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 ا���	� ا�����

�
 رب ا�!��	�� وا� �ة وا���م ��� ��� ���� ��	� و��� ا������ ا���ه� . ا��	�

ه&: و�!� ��� أه� أ�+�م ا�!��دات ا�3	2» ا�&�0/ .- أ�+�م ا�!��دات« ه'ا 4	56ا� �ة ــ و�ــ� 9���5ــ� �ـ� ا��9ــ�رة ــــ وا� ــ&م وا��ــ7« و

.» ا@�� ���	!�وف وا�<9- �� ا�	<+�«و» ا�����5« �= >�'ٍة .- أ�+�م» وا�/آ�ة وا�3	2 

�5��	A = �� ����ي	0 C��� D���E ��F �� -<�5���ا� ���ا� �	G!ا� 
D ا� D��	A �5وى. I.و �ّ�. و�K أ

Lا>� و�- ذ� �N��C و �	� �>�.&. >�Tل ا
 ا�!�- ا���� أن <Q= �� إ�&ا><� ا�	�O<�� و

 أ��م ا������
»�����١«Uو ، ��ـ� آـ4 �+�ــY أن �ـ�ز Aـ��QK&� Dـ� �<9ـ� وا���W5ـ� �9ــ� CـZ ، ���D ا�	��DA وا��0ت و����ــ�تA[ا D!5E\	� ا��6

ـ إ��از ذ�� L	� �� D+�� ��. �.&5E ا�950Uد  C��]ـ .- ا� I��5 .����5	�د أ�� ^��� Uإ :

. وه& أن !	4 ا�	+�Y و.I .�5وى ا�	�95Z ا�	T5ه4 ������5: ا�����5-١

ـ �Wـً�: ا��5�Uط-٢ ، .�& أ�5	4 و0&ب ا]D��K .- ا� �ة =Kه& ���&ب �<� .- ا�&ا�� d�ZE �5���5 �!� ���اءة ذ���� ا�<�& ا�'ي  4	!وه& أن 

 ��>5Zـ .���زم ���� إذا أراد أن ��5ط أن  �ًW� ـ � ا�����5��E 4	5ا�!+2 �& أ� ���، و �9� -ET.ـ آ�ن ���� أن 

�Q�ت ا�U�� f!� -. �ً��	E ًا وأ��ى� K ة�� �ًW� �9Gة ا��g آ5+�ار ، DQ�53� 4 وا�� � &ر	��5�- ا��5�Uط E+�ار � �K ت أ��ىU�� -.و .

!�دة إ�ـ� ���QــD .��9ـD واAــ!D وهـ- kــ�� �5&.ـ�ة @آـj �Wـ�اhi ا�	5Z	ـ= و��m أن �!�.D ا@�A&ب ا�'ي ��5ـI �!ــ� ا�5�Uـ�ط �5ــ�ج .ـ- ا�

 4! ، ��]D.�N إ�� D�&!g ا��5�Uط .- C��k ا@���ن وE!'رU�� -. dت أ��ى آ4 ذ�K Lـ� 0 -��A[ـ4»ا����5ــ�«اW�Uو ا ه&اAUـ�&ب ا�!	�ـ-

��9ة ا@�+�م ا��6��D ا�	D90&5 إ���9  ��. �	!�G ا�	+���Q ���3وج 

، و�+ـ�»�����٢« D����D>A �6 ه D�	� ���	و.- ا�'آ� �� ��� إآ ، D�����أ �� ��� إآ	��E �9�A =<&ات ه �W<@ا -. Y��+5ا� �A

�6ة  � D� 5�م أو .- �ـ�ل ا���GـD ــ �Kــ4 أن +	ـA 4ـ� ا���3�U�� ـ ، أو ��ج �<� ا���4i ا�	<&ي D<�!ا� D��>� -. �63ا�6!� ا� �� n�< &�

 �ً��j �ً]��� ��5�. ا

»�����٣«D���5ر ا�&� Uت .�� ا�.&E �95 ������5 إذاZ	ه4 ا�T5 :

ا@	�ن �Tن +ـ&ن �ــ�-٥. ^�9رة ا�	&�� �Tن E+&ن وUدE �K �E	n و.I ا�\&ا�s ا��6��D أي �� �QA ��kح-٤. ا�'آ&رة-٣. ا�!�4-٢. ا���&غ-١

 D�6� ->uUا D����Uا Cع �'ه��Eــ--٦. أ. ���� C0دي �� ه& ا�&اO، �Tن  �>��م و��م اU>��اف A[ا s� ��� D���5AUو >!<- ��9 ا Dا�!�ا�

 �9�. ������Uت ا��3ـT وا�<�ـ��ن وا�[�QــD .�	ـ� 	ــ2ّ ا�g� 5ـ�-٧. ا��6!D وC>Z5 �� ه& ا�	�ّ�م  E U!ـ�ض ���ـ� آWـ��ًا  ا�\�s و>!<- �ـ� أن

 -9�Qا� .

�ً� @ن ا950Uـ�د �Wــ�ر ا5�Uـ�ف ـــ»�����٤« ��k 4ـgه& ا��� �	�5واه� ــ آ. nQ�5وا� D���5	5&.� .��9 ا��6وط ا�E �إذا E!�د ا�	�95Zون ا�'

 -���ة g&ر أه	�9 ��  �>9. :

���� d����E: ا� &رة ا@و�� ��!5. أن n�W ��ى ا�	+�Y أن أ��ه� ا�	!�� أ��� �� ا���Q. ،��K- ه'd ا� &رة 

D�<�Wـ� �ـ�: ا� &رة ا�	أ�ــ� ه Dـ�	��، �= E��وي اuU<�� .- ا�!�� أو ��م �u&ت أ ��Kا��� �� ���� ــ �<�9 أًW� ــ ��>uأن أ Y�+	ى ا��� n�Wأن 

ا@��، و.- ه'd ا� &رة أن n�u ��ى ا�	+�Y أن أ�� ه	� أورع �� ا��z ــ أي أآ5�WE �Wً� وا���5^ً� �� ا��9Zت ا�����D .- ا].�5ء �+&>� أآـW� �Wـ���ة 

 Uء إ�j �	9� ذ�I���E -. ��3E L أ�	��� �= .�5وى أ�� n�W، وان ��  d����E ���� C0�9 ــ و	5<��ط �+Aرس ا�	 D�T�� 4ون آOj =�5E ���

. .- �!f ا���Uت ا�Dg�3 ا�	&D�ّN .- رD��A �<�9ج ا� ����� 

DW��Wـ/م: ا� &رة ا��ه'd ا� ــ&رة  ، و.ـ-  ، �+<ـ� �ـ� �ـ�5= أن g&5ـ4 إ�ـ� E!��<ــ� �36 ـ� ��Kا��� �� ���أن n�W ��ى ا�	+�Y إن ا��ه� أ

 �9<T6 � =0 ، و�9'ا ا��+� اW5A<�ءات �!�<ــ�E Dا �9>	N -. &ه ������5 أن ذ�L ا@ ��95� ا�'Z	ا� D�&	Z� ��5ط ��� .�5وى�Uا D��ا�	+�Y ر

. رD��A �<�9ج ا� ����� 

»�����٥«D�	��: n�WE ا@

E U!�رNـ�9-١ ، jـ��D أن ��96دة D�u }3j إذا آ�ن �� أ��gب ا5�U �ص .- ه'ا ا�	\	�ر آ��	95Zــ�� ا@آQـ�ء أو �ـ� ـ�ا>��9 .ــ- ا�!�ــ�

�9 ���3�ف �W� �9دةj »��� ل»���آ���Z	ه'ا ا� -. D�Qة وآ����W�96دة �� آ�ن اآ� '�O. و�= ا�5!�رض 

. ���!�� واU ^	~<�ن ا����j�>� �� 4gء ���&�D و�5!�ر.D آ����6ع ��� أه4 ا�!�� وا�Q\4 وآ���5�Uر إذا آ�ن ا�36{ �5	+<ً� �<�-٢

�95� .����9F �u dت �� أ��	�d��k D �/�� ا�!�ول إ���»�����٦«Z	ا�� ا� D�	��. �� ا���5 أ



»�����٧«�� � .�ق ��� �� �	4 �� �� .�5واd و��� d����E ����95� ا@���ء وC0 ا����ء Z	= ا��	0 �� ���إذا ��ت ��ّ�� ا�	+�Y .�ن آ�ن ا

 ���، وإذا �gر ا��-  �	�!5، و��� �� E!�	� �<�9 و�� ��  �� 4	!�= ا@��ــ�  ، .ـ�ن ا����5ـ� ـ�ور  L�'ا��5&ل إ��ـ� آــ C0و �>� �����ور ا�/�� ا

 �ً���. آ�Q	� دار و0&دًا و

�95� ا@���ء»�����٨«Z	= ا��	0 �� ���Z&ز ����E ا�	�95Z ا�	�n ا��5اًء و�& آ�ن أ U.

»D�T��٩«:d��k �9 إ��<T6� =0�5�ء �L�5 ا�	�D�T �0ز�� أن �U�9 ��� ا��!5Aا ��ّ�	�� �+	��� .5&ى .- ��D>�!� D�T أو �� �� �+إذا �� 

 d�!� �� ���@�. ���Uا D���95� �= رZ	ا� �� .

ا�	&ارد ا�5E -5ّ�� ����= ا��5�Uط ا�&اC0 أو ا��زم .- ه'd ا��D��A ه- �� N	� ا�	&ارد ا�5- 	+� ا��0&ع .��9 إ�ـ� �95Zــ�»�����١٠«

 ���»���@�. ���.»ا@

: ��- أن E!�ف إ><� >�5!	4 ��ة �k��gت ��5!��� �� ا��5�Uط ا�&اC0 أو ا��زم

.»n�WE ا�/آ�ة .- ��ل ا��Z5رة ��� ا�U&ط و0&�ً�« ا�5 �L�'� h آ�&�<�-١

���� ــ ��� ا@�ـ&ط ـــ أن +	ـ4«آ�&�<�»��� ا�U&ط« �+�	D»أي ا��+�« ����E ا�5Q&ى-٢ CZ �<T. 2	6زوال ا� �!� �Q�ج إ�� ا��� ��

.»g&�� و5Z/ى �� 

إذا s�A �!�ب ا�+�C .- إ>�ء .��U&ط أن 	�ـh �ـ���5اب أوu Uـ� [�ـ4« آ�&�<�».5&ى« إ�اد ا��5�Uط .- ا�	�D�T �= ��&ه� �� أي �+�-٣

�ث ��ات u ء�	ـ�،» ���	آ �� ، و�E �Kك ا���3ر .�� ��	+�ــY �ـ���0&ع إ�ـ� �95Zــ� � �� آ&ن ا��5�Uط وا�0ً� أو Uز�ً� ��!E �9آ� Du�Wا� C���A@ا d'9.

 �ّ�.

 أ��م ا����رة
ـ���E ـ�� mـ����ــ� ا��Z>ـC ا�	ـ�دي ا�ــ'ي  L5 � .- ذ�ـ�E و�� ، �9E���	5وا.�ا �� اه �ً	�K وا���9رة D.�G>ا� C<�0 DA��	ا� D!أو�n ا��6

 �	�E -5ا���9�5 �<�9 وه- ا� D�Qوآ� D�Z>ء ا���j@ا »m�3ن» ا���9رة �� ا��� ، وإ>	� j	�n ا�C<�Z ا�	!<ــ&ي ��> -9�Qا� h�� 	ا� -.

��� ه'd ا���Uت �ـ  �ً�9�. h��gوا ، �+&ن �!O� �9هً� آ	�ل ا�T5ه4 ��5&�0 >�& �!�&دd ا�+� U 2Q>ت ا��	�F �� D��� d5&ر!E m�� »ا���ث «

��	�K ا���ث إ�� ���>، وأآ��«:، و �]g�9ة» أ�	ا� D!، وn�!0 ا��6 ه& ا��ا.= @uـ� ا��ـ�ث» ا�&N&ء« و�+4 وا�� �<9	� أ��A�� وروا.!�

و  ، �]g@4« ا�ا�[ «n�!0و ، �<9	� f!� -. ا���Uت ا���رDi» ا��5	�«ه& ا��ا.= @�u ا���ث ا@آ�� �ً�� .

�4 ����ـ-« وإ�!�>ً� .- 4�g ا�C<�Z ا�	!<&ي ���Qد ��ّ'ت ا��6!D ا�	���� DA	f!� -. Y�+ ا���Uت وا@ز�<D ا5kU��ل kو Dـ!	Zـ4 ا��آ[

، وL�E ه- ا�E -5�	� ا@k��ل ا�	�D��5» ا���ر �� �9j ر�\�ن  إذا أ��E �� h\Eم .�&ف >��m أ�+ـ�م. وان ��  �ر �<� أي �� ا@��اث

:ا���9رة .- . ��� 

 ا��'& ا%ول �� ا����رة �" ا�!�ث

ـ ا��*�ء١
، و���K Uً&^ d �ص ا�6!�: �5آC ا�&N&ء �� D5A أ�&ر:»�����١١« إ�ـ� >�9ـD» أي �<�j n!� ا��أس �� ������« ا@ول ــ k�4 ا�&�0

، و��Nً� �� دارت ���� ا]�g= ا�&��A وا]��9م  �K'ا� »D9 �Zا� �� ����� ا�gU= ا�&��A واU��9م �ــ� ا�&0ــ� �<ــ��� N&Eــ!�ن  n�	5jأي �� ا

. .�k CZ�4 آ4 �� د�4 .- ه'ا ا��ّ�» �5Q&���5 و	�h �9	� ا�&�0

أو:»�����١٢« 4QـA@ا �� ، .�& ا�5ـ�أ ا�	N&5ـ- .ـ- k�ــ4 و90ــ�  ��QAإ�� أ d��CZ ــ ��� ا@�&ط ــ اU��5اء .- k�4 ا�&�0 �� أ

 sـ& ا�3ـ�< �� �ـ� ��ـ� �0>��ــ� و�ـ& �Z �u �0&ا� ���D0�� U إ�� ا�I�K�5 .- ذ�Q+�. L- ان  C ا�	�ء �� أ ، و�+� dؤ&Nو h  �� sA&ا�

. ا�	<�<- 

، A&اء أآ�ن ذ�� L�C+ ا�	�ء ���� ���+Y وأ��ار ا��� ���ـ� ] ـ�ل ا�	ــ�ء إ�ـ� آ��ـ4:»�����١٣« CZ إ �ل ا�	�ء إ�� ا�&�0 �� � ا�&N&ء

��ـ� Uا �� ، أو �[	�� .- ��ء �&ض او d��k �= ��ا��ة اU��5اء  4QA@إ�� ا ���أ0/ا�i، أو �&N= ا�&n�E �0 أ>�&ب ا�	�ء �= اU��5اء .�� �� ا@

�ً\. إ�� ا@4QA أ

»�����١٤«:Lـ� ذ�ـ� �>W5ـ�، و أي �ـ�» ذو ا��Zــ��ة« CZ أن 	2 ا�	�ء و�0 ا�	N&5- ��ون ��0/ و��>= �� وg&ل ا�	�ء إ�� ���ـ�

�/�ـ� ر.!9ــ�  U[�ـ� �9ـ� و	ء ا�/Zا� �� �ًN&���� ا����Zة  h�	ا� ��Q+ �<T. ، ���j �� أو ً�.�Q� ���� =N&. ��ح أو آ�K آ�ن .- و�90 �0ح أو

 ����. إذا آ�ن ذ��N Lرً� أو ���0ً� 

=��g@ا�'راع وا�!\� ــ إ�� أ^�اف ا -	G� =	Z� ــ أي I.�	و�ّ�ه� �� ا� ، . ا��W>- ــ k�4 ا��� ا��	<�

»�����١٥«:�� �� ا@gـ��= أو ا�&Aـu sــ� ا� ــ!&د إ Zـ&ز اU�5ــ�اء  �، .ـ CZ اU��5اء .- k�4 ا��� �� ا�	�.I واU>�95ء �ــT^�اف ا@gــ��=

 4 Q	ا� .



، وCZ أ\ً� أن 	2ّ ا�	�ء ��6ة ا��� �ـ� دون:»�����١٦« CZ إ �ل ا�	�ء إ�� ا��� �� � ا�&N&ء ���T ا���ق ا�	k -. D���5�4 ا�&�0

، وا� ��غ ا�'ي �5E&ث ���g U�� dغ  ��	�، وا�!��4 ا�'ي ��35م ا��ه&ن .-  D>/�� �.�F@ء ا�، .��	�أة ا�E -5��35م ^ �/�9ـ� .. ��0/ و��>=

�9 .- ا�&N&ء �	<= وg&ل ا�	�ء إ�� أ �� Dآ� �� إزا�T5ه'ا ا��+�. ا� �� �>W5���� ا�<79 ا�	��5م .- k�4 ا�&�0» ذو ا����Zة« و .

m��Wا�-�ً��	E �>	4 ا��� ا���k -. م��E �� &�< ��� ، . k�4 ا��� ا����ى

hــ�	ا� ��. -Q+��� ���م ا��أس ــ أي ذ�L ا�Z/ء �� ا��أس ا�'ي +&ن .&ق ا�D9�Z و	�5 إ�� �<�95 اUر�QEع .- ا��أس ــ و h�	ا��ا�= ــ ا�

 D�&	\� =��gأ Du�u ار��	� h�	وا��ة وا@و�� ا� =�gار إ��	� .

Z5ـ�وز ^&�ــ�:»�����١٧« U �6ط إن � ، ��� ا�6!� ا�<��ـn .ـ- ذ�ــL ا�	&Nـ= h�	ز ا�&Z�. ،�6ة ا��أس� ��� h�	ن ا�&+CZ أن  U

. ا�	+�ن ا�'ي <�j ��. n!� ا��أس ��دة

�0ز:»�����١٨«  Lذ�ــ ��] ، و�& nQ0 ا��� ���ارة ا�Zـ& أو � CZ أن +&ن ا�	�D����� h ا���D�K .- ا���، وا@و�� أن +&ن ���D ا�+Y ا��	<�

Z&ز �� ا�	�h �	�ء �0� إU إذا �� 	+<� ��Q ا����� D	�h وإن آّ�ر ا�&N&ء  U�9 و� h�	�5 وا���� D�� �� '�T. ��	N&5- أن 

	<= �� وg&ل ا��^&�ـD إ�ـ�:»�����١٩« U �ً��K4 رi&ح ��5 و�& آ�ن ا����		وا�!\& ا� hA�	4 ��� ا�!\& ا�i�� و0&د =� h�	ا� h  U

Lذ� �� �>W5�، و ��� �E���0» ذو ا����Zة« ا�!\& ا�		�&ح h�	ا� �/Z �<T. .

�� ا��ــ�ق وا��ــ�م ــــ ، وا�&ا� Uً&^ ��. C0�h �� ��� أ^�اف ا@�g�= إ�� ا�+!C ـــ وهـ& ا�	Q ـ4 � ��� �Fه� ا���م ا��	<� h�	ا�2��3 ــ ا�

 �ق �!�  �	� �ًN��. و�& آ�ن �	��ار إ�g= وا��ة»ا�	�h« و

، وا@و�ـ� أن +ـ&ن ا�	�ــh ����ــ�:»�����٢٠« ��ــ� ا�ـ�أس hــ�	ـ�م .ـ- ا��E 9ــ7 �ــ�< ���CZ أن +&ن ا�	�D����� h ا���D�K .- ا��� 

 �ً\. ا��	<� وإن آ�ن Z&ز ا�	�h ����� ا����ى أ

 h ا�	�h �= و0&د ا���4i ��� ا�!\& ا�	�hA وا�!\& ا�		�&ح إU .- ذي ا����Zة ��� >�& ���ّ� .- ��h ا��أس:»�����٢١« U.

و ا@و�ـ� .�ـ� ا�	�ـh ����ــ� ا���ـ�ى وإن ، ��� �Fه� ا���م ا��	ــ<� h�	79 �� �ّ� .- ا�< ������ �Fه� ا���م ا����ى  h�	دس ــ ا���ا�

 �ً\. آ�ن Z&ز ا�	�h ����� ا��	<� أ

�56ط .- ا�&N&ء أ�&ر:»�����٢٢« :

١-���!E 
 ، ��ن +&ن ا��ا�- إ��� ا�3\&ع D�>ا� .

