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  . أمجعني ٚصخب٘ آي٘ ٚع٢ً ، ستُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚص٢ً ، ايعاملني ضب هلل اذتُس

 ايصال٠ ؾطٚط باب تابع

ٍايعٛض٠ٔ َغِتُط َٚٓٗا : اهلل ضمح٘ املؤيف قا .  

 . ايعٛض٠ غرت ؾطط ٚاآلٕ ، َط٢ ٚقس ، ايٛقت ٖٛ األٍٚ ٚايؿطط ، ايعٛض٠ غرت ايصال٠ ؾطٚط َٔ

ٕٖ} املٓافكني عٔ ٚتعاىل تباضى اهلل قٍٛ َٚٓ٘ ، ٚحنٛٙ اذتطب يف ارتًٌ ع٢ً تطًل : يػ١ ايعٛض٠ َِٛض٠ْ ُبَُٝٛتَٓا ِإ ََا َع َٚ َٞ ٖٔ 
َِٛض٠ٕ   . اخل .. ايعٝب ع٢ً ٚتطًل ، ايٓكصإ ع٢ً ٚتطًل {ٔبَع

 إيٝ٘ ايػري ْعط َٚٔ ظٗط إشا َٓ٘ اإلْػإ ٜػتخٞ َا ٖٛ أٚ ، ٚإخطاج٘ إيٝ٘ ايٓعط اإلْػإ ٜػ٤ُٛ َا : اصطالحا ايعٛض٠
  . ايفكٗا٤ اصطالح يف ايعٛض٠ إطالقات َٔ ٖصا نٌ ، ٚايسبط ايكبٌ ع٢ً ٜٚطًل ،

  . ٚاإلمجاع ٚايػ١ٓ ايهتاب : ايصال٠ يف ايعٛض٠ غرت َؿطٚع١ٝ ع٢ً زٍ ٚقس

  : ايهتاب أَا

َّ َبٓٔٞ َٜا} ٚتعاىل تباضى اهلل فكٍٛ ِِ ُخُصِٚا آَز ٌِ ٔعَٓس ِظََٜٓتُه  غرت ب٘ املطاز إٔ ع٢ً االتفام حعّ ابٔ ْكٌ ٚقس {ََِػٔجٕس ُن
 نٌ عٓس ب٘ املطاز : َػجس نٌ عٓس ، ايصال٠ يف ايجٝاب ب٘ املطاز إٔ عُٓٗا اهلل ضضٞ عباؽ ابٔ عٔ ْٚكٌ ، ايعٛض٠
ٕٖ } ٚجٌ عع اهلل قٍٛ َجٌ ، ايػجٛز َٛضع ٖٚٛ ، صال٠ ََُػأجَس ََٚأ ٘ٔ اِي ًَ ًَا ٔي ٘ٔ َََع َتِسُعٛا َف ًَ  أٚج٘ َٔ فإٕ {َأَحّسا اي

  . ٚتعاىل تباضى هلل( ايفعٌ )ايػجٛز إٔ نُا ، هلل ايػجٛز َٛاضع أْٗا : فٝٗا ايتفاغري

  : ايػ١ٓ أَا

 ص٢ً ايٓيب إٔ ، عٓٗا اهلل ضضٞ عا٥ؿ١ حسٜح َٔ ، ٚاأليباْٞ خعمي١ ابٔ ٚصخخ٘ ، ايٓػا٥ٞ إال ارتُػ١ ض٣ٚ فُا
 د . خبُاض إال حا٥ض صال٠ اهلل ٜكبٌ ال رقاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل

  : اإلمجاع ٚأَا

 : قاٍ فكس ، ايرب عبس ابٔ َِٚٓٗ ، ت١ُٝٝ ابٔ اإلغالّ ؾٝذ َِٓٗ ، عًِٝٗ اهلل ضمح١ ايعًِ أٌٖ َٔ مجع حهاٙ فكس
 عطٜاْا ٚص٢ً ، ثٛب عًٝ٘ ٚيٝؼ ص٢ً إشا تصذ ال صالت٘ إٔ ٚع٢ً ، ايصال٠ يصخ١ ؾطط االغتتاض إٔ ع٢ً أمجعٛا

 . نالَ٘ مبع٢ٓ أٚ االغتتاض، ع٢ً قسضت٘ َع
  ".ايصال٠ يف ايجٝاب ب٘ املطاز : "عباؽ ابٔ قاٍ 

 أٚ ؾطط ايعٛض٠ غرت ٌٖ : اختًفٛا أِْٗ إال ، بسْٚ٘ ايصال٠ تصذ ال ، ٚاجب ايعٛض٠ غرت إٔ ع٢ً ايعًُا٤ اتفل ٚقس
  : أقٛاٍ ع٢ً ؟ ٚاجب

 عٛضت٘ غرت ع٢ً قسضت٘ َع عطٜاْا اإلْػإ ص٢ً فإشا ، ايصال٠ صخ١ ؾطٚط َٔ ؾطط ايعٛض٠ غرت إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
 َصٖب فٗٛ ، عًِٝٗ اهلل ضمح١ ايعًِ أٌٖ مجٗٛض إيٝ٘ ٚشٖب ، ايصال٠ ٜعٝس إٔ عًٝ٘ ٚدنب ، باط١ً صالت٘ فإٕ ،

 .  ٚايعاٖط١ٜ ٚاذتٓاب١ً ايؿافع١ٝ َٚصٖب ، املايه١ٝ ٚبعض ، اذتٓف١ٝ
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  : األزي١

َّ َبٓٔٞ َٜا} املتكس١َ اآل١ٜ- 1 ِِ ُخُصِٚا آَز ٌِ ٔعَٓس ِظََٜٓتُه  املطاز إٔ ع٢ً اتفكٛا ايعًُا٤ إٔ شنط حعّ ابٔ إٔ ٚتكسّ { ََِػٔجٕس ُن
  . ايصال٠ يف ايجٝاب ب٘ املطاز إٔ شنط عباؽ ٚابٔ ، ايصال٠ يف ايعٛض٠ غرت باآل١ٜ

 إال ارتُػ١ أخطج٘د خبُاض إال حا٥ض صال٠ اهلل ٜكبٌ ال رقاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ عا٥ؿ١ حسٜح- 2
  . ٚاأليباْٞ خعمي١ ابٔ ٚصخخ٘ ، ايٓػا٥ٞ

 غرت اإلْػإ ْػٞ إشا : عًٝ٘ ٚبٓا٤ ، صختٗا ؾطٚط َٔ ؾططا ٚيٝؼ ، يًصال٠ ٚاجب ايعٛض٠ غرت إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . املايه١ٝ بعض إيٝ٘ ٚشٖب ، ايكٍٛ ٖصا ع٢ً املرتتب١ األحهاّ َٔ شيو ٚغري ، صخٝخ١ تهٕٛ صالت٘ فإٕ ، عٛضت٘

 إٔ املعًّٛ َٚٔ ، غريٖا يف ٜؿطع ٚمل ، بٗا الختص هلا ؾططا نإ ٚيٛ ، يًصال٠ ؾططا يٝؼ ايعٛض٠ غرت إٕ : فكايٛا
 اإلحطاّ ٚيف ، غريٙ عٔ عٛضت٘ ٜػرت إٔ اإلْػإ ع٢ً دنب ايٓعط ففٞ ، ايصال٠ خاضج حت٢ ٚاجب ايعٛض٠ غرت

