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احلمد هلل هللب هللاعادد واهللصاع ددلسهللصاعلددلشهللف ددنهللياد وهللاضل ادد لهللصييددد هللاو  دد اهلل ددا  هلل
هلل-صل ان هللحمم هللف اههللصف نهللآعههللصيصح بههللييد هللاع لسهللصيزكنهللاعتل امهللمثهلليم هللبا هلل:

يهذههللفج عةهلليفهللتقاا هللباضهللاعرتجاح تهللاعفقهاةهلليفهللمجد هللمدمهللملد ا هللاععد أاةهللياد أه هلل
يفهللما يددةهللاعددد اجاهللمددمهللاو جدديجهللصادددوهلللتاجددةهلليفددد هلل يأدد هللمن ددديبهلليفهللهللعط  ددةهللاعا ددمهللتالددد ا هلل

هللصاأدد لهلل   دد  هللعل ت دد بهللي  ك ادد هلل مياضددكهللك دد سهللتدد هللكت تددههللي أ  دديفهلليكهلليمجاددههلليفهللملدد كل
صمدمهلليباداد هللمعد صأةهللي اط  هد هلليفهللم ت ةهللف نهللاضبيا هللاعفقهاةهللممهللغ هلليدعةهلليفهللاعغ عبهلل
ف ددنهللام مهدد هللصاتق هندد هللصاألدد هن هللصيكهللمظ هندد هللتدد هللكت ددههلليادد هللاعا ددمأهللصيهللي دد  هلليكهللأادداهلل

أتيجه هللبل  هللبمحتههللص  ادههللصمنتههللصايهللاوييقهللصاهل ديهللصيمساديفهللادذههللاعيبأقد تهللاعالد سهلل
بدد))ا اأةهللاتتد بهللع مددذابهللاو(تد بققهلليدد  ي هللصف هللاعتييادقهللصمندههللي ددتم هللاعفدد هللصاعادديكهلل

هلل-صألمهللاعتحقاقهلل:
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

هلل
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 ))ابب املياه((
يكهللاضص هلليفهللاوا ههللاعطهيبأةهللصيكهللك هللم للهللج زهللا بههللا تاد با هللصداهللاعتطهد هللبدههللهللالصحيح

هلل.
يفهللاضدعددةهلليكهللاودد لهلل لددم كهلليقدد هلل هدديبهللصادداهللصيمدد هللاعطدد ا هلليددلهللصجدديدهللعددههللهللوالصــحيح

هللأن األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوهتـا لدللـة الصـحيحة الصـر ةص  هللتق بهلليفهللاعقيافد هلل
هلل.

يكهللاودد لهلل دديال هللكدد كهللك دد ا هلليصهلل  ددال هللمتح كدد  هلليصهلل دد كن  هلليلددههلل هللأددنجاهللا هللا اهللهللحيحوالصــ
هللتغ هللفعنج  ةهلل.هلل

يكهللاوددد لهللا اهلل  عطددههللاعطددد ا هللت عطددةهللتقتددددوهللتغدد هللامسدددههللصصصددفههللاوط دددقهلليلدددههللهللوالصــحيح
عددااهللءدد للهلليصددل هللضكهللمددمهللبآههلل هللألددماههللمدد ل هللصا دد هللألددماههللف ددمهللاعطدد ا هللاو(دد ع هللصهلليمدد هلل

هللف ددنهلليصد هللاعطهدد بسهللصمددمهللي  جددههللا اهلل  عطد ههللاعطدد ا هللت عطددةهللتهللتقتددوهلل عددقهلليهدديهللفلل
أن األصــه  ــو البقــا  فنهدد هلليا اددههللاعدد عا هللضلددههللتدد ع هللعرصدد هللص دد هللتقدد بهلليفهللاعقيافدد هلل

هلل. على األصه حىت يرل الناقه
يكهللاو لهللاعذيهلل  يفهللبدههللامد يسهلليفهلل هد بسهللك م دةهللفدمهللأد  هلل هديبهللمطهد هلليفهللوالصحيح 

عههللك ااددةهللتنهأهاددةهللا اهللصجدد هللغدد ههللمجادد  هللبدداهللاضدعددةهللص دد هللتقدد بهلليفهلل اتددههللعلنددههللألدد ههللا ددتام 
هلل.هللأن اجلمع بني األللة واجب ما أمكناعقياف هلل

يكهللاودد لهللا اهللتغدد هللءدد هلل هللأعددقهللصدديكهللاودد لهللفنددههلل هدديبهللمطهدد هللبددلهللك ااددةهللضكهللوالصــحيح 
اعل ااةهللألمهللا فوهللصف نهللم فاه هللاع عا هللضلدههللتد ع هللعرصد هللص د هللتقد بهلليفهللاعقيافد هلل

هلل.هللليه يطلب من الناقه لدصه ال من الثابت عليهأن الد
يكهللاوددد لهللاعدددذيهللغمددداهلليادددههللاعقددد امهللمدددمهلللددديشهللاع اددد هللأددد ههلل  ددد هللغلددد ه هلل هددديبهلل والصـــحيح

آمثهللم تلبهللع حد اشهللصعلدمهلل د هللمطه هللبايكهللع ح  هللمهأ هللع (  هللصاعغ ماهللف و  هللف م ا هلل
هلل.هللليس كه حرام جنستق بهلليفهللاعقياف هلليلههلل
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تلددد هلليادددههللاوندددبهلل هددديبهللمطهددد هللصاوندددبهللآمثهللبدددذعقهلليكهللاوددد لهللاعق اددد هللا اهللاغوالصـــحيح 
ققهللصا دد هللهللإن املــا  ال بنــبصعلددمهلل هللي دد هللعددذعقهلليفهللاودد لهللع ق فدد سهللاعلدد بقةهللصحلدد أ هلل))هلل
هللهنوهللفمهلل عقهللعل هلل بأاةهللتقذأ ههللصهللايل دههللف نهللاعن سهلل.

يكهللاودد لهللا اهللكدد كهللالدد  هللمثهللاددللن هلليفهلل ه بتددههلليهدديهللادداهللصهللا اهللكدد كهلل هدديبا هللوالصــحيح 
األمـر املتـيقن ثبـوأو أو افيـاو   تههلليهديهلل هديبهللص د هللتقد بهلليفهللاعقيافد هلليكهللمثهللاللن هلليفهللا

هلل.هللال ينقض بشٍك عارض
يكهللممهللاات ههللف ادههللاود لهللاعطهديبهللفعدنجاهلليلدههللأد فهم هللصأتداممهللضكهللصجيد د هللهللوالصحيح 

هلل.كا مهم هللصاعطه بسهللصاعطه بسهللاو ااةهللهل هللب  هللصحااهلل
ةهلليلدههللأتحدد يهللصأ دد وهلليامدد هللغ ددبهلليفهللملد عةهللااددت  ههللاع ادد  هللاعطدد ا سهللفعنجلددوالصــحيح 

ف نهللظنههلليلههللاع ي هللاعط ا هللضكهللاعلرتسهلل هللب  هللهل أهللص هللافد دسهللف ادههللاكهللت داهللة د سهلليكهلل
اع ي هللاعذيهللص نهللياههللايهللاعنجاهللضلههللاتقدنهلليهللمد هللا دتط قهللص د هللتقد بهلليفهللاعقيافد هلليكهلل

هلل.هللهللالعمه بغلبة الظن كاٍف يف التعبد
لدددد  هللبددددههللا هلل هللدعادددد هلل نددددكهللصاضألددددد شهلليكهللمدددد لهللزمددددهشهللودددديزهللاعيضددددديلهللصا غتوالصــــحيح 

هللاعع فاةهلل هللت  يفهللا هللب عا هلل.
يكهللاودد لهللاوعددماهللودديزهللا ددتام عههللبددلهللك ااددةهللصاحلدد أ هللاعدديابدهلليفهللاعنهددوهللفنددههللوالصــحيح 
هللميضيقهلل.
يكهللم لهللاع ئ هللفوقربسهلل هيبهللمطه هللبلهللك ااةهللمد تهللأتغد هللفعنج  دةهللجد ل هللف دنهللوالصحيح 

هللاضص هللاوتق بهلليفهللف هللاوا ههلل.
يكهللاو لهللاولد(مهللفعنج  دةهلل هديبهللمطهد هللمد تهللتتغد هلليأد هلليصصد يههللفعنج  دةهلللصحيح وا

هللص هللفربسهللف أتا   تهللاعيتهللم هلليله هلليهللهب هللممهلل  ط كهلل.
يكهللاود لهللاولددتام هلليفهلل هد بسهللصاج دةهلل هدديبهللمطهد هللأ يدكهللبددههللاحلد  هللصأدها هللبددههللوالصـحيح 

عددد فوهللص ددد هللف دددنهللاخل ددد أهللصمدددمهللمنادددههلليللدددههلل هللدعاددد هللمادددههللف دددنهللادددذاهللاوندددكهللصاحللدددمهللاع
هللاع عا هلل.
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يكهللا  ةهللاو لهللألماةهلليفا هللا اهللزاعيفهلليصص يه هللصتلايفهللي دمهللأ دقهللهلد هللعديكهللوالصحيح 
هللأهللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.ص هللبأاهللص هلل امهللص هللج شهلليلكهللاو لهللأايدهللألمههللكم هللك ك

هلل
هللق(هـفص))

هلليكهللاضص هلليفهللاآللاةهللاحل هللصاإلفأةهللا هللب عا هلل.والصحيح 
آلاددةهللاعددذابهللصاعفدددةهلليفهللاضكدد هللصاععدد  هلليقدد هللدصكهللغ ادد هللهللأ مددةهللا ددتام   والصــواب

هللممهلل  ا هللا  تام  تهلل.
يلدههللعديهللتطهد هللمنهمد هلليدلهللةسهللص ه بتدههللصدحاحةهللعاد شهللاود لكهلل.هللهللهللهللهللهللهللهللهللص د هللوالصحيح 

أهللص هللأط دقهللفدمهلل اد هأهللالكالم املقرون بقيٍد يعمه به فيما قيـد فيـهتق بهلليفهللاعقيافد هلليكهلل
 هللبدد عا هلليلددذعقهلل هللودديزهللا ددللهللاوقادد هللا هللبدد عا أهلليلمدد هلليلددههلل هللودديزهللتقاادد هللاوط ددقهللا

ييهلليكهللاضصدد هللبقدد لهللكددلشهللاععدد بقهللف ددنهللمدد هللادديهللف اددههلليدد وط قهللأ قددنهللمط قدد  هللا هللبدد عا هلل
هللأقا ههللصاوقا هللأ قنهللمقا ا هللا هللب عا هللأط قههللصيهلليف مهلل.

جددديازهللاعدددد ةهللمدددمهللاعفددددةهللا اهللك لددديفهللألددد سهللف يددد  هللصك لددديفهللحل جدددةهللكتعددداابهللوالصـــحيح 
هللحل أ هلليلاهلل.اعق جهللصحنيههلل
مدددمهللاإل لهللعاددد شهللاعنقددد هللصضكهللاوتقددد بهلليفهللاعقيافددد هلليكهللفددد شهللك اادددةهللم  اددد   هللوالصـــحيح 

هلل.هللاجلواز الشرعي يفيد جواز االستعمال بال كرا ة
هلل-يفهللآلاةهللاعلف بهللص ا هبمهللاعتف ا هلليلهن هلل هللخت يهللممهلل ل هللأ  ت:والصحيح 

 ددتام هل هللا هللبادد هللبأددده هللامدد هلليكهلللا ددمهللأقاندد  هلليصهللأغ ددبهللف ددنهللظنندد هللا  ددته هلليددلهللودديزهللا
فو لهللبأد  هللأهأ هللي  هللاعنج  ةهللصأذابهلليصص يه هللصف اههللأد أ هللي هلل ا  دةهللاخلعدإهللصامد هلل
يكهلللا مهللأقان  هلليصهللأغ بهللف دنهللظنند هلل ه ب د هللياجديزهللا دتام هل هللبدلهللغلد هللصف ادههللأد أ هلل

احلدد أ هللققهللصأد أ هللفمدد اكهللبددمهللأ دداهلل…هللهللكنــا اصــيب مــن ملايــة املشــركنيجد ب ))هلل
صغد هلل عدقأهللصامد هلليكهلل  د هللفند  هللياهد هللبههللتيضؤاهللممهللمدهادسهللمعد كةهللصيصح هلليكهللاعنيبهلل

ادددقهلليدددلهللادددهشهللهبدددذاهللص هللهبدددذاهللينددد دهللاضمددد هللاطهللاضصددد هلليفهللاآللادددةهللصاددديهللاعطهددد بسهللياجددديزهلل
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ـــــ ول ابلشـــــكا دددددتام هل هللضكهللاوتقددددد بهلليفهللاعقيافددددد هلليكهلل صعلدددددمهلليفهللاحلددددد عتاهللهللاليقـــــني ال ي
  صجددد  هللمدددمهللاخلدددلوهللصيهللهللاض  تددداهللعددديهللغلددد ن هللآلادددتهمهللصهلل اددد هبمهللعلددد كهللاددديهللاضأدددي 

هلليف مهلل.
يكهللاعد ف هللمطهد هللع ج د أهللصاع دحااهلليلددههللأطهد هللاو د هللاعدذيهللكد كهلل دد ا ا هلليفهللوالصـحيح 

هللاحلا س.
يكهللمدد هلل طددكهللمددمهللاع هامددةهللصاددوهللأاددةهلليهددوهللكحلددمهللماتتددههلل هدد بسهللصا  ددةأهللا هلل والصــحيح

اععدددا هللصهللاع ددديوهللصهللاعددد أرهلليهددديهلل ددد ا هللضلدددههلليفهللألدددمهللاونف ددد هلل هللاوت ددد هللصهللضلدددههلل هلل
هللاحلا سهللاحلايالاةهلل.هللحت ه

هللف ا هللصهللأ ي ا هلل  ا سهلل.يكهلل  كهللاواتةهللصهللاا ا هللصهللظوالصحيح 
هلليكهللاو  هللبا هللاع بغهللويزهللا تام عههللمط ق  هلليفهللاعا بل تهللصهللاو اا تهلل.والصحيح 
يكهللاإلاددد  هللاودددذكيبهلليفهللأددد أ هللابدددمهللفلدددامأهللا دددمهللع ج ددد هلل  ددد هللاعددد بغهلليدددلهللهللوالصـــحيح

هللف مهلل.ما بضةهللبانههللصباهللاضأ دأ هللاض  يهللصيهللي
هلل

 ققفصـه))
يكهللا ددتق   هللاعق  ددةهللصهللا ددت فبا هللتندديقهللمط قدد  هللييهلل دديال هللكدد كهلليفهللاع ددح الهللوالصــحيح 
هلليصهللاع نا كهلل.
هللققهلل.هللاحلمد هلل الذي أذ ب عين األذى وعافاينضا هللأ أ هلل))هللوالراجح 

يكهللاعندددددرتهللصاعتنحدددددناهللصاوعدددددوهللصصدددددايدهللاعددددد ب هللصاعددددددحقهللباددددد هللاع دددددي هللمدددددمهللوالصـــــواب 
هلليزهللا لقا دهللعهأهللصاكهللافتق ا هللمع صفةهلليهيهللم ت قهلل.اعي  صسهللاوذميشهللاعذيهلل و

هلليكهللا  تت بهلليصهللاعت  ف هللصاج  كهللاكهللك كهللمثمَّهللممهللأنظ ههللصهللا هلليلنةهلل.والصواب 
هلليصهلل دد لهلليصهللوالصــواب  يكهللا  ددتجم بهللأ دداهللبلدد هللمهأدد هلل دد ا هللمددمهللأجدد لهلليصهلل عددبل

 لهللبداهللصهللاععد أاةهلل هللتفدمن دأ هللصحنيا أهللص عقهللضكهللاذههللاضاا لهللحتم هلل  صاةهللاإلزاعةهلل
هللاوتم  لتهلل.هلل
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هلليلههللاكهلليلقنهللة  هللممهلل ل هلليللههللوبهللف اههللتلما هللاو ميبهلل.والصواب 
يلههللاكهللا دتجم هللءحد شهلليجدهيههللاكهللزا هللفداهللاخلد ب هللصيلقدنهللاتد هللعلندههللآمثهللف دنهللوالراجح 

هللا تام عههللع ح اشهلل.
تقـد  اليمـني يف كـه مـا كـان مـن ابب التكـر  والتـ يني و الي ــرى هلل-ص  فد سهللاععد أاة:

هلليما عداه .ف
ضا هللأ أ هللفالنهللبمهللأهدادهللفدمهلليبادههلليفهللاو ديسهللف دنهللاعالد يهللصل دبهللوالصحيح 

هللاعامىنهللصاضأل شهللاعع فاةهلل هللت  يفهللا هللفعن يصهللاع حاحةهللاع   ةهلل.
يكهللماهللاعذك هللفعاماهللأ  هللاع ي هللصكذاهللاعتملداهللهبد هللمدمهللاخلدللهللأد اشهللع  ديتهللوالراجح 

هللاعق أنةهللأفا هللاعتح ميهللا هللع  بوهلل.هللاعنهوهللص  هللتق بهلليفهللاضصي هلليكهللاعنهوهللاوط قهللفم
يكهللا دددتق   هللاعنددد أمهلل ألددد ههللعاددد شهلل  ددديتهللادددوللهلليفهلل عدددقهللصاحللدددمهللاععددد فوهللوالصـــواب 

هللص  هللف نهللاعنصهللاع  أاهللاع حااهلل.
يكهللا دددددتق   هللباددددديفهللاوقددددد سهلل هللةسهللبدددددههللضكهللاحلددددد أ هلليفهلل عدددددقهللضدددددداا هللوالصـــــواب 

هللصاحللمهللاعع فوهللص  هللف نهللاع عا هللاع حااهللاع  أاهلل.
هللع ندد سهللياددههللمنفاددةهللم  أددةهلليصهللكدد كهللياددههللضدد بهلليلددههلل هللوالضــاب   أقدددوهللاحل جددةهلليفهللملدد كل

هللف اههلل.
هللجيازهللا  تجم بهللصهللاكهللتا يهللاخل ب هللميضكهللاعا دسهلل.والصواب 
هللأ مةهللاع ي هلليفهللاولتحمهللا اهللتهللألمهللمثةهلليتحةهللأن  وهللمنه هللاع ي هلل.والراجح 
هللأ مةهللاع ي هلليفهللاو لهللاع اك هلل.والصحيح 
بهللصمدد هللزادهللف ددنهلل عددقهللي علددنةهللياددههلل طاددههللف ددنهلليفهللا  ددتجم هللاعدد ل صجددي هللوالصــواب 

هللصت أهللي عيت هللفع ل هللصاجبهللصاعيت هللء هللزادهللف اه هلل نةهلل.
صدددحةهللاعيضددديلهللصاعتددداممهلل  ددد هللا  دددتنج لهللضكهللاوددد لكهللمدددمهللاع دددحةهللاددديهلل ددد ص هللوالـــراجح 

هللاخل ب هللص  هلل   هللصالتهنهللصاذاهللاع   وهللا  هللايهللي  ههلل.
هلل-جيازهللاع ي هللصا ف  هللبع  ا:والراجح 
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هللممهللمكهللبيعههللصا ف  هللممهللاللع وهللفيبته.يكهللأيهلل-:األول
يكهللأيمدددمهللمدددمهللفددديدهللباددد  هللاع دددي هللف ادددههللضكهللاعت دددي هللفعنج  دددةهلل هللوددديزهللصمددد هللهلل-:الثـــاين

هللمنيقهلليهيهللتنيقهلل.اوييدنهللاطهلل
هلليكهلليأ دأ هللاع ي هللصا ف  هللاو ييفةهلل هللت  يفهلل.والراجح 
 د هللأ مةهللاعتملداهللفعاظدمهللصاع اد أهللضكهللاعاظدمهللمدمهلل اد شهللاودمأهللصاع اد هللمدمهللفوالراجح 

دصاهبمأهللصأق سهللف دنهلل اد مهمهلل ا مند هللمدمهللف هلليصطأهللصأقد سهللف دنهلل اد شهللدصاهبدمهلل اد شهلل
ص  ندد هللفعتحدد ميهللهللالقيـا  األولــوي ح ــةدصابند هللمددمهللف هلليصطأهللص د هللتقدد بهلليفهللاضصددي هلليكهلل

النهــــي يفيــــد التحــــر  إال يفهلليصدددد هللاولدددد عةهللع  دددديتهللاعنهددددوهللص دددد هللتقدددد بهلليفهللاضصددددي هلليكهلل
هلل.هلللصارف

 ددد بهللف دددنهلليأددد   هللامددد هللاوددد لهلليصهللاضأجددد بهللصيمددد هللاومدددكهلليكهللاعلدددنةهللادددوهللا  توالصـــواب 
بانهمددد هلليللدددههللتهللأ  ددديفأهللصعدددااهللاددديهللاضيدددد أهللبددد هللي عدددنهلليكهللألددديكهللمدددمهللاعتنطدددكهللاعهااددد هلل

ف ددنهلليمدد لهللهللصاوددذاابهللتقدد سهللفعلتدد  هللصهللاعلددنةهلل هللاعالدداأهللص هلل لددمهلليكهللأدد اصشهللاعندديب
اعددديابدهلليفهللا اهللا دددتجم هللفحلجددد هللتهللأت ادددههللاوددد لهللصاحلددد أ هللعدددااهللاددديهللاضيدددد أهلليللدددههللكددد كهلل

 عدددقهللضددداا هللصكددد كهللا اهللا دددتنجنهللفوددد لهللتهللأت ادددههللاحلجددد هللبددد هللا أدددههللاعددد اامهللاوتددديات هللفندددههلل
صاوادد صوهللف ددتق الهللاضدعددةهلليفهلل عددقهلليلددههللكدد كهللأقت دد هللف ددنهلليأدد   أهللصيمدد هللاومددكهللبانهمدد هلل
يددلهلللا مددههللًبتدد  هللمددمهللصجددهلهللأ دداأهللصيكهللاعقددي هللفومددكهللبانهمدد هللمددكهلل  يتددههللياددههلليددتاهللاع دد  هلل

ا ددياهللبدد فهمهللمددمهللاعنددرتهللصاعلدد يفهللصاعنحنحددةهللصاعقفدد هللصحنيادد هلليفجددةهلليكهلليمدد شهللاوي ي دداهللعاف
اذاهللمدمهللف هللزلدسهللا  دتربالهللمدمهللاع دي أهللص د هللتقد بهللفند هللياد هللاعاقدي هللاعلد امةهللصاعفطد هلل

أهلليدلهللايدد ا هللص هللتفدد أ هللصيهللاالقتصــار علــى ال ـنة  ــو ال ــالمة والعافيــةاولدتقامةهلليكهلل
هلليف مهلل.

هلل
هللققفصـه))

هلل امهللمط ق  هلل   هللاعهصا هللصبا ههلل.ا تح   هللاعلياكهللع  والصواب 
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هللا تح  بههلليفهللك هللص يفهللصأت ك هللا تح  بههلليام هلل  ههللاع عا هلل.الصواب ب هلل
هللييد اةهللا  تا كهللفعا هللاعال يهللضلههللممهللف هللتطه هللاعفمهلل.والراجح 
يصهلل   ةهلليللههلل   هللعههللممهللاعلدنةهللبقد بهللمد هللأ د هللمدمهلليلههللاكهللا ت كهللةص اههللوالراجح 

هللتف لهلل.اعتطه هللضكهللاعلياكهللما  هللف 
جيازهللا تا كهللا ناهللصيك  هللممهلل ياكهللصاأ هللا هلل هللمد لكهلليفهللاععد قهللبد هللصبدهلليفهللوالصواب 

هللاعلنةهللم هللواهههلل.
هلليكهللاخلت كهللصاجبهلليفهللاع ج هللصمل مةهلليفهللأقهللاو يسهلل.والصواب 
ودبهللياددل هللمد هللمدد هللصج ديفهللاعطهدد بسهللصاع دلسهللييهللا اهللبااددقهللهلل-ييهللاخلتد كهلل-يلددهوالـراجح 

يألددمهللضلددههللي دد قهللع ددربحهللص هللألتحددد هللفندد هللكددربههللهللاع  ددي هللصعلددمهلليا ددههلليفهللزمددمهللاع ددغ 
هلليوههللصيهلليف مهلل.
هلليكهللاعقهقهللحم شهللع  يتهللاعنهوهللفنههللصاضص هلليفهللاعنهوهللاعتح ميهللا هللع  بو.والصواب 
جدديازهلل قددبهللي كهللاو بأددةهللصكددذعقهلل قددبهلليلفهدد هللاكهللجدد تهللاعادد دسهللبددذعقأضكهللوالصــواب 

هللاضص هلليفهللف هللاعهأنةهللاحل هللا هللب عا هلل.
ب هللصتق امهللاضظف بهللصلتد هللاإلبد هللصأ دقهللاعا لدةهللعدههللص تد كهللص ديفهلليكهلل صهللاعع هللوالصواب

ييدددد اةهلليامددد هللدصكهللاضبباددداأهللصص ددديفهللصجدددي هلليامددد هلليددديلهللاضبباددداأهللصاكهلليحعددديفهلل  ددد هلل
هللاضببااهلليق هللأق  هللفعيجي هلل.

