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أنن السحت وسوء عاقبتْ يف
الدٌيا واآلخزة
احلؿد مٓ مرب ماظعودلني م ،ماظؼوئل ميف مطؿوبه ماظؽرؼم{:ؼَوأَؼٗفَو ماظـٖوسُ مطُؾُوا معِؿٖو مصِيم

ال مإظهَم
اظْلَرِضٔ محَؾَوظًو مرَقٚؾّو موَظَو متَؿٖؾِعُوا مخُطُوَاتِ ماظشٖقِطَونٔ مإٔغٖهُ مَظؽُمِ مسَدُو ٙمعُؾِنيْ} ،موأَذفدُ مأنِ م َ
إٔالَّ مآُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ م ،موأَذفدُ مأنٖ مدقّدَغو موغؾقٖـو محمؿدّا مسَؾدُه موردوظُهُ م ،ماظؾَّفُمٖ مصَلٚم
ودؾخملمِموبورٔكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِموصقؾِهِم،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلونٕمإظَىمؼومٔماظدٚؼنٔم،موبعد  :م
صؾؼدم حٌٖماإلدالممسؾىمأطلماحلاللماظطقىموحتصقؾهمعنمررقمعؾوحيموعشروسي،م
ظقسمصقفوماسؿداءمأومزؾممأومضررمظًخرؼنم،مصؼولمدؾقوغهموتعوىلم:م{ؼَومأَؼٗفَوماظَّذِؼنَمآعَـُوام
ذؽُرُوا مظِؾَّهِ مإٔنِ مطُـِؿُمِ مإٔؼٖوهُ متَعِؾُدُونَ} ،موؼؼول مسز موجل م:م
طُؾُوا معِنِ مرَقٚؾَوتِ معَو مرَزَضْـَوطُمِ موَا ِ
{ َوطُؾُوامعِؿٖومرَزَ َضؽُمُماظؾَّهُمحَؾَوظًومرَقٚؾّوموَاتٖؼُواماظؾَّهَماظَّذِيمأَ ِغؿُمِمبِهِمعُمِعِـُونَ} .م
طؿومغفىماإلدالممسنمأطلماحلراممبؽلمصورهموأغواسه،مغفقّومضورعّوم،موذددماظوسقدم
سؾىمطلمشوصلماتؾعمػواهموادؿفونمبلطلماظلقً م،مصؼولماحلقمدؾقوغه موتعوىل:م{ؼَوم
أَؼٗفَوماظَّذِؼنَمآعَـُوامظَومتَ ْلطُؾُوامأَعِوَاَظؽُمِمبَقَِـؽُمِمبِوظْؾَورِلٔمإٔظَّومأَنِمَتؽُونَمتِفَورَةًمسَنِمتَرَاضٕمعِـِؽُمِم
وَظَو متَؼْؿُؾُوا مأَغِػُ َلؽُمِ مإٔنٖ ماظؾَّهَ مطَونَ مِبؽُمِ مرَحِقؿّو م* موَعَنِ مؼَػْعَلِ مذَظِكَ مسُدِوَاغّو موَزُؾْؿّو مصَلَوِفَم
غُصِؾِقهِ مغَورّا م َوطَونَ مذَظِكَ مسَؾَى ماظؾَّهِ مؼَلِريّا} ،موضول مدؾقوغه م{:إٔنٖ ماظَّذِؼنَ مؼَ ْلطُؾُونَ مأَعِوَالَم
اظْقَؿَوعَىمزُؾْؿّومإٔغٖؿَومؼَ ْلطُؾُونَمصِيمبُطُوغِفٔمِمغَورّاموَدَقَصِؾَوِنَمدَعِريّا}،موضولمجلٓمذلغهم{:وَتَرَىم
طَـِريّامعِـِفُمِمؼُلَورٔسُونَمصِيماظْنٔثِمٔموَاظْعُدِوَانٔموَ َأطْؾِفٔمُماظلٗقًَِمظَؾِؽِسَمعَومطَوغُوامؼَعِؿَؾُونَ}.م م
ممممممموِّن مادلول مصؿـي مرمبو مؼلعى مبعض ماظـوس مجلؿعه معن محؾَٓه مأو معن مشري محؾََه م ،مصؼدم
ن مظؽُل ٚمأُعٖيٍ مصِؿِـَيً م ،موَإٔنٖ مصِؿِـَي مأُعٖؿِيم
حذر ماظـيب م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مأعؿه مضوئؾًو م :م( مإٔ ٖ

