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ب)ة( ال&ف(ك)ر(م)ت&ن%  ن%خ&
ن(ي1 - ي-)ر&ح)م%ه% الل/ه% ت-)ع)ال)ى- :  ق)ل) م)د% ب&ن% ع)ل(ي6 ب&ن( ح)ج)ر5 ال&ع)س& ق)ال) ال&(م)ام% ال&ح)اف(ظ%: أ)ح&

د% ل(ل/ه( ال/ذ(ي ل)م& ي-)ز)ل& ع)ل(يمEا ق)د(يرEا ، و)ص)ل/ى الل/ه% ع)ل)ى س)ي6د(ن)ا م%ح)م/د5 ال/ذ(ي أ)ر&س)ل)ه% إ(ل)ى  ال&ح)م&
ث(يرEا. أ)م/ا ب-)ع&د%: ل(يمEا ك) ب(ه( و)س)ل/م) ت)س& يرEا و)ن)ذ(يرEا ، و)ع)ل)ى آل( م%ح)م/د5 و)ص)ح& الن/اس( ب)ش(

ر)ت& ، ف)س)أ)ل)ن(ي ب-)ع&ض% ت%ص( ط)ت& و)اخ& ث-%ر)ت& ، و)ب%س( ل( ال&ح)د(يث( ق)د& ك) ح( أ)ه&  ف)إ(ن/ الت/ص)ان(يف) ف(ي اص&ط(ل)
ن&د(ر)اج( ف(ي ت(ل&ك) ال&م)س)ال(ك(  ب&ت%ه% إ(ل)ى س%ؤ)ال(ه(؛ ر)ج)اء) ال( و)ان( أ)ن& أ%ل)خ6ص) ل)ه%م% ال&م%ه(م/ م(ن& ذ)ل(ك) ، ف)أ)ج) ال&(خ&

  ف)أ)ق%ول% :
ث-&ن-)ي&ن(، أ)و& ب(ه(م)ا، أ)و& ب-)ر% إ(م/ا أ)ن& ي)ك%ون) ل)ه%: ط%ر%قg ب(ل) ع)د)د5 م%ع)ي/ن5 ، أ)و& م)ع) ح)ص&ر( ب(م)ا ف-)و&ق) ال(  ال&خ)

د5 .   ب(و)اح(
: )و/ل% : ال&م%ف(يد% ل(ل&ع(ل&م( ال&ي)ق(ين(ي6 ب(ش%ر%وط(ه(. ف)ال&    ال&م%ت-)و)ات(ر%
. و)الث/ان(ي: ت)ف(يض% ع)ل)ى ر)أ&ي5 ه%ور%، و)ه%و) ال&م%س&       ال&م)ش&
: فEا ل(م)ن& ز)ع)م)ه%. و)الث/ال(ث% ل) يح( خ(       : ال&ع)ز(يز% ، و)ل)ي&س) ش)ر&طEا ل(لص/ح(
. و)الر/اب(ع%:    ال&��������P  .ُبيِرَغ)ر(يب%

. gو/ل( – آح)اد( و)ى ال& و)ك%ل1ه)ا - س(
  . )و/ل( و)ال( ر%و)ات(ه)ا د%ون) ال& ل( ب(ه)ا ع)ل)ى ال&ب)ح&ث( ع)ن& أ)ح& ل) ت(د& س& ب%ول% و)ال&م)ر&د%ود%؛ ل(ت-)و)ق1ف( ال( ا ال&م)ق& و)ف(يه)

ت)ار(.  و)ق)د& ي-)ق)ع% ف(يه)ا م)ا ي%ف(يد% ال&ع(ل&م) الن/ظ)ر(ي/ ب(ال&ق)ر)ائ(ن( ع)ل)ى ال&م%خ&
 . ث%م/ ال&��������P  .ُبيِرَغ)ر)اب)ة%: إ(م/ا أ)ن& ت)ك%ون) ف(ي أ)ص&ل( الس/ن)د( ، أ)و& ل)

ق% ال&ف)ر&د(ي/ة( ع)ل)ي&ه(. ب(ي1 ، و)ي)ق(ل1 إ(ط&ل) : ال&ف)ر&د% ال&م%ط&ل)ق% . و)الث/ان(ي: ال&ف)ر&د% الن6س& )و/ل% ف)ال&

