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  . أمجعني ٚؾخب٘ آي٘ ٚع٢ً ، قُد ْبٝٓا ع٢ً ٚضًِ اهلل ٚؾ٢ً ، ايعاملني زب هلل اؿُد

 ايؿال٠ غسٚط باب تابع

ٍايَٓذاضاِت ادتٓاُب َٚٓٗا : اهلل زمح٘ قا .  

  . ايؿال٠ غسٚط َٔ : َٓٗا

  . الضتكرازٙ ٚال ؿسَت٘ ٚال يكسزٙ ال تٓاٚي٘ حسّ َا : أٚ ، غسعا َطتكرز٠ عني : ٚايٓذاض١

 ، ثٛب٘ يف ايٓذاض١ اإلْطإ ٜتذٓب إٔ جيب أْ٘ يف ايهالّ تكدّ ٚقد ، ايٓذاض١ املؿًٞ جيتٓب إٔ ايؿال٠ غسٚط َٔ
  . عًٝٗا األدي١ ذنس ٚتكدّ ، بكعت٘ ٚيف ، بدْ٘ ٚيف

 ؟ يؿختٗا غسطا يٝظ أٚ ، ايؿال٠ يؿخ١ غسط ٖٛ ٌٖ ، اهلل زمحِٗ ايعًُا٤ اختًف ايٓذاض١ ادتٓاب إٔ يٝعًِ
 يؿخ١ غسط أْ٘ ع٢ً اإلمجاع بعكِٗ ْكٌ فكد بكعت٘ يف أَا ، ثٛب٘ ٚيف اإلْطإ بدٕ يف ايٓذاض١ ادتٓاب ٚاملساد
  : قٛيني ع٢ً اختًفٛا ، ايؿال٠

 ، لاض١ بدْ٘ يف أٚ ، لاض١ ثٛب٘ ٚيف اإلْطإ ؾ٢ً فإذا ، ايؿال٠ يؿخ١ غسط ايٓذاض١ ادتٓاب إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . ٚاؿٓاب١ً ٚايػافع١ٝ اؿٓف١ٝ َرٖب ٖٚرا ، ؾخٝخ١ غري ؾالت٘ فإٕ

  : األدي١
َٗا َٜا} قاٍ ٚتعاىل تبازى اهلل فإٕ ، اؿدخ طٗاز٠ ع٢ً ايكٝاع- 1 َٔ َأُٜ ََُِٓٛا اَيِرٜ ِِ ِإَذا آ ُُِت ًُِٛا ايَؿال٠ِ ِإَي٢ ُق  فاِغِط

ِِ َُٖه ِِ ُُٚدٛ ِِٜدَُٜه   . { ..ََٚأ

 د .طٗٛز بػري ؾال٠ اهلل ٜكبٌ ال رايؿخٝذ اؿدٜح يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب قٍٛ- 2

 د . ٜتٛقأ حت٢ أحدخ إذا أحدنِ ؾال٠ اهلل ٜكبٌ ال- ر3

   . ايٓذاض١ َٔ ايطٗاز٠ عًٝ٘ ٜكاع : فكايٛا

 َٚٓٗا ، ٚاالضتذُاز االضتٓذا٤ أحادٜح : َجال ٚايجٛب ايبدٕ تطٗري ٚدٛب ع٢ً ايدالي١ يف تكدَت اييت األدي١ َٚٔ
 ثِ ، تٓكخ٘ ثِ ، باملا٤ تكسؾ٘ ثِ ، ؼت٘ رقاٍ ، ايجٛب ٜؿٝب اؿٝض دّ يف ، عٓٗا اهلل زقٞ أمسا٤ حدٜح : أٜكا

  . األدي١ َٔ ذيو غري إىلد فٝ٘ تؿًٞ

 مل ٚإٕ ، عًٝ٘ جيب فإْ٘ قادزا ذانسا اإلْطإ نإ فإذا ، ٚايكدز٠ ايرنس َع ٚادب ايٓذاض١ ادتٓاب إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 مل فإٕ ، اهلل زمحِٗ املايه١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، ْدبا ايٛقت يف اإلعاد٠ تطتخب يهٔ ، عًٝ٘ جيب فال قادزا ٚال ذانسا ٜهٔ
  . ؾخٝخ١ ٚؾالت٘ ، عًٝ٘ غ٤ٞ فال ٜعد

  : ديًِٝٗ
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َٗا َٜا} ٚتعاىل تبازى اهلل قٍٛ- 1 َٔ َأُٜ ََُِٓٛا اَيِرٜ ِِ ِإَذا آ ُُِت ًُِٛا ايَؿال٠ِ ِإَي٢ ُق ِِ فاِغِط َُٖه ِِ ُُٚدٛ ِِٜدَُٜه  تعاىل فاهلل : قايٛا {..ََٚأ
 ٚيٛ ، ايؿال٠ يؿخ١ غسطا يٝظ ايٓذاض١ ادتٓاب إٔ ع٢ً ٜدٍ مما ؛ ايٓذاض١ ادتٓاب َٓٗا ٜرنس ٚمل ، جيب َا ذنس
  . ٚتعاىل تبازى اهلل يرنسٙ غسطا نإ

 ٚدٌ عص ٚاهلل ، َٛاقع يف ترنس قد بٌ ، َٛقع٘ يف ايػ٤ٞ َتعًكات مجٝع ترنس إٔ ًٜصّ ال بأْ٘ : االضتدالٍ ْٚٛقؼ
ِِٗس َِٚثَٝاَبَو} آخس َٛقع يف قاٍ قد  ايٓيب خًع حدٜح : َجٌ ، ايطٗاز٠ باغرتاط دا٤ت اييت األحادٜح ٚنريو {َفَط

 َسٚز ٚحدٜح ، ٚاالضتذُاز االضتٓذا٤ ٚأحادٜح ، عٓٗا اهلل زقٞ أمسا٤ ٚحدٜح ، يٓعًٝ٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً
 َٔ ٜطتٓصٙ ال فهإ أحدُٖا أَا ، نبري يف ٜعربإ َٚا يٝعربإ إُْٗا رقاٍ ، قربٜٔ ع٢ً ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب

 د  .ايبٍٛ

 اهلل ؾ٢ً ايٓيب ظٗس ع٢ً اؾصٚز ض٢ً ايهفاز ٚقع قؿ١ يف ، عباع ابٔ حدٜح َٔ ، َٚطًِ ايبدازٟ ز٣ٚ َا- 2
 حت٢ ، ايهعب١ ؼت ضاددا ٚظٌ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً عًٝ٘ اؾصٚز ض٢ً ٚقعٛا قسٜؼ َػسنٞ فإٕ ، ٚضًِ عًٝ٘

 اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٜصي٘ مل ذيو َٚع ، ظٗسٙ عٔ ايط٢ً فأشايت ، ؾػري٠ داز١ٜ ٖٚٞ ، عٓٗا اهلل زقٞ فاط١ُ دا٤ت
  . ؾالت٘ ٜعد ٚمل ، ٚضًِ عًٝ٘

 خًع نخدٜح ، بعدٙ أتت اييت باألحادٜح َٓطٛخا ٜهٕٛ إٔ إَا اؿدٜح ٖرا بإٔ : باؿدٜح االضتدالٍ ْٚٛقؼ
 ٜكاٍ ٚزمبا ، ٚايطٗاز٠ بايتطٗس األَس فٝٗا دا٤ اييت ٚاألحادٜح ، ايكربٜٔ ؾاحيب يف عباع ابٔ ٚحدٜح ، ايٓعًني

