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  . أمجعني ٚصخب٘ آي٘ ٚع٢ً ، ستُد ْبٝٓا ع٢ً ٚبازى ٚضًِ اهلل ٚص٢ً ، ايعاملني زب هلل اذتُد

 ايصال٠ غسٚط باب تابع
ٍاهلل زمح٘ قا : ُٙ ٍُ ايصال٠ِ يف ُِٜٚهَس   . ايَطِد

 ٚاملهسٖٚات ، بايًباع املتعًك١ األحهاّ بعض ٜرنس إٔ فٓاضب ، ايعٛز٠ ضرت غسط يف اآلٕ ٜتهًِ اهلل زمح٘ املؤيف
  . ايصال٠ مبهسٖٚات تتعًل اييت املطا٥ٌ َٔ مج١ً عٔ فتهًِ ، ايصال٠ يف ُيبُطٗا ٚاحملسَاِت

ٌَ إىل أع٢ً َٔ ايػ٤ٞ ْٚصٍٚ ِإزخا٤ : يػ١ ايطدٍ  أْصٍ إْ٘ أٟ ، نرا ع٢ً ايطتاز ُأضدٍ : ٜكاٍ ٚهلرا ؛ ي٘ ضاتسا أضف
  . ي٘ ضاتسا أضفٌ أع٢ً َٔ

 ٖٚرا ، حهُ٘ يف اختًفٛا ايتعسٜف يف اختالفِٗ ع٢ً ٚبٓا٤ ؛ عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًُا٤ فٝ٘ اختًف : اصطالحا ايطدٍ
   .عًٝ٘ اذتهِ ضٝطتطٝع فإْ٘ ايطدٍ َا١ٖٝ اإلْطإ تصٛز فإذا( تصٛزٙ عٔ فسع ايػ٤ٞ ع٢ً اذتهِ )ٜكاٍ نُا

 أٚ ، ايعاتكني أحد ع٢ً ي٘ ضِ غري َٔ ، ايهتفني ع٢ً أٚ ، ايسأع ع٢ً ايجٛب ٚضع ٖٛ ايطدٍ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
 ، اذتٓاب١ً َرٖب ٖٚٛ ، ايػافع١ٝ ٚبعض ، ٚاملايه١ٝ اذتٓف١ٝ َرٖب فٗٛ ، ايعًِ أٌٖ مجٗٛز إيٝ٘ ٚذٖب ، بايٝدٜٔ

 . اإلضالّ غٝذ اختٝاز ٖٚٛ ، عًِٝٗ اهلل زمح١

 يف ٚاذتٓاب١ً ايػافع١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، اإلضباٍ مبع٢ٓ فٝهٕٛ ، ٚإْصاُي٘ ايجٛب طسف إزخا٤ ٖٛ ايطدٍ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . زٚا١ٜ

 عٓ٘ َٓٗٞ ٚاإلضباٍ ، ايعًِ أٌٖ عا١َ عًٝ٘ ملا شتايف إْ٘ : "ٚقاٍ ، ايكٍٛ ٖرا اهلل زمح٘ اإلضالّ غٝذ اْتكد ٚقد
  . اإلضباٍ ٚبني ايطدٍ بني فسم فٗٓاى" ستسّ ايصخٝذ ع٢ً ٖٚٛ ، ايعًِ أٌٖ باتفام

 ايجٛب داخٌ ُٖٚا ٜٚطذد فرينع ، ٜدٜ٘ خيسج إٔ غري َٔ ، بجٛب اإلْطإ ًٜتخف إٔ ٖٛ ايطدٍ إٔ : ايجايح ايكٍٛ
  . اهلل زمح٘ األثري ابٔ ٚزدخ٘ ، اذتٓف١ٝ بعض إيٝ٘ ٚذٖب ،

  : ٚدٗني َٔ َٓتكد أٜطا ٖٚرا

  . اهلل غا٤ إٕ ٚضٝأتٞ ، ايًػ١ أٌٖ عٓد ايصُا٤ اغتُاٍ بتعسٜف يًطدٍ تعسٜف ٖرا إٔ : األٍٚ

 الغتُاٍ ٚذنس ، حهُا يًطدٍ فرنس ، حهُا َُٓٗا ٚاحد يهٌ ذنس قد ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ : ايجاْٞ
ٍَ ٖٛ ايصُا٤ اغتُاٍ ٜهٕٛ إٔ ميهٔ فال ، حهُا ايصُا٤ ٍُ ٜهٕٛ ٚإٔ ، ايطد ٍَ ٖٛ ايطد   . ايصُا٤ اغتُا

  : ايسادذ

 َٔ ، طسفٝ٘ ٜٚسخٞ ، نتفٝ٘ ع٢ً أٚ ، زأض٘ ع٢ً ثٛب٘ اإلْطإ ٜطَع إٔ ٖٛ ايطدٍ ٚإٔ ، أعًِ ٚاهلل األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 .  ٜطُُٗا أٚ جيُعُٗا إٔ غري
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  : ايطدٍ حهِ

  : ٚصٛزت٘ َعٓاٙ عسفٛا إٔ بعد ، أقٛاٍ ع٢ً عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًُا٤ فٝ٘ اختًف

 َرٖب ٖٚٛ ، ٚايتابعني ايصخاب١ عا١َ إيٝ٘ ذٖب : ايعًِ أٌٖ بعض قاٍ ، ستسّ ايصال٠ يف ايطدٍ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . املفسدات َٔ ٖٞ زٚا١ٜ يف ٚاذتٓاب١ً ، يًدٝال٤ نإ إذا ايػافع١ٝ

  . يًدٝال٤ نإ إذا : قايٛا ٚهلرا ؛ إضباٍ أْ٘ ع٢ً بٓا٤ عًٝ٘ ضٝخهُٕٛ ايػافع١ٝ ، اآلٕ ٚاْعس