ات(ه( . يح% ل(ذ) ل( الس/ن)د( ، غ)ي&ر( م%ع)ل/ل5 و)ل) ش)اذr : ه%و) الص/ح( ل5 ت)ام6 الض/ب&ط( ، م%ت/ص( ح)اد( ب(ن-)ق&ل( ع)د& ب-)ر% ال&     و)خ)
)و&ص)اف( . و)ت-)ت-)ف)او)ت% ر%ت-)ب%ه% ب(ت-)ف)او%ت( ه)ذ(ه( ال&

ل(م5 ، ث%م/ ش)ر&ط%ه%م)ا.  يح% ال&ب%خ)ار(ي6 ، ث%م/ م%س(  و)م(ن& ث)م/ ق%د6م) ص)ح(
ث-&ر)ة( ط%ر%ق(ه( ي%ص)ح/ح% . ات(ه( ، و)ب(ك) ف)إ(ن& خ)ف/ الض/ب&ط%: ف)ال&ح)س)ن% ل(ذ)

ن)اد)ي&ن( . ف)إ(ن& ج%م(ع)ا ف)ل(لت-/ر)د1د( ف(ي الن/اق(ل( ح)ي&ث% الت-/ف)ر1د% ، و)إ(ل/ ف)ب(اع&ت(ب)ار( إ(س&
ث)ق% .  ب%ول)ةg م)ا ل)م& ت-)ق)ع& م%ن)اف(ي)ةE ل(م)ن& ه%و) أ)و& و)ز(ي)اد)ة% ر)او(يه(م)ا م)ق&
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ح% ال&م)ع&ر%وف% ، و)م%ق)اب(ل%ه% ف%وظ% ، و)م%ق)اب(ل%ه% الش/اذ1 . و)م)ع) الض/ع&ف( ف)الر/اج( ح% ال&م)ح&  ف)إ(ن& خ%ول(ف) ب(أ)ر&ج)ح) ف)الر/اج(
.     ال&م%ن&ك)ر%

ب(ه%ه% ف-)ه%و) الش/اه(د% . د) م)ت&نg ي%ش& ر%ه% ف-)ه%و) ال&م%ت)اب(ع%، و)إ(ن& و%ج( : إ(ن& و)اف-)ق)ه% غ)ي-& ب(ي1 و)ال&ف)ر&د% الن6س&
ع&ت(ب)ار% . ل(ك) ه%و) ال( و)ت-)ت)ب1ع% الط1ر%ق( ل(ذ)

ك)م% .  : إ(ن& س)ل(م) م(ن) ال&م%ع)ار)ض)ة( ف-)ه%و) ال&م%ح& ب%ول% ث%م/ ال&م)ق&
ت)ل(ف% ال&ح)د(يث( .  ع% ف)م%خ& ث&ل(ه( : ف)إ(ن& أ)م&ك)ن) ال&ج)م& و)إ(ن& ع%ور(ض) ب(م(

يح% ، ث%م/ الت-/و)ق1ف% . ُ% ، و)إ(ل/ ف)الت-/ر&ج( خ)ر% ال&م)ن&س%وخ% خ% ، و)ال& أ)و& ل ، وث-)ب)ت) ال&م%ت)أ)خ6ر% ف-)ه%و) الن/اس(
ث%م/ ال&م)ر&د%ود%: إ(م/ا أ)ن& ي)ك%ون) ل(س)ق&ط5 أ)و& ط)ع&ن5 : 

ر(ه( ب-)ع&د) الت/اب(ع(ي6 ، أ)و& غ)ي&ر( ذ)ل(ك) .  ، أ)و& م(ن& آخ( ف)الس/ق&ط%: إ(م/ا أ)ن& ي)ك%ون) م(ن& م)ب)اد(ئ( الس/ن)د( م(ن& م%ص)ن6ف5

: )و/ل% ا م)ع) الت-/و)ال(ي ف-)ه%و)  ال&م%ع)ل/ق% . و)الث/ان(ي : ال&م%ر&س)ل% . و)الث/ال(ث% : ف)ال& Eإ(ن& ك)ان) ب(اث-&ن-)ي&ن( ف)ص)اع(د  
ق)ط(ع% .      ال&م%ع&ض)ل% ، و)إ(ل/ ف)ال&م%ن-&

