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  . أمجعني ٚؾشب٘ آي٘ ٚع٢ً ، ستُد ْبٝٓا ع٢ً  ٚبازى ٚضًِ اهلل ٚؾ٢ً ، ايعاملني زب هلل اذتُد

 ايؿال٠ غسٚط باب تابع
ٍٚاضتعُاُي٘ ٚايتؿُٜٛس : اهلل زمح٘ قا . 

  .ٚاضتعُاي٘ ايتؿٜٛس ٚحيسّ أٟ

َٛز اضتعُاٍ ٚنريو ، سساّ ايتؿٜٛس فعٌ إٔ اهلل زمح٘ املؤيف أفاد  غسٚط باب يف ٜتهًِ ٖٚٛ ، أٜكا سساّ املؿ
 يٛؾف٘ أٚ يعٝٓ٘ ستسَا نإ َا يبظ إٔ ايهالّ تكدّ ٚقد ، ايؿال٠ يف ؾٛز فٝ٘ َا اضتعُاٍ حيسّ أْ٘ فُعٓاٙ ، ايؿال٠

َٛز ٚيبظ ، ايتؿٜٛس عٔ اهلل زمح٘ املؤيف ضٝتهًِ ٖٓا ، بًبط٘ تبطٌ ايعباد٠ ٚإٔ ، سساّ يهطب٘ أٚ  بٓا ٚحيطٔ ، املؿ
 ، ايعاّ ايػٝذ تكطِٝ فٓأخر ، املؿٛز ٚاضتعُاٍ ايتؿٜٛس تكطُٝات أمجٌ َٔ فٗٛ ، اهلل زمح٘ غٝدٓا تكطِٝ ْأخر إٔ

   .اهلل غا٤ إٕ ٜػين مبا ، ٚاألدي١ ٚايرتدٝشات ، ارتالف َطا٥ٌ اهلل زمح٘ ايػٝذ نالّ قُٔ يف عًٝ٘ ْٚصٜد

  : أْٛاع زتُٛع١ ع٢ً ٚأْ٘ ، ايتؿٜٛس أْٛاع ذنس" املُتع "يف اهلل زمح٘ ايػٝذ

  . اآلدَٞ ٜؿٓع٘ َا تؿٜٛس : األٍٚ ايٓٛع

 ايٓٛع ٖٚرا ، اخل .. ٜؿٓعٗا اييت ٚاألدٗص٠ ، آدّ ابٔ ؾٓعٗا اييت ٚاأليبط١ ، ٚايكطازات ، ايطٝازات تؿٜٛس : َجٌ
  . اإلْطإ ؾٓع٘ َا تؿٜٛس جيٛش ٚأْ٘ ، دٛاشٙ ع٢ً عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ عا١َ ايتؿٜٛس َٔ

  : األدي١

 ايؿٛز ٖرٙ أؾشاب إٕ طقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، ايؿشٝشني يف ، عٓ٘ اهلل زقٞ ٖسٜس٠ أبٞ سدٜح- 1
 ّٜٛ حيٖٝٛا ست٢ سٝا٠ فٝٗا يٝظ األغٝا٤ فٗرٙ : قايٛا ، َٚطًِ ايبدازٟ زٚاٙ ص خًكتِ َا أسٝٛا : هلِ ُٜٚكاٍ ، ُٜعّربٕٛ
   .ايكٝا١َ

" فًٝكطع ايتُجاٍ بسأع َس "قاٍ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ع٢ً دربٌٜ دخٍٛ تأخس ملا ، ايؿشٝض يف دا٤ َا- 2
  . آدّ بٓٛ ٜؿٓعٗا اييت األغٝا٤ َٔ أؾبض ايتُجاٍ زأع قطع فإذا

 فاؾٓع ، فاعال بد ال نٓت فإٕ "قاٍ ، ايتؿٜٛس عٔ غدـ ضأي٘ ملا ، عباع ابٔ عٔ ، ايؿشٝض يف دا٤ َا- 3
 ٚبٓٛ ، آدّ بٓٛ ٜؿٓع٘ مما ، ي٘ ْفظ ال َا تؿٜٛس دٛاش ع٢ً ديٌٝ فٗرا : قايٛا ، عًٝ٘ َتفل" ي٘ ْفظ ال َٚا ايػذس

  . األٍٚ ايٓٛع ٖرا ، ي٘ ْفظ ال َا ٜؿٓعٕٛ ٚإمنا ، ْفظ ي٘ َا ٜؿٓعٕٛ ال آدّ

 أٌٖ عا١َ ٖٚرا ، ٚاألغذاز ، ٚادتباٍ ، األسذاز َجٌ ، ي٘ ْفظ ال مما ، ٚدٌ عص اهلل خًك٘ َا تؿٜٛس : ايجاْٞ ايٓٛع
   .دٛاشٙ ع٢ً عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ

  : ديًِٝٗ

 ن١٦ٝٗ فٝؿرَي ، فًٝكطع ايتُجاٍ بسأع َس "ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً يًٓيب قاٍ دربٌٜ ٚإٔ ، ايتُجاٍ سدٜح- 1
  . تؿٜٛسٖا جيٛش ٚضتٖٛا ايػذس إٔ ع٢ً ٜدٍ مما" ايػذس٠
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 األغٝا٤ ٖٚرٙ ، َٚطًِ ايبدازٟ زٚاٙ ص خًكتِ َا أسٝٛا : هلِ ُٜٚكاٍ ، ُٜعّربٕٛ ايؿٛز ٖرٙ أؾشاب إٕ طسدٜح- 2
  . ايكٝا١َ ّٜٛ حتٝا ست٢ ْفظ هلا يٝظ

 َا تؿٜٛس حتسِٜ )َطًكا ايتشسِٜ ايعًِ أٌٖ بعض ٚعٔ ، ايكسطيب ٚعٔ ، زتاٖد عٔ ْكٌ : ايعًِ أٌٖ بعض ٚذٖب
 ( . ٚدٌ عص اهلل خًل مما ي٘ ْفظ ال

  : األدي١

ِٔ طقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، ايؿشٝض يف ثبت أْ٘- 1 ََ َٚ ُِ ًَ ِٔ َأِظ َُ ََٖب َِ ًُُل َذ ًِِكٞ َِٜد ًَِِٝدًُُكٛا ، َنَد  ، َذَز٠ّ َف
ًَِِٝدًُُكٛا َٖٛا ألِْٗ ؛ ٚدٌ عص اهلل خًل مما ي٘ ْفظ ال َا تؿٜٛس جيٛش ال أْ٘ ع٢ً ٜدٍ مماص َسَب١ّ َف   . اهلل خًل قا

 ، خًكتِ َا أسٝٛا : ايكٝا١َ ّٜٛ هلِ ٜكاٍ ٚأْ٘ ، ايتعذٝص ضبٌٝ ع٢ً دا٤ ٖرا بإٔ : باذتدٜح االضتدالٍ عٔ ٚجياب
 مياضْٛ٘ مما غعري٠ فًٝدًكٛا ، سب١ فًٝدًكٛا ، ددا ؾػري غ٤ٞ ٚايرز٠ ، ذز٠ فًٝدًكٛا : ايتشدٟ باب َٔ هلِ ٚقٌٝ

 هلِ فهٝف ، ايٝطري٠ ايط١ًٗ األغٝا٤ ٖرٙ خيًكٛا إٔ ٜطتطٝعٕٛ ال ِٖ ، سٝاتِٗ يف ذتع١ نٌ ٚيف ضاع١ نٌ يف ٜٚسْٚ٘
  . ٚدٌ عص اهلل ندًل خًكا خيًكٛا إٔ

  : قطُني إىل ٜٓكطِ ٖٚرا ، ٚضتٖٛا ، ٚايبٗا٥ِ ، ناآلدَٝني ، األزٚاح ذٚات تؿٜٛس : ايجايح ايٓٛع

