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  . أمجعني ٚؾخب٘ آي٘ ٚع٢ً ، ضبُد ْبٝٓا ع٢ً ٚبازى ٚضًِ اهلل ٚؾ٢ً ، ايعاملني زب هلل اسبُد
 ايؿال٠ غسٚط باب تابع

ٍُٚحٍؼ ََكرَب٠ٕ يف ايؿال٠ُ َتٔؿٗذ ٚال : تعاىل اهلل زمح٘ املؤيف قا .  

  : املكرب٠ يف املٝت ع٢ً ايؿال٠
  : أَسٜٔ َٔ ٚاحد َٔ ربًٛ ال املطأي١ ٖرٙ

 ٚمل ، دٛاشٙ ع٢ً عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ عا١َ ٖٚرا ، ايكرب يف نْٛ٘ حاٍ املٝت ع٢ً ٜؿ٢ً إٔ : األٍٚ األَس
َٕ عٔ إال فٝ٘ املٓع حيو    .يًكرب ايؿال٠ يرزٜع١ ضدا : قاال ، املايه١ٝ َٔ ٚأغٗب َضخُٓٛ

  . ايكرب يف املٝت ع٢ً ايؿال٠ تؿذ أْ٘ : ايعًِ أٌٖ ٚعا١َ

  : األدي١

 ، - َاتت أٚ - فُات ، املطذد ُٜكِ نإ ، ضٛدا٤ اَسأ٠ أٚ أضٛد زدال إٔ" ، عٓ٘ اهلل زقٞ ، ٖسٜس٠ أبٞ عٔ- 1
 نٓتِ أفال رفكاٍ  ، َات : فكايٛا عٓ٘، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب فطأٍ ، عِٓٗ اهلل زقٞ ايؿخاب١ عًٝٗا فؿ٢ً

 .َٚطًِ ايبدازٟ زٚاٙ" عًٝٗا فؿ٢ً ، قربٙ فأت٢د قربٙ ع٢ً ديْٛٞ ، آذْتُْٛٞ

  . عِٓٗ اهلل زقٞ ، أْظ ٚعٔ عباع ابٔ عٔ َسٟٚ ٖٚٛ- 2

 َٚٔ ؟ عًٝ٘ ٜؿ٢ً ايرٟ ٖٛ َٚٔ ؟ املٝت ع٢ً ايؿال٠ َد٠ َٚا ، قربٙ يف املٝت ع٢ً دبٛش ايؿال٠ إٔ : ْأخر ٖرا َٔ
  . اهلل غا٤ إٕ َٛقع٘ يف ضٝأتٞ ؟ ٜؿًٞ ايرٟ ٖٛ

  . دفٓ٘ قبٌ املكرب٠ يف املٝت ع٢ً ايؿال٠ : ايجاْٞ األَس

  : قٛيني ع٢ً ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًُا٤ فٝٗا اختًف املطأي١ ٖٚرٙ

 ، املكرب٠ يف ازبٓاش٠ ؾال٠ ضٝؿًٕٛ أِْٗ ذيو َع٢ٓ ، املكرب٠ يف ، دفٓ٘ قبٌ املٝت ع٢ً ايؿال٠ دبٛش أْ٘ : األٍٚ ايكٍٛ
  . ايعاٖس١ٜ َٚرٖب ، اهلل زمحِٗ اسبٓاب١ً عٓد املرٖب ٖٚٛ ، قٍٛ يف ٚاملايه١ٝ ، قٍٛ يف اسبٓف١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب

  : األدي١

 ، أْظ نخدٜح ، قربٙ يف املٝت ع٢ً ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ؾال٠ يف ، ايؿخٝخني يف ايجابت١ األحادٜح- 1
 ايسدٌ ع٢ً ؾ٢ً ، األحادٜح ٖرٙ يف ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب فإٕ ، ٖسٜس٠ أبٞ ٚحدٜح ، عباع ابٔ ٚحدٜح

   .بُٝٓٗا فسم ال ، ايكرب خازج عًٝ٘ ايؿال٠ فًتذص ، قربٙ يف املٝت ع٢ً ؾ٢ً ٚإذا ، قربٙ يف

 ز٣ٚ فكد ، عِٓٗ اهلل زقٞ ، عُس ابٔ عٔ َٚسٟٚ ، ٖسٜس٠ أبٞ عٔ َسٟٚ فٗٛ ، ايؿخاب١ بعض عٔ َسٟٚ أْ٘- 2
 ّٜٛ ٚاإلَاّ ، ايكبٛز بني ايبكٝع ٚضط  ض١ًُ ٚأّ عا٥ػ١ ع٢ً ؾًٝٓا يكد " قاٍ ْافع عٔ ، َؿٓف٘ يف ايسشام عبد

 .ؾخٝذ أثس ٖٚٛ" عُس ابٔ ذيو ٚحكس ، ٖسٜس٠ أبٛ عا٥ػ١ ع٢ً ؾًٝٓا
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 ، ايؿخاب١ َٔ مبخكس ٖرا ٚنإ ، ايكرب ٜدخٌ إٔ قبٌ( ٚعا٥ػ١ ض١ًُ أّ )املٝت ع٢ً ؾًٝا ٖسٜس٠ ٚأبٛ عُس فابٔ 
   .ناإلمجاع فهإ ، أحد عًِٝٗ ٜٓهس ٚمل

  . ٜفعً٘ نإ ٚأْ٘ ، ايعصٜص عبد بٔ عُس عٔ َٓكٍٛ أْ٘- 3

 َرٖب ٖٚٛ ، ٚاملايه١ٝ ، اسبٓف١ٝ بعض إيٝ٘ ٚذٖب ، َهسٚٙ املكرب٠ يف األَٛات ع٢ً ايؿال٠ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . دفٓ٘ قبٌ املكرب٠ يف املٝت ع٢ً ايؿال٠ نسٖٛا فِٗ ، زٚا١ٜ يف ٚاسبٓاب١ً ، ايػافع١ٝ

  : األدي١

 أخسد٘د ٚاسبُاّ املكرب٠ إال َطذْد نًٗا األزض رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، ايطابل ضعٝد أبٞ حدٜح- 1
 َٓ٘ ،ٜٚطتج٢ٓ ازبٓاش٠ ع٢ً ايؿال٠ ٜٚػٌُ ، ايٓفٌ ٚؾال٠ ، ايفسض ؾال٠ ٜػٌُ ٖٚرا : قايٛا ، ايٓطا٥ٞ إال اشبُط١
  . فعً٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ألٕ ؛ قربٙ يف املٝت ع٢ً ايؿال٠

 فال ؛ قربٙ يف املٝت ع٢ً ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب بؿال٠ طبؿٛف ، عاّ اسبدٜح ٖرا بإٔ : االضتدالٍ ْٚٛقؼ
 إٔ ٚايفسم ، فسم مث١ : قٌٝ فإٕ ، ؾال٠ تعترب فهًٗا ، ايكرب داخٌ ٜهٕٛ إٔ أٚ ايكرب خازج املٝت ٜهٕٛ إٔ بني فسم

 ٚايؿال٠ املكرب٠ َٔ إخساد٘ ميهٔ فإْ٘ ، ٜدفٔ مل ايرٟ املٝت خبالف ؛ عًٝ٘ ٜؿ٢ً حت٢ إخساد٘ ميهٔ ال قربٙ يف املٝت
 عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٜؿٌ مل ، َطًكا دبٛش ال ايؿال٠ ناْت يٛ إْ٘ : ٜكاٍ بإٔ اإلٜساد ٖرا عٔ جياب إٔ ٚميهٔ ، عًٝ٘

 أٚ )املسأ٠ ع٢ً ايؿخاب١ بؿال٠ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً النتف٢ أٚ ، بايدعا٤ ٚالنتف٢ ، قربٙ يف املٝت ع٢ً ٚضًِ
 مم٠٤ًٛ ايكبٛز ٖرٙ إٕ رقاٍ ، عًٌ يهٓ٘ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً هلا ٚدعا ، تهفٞ عًٝٗا ؾالتهِ : ٚيكاٍ( ايسدٌ
 د . عًِٝٗ بؿالتٞ ٜٓٛزٖا اهلل ٚإٕ ، أًٖٗا ع٢ً ظ١ًُ