٢-2Z>5	ء ا��	ء ���&N&ا� h  �. ، . ^�9رة ��ء ا�&N&ء

 h ا�&N&ء ���	�ء ا�	[ &ب-٣ �. ، . إ���D ��ء ا�&N&ء

 h ا�&N&ء ���	�ء ا�	\�ف آ	�ء ا�&رد-٤ �. ، . إ^�ق ��ء ا�&N&ء

، �	!<� أن +&ن آ4 �\& ^�ه�ًا ��� k��� أو ����-٥ . ^�9رة أ�\�ء ا�&N&ء

٦--ET�A �	آ �	ا��5 C0و Uء وإ�	ل ا��	5!Aا �� �ً��j =<�� ن ه<�ك&+ U . إن

�C .ــ- ��ــh ا����0ـ�-٧ E�5ا� Dـ���&ط �/و�ــً� ر و ا@ ، ، � �u�h ا��أس، �u ا�ـ����0 ، �u ا���ـ�ى ، �[�4 ا�&�0 أو�u Uً ا��� ا��	<� C�E�5ا�

، و�+� Z&ز ���9	ـ� �!ً�  . �!�م ��h ا����ى 4�K ا��	<�

، و+Qـ- .ـ- ا��ـ�Uت ا���رiـD آ<Qـ�د-٨ ا��55�= ا�!�.- ��� أ.!�ل ا�&N&ء وان � 4��K 4g�. 4 �0ًا ��� اU>�95ء �� .!4 وا���ء ���Q!4 ا�'ي ��ـ�

 ���� D����ء ا��\�. ا�	�ء أو ا�<���ن أن +&ن ا��6وع .- k�4 ا�!\& ا���I أو ���� 4�K إن YZE ا@

�ــ/م-٩ Dا����ـ d'و.ـ- هــ ، ��Q>� �� ن��E@+� �� ا	5 U �	�. d��]� ��!5�، وZ&ز �� �= ا��NUار أن  ��Q>� }36ا� TN&5، ��ن  ا�	���jة

�9� h�و� �N&5	ا� �ـ أ�' ا�ُ	!�� ا��^&�D ا�5- .-  �ًW� d�ـ �!&ق .-  Lذ� �+	، وان ��  ��Q< ء-N&5	ا� ��� h�	ن ا�&+. أن 

»D�T��٢٣«:-�<f�5 ا�&N&ء �	�  :

٢-١si�]وج ا��&ل أو ا��� .

. ��وج ا��h �� ا����-٣

'هC ا�!�4 آ��Z<&ن وا]k	�ء-٤ُ �� �� I����� ا��&اس أي �� 5!�4 �!� ا��	= وا�� � وا]دراك و C��]ا�<&م ا� .

٥--ET�A �	اة آ�	ا� DN��5Aا .

٦--ET�A �	4 آ�ا�[ Uإ C0&E U n<ء وان آ�&N&ا� f�>Eُ �9<T. ، D��>Zا� .

»�����٢٤«:�+	 U �Du ��5<�ًا إ�� ا�	�ض ا�'يWء �� إذا آ�ن ��وج أ�� ا�&N&�� h�� �>W5	� ��Eم �� >�D�\K ��وج ا��&ل وا�[�si وا��

، و�	� .- ه'd ا����D �ـ  ، و�+	� .�	� إذا �� E+� �ـ� .ـ�5ة ا>��ـ�ع E�ــ= ا�&Nـ&ء و�!ـf»دا�i ا���ث« � ���� أن 	�Q< L�� �� ��و�0

، .�>ــ� �ـ�ق ��ــ� ^�9رEـ� �ـ���  �ر �<ــ� �3ج �<� �� ا��&ل أو ا�[�si أو ا��h ��5<�ًا إ�� ��Nـ� �	� ->5! Uة و� ��� -ETا� �ة أن TN&5 و

. ��ث ��� 

�9 أن 	ـ2ّ ���>ـ�:»�����٢٥« ، و�ــ�م ��ــ� kـ�� ا�	�5 CZ ا�&N&ء �� �ة ا�&اD�0 و�+4 واE ��� C0!��5 .�� ا���9رة �� ا���ث ا@gـ[�

 D��Zا� �A2ّ ا	 U ، وا@�&ط �/و�ً� إن �. وا� �Qت ا�	E �� D 53!���»ا
« آD��5 ا����ن ا�+�



ـ ا�.-&٢
»�����٢٦«:��	�K ���، وإ�ـ� ا�[�ـ4. ارE	�A- و��E�E-: ا�[�4  ��ة وI��5 ا�[�4 اUرE	�A- �[	2 ا�Z�� .ــ- ا�	ــ�ء د.!ـD وا

.- �!Gــ� أ>ـ&اع  ، وZـ&ز  ، k �u�4 ا�C<�Z ا@	� �� ا�Z�� k �u�ـ4 ا��Z>ـC ا@�ــ� �<ـ� Uًأو D�K4 ا��أس وا���k �� ��. �� �. -��E�5ا�

�� ا�Zـ�>��� ا@	ـ�  � Cـ�E�5ا� Dـ��ا�[�4 ــ ��ا k�4 ا�	�n اEz- ���>� ــ أن [�4 ا���ن �!� ا��أس وا��D�K د.!D وا�ــ�ة أو Eــ�رZً� �ـ� دون ر

��. وا@

�56ط .- ا�[�4 �� �56ط .- ا�&N&ء �� ا�<�ــD و^9ـ�رة ا�	ــ�ء وإ���5ــ� وإ^�Kــ� و^9ـ�رة أ�\ــ�ء ا�Z�ــ� و�ــ�م و0ـ&د ��>ـ=:»�����٢٧«

 �، وY�53 ا�[�4 �ـ� ا�&Nـ&ء .ـ- أ�ـ� �- �� ا5A!	�ل ا�	�ء آ��	�ض وان ���j ا�	[5�k 4��� �Q>�� إن أ�+<��j :»�	أ�ـ�ه «U أ>ـ�

و  	&اUة» ا�Wـ�>-« �56ط .- k�4 آ4 �\& ه<� أن +&ن k��� �� ا@��� إ�� ا@4QA آ	� آـ�ن .ــ- ا�&Nـ&ء 6ـ�5ط .ــ- ا�[�ـ4 ا� U أ>ـ�

 D�&^ n<ة وان آ��� �!� ��Zا� D��� 4�k �u D�K4 ا��أس وا���k �+	�. ء&N&آ�ن .- ا� �	وا��55�= آ .

�<ـ� �T>ـ� إن آـ�ن .ـ- �&Nــ=:»�����٢٨« Y�53ــ، و�+<ــ�  ـ آ	� آ�ن �Zي .ـ- ا�&Nـ&ء n�	4 ا��k ا��ـ  �Zي �+� ا����Zة .- ا�[�4

، وأ�ـ� أن آـ�ن .ــ- ا�	&Nـ= آ�ــ� .�5!�ـ� ���ــ� ا5kU�ـ�ل �ـ=  ـ وا��5	ـ� ��� ا����Zة h�	4 �= ا��ا�[ ��� Y�+	��35 ا�ا����Zة �Kح أو �0ح 

��� ا����Zة  h�	ا� .

ه-:»�����٢٩« CZ ا�[�4 �!�ة أ��Aب :

n�	ـ �2 ا� و ـ ا�	&ت ـ اDN��5AU هـ د ـ ا�<�Qس ج fـ ا��� ب D��>Zـ ا� .أ

 أ0	�ب ا�.-&
»�����٣٠«:���T� D��>Zا� I��5E :

، وا��ـ�4i ا�	<ـ&ي �ـ/ج آ�WـY را5�iـ� آ�ا�iـD ا�!�Zــ�» ا@ول« Lم أم �[ـ�� ذ�ـ�5�Uأم �ــ� Dــ��0< DــAر�		اء أ�ـ�ج �&A <&ي	4 ا�i��وج ا���

�<� ��ــ&غ ا�6ـ9&ة ا�Z<�ـ�D ذرو9Eــ� � ـ�&�ً� ���ـ�.I و��ــ�55!�  C��]�3ج .- ا� ، ا�	53	� ����- ا��&ن 	�4 �&>� أ���>ً� إ�� ا� �Qة أو ا�3\�ة

 dو.5&ر ��Z�3ء ا�Eر�� .

Du�Wا@�&ر ا� ��. n!	50ن اT. �ً�>� �<&آ -. Lj4 وi�A و��5 ��ج»dو.5&ر ��Z�3ء ا�Eوار I.ـ�» ا�96&ة وا��+�، وإU �ـ�  �+ـ� �+&>ـ� �<�ـً�

ه&  ، و+Q- .- ا�	�I��E f وا�� �<�9  L�'� »ـ� ا�6ـ9&ة» ا�6ـ9&ة��E ـ���>�، هــ'ا .ــ- ا��0ــ4 وأ�ـ� ا�	ــ�أة .���ـ�4i ا�3ــ�رج �ـ� �9��9ـ� 

DGاء ��ج .- ��ل ا�<&م أو .- ��ل ا���&A 40��� <&ي	4 ا�i���9 ��+� ا�Eذرو D��>Zا� .

»-<�Wا� «:-�A�>5ل رأس ا�!\& ا�&��� -�>Zل ا�� EUا»DQ6ا�� «�W<@آ� وا'�� D��>Zا� C0&�. ،�90�j أو �W<@ج ا�. -. .

، و��م ��� ا�	C>Z أ�&ر:»�����٣١« k CZ�4 ا�D��>Z @داء �� �56Eط .�� ا���9رة �� ا���ث ا@آ�� آ�� �ة :

١-�. �2ّ آD��5 ا����ن ا�+�

٢-D��Zا� DGQ� 2ّ� »
��� ا@�&ط»ا I��3آ�� �� Dg�3ا� �E�Qgو �i�	Aوه+'ا �2ّ أ .

٣-n� .و ، ، وا�<�Z، وا���Zة . �Kاءة �D ا���Zة �� A&ر ا�!/ا�i ا@ر�= أي A&رة إ�Kأ

، وأن آ�ن ذ�L �� ��ر�90 أو .- ��ل ا��50Uز ��� ا@�&ط-٤ . د�&ل ا�	���0 أو ا�	+m .��9 أو أ�' j-ء �<�9 أو وj =N-ء .��9

��Q� ا��6�Z�	ا� -. U�0 �����&ل �� ��ب وا��3وج �� ��ب ��� ا��	ا��50ز ا� C>Z	�� ز&Z.-« و ا�	��Z ا���ام �	+D وا�	��Z ا�<�&ي

D>����9 ا���م ���	���0 .�	� ذآ� ��� ا�U&ط» ا�	� ���& !	�� D.�6	�6ه� ا�	ا� I��Eو .

ـ ا��1�23 أ
»�����٣٠«:���T� D��>Zا� I��5E :

، وا��ـ�4i ا�	<ـ&ي �ـ/ج آ�WـY را5�iـ� آ�ا�iـD ا�!�Zــ�» ا@ول« Lم أم �[ـ�� ذ�ـ�5�Uأم �ــ� Dــ��0< DــAر�		اء أ�ـ�ج �&A <&ي	4 ا�i��وج ا���

�<� ��ــ&غ ا�6ـ9&ة ا�Z<�ـ�D ذرو9Eــ� � ـ�&�ً� ���ـ�.I و��ــ�55!�  C��]�3ج .- ا� ، ا�	53	� ����- ا��&ن 	�4 �&>� أ���>ً� إ�� ا� �Qة أو ا�3\�ة

 dو.5&ر ��Z�3ء ا�Eر�� .

Du�Wا@�&ر ا� ��. n!	50ن اT. �ً�>� �<&آ -. Lj4 وi�A و��5 ��ج»dو.5&ر ��Z�3ء ا�Eوار I.ـ�» ا�96&ة وا��+�، وإU �ـ�  �+ـ� �+&>ـ� �<�ـً�

ه&  ، و+Q- .- ا�	�I��E f وا�� �<�9  L�'� »ـ� ا�6ـ9&ة» ا�6ـ9&ة��E ـ���>�، هــ'ا .ــ- ا��0ــ4 وأ�ـ� ا�	ــ�أة .���ـ�4i ا�3ــ�رج �ـ� �9��9ـ� 

DGاء ��ج .- ��ل ا�<&م أو .- ��ل ا���&A 40��� <&ي	4 ا�i���9 ��+� ا�Eذرو D��>Zا� .

»-<�Wا� «:-�A�>5ل رأس ا�!\& ا�&��� -�>Zل ا�� EUا»DQ6ا�� «�W<@آ� وا'�� D��>Zا� C0&�. ،�90�j أو �W<@ج ا�. -. .

، و��م ��� ا�	C>Z أ�&ر:»�����٣١« k CZ�4 ا�D��>Z @داء �� �56Eط .�� ا���9رة �� ا���ث ا@آ�� آ�� �ة :

١-�. �2ّ آD��5 ا����ن ا�+�



٢-D��Zا� DGQ� 2ّ� »
��� ا@�&ط»ا I��3آ�� �� Dg�3ا� �E�Qgو �i�	Aوه+'ا �2ّ أ .

٣-n� .و ، ، وا�<�Z، وا���Zة . �Kاءة �D ا���Zة �� A&ر ا�!/ا�i ا@ر�= أي A&رة إ�Kأ

، وأن آ�ن ذ�L �� ��ر�90 أو .- ��ل ا��50Uز ��� ا@�&ط-٤ . د�&ل ا�	���0 أو ا�	+m .��9 أو أ�' j-ء �<�9 أو وj =N-ء .��9

��Q� ا��6�Z�	ا� -. U�0 �����&ل �� ��ب وا��3وج �� ��ب ��� ا��	ا��50ز ا� C>Z	�� ز&Z.-« و ا�	��Z ا���ام �	+D وا�	��Z ا�<�&ي

D>����9 ا���م ���	���0 .�	� ذآ� ��� ا�U&ط» ا�	� ���& !	�� D.�6	�6ه� ا�	ا� I��Eو .

ـ ا�!�4 ب
�ً� و&T� Yg>� ا�	� أو ��4i إ�� ا��ـ&اد و�ـ�ر و3ـ�ج:»�����٣٢«��E �9j 4آ D	G5>� �3ج .- .�5ات ، �.�!Eء و��ا�< d�5د!E دم fا���

 I.ود DK��� .

، .	� �Eا�K dــ9k&�� 4ــ� E�ـ= Aـ<&ات:»�����٣٣« �ً������ً� ه ��5A �9k&��� =��>، و D����3ج دم ا���f �!� ��&غ ا��5Qة E�A =<&ات ه

E U+&ن �� أ�+���  D>A ��5A �9k&�� �!� dا�E �� أن �	آ f�� 2 ��م�� .

، وه+'ا .�	� �9�A&5 �ــ�:»�����٣٤« �Du ا@و��Wم ا��، و!��5 .�� ا5AU	�ار .- ا@ ��6ة أ�م d�Wوأآ ، D�Q�� &م و���Du أu f4 ا���Kأ

 fأ�+�م ا��� ���� �ZE �� م��Du أu ا��م �	5�. ا�����-، .�& �� 

�ث أK��م: ا���K fi�	�ن:»�����٣٥«u ���، وذات ا�!�دة  : ذات ��دة و��k ذات ��دة

١-، D��د D�5K٢و-، s�. D، و��k ذات ا�!�دة-٣��د s�. D�5Kا�!�د: و D�A�<و D���\و� Di�5�� .»4iـ��	ا� Dـ��Aأ�+��9ـ� ر D!�.ـ	ا0ـ= ��

ص �� D�35>	٤١إ��٣٣ا�«.

»�����٣٦«:Uو ، fة ا���ـ�� 9E&Qــ� �ـ� gـ��م jـ�9 ر�\ـ�ن أu<ـ�ء  �� -\�E �9 أن���، و fiا��&اف �� ا��� Uا� ��م و Uة و�h E U ا� 

Lء ذ��>uة أ��9E&Q �� ا�  �� -\�E .ـ�م�، و ، و��م ��� زو�90 ���ر��95 .- �9��9ـ� أـ�م ا�ــ�م �ق ا���fi إU .- �&ارد ��W5<�ة^ h  Uو

 D�T�	ا� -. �� �	� C>Z	ا� �������9 آ4 �� ��م »٣١«.

��� ا���fi إذا ا>n95 ��ة ��\�9 أن E[5�4 �	� ه& ��6وط �����9رة �� ا���ث ا@آ�� آ�� �ة:»�����٣٧« CZ.

ـ ا���2س ج
�ـ:»�����٣٨« 'ٍi�>� �	�Eو ، و4K@ �� U ا�<�Qس .�	+ــ� إن +ـ&ن» ا�<Q��ء« ا�<�Qس دم �Eاd ا�	�أة �<� ا�&Uدة أو�!�ه� ���C ا�&Uدة

 Dــ�	9ــ� �Eد����دة ���دة .ـ- ا���ـf آـTن E+ـ&ن  �9� n<م .�ن آ��، .�ذا �ZEوز >/ف ا��م �<�ه� ��6ة أ ��6ة أ�م d�Wوأآ ، s�. DG�� ار��	�

���!E 
. أ�م ا���5ت ��ة ��دA�Q< �9Eً� وا���K- اDN��5A وET�A- �+	�9 إن �jء ا

DN��5Aا -Kم وا������6ة أ �9A�Q< 5!��5 ��ة. fدة ���دة .- ا����� �9� �+E �� وأ�� إذا .

، و�ـ� ا�5�Uـ�ط ا��/و�ـ-:»�����٣٩« ��� ا���fi �� أ�+�م A&اء أآ�>n وا�0ــ�ت أم ����ــ�ت أم ��kهـ� CE�5��� ا�<�Qس آ4 ��  CE�5

 �9�������K Dاءة �D ا���Zة �� A&ر ا�!/ا�i ود�&ل ���Zي �+D وا�	�<D و�& أ��50زًا ود�&ل ا�	���0 ا@��ى �[�� ا��50ز ووj =Nـ-ء .ـ-: 

. ا�	���0 

�56ط .�� ا���9رة �� ا���ث ا@آ�� آ�� �ة:»�����٤٠« �� 4 �+4�5]E س أن�Q>ء إذا ^�9ت �� دم ا���Q>ا� ��� CZ .

ـ ا�07!�*� د
، وا�[��ـC .ــ- اN��5AUـD أن +ـ&ن د�9ـ�:»�����٤١« اDN��5AU ه& ا��م ا�'ي �Eاd ا�	�أة ��k دم ا���f وا�<Qـ�س ودم ا��ــ�وح وا�Zـ�وح

 DK�� Uعٍ و'� ��ف دم ا���f .- ا�	&ا�Qgت .���k &9ً� أ�Qg ا��&ن ورI�K و�3ج �� ��� .

�Du أK��م:»�����٤٢«u ��� DN��5AUا :

. وه- أن [	2 ا��م ا���<D ا��E -5	��9 ا�	�أة و�Z5وزه� إ�� �� ر���95 �� و�&�u: اDN��5AU ا�+��Wة-١

٢-D�A&5	ا� DN��5AUا :�� �Zوزه� إ�� �� ر���95 U . وه- أن E<[	2 ا���<D ����م و�+<�

٣-Dا����� DN��5AU�9 ����5: ا�	]. وه- �� إذا �&ث ا��م ا���<D و�� 

�Du أk��ل:»�����٤٣«u 4�5]E ة أن��W+ا� DN��5AUأة .- ا�	ـ�: �+� ا�	!95	�9 وا�! � إذا 0Gا� -E� � �ً�kو ، h� ة ا�� � �ً�k

�ة �<9	� ��� ��ة g 4+� 4�5]E .!���9 أن �	9>�� nK�. وأ�� إذا ، �E- ا�	[�ب وا�!�6ء إذا 0	!95	� � �ً�kو ،.

»�����٤٤«:�9Eءا&N4 و�K م ��ة وا��ة&�ة، وا@�&ط و0&�ً� أن E[5�4 .- آ4 g 4+� TN&5E أن D�A&5	ا� DN��5AUأة .- ا�	ا� �+� .

»�����٤٥«:D��5�� أم n<آ� D�0ة وا�g 4+� TN&5E أن Dا����� DN��5AUأة .- ا�	ا� �+� .

»�����٤٦«:4� ��9E �!� ا>���ع ا��م أ�� ���&N&ء آ	� إذا آ�>n اN��5Aـ���K �95ــD أو �A&5ـ�D أو ���[ � �9�5E أن DN��5�	ا� ��� CZ

��� اDN��5AU ��آـ�ن. إن آ�>n ا�95N��5A آ��Wة  CE�5 Uو ، �9E�g م�	E4 إ�K d�!� ز&Zو��م ����9 �2ّ آD��5 ا����ن �E 4�K �4 ^�9ر�9E و



��� ا���D��� �� f ���ر�D ا�/وج أ�م ا��م و���D د�&ل ا�	���0 وا�	+m .��9 ووj =N-ء .��9 و�Kاءة ��ت ا���Zة CE�5.