: )و/ل% حEا أ)و& خ)ف(ي�ا. ف)ال& ت(يج) إ(ل)ى الت/أ&ر(يخ( .  ث%م/ ق)د& ي)ك%ون% و)اض( ق(ي ، و)م(ن& ث)م/ اح& ر)ك% ب(ع)د)م( الت/ل)  ي%د&
ر5 ل)م& ا ال&م%ر&س)ل% ال&خ)ف(ي1 م(ن& م%ع)اص( ت)م(ل% الل/ق&ي) : ك)ع)ن& ، و)ق)ال) ، و)ك)ذ) ي��������P  .ُبيِرَغ)ة( ت)ح& ل/س% و)ي)ر(د% ب(ص(  و)الث/ان(ي: ال&م%د)

ي-)ل&ق)

ق(ه( ل)ت(ه( ، أ)و& ف(س& ت(ه( ب(ذ)ل(ك) ، أ)و& ف%ح&ش( غ)ل)ط(ه( ، أ)و& غ)ف& م)  ث%م/ الط/ع&ن%: إ(م/ا أ)ن& ي)ك%ون) ل(ك)ذ(ب( الر/او(ي ، أ)و& ت-%ه&
ف&ظ(ه(.  ع)ت(ه( ، أ)و& س%وء( ح( ال)ت(ه( ، أ)و& ب(د& ال)ف)ت(ه( ، أ)و& ج)ه) م(ه( ، أ)و& م%خ) ، أ)و& و)ه&

 . ا الر/اب(ع% و)ال&خ)ام(س% ، و)ك)ذ) : ال&م%ن&ك)ر% ع)ل)ى ر)أ&ي5 ، و)الث/ال(ث% ر%وك% ت-& : ال&م)و&ض%وع%، و)الث/ان(ي: ال&م) )و/ل% ف)ال&
ع( الط1ر%ق( : ف)ال&م%ع)ل/ل%.  م%: إ(ن( اط1ل(ع) ع)ل)ي&ه( ب(ال&ق)ر)ائ(ن(، و)ج)م& ث%م/ ال&و)ه&

ر)ج% ال&م)ت&ن(، : ف)م%د& ق%وف5 ب(م)ر&ف%وع5 ن)اد(، أ)و& ب(د)م&ج( م)و& ر)ج% ال&(س& : ف)م%د& ال)ف)ة%: إ(ن& ك)ان)ت& ب(ت-)��������P  .ُبيِرَغ&ي(ير( الس6ي)اق(  ث%م/ ال&م%خ)
ال(ه( و)ل) )س)ان(يد( ، أ)و& ب(إ(ب&د) ل( ال& ير5 : ف)ال&م)ق&ل%وب% ، أ)و& ب(ز(ي)اد)ة( ر)او5: ف)ال&م)ز(يد% ف(ي م%ت/ص(  أ)و& ب(ت-)ق&د(يم5 أ)و& ت)أ&خ(

 . م%ر)ج6ح) : ف)ال&م%ض&ط/ر(ب%
: ف)ال&م%ص)ح/ف% و)ال&م%ح)ر/ف% . انEا ، أ)و& ب(ت-)��������P  .ُبيِرَغ&ي(ير5 م)ع) ب-)ق)اء( الس6ي)اق( ا ام&ت(ح) Eد ال% ع)م& ب&د) و)ق)د& ي-)ق)ع% ال&(

يل% ال&م)ع)ان(ي . و)ل) ي)ج%وز% ت-)ع)م1د% ت-)��������P  .ُبيِرَغ&ي(ير( ال&م)ت&ن( ب(الن-/ق&ص( و)ال&م%ر)اد(ف( إ(ل/ ل(ع)ال(م5 ب(م)ا ي%ح(
ك(ل( . ت(يج) إ(ل)ى ش)ر&ح( ال&��������P  .ُبيِرَغ)ر(يب( ، و)ب-)ي)ان( ال&م%ش& ف)إ(ن& خ)ف(ي) ال&م)ع&ن)ى اح&
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ت%ه(ر) ب(ه( ل(��������P  .ُبيِرَغ)ر)ض5 ، و)ص)ن-/ف%وا ف(يه( ث-%ر% ن-%ع%وت%ه% ف-)ي%ذ&ك)ر% ب(��������P  .ُبيِرَغ)ي&ر( م)ا اش& ال)ة%: و)س)ب)ب-%ه)ا أ)ن/ الر/او(ي) ق)د& ت)ك&  ث%م/ ال&ج)ه)
ال&م%و)ض6ح).