اظْؿَولُ) ،موضول م(صَؾَّى مآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) م:م( مظَقَلْتِقَنٖ مسَؾَى ماظـٖوسٔ مزَعَونْ مظَو مؼُؾَوظِي ماظْؿَرِءُ مبِؿَوم
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أَخَذَمعِنَماظْؿَولٔمبِقَؾَولٕ،مأَوِمبِقَرَامٕم)،موضولم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مظؽعىمبنمسفرةم:م(مؼَوم
دقًٍِم،ماظـٖورُمأَوِظَىمبِهِم،مؼَومطَعِىُمبِنَم
طَعِىُمبِنَمسُفِرَةَم،مإٔغٖهُمظَومؼَدِخُلُماظْفَـٖيَمظَقِمْمغَؾًََمعِنِم ُ
سُفِرَةَم،ماظـٖوسُمشَودِؼَونٔم:مصَؿُؾِؿَوعْمغَػْلَهُمصَؿُعِؿِؼُفَو،موَبَوئِعْمغَػْلَهُمصَؿُوبِؼُفَو).مم م
وأنن السحت لْ صورٌ وجماالتٌ وتعددةٌ م ،موٍّا م :مالزشوة م ،وػي معو مؼُعطىم
إلبطول محق م ،مأو مإحؼوق مبورل م،مأومػيمعومؼمخذ مأو مؼعطى مبغري محق مظؾوصول مإىل مأعرم
عوم،م وضدمتوسدماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مبوظؾعنمواظطردمعنمرمحيمآم(مسزموجل)م،م
صعَنِ مثَوِبَونَ م(رضي مآ مسـه) مأن مرَدُولُ مآِ م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مضول :م(ظَعَنَ مآُم
اظرٖاذِيَ ،موَاظْؿُرِتَشِيَ) موَاظرٖائِشَ ،موَػُوَ ماظَّذِي مؼَؿِشِي مبَ ِقـَفُؿَو م ،مواظرذوة مدؾى مرئقس ميفم
اخؿالل معلور ماحلقوة ماإلغلوغقي م؛مدلومؼرتتىمسؾقفومعن مضقوع ماحلؼوق م ،مواغؿشور ماظظؾم م،م
وإدـود ماِّعر مإىل مشري مأػؾه م ،مواظرذوة مال مؼؿعوروػو مإال معن مخربً مذممفم م ،مودوءتم
أخالضفم م ،موضعف مإميوغفم م ،مورؿلً مبصريتفم م ،مممن مأرادوا مغقل معؼوصدػم معفؿوم
ل :م(م
طوغً م ،موظو مبطرق مشري معشروسي م ،مصعن مأبي محُؿَقدٍ ماظلٖوسِدِي م(رضي مآ مسـه) مضَو َ
ادِؿَعِؿَلَ ماظـٖيبٗ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مرَجُالً معِنَ ماِّزِدِ مؼُؼَولُ مظَهُ م :مابِنُ ماظؾُّؿِؾِقٖيِ مسَؾَىم
اظصٖدَضَيِ م ،مصَؾَؿٖو مضَدِمَ م ،مضَولَ:مػَذَا مَظؽُمِ م ،موَػَذَا مأُػِدِيَ مإٔظَيٖ م ،مصَؼَومَ مردولُ مآ م(صؾى مآم
م مضَولَ :م( مأعٖو مبَعدُ م ،مصَنٔغٚي مأدِؿَعِؿِلُم
سؾقه مودؾم) مسَؾَى مادلِـِؾَرٔ مصَقَؿِدَ مآ موَأثِـَى مسَؾَقهِ م ،مثُ ٖ
اظرٖجُلَمع ِـؽُمِمسَؾَىماظعَؿَلٔمعِؿٖوموَالّغِيمآُم،مصَقَلتِيمصَقَؼُولُ:مػَذَامَظؽُمِموَػَذامػَدِؼٖيٌمأُػِدِؼًِم
إظَيٖ ،مأصَال مجَؾَسَ ميف مبقً مأبِقهِ مأَوِ مأُعٚهِ محَؿٖى متَلتِقَهُ مػَدِ ٖؼؿُهُ مإنِ مطَونَ مصَودِضًو ،موآِ مال مؼَلخُذُم
