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

 ايؿال٠ غسٚط باب تابع

ٍسِسٍٜس َِٚثٝاُب : اهلل زمح٘ قا .  

 املؤيـ ٚأؾاد ، يًسدٌ َباح ؾإْ٘ ايؿٓاعٞ اذتسٜس ٚأَا ، ايكص دٚد٠ َٔ غتسز ايرٟ ايطبٝعٞ اذتسٜس ٖٓا باذتسٜس املساد
  . ايسدٌ ع٢ً سساّ اذتسٜس ثٝاب إٔ

  : األدي١

  : ايط١ٓ أَا ، ٚاإلمجاع ايط١ٓ
ص اآلخس٠ يف ًٜبط٘ مل ايدْٝا يف يبط٘ َٔ ؾإٕ ، اذتسٜس تًبطٛا ال طقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، عُس عٔ- 1

  . ايؿشٝشني يف أْظ سدٜح ٚنريو ، عًٝ٘ َتؿل

 سساّ ٖرٜٔ إٕ طٚقاٍ ، األخس٣ بهؿ٘ ٚذٖبا ، األمئ بهؿ٘ سسٜسا أخر اهلل ْيب إٔ عٓد ، عٓ٘ اهلل زقٞ  عًٞ عٔ- 2
 عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ؾايٓيب  ، ٚغريٙ األيباْٞ ؾشش٘ بإضٓاد ، داٚد ٚأبٛ أمحد اإلَاّ أخسد٘ص إلْاثٗا ِسٌ ، أَيت ذنٛز ع٢ً

 . يبط٘ سساّ اذتسٜس إٔ بني ٚضًِ
  .عًٝ٘ َتؿل ص عًٝ٘ صتًظ ٚإٔ ، اذتسٜس يبظ ٚعٔ ط .. عٓ٘ اهلل زقٞ سرٜؿ١ سدٜح-  3

 َٔ ؾإٕ ، يبط٘ ع٢ً املرتتب ايػدٜد يًٛعٝد ؛ ايرْٛب نبا٥س َٔ نبري٠ اذتسٜس يبظ إٔ ْطتؿٝد ٚأْظ عُس سدٜح َٚٔ
 َٔ إٔ ، ارتُس يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب أخرب نُا ، ععِٝ أَس ٖٚٛ ، اآلخس٠ يف ًٜبط٘ مل ، ايدْٝا يف اذتسٜس يبظ

 ، قًب٘ َٔ اإلميإ ُضًذ ؾسمبا ، قٌٝ ؟ ادت١ٓ ٜدخٌ ال أْ٘ املع٢ٓ ٌٖٚ ، اآلخس٠ يف ٜػسبٗا مل ايدْٝا يف ارتُس غسب
 غسب٘ ٜػتٗٞ ٚال ، غسب٘ ير٠ َٔ ؾُٝٓع ، َٓ٘ ميٓع زمبا : ٚقٌٝ ، غدٜد ٚعٝد ٖٚرا - باهلل ٚايعٝاذ - ايهؿس ع٢ً ؾُات

 ٜأنٌ غريٙ نإ يٛ ست٢ ، ايًر٠ نُاٍ َٔ سسَإ ؾؿٝ٘ يرت٘ نُاٍ َٔ َٓع َٔ ألٕ ؛ يرت٘ نُاٍ َٔ ؾُٝٓع ، ادت١ٓ يف
 ب٘ تتُدح ٖٚرا ، ايٛعد ٚإْؿاذ ، ايٛعٝد إخالف باب َٔ يعً٘ : ٚقٌٝ ، إيٝ٘ تتٛم ال ْٚؿط٘ ، ٜػسب ال ٖٚٛ ٜٚػسب
  . اضتجين َا إال ، ب٘ أٚىل ٚدٌ عص ؾاهلل ايبػس يف نُاال نإ َٚا ، ايبػس ب٘ ٜتُدح َٚا ، ايعسب

  : اإلمجاع ٚأَا

  . يًسدٌ ظتٛش ال اذتسٜس يباع إٔ ع٢ً اإلمجاع ٚغريُٖا ، قدا١َ ٚابٔ ايرب عبد ابٔ ْكٌ ؾكد

  : اذتسٜس حتسِٜ َٔ ايع١ً

 يبظ يف ايصا٥د ٚايرتف ايٓع١َٛ ايطبب إٕ : ٚقٌٝ ، ايدْٝا يف َٓ٘ ؾُٓعٛا ، يًسداٍ بايٓطب١ اآلخس٠ يباع َٔ إْ٘ : قٌٝ
  . بايسدٌ تًٝل ال شا٥د٠ ْع١َٛ ؾؿٝ٘ ، بايٓطا٤ ايتػب٘ إىل ايٓٗا١ٜ يف اإلْطإ ٜٛؾٌ ايرٟ ، اذتسٜس
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 َٔ أقٌ نإ أٚ ، ايجٛب يف قًٝال اذتسٜس نإ إذا أَا ، سسٜسا نً٘ ايجٛب نإ أٚ ، نجريا اذتسٜس نإ إذا سساّ ٚاذتسٜس
َُتا نإ إذا ٚأَا ، ظتٛش ؾإْ٘ ايٓؿـ  األنجس ألٕ ؛ أٜكا سساّ ؾإْ٘ سسٜسا أنجسٙ نإ أٚ ، سساّ ؾإْ٘( سسٜس نً٘ )َُؿ
  .ايػسٜع١ يف بايهٌ ًَشل

ٍََا : قا َٚ َٛ ُٖ ُٙ ُٗٛزّا أِنَجُس   . ُظ

  .ؾٝ٘" ظٗٛزا أنجسٙ "اذتسٜس أٟ" ٖٛ "ٚثْٛب : أٟ ، َٛؾٛؾ١ ْهس٠ : َا

 أزباع ثالث١ اذتسٜس ْطب١ ناْت يٛ نُا ، أٜكا سساّ ٖرا ، أنجس َع٘ ايرٟ َع اذتسٜس ْطب١ تهٕٛ ست٢ نجس إذا اذتسٜس
  . سساّ ؾٗرا ، غريٙ أٚ ، ؾٛف أٚ نتإ أٚ قطٔ ايباقٞ ٚايسبع ، ايجٛب

ٍَٜٛا ِإَذا َيا : قا   . اِضَت

   .باألنجس ال ، باألقٌ ايٓؿـ ؾأذتل ، ظتٛش أْ٘ املؤيـ ؾري٣ ، َع٘ َٚا اذتسٜس اضت٣ٛ إذا أٟ