ت(صارEا ، و)ف(يه( ان) ، أ)و& ل) ي%س)م/ى اخ& د) ذ% ع)ن&ه% ، و)ص)ن-/ف%وا ف(يه( الو%ح& ث-%ر% ال)خ&  و)ق)د& ي)ك%ون% م%ق(ل� ف)ل) ي)ك&
)ص/ح( .  ه)م% و)ل)و& أ%ب&ه(م) ب(ل)ف&ظ( الت-/ع&د(يل( ع)ل)ى ال& ق-&ب)ل% الم%ب-& %ُ ه)م)ات% ، و)ل) ي% الم%ب-&

ه%ول% الح)ال( ، ا ، و)ل)م& ي-%و)ث/ق& : ف)م)ج& Eه%ول% ال&ع)ي&ن( ، أ)و( اث-&ن)ان( ف)ص)اع(د دg ع)ن&ه% : فم)ج&  ف)إ(ن& س%م6ي) و)ان-&ف)ر)د) و)اح(
ت%ور% .  و)ه%و) ال&م)س&

ع)ة% : إ(م/ا ب(م%ك)ف6ر5 ، أ)و& ب(م%ف)س6ق5 .  ث%م/ ال&ب(د&

)و/ل% : ه%ور% . و)الث/ان(ي: ف)ال& ا ال&ج%م& ب-)ه) ب)ل% ص)اح( )ص/ح( ، إل/ أن&  ل) ي-)ق& ب)ل% م)ن& ل)م& ي)ك%ن& د)اع(ي)ةE ف(ي ال&   ي-%ق&
ت)ار(، و)ب(ه( ص)ر/ح) ال&ج)و&ز)ج)ان(ي1 ش)ي&خ% الن/س)ائ(ي6 . ع)ت)ه% ف-)ي-%ر)د1 ع)ل)ى ال&م%خ&      ي-)ر&و(ي) م)ا ي%قو6ي ب(د&

ي&ئ1 (ُ ت)ل(ط% ، و)م)ت)ى ت%وب(ع) س) خ& %ُ ، أ)و& ط)ار(ئEا ف)ال&م% ز(مEا ف-)ه%و) الش/اذ1 ع)ل)ى ر)أ&ي5 : إ(ن& ك)ان) ل) ف&ظ(  ث%م/ س%وء% ال&ح(
ات(ه( ، ب)ل& : ص)ار) ح)د(يث-%ه%م& ح)س)نEا ل) ل(ذ) ت%ور% ، و)ال&م%ر&س)ل% ، و)ال&م%دل/س% ا ال&م)س& ف&ظ( ب(م%ع&ت)ب)ر5، و)ك)ذ)  ال&ح(

. م%وع( ب(ال&م)ج&

مEا : م(ن& ل/م)- ، ت)ص&ر(يحEا ، أ)و& ح%ك& ن)اد%: إ(م/ا أ)ن& ي-)ن&ت)ه(ي) إ(ل)ى الن/بي6 -ص)ل/ى الل/ه% ت-)ع)ال)ى ع)ل)ي&ه( و)س(  ث%م/ ال&(س&
ل(ه( ، أ)و& ف(ع&ل(ه( ، أ)و& ت-)ق&ر(ير(ه(.     ق-)و&

نEا ب(ه(، م( ل(ك) و)ه%و) : م)ن& ل)ق(ي) الن/بي/ -ص)ل/ى الل/ه% ت-)ع)ال)ى ع)ل)ي&ه( و)ع)ل)ى آ)ل(ه( و)س)ل/م)- م%ؤ&  أ)و& إ(ل)ى الص/ح)اب(ي6 ك)ذ)
)ص)ح6. م( ، و)ل)و& ت)خ)ل/ل)ت& ر(د/ةg ف(ي ال& ل)     و)م)ات) ع)ل)ى ال&(س&
ل(ك) .  أ)و& إ(ل)ى الت/ا/ب(ع(ي6 : و)ه%و) م)ن& ل)ق(ي) الص/ح)اب(ي/ ك)ذ)