 ٜكّٛ إٔ ٜطتطٝع : قٌٝ فإٕ ، اإلنساٙ حاٍ يف نإ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ظٗسٙ ع٢ً اؾصٚز ض٢ً ٚقع إٕ : أٜكا
 أال أدٌ َٔ ؾالت٘ ٜكطع مل ٚأْ٘ ، املػسنني إغاظ١ باب َٔ ٜسفع٘ مل ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ فُٝهٔ ، ٜٚسفع٘
 ٚدا٤ت ، ايط٢ً ٚإشاي١ ايؿال٠ قطع َؿًخ١ َٔ أععِ ايبكا٤ َؿًخ١ فهإ ، ؾالت٘ يف فاضتُس ، بكطعٗا ٜفسحٛا

  . ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ، ظٗسٙ عٔ ٚأشايت٘ ابٓت٘

 ، ْعًٝ٘ يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ؾال٠ قؿ١ يف ، ضعٝد أبٞ حدٜح َٔ ، داٚد ٚأبٛ أمحد اإلَاّ ز٣ٚ َا- 3
 اهلل ؾ٢ً ايٓيب ألعاد ، ايؿال٠ ٜبطٌ لاض١ فٝ٘ َا يبظ نإ يٛ : قايٛا ، يٓعاهلِ ايؿخاب١ ٚخًع ، يًٓعًني ٚخًع٘

  . ؾالت٘ عًٝ٘

 ٚيٛ ، ْعًٝ٘ خًع ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ألٕ ؛ هلِ ديٌٝ ال ، عًِٝٗ ديٌٝ اؿدٜح ٖرا بإٔ : اضتدالهلِ ْٚٛقؼ
 خًع فًُا ، بٓعًٝ٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب يبكٞ ، ؾخٝخ١ ايٓذظ ايٓعٌ أٚ ايٓذط١ املالبظ يف ايؿال٠ ناْت
  . ايٓذاض١ َٔ ايطٗاز٠ ايؿال٠ يؿخ١ ٜػرتط أْ٘ ع٢ً دٍ ، ْعًٝ٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب

  : ايسادذ

 ٚقد ، بكعت٘ يف ٚنريو ، ٚبدْ٘ ثٛب٘ يف ، ايٓذاض١ ادتٓاب ايؿال٠ يؿخ١ ٜػرتط ٚأْ٘ ، أعًِ ٚاهلل األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ، باإلمجاع باط١ً ؾالت٘ فإٕ ، لظ قٌ يف ؾ٢ً إذا اإلْطإ ٚإٔ ، ايبكع١ طٗاز٠ اغرتاط ع٢ً اإلمجاع بعكِٗ ْكٌ
 .  قسٚز٠ مث١ ٜهٔ مل إٕ
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ٍقا : َُٔ ٌَ ف َُ    . عٓٗا ُِٜعَف٢ ال لاض١ّ َح

 لاض١ محٌ فإذا ، ايطٗاز٠ باب يف عٓٗا ٜعف٢ اييت ايٓذاضات تكدَت ٚقد ، عٓٗا ٜعف٢ لاض١ محٌ إذا أْ٘ : َفَٗٛ٘
 األ١ُ٥ زأٟ ٖٚرا ، ؾخٝخ١ غري ؾالت٘ فإٕ ، عٓٗا ٜعف٢ ال لاض١ محٌ إذا ٚأَا ، ؾخٝخ١ ؾالت٘ فإٕ عٓٗا ٜعف٢

 ال لاض١ محٌ إذا أْ٘ ع٢ً مجٝعا األزبع١ األ١ُ٥ ، أمحد ٚاإلَاّ ، ٚايػافعٞ ، َٚايو ، حٓٝف١ أبٞ َرٖب فٗٛ ، األزبع١
  . يًٓذاض١ فتٓب غري ألْ٘ ؛ تؿذ ال ؾالت٘ فإٕ ، عٓٗا ٜعف٢

  : ؾبٝا اإلْطإ محٌ إذا اؿهِ

 ، عٓٗٔ اهلل زقٞ ، بٓت٘ بٓت أَا١َ محٌ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ألٕ ؛ ب٘ بأع ٚال فٝ٘ إغهاٍ فال اجملسد محً٘ أَا
 عًٝ٘ نإ أٚ )لاض١ ثٝاب٘ يف ٚنإ ، ايطفٌ محٌ إذا املػه١ً يهٔ ، ٚقعٗا ضذد ٚإذا حيًُٗا فهإ ، ؾالت٘ يف محًٗا
  . ؟ اؿهِ فُا( لاض١ ٚفٝ٘ اؿاقس ايعؿس يف حفاظ

 َرٖب َٚكتك٢ ، املايه١ٝ ٚقٍٛ ، اؿٓف١ٝ بعض َرٖب فٗٛ ، ؾالت٘ ؾخ١ عدّ فع٢ً : ايعًِ أٌٖ مجٗٛز أَا
   .ؾخٝخ١ غري ؾالت٘ فتهٕٛ ، ايٓذاض١ محٌ ألْ٘ ؛ ٚاؿٓاب١ً ايػافع١ٝ

 إذا املسأ٠ فإٕ ، ايػسٜع١ بتٝطري ايال٥ل ٖٛ ٖٚرا ، ؾخٝخ١ اؿاٍ ٖرٙ يف ؾالت٘ إٔ إىل : ايعًِ أٌٖ بعض ٚذٖب
  . ؾخٝخ١ ؾالتٗا فإٕ ، لاض١ َحفاظت٘ يف ٚنإ ، ايؿػري ؾبٝٗا ؼٌُ ناْت

 ِٖٚ ، ْفط٘ ع٢ً ٜعتُد ال أٚ ، ايكٝاّ يف ْفط٘ ع٢ً ٜعتُد إٔ ٜطتطٝع ايؿيب نإ إذا َا بني : ٜفسم بعكِٗ نإ ٚإٕ
  . اؿٓف١ٝ

  : األقسب

 يف نإ إذا ايؿيب ؼٌُ أال ٚاألحَٛط األٚىل إٕ : ٜكاٍ نإ ٚإٕ ، أعًِ ٚاهلل ، ؾخٝخ١ اؿاٍ ٖرٙ يف املسأ٠ ؾال٠ إٔ
  . ؾخٝخ١ ؾالتٗا إٔ فايعاٖس ذيو إىل اقطست إذا ٚأَا ، ثٝاب٘ يف أٚ ايٓذاض١ َٔ أٚ ايكرز َٔ غ٤ٞ حفاظت٘

ٍقا : ِٚ َٖا َأ ِ٘ الَقا ِِٛب ِٚ ِبَج ِ٘ َأ   . ؾالُت٘ َتِؿَذ مل بدِْ

  . مماض١ مسٞ ٚإال ، َداخ١ً مسٞ ايتُاّ ع٢ً نإ فإٕ ، باآلخس اؾطُني أحد اتؿاٍ ٖٞ : املالقا٠