 يفع١ إٕ : ٚقٌٝ ، ٚغريٙ ايطرباْٞ زٚاٙ " ايكبٛز بني ازبٓا٥ص ع٢ً ٜؿ٢ً إٔ ٢ْٗ " ، عٓ٘ اهلل زقٞ أْظ عٔ- 2
 .  غاذ٠ فتهٕٛ ، ٜرنسٖٚا مل ، عٓ٘ اهلل زقٞ أْظ عٔ األثس زٚٚا ممٔ فايهجري ، غاذ٠ يفع١" ايكبٛز بني ازبٓا٥ص ع٢ً"
  .غٝب١ أبٞ ابٔ أخسد٘ . ايكبٛز بني ازبٓا٥ص ع٢ً ٜؿ٢ً إٔ ٜهسٙ نإ عٓ٘ اهلل زقٞ أْظ عٔ َٓكٍٛ- 3

 بفعٌ َٚعازض ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب بفعٌ َعازض إْ٘ : ٜكاٍ فإْ٘ ، عٓ٘ اهلل زقٞ أْظ عٔ ثبت يٛ حت٢
 ، آخس ؾخابٞ قٍٛ أٚ ْؿا خيايف مل َا ، حذ١ ايؿخابٞ قٍٛ إٔ قبٌ َٔ عسفتِ ٚقد ، عِٓٗ اهلل زقٞ ايؿخاب١

  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب فعٌ عازض قد - ثبت إذا - ايؿخابٞ قٍٛ ٖٚٓا ، ايسادذ ٖٚٛ ، أمحد اإلَاّ قٍٛ ٖٚٛ
 عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب فعٌ عازض ٚقد أَا ، ايؿخاب١ فعٌ ٚبني بٝٓ٘ املسدذ فٝطًب ، ايؿخاب١ فعٌ عازض ٚقد ،

  . َطسٚحا فٝهٕٛ ٚضًِ

 ايباحجني أٌٖ بعض ٚدٗ٘ ٚقد ، املكابس يف ايؿال٠ عٔ ٜٕٓٗٛ ناْٛا أِْٗ ايؿخاب١ َٔ طا٥ف١ عٔ ، ٚغريٙ ايٟٓٛٚ ذنس
( ازبٓا٥ص ع٢ً ايؿال٠ غري )ٚايٓفٌ ايفسض ؾال٠ يف ٖٛ إمنا ، املكابس يف ايؿال٠ عٔ ايٓٗٞ يف ايؿخاب١ عٔ املٓكٍٛ بإٔ

 زقٞ ايؿخاب١ عٔ املٓكٍٛ فٝخًُٕٛ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب بفعٌ أؾًٗا ثبت فكد ازبٓاش٠ ع٢ً ايؿال٠ ٚأَا
 اهلل ؾ٢ً ايٓيب يكٍٛ َٛافكا فٝهٕٛ( ٚايٓفٌ ايفسض ؾال٠ )ازبٓاش٠ ؾال٠ غري ع٢ً ايؿال٠ عٔ بايٓٗٞ ، عِٓٗ  اهلل

 د . ٚاسبُاّ املكرب٠ إال ، َطذد نًٗا األزض رٚضًِ عًٝ٘
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  : ايسادذ

 املسأ٠ ع٢ً بؿالت٘ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب يفعٌ ٚذيو ؛ أعًِ ٚاهلل ، املكرب٠ يف املٝت ع٢ً ايؿال٠ دبٛش أْ٘
 ُٜؤذْٛٙ ٚمل ، عًٝ٘ ؾًٛا قد ، عِٓٗ اهلل زقٞ ايهساّ ايؿخاب١ إٔ َع ، املكرب٠ يف - األضٛد ايسدٌ ع٢ً أٚ - ايطٛدا٤
 دٛاش زدذ ٚقد ، املٝت ع٢ً ٚايطالّ ايؿال٠ عًٝ٘ ؾ٢ً ملا دبٛش ال املكرب٠ يف ايؿال٠ ناْت ٚيٛ ، عًٝ٘ بايؿال٠
  . اهلل زمح٘ عجُٝني ابٔ غٝدٓا املكرب٠ يف املٝت ع٢ً ايؿال٠

ٍَُٚحٍؼ : املؤيف قا .  

  . املسحاض أٚ ، بايهٓٝف ٜط٢ُ َا أٚ ، اسباد١ قكا٤ َٛقع ٖٚٛ ، َحؼ : اسبا٤ بفتذ أٜكا ٜٚٓطل

 ٚبني ، محاَا ٜط٢ُ َا بني فسم ٖٚٓاى ، محاَا ْطُٝ٘ عبٔ( ايؿػري اسبُاّ )اسباد١ قكا٤ َٛقع يف ايؿال٠ تؿذ ٌٖ
 فٝ٘ ايؿال٠ تؿذ فٌٗ ، فٝ٘ ايٓاع ٜطتخِ ايرٟ املطتخِ ب٘ املساد ٚاسبُاّ ، اسباد١ قكا٤ َٛقع ٖٛ فاسبؼ ، اسبؼ

  . عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًُا٤ فٝ٘ اختًف ؟

 ، اسبٓاب١ً عٓد املرٖب ٖٚرا ، ايٓذاض١ َٔ طاٖسا نإ ٚيٛ ، تؿذ ال ايهٓٝف أٚ اسبؼ يف ايؿال٠ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . اسبٓاب١ً َرٖب َفسدات َٔ ٖٚٛ ، ايعاٖس١ٜ َرٖب ٖٚٛ ، اهلل زمحِٗ

  : األدي١

ُٔ اسبػٛؽ إٔ- 1   . فٝٗا اإلْطإ ٜؿًٞ إٔ ال ، َٓٗا ايكسب ٚعدّ ، عٓٗا ايبعد فٝطًب ، خبٝج١ أَان

 ٚيف ، عُسإ حدٜح يف نُا ، ٚضًِ آي٘ ٚع٢ً عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ٚايٓيب ، غٝاطني فٝٗا ، ضبتكس٠ اسبػٛؽ ٖرٙ- 2
 املهإ َٔ اْتكًٛا ، ايؿال٠ عٔ ْاَٛا ملا ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، ٚغريٖا ، ايكُسٟ أ١َٝ بٔ عُسٚ حدٜح

 ايٓيب نإ ٚإذا : قايٛا ، عِٓٗ اهلل زقٞ ، فسفعٛاد عٓ٘ ازفعٛا ، ايػٝطإ فٝ٘ حكسْا َهإ إْ٘ رٚقاٍ ، فٝ٘ ِٖ ايرٟ
 ؟ بايػٝاطني مم٤ًٛا ٜهٕٛ ايرٟ باملهإ فهٝف ، غٝطإ فٝ٘ حكسِٖ ايرٟ املهإ عٔ زفع قد ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً

  . فٝ٘ ٜؿ٢ً فال
  : هلِ ٜطتدٍ إٔ ٚميهٔ

 َٔ فاسبؼ ، فٝ٘ ايؿال٠ تؿذ ال اسبُاّ نإ فإذاد ٚاسبُاّ املكرب٠ إال ، َطذد نًٗا األزض رضعٝد أبٞ حدٜح- 3
  . أٚىل باب
  . عباع ٚابٔ نعًٞ ايؿخاب١ بعض عٔ َٓكٍٛ أْ٘- 4

 ، ٚاملايه١ٝ ، اسبٓف١ٝ َرٖب فٗٛ ، ازبُٗٛز إيٝ٘ ٚذٖب ، ايهسا١ٖ َع ، ؾخٝخ١ اسبؼ يف ايؿال٠ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
 فكد ، ظبطا املٛقع نإ إذا أَا ، طاٖس َٛقع يف ضٝؿًٞ أْ٘ ٚاملعًّٛ ب٘ املطًِ َٚٔ ، زٚا١ٜ يف ٚاسبٓاب١ً ، ٚايػافع١ٝ