ث-&ل%ه%، ُ% ، و)م)ن& د%ون) الت/اب(ع(ي6 ف(يه( م( )و/ل% : ال&م)ر&ف%وع% ، و)الث/ان(ي : ال&م)و&ق%وف% ، و)الث/ال(ث% : ال&م)ق&ط%وع%  ف)ال&
. )ث-)ر% ير)ي&ن( : ال&  و)ي-%ق)ال% ل(ل)خ(

 . ت6ص)ال% ن)د%: م)ر&ف%وع% ص)ح)اب(يr ب(س)ن)د5 ظ)اه(ر%ه% ال& و)ال&م%س&

 ف)إ(ن& ق)ل/ ع)د)د%ه% : ف)إ(م/ا أ)ن& ي-)ن&ت)ه(ي) إ(ل)ى الن/ب(ي6 -ص)ل/ى الل/ه% ع)ل)ي&ه( و)ع)ل)ى آ)ل(ه( و)س)ل/م)- ، أ)و& إ(ل)ى إ(م)ام5 ذ(ي
ب(ي1 .  )و/ل% : ال&ع%ل%و1 ال&م%ط&ل)ق% . و)الث/ان(ي : الن6س& ف)ة5 ع)ل(ي/ة5 ك)ش%ع&ب)ة) . ف)ال& ص(
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و)ف(يه( ال&م%و)اف-)ق)ة% : و)ه(ي) ال&و%ص%ول% إ(ل)ى ش)ي&خ( أ)ح)د( ال&م%ص)ن6ف(ين) م(ن& غ)ي&ر( ط)ر(يق(ه(. 
 . ل(ك) ه( ك)ذ) و)ف(يه( ال&ب)د)ل% : و)ه%و) ال&و%ص%ول% إ(ل)ى ش)ي&خ( ش)ي&خ(

ن)اد( أ)ح)د( ال&م%صن6ف(ين). ر(ه( ، م)ع) إ(س& ن)اد( م(ن) الر/او(ي إ(ل)ى آ)خ( ت(و)اء% ع)د)د( ال&(س& و)ف(يه( ال&م%س)او)اة% : و)ه(ي) اس&
 . ق)اب(ل% ال&ع%ل%و/ ب)أ)قسام(ه( : الن-1ز%ول% %ُ ، و)ي% ت(و)اء% م)ع) ت(ل&م(يذ( ذ)ل(ك) ال&م%صن6ف( س& و)ف(يه( ال&م%ص)اف)ح)ة%: و)ه(ي) ال&

)ق-&ر)ان% ه%م)ا ع)ن(   ف)إ(ن& ت)ش)ار)ك) الر/او(ي و)م)ن& ر)و)ى ع)ن&ه% ف(ي الس6ن6 و)الل1ق(ي6 ف-)ه%و) ال& ن-& . و)إ(ن& ر)و)ى ك%ل� م( %  
ب)ج%. )خ)ر(: ف)ال&م%د&     ال&

ن&ه% ث-&ر)ةg ، و)م( ه( ك) س( )ب-&ن)اء( ، و)ف(ي ع)ك& )ب)اء% ع)ن( ال& ن&ه% ال& )ص)اغ(ر( ، و)م( اب(ر% ع)ن( ال& )ك)  و)إ(ن& ر)و)ى ع)م/ن& د%ون)ه% : ف)ال&
ه(. م)ن& ر)و)ى ع)ن& أ)ب(يه( ع)ن& ج)د6

. %ُ ق% ح( ت-)ر)ك) اث-&ن)ان( ع)ن& ش)ي&خ5 ، و)ت)قد/م) م)و&ت% أ)ح)د(ه(م)ا ، ف-)ه%و) : الس/اب(ق% و)الل/     و)إ(ن( اش&
م)ل%. ا ي-)ت)ب-)ي&ن% ال&م%ه& ه( ب(أ)ح)د(ه(م) ت(ص)اص( ز)ا ، ف)ب(اخ& ي-& م( ، و)ل)م& ي-)ت)م) س&     و)إ(ن& ر)و)ى ع)ن& اث-&ن-)ي&ن( م%ت/ف(ق)ي ال&