 الختص يًصال٠ ؾططا نإ يٛ : قايٛا عًٝ٘ فبٓا٤ ، ايعٛض٠ غرت صختُٗا ؾطٚط َٔ إٔ ادتُٗٛض ضأٟ ع٢ً ٚايطٛاف
  . غريٖا زٕٚ بايصال٠

  . أٜطا املايه١ٝ بعض إيٝ٘ ٚشٖب ، ٚايكسض٠ ايصنط َع ؾطط ايعٛض٠ غرت إٔ : ايجايح ايكٍٛ

  : ايطاجذ

 َهؿٛف١ ٚعٛضت٘ اإلْػإ ص٢ً فإشا ، ايصال٠ صخ١ ؾطٚط َٔ ؾطط ايعٛض٠ غرت ٚإٔ ، أعًِ ٚاهلل األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ، ايعٛض٠ غرت ع٢ً ايكسض٠ ْػٞ فًٛ ، صالت٘ ٜعٝس إٔ عًٝ٘ ٚدنب ، تصذ ال باط١ً صالت٘ فإٕ ، ايػرت ع٢ً قسضت٘ َع
  . باط١ً تهٕٛ صالت٘ فإٕ ، اْهؿافٗا ٚطاٍ عٛضت٘ اْهؿف أٚ

  : أقػاّ ثالث١ إىل ايعٛض٠ قػُٛا اذتٓاب١ً ٚفكٗا٤

  . شتفف١ عٛض٠- 1

  . َػًع١ عٛض٠- 2

  . َتٛغط١ عٛض٠- 3

 ايصنط ايصيب ص٢ً فًٛ ، ٚايسبط ايكبٌ : ايػ٤ٛتإ ٖٚٞ ، عؿط إىل غبع َٔ ايصنط عٛض٠ فٗٞ : املدفف١ ايعٛض٠ أَا
ْٕ ٚعًٝ٘ ، غٓٛات ايعؿط زٕٚ  أٚ َجال ايفدص ْصف إىل تبإ ٚعًٝ٘ ص٢ً يٛ ، صخٝخ١ فصالت٘ ، ٚزبطٙ قبً٘ ٜػرت ُتٓبا

  . صخٝخ١ صالت٘ فإٕ ، ايطنب١ فٛم إىل

 ايٝسإ إيٝ٘ ٜطاف ٌٖٚ ، ايٛج٘ إال ، عٛض٠ نًٗا ايصال٠ يف ٚاذتط٠ ، ايصال٠ يف اذتط٠ عٛض٠ ٖٚٞ : املػًع١ ايعٛض٠
   .اهلل ؾا٤ إٕ َٛضع٘ يف غٝأتٞ ؟ ال أّ ٚايكسَإ ٚايطجالٕ

 فصاعسا عؿٍط َٔ ايصنط فٝٗا فٝسخٌ( ٚاذتط٠ عؿط إىل غبع َٔ ايصنط )ٖصٜٔ غ٣ٛ َا عٛض٠ُ ٖٚٞ : املتٛغط١ ايعٛض٠
.  ايطنب١ إىل ايػط٠ َٔ ٖٚٞ  ، ٚاملبعط١ األ١َ فٝٗا ٜٚسخٌ ، ايبًٛغ زٕٚ ٚاذتط٠ُ ،
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َِبَؿَطَتٗا َٜٔصُف ال مبا فَٝٔجُب : اهلل ضمح٘ قاٍ ث .  

  . ٜٚبني ذنسز : ٜصف

 ٚمسط٠ محط٠ َٔ يْٛٗا ٜبني بإٔ ، ايبؿط٠ ٜصف ال مبا عٛضت٘ اإلْػإ ٜػرت إٔ دنب إْ٘ أٟ ، ايعٛض٠ بؿط٠ : بؿطتٗا
 ال صفٝكا ٜهٕٛ إٔ ايػاتط ؾطٚط فُٔ ، بؿطت٘ ٜصف ايجٛب ٖصا فإٕ ايبؿط٠ يٕٛ بني فإشا ، شيو غري إىل .. ٚبٝاض
  . َٓ٘ املكصٛز ايػطض ٜؤزٟ ٚال ، ب٘ ايػرت ٜصذ ال فإْ٘ ، ايبؿط٠ ٜٚصف ٜبني نإ فإٕ ، ايبؿط٠ ٜصف

 ٜٔؿف إٔ بايٛصف املطاز إمنا ، ٜصف ال فإْ٘ ارتط ٜبني نْٛ٘ ؟ ال أٚ يًبؿط٠ ٚصف ٖٛ فٌٗ ، ايػطٚاٍ خط بني إشا
   . اخل .. أمسط أٚ أمحط ، ايًٕٛ فٝبني ، حتت٘ عُا

َِِٛض٠ُ : قاٍ ث ٌٍ ََٚع   ...ضج

  .ايٗطِنَب١ٔ إىل ايػٖط٠ٔ َٔ

  . اخل .. املبعض ٚعٛض٠ ، األ١َ ٚعٛض٠ ، املطأ٠ ٚعٛض٠ ايطجٌ عٛض٠ عٔ ، اهلل ضمح٘ املؤيف غٝتهًِ اآلٕ

 يف عٛض٠ "يفع١ ايػ١ٓ يف ٚال ايهتاب يف ٜأت مل أْ٘ ، حٛي٘ ٜسْسٕ َا ٚنجريا" املُتع "يف اهلل ضمح٘ ؾٝدٓا شنط
 ُخُصٚا} ٚتعاىل تباضى اهلل قاٍ مبا أخصْا يٛ ٚهلصا ؛ ايصال٠ عٓس ايع١ٜٓ بأخص األَط ايهتاب يف جا٤ ٚإمنا" ايصال٠
ِِ َِٓس ِظََٜٓتُه ٌِ ٔع  غرت عٔ تتهًِ اييت األحازٜح ألٕ ؛ بٗا ٜتعًل َٚا" ايعٛض٠ غرت "عباض٠ َٔ أٚىل يهإ {ََِػٔجٕس ُن
 َا إال ، ٚغريٙ اهلل ضمح٘ باظ بٔ ايععٜع عبس ايؿٝذ شنط نُا ، مجٝعٗا ، َكاٍ َٔ ختًٛ ٚال ، ضعف أغاْٝسٖا يف ايعٛض٠

 َكاٍ فٝ٘ غايبٗا ، نصا إىل نصا َٔ ايعٛض٠ فٝٗا اييت األحازٜح عا١َ يهٔ ، ٚغريٙ أْؼ حسٜح َٔ ايصخٝخني يف جا٤
 ، ٚجٌ عع اهلل بهالّ أخصْا أْا ٚيٛ ، ؾٛاٖسٖا ٚبهجط٠ ، ططقٗا مبجُٛع صخخٖٛا إشا ايعًُا٤ ٜصخخٗا َا ٚغايبا ،

 ، ٚأنًُٗا بايع١ٜٓ أخص يٛ اإلْػإ ٚإٔ" ايعٛض٠ غرت "َٔ ٚأنٌُ أع٢ً ايع١ٜٓ أخص ألٕ ؛ أٚىل يهإ ايع١ٜٓ أخص يف
 أٌٖ بعض ٚهلصا ؛ ايع١ٜٓ أخص جا٤ ٚإمنا ، ايعٛض٠ غرت ايكطإٓ يف ٜأت مل ٚهلصا ؛ ضُٓٗا يف زاخال ايعٛض٠ غرت يهإ
 قس ٚجٌ عع اهلل إٕ : قًٓا يٛ : قاٍ ، ق١ٜٛ غري ٚٚجسٖا ، ايػ١ٓ َٔ ايعًُا٤ بٗا اغتسٍ اييت األزي١ إىل ْعط ملا ايعًِ