  . باإلمجاع باط١ً ؾالت٘ فإٕ ، ظبط١ بكع١ يف ؾ٢ً َٔ إٔ تكدّ

  : األدي١

  : فاضتديٛا ايؿال٠ ؾخ١ أَا ، ٚيًهسا١ٖ ، ايؿال٠ يؿخ١ اضتديٛا

 د . ٚاسبُاّ املكرب٠ إال ، َطذد نًٗا األزض راملتكدّ ضعٝد أبٞ حبدٜح- 1
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 د  .ٚطٗٛزا َطذدا األزض يٞ دعًت رٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٚقٍٛ- 2

 مل ٚاسبؼ ، بايٓـ اضتجٓاؤٙ دا٤ َا إال ، فٝٗا ايؿال٠ دٛاش األزض يف األؾٌ إٔ ع٢ً تدٍ ، عا١َ أحادٜح فٗٞ
  . فٝ٘ ايؿال٠ دٛاش : ٖٚٛ ، األؾٌ ع٢ً فٝبك٢ ، اضتجٓاؤٙ ٜأت

  : هلا فاضتديٛا ، ايهسا١ٖ ٚأَا

 ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، عُسإ ٚحدٜح ، ايكُسٟ أ١َٝ بٔ عُسٚ حدٜح : ٖٚٞ ، ايطابك١ باألحادٜح- 1
 فٝٗا األَانٔ ٖٚرٙ : قايٛاد ايػٝطإ فٝ٘ حكسْا َهإ إْ٘ رٚقاٍ ، فٝ٘ نإ ايرٟ املهإ عٔ زفعٛا ، َع٘ َٚٔ

  . ذبسّ ٚال ، فٝٗا ايؿال٠ فتهسٙ ، غٝاطني

  . فٝٗا َهس١ٖٚ ايؿال٠ فتهٕٛ ، ايٓذاض١ َع١ٓ أْٗا- 2

  : ايسادذ

 َٔ املٓع ع٢ً تدٍ ، ٚاقخ١ أدي١ َٔ تكدّ ملا ٚذيو ؛ تؿذ ال اسبؼ يف ايؿال٠ ٚإٔ ، أعًِ ٚاهلل ، األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
 ضبال تهٕٛ إٔ ال ، عٓٗا بايبعد َأَٛز فٗٞ ، خبٝج١ أْفظ فٝٗا ، ضبتكس٠ خبٝج١ أَانٔ ٖٞ : قًٓا ٚإذا ، فٝٗا ايؿال٠
 املهإ يف ٜؿًٞ إٔ ي٘ جيٛش أْ٘ تكدّ ايكسٚز٠ ٚحاٍ ، ايكسٚز٠ حاٍ يف إال عٓٗا ٜبتعد فاإلْطإ ، ٚايتعبد يًطاع١
  . أٜكا ايهٝف١ٝ ٚتكدَت ، فٝ٘ حبظ إذا ايٓذظ

ٍقا : ٍّ ُٖا   . ََٚح

 ع٢ً أطًل ثِ ، اسباز باملا٤ االضتخُاّ : األؾٌ يف ب٘ ٚاملساد ، املػًٞ ايطاخٔ املا٤ ٖٚٛ ، اسبُِٝ َٔ َأخٛذ : اسبُاّ
  . بازد مبا٤ أّ حاز مبا٤ نإ ضٛا٤ ، َا٤ بهٌ االضتخُاّ

 ، ٚتسنٝا ، ٚايعسام ، ايػاّ نأزض ، املٛاطٔ بعض يف اآلٕ املٛدٛد٠ َجٌ ، االغتطاٍ َٛاقع ٖٞ : ٚاسبُاَات
 ْبٛت٘ دالالت َٔ ٖٚٞ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٚذنسٖا ، ايفكٗا٤ ذنسٖا ٚقد ، فٝٗا ايٓاع ٜػتطٌ قدمي١ محاَات

 ، عًٝ٘ ٚضًِ ؾٌ ايًِٗ ، فتخٗا قبٌ ، فٝٗا تهٕٛ اييت األزاقٞ فتذ عٔ ٚتهًِ ، عٓٗا ٚتهًِ حهُٗا ذنس قد فإْ٘ ،
  . فٝٗا ثٝابٗا املسأ٠ ٚإْصاٍ ، إيٝٗا املسأ٠ دخٍٛ ٚحهِ ، دخٛهلا يف نالّ ٚيًفكٗا٤

  : اسبُاّ يف ايؿال٠ حهِ

  : قٛيني ع٢ً ، متاَا ايطابل ناشبالف فٝٗا اشبالف املطأي١ ٖرٙ ؟ ال أٚ اسبُاّ يف ٜؿًٞ إٔ يإلْطإ جيٛش ٌٖ

 ، اإلعاد٠ ٚعًٝ٘ ، باط١ً ؾالت٘ فإٕ اسبُاّ يف اإلْطإ ؾ٢ً يٛ ٚأْ٘ ، اسبُاّ يف ايؿال٠ دبٛش ال أْ٘ : األٍٚ ايكٍٛ
  . اسبٓاب١ً َرٖب َفسدات َٔ ٖٚٛ ، ٚايعاٖس١ٜ اسبٓاب١ً َرٖب ٖٚرا

  : األدي١

  . ايطابك١ األدي١- 1

د ٚاسبُاّ املكرب٠ إال ، َطذد نًٗا األزض رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، ضعٝد أبٞ حدٜح عًٝٗا ٚشادٚا- 2
 ، عٓ٘ ايٓٗٞ يف ْـ فٗٛ ، فٝ٘ ايؿال٠ تؿذ ال اسبُاّ إٔ ع٢ً ٚاقذ ديٌٝ فٗرا ، ايٓطا٥ٞ إال اشبُط١ أخسد٘
  . ايفطاد ٜكتكٞ فإْ٘ ، عٓ٘ املٓٗٞ ذات إىل عاد إذا ٚايٓٗٞ
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   .ازبُٗٛز َرٖب ٖٚٛ ، ؾخٝخ١ ٖٚٞ ، َهس١ٖٚ اسبُاّ يف ايؿال٠ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ

  : األدي١

  . ايهسا١ٖ ع٢ً فٝٗا ايٓٗٞ ٚمحًٛا ، اسبُاّ يف ايؿال٠ عٔ ايٓٗٞ فٝٗا اييت ، األٍٚ ايكٍٛ أؾخاب أدي١- 1

 يًهسا١ٖ فٝٗا ايٓٗٞ فٝهٕٛ ، خبٝج١ أزٚاح ٚفٝٗا ، ايٓذاض١ َع١ٓ األَانٔ ٖرٙ إٔ : ايهسا١ٖ ع٢ً اسبٌُ يف ٚايطبب
   .يًتخسِٜ ال

  : ايسادذ

 املطأي١ ٖٚرٙ ، اإلعاد٠ فعًٝ٘ اسبُاّ يف ؾ٢ً َٔ ٚإٔ ، دبٛش ال اسبُاّ يف ايؿال٠ إٔ ، ايطابك١ املطأي١ يف نايسادذ
 إال ، َطذد نًٗا األزض رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً فايٓيب ، ٚاقذ فٝٗا ايٓـ ألٕ ؛ قبًٗا اييت املطأي١ َٔ أٚقذ
  . ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً عٓ٘ ؾذ قد اسبدٜح ألٕ ؛ بعدٙ ألحد نالّ ال ، ٚاقذ ْـ فٗٛ ،د ٚاسبُاّ املكرب٠

ٍقا : ِٕ ٌٍ َٚأعطا   . ِإٔب

 اهلل ؾ٢ً ايٓيب ألٕ ؛ إيٝ٘ تأٟٚ ايرٟ املهإ : اسبٓاب١ً َرٖب َٔ ايؿخٝذ ع٢ً بايعطٔ ٚاملساد ، َعَطٔ مجع : أعطإ
 خ١ُٝ حٍٛ َهإ أٚ ، ناسبعري٠ ، فٝ٘ تبٝت ايرٟ املهإ ٖٛ فايعطٔ ، ايػِٓ َُساح َكابٌ يف ٖرا دعٌ ، ٚضًِ عًٝ٘

