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  . أمجعني ٚصخب٘ آي٘ ٚع٢ً ، ضبُد ْبٝٓا ع٢ً ٚبازى ٚضًِ اهلل ٚص٢ً ، ايعاملني زب هلل اسبُد

 ايصال٠ غسٚط باب تابع

ٍيف عٛزِت٘ َضِتُس َِٜٚهِفٞ : اهلل زمح٘ قا ٌِ ِ٘ أَحِد َٚع ايَِٓف ِٝ   . ايَفِسِض يف عاِتَك

 ، ثٛبني يف صالت٘ : ٖٚٛ ، تكدّ فكد ايهاٌَ ايطرت أَا ، اجملصئ ٚايطرت ، ايهاٌَ ايطرت : ٖٚٞ ، تكدَت املطأي١ ٖرٙ
 َبٓاٖا ايٓاف١ً ألٕ ؛ صخٝخ١ صالت٘ فإٕ ايٓفٌ يف يعٛزت٘ ضاتسا ص٢ً إذا أْ٘ ، باإلمجاع ٖٚرا ، ايٓفٌ يف : ٚاجملصئ

  . ٚايتٝطري ايتخفٝف ع٢ً

 أحد ٜطرت ٚإٔ ، عٛزت٘ ٜطرت إٔ ًٜصَ٘ إْ٘ : أٟ ، عاتكٝ٘ أحد ضرت َع جيصئ أْ٘ ، اهلل زمح٘ املؤيف فأفاد ايفسض ٚأَا
  . ايعاتكني
  . ايعٓل إىل املِٓهب بني مما ايسدا٤ َٛضع : ٖٛ ٚايعاتل

  . املرٖب ع٢ً ٖٚرا ، األٜطس أٚ األمئ ايعاتل إَا ، عاتكٝ٘ ألحد ٚضاتسا ، يًعٛز٠ ضاتسا ٜهٕٛ إٔ بد ال : إذٕ

  : قٛيني ع٢ً ايعًُا٤ فٝٗا اختًف ؟ جيب ال أّ ايفسض يف ايعاتكني أحد ضرت جيب ٌٖ : املطأي١ ٖٚرٙ

 إيٝ٘ ٚذٖب ، صالت٘ تصذ حت٢ عاتكٝ٘ ٚأحد عٛزت٘ اإلْطإ ٜطرت إٔ ايفسٜض١ صال٠ يف جيب أْ٘ : األٍٚ ايكٍٛ
  . عًِٝٗ اهلل زمح١ ، َرٖبِٗ َفسدات َٔ ٖٚٛ ، اسبٓاب١ً

  : ايديٌٝ

 َٓ٘ عاتك٘ ع٢ً يٝظ ايٛاحد ايجٛب يف أحدنِ ٜصٌ ال رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، ٖسٜس٠ أبٞ عٔ- 1
  .ايبخازٟ أخسج٘د . غ٤ٞ

 ايصخٝخني أحادٜح يف نُا ، ايعاتكني بطرت أَس ، ٚضًِ آي٘ ٚع٢ً عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب بإٔ : بٗرا اضتدالهلِ ْٚٛقؼ
 ، مجٝعا ايعاتكني ضرت جيب : ٜكاٍ إٔ فإَاد غ٤ٞ َٓ٘ عاتكٝ٘ ع٢ً يٝظ ايٛاحد ايجٛب يف أحدنِ ٜصٌ ال رقاٍ فإْ٘ ،

 ٜفٝد بٌ ، ايتخسِٜ ضبٌٝ ع٢ً يٝظ اسبدٜح يف ايٓٗٞ ٚإٔ ، أحدُٖا ضرت أٚ ضرتُٖا ٜطتخب إْ٘ : ٜكاٍ إٔ ٚإَا
 : عًٝ٘ ٚبٓا٤ ، صخٝخ١ صالت٘ فإٕ ص٢ً فإٕ ، عاتكٝ٘ عٔ ناغف ٖٚٛ ٜصًٞ إٔ يإلْطإ ٜهسٙ أْ٘ ، ايهسا١ٖ
 .  يعاتكٝ٘ ضاتس ٖٚٛ ٜصًٞ إٔ ي٘ ٜطتخب

 

 َرٖب فٗٛ ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ مجٗٛز إيٝ٘ ٚذٖب ، جيب ٚال ايعاتكني أحد ضرت ٜطتخب أْ٘ : ايجاْٞ ايكٍٛ
   .عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ ضبككٞ َٔ نبري مجع ٚعًٝ٘ ، زٚا١ٜ يف ٚاسبٓاب١ً ، ٚايػافع١ٝ ٚاملايه١ٝ اسبٓف١ٝ

 عاتك٘ ع٢ً يٝظ ايٛاحد ايجٛب يف أحدنِ ٜصٌ ال رٖسٜس٠ أبٞ حدٜح يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب قٍٛ : ٚقايٛا
 .  ايٛجٛب ضبٌٝ ع٢ً ٚيٝظ ، االضتخباب ع٢ً ضبٍُٛ ٖراد غ٤ٞ َٓ٘
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 :أديتِٗ