 ، يعٛضت٘ ناؾفا اإلْػإ ٜهٕٛ إٔ ايع١ٜٓ أخص ٚضس ، ضسٙ عٔ ْٗٞ بايؿ٤ٞ ٚاألَط ، ايصال٠ يف ايع١ٜٓ بأخص أَط
 ٚهلصا ؛ ايػرت ع٢ً االغتسالٍ قط١ٝ يف إؾهاٍ عٓسِٖ نإ أْ٘ ع٢ً ٜسٍ مما ؛ ايعٛض٠ غرت ع٢ً ايسيٌٝ ٖٛ ٖصا فٝهٕٛ

 ، ايٓعط يف ايعٛض٠ قط١ٝ يف تساخٌ عٓسِٖ صاض ، اخل .. املطأ٠ ٚعٛض٠ ايطجٌ عٛض٠ شنطٚا حُٝٓا ايفكٗا٤ شنط ملا
 ٖٚٓاى ، ايصال٠ يف ايعٛض٠ أزي١ ع٢ً ، ايٓعط يف ايعٛض٠ بأزي١ ٚاغتسالٍ ، خًط عٓسِٖ فهإ ، ايصال٠ يف ٚايعٛض٠

 ٖٞ ايصال٠ يف ايطجٌ عٛض٠ إٔ إىل شٖب َٔ ايعًُا٤ َٔ غٓجس ٚهلصا ؛ ايصال٠ يف ٚايعٛض٠ ايٓعط يف ايعٛض٠ بني فطم
 عٛض٠ ع٢ً فٓعيٖٛا ، ايٓعط بأزي١ أخصٚا ٚألِْٗ ؛ بٗا ٜػتسيٕٛ ٚاضخ١ أزي١ عٓسِٖ يٝؼ ألْ٘ ؛ فكط ايػ٤ٛتإ

ِِ ُخصٚا} قًٓا ٚيٛ ، ايصال٠ َِٓس ِظََٜٓتُه ٌِ ٔع  أنٌُ يهإ ، ب٘ َػترتا يجٛب البػا اإلْػإ ٜهٕٛ إٔ ايع١ٜٓ َٚٔ {ََِػٔجٕس ُن
 .  نصا إىل نصا َٔ ايطجٌ عٛض٠ إٕ : قٛيٓا َٔ
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ٍَِٛض٠ُ : قا ٌٍ ََٚع   . ايٗطِنَب١ٔ إىل ايػٖط٠ٔ َٔ ... ضج

  . فصاعسا غٓٛات عؿط َٔ ، ايصنط ايطنب١ إىل ايػط٠ َٔ ايعٛض٠ يف ٜسخٌ أْ٘ عطفٓا ٚحنٔ

 ٚنإ ، املػا٥ٌ ٖصٙ عًٝ٘ تؿهٌ ، اهلل ضمح٘ ؾٝدٓا نإ ٚهلصا ؛ املؿه١ً املػا٥ٌ َٔ ايعٛض٠ غرت َػا٥ٌ إٔ ٚيٝعًِ
 نُٓت املطات َٔ َط٠ ٚيف ، ب٘ ٜتعًل َٚا ايٓعط عٛض٠ ، قطاٜاٖا بعض يف ت١ُٝٝ ابٔ اإلغالّ ؾٝذ فٝٗا أقًس أْا : ٜكٍٛ
 ايباب ٖصا يف ايك٠ٛ بصاى يٝؼ ، عًٝ٘ اهلل ضمح١ ؾٝدٓا نالّ إٕ : فكًت ، بٗا ٜتعًل َٚا ، ايصال٠ يف ايعٛض٠ عٔ ُأغأٍ

 ، يػريٙ َكًسا نإ عًٝ٘ اهلل ضمح١ ايؿٝذ إٔ يٞ ٜبسٚ ٚإمنا ، عٓسٙ َٔ ايرتجٝذ ٜٚعطٞ املػا٥ٌ يف دنتٗس ال أْ٘ مبع٢ٓ ،
 ايباب ٖصا يف أْا : ٚقاٍ عٓٗا ايؿٝذ تهًِ ، بَٝٛني أٚ بّٝٛ املٛقف ٖصا بعس ! اهلل ٚغبخإ ، ايؿٝذ حٝا٠ يف ٖصا نإ

 أٌٖ نالّ يف اإلْػإ ْعط إشا ٚحكٝك١ّ ، ٚاضخ١ ْصٛص عٓسٟ يٝؼ : ٚقاٍ ، َٛاَفك١ ٖصٙ ، هلل اذتُس : قًت ، َكًس
 املػا٥ٌ يف األخط٣ ناألزي١ أزي١ فٝ٘ يٝؼ ، ايك٠ٛ تًو فٝ٘ ٚيٝؼ ، اضططاب ْٛع فٝ٘ إٔ دنس ، ٖصا ايباب يف ايعًِ

  . األخط٣

  : أقٛاٍ ثالث١ ع٢ً ايطجٌ عٛض٠ حس يف ايعًُا٤ اختًف

 ايعًِ أٌٖ مجٗٛض إيٝ٘ ٚشٖب ، زاخًتني يٝػتا ٚايطنب١ ٚايػط٠ ، ايطنب١ إىل ايػط٠ َٔ ايطجٌ عٛض٠ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . اذتٓاب١ً َصٖب َٔ ايصخٝذ ٖٚٛ ، ايؿافع١ٝ عٓس األصذ ٖٚٛ ، املايه١ٝ َصٖب فٗٛ ، عًِٝٗ اهلل ضمح١

  : األزي١

  : َٓٗا ، ايٓعط يف ايعٛض٠ بأزي١ اغتسيٛا

َُٖس حسٜح- 1  ايفدص فإٕ ، فدصى غط رفكاٍ ، فدصٙ عٔ نؿف قس ضآٙ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ايصٟ ، ُجِط
 يف عًٝ٘ اهلل ضمح١ األيباْٞ ٚقاٍ ، ٚايبٝٗكٞ ايطخاٟٚ صخخ٘ ٚاذتسٜح ، ٚايبٝٗكٞ ٚايرتَصٟ زاٚز أبٛ أخطج٘د عٛض٠

 ٜطتكٞ ايططم مبجُٛع يهٔ ، تػاٌٖ ْٛع فٝ٘ إٔ عًِ ، ٚايبٝٗكٞ ايطخاٟٚ تصخٝذ إىل ْعط َٚٔ" : ايػًٌٝ إضٚا٤"
 ستُس ٚ ، جطٖس ٚ ، عباؽ ابٔ عٔ ضٟٚ : " اهلل ضمح٘ ايبداضٟ قاٍ ٚهلصا ؛ ططق٘ مبجُٛع صخٝذ فٗٛ ، ايصخ١ إىل
 ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب حػط "أْؼ ٚقاٍد عٛض٠ ايفدص رقاٍ أْ٘ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب عٔ ، جخـ بٔ
  ".اختالفِٗ َٔ خنطج حت٢ أحٛط جطٖس ٚحسٜح ، أغٓس أْؼ ٚحسٜح : قاٍ" فدصٙ عٔ

 ، ايعٛض٠ َٔ ٚأْ٘ ، ايفدص بػرت األَط فٝ٘ ألٕ ؛ أحٛط جطٖس ٚحسٜح ، ايصخٝخني يف ألْ٘ ؛ أغٓس أْؼ حسٜح
  . االحتٝاط َػًو ، اهلل ضمح٘ ايبداضٟ فػًو