  . زتط١ُ ؾٛزا تهٕٛ إٔ- أ

  . ١ًَْٛ ؾٛزا تهٕٛ إٔ- ب

  . ؾٓاع١ فٝؿٓع٘ ، ٚضتٛٙ متجاال ، دطُا ٜكع إٔ : اجملط١ُ ايؿٛز٠

  . ٚضتٛٙ بايسضِ : امل١ًْٛ ايؿٛز٠

 ؾٛز فًٛ ، زتط١ُ األغٝا٤ تؿٜٛس جيٛش ال أْ٘ ع٢ً ، إمجاعا بعكِٗ سهاٙ بٌ ، ايعًِ أٌٖ فعا١َ : اجملط١ُ ايؿٛز أَا
  . جيٛش ال ٖرا فإٕ ، ٚضتَت٘ ، دطِ ؾٛز٠ ع٢ً ، إْطإ أٚ ، سٝٛإ غهٌ

  : األدي١

َٕ} ٚتعاىل تبازى اهلل قٍٛ- 1 َٕ ََا َأَتِعُبُدٚ ِِٓشُتٛ ُ٘ . َت ًَ ِِ َٚاي ًََكُه ََا َخ َٚ َٕ ًُٛ َُ  أِْٗ عًِٝٗ عاب ٚدٌ عص فاهلل {َتِع
  . ٚدٌ عص هلل شتًٛم ٖٛ ٚتؿٓعْٛ٘ تعًُْٛ٘ ايرٟ( تعًُٕٛ َٚا خًكهِ ٚاهلل )، ٜٓشتْٛ٘ ايرٟ ايػ٤ٞ ٜعبدٕٚ

َّٕ طقاٍ ، ايؿشٝشني يف ، عا٥ػ١ سدٜح يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ- 2 َٔ َعَراّبا ايَّٓاِع َأَغدَّ ِإ َٕ ايَِّرٜ ُٖٛ  َُٜكا
ًِِل ِ٘ ِبَد ًَّ ٌَّ َعصَّ اي  بٗا ٜكاٖٞ زتط١ُ ؾٛزا ٜؿٛز ايرٟ إٔ غو ٚال ، ٚدٌ عص اهلل خبًل تؿٜٛسٙ غب٘ َٔ أٟص ََٚد
   .باهلل ٚايعٝاذ ، اذتدٜح ٖرا يف داخال فٝهٕٛ ، ٚدٌ عص اهلل خًل

  . امل١ًْٛ ايؿٛز : ايجاْٞ ايكطِ

  : غهًني ع٢ً ٖٚٞ

  . ممت١ٓٗ ١ًَْٛ ؾٛزا تهٕٛ إٔ : األٍٚ ايػهٌ

  .ممت١ٓٗ غري ١ًَْٛ ؾٛزا تهٕٛ إٔ : ايجاْٞ ايػهٌ
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 ْتهًِ ضتٔ ؟ ال أٚ جتٛش ٌٖ ، ٚضتٖٛا ٚايٓعاٍ ٚادتٛازب ٚايصٚايٞ ايفسؽ يف تهٕٛ ناييت : املُت١ٓٗ امل١ًْٛ ايؿٛز
  : قٛيني ع٢ً خالف فٝٗا املطأي١ ٖرٙ ؟ ٖرا ايتؿٜٛس جيٛش ٌٖ ، االضتعُاٍ عٔ ال ، ايتؿٜٛس عٔ اآلٕ

  . ٚاذتٓاب١ً ايػافع١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، جيٛش ال املُت١ٓٗ امل١ًْٛ ايؿٛز تؿٜٛس إٔ : األٍٚ ايكٍٛ

  : ايديٌٝ

َّٕ طعا٥ػ١ سدٜح ،يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب قٍٛ- 1 َٔ َعَراّبا ايَّٓاِع َأَغدَّ ِإ َٕ ايَِّرٜ ُٖٛ ًِِل َُٜكا ِ٘ ِبَد ًَّ ٌَّ َعصَّ اي  ص . ََٚد

 ص . املؿٛزٜٔ اهلل يعٔ طقاٍ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ- 2

 تؿٜٛس أٚ ، ممت١ٓٗ ؾٛز تؿٜٛس بني تفسم ٚمل ، ايتؿٜٛس عٔ بايٓٗٞ دا٤ت اييت ، األدي١ بعَُٛات ٜطتديٕٛ فِٗ
   .ممت١ٓٗ غري ؾٛز

 ، املايه١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، األٚىل خالف نإ ٚإٕ ، جيٛش األزٚاح ذٚات َٔ املُت١ٓٗ ايؿٛز تؿٜٛس إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . ايػافع١ٝ ٚبعض

  : األدي١

 فٝ٘ بٝتا تدخٌ ال املال٥ه١ إٕ طقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، طًش١ أبٞ سدٜح َٔ ، ايؿشٝض يف دا٤ َا- 1
  . ايجٛب يف ايسقِ فاضتج٢ٓص ثٛب يف زقُا إال ... ؾٛز٠ ٚال نًب

 إٔ َعسف١ ٚإىل ، ديٌٝ إىل حيتاز ٖٚرا ، جيٛش ال فإْ٘ ايتشسِٜ بعد ٚأَا ، ايتشسِٜ قبٌ نإ َا ع٢ً حيٌُ بأْ٘ : ْٚٛقؼ
  . بعد أٚ قبٌ ٖرا

 إغهاٍ ال فإْ٘ األزٚاح ذٚات غري َٔ نإ إذا بأْ٘ ذيو عٔ ٚأدٝب ، األزٚاح ذٚات غري ع٢ً حيٌُ ٖرا إٕ : قايٛا
  . أؾً٘ َٔ دا٥ص ٖٛ ، أؾال فٝ٘

َٛز اضتعُاٍ ع٢ً حيٌُ( ثٛب يف زقُا إال )اذتدٜح ٖرا إٔ ٖٚٛ : مجٌٝ ظٛاب بعكِٗ ٚأداب  ع٢ً ال ، املؿ
  . ذات٘ ايتؿٜٛس

  : األقسب

 دا٤ اييت ايٓؿٛف يعَُٛات ٚذيو ، ممت١ٓٗ ايؿٛز٠ ناْت يٛ ست٢ ، األزٚاح ذٚات تؿٜٛس جيٛش ال أْ٘ ، أعًِ ٚاهلل
 ايكٝا١َ ّٜٛ عرابا ايٓاع أغد َٔ إٔ ٚذنس ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب نًعٔ ، ايتؿٜٛس قك١ٝ يف ٚايتػًٝغ ايٓٗٞ فٝٗا

 ٚاهلل ، األٍٚ ايكٍٛ ؾش١ ٜس٣ اإلْطإ جيعٌ ، غدٜد ٚعٝد ٖٚرا" خًكتِ َا أسٝٛا "هلِ ٜكاٍ ٚأْ٘ ، املؿٛزٜٔ
   .أعًِ

  . ممت١ٓٗ غري ؾٛز يف األزٚاح ذٚات تؿٜٛس : ايجاْٞ ايػهٌ

  : قٛيني ع٢ً خالف فٝٗا املطأي١ ٖٚرٙ

 نايكٍٛ ، ٚاذتٓاب١ً ايػافع١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، جيٛش ال ممت١ٓٗ تهٔ مل إٕ ، ١ًَْٛ األزٚاح ذٚات تؿٜٛس إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . األٍٚ

  : أديتِٗ
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  . ممت١ٓٗ ناْت إذا األٚىل املطأي١ يف األٍٚ ايكٍٛ أؾشاب أدي١ ٖٞ