أحَدْ معِ ِـؽُمِ مذَقؽّو مبِغَرئ محَؼخملهِ مإالَّ مظَؼِيَ مآ متَعَوظَى م ،مؼَقِؿِؾُهُ مؼَوِمَ ماظؼِقَوعَيِ م ،مصَال مأسِرٔصَنٖ مأحَدّام
عِ ِـؽُمِمظَؼِيَمآَمؼَقِؿِلُمبَعريّامظَهُمرُشَوءْم،مأَوِمبَؼَرَةًمظَفَومخُوَارْم،مأَوِمذَوةًمتَقِعَرُم،مثُمٖمرصعمؼدؼهِمحَؿٖىم
رُؤٔيَمبَقَوضُمإبِطَقِهِم،مصَؼَولَم:ماظؾَّفُمٖمػَلِمبَؾَّغًُِ)مثالثّوم،موطؿىمسؿرمبنماخلطوبم(رضيمآم
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سـه) مإىل مسؿوظه مصؼول م :م(إؼٖوطم مواهلداؼو م؛ مصنغفو معن ماظرٗذَو)،موسَنِ معَلِرُوقٕ ،مضَولَ:مدَلَ ْظًُم
ابِنَ معَلِعُودٍ م(رضي مآ مسـه) مسَنٔ ماظلٗقًِِ م ،مصَؼَولَ م :م(اظرٖجُلُ مؼَؼْضِي مظِؾرٖجُلٔ ماظْقَوجَيَم

صَقُفِدِيمإٔظَقِهِماظْفَدِؼٖيَ).م م
ووٍّا م :مأنن املاه الٍاتج عَ الغضُ التجاري م،مدواءمأطونمششّوميفماظؽَم ٚمأمميفم
اظـوعم ،محقٌمؼؼولماحلقمدؾقوغه{:وَؼِلْمظِؾْؿُطَػخملػِنيَ م* ماظَّذِؼنَمإٔذَاماطْؿَوظُوامسَؾَىماظـٖوسٔم
ؼَلِؿَوِصُونَم*موَإٔذَامطَوظُوػُمِمأَوِموَزَغُوػُمِ}أي:مبوسوامهلممطقالمأوموزغوم{،ؼُكِلِرُونَم*مأَظَومؼَظُنٗم
أُوظَؽِكَ مأَغٖفُمِ معَؾِعُوثُونَ م* مظِقَوِمٕ مسَظِقمٕ م* مؼَوِمَ مؼَؼُومُ ماظـٖوسُ مظِرَب ٚماظْعَوظَؿِنيَ} ،موؼلؿوي ميفم
ذظكمعنمؼؼوممبعؿؾقيماظغش م،موعنمؼلوسدمسؾقفو م،موعنمؼؿلرتمسؾقفو م،مصوجلؿقعمذرطوء م،م
واظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مؼؼول:م(عَنِمششٖـَومصَؾَقِسَمعِـٖو)،مويفمرواؼيم(عَنِمشَشٖمصَؾَقِسَم
عِـٖو)محبذفمادلػعولمظقشؿلمطلمشوشموششوش م؛مِّغهمالمجيوزمظكمأنمتغشمادللؾم م،م
والمشريمادللؾمم؛مصوإلدالممؼرصضمضضقيماظغشممجؾيموتػصقؾًوم.مم م
مممممممممووٍّا  :التحاينُ يف التكاضي مِّطل مأعوال ماظـوس مبغري محق م ،مأو مبوظؿزوؼرم
وذفودةماظزور م ،مضول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م( مإٔغٖؿَو مأَغَو مبَشَرْ م ،موَإٔ ٖغؽُمِ متَكِؿَصِؿُونَ مإٔظَيٖ،م
ضؽُمِ مأَنِ مَؼؽُونَ مأَظْقَنَ مبِقُفٖؿِهِ معِنِ مبَعِضٕ ،موَأَضْضِيَ مظَهُ مسَؾَى مغَقِؤ معَو مأَدِؿَعُ م ،مصَؿَنِم
وَظَعَلٖ مبَعِ َ
ضَضَقًُِمظَهُمعِنِمحَقٚمأَخِقهِمذَقِؽّومصَالَمؼَلْخُذِ،مصَنٔغٖؿَومأَضْطَعُمظَ ُهمضِطْعَيًمعِنَماظـٖورٔ).م م
ووٍّا  :ماالعتداء عمى املاه العاً  ،وتؽؿنمخطورة ماظؿعدي مسؾى مادلول ماظعومم
بلرضؿه مواخؿالده ميف مأن ماالسؿداء مسؾقه مؼعدٓ ماسؿداءّ مسؾى مجمؿوع مأصراد ماجملؿؿعم