يكهللتغادد هللاععددابهللفعلدديادهللحمدد شأهللصيمدد هللتغادد ههللفحلندد لهلليلددنةهللصاكهلليضددا هللاعاددههللهللوالصــواب
هللاعلنتهلليلهللةسهلل.

هلل صيهلليفهللكافاةهللتق امهللاضظف بهلل هلليص هللعههلليلكهللافتق ههللدأن  هللي  فةهلل.يكهللم أوالصواب 
هلليكهللأ قهللاع حاةهلليصهللي ذهللاولهللمنه هللأ اشهللصيهلليف مهلل.والصواب 

هلل
هللققهللفصـه))هلل

هلليكهللاعتلماةهلليفهللاعطه بسهلل نةهللصضيلا هللصغلل هللصتامم  هلل.والراجح 
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هلليكهللاعرتتابهللصاويا سهللممهللصاج  تهللاعيضيلهلل.والراجح 
هللام هللايهللك عاديهللاعياأ هلل نةهلل.يكهللاعرتتابهلليوالصواب 
يكهللاودمدددةهللصا  تنعدد لهللمددمهللصاج دد تهللاعيضدديلأهللصكددذعقهللا  ددتن  بهللف ددنهللوالصــواب 

هللاعقي هللاع حااهلل.
هللجيازهللأت  هللاودمدةهللصا  تنع لهللفمهللغل هللاعيجههلل.والراجح 
هلليكهللاعناةهللا  هللع حتههلليلهللأ اهللا هللهب هلل.والصواب 
النيـة رــر  تقدد بهلليفهللاعقيافد هلليكهللهلليهند هللتت دكهللاعا ددمهللصيكهللاعدت فبهللهبد هللب فدةأهللص د والصـواب 

هلل.هلللصحة املأمورات والشر  لرتتب الثواب يف الرتوك
هللصجي هللاد   هللاو يقاهللمكهللغل هللاعا أمهلل.والصواب 
هلليكهللغل هللدا  هللاعااهللعااهللممهللاعلنةهلل.والراجح 
يفهللاع حاددةهلليهندد هللاكهللك لدديفهلل فافددةهللصجددبهللغلدد هللظ ا ادد هللصف نهدد أهللصاكهللك لدديفهللهللوالــراجح 

هللخت ا هللف نه هلل.هللك افةهللصجبهللغل هللظ ا ا هللص م
هلل ناةهللخت ا هللاضص بكهلل.والراجح 
هللصجي هللتامامهللاع يسهللفولاهلل.والصواب 
هلليكهللملاهللاع   ةهلل هلليص هللعههلل.والصواب 
هلل ناةهللاومكهللباهللاودمدةهللصا  تنع لهللبغ يةهللصاأ سهلل.والصواب 
هلليفهللأ أ هللاعفد هلليلههللضاا أهللصاعداا هلل هللأ  يفهللبههللألمهلل.والراجح 
هللغل هللاعق ماهلل.صجي هللاد   هللاعلا اهلليفهللوالصواب 
يكهللاض لدداهللمددمهللاعددد يسهللياملددح كهللماددههللء اددههللاكهللبقدددوهللمنددههللاددولهللصا هللي دددذهللوالصــواب 

هللهلم هللم ل هللج أ ا هلل.
هلليكهللاعلنةهللياههللا  ت  بهللف نهللملحةهللصاأ س.والصواب 
هلليكهللجم صزسهللحم هللاعف ضهللعااهللممهللاعلنةهلل.والصواب 
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أهللصاعفدددتاهللف ددددنمحددد هلل ددد السهللاعلواألقـــرب  هلللدددد هللف دددنهللملددداهللاع جددد هللاكهللك لدددديفهلليفهلل ددد ل
هللغل ه هللاكهللك ليفهللملعييةهلل.

يكهللاعددذك هللاعددذيهللأقيعددههللباددضهللاعندد سهللبدداهلليبادد ضهللاعيضدديلهللب فددةهلل هلليصدد هللعددههللوالصــواب 
هللصا فاةهللاضص هلل هللتلت هشهللا فاةهللاعيص هلل.

هلليكهللاعتنعا هللبا ههللج اههللصاعرتكهللييد هللصيهلليف مهلل.والراجح 
هلل

هللققهللفصـه))هلل
عقد شهلليدلكهللك لديفهلليفهللاعتفدا هللباهللاولاهللصاعغل هلليلههللخيت  هللف تلوهللأ  هللاوالراجح 

يفهلل دد هللي ضيددد هللاولدداهللص هللأتل دد هللاخل ددكهللعاغلدد أهللصاكهللك لدديفهللملعددييةهللي ضيددد هلل
هللاعغل هللص هللأتل  هللاع  اهللعاملاهلل.

ا جتددهالهللءلدداهللظ ا  دد هلليقدد أهللصادديهللاعلددنةهللصمددمهللتلفددههللاعلددنةهلليددلهللكفدد ههلليهللوالصــواب 
هللص هللف ي ههلل.
هللا  ت  بهللف نهللملحةهللصاأ سهللضلههلل هللتل ابهلليفهللتليجهلل.والصواب 

هللجيازهللاولاهللف نهللاخل هللصاويب هللاععف وهلل.لراجح وا
هللا اهللك كهلل لمهللمت باةهللاوعوهللياههلل.جيازهللاولاهللف نهللاخل هللاو( لهللهللوالراجح
هللجيازهللملاهللاخل هللصعيهللتهللأ  يفهللا هللبع سهلل.والراجح 
يكهلل  اهم هلل هللأ ط هللاعطه بسهللصكدذاهللالتهد لهللمد سهللاولداهلليأدد  هللعالديفهللمدمهللمج دةهللوالراجح 

هللاعيضيلهللتي افاةهلل.م طلتهللاعطه بسأهلليلكهللليا ضهلل
يكهللملداهللاعام مدةهلل هللأعدرت هللعدههللتقدد شهللاعطهد بسأهللص ا  ده هللف دنهللاخلد هلل ادد سهللوالصـواب 

هلليفهللف  دسهللصايهللتنيقأهللصاضأل شهللاعع فاةهللتفتق هللاطهللاضدعةهلل.
هللا جتهالهللءلاهلليك  ا هلل.والصواب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 مختارهداية المحتار للمذهب ال

12 

األصـه جيازهللاولاهللف اه هللصعيهللتهللتلمهللحمنلةهلليصهلل اتهلل ؤابةهللضكهللاوتقد بهلليكهللوالصواب 
املطلـ  بـرى علـى إهالقـه أهللصتق بهلليأدد  هلليكهللررتا  الشرعي الوقف على الدليهيف اال

هلل.هللوال يقيد إال بدليه
يلدددههلل لددداهللف اهددد هللبدددلهللتي اددديفهللييهلل هللحتددد هللفعاددديشهللصاع ا دددةهللعاددد شهللاعددد عا هللاوقاددد هللوالـــراجح 

هللصتقاا هللاوط قهللكل للهللاوقا هللصكل  هللتنيف كهللا هللب عا هلل.
هلللهللصاكهللتهللتلمهللم ابسهللحتيفهللأ ي همهلل.جيازهللاولاهللف نهللمخ هللاعنل والراجح 
هلليفهللم سهللاولاهللف نهللاخلفاهلليهن هللت  يهللممهلليص هللملاهللبا هللأ  هلل.والراجح 
ــراجح  يكهللمددمهللملدداهللمقامدد  هللمثهلل دد ي هلليللددههللأددتمهللملدداهللملدد ي هللصمددمهللملدداهللملدد ي ا هللمثهللوال

هللي  شهلليللههللأتمهللملاهللمقامهللإلكهللبقوهللمنههللاولهللصا هلل  كهلل.
هلليازههللتق شهللاعطه بسهلل.يكهللاولاهللف نهللاو  سهلل هللأعرت هللووالصواب 
ا كتفدد لهللءلدددحةهللصاأدد سهللتاددمهللمجادددكهللاو دد سهللضلددههلل هللتلددد ابهلليفهللتلدديجأهللصعددديهللهللوالصــواب 

ً هللعيهللك كهللصحاح  أهللصيهلليف نهللصيف مهلل. هللك ليفهللف نهللفديلهللأغل هلل ل
هلل

هللققهللفصـه))هلل
يفهلللدددديا ضهللاعيضدددديلهلليهندددد هللتي افاددددةهللف ددددنهللاعدددد عا أهللص دددد هللتقدددد بهلليفهللاضصددددي هلليكهللوالقاعــــدة 

األصــه يكهللهلل-أهللص د هللتقدد بهلليفهللاعقيافد :ابلـدليه ال تبطــه إال ابلـدليهالعبـالات املنعقــدة 
 ــو ضكهللاضصدد هللف مددههللصاضصدد هللهللوأن الــدليه علــى مدعيــهأهلليف مبطــه العبــالة الوقــف

هلل.هللهللالبقا  على األصه حىت يرل الناقه
هلليكهللماهللاو يسهلل هللأنقضهللاعيضيلهللمط ق  .والصواب 
عيضدددديلهلليقدددد هللصيمدددد هلليكهللاعقددددولهللعددددااهللبندددد  ضهللع يضدددديلهللعلددددمهللألددددتحبهللعددددههللاوالصــــواب 
أن حكايـة األفعـال ققهلليللدههللأل أدةهللياد هللص د هللتقد بهلليفهللاضصدي هللهللقـا  فتوأـأأ أ هلل))هلل

هلل.هللهللال تقيد إال االستحباب مامل تقرتن بقوٍل أو فتفيد ما أفال القول
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كــــان ملألــــر األمــــرين تــــرك يكهلليكدددد هللحلددددمهللاإلبدددد هلل  ددددضأهللصيمدددد هللأدددد أ هلل))هللوالصــــواب 
أن عنقضهلل د صهللص د هللتقد بهلليفهللاضصدي هللققهلليللههللف شهللصأ أ هللاهللالوأو  مما م ت النار
اديهللحلدمهللكلد ا هللاع حدمهلليدلهللأدنقضأهلليهديهلل اد سهللهلل-أهللصيمد هلل ديهلم:اخلاص مقدم على العام

ـــاريفهللمق ب دددةهللاعدددنصهللص ددد هللتقددد بهلليفهللاضصدددي هلل ـــا  املصـــالم للـــنع فاســـد االعتب هللأن القي
هلل.-ف  هلل-يي

هلليكهللماهللاعذك هلل  ضهللا اهللك كهللبعهيسلهللصبلهللأ ا .والصواب 
هلل ضهللع يضيلهللاكهلل ابهللبههللاععايبهلل.يكهللاعنيشهلل والصواب 
هلليكهللماهللأ قةهللاع ب هللعااهللبن  ضهللع يضيلهللعا شهللاع عا هلل.والصواب 
من حدثه لائم فإاه يتحفظ ويتوأـأ لوقـت كـه هلل)هلل-ياممهللأ  ههللداامهللأقدي :والضاب  

ص ددد هللادد أن ههلليفهللاحتدد وهللاعن هدد لهلليفهللضدددياب هللهللقهللصــالٍة ويصــلي وال يضـــر ألــرو  حدثــه
هللاعفقه لهلل.
يفهللصمح ددددههللعالدددديفهللمددددمهللاعندددديا ضهللصاكهللتيضدددد هللمنهدددد هلليحلددددمهلليكهللتغلددددا هللاواددددوالصــــحيح 

هلل  صج  هللممهللاخللوهللصيهلليف مهلل.
هللصجي هللغل هللاضل ااهلليفهللا  تنج لهللممهلل  ص هللاوذيهلل.والصواب 
يكهللمدددددمهللتددددداقمهللاعطهددددد بسهللصادددددقهلليفهللاحلددددد  هلليهددددديهللف دددددنهلل ه بتدددددههللصاعالددددداهللوالصـــــواب 
هللفعالاهلل.
لهللتي افادددةهلليكهللصضددديلكهلل هللأندددتقضهللءلدددقهللعفددد  هللغددد كأهللضكهلللددديا ضهللاعيضددديهللوالصـــحيح 

هللصيهللتا طهلليف نهللصيف مهلل.
هلل

هللققهللفصـه))هلل
هلليكهللميج  تهللاعغل هللتي افاة. -والضاب :
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إمنــا املــا  يكهللالتقدد  هللاوددإهللفددمهللحم ددههلل هللأيجددبهللاعغلدد هللمدد تهللخيدد  هللحلدد أ هلل))هللوالصــحيح 
ققهللصأا هلل هللدعا هللأ  هللف دنهللاعيجدي هلليدلهللهللاعم إذا رأت املا صأ أ هلل))هللهللققهللمن املا 

هللتفتق هلليفهلل  ي  هللعردعةهللاع حاحةهللاع   ةهلل.هللصجي هللضكهللاضأل شهللاعع فاة
اكهللكد كهللبعدهيسهللياجدبهللهلل-يكهللممهللاغتل هللصبا هللاعغلد هلل د  هللمدإهلليدلهللخي دي:والصحيح 

هللياههللاعغل هللصا هلليهيهللبقاةهللاو لهللاضص هللصاو لهللاعياأ هلل هللأيجبهللغل اهللياتيض هلليق هلل.
صجددي هللاعغلدد هللف ددنهللاعلدد ي هللا اهللي دد مأهللص دد هلل  دديفهللياددههلليأ دأدد هللآأدد دهللص ددد هللوالــراجح 

ــه البلــوىقدد بهلليفهللاضصددي هلليكهللت  ددلوهللع حنفاددةهللص دد هللهللألــا ااحــال معتمــد فيمــا تعــم ب
هللا أن ا هلليفهللحت أ هللاعقياف هللصجممكهللاعف اا هلل.

يكهللاعلددنةهللتامددامهللاع دد كهللفودد لهللمدد سأهللاددذاهللادديهللاعدديابدهللكمدد هلليفهللأدد أ هللف اعددةهللوالصــحيح 
اددديهللصماميلدددةهللصيشهلل ددد مةأهللصيمددد هللاعت  اددد هلليدددلهلللا دددمهللعدددههلليصدددل هللا هللاعقاددد سهللف دددنهللاعيضددديلهللصهلل

 اد سهلليفهللف د دسهللص دد هللتقد بهلليفهللاضصدي هللمناددهأهلليدلهللتلد ابهلليفهللغلدد هللاون بدةهللا هلليفهللاعدد يسهلل
هلليق هلل.

يكهللاعيضدديلهلل  د هللاعغلدد هلل دنةهللضهندد هلل  تديفهللبفادد هللصاضياد  هللتفادد هللا  ددتح   هللوالصـحيح 
؟هللهللهللوإن كنــتم جنبــاو فــاههرواهلليصعددااهللاددذاهللاعفادد هللمقدد ص  هللبقيعددههللتادد طهلل-يددلكهلل  دديف:

إمنــا يكفيــك  أن عثــي علــى رأســك  أدد أ هلليشهلل دد مةهلل))هلليدد  ي :هلللاددمهللصعلددمهلليأنددقهللمددمهلل
ي دديهللكد كهللاعيضدديلهلل   ددههلل"هللبصاههللملدد مققهلل"هللثـال  حثيــاٍت ف تفيضــني عليــك  املــا  فتطهــرين

صاج   هللع انههللهل هللي مد هللتهللأ اندههللد هللف دنهلليلدههلل دنةهلليقد هللأ د  هللي ف دههللص هللأا  دبهلل بكدههللضلدههلل
هلل.هللوزأتألري البيان عن وقت احلاجة الب  هللتق بهلليفهللاضصي هلليكهلل

هلليلههللاكهللي تههللاعيضيلهلل   هللاعغل هلليلهللصضيلهللبا ههللضلههلل نةهللي تهللحم ه هلل.والصحيح 
هلليكهللاونبهلل  شهللف اههللاول هلليفهللاولج هللا هللا اهللتيض هلل.والصحيح 
كـــان يكهللاوندددبهللوددديزهللعدددههللاعنددديشهللمدددمهللغددد هلليكهلل ددداهللمددد ل هللحلددد أ هللف اعدددةهلل))والصـــحيح 

وهللادديهللمدد لهللاعغلدد هلليقدد هللصعددااهللاونفددهللققهللينــام و ــو جنــب مــن  ــري أن  ــس مــا و  النــي
هللأنققهللللدددد سأهللص دددد هللتقدددد بهلليفهللاضصددددي هللهللمــــا و ققهلللفددددوأهللص يهلدددد هلل))هللهللمــــن  ــــريضكهلل يهلدددد هلل))

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 مختارهداية المحتار للمذهب ال

15 

أهللياد   هللياهد هللمد لهللاعيضديلهللصمد لهللاعغلد هللعلدمهللألدتحبهللعدههللالنكرة يف سياق النفي تعم
بت كد هلليكهللأغلد هللي جدههللصأتيضد هللكمد هللأتيضدد هللع  دلسهللصاكهللاغتلد هلليهديهللاضيدد هللأدد هلل هلل

هلللالةهللع اتههلل.  شهلللفلههللممهللد ي هللاو
يلدددههلل ودددبهللف دددنهللاوددد يسهلللقدددضهللادددا ا هلليفهللغلددد هللاون بدددةهللصاحلاددددةهللا اهللكددد كهللوالصـــحيح 

أ ددد هللاطهللادددؤصكهللادددا ا هللبدددلهلللقدددضهللصا هللياجددددبهللضكهللمددد  هللأدددتمهللاعياجدددبهللا هللبدددههلليهدددديهلل
هللصاجبأهللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.

هلل
هللققهللفصـه))هلل

طهللصجديدهللاود لهلليدل اهلليفهللاعتاممهلليلههللبايكهللع حد  هللاضصدغ هللصاضكدربهللبياد  هللمؤ تد  هللاوالصواب 
هللصج هللاو لهللف دهللأ  ههللياتيض هللاكهللك كهللاحل  هلليصغ أهللصأغتل هللاكهللك كهللاحل  هلليكرب.هلل

اض   هللصيهلليف مهلليلدههللاكهللكد كهللفدمهللفد شهللأقاقدوهللياه دةهلل و ه التيمم ع  ة أم رألصة ؟
هللصاكهللك كهللفمهللف شهللألموهللي   ةهلل.

هلليلههلل  هللحم هللاو لهلليفهللك هللمل كهللممهلل   ا ههلل.والصحيح 
هللاعتاممهللا اهللتيي هللا  هلل   هللد ي هللاعي يفهلل.صحةهللوالراجح 
هلليلههلل هللأ ط هللخب ص هللاعي يفهلل.والراجح 
يكهللاوتاممهللأ  وهللبههللم هللا لهللممهللي صضهللصلياي هللصأق يهللبدههللمد هللاد لهللمدمهللاعقد آكهللوالصحيح 

هللص هللأقت  هللف نهللاعياجبهلليق هلل.
يكهللمددددمهللتدددداممهللصصدددد نهللمثهللصجدددد هللاودددد لهلليفهللاعي دددديفهللي علددددنةهلليفهللأقددددههللي هللأاادددد هللوالصــــواب 

هلل".أ أ هللصحااقق"هللهللفقال للذي مل يعد أصبت ال نةصياههلل))هللهللحل أ هللي هلل اا 
يلددددههللاكهللصجدددد هللمدددد ل هللألفددددوهللعدددد اضهلليفددددد اههلليللددددههللألددددتام ههللصأتدددداممهللع  دددد  وهللوالصــــحيح 
هللققهلل.هللهللإذا أمرتكم أبمٍر فأتوا منه ما استطعتمحل أ هلل))هلل

اعفقهد لهللففد هللهلل،هللصاديهللمدمهللفج ادبف شهللمع صفاةهللاعتاممهللعنج  ةهللف دنهللب لدهوالصحيح هلل
هللف هللهلمهللصف م همهللبل مههللصجيدههللصاأل لههلل.هلليهللفنهمهللصغ
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او لهللصهللاعرتا هلليللدههللأ د وهللف دنهللألدبهللأ عدههللص هللهلل-يكهللممهللف شهللاعطهيبأم:والصحيح 
الواجـب {-اف دسهللف اههللصاكهللصج هلليأ   هلليفهللاعي يفأهللص د هلليمجدكهللاعا مد لهللف دنهلل  فد س:

هلل.هلل}هللمع الع  
أهلليكهللاعتددددداممهللضددددد بةهللصاأددددد سهلليقددددد هللصملدددددحةهللصاأددددد سهلليقددددد هللع يجدددددههللصاعاددددد أموالصـــــحيح 

 هللأ دددداهللم ييفدددد  هللكمدددد هللأققددددههلليادددد هللاددددذههللققهللهللالتــــيمم أــــربتانصأدددد أ هللابددددمهللفمدددد هلل))هلل
هللاع ن فةهلل.
يكهللاعتدداممهلل هللوددبهللياددههللاعرتتاددبهللي دديهللبدد يهللبيجهددههلل  دد هللأ أددههلليصهللاعالدداهلليددلهللوالصــحيح 

هللةسهللعيبصدهللاذاهللصاذاهلل.
يكهللاعا هلليفهللاعتاممهللملاهللاطهللمف د هللاعلد هلليقد أهللالدذاهللصبدتهللاعلدنةهللكمد هللوالصحيح 

هللعذيهلليصاهللأ أ هلليفهللاعتاممهلل.هلليفهللأ أ هللفم بهللا
اكهللادد لهلليهللتاددد طهلليكهللمدددمهللصدد نهللفعتددداممهللمثهللصجددد هللاودد لهلليفهللي نددد لهللاع دددلسهلليلدددههللواألقـــرب 

أقطاهدد هللصأتدداممهللمثهللألددت لفه هلل.ص دد هللادد أيفهللاولدد عةهللةدعتهدد هلليفهللت قددااهللاضيهدد شهلليفهللادد جهلل
هلل.هلل}هللإذا تعذر األصه يصار إىل البدل{  ف سهلل

ي دههلليكهللأ د وهللبدههللاعف أددةهللصف دنهللاود لكهللاعد عا هلليكهللممهللتاممهللعقد السهلليصهللعن ي دةهللوالصحيح 
هلل.

يفهللملدد عةهللاودد جهلليلددههللوددبهللغلدد ههللاكهلليملددمهللبددلهللضدد بهلليددلكهللتاددذبهللي عياجددبهللوالصــواب 
ملحههللاكهللتهللألمهللمثةهللض بهلليلكهللتاذبهللياتداممهللعدههللباد هللاعيضديلهللضكهللاعف د هللبداهلليباد ضهلل

هللاعيضيلهللبتاممهللب فةهلل  عههلليبيهللاعا  سهلل.
 هللا اهلل دد وهللف ددنهلللفلددههللصتهللودد هللمدد هللأدد ي هللبددههللجدديازهللاعتدداممهلليفهللاعددربدهللاععدد أوالصــواب 

هللاو لهللحل أ هللفم صهللبمهللاعا صهلل.
جدديازهللاعتدداممهللبلدد هللم صددا هللف ددنهللصجددههللاضبضهللمددمهللبمدد هلليصهللتدد ا هللصحندديههللص هللوالصــحيح 

هللأعرت هلليكهللأليكهللعههللغ  بهلل.
هلل  هللا تام هلليفهللتاممهللصيهللتا طهلليف نهلليف مهلل.جيازهللاعتاممهللبرتا هللوالصحيح 
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هلل
هللققفصـه ))

هللاههللاو يسهلليللههللأاضهللا هللب عا هللخي جههللفمهللكيلههللأاد  هلل.يفهللك هللدشهللت هللواألصه 
يلههلل هللأ هللض  هلل مهللحتاضهللياههللاو يسهللصا  هللاو جكهلليادههللاعيجديدهلليمد هللمد هللبيتهللوالصحيح 

اوددد يسهللدمددد  هللأ ددد اهلليكهللألددديكهللأادددد  هلليهددديهللأددداضهللترتتدددبهللف ادددههلليأل مدددههللصعددديهلل  ددد هللتلدددكهلل
هلل ناهلل.