 َٔ اعتُاد ٖٓاى نإ فإذا ، ايٓذاض١ ع٢ً ايبدٕ َٔ أٚ ايجٛب َٔ اعتُاد ْٛع فٝ٘ ٜهٕٛ إٔ : ٖٓا باملالقا٠ ٚاملساد
 ، اؿاٍ ٖرٙ يف يًٓذاض١ ناؿاٌَ ألْ٘ ؛ ؾخٝخ١ غري تهٕٛ اإلْطإ ؾال٠ فإٕ ، ايٓذاض١ ع٢ً ايبدٕ َٔ أٚ ايجٛب

 ، األزبع١ األ١ُ٥ ذنسٙ ، ٚفاقا ؾخٝخ١ ؾالت٘ فإٕ ، اعتُاد غري َٔ ، مماض١ فسد ناْت إذا ٚأَا ، عًٝٗا َٚعتُد
 ألْ٘ ؛ تؿذ ال : قايٛا عًٝ٘ اعتُد إٕ ، عًٝ٘ ٜعتُد ٚمل ، لاض١ عًٝ٘ ددازا مشاغ٘ أٚ ثٛب٘ َظ يٛ نُا ٚذيو

  . ؾخٝخ١ ؾالت٘ فإٕ ، ٜٚسدع ايٓذظ ايػ٤ٞ ًُٜظ ثٛب٘ ٜهٕٛ نإٔ ، مماض١ فسد نإ إذا ٚأَا ، هلا ناؿاٌَ

ِٚإٕ : قاٍ ث َٔ ِّٖسا َفَسَغٗا أٚ َِْذَط١ّ أزّقا َطَٝ َٙ َطا   . ََٚؾَخِت ُنِس

 ع٢ً ٚقع أْ٘ املِٗ ، ذيو غري أٚ ، إضفًتا أٚ ، دبطا أٚ ، طٝٓا عًٝٗا دعٌ أٚ" إمسٓتا "عًٝٗا دعٌ : طني
  . ؾفٝكا فساغا أٚ ، قُاغٝا أٚ ، إمسٓتٝا أٚ طٝٓٝا ، عاشال ايٓذط١ األزض

  . ايهسا١ٖ َع ؾخٝخ١ ؾالت٘ : ٚؾخت نسٙ
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  . األزبع١ األ١ُ٥ زأٟ فٗرا : ؾالت٘ ؾخ١ أَا

  : ايؿخ١ ٚديٌٝ

 ، طاٖس ٚبدْ٘ ، طاٖس ثٛب٘ فإٕ ، ؾخٝخ١ ؾالت٘ فهاْت ، عًٝٗا ٜطتٓد ٚمل ، حيًُٗا ٚمل ، ايٓذاض١ ٜالم مل أْ٘- 1
  . املفطد ع٢ً ديٌٝ ال ، ؾخٝخ١ فؿالت٘ ، طاٖس٠ عًٝٗا ؾ٢ً اييت ٚبكعَت٘

  : ايهسا١ٖ ٚأَا

 املهإ ٖرا يهٔ ، طاٖس َهإ ع٢ً ٜؿًٞ ٖٛ ، طاٖس غ٤ٞ ع٢ً ٜؿًٞ نْٛ٘ َع ، لظ قٌ ع٢ً اعتُد فألْ٘- 1
  . َهس١ٖٚ ؾالت٘ فهاْت ، لظ قٌ ع٢ً اعتُد قد

 ايٓؿٛف ألٕ ؛ ؾالت٘ ؾخ١ تجبت اييت ايٓؿٛف َكابٌ يف فإْ٘ ايتعًٌٝ ٖرا ٚأَا ، عًٝ٘ ديٌٝ ال بايهسا١ٖ ٚقٛهلِ
 حيتاج ، غسعٞ حهِ ٚايهسا١ٖ ، ؾخٝخ١ ؾالت٘ إٔ ، بكعت٘ ٚيف بدْ٘ ٚيف ثٛب٘ يف طاٖسا نإ إذا اإلْطإ بإٔ حهُت

  . بايهسا١ٖ مهِ حت٢ ديٌٝ عٓدْا ٚيٝظ ، ديٌٝ إىل

  : ايسادذ

 ، اؿاٍ ٖرٙ يف َهس١ٖٚ ايؿال٠ إٔ ع٢ً بايديٌٝ ٜطايب فإْ٘ بايهسا١ٖ حهِ َٔ ٚإٔ ، نسا١ٖ بال ؾخٝخ١ ؾالت٘ إٔ
  . ديٌٝ مث١ ٚيٝظ

ٍََُؿًًٞ بَطَسِف ناِْت ٚإٕ : قا ٌٍ   . َؾَخِت ََُتِؿ

   .ٚمُٖٛا ، ٚايفساؽ ، ايطذاد٠ : َجٌ ، اإلْطإ عًٝ٘ ٜؿًٞ َا : املؿ٢ً

  :أَسٜٔ َٔ ٚاحد َٔ خيًٛ ال لاض١ فٝ٘ ايرٟ ايػ٤ٞ ع٢ً ٚايؿال٠

 ألٕ ؛ باالتفام باط١ً فؿالت٘ ، ٖرا املؿ٢ً َٔ ايٓذظ املٛقع ع٢ً فٝؿًٞ ، ايٓذاض١ ٜباغس إٔ إَا : األٍٚ األَس
  . لط١ بكعت٘

  . ٖرا يف إغهاٍ ال ، ؾخٝخ١ فؿالت٘ ، ايٓذاض١ ٚجيتٓب ، ايطاٖس املٛقع ع٢ً ٜؿًٞ إٔ : ايجاْٞ األَس

ٍَِٓذَس مل إٕ : قا َٜ ِ٘ َُِػِٝ   .ِب

 ، َع٘ ايٓذظ الس ٖٛ ؼسى يٛ نإ إذا : فٝكٛيٕٛ ، ب٘ َستبْط لظ غ٤ٞ َع٘ ٚنإ ، قٌ ع٢ً ؾ٢ً أْ٘ يٛ : مبع٢ٓ
  . ؾخٝخ١ ؾالت٘ فإٕ ، َع٘ ايٓذظ ٖرا ٜتخسى ٚمل َػ٢ ٚإٕ ، باط١ً ؾالت٘ فإٕ

  :َجاٍ

 ، ظاْب٘ ٚتسن٘ ، ظطدٙ اآلخس اؿبٌ طسف ٚزبط ، َٓ٘ ٜٗسب ال حت٢ عبٌ زبط٘ ٚقد ، نًب َدسٚ َٚع٘ ، ؾ٢ً يٛ
 : قايٛا ، ؾخٝخ١ غري اؿاٍ ٖرٙ يف فؿالت٘ ، َع٘ ايهًب ٚميػٞ ميػٞ فإْ٘ ، ب٘ َسبٛط ايهًب ٖٚرا ؾ٢ً يٛ اآلٕ
  . حيًُٗا نايرٟ فٗٛ ، يًٓذاض١ َطتتبع ألْ٘

 َسبٛطا نإ يٛ َجًُا ، ؾخٝخ١ ؾالت٘ فإٕ ، ُدس إذا َع٘ ٜتخسى ال ب٘ اؿبٌ زبط ايرٟ ايٓذظ ايػ٤ٞ نإ ٚإٕ
   .ٜتخسى ال اؿُاز فإٕ ، نبري عُاز

  : قٛيني ع٢ً خالف فٝٗا َطأي١ ٖٚرٙ
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 اؿٓاب١ً َرٖب ٖٚٛ ، ٚاملايه١ٝ اؿٓف١ٝ بعض إيٝ٘ ٚذٖب ، مبػٝ٘ ٜٓذس نإ إذا ، تبطٌ ؾالت٘ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . اهلل زمحِٗ