 . ٚاملايه١ٝ اذتٓف١ٝ َرٖب ظاٖس ٖٚرا ، ايهسا١ٖ َع جتٛش املُت١ٓٗ غري امل١ًْٛ األزٚاح ذٚات ؾٛز إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ

  : أديتِٗ

   .ممت١ٓٗ ناْت إذا ، األزٚاح ذات ؾٛز َطأي١ يف ايجاْٞ ايكٍٛ أؾشاب أدي١ ٖٞ

  : ايسادض

 ، ْفط٘ ايديٌٝ ٖٛ ٚايديٌٝ ، أٚىل باب َٔ فٗرا ، ايتؿٜٛس جيٛش ٚال ممت١ٓٗ ناْت فإذا ؛ أعًِ ٚاهلل ، األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 جيٛش ال أْ٘ ع٢ً تدٍ ، ٚايتػًٝغ ايتشسِٜ ٚفٝٗا ، ايًعٔ فٝٗا دا٤ اييت ، ٚايب١ٓٝ ايٛاقش١ ايٓؿٛف عَُٛات فإٕ

  .١ًَْٛ نْٛٗا ساٍ ، ممت١ٓٗ غري ؾٛزا األزٚاح ذٚات تؿٜٛس

  . اآليٞ ايتؿٜٛس : ايسابع ايٓٛع

  : قطُني ع٢ً ٖٚرا

 ٚناَريات ، ايفٛز١ٜ ايهاَريات : َجٌ ، ايٛزقٞ أٚ ايػُطٞ ايتؿٜٛس ٜٚط٢ُ ، ايفٛتٛغسايف ايتؿٜٛس : األٍٚ ايكطِ
  . ٚزقٞ أٚ مشطٞ تؿٜٛس ٖرا ، ذيو غري إىل ، ايتشُٝض

 اهلل زمح١ ايعًُا٤ اختًف ٚهلرا ؛ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب عٗد يف َٛدٛدا ٜهٔ مل يهِ َعًّٛ ٖٛ نُا ايٓٛع ٖٚرا
 نإ ٚإٕ ، َك٢ شَٔ يف أغدٙ ع٢ً االختالف ٚنإ ، اذتاقس ايصَٔ يف ، ٚاقشا اختالفا ، سهُ٘ يف عًِٝٗ

  . أخف أْ٘ إال قا٥ُا ٜصٍ مل االختالف

  : قٛيني ع٢ً ايجابت ايفٛتٛغسايف اآليٞ ايتؿٜٛس يف ايعًُا٤ اختًف

 َػاخيٓا َتكدَٞ َٔ خاؾ١ ، ايعًِ أٌٖ َٔ نجري إيٝ٘ ٚذٖب ، جيٛش ال ايفٛتٛغسايف ايتؿٜٛس إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
 ، ايدا١ُ٥ ٚايًذ١ٓ ، األيباْٞ ٚايػٝذ ، باش ابٔ ٚايػٝذ ، اهلل زمح٘ إبساِٖٝ بٔ ستُد ايػٝذ إيٝ٘ فرٖب ، ٚعًُا٥ٓا

ُّض ايفٛتٛغسايف ايتؿٜٛس يف غٝدٓا إيٝ٘ ٚذٖب ، سِٝٗ ٚسفغ َٝتِٗ اهلل زسِ  ٖٚٛ - حتُٝض إىل حيتاز ايرٟ ، احمل
   .ايػٝذ نالّ حتسٜس ٜعسف ال ايٓاع بعض ألٕ ؛ غٝدٓا نالّ ضتسز ٖٚٓا - ايؿٛز٠ تعٗس اييت املٛاد بعض ٚقع

  : أديتِٗ

 ايفٛتٛغسايف ايتؿٜٛس حتسِٜ ع٢ً تدٍ األدي١ ٖرٙ إٔ زأٚا فِٗ ، ايتؿٜٛس حتسِٜ ع٢ً تدٍ اييت ايعا١َ األدي١- 1
   .ايػُطٞ ، ايجابت

 فٝأخر ، ي٘ ٚتطٜٛس ايطابل يًتؿٜٛس طبٝعٞ اَتداد ٖٛ إمنا اآلٕ ٚاملٛدٛد ، املتػري٠ املؿطًشات َٔ ايتؿٜٛس إٔ- 2
 ٖٚٛ ، ٜؿٛز ٖرا : قايٛا بايهاَريا ٜؿٛز غدؿا زأٚا فإذا ، تؿٜٛسا ايٓاع ٜطُٝ٘ ٚهلرا ؛ ايطابل ايتؿٜٛس سهِ

  . تؿٜٛس بأْ٘ أيفاظِٗ يف ست٢ فشهُٛا ، اخل .. َؿٛز غ٤ٞ ٖٚرا ، َؿٛز

 : قايٛاص اهلل خبًل ٜكاٖٕٛ ايرٜٔ ايكٝا١َ ّٜٛ عرابا ايٓاع أغد إٕ طٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب قٍٛ يف داخٌ أْ٘- 3
 ، ادت١ًُ يف ٖرا ، ٚايتًٜٛٔ ايٝدٟٚ بايتؿٜٛس اذتاؾ١ً املكاٖا٠ َٔ أععِ ، ايفٛتٛغسايف بايتؿٜٛس اذتاؾ١ً ٚاملكاٖا٠

  . بايٝد ٜفعًٗا اييت باأليٛإ ٚتػهًٝ٘ بٝدٙ يتؿٜٛسٙ َكاٖا٠ أغد فٗٛ باآلي١ ؾٛز إذا اإلْطإ فإٕ
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  . ٜطًل ٚبعكِٗ ، ٚغسٚط قٝٛد عامل يهٌ يهٔ ، دا٥ص ايفٛتٛغسايف ايتؿٜٛس إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ

 ، ٖرا ٜس٣ غٝدٓا ، األخالم تٓايف ٚأغٝا٤ ، بايعكا٥د شت١ً ألغٝا٤ ايتؿٜٛس نإ إذا جيٛش ال أْ٘ ٜس٣ َٔ : فُِٓٗ
  . َطًكا جيٛش ال عٓدٙ ايٓطا٤ تؿٜٛس نريو

  . ٜػرتط ٚال ٜكٝد ال : ٚبعكِٗ

 ٖٛ إمنا ب٘ ايتكٝٝد فإٕ ، عًٝ٘ تدٍ األخس٣ ٚأديتٗا ايػسٜع١ أؾٍٛ ألٕ ؛ ددا طبٝعٞ ٖرا ايتكٝٝد إٔ ٜس٣ : ٚبعكِٗ
 قبٌ َٔ إيٝ٘ ذٖب ٚممٔ ، ايكسٜب ايعٗد يف خاؾ١ ، نجري٠ طا٥ف١ إيٝ٘ ذٖب ايكٍٛ ٖٚرا ، ٚايتٛقٝض ايتبٝني باب َٔ

 ، ايفٛزٟ ايتؿٜٛس قك١ٝ يف ، عجُٝني ابٔ ٚغٝدٓا ، ٚايػعساٟٚ ، املطٝعٞ : األٚيني يًُػاٜذ َعاؾسا نإ ٚممٔ
  . حتُٝض إىل حيتاز ال ايرٟ

  : أديتِٗ

  : فسم فٗٓاى ، َجً٘ ٜهٕٛ ٚإٔ ، ايطابل يًتؿٜٛس اَتدادا ايفٛتٛغسايف ايتؿٜٛس ٜهٕٛ إٔ ْعازض ضتٔ : قايٛا

ِٛز َٔ فعال تكتكٞ املاد٠ ٖٚرٙ ، تؿٜٛسا ٜؿٛز ؾٛز َاد٠ َٔ َأخٛذ ايتؿٜٛس ألٕ- 1  ؛ ؾٛزٙ ايرٟ ايػ٤ٞ يف املؿ
َٛ} ٚتعاىل تبازى اهلل قاٍ نُا ، ايؿٛز٠ ٖرٙ ع٢ً ايػ٤ٞ ٖرا يٝذعٌ ِِ اَيِرٟ ُٖ ُِٛزُن ِّ ِفٞ َُٜؿ َِٝف اأَلِزَسا  فُاد٠ {ََٜػا٤ َن

