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  . أمجعني ٚؾخب٘ آي٘ ٚع٢ً ، ذلُد ْبٝٓا ع٢ً ٚضًِ اهلل ٚؾ٢ً ، ايعاملني زب هلل احلُد
ٍثٍٛب يف َؾ٢ًَ أٚ : اهلل زمح٘ املؤيـ قا ٍّ   . أعاَد ... عًٝ٘ ََُخَس

  : قٛيني ع٢ً ايعًُا٤ ؾٝٗا اختًـ ؟ ال أّ ؾالت٘ تؿذ ٌٖ ، ذلسّ ثٛب يف اإلْطإ ؾ٢ً إذا

 ، يعٝٓ٘ أٚ يهطب٘ أٚ يٛؾؿ٘ ذلسَا نإ ضٛا٤ ، باط١ً ؾالت٘ ؾإٕ ، عًٝ٘ ذلسّ ثٛب يف ؾ٢ً َٔ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . املرٖب َؿسدات َٔ ٖٚٛ ، احلٓاب١ً إيٝ٘ ٚذٖب

  : أديتِٗ
َِ  بعػس٠ ثٛبا اغذل٣ َٔ:رقاٍ أْ٘ عُٓٗا اهلل زقٞ ، عُس ابٔ عٔ :األٍٚ ايديٌٝ  اهلل ٜكبٌ مل ، حساّ دزِٖ ٚؾٝ٘ دزاٖ

َُتا :ٚقاٍ ، أذْٝ٘ يف أؾبعٝ٘ عُس ابٔ أدخٌ ثِ ، عًٝ٘ داّ َا ؾال٠ ي٘  زلعت٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٜهٔ مل إٕ ُؾ
َٕ ٚابٔ أمحد اإلَاّ زٚاٙ د ٜكٛي٘  ؾإٕ ، يهطب٘ ذلسّ ثٛب يف ؾ٢ً َٔ إٔ : ٚداليت٘ ، قعٝـ ٚاحلدٜح ، ٚغرلُٖا حبا

  . عًٝ٘ ايجٛب داّ َا باط١ً تعتدل ؾالت٘

 حدٜح ؾٗٛ( إضٓاد ي٘ يٝظ ، بػ٤ٞ يٝظ:)عٓ٘ قاٍ قد أمحد اإلَاّ ؾإٕ ، ب٘ اضتدٍ َٔ ب٘ ٜطعد ال احلدٜح ٖٚرا
 إضٓادا ي٘ جيد ٚمل ، قعؿ٘ قد اهلل زمح٘ أمحد اإلَاّ نإ ٚإذا ، ايعًِ أٌٖ َٔ نبرل٠ طا٥ؿ١ ٚقعؿ٘ ، ثابت غرل قعٝـ

  . أحد أمحد اإلَاّ بعد ؾُا ، بػ٤ٞ يٝظ إْ٘ : ٚقاٍ ،

 ، ٜؿًٞ َطبال زدال زأ٣ "ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، ٖسٜس٠ أبٞ حدٜح َٔ ، داٚد أبٛ ز٣ٚ َا:ايجاْٞ ايديٌٝ
 ؾال َطبال ؾ٢ً َٚٔ ، َطبٌ ؾ٢ً إْ٘ رقاٍ إٔ إىلد ؾتٛقأ اذٖب ري٘ ؾكاٍ ، ؾتٛقأ ؾرٖبد ؾتٛقأ اذٖب ري٘ ؾكاٍ

 أٌٖ عا١َ عٓد يهٔ ، َطًِ غسط ع٢ً ؾخٝذ حدٜح : ايؿاحلني زٜاض يف ايٟٓٛٚ عٓ٘ ٚقاٍ قٌٝ نُا أٚد ي٘ ؾال٠
  . ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب عٔ ٜجبت ٚال ، ٜؿذ ال أٜكا احلدٜح ٖرا إٔ ايعًِ

 ايجٛب أٚ ، املطبٌ ايجٛب أٚ ، َجال احلسٜس يبظ عٔ ٚايٓٗٞ ، ٚعباد٠ طاع١ ايؿال٠ يف ايطذل إٔ: ايجايح ايديٌٝ
 تؿذ ال عًٝ٘ ؾبٓا٤ ، َٚعؿ١ٝ طاع١ ٜهٕٛ إٔ ٚاحد إٓ يف ايٛاحد ايؿعٌ يف جيتُع إٔ ميهٔ ٚال ، َعؿ١ٝ املطسٚم
  . ايؿال٠

 جيتُع إٔ ميهٔ ٚال ، ذلسّ ٚٚؾؿ٘ ٚنطب٘ يعٝٓ٘ احملسّ ايجٛب ٚيبظ ، ايؿال٠ يف ٚادب ايعٛز٠ ضذل إٔ:ايسابع ايديٌٝ
 ايطاتس ٖرا ٚدٛد ؾٝهٕٛ ، ايؿال٠ تؿذ ؾال ، ؾتطاقطا ، ؾتؿادَا ، ٚاحد٠ عني ع٢ً ، ٚاحد إٓ يف ٚحساّ َباح

  . ؾخٝخ١ غرل ؾالت٘ ؾتهٕٛ ، نعدَ٘

 َرٖب ؾٗٛ ، اجلُٗٛز إيٝ٘ ٚذٖب ، اإلثِ َع ؾخٝخ١ ؾؿالت٘ ، عًٝ٘ ذلسّ ثٛب يف ؾ٢ً َٔ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . احلٓاب١ً ذلككٞ َٔ نجرل زدخٗا زٚا١ٜ يف ٚاحلٓاب١ً ، ٚايػاؾع١ٝ ٚاملايه١ٝ احلٓؿ١ٝ

 :أديتِٗ
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 ايٛزٚد ؾذ١ٗ ، آخس غ٤ٞ األغٝا٤ ٖرٙ عٔ ٚايٓٗٞ ، غ٤ٞ بايطذل ؾاألَس ، َٓؿه١ ٖٓا ايٓٗٞ د١ٗ إٔ: األٍٚ ايديٌٝ
 ، ٚنرا نرا يبظ عٔ َٓٗٞ ٖٚٞ ، نإ ضاتس بأٟ ، ايؿال٠ يف عٛزت٘ اإلْطإ ٜطذل إٔ ، بايطذل ٚزد األَس ، رلتًؿ١
 ألْ٘ ؛ آثِ ٖٚٛ ، ؾخٝذ ايؿعٌ : قٌٝ اْؿهت ؾًُا ، اجل١ٗ ؾاْؿهت ، بػ٤ٞ دا٤ ٚاألَس ، غ٤ٞ عٔ دا٤ ؾايٓٗٞ
  . ذلسَا غ٦ٝا بًبط٘ خايـ

 .. ٚاملطسٚم املػؿٛب اإلْا٤ َٔ ٚايٛق٤ٛ ، املػؿٛب١ األزض يف ايؿال٠ يف ب٘ ٚاضتديٛا ، اجلُٗٛز اضتدالٍ ٖٚرا
.  ؾٝ٘ ايتعًٌٝ ٖرا جيسٕٚ ؾإِْٗ ،  يعٝٓ٘ أٚ يٛؾؿ٘ أٚ يهطب٘ ذلسَا نإ نًُا ، اخل