  . َٚبازنٗا اإلبٌ أعطإ تط٢ُ فٗرٙ ، ٚتبٝت فٝ٘ تربى ، عبٖٛا أٚ

 تكف ، تباعا ٚتأتٞ ، املا٤ تسد ناْت إذا اإلبٌ فإٕ ، املا٤ ٚزٚد فٝ٘ تٓتعس ايرٟ املهإ ٖٞ ، باألعطإ املساد إٕ : ٚقٌٝ
  . ايعطٔ ٖٛ أْ٘ ٜس٣ ايعًِ أٌٖ بعض املهإ فٗرا ، غسبٗا إىل ايساعٞ ٜطٛقٗا حت٢ ، قبًٗا َا ٚتٓتعس ، َهإ يف

 ، ٚزٜٚت غسبت إذا فإْٗا ،  تػسب إٔ بعد إيٝ٘ ٚترٖب ، فٝ٘ تربى ايرٟ املهإ اإلبٌ بأعطإ املساد : بعكِٗ ٚقاٍ
   .فٝ٘ ٚتربى ، فٝ٘ ٚتبك٢ ، املا٤ َٔ قسٜب ترٖب

  .قًٝال يٝظ ، َعتادا نجريا ايربٚى ٖرا ٜهٕٛ إٔ بػسط يهٔ ، نإ َهإ أٟ ، فٝ٘ تربى ايرٟ املهإ ٖٛ : ٚقٌٝ

 يف ايؿال٠ عٔ ايٓٗٞ فٝ٘ دا٤ اسبدٜح ألٕ ؛ اسبدٜح يف داخٌ نً٘ ذيو إٔ ٚاألظٗس : ٜكٍٛ اهلل زمح٘ اإلضالّ ٚغٝذ
 َٔ ٚاحد نٌ ألٕ ؛ اسبدٜح يف تدخٌ مجٝعا ٚأْٗا ، ٚد٘ ي٘ ايػٝذ فكٍٛ ، إبٌ أعطإ تط٢ُ نًٗا ٖٚرٙ ، األعطإ

  . يإلبٌ َٚربنا عطٓا ٜط٢ُ ايعسب عٓد األغٝا٤ ٖرٙ

  : اإلبٌ أعطإ يف ايؿال٠ حهِ

  . ايطابل ناشبالف ٚاشبالف ، قٛيني ع٢ً خالف فٝٗا املطأي١ ٖرٙ

 ، اإلعاد٠ فعًٝ٘ اإلبٌ أعطإ يف اإلْطإ ؾ٢ً يٛ ٚأْ٘ ، اإلبٌ أعطإ يف ايؿال٠ دبٛش ٚال تؿذ ال أْ٘ : األٍٚ ايكٍٛ
  . اهلل زمحِٗ اسبٓاب١ً بٗا اْفسد ايطابك١ املطا٥ٌ نٌ ، اسبٓاب١ً َرٖب َفسدات َٔ ٖٚٛ ،ٚايعاٖس١ٜ، اسبٓاب١ً إيٝ٘ ٚذٖب

  : األدي١

 ،د ْعِ : رقاٍ ؟ ايػِٓ َسابض يف أؾًٞ : ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ضأٍ زدال إٔ :" قاٍ مسس٠ بٔ دابس عٔ- 1
 . عًٝ٘ َتفلد " ال رقاٍ ؟ اإلبٌ َبازى يف أؾًٞ : قاٍ
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د اإلبٌ أعطإ يف تؿًٛا ٚال ، ايػِٓ َسابض يف ؾًٛا رٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً قاٍ ، ٖسٜس٠ أبٞ حدٜح ٚنريو- 2
 ٜٚكتكٞ ايتخسِٜ ٜكتكٞ ٚايٓٗٞ : قايٛا ، ْٗٞ ٖٚرا ، ٚغريٙ األيباْٞ ؾخخ٘ بإضٓاد ، داٚد ٚأبٛ أمحد اإلَاّ زٚاٙ

  . عٓ٘ املٓٗٞ ذات إىل عاد ايٓٗٞ ألٕ ؛ ؾخٝذ غري ايفعٌ ٖرا ٜهٕٛ ٚإٔ ، أٜكا ايفطاد

ٌُٓ ٍٞ فه  َضَٝاتٞ َُِفٔطدّا يًػسٚط أٚ***يًرٚأت عاَد ْٗ

 يف ايؿال٠ عٔ ٢ْٗ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب فإٕ ، املٓٗٞ ذات إىل عاد ٚاآلٕ ، َٓعَٛت٘ يف غٝدٓا ٜكٍٛ نُا
  . ٚاقذ فايٓـ ، اإلبٌ َعاطٔ

 ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، قعٝف ٖٚٛ ، عُس ابٔ عٔ ، َاد٘ ٚابٔ ايرتَرٟ حدٜح ، املتكدّ اسبدٜح- 3
 األحادٜح تهفٝٓا يهٔ ، قعٝف اسبدٜح ٖٚرا( اإلبٌ أعطإ ٚيف )َٓٗا ٚذنس ، َٛاطٔ ضبع١ يف ايؿال٠ عٔ ٢ْٗ

  . ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب عٔ ايجابت١ ايؿخٝخ١

 اسبٓف١ٝ َرٖب فٗٛ ، ازبُٗٛز َرٖب ٖٚرا ، ؾخٝخ١ يهٓٗا ، َهس١ٖٚ اإلبٌ َعاطٔ يف ايؿال٠ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . زٚا١ٜ يف ٚاسبٓاب١ً ، ٚايػافع١ٝ ٚاملايه١ٝ

  : األدي١

 د . ٚاسبُاّ املكرب٠ إال َطذد نًٗا األزض ر،د ٚطٗٛزا َطذدا األزض يٞ دعًت رَجٌ ، ايعا١َ األحادٜح- 1

 ع٢ً ضبُٛي١ إْٗا : ٚقايٛا ، اإلبٌ َعاطٔ يف ايؿال٠ عٔ ايٓٗٞ يف مسس٠ بٔ دابس ٚحدٜح ، ٖسٜس٠ أبٞ حدٜح- 2
   .ايهسا١ٖ

ٕٖ رقاٍ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، ايؿخٝذ يف ثبت َا : عٓدِٖ ايؿازف ِٔ ٔعِفِسّٜتا ِإ َٔ ِٔ ًََت اِئذ  اِيَباِزَح١َ َتَف
ٖٞ ٔيَِٝكَطَع ًَ ََِهَٓٓٔٞ َؾًَأتٞ َع ُ٘ َفَأ ًَ ُ٘ اي ِٓ َٔ ُ٘ ِٕ َفَأَزِدُت َفَأَخِرُت ُ٘ َأ ٢ًَ َأِزُبَط ِٔ َضاِز١َٕٜ َع َٛاِزٟ َٔ َُِطٔذٔد َض ُِٓعُسٚا َحٖت٢ اِي ٘ٔ َت ِٝ  ِإَي
ِِ ًُُه ٠ََٛ َفَرَنِسُت ُن َٕ َأٔخٞ َدِع َُا ِٝ ًَ ًِّها ٔيٞ َِٖب َزِب ُض َِٓبٔػٞ َيا َُ ِٔ ٔيَأَحٕد َٜ ُ٘ َبِعٔدٟ َٔ  قبط٘ َٔ َٓع فايرٟ د َخأض٦ّا َفَسَدِدُت

ٌٖ } ايػٝاطني يطًُٝإ ضدس قد ٚاهلل ، ضًُٝإ قٍٛ ترنس إٔ ٖٛاٍف َبٖٓا٤ ُن َٔ . ََٚغ  قد فاهلل {اِيَأِؾَفأد ٔفٞ ََُكٖسْٔنَي َٚآَخِسٜ
 ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً فايٓيب : قايٛا ، أطًك٘ ٖرا ترنس فًُا ، ايطالّ عًٝ٘ ٚضًطت٘ أَسٙ ذبت ٚأؾبخٛا ، ي٘ ضدسِٖ