ـ ا���ت  هـ
، وآ�5�Qـ� أن [�ـ4:»�����٤٧« �ــ4 ا�Uـ&ط �9	5، �4 وان ��  �9jأ D!�أر �Eإذا أ s���5 ا�� �	و�� ��+ ���	ا� n�	4 ا���]E CZ

�ا� =0	D.�! ا�4�g�Q5 وا]^�ع ��� �i�A أ�+�م ا�	�n رAـ��D« أوUً ���	�ء ا�	�3&ط �����ر �u ���	�ء ا�	�3&ط ���+�.&ر و�� �!�d ���	�ء ا���3{ 

 » D�35>	4 ا�i��	ا� «.

ـ �: ا���9 و
»�����٤٨«:، ، وU.�ق .- ذ�L ��ــ� أن +ــ&ن ا�	ــ2 �ـ= ا��^&�ــD أو�ـ�و>�9 ���k م�	E4 إ�Kو dد�� �!� n�	�2 ا�� �� ���CZ ا�[�4 

U .�ق .�� ��� ا�	�n ا�	��� وا�+�.�  . آ	�

Dـ، وأ�ـ� د�ــ&ل ا�	�ـ��0 وا�	+ــm .�9ـ� وKـ�اءة � وCZ ه'ا ا�[���E�� 4ن �	� �56ط .�� ا���9رة �� ا���ث ا@g[� آ�� �ة و�2ّ آD��5 ا����ن

!��5 .��9 ا]��Eن �9'ا ا�[�4  �. �i&ر ا�!/ا�ة �� ا��Z�ا� .

 ا7;-�ل ا��-�!	�
ع ��@�Aس ��.= ا���ث �6E �� ل��k@ا d'ــ أن ه D���	ا� -. n.�� �K »وا@آ�� �]g@ــ� >�ـ&» ا���ـ4 <� ـ� دورهــ� .ــ- �9E~ـD ا]>�ــ�ن 

 �Kو ، Y آ��[�4 ���&ل �+D ا�	+��D أو ا�	�<D ا�	<&رة�j أو ����&ل .- �+�ن ، أ.\4 �		�رf!� DA ا@�	�ل ا�!�� دD آ��[�4 @40 ا]��ام

�C�5 ا�[�4 ��6ف ا�/��ن ا�'ي �ّ�' ا5kU��ل .�� آ�&م ا�Z	D! و����- ا���ر �� �9j ر�\�ن ا�	��رك  .

�ــ��5= ا�	�ـ�ث �ـ�@آ�� أن +Q5ـ- �[�ـ�� L�'وآـ ، ـ E[ـ<- �ــ� ا�&Nـ&ء �ً��j �9����5Aا n��Wـ أي ا� D��5�	ل ا���k@أن ا ��!و<�[- أن 

��� 4�k 5~<�فAإ�� ا D0�� ة �� دون�.ا�	�C�5 ه'ا �+4 �� ه& ��6وط �����9رة آ�� 

ـ ا����=٣
»�����٤٩«:=Nا&� D!�A -. ء&N&4 أو ا��ا�[ �� Uً�� �	�5ا� h  :

١-dآ4 .- �&رد ، . إذا �� �Z ا�	+�Y �� ا�	�ء �� +��Q ��[�4 أو ا�&N&ء

��� ارE+�ب �	4 ��ـ�م آ��5 ــ�ف .ـ- أ>ــ�ء-٢ �QK&5� أو �ًW� �.4�6 .- أ^�ا� �ً>&+E �>� /Z!�� ل إ���&g&ا� �� ���5�� إذا و�0 ا�	�ء و�+<� �� 

. �[ &ب &�0 .�� ا�	�ء ا�	��ح 

٣-Dـ�i�	ـ- ��.ـ= ا�!�ـ� وا��9ـ�رة ا�Q+� �� ا�	�ء �� �� �+�s�E �� و9	� أ��d و��  ��� }3j أي ����� إذا ��ف ا�!�� ��� >Q�� أو 

 �ً!� .

٤-nK&�9 .- ا���	ة �5�5�= �/�� ا�[�4 أو ا�&N&ء و@داء ا�  U m��� nK&ق ا��N إذا �� .

٥-��	�E 5!�رف U . �� إذا آ�ن �E �4 ا�	�ء ��[�4 أو ا�&N&ء أو ا5A!	��� .�9	� ���5/��ًً ����ج وا�	D�6 إ�� ا��� ا�'ي

، آ	� إذا آ�ن ��>� أو Z>5� ��&u�ً� و�� +ـ� �<ـ�d �ـ� ا�	ــ�ء-٦ D�	.- ا@ه �	9>� 4� U C04 وا�ء أو ا�[&N&ء .- ا��	ل ا��	5!Aإذا زا�� ا ��

-� �� ا�&N&ء أو ا�[�4 و Uً�� �	�54 �� ��� �� ا�	�ء .- ر.= ا�m�3 و	5!�+Q- ����9رة �� ا�m�3 وا���ث �!ً� .�>� ــ ��<~ٍ' ــ  �� .

٧-d4 أ����� .- ���N و!��d أو /��N�� �� Cً� أو  ���	!5Aن اU ء&N&4 أو ا��ء .- ا�[�	ل ا��	5!Aا�\�ر �� ا ��Q< ���. �� إذا ��ف 

»�����٥٠«:����� �� �	�5��&ق j-ء �	� ِ ، وا@�&ط �/و�ً� ا���5ر Lذ� ��kو �Zو�0 ا@رض �� ا��5اب وا���4 وا�� I��	� �	�5ا� h  .�.

����Z/ى ا��5	� ��� ا���Z ا@��2 ا�'ي ��kUر  .

CZ .- ا��5	� أ�&ر:»�����٥١« :

، وا@�&ط �/و�ً� أن +&ن ذ�L د.!D وا��ة-١ �ً\، و+Q- وN!9	� أ ��� ا@رض ��Q+ب ��^� ا��N .

��� ا�U&ط ــ ���+K �� ��Q �ص ا�6!� إ�� أ��� ا@>Y وإ�� ا������0-٢ ��>��Zــ وه+'ا ا� D9�Zا� h�� .

. ا�	�h ���^� ا�+Y ا����ى E	�م �Fه� ا�+Y ا��	<� �� ا�/>� إ�� أ^�اف ا@�u ،=��g ا�	�h ���^� ا��	<� E	�م �Fه� ا����ى-٣

: ــ �56ط .- ا��5	� أ�&ر»�����٥٢«

. أن +&ن ا�	�5	� �!'ورًا �� ا�[�4 أو ا�&N&ء آ	� �ّ�-١

٢-���!E 
 . أن <&ي ��5		� ا�3\&ع

٣-�ًW� C63آ<�6رة ا� �� �	ا��5 h  U . أن +&ن �� �5	� �� ^�ه�ًا و����ً� و��k �	/وج �	�

��� ا@�&ط-٤ 4QA@إ�� ا ���. أن +&ن ���� ا�D9�Z �� ا@

�ة أو @ي واC0 ��� �� وnK ���د-٥ �� �		�E إذا آ�ن nK&4 ا>�95ء ا��K ء�	ل ا��	5!Aا �� dر'��5	� إU �= ا��Tس �� زوال  U . أن



. أن ���j ا��5	� �Q>�� �= ا�5	+�-٦

٧-�ً.�� D!��5	��� 43 �	� �	9>�� 4 Q �. ، . أن �5�= ��� أ.!�ل ا��5	�

٨-��Q+ه� ا��Fو D9�Zأي ا� ���		�h �� أي ��^� ا�+��Q و��  �� ��� 4i�� ن ه<�ك&+ U . أن

. أن 	�4�K �59�0 h آ�Q ا��	<� وآ�Q ا��	<� 4�K ا����ى-٩

»�����٥٣«:�9Eد������ ا CZE �� �0أو .- ��ر nK&ا� -. dر'� =QEأر �u !'ر� �	ا��5 =� ��g �� .

»�����٥٤«:Uوإ Lذ�ـ �> �ـ� ا�[�ـN&5�. 4ـT إن أ�+ 4<�E f�5		ــ� ا��ـ� �� �]g@�� أ��ث �u ــ �!'ر D��>Zث ��@آ�� ــ آ����	ا� �	�E إذا

�� ا�&N&ء  Uً�� �	ّ�E.

 ا��'& ا��A@� �� ا����رة �" ا�?	<
��6ة وه-:»�����٥٥« D�Z>ء ا���j@ا :

، و�&ل وsi�k آ4 ��&ان ��م أآ4 ��	� إذا آ�>n �9'ا ا���&ان >D�i�A 2Q ــ أي <�.= �<� ا��م ��ــ&ة �<ــ� ذ��ـ� ــــ-٢-١ ��i�kن و��ل ا]>&�

. وه+'ا �&ل �� ���D�i�A 2Q< �� n إذا آ�ن ذا ��� ��� ا@�&ط 

. ��D5 ا]>��ن وآ4 ��&ان �� >D�i�A 2Q وآ'�L أ0/اؤه� ا�	��&�D �<�9 ��ل ا����ة-٣

، و�<- آ4 ��&ان ذي >D�i�A 2Q وإن آ�ن �Tآ&ل ا���� ��� ا@�&ط-٤ . �<- ا]>��ن

٥-D�i�A 2Q< آ4 ��&ان ذي ��ن و�� 0��ا]> ��ا��م ا��3رج �� 0 .

. ا�+�C ا���ي-٦

. ا�3</� ا���ي-٧

��� ا�U&ط» ا����ة« ا�3	� و��I ��9 ا���Qع-٨ .

٩--A&Z	- وا��9&دي وا����	ا� ��k �.�+ا� .

�ل وه& ا�'ي E!&ّد أآ4 �'رة ا]>��ن- ١٠ّZق ا���&ان ا��� .

	� أو و0ــ&د:»�����٥٦« 9.�Q0 =� وأ�� ، ���K���9�K �= و0&د ا��^&�D ا�	��D .- أ�� ا�	5E<4�5 ا�<DA�Z �� ا@��jء ا�	'آ&رة إ�� �� 

 -K�� E<4�5 ا�<DA�Z إ�� ا�	. D\�	ا�<�اوة ا� .

DA�Z>ا� ����ث وsi�A ��� ا�	�K- وu د�!E =� U��5م إ	�6ط ا���� ��K�. وأ\ً� E<4�5 ا�<DA�Z �� ا�6-ء ا�	2Z>5 إ�� �� 

»�����٥٧«:�6� �>u�9 ــ أE�9ر^ D�Z>5	ء ا���j�� ��!: ا�	��9ات ــ أي �� 

���5دي �9	� آ�>n � �درd» ا�	��9 ا@ول«Uء ا�	ـ أي ا� ، اz��ر: ا�	�ء ���� �ـ .. ا@>�9ر، ا@���ر h�� و����� ا�	�ء ا�	\�ف» ا�	�ء ا�	��I« و

 C>!ء ا�&رد و��ء ا����ن و��ء ا��	أ�� آ �Q� ف إ���\ .. أي ا�'ي 

��	�K ��� I��	ء ا��	5ـ�: وا��iأو را �	أو ^! �<&� �uTE إذا Uا DA�Z>ة ا��K�	� 2Z>5 U ، وا�	�ء ا�	!5 � ه& ا�	�ء ا�'ي � 5!� ��k5 � و!�

�ث Wا� �E�Qg �9 أ��ى� �uT5E �� وأن DA�Z>�� �E�K�ه-.، وا�	�ء ��k ا�	!5 � ه& ا�	�ء ا�'ي � 2Z>5	�Zد � D	 5!	ا� d��	وا� :

١��W+ء ا��	ًا:ـ ا���أو» ��jًا �+!�٣٦�ًو��Z ا�+� �� ��رب« وه& �� ��� آ�ًا . � ���ة آ	�ء ا]D��A ا�'ي  4 إ�� ا���&ت �� �/ا>ـ�ت ا�	�ـ�d ا�+

 d��	ا� �N ت���� �� .

ـ ��ء ا��~�٢

.ـ ا�	�ء ا��Zري آ	��d ا@>�9ر وا��Zاول وا�!�&ن٣

.ـ ��ء ا�	�� أu<�ء ه�&��٤

ـ ا�5- �ـ4 ��ـ�اره� �ـ� �Zـ� ا�+ـ� ـ ��k ��ء ا��~� وا�	����k d ا�	! 5	D ه- ���d ا@�&اض ا� [��ة وا@وا>- وا��<�>- و>�&ه� �� ا�	��d ا��اآ�ة

���� �ـ  h�� .» ا�	�ء ا����4« و

� ــ ��ة وا��ة �= ا>Q �ل ��ء ا���9�5 �<ــ� إذا آـ�ن ا�[�ـ4 ���	ــ�ء ا����ـ4:»�����٥٨«ً��K ًا آ�ن أو��Wـ آ ��9 آ2Z>5� 4 إذا k�4 ���	�ء .

Lذ� �� �>W5�Eو :

�ث ��ات-١u ء�	4 ����]E �9<T. ه���kوس وO+آ���<�>- وا� �	3��� D�Z>5	ا@وا>- ا� .

. ا@وا>- إذا ��ت .��9 ا��Zذ أو و�� .��9 ا�3</� .]E �9<T��A 4= ��ات-٢

، وإذا وK= .��9 �!�ب .� ا�+�C أو ��jـ�ه�-٣ ��E�� ء�	�9 �����k �u Uً�9 ����5اب أو��	�9 ��E �9<T. �<���� �9!�� أو C�+ا@وا>- إذا و�� .��9 ا�

�ث ��اتu ء�	4 ����]E �u Uً�5اب أو��� h�	E ط �/و�ً� أن&�U�. �<�� ء�\�. ����i أ

����9 ا�	�ء �	��ار �� ��� s	N&= ا��&ل-٤ C � ����!�م .�>� +��9�E -. -Qه� أن ']5 �� �ا@��jء ا�	Z>5�D ��&ل ا���N= أو ا��D!�N ا��'

 Lذ� �� �Wإ�� أآ D0�� Uو .

٥-��E�� 4ء ا�����	ء ا�+� وا��	ري ��ة و��Zء ا��	4 ����]ـ ��k �&ل ا���N= ــ .�>�   .. ا���ن أو ا�W&ب ا�	2Z>5 ����&ل



٦-D�Z>5	دا�4 ا@وا>- ا� »�، وه+'ا �ـ&» �[�� ا�3	� وو�&غ ا�+�C و��!� و�&ت ا��Zذ وو�&غ ا�3</ �ث ��اتu 4ء ا�����	�9 ������9 �[�E �9<T.

. k��n ���	�ء ا�+��W أو ا�	�ء ا��Zري أو ا�	�� ��� ا�U&ط 

»-<�W�9 ا��	ا� «:L�9 و>�ـ& ذ�ــKر وأورا�Zj@�9 ا@�&اب وا@��6ب وا�E Uو ، ����9 �� ا@�<�D وا�����ن ��5�، .�9�E �9<T ا@رض و��  ا�6	2

��� ا@رض ��� ا@�&ط  D	iء ا�����j@ا �� .

����. و!��5 .- ا���9�5 ���6	2 ــ ��]D.�N إ�� زوال ��� ا�<DA�Z ور^&�D ا�Z�� ا�	2Z>5 ــ �Q0.� ا�	�5<� إ�� �jوق ا�6	2 

»m��W�9 ا��	ا� «:C0ــ&، ./وال ا��م �ــ� دا�ـ4 ا�Qــ� وا@>ـY أو ا@ذن  �� �&ا^� ا]>��ن ��k ا�	�\D و�� 0�� ا���&ان DA�Z>ا� ���زوال 

 �>� DA�Z>د زوال ا��Z	� ا���&ان ���9 0�، وه+'ا  . ^�9ر�9E �� دون ��D0 إ�� ��9�Eه� ���	�ء

، .�9�E �9<T ��^� ا���م وا��'اء ���	6- ����9 أو ا�	�h ��9 ��6ط أن E/ول �<9	� ا�<DA�Z ا�!���9� D	� �Q>ـ2 �	��ــD» ا�	��9 ا��ا�=« ا@رض

 ��� 4. ا�	6- أو ا�	�h �� دون �/

، و��9 �&ارد �<�9» ا�	��9 ا�2��3« D�!�5ـ2: ا�Z>5	ب ا�&W4 ا�A�k �، و�<�9 ^�9رة  �9Eذا �	ب ا�3��<U �ً!�E �ً� n���<إذا ا �	�9رة ا>�ء ا�3^

. ���	�ء ا�����E 4!ً� ���9رة ا�W&ب 

�م ،.T>� ���9 ��+�.� ا�	�+&م ���<DA�Z» ا�	��9 ا���دس«A[ا .

�ـ�� ذ�ـL ا�	Z>5ـ2» ا�	��9 ا����=«ُ �> �، .T>� إذا 2Z>E ��>� أو ����A أو �i�A ��.- ���زu �Eـ� kـ�ب  D��ْkَ ا�	��� ا����� أو ا� �- ا�		�/

d��9�5� ����K 4	5ه�ًا إذا أ��^ .

»���W�9 ا��	��5 .ـ-» ا�Aا��م وأ n � �9 إذا<T. ، �ً.��، آ�>��5ل دم ا]>��ن إ�� ا��I وا���k&ث و>�&ه	� �� ا���6ات ا�U -5دم ��9  اU>��5ل

n�5Kُ �+� ���9رة �� &�0 .��9 �� ا��م  �u �9.&0 .

»=A�5�9 ا��	9ــ�» ا���Wو� ، ��ل أAـ	� أوgـ�5Q أو QEــ�ق أ0/اiــ� E ـ�دZ� U ، �> � Yــ-ء أ�ـ� ��53ـj ء إ�ـ�-j ل��E �9� � �، و D���5AUا

 L�'� ه�ًا�^ ��  �<T. ر ر��دًا�g2 إذا أ��5ق وZ>5	ا� C63ا� .

»�j�!�9 ا��	دا�4 ا���&ان» ا� -. -K�9رة ا��م ا����� �!� �+� �<T. D���j D�. ��وج ا��م ���	��ار ا����!- �� ا���&ان ا�	'آ� ���

»�6�. ا>��ب ا�3	� �ً� .L�'� �9�E �9<T»ا�	��9 ا���دي 

»�6� -<�W�9 ا��	ـ� و�&�ـ�» ا�K��، .T>� إذا �<= �� أآ4 ا�<DA�Z ��ة �3ج �	\��9 �� آ&>� ��&ا>� 0�U �+� ���9رة  �لّZ��5اء ا���&ان ا�Aا

 ��i�kو .

 أ��م ا�'Bة
���!E 
، �Kل ا �9����م A[ا�5- �<- ا �i��َ�ْ&�Eً&Kُ« ا� �ة ه- أ��ى ا�� ِآ�5ًَ�� �َ�>ِ�ِOْ	ُ�ْا ��َ�َ nْ<ََآ� �� ا�<�-»ِإن� ا� ��َة mأ>�٧و.- ا���

أ>�» �+j 4-ء و�0 وو�0 د<+� ا� �ة«: �Kل ��� m��K :»�Eل٧، و.- �� � Y35A5- �� أ��Qj ل�> U«.

: وأه� ا� �&ات ا�&اD�0 ه- ا� �&ات ا��&��D وه- �	2

١-h� ة ا��g :رآ!�5ن .

٢-�9Gة ا��g :أر�= رآ!�ت .

�ة ا�! �-٣g :أر�= رآ!�ت .

�ة ا�	[�ب-٤g :ث رآ!�ت�u .

�ة ا�!�6ء-٥g :أر�= رآ!�ت .

D>�!� ا�3&ف ��6وط D��� -.و �Q�ا� -. D��. و�E � ا� �ة ا����

»�����٥٩«:-����u رآ!D آ	� uر�= وT� D4 .- ا��&م وا����Q>5ا� C�5� :

١-�9Gة ا��g 4�K ن رآ!�ت�	u .

�ة ا�! �-٢g 4�K ن رآ!�ت�	u .

�ة ا�	[�ب-٣g �!� أر�= رآ!�ت .

�ة ا�!�6ء �� �0&س و�E���ن رآ!D وا��ة-٤g �!� رآ!�5ن .

�ة ا���u »4	�ن رآ!�ت-٥g «�ZQ4 ا���K 4ن ��9 .- ��� ا�����E[وا@.\4 ا .

�ة ا���4-٦g �!� رآ!�5ن »=Q6ا� «.

٧-=Q6ة ا��g �!� D!رآ »�E&ا� «.

٨-h� ة ا��g 4�K رآ!�5ن .

�ة ا�&T. �E>�9 رآ!D وا��ةg Uوا�<&ا.4 رآ!�5ن رآ!�5ن إ .