 دد هللاو جددكهللياددههللاعيجدديدهللكمدد هلليأددد  هلليلددههلل هللأدد هللضكددربهلل ددمهللحتدداضهللياددههللاودد يسهللصاوالصــحيح 
هلل  من هلل   هلل  ا هلل.
يكهللاو تدددد يسهللع دددداهللفددددمهللاع دددديشهللصاع ددددلسهللا اهللبيتهللدشهللاحلدددداضهلليددددل اهللابتفددددكهللوالصــــحيح 

اغتل يفهللكل ا هللاعنل لهللاعليتهلل دمأهللصممهلل   ده هللةألد شهلل  صدةهلليل د هللاديهللادولهلل
هلل  عههللممهللفن هلللفلهأهللصاضأل شهللاعع فاةهللص  هللف نهللاضدعةهلل.

مهللاحلددددداضهللأددددداضأهللصيفهللزمدددددمهللاعنفددددد سهلللفددددد سهللصكدددددذعقهلليكهللاعلددددد بسهلليفهللزمدددددوالصـــــحيح 
كنـــا ال اعـــد الكـــدرة اع دددف سأهللصيمددد هللباددد هللاعطهددد هللي الددديفهللبعدددولهللحلددد أ هلليشهللفطادددةهلل))هلل

هلل"هلل.بصاههللاع ( بيهللصيبيهللداصدهللصاع فبهللعهققهلل"هللوالصفرة بعد الطهر ريئاو 
هلليكهللاولتح ضةهللهل هللألمهللاعط ا اتهلل.والصحيح 
لهند هللتامد هللبا د د أهلليدلكهللتهللألدمهلليهلل–ييهلل اتهللف دسهللهلل-يهن هللاكهللك ليفهللمات دسوالصحيح 

هلدد هللفدد دسهلليتامدد هللفعتمااددههللاع دد ألأهللي عدد شهللاض دديدهللاعنددنتهللاع (دداهللأدداضأهللصاضمحدد هللاع  اددقهلل
اعددذيهلل هللبااحددةهللعددههللا تح ضددةأهلليددلكهللتهللألددمهللدمهدد هللمتماددها هلليتامدد هللبغ عددبهللاحلدداضهلل ددتةهلل

هلليصهلل  اةهلل. هلليلشل
مهللامل لدههلليل اهللبيتهللم هللأ د اهلليكهللألديكهللدشهللأداضهلليفهللزمدهلليكهللاحل م هللحتاضوالصحيح 

هلليهيهللأاضهللص هللم لكهللممهلل عقهلل.
ــــراجح  يكهللمددددمهللص دددد هللاحلدددد اضهلليددددلكهللف اددددههللاعتيبددددةأهللصاعلفدددد بسهللصاددددوهللدأندددد بهلليصهللل ددددفههللوال

هللصاحل أ هللاعيابدهللياه هلل تجهللبههلل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 مختارهداية المحتار للمذهب ال

18 

هللجيازهلل جيدا هللع عل هللضلههللعااهللب لسهلل.والصحيح 
ـــراجح  جددديازهلل  ال ددد هللع قددد آكهللعلدددمهللبدددلهللمددداهللصعددديهللمددد تهللف دددنهللآأدددةهلل دددج سهللي هددد هلليكهللوال

هللضهن هللعاليفهللب لسأهللصك هللأ أ هلل نكهللاحل اضهللع ق السهلليداا هلل.تلج هلليأد  هلل
هلليلههلل هللويزهللمج فه هللبا هللالقط قهللاع شهللأ هللتغتل هلل.والراجح 
يلددههلل دد هللمددمهللاحلدد اضهللكدد هللاددولهللا هللاعنلدد جهللي ددههللم  ادد   هللصضددمه هللصتق ا هدد هللوالصــحيح 

صاضكددد هللماهددد هللصيكهللأددددكهلليددد ههللميضدددكهللياهددد هللمدددمهللاعطاددد شهللصاععددد ا هللصاعنددديشهللف دددنهللي ااددده هلل
هللققهلل.هللاصنعوا كه ري  إال النكاححل أ هلل))هللهللماه 

هلليكهللص لهللاولتح ضةهللج اههللبلهللك ااةهلل.والصحيح 
يكهلليك دد هللمدد سهللاعنفدد سهلليببادديكأهللصاكهللبيتهللاعطهدد هلل   ددههللتطهدد تهللصصدد َّيفهللصأدد هللوالــراجح 

هللعهصجه هللص ؤا هللبلهللك ااةأهللصيهلليف نهللصيف مهلل.
هلل

هللققهللفصـه))هلل
هللبسهلل.يكهللاضص هلليفهللاضاا لهللاحل هللصاإلفأةهللصاعطه والصواب 
يلههلل هلل  هللغل هللاعنج  ةهللبا دهللا هللبد عا أهللبد هللاعياجدبهللياهد هللاولد   سهللفود لهللوالصواب 

هللأ هللتهص هللصف   هللممهلل امهللصعيكهللصبأاهلل.
هلليهن هللتها هللبل هللمهأ هلل  ا هلل.والصحيح 
يكهللا  ددتح عةهللتهأدد هللألددمهللاعنج  ددةهللص لددمهللع ادداهللاو أدد سهللفضصدد هللاوتقدد بهللوالصــحيح 

هللصايهللاعطه بسهلل.
هللةهللا اهللزاعيفهللفععماهلليصهللفع أاهلليلكهللات هللأطه هلل.يكهللاعنج  والصواب 
هلليكهللاعنا هللأطه ا هللفولاهللفضبضهلل.والصحيح 
هلليكهلل أ هللاو يسهللا اهللم تهللبههللف نهللاويضكهللاعنجاهلليللههللأطه ههللم هللبا ههلل.والصحيح 
هللصجي هللاعتل اكهللصاعترتأبهلليفهللغل هللا  ةهللاعل بهلليق هلل.والصحيح 
هللفو لهللأ هللتهص هلليصص يه هلل.هلليكهللا  ةهللاخلنهأ هللكل ا هللاعنج   تهللتل   والصحيح 
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هللاعقي هللبطه بسهللاوإهلل.والصحيح 
هلليكهللم هلليك هللحلمههللي يعههللصبص ههلل  ا أهللصم  هللأؤك هللحلمههللي ص ههللصبيعههللااهلل.والصواب 
هللاكهللا لهلليهللتا طهلليكهللاخلم هلل  ا سهللاعااهلل.والراجح 
هللا  دةهللافتقد دهللص هللهللإمنا املشركون جنـسهلليكهللا  ةهللاعل ي هلليفهلل يعههللتاد طهللوالصواب 

هللا  ةهللفاهلل.
يكهللاضجلدددد شهللاع ددددقا ةهللك عهجدددد  هللصاع ددددحمهللصاعلددددا هللصاعلددددلجهللصاعلددددلاهللوالصــــواب 

هللصحنيا هللتطه هللفولاهللا اهللزاعيفهللبههللفاهللاعنج  ةهلل.
يلههلل هللأتااهللاو لهللإلزاعةهللاعنج  ةأهللبد هللعديهللزاعديفهللبغد ههلليجدهيهللا هلليكهللييدد هللمد هللوالصحيح 

هللعغ ههلل.هللتها هللبههللاعنج  ةهللايهللاو لهللضكهللعههلل  صاةهلليفهللاعتطه هللعاليف
يكهللفدد لهللاع غدد هللصاحلمدد بهللص ددؤب  هلل دد ا هللا هلليكهللاتدد شهللادديهللاع حددمهلليللددههللبجدداهللهللوالــراجح 

هللكم هلليفهللأ أ هلليلاهلليفهللاع حاحاأهللصيهلليف نهللصيف مهلل.
يفهللملددد ا هللاعطهددد بسهللصيهللأتجددد صزهللفدددمهللاخلطددد هللصاعهعدددةهللصاعغف دددةهللهلليهدددذههللبادددضهللاعرتجاحددد ت

اجته دأدةهللصاخلدلوهللياهد هللهللصا  هللايهللجه هللمق هللايهللياههللف عةهللف دنهللغد هأهللصغ ع هد هللملد ا 
 د اغهلليدلكهللتد جاهللفند كهللياهدد هللمد هلل ك تدههللي حلمد هلل هللصاكهللتدد جاهللعدقهللادولهللآ د هللي فمدد هلل
بددههللتق دد هللمندد هللصمندددقهللصاضيهدد شهللختت دد أهللصاض ددديسهللاإل  لاددةهللبانندد هللاددوهللف دددنهللمدد هللاددوهللف ادددههلل
مهمدد هللا ت فددديفهللصجهدد تهللاعنظددد هللصاخلددلوهللاعلددد اغهلل هللأفلدد هللع ددديدهلل ددداةأهللي  ددد عههللجددد هلل

هللفيهللفن هللصيهلليف نهللصيف مهلل.صفلهلليكهللأغف هللعن هللصأا
هلل

هلل
هللققهللكتاب الصـالة))هلل

يكهللاحلق اقهللاعع فاةهللاوهللباانه هللاحلق اقهللاع غيأةهللعلنه هللزأد تهلل اديدا هللصاد ص   هللوالصواب 
هللصجا هللهل هللصف تهللت يصةهللي حلقاقةهللاع غيأةهللمط قةهللصاحلقاقةهللاعع فاةهللمقا سهلل.
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يكهلل عددقهللاعددرتكهللامدد هلليكهللألددهلل-يكهللمددمهللتدد كهللاع ددلسهلل دد ص  هللصكلددل هلليددلهللخي دديهلل:والصــحيح 
اوط ددقهلليصهللمط ددقهللاعددرتكأهلليددلكهللكدد كهللاعددرتكهللاوط ددقهلليللددههللألددتت  هلليددلكهلل  هللصا هلل تدد هللبدسهلل
ضلددددههلل تندددددكهلليفهللاعادددد دسهلليكهللألددددديكهللمقدددد ا هللبيجيهبددددد هلليفهللاع دددد  مهللمثهللأ ددددد هللف ددددنهللت كهددددد هللادددددذاهلل
اإلصدددد ابهللأدددد يهللاعلددددا هللصاودددديتهللبااناددددهأهللصيمدددد هللاكهللكدددد كهللفندددد ههللمط ددددقهللاعددددرتكهللييهللأ دددد وهلل

ع دددحااهلليلدددههلل هللألفددد هللبدددذعقهللصا ددد هللاددديهللماددد صدهللمدددمهلليصدددح  هلليأاددد   هللصأدددرتكهلليأاددد   هللي 
هللاددد بلهللصا صأدددةهلل طددد سهللجدددد ا هللاكهللتهلل اعل ددد ا هللصاددديهللف دددنهلل طددد هللفظدددامهللصف دددنهللادددف هللجددد ول

هللأت ابكهلللفلههللفعتيبةهللاعن يجهلل.
يكهللاع  ددي هللةأدد هللفلم تددههللاوا صيددةهللادد  هللمددمهللادد ص هللاعتل ادد هلليددلهللتل ادد هللوالصــواب 

هللف نهللصغ هللصعيهللتاها هلل.
هللاههللوبهللف اههلل د لهللم هللي تههللم تهللتط هللم سهللاإلغم لهللف ي  هلل.يكهللاوغمنهللف والصواب 
يكهللمددمهللفجدههللفددمهللاإل دد لهللب ي ددههلل ددق هللفندههللصجددي هللاع ددلسهللضلددههللفدد جههللص هللوالصــواب 

صاجدددبهللمدددكهللاعاجددددهأهللضكهللصدددفةهللاع دددلسهللتي افاددددةهللصآ ددد هللادددولهللدعدددديفهللف ادددههللاضدعدددةهللادددديهلل
لهللدعاد هللف دنهللاإل  لهللفع يسهللصيم هللاإلا بسهللفعااهلليصهللا تحد بهللييا  هللاع لسهللفعق بهلليد

هللاذههللاع ف تهللصاضص هلليفهللاعا  داتهللاحلظ هللصاعتي ا هلل.
هلل

هللققهللفصـه))هلل
يكهللاعا دددد داتهللاعدددديابدسهللف ددددنهللصجدددديههللمتنيفددددةهللتفادددد هللف ددددنهللمجاددددكهللصجياهدددد هلليفهللوالصــــواب 

هللتت فدددةأهللصمنهددد هللاض اكهللصاإل  مدددةأهلليانددد  هللي اكهللبدددل هللصا  متدددهأهللصفنددد  هللي اكهللي هلل يص ددد تل
هللذاهلل بسهللصهبذاهلل بسهلل.حمذصبسهللصا  متههللصكل  هلل نت كأهللياؤ كهللهب

هلليهنم هللي ضهللكف أةهلل.والصواب 
هلليكهللاض اكهللييد هللممهللاإلم مةهللهلل.والراجح 
هلليهنم هللعال هللبع  هلليفهللصحةهللاع لسهللي يهللص نهللب صهنم هلليلهللةسهلل.والراجح 
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فــإذا صجيهبمدد هللأدد هللف ددنهللاولدد ي أمهللع اميمدد تهللصحلدد أ هللم عددقهللبددمهللاحلدديأ  هلل))واحلــ  
ــــمذن لكــــم أحــــدكم يمدددد هللبددددل  هللفض اكهللع فجدددد هلليفهللهللههللققهللصضلددددهللحضــــرت الصــــالة فلي

هللأ أ هللي هلل ت دسهلليفهلل  ةهللليمهمهللفمهللصلسهللاعفج أهللصغ هلل عقهلل.
هلليلههللا اهللاجتمايفهلليياايفهلليللههللأؤ كهللعرصطهللصأقامهللعل هللصلسهلل.والصحيح 
هللآ دددد هللع ددددلسهللاعاادددد أمأهللصيمدددد هللصددددلسهللوالصــــواب  يلددددههلل هللي اكهللص هللا  مددددةهللص هللييهللافددددلشل

هلللسهللج ماةهللقهللص هللا  مةهللياه هلل.اعلليوهلليالمهللاإلفلكهللهل هللبقي هلل)هللاع 
هلليكهللصلسهللا  تلق لهللصاون زسهلل هللي اكهللياه هللص هللا  مةهلل.والراجح 
هللجياز  هللع نل لهلليفهللجمتمكهللاعنل لهلليفا هلل ألماهمهللاع ج  هلل.والصواب 
هلليكهللزلدسهلل)هللأوهللف نهلل  هللاعام هللهللقهللب فةهلل هلليص هللهل هلل.والصواب 
ـــــراجح   هللاضمددددد هللبدددددههللم ددددد صيةهللفدددددمهلل،هللصيأ دأددددديكهللاعرتدأددددد هللصبالهللاودددددؤ كهلل دددددنةهللمؤكددددد سوال

مسددكهللبجددل هللأددؤ كهلليقدد  هلليهلليكددربهلليقدد  هللهللاعيجددي هللءدد هللبصاههللملدد مهلليفهللصددحاحههلليكهللاعندديب
ياه هلليكهلل اعههللا يهلليق  هللف ادههللاع دلسهللصاعلدلشهللهلل-ققهللمثهلل   :هللعلى الفطرة ))هللاعنيب
هللققهلل. من النارألرجت ))هلل

 هلل هللتقددديشهللء  دددههلليلدددههلل ت دأددد هللصبالهللاوقدددام،هللصاحلددد أ هللاعددديابدهلليفهلل عدددقهللضددداا والصـــواب
هللاحلجة،هللصاوهللي اكهللففت  بهللاع غةهللضهن هللافلشهللعلنه هلل حتم هلليأل شهللاض اكهللاخل صةهللبه.

صدحتهم هللصعديهللبدلهلل هد بسهللصاحلد أ هللاآلمد هللبدذعقهللبصاههللاعرتمدذيهللمدمهللأد أ هللوالصحيح 
ي هللا أ سهللصايهللأ أ هللضاا هللا هلليهنمد هللفعطهد بسهلليصطهللصييدد هللضهنمد هلل كد هللصألدتحبهلل

إين كر ـت أن أذكـر   ا هللف نهلل هد بسهللصف دنهلل عدقهللأد أ هلل))هللهلليكهلل هللأذك هللاعا  هللببه
هلل.ققهللهللإال على ههارة
عإلفددددلشهللاعادددد شهللصاضيددددد هلليفهللاإل  مددددةهللاحلدددد بهللضهندددد هللهلليفهللاض اكهللاعرت دددد هللضلددددههللواألفضــــه

هللعإلفلشهللاخل صهلل.
هلليلههللأقي هللكم هللأقي هللاوؤ كهللا هلليفهللاحلاا ةهللياحي  هلل.والصواب 
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  هللمدمهللاعنديشهللقهلليللدقهللتقدي هللكمد هللأقدي هللعامديشهلليكهللاوؤ كهللا اهلل   هلل)هللاع لسهللوالصواب 
ققهلليللدههللتهللأ  ديفهللهللصـدقت وبـررتققهللصيمد هلل دي هلل))هللهللفقولوا مثه ما يقـول املـمذن يعههلل))هلل

هللممهللصجهلهللتقيشهللبههللاحلجةهلل.هلل
ققهللهللومــن أذن فهــو يقــيميلددههللودديزهلليكهللأددؤ كهللبجدد هللصأقددامهللآ دد هللصأدد أ هلل))هللوالصــحيح 

هللأ أ هللضاا هلل.
أن مشــــروعات ةهلل.عادددد شهللاعنقدددد هللصاضصدددد هلليكهللاعت يأددددبهلليفهللغدددد هللاعفجدددد هللب فددددوالصــــحيح 

هلل.هللهللاألذان إباابو واستحباابو توقيفية
يلددههلل ودديزهللاخلدد ص هللمددمهللاولددج هللبادد هللاض اكهللا هللودد هلل هللبدد هللمنددههللمددمهللاضفددذابهللوالصــحيح 

هللكم هلليفهللاحل أ هلل.هللهللاوليغةهللعذعقهللصممهلل   هللبلهللفذبهلليق هللف نهلليىبهللاعق  مهلل
كهللبلددددد هللعفظدددددةهللييهللأ تفددددديفهلل انددددد  هللصيهلليف دددددمهلليكهللا عتفددددد تهلليفهللاحلاا دددددةهللألددددديهللواألقـــــرب 

أدوهللف دنهللاع دلسأهللمثهللأ تفديفهللهلل-أوهللف نهللاع دلسأهللمثهللأ تفديفهللالد   هللصأقدي :هلل-صأقي :
أهللأد هللأدوهللف دنهللاعفدلجهلل-أدوهللف دنهللاعفدلجأهللمثهللأ تفديفهللالد   هللصأقدي :هلل- ان  هللصأقي :

أت ددذهللكدد هلل أاددةهللأظهدد هللمددمهللاددذاهللاعندد الهللاعاظددامأهللصعالددمكهللكدد هللمددمهلليفهللاوهتدداهللاعندد الهلل
غاددبهللياهدد هللبددذك هللاعفددلجهللصاولدد عةهللألدد سهللصيهلليف ددمهللصي ددتغف هلليهللصيتددي هللفع ددلسهللصاعرتهلل

هللاعاههلل.
هلل

هللققهللفصـه))هلل
هلليكهللاع لسهللاعي طنهللاوهللاعا  هلل.والصواب 
يكهللص يفهللاعا  هللاو(تد بهللأنتهدوهللاطهللاصدف ابهللاععدماهللمثهللأ قدنهللص ديفهللاعدد صبسهللوالصواب 

هللاطهللي ص هللاععماهلل.
ادديهللاضيددد هللا هلليامدد هلل  دددههللاعددذيهلل هللاددقهللياددههلليكهللاع ددلسهلليفهلليص هللص تهدد هللوالصــحيح 

اع عا هللكت   هللاعاع لهللم تهللأعقهللف نهللمد ميشهللصأت د هللاعظهد هلليفهللاد سهللاحلد أهلليصهللكد كهلليفهلل
هللاعت   هللم  حةهلل  ع ةهلليصهللباجحةهلل.
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هلليكهللاعي يفهللصاع لسهللصاوم فةهلل هللت بكهللا هللإبدباكهللبكاةهلل.والصواب 
هلليكهللمددمهلليدديتهللاع ددلسهللفمدد ا هلليللددههلل هلل لنددههللتدد ابكه هللضكهللاعا دد دسهللموالــراجح  ؤ تددةهللبي دديفل

يلهندد هللتفدديتهللبفددياتهللص تهدد هللا هللمددمهللفددذبهللصاضدعددةهللاعدديابدسهللا دد هللاددوهلليفهللأددقهللاواددذصبهللمددمهلل
ييل هللاعقا سأهللصيبا ههللفمهللاع حة.هللصاأق قهللاع لسهلليفهللغ هللص ته هللادولهللعدااهللف ادههلليمد هلل

هللقق.هللمن عمه عمالو ليس عليه أمران فهو رلصيفهللاحل أ هلل))هللهللاعنيب
أن األمـــر يبهللضلددههلل دد هللتقددد بهلليفهللاضصددي هلليكهلل ددد لهللاعفيااددديفهللعاددذبهللف ددنهللاعفدددوالصــحيح 

هلل.هللاملطل  عن القرينة يفيد الفورية
هلليكهللاعي يفهللآك هللا اا هللاع لسهلل.واملتقرر 

يلددههللأ دد وهلليفهللاعي دديفهللف ددنهللألددبهللأ عددههللصاكهللف ددمهلليلددههلل دداج هللاععدد  هللبادد هللوالصــواب 
هلل  ص هللاعي يفهلل.
يلدههللا اهللاجتمدكهللاعااد هللصاومادةهلل دق هللصجدي هللاومادةهللفدمهللأدد هللاعااد هللعلدمهللوالصحيح 

هللمه هللاإلم شهلل.أقا
يكهللاع ددلسهللعددبهللةص هللاعي دديفهللصجددديف هللمي ددا  أهللصعددبهللصجدديف هللمدددداق  هللا اهللتهللوالصــحيح 

هللأ قهللممهللص ته هللا هللءق ابهلليا ه هلل.
اكهللادد لهلليهللتادد طهلليكهللاودد يسهللا اهللأ ضدديفهللبادد هللد ددي هللاعي دديفهلليددلهللوددبهللف اهدد هللوالــراجح 

أهللصا اهلل ددددد لهللاددددذههللاع ددددلسهللا هللا اهللتددددد أقهللاعي دددديفهللمثهللأ ضدددديفهللضهندددد هللمف  ددددةهللفعتدددد   
 هدددد تهلليفهللص دددديفهللاع ددددلسهللياجددددبهللف اهدددد هلليداؤادددد هللاكهلليدبكدددديفهللمنددددههللمقدددد ابهللبكاددددةهللضهندددد هلل

هللإبدباكهللبكاةهلليدبكيفهللاعي يفأهللصيهلليف مهلل.
يكهلل درتهللاعاد تقهللصاجدبهلليفهللاع دلسهللعلدمهلل هللت طد هللاع دلسهللبدههللضلدههللعدااهللمدمهللوالصـحيح 

هللاعايبسهللصا  هللايهللممهللف هللتلما هللزأنةهللاع لسهلل.
 هللاعنظدد هلل هللاع ددلسهللا هللمددكهللأددديبهللاع جدد  هللاضج لددبهلليكهللصجددههللاودد يسهللفدديبسهلليفهللفواحلــ  

هلل.
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يكهللممهللصد يفهللك ادفةهللبي ده هللمدكهللاعقد بسهللف دنهللختمد ههللي دل  هللف  دةهللحلد أ هللوالراجح 
هللققهلل.ال يقبه   صالة حائض إال خبمار ))هلل

يكهللاعهأندةهللاولدتح ةهللصادوهللاعهااد سهللف دنهلل درتهللاعاديبسهللختت د هللف دتلوهللاع  د اكهللوالصحيح 
هللصاضف اوهلل.
مددددمهللصدددد نهللفعنج  ددددةهللجدددد ال هلليصهلل  ددددا  هللي ددددلتههللصددددحاحةهللضكهللاوتقدددد بهلليفهلليكهللواحلــــ  
هلل.هللأاه ال يمثر فعه املنهي عنه إال بذكٍر وعلٍم وإرالةهلل-اعقياف :
احلقاددددقهللفعق ددددي هللصهللاعددددذيهلل هللأن غددددوهللافتمدددد دهللغدددد ههللعيضدددديأههللصصدددد اأتههلليكهللف ددددةهللواحلــــ  

هللاعنهوهللفمهللاع لسهلليفهللاوقربسهللا  هللاوهلل  هلل بأاةهللاعع كهلل.
لكهللاع ددلسهلليفهللاوقدد ب هللا هللصددلسهللاوندد زسهللوددمهللي تتددههللاع ددلسهللف اهدد هلل دد ب هللبطددوالصــحيح 

هللاوقربسهلل.
بطدددلكهللاع ددددلسهلليفهللاولددددج هللاعددددذيهللياددددههلل دددربهلل دددديال هللكدددد كهللاعقددددربهلليفهلل   تددددههلليصهللوالصــــحيح 

مؤ  سهلليصهلل اهللاولج هلليصهللأل بهأهلليم هللداشهللاعقدربهللدا د هللأد صدهللاولدج هلليدلكهللاع دلسهلل هلل
هللت اهلليفهللاذاهللاولج هلل.

