘ ؾسض١ُٝ بدٍ َٔ عًُ٘ ٚزًَ٘ َعطٛف عً

 ٚنسزت إال ؾُٝٗا تٛنٝدا 

 ... تؿسٜؼ ايتأثري بايعاٌَ دع ( ) ٚإٕ تهسز ال يتٛنٝد ؾُع 

 ين ... ٚيٝظ عٔ ْؿب ضٛاٙ َػ٢ٓ ( ) ؾ٢ ٚاسد مما بإال اضتج

إذا نسزت إال يػري ايتٛنٝد ٖٚٞ اييت ٜكؿد بٗا َا ٜكؿد مبا قبًٗا َٔ االضتجٓا٤ ٚيٛ 

ٜهٕٛ االضتجٓا٤ َؿسغا أٚ غري َؿسؽ ؾإٕ نإ َؿسغا  أضكطت ملا ؾِٗ ذيو ؾال ىًٛ إَا إٔ

غػًت ايعاٌَ بٛاسد ْٚؿبت ايباقٞ ؾتكٍٛ َا قاّ إال شٜد إال عُسا إال بهسا ٚال ٜتعني ٚاسد 

َٓٗا يػػٌ ايعاٌَ بٌ أٜٗا غ٦ت غػًت ايعاٌَ ب٘ ْٚؿبت ايباقٞ ٖٚرا َع٢ٓ قٛي٘ ؾُع تؿسٜؼ 

ٚإٕ مما اضتجٓٝت٘ بإال ٚاْؿب ايباقٞ ٌَ يف ٚاسد إىل آخسٙ أٟ َع االضتجٓا٤ املؿسؽ ادعٌ ايعا

 غري َؿسؽ ٖٚرا ٖٛ املساد بكٛي٘  نإ االضتجٓا٤

 .. ْؿب اؾُٝع اسهِ ب٘ ٚايتصّ ( ) ٚدٕٚ تؿسٜؼ َع ايتكدّ .

 ... َٓٗا نُا يٛ نإ دٕٚ شا٥د ( ) ٚاْؿب يتأخري ٚد٤ٞ بٛاسد 

 األٍٚ (  ) نًِ ٜؿٛا إال اَسؤ إال عًٞ ... ٚسهُٗا يف ايكؿد سهِ

ؾإٕ تكدَت املطتجٓٝات ٓٝات ع٢ً املطتج٢ٓ َٓ٘ أٚ تتأخس ؾال ىًٛ إَا إٔ تتكدّ املطتج

ٚدب ْؿب اؾُٝع ضٛا٤ نإ ايهالّ َٛدبا أٚ غري َٛدب مٛ قاّ إال شٜدا إال عُسا إال بهسا 

تأخست  تؿسٜؼ ايبٝت ٚإ٢ٕ قٛي٘ ٚدٕٚ ايكّٛ َٚا قاّ إال شٜدا إال عُسا إال بهسا ايكّٛ ٖٚرا َعٓ

ؾال ىًٛ إَا إٔ ٜهٕٛ ايهالّ َٛدبا أٚ غري َٛدب ؾإٕ نإ َٛدبا ٚدب ْؿب اؾُٝع ؾتكٍٛ 
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قاّ ايكّٛ إال شٜدا إال عُسا إال بهسا ٚإٕ نإ غري َٛدب عٌَٛ ٚاسد َٓٗا مبا نإ ٜعاٌَ ب٘ يٛ 

قٝٗا مل ٜتهسز االضتجٓا٤ ؾٝبدٍ مما قبً٘ ٖٚٛ املدتاز أٚ ٜٓؿب ٖٚٛ قًٌٝ نُا تكدّ ٚأَا با

ؾٝذب ْؿب٘ ٚذيو مٛ َا قاّ أسد إال شٜد إال عُسا إال بهسا ؾصٜد بدٍ َٔ أسد ٚإٕ غ٦ت 

أبديت غريٙ َٔ ايباقني َٚجً٘ قٍٛ املؿٓـ مل ٜؿٛا إال اَسؤ إال عًٞ ؾاَسؤ بدٍ َٔ ايٛاٚ يف 

ٜؿٛا ٖٚرا َع٣ٓكٛي٘ ٚاْؿب يتأخري إىل آخسٙ أٟ ٚاْؿب املطتجٓٝات نًٗا إذا تأخست عٔ 

٢ٓ َٓ٘ إٕ نإ ايهالّ َٛدبا ٚإٕ نإ غري َٛدب ؾذ٤ٞ بٛاسد َٓٗا َعسبا مبا نإ املطتج

َٚع٢ٓ قٛي٘ ٚسهُٗا يف ايكؿد سهِ األٍٚ إٔ مل ٜتهسز املطتج٢ٓ ٚاْؿب ايباقٞ ٜعسب ب٘ يٛ 

َا ٜتهسز َٔ املطتجٓٝات سهُ٘ يف املع٢ٓ سهِ املطتج٢ٓ األٍٚ ؾٝجبت ي٘ َا ٜجبت يألٍٚ َٔ 

ٞ قٛيو قاّ ايكّٛ إال شٜدا إال عُسا إال بهسا اؾُٝع كسدٕٛ ٚيف قٛيو َا ايدخٍٛ ٚاـسٚز ؾؿ

قاّ ايكّٛ إال شٜدا إال عُسا إال بهسا اؾُٝع داخًٕٛ ٚنرا يف قٛيو َا قاّ أسد إال شٜد إال عُسا إال 

 مبا ملطتج٢ٓ بإال ْطبا ( بهسا اؾُٝع داخًٕٛ ) ٚاضتجٔ فسٚزا بػري َعسبا ... 

إال يف ايدالي١ ع٢ً االضتجٓا٤ أيؿاظ َٓٗا َا ٖٛ اضِ ٖٚٛ غري ٚض٣ٛ اضتعٌُ مبع٢ٓ 

ال ٖٚٛ عدا ٚخ ٜهٕٛ َٚٓٗا َا ٜهٕٛ ؾعال ٚسسؾا ٚض٣ٛ ٚضٛا٤ َٚٓٗا َا ٖٛ ؾعٌ ٖٚٛ يٝظ ٚال

ؾأَا غري ٚض٣ٛ ٚض٣ٛ ٚضٛا٤ ؾشهِ املطتج٢ٓ بٗا اؾس ٚساغا ٚقد ذنسٖا املؿٓـ نًٗا 

ب ب٘ املطتج٢ٓ َع إال ؾتكٍٛ قاّ ايكّٛ غري شٜد بٓؿب إلقاؾتٗا إيٝ٘ ٚتعسب غري مبا نإ ٜعس

غري نُا تكٍٛ قاّ ايكّٛ إال شٜدا بٓؿب شٜد ٚتكٍٛ َا قاّ أسد غري شٜد ٚغري شٜد باإلتباع 

ٚايٓؿب ٚاملدتاز اإلتباع نُا تكٍٛ َا قاّ أسد إال شٜد ٚال شٜدا ٚتكٍٛ َا قاّ غري شٜد ؾرتؾع 

بسؾع٘ سرف ٚدٛبا ٚتكٍٛ َا قاّ أسد غري محاز بٓؿب غري ٚدٛبا نُا تكٍٛ َا قاّ إال شٜد 

َا قاّ أسد إال محاز ٚإال غري عٓد غري بين متِٝ ٚاإلتباع عٓد بين متِٝ نُا تؿعٌ يف قٛيو 