 ؟ َباسا ؾٝهٕٛ باألقٌ ًٜشل أّ ؟ سساَا ؾٝهٕٛ باألنجس ًٜشل ؾٌٗ ، آخس غ٤ٞ َع اذتسٜس نإ إذا : َطأي١ ٖٚرٙ
  : قٛيني ع٢ً عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ ؾٝ٘ اختًـ

 عٓد املرٖب ٖٚٛ ، ٚايػاؾع١ٝ اذتٓؿ١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، يبط٘ ظتٛش ؾإْ٘ َع٘ َٚا اذتسٜس اضت٣ٛ إذا أْ٘ : األٍٚ ايكٍٛ
  . عًِٝٗ اهلل زمح١ اذتٓاب١ً

  : األدي١

 ، اذتسٜس َٔ املؿُت ثٛب عٔ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل زضٍٛ ٢ْٗ إمنا "قاٍ عُٓٗا اهلل زقٞ عباع ابٔ إٔ- 1
 ابٔ اذتاؾغ ٚسطٓ٘ ، داٚد ٚأبٛ أمحد اإلَاّ زٚاٙ ، عٓ٘ اهلل زقٞ قاٍ نُا أٚ" ب٘ بأع ؾال ايجٛب ُضد٣ ٚ ايعًِ ؾأَا

 ٚضٝأتٞ ، ثٛب ضد٣ أٚ ، أؾابع أزبع١ دٕٚ ، أعالَا نإ إذا ٚأَا ، ايهاٌَ املؿُت عٔ ٜهٕٛ إمنا ؾايٓٗٞ ، سذس
  . ب٘ بأع ال ؾإْ٘ ، ب٘ املساد

  . ٚد٘ يف ٚاذتٓاب١ً ، اهلل زمحِٗ املايه١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، ٜهسٙ ؾإْ٘ ، َع٘ َٚا اذتسٜس اضت٣ٛ إذا أْ٘ : ايجاْٞ ايكٍٛ

  : ايتعًٌٝ

 : ٜكٛيٕٛ يهٔ ، ؾُٓع اذتِعس داْب غًب : ٜكٛيٛا مل ، ؾُهسٙ ؾٝ٘ ُٚغو ، ٚساظس َبٝض ايػ٤ٞ ٖرا يف ادتُع أْ٘- 1
 . نسٖ٘ عُس ابٔ ٚألٕ ،ؾهسٙ ؾٝ٘ غو

 ٖٚٛ ، ٚد٘ يف ٚاذتٓاب١ً ، قٍٛ يف ايػاؾع١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، عتسّ ؾإْ٘ ، َع٘ َٚا اذتسٜس اضت٣ٛ إذا أْ٘ : ايجايح ايكٍٛ
  . اذتٓاب١ً ٚبعض ، ٚاملسداٟٚ ، اهلل زمح٘ ت١ُٝٝ ابٔ اإلضالّ غٝذ اختٝاز

  : ايتعًٌٝ

 عٓد َطتُس٠ قاعد٠ ٖٚرٙ( اإلباس١ داْب ع٢ً اذتعس داْب ٜػًب ؾإْ٘ ، ٚساظس َبٝض ادتُع إذا )يًكاعد٠- 1
   .نجري٠ َٛاقع يف أؾشابٓا ٚعٓد ايؿكٗا٤

 

  : ايسادض
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 ، ايسدٌ ع٢ً ٚسسّ ، ادتٛاش اذتسٜس يباع يف األؾٌ ألٕ ؛ ظتٛش ؾإْ٘ اضتٜٛا إذا ٚأْ٘ ، أعًِ ٚاهلل ، األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ، عباع ابٔ بأثس االضتدالٍ َع ، اذتسٜس ظٛاش ؾٝكاٍ ، إيٝ٘ ٜٚسدع األؾٌ إىل ُٜٓصع ؾإْ٘ ، َع٘ َٚا اذتسٜس اضت٣ٛ ؾإذا

 . اهلل زمح٘ اذتاؾغ سطٓ٘ ايرٟ
  

ٍقا : ِٚ   . ِيَكسٚز٠ٍ َأ

 ، ب٘ ٜؿًٞ إٔ ٚإَا عازٜا ٜؿًٞ إٔ إَا ، اذتسٜس ثٛب إال يدٜ٘ ٜهٕٛ ال نإٔ ، اذتسٜس يبظ إىل َكطسا اإلْطإ نإ إذا
 سسٜس ٚيبظ ايربد يف نإ ٚإذا )، ايجٛب ٖرا إال عٓدٙ يٝظ أٚ ، ثٛب٘ ع٢ً سسٜس ثٛب ؾًبظ ، غدٜد بسد يف نإ أٚ

 ٖرٙ يف يبط٘ ي٘ ؾٝذٛش ، اذتسٜس يبظ إىل ؾاقطس ، عًٝ٘ غدٜد ٚاذتس ، ؾٝـ يف أٚ( بازد اذتسٜس ألٕ ؛ َػه١ً ؾٗٞ
  . اذتاٍ

  : قٛيني ع٢ً ، ٜطري يهٓ٘ ، خالف ؾٝٗا أٜكا املطأي١ ٖٚرٙ

   .ايكسٚز٠ ساٍ يف اذتسٜس يبظ ظتٛش أْ٘ إىل ٚاذتٓاب١ً ايػاؾع١ٝ ذٖب : األٍٚ ايكٍٛ

  : األدي١

ِٔ} ٚتعاىل تبازى اهلل قٍٛ- 1 َُ َِٝس اِقُطَس َؾ َِ َؾال َعاٍد َٚاَل َباٍؽ َغ ِ٘ ِإِث ِٝ ًَ َٕ َع َ٘ ِإ ًّ ِْ َغُؿْٛز اي    .{َزِسٝ

 ( . احملعٛزات تبٝض ايكسٚزات )املػٗٛز٠ ٚيًكاعد٠- 2

 ٚايصبري ، عٛف بٔ يعبدايسمحٔ  زخـ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل زضٍٛ إٕ : " قاٍ ، عٓ٘ اهلل زقٞ أْظ عٔ- 3
 عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ؾايٓيب ، عًٝ٘ َتؿل " بُٗا نإ ٚدع أٚ ، بُٗا ناْت سه١ َٔ ايطؿس ،يف اذتسٜس ايكُـ يف ايعٛاّ بٔ

 َٚع ، أقٌ تهٕٛ ٚقد ، ايكسٚز٠ َبًؼ تبًؼ قد ٚاذته١ ، بُٗا ناْت اييت يًشه١ ؛ اذتسٜس يبظ يف هلُا أذٕ ٚضًِ
  . اذتسٜس يبظ ي٘ ظتٛش ؾإْ٘ اإلْطإ اقطس ؾإذا ، هلُا ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب أذٕ ذيو