 ٖٓاى ٚيٝظ ، ؾخٝخ١ ؾهاْت ، ْٗٞ عًٝٗا ٜسد ٚمل ، ٚاألزنإ ايػسٚط ؾٝٗا تٛؾست ايؿال٠ ٖرٙ إٔ: ايجاْٞ ايديٌٝ
   .ايؿخ١ ؾاألؾٌ ، ٚاقذ هلِ ديٌٝ ٚال ، بايديٌٝ ؾًٝأت أبطٌ َٚٔ ، اإلبطاٍ ع٢ً ديٌٝ

 ٚذيو ؛ اإلثِ َع ؾخٝخ١ ؾؿالت٘ عًٝ٘ ذلسّ ثٛب يف ؾ٢ً َٔ ٚإٔ ، ايجاْٞ ايكٍٛ ٖٛ ، أعًِ ٚاهلل  : ايسادذ
 ْٗٞ ٖٚٛ ، األغٝا٤ ٖرٙ َجٌ يبظ عٔ احلاؾٌ ٚايٓٗٞ ، بايؿال٠ احلاؾٌ األَس ، ٚايٓٗٞ األَس يف اجل١ٗ الْؿهاى

 ال ، املطسٚم ايجٛب يف تؿٌ ال : ٜكٍٛ ايػسٜع١ يف ْـ ٜأت مل ٚهلرا ؛ غرلٖا يف أٚ ايؿال٠ يف نإ ضٛا٤ ، َطًل
 ، املسأ٠ ثٛب يف تؿٌ ال ، ؾٛز ؾٝ٘ ايرٟ ايجٛب يف تؿٌ ال ، املطبٌ ايجٛب يف تؿٌ ال ، املػؿٛب ايجٛب يف تؿٌ

 أَا ، عٓ٘ املٓٗٞ ذات إىل عاد ايٓٗٞ ألٕ ؛ باط١ً ايؿال٠ يهاْت ايؿٝػ١ بٗرٙ دا٤ يٛ ، ايسدٌ ثٛب يف املسأ٠ تؿٌ ال
   .ٜؿعً٘ إٔ ايػسع ي٘ جيٝص ال ايرٟ بؿعً٘ املهًـ ٚأثِ ، ايعباد٠ ؾؿخت ، عٓ٘ خازج أَس إىل عاد ؾكد ٖٓا

ٍقا : ِٚ   . أعاَد زلٍظ َأ

 ايجٛب يف ٜػذلط أْ٘ املعًّٛ َٔ ألٕ ؛ ؾالت٘ إعاد٠ يصَت٘ زلظ ثٛب يف ؾ٢ً ؾإذا ، أعاد زلظ ثٛب يف ؾ٢ً أٚ أٟ
 يف ؾ٢ً ؾإذا ، ايجٛب يف ايطٗاز٠ تػذلط أْ٘ ع٢ً األدي١ تكدَت ٚقد ، طاٖسا ٜهٕٛ إٔ ؾالت٘ يف املهًـ ًٜبط٘ ايرٟ
  . باإلمجاع ٚبطالْٗا ، باط١ً تهٕٛ ؾالت٘ ؾإٕ ، يػرلٙ ٚادد ٖٚٛ ، َتعُد ٖٚٛ زلظ ثٛب

 أٚ ٚاددا ، داٖال أٚ عاملا ، ْاضٝا أٚ ذانسا نإ إذا َا ؾٝػٌُ ، ٚأطًل( أعاد زلظ ثٛب يف ؾ٢ً َٚٔ:)قاٍ املؤيـ
  . باط١ً تهٕٛ مجٝعا ايؿٛز ٖرٙ يف ؾؿالت٘ ،( ايجٛب ٖرا إال عٓدٙ يٝظ أٚ آخس ثٛب عٓدٙ )عادَا

 ميهٔ ضٛاٖا َا ، يػرلٙ ٚاددا ، َتعُدا عاملا ، زلظ ثٛب يف ؾ٢ً إذا باإلمجاع باط١ً ايؿال٠ إٔ : ؾٛز٠ اآلٕ عسؾٓا
  : قطُني إىل تكطُٝ٘

  . غرلٙ ٚدٛد يعدّ ؛ َتعُدا ايٓذظ ايجٛب يف ٜؿًٞ إٔ : األٍٚ ايكطِ

  : أقٛاٍ ثالث١ ع٢ً ايعًُا٤ ؾٝٗا اختًـ املطأي١ ٖرٙ

 ٜٚعٝد ، ؾخٝخ١ ؾالت٘ ؾإٕ ، غرلٙ عٓدٙ ٚيٝظ ، َتعُدا ايٓذظ ايجٛب يف اإلْطإ ؾ٢ً إذا أْ٘ : األٍٚ ايكٍٛ
  . اهلل زمح٘ أمحد اإلَاّ َرٖب َٔ املػٗٛز ٖٛ ٖٚرا ، اإلعاد٠ َع  ايؿال٠ عًٝ٘ ؾتذب ، غرلٙ ٚدد إذا ايؿال٠

  : ايتعًٌٝ
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 ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ألٕ ؛ ٜطذلٖا إٔ عًٝ٘ ؾٝذب ، عٛزت٘ بطذل إيٝ٘ األَس تٛد٘ قد ؾألْ٘ ؛ ايؿال٠ ٚدٛب أَا
 ، َطًكا ، عٛزت٘ بطذل إيٝ٘ تٛد٘ قد ؾاألَسد عٛز٠ ايؿدر ؾإٕ ، ؾدرى غط رقاٍ داٚد أبٞ عٓد ، دسٖد حدٜح يف ،

  . طاٖس بػرل أٚ بطاٖس عٛزت٘ ٜػطٞ إٔ ؾٝذب ،( ايطاتس )طاٖسا بهْٛ٘ َكٝد غرل

 احلاٍ ٖرٙ يف ؾالت٘ ؾتهٕٛ ، ايجٛب بطٗاز٠ األَس خايـ ؾكد ، زلظ ثٛب يف ؾ٢ً إذا ؾألْ٘ ؛ اإلعاد٠ ٚدٛب أَا
  . اإلعاد٠ ؾتًصَ٘ ، ؾخٝخ١ غرَل

 ايجٛب يف ٜؿًٞ ٚال ، عسٜاْا ٜؿًٞ ؾإْ٘ ، يػرلٙ ٚادد غرل ، َتعُدا زلظ ثٛب يف ؾ٢ً َٔ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . ايعاٖس١ٜ َرٖب ٖٚٛ ، ٚد٘ يف ٚاحلٓاب١ً ، اهلل زمحِٗ ايػاؾع١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، ايٓذظ