ٚأَا ض٣ٛ ؾاملػٗٛز ؾٝٗانطس ايطني ٚايكؿس َٚٔ ايعسب َٔ ٜؿتح ضٝٓٗا ٚميد َِٚٓٗ محازا 

ٖٚرٙ ايًػ١ مل ٜرنسٖا املؿٓـ ٚقٌ َٔ َٔ ٜكِ ضٝٓٗا ٜٚكؿس َِٚٓٗ َٔ ٜهطس ضٝٓٗا ٚميد 

َٚرٖب ضٝبٜٛ٘ ٚايؿسا٤ ٚغريُٖا أْٗا ال ذنسٖا ايؿاضٞ يف غسس٘ يًػاطب١ٝ  ذنسٖا ٚممٔ

تهٕٛ إال ظسؾا ؾإذا قًت قاّ ايكّٛ ض٣ٛ شٜد ؾط٣ٛ عٓدِٖ َٓؿٛب١ ع٣ًايعسؾ١ٝ ٖٚٞ 

املؿٓـ أْٗا ٚاختاز عٔ ايعسؾ١ٝ إال يف قسٚز٠ ايػعس  َػعس٠ باالضتجٓا٤ ٚال ؽسز عٓدِٖ

 يٓؿب ٚاؾس ٚإىل ٖرا أغاز بكٛي٘ نػري ؾتعاٌَ مبا تعاٌَ ب٘ غري َٔ ايسؾع ٚا

  ... ع٢ً األؾح َا يػري دعال ( ) ٚيط٣ٛ ض٣ٛ ضٛا٤ ادعال

ؾُٔ اضتعُاهلا فسٚز٠ قٛي٘ ) دعٛت زبٞ أال ٜطًط ع٢ً أَيت عدٚا َٔ ض٣ٛ أْؿطٗا ( 

س٠ ايبٝكا٤ يف ايجٛز األضٛد أٚ نايػعس٠ ايطٛدا٤ يف ٚقٛي٘ ) َا أْتِ يف ضٛانِ َٔ األَِ إال نايػع

 : ايجٛز األبٝ  ( ٚقٍٛ ايػاعس 

 ) ٚال ٜٓطل ايؿشػا٤ َٔ نإ َِٓٗ ... إذا دًطٛا َٓا ٚال َٔ ضٛا٥ٓا ( 

 َٔ اضتعُاهلا َسؾٛع١ قٛي٘ :ٚ

 ٗا ٚأْت املػرتٟ ( ) ٚإذ تباع نسمي١ أٚ تػرت٣ ... ؾطٛاى با٥ع

 ٚقٛي٘ : 

 يعدٚإ ... دْاِٖ نُا داْٛا ( ) ٚمل ٜبل ض٣ٛ ا

ٛب١ َٚٔ اضتعُاهلا َٓؿ٤ ٚض٣ٛ ايعدٚإ َسؾٛع بايؿاع١ًٝ ؾطٛاى َسؾٛع باالبتدا

 ع٢ً غري ايعسؾٝ٘ قٛي٘ :
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 ) يدٜو نؿٌٝ بامل٢ٓ ملؤٌَ ... ٚإٕ ضٛاى َٔ ٜؤًَ٘ ٜػك٢ ( 

َٚرٖب ضٝبٜٛ٘ ٚاؾُٗٛز أْٗا ال ؽسز عٔ ى اضِ إٕ ٖرا تكسٜس نالّ املؿٓـ ؾطٛا

) ٚاضتجٔ ْاؾبا د ب٘ ع٢ً خالف ذيو وتٌُ ايتأٌٜٚ سؾ١ٝ إال يف قسٚز٠ ايػعس َٚا اضتػٗايع

أٟ اضتجٔ بًٝظ َٚا بعدٖا ْاؾبا املطتج٢ٓ ؾتكٍٛ قاّ ٚخال ... ٚبعدا ٚبٝهٕٛ بعد ال ( بًٝظ 

ايكّٛ يٝظ شٜدا ٚخال شٜدا ٚعدا شٜدا ٚال ٜهٕٛ شٜدا ؾصٜدا يف قٛيو يٝظ شٜدا ٚال ٜهٕٛ شٜدا 

ع٢ً أْ٘ خرب يٝظ ٚال ٜهٕٛ ٚامسُٗا قُري َطترت ٚاملػٗٛز أْ٘ عا٥د ع٢ً ايبع   َٓؿٛب

املؿّٗٛ َٔ ايكّٛ ٚايتكدٜس يٝظ بعكِٗ شٜدا ٚال ٜهٕٛ بعكِٗ شٜدا ٖٚٛ َطترت ٚدٛبا ٚيف 

قٛيو خال شٜدا ٚعدا شٜدا َٓؿٛب ع٢ً املؿعٛي١ٝ ٚخال ٚعدا ؾعالٕ ؾاعًُٗا يف املػٗٛز قُري 

خال بعكِٗ شٜدا ؿّٗٛ َٔ ايكّٛ نُا تكدّ ٖٚٛ َطترت ٚدٛبا ٚايتكدٜس عا٥د ع٢ً ايبع  امل

ْٚب٘ بكٛي٘ ٚبٝهٕٛ بعد ال ٖٚٛ قٝد يف ٜهٕٛ ؾكط ع٢ً أْ٘ ال ٜطتعٌُ يف ٚعدا بعكِٗ شٜدا 

االضتجٓا٤ َٔ يؿغ ايهٕٛ غري ٜهٕٛ ٚأْٗا ال تطتعٌُ ؾٝ٘ إال بعد ال ؾال تطتعٌُ ؾٝ٘ بعد غريٖا 

) ٚادسز بطابكٞ ٜهٕٛ إٕ تسد ... ٚبعد َا اْؿب إٕ ٚئ ٚملا َٚا ايٓؿٞ مٛ مل ٚ َٔ أدٚات

 .ٚالساز قد ٜسد ( 

أٟ إذا مل تتكدّ َا ع٢ً خال ٚعدا ؾادسز بُٗا إٕ غ٦ت ؾتكٍٛ قاّ ايكّٛ خال شٜد 

ألخؿؼ ؾُٔ اؾس ٚعدا شٜد ؾدال ٚعدا سسؾا دس ٚمل وؿغ ضٝبٜٛ٘ اؾس بُٗا ٚإمنا سهاٙ ا

 غال قٛي٘ :

 ال أزدٛ ضٛاى ٚإمنا ... أعد عٝاىل غعب١ َٔ عٝايها ( ) خال اهلل 

 َٚٔ اؾس بعدا قٛي٘ : 

 ... عٛانـ قد خكعٔ إىل ايٓطٛز ( ) تسنٓا يف اؿكٝ  بٓات عٛز 

 ) أعٓا سِٝٗ قتال ٚأضسا ... عدا ايػُطا٤ ٚايطؿٌ ايؿػري ( 

دا شٜدا ؾإٕ تكدَت عًُٝٗا َا ٚدب ايٓؿب بُٗا ؾتكٍٛ قاّ ايكّٛ َاخال شٜدا َٚا ع

ؾُا َؿدز١ٜ ٚخال ٚعدا ؾًتٗا ٚؾاعًُٗا قُري َطترت ٜعٛد ع٢ً ايبع  نُا تكدّ تكسٜسٙ 

ٚأداش ايهطا٥ٞ اؾس بُٗا بعد ي٘ ٚبعد َا اْؿب ٖرا ٖٛ املػٗٛز ٚشٜدا َؿعٍٛ ٖٚرا َع٢ٓ قٛ

َا ع٢ً دعٌ َا شا٥د٠ ٚدعٌ خال ٚعدا سسيف دس ؾتكٍٛ قاّ ايكّٛ َا خال شٜد َٚا عدا شٜد 

          ايػسح اؾس بعد َا عٔ بع  ايعسب ع٢ٓ قٛي٘ ٚالساز قد ٜسد ٚقد سه٢ اؾسَٞ يف ٖٚرا َ

 ) ٚسٝح دسا ؾُٗا سسؾإ ... نُا ُٖا إٕ ْؿبا ؾعالٕ ( 

ُٗا ؾعالٕ ٖٚرا مما ال أٟ إٕ دسزت غال ٚعدا ؾُٗا سسؾا دس ٚإٕ ْؿبت بُٗا ؾ

 خالف ؾٝ٘ .