 ٚاضعا نإ إٕ رايٛاحد ايجٛب يف ايسجٌ صال٠ يف قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل زضٞ جابس عٔ- 1
 د . طسفٝ٘ بني فخايف رَطًِ يفظ يف ٚجا٤ ، عًٝ٘ َتفلد  ب٘ فاتصز ضٝكا نإ ٚإٕ ، ب٘ فايتخف

 . عًٝ٘ َتفل" ب٘ ًَتخفا ٚاحد ثٛب يف ص٢ً "ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ- 2

 عًٝٗا زدا٤ٙ ٚضع - زؤٚع ثالث١ هلا حدٜد٠ ٖٚٞ - امِلِػجب ع٢ً ٚزداؤٙ بإشاز ص٢ً ، عٓ٘ اهلل زضٞ جابسا إٔ- 3
 ع٢ً يٝظ ، أحدُٖا ضرت أٚ ايعاتكني ضرت إٔ ع٢ً ٜدٍ ٖٚرا" َجًُو أمحُل يرياٙ ٖرا فعًت "قاٍ زجٌ ضأي٘ فًُا ،

  . االضتخباب ضبٌٝ ع٢ً ٖٛ بٌ ، ايٛجٛب ضبٌٝ

  : ايساجذ

  . َطتخبا بٌ ، ٚاجبا يٝظ أحدُٖا ضرت أٚ ايعاتكني ضرت إٔ ، ايكٍٛ ٖرا ٖٛ

 حاٍ يف ٜهٕٛ إمنا ايعاتل بطرت األَس إٔ : فازبٛاب ؟ أحدُٖا ضرت أٚ ايعاتكني ضرت َٔ اسبه١ُ َا : قا٥ٌ قاٍ فإٕ
 يٝظ ، ايٛاحد ايجٛب يف أحدنِ ٜصٌ ال رٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايسضٍٛ قاٍ ٚهلرا ؛ ٚاحد ثٛب عًٝ٘ اإلْطإ نٕٛ
 ٜهٔ مل إٕ ألْ٘ ؛ ٚاحد ثٛب عًٝ٘ نإ إذا ايعاتل بطرت ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب أَس ٚإمنا ،د غ٤ٞ َٓ٘ عاتك٘ ع٢ً

 ميهٔ ٚال ، ثباتا أغد ٜهٕٛ فإْ٘ ، ايعاتل ع٢ً ايجٛب نإ إذا ٚأَا ، عٛزت٘ فاْهػفت ضكط زمبا ، عاتك٘ ع٢ً ايجٛب
 إَا ضاتسا اإلْطإ ٜهٕٛ إٔ ، غو ٚال أمجٌ فٗٛ ، ايص١ٜٓ أخر َٔ أْ٘ : أعًِ ٚاهلل اسبه١ُ تهٕٛ ٚزمبا ، ٜطكط إٔ

 ًٜبظ إٔ : أمجٌ فأُٜٗا ، إشاز عًٝ٘ ، ضبسَا اإلْطإ نإ إذا ٚاضخا تًخظ٘ ٖٚرا ، عٛزت٘ َع ألحدُٖا ٚإَا ، يعاتكٝ٘
 حني ، ايص١ٜٓ أخر باب فُٔ ، أمجٌ ايجاْٞ إٔ غو ال ؟ مجٝعا عاتكٝ٘ ع٢ً ٜضع٘ إٔ أٚ ، عاتكٝ٘ أحد ع٢ً اإلْطإ
  . ألحدُٖا ضاتسا أٚ ، يعاتكٝ٘ ضاتسا اإلْطإ ٜهٕٛ إٔ ، ٚجٌ عص ايعاملني زب ٜدٟ بني ايٛقٛف

ًَِِخَف١ٍ ِٚخُاٍز ِدِزٍع يف ٚصالُتٗا : قاٍ ث َِ ٚ . 

  . ايكُٝص : ايدزع

  . ٚعٓكٗا زأضٗا ب٘ ربُس َا : اشبُاز

  . مجٝعا جطدٖا ع٢ً تضع٘ ، ٚازِبالٍ ٚامُلال٠٤ نايعبا٠٤ : املًخف١

 مخاز ٚعًٝٗا ، قُٝص عًٝٗا نإ إذا فإْٗا ، باملًخف١ ايطرت نُاٍ ٚحيصٌ ، ٚاشبُاز بايكُٝص ايعٛز٠ ضرت فٝخصٌ
 عٛزتٗا تٓهػف ال ٚدبافٝٗا ضجٛدٖا حاٍ يف فإْٗا ، َُال٠٤ أٚ ًَخف١ أٚ" غسغفا "يبطت فإذا ، عٛز٠ ضرتت
   .عٛزتٗا تبني ال عٓٗا دباف٢ فإذا ، عٓٗا ٜتجاف٢  ألْ٘ ؛ املػًظ١ ٚعٛزتٗا ُعجٝصتٗا ، املػًظ١

 فٗٞ ، ايهساّ ايصخاب١ عٔ َٓكٛي١ ٖٚٞ ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ عا١َ إيٝٗا ذٖب ايطرت صفات َٔ ايصف١ ٖٚرٙ
 اإلَاّ قاٍ ٚهلرا ؛ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب أصخاب َٔ مجع ٚعٔ ، ٚعا٥ػ١ عُس ٚابٔ ٚعًٞ عُس عٔ َٓكٛي١