  . يًكسٚز٠ اذتسٜس يبظ ظتٛش ال أْ٘ إىل ، قٍٛ يف ٚاذتٓاب١ً ، ٚاملايه١ٝ اذتٓؿ١ٝ ذٖب : ايجاْٞ ايكٍٛ

  : األدي١

 ، عاّ ألْ٘ ؛ غو ال قعٝـ االضتدالٍ ٖٚرا ، تكدَت ٚقد ، اذتسٜس يبظ عٔ ايٓٗٞ يف دا٤ت اييت األدي١ عَُٛات
 ايٓؿٛف أٚ ، ايكسٚز٠ ساٍ يف احملعٛز إداش٠ يف ارتاؾ١ ايٓؿٛف ناْت ضٛا٤ ، ارتاؾ١ ايٓؿٛف عًٝ٘ تككٞ

  . ايكسٚز٠ ساٍ يف اذتسٜس يبظ ظٛاش دا٤ت اييت ارتاؾ١

  : ايسادض

 ، ايكسٚزات يف احملعٛزات إباس١ يف ايعا١َ يًٓؿٛف ؛ دا٥ص يًكسٚز٠ اذتسٜس يبظ ٚإٔ ، أعًِ ٚاهلل األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
  . ايكسٚز٠ ساٍ يف اذتسٜس بًبظ األذٕ ؾٝٗا دا٤ اييت ارتاؾ١ ٚايٓؿٛف

ٍقا : ِٚ   . ِسَه١ٍ َأ

 ؛ ٚبسٚد٠ ، ْٚع١َٛ ، ي١ْٛٝ ؾٝ٘ اذتسٜس ألٕ ؛ اذتسٜس ثٛب ًٜبظ إٔ إال اذته١ ٖرٙ ٜربد ٚال ، سه١ اإلْطإ يف نإ إذا
 تًبظ إٔ دسب ٚهلرا ؛ ضد١ْٛ ادتطِ ٜهطب ٚايؿٛف ، َجال نايؿٛف ، خػ١ْٛ ؾٝٗا ؾإٕ ، ايجٝاب بعض خبالف
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 ٚاذتسٜس ، ٜهٕٛ َا أمجٌ َٔ ٜهٕٛ ؾإْ٘ بازدا ادتٛ نإ ٚإذا ، سسازت٘ تهٕٛ نٝـ السغ ، ايؿٝـ يف ايؿٛف ثٛب
 بٔ ٚايصبري ، عٛف بٔ ايسمحٔ عبد قؿ١ يف ، ايطابل أْظ سدٜح عًٝ٘ ٚدٍ ، يًشه١ َٓاضبا ؾٝهٕٛ ؛ ذيو بعهظ
 .  عُٓٗا اهلل زقٞ ايعٛاّ

 

  : َرتتب١ َطأي١

 ي٘ ظتٛش ؾٌٗ ، اذتسٜس يبظ إىل ستتاز ٖٛ ٚإمنا ، َكطسا يٝظ ٖٚٛ ، سه١ ؾٝ٘ ناْت نإٔ ، ي٘ ستتادا اإلْطإ نإ إذا
 حتسِٜ سسّ َٚا ، ٚغاٜات َكاؾد حتسِٜ ٚيٝظ ، ٚضا٥ٌ حتسِٜ حتسمي٘ اذتسٜس ألٕ ؛ ايًبظ ي٘ ظتٛش أْ٘ ايعاٖس ؟ يبط٘

 ، ظتٛش ال بايتُس ايسطب بٝع ؾإٕ ، ايعساٜا : َجال َٓٗا ، اهلل زمحِٗ ايؿكٗا٤ عٓد أَج١ً ٚهلرا ؛ تبٝش٘ اذتاد١ ؾإٕ ٚضا٥ٌ
 ؾ٢ٗٓ ،ص ؾال : قاٍ ، ْعِ : قايٛا ؟ دـ إذا أٜٓكـ طضأهلِ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ألٕ ؛ عًٝ٘ ايط١ٓ ديت ٚقد

 ٚأَا ، َا٤ّ مم٠٤ًٛ تهٕٛ ؾايسطب١ ، ٚشْ٘ غتتًـ ؾإْ٘ ، ٚشٕ إذا ألْ٘ ؛ بايتُس ايسطب بٝع عٔ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً
 ٖٚرا ، شتتًؿا ٚشْ٘ ؾطٝهٕٛ ِْػـ إذا ثِ ، ٚشْا أنجس ٜٚهٕٛ ، ايسطب ؾطٝعًٛ ٚشْا ٚإذا ، ْاغؿ١ تهٕٛ ؾإْٗا ايتُس٠

 أقٌ ايسطب ٚشٕ ضٝؿبض ايٓػاف عٓد ، ٚنًٜٝٛٔ نًٜٝٛٔ ، َتطا١ٜٚ ايه١ُٝ ناْت يٛ ست٢ ، ظتٛش ال أْ٘ ع٢ً ٜدٍ
 إذا ، ايٓدٌ زؤٚع يف زطبا خبسؾ٘ ايتُس بٝع : ٖٚٞ ، ايعساٜا ٖٞ ٚاذتاد١ ، ظتٛش اذتاد١ عٓد يهٔ ، ايتُس ٚشٕ َٔ
 ايؿالح ع٢ً ٜبٝع إٔ ؾً٘ ، بسطب َع٘ ايرٟ ايتُس ٜبٝع إٔ ؾأزاد ، متس ٚعٓدٙ ، املٛضِ عٓد زطب إىل عتتاز ايؿكري نإ
 ، ذيو غري إىل ، ذتاد١ ٜهٕٛ ٚإٔ ، دٕٚ ؾُا أٚضل مخظ بتشدٜد ايط١ٓ دا٤ت يهٔ ، خبسؾ٘ زطبا َٓ٘ ٜٚأخر ، متسا
  . تبٝش٘ اذتاد١ ؾإٕ ٚضا٥ٌ حتسِٜ سسّ ؾُا

 ٚدٗٗا إىل ايٓعس إىل استٝر ؾإذا ، ايؿت١ٓ خٛف : ٖٚٛ ، ٚضا٥ٌ حتسِٜ سسّ املسأ٠ ٚد٘ ؾإٕ ، املسأ٠ ٚد٘ نػـ : َٚجً٘
 إٔ ٚطًب ، غدـ َع تتعاٌَ ناْت إذا ٚنريو ، ٚدٗٗا إىل ايٓعس ي٘ ظتٛش ارتاطب ؾإٕ ، ارتاطب : َجٌ ، داش

 ساٍ ٚيف ، ٚدٗٗا بهػـ بأع ؾال ، َجال َٓٗا ايتأند إىل ٚحتتاز ، نبري٠ املعا١ًَ ناْت إذا طبعا ، ي٘ ٚدٗٗا تهػـ
  . ايتداٟٚ