 ا ... ٚقٌٝ ساؽ ٚسػا ؾاسؿعُٗا ( ) ٚندال ساغا ٚال تؿشب َ

املػٗٛز إٔ ساغا ال تهٕٛ إال سسف دس ؾتكٍٛ قاّ ايكّٛ ساغا شٜد ظس شٜد ٚذٖب 

األخؿؼ ٚاؾسَٞ ٚاملاشْٞ ٚاملربد ٚمجاع١ َِٓٗ املؿٓـ إىل أْٗا َجٌ خال تطتعٌُ ؾعال 

ٚسه٢ ؾتٓؿب َا بعدٖا ٚسسؾا ؾتذس َا بعدٖا ؾتكٍٛ قاّ ايكّٛ ساغا شٜدا ٚساغا شٜد 

مجاع١ َِٓٗ ايؿسا٤ ٚأبٛ شٜد األْؿازٟ ٚايػٝباْٞ ايٓؿب بٗا َٚٓ٘ ايًِٗ اغؿس يٞ ٚملٔ ٜطُع 

 ايػٝطإ ٚأبا اإلؾبع ٚقٛي٘ :ساغا 

 . ع٢ً ايرب١ٜ باإلضالّ ٚايدٜٔ ( ) ساغا قسٜػا ؾإٕ اهلل ؾكًِٗ ..
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ػسٙ ٚقٍٛ املؿٓـ ٚال تؿشب َا َعٓاٙ إٔ ساغا َجٌ خال يف أْٗا تٓؿب َا بعدٖا أٚ 

ٚيهٔ ال تتكدّ عًٝٗا َا نُا تتكدّ ع٢ً خال ؾال تكٍٛ قاّ ايكّٛ َا ساغا شٜدا ٖٚرا ايرٟ 

ذنسٙ ٖٛ ايهجري ٚقد ؾشبتٗا َا قًٝال ؾؿٞ َطٓد أبٞ أ١َٝ ايطسضٛضٞ عٔ ابٔ عُس إٔ زضٍٛ 

 اهلل ) قاٍ أضاَ٘ أسب ايٓاع إيٞ َا ساغا ؾاط١ُ ( 

 ْا مٔ أؾكًِٗ ؾعاال ( ػا ... ؾإ) زأٜت ايٓاع َا ساغا قسٜٚقٛي٘ 

 ٜٚكاٍ يف ساغا ساؽ ٚسػا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؿاٍ 

 َؿِٗ يف ساٍ نؿسدا أذٖب ( ...  ب ) اؿاٍ ٚؾـ ؾك١ً َٓتؿ
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عسف اؿاٍ بأْ٘ ايٛؾـ ايؿك١ً املٓتؿب يًدالي١ ع٢ً ١٦ٖٝ مٛ ؾسدا أذٖب ؾؿسدا 

ايٛؾـ ايٛاقع عُد٠ مٛ شٜد قا٥ِ ٚخسز بكٛي٘ ؾك١ً ،  ساٍ يٛدٛد ايكٝٛد املرنٛز٠ ؾٝ٘

ٚبكٛي٘ يًدالي١ ع٢ً اهل١٦ٝ ايتُٝٝص املػتل مٛ هلل دزٙ ؾازضا ؾإْ٘ متٝٝص ال ساٍ ع٢ً ايؿشٝح 

ٝإ املتعذب َٓ٘ ال يبٝإ إذ مل ٜكؿد ب٘ ايدالي١ ع٢ً اهل١٦ٝ بٌ ايتعذب َٔ ؾسٚضٝت٘ ؾٗٛ يب

ع٢ً اهل١٦ٝ بٌ يتدؿٝـ ايسدٌ  ي١ٚنريو زأٜت زدال زانبا ؾإٕ زانبا مل ٜطل يًدال٦ٖٝت٘ 

 ٚقٍٛ املؿٓـ َؿِٗ يف ساٍ ٖٛ َع٢ٓ قٛيٓا يًدالي١ ع٢ً اهل١٦ٝ 

 ػتكا ... ٜػًب يهٔ يٝظ َطتشكا ( ) ٚنْٛ٘ َٓتكال َ

َٚع٢ٓ االْتكاٍ أال تهٕٛ َالش١َ يًُتؿـ بٗا يف اؿاٍ إٔ تهٕٛ َٓتك١ً َػتك١  أألنجس

ٚقد ػ٤ٞ ؿهان٘ عٔ شٜد بإٔ ه٤ٞ َاغٝا اْ مٛ دا٤ شٜد زانبا ؾسانبا ٚؾـ َٓتكٌ ؾٛاش

ٜٗا أطٍٛ َٔ اؿاٍ غري َٓتك١ً أٟ ٚؾؿا الشَا مٛ دعٛت اهلل مسٝعا ٚخًل اهلل ايصزاؾ١ ٜد

 زدًٝٗا ٚقٛي٘ : 

 ا ... عُاَت٘ بني ايسداٍ يٛا٤ ( ) ؾذا٤ت ب٘ ضبط ايععاّ نأمن

ٜهجس ذيو ٚقد تأتٞ اؿاٍ داَد٠ ٚأطٍٛ ٚضبط أسٛاٍ ٖٚٞ أٚؾاف الش١َ ؾطُٝعا ٚ

  َٛاقع ذنس املؿٓـ بعكٗا بكٛي٘ يف

 س ٚيف ... َبدٟ تأٍٚ بال تهًـ ( ) ٜٚهجس اؾُٛد يف ضع

 ) نبع٘ َدا بهرا ٜدا بٝد ... ٚنس شٜد أضدا أٟ نأضد ( 

ٜهجس ف٤ٞ اؿاٍ داَد٠ إٕ ديت ع٢ً ضعس مٛ بعد َدا بدزِٖ ؾُدا ساٍ داَد٠ 

ٌ َد بدزِٖ ٜٚهجس مجٛدٖا أٜكا ؾُٝا دٍ ع٢ً ٖٚٞ يف َع٢ٓ املػتل إذ املع٢ٓ بع٘ َطعسا ن

تؿاعٌ مٛ بعت٘ ٜدا بٝد أٟ َٓادص٠ أٚ ع٢ً تػبٝ٘ مٛ نس شٜد أضدا أٟ َػبٗا األضد ؾٝد 

ٚأضد داَدإ ٚؾح ٚقٛعُٗا ساال يعٗٛز تأٚهلُا مبػتل نُا تكدّ ٚإىل ٖرا أغاز بكٛي٘ ٚيف 

ٚعًِ بٗرا َٚا قبً٘ إٔ قٍٛ ػتل اٍ داَد٠ سٝح ظٗس تأٚهلا مبَبدٟ تأٍٚ أٟ ٜهجس ف٤ٞ اؿ

ايٓشٜٛني إٕ اؿاٍ هب إٔ تهٕٛ َٓتك١ً َػتك١ َعٓاٙ إٔ ذيو ٖٛ ايػايب ال أْ٘ الشّ ٖٚرا 

 َع٢ٓ قٛي٘ ؾُٝا تكدّ يهٔ يٝظ َطتشكا 

 ... تٓهريٙ َع٢ٓ نٛسدى ادتٗد (  ) ٚاؿاٍ إٕ عسف يؿعا ؾاعتكد

ٕ َا ٚزد َٓٗا َعسؾا يؿعا ؾٗٛ َرٖب مجٗٛز ايٓشٜٛني إٔ اؿاٍ ال تهٕٛ إال ْهس٠ ٚأ

 .) ٚأزضًٗا ايعساى ( ٛهلِ دا٤ٚا اؾُا٤ ايػؿري : َٓهس َع٢ٓ نك

ٚادتٗد ٚسدى ٚنًُت٘ ؾاٙ إىل يف ؾاؾُا٤ ٚايعساى ٚٚسدى ٚؾاٙ أسٛاٍ ٖٚٞ َعسؾ١ 

يهٓٗا َؤٚي١ بٓهس٠ ٚايتكدٜس دا٤ٚا مجٝعا ٚأزضًٗا َعرتن١ ٚادتٗد َٓؿسدا ٚنًُت٘ َػاؾ١ٗ 

  تأٌٜٚ ؾأداشٚا دا٤ شٜد ايسانب ٜٕٛ ْٜٚٛظ أْ٘ هٛش تعسٜـ اؿاٍ َطًكا بالٚشعِ ايبػداد

ٚؾؿٌ ايهٛؾٕٝٛ ؾكايٛا إٕ تكُٓت اؿاٍ َع٢ٓ ايػسط ؾح تعسٜؿٗا ٚإال ؾال ؾُجاٍ 

ؾايسانب ٚاملاغٞ ساالٕ ٚؾح ، َا تكُٔ َع٢ٓ ايػسط شٜد ايسانب أسطٔ َٓ٘ املاغٞ 

تعسٜؿُٗا يتأٚهلُا بايػسط إذ ايتكدٜس شٜد إذا زنب أسطٔ َٓ٘ إذا َػ٢ ؾإٕ مل تتكدز بايػسط 