 بكُٝص بٝتٗا يف املسأ٠ صًت فًٛ ،" ٚأضرت خري فٗٛ شاد َٚا ، ٚاشبُاز ايدزع ع٢ً عاَتِٗ اتفل ٚقد "اهلل زمح٘ أمحد
 مخازا ٚيبطت ، - ٚايهفني ايكدَني ضرت جيب ال ايساجذ ٚع٢ً - قدَٝٗا إىل ٜصٌ طٌٜٛ ٖٚٛ ، ايسضؼ إىل أنُاّ ي٘
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 ٜطُٝ٘ نُا" غسغفا "ذيو فٛم تًبظ إٔ ايهاٌَ ايطرت يهٔ ، صخٝخ١ صالتٗا فإٕ ، ٚصًت ، زأضٗا ع٢ً
  . ايهاٌَ ايطرت باب َٔ ٜهٕٛ ٖرا فإٕ ، ٚدزعٗا مخازٖا فٛم يبطت٘ فإذا ، ًَخف١ أٚ ، َُال٠٤ أٚ ، ِجالٍ أٚ ، بعضِٗ

ٍَِٛزِتٗا َضِتُس ُِٜٚجِصُئ : قا   . َع

 عًٝٗا ٜهٕٛ إٔ ؟ عٛزتٗا تطرت نٝف ، اجملصئ ايطرت ٖٛ ٖرا ايعٛز٠ ٚضرت ، ٚايهاٌَ املطتخب ايطرت ٖٛ املتكدّ ايطرت
 غطت حت٢ بػسغف أٚ بجٛب تًففت فًٛ ، غ٤ٞ َٓٗا ٜبني ٚال ، ب٘ تتًفف ثٛب عًٝٗا ٜهٕٛ أٚ ، ٚمخاز قُٝص
 يٝظ أٚ عٛز٠ ٜعترب ايػعس ٌٖ ، اجملصئ ايطرت َطترت٠ اسباٍ ٖرٙ يف تهٕٛ فإْٗا ، بدْٗا مجٝع ٚغطت ، ٚغعسٖا زأضٗا
  . املتصٌ أٚ املٓفصٌ حهِ يف نْٛ٘ يف ، اهلل زمحِٗ ايفكٗا٤ بني خالف فٝ٘ ٖرا ؟ بعٛز٠

ِقاٍ ث : ََٔ   . َأَعاَد .. َٚفُخَؼ َعٛزِت٘ بعُض اَِْهَػَف ٚ

  . جدا ١َُٗ َطا٥ٌ ٖرٙ

 عٔ ٜهٕٛ إٔ ٚإَا ، ٜطري شَٔ أٚ نجري شَٔ يف ٜهٕٛ إٔ ٚإَا ، ٜطريا أٚ نجريا ٜهٕٛ إٔ إَا ايعٛز٠ اْهػاف إٔ يٝعًِ
  : صٛز فً٘ ، عُد غري عٔ أٚ عُد

 عُد غري أٚ عُد عٔ ايهػف ٜهٕٛ إٔ إَا .  

 ٜطريا أٚ نجريا ٜهٕٛ إٔ ٚإَا .  

 ٜطري شَٔ يف أٚ نجري شَٔ يف ٜهٕٛ إٔ ٚإَا .  

  : صب١ًُ ْأخرٖا أقطاّ ذبت٘ ٖٚرا

  . عُد عٔ ايعٛز٠ نػف ٜهٕٛ إٔ : األٍٚ ايكطِ

 شَٔ يف أّ نجري شَٔ يف ، ٜطريا أّ نجريا ايهػف نإ ضٛا٤ ، باط١ً صالت٘ فإٕ ، َتعُدا عٛزت٘ اإلْطإ نػف فإذا
  . ٜطري

 ، ٚايػافع١ٝ ، املايه١ٝ َرٖب َٔ ٚاملػٗٛز اسبٓف١ٝ َرٖب فٗٛ ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ مجاٖري ٖرا إىل ٚذٖب
  . اسبٓاب١ً َرٖب ٖٚٛ

 :أديتِٗ

َّ َبِٓٞ َٜا} ٚتعاىل تبازى اهلل قٍٛ- 1 ِِ ُخُرِٚا آَد ٌِ ِعَٓد ِشََٜٓتُه  ايعًُا٤ اتفام حه٢ قد حصّ ابٔ إٔ ٚعسفٓا {ََِطِجٍد ُن
 ٖٛ عباع ابٔ ٚزأٟ ، ايصال٠ يف ايجٝاب ب٘ املساد إٔ ذنس عُٓٗا اهلل زضٞ عباع ٚابٔ ، ايعٛز٠ ضرُت ب٘ املساد إٔ ع٢ً
  . املفطسٜٔ َٔ طا٥ف١ زأٟ

 ايٓطا٥ٞ إال اشبُط١ أخسج٘د خبُاز إال حا٥ض صال٠ اهلل ٜكبٌ ال رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، عا٥ػ١ عٔ- 2
  . صالتٗا ٜكبٌ ال اهلل فإٕ ، عٛزتٗا َٔ غ٦ٝا نػفت يٛ املسأ٠ إٔ َفَٗٛ٘ ، ٚاأليباْٞ خصمي١ ابٔ ٚصخخ٘ ،