 أٚ أَت٘ أٚ عبسٙ أحسنِ ظٚج إشا رقاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، جسٙ عٔ أبٝ٘ عٔ ، ؾعٝب بٔ عُطٚ عٔ- 2
 ، ٚايساضقطين زاٚز ٚأبٛ أمحس اإلَاّ ضٚاٙد عٛض٠ ايطنب١ إىل ايػط٠ حتت َا فإٕ ، عٛضت٘ َٔ ؾ٧ إىل ٜٓعط فال ، أجريٙ
  . بعٛض٠ فًٝؼ غٛاُٖا َٚا ، عٛض٠ ٚايطنب١ ايػط٠ بني َا إٔ ع٢ً ٜسٍ مما ، عًٝ٘ اهلل ضمح١ األيباْٞ حػٓ٘ بإغٓاز

 أٚ حٞ فدص إىل تٓعط ٚال ، فدصى تهؿف ال رقاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضضٞ عًٞ عٔ- 3
 بايٓهاض٠ عًٝ٘ ٚحهُٛا ، عًِٝٗ اهلل ضمح١ ايعًِ أٌٖ َٔ نجري ضعف٘ ٚاذتسٜح ، َاج٘ ٚابٔ زاٚز أبٛ أخطج٘د َٝت

   .ٚايطعف
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 ؾا٤ إٕ غتأتٞ أخط٣ أحازٜح ٚرنايف ، ططق٘ مبجُٛع ٜصخخْٛ٘ ٚحسٜح ، حػٔ حسٜح ، ضعف فٝٗا فأزيتِٗ
  . اهلل

 ، اهلل ضمحِٗ اذتٓف١ٝ إيٝ٘ ٚشٖب ، ايعٛض٠ يف زاخ١ً ٚايطنب١ ، ايطنب١ إىل ايػط٠ بني َا ايطجٌ عٛض٠ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 . عطا٤ قٍٛ ٖٚٛ

  : األزي١

 اذتسٜح ٖٚصا ،  ايساضقطين ضٚاٙد ايعٛض٠ َٔ ايطنب١ رقاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضضٞ عًٞ عٔ- 1
  . بايٓهاض٠ ايعًُا٤ عًٝ٘ حهِ

  عٓ٘ قاٍ اذتسٜح ٖٚصاد ضنبتٝ٘ إىل غطت٘ بني َا ايطجٌ عٛض٠ رقاٍ أْ٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب عٔ ٜط٣ٚ َا- 2
 حجط ابٔ نإ إشا ، َهإ ي٘ َا ، ٚجسٚٙ َا ، أجسٙ مل" : ايسضا١ٜ "يف حجط ابٔ عٓ٘ ٜٚكٍٛ ، ٜعطف ال : ُُٖاّ ابٔ

  . َصسض ٚال إغٓاز ي٘ يٝؼ ؟ غٝجسٙ فُٔ دنسٙ مل اهلل ضمح٘

  . نصيو ضعٝف١ فأزيتِٗ : إشٕ

 ضأٟ ٖٚٛ ، ضٚا١ٜ يف اذتٓاب١ً إيٝ٘ ٚشٖب ، ٚايسبط ايكبٌ ، فكط ايػ٤ٛتإ ايصال٠ يف ايطجٌ عٛض٠ إٔ : ايجايح ايكٍٛ
  . ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ف١ ، ايطربٟ جطٜط ابٔ ٚضأٟ ، حعّ ابٔ ٚضأٟ ، ٚزاٚز ، ش٥ب أبٞ ٚابٔ ، ع١ًٝ ابٔ

  : األزي١

 " قاٍ ، خٝرب ُظقام يف ٚزخٛي٘ ، خٝرب إىل ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب شٖاب قص١ يف ، ايصخٝذ يف أْؼ حسٜح- 1
 ٚاحنػط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل ْيب فدص يتُؼ ضنبيت ٚإٕ خٝرب ظقام يف ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل ْيب فأجط٣
 ناْت ٚيٛ : قايٛا" ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب فدص بٝاض ألض٣ ٚإْٞ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل ْيب فدص عٔ اإلظاض
  . فدصٙ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب نؿف ملا عٛض٠

 عٔ ٚنؿف ، ضجًٝ٘ زىل ٚقس ، ايب٦ط ؾفا ع٢ً نإ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضضٞ أْؼ عٔ- 2
 ، غرتُٖا عجُإ زخٌ ٚملا ، فدصٜ٘ ٜػرت فًِ عُط ٚزخٌ ، فدصٜ٘ ٜػرت ٚمل عًٝ٘ بهط أبٞ زخٍٛ قص١ يف ، فدصٜ٘
  . بايؿٛاٖس بعطِٗ ذنػٓ٘ ٚاذتسٜح ، ٚغريٙ ايطخاٟٚ أخطج٘د املال٥ه١ َٓ٘ تػتخٞ ضجٌ َٔ أغتخٞ أال رٚقاٍ

 ايجاْٞ ٚاذتسٜح ، ايٓعط عٛض٠ قط١ٝ يف ألْ٘ ؛ بصطٜذ يٝؼ يهٓ٘ ، صخٝذ األٍٚ اذتسٜح ، اآلٕ األحازٜح اْعط
 ٚعٛض٠ ايٓعط عٛض٠ أحازٜح بني خًطٛا ٚهلصا ؛ ايٓعط عٛض٠ يف ألْ٘ ؛ بصطٜذ يٝؼ أٜطا يهٓ٘ ، ايؿٛاٖس يف حػٔ

َّ َبٓٔٞ َٜا} ٚتعاىل تباضى اهلل قاٍ مبا ْأخص إْا : ٜكاٍ إٔ األحػٔ فًٗصا ؛ ايصال٠ ِِ ُخُصِٚا آَز ٌِ ٔعَٓس ِظََٜٓتُه  فإشا {ََِػٔجٕس ُن
 املالبؼ فًٝبؼ ، ظٜٓت٘ نُاٍ اإلْػإ ٜأخص إٔ ايع١ٜٓ ٚأخص ، أحٛط ٖصا نإ َػجس نٌ عٓس ظٜٓتهِ خصٚا : قًٓا

 أٚ طاق١ٝ ضأغ٘ ع٢ً ٜطع أٚ ، مشاغ٘ ًٜبؼ ٚاآلٕ" عُاَت٘ ًٜٚبؼ ، ثٛبني يف ٚصالت٘ "ٚغٝأتٝٓا ، ايها١ًَ ايتا١َ
 صاض ٚإشا ، ٚايطنب١ ايػط٠ بني َا غرت قط١ٝ عٔ ْٚبعس ، ٚظٜٓت٘ ٚمجاي٘ ُأٖبٗت٘ أخص قس اإلْػإ فٝهٕٛ ، شيو حنٛ

 بني َا ايصال٠ يف ايطجٌ عٛض٠ ٚإٔ ، األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ أعًِ ٚاهلل األقطب : فٝكاٍ ، ايع١ٜٓ دنس مل ظطف يف اإلْػإ
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 : ْٚكٍٛ ، اهلل ضمح٘ ايؿٝذ تبع َا ْتبع يهٓا ، صعب املػأي١ ٖصٙ يف ٚايرتجٝذ ، األقٛاٍ أقطب ٖصا ، ايطنب١ إىل ايػط٠
  . قايٛا مبا فٝكاٍ ، ايكٍٛ ٖصا ع٢ً عًِٝٗ اهلل ضمح١ ايعًِ أٌٖ مجٗٛض فكٍٛ ، ايعًِ أٌٖ قاي٘ َا ايباب ٖصا يف ْكًس