  : ايتعًٌٝ

  . حيًُٗا نايرٟ فهإ ، تتبع٘ فايٓذاض١ ، يًٓذاض١ َطتتبع أْ٘- 1

 ، فاؾٌ ٚبٝٓٗا بٝٓ٘ املِٗ ، َرتٜٔ أٚ َرتا ، فاؾال ٚبٝٓٗا بٝٓ٘ إٔ إال ، هلا َطتتبعا نإ ٚإٕ بأْ٘ : ايتعًٌٝ ْٚٛقؼ
ٌُ قًٓا أْا َع ، ي٘ مماض١ حت٢ ٚال ، عًٝ٘ َعتُد٠ يٝطت فايٓذاض١  عًٝٗا اعتُاد غري َٔ ، لاض١ اإلْطإ َاَع يٛ : قب

   .ؾخٝخ١ ؾالت٘ فإٕ ،

 يٛ َع٘ متؼ مل يٛ َجًُا ، ؾخٝخ١ فؿالت٘ ، َػ٢ يٛ َع٘ تٓذس بٓذاض١ بدْ٘ اإلْطإ زبط إذا أْ٘ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . ٚايػافع١ٝ ٚاملايه١ٝ ، ايؿخٝذ ع٢ً اؿٓف١ٝ َرٖب فٗٛ ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ مجٗٛز َرٖب ٖٚرا ، دسٖا

  : ايتعًٌٝ

   .ايبطالٕ ع٢ً ديٌٝ ال أْ٘- 1

  . ايؿال٠ ؾخ١ ٚاألؾٌ- 2

  : ايسادذ

  . أعًِ ٚاهلل ، ايجاْٞ ايكٍٛ ٖٛ

  : َفسٚق١ َطأي١

 بعض ٖٚٓاى ، لاض١ فٝ٘ طسفٗا ايفساؽ ٖرا ، فساؽ ع٢ً ؾ٢ً يٛ َجًُا ؟ ؼسى إذا ايٓذاض١ تتخسى أال ٜػرتط ٌٖ
 ايؿال٠ تبطٌ ٌٖ ، َعو تتخسى فايٓذاض١ ، تتخسى عًٝٗا قػطت فإذا ، عًٝٗا اإلْطإ قػط إذا تٓكػط األفسغ١

  . ؟ تبطٌ ال أٚ اؿاٍ ٖرٙ يف

 بكع١ ألٕ ؛ اإلْطإ عسن١ ايٓذاض١ ؼسنت يٛ ٜؤثس ال ٚأْ٘ ، ؾخٝخ١ اؿاٍ ٖرٙ يف ايؿال٠ إٔ ع٢ً : اؾُٗٛز قٍٛ
  .طاٖس٠ تعترب اإلْطإ

 َٔ ٚضاقٝ٘ قدَٝ٘ َٚٛاقع ، زنبتٝ٘ َٚٛاقع ، ٚدبٗت٘ ٚأْف٘ ٜدٜ٘ َٛقع : أٟ ، ضذٛدٙ َٛقع : بايبكع١ ٚاملساد
  . ؾخٝخ١ فؿالت٘ ، مياضٗا ال يهٔ ، بطٓ٘ ؼت ايٓذاض١ تهٕٛ ضذد إذا أْ٘ يٛ ٚهلرا ؛ احملٌ

 ، عًٝٗا ْؿًٞ َا طسفٗا يف لاض١ ْطف١ ٚيٛ ايطذاد٠ يف ناْت إذا أْ٘ : ايؿػس َٔ عًٝٗا تسبٝٓا ، إغهاي١ٝ عٓدْا ٚمٔ
 ٜطذد اييت ايبكع١ تهٕٛ إٔ ايػسعٞ اؿهِ ، ؾخٝذ غري ٖرا يهٔ ، تؿذ ال ايؿال٠ إٔ ، قدِٜ َٔ ْعسف٘ ايرٟ ٖرا

 ٜػرتط ال ٖرا ، طاٖس٠ نًٗا املؿ٢ً أٚ ايطذاد٠ أٚ ايبكع١ تهٕٛ إٔ ٜػرتط ٚال ، طاٖس٠ عًٝٗا ٜٚؿًٞ اإلْطإ عًٝٗا
 ٜهٕٛ فساؽ أٚ ، ٖرا ٜكس ال ، ؾػري ؾيب بٍٛ ايطذاد٠ طسف ع٢ً ٜٚهٕٛ ، ضذاد٠ ع٢ً تؿًٞ إٔ ميهٔ ٚهلرا ؛

 . ايٓذاض١ ٜباغس ال أْ٘ املِٗ ، ٜكس فال ، لاض١ عًٝ٘
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ٍقا : ََٔ ٌَ ؾالِت٘ بعَد لاض١ّ عًٝ٘ َزَأ٣ ٚ ِٗ   . ُِٜعِد مل فٝٗا نَْٛٗا َٚد

 َس٠ أعادٖا اهلل زمح٘ املؤيف ، ْاع أٚ ، يًٓذاض١ داٌٖ ٖٚٛ ؾ٢ً يٛ يٓا تكدّ ٚقد ، ٚايٓطٝإ اؾٌٗ يف َطا٥ٌ ٖرٙ
  . أخس٣

  : أَٛز َٔ ٚاحد َٔ خيًٛ ال فٗرا ايٓذاض١ دٌٗ إذا

 ، بدْ٘ يف أٚ ، ثٛب٘ يف ناْت ايٓذاض١ ٌٖ ، جيٌٗ ايؿال٠ َٔ اْت٢ٗ فإذا ، ٜؿًٞ ، فٝٗا نْٛٗا جيٌٗ إٔ : األٍٚ األَس
 . الٜعٝد ؟ ايؿال٠ بعد ٚقعت أٚ ايؿال٠ يف ناْت ٌٖ ؟ عًٝٗا ؾ٢ً اييت بكعت٘ يف أٚ

  : ايتعًٌٝ

 ٚاملبطٌ ، باط١ً ٚيٝظ ، ؾخٝخ١ عبادت٘ فإٕ ، عباد٠ أد٣ َٔ إٔ ايػسٜع١ يف األؾٌ ، ايبطالٕ عدّ األؾٌ إٔ- 1
  . ٚدٛدٙ عدّ ٚاألؾٌ ، َٓ٘ َتأند غري

 قاعد٠ فٗرٙ ، ايٛقٛع عدّ ٚاألؾٌ ؟ ايؿال٠ بعد ٚقعت أٚ ، ايؿال٠ أثٓا٤ يف ٚقت ٌٖ ، جيٌٗ اإلْطإ إٔ- 2
  .ايٛقٛع عدّ فاألؾٌ ؟ ٜكع مل أّ ايػ٤ٞ ٚقع ٌٖ : اإلْطإ غو فإذا( ايعدّ ايػ٤ٞ يف األؾٌ)

  : نجري٠ أَج١ً ي٘ ٖٚرا

 ، اؿٝض عدّ األؾٌ ألٕ ؛ ايطٛاف ؾخ١ فاألؾٌ ، عًٝٗا ٜٓصٍ اؿٝض دّ زأت ايطٛاف بعد ثِ ، املسأ٠ طافت يٛ
  . ايعباد٠ بطالٕ عدّ ٚاألؾٌ