َٛز  مبذسد املؿٛز فإٕ ، ايتؿٜٛس آالت يف اآلٕ عٓدْا َا خالف ٖٚرا ، املؿٛز ايػ٤ٞ يف املؿٛز َٔ فعال تكتكٞ ؾ
 ايؿٛز٠ ختسز اييت ٖٚٞ ، ايؿٛز٠ تطشب اييت ٖٚٞ ، بايتؿٜٛس تكّٛ اييت ٖٞ ْفطٗا ايهاَريا ، ايصز ع٢ً ٜكػط إٔ
   .فعٌ أٟ ي٘ يٝظ ٖرا ٚايػدـ ،

 ادت١ٗ َٔ ٚخسز ، ايتؿٜٛس آي١ يف ٚقع٘ ثِ ، بٝدٙ نتابا نتب يٛ اإلْطإ فإٕ ، ايٛزقٞ ايتؿٜٛس ع٢ً قٝاضا- 2
 ، ايتؿٜٛس يف فعٌ أٟ ي٘ يٝظ ٖٓا ٚاملؿٛز ، ٖرا ايٛزم طبعت اييت ، ايطابع١ ٖٞ بايفعٌ قاّ ايرٟ فإٕ ، املكاب١ً
 يف أَا ، إيٝ٘ ايفعٌ ٜٚٓطب ، فعٌ ي٘ ٜهٕٛ فٗٓا ، قبٌ نتب ايرٟ ايػدـ نتاب١ حيهٞ إٔ ٚأزاد ، دا٤ يٛ َا خبالف
  . ٚإخساد٘ ايػ٤ٞ بٓطذ تكّٛ آي١ زتسد فايتؿٜٛس األٍٚ

 فايػدـ ، َجً٘ فٗرا ، ايؿٛز٠ أظٗس ٚإمنا ، ٜؿٛز مل فإْ٘ ، املسآ٠ أَاّ ٚقف يٛ اإلْطإ فإٕ ، املسآ٠ ع٢ً قٝاضا- 3
َٛز ؾٛز٠ ظٗست اييت ٖٞ اآلي١ يهٔ ، بٓفط٘ ايتؿٜٛس ٜفعٌ مل ٖٛ ، باآلي١ ؾٛز ايرٟ   . فٝٗا املؿ

 يف فعٌ أٟ ي٘ يٝظ ٚاملهًف ، ٚأخسدت٘ ، سبطت٘ ثِ ، اآلي١ يف اْطبع ايؿٛز٠ ظٌ فإٕ ، ايعٌ سبظ َٔ ٖرا إٔ- 4
   .ايتؿٜٛس ٖرا

 ٖؤال٤ ، ايٓعس َٔ غ٤ٞ األٍٚ ايكٍٛ ٚألؾشاب ، ايٓعس َٔ غ٤ٞ ٚهلا ، تعايٌٝ نًٗا أْٗا ٚالسعٛا ، أديتِٗ ٖرا
 ٖٚؤال٤ ، ذيو غري إىل ، ٚايًعٔ ٚاملٓع بايتشسِٜ دا٤ت اييت ٚايٓؿٛف ، ايػسٜع١ يف ايعا١َ باألدي١ ٜطتديٕٛ
 غري غ٤ٞ ع٢ً األدي١ ٖرٙ تٓصيٕٛ أْتِ ، فسم فبُٝٓٗا ، أؾال ايٓؿٛف ٖرٙ يف ٜدخٌ ال ايفعٌ ٖرا بإٔ ٜطتديٕٛ

  . ٚايتشسِٜ باملٓع ضتهِ ست٢ ، فٝٗا داخٌ فعٌ ع٢ً َٓطبك١ األدي١ ٖرٙ تهٕٛ إٔ بد ال ، داخٌ

 ديٌٝ إىل حيتاز فٗرا بايتشسِٜ اإلْطإ ًُٜصّ إٔ أَا ، اإلْطإ ٜبتعد إٔ ٚاألسٛط ، ٚزأٜ٘ ٚدٗت٘ ٚيهٌ ، قٛي٘ ٚيهٌ
 بعض فعٌ نُا ، املٓطكتني بني َٓطك١ يف ٜبك٢ ٚاإلْطإ ، قٟٛ ديٌٝ إىل حيتاز غ٤ٞ فٗرا ، بادتٛاش جيصّ أٚ ، قٟٛ
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 إٔ ٜٚطع٘ ، غ٦ٝني بني َرتددا اإلْطإ فٝبك٢ ، ٚقٛت٘ ديًِٝٗ هلِ ٖٚؤال٤ ، ٚقٛت٘ ديًِٝٗ هلِ ٖؤال٤ ، ايعًِ طًب١
   .غريٟ ٜطع َا ٜٚطعين ، أدزٟ ال : أٚ ، فٝ٘ أفيت ال أْا : ٜكٍٛ ٚإٔ ، ٜكف

 ٚايتؿٜٛس ، ايرن١ٝ األدٗص٠ أٚ ، ايرن١ٝ ايهاَريات ع٢ً ٜهٕٛ َا ، ايفٛتٛغسايف ايتؿٜٛس ٖٚٛ ، ددٜد ْٛع اآلٕ دد
 إىل ٚال ، حتُٝض إىل حيتاز َا إْ٘ ست٢ ، أٚال تؿٛز ناْت اييت ، ايكدمي١ بايهاَريات ايتؿٜٛس َٔ أدم فإْٗا ، بٗا

   .املؿٛز َٔ فعٌ أٟ دٕٚ َٔ ، َباغس٠ ايؿٛز٠ ختسز بايطابع١ تٛؾٌ َا زتسد ٚإمنا ، املؿٛز َٔ عٌُ

  .اخل .. ايتًفٝصْٜٛٞ ٚايتؿٜٛس ، ايفٝدٜٛ ٚتؿٜٛس ، ايطُٝٓا٥ٞ ايتؿٜٛس َجٌ ، املتشسى اآليٞ ايتؿٜٛس : ايجاْٞ ايكطِ

  : قٛيني ع٢ً ، املعاؾسٕٚ ايعًُا٤ فٝ٘ اختًف

 يف ، ايدا١ُ٥ ايًذ١ٓ ٚأعكا٤ ، اهلل زمح٘ ُسُٝد بٔ ايػٝذ إيٝ٘ ٚذٖب ، املتشسى اآليٞ ايتؿٜٛس حتسِٜ : األٍٚ ايكٍٛ
  . ٚايتشسِٜ املٓع عٓدِٖ فاألؾٌ ٚإال ، ٚضتٛٙ نايعًِ ، ساد١ أٚ ملؿًش١ نإ إذا إال ، ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١

  : ٚأديتِٗ

 أسادٜح ، ذنسٖا ضبل اييت ، ايطابك١ باألدي١ يًتشسِٜ ٜطتديٕٛ فِٗ ، األٚىل املطأي١ يف األٍٚ ايكٍٛ أؾشاب أدي١ ٖٞ
  . بٗا ٜتعًل َٚا ٚاملكاٖا٠ ايًعٔ

 ايعًُا٤ َٔ نبري٠ َعاؾس٠ زتُٛع١ ذيو إىل ذٖب ٚممٔ ، ٚضتٛٙ ايفٝدٜٛ ، املتشسى اآليٞ ايتؿٜٛس دٛاش : ايجاْٞ ايكٍٛ
 عُسٙ آخس يف ثِ ، ٚضتٖٛا احملاقسات قكاٜا ع٢ً ٜكؿسٙ أٚال ٚنإ ، اهلل زمح٘ عجُٝني ابٔ غٝدٓا : أبسشِٖ َٔ ،