 :أديتِٗ

 ايسدٌ ٜػطٞ ٚإٔ ، ايصال٠ يف ايطدٍ عٔ ٢ْٗ" ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل زضٞ ٖسٜس٠ أبٞ عٔ- 1
 ضعف٘ َٔ فُِٓٗ ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ فٝ٘ اختًف اذتدٜح ٖٚرا ، َاد٘ ٚابٔ ٚايرتَرٟ داٚد أبٛ زٚاٙ" فاٙ

 ، غانس أمحد ٚايػٝذ ، ٚاذتانِ ايطٝٛطٞ صخخ٘ ٚممٔ ، اهلل زمح٘ املٓرز ابٔ : ضعف٘ فُُٔ ، صخخ٘ َٔ َِٚٓٗ ،
  . ايصخ١ إىل بٗا ٜستكٞ قد ، غٛاٖد زتُٛع١ ٚيًخدٜح ، مجٝعا عًِٝٗ اهلل زمح١ األيباْٞ ٚايػٝذ

 عًٝ٘ بٓا٤ ، ايتخسِٜ ٜكتطٞ ٚايٓٗٞ ، ايصال٠ يف ايطدٍ عٔ ٢ْٗ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ : االضتدالٍ ٚد٘
  . ايصال٠ يف جيٛش ٚال ، ستسّ فايطدٍ

 َٔ خسدٛا ، ايٝٗٛد نأِْٗ "فكاٍ ، ثٝابِٗ ضديٛا قد ، ٜصًٕٛ قَٛا فسأ٣ خسج أْ٘ ، عٓ٘ اهلل زضٞ عًٞ عٔ- 2
 ثٛب٘ ضادال ص٢ً َٔ غب٘ ، عٓ٘ اهلل زضٞ فعًٞ : قايٛا ، صخٝذ بإضٓاد ٚايبٝٗكٞ غٝب١، أبٞ ابٔ زٚاٙ" ُفٗسِٖ
  . حساَا ايفعٌ ٖرا ٜهٕٛ إٔ ٜكتطٞ ٚذيو ، ٚايتٓفري ايرّ ٚد٘ ع٢ً ٜأتٞ إمنا بايٝٗٛد ٚايتػبٝ٘ ، بايٝٗٛد

 َٔ ٖٛ فُٝا بايهفاز ايتػب٘ إٔ ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ عٓد املكسز َٚٔ ، عباداتِٗ يف ايٝٗٛد فعٌ َٔ أْ٘- 3
 بصف١ أٚ ، بًباع أٚ ، بعٌُ املطًُٕٛ تػب٘ إذا ٚهلرا ؛ عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ باتفام ، حساّ دِٜٓٗ خصا٥ص

 شتتص ألْ٘ ؛ حساَا ٜهٕٛ ايتػب٘ ٖرا فإٕ ، غريِٖ أّ ْصاز٣ أّ ٜٗٛدا ناْٛا ضٛا٤ ، ايهفاز عٓد عباد٠ ٖٞ ، غعس
   .عباداتِٗ َٔ بعباد٠

 املرٖب ٖٚٛ ، ايػافع١ٝ ٚبعض ، املايه١ٝ ٚبعض ، اذتٓف١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، َهسٚٙ ايصال٠ يف ايطدٍ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . اذتٓاب١ً عٓد

 :أديتِٗ

 بعض إٔ ذيو ع٢ً ٚايديٌٝ ، ايتخسِٜ ع٢ً ٜدٍ ال اذتدٜح إٕ : ٚقايٛا ، ٖسٜس٠ أبٞ حدٜح ، ايطابل اذتدٜح- 1
 ابٔ ٚعٔ ، دابس عٔ ايرتخٝص ْكٌ فكد ، فعً٘ ٚبعطِٗ ، ايطدٍ يف زخص ، عِٓٗ اهلل زضٞ ٚايتابعني ايصخاب١

 ٚايتابعني ايصخاب١ َٔ طا٥ف١ ، ضرئٜ ٚابٔ ، ايٓدعٞ ٚعٔ ، زباح أبٞ بٔ عطا٤ ٚعٔ ، ايبصسٟ اذتطٔ ٚعٔ ، عُس
  . فعًٛٙ ملا حساَا ايطدٍ نإ يٛ : فكايٛا ،

َٟ إٔ- "2  ٚدٛد أبٛداٚد أخسد٘ " اهلل زمح٘ زباح بٔ عطا٤ ٖٚٛ ، ٜطدٍ نإ ، ٖسٜس٠ أبٞ عٔ يًخدٜح ايساٚ
 ، يًهسا١ٖ ايٓٗٞ إٔ ع٢ً ٜدٍ فٗرا ، ٜطدٍ ٖسٜس٠ أبٞ عٔ يًخدٜح ايساٟٚ ٖٚٛ عطا٤ٌ نإ ٚإذا ، ت١ُٝٝ ابٔ اضٓادٙ

  . عٓ٘ اهلل زضٞ ، ضدٍ ملا يًتخسِٜ نإ ٚيٛ
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  : أٚد٘ َٔ عطا٤ بفعٌ االضتدالٍ ٖرا ْٛقؼ ٚقد

 اذتدٜح ٜبًػ٘ إٔ قبٌ ٖرا ٜهٕٛ إٔ إَا .  