 قد ايدّ ٚددت املػسب بعد زَكإ يف أفطست إٔ بعد أٚ ، عًٝٗا ْصٍ قد ايدّ ٚددت ؾًت فًُا ، ؾًت اَسأ٠
 ، ايعباد٠ أثٓا٤ يف ايػ٤ٞ ٚقٛع عدّ ٚاألؾٌ ، ؾخٝخ١ ٚؾالتٗا ، ؾخٝذ فؿَٛٗا ، ايبطالٕ عدّ فاألؾٌ ، ْصٍ
  . ؾخٝخ١ ٚؾالتٗا ، ؾخٝذ فؿٝاَٗا ، بعدٖا بٌ

   .ؾ٢ً إٔ بعد بٗا عًُ٘ يهٔ ، ايؿال٠ أثٓا٤ يف ناْت ايٓذاض١ إٔ ٜعًِ إٔ : ايجاْٞ األَس

 ، ايؿال٠ يف ناْت أْٗا أنٝد ، عٓدٙ فٝٗا إغهاٍ ال ، ؾالت٘ يف ايٓذاض١ ٖرٙ إٔ ٚعًِ ، ثٛب٘ ع٢ً لاض١ زأ٣ : فُجال
  . ؾٛز٠ ٖرٙ ، ايؿال٠ بعد فعًُ٘

  . ؾٛز أزبع أٚ ثالخ ، قب١ً ايفكٗا٤ ٚذنسٖا ، اؿاغ١ٝ ؾاحب ذنسٖا ايؿٛز ٖٚرٙ

  . ؟ ال أٚ عٓٗا ٜعف٢ اييت ايٓذاض١ َٔ ٖٞ ٌٖ غو يهٔ ، ؾالت٘ أثٓا٤ يف زآٖا يٛ : ايجايح األَس

 يٝطت أٚ ، ايؿال٠ يؿخ١ غسط ايٓذاض١ َٔ ايطٗاز٠ ٌٖ : ٜدزٟ ال يهٔ ، ؾالت٘ أثٓا٤ يف زآٖا يٛ : ايسابع األَس
 . ؟ يؿختٗا غسطا

 أٚ ؾخٝخ١ ؾالت٘ فٌٗ ، ايؿال٠ أثٓا٤ يف لاض١ ع٢ً َٚعتُدا َطتٓدا نإ ثٛب٘ إٔ عًِ ثِ ، ؾ٢ً يٛ : ايسابع األَس
  . ؟ ال

 اـالف ذنسْا إٔ تكدّ ٚقد ، ؾخٝخ١ غري ايؿٛز ٖرٙ يف ايؿال٠ إٔ ٚعٓدِٖ ، اؿٓاب١ً فكٗا٤ ذنسٖا ؾٛز أزبع ٖرٙ
  : قٛيني ع٢ً خالف فٝٗا ٚاملطأي١ ؟ ال أّ ٚايٓطٝإ اؾٌٗ حاٍ يف ايٓذاض١ عٔ ٜعف٢ ٌٖ: 
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َٞ اؾاٌٖ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ  عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ مجٗٛز إيٝ٘ ٚذٖب ، ايٓذاض١ باغس إذا ؾالت٘ تؿذ ال ٚايٓاض
  . ٚاؿٓاب١ً ٚايػافع١ٝ اؿٓف١ٝ َرٖب فٗٛ ،

  : أديتِٗ

 ؾخٝخ١ غري ؾالت٘ فإٕ ، ٚق٤ٛ بػري ؾ٢ً َٔ فإٕ : قايٛا ، اؿدخ َٔ ايطٗاز٠ ع٢ً اـبح َٔ ايطٗاز٠ قٝاع- 1
  . طٗٛز بػري ؾال٠ ٜكبٌ ال اهلل ألٕ ؛ ايؿال٠ ٜعٝد إٔ عًٝ٘ ٚجيب ،

 بٗا اإلْطإ ٜأت مل فإذا ، بٗا باإلتٝإ ٜؤَس فاملأَٛزات ، ٚاملٓٗٝات املأَٛزات بني فسقا ٖٓاى بإٔ : ايديٌٝ ْٚٛقؼ
 فإٕ ، ْطٝاْا أٚ دٗال املهًف جيتٓبٗا مل فإذا ، بادتٓابٗا ٜؤَس فإْ٘ ، املٓٗٝات غالف ؛ بٗا باإلتٝإ خطاب إيٝ٘ فٝتٛدب

  . ؾخٝخ١ ٚؾالت٘ عبادت٘

 ٚابٔ ، عُس ابٔ َرٖب ٖٚرا ، ؾخٝخ١ ؾالت٘ فإٕ ، ْاضٝا أٚ داٖال ، لاض١ ٚعًٝ٘ ؾ٢ً َٔ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 َٚرٖب ، اهلل زمح٘ َايو ٚاإلَاّ ، ٚزبٝع١ ، إضخل َٚرٖب ، ٚاألٚشاعٞ ، ٚايصٖسٟ عطا٤ َٚرٖب ، املطٝب
 ت١ُٝٝ ابٔ اإلضالّ غٝذ اختٝاز ٖٚٛ ، ايٓاضٞ غالف ، داٖال نإ إٕ ايكدِٜ يف ايػافعٞ َٚرٖب ، زٚا١ٜ يف اؿٓاب١ً

 إٔ اختازٚا ، عجُٝني ابٔ غٝدٓا ٚاختٝاز ، عًٝ٘ اهلل زمح١ ضعدٟ بٔ ايسمحٔ عبد ايػٝذ ٚاختٝاز ، ايٟٓٛٚ ٚاختٝاز ،
  . ؾخٝخ١ بٗا اؾاٌٖ أٚ يًٓذاض١ ايٓاضٞ ؾال٠

 :أديتِٗ

ِٚ َِْطَٝٓا ِإٕ ُتَؤاِخِرَْا اَل َزَبَٓا} ٚتعاىل تبازى اهلل قٍٛ: األٍٚ ايديٌٝ   . {َأِخَطِأَْا َأ

 ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب خًع قؿ١ يف ، ضعٝد أبٞ حدٜح َٔ ، داٚد ٚأبٛ أمحد اإلَاّ ز٣ٚ َا:  ايجاْٞ ايديٌٝ
 إشاي١ ناْت ٚيٛ ، قرز ْعً٘ ٚيف ؾ٢ً أْ٘ َع ، أٚهلا َٔ ايؿال٠ ٜطتأْف مل ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب فإٕ ، يٓعًٝ٘

  . ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب الضتأْف ، ايٓطٝإ حاٍ يف غسطا ايٓذاض١

 قاٍ ، عٓ٘ ٜعف٢ ، غسب أٚ فأنٌ ْطٞ إذا اإلْطإ ٚإٔ ، ايؿٝاّ يف ايٓطٝإ يف ، ٖسٜس٠ أبٞ حدٜح: ايجايح ايديٌٝ
 د  .ٚضكاٙ اهلل أطعُ٘ فإمنا ؛ ؾَٛ٘ فًٝتِ رٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب

 ايبػس حل يف اـطأ ، بايبػس ٜتعًل َا غالف ؛ بايعبادات ٜتعًل فُٝا حهِ فعًُٗا ع٢ً ٜرتتب ال ٚايٓاضٞ فاؾاٌٖ
  .ايعباد٠ عٔ ْتهًِ مٔ يهٔ ، آخس غ٤ٞ ايٓطٝإ أٚ