واظورن؛ مِّن ماظذي مؼعؿدي مسؾى مادلؿؿؾؽوت موادلـشكت ماظعوعي مإمنو مؼعؿدي مسؾى ماِّعيم
طؾفوم،موعنمثَمٖمصننمسؾقهمإثممطلٚمعَنِمظهمحقميفمػذهماِّعوالموادلؿؿؾؽوتماظعوعي.م م
ممممممممممووٍّا  :التّاوُ يف أداء العىنمدواءمبعدمماحملوصظيمسؾقهم،مأومسدممإتؼوغهم،مأوم م
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سدممادؿقػوءموضؿه مبدءّامواغؿفوءّ م،مصؾعضماظـوسمضدمؼظنمأنماحؿقوظهمسؾىماظغقوبمسنم
سؿؾه م ،مأو مػروبه معـه م ،مأو مسدم ماظوصوء مبلوسوت ماظعؿل مؼعد مأعرّا مدفالً ،موػـو مغمطد مأنم
اظعؼدمذرؼعيمادلؿعوضدؼن م،مصؽؿومأنمصوحىماظعؿلمإذامأطلمحقماظعوعلمأومزؾؿهمطونم
آطالً مظؾلقً م ،مال مؼؽؾؿه مآ موال مؼـظر مإظقه مؼوم ماظؼقوعي موال مؼزطقه م ،محقٌ مؼؼول مغؾقـوم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)ميفماحلدؼٌماظذيمؼروؼهمسنمربماظعزة:مسَنٔماظـٖؾِيٚم(صَؾَّىمآُم
سَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) مضَولَ م:م( مضَولَماظؾَّهُ م:مثَالَثَيٌمأَغَومخَصِؿُفُمِمؼَوِمَماظؼِقَوعَيِ م:مرَجُلْمأَسِطَىمبِيمثُمٖمشَدَرَم
،موَرَجُلْمبَوعَمحُر٘امصَلَطَلَمثَؿَـَهُ،موَرَجُلْمادِؿَلْجَرَمأَجِريّامصَودِؿَوِصَىمعِـِهُموَظَمِمؼُعِطِمأَجِرَهُ)،مصػيم
ادلؼوبلمإذامأخذماظعوعلماِّجرمواحلقموضصرميفمسؿؾهم ،موٕمؼؿؼـهموٕمؼمدٚمحقماظعؿلم
،مطونمعنماظذؼنمالمؼؽؾؿفممآ،موالمؼـظرمإظقفمم،موالمؼزطقفممؼومماظؼقوعي،مصوحلقمعؼوبلم

اظواجىموإالمظضوعماظعؿلموضوسًماحلؼوقمواغػرطمسؼدماحلقوةم.م م

وعـفو :ماالحتهار واستغاله حاجة الٍاس :مأي :محؾله موعـعه مظقزؼد مٔـه م ،مصعنم
ععؿر مبن مسؾد مآ م(رضي مآ مسـه) مسن مردول مآ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مضول م :م(ظَوم
ؼَقَِؿؽِرُمإٔظَّومخَورِهْ)،موسنمععؼلمبنمؼلور م(رضيمآمسـه):ممسعً مردول مآم(صؾى مآم
سؾقه مودؾم)مؼؼول :م(عَنِ مدَخَلَ مصِي مذَيِءٍ معِنِ مأَدِعَورٔ ماظْؿُلِؾِؿِنيَ مظِقُغِؾِقَهُ مسَؾَقِفٔمِ ،مصَنٔنٖ محَؼٛوم
سَؾَى مآِ مأَنِ مؼُؼْعِدَهُ مبِعُظْمٕ م -مأي ممبؽون مسظقم م -معِنَ ماظـٖورٔ مؼَوِمَ ماظْؼِقَوعَيِ) ،موسن مسوئشيم
(رضي مآ مسـفو)مأن مردول مآ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)مضول م:م(ماظؾفُمٖ معَنِ موَظِيَ معِنِ مأَعِرٔم
أُعٖؿِي مذَقِؽّو مصَشَقٖ مسَؾَقِفٔمِ م ،مصَوذِؼُقِ مسَؾَقِهِ م ،موَعَنِ موَظِيَ معِنِ مأَعِرٔ مأُعٖؿِي مذَقِؽّو مصَرَصَقَ مبِفٔمِ مصَورِصُقِم