 مبا ال ايساٟٚ ز٣ٚ مبا ايعرب٠ )إٔ عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ عٓد ايكاعد٠ فإٕ ، اذتدٜح بًػ٘ قد أْ٘ فسض ٚع٢ً 
 ايساٟٚ ٜسٜٚ٘ مبا ايعرب٠ إٔ ، ايعًِ أٌٖ ستككٞ َٔ ٚنجري ، أمحد اإلَاّ زأٟ ٖٚرا ، بسأٜ٘ ال مبسٜٚ٘ فايعرب٠( زأ٣

 ، َعصّٛ غري ٖٚٛ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ، َعصّٛ عٔ ٜسٟٚ ألْ٘ ؛ ٚخيايف٘ أَسا ايساٟٚ ٜسٟٚ فكد ، بفعً٘ ال
   .ب٘ فٝعٌُ ذيو غري إىل ، عاَا اذتدٜح نإ إذا شتصص أْ٘ ٜعٔ أٚ ، ْاضذ أْ٘ ٜعٔ ، آخس ْص ٜبًػ٘ فكد

  . زٚا١ٜ يف ٚاذتٓاب١ً ، املايه١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، حساَا ٚال َهسٖٚا يٝظ ايطدٍ إٔ : ايجايح ايكٍٛ

 :أديتِٗ

  . ضعٝف حدٜح ْكٌ ايرٟ ٚاذتدٜح ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب عٔ ْص فٝ٘ ٜجبت مل أْ٘- 1

 صخذ فُٔ ، اذتدٜح صخذ ايعًِ أٌٖ بعض ألٕ ؛ ٜصذ ال االضتدالٍ ٖرا بإٔ : األٍٚ ايكٍٛ أصخاب ٚأداب
  . حذٝت٘ ٜس ٚمل ، ب٘ ٜعٌُ مل ٜصخخ٘ مل َٚٔ ، حذ١ ٚزآٙ ، ب٘ عٌُ اذتدٜح

 ٚعٔ ، عُس ابٔ عٔ َٓكٍٛ فتذٜٛصٙ ، فعً٘ ٚبعطِٗ ، دٛشٚٙ فكد ، ٚايتابعني ايصخاب١ بعض عٔ َٓكٍٛ أْ٘- 2
 ايصخاب١ َٔ زتُٛع١  عٔ َٓكٍٛ فٗٛ ، ٚاذتطٔ ، زباح أبٞ بٔ عطا٤ ٚعٔ ، إبساِٖٝ ٚعٔ ، ضرئٜ ابٔ ٚعٔ ، دابس

  . ادتٛاش ع٢ً ٜدٍ فٗرا ، ٚايتابعني

  : ايسادذ

 حُٝٓا ، عٓ٘ اهلل زضٞ عًٞ ٚنالّ ، اذتدٜح صذ إذا ، ايٓصٛص ظٛاٖس إٔ يٞ ٜبدٚ يهٔ ، ٜصعب ٖرا يف ايرتدٝذ
 خاص١ ، حساَا ايفعٌ ٜهٕٛ إٔ ٜكتطٞ ٖرا ، بايٝٗٛد املدتص١ ايعبادات َٔ ٚنْٛ٘ ، صالت٘ يف ثٝاب٘ ضدٍ َٔ زأ٣
 َٔ ، اإلضالّ غٝذ دٛدٙ بإضٓاد ، ٚغريٙ أمحد اإلَاّ عٓد ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب عٔ ثبت َا ٜعطدٙ أْ٘

 : اهلل زمح٘ اإلضالّ غٝذ ذنس ٚنُاد َِٓٗ فٗٛ بكّٛ تػب٘ َٔ رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، عُس ابٔ حدٜح
 ٖرا إٔ ع٢ً ٜدٍ ٖٚرا ، باهلل ٚايعٝاذ ، بِٗ املتػب٘ نفس ٜكتِض مل إٕ ، ايتخسِٜ ٜكتطٞ اذتدٜح ٖرا أحٛاٍ أقٌ إٔ

  . مبهسٚٙ ٚيٝظ حساّ ايفعٌ

 َطأي١ ٖرٙ ؟ فٝ٘ ايٝدٜٔ إدخاٍ غري َٔ ، ايهتفني ع٢ً ايسدايٞ( املػًذ )َٚجً٘ ، ايَكبا٤ طسح ذيو يف ٜدخٌ ٌٖ
  : قٛيني ع٢ً ، أٜطا ٚاملتأخسٕٚ املتكدَٕٛ فٝٗا اختًف

 ٚال املهسٚٙ ايطدٍ َٔ يٝظ ، فٝ٘ ايٝدٜٔ إدخاٍ ٚعدّ ، ايهتفني ع٢ً ، املػًذ َٚجً٘ ايكبا٤ طسح إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . عجُٝني ابٔ ٚغٝدٓا اإلضالّ غٝذ اختٝاز ٖٚٛ ، اذتٓف١ٝ ٚبعض ، اذتٓاب١ً إيٝ٘ ٚذٖب ، احملسّ

 :أديتِٗ

  . ايػهٌ ٖرا ع٢ً ًٜبظ عاد٠ ، ُيبط٘ طسٜك١ ٖرٙ ايًباع ٖرا إٔ- 1

 زؤٚضِٗ ع٢ً أٚ ، أنتافِٗ ع٢ً طسحا ايجٛب ٜطسحٕٛ فايٝٗٛد ، ًٜبطْٛٗا اييت ايٝٗٛد ثٝاب ٜػب٘ ال أْ٘- 2
  .ٜٚرتنْٛ٘
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 ع٢ً ٜطعْٛٗا فِٗ ، عٓدِٖ اآلٕ إىل َٛدٛد٠ ، هلِ ايطابك١ ايصٛز بعض أٚ ، اآلٕ ملعابدِٖ ايصٛز ٚبعض
 ع٢ً املػًذ أٚ ايبػت طسح ٜػب٘ ال ٖٚٛ ، اآلٕ إىل ، َٚسخا٠ ٚايػُاٍ ايُٝني ع٢ً َدال٠ّ ٜٚرتنْٛٗا ، زؤٚضِٗ
  . ايَكبا٤ أٚ ، ايهتفني