هلل عقهللجيازهللاع لسهلليفهللك هللاع ق قهللا هللم هللا ت ن ههللاعع بقهلل.يفهللوالضاب  
هللصحةهللاعنف هلليفهللاعلا ةهلل هللاعف أدةهلل.والصحيح 
هللبطلكهللاع لسهلليفهللما  مهللاإلب هللع  يتهللاعنهوهللصاعنهوهللأقتدوهللاعفل دهلل.والصحيح 
يكهللاع دددلسهلليفهللاةدددهبسهللصدددحاحةهللا اهللك لددديفهلليبضددداته هلل ددد ا سأهللصأددد أ هللابدددمهللوالصـــحيح 

هلل هلل.فم هلليفهللاعنهوهللفمهلل عقهللضاا
هلليكهللاع لسهللف نهلل طاهللبايفهللاخلللهللصحاحةهلل.والصواب 
ـــــراجح  اكهللاددددد لهلليهللتاددددد طهلليكهللاع دددددلسهلليفهللاعلنالدددددةهللصيفهللكددددد هللملددددد كهلليادددددههللت ددددد صأ هللوال

هللمل صاةهللك ااةهللا أ سهلل.
مـــا بـــني املشـــرق يكهلل   دددةهللاع ااددد هللاآليددد لهللاصددد بةهللجهدددةهللاعلا دددةهللحلددد أ هلل))هللوالصـــواب 
هللققهلل.هللهللواملغرب قبلة
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اههللاوه تهلليفهللاع ح هلليصهللاعربأةهللادوهللاوهدةهللاعديتهللأؤدأدههلليكهلل   ةهللممهلليال يفهللف والصواب 
اعاه هللاجته دهأهللييهلليكهللف اههللا جتهد دهلليفهللاعنظد هلليفهللفلمد تهللاعق  دةهللص  اانهد هلليدل اهللغ دبهلل
ف دددنهللظندددههلليكهللادددذههللاوهدددةهللادددوهللاعق  دددةهللي ا ددد هللاعاهددد هللص هللافددد دسهللف ادددههللعددديهللت ددداهللعدددههللباددد هلل

أ هللفددد م هللبدددمهللبباادددةهللاع دددلسهلليهنددد هللعالددديفهللادددوأهللضكهللغ  دددةهللاعظدددمهللك يادددةهلليفهللاعتا ددد هللصحلددد 
هللاوا صيةهلل.
هلليلههلل هللاجته دهلليفهللاع   هلل.والصحيح 
هللف شهللتل ابهللاعتح يهللصا جته دهللع ف ضهللاآل  هللمكهللبق لهللاحل  هلل.والصواب 
هللصحةهللاعنف هللج عل  هللمكهللاعق بسهللف نهللاعقا شهللصعلمهللعههللل  هلليج هللاعق امهلل.والصحيح 
هلل.هلليكهللا  تفت جهللع ق  ةهلليفهللاعتطيقهلليفهللاعلف هلل نةهللصعااهللبياجبوالصحيح 
هللاحلقاقهللفعق ي هلليكهللاعناةهللتت كهللاعا مهللصيكهللاعت فبهللهب هللب فةهلل.واحل  

يلدددههلل هللتفدددتاهللاع دددلسهللبغددد هللعفدددبهلل)هلليهلليكدددربهللقهلليمدددمهللايتتحهددد هللبغددد ههلليللدددههللتهللوالصـــحيح 
هللأيِتهللفعياجبهللف اههللا ف  هللص هللحتلبهللعههللصلتههللاذههلل.

هلليكهللاونف دهللا اهللد  هللماههللآ  هللصلييهللاإلم مةهلليللههللأ اهللمنههلل عقهلل.والصواب 
ً هلل  ا  هللأ  ههللي لسهللممهلل  فههللصحاحةهلل.والصحيح  هلليكهللاإلم شهللا اهللص نهللحم 
هلليكهللممهللصحيفهللصلتههلليفهلللفلههللصحيفهللبغ ههلل.والصحيح 
يكهللاإلمددد شهللا اهللصددد نهللج علددد  هللع ادددذبهللمدددمهلليص هللاع دددلسهلليدددلهنمهللأ ددد يكهلل  فدددههللوالصـــحيح 

يهلل ادديدا هلليمجاددداأهللصا اهللايتددتاهللاع دددلسهلل  امدد  هللي فتددد هلليج دداهللصددد ياهلل  فددههلل ا مددد  أهللاددذاهللاددد
هللاعذيهللتتآع هللبههللاضدعةهلل.

هلليكهللاوم فةهللي ضهللفاهلل.والصحيح 
هلليكهللاع لسهلليفهللاولج هللصاج ةهلل.والصحيح 
 يلددههلل هللصددلسهللونفدد دهلل  دد هللاع دد هللا اهللكدد كهلل دد دبا هللف ددنهللاو دد يةهلليددلكهللتهللأددق هللوالصــحيح 

هلل  دبا هللف اه هلل ق هللصجيهب هللضكهللاعياج  تهللتلق هللفعاجههلل.هلل
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أدددؤ  هلليفهللصدددحةهللاضمددد شهلليت ددداهللصدددلسهللهلليكهللا دددتلوهلللادددةهللاإلمددد شهللصاوددد ميشهلل والصـــحيح 
هلل.هللاول ي هلل   هللاوقامهللصاعالا

هللصلسهللاوؤديهلل   هللاعذيهللأقدوهلل.وتصح 
هللصلسهللاوفرتضهللفوتنف هللصاعالاهلل.هللوتصح 
هلليكهللاوم فةهلل نةهلليفهللأقهللاعنل لهللصعاليفهللبياج ةهلل.واألقرب 
هلليلههللا اهللي اميفهللاع لسهلليلهللصلسهللا هللاولتيبةهلل.والصحيح 
هللا ن كهلل.يكهللي  هللاوم فةهللوالصحيح 
يكهللمدمهللصد نهللاعفد ضهللمثهلليدبكهللمج فدةهللي د يهللتهللت د هللي ا د هللماهدمهللصتلديكهللوالصحيح 

هللعههلل ي ةهللصعيهللص يفهللهنوهللص ا يتهلل.
هلليكهللاعنياي هللاوؤ تةهللاكهللي تيفهللعاذبهلليللههللألمهلل د ؤا أهللصيم هللبغ هللفذبهلليل.والصواب 
هلليكهللم هلليدبكههللاول يلهلليللههلليفهللأقههلليص هللصلتههلل.والصواب 
مدددههللف دددنهللييهللأ عدددةهللكددد كهللف اهددد هللاإلمددد شهللصعلدددمهلل هللأاتددد هلليلدددههللأددد   هللمدددكهللام والصـــحيح 

هللفع كاةهللاكهللتهللأ بكهللمنه هللاع كيقهلل.
يكهللاع دددلسهلل  ددد هللاعف  دددقهللصدددحاحةهللعلدددمهللك مددد هللكددد كهللاإلمددد شهلليتقدددنهللك مددد هللهللوالصـــحيح 

هللك ليفهللاع لسهلليكم هلل.
يكهللاع دددلسهلل  ددد هللاو تددد قهللصدددحاحةهللا هللا اهللكددد كهللألفددد هللب  فتدددههلليدددلهللعلدددمهللهللوالصـــحيح 

هللك م هللك ليفهللاع لسهلليكم هلل.هللهللك م هللك كهللاإلم شهللات كهللع لنة
يكهللاإلمدد شهللا اهللتد كهللصاج دد  هللاجتهد دا هللمنددههلليلدههللعددااهللبياجدبهللصاودد ميشهللأد اههللصاج دد  هللوالصـحيح 

ي ددلتههلل  فدددههللصدددحاحةهللضكهللا جتهددد دهلل هللأددنقضهللف جتهددد دأهللصكددد هللأامددد هلليفهللملددد ا هلل
هللا جته دهللء هللأرتجاهللفن ههلل.

هللمهللي هلل  مةهلل.يكهللام مةهللاع يبهللاوماههللع   عغاهللصحاحةهللحل أ هللفم هللبوالصحيح 
يكهللام مدددةهللصعددد هللاعددده هللصاونددد يهللصدددحاحةهللا اهللجددد لهللبعددد  ه هللصبكنهددد هللصصاج هددد هللوالصـــحيح 

هللف نهللصجهلهللصحااهلل.
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صجددي هلل دد السهللاعف حتددةهلليفهللكدد هللبكاددةهللف ددنهللاإلمدد شهللصاودد ميشهلليفهللاوه أددةهللصاعلدد أةهللوالصــواب 
هلل يال هللبليالهلل.
يفهلل عددقهللكمدد هلليكهللاود ميشهللا اهللبيددكهللمددمهللاع كديقهلليللددههللألددمهللعدههلل ددي هللمجاددكهللاعديابدهللوالصــواب 

يددلكهللمددمهللهللققهللربنــا لــك احلمــديفهللأد أ هللي هلل دداا هللاوادد صوأهللص هللأقت دد هللف ددنهلل يعدههلل))هلل
مناياهللممهللاعهلدسهللف نهلل عقهللعااهللماهمهللا هللاعظمهللاعذيهلل هللي  سهللعههللمدمهللاع دحةأهللففد هلل

هلليهللفمهللاوماكهللصغف هللهلمهلل.
يكهللاعاددددد أمهلليفهللاع دددددلسهلل هللت ياددددد كهلليفهللغددددد هللاوياضدددددكهللاضببادددددةأهللفنددددد هللتل ددددد سهللوالصـــــواب 

هللإلأ اشهللصتل  سهللاع كيقهللصاع يكهللمنهأهللصاعقا شهللممهللاعتعه هللاضص هلل.ا
جديازهللاع يدكهللاطهلليد صقهللي لادههلليصهللاطهللأدذصهللمنل ادههللضكهللاعا د داتهللاعديابدسهللف دنهللوالصواب 

هللتت فةهلل. هللصجيهلهللمتنيفةهللتفا هللف نهللمجاكهللصجياه هلليفهلليص  تل
هلل ناةهللتق ميهللاع ج اهللف نهللاع ك تاهلليفهللاهلييهللع لجيدهلل.والصواب 
 ناةهللج لةهللا  رتاأةهللمط قد  أهللصعلنهد هللعالديفهللمدمهللاعلدنةهللاوؤكد سهللبد هللتفاد هللوالصواب 

أن مـا لـيس ب ـنٍة راتبـة فإاـه ي ـن تركـه هلل-يأا   هللصترتكهلليأاد   أهللص د هللتقد بهلليفهللاعقيافد :
هلل.هللأحياانو 

هلليكهللاعلنةهللاوهللصضكهللاعا هللاعامىنهللف نهللاعال يهللف نهللاع  بهلليفهللأ  هللاعقا ش.والصواب 
هللتت فددةأهللع ق فدد سهللجدديازهللا  ددتفت جهللبلدد هللمددوالصــواب   هلل  دديفهللمددمهللاضدفاددةهلليفهللصدد ياتل

تفادد هللف ددنهللمجاددكهللصجياهدد هلليفهلليص دد تهللنيفددةهللتاعا دد داتهللاعدديابدسهللف ددنهللصجدديههللمهلل-اوتقدد بس:
هللتت فةهلل.
اكهللا لهلليهللتاد طهلليكهللاع لدم ةهللآأدةهللمدمهللمجد هللاعقد آكهلللهعديفهللع ف د هللبداهللاعلديبهللوالراجح 

ف تفد لهلليفهلل يعدههللتاد طهللصعاليفهللآأةهللممهللاعف حتةهللص هللممهللكد هلل ديبسهللا هللمدمهلل ديبسهللاعنمد هلل
هللوإاه ب م   الرمحن الرحيمهللهلل.هلل

هلليكهللاخت  هللاعلرتسهلليفهللاع لسهلل نةهللمؤك سهللصتق  هلليكهللتليكهللممهللاعياج  ت.والراجح 
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يكهللاعت(فاددد هلليفهلل ددد الهللاع دددلسهللاوددد ميبهللبدددههلليددد دههللع لدددنةهللاعددديابدسهلل هللادددهياتهللوالصـــحيح 
هللاو ميماهللصبغ  تهللاعلل طهلل.

 دلتةهللبادد هللاعتل دد هللهلل-عإلمدد شهللصاونفد دهلل ددلتت كهلليقدد :يكهللاعلدلت تهللاوعدد صفةهللوالــراجح 
ص  ددد هللاعقددد السهللص عدددقهللعددد ف لهللا  دددتفت جأهللص دددلتةهللباددد هللاعفددد ا هللمدددمهللاعقددد السهللص  ددد هللاع كددديقهلل

هللبق بهللم هللأرتادهللاعاههلللفلههللصيم هلل ليتههللبا هللاعف حتةهلليلهلليف مهللعههلليصل هللصيهلليف مهلل.
هلليكهللتليأةهللاع فيوهللصاج ةهلل.والصحيح 
لددمكهللاو دد وهلللفلددههللاعقدد السهللاعياج ددةأهللبدد هللألفددوهللحت أددقهلليلددههلل هللأعددرت هلليكهللأوالصــحيح 

هللاع ل كهللصاععفتاهللفحل صوهللصاكهللتهللألماه هلل.
يفهللاع لددم ةهلليفهللاع ددلسهللاإل دد ابهللهبدد هللصاكهللجهدد هللهبدد هلليأادد   هللعتا ددامهلليصهللعتدد عا هللوالصــحيح 

هلليق هلليألمهلل.
يكهللاضعفدد اهللاعدديابدسهلليفهللاعتعده هللا اهللصدداهلل ددن ا هلليقيهلدد هللف ددنهللمجاددكهللصجياهدد هللوالصــواب 
هللمتا دسهلل. نةهلليفهلل هللص ياتل
هلليكهللاعتل امتاهلليفهللاعف ضهللصاج ةهلل.والصواب 
هلليكهللاعتيبكهللا  هللعااهلليفهللصلسهللهل هللتعه اكهلل.والصواب 
هللمتا دسهلل.هلل-ييهللاعتيبكهللهلل-يا ههللوالراجح  هللف نهللمجاكهللصجياههلليفهللص ياتل
هللصحيفهللاع لسهللهب هلل.هلليكهللاعق السهللا اهللصاهلل ن ا هللع نيبوالصواب 
عدددنصهللاع ددحااهللاع ددد أاهلليمددمهللادفدددنهللمنهددد هلليكهللمددد طلتهللاع ددلسهللتي افادددةهللف ددنهللاواحلــ  

ادددائ  هلليا ادددههللاعرباددد كهللضكهللاضصددد هللفددد مه هللصاضصددد هللاددديهللاع قددد لهللف دددنهللاضصددد هللأددد هللأددد دهلل
هللاعن   أهللصاع عا هللأط بهللممهللاعن   هللفمهللاضص هلل هللممهللاع  بيفهللف اههلل.

بن ل هللف نهلل عقهلليكهللكلشهللاو ا هللصاعن  دوهلل هللأ طد هللاع دلسهللعاد شهللاعد عا هللبد هللفالصواب 
هلل.هلل-يفإهللأ أ هللما صأةهللبمهللاحللمهللاعل موهلل-صبدهللاع عا هللخبليه

هلليكهللاإلا بسهللاوفهمةهلليفهللاع لسهلل هللت ط هلل لي  هللع مذابهلل.والصواب 
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بطدددلكهللاع دددلسهللءددد صبهللاحلمددد بهللصاوددد يسهللصاعل دددبهللاض ددديدهللصءددد صبهللاععددداط كهللا اهللوالصـــواب 
هللف مهللء صبههللص  بهللف نهللدياههلل.

صد هللأ د بهللاطهللاع د  هللجيازهللبدهللاعلدلشهللفإلاد بسهللبدلهللعفدبهللضلدههللا اهللتادذبهللاضوالصحيح 
هلل.

يكهللاعنحنحددددةهللصاعتدددد صههللصا لتحدددد  هللصحنيادددد هلل هللت طدددد هللاع ددددلسهللعادددد شهللاعدددد عا هللوالصــــحيح 
هللصعاليفهللاوهللبللشهلل.

هللبطلكهللاع لسهللفحل ك تهللا اهللك  تهللف ي  هللصتياعيفهللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.والصحيح 
هلل

هللققهللفصـه))هلل
هلل.والراجح  هلليكهللصلسهللاعاا أمهللي ضهللفاهللف نهللك هللمل  ل
عرتاصأاهلل هللتفا هلل   هللاعاع لهللب هلليا ه هلل   ههللب فةهللصللد سهللصاضيدد هلليأدد  هلليكهللاوالصواب 

هللتق ميهلل نةهللاعاع لهللاع ا أةهللف اه هلل.
يلدددههلل هللتي اددد هلليفهللفددد دا هللبددد هللأ ددد وهللمددد هللاددد لهللصخيت ددد هلل عدددقهللفعقددد السهلل دددي  هللوالـــراجح 

ص   ا أهلليممهللي   هللاعق السهللي   ت  بهللف نهللاأ يهللفعد سهللبكادةهللاديهللاضيدد هللصمدمهلل  د هلل
هلليفهللاع كا تهلل.اعق السهللياهأ هلل
يكهللمجاكهللاع ف تهللاعيابدسهلليفهللاعيت هلل نةهللي ااهلليا هد هللف دنهللمجادكهللصجياهد هلليفهللوالصواب 

هللف أ سهلل. هللتت فةهللع ق ف سهللاوا صيةهللصاعيتهلل  ب ا هلل  بق  هلليفهللمن    تل هلليص  تل
ققهللصيمدد هللهللأي بــين ثــد يكهللاعقندديتهلليفهللاعفجدد هللعددااهللمددمهللاعلددنةهللحلدد أ هلل))هللوالصــواب 
ققهلليفادههللضدا هلل تندكهللمادههلليكهللهلليقنـت حـىت فـارق الـدايا أما يف الف ـر فلـم يـ ل يعههلل))هلل

اود ادهللفعقنديتهللاند هللهلل-أليكهللملتن ا هللإل   تهللألمهللا فوأهللمدكهلليكهللبادضهللاعا مد لهلل د  :
أمــن  ـو قااـت ملان  الليــه هلل دي هللاعقاد شأهلليدلكهلل دي هللاعقادد شهللألدمنهلل ندي  هللكقيعدههللتاد طهلل

هلل.هللهللساجداو وقائماو  ذر ااألرة ويرجو رمحة ربه
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ندديتهلليفهللاعدديت هللعددااهللمددمهللاعلددنمهللاع ات ددةهللاعدديتهللتلددتحبهللاو اصمددةهللف اهدد هلليكهللاعقوالصــواب 
بددد هللتفاددد هلليأاددد   هللصتدددرتكهلليأاددد   أهلليدددلكهلل نددديفهلليفهللاعددديت هلليقددد هلليألدددمهللصاكهللتهللأقنددديفهلليقددد هلل

هلليألمهلل.
هللجيازهللاعقنيتهللا اهلللهعيفهللفول ماهلل زعةهلل.والصواب 
تهلليلددههللعددااهللمددمهللادد ص هللجدديازههللا كهللاإلمدد شهلليصهلل ا ددهأهلليددلكهللم دد هللاددذههللاحل جدد والصــحيح 

اععدد فاةهللاعا مددةهلل ختدددكهللع غ دد تهللاعلدد ط كأهللا هللا اهلليصدد بهللمنادد  هلل  صدد  هلليفهلل زعددةهللماانددةهلل
هللياط قهللمجا  هللع ل مةهللصتيأا ا هللع   هلل.

يكهللمددمهلليصتدد هلليص هللاع ادد هللمثهلليبادهلليكهللأ دد وهللمددمهللآ دد ههللي ددااهللمددمهللاعلددنةهللاددفكهللوالصــواب 
 هللاعديت هللضلدههللاعيت هللاعل بقهللب كاةهلليللههللاطهللاع  فةهللي   هللصا  هللأ  وهللم ا لهللادفا  هللص هللأااد

هللققهللكم هللصبدهلليفهللاحل أ هلل.هللال وتران يف ليلة))هلل
هلليكهللاعا  هللعااهللهل هلل نةهللصاضببكهلل   ه هللممهللاعتطيقهللاوط قهلليلهللأ اصشهللف اه .والراجح 
ـــراجح  يكهلل دددجيدهللاعدددتلصسهللصاععدددل هللعالددد هللب دددلسلهلليدددلهللأعدددرت هللهلمددد هللاددد ص هللاع دددلسهللوال

هللعلمهلليا هم هللبع ص هللاع لسهللييد هلل.
هللسهلل نةهللصعااهللبياجبهلل.يكهلل جيدهللاعتلصهللوالصواب 
يفهللصدلسهللاعددحنهلليكهللمدمهللكد كهللعدههللصبدهللمدمهللاع اد هللحم يظد  هللف ادههللياغدبهللهبد هللصاكهللوالراجح 

هللتهللألمهللكذعقهللي ت يظةهللف اه هللايهللاوع صقهلل.
ـــراجح  جددديازهللياددد هللم عدددههلل ددد بهلليفهلليص ددد تهللاعنهدددوهللكتحادددةهللاولدددج هللصاع دددلسهللاواددد دسهللوال

فددديتهللص هلل لددمهللأت ددد ههللصبكادديتهللاعطدددياوأهللص ددنةهللاعيضددديلأهللصصددلسهللا  دددت( بسهلليفهلليمدد هللأ
هللاطهللص يفهللاويازهلل.

يكهللاعن ي ةهللاعف اتةهللتقدنهللمكهللي أدته هللاعف اتدةهللا هللا اهللك د تهللاعفيااديفهلليتلدق هللوالصواب 
هللصايهللاعقي هللاعذيهللتتآع هللبههللاضدعةهللصعتمكهللصاومكهللباهللاضدعةهللصاجبهللم هلليملمهلل.