 ؾإْ٘ ، يًطذل٠ عادَا نإ إذا ٚاإلْطإ ، يًطذل٠ نايعادّ ؾٗٛ ، زلظ ثٛب إال عٓدٙ ٜهٔ مل إذا اإلْطإ إٔ :  ايتعًٌٝ
 ٚأَس ، اهلل أَس عًٝ٘ يٝظ ؾعال ؾعٌ َٚٔ ، زضٛي٘ ٚأَس اهلل أَس خايـ ؾكد ، زلظ بجٛب ؾ٢ً ٚإذا ، عازٜا ٜؿًٞ
  . َسدٚد ؾٗٛ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ، زضٛي٘

 ، املػٗٛز يف املايه١ٝ إيٝ٘ ذٖب ٖٚرا ، ؾالت٘ ٜعٝد ٚال ، ؾٝ٘ ٜؿًٞ ؾإْ٘ ، زلطا ثٛبا إال جيد مل َٔ إٔ : ايجايح ايكٍٛ
 ت١ُٝٝ ابٔ اإلضالّ غٝذ ٚاختٝاز ، قدا١َ ابٔ اختٝاز ٖٞ زٚا١ٜ يف ٚاحلٓاب١ً ، ايٛقت يف ٜعٝد إٔ ي٘ ٜطتخبٕٛ أِْٗ غرل

  . عًِٝٗ اهلل زمح١ عجُٝني ابٔ ٚاختٝاز ، اهلل زمح٘

  : أديتًِٗ

َ٘ َؾاَتُكٛا} تعاىل اهلل قٍٛ: األٍٚ ايديٌٝ ًَ ِِ ََا اي  ًٜبظ إٔ ٜطتطٝع ؾإْ٘ ، املهًـ ٖرا اضتطاع١ قدز ٖٛ ٖٚرا {اِضَتَطِعُت
   .ؾٝ٘ ٜٚؿًٞ ايٓذظ ايجٛب ٖرا

 ثٛب عٓدٙ نإ ؾإذا ، عازٜا ٜؿًٞ ؾإْ٘ ، ثٛب عٓدٙ ٜهٔ مل إذا اإلْطإ ؾإٕ ، ايعٛز٠ ضذل ع٢ً قٝاضا: ايجاْٞ ايديٌٝ
  . ؾخٝخ١ ايؿال٠ ٚتهٕٛ ، ؾٝ٘ ايؿال٠ إىل َكطس ألْ٘ ؛ ايٓذظ ايجٛب يف ٜؿًٞ ؾإْ٘ ، زلظ

 بني خيرل اإلْطإ نٕٛ ، غو ٚال زلطا، ايجٛب نٕٛ ع٢ً املذلتب١ املؿطد٠ َٔ أععِ ايطذل َؿًخ١ إٔ: ايجايح ايديٌٝ
 ؾالت٘ َٔ أععِ ، زلظ ثٛب يف ٜؿًٞ نْٛ٘ ع٢ً املذلتب١ ؾاملؿًخ١ ، زلظ ثٛب يف ٜؿًٞ إٔ أٚ ، عازٜا ٜؿًٞ إٔ

  . عازٜا

 ألٕ ؛ ؾالت٘ ٜعٝد ٚال ، ؾٝ٘ ٜؿًٞ ؾإْ٘ ، زلطا ثٛبا إال جيد مل إذا اإلْطإ إٔ ، األخرل ايكٍٛ ٖٛ أعًِ ٚاهلل : ايسادذ
 دا٤ ، أٚدبت اييت ايػسٜع١ ؾإٕ ، مبجً٘ إال ايػسٜع١ تأتٞ ال ايرٟ ٖٛ - أعًِ ٚاهلل - ٖٚرا ، ٜطتطٝع٘ ايرٟ ٖٛ ٖرا
 ٚتأٌَ ، ايػسٜع١ ْؿٛف تأٌَ إذا اإلْطإ ؾإٕ ، َٚؿادزٖا َٛازدٖا يف نجرل ٖٚرا ، ٚايتٝطرل ايتدؿٝـ ؾٝٗا

 أٚ ، بايتكًٌٝ أٚ باإلبداٍ ضٛا٤ ايتدؿٝـ جتد ٚهلرا ، ؾٝٗا ظاٖس ٚاقذ ايتٝطرل َبدأ ؾإٕ ، ؾٝٗا اييت األحهاّ
 املػك١ )قاعد٠ يف خاؾ١ ايكٛاعد يف ٖرا تتبعت ٚيٛ ، ايػسٜع١ يف دا٤ ذيو نٌ ، ٚايهٝؿ١ٝ ٚايعدد اهل١٦ٝ يف بايتدؿٝـ

  . بٝٓا ظاٖسا يٛددت٘( ايتٝطرل جتًب

 . ْاضٝا أٚ داٖال نْٛ٘ حاٍ ، ايٓذظ ايجٛب يف ٜؿًٞ إٔ : ايجاْٞ ايكطِ

  : قٛيني ع٢ً ايؿكٗا٤ ؾٝٗا اختًـ املطأي١ ٖرٙ
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 احلٓؿ١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، ؾخٝخ١ غرل ؾالت٘ ؾإٕ ، داٖال أٚ ْاضٝا ، زلظ ثٛب يف اإلْطإ ؾ٢ً إذا أْ٘ : األٍٚ ايكٍٛ
   .ٚاحلٓاب١ً ، ٚايػاؾع١ٝ

 أٚ ْاضٝا ذلدثا ؾ٢ً َٔ ؾإٕ  ، ذلدثا ؾ٢ً َٔ ؾال٠ بطالٕ ع٢ً ، احلاٍ ٖرٙ يف ؾالت٘ بطالٕ قٝاع :  ايديٌٝ
 : قايٛا ، ؾخٝخ١ غرل ؾؿالت٘ ، َتٛق٧ غرل ٚؾ٢ً ، ايٛق٤ٛ إْطإ ْطٞ ؾًٛ ، ؾخٝخ١ غرل ؾالت٘ ؾإٕ ، داٖال

  . ؾسم ؾال

 باب َٔ احلدخ ؾٓذاض١ ، ذلدثا ؾ٢ً َٚٔ ، داٖال أٚ ْاضٝا ، زلظ ثٛب يف ؾ٢ً َٔ بني ؾسقا مث١ بإٔ : ْٛقؼ
 ، ٚإشايتٗا تسنٗا ٜطًب ٚايجا١ْٝ ، إجيادٖا ٜطًب ؾاألٚىل ، ٚاحملعٛزات املٓٗٝات باب َٔ اخلبح ٚزلاض١ ، املأَٛزات

 حاٍ اإلْطإ ؾعً٘ إذا ، احملعٛز خبالف ؛ ب٘ ٜأتٞ إٔ ٜؤَس ؾإْ٘ ، ب٘ أَس مبا املهًـ ٜأت مل ؾإذا ، بٗا ايتًبظ ٚعدّ
  . ايػسٜع١ يف احملعٛزات نطا٥س ٖٚرا ، باإلعاد٠ ٜؤَس ال ؾإْ٘ ، ٚازتهب٘ ، ي٘ ْاضٝا نْٛ٘