َِِٛض٠ُ : قاٍ ث ٌٍ ََٚع ١ََٕ ضج    . ايٗطِنَب١ٔ إىل ايػٖط٠ٔ َٔ ... َٚأ

 ٚايؿافع١ٝ املايه١ٝ َصٖب فٗٛ ، عًِٝٗ اهلل ضمح١ ادتُٗٛض ضأٟ ٖٚصا ، ايطنب١ إىل ايػط٠ بني َا أٜطا عٛضتٗا األ١َ
 ايطأؽ إال عٛض٠ ايصال٠ يف األ١َ إٔ ، ابُٓ٘ اهلٔل عبس ضٚاٖا ، أمحس اإلَاّ عٔ َٓصٛص١ ضٚا١ٜ ٖٓاى نإ ٚإٕ ، ٚاذتٓاب١ً

  . ٚاألططاف

 عٛض٠ يف اختًفٛا قس ، عًِٝٗ اهلل ضمح١ ٚايعًُا٤ ، ايصال٠ يف ٚايعٛض٠ ، ايٓعط يف ايعٛض٠ بني فطقا ٖٓاى إٔ ٚيٝعًِ
  : ايٓعط يف األ١َ

  ! . نبري٠ َؿه١ً ٖٚصٙ ، ٚايطنب١ ايػط٠ بني َا ايٓعط يف األ١َ عٛض٠ إٔ إىل : بعطِٗ فصٖب

  . عٛض٠ يٝػت ، ٚضجًٝٗا ٜسٜٗا ٚأططاف ايطأؽ ايٛج٘ إٔ : ٜط٣ ٚبعطِٗ

  : ٚزيًِٝٗ

 أيك٢ باذتطا٥ط أتتؿبٗني  يهاع ٜا ٚقاٍ بايِسض٠ فعالٖا َتكٓع١ جاض١ٜ ارتطاب بٔ بعُط َطت : ادتاض١ٜ قص١ يف ضٟٚ َا
  . اذتط٠ َٔ األ١َ تعطف حت٢ ٖٚصا" ايكٓاع

 عٛضتٗا األ١َ تهٕٛ نٝف : ٚقاٍ ، ٚايطنب١ ايػط٠ بني األ١َ عٛض٠ إٔ ايفكٗا٤ نالّ ، اهلل ضمح٘ اإلغالّ ؾٝذ اْتكس ٚقس
 ٚامل١ٓٗ ئًبصي١ إَا٤ ، َُبتصالت نٔ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب عٗس يف اإلَا٤ إٕ : ٚقاٍ ؟ ٚايطنب١ ايػط٠ بني َا

 فاضؽ بالز فتخت ملا ، شيو ٚبعس ، ظَاِْٗ ٚيف عٗسِٖ يف ٚأَا ، شيو غري إىل .. املٛاؾٞ ٚتطب١ٝ ، ٚايعٌُ ايطبذ
  : ْٛعني ع٢ً فاإلَا٤ ، شيو غري إىل ، ايرتى ٚبالز

 ٔبِصي١ إَا٤ .  

 ٚصٝا١ْ ٚمحا١ٜ غرت ٚإَا٤ .  

 أٚ ايرتنٝات اإلَا٤ إٕ : ٜكاٍ فٌٗ ، َحِع٠ٛ ٖٞ ٚإمنا ، ايؿ٤ٞ ٖصا تعطف َا ، ٚايٓفذ ايطبذ تط٣ ال َٔ َٓٗٔ فإٕ
 ٚقاٍ ، نبريا اْتكازا اهلل ضمح٘ ايؿٝذ اْتكسٙ ٚهلصا ، َؿه١ً ؟ ٚايطنب١ ايػط٠ بني َا عٛضتٗٔ َط٢ ظَٔ يف ايؿرياظٜات

 أْ٘ عٓسٙ ايطاجذ ٚع٢ً ، نعٛضتٗا فعٛضتٗا ، اذتط٠ اآلز١َٝ جٓؼ َٔ آز١َٝ ألْٗا ؛ متاَا اذتط٠ نعٛض٠ عٛضتٗا بٌ: 
  . غرتٖا ٚدنب نا١ًَ تػطٝتٗا فٝجب ، ايٛج٘ تػط١ٝ دنب

  : ايطاجذ

 ٖصٙ بعس ٚأَتٓا ، ٚجٌ عع اهلل حبٍٛ ععِٝ خري ع٢ً اهلل ؾا٤ إٕ َكبًٕٛ ألْٓا ؛ ٚاألقطب األضجذ ٖٛ أعًِ ٚاهلل ٖصا
 ايسٜٔ ذنهِ حت٢ ، قازَا ٚععا ، ٚاملػًُني يإلغالّ َبٝٓا ْصطا اهلل حبٍٛ غٓط٣ اهلل ؾا٤ إٕ ، بٗا َطت اييت املآغٞ
  .ٚتعاىل تباضى ضبٓا يف ْٚعٔ ْأٌَ ايصٟ ٖصا ، ٚععت٘ ٚقسضت٘ اهلل حبٍٛ ، املػًُني أضض

ِقاٍ ث : ِّ   . ََٚيٕس َُٚأ
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ّٖ ٚتهٕٛ ، ايٛيس بأّ تػ٢ُ اييت األ١َ أٟ  أحهاّ ٚهلا ، بٛيس غٝسٖا َٔ جا٤ت إشا أٟ ، غٝسٖا اغتٛيسٖا إشا ٚيس أ
  . ٚيس أّ يٝػت اييت األ١َ عٛض٠ ٖٞ نُا ، ايصال٠ يف ايطنب١ إىل ايػط٠ َٔ ايٛيس أّ عٛض٠ ، بٗا ختتص

 

َُِِعَتٍل : قاٍ ث    .َبِعُطٗا َٚ

 ايعبس ٜهٕٛ نإٔ ، ايعبس أٚ األ١َ ايتبعٝض ًٜخل إٔ ٚميهٔ ، ضقٝل ٚبعطٗا حط بعطٗا ، باملبعط١ تػ٢ُ َا ٖٚٞ
 نُا ، ٜٚػطٟ ، اآلخطٜٔ ْصٝب َٜعُتل فإْ٘ ، ْصٝب٘ أعتل فإشا ، َٓ٘ ْصٝب٘ أحسِٖ فٝعتل ، ثالث١ أٚ اثٓني بني َؿرتنا

 ، ؾطٜه٘ ْصٝب بسفع ٜؤَط فإْ٘ غٓٝا املعتل نإ فإٕ ، األجعا٤ بك١ٝ إىل ٜػطٟ ، ٖطٜط٠ أبٞ حسٜح َٔ ايصخٝذ يف
 ٜهٕٛ فإْ٘ ٜػتطع مل فإٕ ، ايطقٝل ايؿدص بك١ُٝ ٜٚأتٞ ٜػع٢ : أٟ ، باالغتػعا٤ ٜؤَط ايعبس فإٕ فكريا نإ ٚإٕ

   .َبعطا

 تًخل ال فًُاشا ، ٚايطم اذتط١ٜ فٝٗا اجتُع قس إْ٘ : قٌٝ فإٕ ، أ١َ تعاٍ ال ألْٗا ؛ األ١َ عٛض٠ عٛضتٗا بعطٗا املعتل
 حط٠ تهٕٛ إٔ اذتط٠ غرت ؾطط فإٕ ، فٝٗا ٜتٛفط مل فايؿطط ، اذتاٍ ٖصٙ يف تا١َ حط٠ يٝؼ أْٗا : فادتٛاب ؟ باذتط٠