ــ�:»�����٦٠«��E =و�9ـ� �ــ�k 2 إ�ـ�	زوال ا�6 �� ��9Gة ا��g nKوو ، �ة ا� �h �� ^�&ع ا��ZQ ا� �دق إ�� ^�&ع ا�6	2g nKو



، وإذا �ـ�  ـ4 �ة ا�!��i�6 ��	�53ر �� أول ا�	[�ب إ�� > Y ا���4 أي �<�k ����� Y 5وب ا�6	2 و^�&ع ا�ZQــ�g nKوو ، ��� ا�! � �9Gا�

ــ� ��E CZ، و �E- ا�	[�ب وا�!�6ء ا���5رًا ��5 أ>Y 5 ا���4 .�@�&ط و0&�ً� أن  ��9	� 4�K أن ��= ا��ZQ �� دون >�D ا@داء وا��\�ءg Y�+	ا�

�ة ا�	[�ب ��� ا�!�6ء .- ا������5 g .

���5Aل:»�����٦١« U��5 .�9ـ� ا! �، وأ�� ا�<&ا.4 . D�0ــ .- ا� �&ات ا�&ا D	G!	ا� D�!+ا� ��. =�E +�ن ا�'ي	ــ أي ا� D���5ل ا����Aا CZ

D ا���5AUل .��9 إذا أداه� ��ل ا��5AUار ��� ا@رض��، وا@�&ط �/و�ً� ر . إذا أداه� ا�	+�Y ��ل ا�	6- أو ا��آ&ب

����� ا��	�ـ�:»�����٦٢« ، .ــ�ن آـ�ن ا>��ا.ـ� �<9ـ�  إذا أ���5 ا�	+�Y أن D90 �� ه- 90ــD ا����ــD . ــ�� إ��9ـ� uــ� أ>+6ـY �ــ� ا�3ـ�ف

، وأ��  �ُ!� nK&ا� f�>��E إ�� ا�D9Z ا�	!�آ�D9Z� D ا����D أ��د ا� �ة إذا �� g n<أو آ� Lذ� �� �Wوان آ�ن ا>��ا.� أآ ، �E�g n�g ل�	وا�6

CZ ا��\�ء �. �i�\�<ا =� .

أن:»�����٦٣« d�� +Qـ- و U ��  DـA�Z>� سTــ� U ، >!ـ� E!��5 .- ا� �ة ^�9رة ا���ن ��5 ا��QG وا�6!�، آ	� E!��5 .��9 ^�9رة ا���ـ�س

، وU �ـTس ��	ـ4  ��ــ� ا@�ــ&ط Cـ2 ا�!�ـ� آ��+�ـZ< ــ�� Uو Dـ�Z>ا� D5ــ�	ن �35ـ'ًا �ــ� ا�&+ U +&ن �E�Aًا ��!&رة آ��Z&رب وا���!D ��6ط أن

 C�Zا� -. =N&. ا�	2Z>5 .- ��ل ا� �ة آTن 

�� ا�Zـ�وح:»�����٦٤« ، و�+ـ� !5ــ�� .ـ- ا�Zــ�ح أن +ـ&ن �	ــ� !5ـ� �ـ� وأ T�Uس �<DA�Z ا���ن وا����س �� دم ا��Zوح وا���وح �Kــ4 ا�ـ��ء

. ا�D�i/Z .��/م ��9�Eه�

، و�W5<� �� ذ�ـL دم ا���ـf وأ\ـً� دم >Zـ2:»�����٦٥« ��� ا]��9م �� 4Kأ dب ����م إذا آ�ن ���ار&Wا���ن أو ا� ���E =� ة�ZE&ز ا� 

��� ا@�&ط DN��5AUس وا�Q>آ&ل ا���� ودم ا�T� ��kو D5�	ا�!�� وا� .

�K �5A�Z< -. Ljـ4 ا�ـ��&ل:»�����٦٦« ، >!� إذا �E�g n�g ة���� ��9 �!� ا��Qاغ �� ا�  �u ب&Wا���ن أو ا� DA�Z>� �إذا ��g �0هً

��� ا@�&ط  �9Eد������ إ n�0ة و��<�u �9 و�0ه� �!� ا��Qاغ �� ا�  }�Q. .- ا� �ة و�� 

�� �ـ= Nـ��� �ـ�5 �ـ� ، وأ nــK&ا� D!ـA =�9 �ـQ<T5�وإذا ��� ���<DA�Z .- أu<�ء ا� �ة و��� أ>�9 آ�>n �&0&دة 4�K ا���&ل .��9 .�@�&ط أن 

��E وإg Uـّ�� �ـ= g �Eوأ L���5ل ــ .!4 ذ�AU�� ل��<�9 �� دون أن �j 4!Q~ً� �� �<�.��ت ا� �ة ــ آ�]� C>Z5وا��ة .�ن أ�+<� ا� D!أدراك رآ

 �ً\��E أg h Eو DA�Z>ا� .

��� ا@�&ط:»�����٦٧« �E�g د��< �5� �9� �59��g �u �9ّ�� .��9 أ ��. �A��� أو �<�� DA�Z< ���. إذا 

. CZE .- ا� �ة ا���9رة �� ا���ث ــ ���	�� ا@g[� وا@آ�� ــ آ	� ��Eم .- أ�+�م ا���9رة:»�����٦٨«

، وإذا آ�>ــn ا@رض ����ـD و�+<9ــ�:»�����٦٩« �� ا@�ــ&ط �!��5 .- �+�ن ا�	 ّ�- أن +&ن ����ً� .� h E ا� �ة .ـ- ا�	+ـ�ن ا�	[ ـ&ب ُ

�9���. .��Q� njاش �[ &ب أو ا>!+�n ا����ZE �� D/ ا� �ة 

��ح �� ا�5 �ف .�� ��� �ة أو �[��ه� 4�K إ��اج �	��:»�����٧٠« U �<�. ، ����g �0�3. .- �+� ا�	[ &ب �� n�u .�� ا�3	2 و�� 

أو:»�����٧١« E U�ـ�ي إ�ـ� ا�Z�ـ� E!��5 ^�9رة ���Z ا�D9�Z .- ��ل ا��Z&د وE U!��5 ^�9رة �i�A �&اN= ا� �ة إذا آ�>ـA�Z< nـ�95

2��. ا�	

»�����٧٢«:�� ، �ــ4 �ـ/م Eـ��T ا�	ــ�أة �<� أدا9i	� ا� �ة .- �+�ن وا�� �	9Eذا��� Uا��40 و ���Z&ز ــ ��� ا@�&ط ــ ��Eم ا�	�أة  U

�� �Wأآ D.��� أو ، ، أو +&ن ��<9	� ��4i آ���Zار +&ن �&N= �959�0 .- ��ل ا��Z&د ���ذً� �	&N= رآ�5- ا��40 .- ه'd ا���ل m��� 40ا��

��6ة أذرع  .

!��5 .- ا� �ة �5A ا�!&رة وه- .- ا��40:»�����٧٣«ُ:U ، و.- ا�	�أة 0	�= ��>�9 ��ا ا�&0ـ� ���	�ـ�ار ا�ـ'ي ا��\�C وا���\�5ن وا����

 ��K��وا������ إ�� أول 0/ء �� ا� ���� �gره� و>��ه� و��ا ا�+��Q إ�� ا�/>� ����E �	>�� ر�	ا�3 d�5� .

\ً� إذا آــ�ن:»�����٧٤« ، آ	ــ� E ـh أ �E�إذا ��� ا�	 �- وه& .- أu<�ء ا� �ة ان �&رE �� �E��5 و�0ـn ا�	�ـ�درة إ�ـ� Aـ�5ه� وE ــg hـ

. اU>+�6ف �!� ا��Qاغ �� ا� �ة 

!��5 .- ���س ا�	 �- أ�&ر:»�����٧٥«ُ:

. ا���9رة آ	� ��Eم-١

. إ���D �� آ�ن �<� �E�Aًا ��!&رة ��� ا@�&ط �/و�ً�-٢

أم-٣ ��D ــ A&اء أآ�ن +d��&� -Q أن +&ن �E�Aًا ��!ـ&رة�j ��k D�+&ن �� أ0/اء ا�	�D5 ا��9��E -5 ا����ة ــ آ��Z ا���&ان ا�	'�&ح ��� U أن

��� ا@�&ط  U.

أن-٤ ��ــ� ا�Uـ&ط وهـ'ا jـ�ط .ـ- � ـ&ص �ـ� +Qـ- C<�9 آ�@ر	ز أآ4 ��&Z U +&ن � <&�ً� �� أ0/اء ا����ع آ��C�!W و��k Uه� �	� U أن

 d��k �! Uًا ��!&رة و�E�A ن&+ .

+&ن �� ا���� ا����!- ا�>��� }��3��D إ�� ا���0ل-٥ U . أن

+&ن �� ا�'هC ا���3{ أو ��k ا�>��� }��3��D إ�� ا���0ل-٦ U . أن

»�����٧٦«:�ً���� Cه'��� �، �4 ا@�&ط ��E �9ك ا�5/ �ً\��م ��2 ا�'هC وا���� ا����!- ��� ا���0ل .- ��k ��ل ا� �ة أ .



���CDا%ذان وا 
»�����٧٧«:�5�Qوآ� ، D��&ن ��� �&ات ا����E[4 ا�K ا@ذان C�5� :

، ا
 ا��� ، ا
 ا��� ، ا
 ا��� . ا
 ا���


U إ�� إU ا ، أ�9j أن 
U إ�� إU ا . أ�9j أن


، أ�9j أن ��	�ًا رA&ل ا 
. أ�9j أن ��	�ًا رA&ل ا

��� ا� �ة -� ، ��� ا� �ة -� .

�حQا� ��� -� ، �حQا� ��� -� .

��� ��� ا�!	4 -� ، ��� ��� ا�!	4 -� .

، ا
 ا��� . ا
 ا���


U إ�� إU ا ، 
.U إ�� إU ا

D وإ��ة ا�	+� ��>�O	�D ���96دة ����D��A و��Q< -. D��5��9 و�+<�� �9�n 0/ًء �� ا@ذانU&��� -�!� وا��96دة .

»�����٧٨«:�95�Qوآ� ، : E�C�5 ا]D��K �!� اzذان و4�K ا��6وع .- ا� �ة

، ا
 ا��� . ا
 ا���


U إ�� إU ا ، أ�9j أن 
U إ�� إU ا . أ�9j أن


، أ�9j أن ��	�ًا رA&ل ا 
. أ�9j أن ��	�ًا رA&ل ا

��� ا� �ة -� ، ��� ا� �ة -� .

�حQا� ��� -� ، �حQا� ��� -� .

��� ��� ا�!	4 -� ، ��� ��� ا�!	4 -� .

، n��K �K ا� �ة . n��K �K ا� �ة

، ا
 ا��� . ا
 ا���


.U إ�� إU ا

D وإ��ة ا�	+� ��>�O	�D ���96دة ����D��A آ	� ��Eم .- ا@ذانU&��� -�!� وا��96دة .

��G�	ة ووا�B'أ��اء ا� 
: وه-

١D�>ن:ـ ا���ا�� U Cل ا����	�� .T>�9 �� أًgأ �Q� D�>�� 2و�� ، ���!Eرك و��E 
 �ً!\3E ة�. و�!<�ه� ا]��Eن ��� 

٢�9GQو� ، . ���n» أ
 وأآ��«وU�� �� ا]��Eن ��9 ��� ا�<79 ا�!��- ��دًة وه�~�K &�. Dًل» ا
 أآ��«ـ E+���ة ا]��ام

!�م اEU+ـ�ء:»�����٧٩« D اAUــ�5�ل .�ـ� أ\ـً� ���، وا�U&ط �/و�ً� ر !E -. ��5+���ة ا]��ام ا]��Eن ��9 .- ��ل ا����م ا��5م �= ا��5AUارُ

��� j-ء آ��! � وا��Zار .

�ـِ� �ــ= ا�5&0ــ� إ�ـ�:»�����٨٠«Uـ� أو ا	��ــ� �0>�ــ� ا@ �ً!Z�\� ��ّg �+	5، .�ن ��  �ً���0 ��g - �� ا����م� 	+� ا�	5إذا �� 

 Dإ�� ا���� d���� d�QK ور0 �ً���5�� ��g �ً\، وإذا �� 5	+� �� ذ�L أ ��� ا@�� �= ا]�+�ن �	� ا�C<�Z ا@��E وا@�&ط ، Dا���� .

�وة A&رة ا�D�E�Q وA&رة آ���D �!�ه� ��� ا@�&ط، وE�W5<� �� ذ�U�� Lت ا�	�ض وا�Z!5AUل وI�N ا�&Kـn و>�&هـ�٣E �9�. CZEو ، ـ ا���اءة

، و��4 ا���اءة ا��آ!D ا@و�� وا�4�K D�<�W ا��آ&ع D�<�W&رة ا��ك ا��Eو �	رة ا��&A اءة�K ���. �� �&ارد ا�\�ورة .�>� Z&ز ا5KU �ر .��9 

، .�ن �� 5	+ـ� ـــ �+ـ�� Aــ<� أو �[�ـ�:»�����٨١« �9	�ّ!E ��/���� ا���اءة  U �	. ،Tدون ��� و�� �� D���g ن ا���اءة&+E ــ أن CZ

. ذ�L ــ ا50/أ �����اءة ��� ا�&�0 ا�	��&ن 

، و�Kاء9E	ـ� ا�E�Qــً� � ـ�E- ا�9Gـ�:»�����٨٢« CZ ــ ��� ا@�&ط ــ ��� ا���0ل �Kاءة ا��ـ&ر��E 90ــ�ًا � �ة ا� ـ�h وا�	[ـ�ب وا�!6ــ�ء

، و35ـ�� ا�	 ــ�- ��ــ� ا�9Zـ�  ����9 ـــ ��ـ� ا@�ـ&ط ــــ ا]�Qــ�ت .ــ- gــ�E- ا�9Gــ� وا�! � CZ، و�+�  ��� ا�<��ء �9Zا� CZ Uو ، وا�! �

 -ET. وا�Q�Uت .- �i�A أذآ�ر ا� �ة ��ا ا�5�����ت .- ا��آ!��5 ا�DW��W وا��ا�!D آ	� 

أو:»�����٨٣« ، وإذا ��ــ� �ـ���+� �E�� �<� ����+� أو >���>ً� g n�gـً�9 90Zا� =N&� -. nQت أو أ��Q�[ا =N&� -. -� 	إذا �90 ا�

 -K�5 .- ا���Q�F&� -ET. E'آ� أu<�ء ا���اءة hّg �� �\� و

�Kاءة ا��	ـ�:»�����٨٤« ��35 ا�	 �- .- ا��آ!D ا�g �� DW��Wـ�ة ا�	[ــ�ب وا�ـ�آ!��5 ا@�ـ����E �ـ� gـ�ة ا�9Gـ� وا�! ـ� وا�!6ــ�ء ��ــ� 

، وZ/ي .- ا�5���h أن �&ل  h���5أآ��« وا� 

 وU إ�� إU ا
 وا ، آ	� أن ا@و�� إNـ�.���A «Dن ا
 وا��	ُ� �ث ��اتu ة وا��ة وا@و����

. ا�Q]5AUر إ�� ا�5�����ت 



Y� ، إU إذا آـ�ن � Z&ز ا����� �9Z�	�D �& أ�5ــ�ر ا��	ــ� �!< ، وCZ ــ ��� ا@�&ط ــ ا]��Qت .- �Kاءة ا��	� وا�5�����ت .- ه���E ا��آ!��5

��� ا@�&ط  '~>�� �9 ��9Zز �� ا�&Z U �<�. D��	Zة ا��g -. ا]��م .

�5�ل .���E �� �9م .- E+���ة ا]��ام:»�����٨٥«AU��5ار واAU��5ر ا����م وا�. �+� ا���اءة وا�5�����ت �� D90 ا

، و!��5 .�� أ�&ر٤ :ـ ا��آ&ع

Dإ�� ا��آ� =��g@4 أ^�اف ا E ار��	ء ��>�<Uـ ا .أ

� ا��آ&ع ��0�ً�/Z، و�� آ�ن ��0/ًا �� ا����م  ��� ر���0 �i�K &آ= وه�، �Tن  ـ ا����م 4�K ا��آ&ع .ب

��. -Q+، و ـ ا�'آ� ا
«ج أو» ���Aن �ًu�u »d�	��و ��G!ن ر�- ا����A «، dار��	� C0ل ا��آ&ع @داء ا�'آ� ا�&ا�� m+	��5 ا�!، و ��ة وا��ة

��� ا@�&ط  C05[�ل ���'آ� ا�&اjUم ا��. آ	� !��5 ا��5Aار ��ن ا�	 �- 4�K أن �.= رأ�A �<� و�& .- ��ل 

، و!��5 .�� اU>5 �ب وآ'ا ا��5AUار ��� ا@�&ط ـ ا����م �!� ا��آ&ع .د

، و!��5 .�� أ�&ر٥ ��E�� D!آ4 رآ -. C0د وه& وا&Z�ـ ا�:

. وه- ا�D9�Z وا�+�Qن وا��آ��5ن وا]����9ن �� ا�����0: أن +&ن ��� D!�A أ�\�ء-أ

، و�ـ� ا�+�Qــ� اAــ�5!�ب ��^<9	ــ� ��.ــً� �ــ=:»�����٨٦« Dــ�	ـ�ر ^ــ�ف ا@>�� I��5ــ، و �Zـ�	ا� ��� D9�Zا� �� �	�	ا� =Nو C0ا�&ا

، و�� ا]�����9 ^�.�ه	� ��� ا@�&ط ا@و��  ، و�� ا��آ���5 �	��ار ا�	�	� . ا]�+�ن ��� ا@�&ط

��� أر�!D أ\� =��g	D�&-ب �/ �	� �>� 4QAأ Uا��آ���5 وا]�����9 و =N&� �� ���+&ن ���Z ا�D9�Z أ U . أن

C6، وه+ـ'ا ا�	35ــ' �ـ�-ج ��رًا ��ـ� ا���^ــ�س ا�	35ـ' �ــ� ا�3 Oآ4 أو ��2، وZ&زا��ـZ&د ا�5 �� ��k �ًE��< أو �ًNأر D9�Zا� �Z�� ن&+أن 

���� h ا��Z&د  U . ا���� وا�+�5ن دون ��kه	� �	�

��� ا�&�4 و>�&d-د �9!Nز و&Z �. ، . أن +&ن ���Z ا�D9�Z ����5ًا

.»٧١«أن +&ن ���Z ا�D9�Z ^�ه�ًا و����ً� آ	� �َ� .- ا�	�D�T-هـ

، و+Q- .��-و ا
« ا]��Eن ���'آ� أو» ���Aن ، �ث ��اتu»dــ�	ــ� و�����Z&د @داء» ���Aن ر�- ا@ ، و!5ــ�� ا�	+ــm �ــ�ل ا� �ـ�ة وا�ـ�ة

. ا�'آ� ا�&اC0 آ	� �َ� >d��G .- ا��آ&ع 

، وأ�� �0�D ا�5AUا�D �!� ا���Zة ا�D�<�W .&0&��9 ه& ا�U&ط �/و�ً�-ز ��E �Z�س ��� ا�&�Zا� .

، وZ/ي٦ �9� وا�!�6ءGا� �� D!�و.- ا��ا ، �ة ا�	[�بg �� DW��Wا� D!و.- ا��آ ، ، وه& واC0 .- ا��آ!D ا�D�<�W .- 0	�= ا� �&ات ـ ا��965

��� ��	� و�ل ��	�« .�� أن �&ل 4ّg �9ا�� ، ��&Aور d���، وأ�9j أن ��	�ًا  �� L�j U dو�� ، 
U أ�� إU ا .»أ�9j أن

�<� ا5jU[�ل ���'آ�:»�����٨٧« D>�<T	وا�� ، ����!��5 .- ا��965 أداؤ���g dً� وا��Z&س ���� �= ا���رة  .