  أهلليكهللاعا  هللا اهللم ضهلليصهلل  ي هللكتبهللعههللممهللاعام هللم هللك كهللأامد هللصدحاح  هللمقامدواحل  
هللصيد هلليهلليص كهللممهلل عقهللي حلم هلل هللب هللاعا واهلل.
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هللصيهلليف مهلليكهللحتاةهللاولج هلل نةهللمؤك سهلل.واألقرب 
يكهللا جتمددد قهللع دددلسهللاعن ددد هللمدددمهللادددا  كهللصاأا اهددد هللب فدددةهللصكدددذعقهللصدددلسهللوالصـــواب 

اع غ ادددبهللصاددددوهلليص هللمجاددددةهللمدددمهللبجددددبهللصكددددذعقهللاع دددلسهللاضعفاددددةهللكدددد هلل عدددقهللمددددمهللاع دددد قهلل
أن كـه إحـدا  يف الـدين فهـو ص د هللتقد بهلليفهللاعقيافد هللهللات ًتهللصاعدل تهللاونلد اتأ

هلل.هللأن ررعية األصه ال ت تل م ررعية الوصفأهللصتق بهللرل
ألدق هللفدمهللاولد ي هللا د هللاديهللاعتطديقهللاع اتدبهللاعق  دوهللصاع اد يهللا هللبكاديتهلليكهللاعذيهللواحل  

هللاعفجد هللصاعدديت أهللصيمد هللاعتطدديقهللاوط ددقهللكقاد شهللاع ادد هللصحنديههلليللددههلل هللألددق هلليقد هللكدد كهللاعندديب
مدددمهللاعتطددديقهللف دددنهللباأ تدددههلليفهللاعلدددف أهللصصددد نهلليفهللباددديفهلليشهللاددد  هللأددديشهللاعفدددتاهللمثددد كهللأل ددد هلل

هللبكا تهللتطيف  هللصك كهلل عقهلليفهللاعدحنهلل.
أن مبنا ــا علـى الشــرت واالتبــات ال علــى ا ــوى يكهللاضصدد هللاوتقد بهلليفهللاعا دد داتهللواعلـم 
هلل.هللواالبتدات
هلليفهللدف لهللا  ت( بسهللجيازههلل   هللاعللشهللصاضيد هللبا ههلل.والصحيح 
 هلل دددنةهلليفهللاضمددديبهللاعددديتهللعهددد هللف   تهددد هللص هللأاددد وهللصجدددههللاحلدددقهللياهددد هللصاعددديتهلليهندددوالصـــحيح 

هلل-ألددديكهللاعا ددد هللياهددد هللمدددرتددا هللبددداهللاإل ددد اشهللصاإلأجددد شأهللصاعق فددد سهلليفهللف هللاعنقددد هللتقدددي :
قهللييهللودديزهللصأتلدد ماهلليدد عتطيقهللمدد  هللهللجــنس التطوعــات أوســع مــن جــنس املفروأــات)

هللاعن ه لهلل.هللألي هللاوف صضأهللص  هللا أن ا هللةدعته هللصي صفه هلليفهللاحت و
مـا توأـأت وأـو او مـن ليـٍه أو الـار إال   يتهلل نةهللاعيضيلهللحل أ هللبل هلل))هللوالراجح 

بدد هللصصددحاهللعددههللاددذاهللاعفادد أهللحلدد أ هللفق ددةهللهلل...هللاحلدد أ هللققهلليدد م ههللاعندديبصــليت بعــده
مـــا مـــن م ـــلم يتوأـــأ فيح ـــن الوأـــو  ف يقـــوم ))هللهللبدددمهللفددد م هلل ددد  هلل ددد  هللب دددي هللي

"هللصحلد أ هللبصاههللملد مقق"هللوجهه إال وجبـت لـه اجلنـةفيصلي ركعتني مقبالو عليهما بقلبه و 
ـــني ف مددد كهلليفهللاع دددحاحاهللم ييفددد  هلل))هلل ال مـــن توأـــأ ئـــو وأـــوئي  ـــذا ف صـــلى ركعت

ققهللصادوهللمدمهلل صاتهللاض د   هللكمد هلل د من هللهلل د  فيهما اف ه  فر له ما تقدم من ذابـه
علدددمهللمدددمهللتيضددد هلليفهللص ددديفهللاعنهدددوهللبق ددد هللا دددتحل هللاع دددلسهلليللدددههلل ندددكهللمدددمهلل عدددقهللضكهلل
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 هللهل هلليأل شهللاوق ص هللصضكهللممهللا تاج هللاععولهلل   هلليصالدههلليللدههللأا  دبهلليف م لدهأهللاعي  ا
هللصيهلليف مهلل.

هلل
هللققهللفصـه))هلل

هلليكهللممهللت كهللصاج   هلليللههللأفيتهللبفياتهللحم ههللص جيدههلل هيا هلل   هللاعللش.والصحيح 
هلليكهللممهللت كهللبكن  هلليللههللأييتهللبههللصء هللبا ههللص جيدههلل هيا هللبا هللاعللشهلل.والصحيح 
هللاعنقصهلل   هللاعللشهللص جيدهللاعهلدسهللبا ههلل.يكهلل جيدهللوالصحيح 
يكهلل ددجيدهللاع ندد لهللف دنهللاض دد هلل  دد هللاعلدلشأهللص ددجيدهللاع ندد لهللف دنهللغ  ددةهللاعظددمهللوالصـحيح 

هللبا هللاعللشهلل.
يلددههلل  ددجيدهللف دنهللمدد ميشهلليامد هلل دده ههلل  دد هللام مدههلليددلكهلل دهنهللاإلمدد شهلليا اددههللوالصـواب 

هللصف نهللممهلل  فههلل.
أهللصيمدد هلل ددجيدهللاعلددهيهلليكهلل ددجيدهللاعلددهيهللصاجددبهلليامدد هللأ طدد هللفمدد سهللاع ددلسوالصــواب 

هللعرتكهلل ي ةهلليمع صقهللا اهللك كهللممهللف دتههلليا ه هلل.
هلليكهللممهللت كهللاعلجيدهلليللههللألج هللم تهللأط هللاعف  هللف ي  هلل.والصواب 
هلليكهللاع لسهللت ط هللبتام هللتل ابهللاع كمهللاعفا وهلل هللاع كمهللاعقييلهلل.والصواب 
هلليلههلل هللتعه هللياههللمط ق  هللييهلل يال هلليك كهلل   هللاعللشهلليصهللبا ههلل.والصحيح 

م مددههلليددلهلل ددجيدهللف اددههللا هللا اهللكدد كهللاعلددجيدهلل ددهيهللايكهللاولدد يلهللا اهللتهللأدد بكهللرب واألقــ
هلل   هللاعللشهلليالج هللحتقاق  هللع مت باةهلل.

هلليلههلل هللأاتربهللاععقهللبا هللاعف ا هللممهللاعفا هللصممهللك  هللاععقهلل.والصحيح 
هلليلههلل هلل جيدهللبهلدسهلليا هلليجنيبهللفمهللاع لسهلل.والصحيح 
يصهللي د هلليفهللجه أدةهللعلدمهللاكهلل دج هللهلليلدههلل هلل دجيدهللصاجدبهللا اهللجهد هلليفهلل د أةوالصحيح 

هللعههلليلهللةسهلل.
هلل
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هللققهللفصـه))هلل
يكهللاو جددكهلليفهللحت أد هللاعلددف هللاعادد وهلليمدد هللفدد ههللاعند سهلل ددف ا هلليهدديهللاعلددف هللاعددذيهللالصــحيح 

ترتتبهللف اههللاضأل شأهللصم  هلليلأهللصاعاربسهللفعا وهللاعا شأهلليصهللاضغ دبأهللص هلل د دهللءلد يةهلل
األحكــام الشــرعية إذا مل هلل-مااندةهللعادد شهللاعدد عا هللاع ددحااهللاع دد أاهللصضكهللاعق فد سهللتقددي :

هلل.هلليرل يف الشرت وال يف اللغة عديده فإاه  د ابلعرف
يكهللألمهللاعلف هللابت ال هللصالته ل هلل هللأ  يهللا هللءف ب ةهللفد م هللاعق أدةهللصمد هللأت اهد هللمدمهللوالراجح 

هللبل تاأهلليل اهللي بلهلل عقهللابت يهللألمهللاعلف هللصا اهللد  هللياههللاهن لهللألمهللاعلف هلل.
 هلليبد ا هللص هللأنتهدوهللألدمهلل دف ههللا هللب جيفدههللاطهللب د ههلليصهلليكهللممهلل  ي هلليللههللأق والراجح 

ةكهللأنددددييهللاإل  مددددةهلليفهللاع  دددد هللاولدددد ي هللاعاددددهأهلليددددلهلل دددد هلل عددددقهللةبباددددةهلليلشهللعادددد شهللصدددد اأةهلل
هللاحل أ هلليفهلل عقهلل.

هلليكهللاول ي هللعبهللف اههللاوم فةهللا اهلليملنههلل عقهلل.والراجح 
احل جدةهللعدههلليكهللاعق  هلل نةهللمؤك سأهللصيكهللاومكهللي   ةهللف بضةهلليرتكدههللمدكهللفد شهللوالراجح 

هلليصطهلل.
هلليا هللاضبيقهللبههللممهللمجكهللتق ميهلليصهللأت  أهلليم هللك كهلليبيقهللبههلليهيهللاضيد هلل.والراجح 
يكهللممهللد  هللف اههللاعي يفهللمثهلل  ي هلليللههللأ د وهللصدلسهللملد ي هللصاكهللد د هللف ادههللوالراجح 

هللاعي يفهللصايهللمل ي هللمثهللي  شهلليا  وهللصلسهللمقامهللي عاربسهلليف عتههللص يفهللاعفا هلل.
هللطهلليكهللاعق  هلل هللأفتق هللاطهلللاةهلل.صاعا مهللفن هلليهللتا واألقرب 
اكهللادد لهلليهللتادد طهلليكهللاولدد ي هللا اهللتهللأدد بكهللمددمهللصددلسهللاوقددامهللا هللبكاتدداهللي  دد هللواألقــرب 

هلليللههللأ  وهللصلسهللمل ي هلل.
جدديازهللاومددكهللبدداهللاعاعدد لأمهللصاعظهدد أمهللع مطدد هللاعددذيهلل  دد هللماددههللاددولهللمددمهللوالصــحيح 

هللاعداقهللصاحل  هلل.
هللتاهللاةميفتاهللا هلليهنم هللفويا سهلليصطهلل.يلههلل هللأعرت هللاويا سهللباهللاع لواألقرب 
هلليلههلل هللأعرت هللع جمكهلللاةأهللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.والصحيح 
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هلل
هللققهللفصـه))هلل

اكهللادد لهلليهللتادد طهلليكهللا  ددتاط كهللادد  هللعيجددي هللاوماددةهلل هللع ددحته هللصبندد ل هللوالصــواب 
ددد هلليلهنددد هللت ددداهللمدددنهمهللصعلنهددد هلل هللعدددبهللف ددداهمهللا  هللف ادددههللي ددديهللصدددلا هللياددد هللاع  دأدددةهللاع نأَّ

هللف  تاط كهللاع اامهلل.
يهندد هلل هللعددبهللف ددنهللملدد ي هللعلددمهللاكهللأددد ا هلليجهيتددههللصأ دداهلليكهللألدديكهللياهدد هللوالصــواب 

هللام م  هللف نهللاعقي هللاو(ت بهلل.
هلليلههللويزهلل ف هللممهللت همههللبا هللاعهصا هللعا شهللاو لكهلل.والصواب 
اكهللاد لهلليهللتاد طهلليهندد هللتناقد هللف نداهللصاأد هللخيطددبهللصاع د  هللألدتمكهللمثهللأ دد ا كهللوالـراجح 

هللضكهللصلسهللاوماةهللعبهللف نهللاوم فةهللصي  هللاوم فةهللا ند كأهللصاادرتا هللفد دهللماداهللمجاا  هلل
غددد هلل عدددقهلل هللدعاددد هللف ادددهأهللصفعنظددد هللصا دددتق الهللاضدعدددةهلليفهلل عدددقهللصجددد تهلليكهلليدعدددةهلل ددد ا هلل
اض ددديا هللامددد هللصدددحااهللغددد هللصددد أاهللصامددد هللصددد أاهللغددد هللصدددحااهللص هللألددد مهللمنهددد هللا هللاعقدددي هلل

هللاعذيهلل  ب ههللصيهللاولتا كهلل.
صاضمددد هللبتقدددييهلليهللتاددد طهللص ددد السهللآأدددةهللمدددمهللهللصاع دددلسهللف دددنهللاعنددديبهلليكهللاحلمددد والصـــحيح 

مج دةهللملددني تهللاخلط ددةأهللعلددمهللعددااهللمددمهللاد ص هللصددحته أهللصمددمهلل دد  هللةكهللاددذههللاضاددا لهلل
صيحتدد اههلليكهللأييتهللءدد هللأ دد اهلليكهللألدديكهللادد  هللع ددحةهللاخلط ددةهلليقدد هلليتددنهللءدد هلل هللدعادد هللف اددههلل

ص د هللتقد بهلليفهللهللع نديبملتن ا هللصحاح  هللهلذههللاععد  اةأهلليدلكهلل  د بيهللمد هللان عدقهلليلدههللياد هلل
هللاضصي هلل هللت تقوهللاطهللم ت ةهللاعيجي هلليدل هللفمهللكيهن هللا    هلل.

يكهللممهلليدبكهللممهللاومادةهللبكادةهللي ادد هللهلد هللي د يهللص د هللمديفهللصدلتههللكمد هلليفهللوالصواب 
هللأ أ هللابمهللفم هلل.

صيهلليف ددمهلليكهللا غتلدد  هللهلدد هلل ددنةهللمؤكدد سأهللصأقدد  هلليكهللألدديكهللصاج دد  هللف ددنهللمددمهللوالــراجح 
هللبههللبأاهللتؤ يهللاو  اهلل.
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يكهللمددمهللي تددههللا غتلدد  هلل  دد هللاع ددلسهللي ددااهللمددمهللاعلددنةهللا غتلدد  هللبادد ا هللضلددههللوالــراجح 
 ددنةهلليددد تهللحم هددد أهللصضلدددههللما دد هللإبزاعدددةهللاعندددنتهللص ددد هللاعدد صاااهللاعل أهدددةهللمدددمهلليجددد هللا جتمددد قهلل

أن احلكــم يــدور مــع علتــه وجــولاو أد هلل هللأددؤ يهللبادددهمهللباددد  هللص دد هللتقد بهلليفهللاضصددي هلل
هلل.هللوعدماو 

هللكهللاكهللصلا هلليفهللباتههللصيببكهللاكهللصلا هلليفهللاولج هلل.يفهلل نته هلليهن هللبكات والراجح 
يفهلل  فةهللاإلج بةهلليهن هللممهللج يسهللاإلمد شهللف دنهللاوندربهللاطهللالتهد لهللاع دلسهللوأرجح األقوال 

يصهلليفهللآ دد هلل دد فةهللبادد هللاعا دد أهللصاع دد  هللك لددههللي  هبدد هللصف ددنهللمددمهللل دداهللعنفلددههلليكهلل دد صهلل
هللف نهللاذأمهللاعي تاهللصيهللاولتا كهلل.

اإلم شهلل ديبسهللاعلدج سهللصاإلللد كهللكد م تاأهللصأد اصشهللف اهمد أهلليفهلليج ا هلليكهللأق يهللوالراجح 
صعااهلل عقهللممهلليج هللاعلج سهللكم هللأظنههللباضهللاعاياشهللب هللود هللاادتم ت هللف ادههللمدمهللاعلدلشهلل
ف دددنهللم ددد يهللاخل دددقهللصمنتهددد ههللصمآعدددههلليفهللاآل ددد سهللصمددد هلليفددد ههلليهللتاددد طهللع طددد اااهللصاعا اددد أمهلل

 هللتقديشهللا هللأديشهللاومادةهلل د ةهلل عدقهلليكهللاعلد فةهللصغ هلل عقهللممهللتف صا هللأديشهللاعقا مدةهللصمن 
ين  بهللتذك هللاعن سهللهبذههللاضصدي هللاعاظد شهللعتلدهكهللل دبهلليفادنهمهللعالدتا صاهللهلد هللفعامد هلل

هللاع  ألأهللصيهللاولتا كهلل.
صاكهللت كهم هلليأا   هلل  ا دةهللعداا مهللاعند سهلليهنمد هللعالدت هللأتمد  هلليقد هلليألدمهللصاكهللف مهدمهللفد شهلل

هللاعيجي هللفعقي هلليق هلليألمهللي  هللاأل كهلل.
هلل نةهلل   ه هللصا  هللايهللاعتطيقهللاوط قهلل.هلليكهللاوماةهلل واألقرب 
هلليلههللعيهلل  يهلل يبسهللاعله هلل   هللاعغ ص هلليق هلليدبكهللاعلنةهلل.والراجح 
هللأ مةهللاعللشهللأ  هللاخلط ةهلل.والصواب 
يكهللمدمهللد د هللصاإلمد شهللخيطدبهللي ا د هللاعتحادةهللصعاتجديزهللياهمد هللحلد أ هلل د ا هللوالصواب 

هلليفهللاع حااهلل.
هللط ةهلل.يلههللويزهلليكهللأتيطهللاع لسهللغ هللممهللتيطهللاخلوالصواب 
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يكهللاخلطادبهللاكهلل د يهللعدههللفدذبهللاأتد  هللمادههللع ج ديسهللي دههلل عدقهللص هللألددت(  هللوالصـواب 
هلل.

ققهلليكهللاونفددوهللاندد هللاديهللاضجدد هلل هلليصدد هللهللومــن لغــا فــال  عــة لــه))هللهلليكهلل يعدههللوالصــواب 
هللاع حةهللص  هللا أن هللاذههللاول عةهلليفهللحت أ هللاعقياف أهللصيهللببن هلليف مهللصيف نهلل.

هلل
هللققهللفصـه))هلل

هللعاا أمهللي ضهللفاهللف نهللك هللمل  هلل.صيظمهللي هلل  من هلليكهللصلسهللا
هلليكهللف ةهللت عفةهللاعط أقهللتا  أةهلل.واألقرب 
هلليكهللصلسهللاعاا هلل هللي اكهللهل هللص هللا  مةهللص هللييهللل الهلل.والصواب 
هلليلههلل هلل نةهلل   ه هللص هللبا ا هلل.والصحيح 
يكهلل ددد ا هللاخلطدددبهللاع ات دددةهللصاعا بضدددةهللا ددد هللتفتدددتاهللفحلمددد هلل هللادددذاهللاددديهللاددد يهللوالصـــحيح 

هللخيت هلليب ا هلليام هللتا مأهللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.اع اتبهللاعذيهلل هللهللاعنيب
هلل-ييهللبداهلل ند لهللاعلدلشهلل-ف اههلليلهللألديكهللاعتل د هللابتد ااه هللصا د هللألديكهلليفهللي ن اهد وبنا و هلل
هلل.

هلليهنمهللاكهللتهللأا مياهللفعاا هللا هللبا هللاعهصا هلليلهنمهللأ  يكهللممهللاعغ هلل.والصحيح 
يبباددديكهللص هللغددد هللهلليهنددد هللت ددداهللءددد هللألدددمنهللمج فدددةهللصاددديهللا نددد كهلليدددلهللأعدددرت هللهلددد والصـــواب 

أهللصيهللببندد هللأن األصــه يف االرــرتا  الشــرعي التوقيــفهلل- عدقأهللص دد هللتقدد بهلليفهللاعقيافدد :
هلليف نهللصيف مهلل.

هلل
هللققهللفصـه))هلل

هلليكهللاضأ يهلل هللت يكهلليفهللاع ف لهللف نهللاونربهللا هلليفهللا  تلق لهلل  صةهلل.والصواب 
هلليا هللصلسهللا  تلق لهلليفهللص يفهللصلسهللاعاا هلل.واألفضه 
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ط ةهللف نهللاع دلسأهللادذاهللاديهللاواد صوهلليفهللاع دحااأهللصاكهلل  تديفهلل ناةهللتق ميهللاخلواألقرب 
يأ دأد هللتقد ميهللاع دلسهللف ددنهللاخلط دةهلل  ند هللهبد هللياجدديزهللاضمد اكهللصألديكهللمد دهللا  تادد بهللاطهلل

هللاجته دهللاإلم شهللصم اف سهللاضص اهلل.
هلليلههلل هللل الهللياه هلليلهللي اكهللص هللا  مةهلل.والصحيح 
مهللاعقحددد هللاطهللاعغاددد هللصمدددمهلليكهللف دددةهللحتيأددد هللاعددد دالهلليلدددههللتفددد ؤ هللبتغددد هللاحلددد  هللمدددواألقـــرب 

هللاعع سهللاطهللاع   لأهللصممهللاونكهللاطهللاعاط لهلل.
جيازهللا  ا هللاع ه امهللصتليكهللأي هللاو  نهللضهن هللممهللمج دةهللاوفتقد أمهللاطهللاعقطد هللواألقرب 

هللب هللاوهلليفظمهللأ جةهللممهللبإهللآدشأهللصيهلليف نهللصيف مهلل.
هلل
هلل

هللققهللكتاب اجلنـائ ))هلل
وادديفهللصتلفانددههللصاع ددلسهللف اددههلليكهللفادد دسهللاودد أضهلليدد ضهللكف أددةهللصكددذاهللتغلددا هللاوالصــواب 

هللصدينههلل.
يكهللأفد هللاإلللد كهلل دربههلليفهللأا تدههللعاتدذك هللب ؤأتدههللصعالدتا هللعدههللعدااهللمدمهللاعلددنةهللوالصـواب 

ص هللفمهلليأ لهللممهلليصح بههلليام هلللا مهللصيهلليف دمهللصاعا د هلل هللأد بيهللهللعا شهلل  يتههللفمهللاعنيب
هللققهلل.هللف وروا القبور فإالا تذكركم ااألرةيأمهلل يتهللصألفوهلليفهلل عقهللأ أ هلل))هلل

هلليكهللاعتيبةهللت اهللممهللاعذلبهللمكهللاإلص ابهللف نهللآ  هلل.والصواب 
ال كمد هلليفهللأدد أ هلليلداهللم ييفدد  هلل))يكهللمدإهللاودديتهلل هللوديزهللا هللما قدد  هللفعديابدهللهللوالصـواب 

يتمنني أحدكم املوت لضر ا ل به فإن كان ال بد متمنيـاو فليقـه اللهـم أحيـين ماكااـت 
هلل.ققهللهللاحلياة ألرياو وتوفين إذا كاات الوفاة ألرياو يل

وإذا أرلت بعبـــالك جددديازهللمناددههللا اهللكدد كهللخلددديوهلليتنددةهلليفهللاعددد أمهللحلدد أ هلل))هللوالصــواب 
ققهللصف دنهلل عددقهلل مدد هلل يعدههللتادد طهللفدمهللمدد ميهللبضددوهلليهللهللفتنـةو فاقبضــين إليــك  ــري مفتــون

هلل.هللهللايليتين مت قبه  ذا وكنت ا ياو من ياهللفنه هلل
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ققهللصاعنلدد سهلليفهللهللمتــداووا وال تتــداووا  حــر أ مددةهللاعتدد اصأ  يهللحمد شهللحلدد أ هلل))هللوالصـواب 
إن   تعـاىل مل بعـه أمـ   ا لهللاعنهوهللتامأهللياد   هلليفهلل عدقهللكد هللأد اشأهللصأد أ هلل))هلل

هللققهلل.هللفيما حرم عليها
يكهلل  السهلل يبسهللأداهللف دنهللاتتدد هلليصهللباد هللميتدههللعدااهللمدمهللاعلدنةهللعاد شهلل  ديتهللوالصواب 

أدد أ هللماقدد أهللصعلددمهللاكهلل دد يهللاعقدد آكهللفإل ددللهللمددمهللغدد هللافتقدد دهللييددد اتههللاددولهللمادداهلل
هللذههللاحل عةهللخب يصه هلليلهللةسهللضكهلل  السهللاعق آكهللج اهسهلليفهللك هللص يفهللا هللب عا هلل.يفهللا

ع غدلشهللاعاهديديأهللهللجيازهللفا دسهللاعل ي هللا اهللبجوهللا لمههللحل أ هللزلبسهللاعنيبوالصواب 
هللصايهللما صوهلل.
هلليكهللفا دسهللاو ت قهللاعذيهلل هللألف هللب  فتههللم انة هللف نهللاو  حةهلل.والصحيح 
هللعآل  أهللص هللم لكهللممهلل عقهلل.جيازهللتغلا هلليأ هللاعهصجاهللوالراجح 
هلليكهللاوقتي هللظ م  هللأغل هللصأ  نهللف اههلل.والراجح 
يكهللادددها هللاوا كددةهللاعددذيهللمددد تهللبدداهللاع دددفاهلل هللأغلدد هللص هللأ ددد نهللف اددههللصا ددد هللوالــراجح 

تنددددهقهللفنددددههللاو دددديدهللصاعلددددلجهللصأدددد يمهلليفهللك يمددددههللصدم اددددهأهللللدددد  هلليهللتادددد طهللمددددمهلليدددددد ههلل
عدده الهلليددلهللةسهللع  ديتهلل عددقهللفددمهللاعاظدامأهللعلددمهللا اهلليبادهللاإلمد شهللاع ددلسهللف ددنهللبادضهللاع