  . ٖرا يف تٛضع

  : األدي١

   .ايفٛتٛغسايف ايتؿٜٛس َطأي١ يف ايجاْٞ ايكٍٛ أؾشاب أدي١- 1

 غ٤ٞ ٖٞ ٚإمنا ، ٚدٛد ٚال ًَُظ ٚال َعٗس يًؿٛز٠ يٝظ ، ٚضتٛٙ ايتًفٝصٜٕٛ ٚناَريات ، بايفٝدٜٛ ايتؿٜٛس إٔ- 2
 ٖٚرا ، ب٘ ٜفيت ٚنإ ، عًٝ٘ اهلل زمح١ غٝدٓا زأٟ ٖٚرا ، َتشسن١ ؾٛز٠ ذيو بعد ختسز ثِ ، دقٝل غسٜط ع٢ً ٜٓطبع

 َٔ ؾدزت اييت ايفتا٣ٚ بعد نجريا عِ فكد ، سٌ ٖٓاى َا ، اهلل إىل املػته٢ ، اآلٕ ايب٣ًٛ ب٘ عُت ايرٟ ٖٛ
  . ٚايعًُا٤ املػاٜذ

 ٚأَا ، َٚتٛد٘ ددا قٟٛ قٍٛ بادتٛاش فايكٍٛ ، ٚضتٖٛا ٚايدزٚع احملاقسات يف ٜطتعٌُ َا أَا : فٝ٘ ٜكاٍ َا ٚأقٌ
 ايتؿٜٛس َطا٥ٌ يف خاؾ١ ، ٚععِٝ دٝد ٖرا َجٌ يف ايٛزع ضبٌٝ ٚضًٛى ، ددا فٝ٘ حيتاط إٔ يإلْطإ فٝٓبػٞ ، غريٙ

 يهٔ ، بعٝد٠ األغٝا٤ ٖرٙ خالٍ َٔ ، ٚدٌ عص اهلل غري عباد٠ إىل ٚايٛؾٍٛ ، َجال املكاٖا٠ قك١ٝ إٕ : قايٛا ألِْٗ ؛
ٍّ َٚكاؾد ، ٚٚضا٥ٌ خطط ي٘ ايػٝطإ فإٕ ، ٜطتبعد ال ذيو َع  بكٞ فايرٟ ، ايػسى يف ايٓاع إلٜكاع بعٝد٠ َٚسا

 طسٜل عٔ ضٛا٤ ، أخس٣ أ١َ ٜكٌ إٔ أدٌ َٔ قسٕٚ عػس٠ ٜبك٢ إٔ ع٢ً قادز ، أ١َ ٜكٌ إٔ أدٌ َٔ قسٕٚ عػس٠
 َٔ نجري عٓد َتٛد٘ ٖٚرا ، ادتٛاش إىل أسد ذٖب إذا يهٔ ، أمجٌ أْ٘ غو ال عٓٗا فاالبتعاد ، غريٖا أٚ اآلالت ٖرٙ

 اإلْطإ عٓد فٝهٕٛ ، خالف١ٝ َطأي١ نْٛٗا عٔ املطأي١ ختسز ٚال ، ديًِٝٗ ٚهلِ ، ٚدٗا هلِ فإٕ ، املعاؾسٜٔ ايعًُا٤
  . املطأي١ ٖرٙ يف أفل ضع١
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 أغًف١ يف تهٕٛ اييت ايؿٛز : ٖٚٞ ، اآلٕ ايب٣ًٛ ب٘ عُت َا َٓ٘ ٜطتج٢ٓ أْ٘ غٝدٓا ذنس : ايفٛتٛغسايف ايتؿٜٛس
 مما ٖرا : ايػٝذ قاٍ ، ذيو غري إىل ، ٚايهتب ، ٚاجملالت ، األطفاٍ ٚسفاظات ، ايػرا١ٝ٥ املٛاد ٚنساتني ، األطع١ُ

 فٗٛ ايؿٛز بٗا املكؿٛد نإ فإٕ ، ذاتٗا ايؿٛز األغٝا٤ بٗرٙ املكؿٛد ٜهٕٛ ال يهٔ ، جيٛش ٚمما ايب٣ًٛ ب٘ عُت
ِٛز نُذ١ً ، سساّ   . ايفٛتٛغسايف ايتؿٜٛس دٛاش ع٢ً َبين ألْ٘ ؛ عٓدٙ دا٥ص فٗٛ ، ٚضتٖٛا املؿ

  : األطفاٍ يعب

  : ْٛعني ع٢ً األطفاٍ يعب

  . ٚضتٛٙ ٚايعٗٔ ارتسم َٔ تهٕٛ إٔ : األٍٚ ايٓٛع

  : قٛيني ع٢ً عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًُا٤ فٝٗا اختًف ٖٚرٙ

 ايعًِ أٌٖ مجٗٛز إيٝ٘ ٚذٖب ، دا٥ص٠ ٚضتٖٛا ارتسم َٚٔ ، ايعٗٔ َٔ تؿٓع اييت األطفاٍ يعب إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . اذتٓاب١ً ٚبعض ، ٚاملايه١ٝ ٚايػافع١ٝ اذتٓف١ٝ َرٖب فٗٛ ، عًِٝٗ اهلل زمح١

  : األدي١

 َٔ أٚ تبٛى َٔ قدّ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، عٓٗا اهلل زقٞ عا٥ػ١ سدٜح َٔ ، ايؿشٝض يف ثبت َا- 1
 عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب فكاٍ ،( يعب )يعا٥ػ١ بٓات عٔ ايطرت ْاس١ٝ فهػفت زٜض فٗبت ، ضرت ضٗٛتٗا ٚيف ، خٝرب

 : قايت ؟ ٚضطٗٔ ايرٟ َاٖرا : فكاٍ ، زقاع َٔ دٓاسإ ي٘ فسضّا ٚبٝٓٗٔ ، بٓاتٞ: قايت ؟ ٜاعا٥ػ١ ٖرا َا طٚضًِ
 يطًُٝإ إٔ مسعت أَا : قايت ؟ دٓاسإ ي٘ فسع : قاٍ ، دٓاسإ : قايت ؟ عًٝ٘ ايرٟ َاٖرا : قاٍ فسع، ٖرا

 ؾٓعت عٓٗا اهلل زقٞ فعا٥ػ١ : قايٛا ، ص ْٛادرٙ بدت ست٢ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب فكشو، أدٓش١ هلا خٝال
  . ذيو غري إىل ، ٚايكطٔ ايؿٛف َٔ األغٝا٤ ٖرٙ ؾٓاع١ جيٛش أْ٘ ع٢ً ٜدٍ ٖٚرا ، أدٓش١ ي٘ ٚخٝال ، بٓات

 ٚذٖب ، ايسأع َكطٛع١ ناْت إذا إال جتٛش ال ٚضتٖٛا ٚارتسم ايعٗٔ َٔ املؿٓٛع١ األطفاٍ يعب إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . اذتٓاب١ً إيٝ٘

   .بػ٤ٞ تكٝد مل عا١َ ٚأْٗا ، ايتؿٜٛس قك١ٝ يف دا٤ت اييت األدي١ بعُّٛ ٜطتديٛا إٔ ٚميهٔ

  : ايسادض

 يًٓـ ٚذيو ، دا٥ص٠ فإْٗا ، ٚضتُٖٛا ٚقطٔ عٗٔ َٔ َؿٓٛع١ ناْت إذا ٚأْٗا ، أعًِ ٚاهلل ، األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
  . عا٥ػ١ سدٜح ٖٚٛ ، ايٛاقض