، و.- ��ل ا��Z&س �= ا��	D>�<T آ	� .- ا��965 و+Qــ- .ــ- ا��ــ�م:ـ ا���م٧ �ً���g d��5 أداؤ!وُ ، �9iة و��� أ0/ا�g 4آ -. C0وه& وا

،« و�+� ا�U&ط وا@.\4 أن �&ل» ا���م ���+�«أن �&ل  ���د ا
 ا� ����� ���ا���م ���L أ�9 ا�<�- ور�	D ا
 و��آ��E، ا���م ���<� و

 �Eو��آ� 
» ا���م ���+� ور�	D ا

٨m��� 4 آ��� ��� 0/ء و���g�. ���� ا�<79 ا�	��5م، آ	� E!��5 ا�	&اUة ��� أ0/ا�9i ــ � D�E�� ة�، .�!��5 ا]��Eن �&ا��0ت ا�  ـ ا�C�E�5 وا�	&اUة

�<&ان �9�&	Z� ��� I��>4 ا��آ&ع وا��Z&د أو ا]آ�Wر �� ا@ذآ�ر أو �Kاءة ا��&ر ا��&ال و>�& ذ�L» ا� �ة« &�E ةUا&	��� �\ Uو ،.

آ٩4 ��. -Q+، و !��5 .�� ذآ� ��صُ Uو ، D�<�Wا� D!4 ا��آ&ع �� ا��آ�K �!K&ة وا��ة، و��� D��&= ا� �&ات ا���	0 -. C�5�� &وه ، ـ ا��<&ت

.وا����ء �<Q�� و��	�O<��٧د��ء واUو�� أن Z	= .�� ا�	 �- ��� ا�W<�ء ��� ا
 وا� �ة ��� ا�<�-

 �	�Bت ا�'Bة
�ت ا� �ة أ�&ر:»�����٨٨«��� :

١-D����4 ا�i��	��5م .- ا�	4 ا�� Q5ا� ��� �9E����� �9 أوiأ0/ا �� �ً~�j ��QE أن .

٢-�E�g ء�>u- أ� 	ث ا���ُ . أن

��� ا@��ى �\&�ً� وTEد�ً� .�>� ���4 �� �ة ��� ا@�&ط إU إذا ا5K\�5 ا�\�ورة-٣ ��+�Qّ .- ��ل ا����م �Tن \= ا��ى ُ . أن

ـ آ���9& أو ��وث �Kه� ��ر0- آ�9&ب ا���ح ــ .�ن آ�ن ����� ا��	�ـ� وا�6ـ	�ل �ـ� 3ـ4-٤ �'ر ��، وأ�� ا�Q5�Uت  U �!'ر Dا���� �� nQ5�أن 

 �9Eد��. � �D ا� �ة وإU وn�0 ا

آـ-٥ �ً	9Q� و�& ���ف وا�� إذا آ�ن �Q�5��� ��+5ا� I��5، و ، وأ�ـ� kــ�� ا�	9Qـ� .���ـ4»ق« أن 5+�� .- ا� �ة �5!	�ًا Dـ�K&4 أ�ٍ� �ـ� ا�!.

. ا� �ة إذا آ�ن ��آ�ً� �� ��.�� .	� زاد ��� ا@�&ط 

D]� � ــ����، .�ذا Aـ��  �E�g 4��E Uو ��W	� ���A د���� ا�	 �- .�>� CZ أن  }3j ��A ذآ� �� إذا �	� �>W5�» Aـ�م ���+ـ�« و

��&�� dرد»�+����م A «s�. .

، وا��D9�9 ه- ا�\�L ا�	56	4 ��� ا� &ت وا�	� وا��0�5=-٦ ��E �5!	�ًاg -. ��9�. أن 



�� إذا آـ�ن @�ــ� أ�ـ�وي-٧ ، ه'ا إذا آ�ن �+�ؤd @�ـ� �ــ� أ�ــ&ر ا�ـ�>�� وإ ��� ا�U&ط U ��� ا� &ت أم 4	5jاء إ&A ، ��E �5!	�ًاg -. -+�أن 

\� � �D ا� �ة  �. ���!E 
 �ً�. آ3&ف ا�!'اب أو ^	= ا�D>Z أو �\&

3� �D~�9 ا� �ة-٨، وا@�&ط أن 5Z<�9	� ����ً� وإن ��  D~�9� 43 ا� �ة و�<� ا@آ4 وا��6ب 4	!� -ET. أن 

�&» ����« أن �&ل-٩ �E�g ��!، وأ�� ��k ا�	�T&م .��U&ط �� أن  D��5ل ا��� ��k -. م&�T	ا� �� �Eة إذا أ�، وه& ���4 ��  D�E�Qاءة ا��K �!�

. أ�E �� �5!	�ًا 

١٠--ET 4� QE �����د رآ!�ت ا� �ة  -. L6ا� .

١١-���E أو <�{ �<�9 �5!	�ًا A&اء أآ�ن ا�/اUً&K �i أم .!ًg -. �/.أن 

 ا�HI �� ا�'Bة
��E �!� ا��Qاغ �<�9:»�����٨٩«g D�g -. Lj ، وه+'ا �� �+6� �5! �� �95Kة �!� ��وج و�Lj .- ا]��Eن ���  �� .

��4 ا�!�ج �� ا�6+&ك:»�����٩٠« �� 7��!، وإن آ�ن ا@�&ط ا@و�� أن  �9.�>�5A�9 وا!�K �� ة �0ز�Lj ا�	 �- .- ��د رآ!�ت ا�  إذا

 -ET�A �	آ .

	+� �!���5Z وh E ا� �ة �!�: ا�K L6�	�ن:»�����٩١« ��zوا ، . أ��ه	� ��4 ا� �ة

، .T>ـ� إذا �ـ� [�ـF Cــ� �ة ا�	[�ب أو ا��آ!��5 ا@و���� �ـ� gـ�ة ا�9Gـ� أو ا�! ـ� أو ا�!6ــ�ءg أو h� ة ا��g د رآ!�ت�� -. L6و�� ا@ول ا�

 �E�g ن���� �+� L6أ�� ^�.- ا� ���. ا�	 �- .��9 

-���ة �&ارد أه	�9 �� -. Lأ�� ا���.�� وذ� ��� �>F C�]��د رآ!�ت ا� �ة ا������D إذا ��  -. L6ا� -<�Wو�� ا� :

ET- ��آ!D-أ �u �E�g �5�ث وWا� ��� ->���� ا�	��Z ــ .�>�  D9�Zا� =N&� ــ D�<�Wة ا��Z�ث �!� ا���&ل .- ا��W��5 وا�>uUا ��� Lj إذا

. �� ��Kم ا���5^ً� 

ET- ��آ!��5 �� �0&س أو ��آ!��K �� Dم-ب �u �E�g �5��� ا@ر�= و ->��ث وا@ر�= ــ أ<	� آ�ن ا�L6 ــ .�>� Wا� ��� Lj . إذا

��� ا@ر�= وET- ��آ!��K �� ��5م-ج ->� �<�. D�<�Wة ا��Z���5 وا@ر�= �!� ا���&ل .- ا�>uUا ��� Lj . إذا

��ـ� ا@ر�ـ= و5ــ� gـ�u �Eـ� ـET- �ـ�آ!i�K ��5	ـً� uـ� ��آ!�5ــ�-د ->� �<�. D�<�Wة ا��Z�ث وا@ر�= �!� ا���&ل .- ا��W��5 وا�>uUا ��� Lj إذا

 �ً���0 .

��� ا@ر�= و�E�ZA �Z- ا��9& �!� ا� �ة-هـ ->� �<�. D�<�Wة ا��Z�2 �!� ا���&ل .- ا�	ا@ر�= وا�3 ��� Lj إذا .

»�����٩٢«:، K U<ـ&ت .�9ـ� �	 ، آ ، و��2 .�9ــ� Aـ&رة kــ�� .��EـD ا�+5ــ�ب �9E��.�>� �� ن �6-ء��E[4 ا�K ة��ة ا��5�Uط �!� ا�  � �EO

 D�90 D��g@ة ا���� ا@�&ط ا]��Qت .- �Kاء�9E وإن آ�>n ا�  CZ. و

، و�� �Eك ا��965 .ـ- ا� ـ�ة Aــ9&ًا أEــ�:»�����٩٣« �9A �E&ًا و�� 	+� �Eارآ�9 .- ا� �ة K\�ه� �!�ه�g �� ة وا��ة�ZA ك�E ��

. ��E�Z- ا��9& 

: �E�ZA CZEن ���9& .- ��ة �&ارد:»�����٩٤«

ـ-١ ـ ��� ا@�&ط . �� إذا E+�� .- ا� �ة 9A&ًا

ـ-٢ ـ ��� ا@�&ط �!N&� ��k -. ��A إذا �� .

٣-D�T�	م .- ا���E �	2 آ	ا@ر�= وا�3 ��� Lj .»٩١« �� إذا

�E�ZA �Z- ا��9& ��� ا@�&ط-٤ �<�. ، �9<��� C0& U . �� إذا ��� ــ إ0	�Uً ــ �!� ا� �ة أ>� زاد .��9 أو >�{ �<�9 ز�دة أو >� ً�

، �ـ4 اUو�ـ� أن �ــ�Z �+ـ4 وا@�&ط ا@و�� أن ET- ا�	 �- ��E�Z- ا��9& .�	� إذا �Kم .- �&N= ا��Z&س أو N&� -. 2�0= ا����م Aـ9&ًا

 D ��<دة و�. ز

»�����٩٥«:dد&ZA -. ل&�، و+Q- .- آ�95�Q	� أن ��Z و ، ا��ـ�م ���ـL أ9ــ�«: E!��5 ا�<�E�ZA -. D- ا��9& 
��� ا
 و�ـ�

 �Eو��آ� 
�ــ&ل ا��ــ�م ���+ــ�» ا�<�- ور�	D ا �u ة��.= رأ�A و�96E �965 ا�  �u ��5م	آ� ا�'��� -ET��Z و �u 2�Z�.= رأ�A و �u

 �Eو��آ� 
. ور�	D ا

»�����٩٦«:D!ـ��ـ!� ا�Nا&� =\، وأن   h ا��Z&د ���� .- ا� �ة �� ���!��5 ــ ��� ا@�&ط .- E�ZA- ا��9& أن +&ن ا��Z&د 

، و�j D��� �9�. ��5!E Uوط ا��Z&د أو ا� �ة �� ا���9رة وا���5AUل و>�&ه	� ��� ا@رض.

�J��3ة ا�BK 
، وCZE �K آ	� إذا آ�ن ��ى ا�	+�T�� Y .ـ- �KاءEـ� وآـ�ن �5	+<ـً� �ــ� E ـ���� و�+<ــ�:»�����٩٧« D��&ا�� fiا�Qا� -. D��	Zا� C�5�E

 Lذ� �!Aأن و d��]� �E�g -. �5اءK[ا ��/�. E���h .- ا�5!�� .�>� 

»�����٩٨«:D��	0 �9� �EO�ة ا5AU���ء .�>� g Lذ� �� �>W5�، و �D .- ا� �&ات ا�<&ا.4 ����ً� ��� ا@�&ط�	Z6ّ�ع ا�E U.



»�����٩٩«:�ً>�O� ، �ًK���D أن +&ن ���[ً� �	Z��5 .- أ��م ا�! »�ً�6� �>uــ�» أي ا	ـ&ن �+ U ، وأن ، h��g ا��ـ�اءة ، ^�ه� ا�	&�� Uًد��

، آ	ـ� !5ـ�� أن  ���K �� �Eم إذا آ�ن ا�	ـ�T&م  ـ�- �ــ� �Kـ�مg ن&+E وأن ، ���� ا��� ا��6�- ���C ارE+�ب �!f ا�	����ت ��� ا�U&ط ��Kأ

 �	�E إذا �	آ ، ��G>� D�^�� �E ا�	�T&مg n<آ� �	م ��	5iUز ا&Z ��<� ا�	�T&م . D���g �E�g ن&+E وأن ، +&ن ر0ً� إذا آ�ن ا�	�T&م �� ا���0ل

���5د أن و�5Q�F ا��5	� .��9 .- ��� �ى ا�	�T&م أن و�5Q�F .��9 ا�&N&ء أو ا�[�4 �� ��ّ Dٍ��� -. .

�D أ�&ر:» �����١٠٠«�	Zة ا��g -. ��5! :

. K � ا�	�T&م ا5iU	�م-١

٢-� 3j ف�!، و+E -Q!�<� أ0	�Uً آ	� �& K � ا5iU	�م ��]��م ا����N وأن ��  . E!�� ا]��م ��ى ا�	�T&م

٣-��� }36� �E�g -. �5iا �	�5اء �K[ز ا&Z �. ، �E�g -. ل ا]��م��5Aا .

�D .- أu<�ء ا� �ة-٤�	Zادى إ�� ا��Qز ا�!�ول �� ا�&Z �. ، �ة ا�	�T&مg م �� أول�	5iUن ا&+. أن 

٥-�5��	0 D�g n�+jأ Lوان .!4 ذ� ، -��j ر'� ��k �� ة�<�Qد ا�	�T&م .- أu<�ء ا�  U . أن

�ـ� ا��!ــf ا�zـ� �	ـ� +ــ&ن-٦ ���&�Tــ	ا� f!� وه+'ا ، U <Q 4 ا]��م �� ا�	�T&م ــ إذا آ�ن ر0ً� ــ ���A 4i&اء أ�<= �� ��6ه��E أم U أن

5 4 ��]��م  �� �9Qg -. �+. واD�A .- اE ���9 ��]��م آ	� .- D90 �� �9Qg ا]��م أو آ�>&ا �Kا��9 إذا �� 

، وT� Uس �Tن +&ن �&YK ا�	�T&م أ��� �� �&YK ا]��م �+Wـ�� ���ـ�-٧ ��&ا .- ا�!�ف �!+&ن �&YK ا]��م أ��� �� �&YK ا�	�T&م �	�  U أن

 D��	Zق �!� ا�� E U ��� ��ًا .

٨-�Zـ�ا]�ــ�م و� YـK&� ــ&ن ��ــ�+ U ، وا�U&ط �/و�ـً� أن +&ن ا�Q 4 آ���ًا ��� ا�	�T&م وا]��م أو ��<� و��� �� ه& واD�A اE ��� ��]��م U أن

 �9�Eا�� � KT� ة وا��ة&�� �� �. D9�0 ا�	�T&م أو ��� �&YK ا�	�T&م ا����I و��D9�0 �Z ا�	�T&م ا�	��T5 أز

�Y �5ــ��Tًا �<ـ� إU .�	ـ� إذا آـ�ن ا�	ـ�T&م ر0ــً� وا�ـ�ًا، .T>ــ� Zـ&ز �ـ�-٩ 4� YK&	ا� -. ���ذ U ، وا�U&ط أن ��5م ا�	�T&م ��� ا]��م U أن

، وأ�� ا�	�أة .�5ا�- .- �&�9QK �� ا]��م إذا آ�ن ر0ً� وآ'ا �= d��k �� ا�	�T&��� ا���0ل �� ��Eم  ، ه'ا .- ا�	�T&م ا��40 ا�&K&ف ��'اء ا]��م

 D�T�	٧٢«.- ا�«.

»�����١٠١ «:Lـ&ز �ـ� ذ�ـZ، و D�E�Qة إ��Z&ز ــ ��� ا@�&ط ــ أن ��أ ا�	�T&م ا�D�E�Q وا��&رة .- ا��آ!D ا@و�� وا�D�<�W إذا آ�>n ا�  U

'~>�� �Eاء�K -. ت�Q�[ا -�، و�ا �	= g&ت ا]��م وU ه	9	�5 �+�9D إذا �� Zة ا��. .- ا� 

��ت ا� ـ�ة ، .!�� ا�	�T&م ا]��Eن ����i وا0 D�<�Wا���اءة .- ا��آ!��5 ا@و�� وا� Uة وأذآ�ره� ا��5	4 ا]��م �� ا�	�T&م �j~ً� �� أ.!�ل ا�  Uو

 �>W5ـ�ـ و ـ آ'آ� ا��آ&ع وا��Z&د ، وE U!��5 ��5�!�5 .- ا@K&ال D!��5� D ا]��م .- ا@.!�ل آ���آ&ع وا��Z&د����� و.I وDQ�F ا�	<�Qد �= ر

95ــ� .ـ- ا�5�ــ��� ��ZE UـC ر �	 ، آ ، وZ&ز �Eك ا�	�5�!ــD .ـ- ا�65ـ�9 ا@�ـ�� �!ـ'ر Z&ز ا���5م .��9 ��� ا]��م U �<T. ة ا]��ام���+E Lذ� ��

. ا�&اZ�. �ً���� C0&ز ��	�T&م أن ��� 4�K ا@��م 

»�����١٠٢ «:��Eر&g ��� Lة وذ���D وان آ�ن ا]��م �K ��أ .- ا� �	Zم .- ا�&�T	4 ا���Z&ز أن  :

، .9<ـ� +ـ�� وـ��4 .ـ- ا� ـ�ة و5ـ��= �ـ=» ا@و��« �� ا��آـ&ع أن ��4 .- ا��آ!D ا@و�� .- ��ل ا���اءة أو �<� ا��آ&ع وإ�� �Kــ4 اU>95ــ�ء 

��E آ	� �& د�4 �!�9 �� أول ا� �ة g 4	+، و . ا�	Y��. ���&�T إن آ�>&ا وا��QK و�آ= أن آ�>&ا راآ!��

»D�<�Wا� «�� � �، وأ�� �& أ>95- ا]��م �ــ� ا��آــ&ع .ـ dء�>u4 ا��آ&ع أو أ�K D��	Zن د�&�� .- ا�&+، وCZ أن  أن ����k -. 4 ا��آ!D ا@و��

 fــ� .ـ- �!ــ!� Y� 53، .�ذا د�4�K 4 ا��آ&ع أو .- أ�i�>u �/�� أن &ا�i ��ـ� أ.!��ـ� وأ.!ــ�ل ا]�ـ�م ا�ـ'ي  D!ا��آ d'ه -. D��	Zل ]دراك ا��Z�

 �ًW� ا@�&ر :

Cـ�ذا �0ـ2 ا]�ــ�م ��65ــ�9 و0ـ. ، �ة ا��9G ا���5ت L�E رآ!D أو�� ��	�T&م ورآ!D�<�u D ����مg �� D�<�Wا� D!م وا]��م .- ا��آ&�T	إذا د�4 ا�

�9 ا��	ـ�  ���ـ� أن �ــ�أ .� CـZ، وهـ- رآ!ـ�u D>�ــD ��	ـ�T&م  �! �ـ&م � �u �96595- ا]��م �� ا�> �5� �G5>��� ا�	�T&م أن T�95 �����م و

 D! �96 @>ـ� .ـ- أ�ــ� ا��آ 5��� ا�	�T&م أن  CZ�آ= و��Z �= ا]��م وه<�  �u ، ، ورآ!DW��u D ����م Z&ز أن ��أ .��9 ا�5�����ت وا��&رة

�= ا]�ـ�م  �D وET- ���5�����ت uـ� �آـ= �	Z��� I����� ا]��م أن �&م @>� �K أ>�9 ا��آ!D ا�DW��W .��965 ا�	�T&م و CZوه+ــ'ا .. ا�D�<�W و

. إ�� ��� ا� �ة 

���ـ� أن �ــ�أ ا��E�QـD وا��ـ&رة ان Cو0ــ YـKإذا د�ــ4 وا]�ـ�م وا �<@ ، �<� رآ&ع ا]��م 4����. D!�أو ا��ا DW��Wا� D!م .- ا��آ&�T	وأ�� إذا د�4 ا�

5	+ـ� �ـ� إدراك ا]�ـ�م راآ!ــً� إذا أEــ�  �� \ً� �ـTن  ، وان �� 	L�'� ��9 أ ، وان �� 	��9 �0ز �� أن +Q5- ���اءة ا�D�E�Q و�آ= �!� أ���9 ا]��م

. �Kاء�E �0ز �� �K= ا�D�E�Q وا��آ&ع �!� 

L��-ة ا��BK 
»�����١٠٣ «:D����� ا�	��.� أن � � ا� �&ات ا���� CZ، و���5 ��» ا��9G وا�! � وا�!�6ء«  .D�i�>u h� 5 آ �ة ا� �OE hدى ��آ!��5

: �jوط 

، و���اره�:» ا@ول« D.��	ا� =�K � Kـ= ا�ـ'ي٤٤N&	ــ� ا�� D.ـ��	ا� C� 5�Eو ، ، أو ��D�Q �� ا�'ه�ب وا]�ب �ً���ً� ذه��ً� وإ��E آ��& ��5ا



�ً���k D>!� ا��ZE �!� }36وزd ���.�ًا ��.� وه& ��� ا�	� .

»-<�Wء:» ا��>uUا -. �>�. ا5A	�ار ا�� � �!�م ا�!�ول 

»m��Wا� «:U ، وأ\ــً� أن &�ـً� ��u�u �9���، أو 	+m .�� ��5ددًا .- ا]D��K و D.��	ء ا��>uم .- �+�ن �� أ���6ة أ D��K[.� ا��	ي ا�&> U أن

 -ET�A �	آ �Q�ن ا��!��	� �&^<� أو ���d .- اuU<�ء Uن ا�	�ور ���&^� وا�	�� وا�</ول .�9	�  .