هلل.هللاعنيب
هلليكهللاعلق هللا اهللب غهلليبباةهللياه هللغل هللصص وهللف اههلل.والصواب 
اكهللادددد لهلليهللتادددد طهلليكهللاوادددديفهللا اهللتاددددذبهللتغلددددا ههلليللددددههللأدددداممهللضلددددههللا اهللتاددددذبهللوالــــراجح 

هللهللع   هلل.اضص هللأ  بهللاطهللا
هلليصهللفم سهلليللههللأغل هللصألفمهلليفهلل دي هللاأ امدههللص هللصيم هللممهللم تهللأ   هلل داهللاأ امههلليفجل

هللف نهللاأ امههللصأ ا هللأيشهللاعقا مةهللم  ا  هلل. هلل ا   هللص هللخيم هللبي ههللصصجهههلليللههللفلل
يكهللمجادددددكهللمدددددمهللصصدددددفهمهللاعدددددنصهللةهندددددمهللاددددده الهللكددددد و طيكهللصاحل أدددددقهللصاعغ أدددددقهللوالصـــــواب 

صصدد أبهللاهلددد شهللصاودد يسهللمددديتهللأددد  هللاعددي دسهللصحنددديامهللك هدددمهللأغلدد يكهللصألفنددديكهللصأ ددد نهلل
هللف اهمهللا هللاها هللاوا كةهلليق هلل.
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مل يقـــرأ ملـــن  ال صـــالة ددد السهللاعف حتدددةهلليفهللصدددلسهللاونددد زسهللبكدددمهللحلددد أ هلل))هللهلليكوالصـــواب 
ققهللللدد سأهللص دد هللتقدد بهلليفهللهللصــالةققهللاددذاهلللفددوهللص يعددههلل))هللهللالققهلليقيعددههلل))هللهللبفاعــة الكتــاب

ياد   هلليفهلل عدقهللكد هللصددلسهللهللأن النكـرة يف سـياق النفـي والنهـي والشـر  تعـماضصدي هلل
 عددقهلليا ادههللاعدد عا هللضكهللاضصدد هللصصدلسهللاوندد زسهللدا  ددةهلليفهللادذاهللاعامدديشهللصمددمهللادفدنهللغدد هلل

هللايهللاع ق لهللف نهللاضص هللأ هللأ دهللاعن   هلل.
هللبيكهللاعا أمهلليفهللك هللتل  ا  هللعفا هللابمهللفم هللكم هللفن هللاع اهقوهلل.والراجح 
هللكم هللفن هللغ ههلل.والراجح  هللص  كل هللجيازهللاعتل  هللخبماهللكم هللفن هللمل مأهللصبليفل
هلل انههللصيهلليف مهلل.اكهللا لهلليهللتا طهلليكهللاعلنةهلليفهللتل امه هللصاأ سهلليق هللفمهللواألقرب 
يفهللاع ددلسهللف ددنهللاعغ اددبهللاولدد مهلليهندد هللمعدد صفةهللا اهللكدد كهلل دد هللمدد تهلليفهللب دد لهللتهللوالصــواب 

هلليصهلل دلجهللصحنديهلل عدقهلل هلليصهللفد  ل أ  هللف اههللياهأهلليصهللك كهللتمهللعههللي  هلليفهللل  هللاع أمهللبا مل
هللف نهللاعنج اوهلل.هللحل أ هللصلته
هللعههلل  بهللاف دسهللصلسهللاون زسهللي ههللاف د  هلل.يكهللممهللحتققهللوالصواب 

يكهللاع لسهللف نهللاعقربهلل هللحت هللبدهممهللصيفهللصدحااهللاع (د بيهللمدمهللأد أ هللفق دةهللالصواب و 
ص نهللف نهللاه الهلليأ هللصلسهللاون زسهللبا هللمث كهلل دناهللمدمهللا تعده دامهللص د هللهلليكهللاعنيب

هللص نهللف نهلل ربهللبا هللعا ةهللصم سهللبا هللاه هللصم سهللبا هلل ل هللصتهللأي يفهلليفهلل عقهللص ت  هلل.
هللاعغ م أةهلل.هللف نهللعهصشهللاع لسهللف نهللات صدهللع لتهوالصواب 
عدددهصشهللاع دددلسهللف دددنهللاو تددد قهللاعدددذيهلل هللألفددد هللب  فتدددهأهللصيفدددإهللفع دددهصشهللاع دددهصشهللوالصـــواب 

هللاعلف اوهلل هللاعااإهلل.
عدددهصشهللاع دددلسهللف دددنهللاعا ددد سهللكعددد ب هللاخلمددد هللصاعاددد لهللع ياعددد أمهللصآكددد هللاعددد فهللوالصـــواب 
يلدههللأ دد وهللف ددنهللكدد هللملد مهللا هلليلددههللأن غددوهللضادد هللاعدد أمهللهلل-:والضــاب  يف ذلــكصحنديامأهلل

اع ل ةهللصف اةهللاعقيشهللا اهللبيصاهللمدمهللاو د حةهللتد كهللاع دلسهللف دنهللادذاهللاواداهللمدمهللصاع لجهللصهلل
ف هللزج هللاعا مةهللفمهللا رتاوهلليا ههللاذاهللي ارتكياهللاع لسهللف اههللصعا فياهللعدههلل د ا هللبدلهللصدلسهلل
ضكهللاععددد أاةهللجددد لتهللعتحقادددقهللاو ددد ألهللصتلما هددد هللصتاطاددد هللاوف  ددد هللصتق ا هددد هللص ددد هللتددد كهلل
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لفلددههللصف ددنهللاودد أمهللاعددذيهللتهللأددرتكهللصيدد ل هللأدد هللاع ددلسهللف ددنهللاعغدد  هللصف ددنهلل  تدد هللهللاعندديب
هلل هللهللحتم ههللفن هلليأ هللاع ح بةأهللصاذاهللايهللصفا هللاو  حةهللصيهلليف مهلل.هلل

هللجيازهللاع لسهللف نهللاضمياتهلليفهللاولج هلل.والصواب 
ـــراجح  ـــازةصجدددي هللاإل ددد اقهللفونددد زسهللحلددد أ هلل))هللوال ققهلليهددديهلليمددد هللصاضمددد هللهللأســـرعوا ابجلن

هللأقتدوهللاعيجي هللا هللع  بوأهللص هللص بوهلل.
يكهللاع اكددبهللألدديكهلل  فهدد هللصاو اددوهلليم مهدد هلليصهللفددمهلل انهدد هلليصهللال هلدد هللكدد هلل عددقهللراجح والــ

صيفهللبلدددد لهللصفمدددد هللكدددد لياهلل عدددديكهلليمدددد شهللهلل))هلل  دددديفهلليكهللاعندددديبهلل- دددد هللصبدأهلل دددد  هللابددددمهللاونددددذب:
اآلًبهلليفهللاوعدددوهلليم مهددد هللهلل-اوندد زسهللققهللبصاههلليمحددد هللصياددد هللاعلددنةهللصغددد امأهللص ددد  هللاع اهقددو:

ص دكهللصاض د  هللمجاد  هللبداهللاضدعدةهلليكهللاعقاد شهللهلد هلل دنةهلليصاهللصيك  هللا.اددهللصاضمد هلليفهللاو ادوهللي
صا اهلل ددق هللاعيجددي هلل  دديفهللا  ددتح   هللص دد هللهللضكهللاضمدد هللياددههلل دد هللصدد وهلليفدد أ هللف ددو

ضلددههلل دد هللاتفددقهلليادد هللاعا ددمهللهللأاــه ال يقــال ابلن ــم مــالام اجلمــع ممكنــاو تقدد بهلليفهللاضصددي هلل
هلليكهللافم  هللاعللشهلليصطهللممهللا  عههلل.هلل-ف ن:

هللكهلل. ناةهللاع ح هللمكهللاإلمل والصحيح 
جدديازهللديددمهللا ندداهللصيك دد هلليفهلل ددربهللع ددد صبسهللكل دد سهللاودديتنهللص  ددةهللمددمهللأدد ينهمهللا اهللوالصــحيح 

بعده الهلليأد هلليقد هللكد كهللهللصدنااه ا هللف داهمهللاعت د هللحلد أ هللجد ب هللفند هللاع (د بيهلليفهلل
يأهددمهلليك دد هللي ددذا هللع قدد آكهللياق مددههلليفهللهلل-أدد يمهللا  ندداهللصاع ل ددةهلليفهللاعقددربهللاعياأدد هللصألدد  :

هللاع ح هلل.
  فهدددد هللصعدددديهللبددددذك لهلليصهلل دددد آكهللب فددددةهلل هلليصدددد هللعددددههللصادددد فاةهلليكهللبيددددكهللاع دددديتهللوالصــــواب 

هللاععولهللةص ههلل هللتلت هشهللا فاتههللبيصفههلل.
يكهللاع دد  ةهللأدد  هللتعدداااه هلليصهلل  دد هللدينهدد هلليفهللاوقددربسهللب فددةهللمنلدد سهللصحم  ددةهلليفهللوالصــواب 

هللاع أمهللصك هللاأ ا هلليفهللاع أمهلليهيهللبدهلل.
ً هلل.والراجح  هلل ناةهللأ يهللاعرتا هللف اههللممهللجهةهللبي ههلل ل
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اندههللباد هللاعد يمهلل هلليصد هللعدههللصمد هللأد صيهلليفهلل عدقهلليللدههلل هللي د سهللعدههللمددمهلليكهللت قوالصـواب 
هللاع حةهللص  هللتق بهلليكهللاعا  داتهللم ن ا هللف نهللاعع قهللصا ت  قهلل هللف نهللاهلييهللصا بت اقهلل.

يكهللب هللاعقدربهللباد هللاعدد يمهللفود لهللجد اههللع ح جدةهللصأقدد بهلل عدقهللمدمهللأ يندههللصعددااهللواألقـرب 
هللايهللممهللاعلنةهللاعيتهللأتا  هلل هللهب هللعا شهللاع عا هلل.

يكهللع دداصهللاعقددربهللصبياددههلليدديلهللاععددربهللصاع ندد لهللف اددههللصاعلت بددةهللف اددههللك ددههللحمدد شهللالصــواب و 
صادددديهللص ددددا ةهللمددددمهللص دددد ا هللتاظامددددههللاعتاظددددامهللاوفدددددوهللاطهللاععدددد كهللصيمدددد هللتق ادددد هللاعقددددربهلليصهلل
اعي ددديوهللفنددد ههللخبدددديقهللمط  ددد هللاعددد يسهللكمددد هللأفاددد هللفنددد هلل  ددديبهللاعاظمددد لهلليصهللاعطدددياوهللبدددههلل

عدددقهلليدددلهلليظدددمهللف وددد  هلل  ددد ا هللءددد ا  هللصاعندددذبهللعدددههللصاعدددذباهللعدددههللصا ددد اجههللصتلدددجاتههللصحنددديهلل 
صيصاا ههللأتي  هلليفهللحت ميهلل عدقهللصف دنهلل عدقهللالاقد تهللك مدةهللياد هللاعع كهللصي   بههللصص  ا ههلل
هللاعا مهللص هللاحلم هللصاونةهلل.

احلقاقهللفعق دي هلليكهللاعد يمهلليفهللاولدج هللحمد شهللحت  د  هللاد أ ا هللصاعتيصداةهللبدذعقهلل غادةهللواحل  
هللف  ةهلل هللويزهللالف  ا هلل.

ققهللص د هللتقد بهلليفهللهللألـ  سـبتتيكناد هللبداهللاوقد ب هللتنديقهللحلد أ هلل))هلليكهللاوعدوهللفعوالراجح 
أن مـا ثبـت يف أهللصتقد بهلليأدد  هللأن األمر ابلشي  الي عن أده من جهـة املعـىاضصي هلل

هلل.هللح  واحٍد من األمة فإاه يثبت يف ح  األمة تبعاو إال بدليه االألتصاص
أعدقهللبطنهد هللصخيد  هلليكهللاحل م هللا اهللم تيفهللصبجوهللبغ  ةهللظمهللأا سهللجنانهد هلليللدههللوالصواب 

ص  يصد  هلليفهللاددذههللاضزمنددةهللاعدديتهلليصدد اهللاععددقهللياهد هلليمدد ا هلل ددهل هللص ا  تددههللي دده هللصي دده هلل
هلليلهللمفل سهللتيجبهلليكهلللهاقهللأا سهللاوناهللإببق اههلليفهللبطنه هللاأرتام  هللهل هلل.

هلليكهللاعنل لهلل  شهلليفهللأقهمهللزلبسهللاعق يبهلل.والصواب 
صا فت د بهلليفد  هللياد هللاعق ديبهلليكهللزلبسهللاعق يبهلل نةهللاكهللك كهلل  د هللاعهااد هللاعتدذك هللوالصواب 

يفهللزلبتدههللع ق ديبأهللهللصم هللييدياهللاعاهأهللصاع ف لهللهلمهللفع محةهللصاوغفد سهللصاوندةهللصا  تد الهللفعنديب
هللصم هللف اهلل عقهللي ااهللممهللاعهلبسهللاعع فاةهللب هللممهللاعهلبسهللاع  فاةهللاعع كاةهلل.

هللجيازهللزلبسهلل ربهللاعل ي هللعلفت  بهللصا تا اهلليق هلل.والصحيح 
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ف دددنهللاواددديفهللبلددد لهللاع محدددةهللاعدددذيهلل هللأ ددد أ ههلللا أدددةهللص هللادددقهللجددديازهللاع لددد لهللوالصـــحيح 
هللجاي هللص هللعطمهلل  صدهللص هللاع ف لهللب فييهللاو ا اةهلل.

يكهللاع لددد لهلليفهللادددذههللاحل عدددةهللبمحدددةهللف دددنهللاواددديفهلليكمددد هللمدددمهللاعددددحقهللاظهددد با هللوالصـــحيح 
هلليكم هللاضأيا هللص  هللبلنهللف نهللاوايفهللص بييفهللفان ه.هللع  ض هللفعقد لأهلليلكهللأ عه

هللايفهللبا هللاعتلفاهللص   هأهللص   هللاع يمهلل.او جيازهللتق ا والصحيح 
يكهللاع ض هللفض  ابهللاوؤوةهلل نةهللصعدااهللبياجدبأهللصيمد هللاع دربهلليدلهللا تاد بهللع مد لهللوالصحيح 

أددد اهللاع لددد كهللصاوددديابجهللفدددمهللياددد هللمددد هللأنددد يفهللمقتدددد ههللص ددد هللهلل-يادددههلليهددديهللصاجدددبهللصمانددد ه:
هللاتفقيفهللك ميفهللاعا م لهلليكهللاع صجهللت ي ةهللم ب سهللم بيبةهلل.

هللتهلللاامهللاعقربهللصفذابههلل.يا هللاعلنةهللف نهللا   واتف  
هلليا هللاعلنةهللف نهلليلههللف نهللاع صجهلليصل هللصأ   هللماه هللاع  كهللت ا  هلل.واتف  
هلليا هللاعلنةهللف نهللا   تهلل ؤا هللفذا هللاعقربهلل.واتف  

يكهللاعدددد صجهللمدددديتهللففت دددد بهللالف دددد هل هللفددددمهللاددددذاهللاولدددد هللصمف ب تددددههللصعلنهدددد هلل هللوالصــــحيح 
يفهللف ددددنهلليكهللاعدددد صجهللبادددد هللمدددديتهللءاددددىنهللين اهدددد هللفعل اددددةهللصك هندددد هللتهللتلددددمأهلليددددلكهللاضدعددددةهللدعدددد

هللمف ب ته هللع جل هللتليكهللام هلليفهلللاامهللصام هلليفهللفذا هلل.
يكهللفدددذا هللاعقدددربهللداادددمهللف دددنهللاعلددد ي هللصمنقطدددكهللفدددمهللف ددد سهللاويأددد أمهللاعدددذأمهللوالصـــحيح 

ماهمهلليصد هللاإل د كهللصألديكهللتادذأبهللاودؤممهلليفهلل دربههللمدمهللمج دةهللملفد اتهللاعدذلي هللصاآلًشهلل
هلل.

هللأةهللجم دهللفمهللا لتف قهلل.يكهللاوايفهللألمكهلليفهلل ربههلليأا   هللمس قهللج بهللوالصحيح 
يكهللاعددد  ي هللاطهللاوقدددربسهللفعامدددىنهللصاخلددد ص هللفعالددد يهللعدددااهللمدددمهللاعلدددنةهللعادددد شهللوالصـــحيح 

هللاعنق هللص هلليف مهلليفهلل عقهللامج ف  هللص هلل ا    هللصحاح  هللتطمئمهللاعنفاهللاعاههلل.
يكهللصضكهللاععج هلليصاضغ  كهللاخلد الهللف دنهللاعقدربهللعدااهللمدمهللاعلدنةأهللضلدههللمدمهللوالصحيح 
هلل.هلل   ا ه
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ـــــراجح  مدددددمهللا دددددتح   هللاعدددددهلبسهلليفهلليص ددددد تهللت يصدددددةهللعدددددااهللصبدهلليفهللاو يددددديقهلليكهللمددددد هللوال
هللصحاح  هللص هلل تجهللبههلل.

يكهللاعقددد السهللفنددد هللاعقدددربهللب فدددةهلل هلليصددد هللهلددد هللصكددد هللاأددد ا هلليفهللاعددد أمهلليهددديهللبدهللوالصـــحيح 
صاضص هلليفهللاعا  داتهللاعي د هللف دنهللاعد عا هللصاد فاةهللاضصد هلل هللتلدت هشهللاد فاةهللاعيصد أهلل

هللي هللاعاههللممهللزع هللاع ل كهللصاع ن كهلل.صيهللببن هلليف مهللصيف نهللصي تغف هلليهللصيت
هلل
هلل

هللققهللكتاب ال كـاة))هلل
صجددددي هللا  اجهدددد هللف ددددنهللاعفيبأددددةهللضكهللاضمدددد هللهبدددد هللصبدهللمط قدددد  هللص دددد هللتقدددد بهلليفهللوالصــــواب 
هلل.هللهللأن األمر املطل  عن القرينة يفيد الفوريةاضصي هلل

ــا و أهللأن املمتنــع مــن ألا  الواجــب يقهــر عليــههلل-ص دد هللتقدد بهلليفهللاعقيافدد : ف اددههلليمددمهللهللوبن
يدالهللاعهكدد سهلليددلكهللاإلمدد شهللأي ددذا هللمنددههلل هدد ا هللصأاددهبههللف ددنهللاددذاهللاونددكهللصعدديهللبعددط هللهللامتنددكهللمددم

هللم عههلل.
يكهللاومتنددددكهللمددددمهللاضدالهللا اهلل  تدددد هللاإلمدددد شهللف ددددنهللاددددذاهللاونددددكهلليللددددههللألفدددد هللف ددددنهللوالصــــحيح 

هللمكهللم لاوهللاعهك سهلل.هللاع حااهللضلههللاذاهللاعقت  هللجح هللع يجي هللصعيا اةهللي هللبل لهلل
يص  هلليلكهللبقدوهللباد ههللل د  هللزكد سهللصا هلليدلهللزكد سهلليكهللممهللف اههللدأمهلليللههللخي جههللوالصواب 

هلل.
يدداممهللعددههللدأددمهللف ددنهللغدد ههلليلددههللاكهللكدد كهللم ائدد  هللف   هللعددههللأدد  هلل   ددههلليللددههللأهكاددههللوالصــواب 

صعدديهللتهللأق ددددههللعلدد هلل دددنةلهللصيمدد هللاكهللكددد كهللاودد أمهللمالددد ا هلليصهللتدد  ل هللصحنددديهلل عددقهلليدددلهللزكددد سهلل
قددد هلليألدددمهلليادددهأهللصاكهللاأتددد  هللصددد أبهللاعددد أمهللباددد هلل  ددددههللصزكددد سهللعلدددنةهللصاأددد سهلليقددد هللي

صكذعقهللاو  هللاوغ ي هللممهللص أ ههللصاو  هللاعدد  هللصكدذعقهللأد   هلليادههللدأدمهللا بدمهللف دنهلل
هلليباههللصيهلليف مهلل.
هلليكهللا ق  هللاع أمهللفمهللزك سهللاعااهلل هللويزهلل.والصواب 
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هلليلههللاكهلليفط ههللممهللاعهك سهللصا ب ههللف نهلليكهللأ دا هللاعاههلليهيهللأ اشهلليأد  هلل.والصواب 
هلل  هللي ض   هللاويازهلل.صيم هللا اهللي ق هللفنههللممهللاع أمهللبق بهللزك سهللاو

هللصجي هللاعهك سهلليفهللف ضهللاعتج بسهللصايهللاوا هللع  اكأهللصياه هللببكهللاعاع هلل.والصواب 
ف شهللصجي هللاعهكد سهلليفهللأ دوهللاود يسهللاواد هللعل دتام  هللصعلدمهللاكهللزكتدههللاأتا  د  هللوالصواب 

هلليق هلليألنيفهللضكهللاخل ص هللممهللاخللوهللملتحبهلل.
مخلدةهللصمثد لاهللج امد  هللهلل-:يكهللل   هللاعذابهللفع صكهللم ق   هللصأل صيهللفو اشوالصحيح 

هلل.
يكهللل دد  هللاعفدددةهللمئددةهللصيببادديكهللم قدد   هللصألدد صيهللبدد باامهللاعفدددةهللاعلددايدأةهللوالصــحيح 

هلل تةهللصمخلاهللبل  هلل.
صياهم هللببدكهللاعاعد هللييهللا ند كهللصل د هلليفهللاوئدةأهللييهلليفهللكد هلليعد هللمخلدةهللصفعد صكهللبل  أهلل

يب وهللصا اهلليبدتهللما يدددةهللا دددت( ا هلل عدددقأهلليددد مجكهللكددد هللمددد هللفنددد كهللمدددمهللاعنقددد أمهللصاوددد  هللاعددد
صاأ  ههللمثهللا لمهللك م هلل عقهللاو  غهللف نهللفع سأهللمثهللا لمهللاعند تجهللمدمهلل عدقهللف دنهلليببادةأهلل

عدديهللكدد كهللاو  ددغهللهلل-ص تددجهللاعقلددمةهللاع  لاددةهللادديهللببددكهللاعاعدد هللصيضدد  هللعددقهللم دد   هللع تيضددااهلل:
بل هللصت أدد هلليكهللتاد وهللببددكهللفعد ا أهللي  لدمهللاو  ددغهللكد مل هللف ددنهلل40000اويجديدهللفند كهلل

قهللبل أهللمثهللا لدددددمهللاضبباددددةهللاآل وهللف دددددنهلل4000فعدددد سهللصباددددد هلل لددددمتههللصجددددد  هللاعندددد تج)
قبل هللصادددذاهللاددديهللببدددكهللاعاعددد هلل1000يببادددةأهللصباددد هلل لدددمته هللف دددنهلليببادددةهللصجددد  هللاعنددد تج)
 لدمةهللاو  دغهللكد مل هللف دنهللهلل-:اضصطهلل-صف نهلل عقهلليقاهللببكهللاعاع هللم إهللف نهلل لمتا:

هلل لمةهللاعن تجهللممهلل عقهللف نهلليبباةهللصيهلليف مهلل.هلل-:اع  لاةفع سأهلل
كهللاوددددؤج سهلل هللزكدددد سهلليفهللفانهدددد هللصا ددد هللاعهكدددد سهلليفهلليج  دددد هللبادددد هلل  ددددده هلليكهللاضفاددد والصــــواب 

هللصأي كهللاحلي هللف اه هلل.
يكهللاعهكدد سهللعددبهلليفهللمدد  هللاع دديبهللصاةندديكهللا اهللب غدد هللل دد ف أهللصخي جهدد هللاعددييلهللضكهللوالصــواب 

هللاذاهللممهللف هللبب هللاضأل شهللة   هب هلل.
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سهللياهد هللصا د هللاعهكد سهلليكهللهبامةهللاضلا شهللا اهللك ليفهللما ييةهللاحلي هلليصهلليك  هلليدلهللزكد والصواب 
هلليفهللاعل امةهلليق هلل.