 فٗٛ ، نجري شَٔ يف نجريا االْهػاف ٜهٕٛ إٔ إَا : خيًٛ ال فٗرا ، عُد غري عٔ ايعٛز٠ تٓهػف إٔ : ايجاْٞ ايكطِ
  . االْهػاف َٛضع يف ٚنجري ايصَٔ يف نجري
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 ٖٚٛ ، املايه١ٝ َرٖب َٔ ٚاملػٗٛز ، اسبٓف١ٝ َرٖب فٗٛ ، اسباٍ ٖرٙ يف تبطٌ صالت٘ إٔ ع٢ً : ايعًِ أٌٖ فعا١َ
  . ٚاسبٓاب١ً ايػافع١ٝ َرٖب

  : ٚأديتِٗ

   .ايطابك١ األدي١- 1

  . بٛجٛدٙ صالت٘ فبطًت ، َٓ٘ ٚاالحرتاش تدازن٘ ميهٔ اْهػاف بأْ٘ عًًٛا- 2

  . ٜطري شَٔ يف نجريا ايعٛز٠ اْهػاف ٜهٕٛ إٔ : ايجاْٞ ايٓٛع

  : قٛيني ع٢ً ايعًُا٤ فٝٗا اختًف املطأي١ ٖٚرٙ

  . ايصال٠ ب٘ تبطٌ ال ، ٜطري شَٔ يف نجريا نإ إذا ، ايعٛز٠ اْهػاف إٔ : األٍٚ ايكٍٛ

  : َجاٍ

 اَسأ٠ أٚ ، عٛزت٘ غط٢ بطسع١ يهٔ ، نًٗا عٛزت٘ فباْت ، عًٝ٘ ايرٟ ايجٛب فطّٝست ايسٜذ جا٤ت ، ٜصًٞ زجٌ
 ع٢ً خالف فٝ٘ فاسبهِ ، عُد غري عٔ ، ٜطري شَٔ يف نجري اْهػاف ، فٛزا اشبُاز ٚغدت ، زأضٗا عٔ اشبُاز ضكط
  : قٛيني

 اسبٓف١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، صخٝخ١ صالت٘ فإٕ ، ٜطري شَٔ يف نجريا ، عُد غري عٔ االْهػاف نإ إذا أْ٘ : األٍٚ ايكٍٛ
  . املايه١ٝ ٚبعض ، ٚاسبٓاب١ً ٚايػافع١ٝ

 :أديتِٗ

َ٘ َفاَتُكٛا} ٚتعاىل تبازى اهلل قٍٛ- 1 ًَ ِِ ََا اي  ٚاْهػاف ، فعٌ َا غري ٚاضتطاعت٘ قدزت٘ يف يٝظ اإلْطإ ٖٚرا {اِضَتَطِعُت
  . صخٝخ١ صالت٘ فإٕ عًٝ٘ ٚبٓا٤ ، ب٘ َؤاخر غري فٗٛ ، َٓ٘ قصد غري َٔ نإ ايعٛز٠

 ي٘ إٔ طسق٘ باعتباز اسبافظ ٚذنس ، َاج٘ ٚابٔ ايدازقطين أخسج٘ ايرٟ ، عباع ابٔ حبدٜح االضتدالٍ ميهٔ- 2
 د . عًٝ٘ اضتهسٖٛا َٚا ، ٚايٓطٝإ اشبطأ ألَيت عفٞ رٖٚٛ ، أصال

 ْاح١ٝ َٔ ٜفُخؼ ال ألْ٘ ؛ عٓ٘ َعفٛا فهإ ، ٜطري شَٔ يف ، نجري ٜطري ٖرا االْهػاف بإٔ هلِ ٜطتدٍ إٔ ٚميهٔ- 3
  . ايصَٔ

 املػٗٛز يف املايه١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، ب٘ تبطٌ ايصال٠ فإٕ ، ٜطري شَٔ يف نجريا نإ إٕ ايعٛز٠ اْهػاف إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . زٚا١ٜ يف ٚاسبٓاب١ً ،

 املٓهػف١ُ ايػخص نإ ، اسباٍ ٖرٙ يف ايعٛز٠ اْهػفت فًُا ، غسط ايعٛز٠ ضرت بإٔ هلِ ٜطتدٍ إٔ ٚميهٔ- 1
 هلِ يٝظ : ٜكٍٛ ايعًُا٤ بعض ألٕ ؛ ٖرٙ بايطسٜك١ هلِ ٜطتدٍ إٔ ميهٔ ، صالت٘ تصذ فًِ ، بايػسط آت غري عٛزُت٘
  . ديٌٝ

  : ايساجذ

 فإٕ ، ٜطري شَٔ يف نجريا اْهػافا ، عُد غري عٔ عٛزت٘ اْهػفت إذا اإلْطإ ٚإٔ ، األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ أعًِ ٚاهلل
  . ٜضسٙ ال االْهػاف ٖرا ٚإٔ ، صخٝخ١ صالت٘
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  . ٜطري أٚ نجري شَٔ يف ، ٜطريا االْهػاف ٜٚهٕٛ ، عُد غري عٔ ايعٛز٠ اْهػاف ٜهٕٛ إٔ : ايجايح ايٓٛع