 ال ، ضبعا اإلْا٤ غطٌ ٜكتكٞ ٚيٛغ٘ ، األذ٣ نجري ، ايٓباح نجري ألْ٘ ؛ ٚضا٥ٌ حتسِٜ ستسّ ؾإْ٘ ، ايهًب اقتٓا٤ : َٚجً٘
 ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايسضٍٛ قاٍ ٚهلرا ؛ ظتٛش ؾإْ٘ إيٝ٘ استٝر إذا يهٔ ، ذيو غري إىل ، نًب ؾٝ٘ املال٥ه١ تدخٌ

 عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ؾاضتج٢ٓص قرياطإ ّٜٛ نٌ أدسٙ َٔ اْتكـ ، شزع أٚ َاغ١ٝ أٚ ؾٝد نًب غري نًبا اقت٢ٓ َٔط
  . األغٝا٤ ٖرٙ ٚضًِ

  . ظتٛش ؾإْ٘ اإلْطإ استاد٘ ؾإذا ، ايباب ٖرا َٔ اذتسٜس يبظ : إذٕ

ٍقا : ِٚ   . َََسٍض َأ

   .ايكسٚز٠ أٚ اذتاد١ باب َٔ ظتٛش ؾإْ٘ ، اذتسٜس ًٜبظ إٔ إىل عتتاز إْ٘ : األطبا٤ ٚقاٍ ، َسٜكا نإ إذا

ٍقا : ِٚ   . َسِسٍب َأ
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 ؛ اذته١ يف داخٌ ؾٗٛ ، دسب : قٌٝ ٚإذا" دسب أٚ "ايٓطذ بعض يف أْ٘ ، املُتع يف عجُٝني ابٔ ايػٝذ ذنسٙ ٚقد
   .ارتاف ع٢ً ايعاّ عطـ باب َٔ ؾٝهٕٛ ، سه١ ٜٛزخ ادتسب ألٕ

  . اذتسب يف اذتسٜس يبظ ظتٛش إْ٘ أٟ : سسب أٚ

  : قٛيني َٓٗا ْرنس ، أقٛاٍ ع٢ً ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ بني شتتًـ َطأي١ ٖٚرٙ

 يف ،ٚايػاؾع١ٝ سٓٝؿ١ أبٞ ٚؾاسبا ، ٚايػعيب ، اذتطٔ إيٝ٘ ٚذٖب ، اذتسب يف اذتسٜس يبظ ظتٛش أْ٘ : األٍٚ ايكٍٛ
  . عًِٝٗ اهلل زمح١ اذتٓاب١ً عٓد املرٖب ٖٚٛ ، ٚد٘

  : األدي١

 عدٟ ابٔ ٚذنسٙ" ايكتاٍ عٓد اذتسٜس يباع يف ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل زضٍٛ زخـ "قاٍ ، ايػعيب ز٣ٚ َا- 1
  . قعٝـ ٖٚٛ" ايكعؿا٤ يف ايهاٌَ "يف

 ؾايسدٌ" ، ايطبكات "يف ضعد ابٔ ز٣ٚ" اذتسب يف اذتسٜس ًٜبطٕٛ املطًُٕٛ نإ "قاٍ أْ٘ ايبؿسٟ اذتطٔ عٔ-2
 أدي١ َٔ ٖٚرا ، َٚٓتػسا ، عٓدِٖ َعسٚؾا غ٦ٝا نإ أْ٘ ع٢ً ٜدٍ مما ؛ اذتسٜس ًٜبطٕٛ ناْٛا اإلضالّ أٌٖ إٔ ٜٓكٌ

  . ايعًِ أٌٖ بعض ؾشش٘ األثس ٖٚرا ، ايكٟٛ اذتٓاب١ً

َٕ َٚاَل} ٚدٌ عص اهلل إىل ستبٛب أَس ؾإْ٘ ، يًهؿاز إغاظ١ ؾٝ٘ َا ٚنٌ ، يًهؿاز إغاظ١ ؾٝ٘ اذتسٜس يبظ إٔ- 3  ََٜطُؤٚ
ِِٛط٦ّا َٕ َٚاَل اِيُهَؿاَز َِٜػُٝغ ََ ِٔ ََٜٓاُيٛ َِ ٍٚ ِٝاّل َعُد ُِٗ ُنِتَب ِإاَل َْ ِ٘ َي ٌْ ِب َُ  يسب ستبٛب١ ؾٗٞ يًهؿاز إغاظ١ ؾهٌ { َؾاِيْض َع

َٗا َٜا} ي٘ أعدا٤ ألِْٗ ؛ ايعاملني َٔ َأُٜ ََُٓٛا اَيِرٜ ِٟٚ َتَتِدُرٚا َيا آ ِِ َعُد َُٚن ِِٚيَٝا٤ ََٚعُد  ضٛا٤ ، ٚدٌ عص هلل أعدا٤ ؾِٗ {َأ
 ال ، تكعـ ايهؿاز أْؿظ ضٝذعٌ ذيو ؾإٕ ، اذتسب يف اذتسٜس املطًُٕٛ يبظ ؾإذا ، ستازبني غري أّ ستازبني ناْٛا
   .غو

  . زٚا١ٜ يف ٚاذتٓاب١ً ، ٚاملايه١ٝ ، اذتٓؿ١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، اذتسب يف اذتسٜس يبظ ظتٛش ال أْ٘ : ايجاْٞ ايكٍٛ

  : األدي١

 َا ٜأت مل ، عا١َ ايٓؿٛف ٖرٙ : ؾكايٛا ، ايسدٌ ع٢ً اذتسٜس يبظ حتسِٜ يف دا٤ت اييت ، األدي١ عَُٛات- 1
 ديٌٝ بدٕٚ خؿؿٓا إذا ٚأَا ، ٚزضٛي٘ اهلل خؿـ َا إال طتؿـ إٔ يٓا ٚيٝظ ، عَُٛٗا ع٢ً ؾتبك٢ ، غتؿؿٗا

   .ايٓـ ع٢ً دٓا١ٜ ؾٗرا

 ، َسض أٚ ِسه١ ب٘ نُٔ ، غدؿ١ٝ َؿًش١ أدٌ َٔ يًشاد١ اذتسٜس يبظ أبٝض إذا بأْ٘ : االضتدالٍ ٖرا ْٚٛقؼ
  . ادتٛاش َٔ أظٗس ؾٝ٘ اإلباس١ ؾهاْت ؛ يًُطًُني ؾٝ٘ املؿًش١ ألٕ ؛ أٚىل باب َٔ اذتسب ساٍ يف يبط٘ ٜباح ؾألٕ