 اهلل زمح١ ايعًُا٤ فٝٗا اختًف ٖٚرٙ ، اذتدٜج١ ايؿٓاع١ٝ ٚاملٛاد ، ايبالضتٝو َٔ َؿٓٛع١ تهٕٛ إٔ : ايجاْٞ ايٓٛع
  : قٛيني ع٢ً عًِٝٗ

 جيٛش فاألٍٚ ، ٚاالضتعُاٍ ايتؿٜٛس عٔ ْتهًِ ضتٔ ، اضتعُاهلا ٚال ٚتؿٜٛسٖا ؾٓاعتٗا جيٛش ال أْ٘ : األٍٚ ايكٍٛ
 إيٝ٘ فرٖب ، ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ف١ إيٝ٘ ٚذٖب ، االضتعُاٍ ٚال ايتؿٜٛس فٝ٘ جيٛش ال ٚايجاْٞ ، ٚاالضتعُاٍ ايتؿٜٛس

 اهلل زمح١ عجُٝني ابٔ غٝدٓا فٝ٘ ٚتٛقف ، ايفٛشإ ٚايػٝذ ، ايتٛجيسٟ محٛد ٚايػٝذ ، اهلل زمح٘ إبساِٖٝ ابٔ ايػٝذ
 .املُتع يف عًٝ٘
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  : ايديٌٝ

 ُتًبظ إْٗا بٌ ، ددا ٜطري٠ فسٚم إال اآلدَٞ ٚبني بٝٓٗا فسم فال ، آدّ ابٔ يؿٛز َج١ًٝ بٌ غب١ٗٝ ايًعب ٖرٙ إٔ- 1
 تهٕٛ ست٢ ، فٝٗا ايؿٓاع١ تتطٛز ٚاآلٕ ، ذيو غري إىل ، َا٤ َٓٗا ٚخيسز ، ٚتتهًِ ، ٚتكشو ، آدّ بٓٛ ًَٜبظ نُا

 ٚاقش١ فٝٗا فاملكاٖا٠ ، متاَا آدَٞ نأْٗا ، أباٖا ٚتٓادٟ ، أَٗا ٚتٓادٟ ، ٚتٓاغٞ ، ٚتتهًِ ، تكشو ، متاَا غب١ٗٝ
  . ب١ٓٝ

َٛز أٚ ، ؾٛز٠ أْٗا إال ، يعب١ مسٝت ٚإٕ فٗرٙ ، اذتكا٥ل تػٝري َٔ ميٓع ال املطُٝات تػٝري إٔ- 2  ، ٚتؿٜٛس ، َؿ
  . جتٛش ال عًٝ٘ فبٓا٤

 َٔ ٖٚٛ ، ارتايل عبد ايسمحٔ عبد ايػٝذ إيٝ٘ ٚذٖب ، دا٥ص٠ ايدقٝل ايػهٌ بٗرا األطفاٍ يعب إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . ٚايكسقاٟٚ ، املربشٜٔ ايعًُا٤ َٚٔ ، ايطًف١ٝ عًُا٤

  : األدي١

  . عٓٗا اهلل زقٞ عا٥ػ١ َع ناْت اييت األيعاب ع٢ً ايبالضتٝو َٔ املؿٓٛع١ األيعاب ٖرٙ قٝاع- 1

 ست٢ ، سٝاتٗا يف ٚتجكٝفٗا ، ايبٓت تعًِٝ أدٌ َٔ ٖٞ ٚإمنا ، اهلل دٕٚ َٔ تعبد إٔ َٓٗا خيػ٢ ال ايؿٛز ٖرٙ إٔ- 2
  . ايػ٤ٞ ٖرا ع٢ً فترتب٢ ، بٗا ٜتعًل َٚا األ١ََٛ ع٢ً تتعٛد

 يعب١ اإلْطإ ٜكٝظ فهٝف ، ددا ايبعٝد ايفازم َع قٝاع عا٥ػ١ يعب ع٢ً قٝاضٗا بإٔ : ٖرا ديًِٝٗ ٜٚٓاقؼ
 َٛاد َٔ ، سته١ُ دقٝك١ بآالت ؾٓع َا ع٢ً ٜكاع نٝف ، ؾػري٠ ب١ٝٓ َٔ ، ٜد١ٜٚ ؾٓاع١ عٗٔ َٔ َؿٓٛع١

   .ععِٝ بُٝٓٗا ايفازم ، ايكٝاع ميهٔ ال ؟ بالضتٝه١ٝ

  : عٓدِٖ َا أق٣ٛ ٖٚٛ ديٌٝ هلِ

 ٚطا٥ف١ ، اهلل زمح٘ اإلضالّ غٝذ َجٌ ايعًُا٤ ذنسٖا املطأي١ ٖٚرٙ ، يػريِٖ ٜسخـ ال َا يألطفاٍ ٜسخـ أْ٘- 3
 أقسب ؟ ال أٚ ايهبري ع٢ً سساّ ٖٛ َا يبظ َٔ ميٓع٘ إٔ ايطفٌ ٚيٞ ع٢ً جيب ٌٖ : ٚضٝأتٝٓا ، ايعًِ أٌٖ َٔ

 أٌٖ عٓد إٔ إال ، اهلل غا٤ إٕ ضٝأتٞ ، اذتٓاب١ً َرٖب ٖٛ نُا ، ٜٚأيف٘ ، عًٝ٘ ٜتعٛد ال ست٢ ، ذيو َٔ املٓع األقٛاٍ
  . ٚد٘ ٚي٘ ، يػريِٖ خيفف ال َا يألطفاٍ خيفف أْ٘ : َبدأ عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ

 ٖرٙ : ٜٚكٍٛ ، ٜطتػهٌ أسٝاْا نإ ٚإٕ ، ٖرا يف أتٛقف أْا : ٚقاٍ ، اهلل زمح٘ غٝدٓا تٛقف ايٓكط١ ٖرٙ أدٌ َٚٔ 
 أْٗا ٚادتدٜد ، دقٝل تؿٜٛس ٚهلا ، ددا دقٝك١ فٗٞ ، عا٥ػ١ شَإ يف ناْت اييت نايًعب يٝطت اآلٕ املٛدٛد٠ ايًعب
 ٜسقع طفٌ نأْٗا فرتقع ايسّقاع١ فٝعطْٛٗا ، زقاع١ تطًب ، ٚايعبازات ايهًُات بعض ٚتؿدز ، ٚتٓاغٞ ، تتهًِ

 ، ايٛد٘ َطُٛض١ عسٚض١ ٖٚٞ" اإلضال١َٝ ايعسٚض١ "بـ ٜط٢ُ َا ضبل فُٝا أظٗس ايرٟ ٖٚرا ، ذيو غري إىل ،
 جيطس فال ، ايًعب ٖرٙ َجٌ أخر أسدا إٔ يٛ يهٔ ، عًٝٗا فُٝكتؿس َٛدٛد٠ ناْت فإذا ، ٚشٜاد٠ ايػسض تؤدٟ ٖٚرٙ

   .غو ال ، غ٤ٞ َٓٗا ايٓفظ يف ٜبك٢ يهٔ ، بتشسميٗا ايكٍٛ ع٢ً اإلْطإ

  : ايتؿٜٛس اضتعُاٍ يف َطأي١

  : أْٛاع ثالث١ ع٢ً ٜأتٞ ايتؿٜٛس اضتعُاٍ : قاٍ ، اهلل زمح١ غٝدٓا األَس ٖرا يف أبدع ممٔ
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 أٚ ، عامل ؾٛز٠ أٚ ، عابد ؾٛز٠ أٚ ، ضًطإ ؾٛز٠ ناْت ضٛا٤ ، ايتععِٝ ضبٌٝ ع٢ً تطتعٌُ إٔ : األٍٚ ايٓٛع
 نُا ، إيٝ٘ املٛؾ١ً ايػسى ٚضا٥ٌ َٔ ٖرا إٕ : ٚقاٍ ، اضتعُاهلا جيٛش ال فإْ٘ ، ايتععِٝ ضبٌٝ ع٢ً ، أّ أٚ أب ؾٛز٠