  : ايسادذ

 ٚذيو ، ؾخٝخ١ ؾالت٘ فإٕ ، ْاضٝا أٚ داٖال ، لاض١ بكعت٘ يف أٚ بدْ٘ ع٢ً أٚ ثٛب٘ ٚع٢ً ؾ٢ً إذا اإلْطإ إٔ ٖٛ
  . أعًِ ٚاهلل ، أدي١ َٔ تكدّ ملا
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ٍٚإٕ : قا َِ ًِ ًَٗا أٚ َِْطَٝٗا يهٔ فٝٗا ناِْت أْٗا َع ِٗ   . َأعاَد َد

  . اآلٕ تكدّ ايرٟ ٖٛ ٖرا

ٍقا : ِٔ ََ َُ٘ َدَبَس ٚ   . ِبَِٓذٍظ َعِع

 حهِ فُا ، لظ حٝٛإ أٚ ، َجال ٚاـٓصٜس ايهًب نععِ ، لظ بععِ ععُ٘ فذرب ، ععُ٘ اْهطس اإلْطإ إٔ يٛ
  . ؟ ؾالت٘

 قسز عًٝ٘ نإ إٕ ٚأَا ، قسز فٝ٘ ٜهٔ مل إذا ، إشايت٘ َٔ بد ال فإْ٘ ، ايععِ ٖرا إشاي١ ميهٔ نإ إٕ قايٛا : أٚال
 ايكسٚزات )ٚ(            قساز ال قسز ال )ايعا١َ ايػسٜع١ قٛاعد َٔ َعسٚف ٖٚرا ، إشايت٘ ػب ال فإْ٘ ، باإلشاي١

 ( . احملعٛزات تبٝذ

 ال ألْ٘ ؛ ايكسٚز٠ باب َٔ ، َٛدٛد ٚايٓذظ ٜؿًٞ فإْ٘ ، ايععِ ٖرا أشٌٜ يٛ ٜكسٙ ٚنإ ، بٓذظ ععُ٘ درب إٕ
  .لاض١ حيٌُ أْ٘ َع ، ؾخٝخ١ اؿاٍ ٖرٙ يف فؿالت٘ ، ايععِ ٖرا إشاي١ ٜطتطٝع

  : بٓذظ ععُ٘ درب َٔ تُِٝ حهِ

  . ؟ ال أّ ٜتُِٝ إٔ ًٜصَ٘ ٌٖ

 ايٓذظ ايععِ نإ إٕ ٚأَا ، ايتُِٝ ًٜصَ٘ ال فإْ٘ ، ؿِ عًٝ٘ ؾاز نإٔ ، ظاٖس غري ايععِ نإ إٕ أْ٘ : عٓدْا املرٖب
 - ايسادذ ٚع٢ً ، ايبدٕ ع٢ً ايرٟ ايٓذظ عٔ ٜٚهٕٛ ، اؿدخ عٔ ٜهٕٛ ايتُِٝ ألٕ ؛ ايتُِٝ فًٝصَ٘ ، بادٜا ظاٖسا

  . غ٦ٝا ايتُِٝ ٖرا َٔ ٜطتفٝد ال اإلْطإ ألٕ ؛ ايبدٕ ع٢ً اييت ايٓذاض١ عٔ ٜتُِٝ ال أْ٘ - : اؾُٗٛز قٍٛ

 نإ فإٕ ، اـٓصٜس َٔ َؿٓٛع بعكٗا ، ايعًُٝات خٝاط١ يف تطتددّ اييت اـٝٛط بعض : ٜكٛيٕٛ ، اآلٕ ميهٔ ٖٚرا
 ، عًٝ٘ قسزا فٝ٘ ألٕ ؛ اإلشاي١ تًصَ٘ ال فإْ٘ ، ايداخٌ َٔ ب٘ ايع١ًُٝ خٝطت أٚ ، إيٝ٘ َكطس ٖٚٛ ، ؾخٝخا ٖرا

  . ايٛاقع أزقع يف حدخ ثِ ، فَسقٞ بػ٤ٞ َجًٛا ايفكٗا٤ ، اآلٕ اْعس ، ؾخٝخ١ ؾالت٘ فتهٕٛ

ًٍُِع٘ َِٜذِب مل : قا   . ايكَسِز َع َق

  . قساز ٚال قسز ال ألْ٘ ؛ قًع٘ جيب فال قسز فٝ٘ نإ ٚإٕ ، قًع٘ فٝذب ، قسز مث١ يٝظ نإ فإٕ

ٍَضَكَط َٚا : قا َ٘ٓ َٔ ٍٛ ٍٔ أٚ ُعِك ِْٖس ِض   . فطا

  .طاٖس فإْ٘ ضٔ أٚ عكٛ َٔ ، اإلْطإ َٔ : َٓ٘ ضكط

 " .نُٝتت٘ فٗٛ حٞ َٔ أبني َٚا "املؤيف قاٍ حُٝٓا ، اآل١ْٝ باب آخس يف عٓٗا تهًُٓا املطأي١ ٖٚرٙ

: ديًِٝٗ
 َا رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، ٚغريُٖا داٚد ٚأبٛ أمحد اإلَاّ أخسد٘ ايرٟ ، ايًٝجٞ ٚاقد أبٞ حدٜح  

 د . َٝت فٗٛ ، ح١ٝ ٖٚٞ ايب١ُٝٗ َٔ أبني

 َٓٗا فاملكطٛع ، - طاٖس٠ اآلدَٞ َٚٝتت٘ - ، آدَٞ َٔ قطع فًٛ ، ٚلاض١ طٗاز٠ ، ٚحس١َ حال ايب١ُٝٗ ٜتبع أْ٘ ٚتكدّ
 ايػصاٍ َٝت١ ألٕ ؛ لظ ،  ايػصاٍ َٔ املكطٛع ، طاٖس٠ ايطُه١ َٝتت٘ ألٕ ؛ طاٖس ايطُه١ َٔ املكطٛع ، طاٖسا ٜهٕٛ
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 قاٍ نُا ، عَُٛا ايبخس ٚحٝٛاْات ، اإلْطإ ٖٛ طاٖس٠ َٝتت٘ ٚايرٟ ، غسع١ٝ ذنا٠ بال أْف٘ حتف َات إذا ، لط١
ٌَ} اهلل ِِ ُأِح ُ٘ اِيَبِخِس َؾُِٝد َيُه َُ ِِ َََتاّعا ََٚطَعا   . َٝتا أخر َا ٚطعاَ٘ ، حٝا أخر َا ؾٝدٙ : عباع ابٔ قاٍ {َِٚيًَطَٝاَز٠ِ َيُه

 ٖرا أعٝد ثِ ، غ٤ٞ اإلْطإ َٔ قطع يٛ أْ٘ : فاملٓاضب١ ؟ ٚأعادٙ ٖٓا املجاٍ بٗرا املؤيف دا٤ ملاذا : قا٥ٌ قاٍ فإٕ
 ، ؾخٝخ١ ٚؾالت٘ ، بٓذظ يٝظ ٖٛ : ْكٍٛ ؟ ال أٚ لظ ٖٛ فٌٗ ، ب٘ أخس٣ َس٠ ٚخٝط ، ب٘ ُٚيخِ ، إيٝ٘ ايػ٤ٞ
 ٚغساٜٝٓٗا أٚزدتٗا فٝدٝط ، َاٖس دساح قبٌ َٔ ، ٚغساٜني أٚزد٠ّ ؽاط فإْٗا ، َجال األؾابع قطع يف حيدخ ٖٚرا

 فتهٕٛ ، طاٖس قٌ إىل أعٝد طاٖس فإْ٘ أعٝد فإذا ، طاٖس األؾٌ يف ٖٛ املكطٛع ايعكٛ فٗٓا ، ععُٗا ٚجيرب ، ٚعؿبٗا
  . فٝٗا غ٤ٞ ٚال ، ؾخٝخ١ ؾالت٘

ٍََكرَب٠ٍ يف ايؿال٠ُ َتِؿُذ ٚال : قا .  