 مل ٜؿح تعسٜؿٗا ؾال تكٍٛ دا٤ شٜد ايسانب إذ ال ٜؿح دا٤ شٜد إٕ زنب 

 ٜكع ... بهجس٠ نبػت١ شٜد طًع (  ) َٚؿدز َٓهس ساال

سل اؿاٍ إٔ ٜهٕٛ ٚؾؿا ٖٚٛ َا دٍ ع٢ً َع٢ٓ ٚؾاسب٘ نكا٥ِ ٚسطٔ َٚكسٚب 

ؾٛقٛعٗا َؿدزا ع٢ً خالف األؾٌ إذ ال دالي١ ؾٝ٘ ع٢ً ؾاسب املع٢ٓ ٚقد نجس ف٤ٞ اؿاٍ 
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َؿدزا ْهس٠ ٚيهٓ٘ يٝظ مبكٝظ جمل٦ٝ٘ ع٢ً خالف األؾٌ َٚٓ٘ شٜد طًع بػت١ ؾبػت١ 

 س شٜد طًع باغتا ٖرا َرٖب ضٝبٜٛ٘ ٚاؾُٗٛز َؿدز ْهس٠ ٖٚٛ َٓؿٛب ع٢ً اؿاٍ ٚايتكدٜ

ٚذٖب األخؿؼ ٚاملربد إىل أْ٘ َٓؿٛب ع٣ًاملؿدز١ٜ ٚايعاٌَ ؾٝ٘ قرٚف ٚايتكدٜس 

ٚذٖب ايهٛؾٕٝٛ إىل أْ٘ َٓؿٛب ع٢ً ؾٝبػت عٓدُٖا ٖٛ اؿاٍ ال بػت١  طًع شٜد ٜبػت بػت١

ًٜ٘ بؿعٌ َٔ طًع يتأٚ املؿدز١ٜ نُا ذٖبا إيٝ٘ ٚيهٔ ايٓاؾب ي٘ عٓدِٖ ايؿعٌ املرنٛز ٖٚٛ

ؤٚيٕٛ طًع ببػت ٜٚٓؿبٕٛ يف قٛيو شٜد طًع بػت١ شٜد بػت بػت١ ؾٝيؿغ املؿدز ٚايتكدٜس 

 ب٘ بػت١ 

 ) ٚمل ٜٓهس غايبا ذٚ اؿاٍ إٕ ... مل ٜتأخس أٚ ىؿـ أٚ ٜي ( 

 . ٜبؼ اَسؤ ع٢ً اَس٤٣ َطتطٗال ( ) َٔ بعد ْؿٞ أٚ َكاٖٝ٘ نال ..

ؾ١ ٚال ٜٓهس يف ايػايب إال عٓد ٚدٛد َطٛؽ ٖٚٛ أسد ست٢ ؾاسب اؿاٍ إٔ ٜهٕٛ َعس

 كٍٛ ايػاعس ٚأْػدٙ ضٝبٜٛ٘ أَٛز َٓٗا إٔ ٜتكدّ اؿاٍ ع٢ً ايٓهس٠ مٛ ؾٝٗا قا٥ُا زدٌ ٚن

 ػٗدٟ ايعني تػٗد ( ) ٚباؾطِ َين بٝٓا يٛ عًُت٘ ... غشٛب ٚإٕ تطت

 ٚنكٛي٘ : 

 ًَهت ٜدٟ ( ) َٚا الّ ْؿطٞ َجًٗا يٞ ال٥ِ ... ٚال ضد ؾكسٟ َجٌ َا 

 غشٛب َٚجًٗا ساٍ َٔ ال٥ِ  ؾكا٥ُا ساٍ َٔ زدٌ ٚبٝٓا ساٍ َٔ

                     إٔ ؽؿـ ايٓهس٠ بٛؾـ أٚ بإقاؾ١ ؾُجاٍ َا ؽؿـ بٛؾـ قٛي٘ تعاىل َٚٓٗا 

 ) ؾٝٗا ٜؿسم نٌ أَس سهِٝ أَسا َٔ عٓدْا ( 

 ٚنكٍٛ ايػاعس : 

 َػشْٛا ( يف ايِٝ  ) لٝت ٜا زب ْٛسا ٚاضتذبت ي٘ ... يف ؾًو َاخس

 ) ٚعاؽ ٜدعٛ بآٜات َب١ٓٝ ... يف قَٛ٘ أيـ عاّ غري مخطٝٓا ( 

َٚٓٗا إٔ تكع يف أزبع١ أٜاّ ضٛا٤ يًطا٥ًني (   َٚجاٍ َا ؽؿـ باإلقاؾ١ قٛي٘ تعاىل )

ٜي َٔ بعد ؿٗاّ ٚايٓٗٞ ٖٚٛ املساد بكٛي٘ أٚ ايٓهس٠ بعد ْؿٞ أٚ غبٗ٘ ٚغب٘ ايٓؿٞ ٖٛ االضت

 اٍ َا ٚقع بعد ايٓؿٞ قٛي٘ :ؾُجْؿٞ أٚ َكاٖٝ٘ 

 ) َا سِ َٔ َٛت مح٢ ٚاقٝا ... ٚال تس٣ َٔ أسد باقٝا ( 

َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ) َٚا أًٖهٓا َٔ قس١ٜ إال ٚهلا نتاب َعًّٛ ( ؾًٗا نتاب مج١ً يف 

َٛقع اؿاٍ َٔ قس١ٜ ٚؾح ف٤ٞ اؿاٍ َٔ ايٓهس٠ يتكدّ ايٓؿٞ عًٝٗا ٚال ٜؿح نٕٛ اؾ١ًُ 

يًصكػسٟ ألٕ ايٛاٚ ال تؿؿٌ بني ايؿؿ١ ٚاملٛؾٛف ٚأٜكا ٚدٛد إال َاْع  ؾؿ١ يكس١ٜ خالؾا

َٔ ذيو إذ ال ٜعرتض بإال بني ايؿؿ١ ٚاملٛؾٛف ٚممٔ ؾسح مبٓع ذيو أبٛ اؿطٔ األخؿؼ يف 

 ا ٚقع بعد االضتؿٗاّ قٛي٘ : َٚجاٍ ٥ٌَ ٚأبٛ عًٞ ايؿازضٞ يف ايترنس٠ املطا

 طو ايعرز يف إبعادٖا األَال ( ) ٜا ؾاح ٌٖ سِ عٝؼ باقٝا ؾرت٣ ... يٓؿ

ٗال ٚقٍٛ قطسٟ َٚجاٍ َا ٚقع بعد ايٓٗٞ قٍٛ املؿٓـ ال ٜبؼ اَسؤ ع٢ً اَس٤ٟ َطتط

 بٔ ايؿذا٠٤ : 

 ) ال ٜسنٓٔ أسد إىل اإلسذاّ ... ّٜٛ ايٛغ٢ َتدٛؾا ؿُاّ ( 

ٚاسرتش بكٛي٘ غايبا مما قٌ ف٤ٞ اؿاٍ ؾٝ٘ َٔ ايٓهس٠ بال َطٛؽ َٔ املطٛغات 

ٜٛ٘ ؾٝٗا َٚٓ٘ قٛهلِ َسزت مبا٤ قعد٠ زدٌ ٚقٛهلِ عًٝ٘ َا١٥ بٝكا ٚأداش ضٝباملرنٛز٠ 

 قاعدا ٚؾ٢ً ٚزا٤ٙ زداٍ قٝاَا(  ؾ٢ً زضٍٛ اهللزدٌ قا٥ُا ٚيف اؿدٜح )
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 ) ٚضبل ساٍ َا عسف دس قد ... أبٛا ٚال أَٓع٘ ؾكد ٚزد ( 

عسف ؾال َرٖب مجٗٛز ايٓشٜٛني أْ٘ ال هٛش تكدِٜ اؿاٍ ع٢ً ؾاسبٗا اجملسٚز 

ٚذٖب ايؿازضٞ ٚابٔ نٝطإ ٚابٔ بسٖإ إىل سزت بٗٓد دايط١ َسزت دايط١ بٗٓد تكٍٛ يف َ

 ٚد ايطُاع بريو َٚٓ٘ قٛي٘ : دٛاش ذيو ٚتابعِٗ املؿٓـ يٛز

 ) ي٦ٔ نإ بسد املا٤ ُٖٝإ ؾادٜا ... إيٞ سبٝبا إْٗا ؿبٝب ( 

 ٚقٛي٘ :سٚز بإىل ٖٚٛ ايٝا٤ ؾُٗٝإ ٚؾادٜا ساالٕ َٔ ايكُري اجمل

) ؾإٕ تو أذٚاد أؾي ْٚط٠ٛ ... ؾًٔ ٜرٖبٛا ؾسغا بكتٌ سباٍ ( ف ؾسغا ساٍ َٔ 

قتٌ ٚأَا تكدِٜ اؿاٍ ع٢ً ؾاسبٗا املسؾٛع ٚاملٓؿٛب ؾذا٥ص مٛ دا٤ قاسها شٜد ٚقسبت 

 فسد٠ ٖٓدا 

 .. إال إذا اقتك٢ املكاف عًُ٘ ( ) ٚال ػص ساال َٔ املكاف ي٘ .