." ي) )ص)ح6. و)ف(يه( : "م)ن& ح)د/ث) و)ن)س( ت)م)الE : ق%ب(ل) ف(ي ال& و)إ(ن& ج)ح)د) م)ر&و(ي/ه% ج)ز&مEا : ر%د/ ، أ)و& اح&
ت( ، ف-)ه%و) ال&م%س)ل&س)ل%. ر)ه)ا م(ن) ال&ح)ال) )د)اء( ، أ)و& غ)ي-& ي)غ( ال&     و)إ(ن( ات-/ف)ق) الر1و)اة% ف(ي ص(

م)ع% ، ث%م/ ب-)ر)ن(ي ، و)ق-)ر)أ&ت% ع)ل)ي&ه( ، ث%م/ ق%ر(ئ) ع)ل)ي&ه( و)أ)ن)ا أ)س& ث)ن(ي ، ث%م/ أ)خ& )د)اء(: س)م(ع&ت% و)ح)د/ ي)غ% ال&  و)ص(
و)ه)ا.  أ)ن-&ب)أ)ن(ي ، ث%م/ ن)او)ل)ن(ي ، ث%م/ ش)اف-)ه)ن(ي. ث%م/ ك)ت)ب) إ(ل)ي/ ، ث%م/ ع)ن& ، و)ن)ح&

ا : أ)ص&ر)ح%ه)ا و)أ)ر&ف-)ع%ه)ا ف(ي ه% م(ن& ل)ف&ظ( الش/ي&خ( ، ف)إ(ن& ج)م)ع) ف)م)ع) غ)ي&ر(ه( ، و)أ)و/ل%ه) د) ن( : ل(م)ن& س)م(ع) و)ح& )و/ل&  ف)ال&
ء(.  م&ل) ال&(

 . ال&خ)ام(س( ه( ، ف)إ(ن& ج)م)ع) : ف)ك) ، و)الر/اب(ع% : ل(م)ن& ق-)ر)أ) ب(ن-)ف&س( و)الث/ال(ث%

gم%ول)ة ر( م)ح& ع)ن)ة% ال&م%ع)اص( ر(ين) ف-)ه%و) ل(ل&(ج)از)ة( ك)ع)ن& ، و)ع)ن-& ب)ار%. إ(ل� ف(ي ع%ر&ف( ال&م%ت)أ)خ( ن-&ب)اء% : ب(م)ع&ن)ى ال&(خ&  و)ال&(
ت)ار% . ت-)ر)ط% ث-%ب%وت% ل(ق)ائ(ه(م)ا -و)ل)و& م)ر/ةE- ، و)ه%و) ال&م%خ& ل6س5 و)ق(يل) : ي%ش& ع)ل)ى الس/م)اع( إ(ل/ م(ن& الم%د)

ت-)ر)ط%وا ف(ي ت%وب( ب(ه)ا ، و)اش& ات-)ب)ة% ف(ي ال&(ج)از)ة( ال&م)ك&  و)أ)ط&ل)ق%وا ال&م%ش)اف-)ه)ة) ف(ي ال&(ج)از)ة( ال&م%ت-)ل/ف)ظ% ب(ه)ا، و)الم%ك)
ح/ة( ال&م%ن)او)ل)ة( اق&ت(ر)ان-%ه)ا ب(ال&(ذ&ن( ب(الر6و)اي)ة( ، و)ه(ي) أ)ر&ف)ع% أ)ن-&و)اع( ال&(ج)از)ة(.  ص(
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ل(ك) ك)ال&(ج)از)ة( ر)ة) ب(ذ) م( ، و)إ(ل/ ف)ل) ع(ب-& ي6ة( ب(ال&ك(ت)اب( و)ف(ي ال&(ع&ل) ت-)ر)ط%وا ال&(ذ&ن) ف(ي الو(ج)اد)ة( ، و)ال&و)ص( ا اش&  و)ك)ذ)
. )ص)ح6 ف(ي ج)م(يع( ذ)ل(ك) ه%ول( ، و)ل(ل&م)ع&د%وم( ، ع)ل)ى ال& ال&ع)ام/ة( ، و)ل(ل&م)ج&

ت%ل(ف)ت& أ)ش&خ)اص%ه%م& : ف-)ه%و) ال&م%ت/ف(ق% ا ، و)اخ& Eم)اء% آ)ب)ائ(ه(م& ف)ص)اع(د م)اؤ%ه%م& ، و)أ)س&  ث%م/ الر1و)اة% إ)ن( ات-/ف)ق)ت& أ)س&
 . %ُ ت)ل(ف% ت)ل(ف% و)ال&م%خ& ت-)ل)ف)ت& ن%ط&قEا : ف-)ه%و) ال&م%ؤ& م)اء% خ)طEا ، و)اخ& )س& ت)ر(ق% ، و)إ(ن( ات-/ف)ق)ت( ال& و)ال&م%ف&