  . فٝٗا ايؿال٠ تؿذ ال اييت املٛاقع بٝإ يف املؤيف غسع

 ، تؿذ ال املٛقع ٖرا يف ايؿال٠ إٕ : قا٥ٌ يو قاٍ يٛ ٚهلرا ؛ َٛقع نٌ يف تؿذ ايؿال٠ إٔ األؾٌ إٔ ٚيٝعًِ
 دعًت رقاٍ ، دابس حدٜح َٔ عًٝ٘ املتفل يف نُا ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ألٕ ؛ بايديٌٝ ا٥ت : ي٘ تكٍٛ فإْو

  . عًٝ٘ َتفلد فًٝؿٌ ايؿال٠ أدزنت٘ أَيت َٔ زدٌ فأميا ، ٚطٗٛزا َطذدا األزض يٞ

  .َٛاقع ضبع١ املرٖب ع٢ً ٖٚٞ ، فٝٗا ايؿال٠ تؿذ ال اييت املٛاقع َٔ فُٛع١ ذنس املؤيف

 :ديًِٝٗ

َٕ  )عُٓٗا اهلل زقٞ عُس ابٔ عٔ ٍَ َأ ِ٘ َزُضٛ ًَ ُ٘ َؾ٢ًَ اي ًَ ِ٘ اي ِٝ ًَ َِ َع ًَ ٢َٗ ََٚض َْ ِٕ َٔ َضِبَع١ِ ِفٞ َُٜؿ٢ًَ َأ َٛاِط ١ًَِ ِفٞ : ََ َُِصَب  ، اِي
َُِذَصَز٠ِ َُِكَبَس٠ِ ، َٚاِي ِّ َِٚفٞ ، ايَطِسِٜل ََٚقاِزَع١ِ ، َٚاِي َُا ِٔ َِٚفٞ ، اِيَخ ٌِ َََعاِط َِٛم ، اِيِإِب ِِٗس ََٚف ِِٝت َظ ِ٘ َب ًَ  َاد٘ ابٔ زٚاٙ" اي
 َٔ ٚقعف٘ ، عًِٝٗ اهلل زمح١ املتكدَني ايعًِ أٌٖ َٔ مجع قعف٘ ، قعٝف حدٜح اؿدٜح ٖٚرا ، ٚايرتَرٟ
 ٚيدِٜٗ ،  اؿدٜح بٗرا اضتدالهلِ ٚغايب ، قعٝف زدٌ إضٓادٙ ففٞ ، عًٝ٘ اهلل زمح١ عًٝ٘ األيباْٞ ايػٝذ املتأخسٜٔ

  . أخس٣ تعايٌٝ
  . املكرب٠ : األٚىل املطأي١

  . ؾخٝذ فٗٛ ْطل أٟ ع٢ً بٗا ْطل فُٔ ، َٚكُبس٠ ، َٚكِبس٠ ، َكَبس٠ : فٝكاٍ ، ايبا٤ َجًج١ املكرب٠ إٔ يٝعًِ

  . ايسادذ ع٢ً األَٛات يعدد حد ٚال ، األَٛات فٝ٘ دفٔ َا ٖٞ : ٚاملكرب٠

 املرٖب ض٣ٛ َا ألٕ ؛ طبعا املرٖب يف اـالف ٚضٝهٕٛ ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ بني خالف فٝٗا املطأي١ ٖٚرٙ
 قرب أَا ، قبٛز ثالث١ َٔ أنجس املكرب٠ يف ٜهٕٛ إٔ ٖٛ ٜكس ايرٟ إٔ املرٖب يهٔ ، املكرب٠ يف ايؿال٠ َٔ َٓعا ٜسٕٚ ال

 ٖٚٛ ، ٚاحد قرْب ٚيٛ ٜكس أْ٘ إىل قٍٛ يف اؿٓاب١ً ٚذٖب ، اؿٓاب١ً َرٖب َٔ ايؿخٝذ ٖٚرا ، ٜكسإ فال ٚقربإ
 ٚيٝظ ، َكرب٠ أْ٘ ٚاحد قرب فٝ٘ َا ع٢ً ٜؿدم ألْ٘ ؛ أٜكا غٝدٓا ٚاختٝاز ، اهلل زمح٘ ت١ُٝٝ ابٔ اإلضالّ غٝذ اختٝاز
 ، ٚاحد غدـ ٚيٛ فٝٗا دفٔ َا َت٢ بٌ ، فُٛم فُا قبٛز ثالث١ َٔ بد ال ٚأْ٘ ، َكرب٠ ٜط٢ُ ال أْ٘ ع٢ً ديٌٝ ٖٓاى
 .  ايٓاع يدفٔ قال بايفعٌ أؾبخت ألْٗا ؛ َكرب٠ تعترب فإْٗا
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  : املكرب٠ يف ايؿال٠ حهِ

  : قٛيني ع٢ً حهُٗا يف ايعًُا٤ اختًف

  . اؿٓاب١ً َرٖب َفسدات َٔ ٖٚٛ ، اهلل زمحِٗ اؿٓاب١ً إيٝ٘ ٚذٖب ، تؿذ ال املكرب٠ يف ايؿال٠ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ

 :أديتِٗ

  . قعٝف حدٜح ٖٚٛ ، ايطابل عُس ابٔ حدٜح: األٍٚ ايديٌٝ

َّ املكرب٠َ إال ، َطذد نًٗا األزض رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، ضعٝد أبٞ عٔ: ايجاْٞ ايديٌٝ  زٚاٙد ٚاؿُا
 اقتكا٤ )يف ٚقاٍ ، ايعُد٠ غسح يف ، اهلل زمح٘ ت١ُٝٝ ابٔ اإلضالّ غٝذ ؾخخ٘ اؿدٜح ٖٚرا ، ايٓطا٥ٞ إال اـُط١
 قد فٗٛ ، عًِ عٔ ٜتهًِ اهلل زمح٘ فايػٝذ" طسق٘ اضتٛف٢ فُا قعف٘ فُٔ ، دٝد٠ْ أضاْٝدٙ( "املطتكِٝ ايؿساط
  . ؾخٝذ اؿدٜح إٔ إىل ٚٚؾٌ ، ايطسم اضتٛف٢
  .ايطذٛد َهإ : ٚاملطذد ( َطادد أْبٝا٥ِٗ قبٛز اؽرٚا ٚايٓؿاز٣ ايٝٗٛد اهلل يعٔ : )عا٥ػ١ حدٜح