  . َٓ٘ فُٓعٛا ، ايطدٍ ٜػب٘ أْ٘ ٚزأٚا ، اهلل زمح٘ شٜد أبٛ بهس ايػٝذ اختٝاز ٖٚٛ ، َهسٚٙ أْ٘ إىل : اذتٓف١ٝ ٚذٖب

ِقاٍ ث : ٍُ َُا٤ِ ٚاغتُا   . ايَص

ًِبط١ ، ايصُا٤ ايًبط١ اغتُاٍ أٟ  زمح١ ايعًِ أٌٖ فٝ٘ اختًف مما أٜطا ٖٚٞ ، ايًباع أْٛاع َٔ ْٛع ٖرٙ ايصُا٤ُ ٚاي
  . ٚايصف١ ايصٛز٠ ْاح١ٝ َٔ ، عًِٝٗ اهلل

  . األٜطس ايعاتل ع٢ً طسفٝ٘ ٚزد بايجٛب االيتخاف ٖٛ : األٍٚ ايكٍٛ

 ٚزادا ، بايجٛب َتكٓعا تًكاٙ ، ايربد يف خاص١ ، ٖرا بايػهٌ ًٜبطٕٛ ٚايبانطتإْٝٛ األفػإ ، اآلٕ تالحعٕٛ ٚيٛ
 عا١َ تعسٜف ٖٛ ٖرا إٔ ، اهلل زمح٘ اإلضالّ غٝذ ٚذنس ، حتت٘ َٔ طايع١ ٜٚداٙ ، غايبا ايٝطس٣ دٗت٘ ع٢ً أطساف٘
  . ايصُا٤ الغتُاٍ ايفكٗا٤

 ع٢ً ٚطسف٘ ، األمئ إبط٘ حتت ايسدا٤ ٚضط جيعٌ إٔ ٖٚٛ ، االضطباع صٛز٠ ع٢ً ايصُا٤ اغتُاٍ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . عًِٝٗ  اهلل زمح١ اذتٓاب١ً إيٝ٘ ٚذٖب ، األٜطس عاتك٘

 ايجٛب فهإٔ ، ٜدٜ٘ خيسج إٔ غري َٔ ، بايجٛب اإلْطإ ًٜتخف إٔ ٖٛ ايصُا٤ باغتُاٍ املساد إٔ : ايجايح ايكٍٛ
  . متاَا األصِ َجٌ فٗٛ ، َٓٗا ٜدٜ٘ خيسج فتخات ي٘ يٝظ ، أصِ عًٝ٘ ايرٟ

  . اذتٓاب١ً إيٝ٘ ذٖب ٚايجاْٞ ، ايفكٗا٤ عا١َ إيٝ٘ ذٖب ٚاألٍٚ ، ايًػ١ أٌٖ إيٝ٘ ذٖب األخري ايكٍٛ

  : ايسادذ

 : فادتٛاب ؟ ايًػ١ أٌٖ بكٍٛ ٜؤخر أال : قا٥ٌ قاٍ فإٕ ، أعًِ ٚاهلل ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايفكٗا٤ عا١َ إيٝ٘ ذٖب َا ٖٛ
 عًٝ٘ اهلل ص٢ً ٚايٓيب ، ٚايفك٘ ايػسٜع١ ٚعًُا٤ ، ايػسع أٌٖ ِٖ ، ايػسع١ٝ األيفاظ يف بكٛي٘ ٜؤخر ايرٟ إٕ ، ال

 ايتعسٜفات مجٝع : فُجال ، نجري ٖٚرا ، ايػسٜع١ يف األخص املع٢ٓ ب٘ ٜٚسٜد ، ايًػ١ يف َع٢ٓ ي٘ بًفغ ٜأتٞ قد ، ٚضًِ
 أزاد ايػسٜع١ صاحب فٗٓا ، ايػسعٞ االصطالحٞ ايتعسٜف َٔ أٚضع ايًػٟٛ ايتعسٜف ٜهٕٛ - َٓٗا ايٓادز إال- 

  . ايًػ١ أٌٖ َرٖب يف باملع٢ٓ ٚيٝظ ، ايفكٗا٤ ذنسٙ ايرٟ باملع٢ٓ فٓأخر ، األخص املع٢ٓ

  : ايصُا٤ اغتُاٍ حهِ

 ، ايفكٗا٤ ذنسٙ ايرٟ ايتفطري ع٢ً حهُ٘ ْٚأخر ، ايًػ١ أٌٖ ذنسٙ ايرٟ ايتفطري ع٢ً حهُ٘ ْأخر ايصُا٤ اغتُاٍ
 ٚايػافع١ٝ ٚاملايه١ٝ اذتٓف١ٝ نسٖ٘ فكد ، مجٝعا ادتُٗٛز عٓد َهسٚٙ فٗٛ ، ايًػ١ أٌٖ ذنسٙ ايرٟ ايتفطري ع٢ً أَا

 إىل فٝ٘ حيتاج َا يإلْطإ ٜعسض قد ألْ٘ ؛ ايًػ١ أٌٖ ذنسٖا اييت ايصف١ ع٢ً ، ايصُا٤ اغتُاٍ نسٖٛا ، ٚاذتٓاب١ً
َّ َٔ ، املهتٛف َجٌ اذتاٍ ٖرٙ يف ألْ٘ ؛ ْفط٘ عٔ ٜدافع إٔ ٜطتطٝع فال ، ايدفع  ع٢ً أَا ، غريٖا أٚ ضباٍع أٚ ٖٛا
 .  ايفكٗا٤ ذنسٙ ايرٟ املع٢ٓ
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  : ايصُا٤ اغتُاٍ عٔ ايٓٗٞ َٔ اذته١ُ