 ... أٚ َجٌ دص٥٘ ؾال ؼٝؿا (  ) أٚ نإ دص٤ َا ي٘ أقٝؿا

ال هٛش ف٤ٞ اؿاٍ َٔ املكاف إيٝ٘ إال إذا نإ املكاف مما ٜؿح عًُ٘ يف اؿاٍ ناضِ 

ايؿاعٌ ٚاملؿدز ٚمُٖٛا مما تكُٔ َع٢ٓ ايؿعٌ ؾتكٍٛ ٖرا قازب ٖٓد فسد٠ ٚأعذبين 

) تكٍٛ ابٓت٢  مجٝعا ( َٚٓ٘ قٍٛ ايػاعس : قٝاّ شٜد َطسعا َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ) إيٝ٘ َسدعهِ

 إٕ اْطالقو ٚاسدا ... إىل ايسٚع َٜٛا تازنٞ ال أبايٝا ( 

ٚنريو هٛش ف٤ٞ اؿاٍ َٔ املكاف إيٝ٘ إذا نإ املكاف دص٤ا َٔ املكاف إيٝ٘ أٚ َجٌ 

دص٥٘ يف ؾش١ االضتػٓا٤ باملكاف إيٝ٘ عٓ٘ ؾُجاٍ َا ٖٛ دص٤ َٔ املكاف إيٝ٘ قٛي٘ تعاىل ) 

إخٛاْا ( ؾإخٛاْا ساٍ َٔ ايكُري املكاف إيٝ٘ ؾدٚز ٚايؿدٚز  ْٚصعٓا َا يف ؾدٚزِٖ َٔ غٌ

دص٤ َٔ املكاف إيٝ٘ َٚجاٍ َا ٖٛ َجٌ دص٤ املكاف إيٝ٘ يف ؾش١ االضتػٓا٤ باملكاف إيٝ٘ عٓ٘ 

قٛي٘ تعاىل ) ثِ أٚسٝٓا إيٝو إٔ اتبع ١ًَ إبساِٖٝ سٓٝؿا ( ؾشٓٝؿا ساٍ َٔ إبساِٖٝ ٚامل١ً 

كسإٓ إٔ اتبع االضتػٓا٤ باملكاف إيٝ٘ عٓٗا ؾًٛ قٌٝ يف غري ايناؾص٤ َٔ املكاف إيٝ٘ إذ ٜؿح 

ؾإٕ مل ٜهٔ املكاف مما ٜؿح إٔ ٜعٌُ يف اؿاٍ ٚال ٖٛ دص٤ َٔ املكاف ابساِٖٝ سٓٝؿا يؿح 

ٓد قاسه١ خالؾا إيٝ٘ ٚال َجٌ دص٥٘ مل هص إٔ ه٤ٞ اؿاٍ َٓ٘ ؾال تكٍٛ دا٤ غالّ ٖ

إٕ ٖرٙ ايؿٛز٠ ممٓٛع١ بال خالف يٝظ ظٝد ؾإٕ  املؿٓـ زمح٘ اهلل تعاىليًؿازضٞ ٚقٍٛ ابٔ 

ايطعادات ابٔ ايػذسٟ يف  ايؿازضٞ دٛاشٖا نُا تكدّ ٚممٔ ْكً٘ عٓ٘ ايػسٜـ أبٛ َرٖب

 أَايٝ٘ 

 سؾا ... أٚ ؾؿ١ أغبٗت املؿسؾا ( ) ٚاؿاٍ إٕ ٜٓؿب بؿعٌ ؾ

 ) ؾذا٥ص تكدمي٘ نُطسعا ... ذا زاسٌ ٚكًؿا شٜد دعا ( 

ْاؾبٗا إٕ نإ ؾعال َتؿسؾا أٚ ؾؿ١ تػب٘ ايؿعٌ املتؿسف  هٛش تكدِٜ اؿاٍ ع٢ً

ٚاملساد بٗا َا تكُٔ َع٢ٓ ايؿعٌ ٚسسٚؾ٘ ٚقبٌ ايتأْٝح ٚايتج١ٝٓ ٚاؾُع ناضِ ايؿاعٌ ٚاضِ 

املؿعٍٛ ٚايؿؿ١ املػب١ٗ ؾُجاٍ تكدميٗا ع٢ً ايؿعٌ املتؿسف كًؿا شٜد دعا ؾدعا ؾعٌ 

ؾإٕ نإ ايؿؿ١ املػب١ٗ ي٘ َطسعا ذا زاسٌ  َتؿسف ٚتكدَت عًٝ٘ اؿاٍ َٚجاٍ تكدميٗا ع٢ً

ايٓاؾب هلا ؾعال غري َتؿسف مل هص تكدميٗا عًٝ٘ ؾتكٍٛ َا أسطٔ شٜدا قاسها ٚال تكٍٛ 

قاسها َا أسطٔ شٜدا ألٕ ؾعٌ ايتعذب غري َتؿسف يف ْؿط٘ ؾال ٜتؿسف يف َعُٛي٘ ٚنريو 

مل هص تكدميٗا عًٝ٘ ٚذيو إٕ نإ ايٓاؾب هلا ؾؿ١ ال تػب٘ ايؿعٌ املتؿسف نأؾعٌ ايتؿكٌٝ 
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ألْ٘ ال ٜج٢ٓ ٚال هُع ٚال ٜؤْح ؾًِ ٜتؿسف يف ْؿط٘ ؾال ٜتؿسف يف َعُٛي٘ ؾال تكٍٛ شٜد 

 ٍ ؾتكٍٛ شٜد أسطٔ َٔ عُسٚ قاسها قاسها أسطٔ َٔ عُسٚ بٌ هب تأخري اؿا

 ال ... سسٚؾ٘ َؤخسا ئ ٜعُال (  ) ٚعاٌَ قُٔ َع٢ٓ ايؿعٌ

 ٛ ضعٝد َطتكسا يف ٖذس ( ز ... م) نتًو يٝت ٚنإٔ ْٚد

ال هٛش تكدِٜ اؿاٍ ع٢ً عاًَٗا املعٟٓٛ ٖٚٛ َا تكُٔ َع٢ٓ ايؿعٌ دٕٚ سسٚؾ٘ 

نأمسا٤ اإلغاز٠ ٚسسٚف ايتُين ٚايتػبٝ٘ ٚايعسف ٚاؾاز ٚاجملسٚز مٛ تًو ٖٓد فسد٠ ٚيٝت 

ِ اؿاٍ ع٢ً شٜدا أَريا أخٛى ٚنإٔ شٜدا زانبا أضد ٚشٜد يف ايداز أٚ عٓدى قا٥ُا ؾال هٛش تكدٜ

ٖٓد ٚال أَريا يٝت شٜدا أخٛى ٚال املجٌ ٚمٖٛا ؾال تكٍٛ فسد٠ تًو عاًَٗا املعٟٓٛ يف ٖرٙ 

ٚقد ْدز تكدميٗا ع٢ً عاًَٗا ايعسف مٛ شٜد قا٥ُا عٓدى ٚاؾاز نبا نإٔ شٜدا أضد زا

ا٠٤ ٚاجملسٚز مٛ ضعٝد َطتكسا يف ٖذس َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ) ٚايطُٛات َطٜٛات بُٝٝٓ٘ ( يف قس