  : قٛيني ع٢ً خالف فٝٗا املطأي١ ٖٚرٙ

  . عًِٝٗ اهلل زمح١ اسبٓاب١ً َرٖب ٖٚٛ ، املايه١ٝ ٚبعض اسبٓف١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، ٜضس ال أْ٘ : األٍٚ ايكٍٛ

 :أديتِٗ

 ٚأِْٗ ، يًكسإٓ قَٛ٘ أقسَأ ٚنْٛ٘ ، بايٓاع ٚصالت٘ ، إضالَ٘ قص١ يف ، عٓ٘ اهلل زضٞ ، ض١ًُ بٔ عُسٚ عٔ- 1
 ٚازٚا : ايٓطا٤ َٔ اَسأ٠ فكايت ، عين اْهػفت ضجدت إذا فهٓت :" قاٍ صفسا٤ُ جب١ عًٝ٘ ٚناْت ، إَاَا قدَٛٙ

 حيهِ مل ٖٚٓا ، ايبخازٟ أخسج٘ " ب٘ فسحٞ اإلضالّ بعد فسحت فُا ، ُعُاْٝا قُٝصا يٞ فاغرَتٚا ، قاز٥هِ عٛز٠ عٓا
  . َض٢ فُٝا صالت٘ ببطالٕ

 اهلل ص٢ً ايٓيب نإ إٕ : فٝكاٍ ، قَٛ٘ يف نإ ألْ٘ ؛ عًٝ٘ ٜطًع مل ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٕ : قا٥ٌ قاٍ فإٕ
 إٔ ع٢ً ديٌٝ ُٜكس فهْٛ٘ ، عًٝ٘ ٜطًع ٚجٌ عص اهلل ، عًٝ٘ ٜطًع ميٛت ال ايرٟ فاسبٞ ، عًٝ٘ ٜطًع مل ، ٚضًِ عًٝ٘

  . صخٝخ١ صالت٘ إٔ ، نجري أٚ ٜطري شَٔ يف ٜطريا اْهػافا عٛزت٘ اْهػفت َٔ صال٠

 الْهػاف صالت٘ بإعاد٠ اإلْطإ أيصَٓا فإذا ، املاضٞ ايصَٔ يف خاص١ ، خسٚم َٔ ربًٛ ال ايفكسا٤ ثٝاب ٚألٕ- 2
  . بايػ١ َٚػك١ حسجا ذيو يف فإٕ ، عٛزت٘

 نإ فإذا ، َجً٘ ٖٚرا ، ذيو ٚغري ايٓجاض١ ٜطري عٔ ٜعف٢ ٚهلرا ؛ غايبا عٓ٘ بايعفٛ ايػسٜع١ جا٤ت مما ايٝطري إٔ- 3
  . تبطٌ ال صالت٘ فإٕ ، نجري أٚ ٜطري شَٔ يف ٜطريا االْهػاف

 إيٝ٘ ٚذٖب ، ايصال٠ ب٘ تبطٌ ، ٜطري أٚ نجري شَٔ يف ٜطريا نإ إذا ، عُد غري عٔ ايعٛز٠ اْهػاف إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 نإ إذا : ٜكٛيٕٛ ايػافع١ٝ نإ إذا - حكٝك١ غسٜب ٖٚٛ - ايػافع١ٝ َرٖب ٖٚٛ ، َرٖبِٗ َٔ املػٗٛز يف املايه١ٝ

  . ايصال٠ بطالٕ بعدّ ٖٓا ٜكٛيٛا إٔ فٝٓبػٞ ، ايصال٠ ب٘ تبطٌ ال ٜطري شَٔ يف نجريا االْهػاف

 :أديتِٗ

 ٚايهجري ايكًٌٝ فٝ٘ ٜطتٟٛ أْ٘ داّ َا : فكايٛا( ايعٛز٠ إىل ايٓظس )نايٓظس ٚايهجري ايكًٌٝ فٝ٘ ٜطتٟٛ حهِ ٖرا إٔ- 1
  . ب٘ تبطٌ ايصال٠ فإٕ نجري أٚ ٜطري شَٔ يف ٜطريا اْهػافا اْهػف فإذا

  . اسباٍ ٖرٙ يف باط١ً صالت٘ فتهٕٛ ، عٛزت٘ ضرت ٖٚٛ بايػسط ٜأت مل ٚألْ٘- 2

  : ايساجذ

 عٓ٘ ٚايعفٛ ايٝطري باغتفاز جا٤ت قد ايػسٜع١ فإٕ ، ايػسٜع١ ب٘ تأتٞ ايرٟ ٖٛ ٖرا ٚإٔ ، أعًِ ٚاهلل األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
َٔ َٛاضع يف ،  ، ْصا عٓدْا إٔ داّ َٚا ، ض١ًُ بٔ عُسٚ حدٜح عًٝ٘ ٜدٍ أْ٘ نُا ، َجًٗا ٖٚرا ، َٓٗا نجري٠ َٚٛاط