� � ارE+�ب ا���ام ��d�Q:» ا��ا�=« �. �]i�A d�QA ن&+. أن 

����gد �9&ًا:» ا�2��3«� d�QA ن&+ U . أن

+&ن �	� ���5 �!� آTه4 ا��&ادي:» ا���دس« U . أن

D آ����Ii وا�	�ح وأ�9��W	� و�� آ�ن �	�� .- ��ٍ� وd�>+A .- ��ـٍ� ��ـ� و5&0ــ�:» ا����=«�QA D>9� �� �� اء&A ، �Q�ا� ��Wن آ&+ U أن

 ���Wوأ� ، . آ4 &م إ�� ��� �	�� و!&د

»���Wو��ا.��:» ا� D�>+�5&ا�0ون .- �<�^�� ا�	ا���� ا� Lأه4 ذ� d�G< ���� ا���� �	��ار 5&ارى  �!5�، أي  . أن  4 إ�� �� ا���5{

<� أ�ـ� ا@�ـ&ر:» �����١٠٤« � I��5ـإذا I��E ا���Q وا�0ًا ���6وط ا�	���5ــD آـ�ن ��ــ� ا�	�ـ�.� أن �ـ5	� .ـ- g �� �Eـ��E �ـ��� 

 D���5ا� :

. ا�	�ور ���&^� أو ا�	�� وا�</ول .��-١

. K � ا]D��K .- �+�ن �!�� ��6ة أ�م-٢

٣-��. D��K[ا � K دون �� �ً�& ��u�u ��!� 4�� -. ا����ء .

. .�>� �I��E �5 أ�� ه'd ا@�&ر ��5Eل و�5Q�F �� ا�� � إ�� ا�5	�م ���� <�QA �6ًا �0�ًا

»�����١٠٥ «:Du�Wأ�� ا@��آ� ا� ��	&د ���&^� وا� �	ا� :

��دة-أ �Aرأ s��� ن&+. ا�	�� ا@�g- ا�'ي ُ<�C إ��� ا�36{ و

�	�d-ب D��� ��. ���� أن � m��� �� �ً>+�ًا و���� d'3E+�ن ا�'ي أ	ا� .

، آ��'ي ��� .- ��� ��� �[�ض ا�!	4 وا��Z5رة أو ا��راDA أو >�&هـ�-ج  �ق ���� أ>� ���.� .�� U m��� D�ا�	+�ن ا�'ي أd'3E ���ًا ��5Qة ^&

. ��ة A<��5 .	� زاد 

»�����١٠٦ «:، ���ـ� ا��5 ـ�� Cو0ــ �ً��	E D�iة أدا� � -ET��ل �� d� K .�ن آ�ن ذ�4�K L أن  �u م��� K � ا]D��K .- �+�ن ��6ة أ

. وإن آ�ن �!� ا]��Eن ��9 .�+	� ا�5	�م ��5 �3ج �� ذ�L ا�	+�ن 

5!�� .�� ا�� � .g ��Q&ر أه	�9:» �����١٠٧« =N&� -. �E�g �Eأ �� :

١-�E�g h E ا� &رة d'و.- ه ، ���� ��&0&� �، أو 90ً �6= ا��5 �� ��	��.�E 4gT� �>� �ً90 Lن ذ�&+. أن 

��ــ� ا@�ـ&ط إ�ــ�دة-٢ ��/�E ا� &رة d'و.- ه ، ، آ	� إذا 490 أن ا�	��.D ا�	�C0&E D�Q ا�� � أن +&ن ذ���9Z� L ����+� .- � &ص ا�	&رد

 ����� K\�ء . nK&ا� -\� �!� Uإ �+���� ��!، و�& ��  . ا� �ة

٣-D����م .- ا� &رة ا���E �	ا� &رة آ d'.�، وا��+� .- ه��	ا� ���. أن +&ن ذ�>� L���d�QA �< أو >���>� و0&ب ا�� � 

��.� ا]��KـD .ــ- �+ـ�ن وKّ ــ�:» �����١٠٨« ، >!� إذا K � ا�	 ��E و�/��5 ا]��دة أو ا��\�ءg n��� م�	ا�5 ���� CZ =N&� -. � ّK ��

��� ا��5�Uط ا��/و�-  ->�� ������� �� .&0&ب ا]��دة  �u م�	ا�5 �	ن �+T� ��9Z� �E�g -. .

»�����١٠٩ «:�E�g ��T. ًا�.��� nK&وإذا آ�ن أول ا� ، d�QA ا��5 �� ��ل ���� C0و �.�A �5� �E�g ��T. ًا�N�� nK&إذا آ�ن .- أول ا�

���� ا�5	�م .��!��ة .- ا��5 �� وا]E	�م �&nK أداء ا� �ة دون وnK و0&��9  C0م و�. ��5 أd��� �E أو K � ا]D��K .- �+�ن ��6ة أ

»�����١١٠ «:D!�أر =Nم .- �&ا�	.� ��� ا�� � وا�5��	��35 ا���D+�ud���� s ا�	!G	D وا�	�<D ا�	<&رة وا�+&.D و��م ا�����:  �	�.

 C<�0 4آ �� �ً���j �ً��6� ذرا�.ا��6Y �	��ار �	�D و

 �MCء ا�'Bة
»�����١١١ «:Lذ� �� �>W5�، و nK&ؤه� ��رج ا��\K ���� C0�95 وKو C�5 ذه� D�^�� �9� �Eأو أ D��&ا�� D\�Qد ا�O �� �� :

١-dوا���5ر ��!Q� ء�	k[ا �+. �� .�ت ا� �- وا�	Z<&ن وه+'ا ا�	[	� ���� إذا �� 

. �� .�ت ا���fi وا�<Q��ء أ�م رؤD ا��م-٢

٣-�g@ـ �� .�ت ا�+�.� ا»�E�	ا� ��k «.

»�����١١٢ «:dـ�ؤ\K CZ، و�+� �� Q&ت .- ا��\�  ، .- ا���Q أو .- ا��\� Z&ز K\�ء ا� �&ات ا��&��D .- أي وnK �� ا���4 أو ا�<�9ر

K CZ\�ؤK d �ًا وإن آ�ن .- ا��\� �Q�ت .- ا�&Q، و��  �Q�وان آ�ن .- ا� �ً��	E .

»�����١١٣ «:nK&ا� ��� D������ .- ا��\�ء ر C0و Lأو �!+2 ذ� d��� -. .�ًا���95 �Kًا .- أول و�N�� ة آ�ن�. �� .��5E ا� 

Zــ&ز K\ـ�ء gـ�ة:» �����١١٤« �، .ـ &م وا�� �� ��i�6!وا� ��9Gآ�� ��gأ �� �ً�E�� آ�ن �� Uا��\�ء إ -. D��&ا� �&ات ا�� ��� C�E�E U



�ة ا��9G �� ذ�L ا��&مg ء�\K 4�K م&. ا�! � �� 

أو:» �����١١٥« \D �!'ر و�� �\�9 �= ا�5	+� �<� ��5 ��ت .��U&ط و0&�ً� أن �\ـ��9 �<ـ� و�ـ�d ا@آـ�� إذا �ـ� +ــ� gـ[��ًا�Q�5 ا�E�. ��

، آ	ـ�  L�'ـ� dـ��k �0T5�Z&ز أن  4� ��Q>� ا��\�ء �j������ أن  CZ Uو ، Lذ� ���� CZ �� Uوا �uار �� �ً�&>	� �+�Z<&>ً� ��� و.��E و�� 

�� ا�&�� ا@آ��  Y��+5ا� s�A ة�. أ>� �& ��Eع 3j{ ��� ��\�ء ا� 

 BKة ا�NOت
، وو�95K .- ا�+�ــ&ف:» �����١١٦« ��� ا�U&ط D�/�/ع ا�&Kو �>� �ً\، وأ �<� ا�+�&ف وا�3�&ف CZEو ، �تzة ا�g D�0ا� �&ات ا�&ا ��

 �9�&Kو �>��ء وا@�&ط .- ا�/�/�D ا�	��درة إ���9 Z<Uم ا�	E إ�� �	9u&ف �� ا��5اء ��و�وا�3 .

�ـ�أ jــ�~ً� �ـ�:» �����١١٧« �u ، D�E�Qرة ا�&A أ��، وZ/ي .- آ��95�Q أن ّ+�� و �ت رآ!�5ن و.- آ4 رآ!� �9>� D	�D رآ&��تzة ا�g

، وه+'ا إ�� أن �5 ا��&رة �!ــ� ا���ـ�م  �آ= �u ، �9!�K m�� �� &رة�ا� L�E �� ��� أ 0/ءًا�K ا��آ&ع �� �Aذا ر.= رأ�. ، �آ= �u ، A&رة أ��ى

�ـ&م .�ETـ-» أي .- ا����م ا�2��3« �� ا��آ&ع ا��ا�=  �u ، ��E �ZA �ZAد و&Z�ه&ى إ�� ا� �>� �Aذا ر.= رأ�. ، �آ= ا��آ&ع ا�2��3 �u

 D��&ة ا����965 و��� آ	� .- ا�  �u ، . .- ا��آ!D ا�� D�<�W	4W �� أ�E �� .- ا��آ!D ا@و��

، وإذا �ـ� !�ــ� �ـ� �ـE �5ـ�:» �����١١٨« ���ـ� ا��\ــ�ء Cء و0ــ�� ��>ً� أو >���>ً� �ـE �5ـ� اZ<Uـ 4 إذا ��� ���+�&ف أو ا�3�&ف و�� 

 �ً��E &ف�&ف أو ا�3�ء .�ن آ�ن ا�+�Z<U« ا�	2 أو ا��	ص ا�6�K م�	E 4	j أي «CZ �� Uا��\�ء وإ C0و.

�
 BKة ا��3
»�����١١٩ «:، Dـ!	Zــ&م ا�ه- 5�EـN&� 4ــ= gـ�ة ا�9Gــ� .ــ-  ، و -ETـ�A �	�9 ���5��3 آ>�، وE	�5ز  h� ة ا���ة ا�Z	D! رآ!�5ن آ g

 �95K�9 و�& .- أول وGة ا��g و��� أداء D��. و��35 ا�	+�Y ــ .- ز��><� ه'ا ــ ��� ا��\&ر .��9 .�	� إذا ا�K	n ��6و^�9 ا��6

-ET�ة ا�Z	D! وا50U/اء ��9 �� g D�g -. !��5ة	و�� ا��6وط ا� :

��د ا�	�56آ�� .��9 �� �	�D أ��ه� ا]��م-أ 4� Uو D�. أن OEدى 0	�

�D-ب �	Zة ا��، و5&.� .- ا� �ة ا��6وط ا�	'آ&رة �  �D �� ا�!�ا�D و��kه��	Zوط إ��م ا��j 5&.� .- ا]��م ١٠٠-�U٩٩ـ� ا�	�ـD�T« أن 

«.

. أن E����9 ����5ن �� 4�K ا]��م-ج

�<� �9��D. أ� �� 4K	�D آ��& ��5ات و> Y آ��&��5-د �� QE ��� أ��ى .- �+�ن D!	0 ة�g �9���E U .أن

 أ��م ا�'�م
، و�� ا]��م ا� �دق D���A[ا D!�� أ.�� &�ً� �� �9j ر�\�ن ــ �ـ� دون �ـ'ر ـــ«: أ>� �Kلgu&م �9j ر�\�ن �� أه� ا�&ا��0ت .- ا��6

.»��ج روح ا]	�ن �<� 

�56ط .- و0&ب g&م �9j ر�\�ن أ�&ر:» �����١٢٠« :

أو-١ Lذ�ـ ��  �Wا�<�9ر أو أآ Y < ك إ����ا]� �� I��، �Tن ��O ��� ��م �	�  ���� �>�	E C�5�، وان آ�ن  ��� ��k ا����� CZ �. ، ا���&غ

 ����5!&د ا� ّ&م و 4 ��5Kأ .

. ا�!�4 و��م ا]k	�ء-٣-٢

٤-�	9>� h  U CZ ا� &م ��� ا�	�أة ا���fi وا�َ<Qَ��ء �4 �. ، . ا���9رة �� ا���f وا�<�Qس

، آـ4 ذ�ـL ���	�ـ�ار ا�	!5ــّ� �ـ�-٥ ��� ا�	�f ا�'ي \ّ� �� ا� &م آTن Oدي إ�� �jة ���N أو �i�Qj ��TE أو ز�دة أ�	� CZ �. ، ��م ا�\�ر

. ا�'ي �� �ZE ا�!�دة ��5	ّ�� 

 4W� �� h ه'ا ا�36{-٦ U �Eُ َِِِ� .�� ا� �ة �4 �QA -. آ�ن �� ���CZ ا� &م  �. ، : و�W5<� �� ذ�L. ا��\� أو �� ��+	�

 g h&�� وK U\�ء ����-أ �<�. ، ��� �� �!� ا>�\�ء ا�<�9ر �u م� . �Q�ا� &م .- ا� D�g م�!� �. �� آ�ن �0هً

��-ب ���� ــ ��� ا@�&ط ــ أن +	g 4&�� و5Z/ى CZ �<�. ، . �� ��ج إ�� ا���Q �!� زوال ا�6	2

��-ج -Q5+���� ــ ��� ا@�&ط ــ أن <&ي ��gم ذ�L ا��&م و CZ �<T. ، . �� و4g إ�� أه�� 4�K زوال ا�6	2 و�� �!5	��Q� 4ًا

D�T�	��5م ���>� .- ا�	4 إ�� �� ا���5{ ا� Z&ز �	� أراد ا��4�K �Q ا�/وال أن d��� -. ��Q أو �!� ا��3وج �<� �� ��  U١٠٣«ه'ا و «.

»�����١٢١ «:-�n�W ه�ل �9j ر�\�ن �	�  :

١-��Q>� }36ا� dا�. أن 

�0 ه<ــ�ك �&ا�ـ4-٢ &E U ، و>� ــ� �ــ'�L أن �ً	 أن �96 ��ؤ�5 ر0�ن ��دUن �= ��م ا�!�� ���5jTه9	� و��م و0&د �!�رض �6ـ�9د9E	� و�ــ& �+

ّ��� ا��ؤD �<�9 إU ه'ان ا��6ه�ان �D آ���ة �� أه��- ا���� و�� �	495 0A& ا� �	ا��96دة آ d'ل ه&�K �� DK&!� .



�u&ن &�ً� �� j �9j!��ن-٣u -\	. أن 

٤-D��م ا�	��iــD وا�	�ـ	&� �ن �E&�u .ـ- وAـ�4i ا]�[ �uأ Uو ، L�'� ن�>~	^U�5 .�� 4 ا�!�� أو ا�<� ا�<�س رؤ �956Zـ&ز. أن �6= و Uو

�D .ـ�ذا أ>+6ـY أ>ـ� آـ�ن �ـ�  	� .ـ- ا�' �، وZ&ز j D�>� ��&gــ!��ن أو K\ــ�ء  g&م ا��&م ا�'ي L6 .- آ&>� �� ر�\�ن �� � أ>� �� ر�\�ن

 �� �Q5ر�\�ن اآ .D���5	ا���ق ا� ��T� �5��� -. ل�Z&ز ا].��ر .- ا��&م ا�'ي L6 .- ا>� �� j&ال إU إذا n�u رؤD ا�9 U �ً\. وأ

�kوب ا�6ـ	2 �ــ� 0	�ـD أjـ��ء E�ـّ	� �ــ:» �����١٢٢« 
 E!��� �� أول ا�ZQـ� إ�ـ�  » ا�	�Qـ�ات«ا� &م ه& ا]���ك �� � ا�35\=

: وه-

\� � �D ا� &م اUآ4 أو ا��6ب �[�� �	� آ	� إذا >�- T. ��&gآ4 أو �jب-١ Uو ، � آ�ن أو آ��Wًاً��K ا@آ4 وا��6ب �	!ّE .

٢-Uً&!Qو� �ً�. Eّ!	� ا�Z	�ع .- ا���4 أو ا���� .�

\� � ـ�D ا� ــ&م ا5�Uـ�م-٣ Uو ، D0ا�/و D����5 � �� ���K �9'.� وإن آ�>D���� n .- �� ذا�9E آ	 D�ا5AU	<�ء أي إ��اج ا�	<- �Tي ^�

 ��&g ��Q، و�& �� [5�4 ا�	���5 ��5 أ>�\� ا�<�9ر ��  . أu<�ء ا�<�9ر

. E!	� ا��-ء-٤

٥-4i&ا�ا� �� d��]� ء أو�	��5ن ����Uا �	!ّE .

٦-��&Aر ���.eأو ��� أ�� ا@i	D ا�	! &���E٧ّ!	� ا�+'ب ��� ا
 و

D ا@��� ا@���� ه- ا�U&ط �/و�ً�-٧��Qو� ، Iا��� -. ��G��]إد��ل ا�[��ر أو ا����ن ا� �	!ّE .

، وإذا �� 5	+� �� ا5kU��ل �	�ض:» �����١٢٣« �ZQا� =������ أن [5�4�K 4 أن  C0ء ا���4 و�>u�9 ر�\�ن أj -. }36ا� C>0إذا أ

، و�ـ& E!	ـ�ا Eـ�ك k�ــ4  ����9 أن 5]E�4�K 4 ^�&ع ا�ZQــ� C0و ����� ا��5	� وآ'�L ا�	�أة إذا ^�9ت �� ا���f أو ا�<�Qس ��ً C0أو �!'ر ��� و

 Dـ�ك .�ـ� �� ـ� ا����ـ�إ�ــ� ا]� D.ـ�N[�� ا��ــ&م Lـ�ء ذ�ـ\K �	 9��� Cـ� و0ــZQ�5 ^�= ا�� �>� 4ا�D��>Z أو ا���f أو ا�<�Qس و�Eك ا��5	� ا���

 D���	ا� .

!� ^�ــ&ع:» �����١٢٤« � U���5 إ� ���5ٍد أو d��k ـــ .ــIQET أ>ـ� �ـ� U ــ d��5<U�� �ً>~	4 و���]�� ��� أ�9j -. C>0 ر�\�ن ��ً� .<�م >�و

 D�&������ K\�ء ذ�L ا��&م  C0و �ZQ���5 ��5 ^�= ا��، و�& ا�u ���5A >�م و��  ��&g َِhg �ZQا� .

، أو ��ـ- ��ـ� ا�Z<��ـD إ�ـ�:» �����١٢٥« 	�ع أو اAUـ5	<�ء Z�9 ر�\�ن ��@آـ4 أو ا�6ـ�ب أو ا�j �� م&CZE ا�+�Qرة ��� �� أ.�� .- 

، آ4 ذ�L �= ا�!	� وا��5�Uر �� ��k آ�d وU إ��0ر  �ZQع ا�&�^ .

، و+Q- .ـ- ا]^!ــ�م إ��ـ�ء آـ4 .��ــ�: وا�+�Qرة ه- �� آ4 &م �� أ�م ا� &م �ً>�+�� ��5A أو إ^!�م ، ��!��55� ��9j م&g أو ، D�Kر I5�

 ���Qا��!�م إ�� ا� �	u =.ى د/Z Uو ، �ً��!^ �	��Du أر��ع ا�+��& �kام �� ا�5	� أو ا��<�D أو ��kه	� �	� u .

»�����١٢٦ «:dـ- إ.�ـ�ر. ����� آ�Qرة . Lف ذ��، وأ�� ا��Zه4 ا���^= �3 �� �Eأ �� D��Q	�ا�!��� �&0&ب ا� ��م و ���إ>	� CZE ا�+�Qرة 

0&ب  !5ـ�� .ـ- و U ، >!ــ� �� ا�+Qـ�رة �� CZE �� 4 ا� &م�� U  � أو أ!5A	��Q� 4ًا �����5د أ>� ��. Y��+5ا� �ّA �ُ!� ���، .�& ا���5 أ>� �� 

. ا�+�Qرة ا�!�� �&0&��9

»�����١٢٧ «:�&�- ا�!�� Uإ D>�م ا������ K\�ؤd��k -. d �� أ C0�9 ر�\�ن �!'ٍر أو ��و>� وj م&g �E�. �� »��N@وا ��Qا� «�.ـ

، و�W5<� �� و0&ب ا��\�ء  �ً���� �	9�&g ز&Z :

D أي 5 �ق �ـ�ل-١�Qا� ����، و �<� ا��\�ء s�� �<T. D>�ع ا�&	Z� -. +� �� ا��\�ء	5 ��. -E@إ�� ر�\�ن ا �N�� �	5Aا�'ي أ fا�	�

�ً� �� ا��!�م ��E &��+أر��ع ا� Du�W� م&. آ4 

، و�+ــ� ـ�.!�ن-٢ dـ�ؤ\K ـ�	9��� CـZ Uا� ــ&م و �	9��� CZ U �<T. D�60ً� و��� �	9� C��ا���6 وا�D3�6 إذا E!'ر ���9	� ا� &م أو آ�ن 

 �	9���� j-ء . Uوإ �	9���g -. D&رة ��م E!'ر ا� &م �Qا� .