 هلِ ايػٝطإ بأَس ، ٜتعبدٕٚ ناْٛا ايرٜٔ ايؿاذتني يٝترنسٚا ايؿٛز ؾٛزٚا فإِْٗ ، ايطالّ عًٝ٘ ْٛح قّٛ يف نإ
  . بعدِٖ أتت أدٝاٍ عبدٖا ٚإمنا ، ِٖ ٜعبدٖٚا مل ثِ ، ٚٚضٛضت٘

  . َعًك١ غري ، ممت١ٓٗ ناْت إذا ايؿٛز اضتعُاٍ : ايجاْٞ ايٓٛع

  . ٚضتٖٛا ، ادتٛازب يف تهٕٛ ٚاييت ، ٚايطذادٝد( ايصٚايٞ )يف تهٕٛ اييت ايؿٛز : َجٌ

  . اضتعُاهلا جيٛش أْ٘ ع٢ً : ايعًِ أٌٖ فذُاٖري

  : األدي١

 ، ٚدٗ٘ ٚتًٕٛ ، ٖته٘ زآٙ فًُا ، متاثٌٝ فٝ٘ بِكساّ ، يٞ ض٠ٛٗ ضرتت ٚقد عًٞ دخٌ : "قايت ، عا٥ػ١ سدٜح- 1
 ، عٓٗا اهلل زقٞ عا٥ػ١ قايتص اهلل خبًل ٜكا٦ٖٕٛ ايرٜٔ ايكٝا١َ ّٜٛ اهلل عٓد عرابا ايٓاع أغد ، عا٥ػ١ ٜا طٚقاٍ

 نإ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ : األيفاظ بعض ٚيف ، عًٝ٘ َتفل "َُٓتبرتني ٚضادتني فذعًٓاٖا ، فكطعٓاٖا
 اضتعًُت فٗٓا : قايٛا ، عًُٝٗا ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٜته٧ نإ أٟ ، االتها٤ : ٚاالزتفام ، عًُٝٗا ٜستفل

  . اَتٗإ ساٍ ع٢ً يهٓٗا ، ايؿٛز

  . ممت١ٓٗ غري أّ ممت١ٓٗ ناْت ضٛا٤ ، َطًكا ايتشسِٜ إىل : ٚطا٥ف١ ايصٖسٟ غٗاب ابٔ ٚذٖب

  : األدي١

  . ايٓؿٛف بعُّٛ اضتديٛا

  : ايسادض

 اضتعُاٍ جيٛش أْ٘ ، بعدِٖ َٚٔ ، األزبع١ ٚاأل١ُ٥ ، ٚايتابعني ايؿشاب١ عا١َ إيٝ٘ ذٖب َا ٖٚٛ ، ادتُٗٛز قٍٛ ٖٛ
  . َعًك١ غري ممت١ٓٗ ناْت إذا ايؿٛز

   .ٚضتٖٛا ضتاز٠ يف ، سٝٛاْات أٚ طٝٛز ؾٛز عًل نإٔ ، املعع١ُ ٚغري ، املُت١ٓٗ غري ايؿٛز اضتعُاٍ : ايجايح ايٓٛع

 ، بهس أبٞ بٔ ستُد بٔ ايكاضِ : َجٌ ، ايطًف بعض عٔ ْكٌ َٚا : غٝدٓا قاٍ ، جتٛش ال أْ٘ ع٢ً : ايعًِ أٌٖ فعا١َ
 تبًػِٗ مل ايٓؿٛف إٔ أٚ ، - َِٓٗ ادتٗاد أْ٘ غو ٚال - عِٓٗ اهلل زقٞ َِٓٗ ادتٗادا ٜهٕٛ إٔ إَا فٗرا ، ٚغريٙ

   .ايػسعٞ ايٓـ ع٢ً سذ١ يٝظ ٚفعًِٗ ،

ِقاٍ ث : ُّ ٍُ َِٜٚشُس ٍٙ أٚ ََٓطٍٛز اضتعُا َٛ َُ ٍَٖب َُ   . بَر

   .يًسدٌ ايرٖب يباع َطأي١ عٔ املؤيف ضٝتهًِ اآلٕ

  . نجريا نإ إذا يبط٘ جيٛش فال ، ب٘ ٚخياط ايجٛب ب٘ ٜٓطر ، ذٖب َٔ خٝٛط٘ ايرٟ ٖٚٛ ، برٖب َٓطٛز : َٓطٛز

  . َِٓٗ إمجاعا ٜهٕٛ زمبا بٌ ، ٖرا إىل ذٖبٛا : ايعًِ أٌٖ ٚعا١َ

  : األدي١
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 ع٢ً سساّ ٖرٜٔ إٕ طٚقاٍ ، األخس٣ ٜدٙ يف ٚسسٜسا ، بٝدٙ ذٖبا أخر اهلل ْيب إٔ :" قاٍ عٓ٘ اهلل زقٞ عًٞ عٔ- 1
 يف اضتعُاي٘ إٔ نُا ، جيٛش ال ايًباع يف ايرٖب فاضتعُاٍ ، داٚد ٚأبٛ أمحد اإلَاّ أخسد٘ص إلْاثٗا سٌ ، أَيت ذنٛز

  . جيٛش ال ايًباع غري

 يبظ إذا أْ٘ : ٖٚٞ ، ايطابك١ املطأي١ يف دخٌ ، ايؿال٠ يف اإلْطإ يبط٘ فإذا ، يبط٘ جيٛش ال بايرٖب فاملٓطٛز : إذٕ
   .اإلثِ َع ؾشٝش١ ؾالت٘ إٔ ٚايسادض ، املرٖب ع٢ً تؿض ال فؿالت٘ ، يٛؾف٘ ستسَا يباضا

ٍأٚ : قا ٍٙ َٛ َُ ٍَٖب َُ   . بَر

  . برٖب ممٛٙ اضتعُاٍ حيسّ أٟ

 ايرٖب َٔ طبك١ َجٌ عًٝ٘ ٜؿري ، ايرٖب يٕٛ فٝأخر ، فٝ٘ ايًباع ٜطسح ثِ ، ايفك١ أٚ ايرٖب ٜراب إٔ : ٚايتُٜٛ٘
  . بايرٖب ٚاملطّعِ ، بايرٖب املطًٞ : َٚجً٘ ،

 أٚ قًٝال نإ إذا اهلل غا٤ إٕ ايتفؿٌٝ ٚضٝأتٞ ، جيٛش ال يًسدٌ بايٓطب١ فًبط٘ ، برٖب ممٖٛا أٚ َطًٝا ايجٛب نإ إذا
  . فٝ٘ اذتهِ َا نجريا

ٍقا : ٌَ   . اضتشايِت٘ قب

 ألٕ ؛ غ٤ٞ َٓ٘ خيسز ال ايٓاز ع٢ً عسض إذا ٜهٕٛ بإٔ : قايٛا ؟ اضتشاٍ أْ٘ ٜعسف نٝف ، ٜطتشٌٝ إٔ قبٌ أٟ
 غ٤ٞ َٓ٘ خيسز فًٔ ايٓاز ع٢ً ايجٛب ٖرا عسقٓا فًٛ ، ذابت ايٓاز ع٢ً عسقت إذا ، ارتفٝف١ املس١ْ املٛاد َٔ ايرٖب

   .ٚتػري اضتشاٍ قد ألْ٘ ؛

  : األدي١

 بين َطذُد ب٘ َطًٝا نإ ايرٟ ايرٖب ٜأخر إٔ أزاد ارتالف١ ٚيٞ ملا فإْ٘ ، اهلل زمح٘ ، ايعصٜص عبد بٔ عُس فعٌ- 1
 مل َاد٠ أؾبض أْ٘ مبع٢ٓ ، غ٤ٞ َٓ٘ خيسز مل ايٓاز ع٢ً عسض يٛ إْ٘ املؤَٓني أَري ٜا : ٚايعًُا٤ ايٓاع ي٘ فكاٍ ، أ١َٝ
  . فرتن٘ ، ددا ٜطريا غ٦ٝا إال َٓٗا ٜبل

 باب يف اهلل غا٤ إٕ فٝ٘ ايتفؿٌٝ ٚضٝأتٞ ، املرٖب تعًٌٝ ٖٚرا ، دا٥صا فهإ ، َعدّٚ فٝ٘ ٚارتٝال٤ ايطسف إٔ- 2
   .ٚايفك١ يًرٖب ايسدٌ يباع يف ، ايصنا٠

ٍَسسٍٜس ٚثٝاِب : قا .  