بِهِ) ،موسن مسؿر مبن ماخلطوب م(رضي مآ مسـه)مضول:ممسعً مردول مآ م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم)مؼؼول:م(عَنٔماحِؿَؽَرَمسَؾَىماظْؿُلِؾِؿِنيَمرَعَوعَفُمِمضَرَبَهُماظؾَّهُمبِوظْفُذَامٔموَاظْنٔصْؾَوسٔ) .م
أقوه قولي ِذا وأستغفز اهلل لي ولهي
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ممممممماحلؿددممٓمربماظعدودلني،مموصدالةمموددالعّوممسؾدىممخدو ممأغؾقوئدهممورددؾهممددقدغوممحمؿدددم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)،موسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني.مم م
أخوة اإلسالً :
مممممإن ماظعوضلمالمميؽـهمأنمجيودلميفمأنمادلولماحلراممدممضوتل م،موأغهمعدعرمظصوحؾهم
يفماظدغقومواآلخرة م،موأغهمغورمحترقمجوفمعنمؼلطؾه م،مصفذاماظصدؼقم(رضيمآمسـه)م
ج مظَهُم
ؼضربمظـومعـؾًوميفماظورعم ،مصؼدمطَونَ مِّبي مبَؽر ماظصدؼق م(رضي مآ مسـه) مشُالَمْ مؼُكِرٔ ُ
اخلَرَاجَم،م َوطَونَمأَبُومَبؽْرٕمؼَلطُلُمعِنِمخَرَاجِهِم،مصَفَوءَمؼَوِعّومبِشَيءٍم،مصَلطَلَمعِـِهُمأَبُومَبؽْرٕم،مصَؼَولَم
ظَهُ ماظغُالمُ م:متَدِرٔي معَو مػَذَا م؟ مصَؼَولَ مأَبُو مبؽر م:موَعَو مػُوَ م؟ مضَولَ م:مطُـًُِ مَتؽَفٖـًُِ مإلغِلَونٕ ميفم
اجلَوػِؾِقٖيِ موَعَو مأُحِلِنُ ماظؽَفَوغَيَ م ،مإٔالَّ مأغٓي مخَدَسِؿُهُ م ،مصَؾَؼِقَـِي م ،مصَلسِطَوغِي مظِذظِكَ م ،مػَذَا ماظَّذِيم
أطَؾًَْمعِـِهُم،مصَلدِخَلَمأَبُومَبؽْرٕمؼَدَهُمصَؼَوءَمطُلٖمذَيِءٍمصِيمبَطْـِهِم.ممممممممممممممممممممممممممم م
إنمِّطلماحلراممواظلقًمسواضىموخقؿيميفماظدغقومواآلخرةم،موٍّا :
عدً قبوه صالتْم:مصعنمسؾدمآمبنمسؿرم(رضيمآمسـفؿو)مضول":معَنٔماذِؿَرَىمثَوِبّو م
مبِعَشَرَةِ مدَرَاػِمَ ،موَصِي مثَؿَـِهِ مدِرِػَمْ معِنِ محَرَامٕ مظَمِ متُؼْؾَلِ مظَهُ مصَالةٌ معَو مطَونَ مسَؾَقِهِ م" .مثُمٖ مأَدِخَلَم
إٔصِؾَعَقِهِ مصِي مأُذُغَقِهِ م ،مثُمٖ مضَولَ م:مصُؿٖؿَو مإٔنِ مظَمِ م َأطُنِ مدَؿِعِؿُهُ معِنِ مرَدُولٔ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِم
وَدَؾَّمَ)معَرٖتَقِنٔمأَوِمثَالثّو.مم
عدً استجابة دعائْم:مضول م(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(مأَؼٗفَوماظـٖوسُ،مإٔنٖمآَمرَقٚىْمظَوم
ؼَؼْؾَلُمإٔظَّومرَقٚؾّو،موَإٔنٖمآَمأَعَرَماظْؿُمِعِـِنيَمبِؿَومأَعَرَمبِهِماظْؿُرِدَؾِنيَ م،مصَؼَولَ{:ؼَومأَؼٗفَوماظرٗدُلُمطُؾُوام
عِنَماظطَّقٚؾَوتِموَاسِؿَؾُوامصَوظِقّوم،مإٔغٚيمبِؿَومتَعِؿَؾُونَمسَؾِقمْ}،موَضَولَ:م{ؼَومأَؼٗفَوماظَّذِؼنَمآعَـُوامطُؾُوام