  . يباغٗا تًبؼ ، ناأل١َ فهاْت ، ايؿطط فٝٗا ٜتٛفط مل َبعط١ ناْت فًُا ، بايهاٌَ

ِقاٍ ث : َٔ   . َٚايٗطِنَب١ٔ ايٗػٖط٠ٔ َٔ

ٌُ َٔ ٚعطفٓا    .املصٖب ع٢ً زاخًتني يٝػتا ٚايطنب١ ايػط٠ إٔ قب

ِقاٍ ث : ٌٗ َٗٗا إال َعٛض٠ْ اذتٖط٠ٔ ٚن  .َِٚج

 ص٢ً ايطغٍٛ إٔ اهلل ؾا٤ إٕ ٚغٝأتٝٓا ، ايفكٗا٤ يفغ ٖصا ، قًٝال صعب يفغ نأْ٘ ؟ بعٛض٠ ٜعرب ملاشا : قا٥ٌ ٜكٍٛ قس
 بٗا ٜطاز يهٔ ، جاْب نٌ َٔ ٚايٓكص ايػ٠٤ٛ بٗا ٜطاز فال ، اذتسٜح صذ إشاد عٛض٠ املطأ٠ رقاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل

  . اإلْػإ ع٢ً ٜعاب إخطاج٘ ايصٟ ايؿ٤ٞ

  .فكط ايٛج٘ إال ، عٛض٠ ايصال٠ يف املطأ٠ جػس مجٝع إٔ اهلل ضمح٘ املؤيف بني

  : ايصال٠ يف املطأ٠ عٛض٠ حسٚز يف عًِٝٗ اهلل ضمح١ ايعًِ أٌٖ اختًف ٚقس

 زاٚز ضأٟ ٖٚٛ ، اهلل ضمحِٗ اذتٓاب١ً إيٝ٘ ٚشٖب ، فكط ٚجٗٗا إال ايصال٠ يف عٛض٠ نًٗا املطأ٠ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . عًٝ٘ اهلل ضمح١ إبطاِٖٝ بٔ ستُس ايؿٝذ ضأٟ ٖٚٛ ، ايصٓعاْٞ ٚاختٝاض ، ايعاٖطٟ

  : أزيتِٗ

 قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل ضضٞ َػعٛز ابٔ حسٜح َٔ ، ٚغريٙ حبإ ٚابٔ ايرتَصٟ ض٣ٚ َا- 1
 خعمي١ ٚابٔ عسٟ فابٔ ، اذتسٜح ٖصا صخ١ يف ايعًُا٤ ٚاختًفد ايؿٝطإ اغتؿطفٗا خطجت فإشا ، عٛض٠ املطأ٠ر

 ٜػتج٢ٓ ، عٛض٠ املطأ٠ بإٔ حهِ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً فايٓيب : قايٛا ، ٜصخخ٘ عًٝ٘ اهلل ضمح١ ٚاأليباْٞ ، ٜطعفْٛ٘
  . بعٛض٠ يٝؼ ايصال٠ يف املطأ٠ ٚج٘ فإٕ ؛ باإلمجاع ، ايٛج٘ شيو َٔ

  : ايٓعاع ستٌ حتطٜط
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 ٚقس ، بعٛض٠ يٝؼ ايصال٠ يف املطأ٠ ٚج٘ إٔ ع٢ً ، عًِٝٗ اهلل ضمح١ ايعًُا٤ أمجع : فٝكاٍ ايٓعاع ستٌ حتطٜط َٔ بس ال
 ، خاي١ٝ ناْت إشا ٖصا ، ايعًِ أٌٖ َٔ ٚطا٥ف١ ، ت١ُٝٝ ابٔ اإلغالّ ٚؾٝذ ، قسا١َ ٚابٔ املٓصض ابٔ عًٝ٘ اإلمجاع حه٢
  . ضجاٍ عٓسٖا يٝؼ

  . باإلمجاع ، إخطاج٘ دنٛظ ال عٛض٠ ٚايكسَني ٚايهفني ايٛج٘ ع٢ً ظاز َا إٔ ع٢ً ، ايعًِ أٌٖ بني خالف ال : ٚأٜطا

 ٚقس ، باط١ً صالتٗا فإٕ ، ضأغٗا أخطجت فًٛ ، إخطاج٘ هلا دنٛظ ال ٚأْ٘ ، عٛض٠ املطأ٠ ضأؽ إٔ باإلمجاع : نصيو
 عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، ايٓػا٥ٞ إال ارتُػ١ عٓس ، عٓٗا اهلل ضضٞ عا٥ؿ١ حسٜح عًٝ٘ ٚزٍ ، عًٝ٘ اإلمجاع حهٞ
 د . خبُاض إال حا٥ض صال٠ اهلل ٜكبٌ ال رقاٍ ٚغًِ

 عٛض٠ حسٚز تبٝني بعس شيو ْأخص ؟ ال أٚ ايعٛض٠ َٔ ُٖا ٌٖ ،( ٚايكسَني ايهفني )ايٛج٘ ع٢ً ظاز فُٝا اختًفٛا
  : املطأ٠

 ، ايصٓعاْٞ ٚاختاضٙ ، ايعاٖطٟ زاٚز ضأٟ ٖٚٛ ، اذتٓاب١ً إيٝ٘ ٚشٖب ، ٚجٗٗا إال عٛض٠ نًٗا اذتط٠ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . عًٝ٘ اهلل ضمح١ إبطاِٖٝ بٔ ستُس ايؿٝذ اختٝاض ٖٚٛ

  : األزي١

 ابٔ ضعف٘ ٚاذتسٜح ، حبإ ٚابٔ ايرتَصٟ ضٚاٙد عٛض٠ املطأ٠ رقاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ َػعٛز ابٔ عٔ- 1
 شيو َٔ ٜػتج٢ٓ ، عٛض٠ املطأ٠ إٔ بني ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً فايٓيب : قايٛا . األيباْٞ ٚصخخ٘ خعمي١ ٚابٔ عسٟ
  . باإلمجاع ، ايٛج٘

 يف ايعٛض٠ قصس ٚإمنا ، ايصال٠ يف ايعٛض٠ ٜكصس مل ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب بإٔ : باذتسٜح االغتسالٍ عٔ ٚأجٝب
 حت٢ ، إيٝٗا ايٓاظط اإلْػإ ْعط يف ؾطٜف١ ايؿٝطإ جعًٗا أٟد ايؿٝطإ اغتؿطفٗا خطجت إشا رقاٍ ٚهلصا ؛ ايٓعط
 ؾطٜف١ عٝٓ٘ يف دنعًٗا ايؿٝطإ ألٕ! ؟ ٖصا ايععِٝ ادتُاٍ َا : قاٍ ضآٖا إشا ايطجٌ فإٕ ، ادتُاٍ بصيو تهٔ مل ٚيٛ

  . ادتُاٍ بصاى يٝػت أْٗا يطأ٣ حكٝك١ ضآٖا يٛ أْ٘ َع ، ضفٝع١

 مجٝع ٚتػط١ٝ ، ايطأؽ تػط١ٝ باإلمجاع دنب فإْ٘ ؛ ادتػس أعطا٤ بك١ٝ ٚع٢ً ، ضأغٗا ع٢ً ٜٚسٜٗا املطأ٠ نفٞ قٝاؽ- 2
  . ادتػس أعطا٤