 داٖال أٚ ْاضٝا نْٛ٘ حاٍ ؾعً٘ يٛ ، إتالف ؾٝ٘ َا غرل يف ، اإلحساّ ذلعٛزات يف اإلْطإ إٔ : َجال املرٖب يف ٚهلرا
 َطأي١ ؾٗرٙ اإلتالف عٓد إال ، ْاضٝا أٚ داٖال نْٛ٘ حاٍ رلٝطا يبظ أٚ ، َجال زأض٘ غط٢ نُٔ ، عًٝ٘ ؾد١ٜ ال ؾإْ٘ ،

  . أخس٣

 اهلل زقٞ عُس ابٔ إيٝ٘ ٚذٖب ، ؾخٝخ١ ؾالت٘ ؾإٕ ، ْاضٝا أٚ داٖال ، زلظ ثٛب يف ؾ٢ً َٔ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 تطتخب أْ٘ إال  َرٖبِٗ َٔ املػٗٛز يف ٚاملايه١ٝ ، ٚاضخام ،  ٚايصٖسٟ ٚاألٚشاعٞ املطٝب ٚابٔ ،ٚعطا٤ عُٓٗا

 ٚايٟٓٛٚ ، قدا١َ ابٔ زأٟ ٖٚٛ ، زٚا١ٜ يف ٚاحلٓاب١ً ، ايٓاضٞ دٕٚ اجلاٌٖ يف ايكدِٜ يف ،ٚايػاؾع١ٝ ايٛقت يف اإلعاد٠
 غٝدٓا ٚاختٝاز ، ضعدٟ بٔ ايسمحٔ عبد ايػٝذ َػاخيٓا غٝذ ٚاختٝاز ، ت١ُٝٝ ابٔ اإلضالّ غٝذ اختٝاز ٖٚٛ ، قبً٘
  .اهلل زمحِٗ عجُٝني ابٔ

  : أديتِٗ

ِٚ َِْطَٝٓا ِإٕ ُتَؤاِخِرَْا اَل َزَبَٓا} ٚتعاىل تبازى اهلل قٍٛ: األٍٚ ايديٌٝ  أبٞ حدٜح يف نُاد ؾعًت قد :رقاٍ {َأِخَطِأَْا َأ
 ، داٖال أٚ ْاضٝا نْٛ٘ حاٍ ايؿعٌ ؾعٌ عُٔ املؤاخر٠ ْؿ٢ قد ٚدٌ عص ؾاهلل : قايٛا ، َطًِ ؾخٝذ يف ، ٖسٜس٠
 اَل َزَبَٓا} قاٍ ٚهلرا ايكسإٓ يف ايٓطٝإ قسٜٔ ٚاخلطأ ، داٖال أٚ ْاضٝا نْٛ٘ حاٍ ؾ٢ً ، زلظ بجٛب ؾ٢ً ايرٟ ٖٚرا

ِٚ َِْطَٝٓا ِإٕ ُتَؤاِخِرَْا   . {َأِخَطِأَْا َأ

 ايؿخاب١ ؾدًع خًعُٗا عٓدَا ، ْعًٝ٘ يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ؾال٠ يف ، ضعٝد أبٞ حدٜح: ايجاْٞ ايديٌٝ
 ايطالّ عًٝ٘ ددلٌٜ إٕ رؾكاٍ ، ْعايٓا ؾدًعٓا ْعايو خًعت زأٜٓاى : قايٛاد ؟ ْعايهِ خًعتِ بايهِ َا رؾكاٍ ، ْعاهلِ
 ٚايٟٓٛٚ األيباْٞ ؾخخ٘ بطٓد ، داٚد ٚأبٛ أمحد اإلَاّ أخسد٘د أذ٣: رأٚقاٍ د قرزا ؾُٝٗا إٔ ؾأخدلْٞ أتاْٞ

 نإ ٚيٛ ، ْعًٝ٘ خًع بٌ ، ايؿال٠ ٜطتأْـ مل احلدٜح ٖرٙ يف ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ؾايٓيب : قايٛا ، ٚغرلُٖا
 عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب الضتأْـ ، اإلعاد٠ عًٝ٘ ٚجتب ؾالت٘ تبطٌ ، زلظ ْعٌ أٚ ، زلظ ثٛب يف ؾ٢ً إذا املؿًٞ
 ؛ ايطابك١ ؾالت٘ ع٢ً ب٢ٓ ٚإمنا ، ٜطتأْـ مل احلدٜح ٖرا يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ٚايٓيب ، أٚهلا َٔ ايؿال٠ ، ٚضًِ

  . ؾخٝخ١ ؾالت٘ ؾإٕ ، زلظ ْعٌ أٚ زلظ ثٛب يف ؾ٢ً َٔ إٔ ع٢ً ٜدٍ مما
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  . احلاٍ ٖرٙ َجٌ يف ايؿال٠ ؾخ١ ع٢ً ، اآل١ٜ َع ، بني ٚاقذ ديٌٝ ٖٚرا

  .عُٓٗا اهلل زقٞ عُس ابٔ عٔ املٓكٍٛ أْ٘: ايجايح ايديٌٝ

 ع٢ً ايػ٤ٞ ؾعٌ إذا اإلْطإ ؾإٕ ، ايعا١َ ٚقٛاعدٖا ، َٚٛازدٖا ايػسٜع١ أؾٍٛ عًٝ٘ تدٍ ايرٟ ٚأْ٘: ايسابع ايديٌٝ
 ؾَٛ٘ ؾًٝتِ غسب أٚ ؾأنٌ ؾا٥ِ ٖٚٛ ْطٞ َٔ )ايطالّ عًٝ٘ قٛي٘ َجٌ ، عًٝ٘ ٜؤاخر ال ؾإْ٘ ، ٚايٓطٝإ اخلطأ ضبٌٝ
  . ايبدازٟ أخسد٘ ( ٚضكاٙ اهلل أطعُ٘ ؾإمنا

 ايداٍ ايديٌٝ يعدّ ٚذيو ؛ ؾخٝخ١ ؾالت٘ ؾإٕ ، ْاضٝا أٚ داٖال ، زلظ ثٛب يف ؾ٢ً إذا اإلْطإ إٔ : ايسادذ
 إٔ : ٖٚٛ ، ذيو َٔ أندل ٜكاٍ قد بٌ ، أعًِ ٚاهلل ، ايؿخ١ ٚاألؾٌ ، احلاٍ ٖرٙ َجٌ يف ؾالت٘ بطالٕ ع٢ً

 حدٜح : َجٌ ، ْؿٛف ؾٝ٘ دا٤ت ٖٚرا ، باإلعاد٠ ٜؤَس ال ؾإْ٘ ، داٖال يهْٛ٘ ؛ َتعُدا ٚادبا تسى إذا اإلْطإ
 ايداب١ متسُؽ نُا متسؽ حُٝٓا ، عُاز حدٜح : َٚجٌ ، تؿًٞ ال ايعدد ذٚات ايًٝايٞ جتًظ ناْت اييت املطتخاق١