 إَا ، عًٝ٘ ٚيف٘ ، ٚاحد بجٛب اإلْطإ اغتٌُ إذا ، ايعٛز٠ نػف َع١ٓ ٚإَا ، ايعٛز٠ نػف إَا فٝ٘ ايصُا٤ اغتُاٍ
 إىل قطعا ٜؤدٟ نإ ٚإذا ، حساّ فٗٛ يًعٛز٠ نػف فٝ٘ نإ فإٕ ، يريو َع١ٓ ٜهٕٛ أٚ ، يعٛزت٘ نػف فٝ٘ ٜهٕٛ إٔ

 يًعٛز٠ نػف فٝ٘ ٚيٝظ ، ايعٛز٠ يهػف َع١ٓ نإ إذا اإلغهاٍ إمنا ، فٝ٘ إغهاٍ ال ٖٚرا ، حساّ فٗٛ ايعٛز٠ نػف
  : خالف ففٝ٘ ،

 زمح١ ايعًِ أٌٖ مجٗٛز إيٝ٘ ٚذٖب ، َهسٚٙ فٗٛ ، ايعٛز٠ الْهػاف َع١ٓ نإ إذا ايصُا٤ اغتُاٍ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . ٚاذتٓاب١ً ٚايػافع١ٝ املايه١ٝ َرٖب فٗٛ ، عًِٝٗ اهلل

 :أديتِٗ

 إىل ٜفض مل إٕ يهٔ ، َع١ٓ األصٌ يف ٖٛ ، َهسٚٙ فٗٛ إيٝ٘ ٜفض مل فإٕ ، ايهػف َع١ٓ ألْ٘ عٓ٘ ايٓٗٞ إٔ- 1
  . َهسٚٙ فٗٛ ايهػف

  . حساَا فٝهٕٛ ، ايهرب أٌٖ يبظ غايبا أْ٘- 2

   .َهسٖٚا ٜهٕٛ إٔ ال ، حساَا ٜهٕٛ إٔ ٜكتطٞ فإْ٘ ، ايهرب ألٌٖ يبطا نإ إذا ألْ٘ ؛ ضعٝف تعًٌٝ ٖٚرا

 ، زٚا١ٜ يف ٚاذتٓاب١ً ، اذتٓف١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، حساّ ايعٛز٠ الْهػاف َع١ٓ نإ إذا ايصُا٤ اغتُاٍ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . حذس ٚابٔ ، ت١ُٝٝ ابٔ اإلضالّ غٝذ ٚاختٝاز ، ايٟٓٛٚ اختٝاز ٖٚٛ

 :أديتِٗ

 عٔ َسٟٚ ٖٚٛ ، عًٝ٘ َتفل" ايصُا٤ِ اغتُاٍ عٔ ٢ْٗ "ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، ارتدزٟ ضعٝد أبٞ عٔ- 1
  . ايتخسِٜ ٜكتطٞ ٚايٓٗٞ : قايٛا ، عُس ٚابٔ ٖسٜس٠ أبٞ

 فًٝصٌ ثٛبإ ألحدنِ نإ إذا - ر ايساٟٚ غو - عُس أٚ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ عُس ابٔ ز٣ٚ َا- 2
 غٝذ صخخ٘ ٚاذتدٜح ، أبٛداٚد أخسد٘د ايٝٗٛد اغتُاٍ ٜػتٌُ ٚال ب٘ فًٝتصز ٚاحد ثٛب إال ٜهٔ مل فإٕ فُٝٗا

 يبظ َٔ أْ٘ : أٜطا ايعًٌ فُٔ" ايٝٗٛد اغتُاٍ ٜػتٌُ ٚال "قٛي٘ إىل فاْعس ، عًٝ٘ اهلل زمح١ ت١ُٝٝ ابٔ اإلضالّ
 زمح١ ايعًِ أٌٖ باتفام ستسّ ، ايد١ٜٝٓ خصا٥صِٗ َٔ ٖٛ فُٝا ، ايهافسٜٔ ٚعا١َ ٚايٓصاز٣ بايٝٗٛد ٚايتػب٘ ، ايٝٗٛد

  . عًِٝٗ اهلل

  : ايسادذ

 ٚال ، حساّ فٗٛ اهل١٦ٝ ٖرٙ ع٢ً نإ إذا ، ايفكٗا٤ تفطري ع٢ً ايصُا٤ اغتُاٍ ٚإٔ ، أعًِ ٚاهلل ، ايجاْٞ ايكٍٛ ٖٛ
 فعٌ َٔ ٚألْ٘ ، عُس ابٔ حدٜح يف ٚيًٓٗٞ ، ضعٝد أبٞ حدٜح يف نُا ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب يٓٗٞ ؛ جيٛش

د .  َِٓٗ فٗٛ بكّٛ تػب٘ َٔ رٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب قاٍ نُا ، ستسّ أَس عباداتِٗ يف بايٝٗٛد ٚايتػب٘ ، ايٝٗٛد
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ٍَٚتػط١ُٝ : قا ِ٘ٗ   . َِٚد

  . ٚاذتٓاب١ً املايه١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، ايصال٠ يف ٚدٗ٘ اإلْطإ ٜػطٞ إٔ املهسٖٚات َٔ أٜطا

 :أديتِٗ

 ٜػطٞ ٚإٔ ، ايصال٠ يف ايطدٍ عٔ ٢ْٗ "ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘ اهلل زضٞ ، ٖسٜس٠ أبٞ حدٜح- 1
 ؛ ٚدٗ٘ تػط١ٝ عٔ َٓٗٞ فٗٛ ، فٝ٘ تػط١ٝ عٔ َٓٗٝا اإلْطإ نإ فإذا : قايٛا ، َاد٘ ٚابٔ أبٛداٚد زٚاٙ" فاٙ ايسدٌ