٣D3�6+� ا���6 وا�� �	وي .�ن �+� Uء و�	�6ب ا�.ـ ذو ا�!��ش أي ا�	�f ا�'ي 

��ه� .�>ـ� Zـ&ز �9	ـ�:» �����١٢٨« ، وا�	�D!N ا�����D ا���� ا�5- \� �9ــ� ا� ــ&م أو \ـ� �& ا����4 ا�	��ب ا�5- \� ��9 أو ��	��9 ا� &م

 D�Qا� �	9��� CZ���9	� ا��\�ء �!�d آ	�  CZ. ا].��ر .- �9j ر�\�ن و�+� 

�ث:» �����١٢٩«W �ـ� آـ4 ـ&م � �Qًّا آ�	� dو�& أ�� ، -Ez�5 إ�� ر�\�ن ا>A ء�>uن �� أ��E[�9 ر�\�ن .�@و�� �� اj ء�\K ���� C0و ��

 �ً\�	� أ ��]� ���T5ا� -. Lوا@�&ط �/و�ً� ذ� ، . أر��ع ا�+��& �kام �� ا��!�م

آ4:» �����١٣٠« -�!، وه- إ^!�م ��6ة ���آ��  ���� ا�+�Qرة n�0و Lو�� .!4 ذ� ، Z&ز ا].��ر .- K\�ء �9j ر�\�ن �!� ا�/وال U

�Du أ�مu م�g �+	5�Du أر��ع ا�+��& �kام �� ا��!�م .�ن �� u �9>� وا�� .

 g h&م ا��5&ع:» �����١٣١« U»C�5�	ـ� آ ـ&م» ا��� Cـ&م وا0ـg ـ����\ــ� � ــ��5 أن +ـ&ن  Uو ، \�ن ���� K\ـ�ء jــ�9 ر� �	�

.ا�+�Qرة وK\�ء �9j ��k ر�\�ن 

P!م ا��أ�



���!E 
، �Kل ا D���A[ا D!�ـ�« ا��7 �� أه� ا��Qاfi .- ا��6 ->k  
� و�� آ�Q .�ن اً��A ��5ع إ���Aأ �� nا�<�س �7 ا��� ��� 
و

��I .��«: أ>� �Kلuو.- ا�	�وي �� ا]��م ا� �دق» ا�!��	��  U �م �� 	<!� �� ذ�Y�ZE D0�� L �� أو ��ضA[ا DZ� 7��� ��ت و�� 

9&دً� أو > �ا>�ً�  n	��. �!>	.» ا��7 أو ���Aن 

��5��5 �5&.� ا@�&ر ا�D���5:» ١٣٢ا������«Aا I��5Eو ، CZ ا��7 ��� ا����� ا�!�4K ا�	���5= :

��D ا���ن-١A :أو ا��9م f�	��. ،��Q>� 7ة ا���j��� �� �ً>+	5و� �<�� -. �ً���g ن&+5	+ــ� �ــ� أداء ا��ـ7» آ��� ا���« �Tن  U ا�ـ'ي

 ��Q>� 7ة ا���j��� �� �Q!��دة  4	�5E U ، أو آ�>U �E�j��� nداء ا��E 7��D�6� �� C و��0ً� �ً�i�9< .

��� >Q�� و���� و���N .- ا���I و�<� أداء �<�LA ا��7-٢ D��. ا@�� وا��

٣-U ، أو ذه��ــً� .�ـs ــــ �	ـ� E&.� ا]�+�>�D ا�	�����Q< D��]5� Dت ا���9E����5� 4+� 7 �� رA&م ��jTEة ا��7 وا�Z&از وY���+E ا���Q ذه��ـً� وإ��ــً�

 Lو>�& ذ� D� ا��0&ع إ�� ���d ــ وأ0&ر ا��+� .- ا���ر ا�	��DA وY���+E ا�	&اد ا�['اD�i وا@دو� .

، .�& E&.�ت �36{ �� ذوي ا���4 ا�	��ود ����ً� ا��ــ�رة ��ـ� 0	�ـ= >�Qـ�ت-٤ �Eد&� �>��� .- ��ج ��دي &K7 .- و��� dأداؤ C��5 U أن

!�5ــ�  U ، .	Wــ4 هــ'ا ا�6ــ3{ �&دD�&! � �E ا5A!�دة وN!� ا�	�دي �� �0� وآ	ـ� آـ�ن أو�K Uًــ4 أداء ا��ـ7 �>�ا��A �>+� 7&ف �= .- ��ج 

. �+�Qً� ���'ه�ب ���7 

٥-nK&ا� -. D!�ا� :-. 7��� D، .�& � �n �� ا]�+�>�D ا�	�د �Tن +&ن �� �5�= �� ا�&�� nK��Q إ�� ا@��آ� ا�	��DA وأداء �<�LA ا��7

�ة �j D�6و�+� ���ج و� Lذ� �+	5�D~�95� = �����5ت ا���Q إ�� ا��7 ــ �� إ�gار ا�Z&از وا���jT5ة و���jآ4 ذ�L ــ أو آ�ن  U ��T5� nKو

���� ا��7 .- ه'ا ا�!�م و���� أن ��Q5 �	��ــ� @داء ا��ـ7 .ـ- ا�!ـ�م ا��ـ�دم أو .�	ــ� �!ـ�d إذا آـ�ن  CZ U Dا���� d'4 هW� -Q. دة�� 4	�5E U

Dام ا���د�&�. ���K -. �ً!>5ارة >Q�� ���D�<�+ ا���Q ���7 .- ا@

�� CZE »d��k اD��>5AU .- ا��7:» �����١٣٣« 3{ ���7j ل�Aأي إر «Du�u تU�� -. :

	+<� �!�9 .!4 ا��7 �	�ض أو أي ��Ii ���:»ا@و��« U ، و�+<� آ�ن .- ��ل . إذاآ�ن ا��K }36درًا ��� ��Q< ���TEت ا��7

»D�<�W+ــ� �<ـ�:» ا�	ــ4 ا�5�T U m� �<� ���C �� ا@Aـ��ب �� /Z��� ا��7 و Y!N �5� 7�إذا آ�ن �5	+<ً� �� أداQ>� �i�� 5.���h و�� 

 �ً��U .

»�ًW��u «:�>� 7��<� ــ �� �Eآ�5 ــ ��  �0T5�. إذا آ�ن �5	+<ً� �� أداء ا��7 و�� �7 ��5 ��ت .�CZ أن 

�Du أ>&اع:» ١٣٤ا������«u ����� �+ـD: ا��7  �!ـ�  d�>+ــA 4آ4 �ــ� آــ�ن ��ـ DQ�Fوا@ول ه& و ، ، و�7 ا���ان �7 ا�5	5= و�7 اU.�اد

، وا��zان وDQ�F �� آ�ن �� أهD+� 4 أو �� آ�>n ا�	��.D ��� ��ــA 4ـ+<�d و�+ـD أKـ4 �ـ� ا�	�ـ�ار  ا�	+��D أآu �� �W	�D�< وu	�>�� آ��&��5ًا

. ا�	'آ&ر 

��� C��k ا�	�O<�� �5&ا�0ه� .- �<�^D�>+A I �!��ة �� �+D ا�	+��D أآـ�W �ــ� C0ا�&ا �<@ ، s�. =5	5ل �7 ا��	�T� /0&� ح�j -�و.�	� 

. u	�D�< وu	�>�� آ��&��5ًا 

�ـ:» ١٣٥ا������« �ـ» ا�!	�ة«Y�T5 �7 ا�5	5= �� ���دE ��E�	� ا@و�� D�<�Wا��7« وا� «Cـ�أ�ـ&ر � Dـ�	5ـ= �	ة ا�5�	� -. CZEو

 -E@ا C�E�5ا� :

١-n�K&ا	ام« ا]��ام �� أ�� ا����� D  3	ا� I^�>	ا� «.

. ا��&اف �&ل ا����A n= ��ات-٢

�ة ا��&اف ��Y ���م إ��اه��-٣g .

. ا��!- ��� ا� �Q وا�	�وة �A= ��ات-٤

. ا�j }�� �� �5-ء �� j!� ا��أس أو ا����D أو ا��6رب-٥

��6 أ��ًا Du�u =5	57 ا�� -. CZ: و

١-D��+	ا� D+� �� ا]��ام .

. ا�&K&ف .- ��.�ت &م ا�A�5= �� ذي ا��DZ �� زوال ا�6	2 إ�� �kو��9-٢

. ا�&K&ف .- ا�	/د�DQ ���ارًا �� ���D ا�!�� إ�� ^�&ع ا�6	2-٣

&م ا�!�� ���= � ��ت-٤ D��!ة ا��	ر�- 0 .

٥-�>� -. I. ا�'�h أو ا�<�� &م ا�!�� أو .�	� �!�d إ�� أ�� أ�م ا��65

. ��j I!� ا��أس أو ا��5 �� .- �<�-٦

.» ا�/�رة« ا��&اف �����n ^&اف ا��7-٧

�ة ا��&اف ��Y ���م إ��اه��-٨g .

. ا��!- ��� ا� �Q وا�	�وة-٩

. ^&اف ا�<��ء-١٠



�ة ^&اف ا�<��ء-١١g .

١٢-DZ�6 �� ذي ا��� -<�Wا� D�6 و����. ا�	��D��� �>� -. n ا���دي 

١٣-�6� -<�W�6 وا���ث .- ا��&م ا���دي Wر ا��	Zر�- ا� .

، و��9 ا�+Wــ�� �ـ� ا�g& 3ـ��ت وا@�+ـ�م �	ـ�:» ١٣٦ا������« ���!E 
 �ً!\3E �iأدا �� �� U ���دي 4	�آ4 وا�� �� أ.!�ل ا�!	�ة وا��7 

 D��Aر �<���� nQ�+E »7ا�� LA�>� «Dــ�Q]9ـ4 وا�Zا� Dـ��ـ= .� �\D ا]�D�9 أن 5!�� أ�+���9 � &رة وا.�ــD �~ــ�Qا� d'وم أداء ه� �� ��!. ،

..�<�{ ��Z أو ��4 .�5/�� ا]��دة

 أ��م ا���Qة
��E Uـ4 �ــ� ، و�K ورد أن ا� ـ�ة D	�ت ا����>�D ا�+�zوا�� �� ا ��k -. ة� ��� ���!Eرك و��E 
، و�K �K>�9 ا D���A[ا�/آ�ة �� أه� ا�&ا��0ت ا

 ��	�K ���، وه-  �9!<��:

 ز�Qة ا%��ال
: CZE ا�/آ�ة .- أر�!D أ��jء:» ١٣٧ا������«

. وا]�4 وا���� ��5 ا���Z&س» ا�	!/ وا�\Tن« ا�[<� ���	��9: .- ا@>!�م-١

٢-D\Qوا� Cا�'ه �� D. ا�!	�ت ا�<��

٣-D!�4 ا@ر�g��	ا� -. :C��/وا� �	وا�6!�� وا�5 D�>ا�� .

٤-D�K&��95 ا�	�K ع�QEار �>� �9!�� � �� D</3	ا� =i�\ا@�&ط ــ وه- ا�� ���. .- ��ل ا��Z5رة ــ 

�56ط .- و0&ب ا�/آ�ة .- ا@>!�م أ�&ر:» ١٣٨ا������« :

، وه& ر�K �!�� إذا ��[�5 وn�0 .��9 ا�/آ�ة١ .ـ ��&غ ��ده� ا�< �ب

، وإذا ��ــ� �	ـ2 �6ــ�ة ./آ�9Eـ� uـ�ث jــ��d، وإذا ��ـ� �6ـ��: .Q- ا]�4 ، وإذا ��� ��6ًا ./آ�9Eــ� jــ��Eن إذا ��� ��ده� �	�ً� ./آ��j �9Eة

�	�ه� وإذا ��ـ� Aــ5ً�  �� D�<�Wا� D>�ا� -. DK�< �9Eآ�/. ��6�، وإذا ��� 5Aً� و d��j 2	� �9Eآ�/. ��6�، وإذا ��� �	2 و d��j =��9 أرEآ�/.

�= ا�	�Zل ه<� �'آ�ه�  U ، وه<�ك ��kه� �� ا@ر�Kم �	�ه� �� DW��Wا� D>�ا� -. DK�< �9Eآ�/. ��u�uو .

، وإذا ��ـ�: و.- ا�[<� d��j ث�u �9E��5 ووا�� ./آ�i�� ��� وإذا ، �6� ./آ��E�j �9Eن�، وإذا ��� ��Di ووا�� و إذا ��� ��ده� أر�!�� ./آ��j �9Eة

�� آ�j Di�� 4ة وا��ة �9	� ��� ��ده�  �9Eآ�/. �Wأو أآ Di�	!�وإذا ��� أر ،d��j =��9 أرEووا��ًا ./آ� Di�	u�u .

�	�d وإذا ��� ا�!�د ا@ر�!�� ./آ�� �9E�D> د��n .- ا��<D: و.- ا���� وا���Z&س �� D�<�Wا� D>�د�4 .- ا� =��E �9Eآ�/. ��u�u ده���إذا ��� 

�	�ه� �� ا���� وا���Z&س  �� DW��Wا� .

�Y �6ـ�اء أو �ـ� �9ـ� ا�!�ـY ا�<��ـn .ــ--٢ ، أ�� إذا آ�>n �!�&.ـD ـــ �ـTن &.ــ� �9ــ� ا�! D�!ا���� -��� .- ا�	�ا�E D	i�A ن ا���&ا>�ت&+E أن

� زآ�ة .��9. D>�ا� f!� -. &ــ و� �� Y�!Eُ �u -�. ا�	�ا

، .�& nK�A ��ة �!�5ًا �CZE �� �9 ا�/آ�ة .��9-٣ . E	+� ا�	��L أو و��� �� ا�5 �ف .�E -. �9	�م ا��&ل

٤-L��	ا� L�� -. -�6 وه� -<�W4 ا��96 ا�������9 أ�� ��9j �6ًا و -\	. أن 

�56ط .- و0&ب ا�/آ�ة .- ا�!	�ت ا�<��D ا�'ه��D وا�D�\Q أ�&ر:» ١٣٩ا������« :

١-�ً�.��g Uً��W� �6� D�	� Cا�'ه D�	آ ���E ٢٤« أنD�� «�9Eإ��اج؟٢,٥وزآ� C04 و�K�W� ث�u زادت �	�9 زآ�ة؟٢,٥وآ�>� .

�9E4 وزآ��K�W� D�	و� Di�� �95�	آ ���E أن CZ�. D\Qإ��اج؟٢,٥وأ�� ا� C0و Uً��W� ��6�. �<�9 زآ�ة؟٢,٥وآ�	� زادت آ	��95 وا��ًا و

٢-L��	ا� L�� -. �	�6 وه� -<�Wا��96 ا� �	9��� 4�����9	� أ�� ��9j �6ًا و -\	. أن 

٣-�ً.���9	� ��ة �!�5ًا ��9 ��N =� ا�/آ�ة CZE �. E	+� ا�	��L �� ا�5 �ف .�9	� E -.	�م ا��&ل .

� CZE ا�/آ�ة .- أ�&ال ا� �- وا�	Z<&ن-٤. ، �ًK�� �ً]��� L��	ن ا�&+. أن 

ZE UـC .ــ- ا�!	ـ�ت ا�<��ـD ا�'ه��ــD وا�Q\ـ�D:» ١٤٠ا������« ، آ	ــ� �	 9>� D�CZE U ا�/آ�ة .- Li��A ا�'هC وا�D\Q وا���- ا�	 ــ<&

Dـ/�Qوا� Dــ�Kت ا�&ر�CZE U ا�/آ�ة .- ا�!	 �ً\�� ا�5!��4 ��9 .- ا���= وا��6اء ــ آ�����ات ا�!W	�D�< ا�35E �K -5'ه� ا�<��ء ��/<D ــ وأ D0ا��3ر

 �Nا��� �<� � -. D�5او�	ه- ا� �	آ D\Qوا� Cا�'ه ��k �� D�. ا�	 <&

�56ط .- و0&ب ا�/آ�ة .- ا�[�ت ا@ر�= أ��ان:» ١٤١ا������« :

ــ-١ 4�K �	�. رب ــ���u	��g Diع وه'ا u �9.�Q0 �!� �9>� 4آ D�	آ ���E وه& أن ، ، و��ـ�ار ا�/آـ�ة ا�&ا0ـC .�9ــ� آ	ـ�» آ[ـ� ٨٤٧« ��&غ ا�< �ب

-� :'~>�� �9Eن زآ�&+E D�� 9&د أوZ� ا�/رع إ�� -�A �5ج� U m��� �	99��j�� ء ا�<�9 أو�	أو � ��	ء ا��	� n��A ؟١٠إذا.

.؟٥إذا n��A ����� أو ��D�z آ��	\�3ت و�� 99��j	� E+&ن زآ��9E ��<ٍ'-ب

!�5 �� .�<�ـC إ�ـ� ا��ــ�-؟٧,٥إذا ��� n��A	�� �Eرة و����� أو ��D�z أ��ى E+&ن زآ��9E ��<~ٍ'-ج U m��� �0ًا �ً��K �����إذا آ�ن أ�� ا� Uإ



C��]ا� .

، >!ـ� إذا ��ـ� أن ا�	��ـL ا@ول �ـ�-٢ �Eأداء زآ� ���� CZE �� ا���� Lذ� �!� �+�	E &�. ، أن +&ن ا�	� &ل �	�&آً� ��	+�I�!E ��� Y ا�/آ�ة ��

، و�!� ا��0&ع ��9 إ��� إذا آ�ن ا�	� &ل �K أ>4�5 إ��� ����6اء أو>�&d وd�k �!�م أ���رd �&اK= ا���ل  ���� إ��ا�90 C0و �E�3ج زآ� .

�56ط .- و0&ب ا�/آ�ة .- ��ل ا��Z5رة أ�&ر:» ١٤٢ا������« :

. ��&غ ا�	��L و����-أ

��g Uـ��.�� �ـ� ا�ـ'هC أو ��iـD و�	�ــD-ب W� �6 � D�	� D	�K دل�!، وه& > �ب أ�� ا�<��� ا�'هC وا�D\Q أي ��  ��&غ ا�	�ل �� ا�< �ب

 D\Q4 �� ا��K�W� .

. E	�+� �!�� ا�	!�وDN آ���6اء ،و�\- ا��&ل ���� �!�<� �� ��� K � ا�5AU��ح-ج

. ���ء K � ا�5AU��ح �� ^&ال ا��&ل-د

. E	+� ا�	��L �� ا�5 �ف .�� E	�م ا��&ل-هـ

ه&-و �ل ا�!�م �� A!� ا�+�DQ ه'ا و���ار زآ�ة ��ل ا��Z5رة� D�K&��5 ا�	�K fQ3>E U .؟٢,٥أن

: E �ف ا�/آ�ة .- u	�D�< �&ارد:» ١٤٣ا������«

�� E&.ـ��d، وا�Qـ�ق-٢-١ 5	+ـ� �9ـ�  �ًW� D.�� أو D!>g �� n�و�!���� و�� ��Q>� �5>A ت&K L�	 U ، وا�	� &د �9	� �� ا���Qاء وا�	��آ��

��&	�K L&ت  U . ��� ا����Q وا�	�+�� أن ا��W>- أA&ء ��Uً �� ا@ول آTن +&ن

، وه� ا�	< ــ&�&ن �ـ� �Kــ4 ا�<ـ�--٣ �9���ـD ا�/آـ�ة و��ــ���9 وا ــ���9 إ��9ـ� أو إ�ـ�uأو ا]�ـ�م٧ا�!����� ��Z� ــ��i�< أو -�أو ا��ـ�آ� ا�6ـ�

. ا�	�����5 

، أو �	�9ـ� ��ـ�-٤ ��	�� �9ـ�ف 9��0ــ� إ�ـ� ا]Aـ�م ، وkــ�� ا�	 �9 ���9 �ــ�.= ا�	ـ�ل إ��Aز إ/! �، وه� ا�	��	&ن ا�' �9�&�K DQ�O	ا�

 �9�Q<أ ����ة ا�	��	�� .- ا��.�ع ��� .