ت-6ف)اق% ف(ي ا إ(ن& و)ق)ع) ال& )ب)اء% ، أ)و& ب(ال&ع)ك&س( : ف-)ه%و) ال&م%ت)ش)اب(ه% ، و)ك)ذ) ت-)ل)ف)ت( ال& م)اء% و)اخ& )س&  و)إ(ن( ات-/ف)ق)ت( ال&
ا أ)ن& ي)ح&ص%ل) ه) ن-& ل)ه% أ)ن-&و)اع% : م( ن&ه% و)م(م/ا ق-)ب-& ب)ة(، و)ي-)ت-)ر)ك/ب% م( ف% ف(ي الن6س& ت(ل) )ب( ، وال&(خ& م( ال& م( و)اس& س&  ال&

. و) ذ)ل(ك) ير( أ)و& ن)ح& ت(ب)اه% إ(ل/ ف(ي ح)ر&ف5 أ)و& ح)ر&ف-)ي&ن. أ)و& ب(الت-/ق&د(يم( و)الت/أ&خ( ت-6ف)اق% أ)و& ال&(ش& ال&(
gة- ات(م) خ)

ر(يحEا و)ال(ه(م& ت-)ع&د(يلE و)ت)ج& ان(ه(م& ، و)أ)ح&  و)م(ن) ال&م%ه(م6 : م)ع&ر(ف)ة% ط)ب-)ق)ات( الر1و)اة( و)م)و)ال(يد(ه(م& ، و)و)ف-)ي)ات(ه(م& ، و)ب-%ل&د)
.Eال)ة     و)ج)ه)

 . ذ)ب( الن/اس( ، ث%م/ د)ج/ال5 ، أ)و& و)ض/اع5 ، أ)و& ك)ذ/اب5 ا ال&و)ص&ف% ب(أ)ف-&ع)ل) ، ك)أ)ك& و)ؤ%ه) و)مر)ات(ب% ال&ج)ر&ح( : و)أ)س&
 . gف&ظ( ، أ)و& ف(يه( م)ق)ال ا : ل)ي&نg ، أ)و& س)ي6ئ% ال&ح( ه)ل%ه) و)أ)س&

ث(ق)ة5 ف)ت-)ي&ن( ك) ف)ة5 أ)و& ص( ث)ق( الن/اس( ، ث%م/ م)ا ت)أك)د) ب(ص( ا ال&و)ص&ف% ب)أ)ف-&ع)ل) : ك)أ)و&  و)مر)ات(ب% الت-/ع&د(يل( : و)أ)ر&ف-)ع%ه)
ُ% الت-/ز&ك(ي)ة% م(ن& ب)ل% ر(يح( : ك)ش)ي&خ5 ، و)ت-%ق& ه)ل( الت/ج& ع)ر) ب(ال&ق%ر&ب( م(ن& أ)س&  ث(ق)ة5 ، أ)و& ث(ق)ة5 ح)اف(ظ5 و)أ)د&ن)اه)ا م)ا أ)ش&

)ص)ح6. د5 ع)ل)ى ال& ب)اب(ه)ا ، و)ل)و& م(ن& و)اح(     ع)ار(ف5 ب)أ)س&

ب)اب(ه( ، ف)إ(ن& خ)ل) ع)ن( الت-/ع&د(يل( : ق%ب(ل)  و)ال&ج)ر&ح% م%ق)د/مg ع)ل)ى الت-/ع&د(يل( إ(ن& ص)د)ر) م%ب)ي(نEا م(ن& ع)ار(ف5 ب(أ&س&
ت)ار(. م)لE ع)ل)ى ال&م%خ& م%ج&