يكهللاوا ييددةهللا اهللك لدديفهللمادد سهللع تجدد بسهلليفاهدد هللزكدد سهللفدد صضهللاعتجدد بسهللييهللتقدديشهللوالصــواب 
هللمجااه هللفن هللبيسهللاحلي هللصياه هللببكهللاعاع هلل.

يكهللاخلددد ب هللمدددمهللاضبضهللا اهلل دددقوهللفعندددداهللصاعلددديا هللصاآل تهللاحل أ دددةهلليفادددههللوالصـــواب 
عددذيهللأعد  هللبا ص دههلليفاددههللكدد كهللمدمهللاععدج هللاهللهللل د هللاعاعد أهللصا اهلل ددقوهللءد لهللاعلدم لهلليص

هلل.هللاعاع هللك مل هلل
عددااهللأ داهلليفهللاددذاهللهلل-يكهللاخلدد صاتهللصاعفياكددههلل هللزكد سهللياهدد أهلل د  هللاعرتمدذي:والصـحيح 

هللاولهللا.ادهلل.هللاع   هللفمهللاعنيب
يكهللل دد  هللاخلددد ب هللمددمهللاضبضهللمخلدددةهلليص ددقهللصاعي ددقهلل دددتيكهللصدد ف  هللب ددد قهللوالصــواب 

هللت  هللاخل قةهللا اهللك ليفهللأ اههللت ياتا.صمق ابههلليببكهللأفن تهللبا يهللاع ج هللاواهللاعنيب
هلليكهللك هللم هلليصجبهللأل  هللصأ   هلليفاههللاعهك سهللا اهللب غهللاعن   هللاوذكيبهلل.والصواب 
هلليكهللاعرب امهللصاعتنبهلل هللزك سهللياههللضلههللعااهللأ   هللص هللمث ا هللصعااهللأل  هلل.والصواب 
يكهلللتددد  هللاو اددداةهللصببددداهللاعتجددد بسهللأيعدددههللأدددي هلليصددد ههلليدددلهللألدددت ل هللبدددههللأدددي  هللوالصـــواب 

هللصا هلليممهللأاهللأ  غهللاعن   هلل.هلل-يفإهللا اهللك كهلليص ههلل  هللب غهللل  ف هللهلل-ج أ ا هلل
يكهللاخل طددةهلليفهللهبامددةهللاضلادد شهللعادد هللاودد عاهللك ودد  هللاعياأدد أهلليددلهللودديزهللاعتف أددقهللوالصــواب 

هللباهللاةتمكهللص هللاومكهللباهللاوفرتلهلل عاةهللاع   ةهلل.
أددممهلليكهللاعن   هللا اهللت  هللبا هللصجيبههلليدلكهللكد كهللبتفد أ هللمدمهللصد أ ههلليللدههللوالصواب 
هللصاكهلل هلليل.
هلليكهللاب ا هللاعا صضهللبغ ههلل هللأقطكهللأي هللاضص هللضكهللاع   هللأقيشهللمق مههلل.والصواب 
هلليكهللاعال هلل هللزك سهللياهأهللعا شهللاعنصهللاع حااهللاع  أاهلل.والصواب 
هلليكهللاع ك زهللياههللاخلماهللبا هللصجيدههللص هللأاتربهللعههللاحلي هلل.والصواب 
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يتهللصاع ؤعددؤهلل هللزكد سهللياددههللا هلليكهللمدد هللفد اهللاعنقد أمهللمددمهللاودياا هللك ضودد سهللصاعاد  والصـواب 
هللا اهللك كهللما ا هللع تج بسهلليفاههللزك سهللف صضهللاعتج بسهلل.

جدددديازهلللقدددد هللاعهكدددد سهللاطهللب دددد لهللآ دددد هللا اهللكدددد كهلليفهللاعنقدددد هللم دددد حةهلل  ع ددددةهلليصهللوالصــــحيح 
هللباجحةهلل.
هللصجي هللاعهك سهلليفهللاض همهللا اهللك ليفهللل  ف هللصأ  هللف اههللاحلي هلل.والصواب 

هللحل ض هلل هللبلا هللاعع الهلل.صتهكنهللزك سهللاعنق أمأهللييهللببكهللاعاع هللبلا ا هللا
هلليلههللعااهللف نهللاول مهلليفهللف  ههللص هللي  ههللص هلليفهللم  هلل ناتههللص  ةهللصاج ة.والصواب 
هلل.هلل} هللزك سهلليفهللم  هللاعقناةهللهلل{هلل-أقي :والضاب  
هلليكهللاحل  ةهللصأبهللاع ا دهللياههللزك سهللا اهللب غهللل  ف هلل.والصحيح 
يص  هللصياهدد هللببددكهللهلليكهللاعادد صضهللتقدديشهللبقامتهدد هللاعلددي اةهللاحل عاددةهلل هللبقامددةهللادد ااه والصــحيح 

هللاعاع هلل.
هللجيازهللتاجا هللاعهك سهللعلنةهللصعلنتاهلل.والصحيح 
ييهلليفهللهلل} هللتد يكهللاعهكد سهللعغد هللاون ديصهللف ادههللهلل{اوتق بهلليفهللف هللاعهك سهللأقدي هللوالضاب  

هللاآلأةهللاعلتاهللممهلل يبسهللاعتيبةهلل.
يكهللاعفق هللصاوللاهللأاطنهللمدمهللاعهكد سهللمد هللألفادههللصألفدوهللف ا تدههللعلدنةهللك م دةهللهللوالصحيح

.  
يكهللاعا م اهللف اه هللأاطيكهللبقد بهللفمد عتهمهلل ديال هللكد لياهلليغناد لهلليشهلليقد الهللضهندمهللهللحيحوالص

هللأي ذصكهللاعهك سهللعام همهلل هللحل جتهمهلل.
يكهللاول تددبهللأاطددنهللمددمهللاعهكدد سهللبقدد بهللمدد هللف اددههللمددمهللدأددمهللاعلت بددةهلليااطددنهللمدد هللهللوالصــحيح

هللأييفهللبههلل ا ههلل.
 عا هللاعدهصا هللكدل هلليكهللاتت  هللع هصا هللأاطنهللمدمهللاعهكد سهللا اهللكد كهلل هللألدتطاكهللتلدهللوالصحيح
هلليصهللباد  هلل.
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جيازهللافطد لهلل  عدبهللاعا دمهللمنهد هللعاعدرتيهللعدههللمد هلل ت جدههللمدمهللاعلتدبهللا اهللكد كهللهللوالصحيح
هللف جها هللفمهلل امته هلل.

يكهللاعهصجةهللويزهللهل هللديكهللاعهك سهللعهصجه هللا اهللكد كهلليقد ا هلليصهللملدلان  هللحلد أ هلل))هللهللوالصحيح
هللققهلل.هللهللإن زوجك وولدك أح  من تصدقت به عليه

هللزك سهللاضخهللض اههللصض تههلل.هللجيازهللديكهللوالصحيح
هلليلههلل هللأ يكهللاعهك سهللضصيعههللا هللا اهللك كهللف جها هللفمهللاعنفقةهللف اهمهلليلهللةسهلل.هللوالصحيح
هلليأد  هلليلههلل هللأ ياه هللضص دههللممهلل كيبلهللصا  هلل.هللوالصحيح
هللصاأ هلل.هللوالصحيح هللصاأ لهللب هللصعع(صل هللجيازهللديكهللزك تههللاطهللصن ل
ــــراجح  والصــــدقة علــــى ددددد هللحلدددد أ هلل))هلليكهللدياهدددد هللاطهلل  أددددبهلل هللت همددددقهلللفقتددددههللييوال

هللققهلل.هللالقريب صدقة وصلة
يكهللمددمهللكدد كهللحمت جدد  هللع اددل هللص هللأقدد بهللف ددنهلللفق تددههلليللددههللأاطددنهللمددمهللاعهكدد سهللهللوالصــحيح

هللبق بهللم هللأل هللاذههللاحل جةهلل.
هلليكهللبإهللا امهللا اهللمناياهللممهللمخاهللاخلماهلليلهنمهللأاطيكهللممهللاعهك سهلل.والراجح 
تهمهلليفهللاخلمداهلليل د هللاديهللمدمهلليجد هلليكهللاوط يبهللأاطنهللممهللاعهكد سأهللصيمد هللمعد بكهللوالصحيح

ققهللصاعن ددد سهلل هللتقتددددوهللهللمل يفـــارقوين يف جا ليـــة وال إســـالماوددديا سهللصاعن ددد سهللحلددد أ هلل))هلل
هللاحل م كهللممهللاعهك سهلل.

إان العـــه لنـــا يكهللمددديطهللبددإهللا ادددمهلل هللتددد يكهللعدددههللاعهكددد سهللحلدد أ هللي هللبايدددكهلل))هللهللوالصـــحيح
هللققهلل.هللهللالصدقة وإن موىل القوم منهم

تههللعغإهللظنههلليق ا هللباد هللا جتهد دهللصاعتحد يهلليللدههلل ادولهللف ادههلليكهللممهللديكهللزك هللوالصحيح
ص هللأل دد هلليهللهللأن  لبــة الظــن كافيــة يف العمــهص دد هللب ادديفهلل متددههللص دد هللتقدد بهلليفهللاعقيافدد هلل

هلللفل  هللا هللص اه هلل.
يكهلليفهللاو  هللأقد  هللغد هللاعهكد سهللم د هللصد ةهللاعد أمهللفعنفقدةهللاعياج دةهللصك عنفقدةهللف دنهللوالصواب 

اع  اددقهللصاخلدد شهللصاع هدد امأهللصكددذعقهللمحدد هللاع أددةهللفددمهلل  أددبهللهللاضص دهللصاعهصجددةهللصمدد هللفندد ههللمددم
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اوديبص أهللصكل ادد شهللاودد اكهللصكلدديسهللاعادد بيهلليددلكهللافطدد لهللاعلدد ا هلليدد ضهللكف أددةهللاكهللصدد لأهلل
صك إللفددددد لهلليفهللاعنياادددددبهللم ددددد هللاعنفقدددددةهلليفهللاوهددددد دهللص ددددد يهللاعددددددا هلليهددددديهللصاجدددددبهللفعلدددددنةهلل

هللاع حاحةهلل.
وددبهللف ددنهللاعيب ددةهلليكهللمدمهللصج دديفهللف اددههللاعهكد سهللصيدد  هلليفهللا  اجهدد هللصمدد تهلليلدههللهللوالصــحيح

ا  اجهددد هلل  ددد هلل لدددمةهللاعرتكدددةهللضهنددد هللمدددمهللأقددديلهلليهللاوتا قدددةهللباددداهللاوددد  أهللصاددديهللملدددتحقهلل
هللع اقيبةهللف نهللاذاهللاعتف أ هللصيم ههللاطهلليهللتا طهلل.

جددديازهللاع ددد  ةهللء عدددههللك دددههللا اهللغ دددبهللف دددنهللظندددههللفددد شهلل دددؤا هللاعنددد سهللصك لددديفهللهللوالصـــحيح
هلليهلليف مهلل.فن ههلل قةهللبفد هلليهللتا طهللصاذاهللومهللكم هللا  لههللصتيك ههللص

يكهللاوددمهللفع دد  ةهللك دد سهللصادديهللميجددبهللعددذا  هللاضجدد هللصبطددلكهللاع دد  ةهللصيهللوالصــواب 
هللببن هلليف نهللصيف مهلل.

هلل
هلل

هللققهللكتاب الصيـام))هلل
يكهللاعلددددد ي هللودددددبهللف ادددددههللاع ددددديشهللعلدددددمهلل هللأ ددددداهللمندددددههللا هللبتقددددد ميهللاإل دددددلشهللهللوالصـــــواب 

ادد  هللهللك تدد  هللعددبهللف اددههللاع ددلسهللعلددمهلل هللت دداهللمنددههللا هللبتقدد ميهللاعطهدد بسأهللي إل ددلش
صحةهلل هللا  هللصجي هللصي ا سهلل عدقهللزلدسهللاعادذا هللف ادههلليفهللاآل د سهللضكهللاعقدي هللاعد اجاهلل

هلليكهللاعلف بهللت   يكهللبع ااكهللاإل لشهلل.
هلليصهللأدديماهللا هللمدددمهللكدد كهللعدددههللفدد دسهلليدددلهللةسهللوالصــواب  أ مدددةهللتقدد شهللبمدددد كهللب دديشهللأددديشل

هللحل أ هللي هللا أ سهلليفهللاع حااهلل.
 ع هللمددددكهلل  دددديتهللاونددددكهللأ مددددةهللصددددا شهللأدددديشهللاععددددقهللص هللفددددربسهللخبددددلوهللمددددمهلل ددددوالصــــواب 

هلل.هللاع  أاهللممهللاعنيب
يكهللاهلل هللا اهللبؤيهلليفهللب  لهلليلكهلليا ههللأ يميكأهللصكدذاهللأ ديشهللماهدمهللمدمهللأتفدقهللهللوالصحيح

ماهدددمهلليفهللمط دددكهللاهلدددل أهللضكهللمطددد عكهللاهلدددل هللختت ددد هللفتفددد لهللياددد هللاوا يدددةهلليدددل اهللاتفقددديفهلل
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هللاوطدد عكهللصجددبهللاع دديشهللصاكهللتهللتتفددقهلليددلهللوددبهللا هللبدد ؤأتهمهللاددمهللضلفلددهمهللحلدد أ هللك أددب
هللاوعهيبهللفن هللمل مهلل.

هللهللققهلل.هللملى النا  ا اللتراا كتف لهللب ؤأةهللاعياأ هللحل أ هللابمهللفم هلل))هللهللوالصحيح
هلليلههلل هللأعرت هلليكهللأ يلهللهب هللب فبهللاععه دسهلل.هللوالصحيح
يهنمهللاكهللتهللأا مياهللب  ي هللاععه هللا هللممهللاعنهد بهللصجدبهللف داهمهللاملد كهلل عدقهللهللوالصحيح

هللاعايشهللص هلل د لهلل.
أيشهللصاجدبهللمدمهللاع اد أهللصادوهللتت دكهللاعا دمهلليمدمهللف دمهلليكهللصجي هللاعناةهللع يشهللك هللواألقرب 

غدددد ا هللمددددمهللبمددددد كهلليددددذعقهلللاتددددههللصعددددذعقهللي ع دددد اميكهللألددددتا صكهللع دددديشهللأدددديمهمهللةك ددددةهلل
هللاعلحيبهللصا  هللاو لهلل.

جددديازهللالعددد لهللاعناددددةهللمدددمهللاعنهددد بهللع ددديشهللاعنفدددد هللا اهللتهللأتقددد شهللمفلددد هللحلدددد أ هللهللوالصـــحيح
هللققهلل.هللفإين إذاو صائمف اعةهلل))هلل
كهللصأد ههللصبدهلل يعددههلليدلهللأ ديشهللصأد هأهللصكدذعقهللمددمهلليكهللمدمهللبييهللادل هللبمدد هللوالصـحيح

بييهللاددل هللادديا هللصأدد ههللصبدهلل ددربههلليددلهللأفطدد هللصأدد ههلل ا  دد  هللف ددنهللمددمهللبييهللاددل هلل يهلل
هلل...هللاحل أ هللققهلل.هللالصوم يوم تصوموناحلجةهللصبدهلل ربههللصحل أ هلل))هلل

يكهللمفلدددد اتهللاع دددديشهللتي افاددددةهللف ددددنهللاعدددد عا هللضكهللاعا دددد دسهللاوناقدددد سهللفعدددد عا هللوالصــــواب 
هللفع عا هللاعع فوهلل.هللاعع فوهلل هللت ط هللا 

هللققهلل.هللأفطر احلاجم واحمل ومف اههللي ع حااهلليكهللاحلج مةهللمفل سهللحل أ هلل))هللوبنا و 
هللققهلل.هللومن استقا  عمداو فليقضييكهللا ت ف لهللاعقولهللمفل هللحل أ هلل))هللوالصحيح 
يــــدت هعامــــه ورــــرابه يكهللالددددها هللاوددددإهللبعددددهيسهللصا تادددد بهللمفلدددد هللحلدددد أ هلل))هللهللوالصــــحيح

اةهلليفهللاذاهللأفبهللاع  امهللصمناههللمدمهللكد هللمد هللأيجدبهللققهللص  ف سهللاعع أهللورهوته من أجلي
هللعههللاعدا هلل.
هلليكهللاعتربقهللفع شهللأفل هلل ا    هللف نهللاحلج مةهللب هللصيصطهلل.هللوالصحيح
هلليكهللدشهللاعتح ا هللاعال هللف ي  هلل هللةسهللبههللص هللأفل هللبههللاع يشهلل.هللوالصحيح
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يكهللكدد هللمدد هللد دد هللمددمهللمنفددذهللماتدد دهلليللددههللأفلدد هللاع دديشهللبعدد  ههللصعدديهللتهللألددمهللهللوالصــحيح
هلل هللد  هللممهللمنفذهللغ هللمات دهلليللههلل هللأفل هللاع يشهللا هللا اهللك كهللمغذل هلل.مغذلأهللصيم هللم
هلليكهللم اصمةهللاو افةهللصاو ميمةهلل هللتفل هللاع يشهلل.هللوالصحيح
هلليكهلل ط سهللاعفمهللصاضل هللتفل هللاع يشهللا اهللصج هلل امه هلليفهللأ قههلل.هللوالصحيح
هلليكهلل ط سهللاض كهللصاعااهلل هللتفل هللاع يشهلل.هللوالصحيح
هلل يشهللضهن هللتقيشهللمق شهللاضك هللصاعع  هلل.يكهللاإلب هللاوغذأةهللتفل هللاعهللوالصحيح
هللصابادسهللمددددد هللفددددد اهللاحلددددداضهللهللوالصـــــحيح يكهللمفلددددد اتهللاع ددددديشهلل هللتدددددؤ  هللا هللبدددددذك لهللصف دددددمل

هللصاعنف سهللضلههللممهللمج ةهللاضأل شهللاعيضااةهلل.
هلليكهللاوذيهلل هللأفل هللاع يشهللعا شهللاع عا هلل.هللوالصحيح
هللجيازهللا  تا كهللع   امهللمط ق  هلل.هللوالصحيح
كهللصجددد هلل امدددههلليفهللأ قدددههلليدددلهللةسهللضكهللاونفدددذهللجددديازهللا كتحددد  هللع  ددد امهللصاهللوالصـــحيح

هللغ هللمات دهللصعااهللايهللءغذلهلل.
هلليلههلل هللكف بسهلليفهللمفل هللاع يشهللا هللب عا أهللضكهللاضص هللب السهللاعذمةهلل.هللوالصحيح
يكهللممهللا تح هللأ مةهللاعايشهللفولي هللاععد فوهللمثهللزا هللاعادذبهلليللدههلل هللأ همدههلليكهللهللوالصحيح

م هللف ددنهلليطدد ههللصمددمهلل هدد تهلل لددقهللبقاددةهللاعادديشأهلليمددمهلل دد شهللمددمهلل ددف هللصادديهللمفطدد هللي الددت
  دد هللاعغدد ص هللي تلددتم هللف ددنهلليط ادد هللصا اهللاددفوهللاودد أضهللي الددتم هللف ددنهلليطدد ههللص هللأ ددهمهمهلل

هللممهلليك هلليص هللاعنه بهللي ا ك هللآ  ههلل.هلل-اإلمل كأهلل   هللابمهللملايد:
ع ملدد ي هلليادد هللاضبيددقهللبددههللمددمهللاعفطدد هلليصهللامدد شهللاع دديشأهللصيمدد هللجدديازهللاعفطدد هللعددههللواألفضــه 

هلليهيهللف تف لهلل.
هللف بسهللف نهللاحل م هللصاو ضكهللا اهللييط  هلل يي  هللف نهللصع أهم هلل.صجي هللاعلواألقرب 
صجي هللاعلف بسهلليأد  هللف دنهللمدمهللي د هللبمدد كهللاطهللمدمهلليدبكهللبمدد كهللآ د هللبدلهللواألقرب 

هللفذبأهللصاذاهللصاعذيهلل   ههللدعا ههلليتييهللمجكهللممهللاع ح بةهللص هللأا وهللهلمهللت ع هلل.
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  ديفهلليفهللأدقهللصجي هللاعلف بسهللف نهللاو يسهللا اهللجيمايفهللف وةهللمط صفدةأهللضكهللمد هللواألقرب 
هللاع ج  هللأ  يفهلليفهللأقهللاعنل لهللا هللب عا هللا  ت  صهلل.

يكهللمددمهللييطدد هللظدد   هللغدد ص هللاععددماهلليددلهللاددولهللف اددههللا هلليكهلل لددقهللص هللأفطدد هللهللواألقــرب
هللا هللبا هللحتققهللاعغ ص هلل.

يكهللمددمهللييطدد هللادد ك  هلليفهللغ صهبدد هلليددلكهللصدديمههللي  دد هللضلددههللفمدد هللبعددلههللصاضصدد هللهللواألقــرب
هللأ هللأ دهللاعن   هلل.هللبق لهللاعنه بهللصاضص هللايهللاع ق لهللف نهللاضص 

يكهللمددمهللصج دديفهللف اددههللاعلفدد بسهللصفجددههللفنهدد هلليلهندد هللتلددق هللفنددههللضكهللاعياج دد تهللهللواألقــرب
هللتلق هللفعاجههلل.

هلليكهللاعلف بسهلل هللعبهللفوم قهلليفهللهن بهللأيشهللاعقد لهلل.والصواب 
يكهللمددمهللجدد مكهلليفهلل ددف ههلليددلهللكفدد بسهللف اددههللضكهللمددمهللجدد زهللعددههللاعفطدد هللييطدد هللءدد هللوالصــواب 

هللا لهلل.
هللصاأد هلليلفد بسهللصاأد سهللصاكهللكد كهلليكهللممهللتل بهللمج هللواألقرب فههلليلهللخي يهللاكهللكد كهلليفهللأديشل

هللممهللبمد كهللف  بسهللفمهللف  دسهللملتق ةهلل. هللكف بتههللضكهللك هللأيشل هللمتا دسهللي ل هللأيشل هلليفهلليلشل
جدديازهللتف أددقهللاعقددد لهللصادديهللف ددنهللاعرتا ددوهللصعلددمهللتت باددههللصاو دد دبسهللبددههللادديهللاضيددد هللواحلــ  

هلل.هللبلهلل  اقهللإبب الهللاعذمةهلليلكهللاعا  هلل هللأ بيهللم هللأا ضهللعه
جيازهللاعق  ةهللع   امهللع ح أ هلليفهلل عقهللصيمد هللا اهللغ دبهللف دنهللظندههلليلدههللفعق  دةهللوالصحيح 

أقدددكهلليفهللاتظددديبهلليتحددد شهللأانئدددذلأهللضكهللمددد هللييددددنهللاطهللاومنددديقهلليهددديهللتنددديقهللصاعي ددد ا هللهلددد هلل
هلليأل شهللاوق ص أهللص  هللاعذبااكهللممهللمج ةهللم هللتق بهللا ف  أهللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.

هلل
هللققهللفصـه))هلل

هللعااهللجبم قأهللضكهللم  ا سهللاحل اشهللع ت( صهللمنههللج اهسهلل.يكهللاعنهقهللهللوالصحيح
هللتت بكهللييد هلل.جيازهللتف أقهلليلشهللاعليفهللصعلمهللاعوالصواب 

هللص هللأتحققهلليج ا هللا هللممهللص شهللبمد كهلليدال هللص د ل هلل.
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يكهللايد ادهللأدديشهللاومادةهللب ديشهللحمدد شهللضكهللاعنهدوهللاوط دقهللأفادد هللاعتحد ميهللص د هلل  دديفهللهللوالصـحيح
هللاعنهوهللفمهلل عقهللكم هلليفهللاع حااهلل.