  . ايٛد٘ تػط١ٝ َٔ املٓع إىل ٚإغاز٠ تٓبٝ٘ فٗٛ ، ايٛد٘ َٔ دص٤ ايفِ ألٕ

 دبٗت٘ ميهٔ إٔ أحدْا ٜطتطع مل فإذا ، اذتس غد٠ يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب َع نٓا "قاٍ أْ٘ ، أْظ حدٜح- 2
 تػط١ٝ إٔ ع٢ً ٜدٍ مما ؛ عِٓٗ اهلل زضٞ ٚدِٖٛٗ ٜػطٛا مل ٖٚٓا ، عًٝ٘ َتفل" عًٝ٘ فطذد ثٛب٘ بطط ، األزض َٔ

 مشاغ٘ ع٢ً اإلْطإ ضذد فًٛ ، َهسٚٙ باإلْطإ املتصٌ ايجٛب ع٢ً ايطذٛد إٔ : فا٥د٠ ٚفٝ٘ ، َهس١ٖٚ ايٛد٘
  . اذتس حاٍ يف إال ٜطتعًُٛٙ مل ألِْٗ ؛ َهسٚٙ فإْ٘ ٚحنٛٙ

 ، حساَا ٜهٔ مل فإذا ، عٓدْا املرٖب ٖٛ نُا ، ايٛد٘ تػط١ٝ فٝ٘ ٜهسٙ اإلحساّ فإٕ ، اإلحساّ ع٢ً ايصال٠ قٝاع- 3
  . ايٛد٘ تػط١ٝ فٝٗا ٜهسٙ ، اإلحساّ َجٌ فايصال٠

  . قايٛا نُا يهٔ ، ايكٟٛ ايتعًٌٝ بريو يٝظ ايديٌٝ ٖٚرا

ِقاٍ ث : ُّ ًِجا ُِ٘ ع٢ً ٚاي ِِْف٘ ف    .َٚأ

  . ايًجاّ ايصال٠ يف ٜهسٙ مما أٜطا

  . أْف٘ ع٢ً ثٛب٘ أٚ عُاَت٘ ايسدٌ ٜسد ٚإٔ ، أْفٗا ع٢ً قٓاعٗا املسأ٠ تسد إٔ : ٚايًجاّ

 ٚبعطِٗ ، بايفِ خيص٘ بعطِٗ نإ ٚإٕ ، نريو ايًػ١ يف ٖٚٛ ، ايسادذ ع٢ً ، ٚاألْف ايفِ ٖٛ : ايًجاّ َٛضع
  . ٚاألْف يًفِ جيعً٘

َُ٘ اإلْطإ ٚتػط١ٝ   . حاد١ يػري أٚ ذتاد١ ٜهٕٛ إٔ إَا ٚأَْف٘ ف

 ٕب٘ بأع فال ذتاد١ ايًجاّ نإ فإ .  

 ٜطع فإْ٘ ، غريٖا يف أٚ ، صالت٘ يف عطظ إذا أٚ ، ايتجاؤب ٜهتِ إٔ فأزاد ، ايصال٠ يف ٜتجا٤ب اإلْطإ نإ يٛ َجًُا
 دا٤ ٚهلرا ؛ عًٝٗا ٜدٙ فٝطع ، غريٙ فٝؤذٟ ، أْف٘ َٔ غ٤ٞ أٚ ايسذاذ خيسج أال أدٌ َٔ ، أْف٘ ٚع٢ً ، فُ٘ ع٢ً غ٦ٝا

 ٖٚٛ ،د اضتطاع َا فًريدٙ أحدنِ تجا٤ب إذا رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، ٖسٜس٠ أبٞ عٔ ، ايتجاؤب حدٜح يف
 إذا ايػٝطإ ألٕ ؛ فُ٘ ٜفتذ ٚال ، ايتجاؤب ميٓع حت٢ ٜدٙ فٝطع ، َٓع٘ ٜطتطع مل فإٕ ، املٓع : ٚايهعِ ، ايصخٝذ يف

  . ي٘ ستتادا اإلْطإ نإ إذا ٖرا ، َٓ٘ ضخو" ٖاٙ "قاٍ
 

 ٚاملايه١ٝ اذتٓف١ٝ َرٖب فٗٛ ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ، ايعًِ أٌٖ عا١َ زأٟ ع٢ً ، َهسٚٙ فٗٛ ي٘ ستتادا ٜهٔ مل إذا أَا 
  . ٚاذتٓاب١ً ٚايػافع١ٝ

 ِٗأديت: 
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 فٗرا" فاٙ ايسدٌ ٜػطٞ ٚإٔ ، ايصال٠ يف ايطدٍ عٔ ٢ْٗ "ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، ايطابل اذتدٜح- 1
  . يًهسا١ٖ ٖٓا ٚايٓٗٞ ، عٓ٘ َٓٗٞ

 حت٢ غدٜدا دبرا فٝ٘ عٔ ايجٛب دبر ٜصًٞ ٖٚٛ فاٙ ٜػطٞ اإلْطإ زأ٣ إذا نإ" عُس بٔ عبداهلل بٔ ضامل إٔ- 2
 . َايو اإلَاّ أخسد٘ " فٝ٘ عٔ ٜٓصع٘
 قد ، بٗا ضٝأتٞ اييت ٚاألدع١ٝ ٚاألذناز ، قسا٤ت٘ ضتأتٞ ايرٟ ايكسإٓ ٜكسأ إٔ حيطٔ ال قد فإْ٘ ، فُ٘ غط٢ إذا أْ٘- 3