!�5&ن �� ا�/آ�ة-٥ �9<T. ���!ا� .

٦-D�، وه� ا�	�<&ن ا�!�0/ون �� أداء د&>�9 ا�	�6و . ا�[�ر���

، وه& � �ف 0	�4�A = ا���3 ا�!��D آ�<�ء ا�	���0 وا�	�ارس وا�	AO��ت ا���3D و��kه�-٧ 
. 4��A ا

�5�� �� ا�!&د إ�� ���d إD�Q< =.�� U ا�!&د إ���-٨ Uت أ�&ا�� و�Q< أي ا�'ي ، ، وه& ا�	��.� ا�	<��= . ا�� ا����4

أو:» ١٤٤ا������« +&ن �Eرآً� �� �ة U ، وا@�&ط �/و�ً� أن -g�!	ف ا�/آ�ة .- ا��  U ، وأن �ً>�O� ن&+�56ط .- �� �E.= إ��� ا�/آ�ة أن 

. �jر�ً� ��3	� أو ��Z5ه�ًا ���	<+�ات 

��W� �ً�	jدا.= ا�/آ�ة ه� �++&ن ا�	�I�5 ه�j	�ً� إذا ��  U ��� دا.= ا�/آ�ة آ��/وD0 وأن �5�Q< CZE �	� ن&+ U .و�56ط أ\ً� أن

 ز�Qة ا���Lة
: CZE زآ�ة ا���Qة ��6وط:» ١٤٥ا������«

، وه& ���4 ا���Q ا�	��5م �!<�d .- ا�	�D�T-٣ا�!�4 و��م ا]k	�ء-٢ا���&غ-١ ، .�ذا E&.ــ�ت هــ'd ا�6ــ�وط .ـ- ا�	+ّ�ــ��K Yـ4» ١٤٣« ا�[<�

CـZE ــ�� Lـ&اء .ـ- ذ�ـA ��&! �	�، و ��Q< ������ إ��اج ا���Qة  C0و ��Qا� ��� D��� �� �9 ر�\�ن إ�� أول 0/ءj �� ���@وب ا��&م ا�k

، وا@�&ط �/و�ً� إ��اE =� �90&.� ا��6وط ا�	D���5 ���ر>ً� ��[�وب أو �!�d إ�� زوال ا�6	2 �� &م ا�!��  d��kو ���� �5�Q< .

�L ا��Qـ�ة:» ١٤٦ا������« E -ـ�!+��Q� -Qة 3j{ وا�� �0ز �� أن  �� Uإ �Z، .Tن ��  ��&! �	�����Q�� C�5 إ��اج ا���Qة �<� و

<95- إ�� ا@��� �<�9 وه& !���9 إ�� .��� ��kه�  !�9 ��5�	4 0!Q�� >Q�� @�� أ.�اد ���5�i وه& !���9 إ�� ��� �<�9 وه+'ا  .

	� أو ا�/��ـC أو ��kهـ� �	ـ� +ـ&ن:» ١٤٧ا������« �ث آ��& �kا��ت �� ا��<�ـD أو ا�6ـ!�� أو ا�5u رب�� �� 2Q< 4آ �����ار زآ�ة ا���Qة 

. k'اًء ���kً� أو �� ه& ���	�95 �� ا�<�&د 

، وZ&ز ا�5ـ���T .ــ- إ��ا90ــ� .ــ- ـ&م ا�!�ـ� إ�ــ� زوال:» ١٤٨ا������« Z&ز إ��اج زآ�ة ا���Qة ��ل �9j ر�\�ن ����ً� ��� وnK و0&��9

��O إ��ا�90 �� أداء ا� �ة  U �ة ا�!�� وأ�� ��  ���9 .�@�&ط �/و�ً� أنg -�  U . ا�6	2 �	�

�� زوال ا�6	O��. 2ده� �� � ا����D ا�	���D �� دون >�D ا@داء وا��\�ء �E��. أ��اج Y�+	وإذا أ�� ا� .

��9 �	�ل ���:» ١٤٩ا������«��E ز&Z �. 5E!�� زآ�ة ا���Qة �!/��9 .

	�ل:» ١٥٠ا������« ����9 زآـ�ة ا� 4�E �	� آ����	اء وا���Q�� ة��Qزآ�ة ا� =.�E »D�Tــ�	ـ� ا�G<ـ�ة.» ١٤٣أ�Qـ4 زآـ�ة ا��EU ـً� ا>ـ�	��

��� دا.= ا�/آ�ة آ�@ب وأUم وا�/وD0 وا�&��  �5�Q< CZE �	� ة��Qزآ�ة ا� -�!E Uو ، -	jه� ��k =.إن آ�ن ا��ا -	j�9�� .

Z&ز >�4 زآ�ة ا���Qة إ�� ا���آ� ا��6�- وان آ�ن .- ا���� �� ��9��5 وا�U&ط �/و�ً� ��م ا�<�4 إ�� d��k �ـ�رج ا���ـ�:» ١٥١ا������«

.�= و0&د ا�	�I�5 .- ا���� 



أ��م ا�?�:
Dـ	iــ� أ�، و�K ورد اUه5	�م �T6>� .- آ��W �� ا��واـ�ت ا�	ــuT&رة  ����D ا�	��DA �<{ ا����ن ا�+�A[ا D!ا�3	I� 2 ���- ���ر .- ا��6

 nأه4 ا���E���5قAآ�� �[�� اT �� ����� أدا�i و =>5	 �� ���.، و.- �!\�9 ا��!� 

I�!5 ا�3	T� 2>&اع �� ا�	�ل:» ١٥٢ا������« :

١-�9��5K 4� �. ا�[<��i ا�����D �� ا�+�Qر ا�'

��35ج �� ا�	!�دن آ��'هC وا�D\Q وا�<��س وا���� وا�+��n وا�<sQ و��kه�-٢ �� .

. ا�+<&ز ا�	�D0�35 �� ��ا.<�9 أرNً� آ�>n أم �0ارًا أم ��kه	�-٣

٤-D>�	Wء ا���j@ا �� �	ه��k�0ن و�	وا� O�O5+&ن .��9 �� ا���3ج ���[&ص �� ا����ر أو ا@>�9ر ا�+��ر �	� ُ �� .

٥-dر&g f!� -. ام����� s�53	ل ا��. ا��

	�+� ا�36{ ��9D أو وD�g و�� d'�T �ـ� ا�	!&>ـ�ت-٦ �� �9�Wو� ، ��� C�+� أو ���زة أو أي D��>g رة أو�ZE �� D� �5�	وا@ر��ح ا� �iا&Qا�

n�W ا�3	�. 2	� E	�+� ا�	�أة �� ا�	�9  Uو ، �� ا���ق ا��3!ــ- و�ـ�» ا� �اق« وا�	����ات �� ��k ا�3	2 وا�/آ�ة �ًN&�و�� 	�+� ا�/وج 

 D��A�9 ر<T6� =0ا�E -5ءات ا��>W5AUا f!� ا������ �� د�ت ا@�\�ء و>�&ه� و�� 	�L ��]رث  ->Z	ض �� ا�&!» �<�9ج ا� �����« 

D��Aذآ�ت .- ر D>�!� وط�j �.&E �>�، و>�5 � .- ا�	��4i ا�EzــD» �<�9ج ا� �����« إ>	� CZ ا�3	2 .- ا@>&اع ا��D5 ا�	'آ&رة  .��5ا0=

 s�. دس��أ�+�م ا�<&ع ا� f!� ن��� ��� .

CZ ا�3	2 .- ا@ر��ح وا�Q&ا�i �!� اW5A<�ء �� �-:» ١٥٣ا������« :

�ـ-أ �	�.» �D<O ا��Z5رة« �� �g.� ا��E 4��A -. }36 ���9 �� أ0&ر ا�	�4 وا�	3/ن وا�+�9��ء وا�YE�9 وا�<�4 وا�\�اCi و>�&ه� و

�ت ا@�ــ�ى �	ـ�-ب�W>ج وا��، أي �� �g.� .- ا�	Tآ4 وا�	�6ب وا�	��2 وا�	�+� وا�<�4 وا@�uث وا�! �5 ��ل ا�!�م�i����� >Q�� و �.�g ��

�	� �ــ  !ــ� Aـ�.ً� و�Eــ'�ًا و Uــ� و�W	� -!��^ &ه �	ه� ���kت و��A�>	وا� D�����وا� D�>« .- ذ�L أداء ا��&ن وا��9ا� وY���+E ا���Qات ا��

D>�ا� D<O� «.

�� >Q�ــ� �� ــ أ�&ا�� �� >�� و�\��D .&�0 أن ��� أر���ً� Di�� ���E أ�Y د<�ر �ZE 4��A -. �.�g �� ��kر�E و�ــ� gـ�.� ًW� ا��0�5 ــ C�� ذا�.

�5 ��ل ا�!�م �i���6� أ�Y د<�ر �� D90 ا�3	2. و��/�� .- ه'd ا����D أن 3	2 ه'd ا@ر��ح ا���O�. D�Kدي  .

��ت وا�!��ــ� و>�&هــ� هــ& أول:» ١٥٤ا������« �� ا�9 �5!�^�ه� .- �!��j �ـ4 !�ـ�  D>9� �� 2�� إ�� ا�'ي D��>��� D<O	ا� D>A رأس

ه� .ـ- �!�jـ� آ��Z5ـ�ر  �^�!5 Dوأ�ـ� �ـ� �ـ� �9<ــ ، Dآ���ــ D>ـA إ�ـ� Dـ���، .	�i�. �� n� � �5ة �0ز �ـ� gـ�.�9 .ـ- �O>5ــ� ا� ز��ن � &��9

 Iـ� Uو I��وا�	&��QF وا���.��� .�أس A<�5 �� ��� ا��6وع .- اUآ5��ب و>DZ�5 ذ�L أ>� Z&ز �� � � ا�	Oن ا�	 �و.d�!� D �� ا���h ا�

 �9��	3E �!� Uإ D���5ا� D>�ا� D<O� -. D>�ا� D�9< 4�K D�gء �� ا@ر��ح ا���-j ف�g �� .

رأس ��ل ا��Z5رة و� �i�A��9E��/�5 ��2 �� ا�	D<O ا�	�W5<�ة �� ا�3	2 .���0�5 ا�'ي +ّ&ن رأس ���� �� أر���� و.&اd�i:» ١٥٥ا������«

�9D ا��<3E D	�2 آ4 �� ��� �� ا�<�&د وا��\�i= ا�	!�ة ����ـ= وAــ��i ا@��ـ�ن ا�	5!��ـ�Z5� DرEـ�، < -. ��/� �9>� �9E��/�5�� �.&، و Dا��<&

. و.- �+� رأس ا�	�ل و���5/��ت ا��Z5رة �� ��5ج إ��� ا� �>= �� �Uت ا� <��D وا�/ارع �� �Uت ا�/را�D وه+'ا 

ـ�ة �/�ـ� 3E	��ــ� ���	5ـ� ��ــ�:» ١٥٦ا������«�Zـ<�5 ا�A 5ـ� �ــ�5 �ـ4ّ رأس<O� -ـ���35 .ــ�إذا أ�5jى �j~ً� �� أر��ح A<�5 و�ـ� 

�Du أK��م u ��� &9. �5	�K زادت �u &روث ــ	ل ا��	2 ــ آ��	ا�3 �� I�!5، وأ�� �& أ�5jى �j~ً� �� ��ل �3	2 أو �	� ��  : ا�35	�2

، وه& �� أ���Z5�� dرة-١ �!�CZ ا�3	2 .- ا�/�دة .�s وأن ��  �� »D�K&��5 ا�	�K ع�QEار �>�.» أي ا�	!�وض ����= 

�دة وه& �� ��+� ��]رث و>�&d و�� !��Z5�� dرة-٢/��� ��CZ .�� ا�3	2 .- ا�/�دة وان �� U �� .

٣dـ�5اjـ� ا	ـ� �، .�>ـ� إذا ���ـ� �Tز U ا�Z5ـ�رة ، وه& �� ��+� ���	!�وDN آ���6اء و>�&d �� ـ� ا5KU<ـ�ء ��CZ ا�3	2 .- ا�/�دة إU إذا �� U�� ـ

D>�ا� L�E -. �5<O� ��� �9>� �i2 ا�/ا	ا���= .�3 D>A دة .- أر��ح�. د��n ا�/

»�����١٥٧ «:h� � أن �W&ب إ�� رd�j و �u ، ��ة �� ا��<�� ��Q< CA�� U2 و	ا�3 �� �����95ون �!f ا�	+���Q .- أداء �� 

 U��  s���E6+&ك .�� و	ار ا���	و� ����5 .- ا� ����� D�Q 5� أو وآ��� -�، .!��� وا���ل ه'd أن �Zد �	�E�+�5 و�ا0= ا���آ� ا��6 �QK&�

�5�� �� د.!� ��ة وا��ة  .

��35 ا�	+�Y ��� إ��اج ا�3	2 �� ��� �� I�!E �� وإ��ا�0 �� ا�<�&د ���	�5:» �����١٥٨« .

»�����١٥٩ «:mــ�� -�، وZ&ز �� ذ�L �	�اD!0 ا���آ� ا�6ــ� �i4 أدا�Kو D>�2 �!� ا>�95ء ا�	ا�3 �� I�!E �	�. 5 �فZ&ز ��	��L أن  U

D�'2 إ�� ا�	اورة �<�4 ا�3�	ي ا��Z .

»�����١٦٠ «:-���� ��اD!0 ا���آ� ا��6 YK&5 4� L��	4 ا��K �� ��/!� 2	35!�� ا� U.

��� ا�&�- إ��ا�0 �<�9:» �����١٦١« CZ� .�n�W ا�3	2 .- أ�&ال ا� �- وا�	Z<&ن وًK�� �ً]��� L��	2 آ&ن ا�	ت ا�3&�u -. �56ط U

DK�.[إ��ا�0 �!� ا���&غ وا �	9��� C0�0�3 ا�&�- و.، وان �� 

 �ف .- ا@�&ر ا�5- \	� ر�N ا]��مY <u ����م ا�	<�G5: ا�3	�Q < 2ن:» �����١٦٢«uـ���، أ�� ���0زة �� ا�	�0= ا@ �9�. �.� �



. ا�	��= وا�	���9Z��� sت ا�!��D أو ��.= ذ�L إ���

�9>� ��>�O	اء ا���Q�5م ا��� L�'وآ ، �9>. و> ��Q�� Yاء وأ�<�ء ا����4 �� ا�j�9	��� ا�	�O<�� ا�!����� ��Qاfi د

، وا�Uــ&ط:» �����١٦٣« Z&ز د.!� �	�  �.� .- ا���ام U ، آ	� ��� ا�	��L آ�@ب وا�/وD0 وا�&�� �5�Q< CZE �	� 2	3ء ا����Z&ز إ U

I�Q��� ه��Z5	وا� �	رب ا�3�jة و��.= ��5رك ا� ُ U .�/و�ً� أن

L���1
Lوف وا�2�� J" ا��2 L�%م ا� أ�
D�>: �Kل ا
 E!���» ا�<9- �� ا�	<+�«و» ا@�� ���	!�وف« إن �� أ��G ا�&ا��0ت ا��

ُهْ� اْ�ُ	Qِْ�ُ�&َن« Lَ~ِ�ََوُأْو �ْ� اْ�ُ	ْ<َ+ِ�َ َوَْ<9َْ&َن ِ��ْ�َ	ْ!ُ�وِف َوَTُْ�ُ�وَن ِإَ�� ا3َ�ْْ�ِ� �&َنُ�َْ Dٌُأ�� �ْ+ُ>ْ�ِ E U/ال أ�5- ���3 �ــ�«: أ>� �Kل٧و�� ا�<�-.»َو5َ�ُْ+ْ�

g�< �9ـ� .ـ- !f و�ــ� +ــ� � �n �<�9 ا���آ�ت وAـ�s �!\ــ�9 ��ــ� �/< Lا ذ�&�!Q، .�ذا ��  أ��وا ���	!�وف و>9&ا �� ا�	<+� وE!�و>&ا ��� ا���

�� ا]��م أ��� ا�	�O<��» ا@رض وU .- ا��	�ء  ،uل�K �<أ :»��5E Uآ&ا ا@�� ���	!�وف وا�<9- �� ا�	<+� .�&�� ���+� �jارآ� uـ� Eـ��&ن .ـ

��Z5ب �+� «.

»�����١٦٤ «:CEة ��ا��: ���� ���	!�وف وا�<9- �� ا�	<+� 

. أن ET- ا�36{ �!	4ٍ �9G �� ا>/�0رd ا����- و�E �� d��'Eك ا�	!�وف و.!4 ا�	<+�» ا@و��«

»D�<�Wد أم �[��ه�:» ا��jوا]ر ���� ا�	<+� ��&�� و���>� A&اء أآ�ن � &رة ا�& -9>. أن ��T ���	!�وف و

»DW��Wا� «:Lك ا]ذن وا�\�ب وا���2 و>�& ذ��Q<+� آ	ك ا��E!�وف و	4 ا�!Q� ام/��� D��	�. أن 35' إ�0اءات 

، وا��زم اU��5اء ���	�D�E ا@و�� أو ا�D�<�W �= ��ا��ة �� ه& أآ��uTE �Wًا وأ�Y إ'اء وا�5ـ�ّرج �ًQ!Nة و�j DEو�Q5� در�0ت CEا�	ا� d'ه �� D�E�� 4+و�

 �>� �jإ�� �� ه& أ .

D�<�W�5ن ا@و�� وا��E�	ا� =Q>E �� ـ�رك ... وإذاE<+ــ� و	ـ4 ا��E 4 ا�<&�D ا�� ا�	�D�E ا�DW��W �!� ا�5A �ل ا]ذن �� ا���آ� ا�6ـ��- .�35ـ' Nـ� .�

، و�5رج .��9 �� ا@�0اء ا@�Y إ'اء إ�� ا@�0اء ا@�j وا@K&ى �� دون أن  4 ا�� �� ا��Zح أو ا�+�� Lذ� �� d� � D��	�. ا�	!�وف إ�0اءات 

»�����١٦٥ «:D���5ا��6وط ا� �.&E =� �+>	ا� ��CZ ا@�� ���	!�وف وا�<9-  :

. أن +&ن ا�36{ ا��z ���	!�وف وا�<�ه- �� ا�	<+� ��ر.ً� ���	!�وف وا�	<+�-١

+ـ�5ث �ـd��T و>�9ـ� �ـ� ZEـC» ا�	<9- �ـ� ا�	<+ـ�« �d��T وا>�95ء» ا�	�T&ر ���	!�وف« أن �5	4 أ5i	�ر-٢ Uــ��- و� U ��ـ� أ>ـ� &� ، و �<�9ـ�

�4 ا�	<+� أو�Eرك ا�	!ـ�وف وان �. ��+E���ج وا�5'�� �	� /<Uا@�&ط وه& إ��اء ا ���، و�5 � ا�&0&ب ��� ا�	�D�E ا@و��  DW��Wوا� D�<�W�5ن ا��E�	ا�

��م d��uTE .�� وذ�L ا�U�W5 @�� ا�<�-  ���٧�ًi�K ��>�O	ا]��م أ��� ا� �>� d�+� �	آ »
أ أن >��- أه4 ا�	!�g- �&0ــ&9ّQ+� dـ�ة٧أ��>� رA&ل

 « .

��ف �� ا�36{ أ>� � �د ارE+ـ�ب ا�	<+ـ� أو Eـ�ك-٣ُ ، و�& أن +&ن �Eرك ا�	!�وف أو .��4 ا�	<+� � �د ا5AU	�ار ��� �Eك ا�	!�وف و.!4 ا�	<+�

 L4 ذ�!Q. ا�	!�وف و�& �	�ة وا��ة وC0 أ��d أو >4�K ��9 أن 

+&ن .��4 ا�	<+� أو �Eرك ا�	!�وف �!'ورًا .- .!�� ��	<+� أو �Eآ� ��	!�وف-٤ U . أن

��	�� 0ـ�اء-٥ ، أو ��Tـٍ� �ــ� ا�	 �3ف ا��z ���	!�وف وا�<�ه- �� ا�	<+� �N CE�Eر ���� .- >Q�� أو ���N أو ���� ���	��ار ا�	!5ـ� �ــ� U أن

. أ��d ���	!�وف و>��9 �� ا�	<+� 

���� ��	� و��� ا���ه� 

 أوUً و���ًا و��g ا .وا��	�
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