  . اذتسٜس ثٝاب ايسدٌ ع٢ً حيسّ مما أٜكا

  : ايديٌٝ

 ص . إلْاثٗا ِسٌ ، أَيت ذنٛز ع٢ً سساّ ٖرٜٔ إٕ طايطابل اذتدٜح- 1

 ًٜبط٘ مل ، ايدْٝا يف يبط٘ َٔ فإٕ اذتسٜس التًبطٛا ط قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل زقٞ عُس عٔ- 2
  .ايرْٛب نبا٥س َٔ نبري٠ أْ٘ ع٢ً ٜدٍ ٖٚرا ، عًٝ٘ َتفلص اآلخس٠ يف

 غ٠ٛٗ اإلْطإ ٜٚٛزخ ، تٓعُٗا يف املسأ٠ ٜػب٘ فإْ٘ ايسدٌ يبط٘ فإذا ، شا٥دا تٓعُا فٝ٘ إٔ : أعًِ ٚاهلل املٓع يف ٚايطبب
 ست٢ ، ٚتؿسفاتٗا ، ٦ٖٝٚتٗا ، يباضٗا يف باملسأ٠ ٜتػب٘ إٔ ممٓٛع ٚايسدٌ ، باملسأ٠ ايتػب٘ سد إىل خيسد٘ ، شا٥دا ٚتٓعُا



  المطيري فهد : د  الشيخ فضيلة -                                                                                                                                                                   16_2   - المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
11 

 ، ايسداٍ َٔ املتدٓجني ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٚيعٔ ص بايٓطا٤ ايسداٍ َٔ املتػبٗني اهلل يعٔ طأقٛاهلا يف
  . ايٓطا٤ َٔ ٚاملطرتدالت

ِايرنِٛز ع٢ً ُظّٗٛزا أنَجُس ٖٛ َٚا : قاٍ ث .  

  . جيٛش ال ايرنس ع٢ً ارتايـ اذتسٜس ثٛب

 ايرٟ ، ايجٛب أٟ : َا( املٛؾٛف١ ايٓهس٠ )ضتٜٛا ٜط٢ُ نُا ، ظٗٛزا أنجسٙ اذتسٜس ايرٟ ٚايجٛب أٟ : ظٗٛزا أنجسٙ
  . يًسدٌ يبط٘ جيٛش ال سسٜس أنجسٙ ايرٟ ٚايجٛب : أٟ ، سسٜس : أنجسٙ

 . يبط٘ جيٛش ال فإْ٘ سسٜسا أنجسٙ نإ ٚإذا ، يبط٘ جيٛش ال فإْ٘ خايؿا سسٜسا ايجٛب نإ إذا : إذٕ
 فال ، ايكُاؽ أْٛاع َٔ غريٙ أٚ ، بًطرت أٚ ، قطٓا أٚ نتاْا ٚزبعا ، سسٜسا أزباٍع ثالث١ فٝ٘ فٛددْا ، ثٛب إىل ْعسْا فًٛ

  . جيٛش

  : ايتعًٌٝ

  . بايهٌ ًَشل ايهجري إٔ

ٍََٜٛا إذا ال : قا   . اِضَت

 أْ٘ فٝ٘ األؾٌ ألٕ : فادتٛاب ؟ سساّ إْ٘ : ْكٌ مل ملاذا ؟ سالٍ ٖٛ ملاذا : قٌٝ فإٕ ، سالٍ فإُْٗا اضتٜٛا إذا إْ٘ اٟ
 ٚايتشًٌٝ اإلباس١ قك١ٝ إىل ٜعدٍ فإْ٘ َتطاٜٚا ثٛبا اإلْطإ يبظ إذا فإْ٘ ، ُٚسسّ اذتٌ فٝ٘ األؾٌ نإ فًُا ، سالٍ

 . 

 َبٝض ايػ٤ٞ يف ادتُع إذا )املػٗٛز٠ بايكاعد٠ عُال ، سساّ فإْ٘ اضتٜٛا إذا أُْٗا : املرٖب يف آخس قٍٛ ٖٚٓاى
 : ٚاذتاظس ، اذتالٍ ادتص٤ : فاملبٝض ، عٓدِٖ قاعد٠ ٖٚرٙ( اإلباس١ داْب ع٢ً اذتعس داْب ٜػًب فإْ٘ ، ٚساظس

  . اإلباس١ داْب ع٢ً اذتعس داْب غًب ادتُعا فًُا ، احملسّ ادتص٤
ٍٚيَكسٚز٠ٍ : قا .  

 ، صتاض١ عًٝٗا ثٝاب٘ أٚ ، اذتسٜس ثٛب إال عٓدٙ يٝظ ٜهٕٛ نإٔ ، يكسٚز٠ اذتسٜس ثٛب اإلْطإ ًٜبظ إٔ جيٛش إْ٘ أٟ
  . عسٜاْا نإ أٚ ، سسٜس ثٛب إال عٓدٙ ٚيٝظ

    .ِسَه١ٍ أٚ : قاٍ

 يبظ إىل فٝشتاز ، ِسهت٘ َٔ تصٜد فإْٗا ، ايؿٛف ثٛب أٚ ايكطٔ ثٛب َعٗا يبظ إذا ، دطدٙ يف سه١ عٓدٙ إْطإ
  . ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب فٝ٘ أذٕ قد ٖٚرا ، ٚأبسد عًٝ٘ أخف ألْ٘ ؛ اذتسٜس ثٛب

  . بُٗا ناْت ذته١ ، عُٓٗا اهلل زقٞ ايعٛاّ بٔ ٚايصبري ، عٛف بٔ ايسمحٔ يعبد أذٕ أْ٘ ، ايؿشٝشني يف نُا- 1

  . اذتسٜس ثٛب ًٜبظ إٔ اذتاٍ ٖرٙ يف ي٘ جيٛش فإْ٘ ، ب٘  اييت اذته١ اإلْطإ عٔ ضٝدفف اذتسٜس يبظ نإ فإذا

  . يبط٘ اذتاٍ ٖرٙ يف جيٛش فإْ٘ ، سسٜس ثٛب ًٜبظ إٔ دٚا٥٘ َٔ إٕ : األطبا٤ ٚقاٍ ، َسض عٓدٙ نإ إٕ ٚنريو

 دا٥ص ايؿٓاعٞ اذتسٜس فإٕ ، ايؿٓاعٞ اذتسٜس ال ، ايَكص دٚد٠ َٔ خيسز ايرٟ ، ايطبٝعٞ اذتسٜس ٖٛ : ٖٓا باذتسٜس ٚاملساد
  . ٚاملسأ٠ يًسدٌ ، فٝ٘ إغهاٍ ال ،
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 . ستُد ْبٝٓا ع٢ً ٚضًِ اهلل ٚؾ٢ً