  : ايسادض

 أِْٗ املطًُني عٔ ايبؿسٟ اذتطٔ ْكٌ ملا ؛ اذتسب يف اذتسٜس يبظ ظتٛش ٚأْ٘ ، أعًِ ٚاهلل ، غو ال األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ، ايؿشٝض ٖٚٛ إال ، عًٝ٘ تٛاطؤٚا ٚقد ، بِٝٓٗ َٓتػسا ٜٚهٕٛ ، غ٦ٝا املطًُٕٛ ٜعٌُ إٔ ميهٔ ٚال ، ٜعًُْٛ٘ ناْٛا
  . ايػازع َكاؾد َٔ َٚكؿد ، غسعٞ َطًب ٖٚٞ ، يًهؿاز إغاظ١ َٔ ؾٝ٘ ملا ٚأٜكا ، أعًِ ٚاهلل

ٍقا : ِٚ    .َسِػّٛا َأ
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 شتد٠ عٓدٙ إْطاْا إٔ ؾًٛ ، ب٘ بأع ال ؾٗرا ، ذيو ضتٛ أٚ ، املدد٠ أٚ ايؿساؽ ب٘ عتػ٢ نإٔ ، سػٛا اذتسٜس نإ أٚ أٟ
 ، املدد٠ ٖرٙ ٜطتعٌُ إٔ ي٘ ظتٛش ؾإْ٘ ، ذيو غري أٚ نتإ أٚ قطٔ ؾُٛم َٔ يهٔ ، باذتسٜس ايداخٌ َٔ سػٝت قد ،

ُّ اذتسٜس ٜباغس ال اآلٕ ٖٛ ، ب٘ بأع ؾال ، باذتسٜس ايداخٌ َٔ سػٞ قد ؾساؽ عٓدٙ أٚ ، عًٝٗا ٜٚٓاّ  ٚإمنا ، عًٝ٘ ؾٝٓا
  . احملػٛ ٖرا داخٌ اذتسٜس

ٍقا : ِٚ َٕ َأ َُّا َنا َُا أَؾابَع أزبَع ، َعً َٕ ؾ   .دٚ

  . ظتٛش ال ؾإْ٘ أؾابع أزبع١ ع٢ً شاد إذا ٚأَا ، اذتاٍ ٖرٙ يف ؾٝذٛش ، دٕٚ ؾُا أؾابع أزبع ، عًُا اذتسٜس نإ أٚ

  : األدي١

 أٚ ثالخ أٚ أؾبعني َٛقع إال ، اذتسٜس يبظ عٔ ٚدٌ عص اهلل ْيب ٢ْٗ "قاٍ عٓ٘ اهلل زقٞ ارتطاب بٔ عُس إٔ- 1
 أْٛاع َٔ ْٛع ٚايدٜباز" أؾابع أزبع َٛقع إىل ايدٜباز يف ٜسخـ مل أْ٘ "ايٓطا٥ٞ يؿغ ٚيف ، َطًِ زٚاٙ" أزبع

  . سساّ ؾإْ٘ أؾابع أزبع١ ع٢ً شاد إذا أْ٘ ع٢ً ؾدٍ ، اذتسٜس

  : إغهاٍ ٖٚٓا

 ٚيؿغ ، ٚايطالّ ايؿال٠ عًٝ٘ ايٓيب عٔ عُس سدٜح َٔ ايديٌٝ ٚعسؾٓا " دٕٚ ؾُا أؾابع أزبع عًُا أٚ "قاٍ ٖٓا
 ، ظتٛش ؾإْ٘ اضتٜٛا إذا : قًٓا قبٌ ٚضتٔ ؟ ظتٛش ال عًٝٗا شاد َٚا ، ظتٛش دْٚٗا ؾُا أؾابع أزبع١ : ٜكٍٛ نٝـ ، ايٓطا٥ٞ

 عًُا نإ إذا أْ٘ ، أؾابع بأزبع املساد : ٜكاٍ إٔ ؾادتٛاب ، إغهاٍ ٖرا ؟ ظتٛش ال ؾإْ٘ ايٓؿـ َٔ أنجس نإ ٚإذا
 ؾإٕ ، يًه١ُٝ ؾٝٓعس ، َتؿسق١ أعالَا أٚ ، َػذسا نإ إذا ٚأَا ، أؾابع أزبع١ َٔ أقٌ ٜهٕٛ إٔ بد ال ؾإْ٘ ، َتؿال
 قٍٛ بني ادتُع ٖرا ، دٕٚ ؾُا أؾابع أزبع ٜهٕٛ إٔ ٜػرتط ؾإْ٘ ايعًِ أَا ، ظتٛش ؾإْ٘ ْؿـ َٔ أقٌ ايه١ُٝ ناْت

 ". اضتٜٛا إذا ال ظٗٛزا أنجسٙ ٖٛ َٚا "ٚقٛي٘ ، ٖٓا املؤيـ

ٍقا : ِٚ    .ِزقاعّا َأ

ـَ ايٓٗا١ٜ يف ايسقاع ٖرٙ تهٕٛ إٔ بد ٚال ، ظتٛش ؾإْ٘ ، ب٘ ٚزقع٘ اذتسٜس ؾأخر ، شتسقا ايجٛب نإ يٛ ٌَ ايٓؿ  ؾإٕ ، ؾأق
  . َع٘ ايرٟ ادتٓظ ن١ُٝ ع٢ً نُٝت٘ شادت ٖٓا اذتسٜس ألٕ ؛ ظتٛش ال ؾإْ٘ أنجس ناْت

ٍقا : ِٚ    .َدٍِٝب َيِب١ََٓ َأ

  . ايسأع َٓ٘ غتسز ايرٟ ، ايجٛب َطٛم : ادتٝب

 إْ٘ قًٓا يٛ أؾابع أزبع١ َٔ أقٌ ألْ٘ ؛ يبط٘ ظتٛش ؾإْ٘ ،( ايجٛب َٜاق١ )ايطٛم َجٌ ، سسٜس عًٝٗا شتٝطا ايًب١ٓ ناْت إذا
  . َع٘ مبا قٌٝ يٛ ايٓؿـ َٔ أقٌ أٜكا ٚألْ٘ ، عًِ

ِـَ : قاٍ ث  . ِؾَسا٤ٍ ُٚضُذ

  . دٛاْبٗا : ٚضذؿٗا ، ايؿس٠ٚ : ايؿسا٤

 ؛ بايطبع ايٓؿـ َٔ أقٌ ضٝهٕٛ ٖٚٓا ، ايطابك١ بايػسٚط ظتٛش ؾإْ٘ ، ايطسؾني َٔ سسٜس عًٝ٘ شتٝطا ادتاْب نإ ؾإذا
   .قًٝال ضٝهٕٛ ايطذـ ألٕ