  . ؾخٝذ ٖٚرا ، ايكبٛز عباد٠ إىل ذزٜع١ تهٕٛ قد املكرب٠ يف ايؿال٠ إٔ: ايجايح ايديٌٝ

 يف ٜؿًٞ ٚبعدٖا ، ٚفكٌ َص١ٜ هلا املكرب٠ يف ايؿال٠ إٔ ٜس٣ ألْ٘ ؛ املكرب٠ يف ٜؿًٞ ٚغدا ، املكرب٠ يف ٜؿًٞ ايّٝٛ 
 ٚأطٝب أحطٔ نإ يًكرب أقسب نإ ٚنًُا ، ايعباد َٚٔ ، املطًُني عًُا٤ َٔ عامل فالْا ألٕ ؛ فالٕ قرب دٓب املكرب٠
 أطٝب أْ٘ باب َٔ ، ايكب١ً ٚبني بٝٓ٘ ايكرب ٚجيعٌ ، أَاَ٘ ٚايكرب ٜؿًٞ ، ْفط٘ ايكرب ع٢ً ٜؿًٞ ٚبعدٖا ، ٚأبسى

 ، ال ، ميهٔ ٚال ، قاٍ ٖٚرا ، بعٝد٠ ايػسى فك١ٝ : ٜكاٍ ٚال ، ايكرب ؾاحب ٜٚدعٛ ٜؿًٞ ٚبعدٖا ، ٚأحطٔ
 َطتعد ايػٝطإ ٚهلرا ؛ ايػسى يف ايٓاع إٜكاع ٖٞ ايهرب٣ إبًٝظ ١َُٗٚ ، ايػسى ع٢ً ٜهٕٛ َا أحسف  ايػٝطإ

 إٔ أدٌ َٔ ، ٚقسْٚا ، عدٜد٠ ضٓني ٜؿرب إٔ ٚميهٔ ، ايػسى يف ايٓاع ٜكع إٔ أدٌ َٔ نجري٠ أغٝا٤ عٔ ٜتٓاشٍ إٔ
 أععِ ٖٚرا ، ايػسى يف ايٓاع ٜكع إٔ ٖٞ - ٜكسٖا أال اهلل ْطأٍ - عٝٓ٘ قس٠ فإٕ ، ايػسى إىل ايٓٗا١ٜ يف ايٓاع ٜؿٌ

 فال ايٓاز عًٝ٘ ُٚتطًل ، اؿسٚب بعض يف ٚايتعاٜٚر ايتُا٥ِ بعض ٜطتددّ بعكِٗ فًٗرا ؛ ي٘ بايٓطب١ ٚغا١ٜ َطًٛب
 ، ٚدٌ عص اهلل دٕٚ َٔ عًٝٗا فٝعتُد ، ايتعٜٛر٠ بطبب ٖرا ٚإٔ ، ايطالح ٜؿٝب٘ ال أْ٘ اإلْطإ ٜس٣ يهٞ ، تؿٝب٘

 إٜكاعِٗ : ٖٚٛ ، َٚكؿٛدٙ غاٜت٘ إىل ٚؾٌ قد ايػٝطإ ألٕ ؛ َعازنِٗ يف تباعا ٚميٛتٕٛ ، ايتعاٜٚر ايهٌ ًٜبظ ثِ
  . ايػسى يف

  : غسٜبا تعًٝال اؿٓاب١ً عًٌ

 ٚؾدٜدِٖ ، يألَٛات ؾدٜد فٝٗا ٜهٕٛ ْبػت ٚإذا ، ُتٓبؼ ألْٗا ؛ لط١ تهٕٛ قد املكرب٠ أزض إٔ: ايسابع ايديٌٝ
  . لظ

 املٝت أيٝظ ؟ لظ املٝت ؾدٜد إٔ ع٢ً ايديٌٝ ٖٛ َا : فٝكاٍ ، بعض ع٢ً َبين بعك٘ ، باطٌ تعًٌٝ نً٘ ٖٚرا
 إمنا املٝت : ثايجا ، ايٓبؼ عدّ األؾٌ ؟ أَٛات فٝٗا ٜٓبؼ املكابس نٌ ٌٖ ؟ املٝت ٜٓبؼ َت٢ : ثاْٝا! ؟ ذات٘ يف طاٖسا

 ، األزض عٔ ايبعد نٌ بعٝد فٗٛ غريٙ أٚ ؾدٜد َٓ٘ خسج يٛ فخت٢ ، األزض عٔ بعٝد ، ايكرب يف ، ؼت ٖٛ
  . طاٖس أْ٘ ايرتاب يف ٚاألؾٌ
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  . ؾخٝذ حدٜح ٖٚٛد ٚاؿُاّ املكرب٠ إال َطذد نًٗا األزض رحدٜح ٖٛ عٓدِٖ ايؿخٝذ فايتعًٌٝ إذٕ

 اختًفٛا قد ناْٛا ٚإٕ ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ مجٗٛز إيٝ٘ ٚذٖب ، ؾخٝخ١ املكرب٠ يف ايؿال٠ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 اؾُٗٛز يهٔ ، تفاؾٌٝ عٓدِٖ ؟ ٜٓبؼ مل َا أٚ ْبؼ َا املهسٚٙ ٌٖ ؟ َهسٚٙ غري أٚ َهسٚٙ ٖٛ ٌٖ ، بِٝٓٗ فُٝا
  . زٚا١ٜ يف ٚاؿٓاب١ً ، ٚاؿٓف١ٝ ٚاملايه١ٝ ايػافع١ٝ َرٖب ٖٚٛ ، ؾخٝخ١ ايؿال٠ إٔ ع٢ً

 :أديتِٗ

 فٗراد فًٝؿٌ ايؿال٠ أدزنت٘ أَيت َٔ زدٌ فأميا ، ٚطٗٛزا َطذدا األزض يٞ دعًت ردابس حدٜح:  األٍٚ ايديٌٝ
  . طاٖس٠ أْٗا ، فٝٗا األؾٌ

 تهٕٛ فإْٗا ، ايٓذاض١ احتُاي١ٝ ٖٓاى ناْت فإذا ، ايٓذاض١ الحتُاٍ ؛ تهسٙ : قايٛا ؟ نسٖٗا َٔ عٓد نسٖت ملاذا
  . َهس١ٖٚ

  . ايتخسِٜ ع٢ً ال ، ايهسا١ٖ ع٢ً فٝخًُْٛٗا ، ايٓٗٞ فٝٗا دا٤ اييت ، ايطابك١ األدي١: ايجاْٞ ايديٌٝ

 كؿٛف عاّ ٖرا : فٝكاٍ ،( ٚطٗٛزا َطذدا األزض يٞ دعًت )عدٜح االضتدالٍ ٚأَا ، قعٝف قٍٛ ٖٚرا
 ٖرا فٝهٕٛ( ٚاؿُاّ املكرب٠ إال ، َطذد نًٗا األزض )قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، ضعٝد أبٞ عدٜح

  . ايطابل يًعُّٛ كؿؿا اؿدٜح

  : ايسادذ

 غري ؾالت٘ فإٕ ، املكرب٠ يف اإلْطإ ؾ٢ً ٚإذا ، ػٛش ال املكرب٠ يف ايؿال٠ ٚإٔ ، أعًِ ٚاهلل ، األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
  . أعًِ ٚاهلل ، ايؿال٠ ٜعٝد إٔ ًٜٚصَ٘ ، ؾخٝخ١

  .قُد ْبٝٓا ع٢ً ٚضًِ اهلل ٚؾ٢ً

 