عِنِمرَقٚؾَوتِمعَومرَزَضْـَوطُمِ}مثُمٖم َذطَرَماظرٖجُلَمؼُطِقلُماظلٖػَرَمأَذِعٌََمأَشْؾَرَم،مؼَؿُدٗمؼَدَؼِهِمإٔظَىماظلٖؿَوءِمم
ؼَومرَبٚم،مؼَومرَبٚم،موَعَطْعَؿُهُمحَرَامْم،موَعَشِرَبُهُمحَرَامْم،موَعَؾْؾَلُهُمحَرَامْم،موَشُذِيَمبِوظْقَرَامٔم،مصَلَغٖىم م
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ؼُلِؿَفَوبُمظِذَظِكَ؟.م م
حمل الربنة:مصكطلماحلراممالمؼـؿػعممبوظهم،مصنغهمإنمأغػقمعـهمالمؼؾوركمظهمصقهم،موإنم
تصدق مال مؼؼؾل معـه،موإن مترطه مظذرؼؿه مسُذبمبهم،مضولم(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:م(م ...موَظَوم
َؼؽْلِىُ مسَؾِدْ معَوظًو معِنِ محَرَامٕ م ،مصَقُـِػِقَ معِـِهُ مصَقُؾَورَكَ مظَهُ مصِقهِ م ،موَظَو مؼَؿَصَدٖقُ مبِهِ مصَقُؼْؾَلَ معِـِهُ م ،موَظَوم
ؼَؿِرُكُممخَؾْفَمزَفِرٔهِمإٔظَّومطَونَمزَادَهُمإٔظَىماظـٖورٔم،مإٔنٖمآَم(سَ ٖزموَجَلٖ)مظَومؼَؿِقُوماظلٖقٚهَمبِوظلٖقٚهٔم،م م
وََظؽِنِمؼَؿِقُوماظلٖقٚهَمبِوظْقَلَنٔم،مإٔنٖماظْكَؾِقٌَمظَومؼَؿِقُوماظْكَؾِقٌَم".مممم م
مممممووَ عكوبتْ اإلفالس وَ احلسٍات يف اآلخزة م :مضول م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ):م
(أَتَدِرُونَمعَنٔماظْؿُػْؾِسُ؟)مضَوظُوام:ماظْؿُػْؾِسُمصِقـَومعَنِمظَومدِرِػَمَمظَهُموَظَومعَؿَوعَمضَولَ:م(صَنٔنٖماظْؿُػْؾِسَم
عِنِ مأُعٖؿِي معَنِ مؼَلْتِي مؼَوِمَ ماظْؼِقَوعَيِ مبِصَؾَوةٍ موَزَطَوةٍ موَصِقَومٕ م ،مضَدِ مذَؿَمَ مػَذَا ،موَضَذَفَ مػَذَا ،موَ َأطَلَم
عَولَ مػَذَا ،موَدَػَكَ مدَمَ مػَذَا ،موَضَرَبَ مػَذَا ،مصَقُؼْضَى مػَذَا معِنِ محَلَـَوتِهِ م ،موَػَذَا معِنِ محَلَـَوتِهِ،م
صَنٔنِ مصَـِقًَِ محَلَـَوتُهُ مضَؾِلَ مأَنِ مؼُؼْضَى معَو مسَؾَقِهِ م ،مأُخِذَ معِنِ مخَطَوؼَوػُمِ مصَطُرٔحًَِ مسَؾَقِهِ م ،مثُمٖم
رُرٔحَمصِيماظـٖورٔ).مم م
صؾققودى مطل مواحد معـو مغػله م ،موظقؿذطر مأن مآ م(سز موجل) مدوئؾه مسن معوظه معنم
أؼنماطؿلؾه م،موصقؿومأغػؼه م،معصداضًومحلدؼٌماظـيب م(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م :م(الَمتَزُولُم
ضَدَعَومسَؾِدٍمؼَوِمَماظْؼِقَوعَيِمحَؿٖىمؼُلِلَلَمسَنِمسُؿِرٔهِمصِقؿَومأَصْـَوهُموَسَنِمسِؾْؿِهِمصِقؿَومصَعَلَموَسَنِمعَوظِهِم
عِنِمأَؼِنَماطْؿَلَؾَهُموَصِقؿَومأَغِػَؼَهُموَسَنِمجِلِؿِهِمصِقؿَومأَبِالَهُ) .م

م

المّي ارسقٍا احلاله وبارك لٍا فيْ،
وباعد بيٍٍا وبني احلزاً نىا باعدت بني املصزم واملغزب .