  . االْهػاف بٗرا تبطٌ ال ايصال٠ فإٕ ، نجري أٚ ٜطري شَٔ يف ٜطريا االْهػاف نإ إذا : فٝكاٍ ، ايٓص ع٢ً فايعُد٠

  . ايعٛز٠ نػف يف َطأيتإ عٓدْا بكٝت

  .؟ االْهػاف ملٛضع بايٓطب١ ٚايهجري ايكًٌٝ حد َا : األٚىل املطأي١

 .  ؟ ٚايصَٔ يًٛقت بايٓطب١ ٚايٝطري ايهجري حد َا : ايجا١ْٝ املطأي١
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  :يًُٛضع بايٓطب١ ٚايك١ً ايهجس٠ حد

 ، ايعسف إىل ٜسجع ٖٚرا ، إيٝ٘ ايٓظس ٜفخؼ ال َٚا إيٝ٘ ايٓظس ٜفخؼ َا ع٢ً ٚايِك١ً ايهجس٠ َداز إٔ : عٓدْا فاملرٖب
  . بفاحؼ فًٝظ فاحػا ٜعدٚٙ مل َٚا ، فاحؼ فٗٛ فاحػا ايٓاع عدٙ فُا

  : ذيو َجاٍ

 يٝظ َجال ايفخر ْصف يف ايعٛز٠ اْهػاف يهٔ ، فاحػا ٜعترب ايدبس َٔ ايكسَٜب ايعٛز٠ اْهػاف إٔ غو ال
 نًُا ، ايدبس فٛم َا نريو ، فاحػا ٜهٕٛ فإْ٘ ايدبس قسٜب إىل االْهػاف ازتفع نًُا ، ازتفع إذا ايعٛز٠ ناْهػاف

  . املٛضع ٚهلرا ؛ فخػا أنجس نإ ْصٍ ٚنًُا ، فخػا أقٌ فٗٛ أع٢ً نإ

 ايعسف إىل فٝ٘ ٜسجع فإْ٘ ، ضبدد غرَي ايػسٜع١ يف جا٤ َا نٌ إٔ : فازبٛاب ؟ ٚايعاد٠ ايعسف إىل زدٚٙ ملاذا : قٌٝ فإٕ
 إىل فُسدٙ فاحػا نجريا نإ إذا ، ايطبًٝني غري َٔ باشبازج ايٛض٤ٛ ْكض يف عًٝٓا َس نُا ، نجري ٖٚرا ، ٚايعاد٠
  . ايفكٗا٤ عًٝٗا ٜٓص اييت املطا٥ٌ َٔ ذيو غري إىل ، ٚايعاد٠ ايعسف إىل َسدٙ ، ايكبض يف نريو ، ٚايعاد٠ ايعسف

 ايسبع َٔ أقٌ نإ ٚإٕ ، فاحؼ فٗٛ عٛزت٘ زبع فَٛم اْهػف فإذا ، بايسبع ٜتعًل املكداز إٔ ٜسٕٚ : اسبٓف١ٝ ٚبعض
 َا ، طٝب ، ٜضس : يو ٜكٍٛ ؟ ٜضس ٌٖ َجال % 26 نإ فًٛ ، % 25 ايسبع ، ديٌٝ إىل حيتاج ٖٚرا ، بهجري فًٝظ
 ايتكسٜب ضبٌٝ ع٢ً ٖرا : قايٛا فإٕ ، ٜضس ْعِ ؟ ٜضس( ْٚصف ٚعػسٕٚ مخط١ )25.5 نإ يٛ ؟ 26 ٚ 25 ايفسم

 تػهٌ قد ايعسف إىل ايسد َٚطأي١ ، ٚايعاد٠ ايعسف إىل فٝ٘ ٜسجع ٚهلرا ؟ َت٢ إىل ، يًتكسٜب حد ال أٜضا : ْكٍٛ ،
 ٚال ، املتػدد ال ، ايٓاع أٚضاط إىل ٜسجع : فٝكاٍ ، خيتًفٕٛ ايٓاع : ٜكٍٛ ألْ٘ ؛ األٚىل اي١ًٖٛ يف اإلْطإ عٓد

 أِْٗ أٚضاطِٗ عٓد يٛجدت ايٓاع عا١َ ضأيت ٚيٛ ، إيٝ٘ ايٛصٍٛ اإلْطإ ٜطتطٝع ٚايٓظس ٚبايتتبع ، املتطاٌٖ
  . َٓضبطا ٚاضخا حهُا ٜعطْٛو

  : يًصَٔ بايٓطب١ ٚايك١ً ايهجس٠ حد

  . ايعًِ ألٌٖ نالّ فٝٗا أٜضا املطأي١ ٖرٙ

 شَٓا عدٚٙ َٚا ، نجري شَٔ فٗٛ نجريا شَٓا ايٓاع عدٙ فُا ، ٚايعاد٠ ايعسف إىل ذيو يف ٜسجع أْ٘ : عٓدْا املرٖب
  . ايػسع يف ذبدٜد ي٘ ٜأت مل ألْ٘ ؛ ٜطري شَٔ فٗٛ ٜطريا