 ؾٝ٘ ٜعرز ايٛادب حت٢ أْ٘ ع٢ً ٜدٍ مما ؛ ايؿال٠ بإعاد٠ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٜأَسٙ مل ذيو َٚع ، ٚؾ٢ً
 ايط١ٓ يف ثبتت اييت ايككاٜا بعض ٖٚٓاى ، أٚىل باب َٔ احملعٛز ؾؿعٌ ، باجلٌٗ ؾٝ٘ ٜعرز ايٛادب نإ ٚإذا ، باجلٌٗ

 يف املط٤ٞ حدٜح : َجٌ ، تسى َا بإعاد٠ اجلاٌٖ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب أَس َا ذيو َٚع ، ايٛادب ؾٝٗا تسى ،
 بعجو ٚايرٟ:رقاٍ ملا ، ايطابك١ ايؿًٛات بككا٤ أَسٙ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ احلدٜح يف جي٧ مل ؾإْ٘ ، ؾالت٘
 ٜعٝد بإٔ ٜأَسٙ مل ذيو َٚع ، دنا١ًَ ايؿال٠ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ؾعًُ٘ ؾعًُين، ضٛاٖا أحطٔ ال باحلل

 يف ٜط٦ُٔ مل َٚٔ ؾالت٘، يف ٜط٦ُٔ َا ، َطًكا ؾالت٘ حيطٔ ٜهٔ مل أْ٘ َٓ٘ ايعاٖس ٚايسدٌ ، ايطابك١ ايؿًٛات
  . ؾخٝخ١ غرل ؾالت٘ ؾإٕ ، ؾٝٗا باألزنإ ٜأت مل أٚ ، َطًكا ؾالت٘

ِيف ُحِبَظ ََٔ ال : قاٍ ث ٌٍ   . َِْذٍظ َََخ

 َٔ ؾإٕ ، ٜعٝد ال ٚايجاْٞ ، ٜعٝد ؾاألٍٚ ، زلظ ثٛب يف ؾ٢ً َٔ نخهِ ، زلظ ذلٌ يف حبظ َٔ حهِ يٝظ أٟ
 َهسٙ احلاٍ ٖرٙ يف ألْ٘ ؛ ذيو بعد باإلعاد٠ ٜؤَس ٚال ، ٚقدزت٘ حاي٘ حطب ع٢ً ٜؿًٞ ؾإْ٘ ، زلظ َهإ يف حبظ

 يف ؾ٢ً َٔ ٚأَا ، ٖرا إال ٜطتطٝع ال ألْ٘ ؛ ايؿال٠ بإعاد٠ ٜؤَس ٚال ، ٜؤاخر ؾال ، إيٝ٘ ؾعً٘ ٜٓطب ال ٚاملهسٙ ،
 ؾإٕ ، ؾالت٘ بإعاد٠ ٜؤَس ال املهسٙ نإ إذا أْ٘ ٜكتكٞ ٚايكٝاع ، ؾالت٘ ٜعٝد بإٔ ؾٝؤَس ، َهسٙ غرل ؾإْ٘ ، زلظ ثٛب

َٞ اجلاٌٖ  يف نًِٗ ؾإِْٗ ، ٚاملهسٙ ٚايٓاضٞ اجلاٌٖ بني ؾسم ال ألْ٘ ؛ ؾالتُٗا بإعاد٠ ٜؤَسإ ال ، نريو ٚايٓاض
 ال أْ٘ ، زَكإ يف ايؿطس يف ٚايؿخٝذ ، اإلحساّ ذلعٛزات يف ؾايؿخٝذ ٚهلرا ؛ ايػسٜع١ يف ٖٚرا ، ضٛا٤ احلهِ
 تٛؾست ؾإذا ، رلتازا ذانسا عاَدا عاملا نإ إذا إال ، اإلحساّ ذلعٛزات ؾعٌ آثاز عًٝ٘ ٜذلتب ٚال ، اإلْطإ ٜؿطس

 ذلعٛزات يف بايؿد١ٜ ٜؤَس ٚال ، باإلعاد٠ ٜؤَس ال ؾإْ٘ ، األزبع١ ايػسٚط ٖرٙ تتٛؾس مل إذا ٚأَا ، احلهِ مت ايػسٚط
  . اإلحساّ

 َهسٖا نإ ٚإذا ، َهسٙ ألْ٘ ؛ ذيو بعد باإلعاد٠ ٜؤَس ٚال ؾٝؿًٞ ، بايؿال٠ ٜؤَس زلظ َهإ يف حبظ َٔ : إذٕ
   .ذيو ض٣ٛ ي٘ ح١ًٝ ٚال ، اضتطاعت٘ قدز ؾٗرا

  . ؟ زلظ َهإ يف احملبٛع ٜؿًٞ نٝـ
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 ال ٚايسنٛع ، طبٝعٞ بػهٌ ؾٝطذد ، املعتاد٠ نؿالت٘ ٜؿًٞ ؾإْ٘ ، ٜابط١ ايٓذاض١ ناْت إذا أْ٘ ، اهلل زمح٘ غٝدٓا ذنس
 ، قدَٝ٘ ع٢ً جيًظ ايطذٛد دا٤ ٚإذا ، قا٥ُا ٜٚسنع ، قا٥ُا ٜؿًٞ ؾإْ٘ ، زطب١ ايٓذاض١ ناْت إٕ ٚأَا ، ؾٝ٘ إغهاٍ
  . ايٓذاض١ ٜباغس ٚال ، بايطذٛد ٧َٜٛٚ

ِقاٍ ث : ََٔ   .َضَتَسٖا عَٛزِت٘ ِنؿا١َٜ ََٚدَد ٚ

 نُا ايٓؿٌ يف باإلمجاع دلص٨ ٖٚرا ، ايعٛز٠ ٜطذل إٔ ًٜصَ٘ ؾإْ٘ ، عٛزت٘ ب٘ ٜطذل إٔ ٜهؿٞ َا اإلْطإ عٓد نإ إذا
 ، عٛزت٘ ع٢ً ًٜؿ٘ غ٦ٝا ميًو ٚإمنا ، عاتكٝ٘ ضذل ميًو ال ايسدٌ ٖرا يهٔ ، عاتكٝ٘ أحد َع ايؿسض ٚيف ، تكدّ

  . داخًتني غرل ٚايسنب١ ٚايطس٠ ، ايسنب١ إىل ايطس٠ َٔ ، نا١ًَ ايعٛز٠ ٜطذل إٔ عًٝ٘ ؾٝذب

ِٚإال : قاٍ ث ِٔ ِٝ   . ؾايَؿِسَد

 ، نايؿسج ايؿدر ؾًٝظ ، األخس٣ ايعٛز٠ َٔ أندل ، َػًع١ عٛز٠ ايؿسدني عٛز٠ ألٕ ؛ ؾكط ايؿسدني ؾٝطذل ، جيد ٚإال
 ٜطذل ؾإْ٘ ، ايؿسدني تهؿٞ ضذل٠ عٓدٙ نإ ؾإٕ ، عٛزتو اضذل : ؾٓكٍٛ ، عٛزت٘ أٚ ؾدرٙ ٜطذل إٔ بني األَس داز ؾإذا

