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ااع ااى ي   ه  من وساا    اّلل    ى، وصاا   العاائ  ن  :ب ه  لله  القاائ: ا اد اا    ال  هاام  . أمجعاا ن  هه وصاا  ه  هه وع ااى  لهاا    ناائ    

نئ ول  ئضرينن وا ست ع ن.  يف   - تعئىل وأسكننه  فس حن جنئيهاهه للا   ه  :حن - مه الق  ه  ابن   مئم  اإل قئلن اغفْر لش خه
 ئيف"االش   واءه عن ال    ن سألن الكئيف لاه ن  "اجلوابه  "ال  اءه وال  واءه" ا عروفه بائسمه  اهه كتئبه 

 واجل  ه مهن أيواعه العقوابته الش رع  ةها اْلقنْطعه يف  فنْصل  
ْنه   ناز  مه ْحِته ْختهفنئءه، ونجنعنلن س ْ  نئينه  اْلقنْطعن ِبههزناءه فنسنئده اْْلنْموناله ال ذهي َلن ُي ْكهن  اَله خ ذ  اْْلنْمونالن يفه اَله ني ه  َيْن ، ْله

نا ْو:ه ونادْن  ةه ال ِته تنْ خ ل  عن نْ كن مه  ، فانه ون كنئلس ه ْن حنْ ث  َلن تانْع نم ، ونيا نانق هب  ال ُّو:ن، ونيانتنسنو :  مهْن غنْْيه اْْلنبْاونابه
جلْنْ  ه له فان نْم تانْرتنفهْع منْفسن نة  سنرهقنتههه إهىلن اْلقنتْ   ، ونَلن تانْن نفهع  ابه

 إىل القتل   ال ترتفع   ،زائدة   عقوبة   تكون   ، يعين القتل  القتل   ال تستوجب   رقة  الس   يعين مفسدة  الش خا 
جلْنْ  ه َلن ون القئ: ا  ينة  اْلع ْضوه ال ذهي يانتنسن  ط  بههه عن نى اجلْهننئينةه،  فنأنْحسنن  منئ ،تانْن نفهع  ابه ت ه  إهابن د فهعنْت بههه منْفسن ن

. ْلقنْذفه ْزهيقه اْْلنْعرناضه ابه  ونج عهلن اجلْنْ    ِبههزناءه إهْفسنئده اْلع ق وله ونَتن
ت ه   ا:نْت ع ق وابن ثنةه، كن نئ دنا:نته اْلكنف ئ:نات  عن نىفن ن ا  س ْ  نئينه  الش ْرعه  ة  عن نى هنذههه اْْلنيْاوناعه الث َلن ثنةه أنيْاوناع  ثنَلن

هنئ- اْلعهْتقه  . -ونه ون أنْعَلن ، ونالص ه نئمه ْطعنئمه  وناإْله
 اأنْقسنئم  الذُّي وبه 

ثن  اُث   إهي ه  س ْ  نئينه  جنعنلن الذُّي وبن ثنَلن  ةن أنْقسنئم 
دْن  ه. ا َلنْ ينْشرنْع فه هه كنف ئ:نًة اْكتهفنئًء ابه  قهْسً ئ فه هه ادْن ُّ، فانهنذن

، ونالظ ههنئ:ه، ونقهْسً ئ َلْن يا رنت هْب عن نْ هه حن ًّا، فنشنرنعن فه هه اْلكنف ئ:نةن، كنئْلونْطءه يفه َنننئ:ه :نمنضنئنن، وناْلونْطءه يفه اإْله  ْحرنامه
.ونقانتْ   له اْْلنطنأه، ونادْهْنثه يفه اْل ن ه ه ونغنْْيه ذنلهكن

ا ْ يا رنت هْب عن نْ هه حن ًّا ونَلن كنف ئ:نًة، ونه ون يانْوعنئنه  ونقهْسً ئ َلن
.  أنحن  ُه نئا منئ كنئنن اْلونازهع  عنْنه  طن ه عه ًّئ، كنأنْكله اْلعنذه:نةه، ونش ْربه اْل انْوله ونال  مه

ا من  ةه منئ : ت هبن عن نْ هه ادْن ُّ، كنئلن ظنره وناْلق  اْ نةه ونال  ْ سه وناْل   ن ونالث ئِنه ت ه  أنْدَنن مهْن منْفسن ن ئدنثنةه، ئ كنئينْت منْفسن ن
. ، ونَننْوه ذنلهكن  ونسنرهقنةه فهْ س 

 إىل ذلك يعين ما دون  ظرة وسرقة الفلس والقرش واهلللة وما ، الن  ارة  وال كف   غائر، ال حد  عين الص  يالش خا 
غائر بل هو الص   ارة  من الكف   ال يكون   ارة  فيه وال كف   ، وما ال حد  ارة  وال كف   رقة، ال حد  صاب نصاب الس  الن   