 ؛ قُصٗٔ يف ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب عٗس يف ٜصًني نٔ ايصخاب١ ْػا٤ ألٕ ؛ عًٝ٘ زيٌٝ ال قٝاؽ بأْ٘ : ٚأجٝب
َٚ إٔ شيو الظّ َٚٔ ، نبري٠ َالبؼ عٓسٖٔ ٜهٔ مل إش   . ٚأٜسٜٗٔ أقساَٗٔ تبس

 َصٖب ٖٚٛ ، األٚظاعٞ إيٝ٘ ٚشٖب ، ٚايٝسٜٔ ايٛج٘ إال ، ايصال٠ يف عٛض٠ نًٗا اذتط٠ املطأ٠ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 ٚاإلمجاع ، عًٝ٘ اإلمجاع ظعِ حت٢ ، اهلل ضمح٘ ايطربٟ جطٜط ابٔ َصٖب ٖٚٛ ، ضٚا١ٜ يف ،ٚاذتٓاب١ً ٚايؿافع١ٝ املايه١ٝ

 ٜط٣ فٗٛ ، اهلل ضمح٘ باظ بٔ ايععٜع عبس ايؿٝذ ٚاختاضٙ ، ٚاملطزاٟٚ قسا١َ ابٔ ٚ حعّ ابٔ ضأٟ ٖٚٛ ، صخٝذ غري
  . ادتُٗٛض قٍٛ

  : أزيتِٗ
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 : قاٍ ؟ إظاض عًٝٗا ٚيٝؼ ٚمخاض زضع يف املطأ٠ تصًٞ ! اهلل ضغٍٛ ٜا "قايت أْٗا ، عٓٗا اهلل ضضٞ غ١ًُ أّ عٔ- 1
 اختًف اذتسٜح ٖٚصا ، زاٚز ٚأبٛ ، ايطظام ٚعبس ، َايو اإلَاّ ضٚاٙد قسَٝٗا ظٗٛض ٜػطٞ غابػا نإ إشا ، ْعِر

 ضعف إشا ٚغايبا ، اهلل ضمح٘ ٚاأليباْٞ ادتٛظٟ ابٔ ٚضعف٘ ، ايٟٓٛٚ إغٓازٙ فجٛز ، ٚضعف٘ صخت٘ يف ايعًُا٤
 اختًفٛا ؟ َٛقٛف أٚ َطفٛع ٖٛ ٌٖ ايعًُا٤ ٚاختًف ، طالب٘ خاص١ أحس ٜكٍٛ نُا ، ٜصذ ال فإْ٘ حسٜجا األيباْٞ
 اذتسٜح إٔ ضجخٛا ، ادتٛظٟ ٚابٔ ٚايساضقطين ٚابٛزاٚز حجط ابٔ : َجٌ ، ٚقف٘ ضجذ َٔ فُِٓٗ ، نبريا اختالفا
  . ايكسَني غرت دنب أْ٘ ع٢ً ٜسٍ صذ يٛ فاذتسٜح ، عٓٗا اهلل ضضٞ غ١ًُ أّ ع٢ً َٛقٛف

 

 غ١ًُ أّ فكايت ، ايكٝا١َ ّٜٛ إيٝ٘ اهلل ٜٓعط مل خٝال٤ ثٛب٘ جط َٔ رقاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ عُط ابٔ عٔ- 2
 فريخٝٓ٘ : قاٍ ، أقساَٗٔ تٓهؿف إشٕ : قايت ، دؾربا ٜطخني : رقاٍ ؟ بصٜٛهلٔ ايٓػا٤ ٜصٓع فهٝف اهلل ضغٍٛ ٜا: 

  . ايصال٠ يف عٛض٠ ايكسَني إٔ ع٢ً ٜسٍ مما( ٜعزٕ ٚال شضاعا ٜطخٝٓ٘ )قاٍ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً فايٓيبد ٜعزٕ ال شضاعا

 قايت ٚهلصا ؛ ايصال٠ عٛض٠ عٔ ٚيٝؼ ، ايٓعط عٛض٠ عٔ ٜتهًِ اذتسٜح ٖصا إٕ : ٜكاٍ بإٔ االغتسالٍ عٔ ٚدناب
 : ٚجطٙ ، عاّ ٚاذتسٜح( خٝال٤ إظاضٙ جط َٔ )ٚقٛي٘ ؟ أقساَٗٔ تٓهؿف إشٕ : ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً يًٓيب ايصخاب١ٝ

  . ايصال٠ يف ال ، ايصال٠ غري يف ٜهٕٛ ٖٚصا ، ٚضا٤ٙ ٜػخب٘ أْ٘ مبع٢ٓ

 ابٔ اإلغالّ ؾٝذ ٚاختٝاض اذتٓف١ٝ إيٝ٘ ٚشٖب ، ٚايكسَني ٚايهفني ايٛج٘ إال ، عٛض٠ نًٗا اذتط٠ إٔ : ايجايح ايكٍٛ
  . عجُٝني ابٔ ؾٝدٓا ٚاختٝاض ، اهلل ضمح٘ ت١ُٝٝ

 ايكٍٛ ع٢ً عجُٝني ٚابٔ ، ايجاْٞ ايكٍٛ ع٢ً باظ ٚابٔ ، األٍٚ ايكٍٛ َع إبطاِٖٝ ابٔ ! ايجالث١ ايؿٝٛر تٛظع : إشٕ
  . األٍٚ ع٢ً ٚضمبا ، ايجاْٞ ايكٍٛ َع املفيت إٔ يٞ ٜٚبسٚ ، اهلل ضمحِٗ ! ايجايح

  . ٚايكسَني ٚايهفني ايٛج٘ ٜػتجٕٓٛ : ايجايح ايكٍٛ

  : األزي١

 غجست إشا أْٗا ٖصا َٔ ًٜعّ فإْ٘ : قايٛاد قسَٝٗا ظٗٛض ٜػطٞ غابػا نإ إشا ، ْعِ رصذ إٕ غ١ًُ أّ حسٜح- 1
 . قسَٝٗا بطٕٛ غتٓهؿف

 أٚ َال٤ات يسٜٗٔ ٜهٔ ٚمل ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب عٗس يف ٜصًني نٔ ، عٓٗٔ اهلل ضضٞ ايصخاب١ ْػا٤ إٔ- 2
 ؾٝذ أزي١ َٔ ٖٚصا ، ٚأقساَٗٔ ٚأضجًٗٔ أٜسٜٗٔ ختطج إٔ شيو الظّ َٚٔ ، بايكُص ٜصًني فهٔ ، عبا٤ات
  . عًٝ٘ اهلل ضمح١ ت١ُٝٝ ابٔ اإلغالّ

 ، ٚايػػٌ ٚايطبذ ايعجٔ يف ٜؿتػًٔ ، ايٖصٓع١ يف ٚنٔ ، ايكُص ًٜبػٔ نٔ ، عِٓٗ اهلل ضضٞ ايصخاب١ ْػا٤ إٔ- 3
 ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب ألَطٖٔ عٛض٠ ناْت ٚيٛ ، ٚأضجًٗٔ أقساَٗٔ تٓهؿف إٔ شيو الظّ َٚٔ ، شيو ٚغري

  . شيو بتػط١ٝ

  . ٖصا مبجٌ - أعًِ ٚاهلل - ايؿطٜع١ تأتٞ ال ٚهلصا ؛ ٚؾاقا ٚبايػا ععُٝا حطجا بايتػط١ٝ األَط يف ٚألٕ- 4

  : ايطاجذ
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 ، بعٛض٠ يٝػت فإْٗا ، ٚايكسَني ٚايهفني ايٛج٘ إال ، عٛض٠ نًٗا ايصال٠ يف املطأ٠ ٚإٔ ، األخري ايكٍٛ ٖٛ أعًِ ٚاهلل
  . ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب عٗس يف ايٓػا٤ حاٍ ظاٖط ٖٚٛ ، ايٓصٛص ظاٖط ٖٚٛ

ِثٛبنِي يف صالُت٘ ُِٜٚػَتَخٗب : قاٍ ث .  