   .ؾكط ؾسدٝ٘

ٍَُا مل ؾإٕ : قا ِٗ   . ؾايُدُبِس َِٜهِؿ

 إىل بعكُٗا زدًٝ٘ ٜكِ إٔ ميهٔ ايكبٌ ألٕ : قايٛا ، ايٛدٛب ضبٌٝ ع٢ً ٚيٝظ األٚىل ٖٛ ٖٚرا ، دبسٙ ٜطذل أٟ
 بٗرا َٓعسٙ َٔ ٜتأمل ٚاإلْطإ ، ٚقبٝخا َكصشا غهً٘ ؾٝهٕٛ ، اْؿسج زنع أٚ ضذد إذا ، قبٝذ ؾإْ٘ ايدبس ٚأَا ، ايبعض
 أخس٣ زٚا١ٜ ؾؿٞ ٚهلرا ؛ األٚىل ضبٌٝ ع٢ً بٌ ، ايٛدٛب ضبٌٝ ع٢ً يٝظ املرٖب يف ٖٚرا ، دبسٙ ؾٝطذل ، ايػهٌ

 ، ٜطتكبًٗا ٚال ايكب١ً ٜطتدبس إٔ ايبٓٝإ يف االضتكباٍ ألٕ ؛ أؾخؼ ايكبٌ إٕ : ٚقايٛا ، قبً٘ ٜطذل أْ٘ ، أمحد اإلَاّ عٔ
  . ايطذل يف ٚيٝظ االضتكباٍ يف ٖرا يهٔ ، ٖرا يف أقبذ ٖٛ : ؾكايٛا

 ٜطذل ٚال ، دبسٙ ٜطذل ؾإْ٘ ، ايدبس أٚ ايكبٌ ٜطذل إٔ بني األَس داز إذا ٚأْ٘ ، اهلل زمح٘ املؤيـ ذنسٙ َا ٖٛ : ايسادذ
  . قبً٘

ٍُضِتَس٠ّ ُأِعرَل ٚإٕ : قا ََ٘   . َقبُٛيٗا يِص

  . ايطذل٠ ٜكبٌ إٔ عًٝ٘ ٚجيب ًٜصَ٘ ؾإْ٘ ، ضذل٠ غرلٙ أعازٙ إذا

  . اضتٝؿا٥ٗا بعد تبك٢ عني ْؿع إباح١ : اإلعاز٠

   .ٜكبٌ إٔ ًٜصَ٘ ؾإْ٘ ، ٚؾٌ عٛزتو ب٘ اضذل ايكُاؽ ٖرا خر : غدـ قاٍ ؾإذا

 إٕ بٌ ، َٓتؿ١ٝ عًٝ٘ امل١ٓ تهٕٛ احلاٍ ٖرٙ َجٌ يف ايسدٌ ٖرا ، َٓتؿ١ٝ األحٛاٍ ٖرٙ يف امل١ٓ ، ؾٝٗا ١َٓ ال أْ٘ : ديًِٝٗ
 تٛؾٌ ؾٝ٘ نإ أٚ ، ١َٓ ؾٝ٘ نإ ؾإٕ ، َعسٚؾا ي٘ ٜكدّ ٚإٔ ، ٜأخرٖا إٔ َٓ٘ ٜت٢ُٓ غايبا ايطذل٠ ٜعطٝ٘ ايرٟ اإلْطإ

  . قبٛهلا ًٜصَ٘ ال ؾإْ٘ ، حساّ ألَس

  . ايكبٍٛ ًٜصَ٘ ؾال ١َٓ ؾٝٗا نإ ؾإٕ ، االضتعاز٠ ايكبٍٛ،ٚنريو ًٜصَ٘ ؾال ، ١َٓ اهلب١ َٔ ًٜصّ نإ ؾإٕ ، اهلب١ : َٚجً٘

 باالضتعاز٠ ، ناْت طسٜك١ بأٟ ًٜصَ٘ ؾإْ٘ ، عٛزت٘ ٜطذل إٔ اضتطاع َا َت٢ أْ٘ املِٗ : قاٍ ، مجٌٝ بهالّ غٝدٓا ٚزدذ
َ٘ َؾاَتُكٛا} قاٍ تعاىل اهلل ألٕ ؛ اضتطاع ٚض١ًٝ بأٟ ، باالضتٝٗاب ، ايعاز١ٜ بكبٍٛ ، ًَ ِِ ََا اي  أؾبذ أْ٘ قدز ؾإذا {اِضَتَطِعُت
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 ٖرٙ َجٌ يف ايكبٍٛ عًٝ٘ ٚجيب ، ٜكبٌ ؾإْ٘ طسٜك١ بأٟ عٛزت٘ ضذل إىل ٜؿٌ إٔ ٚاضتطاع ، احلاٍ ٖرٙ َجٌ حاٍ يف
  . األحٛاٍ

 اهلل أعدا٤ ضذٕٛ ٚيف ، ايعسام يف أضساْا تس٣ يٛ اآلٕ ، َطتػسبا يٝظ اآلٕ يهٔ ، غسٜبا ٜهٕٛ قد ايهالّ ٖٚرا
 ايعٛز٠ ٜطذل َا إال عًِٝٗ ٚال بامل٦ات ، اآلٕ َٛدٛد٠ ايؿٛز٠ ، عذبا أَسا يسأٜت ، ايساؾك١ ضذٕٛ يف ، ٚزضٛي٘
 ٜسؾع إٔ اهلل ْٚطأٍ ، آدٌ غرل عادال عِٓٗ ٜؿسج إٔ اهلل ْطأٍ ، َطًِ نٌ نسب١ ٜٓؿظ إٔ اهلل ْطأٍ ، ؾكط املػًع١
 ٜٓؿظ ٚإٔ ، بايؿسج ٜعذٌ إٔ اهلل ْطأٍ ، ٚدٌ عص ٖٛ إال بٗا ٜعًِ ال ، عع١ُٝ غ١ُ يف األ١َ ؾإٕ ، األ١َ عٔ ايػ١ُ

 ، َٚػازبٗا األزض َػازم يف املطًُني َآضٞ َٔ ٜس٣ مما ، ٚغٝعا نُدا قًب٘ ٜرٚب ٜهاد املؤَٔ ؾإٕ ٚإال ، ايهسب١
 عص بعًُ٘ ٜٚعؿ٢ ، بأَسٙ ٜطاع إمنا ؾٗٛ ، عًُ٘ بػرل غ٤ٞ اهلل نٕٛ يف ٜكع ال ؾإْ٘ ، حاٍ نٌ ع٢ً هلل احلُد يهٔ