 مم.وهو الل  
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.القئ: ا   ، ونَننْوه ذنلهكن  كنئلن ظنره وناْلق  اْ نةه ونال  ْ سه وناْل   نئدنثنةه، ونسنرهقنةه فهْ س 
ا ثنةه أنيْاوناع   ونشنرنعن اْلكنف ئ:ناته يفه ثنَلن

، ُث   عنرنضن َتنْرهُي ه  فان نئشنرنه  يفه ادْنئلنةه ال    ِته عنرنضن فه هنئ الت ْ رهي  أنحن  هنئا منئ كنئنن م  نئحن اْْلنْصله
ْحر ام  مثل الش خا   رمضان وِف هنار   اْلو ْطء  ِف  اْْل 
فه اْلونْطءه يفه ال ُّب ره القئ: ا   ، ِبههَلن ، ونطنْرد ه ا اْلونْطء  يفه ادْنْ ضه ونالن هفنئسه ْحرنامه ونالص ه نئمه ا كنئْلونْطءه يفه اإْله ، ونِلهنذن

ْلونْطءه يفه ادْنْ ضه َلن ينصهحُّ، فنإهي ه  َلن يا  نئح  يفه ونْقت  د ونن  ، فانه ون ِبهنْنزهلنةه  كنئنن إهدْنئق  بانْعضه اْلف قنهنئءه لنه  ابه ونْقت 
، ونش ْربه اْل  ْسكهره.  التا  نوُّطه

ّلل ه مهْن ُينه  ، أنْو حنر منه  اّلل   ُث   أن:نادن حه  ه ، فنشنرنعن  ا منئ ع قه ن ّلله ه مهْن ينْذ:  أنْو ابه ْلكنف ئ:نةه  الث ئِنه اّلل   س ْ  نئينه  حه  ه  ابه
، كن نئ ظنن ه  بانْعض  اْلف قنهنئءه، فنإهن  ةً    َتنه ونَسن ئهنئ  دْهْنثه ْسمه ابه  ، ونلنْ سنْت هنذههه اْلكنف ئ:نة  منئحه نًة ِلهنْتكه ح ْرمنةه اَله

ً ئ، ونقنْ  ينك ون  م ْستن ن ًّئ، ونقنْ  ينك ون  م  نئ إهَّن نئ اْلكنف ئ:نة  حن ادْهْنثن قنْ  ينك ون  وناجه  ه .لٌّ له نئ عنقن ن ًحئ، ون
ااْن ه نناائ ن إهُْث   ْ ينك  إهْن َلن ، كنكنف اائ:نةه قانْتااله اْْلنطنااأه، ون اائ فناائتن اائبهرنًة له ن ا مناائ تنك ااون  فه ااهه جن ، ونكنف اائ:نةه قانْتااله النا ااْوع  الث ئلهااث 

اا به الز وناجه ااْن ابن به اجلْنااونابهره، ونالنا ااْوع  اْْلنو ل  مه ااْن ابن به الص ااْ  ه خنطنااًأ، فنااإهن  ذنلهااكن مه ااْن ابن ااط  مه ره، ونالنا ااْوع  اْلونسن
ْنه  اْلعنْق  .  الت  ه  ةه له نئ مه

لتا  و  ْعزهيره، ونَلن َينْتن هع  ادْن ُّ َلن َينْتن هع  ادْن ُّ ونالتا ْعزهير  يفه منْعصه نة ، بنْل إهْن كنئنن فه هنئ حن ٌّ اْكت فهين بههه ونإهَل  اْكت فهين ابه
 هع  ْعصه نة ، بنْل ك لُّ منْعصه نة  فه هنئ حن ٌّ فنَلن كنف ئ:نةن فه هنئ، ونمنئ فه هه كنف ئ:نة  فنَلن حن   فه هه، ونهنْل َينْتن وناْلكنف ئ:نة  يفه من 

 التا ْعزهير  وناْلكنف ئ:نة  يفه اْل نْعصه نةه ال ِته َلن حن   فه هنئ؟
ْحرنامه  ا ونهنذنا كنئْلونْطءه يفه اإْله ننئ فه هه اْلكنف ئ:نةن، فنقه لنا َينهب  فه هه ونْجهنئنه إهذنا أنْوجن اْ ، ون ، ونونْطءه ادْنئئهضه  ونالص ه نئمه

  قه لنا َلن تانْعزهيرن يفه ذنلهكن فه هه التا ْعزهير  له نئ ايْاتانهنكن مهنن اْد ْرمنةه بهر ك وبه اجلْهننئينةه، ون 
 وهو األظهر  الش خا 
نَن نئ جنئبهرنة  ونمنئحه نة .اْكتهفنئًء القئ: ا  ْلكنف ئ:نةه ْله  ابه

ت  اْلقن ن:هي ة  ا فنْصل  ُث  قئلن :حنه  للا ا   اْلع ق وابن
 ك  حسب   الش خا

 