  .ؾخٝخ١ ؾال٠ غٝطإ فٝ٘ ايرٟ املٛقع يف ايؿال٠ إٔ ع٢ً ٜدٍ ٖٚرا ،( غٝطإ )عفسٜت فٝ٘ َٛقع يف ؾ٢ً ،

 ايرٟ املٛقع يف ؾ٢ً ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٌٖ : ٜكاٍ ٚإٔ ، ٜطري٠ مبٓاقػ١ ٜٚٓاقؼ ، غسٜب اضتدالٍ ٖٚرا
 فٗٛ( ازبٔ َٔ عفسٜت ايبازح١ عًٞ تفًت )قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايسضٍٛ ؟ عًٝ٘ تفًت ايػٝطإ أٚ ، غٝطإ فٝ٘

 قبض ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً فايٓيب ، فٝ٘ ٜؿًٞ ايرٟ املهإ إىل ٚدا٤ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ع٢ً تفًت ايرٟ
 ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٖٛ إيٝ٘ ذٖب ايرٟ ٚيٝظ ، ايػٝطإ ٖٛ دا٤ فايرٟ ، ؾالت٘ ٜكطع إٔ َٔ َٚٓع٘ ، عًٝ٘
 ايؿال٠ َٓعت أدًٗا َٔ اييت ايع١ً ٖٞ َا : قًٌٝ بعد ضٝأتٝٓا ؟ ايؿازف َا ؟ املػه١ً َا : قا٥ٌ ٜكٍٛ قد ، فسم ٚمث١

   .ايتعًٌٝ بٗرا عًًٛا ملاذا ضٓطتفٝد ٖٓا َٔ ، اإلبٌ أعطإ يف

  : ايسادذ
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 ، عٓٗا ايٓٗٞ يف ٚاقذ ايٓـ ألٕ ؛ اإلبٌ أعطإ يف ايؿال٠ تؿذ ٚال دبٛش ال ٚأْ٘ ، أعًِ ٚاهلل ، األٍٚ ايكٍٛ ٖٛ
  . عٓ٘ املٓٗٞ فطاد ٜكتكٞ ٚايٓٗٞ

  : اإلبٌ َعاطٔ يف ايؿال٠ عٔ ايٓٗٞ ع١ً

 اإلبٌ أعطإ يف ْؿًٞ ال ملاذا ، ايعكٌ ٜكتكٝ٘ قد ضؤاٍ ٖٚرا ؟ اإلبٌ أعطإ يف ايؿال٠ عٔ ْٗٞ ملاذا : قا٥ٌ قاٍ إذا
  . ايعًُا٤ فٝ٘ اختًف مما ٖرا إٔ : فازبٛاب ؟ ايػِٓ َساح يف ْٚؿًٞ ،

 ، يٌٝ ّْٛ َٔ ايكا٥ِ ٜد غُظ يف نُا ، بايتعبد ٜعًًٕٛ ٚاسبٓاب١ً ، تعبد١ٜ فٝ٘ ايع١ً إٔ : اسبٓاب١ً َرٖب َٔ ايؿخٝذ
 اإلبٌ َبازى يف اإلْطإ ٜؿًٞ إٔ ٜؿذ فال ، أٜكا تعبد١ٜ ٖٓا فايكك١ٝ : قايٛا ، اخل .. اإلبٌ سبِ َٔ ٚايٓكض

 تعبدْا قد ٚاهلل ، بٗرا أخربْا قد ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ، بٗرا ٚدٌ عص هلل ْتعبد ، أعًِ اهلل ؟ ملاذا ، َٚعاطٓٗا
  . ْطأٍ ٚال ْٚتعبد ْٚطًِ ْسق٢ فٓخٔ ، ايػ٤ٞ بٗرا

 اهلل زقٞ ، َػفٌ بٔ اهلل عبد حدٜح َٔ حدٜح فٝ٘ ٖٚرا ، دٔ َٔ خًكت دٔ إْٗا : قايٛا ، ع١ً ٖٓاى بٌ : ٚقٌٝ
 أدزنتِ ٚإذا ، ٚضه١ٓٝ بسن١ فإْٗا ، فؿًٛا ايػِٓ َُساح يف ايؿال٠ أدزنتِ إذا رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، عٓ٘

 اإلَاّ أخسد٘د ْفست إذا بأْفٗا تػُذ تسْٚٗا أال ، ُخًكت دٔ َٔ دٔ فإْٗا ، تؿًٛا فال اإلبٌ أعطإ يف ايؿال٠
 إٔ ، اهلل زمح٘ أمحد اإلَاّ ذنس ٚقد ، َػفٌ بٔ اهلل عبد عٔ ايبؿسٟ اسبطٔ زٚاٙ اسبدٜح ٖٚرا ، ٚأبٛداٚد أمحد

 ؾخٝذ فاسبدٜح ، زدال عػس مخط١ اسبطٔ عٔ ٚز٣ٚ ، عٓ٘ اهلل زقٞ ، َػفٌ بٔ اهلل عبد َٔ مسع قد اسبطٔ
 ذنسٙ ايرٟ ايتعًٌٝ يف - أعًِ ٚاهلل - ايطبب ٖٛ ٖٚرا ، دٔ ٖٚٞ ، ايػٝط١ٓ َٔ ْٛعا فٝٗا إٔ فايع١ً : قايٛا ، ثابت

 ايبازح١ عًٞ تفًت إْ٘ )حدٜح هلا ٚايؿازف ، َهس١ٖٚ ايؿال٠ إٕ : قايٛا ايرٜٔ( ازبُٗٛز )ايجاْٞ ايكٍٛ أؾخاب
 يف اإلْطإ ؾ٢ً فإذا ، غٝطإ فٝ٘ َهإ يف ؾ٢ً ايسضٍٛ : فكايٛا( ؾالتٞ عًٞ ٜكطع إٔ ٜسٜد ازبٔ َٔ عفسٜت
 ، غٝاطني فٝٗا ٖٚرٙ ، غٝطإ ٚفٝ٘ ٖٓاى ؾ٢ً ايسضٍٛ ألٕ ؛ َهس١ٖٚ يهٓٗا ، ؾخٝخ١ فؿالت٘ ، اإلبٌ َعاطٔ

  .َهس١ٖٚ فايؿال٠

 أقٌ ع٢ً أٚ ، ضاددا اإلْطإ تكتٌ ٚزمبا ، ٚتكطسب ٚتتخسى ، تٓفس ٚأْٗا ، ٚدفا٤ ٚغد٠ غًع١ فٝٗا إٕ : ٚقٌٝ
 تطأٙ أٚ ، عًٝ٘ تربى إٔ خيػ٢ ألْ٘ ؛ خاغعا ٜؿًٞ ئ ، حٛهلا ؾ٢ً إذا اإلْطإ ألٕ ؛ ؾالت٘ أثٓا٤ يف ضتػػً٘ تكدٜس

 ٖرا إٔ ٜعسف اإلبٌ ٜعسف ايرٟ ، ؾخٝذ ٖٚرا ، بٝٓٗا فُٝا تتكازب أٚ ، بٝٓٗا فُٝا تًعب أٚ ، تكسب٘ أٚ ، بأخفافٗا
 املػسب دا٤ إذا أْٗا اإلبٌ أٌٖ فإٕ ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب قاٍ فهُا ازبٔ َٔ خًكت أْٗا ٚأَا ، طبعٗا َٔ

 ، تٓفس ألْٗا ؛ ايعػا٤ ؾال٠ َع إال املػسب ٜؿًٕٛ ال ٜهادٕٚ ال ، أذ١ٜ تؤذِٜٗ ثِ ، ايػٝاطني بٗا عؿفت : ٜكٛيٕٛ
 ، خًكت دٔ َٔ دٔ ألْٗا ؛ ٜٚطاز ميني َٔ تكسبٗا ، غٝاطني - أعًِ ٚاهلل - ٖٚرٙ ، طبٝعٞ غري غ٤ٞ ٜٚأتٝٗا
 دبد ٚهلرا ؛ ذيو غري إىل ، ٚغًع١ ٚغد٠ ْفس٠ فٝٗا فٝهٕٛد غٝطإ مجٌ َغِعف١ نٌ ع٢ً رأْ٘ آخس حدٜح يف ٚنُا
 ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب أخرب نُا ، ايطه١ٓٝ ففِٝٗ ايػِٓ أٌٖ ٚأَا ، ٚايػًع١ ٚايػد٠ ايكط٠ٛ َٔ ْٛع فِٝٗ أًٖٗا
  . اإلبٌ أٌٖ فِٗ ايَفدادٕٚ ٚأَا ، ي١ْٛٝ ٚفِٝٗ

  . أعًِ ٚاهلل األقسب فٗٛ ، ْؿا ٖٓاى إٔ داّ َا يهٔ ، أعًِ ٚاهلل ، ايفكٗا٤ ذنسٖا تعايٌٝ ٖرٙ
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ٍََِػُؿٕٛب : قا َٚ .  