 ٜعذٌ إٔ ٚدٌ عص اهلل ْطأٍ يهٔ ، اآلٜات ٚأبًؼ ، احلهِ أععِ ٚدٌ عص ٚهلل ، ٜكع َا عًٝ٘ خاف غرل ؾٗٛ ، ٚدٌ
 غرل عادال ، ذلُد أل١َ زغدا أَسا ٧ٜٝٗ إٔ اهلل ْطأٍ ، بٗا حٌ ايرٟ ٚايبال٤ ايرٍ عٓٗا ٜسؾع ٚإٔ ، ايٓؿس يأل١َ
 إٕ ؾٛاهلل ٚإال ، املٓهس عٔ ؾٝ٘ ٢ٜٗٓٚ ، باملعسٚف ؾٝ٘ ٜٚؤَس ، َعؿٝت٘ أٌٖ ؾٝ٘ ٜٚٗد٣ ، طاعت٘ أٌٖ ؾٝ٘ ٜعص ، آدٌ

 عًُا٤ إىل حتتاج ٚاأل١َ ، احلٝا٠ دٛاْب مجٝع يف ، ٚدٌ عص اهلل إال ب٘ ٜعًِ ال ، ععِٝ نسب يف األ١َ إٔ ٜس٣ اإلْطإ
 ، أبساز ٚأ١ُ٥ ، ٜكٛدْٚٗا بعًُا٤ إال األ١َ تٓتؿس ئ ؾإْ٘ ، بِٗ اهلل ٜٚٓؿس ، ٚاحلل اهلد٣ َػعٌ حيًُٕٛ ، عًِ ٚطًب١

 ايعبد ٜٓؿس إٔ ايٓؿس ٚأٍٚ ، ْؿس إىل حتتاج األ١َ ، أًٖ٘ ٚعٔ ايدٜٔ عٔ اجلٗاي١ ٜٚٓؿٕٛ ، اهلد٣ َػاعٌ حيًُٕٛ
 ايدع٠ٛ أٚ ، ٖرا ع٢ً قادزا نإ إذا يًُطًُني ٚتعًُٝ٘ ، ايعًِ ٚبتعًِ ، إيٝ٘ املكسب ايؿاحل بايعٌُ ، ْؿط٘ يف زب٘
 َبني بٓؿس قًٛبٓا ٜؿسح ٚإٔ ، بايؿسج ٜعذٌ إٔ ٚدٌ عص اهلل أضأٍ ، ؾٝ٘ ٚاملطا١ُٖ اخلرل ْػس أٚ ، ٚدٌ عص اهلل إىل

  . ايدٜٔ ٖرا ْؿس٠ يف ٚعع٢ُ بٝكا٤ أٜدٜا يٓا جيعٌ ٚإٔ ، آدٌ غرل عادال ، ٚاملطًُني يإلضالّ

ِقاعّدا ايعاِزٟ َُٜٚؿًِٞ : قاٍ ث .  

 إٔ ميهٔ ، ايدٜٔ ٚأعدا٤ ، ٚاملػسنني ايسٚاؾض ، ايع١ًُ ضذٕٛ يف نُا ميهٔ ٖٚرا ، عازٜا أؾبذ اإلْطإ إٔ قدز يٛ
  . ٜعسِٖٚ

  . ؟ ايعسا٠ ٜؿًٞ نٝـ

 نإ ، تكخهٛا ال : ؾكاٍ ؟ غٝذ ٜا ٖرا ٜهٕٛ نٝـ ، ٜٚكخهٕٛ ٜطتػهًٕٛ ايطالب نإ ، غٝدٓا يٓا غسحٗا ملا
 ايٓاع َالبظ ضًب نإ ، املاقٞ ايصَٔ يف طسم قطاع ٖٓاى نإ ٚملا ، عازٜا ؾرلدع ايسدٌ خيسج ، َك٢ شَٔ يف

 ؾإٕ ، ٜد ذات ق١ً يف ٚايٓاع ، نبرل٠ احلاد١ ناْت ملا ٖٚرا ، عازٜا اإلْطإ ؾٝبك٢ ، يباضِٗ ؾٝطًبِْٛٗ ، ددا طبٝعٝا
 ، املالبظ ٜبػٕٛ ال ؾِٗ ايٛقت ٖرا يف ايطسم ٚقطاع ايطسام أَا ، اإلْطإ يباع حت٢ ، ٜأخرْٚ٘ حيؿًْٛ٘ غ٤ٞ أٟ

 . َٓ٘ ٚأمثٔ أندل غ٦ٝا ٜبػٞ ، َالبظ عًٝ٘
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ٍؾُٝٗا اضتخباّبا باإلميا٤ِ قاعّدا ايعاِزٟ َُٜٚؿًِٞ : املؤيـ قا .  

َٟ إٔ اهلل زمح٘ املؤيـ أؾادْا  ٚاإلميا٤ ايكعٛد يف أٟ : ؾُٝٗا اضتخبابا ، ٚايطذٛد بايسنٛع ٧َٜٛٚ ، قاعدا ٜؿًٞ ايعاز
 ت٧َٛ ، قاعدا ؾٌ : ي٘ ؾٓكٍٛ ، االضتخباب ضبٌٝ ع٢ً ٖٛ بٌ ، قاعدا ٜؿًٞ إٔ ايٛدٛب ضبٌٝ ع٢ً يٝظ إْ٘ أٟ ،

 ٖٚرا ، باخلٝاز أْت ، إيٝو األَس : ؾٓكٍٛ ، ٚاقؿا ضأؾًٞ : قاٍ ؾإٕ ، يو َطتخب ٖٚرا ، ٚايطذٛد بايسنٛع
   .املرٖب

 زانعا قا٥ُا ٜؿًٞ إٔ عًٝ٘ ٚجيب ، نػرلٙ ، ٜٚطذد ٜٚسنع ، قا٥ُا ٜؿًٞ ايعازٟ إٔ : املرٖب يف آخس قٍٛ ٖٚٓاى
  . ضاددا

 إٕ ، ٚعٛزت٘ ض٤ٛت٘ اْهػؿت ٚقد ، عاز ايهٌ ألٕ ؛ عًٝ٘ غكاق١ ال ؾإْ٘ ، عسا٠ َع٘ نإ إذا ايعازٟ إٔ :  ايتعًٌٝ
  . ضٝإ ُٖا قاعدا ؾ٢ً أٚ ٚاقؿا ؾ٢ً

 نػـ َٔ ٜطتخٞ ال أحد عٓدٙ أٚ ، أحد عٓدٙ ٜهٔ مل ٚإٕ ، قاعدا ٜؿًٞ ؾإْ٘ ، أحد عٓدٙ نإ إذا أْ٘ : ثايح قٍٛ
  . ٚايطذٛد بايسنٛع ٧َٜٛ ، قا٥ُا ٜؿًٞ ؾإْ٘ ، نصٚدت٘ ، عٓدٙ عٛزت٘

ٍقا : ُٕ َُِٗ ٜٚهٛ ُِٗ إَا   . ََٚضَط

 ال حت٢ ؛ ايٛضط يف اإلَاّ ٜٚهٕٛ ، ايؿـ طاٍ يٛ حت٢ ، ٚاحدا ؾؿا ٜؿًٕٛ ؾِٗ ، ايؿـ ٚضط اإلَاّ ٜهٕٛ
 ، ايؿـ ٚضط يف ٜؿًٞ يهٔ ، ي٘ بايٓطب١ َػه١ً ؾٗٞ ٚضذد ٚزنع اإلَاّ تكدّ ؾإذا ، بعض ض٠٤ٛ إىل بعكِٗ ٜٓعس
  . بعكا بعكِٗ ٜس٣ ال احلاٍ ٖرٙ ؾؿٞ