 ؛ ديٌٝ إىل حيتاج أٜضا ٖٚرا ، ذيو َٔ أقٌ نإ َا ٚايٝطري ، ٚضٓت٘ ايسنٔ مبكداز نإ َا ٖٛ ايهجري : ٜكٛيٕٛ اسبٓف١ٝ
 فضً٘ َٔ اهلل ْطأٍ ، زاند٠ َتص١ْ صالت٘ تهٕٛ ايٓاع فبعض ، آخس غخص إىل غخص َٔ خيتًف ٚضٓت٘ ايسنٔ ألٕ

 ، َطتعج١ً صالت٘ تهٕٛ ، بايعهظ ايٓاع ٚبعض ، نا١ًَ املطتعجٌ صال٠ َجٌ ي٘ بايٓطب١ ايسنٔ فٝهٕٛ ، ايعظِٝ
  . أضبط اسبٓاب١ً ذنس َٚا ، فٝ٘ ايضبط صعب ٚهلرا ؛ صالت٘ يف اشباغع نتطبٝخات فسنٓ٘

ِثٍٛب يف َص٢ًَ أٚ : قاٍ ث ٍّ   . أعاَد .. عًٝ٘ ََُخَس

   .ٜعٝد فإْ٘ ضبسّ ثٛب يف ص٢ً إذا

 أٚ عٓ٘ املٓٗٞ فطاد ٜكتضٞ ايٓٗٞ ٌٖ )ٖٚٞ ، أصٛي١ٝ َطأي١ ع٢ً تٓبين املطأي١ ٖٚرٙ ، ببعض بعضٗا ٜستبط ايػسٜع١
 :أقٛاٍ ع٢ً ، اهلل زمحِٗ ٚايفكٗا٤ األصٛيٕٝٛ فٝٗا اختًف املطأي١ ٖٚرٙ ( ال
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 ٖٚرا ، املهًف فعً٘ إذا فاضدا ٜهٕٛ فإْ٘ عٓ٘ ْٗٞ َا فهٌ ، َطًكا عٓ٘ املٓٗٞ فطاد ٜكتضٞ ايٓٗٞ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . ايظاٖس١ٜ َرٖب ٖٚٛ ، اسبٓاب١ً ٚأنجس املايه١ٝ إيٝ٘ ذٖب

  : ديًِٝٗ

ِٞ َكتض٢ نإ فإذا ، ايفطاُد ايٓٗٞ َكتض٢ فإٕ ، ايٓٗٞ َكتض٢ ٖٛ ٖرا إٔ- 1  عٓ٘ َٓٗٞ نٌ ٜػٌُ فإْ٘ ايفطاَد ايٓٗ
  . املعاَالت َٔ نإ أٚ ايعبادات َٔ نإ ضٛا٤ ،

  . املعاَالت دٕٚ ايعبادات يف نإ إذا ايفطاد ٜكتضٞ ايٓٗٞ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ

  : ديًِٝٗ

 َٚعص١ٝ طاع١ نْٛ٘ ٚاحد إٓ يف ٚاحد فعٌ يف جيتُع إٔ ميهٔ ٚال ، َعص١ٝ عٓ٘ ٚاملٓٗٞ ، ٚطاع١ قسب١ ايعباد٠ إٔ- 1
 ايعبادات يف ٖرا ، فتطاقطا فتصادَا َٚعص١ٝ طاع١ فٝ٘ اجتُع أْ٘ ٖرا فُع٢ٓ ، ٚاحد إٓ يف ٚايٓٗٞ األَس تٛج٘ فإذا ،
  . ٚطاع١ قسب١ يٝطت املعا١ًَ ألٕ ؛ فُٝهٔ املعاَالت أَا ،

 ْٚطب٘ ، ايفطاد ٜكتضٞ ال فإْ٘ غريٙ إىل عاد ٚإٕ ، ايفطاد اقتض٢ عٓ٘ املٓٗٞ ذات إىل عاد إٕ ايٓٗٞ إٔ : ايجايح ايكٍٛ
  . األنجس إىل ْطب٘( ايتخسٜس طبتصس صاحب )ايُفُتٛحٞ

  : ايساجذ

  : ايتايٞ ٜكاٍ إٔ

  . ايفطاد ٜكتضٞ فإْ٘ عٓ٘ املٓٗٞ ذات إىل ايٓٗٞ عاد إٕ : أٚال

 :أديتِٗ

 فٗٛ أٟ د زد فٗٛ أَسْا عًٝ٘ يٝظ عُال عٌُ َٔ رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، عٓٗا اهلل زضٞ عا٥ػ١ عٔ- 1
 ال ٚاملسدٚد ، َسدٚدا ٜهٕٛ فإْ٘ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ، زضٛي٘ ٚأَس اهلل أَس عًٝ٘ يٝظ عُال عٌُ فُٔ ، َسدٚد
  . َٛجٛد غري نأْ٘ ، ي٘ ٚجٛد ٚال ، ي٘ حهِ

  . إيٝٗا ايٓٗٞ تٛج٘ حُٝٓا ايعكٛد بعض بفطاد حهُٛا ، عِٓٗ اهلل زضٞ ايهساّ ايصخاب١ إٔ- 2