ٍقا : ُٙ َُُعِؿَؿُس ُِٜٚهَس    . ٚاملَصِعَؿُس اِي
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   .قاْٝا أمحَس يٝظ يهٔ ، أمحس يْٛا ٜعطٞ ، ِؾبػٞ َعسٚف ْبات ٚايعؿؿس ، بايُعِؿُؿس ؾبؼ ايرٟ ٖٛ : املعؿؿس

  . َعسٚف ٚايصعؿسإ ، بايصعؿسإ ؾبؼ ايرٟ : املصعؿس

 إٔ بأع ؾال يًُسأ٠ بايٓطب١ ٚأَا ، طبعا بايسدٌ ٜتعًل املؤيـ ٚنالّ ، َهسٖٚإ أُْٗا املؤيـ أؾاد ٚاملصعؿس املعؿؿس
   .َصعؿسا أٚ َعؿؿسا تًبظ

  : ايديٌٝ

 إٕ طؾكاٍ ، َعؿؿسٜٔ ثٛبني عًٞ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل زضٍٛ زأ٣ "قاٍ ايعاف بٔ عُسٚ بٔ اهلل عبد عٔ- 1
 ؟ أغطًُٗا : ؾكًت : قاٍص ؟ بٗرا أَستو أأَو طاأليؿاظ بعض ٚيف ، َطًِ زٚاٙص تًبطُٗا ؾال ايهؿاز ثٝاب َٔ ٖرٙ
  . ايهسا١ٖ َع ٚيهٔ ، ٚاملصعؿس املعؿؿس يبظ ظتٛش ؾإْ٘ : قايٛاص أسسقُٗا بٌ طقاٍ

 ميهٔ ال ، باإلسسام ٚاألَس ايػدٜد ايٓٗٞ ٖرا َع ، ايهسا١ٖ ع٢ً ديٝال اذتدٜح ٖرا ٜهٕٛ إٔ ميهٔ ال أْ٘ ٚالسعتِ
 ع٢ً ، ٚاملصعؿس املعؿؿس يبظ يف ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ اختًـ ٚهلرا ؛ ايهسا١ٖ اذتدٜح ٖرا َكتك٢ ٜهٕٛ إٔ

  : أقٛاٍ ثالث١

 ، ٚايصٖسٟ ، ايبؿسٟ اذتطٔ : ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ؿ١ إيٝ٘ ٚذٖب ، َهسٚٙ ٚاملصعؿس املعؿؿس يبظ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . اذتٓاب١ً َٚرٖب( ، املصعؿس )املعؿؿس غري يف ٚايػاؾع١ٝ ، املايه١ٝ ٚبعض ، اذتٓؿ١ٝ َرٖب أْ٘ نُا ، ٚزتاٖد ، ٚعطا٤

  : األدي١

 أدي١ ٚعٓدِٖ ، ايهسا١ٖ إىل َؿسٚف ؾٝٗا ايٓٗٞ إٕ : قايٛا ثِ ، ٚاملصعؿس املعؿؿس عٔ ايٓٗٞ ؾٝٗا دا٤ اييت األدي١ ٖٞ
  : َجال ،

   .ايعاف بٔ عُسٚ بٔ اهلل يعبد ، ايطابل اذتدٜح- 1

 " . ٚاملعؿؿس ايكطٞ عٔ ٢ْٗ "ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، َطًِ عٓد عٓ٘ اهلل زقٞ عًٞ سدٜح- 2

  . ايسدٌ ٜتصعؿس إٔ ٢ْٗ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، ايؿشٝض يف ثبت َا- 3

 ٖرا يهٔ ، ْٗٝا ؾٝٗا إٔ ؾشٝض ٚاألسادٜح : قايٛا ، ٚاملصعؿس املعؿؿس عٔ ايٓٗٞ يف دا٤ت أسادٜح ؾٗرٙ : قايٛا
 اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ أْظ سدٜح َٔ ، ايؿشٝض يف ثبت َا : ٚايؿازف ، ايهسا١ٖ إىل ايتشسِٜ عٔ َؿسٚف ايٓٗٞ
َِِٗٝ طؾكاٍ ، ؾؿس٠ أثس عًٝ٘ ؾسأ٣ ، عٛف بٔ ايسمحٔ عبد أتاٙ ، ٚضًِ عًٝ٘  اَسأ٠ تصٚدت : ؾكاٍ - ؟ ٖرا َا أٟ - ََ
 اهلل ؾ٢ً ؾايٓيبص بػا٠ ٚيٛ أٚمل قاٍ ، ذٖب َٔ ْٛا٠ ٚشٕ أٚ ، ذٖب ْٛا٠ : قاٍ ؟ إيٝٗا ضكت نِ : قاٍ ، األْؿاز َٔ

  . َعؿؿسا غ٦ٝا اإلْطإ ًٜبظ إٔ ظتٛش أْ٘ ع٢ً ٜدٍ مما( عًٝ٘ ايرٟ ارتًٛم )ايؿؿس٠ بػطٌ ٜأَسٙ مل ، ٚضًِ عًٝ٘

  : مبٓاقػات باذتدٜح االضتدالٍ ايعًُا٤ ْاقؼ ٚقد

 ؾعبد ، ْؿطٗا ايؿؿس٠ ٚيٝطت ، ايؿؿس٠ اثس ٖرا إٕ : قاٍ َٔ َِٚٓٗ ، ايتشسِٜ قبٌ اذتدٜح ٖرا : قاٍ َٔ ؾُِٓٗ
 ، بطٗٛي١ ختسز ال اييت ، ايك١ٜٛ ايطابع١ األغٝا٤ َٔ ٚايصعؿسإ ٚايعؿؿس ، أثس هلا بكٞ يهٔ ، ايؿؿس٠ غطٌ ايسمحٔ

 َا أٟ( َِٗٝ )ي٘ قاٍ ملا ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايسضٍٛ ؾهإٔ ، اَسأت٘ َٔ ايسمحٔ عبد أؾابت ايؿؿس٠ ٖرٙ إٕ : ٚقٌٝ
 ايؿال٠ عًٝ٘ ؾؿِٗ ، األْؿاز َٔ اَسأ٠ تصٚدت : قاٍ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايسضٍٛ اضتػهٌ ؟ ٖرٙ ايؿؿس٠
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 ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً عًٝ٘ ٜٓهس ؾًِ ، ايؿؿس٠ َٔ غ٤ٞ أؾاب٘ ؾكد ، أًٖ٘ ايسدٌ إتٝإ أثس َٔ ٖرا إٔ َٓ٘ ٚايطالّ
  . ٚقٛاٙ ايٟٓٛٚ ٚازتكاٙ ، ايعًِ أٌٖ َٔ طا٥ؿ١ عًٝ٘ محٌ ادتٛاب ٖٚرا : ايٟٓٛٚ ٜكٍٛ