 .. ضبسّ ثٛب يف ؾ٢ً َٚٔ :)املؤيف قٍٛ يف عٓ٘ ايهالّ تكدّ ٚقد ، املػؿٛب املهإ يف ايؿال٠ تؿذ ال إْ٘ أٟ
  : أقٛاٍ ع٢ً ، املطأي١ يف اشبالف ذنسْا ؟ ال أٚ ايفطاد ٜكتكٞ ايٓٗٞ ٌٖٚ( أعاد

  . َطًكا ايفطاد ٜكتكٞ أْ٘ .1

  . املعاَالت دٕٚ ايعبادات يف نإ إٕ ايفطاد ٜكتكٞ أْ٘ .2

   .اهلل زمح٘ ايُفتٛحٞ ذنسٙ ، األنجس قٍٛ ٖٛ نُا ، ايفطاد اقتك٢ عٓ٘ املٓٗٞ ذات إىل عاد إٕ أْ٘ .3

  : ٚايسادذ

 ، ي٘ َالشّ عٓ٘ خازج أَس إىل عاد ٚإٕ ، ايفطاد اقتك٢ عٓ٘ املٓٗٞ ذات إىل ايٓٗٞ عاد إٕ : فٝكاٍ ، بايتفؿٌٝ ٜكاٍ إٔ
 ع٢ً فازبُٗٛز ، ي٘ َالشّ غري ، عٓ٘ خازج أَس إىل عاد ٚإذا ، ايفطاد ٜكتكٞ أْ٘ ٚايسادذ ، قٛيني ع٢ً خالف ففٝ٘
 ازبُٗٛز ، املػؿٛب باملا٤ ٚايٛق٤ٛ ، املػؿٛب ايجٛب ٚيبظ ، املػؿٛب١ األزض يف نايؿال٠ ، ايفطاد ٜكتكٞ ال أْ٘
 .ايفطاد ٜكتكٞ أْ٘ ع٢ً ايؿٛز َٔ نجري يف ٚاسبٓاب١ً ، ايفطاد ٜكتكٞ ال: 

  : املػؿٛب١ األزض يف ايؿال٠ حهِ

  : قٛيني ع٢ً خالف فٝ٘ ، املػؿٛب ٚايجٛب ، احملسّ بايجٛب ايؿال٠ يف ْفط٘ ايهالّ ٖٛ

  . املرٖب َفسدات َٔ ٖٚٛ ، اسبٓاب١ً إيٝ٘ ٚذٖب ، تؿذ ال املػؿٛب١ األزض يف ايؿال٠ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ

  : األدي١

 ؟ عٓ٘ َٓٗٞ ٖٛ مبا َأَٛزا اإلْطإ ٜهٕٛ فهٝف ، فٝٗا ايؿال٠ عٔ املػؿٛب١ ٚاألزض ، ٚطاع١ قسب١ ايؿال٠ إٔ- 1
  . ميهٔ ال ٖرا  ؟ ب٘ عاف ٖٛ مبا َتكسبا ٜهٕٛ نٝف

   .احملسّ بايجٛب ايؿال٠ يف بأديتِٗ ْطتدٍ إٔ ٚميهٔ- 2

 " . ال أٚ ايفطاد ٜكتكٞ ايٓٗٞ ٌٖ "عٔ ٜتهًُٕٛ حُٝٓا ، ٚاألؾٛيٕٝٛ ايفكٗا٤ بٗا ميجٌ اييت ٖٞ املطأي١ ٖٚرٙ

 عًِٝٗ اهلل زمح١ ، ايعًِ أٌٖ مجٗٛز قٍٛ ٖٚرا ، ايهسا١ٖ َع ؾخٝخ١ املػؿٛب١ األزض يف ايؿال٠ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ
  . زٚا١ٜ يف ٚاسبٓاب١ً ، ٚايػافع١ٝ ٚاملايه١ٝ اسبٓف١ٝ َرٖب فٗٛ ،

  : األدي١

  . غريِٖ َٔ غؿبٖٛا اييت املٛاطٔ يف ؾالتِٗ ٜعٝدٚا بإٔ ايع١ًُ أَسٚا أِْٗ املتكدَني األ١ُ٥ عٔ ٜٓكٌ مل أْ٘- 1

 ايؿال٠ عٔ ايٓٗٞ نإ يٛ ْعِ ، آخس غ٤ٞ بايؿال٠ ٚاألَس ، غ٤ٞ ايػؿب عٔ فايٓٗٞ ، َٓفه١ ٖٓا ايٓٗٞ د١ٗ إٔ- 2
 ايػؿب عٔ ايٓٗٞ يهٔ ، ؾخٝخ١ غري اسباٍ ٖرٙ يف ايؿال٠ ٚيهاْت ، ؾخٝخا نالَِٗ يهإ املػؿٛب١ األزض يف

   .اإلثِ َع ؾخٝخ١ فؿالت٘ ، آخس غ٤ٞ املػؿٛب١ األزض يف ٚايؿال٠ ، غ٤ٞ

  : ايسادذ

 . اإلثِ َع ، ؾخٝخ١ املػؿٛب١ األزض يف ايؿال٠ إٔ
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ٍََٚأِضٔطَخٔتٗا : املؤيف قا .  

 ، اإلبٌ ٚأعطإ ، ٚاسبُاّ ، ٚاسبؼ املكرب٠ : ٖٚٞ ، املؤيف ذنسٖا اييت املٛاطٔ تًو يف ايؿال٠ دبٛش ال إْ٘ أٟ
  . أضطختٗا يف ٚال ، فٝٗا ايؿال٠ تؿذ ال اشبُط١ ٖرٙ ، ٚاملػؿٛب

  : ايسادذ

 املػؿٛب١ األزض ٚأَا ، املكرب٠ ٖٚٛ ، ٚاحد غ٤ٞ ضطذ يف إال ، ؾخٝخ١ اشبُط١ األغٝا٤ ٖرٙ أضطخ١ يف ايؿال٠ إٔ
 إٔ ْتؿٛز إٔ ميهٔ ٌٖ ، ؾعب ذيو ٚتؿٛز ، َػؿٛبا يٝظ َػؿٛب١ أزض ضطذ ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ ُتُؿٛز فإٕ ،

 َػؿٛب غري ايططذ نإ إذا ألْ٘ ؟ ايططذ يف اإلْطإ ٜٚؿًٞ ، َػؿٛبا يٝظ ٚضطخٗا املػؿٛب١ األزض تهٕٛ
 إذْ٘ بػري نإ ٚإٕ ، ؾخٝخ١ فايؿال٠ بإذْ٘ نإ فإٕ ، غريٙ ًَٔو يف ؾ٢ً فكد فٝ٘ ؾ٢ً فإذا ، يؿاحب٘ ًَٔو فٗٛ
   .أٜكا َػؿٛبا فٝهٕٛ ، املٛقع ٖرا غؿب فكد