  . ؾؿٛؾا ٜؿًٕٛ بٌ : ٜكٍٛ ايعًِ أٌٖ ٚبعض

 أٚ ايجاْٞ ايؿـ يف اإلْطإ نإ ٚإٕ ، ؾٝ٘ عًِٝٗ غكاق١ ال ؾإْ٘ ، ايٛقع ٖرا َجٌ يف ناْٛا إذا ايػايب يف ألْ٘- 1
 إٔ إىل احلاٍ ٚؾًت ٚإذا ، ضذٛدٙ َٛقع إىل ٜٓعس أٚ ، ٜٓعس ٚال عٝٓٝ٘ ٜػُض ؾإْ٘ ، املٓعس ٖرا َجٌ ٜػػً٘ ايجايح
ُّ ايرٟ إىل ًٜتؿتٕٛ ال ، تتػرل ايٓؿط١ٝ حايتِٗ ؾإٕ ، عسا٠ ٜهْٛٛا  يف ٚاحد نٌ ؾإٕ ، ذيو غرل أٚ ؟ غهً٘ َا ، قدا
  . ٚاحد دٓظ َٔ ناْٛا إذا ملا بايٓطب١ ٖرا ، ؾٝ٘ ِٖ مما أععِ أَس يف ؾِٗ َتأمل١، ْؿط١ٝ

ٍَُٜٚؿًِٞ : قا ٌُ   . َِٚحَدٙ ٍْٛع ن

 نإ إذا ٖرا ، مجاع١ ؾًٛا : ْكٍٛ َا ، يٛحدِٖ ٜؿًٕٛ ٚايسداٍ ، يٛحدٖٔ ٜؿًني ؾايٓطا٤ ، ْٚطا٤ زداال ناْٛا إذا
  . ٚحدِٖ ٜؿًٕٛ ٚايسداٍ ، يٛحدٖٔ ٜؿًني ؾايٓطا٤ ، نبرل َب٢ٓ يف أٚ ، ؾخسا٤ يف ٜهْٛٛا نإٔ ، ٚاضعا املهإ

ِقاٍ ث : ِٕ ٍُ َؾ٢ًَ َغَل ؾإ ِِ ايسدا ُٖ   . َعَهُطٛا ثِ ايٓطا٤ُ ٚاِضَتِدَبَس

 ، غرلٖا يف أٚ ؾخسا٤ يف ٜهْٛٛا نإٔ ، ٚاحد َهإ يف ٜهْٛٛا إٔ حيتادٕٛ أٚ ، ٚاحد َهإ يف َطذْٛني ناْٛا إذا
 اهلل ، بعض إىل بعكِٗ ٜٓعس ال حت٢( عهطٛا اْتٗٛا إذا ثِ ، ايٓطا٤ ٚاضتدبسِٖ ايسداٍ ؾ٢ً )قاٍ ، خٛف ٚعًِٝٗ
  . ٚإٜانِ حيؿعٓا

 ، ايٓطا٤ إىل ٜٓعسٚا أال أدٌ َٔ ، ايكب١ً عهظ ٜتذٕٗٛ ، ٜعهطٕٛ ٚايسداٍ ، ٜٚؿًني ايكب١ً إىل ايٓطا٤ ٜتٛد٘ : إذٕ
  . ايسداٍ ٚاضتدبسٖٔ ، ايٓطا٤ ؾًت ايسداٍ ؾال٠ اْتٗت إذا ثِ ، ٜطتدبسِْٗ ٚايٓطا٤ ، ايسداٍ أٚال ضٝؿًٞ طبعا
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ٍقا : ِٕ  . اِبَتَدَأ ٚإال َٚب٢َٓ َضَتَس ايؿال٠ِ أثٓا٤ِ يف قسٜب١ّ ُضذل٠ّ ََٚدَد ؾإ

 ، ٜٚطتذل ايطذل٠ ٜأخر ؾإْ٘ ، َٓ٘ قسٜب١ ضذل٠ ٚزأ٣ ٜؿًٞ نإ أٚ ، ايطذل٠ ٚأعطاٙ غدـ ٚدا٤ٙ ، ٜؿًٞ نإ
  . َٓٗا ضبل َا ع٢ً ٜٚبين ، ؾالت٘ ٜٚهٌُ

  . ؾٝٗا اضتذل اييت ؾالت٘ بك١ٝ عًٝٗا ؾٝبين ، ؾخٝخ١ ٖٚٞ ، غسعٞ بديٌٝ األٍٚ ؾ٢ً أْ٘ :  ايتعًٌٝ

  . ددٜد َٔ ؾالت٘ ٜبدأ ثِ ، بايطذل٠ ٜٚأتٞ ٜٚرٖب ، ؾالت٘ ٜكطع ؾإْ٘ ، بعٝد٠ ايطذل٠ ناْت ٚإٕ

 ، ايطابك١ ؾالت٘ ع٢ً ٜٚبين ، بٗا ٜٚطتذل ًٜٚبطٗا ٜأخرٖا ؾإْ٘ ، ايؿال٠ أثٓا٤ يف ٖٚٛ ، قسٜب١ ايطذل٠ ناْت إذا : إذٕ
 ترنس أٚ ، ضذل٠ ٚددت : أٚ ، خرٖٚا ضذل٠ ٖرٙ : بعٝد َٔ ٜٓادٜ٘ غدؿا ٜطُع نإٔ ، بعٝد٠ ايطذل٠ ناْت نإ إٕ

 عًِ إذا ألْ٘ ؛ ٜؿًٞ ثِ ، ٜٚطتذل ؾالت٘ ٜٚكطع ، بايطذل٠ ٜٚأتٞ ٜرٖب ؾإْ٘ ، عٓ٘ بعٝد َهإ يف أٚ ، زحً٘ يف ضذل٠
 ؾٝذب ، باط١ً ؾالت٘ ؾتهٕٛ ، ضذل٠ بال ؾ٢ً قد احلاٍ ٖرٙ يف ٜٚهٕٛ ، ٜطتذل إٔ عًٝ٘ ٚدب ، ايطذل٠ ع٢ً قدزت٘
  .ٚادب ؾٗٛ ب٘ إال ايٛادب ٜتِ ال َٚا ، بايطذل٠ ٜٚأتٞ ٜرٖب إٔ عًٝ٘

ٍابِتَدَأ ٚإال : قا .  

 .  ددٜد َٔ ؾالت٘ ٜبتد٨ ثِ ايطذل٠ ٚحيكس ٜرٖب ؾإْ٘ ، قسٜب١ ايطذل٠ تهٔ مل إذا إْ٘ أٟ
 ذلُد ْبٝٓا ع٢ً ٚضًِ اهلل ٚؾ٢ً

 