 ، إيٝ٘ املتػاب٘ ْٚسد ، باحملهِ ؾٓأخر ، اغتباٙ ْٛع ؾٝ٘ سدٜح ٚعٓدْا ، ب١ٓٝ ٚاقش١ أسادٜح عٓدْا : ساٍ نٌ ع٢ً
 داليت٘ ٚيٝطت ، اغتباٙ ؾٝ٘ سدٜح ٖرا أْظ ٚسدٜح ، ْـ َٔ أنجس ؾعٓدْا ، ايعًِ يف ايساضدني طسٜك١ ٖٚرٙ

  . ٚاقش١

 ، عاشب بٔ ٚايربا٤ ، عُس ابٔ زأٟ ؾٗٛ ، ايؿشاب١ بعض قٍٛ ٖٚرا ، ٚاملصعؿس املعؿؿس يبظ ظتٛش أْ٘ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 املايه١ٝ َرٖب أْ٘ نُا ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ، ايعًِ أٌٖ َٔ ٚزتُٛع١ ، ٚايٓدعٞ ، ضرئٜ ٚابٔ ، اهلل عبٝد بٔ ٚطًش١

  . زٚا١ٜ يف ٚاذتٓاب١ً ، املعؿؿس يف ايػاؾع١ٝ زأٟ ٖٚٛ ، ٜطري٠ محست٘ ناْت إذا( محس٠ املػبع )امُلؿَدّ غري يف

  : ايديٌٝ

 ايتشسِٜ ع٢ً ديٌٝ ال ، ْٗٞ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب عٔ ٜجبت مل : قاال أُْٗا ٚايػاؾعٞ َايو اإلَاّ عٔ ْكٌ- 1
   .ٚاإلباس١ اذتٌ ؾاألؾٌ ، َٓ٘ ميٓع ْـ إىل ٜؿال مل ، اهلل زمحُٗا ؾُٗا ، ٚاملٓع

 ي٘ عًِ ال َٔ ع٢ً َكدّ عًِ َع٘ َٚٔ ، د١ًٝ ٚاقش١ ْؿٛف ايؿشٝشني يف ثبت قد بأْ٘ : ٖرا قٛهلِ عٔ ٚأدٝب
 أ١ُ٥ َٔ ؾُٗا ، اهلل زمحُٗا بُٗا ايعٔ ٖرا ، جتاٚشٖٚا ملا ايٓؿٛف بٗرٙ ايػاؾعٞ ٚاإلَاّ َايو اإلَاّ عًِ ٚيٛ ،

  . ايكٍٛ بٗرا ؾكاال ، ايٓؿٛف تبًػُٗا مل يهُٓٗا ، ٚايدٜٔ اإلضالّ

 ، املصعؿس يف ٚايػاؾع١ٝ ، زٚا١ٜ يف اذتٓاب١ً إيٝ٘ ٚذٖب ، ظتٛش ٚال ، سساّ ٚاملصعؿس املعؿؿس يبظ إٔ : ايجايح ايكٍٛ
 عًِٝٗ اهلل زمح١ ، عجُٝني ابٔ غٝدٓا اختٝاز ٖٚٛ ، ايكِٝ ٚابٔ ، اإلضالّ ٚغٝذ ، ٚايٟٓٛٚ ، ايرب عبد ابٔ اختٝاز ٖٚٛ
  . مجٝعا

  : األدي١

 عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل ؾ٢ً ايسضٍٛ قٍٛ خاؾ١ ، ايتشسِٜ ع٢ً ٚاقش١ أدي١ ؾإْٗا ، األٍٚ ايكٍٛ يف ايطابك١ األدي١
 أْ٘ ع٢ً ٚاقش١ أدي١ ؾٗٞص أسسقُٗا بٌ طٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ٚقٛي٘ ،ص تًبطُٗا ؾال ، ايهؿاز ثٝاب َٔ إْٗا طٚضًِ

 تؿشب٘ ال خًٛم عًٝ٘ َٔ "اآلثاز بعض يف دا٤ ٚقد ، املصعؿس ايجٛب ٚال ، املعؿؿس ايجٛب ًٜبظ إٔ يًسدٌ ظتٛش ال
 ، عًٝ٘ ايرٟ ارتًٛم ٜػطٌ إٔ أَسٙ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، أ١َٝ بٔ عُسٚ سدٜح يف دا٤ ٚقد" املال٥ه١

 ارتًٛم ٚأَا ، ؾاِْصعٗا ادتب١ أَا طقاٍ ، خًٛم عًٞ نإ ، اهلل زضٍٛ ٜا : ؾكاٍ زدٌ دا٤ٙ ملا ، ادِتِعسا١ْ قؿ١ يف نُا
   .َسات ثالخ بػطً٘ ؾأَسٙص ثالثا ؾاغطً٘

  : ايسادض

   .ٚاملصعؿس املعؿؿس يبظ حتسِٜ ٖٚٛ ، أعًِ ٚاهلل األخري ايكٍٛ ٖٛ

  األمحس يبظ سهِ

  : أقٛاٍ ثالث١ ع٢ً ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايطًـ بني خالف ؾٝٗا املطأي١ ٖرٙ ؟ ظتٛش ال أٚ األمحس يبظ ظتٛش ٌٖ
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 ٚبعض ، اذتٓؿ١ٝ ٚبعض ، عُٓٗا اهلل زقٞ ، عُس بٔ اهلل عبد إيٝ٘ ٚذٖب ، َهسٚٙ األمحس ايًباع إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . اذتٓاب١ً عٓد املرٖب ٖٚٛ ، ٚد٘ يف ايػاؾع١ٝ

  . ايهاٌَ ارتايـ املؿُت األمحس : باألمحس ٚاملساد

  : األدي١

  : َجٌ ، ايهسا١ٖ إىل ايتشسِٜ َٔ ٚؾسؾٖٛا ، ايٓٗٞ ع٢ً تدٍ بأدي١ اضتديٛا

  . ايبدازٟ أخسد٘ " ٚايَكِطٞ اذتُس املٝاثس عٔ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ْٗاْا " ايربا٤ سدٜح- 1

 ، أمحسإ ثٛبإ عًٝ٘ نإ زدٌ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ع٢ً َس :" قاٍ ايعاف بٔ عُسٚ بٔ اهلل عبد عٔ- 2
 سذس ابٔ اذتاؾغ قعؿ٘ اذتدٜح ٖرا يهٔ ، أبٛداٚد زٚاٙ" ايطالّ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٜسد ؾًِ ، عًٝ٘ ؾطًِ
  . ٚغريٙ اهلل زمح٘