  : اسبٓاب١ً تعًٌٝ

  : اشبُط١ املٛاطٔ ٖرٙ   أضطخ١ يف ايؿال٠ تؿذ ال : قايٛا

  . يَكسازٙ تابع ايػ٤ٞ ٖٛا٤ ألٕ- 1

   .ضطخ٘ إىل ايٓذاض١ ٚؾًت زمبا ٚألْ٘- 2

  : ايسادذ ايكٍٛ

 ؛ أضطختٗا يف ايؿال٠ تؿذ فال ، املكرب٠ ٖٚٛ ، ٚاحدا َٛطٓا إال ، مجٝعا املٛاطٔ ٖرٙ أضطخ١ يف تؿذ ايؿال٠ إٔ
 ، ايكرب ع٢ً ٜؿًٞ ٚغدا ، املكرب٠ ضطذ يف ٜؿًٞ فايّٝٛ ، ْفط٘ ايكرب ع٢ً ايؿال٠ إىل ٚٚض١ًٝ ذزٜع١ تهٕٛ قد ألْٗا

 ، دبؿٝؿٗا ٚعٔ ، ايكبٛز ع٢ً ايبٓا٤ عٔ َٓٗٞ ألْ٘ ؛ بٓاؤٖا جيٛش ال املكابس ع٢ً تب٢ٓ اييت األضطخ١ إٕ : أٜكا ٜٚكاٍ
 عُّٛ باملطادد ٜساد إْ٘ أٚ ، َب١ٝٓ أٟد َطادد أْبٝا٥ِٗ قبٛز اربرٚا ، ٚايٓؿاز٣ ايٝٗٛد اهلل يعٔ رعًٝٗا ايهتاب١ ٚعٔ

 ٚبٓا٤ ، ايهٓا٥ظ ٚبٓا٤ ، جيٛش ال ايكرب ع٢ً فايبٓا٤ ، أٜكا ايبٓا٤ ع٢ً ٜطًل يهٓ٘ ، َب٢ٓ مث١ ٜهٔ مل ٚإٕ ، ايطذٛد
 ، إيٝ٘ املٛؾ١ً ايرزا٥ع َٚٔ ، ايػسى ٚضا٥ٌ َٚٔ ، احملس١َ األَٛز َٔ ٖرا ، ايكبٛز ع٢ً اخل .. ايدٚز ٚبٓا٤ ، املطادد
 فايؿال٠ ايبك١ٝ أَا ، ؾخٝخ١ غري املكرب٠ أزض ع٢ً ؾالت٘ إٔ نُا ، ؾخٝخ١ غري املٛطٔ ٖرا ع٢ً اإلْطإ فؿال٠

  -  .ايػؿب يف ُتؿٛز إٕ - ؾخٝخ١ فٝٗا

 يف فٗٛ ، ٖٛا٤ٖا ًَو ٚقسازٖا األزض ًَو فُٔ ، امٔلًه١ٝ يف ي٘ تابع ٖرا : فٝكاٍ يًكساز تابع اهلٛا٤ إٔ ٚتعًًِٝٗ
  . اسبهِ يف ال امٔلًو

 تهٕٛ إٔ ميهٔ ال ، خاؾ١ املكرب٠ يف ايٓذاض١ تهٕٛ إٔ ْفٝٓا إذا ، ددا بعٝد ٖرا : فٝكاٍ" ايٓذاض١ َع١ٓ إْ٘ "قٛهلِ
 َٔ ، َٛطٔ ايبٝت يف ٜهٕٛ قد اآلٕ عٓدْا ٚهلرا ؛ ددا بعٝد ٖرا ؟ ايططذ إىل ايٓذاض١ تؿٌ فهٝف ، األزض يف

 ضطخٗا ع٢ً ؾ٢ً ألْ٘ ؛ ؾخٝخ١ غري ايؿال٠ تهٕٛ ٖرا فع٢ً ، ؾاي١ أٚ غسف١ فٛق٘ َٚٔ ،( ُحؼ )َٝاٙ دٚز٠ ذبت٘
  . بعٝد٠ إيٝ٘ ايٓذاض١ ٚؾٍٛ َٚع١ٓ ، ددا بعٝد٠ ايٓذاض١ ألٕ ؛ ؾختٗا ٚايسادذ ،

  . املكرب٠ يف إال ، ؾخٝخ١ اشبُط١ املٛاطٔ ٖرٙ أضطخ١ يف فايؿال٠ : إذٕ



  المطيري فهد : د  الشيخ فضيلة -                                                                                                                                                                   19_2   - المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
10 

ٍِٝٗا ََٚتٔؿٗذ : قا   . ِإَي

 .. املػؿٛب إىل ٚايؿال٠ ، اسبؼ إىل ٚايؿال٠ ، اسبُاّ إىل ٚايؿال٠ ايكرب إىل فايؿال٠ ، ايهسا١ٖ َع إيٝٗا تؿذ يهٔ
ُُِؤٔخس٠ ٚبٝٓٗا بٝٓ٘ نإ إذا ، ايهسا١ٖ َع ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ مجٗٛز قٍٛ ٖٚرا ، إيٝٗا تؿذ ، اخل  ، ايسحٌ ن

َُِؤخس٠  ، ايط١ًٜٛ ٚال ايكؿري٠ ايرزاع ال ، ايٛضط ايسدٌ ذزاع ب٘ ٚاملساد ، ايطرت٠ يف ضٝأتٞ نُا ، ذزاع ثًجا ايسحٌ ٚ
 املايه١ٝ : ازبُٗٛز َرٖب ٖرٙ ، اشبُط١ املٛاطٔ ٖرٙ إىل ايؿال٠ تهسٙ فإْ٘ ، ايسحٌ نُؤخس٠ ٚبٝٓٗا بٝٓ٘ نإ فإذا

  . ٚاسبٓاب١ً ٚايػافع١ٝ

 ايسٚا١ٜ ٖٚرٙ ، إيٝٗا ايؿال٠ تؿذ ال فايكبٛز ، ايكبٛز يف إال ، إيٝٗا ايؿال٠ تؿذ أْ٘ إىل : زٚا١ٜ يف اسبٓاب١ً ٚذٖب
 غٝذ اختٝاز ٖٚرا ، ٚاسبؼ املكرب٠ يف إال ، إيٝٗا تؿذ أْٗا : أخس٣ زٚا١ٜ يف اإلضالّ غٝذ ٚشاد ، قدا١َ ابٔ اختازٖا
  . اهلل زمح٘ اإلضالّ

  : ايسادذ

 حدٜح َٔ ، َطًِ اإلَاّ ز٣ٚ َا ذيو ع٢ً ٚايديٌٝ ، املكرب٠ يف إال ، إيٝٗا ايؿال٠ تؿذ أْ٘ : ٚغريٙ غٝدٓا قاٍ نُا
 ٚاقذ ْـ ٖٚراد إيٝٗا تؿًٛا ٚال ، ايكبٛز ع٢ً دبًطٛا ال رقاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ ، ايَػَٟٓٛ َسثد أبٞ
  . طاٖس ٚثٛب٘ ، طاٖس ٚبدْ٘ ، طاٖس٠ بكعت٘ ألٕ ؛ ؾخٝخ١ فٗٞ ايبك١ٝ يف ايؿال٠ ٚأَا ، ايكرب إىل ايؿال٠ عٔ ايٓٗٞ يف

ٍَِٛقٗا ٚال ايهعب١ٔ يف ايَفسٜك١ُ َتٔؿٗذ ٚال : قا   . َف

  : أَسٜٔ َٔ ٚاحد َٔ ربًٛ ال ايهعب١ يف ايؿال٠

 ، إمجاعا حيهٝ٘ ٚبعكِٗ ، ايؿخ١ ع٢ً عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًِ أٌٖ عا١َ ٖٚرا ، ْاف١ً ؾال٠ تهٕٛ إٔ : األٍٚ األَس
  . ايهعب١ يف ايٓاف١ً ؾال٠ َٔ املٓع ايطربٟ دسٜس ابٔ عٔ ْكٌ قد نإ ٚإٕ

  : ايديٌٝ

 ، ٚبالٍ أضا١َُ َٚع٘ ، ايبٝت  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب دخٌ :" قاٍ أْ٘ ، عُٓٗا اهلل زقٞ ، عُس ابٔ عٔ- 1
 ؾ٢ً أٜٔ فكًت :بالال فًكٝت ، دخٌ َٔ أٍٚ فهٓت ، فتذ ثِ ، طٜٛال عًِٝٗ ايباب فأدافٛا ، طًخ١ بٔ ٚعجُإ