  . فٝٗا ٜتًعجِ

  . ٜهٕٛ ال ٚقد صفاتِٗ َٔ ٜهٕٛ قد يهٔ ، حساَا جيعً٘ قد ايتعًٌٝ ٖٚرا ، ايهرب أٌٖ صفات َٔ أْ٘- 4

َِٚنُف : قاٍ ث ُِ٘   . َٚيُف٘ ُن

  . ًٜف٘ إٔ أٚ غعسٙ ٜهف إٔ ، ايػعس ٜٚػٌُ ، ًٜف٘ ٚإٔ نُ٘ اإلْطإ ٜهف إٔ ايصال٠ يف ٜهسٙ إْ٘ أٟ

  . طٝ٘ ٚيف٘ ، فُٛم إىل فريفع٘ ، ٚجيرب٘ جيُع٘ إٔ : ايهِ ٚنف

 ، ايطربٟ : َجٌ ، عًٝ٘ االتفام بعطِٗ ْٚكٌ ، فٝ٘ األصٌ ٖرا ، َهسٚٙ ٚيف٘ ايهِ نف إٔ ع٢ً : عا١َ ٚايعًُا٤
  . زدب ٚابٔ ، املٓرز ٚابٔ ، ٚايٟٓٛٚ

 أدٌ َٔ ٚيف٘ نف٘ ملٔ عا١َ إْٗا أّ ، ايصال٠ أدٌ َٔ ٚيف٘ نف٘ مبٔ خاص١ ايهسا١ٖ ٌٖ ، بِٝٓٗ فُٝا اختًفٛا يهِٓٗ
  . ؟ نريو ٖٚٛ ايصال٠ يف ٚدخٌ ، ايصال٠ ٜكصد ال ٖٚٛ ، ايصال٠ قبٌ ٚيف٘ نف٘ أٚ ، ايصال٠

  : ذيو َجاٍ

  . ايصال٠ يف دخٌ إٔ إىل ٚتسن٘ ، نف٘ ثِ ، تٛضأ زدٌ ، يًصال٠ ٖرا ، ثٛب٘ ٚيف نف ٜصًٞ إٔ قبٌ

  : قٛيني ع٢ً خالف فٝٗا املطأي١ ٖرٙ

 ايصال٠ قبٌ أّ ، ايصال٠ أدٌ َٔ يف٘ أٚ نف٘ ضٛا٤ ، َطًكا َهسٚٙ ايػعُس ٚنرا ، ٚيَف٘ ايجٛب نف إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
 املايه١ٝ ٚبعض ، اذتٓف١ٝ َرٖب فٗٛ ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ مجٗٛز َرٖب ٖٚٛ ، نريو ٖٚٛ ايصال٠ يف ٚدخٌ

  . ٚاذتٓاب١ً ٚايػافع١ٝ، ،

 :أديتِٗ

 ٚال ، أععِ ضبع١ ع٢ً أضذد إٔ أَست رٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب قاٍ : قاٍ عُٓٗا اهلل زضٞ ، عباع ابٔ عٔ- 1
 . عًٝ٘ َتفلد غعسا ٚال ثٛبا أنف

 ، حيً٘ فذعٌ فكاّ ، ايػعس َعكٛص ٚزأض٘ ، ٜصًٞ اذتازخ بٔ اهلل عبد زأ٣ ، عُٓٗا اهلل زضٞ عباع ابٔ إٔ- 2
 إمنا رٜكٍٛ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب مسعت إْٞ : قاٍ!" ؟ ٚزأضٞ يو َا "فكاٍ عباع ابٔ إىل أقبٌ اْصسف فًُا
 أدٌ َٔ يف٘ أٚ نف٘ إذا مبا ٜكٝدا مل ، َطًكني دا٤ا فاذتدٜجإ : قايٛاد َهتٛف ٖٚٛ ٜصًٞ ايرٟ نُجٌ ٖرا َجٌ

  . َهسٚٙ ٖرا : ْكٍٛ ، يػريٖا أٚ يًصال٠ نإ ضٛا٤ ايجٛب أٚ ايػعس َهفٛف ٖٚٛ ايصال٠ يف دخٌ فإذا ، ايصال٠

 ايصال٠ يف دخٌ ثِ ، ايصال٠ أدٌ َٔ ال ٚيف٘ نف٘ إٕ أَا ، ايصال٠ أدٌ َٔ نف٘ أٚ يف٘ إٕ َهسٚٙ أْ٘ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . اهلل زمحِٗ املايه١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، مبهسٚٙ يٝظ فإْ٘ ،
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  : األدي١

 نف َعٓاٙ ٚايتػُري : قايٛا ، عًٝ٘ َتفل" زنعتني فص٢ً َػُسا ح١ً يف خسج "ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ- 1
  . ايجٛب

 يف ايصخابٞ قاٍ ٚهلرا ؛ ضاقٝ٘ أْصاف إىل ، ثٛب٘ زفع قد ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً أْ٘ مبع٢ٓ ٖٓا ايتػُري بإٔ : ٚأدٝب
 ، ايطاقني أْصاف إىل ، قصريا ثٛب٘ نإ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً فٗٛ" ضاقٝ٘ بٝاض إىل أْعس نأْٞ حت٢ "َطًِ يفغ

  . نف٘ أٚ ثٛب٘ يف قد أْ٘ املع٢ٓ ٚيٝظ ، ثٛب٘ ٜسفع فهإ

  : ايسادذ

 ، ايصال٠ أدٌ َٔ ال ٚيف٘ نف٘ أٚ ، ايصال٠ أدٌ َٔ ٚيف٘ نف٘ ضٛا٤ ، َطًكا َهسٚٙ ٚيف٘ ٚايػعس ايجٛب نف إٔ
  . ذيو بعد ايصال٠ يف ٚدخٌ

ِنُصَْاٍز ََٚضِط٘ ٚغُد : قاٍ ث .  