  . اهلل ضمح٘ ايٟٓٛٚ شنط نُا ، باإلمجاع ٖٚصا ، ثٛبني يف اإلْػإ ٜصًٞ إٔ ٜػتخب

َّ َبٓٔٞ َٜا} قٛي٘ يف بٗا تعاىل اهلل أَطٙ اييت ايع١ٜٓ أخص َٔ ٖٚٛ ، ايػرت نُاٍ َٔ ثٛبني يف صالت٘ ألٕ- 1  ُخُصِٚا آَز
ِِ ٌِ ٔعَٓس ِظََٜٓتُه   . {ََِػٔجٕس ُن

 إظاض يف ضجٌ ص٢ً ، ثٝاب٘ عًٝ٘ ضجٌ مجع ، فأٚغعٛا عًٝهِ اهلل أٚغع إشا "قاٍ ، عٓ٘ اهلل ضضٞ عُط قٍٛ- 2
 تبإ يف ، ٚقبا٤ غطاٌٜٚ يف ، ٚقُٝص غطاٌٜٚ يف ، ٚضزا٤ غطاٌٜٚ يف ، َٚقبا٤ إظاض يف ، ٚقُٝص إظاض يف ، ٚضزا٤

 ؛ باإلمجاع ٖٚصا ، ثٛبني بني ايطجٌ دنُع ، األيبػ١ َٔ زتُٛع١ شنط عٓ٘ اهلل ضضٞ فعُط ايبداضٟ ضٚاٙ" ٚقُٝص
َٚ رقاٍ ؟ ثٛب٘ يف أحسْا أٜصًٞ : ايصخٝذ يف ٖطٜط٠ أبٞ حسٜح يف نُا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب غ٦ٌ ملا ٚهلصا  أ

  . ثٛبني يف اإلْػإ ٜصًٞ إٔ ٚاألنٌُ األفطٌ إٔ ع٢ً ٜسٍ مما ؛د ؟ ثٛبإ يهًهِ

 يف ثبت ٚهلصا ؛ ٚاحس ثٛب يف اإلْػإ ٜصًٞ إٔ دنٛظ أْ٘ ، عًِٝٗ اهلل ضمح١ ايعًِ أٌٖ بني فٝ٘ خالف ال ٚمما
 ب٘ فاتعض ضٝكا نإ إٕ رجابط حسٜح يف ٚقاٍ" ب٘ ًَتخفا ثٛب يف ص٢ً "ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، ايصخٝذ

 أْ٘ ع٢ً ٜسٍ مماد ططفٝ٘ بني فدايف ٚاغعا نإ إٕ رقاٍ َػًِ يفغ ٚيف ، عًٝ٘ َتفلد ، ب٘ فايتخف ٚاغعا نإ ٚإٕ
 فإشا ، ضأغ٘ تػط١ٝ َع ، ثٛبإ اإلْػإ ع٢ً ٜهٕٛ إٔ ٚاألنٌُ ٚاألمجٌ ايع١ٜٓ نُاٍ أَا ، ٚاحس ثٛب إال عًٝ٘ يٝؼ
َّ َبٓٔٞ َٜا} عٓٗا اهلل قاٍ اييت ايع١ٜٓ أخص قس ٜهٕٛ فٗٓا ، ضأغ٘ ٚغط٢ ثٛبني يبؼ ِِ ُخُصِٚا آَز ٌِ ٔعَٓس ِظََٜٓتُه  {ََِػٔجٕس ُن

 ًٜبؼ إٔ أَهٔ ٚإٕ ، ايٓاؽ ًٜبؼ َا أمجٌ َٚٔ ، ثٝاب٘ أحػٔ فًٝبؼ ، ايصال٠ عٓس ظٜٓت٘ ٜأخص إٔ يإلْػإ فٝٓبػٞ
 بني ٜكف ألْ٘ ؛ عٓسٙ ايع١ٜٓ تؤخص َا أحل ٖٚصا ، ايصال٠ عٓس ايع١ٜٓ أخص َٔ ٖصا ألٕ ؛ ادتُع يف خاص١" ايبؿت"

 فًٛ ٚإال ، األَط ٖصا عٓسْا ضعف ؾسٜس ٚاغتخطاض ٚاضذ ٜكني عٓسْا ٜهٔ مل ملا أْ٘ َؿهًتٓا ، ايعاملني ضب ٜسٟ
 أحػٔ يًبؼ ، املٗٝب املٛقف ٖٚصا ، ٚجٌ عع ايعاملني ضب ٜسٟ بني ، ٜسٜ٘ بني غٝكف َٔ ٜػتخطط اإلْػإ نإ

 قٝاّ يف إال ًٜبػٗا ال ، زضِٖ آالف بأضبع١ اؾرتاٖا ، ايًٌٝ قٝاّ يف ًٜبػٗا جب١ ي٘ ايػًف بعض نإ ٚهلصا ؛ ايجٝاب
 إشا اإلْػإ اآلٕ ، املًو ٜسٟ بني غٝكّٛ ، ٚاغتؿعطٙ األَط اغتخطط ألْ٘ ؛ ايعاملني ضب ٜسٟ بني ٜكّٛ حُٝٓا ، ايًٌٝ
 ، املًو أٚ األَري إىل غٝصٖب نإ ٚإشا ، َالبػ٘ أحػٔ ًٜبؼ فإْ٘ ، بًس١ٜ ض٥ٝؼ إىل أٚ ، بًس٠ حملافغ ٜصٖب إٔ أضاز

 ًٜبؼ إٔ ٚاألنٌُ األٍٚ أيٝؼ ، ٜسٜ٘ بني ٜٚصًٞ ، ٚجٌ عع ايعاملني ضب إىل غٝصٖب إشا فهٝف ، أععِ فصيو
   .ب٢ً ؟ ٚأمجًٗا ايجٝاب أحػٔ اإلْػإ

ِيف عٛضٔت٘ َغِتُط َِٜٚهٔفٞ : قاٍ ث ٌِ   . ايِٖٓف

 ٜػرت ؾ٤ٞ بأٟ ص٢ً فًٛ ، فٝ٘ ُٜدفف مما ايٓفٌ ألٕ ؛ ايٓفٌ يف عٛضت٘ غرت دنع٨ اإلْػإ إٔ ، باإلمجاع أٜطا ٖٚصا
 إٔ قسض يٛ يهٔ ، ايع١ٜٓ أخص َٔ يٝؼ يهٓ٘ ؛ دنع٨ فإْ٘ ، زاخًني غري ٚايطنب١ ٚايػط٠ ، ايطنب١ إىل ايػط٠ َٔ عٛضت٘
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 صخٝخ١ اذتاٍ ٖصٙ يف ٚصالت٘ ، فٝٗا ٜصًٞ ثِ ٜؿسٖا فإْ٘ ، غطت٘ إىل ضنبت٘ َٔ غطاٌٜٚ إال َع٘ يٝؼ اإلْػإ
  . أعًِ ٚاهلل ، باإلمجاع

  .ستُس ْبٝٓا ع٢ً ٚغًِ اهلل ٚص٢ً

 