 يف ، عًٝ٘ َتفل" ؟ ؾ٢ً نِ : أضأي٘ إٔ فٓطٝت ، املكٖدَني ايعُٛدٜٔ بني : قاٍ ؟ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب
 ، ضٛاز ثالخ ٚخًف٘ ، ايطازٜتني بني ، ايداخٌ ٜطاز ع٢ً ؾ٢ً ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ األخس٣ األحادٜح

   .أذزع ثالث١ ايهعب١ دداز ٚبني بٝٓ٘ ٚدعٌ

  . ايهعب١ يف ايفسٜك١ ؾال٠ : ايجاْٞ األَس

  : قٛيني ع٢ً ، عًِٝٗ اهلل زمح١ ايعًُا٤ فٝ٘ اختًف مما ٖرا

 ، ؾالت٘ بإعاد٠ ٜؤَس فإْ٘ ، اإلْطإ ؾ٢ً إذا عًٝ٘ ٚبٓا٤ ؛ تؿذ ال ايهعب١ يف ايفسٜك١ ؾال٠ إٔ : األٍٚ ايكٍٛ
  . ٚاسبٓاب١ً املايه١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب

  : األدي١
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َُٛيِٛا} ٚتعاىل تبازى اهلل قٍٛ- 1 ِِ َف َُٖه ُٙ ُُٚدٛ  ٍٜٛ مل فإْ٘ ، ايبٝت يف ؾ٢ً َٚٔ : قايٛا ، ايبٝت غطس : أٟ {َغِطَس
  . ٚزا٥٘ َٚٔ ، مشاي٘ ٚعٔ ميٝٓ٘ عٔ ايبٝت فإٕ ، ٚدٗ٘ ايبٝت

 ٜؿًٕٛ ناْٛا أِْٗ ، ايطًف ٚال ايتابعني ٚال ايؿخاب١ عٔ ٜٓكٌ ٚمل ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب عٔ ٜٓكٌ مل أْ٘- 2
  . ايهعب١ يف ايفسٜك١

 ، ايفسٜك١ عٔ فكال ، ايٓاف١ً حت٢ ايهعب١ يف ٜؿًٞ إٔ يإلْطإ ٜتٝطس ال بأْ٘ : ٖرا االضتدالٍ عٔ جياب إٔ ٚميهٔ
 اإلْطإ دخٌ ٚإذا ، ايهعب١ يف ايٓاف١ً حت٢ اإلْطإ ٜؿًٞ إٔ ددا ايؿعب َٔ فإْ٘ ؛ اسبدٜح يف ٚال ايكدِٜ يف ال

  . بٗا ٜٚفتدس ي٘ َص١ٜ تعترب فإْ٘ داخًٗا َٔ ٚؾ٢ً ايهعب١

  . زٚا١ٜ يف ٚاملايه١ٝ ٚايػافع١ٝ اسبٓف١ٝ إيٝ٘ ٚذٖب ، ؾخٝخ١ ايهعب١ يف ايفسٜك١ ؾال٠ إٔ : ايجاْٞ ايكٍٛ

  :األدي١

َُٛيِٛا} ٚتعاىل تبازى اهلل قٍٛ- 1 ِِ َف َُٖه ُٙ ُُٚدٛ  ايهعب١ يف ؾ٢ً إذا ٚاإلْطإ ، ازب١ٗ : ٖٓا بايػطس ٚاملساد : قايٛا {َغِطَس
  .  ؾخٝخ١ ؾالت٘ فتهٕٛ ، ايهعب١ دٗات َٔ د١ٗ إىل ادب٘ قد ألْ٘ ؛ ٚدٗ٘ ٚالٖا قد فإْ٘ ، َٓٗا دص٤ إىل ٚادب٘ ،

 نٌ ٚيف ، أزض نٌ يف عاّ ٖٚرا : قايٛاد ٚطٗٛزا َطذدا األزض يٞ دعًت رٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب قٍٛ- 2
  . ايعاّ يًخدٜح املدؿـ ايديٌٝ فعًٝ٘ َٓع َٚٔ ، بداخًٗا اييت ايهعب١ أزض َٚٓٗا ، َهإ

 إال ، األحهاّ يف ٚايٓاف١ً ايفسض تطاٟٚ ٚاألؾٌ ، ايٓاف١ً ايهعب١ يف ؾ٢ً قد ، ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إٔ- 3
 ٜؿًٞ ال نإ أْ٘ غري : ايساح١ً ع٢ً ايؿال٠ أحادٜح يف ، عِٓٗ اهلل زقٞ ايؿخاب١ قاٍ ٚهلرا ؛ ربؿٝؿ٘ دا٤ َا

 ايرٟ ٚإٔ ، ايتطاٟٚ األؾٌ إٔ ع٢ً ٜدٍ مما ؛ اضتجٓٛا فٗٓا ، ايطفس يف ايساح١ً ع٢ً ايؿال٠ يف ٖٚرا ، املهتٛب١ عًٝٗا
 ، ايتدؿٝـ ع٢ً ايديٌٝ قاّ إذا إال ، ايفسٜك١ يف ٜفعٌ ايٓاف١ً يف ٜفعٌ ايرٟ ٚإٔ ، ايٓاف١ً يف ٜفعٌ ايفسٜك١ يف ٜفعٌ
   .ايتطاٟٚ فاألؾٌ ٜكِ مل إذا ٚأَا

  : ايسادذ

 ؾالت٘ فإٕ ؾ٢ً إذا اإلْطإ ٚإٔ ، ٚدا٥ص٠ ؾخٝخ١ ايهعب١ يف ايفسٜك١ ؾال٠ إٔ ، أعًِ ٚاهلل ايجاْٞ ايكٍٛ ٖٛ
 ايفسٜك١ ايٓاع َٔ نجري ٜؿًٞ زمبا : فأقٍٛ ، ايهعب١ داخٌ ايؿال٠ تتٝطس إٔ ميهٔ ال : قا٥ٌ قاٍ فإٕ ، ؾخٝخ١

 َٔ ٚغ٤ٞ أذزع ضت١ َٓ٘ اسبطِٝ فإٕ ؛ اسبطِٝ يف ؾًٛا إذا ٚذيو ، ٚاجملُٛع١ ٚايفا٥ت١ املكك١ٝ خاؾ١ ، ايهعب١ داخٌ
 ، ايهعب١ َٔ اشبسٚج فٗٓا االعبٓا٤ بدأ إذا بأْ٘ ايعًُا٤ ٚحدٙ( إمساعٌٝ حذس )ٜطُْٛ٘ ايرٟ ٖٛ ٚاسبطِٝ ، ايهعب١

 قسٜبا اإلْطإ ؾ٢ً فإذا ، ايداخٌ َٔ ايهعب١ َٔ ٚغ٧ٝ أذزع ضت١ فٝهٕٛ ، ايهعب١ داخٌ نً٘ فٗرا االعبٓا٤ قبٌ ٚأَا
 ؾ٢ً قد ٜهٕٛ فإْ٘ ، صبُٛع١ ؾ٢ً أٚ ، َكك١ٝ فسٜك١ ؾ٢ً فإذا ، ايهعب١ يف ؾ٢ً قد فٝهٕٛ ، اسبطِٝ يف ايبٝت َٔ
 ، ٜفتذ فإْ٘ ايؿال٠ اْتٗت إذا ٚأَا ، ايفسٜك١ حاٍ فٝ٘ ايؿال٠ َٔ ميٓعٕٛ اسبسّ يف ٚاسبسع ايػسط يهٔ ، ايهعب١ يف

 ٚايفك١ًٝ األدس ي٘ ٜٚهٕٛ ، ايهعب١ داخٌ ٜؿًٞ إٔ ع٢ً حيسف ناّل ألٕ ؛ َٓ٘ ٚخسٚدِٗ ايٓاع دخٍٛ ُٜٚٓعِ
  . أعًِ ٚاهلل ، داخًٗا بايؿال٠ اسباؾ١ً

 . ضبُد ْبٝٓا ع٢ً ٚضًِ اهلل ٚؾ٢ً