 نطس ايتا٤ . َٔ

 ٚأداشٙ األخؿؼ قٝاضا              

 ٜٗٔ ( ) ٚمٛ شٜد َؿسدا أْؿع َٔ ... عُسٚ َعاْا َطتذاش ئ 

تكدّ إٔ أؾعٌ ايتؿكٌٝ ال ٜعٌُ يف اؿاٍ َتكد١َ ٚاضتج٢ٓ َٔ ذيو ٖرٙ املطأي١ ٖٚٞ 

إسداُٖا َا إذا ؾكٌ غ٤ٞ يف ساٍ ع٢ً ْؿط٘ أٚ غريٙ يف ساٍ أخس٣ ؾإْ٘ ٜعٌُ يف سايني 

َتكد١َ عًٝ٘ ٚاألخس٣ َتأخس٠ عٓ٘ ٚذيو مٛ شٜد قا٥ُا أسطٔ َٓ٘ قاعدا ٚشٜد َؿسدا أْؿع 

َٔ عُسٚ َعاْا ؾكا٥ُا َٚؿسدا َٓؿٛبإ بأسطٔ ٚأْؿع ُٖٚا ساالٕ ٚنرا قاعدا َٚعاْا ٖٚرا 

َرٖب اؾُٗٛز ٚشعِ ايطريايف أُْٗا خربإ َٓؿٛبإ بهإ احملرٚؾ١ ٚايتكدٜس شٜد إذا نإ 

ٚال هٛش سدا أْؿع َٔ عُسٚ إذا نإ َعاْا ُا أسطٔ َٓ٘ إذا نإ قاعدا ٚشٜد إذا نإ َؿقا٥

تكدِٜ ٖرٜٔ اؿايني ع٢ً أؾعٌ ايتؿكٌٝ ٚال تأخريُٖا عٓ٘ ؾال تكٍٛ شٜد قا٥ُا قاعدا أسطٔ 

 تكٍٛ شٜد أسطٔ َٓ٘ قا٥ُا قاعدا . َٓ٘ ٚال

 ) ٚاؿاٍ قد ه٤ٞ ذا تعدد ... ملؿسد ؾاعًِ ٚغري َؿسد ( 

ؾُجاٍ األٍٚ دا٤ شٜد زانبا قاسها ؾسانبا دد اؿاٍ ٚؾاسبٗا َؿسد أٚ َتعدد هٛش تع

َٚجاٍ ايجاْٞ يكٝت ٖٓدا َؿعدا َٓشدز٠ ؾُؿعدا َٔ شٜد ٚايعاٌَ ؾُٝٗا دا٤ ٚقاسها ساالٕ 

 ا يكٝت َٚٓ٘ قٛي٘ : اٌَ ؾُٝٗساٍ َٔ ايتا٤ َٚٓشدز٠ ساٍ َٔ ٖٓد ٚايع

 ) يكٞ ابين أخٜٛ٘ خا٥ؿا ... َٓذدٜ٘ ؾأؾابٛا َػُٓا ( 

ؾدا٥ؿا ساٍ َٔ ابين َٚٓذدٜ٘ ساٍ َٔ أخٜٛ٘ ٚايعاٌَ ؾُٝٗا يكٞ ؾعٓد ظٗٛز املع٢ٓ 

تسد نٌ ساٍ إىل َا تًٝل ب٘ ٚعٓد عدّ ظٗٛزٙ هعٌ أٍٚ اؿايني يجاْٞ االمسني ٚثاُْٝٗا ألٍٚ 

 َٔ شٜد َٚٓشدزا ساال َٔ دا َؿعدا َٓشدزا ٜهٕٛ َؿعدا ساالاالمسني ؾؿٞ قٛيو يكٝت شٜ

 ايتا٤ 

 ) ٚعاٌَ اؿاٍ بٗا قد أندا ... يف مٛ التعح يف األزض َؿطدا ( 

ني ٚغري املؤند٠ َا ض٣ٛ تٓكطِ اؿاٍ إىل َؤندٙ ٚغري َؤند٠ ؾاملؤند٠ ع٢ً قطُ

ا ايبٝت ٖٚٞ نٌ ٚؾـ دٍ ؾايكطِ األٍٚ َٔ املؤند٠ َا أندت عاًَٗا ٖٚٞ املساد بٗرايكطُني 

ع٢ً َع٢ٓ عاًَ٘ ٚخايؿ٘ يؿعا ٖٚٛ األنجس أٚ ٚاؾك٘ يؿعا ٖٚٛ دٕٚ األٍٚ يف ايهجس٠ ؾُجاٍ 

األٍٚ ال تعح يف األزض َؿطدا َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ) ثِ ٚيٝتِ َدبسٜٔ ( ٚقٛي٘ تعاىل ) ٚال تعجٛا 

ٚضدس ٚقٛي٘ تعاىل )  ٓاى يًٓاع زضٛال (يف األزض َؿطدٜٔ ( َٚٔ ايجاْٞ قٛي٘ تعاىل ) ٚأزضً
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) ٚإٕ تؤند مج١ً ؾُكُس ... ٚايكُس ٚايٓذّٛ َطدسات بأَسٙ (  يهِ ايًٌٝ ٚايٓٗاز ٚايػُظ

 ؤخس ( عاًَٗا ٚيؿعٗا ٜ

ٖرا ٖٛ ايكطِ ايجاْٞ َٔ اؿاٍ املؤندٙ ٖٚٞ َا أندت َكُٕٛ اؾ١ًُ ٚغسط اؾ١ًُ 

            شٜد َعسٚؾا َٚٓ٘  أْاإٔ تهٕٛ إمس١ٝ ٚدصآٖا َعسؾتإ داَدإ مٛ شٜد أخٛى عطٛؾا ٚ

 قٛي٘ : 

 .. ٌٖٚ بداز٠ با يًٓاع َٔ عاز ( ) أْا ابٔ داز٠ َعسٚؾا بٗا ْطيب .

ك٘ ؾعطٛؾا َٚعسٚؾا ساالٕ ُٖٚا َٓؿٛبإ بؿعٌ قرٚف ٚدٛبا ٚايتكدٜس يف األٍٚ أس

ا ٚال هٛش تكدِٜ ٖرٙ اؿاٍ ع٢ً ٖرٙ اؾ١ًُ ؾال تكٍٛ عطٛؾعطٛؾا ٚيف ايجاْٞ أسل َعسٚؾا 

 شٜد أخٛى ٚال َعسٚؾا أْا شٜد ٚال تٛضطٗا بني املبتدأ ٚاـرب ؾال تكٍٛ شٜد عطٛؾا أخٛى 

 ً٘ ... نذا٤ شٜد ٖٚٛ ْاٚ زسً٘ ( ) َٚٛقع اؿاٍ ػ٤ٞ مج

األؾٌ يف اؿاٍ ٚاـرب ٚايؿؿ١ اإلؾساد ٚتكع اؾ١ًُ َٛقع اؿاٍ نُا تكع َٛقع اـرب 

١ٝ إَا قُري مٛ دا٤ شٜد ٜدٙ ع٢ً زأض٘ أٚ ٚاٚ ٚايؿؿ١ ٚال بد ؾٝٗا َٔ زابط ٖٚٛ يف اؿاي