فصل
ي)ت(ه( ، ت%ل(ف) ف(ي ك%ن-& ي)ت%ه% ، و)م)ن( اخ& م%ه% ك%ن-& ن-/ي&ن) ، و)م)ن( اس& م)اء( ال&م%ك)  و)م(ن) ال&م%ه(م6 م)ع&ر(ف)ة% ك%ن)ى ال&م%س)م6ين) ، و)أ)س&
ت(ه( ، و)م)ن& ي)ة% ز)و&ج) م) أ)ب(يه(، أ)و& ب(ال&ع)ك&س( ، أ)و& ك%ن&يت%ه% ك%ن-& ي)ت%ه% اس&  و)م)ن& ك)ث-%ر)ت& ك%ن)اه% أ)و& ن-%ع%وت%ه% ، و)م)ن& و)اف-)ق)ت& ك%ن-&
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م% ه( ، أ)و& اس& م% أ)ب(يه( و)ج)د6 م%ه% و)اس& م( ، و)م)ن( ات-/ف)ق) اس& ب(ق% إ(ل)ى ال&ف)ه& ب) إ(ل)ى غ)ي&ر( أ)ب(يه( ، أ)و& إ(ل)ى غ)ي&ر( م)ا ي)س&  ن%س(
ه( و)الر/او(ي ع)ن&ه% . م% ش)ي&خ( ا، و)م)ن( ات-/ف)ق) اس& Eه( ف)ص)اع(د ه( و)ش)ي&خ( ش)ي&خ( ش)ي&خ(

)ن&س)اب( ، و)ت-)ق)ع% إ(ل)ى ال&ق)ب)ائ(ل) )ل&ق)اب( ، و)ال& م)اء( ال&م%ج)ر/د)ة( ، و)ال&م%ف&ر)د)ة( ، و)ال&ك%ن)ى ، و)ال& )س&  و)م)ع&ر(ف)ة% ال&
ت-6ف)اق% ا ال& ر)ف( ، و)ي-)ق)ع% ف(يه) ك)كEا ، أ)و& م%ج)او(ر)ةE. و)إ(ل)ى الص/نائ(ع) و)ال&ح( دEا ، أ)و& ض)ي)اعEا أ)و& س( )و&ط)ان( ، ب(ل)  و)ال&

م)اء( ، و)ق)د& ت-)ق)ع% أ)ل&ق)ابEا.  )س& ت)ب)اه% ك)ال& ش& و)ال&

ف)ل( ، ب(الر6ق( ، أ)و& ب(ال&ح)ل(ف( ، و)م)ع&ر(ف)ة% ب)اب( ذ)ل(ك) ، و)م)ع&ر(ف)ة% ال&م)و)ال(ي م(ن& أ)ع&ل)ى ، و)م(ن& أ)س&  و)م)ع&ر(ف)ة% أ)س&
. )خ)و)ات( ة( و)ال& و)     ال&(خ&

ه( ، و)س)م)اع(ه( ، ف)ة( ك(ت)اب)ة( ال&ح)د(يث( و)ع)ر&ض( )د)اء( ، و)ص( ن6 الت/ح)م1ل( و)ال&  و)م)ع&ر(ف)ة% آ)د)اب( الش/ي&خ( و)الط/ال(ب( ، و)س(
. )ط&ر)اف( )ب-&و)اب( ، أ)و& ال&ع(ل)ل( ، أ)و& ال& ن(يف(ه( ، إ(م/ا ع)ل)ى ال&م)س)ان(يد( ، أ)و& ال& ل)ة( ف(يه( ، و)ت)ص& م)اع(ه( ، والر6ح&     و)إ(س&

ي أب(ي ي-)ع&ل)ى ب&ن( ال&ف)ر/اء( ، وص)ن-/ف%وا ف(ي  و)م)ع&ر(ف)ة% س)ب)ب( ال&ح)د(يث( ، و)ق)د& ص)ن/ف) ف(ي(ه( ب-)ع&ض% ش%ي%وخ( الق)اض(
ث(يل( ، و)ح)ص&ر%ه)ا ت-)��������P  .ُبيِرَغ&ن(ي)ةg ع)ن( الت/م& ، ظ)اه(رة% الت-/ع&ر(يف( ، م%س& gم)ح&ض gن-&و)اع( ، و)ه(ي) ن-)ق&ل(  غ)ال(ب( ه)ذ(ه( ال&

ع& ل)ه)ا م)ب&س%وط)ات(ه)ا.  م%ت-)ع)س6رg ، ف-)ل&ت-%ر)اج(
. و)الل/ه% ال&م%و)ف6ق% و)ال&ه)اد(ي ، ل) إ(ل)ه) إ(ل/ ه%و)
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