   .اذتُس٠ إىل ميٌٝ يْٛ٘ املعؿؿس ؾإٕ ، املعؿؿس عٔ ايٓٗٞ ع٢ً ايداي١ األسادٜح- 3

  : َجال ، تؿسؾٗا أسادٜح زتُٛع١ ، ايهسا١ٖ إىل ايطابك١ األسادٜح يف ايتشسِٜ عٔ ٚايؿازف : قايٛا

  .عًٝ٘ َتؿل " محسا٤ س١ً ٚعًٝ٘ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب خسز : "قاٍ ، دشٝؿ١ أبٞ سدٜح -أ

 " ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل زضٍٛ َٔ أسطٔ محسا٤ س١ً يف مل١ ذٟ َٔ زأٜت َا :" قاٍ أْ٘ ، ايربا٤ سدٜح -ب
   .أمحس يْٛٗا س١ً عًٝ٘ نإ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ؾايسضٍٛ ، عًٝ٘ َتؿل

 ثٝاب ٖٚٞ ، عًٝ٘ َتؿل" اذِتَبس٠ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل زضٍٛ إىل ايًباع أسب نإ : "قاٍ أْظ سدٜح -ج
   .ٚمحس٠ بٝاض ؾٝٗا

ٔ -د " أمحس بسد ٚعًٝ٘ غتطب ، مب٢ٓ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل زضٍٛ زأٜت :" قاٍ أْ٘ ، أبٝ٘ عٔ عاَس بٔ ٖالٍ ع
   .ايؿتض يف سذس ابٔ اذتاؾغ ٚسطٓ٘ ، أبٛداٚد زٚاٙ

   .ؾشٝض ٖٚٛ ايبٝٗكٞ زٚاٙ " محسا٤ بسد٠ ايعٝد ّٜٛ ًٜبظ نإ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ " سدٜح -ه

 ؾكايٛا ، ادتٛاش ع٢ً ديت ٚأسادٜح ، ْٗت أسادٜح ؾعٓدْا  ، يبط٘ ظتٛش األمحس إٔ ع٢ً تدٍ ، أسادٜح زتُٛع١ ؾٗرٙ
  . َهسٚٙ األمحس يبظ إٔ بُٝٓٗا ادتُع: 

 يبظ ؾٝٗا دا٤ اييت األسادٜح بإٔ ، باألسادٜح االضتدالٍ عٔ ، ٚغريُٖا ٚغٝدٓا ، اهلل زمح٘ ايكِٝ ابٔ أداب ٚقد
 قاٍ ، ٚضٛدا٤ محسا٤ خطٛط ؾٝ٘ ٜهٕٛ ايرٟ ايربد املساد إمنا ، األمحس ٚايربد اذتُسا٤ اذت١ً ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب
 ٚأعاذ "قاٍ ٚهلرا ؛ ضٛدا٤ ٚخطٛط ، محسا٤ خطٛط ؾٝٗا ٜهٕٛ ايُٝا١ْٝ ايربد ، ايُٝٔ أٌٖ بسد ٖٞ ٖٚرٙ : ايكِٝ ابٔ
 َع ، ًٜبط٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ٜهٔ مل ؾإْ٘ ، املؿُت ارتايـ ايتاّ األمحس أٟ" ايكاْٞ األمحس ًٜبظ إٔ ْبٝ٘ اهلل

 ؾكٍٛ ، بايبٝاض شتًٛط أمحس ٚايػُاؽ ، أمحس مشاؽ عًٝ٘ :  ٜكٛيٕٛ ايٓاع ؾإٕ : غٝدٓا قاٍ نُا ٖٚرا ، عٓ٘ ْٗٝ٘
 - ايُٝا١ْٝ ايربد يف ٖٚرا - نايطٛاد ، غريٙ خايط٘ ايرٟ األمحس ب٘ املساد ، أمحس بسد عًٝ٘ ، محسا٤ س١ً عًٝ٘ : ايؿشاب١

  . اذتٓاب١ً َرٖب َؿسدات َٔ ايكٍٛ ٖٚرا ، ٚد٘ ي٘ ٖٚرا

  . ٚايػاؾع١ٝ ٚاملايه١ٝ اذتٓؿ١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، املؿُت األمحس يبظ ظتٛش أْ٘ : ايجاْٞ ايكٍٛ
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  : األدي١

  - . األٍٚ ايكٍٛ أؾشاب عٓد - ايهسا١ٖ إىل ايتشسِٜ َٔ ايٓٗٞ ؾسؾت األٍٚ،اييت ايكٍٛ يف دا٤ت اييت األدي١ ٖٞ

 يف )ايطابك١ املطأي١ يف ايجايح ايكٍٛ أؾشاب قٍٛ َكتك٢ ٖٚرا ، ارتايـ األمحس يبظ عتسّ أْ٘ : ايجايح ايكٍٛ
 اذتُس٠ إىل ميٌٝ ٖٚٛ ، املعؿؿس خاؾ١ ، ٚاملصعؿس املعؿؿس يبظ دٛاش عدّ ٜسٕٚ ناْٛا إذا ألِْٗ ؛( ٚاملصعؿس املعؿؿس

  . اهلل زمح٘ غٝدٓا ٚاختازٙ ، أٚىل باب َٔ ظتٛش ال ؾإْ٘ ؟ املؿُت ارتايـ ايكاْٞ باألمحس ؾهٝـ ،

  : أديتِٗ

  .ٚد٘ ٚي٘ ، ٚاملعؿؿس األمحس يبظ عٔ ايٓٗٞ يف دا٤ت اييت األدي١ ٖٞ

ٍايَٓذاضاِت ادتٓاُب َٚٓٗا : قا.  

 ٚقد ، آخس داْب يف ٖٚٛ ، داْب يف ايٓذاض١ اإلْطإ ظتعٌ إٔ ٚادتٓابٗا ، ايٓذاض١ ادتٓاب ايؿال٠ غسٚط َٔ أٟ
 َٔ زتُٛع١ ٚذنسْا ، ٚايبدٕ ٚايجٛب ايبكع١ َٔ ايٓذاض١ إشاي١ تػرتط أْ٘ ٚعسؾٓا ، ايٓذاض١ َع٢ٓ قبٌ َٔ تكدّ

   .أعًِ ٚاهلل ، ايبدٕ ٚتطٗري ، ايبكع١ ٚتطٗري ، ايجٛب تطٗري ٚدٛب ع٢ً األدي١

  .ستُد ْبٝٓا ع٢ً ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ٚؾ٢ً