ٚتط٢ُ ٚاٚ اؿاٍ ٚٚاٚ االبتدا٤ ٚعالَتٗا ؾش١ ٚقٛع إذ َٛقعٗا مٛ دا٤ شٜد ٚعُسٚ قا٥ِ 

 .ايتكدٜس إذ عُسٚ قا٥ِ أٚ ايكُري ٚايٛاٚ َعا مٛ دا٤ شٜد ٖٚٛ ْاٚ زس١ً 

 ... سٛت قُريا َٚٔ ايٛاٚ خًت (  ) ٚذات بد٤ مبكازع ثبت

 ا ... ي٘ املكازع ادعًٔ َطٓدا ( ٚ بعدٖا اْٛ َبتد) ٚذات ٚا

اؾ١ًُ ايٛاقع١ ساال إٕ ؾدزت مبكازع َجبت مل هص إٔ تكرتٕ بايٛاٚ بٌ ال تسبط إال 

ٍ ايٛاٚ ؾال بايكُري مٛ دا٤ شٜد ٜكشو ٚدا٤ عُسٚ تكاد اؾٓا٥ب بني ٜدٜ٘ ٚال هٛش دخٛ

ذيو أٍٚ ع٢ً إقُاز َبتدأ بعد  ؾإٕ دا٤ َٔ يطإ ايعسب َا ظاٖسٙتكٍٛ دا٤ شٜد ٜٚكشو 

 عٝٓ٘ ٚقٛي٘ : ايٛاٚ ٜٚهٕٛ املكازع خربا عٔ ذيو املبتدأ ٚذيو مٛ قٛهلِ قُت ٚأؾو

 ) ؾًُا خػٝت أظاؾريِٖ ... لٛت ٚأزِٖٓٗ َايها ( 

 ٚايتكدٜس ٚأْا أؾو ٚأْا أزِٖٓٗ  ؾأؾو ٚأزِٖٓٗ خربإ ملبتدأ قرٚف

 مبكُس أٚ بُٗا (بٛاٚ أٚ  ...  دَا ) ٚمج١ً اؿاٍ ض٣ٛ َا ق

اؾ١ًُ اؿاي١ٝ إَا إٔ تهٕٛ إمس١ٝ أٚ ؾع١ًٝ ٚايؿعٌ إَا َكازع أٚ َاض ٚنٌ ٚاسد٠ َٔ 

االمس١ٝ ٚايؿع١ًٝ إَا َجبت١ أٚ َٓؿ١ٝ ٚقد تكدّ أْ٘ إذا ؾدزت اؾ١ًُ مبكازع َجبت ال 

إٔ تؿشبٗا ايٛاٚ بٌ ال تسبط إال بايكُري ؾكط ٚذنس يف ٖرا ايبٝت إٔ َا عدا ذيو هٛش ؾٝ٘ 

ٜسبط بايٛاٚ ٚسدٖا أٚ بايكُري ٚسدٙ أٚ بُٗا ؾٝدخٌ يف ذيو اؾ١ًُ االمس١ٝ َجبت١ أٚ َٓؿ١ٝ 

ؾتكٍٛ دا٤ شٜد ٚعُسٚ قا٥ِ ٚدا٤ شٜد ٜدٙ ع٢ً زأض٘ املٓؿٞ ٚاملاقٞ املجبت ٚاملٓؿٞ  ٚاملكازع

ٚدا٤ شٜد ٜٚدٙ ع٢ً زأض٘ ٚنريو املٓؿٞ ٚتكٍٛ دا٤ شٜد مل ٜكشو أٚ ٚمل ٜكشو أٚ ٚمل ٜكِ 

عُسٚ ٚدا٤ شٜد ٚقد قاّ عُسٚ ٚدا٤ شٜد قد قاّ أبٛٙ ٚدا٤ شٜد ٚقد قاّ أبٛٙ ٚنريو املٓؿٞ 

ٜٚدخٌ ؼت ٖرا أٜكا ٜد َا قاّ أبٛٙ أٚ َٚا قاّ أبٛٙ ٚمٛ دا٤ شٜد َٚا قاّ عُسٚ ٚدا٤ ش

ٚقد ذنس املؿٓـ يف غري ٍ دا٤ شٜد ٚال ٜكسب عُسا بايٛاٚ املكازع املٓؿٞ بال ؾع٢ً ٖرا تكٛ

تاب أْ٘ ال هٛش اقرتاْ٘ بايٛاٚ ناملكازع املجبت ٚإٔ َا ٚزد مما ظاٖسٙ ذيو ٜؤٍٚ ع٢ً ٖرا ايه

إقُاز َبتدأ نكسا٠٤ ابٔ ذنٛإ ) ؾاضتكُٝا ٚال تتبعإ ( بتدؿٝـ ايٕٓٛ ٚايتكدٜس ٚأْتُا ال 

 إ ؾال تتبعإ خرب ملبتدأ قرٚف .تتبع

 ٌ ( ) ٚاؿاٍ قد ورف َا ؾٝٗا عٌُ ... ٚبع  َا ورف ذنسٙ سع
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ؾُجاٍ َا سرف دٛاشا إٔ ٜكاٍ نٝـ د٦ت ؾتكٍٛ ورف عاٌَ اؿاٍ دٛاشا أٚ ٚدٛبا 

زانبا تكدٜسٙ د٦ت زانبا ٚنكٛيو ب٣ًُطسعا ملٔ قاٍ يو مل تطس ٚايتكدٜس ب٢ً ضست َطسعا 

َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ) أوطب اإلْطإ إٔ ئ لُع ععاَ٘ ب٢ً قادزٜٔ ع٢ً إٔ ْطٟٛ بٓاْ٘ 

َٚجاٍ َا سرف ٚدٛبا قٛيو شٜد أخٛى عطٛؾا ٚمٛٙ ٢ لُعٗا قادزٜٔ س ٚاهلل أعًِ بًايتكدٜ

َٔ اؿاٍ املؤندٙ ملكُٕٛ اؾ١ًُ ٚقد تكدّ ذيو ٚناؿاٍ ايٓا٥ب١ َٓاب اـرب مٛ قسب٢ شٜدا 

قا٥ُا ايتكدٜس إذا نإ قا٥ُا ٚقد ضبل تكسٜس ذيو يف باب املبتدأ ٚاـرب ٚمما سرف ؾٝ٘ عاٌَ 

٘ بدزِٖ ؾؿاعدا ٚتؿدقت بدٜٓاز ؾطاؾال ؾؿاعدا ٚضاؾال ساالٕ اؿاٍ ٚدٛبا قٛهلِ اغرتٜت

ٖرا َع٢ٓ ُٔ ؾاعدا ٚذٖب املتؿدم ب٘ ضاؾال عاًَُٗا قرٚف ٚدٛبا ٚايتكدٜس ؾرٖب ايج

 .قٛي٘ ٚبع  َا ورف ذنسٙ سعٌ أٟ بع  َا ورف َٔ عاٌَ اؿاٍ َٓع ذنسٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايتُٝٝص

 ... ٜٓؿب متٝٝصا مبا قد ؾطسٙ (  ) اضِ مبع٢ٓ َٔ َبني ْهسٙ

 سا ( ـــال ٚمتـــٔ عطــــسا ... َٜٚٓٛــــص بــــٝ) نػرب أزقا ٚقؿ
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تكدّ َٔ ايؿكالت املؿعٍٛ ب٘ ٚاملؿعٍٛ املطًل ٚاملؿعٍٛ ي٘ ٚاملؿعٍٛ ؾٝ٘ ٚاملؿعٍٛ َع٘ 

َٚبٝٓا  ٚاملطتج٢ٓ ٚاؿاٍ ٚبكٞ ايتُٝٝص ٖٚٛ املرنٛز يف ٖرا ايباب ٜٚط٢ُ َؿطسا ٚتؿطريا

ٛ ٖٚٛ نٌ اضِ ْهس٠ َتكُٔ َع٢ٓ َٔ يبٝإ َا قبً٘ َٔ إمجاٍ مٚتبٝٝٓا ٚممٝصا ٚمتٝٝصا 

َٔ اؿاٍ ؾإْٗا َتكُٓ٘  ٚاسرتش بكٛي٘ َتكُٔ َع٢ٓ َٔطاب شٜد ْؿطا ٚعٓدٟ غرب أزقا 

ٚقٛي٘ يبٝإ َا قبً٘ اسرتاش مما تكُٔ َع٢ٓ َٔ ٚيٝظ ؾٝ٘ بٝإ ملا قبً٘ ناضِ ال َع٢ٓ يف 

 .ٞ اؾٓظ مٛ ال زدٌ قا٥ِ ؾإٕ ايتكدٜس ال َٔ زدٌ قا٥ِ اييت يٓؿ

ٚقٛي٘ يبٝإ َا قبً٘ َٔ إمجاٍ ٜػٌُ ْٛعٞ ايتُٝٝص ُٖٚا املبني إمجاٍ ذات ٚاملبني 

إمجاٍ ْطب١ ؾاملبني إمجاٍ ايرات ٖٛ ايٛاقع بعد املكادٜس ٖٚٞ املُطٛسات مٛ ي٘ غرب أزقا 