  . ٚضط٘ اإلْطإ ٜػد إٔ ايصال٠ يف املهسٖٚات َٔ

   .ايصْاز نصف١ : نصْاز

 بايٓصاز٣ شتتص ٖٚٛ ، األزض إىل َسخ٢ َتدٍ طسف ٚي٘ ، بطِْٛٗ ايٓصاز٣ زٖبإ ب٘ ٜسِبط خٝط : ٚايصْاز
  . ايٓصاز٣ صفات َٔ نأْ٘ ؟ شْازا ٚضطٞ ع٢ً غددت قد أتساْٞ : ٜكٍٛ ايطًف بعض ٚهلرا ؛ ٚصفاتِٗ

  : ايتعًٌٝ

 اإلْطإ غد فإذا عًٝ٘ بٓا٤د َِٓٗ فٗٛ بكّٛ تػب٘ َٔ رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ٚايٓيب ، َهسٚٙ بايهفاز ايتػب٘ إٔ- 1
  . َهسٖٚا ٜهٕٛ فإْ٘ ، ايٓصاز٣ شْاز ٜػب٘ خبٝط ٚضط٘

 بكّٛ تػب٘ َٔ )ٜكٍٛ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ٚايسضٍٛ ، َهسٚٙ : ٜكٛيٕٛ فإِْٗ ، عًٝ٘ ب٘ اضتديٛا مما أخص ٚديًِٝٗ
   .تٓصٜ٘ نسا١ٖ : ٜكٛيٕٛ ِٖٚ ؟ َهسٚٙ إْ٘ : ْكٍٛ ٚحنٔ ٖرا ٜكٍٛ نٝف ، ٖرا ميهٔ ال( َِٓٗ فٗٛ

  : ايسادذ

 ٚأظٓ٘ ، بايٓصاز٣ املدتص١ ايصفات َٔ ٖٚٛ ، مبهسٚٙ ٚيٝظ ، حساّ نصْاز ايٛضط غد إٔ ، غٝدٓا إيٝ٘ َاٍ َا ٖٛ
  .ايهٓا٥ظ يف ايرٜٔ ٚايكطاٚض١ ايسٖبإ عٓد ، ايّٝٛ إىل باقٝا ٜصاٍ ال

ِقاٍ ث : ُّ ًَا٤ُ ُٚتِخُس   . ٚغرِيٙ ثٍٛب يف اِيُدَٝ

   .حساّ فارتٝال٤ ، زفٝع َسنب ؛ألْٗا ايهرب َٔ غ٦ٝا زانبٗا تٛزخ ارتٌٝ ألٕ ؛ ارتٌٝ َٔ أصًٗا يف َأخٛذ٠ : ارتٝال٤

 :أديتِٗ

 ٚاألحادٜح ، ايصخٝذ يف ٖٚرا ،د إيٝ٘ اهلل ٜٓعس مل خٝال٤ ثٛب٘ دس َٔ ر قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ- 1
   .نجري٠ ايباب ٖرا يف دا٤ت

 خٝال٤َ ثٛب٘ دس َٚٔ ، ٚايعُا١َ ٚايكُٝص اإلشاز يف اإلضباٍ رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب إٔ ، عُس ابٔ عٔ- 2
  .صخٝذ بطٓد أبٛداٚد زٚاٙد  إيٝ٘ اهلل ٜٓعس مل
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ٌُ .. أيِٝ عراب ٚهلِ ٜصنِٝٗ ٚال إيِٝٗ ٜٓعس ٚال اهلل ٜهًُِٗ ال ثالث١ رايصخٝذ يف ثبت َٚا- 3  زٚاٙد إشازٙ ٚاملطب
  . َطًِ

  . ارتٝال٤ باب َٔ فإْ٘ ، ب٘ َفَدس أْ٘ مبع٢ٓ ، قُٝص٘ أٚ ، بٓطًْٛ٘ أٚ ، إشازٙ أٚ ، عُاَت٘ أٚ ثٛب٘ دس َٔ ٚنٌ

 ، ايكُٝص يف تهٕٛ ٚقد ، غٝدٓا ذنس نُا ارتامت يف تهٕٛ ٚقد ، ايجٛب يف تهٕٛ قد ، َعني بػ٤ٞ ختتص ال فارتٝال٤
 ؛ َعني بػ٤ٞ شتتصا يٝظ اإلضباٍ ٚنريو ، اخل .. يبط٘ طسٜك١ ٚيف ، ايػُاغ يف تهٕٛ ٚقد ، ايعكاٍ يف تهٕٛ ٚقد

 إٔ ؟ إضباٍ ايعُا١َ يف ٜهٕٛ نٝفد ٚايعُا١َ ٚايكُٝص اإلشاز يف اإلضباٍ رٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايسضٍٛ قاٍ ٚهلرا
 ايٓٗٞ فٝ٘ دا٤ ايرٟ ، ايػٗس٠ يباع : ٖٚٛ ، آخس غ٤ٞ إىل تٛصٌ ايٓٗا١ٜ يف ٖٚرٙ ، ط١ًٜٛ ٚجيعًٗا ، ٚميدٖا ٜسخٝٗا

ِٔ رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب فإٕ ، َِٛب َيِبَظ ََ َِٗس٠ٍ َث ُ٘ ايُدَِْٝا ِفٞ ُغ ُ٘ َأِيَبَط ًَ َِٛب اي َّ َََرَي١ٍ َث ِٛ َٜ ١ََِ  د . اِيِكَٝا

  .ستُد ْبٝٓا ع٢ً ٚضًِ اهلل ٚص٢ً