 إال نرا تبٝعٛا ال : ايسب١ٜٛ األصٓاف يف قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب ألٕ ؛ ايسبٟٛ ايعكد بفطاد حهُٛا : فُجال
  . ايفطاد ٜكتضٞ فإْ٘ عٓ٘ املٓٗٞ ذات إىل ايٓٗٞ عاد فإذا ، ايفطاد ايٓٗٞ َٔ عِٓٗ اهلل زضٞ ففُٗٛا ، بهرا

  : أغٝا٤ َٔ خيًٛ فال عٓ٘ املٓٗٞ غري إىل عاد إذا ٚأَا

  . ٚصف٘ إىل ٜعٛد إٔ : األٍٚ

   .ايفطاد ٜكتضٞ أْ٘ ع٢ً : فازبُٗٛز

ٍّ عٓ٘ خازج أَس إىل ٜعٛد إٔ : ايجاْٞ   . ي٘ َالش

  . ايفطاد ٜكتضٞ أْ٘ : فازبُٗٛز

  . ايفطاد ٜكتضٞ ال : اسبٓف١ٝ
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 فإٕ ، اإلْطإ صاَٗا إذا : ازبُٗٛز قاٍ ، ايعٝدٜٔ ّٜٛ صٝاّ عٔ ايٓٗٞ جا٤ قد فإْ٘ ، ايعٝد ّٜٛ بصٝاّ : ي٘ َٚجًٛا
 َتعًكا ٜبك٢ يهٓ٘ ، ْفط٘ ايّٝٛ يف ٜفطدْٚ٘ ، باير١َ َتعًكا ٜبك٢ أْ٘ باعتباز ٜصخخْٛ٘ ٚاسبٓف١ٝ ، فاضدا ٜعترب ايصّٛ

  . ذَت٘ يف

ٍّ غرِي عٓ٘ خازٍج أَس إىل ٜعٛد إٔ : ايجايح   . ي٘ َالش

 َٚجٌ ، اسبسٜس نجٛب ، احملسّ ايجٛب يبظ : َٚجٌ ، املػصٛب باملا٤ ايٛض٤ٛ : َٚجٌ ، املػصٛب١ ايداز يف ايصال٠ : َجٌ
 خازٍج ألَس عاد فايٓٗٞ ، ايسجٌ ثٛب يف املسأ٠ ٚصال٠ ، املسأ٠ ثٛب يف ايسجٌ ٚصال٠ ، صٛز فٝ٘ ايرٟ ايجٛب يبظ: 

  . ي٘ َالشّ غري ، عٓ٘

ِّ بفعً٘ آثِ يهٓ٘ ، ايفطاد ٜكتضٞ ال ٖٓا ايٓٗٞ إٔ ع٢ً : ايعًِ أٌٖ فجُٗٛز  ألْ٘ ؛ آثِ ٖٚٛ صخٝذ ايفعٌ ، احملس
  . بفعً٘ خايف

  . ايفطاد ٜكتضٞ ايصٛز٠ ٖرٙ يف ايٓٗٞ إٔ : اسبٓاب١ً َرٖب

 ، صفت٘ إىل أٚ ، عٓ٘ املٓٗٞ ذات إىل عاد ضٛا٤ ، َطًكا ايفطاد ٜكتضٞ ايٓٗٞ إٔ اسبٓاب١ً َرٖب إٔ ْعسف : عًٝ٘ بٓا٤
 تفصٌٝ فعٓدِٖ ، صٛز يف إال ، ال ٚازبُٗٛز ، ي٘ َالشّ غري عٓ٘ خازج أَس إىل أٚ ، ي٘ َالشّ عٓ٘ خازج أَس إىل أٚ
   .املطا٥ٌ ٖرٙ يف

  : املؤيف نالّ ْأخر عًٝ٘ بٓا٤

ٍثٍٛب يف َص٢ًَ أٚ : قا ٍّ   .َأَعاَد .. عًٝ٘ ََُخَس

  . يهطب٘ ضبسَا ٜهٕٛ إٔ ٚإَا ، يٛصف٘ ضبسَا ٜهٕٛ إٔ ٚإَا ، ٚذات٘ يعٝٓ٘ ضبسَا ٜهٕٛ إٔ إَا ايطاتس ايجٛب إٔ يٝعًِ

  . باط١ً املرٖب ع٢ً فصالت٘ ، ب٘ ٚص٢ً حسٜس ثٛب اإلْطإ يبظ فإذا ، اسبسٜس ثٛب َجٌ : يعٝٓ٘ احملسّ

 ، صٛز عًٝ٘ ثٛب يف ص٢ً يٛ َٚجًُا ، ايسجٌ ثٛب يف ٚاملسأ٠ ، املسأ٠ ثٛب يف ايسجٌ ص٢ً يٛ َجًُا : يصفت٘ احملسّ
  . َطبٌ ثٍٛب أٚ

  . َطسٚم َاٍ بعني ٚاملػرت٣ ، ٚاملػصٛب ، املطسٚم َجٌ : يهطب٘ احملسّ

  . اهلل زمحِٗ األصخاب ذنسٖا ايصٛز ٖرٙ

  .أمجعني ٚصخب٘ آي٘ ٚع٢ً ضبُد ْبٝٓا ع٢ً ٚضًِ اهلل ٚص٢ً

 