٘ َٓٛإ عطال ٚمتسا ٚاألعداد مٛ عٓدٟ عػسٕٚ ٚاملهٝالت مٛ ي٘ قؿٝص بسا ٚاملٛشْٚات مٛ ي

ٚاملبني إمجاٍ ايٓطب١ ٖٛ سٙ ٖٚٛ غرب ٚقؿٝص َٚٓٛإ ٚعػسٕٚ ٖٚٛ َٓؿٛب مبا ؾطزُٖا د

املطٛم يبٝإ َا تعًل ب٘ ايعاٌَ َٔ ؾاعٌ أٚ َؿعٍٛ مٛ طاب شٜد ْؿطا َٚجً٘ ) اغتعٌ ايسأع 

ؾٓؿطا متٝٝص َٓكٍٛ َٔ ايؿاعٌ ( ا َٚجً٘ ) ٚؾذسْا األزض عْٝٛا غٝبا ( ٚغسضت األزض غذس

ٚاألؾٌ طابت ْؿظ شٜد ٚغذسا َٓكٍٛ َٔ املؿعٍٛ ٚاألؾٌ غسضت غذس األزض ؾبني ْؿطا 

ٖرا ايٓٛع  ٚايٓاؾب ي٘ يفذسا املؿعٍٛ ايرٟ تعًل ب٘ ايؿعٌ ايؿاعٌ ايرٟ تعًل ب٘ ايؿعٌ ٚبني غ

 ٖٛ ايعاٌَ ايرٟ قبً٘ 

 ٓط١ غرا ( إذا ... أقؿتٗا نُد س ) ٚبعد ذٟ ٚغبٗٗا ادسزٙ

 .. إٕ نإ َجٌ ٤ٌَ األزض ذٖبا ( ) ٚايٓؿب بعد َا أقٝـ ٚدبا .

أغاز برٟ إىل َا تكدّ ذنسٙ يف ايبٝت َٔ املكدزات ٖٚٛ َا دٍ ع٢ً َطاس١ أٚ نٌٝ أٚ 

رب أزض ٚقؿٝص ٚشٕ ؾٝذٛش دس ايتُٝٝص بعد ٖرٙ باإلقاؾ١ إٕ مل ٜكـ إىل غريٙ مٛ عٓدٟ غ

داٍ ع٢ً َكداز إىل غري ايتُٝٝص ٚدب ْؿب ايتُٝٝص مٛ َا ؾإٕ أقٝـ ايبس َٚٓٛا عطٌ ٚمتس 

ٚأَا ٜكبٌ َٔ أسدِٖ ٤ٌَ األزض ذٖبا ( يف ايطُا٤ قدز زاس١ ضشابا َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ) ؾًٔ 

 ايعدد ؾطٝأتٞ سهُ٘ يف باب ايعدد متٝٝص 

 ال ... َؿكال نأْت أع٢ً َٓصال ( ) ٚايؿاعٌ املع٢ٓ اْؿي بأؾع

ٕ مل ٜهٔ ايتؿكٌٝ إٕ نإ ؾاعال يف املع٢ٓ ٚدب ْؿب٘ ٚإ ايتُٝٝص ايٛاقع بعد أؾعٌ

ٚعال١َ َا ٖٛ ؾاعٌ يف املع٢ٓ إٔ ٜؿًح دعً٘ ؾاعال بعد دعٌ نريو ٚدب دسٙ باإلقاؾ١ 

أؾعٌ ايتؿكٌٝ ؾعال مٛ أْت أع٢ً َٓصال ٚأنجس َاال ؾُٓصال َٚاال هب ْؿبُٗا إذ ٜؿح 

َٚجاٍ َا س َايو ت عال َٓصيو ٚنجدعًُٗا ؾاعًني بعد دعٌ أؾعٌ ايتؿكٌٝ ؾعال ؾتكٍٛ أْ

يٝظ بؿاعٌ يف املع٢ٓ شٜد أؾكٌ زدٌ ٖٚٓد أؾكٌ اَسأ٠ ؾٝذب دسٙ باإلقاؾ١ إال إذا أقٝـ 

 ٦ٓٝر مٛ أْت أؾكٌ ايٓاع زدال ( .أؾعٌ إىل غريٙ ؾإْ٘ ٜٓؿب س

 ا ... َٝص نأنسّ بأبٞ بهس أبا ( ) ٚبعد نٌ َا اقتك٢ تعذب

تعذب مٛ َا أسطٔ شٜدا زدال ٚأنسّ بأبٞ بهس أبا ٜكع ايتُٝٝص بعد نٌ َا دٍ ع٢ً 

 بصٜد زدال ٚنؿ٢ ب٘ عاملا : ٚهلل دزى عاملا ٚسطبو

 ) ٜٚا دازتا َا أْت دازٙ ... ( 

 ٚايؿاعٌ املع٢ٓ نطب ْؿطا تؿد ( ) ٚادسز مبٔ إٕ غ٦ت غري ذٟ ايعدد ...



 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

 َاد٠ ايٓشٛ ايعسبٞ                           ز٥اض١ داَع١ دٜاىل        

١ّٝ ١ّٝ يًعًّٛ اإلْطاْ ١ّٝ ايرتب  املسس١ً ايجا١ْٝ            نً

 2017/2018ّايعاّ ايدزاضٞ                                           قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ         
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عٓدٟ غرب  هٛش دس ايتُٝٝص مبٔ إٕ مل ٜهٔ ؾاعال يف املع٢ٓ ٚال ممٝصا يعدد ؾتكٍٛ

 َٔ أزض ٚقؿٝص َٔ بس َٚٓٛإ َٔ عطٌ ٚمتس ٚغسضت األزض َٔ غذس ٚال تكٍٛ طاب شٜد

 َٔ ْؿظ ٚال عٓدٟ عػسٕٚ َٔ دزِٖ 

 ) ٚعاٌَ ايتُٝٝص قدّ َطًكا ... ٚايؿعٌ ذٚ ايتؿسٜـ ْصزا ضبكا ( 

َرٖب ضٝبٜٛ٘ زمح٘ اهلل أْ٘ ال هٛش تكدِٜ ايتُٝٝص ع٢ً عاًَ٘ ضٛا٤ نإ َتؿسؾا أٚ 

ٚأداش ايهطا٥ٞ ٚاملاشْٞ ا طاب شٜد ٚال عٓدٟ دزُٖا عػسٕٚ َتؿسف ؾال تكٍٛ ْؿط غري

 ٝبا اغتعٌ زأضٞ َٚٓ٘ قٛي٘ :ٚاملربد تكدمي٘ ع٢ً عاًَ٘ املتؿسف ؾتكٍٛ ْؿطا طاب شٜد ٚغ

 ) أتٗذس ي٢ًٝ بايؿسام سبٝبٗا ... َٚا نإ ْؿطا بايؿسام تطٝب ( 

 ٚقٛي٘ :

 َٚا ازعٜٛت ٚغٝبا زأضٞ اغتعال () قٝعت سصَٞ يف إبعادٟ األَال ... 

ٚٚاؾكِٗ املؿٓـ يف غري ٖرا ايهتاب ع٢ً ذيو ٚدعً٘ يف ٖرا ايهتاب قًٝال ؾإٕ نإ 

ايعاٌَ غري َتؿسف ؾكد َٓعٛا ايتكدِٜ ضٛا٤ نإ ؾعال مٛ َا أسطٔ شٜدا زدال أٚ غريٙ مٛ 

ٓد اؾُٝع ٚقد ٜهٕٛ ايعاٌَ َتؿسؾا ٚميتٓع تكدِٜ ايتُٝٝص عًٝ٘ ععػسٕٚ دزُٖا  عٓدٟ

ٚذيو مٛ نؿ٢ بصٜد زدال ؾال هٛش تكدِٜ زدال ع٢ً نؿ٢ ٚإٕ نإ ؾعال َتؿسؾا ألْ٘ مبع٢ٓ 

 .ؾعٌ غري َتؿسف ٖٚٛ ؾعٌ ايتعذب ؾُع٢ٓ قٛيو نؿ٢ بصٜد زدال َا أنؿاٙ زدال 

 