أرينيـــه يكهللصددديشهللاعتطدديقهلل هللأ دددهشهللفععدد صقهللصعلددمهللاإلمددد شهللييددد هللحلددد أ هلل))هللب والصــوا
ال يلـــ م النفـــه ابلشـــروت إال يف هلل-ققهللصاعق فددد سهللتقدددي :هللفلقـــد أصـــبحت صـــائماو فأكـــه

هلل.هللالن كني فق 
هلليكهللصا شهلليلشهللاعتع أقهلل هللويزهللا هللومهللتهللو هللاهل يهلل.هللوالصحيح
هللع يشهللييد هلل.صحةهللا فتل وهللبلهللصيشهللصعلمهللا فتل وهللفوالصواب 
هللجيازهللاي ادهللأيشهللاعل يفهللفع يشهللصاحل أ هللاعيابدهلليفهللاعنهوهللفنههللضاا هلل.واألقرب 
هلليكهللممهللم تهللصف اههللصيشهللص شهللفنههللصعاههلل.والصواب 
ا هللصد امأهللصيهللببند هلليف دنهللهلل-يكهللممهللاتمهللصايهللص امهللي اق هللجه ا هللصعيهلللفل :والصواب 

هللصيف مهلل.
هلل
هلل

هللققهللكتاب احلـج))هلل
هللضكهللاضم هللاوط قهللفمهللاعق أنةهللأفا هللاعفيبأةهلل.هلليلههللصاجبهللف نهللاعفيبهللوالصحيح
يكهللحمدد شهللاودد يسهللادد  هللصجددي هلل هللادد  هللصددحةهللي دديهللأجدديفهللبددلهللحمدد شهلليحجهدد هللواألقــرب 

هللصحااهللصعلمهللمكهللاإلمثهلل.
يكهللاعِق آكهللييد هللومهلل  لهللاهل يأهللصاإليد ادهللييدد هللودمهللتهللألدقهللاهلد يهللصكد كهللوالصواب 

هللاذاهللص هللاذاهللي عتمتكهللييد هلل.  هللافتم هلليفهللياه هللاحلجهللصف دهللاطهللب  ههللصاكهللتهللألمهلل هلل
هللك ليفهللِ  آ  هلل.هللهلليكهللأجةهللاعنيبواحل  
يكهللحمظددديباتهللاإلأددد اشهللتي افادددةهللف دددنهللاعدددنصهلليدددلهلل ددد شهللف دددنهللاتددد شهللا هللمددد هللأ مدددههللواحلـــ  
هللاعنصهلل.

هللصابادسهلل.والصواب  هلليكهللحمظيبهللاإلأ اشهلل هللأؤ  هللا هللبذك لهللصف مهللل
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هلليكهللاعام سهلل نةهلل هللصاج ةهلل.واألقرب 
هلل-يلعاقهللتف ا ه هلليفهللمل ا هلل:صيم هللاعلف بسهلليفهللاحلجهلل

مددمهللتدد كهللللددلههلليصهللاددائ  هللمنددههلليا اددههللدشأهللص هللخيدد هللبانددههللصبدداهللاددولهللآ دد أهللبدد هللهلل-اضصط:
هللايهللدشهلليق هلل.

أ دقهللاعد يسهلليصهللتق دامهللاضظفد بهلليصهللهلل-ممهلليا هللاائ  هللممهللادذههللاتظديباتهللصادو:هلل-اع  لاة:
هلل- دةهلليادا ل:ع اهللاو(ا هلليصهللتغطاةهللاععا هلليصهللتام هللاإللها هللبدلهللمجد قهلليهديهللتد هللبداهلل ل

امدددد هلليكهللأددددذباهللدمدددد  أهللصامدددد هلليكهللأ دددديشهلل ل ددددةهلليلشهللصامدددد هلليكهللأطاددددمهلل ددددتةهللملدددد كاهللعلدددد هلل
هللمللاهللل  هللص قهلل.

مددمهللصدد دهللاددائ  هللمددمهللاع ددا هللمتامدد ا هلليللددههللتدد هلليفهللكف بتددههللبدداهللاو دد هللمددمهللاعددنامهللهلل-اع  ع ددة:
هللمندد أهللصامدد هلليكهللأقدديشهلل عدددقهللاو دد هللصأعددرتيهللبقامتددههلل ا مدد  هللصأطاددمهللبدددههلل  لددمهللبددههلل صاهللفدد  ل

كاهللعلددد هللملدددلاهللمددد هللبددد هلليصهللل ددد هللصددد قأهلليصهللأ ددديشهللفددد  هلل عدددقهللفدددمهللا اددد شهللاولددد هلل
هللمللاهللأيم  هللصاآلأةهللص  ةهلليفهلل عقهلل.

مدمهللجد مكهلليدلهللخي دديهللاكهللكد كهلل  د هللاعتح د هللاضص هلليقدد هلليلد هللأجدههللص ددوهللبددههللهلل-اع ابادة:
أدد هللألم ددههللصف اددههللاحلددجهللمددمهلل  بدد هللصكف بتددههللب لددةهللك م ددةأهللصاكهللكدد كهللبادد هللاعتح دد هللاضص هلل

صعلدمهللف ادههللاد سهللصيكهلل د شهللمدمهلليد,هللاحلد أهللكدذاهلل د  هللاعفقهد لهللهلليحجههللف نهللمد هللاديهللف اده
هللأهللصيهلليف مهلل.هللبمحهمهلليهللتا طأهللصايهللماتم هللف نهلليت صيهللاع ح بة

هلليكهلل طكهللاضاج بهلل هللكف بسهللياههللصعلمهللف اههللاعتيبةهلليق هلل.والصواب 
هلليكهللفق هللاعنل جهللأ  هللاإلأ اشهللأ اشهللصي   هلل.والصواب 
هللصحااهللصعلمهللمكهللاعل ااةهلل.هلليكهللفق هللاإلأ اشهلل   هللاواق توالصواب 
هلليكهللماق تهللاعا الهلل اتهللف لهلل.هللوالصحيح
هلليكهللماق تهلليا هللملةهللع ام سهللايهلليد,هللاحل هلل.هللوالصحيح
هللجيازهللد ي هللملةهللبلهللاأ اشهللومهللتهللأ دهللاحلجهللصاعام سهلل.هللوالصحيح
هلليكهللج سهللعاليفهللماق   هللعآلي  وهلل.هللوالصحيح
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هلليلههللعااهللعإلأ اشهللصلسهللخت ههلل.والراجح 
هلليصهللفدد صهللصحندديهللهلليكهللا اددرتا هللوالصــحيح يفهللاإلأدد اشهللجدد اها هللوددمهلل دد وهللم لادد  هللمددمهللمدد ضل

هلل عقهللصا هللي ااهللءع صقهلل.
هللصيفم  هللاعق بكهللك وف دهللا هلليكهللاعق بكهللوبهللف اههللاهل يهلل.

هللضكهللاعلداوهللاضص هللكدد كهلل صيفمد  هللاوتمتدكهللك عقد بكهللعلدمهللأهأد هللف ادههللفعتح د هللصبلداوهللًكل
هلللنةهللاع حاحةهلل.ع ام سهللصاعلاوهللاع   هللع حجهللالذاهللصبدتهللاع

هلليكهللاو ايفهللءىنهللعا ةهللاعت  كهلل نةهللصعااهللبياجبهلل.واألقرب 
ألديكهللابتد الهللاعي ديوهللباد هللهللأنيكهللاعي يوهللبا يةهللهن با هللصحااهللعلدمهللاضيدد هللوالصواب 
هللاعهصا هلل.

يكهللاعي دديوهللبا يددةهللاطهللاعغدد ص هللمددمهللصاج دد تهللاحلددجهلليمددمهلل دد  هلل  دد هللاعغدد ص هللوالصــواب 
هلل ههلل   هلل  يقهلليج هللأيشهللاعنح .صبجكهلل   ههلليلهللدشهللف اه،هللصكذعقهللا اهللبجكهللبا

هلليكهللصايدهللج  هللا  هللعااهللممهللاعلنة،هللب هللايهللب فة.واحل  
هلليكهللاومكهللصاعق  هللبا يةهلل نةهللع ح  هللمط ق  هللأ هللصعيهللك كهللممهلليا هللملة.والصواب 
هلليكهللاعي يوهللباك   هللييد هلل.والصواب 
هلليكهللاعن امهللأ اهللص ييههلل.هللوالصواب 
هلل  هلل.يكهللاعلل اكهللأ اهللص ييههللا اهللك كهللفق ههللف اوالصواب 
هلليكهللص يوهللاوغمنهللف اههللصحااهلل. والصواب
هلليكهللف لةهللعاليفهللحمل هللع ي يوهلل.والصواب 
يكهللاعتا أددد هللأدديشهللف يددةهللضاددد هللاضم دد بهللمدددمهللاتدد ًتهللصاع ددد قهللعادد شهللاعددد عا هللهللوالصــحيح

هللص هلليفهللاعا  داتهللاعي  هللف نهللاع عا أهللصك هللاأ ا هلليفهللاع أمهلليهيهللبدهلل.صاض
عددااهللبدد كمهللصبندد ل هللف اددههلليللددههللوددربههللاكهللصيهلليف ددمهلليكهللاعي دديوهللءهدعفددةهللصاجددبهللصهللواألقــرب 

هللي تههللب شهللصعلمهلل هللأفيتههللاحلجهلل.
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يكهلليفمدد  هللأدديشهللاعنحدد هللم ن ادد هللف ددنهللاعتي دداةأهلليمددمهلل دد شهللباددده هللف ددنهللباددضهللوالصــواب 
هلليلهللةسهللصعلمهللاضيد هللاعرتتابهلل.

يلههللبا هللبموهللمج سهللاعاق ةهلل أقد هللع د ف لهلل هلليفهللبماهد هللأديشهللاعنحد هللص هلليفهلليلشهللوالصواب 
هللاع عا هلل.اعتع أقهللعا شهلل
بمدددوهللمجددد سهللاعاق دددةهللأددديشهللاعنحددد هللباك ددد  هللاكهلليملدددمأهللصيمددد هللبقادددةهللاومددد اتهلليفهلليلشهللواألفضـــه 

هللاعتع أقهللي ضيد هللبماه هللم اا  هلل.
هللف شهلل ناةهللغل هللأ نهللاوم بهللعا شهللاعنق هلل.واحل  

جيازهللاع موهلليف د سهلل د هللبمدوهللهبد هللصف دنهللمد فوهللاعل اادةهللاعد عا هللضكهللاعل اادةهللهللوالصحيح
هللةهلل هللت  يفهللا هللفع عا هللاع حااهللاع  أاهلل.ألمهللا فوهللصاضأل شهللاعع فا

جيازهللاعتيك هلليفهللاع موهللفمهللاو يسهللاعا جهسهللصاع  ا كهللصك  بهللاعلدمهللصفدمهللاحل  دنهللوالصواب 
هللصاع قا ةهللصاعداافةهللاعيتهلل هللتلتطاكهللبموهللاوم سهلل.

هللصجي هللاعرتتابهلليفهللبموهللاوم اتهلليلشهللاعتع أقهلل.واحل  
هللبا هللاعهصا هلل.يكهللاع موهلليفهلليلشهللاعتع أقهلل هللأ  يهللا هللوالصواب 
هللجيازهللاع موهلليفهللاع ا هلل. والصحيح
هلليكهللاواتربهلليفهللاع ماةهللص يقهللاحل  سهلليفهللاو منهلل هللاص بةهللفاهللاعع  صهلل.هللوالصحيح
ا كتفدد لهللبغ  ددةهللاعظددمهلليكهللاحل دد سهلل دد هللص ادديفهلليفهللاو مددنأهللصغ  ددةهللاعظددمهللبددذعقهللهللوالصــحيح

 مادددددةهلليكهللتلددددديكهللاع مادددددةهللمياجهدددددةهللوهددددةهللاو مدددددنأهللصيكهللتلددددديكهلل ددددديسهللاعهلل-ت جددددكهللاطهلليمددددد أم:
من  دد ةهللع  ادد هللصاعقدد  أهلليددل اهللغ ددبهللف ددنهللاعظددمهلليكهللاحل دد سهلل دد هللص ادديفهلليفهللاو مددنهللكفددنهلل

هلل عقهللضكهللغ  ةهللاعظمهللك ياةهلليفهللاعام هلل.
ي ادنبهلليص  هللف دنهلليفهللاعنلقهللاعذيهللأط بهللياههللاعا دهلليلههللا اهللأ د هلليادههللادقهللهللوالصحيح

غ عبهللظنههللاكهللك كهللفند ههللغ  دةهللظدمأهلليدلكهللتهللألدمهللفند ههللغ  دةهللظدمهللي ا  دذهللفض د هللضلدههلل
هلل.هللأن اليقني ال ي ول ابلشكايهللاوتاقمهللص  هللتق بهلليفهللاعقياف هلل

هلليكهللأيشهللاحلجهللاضكربهللايهللأيشهللاعنح هلل.هللوالصحيح
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هلليلههلل هللا يهللف نهللمف دهللا هللا اهللا لهلل.واحل  
هلليكهللاوتمتكهللاعا دشهللع ه يهللأناق هلل  بهللصا مههللبا هللاأ امههللفعام سهلل.والصواب 
هلليكهللاع  لةهللصاع ق سهللعهحهللفمهلل  اةهلل.هللوالصحيح
هلليكهلل ياوهللاعيداقهللصاجبهلل هللبكمهللصألق هللفمهللاحل اضهللصاعنفل لهلل.هللوالصحيح
يكهللاودددد يسهللا اهللأ ضدددديفهلليصهلللفلدددديفهللصتهللتطدددد هلل ددددياوهللاإلي ضددددةأهلليلددددههللوددددبهللهللوالصــــحيح

ف اهدد هللاع قدد لهللأدد هللتطهدد أهلليددلكهللتهلل لددمهلل عددقهللا هللفعل فددةهللصاوعددقةهللاعهاادد سهللفددمهللاواتدد دهلل
ي ضدةأهلليدلكهللتهلل لدمهللي ه هللاعذا  هللاطهللدلباد هللصاعاديدسهللاطهللملدةهللباد هلل ه اد هللعطدياوهللاإل

 عددقهللي هدد هلليكهللحتددتفبهللصتطدديوهللص هللأل دد هلليهلللفلدد  هللا هللص دداه هللص دد هللتقدد بهلليفهللاعقيافدد هلل
أاــه إذا أــاق األمــر صتقدد بهلليأددد  هللهللأن كــه فعــه يف تطبيقــه ع ــر فإاــه يصــحب ابلي ــر

هلل.هللات ع
هلليكهللاعطياوهلل هللتعرت هللعههللاعطه بسهللاع غ يهلل.واألقرب 
 ددددرتتهللصجههدددد هللصجدددديف هللص هللأعددددرت هلليكهلليكهللاودددد يسهللا اهللأ ضدددديفهللبدددداهللاع ك دددد كهللوالصــــواب 

تددددكهللادددائ  هللأ يدددكهللاحلجددد  هللفدددمهللصجههددد هللعاددد شهللاعددد عا هللصاضألددد شهللاععددد فاةهللص ددد هللف دددنهلل
هللاضدعةأهللصيهلليف نهللصيف مهلل.

هلل
هللققهـتكمي))هلل

ص هللألتحددد هللبدددههللص هلليكهللاتددد شهللتنددديقهللمدددمهللاعطادددبهللمط قددد  هلليدددلهللوددديزهلليكهللأيك دددههللواألقـــرب 
سهللاوهففد سهلليدلكهللاتد شهللتنديقهللمنهد هللصمندههللألتاط هللبههللص هلل تقمهللبهأهللصأ   هلليفهلل عقهللاعقهديهلل

هلليأد  هللباضهللاونظف تهللاحل أ ةهللاعيتهللصضكهللاعطابهللياه هلل   ا أهللي عياجبهللاجتن هب .
جدديازهللا  ددتظل هللفتمدد هللصحندديههللا هلليكهللاعددربصزهللع عددماهللييددد هللاكهللتهللألددمهللهللوالصــحيح

ياههللمدد سهلل  بجدةهللفدمهللاعاد دسأهللصأد   هلليفهلل عدقهللاععملداةهلليلهند هللجد اهسهللصاضيدد هللت كهد هلل
هلل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 مختارهداية المحتار للمذهب ال

57 

يلددههللودديزهللع محدد شهلليكهلل مدد هللمت فددههللف ددنهللبي ددههللضكهللاددذاهللعددااهللتدد هللأغطددنهللبددههللهللوالصــحيح
هللاع يسهللف دسهلل.
يكهللات شهللا اهللك بهللحمظديبا هللمدمهللجدناهللصاأد هللصتهللخيد  هللميجدبهللاضص هلليجدهيهللفدمهللوالصواب 

هللاوماكهللكف بسهللصاأ سهلل.
يكهللمدد هللصددا هللمددمهلليجدد هللاتدد شهلليصهلليفدد كهللاتدد شهللف ددنهللصددا ههللبل مددةهلليصهللمن صعددةهللوالصــواب 

هلليصهللاا بسهلليللههلل  شهللف اههلليك ههلل.هلل لج
هلليكهللاهل يهللدشهللللقهلل هللدشهللجرباكهلل.واحل  

هلل.هلل}دشهللاهل يهللأؤك هللمنههللصدشهللاورباكهلل هللأؤك هللمنههللهلل{-فن  هللأقي :والضاب  
ياهددد هلليدددد هللفظدددامهللعلنهددد هللعالددديفهللبلزمدددةهللص هللادددوهللمدددمهللهلليكهللزلبسهللملدددج ههللوالصـــحيح
هللم شهللاحلجهلل.
هللصجههللاخل يصهلليهيهللميضيقهلل.هللف نهلليكهللك هللأ أ هللأ صيهلليفهللزلبسهلل ربههللوالصحيح

بدداهللاحلددجهللعر دذأهلليصهللاض ددذهللع حددجأهللي مدد هللاضص هللهلل-ص بد هللع يكادد هلليكهللأفدد لهللبداهلليمدد أم:
يهدديهللتددمهللابتغدددنهللاعدد لا هللبامددد هللاآل دد سهللي دددااهللعددههللفندد هلليهللمدددمهلل ددللأهللصيمددد هللاع دد  هلليهددديهلل

هللاو جيبهلليلهللب هللممهللم ا  ةهللاعناةهللصجم ا   هللف نهللاإل لصهللصيهللاولتا كهلل.
هللاعهلدسهللف نهللاعت  اةهللء هللايهللصابدهللم ييف  هلليصهللي  ا هللفمهللباضهللاع ح بة.هللجيازوالصواب 
يكهللبكاددديتهللاعطدددياوهللوددديزهلليا هددد هللمدددكهللاعهأددد شهلليفهللييهللملددد كهللمدددمهللاع اددديفأهللص هللهللوالصـــحيح

وديزهللاأدذالهللاعندد سهللصابتلد  هللاتد شهللاع دد أاهللمدمهلليجد هللم افدد سهلل دنةهلليهدذاهللعددااهللمدمهللاعفقددههلل
هللب هللعااهللممهللاعاق هلليفهللاولهلل.

ال عدديهلليفهللص دديفهللاعنهددوهللضهندد هللمددمهلل صاتهللاضاددا لهللصحلدد أ هلل))هللجدديازهلليا هدد هللصهللوالصــواب 
هللققهلل.هللمتنعوا من هاف هبذا البيت وصلى ملية ساعة را  من ليٍه أو الار

يكهللمددمهللتهللودد هللملدد   هللع م ادديفهللءددىنهلليلددههللو دداهللأادد هللالتهدديفهللبددههللاخلادد شهللضكهللوالصــواب 
أهللص هللو دددداهلليفهللأن الواجبــــات ت ــــق  ابلع ــــ او ادددديفهللصاجددددبهللفجددددههللفنددددههللص دددد هللتقدددد بهلل

هلل  تهللاول ماهلليلكهلليفهللاذاهللاأذال هللهلمهللص ط ا هللف اههلل.  هلل
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يكهلليصح  هللاحل ج تهللاعلزمةهللك اد هللاعلدق أةهللصاع ف أدةهللصاوند هللصحنديامهللوديزهللوالصواب 
هلمهللاعت(  هللفمهللاو ايفهللءىنهلليلشهللاعتع أقهللاكهللك ليفهلل  اادةهللفم هدمهللتقتددوهلل عدقأهلليدل اهللهلل

يدركهللوديزهلل فد سهللك كهللاعت(  هللفمهللاو اديفهللمدمهلليجد هللم افد سهللأد  هللاع هامدةهللجد اههللصادمهللاع
اعت(  هللفمهللاو ايفهللممهلليجد هللم افد سهلليأديا هللاآلدماداهلليصطهللصيأد يهللصادذاهلل اد سهلليصعدييهلل

هللصيهلليف مهلل.هللأن القيا  األولوي ح ةهلل-ص  هللتق بهلليفهللاضصي :
صيهلليف مهلليكهللمدمهللتهللود هلللا داهللي دههلليكهللأ د اهللاخلفداهللصعاقطاهمد هللأد هللألدي هللواألقرب 

ط ددقهللف ددنهللاوقادد هلليددلكهللأدد أ هللابددمهللفمدد هللي ددف هللمددمهللاعلا دداأهللصاددذاهللمددمهللف هللمحدد هللاو
أن مقا هللصأ أ هللابمهللف  سهللمط قهللصألمتهم هللص د  هم هللصاأد هللص د هللتقد بهلليفهللاضصدي هلل

أهللص هللأدد هلل عدقهلليكهللاوط دقهللصبدهللاملطل   مه على املقيـد إذا اتفقـا يف احلكـم وال ـبب
مت   ا أهلل ا    هللف نهللاخل صهللصاعا شأهلليلكهللاعا شهلل م هللف نهللاخل صهللصاكهللكد كهللاخلد صهللاديهلل

تقددد شهللصاعاددد شهللاددديهللاوتددد   أهلليتددد   هللاوط دددقهللفدددمهللاوقاددد هلل هللأدددد هلليفهللبنددد لهللاوط دددقهللف دددنهللاو
اوقادد أهللصأت دد هللاعادد شهللف ددنهللاخلدد صهلل هللأددد هلليفهللبندد لهللاعادد شهللف ددنهللاخلدد صهللاددذاهللادديهللاعقددي هلل

ضكهللهللأاـه إذا أمكـن اجلمـع فـال ا ـمهلل-اع اجاهللفن هللاضصديعااأهللص د هللتقد بهلليفهللاعقيافد :
صيكهللاضصد هللأفدبهللكدلشهللاععد بقهللفدمهللاإلعغد لهللهللمهالـهأن إعمال الكالم أوىل مـن إاوتق بهلل

هللصيهللاولتا كهلل.
يكهللمدددمهلليأددد شهلل ددد ب  هللصتهللألدددقهللاهلددد يهلليصهللكددد كهللمفددد دا هللصتهللأاتمددد هلليفهللياددده هللاحلدددجهللواحلـــ  

بلف سلهلل  صةأهلليكهللاضيد هللعههللبا هلليكهللأطديوهللصألدانهلليكهللأتح د هللمدمهللاإلأد اشهللصوا هد هلل
 دددتح  ف هللاددد أ ا هللأددد هللفمددد سهللصأق دددبهللللدددلههللاطهللمتدددكأهللادددذاهللاددديهللاولدددتحبهلليفهللأقدددههللا

هلليصص ههللباضهلليا هللاعا مهللاطهللاعيجي أهللصعلمهللاحلقهللايهللا  تح   هلليق هلل.
هللمط قهللصأ  يههللبا هلل عقهللاطهللييهللاضلل كهللا لهلل.هللوالصحيح هللجيازهللاإلأ اشهللبنلقل
صاكهللتهللألدمهللأا دمهلليأ مديفهللءد هلليأد شهللبدههلليدلكهللهلل-يكهللاتد شهللوديزهللعدههلليكهللأقدي :هللوالصـحيح

هللاعنلقهللاعذيهلليأ شهللبههللاذاهللاعع(صهلل.
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يكهللمددمهللبدد يهلليفهللاع دديشهللعادد شهللاهلدد يهللمثهلل دد بهللف اددههلليلددههلل هللأ همددههللا لتقدد  هللاطهللهللالصــحيحو 
هللاهل يهللضكهللا لتق  هللان هللتي اةهللصب  ةهلل.

يكهللاخل ص هللممهللملةهللاطهلليد,هللاحل هللعا يتهللبامد سهللعدااهللمدمهللاد يهللاعلد  هللص هللهللوالصحيح
 هلل  هلليا هلل عدقأهللا هللف اعدةهللضهند هلل دهللممهلليا همهللص هللأا وهلليكهلليأ ا هللممهللأجهللمكهللاعنيب

أ ضيفهللصتهللتتملمهللممهللاعامد سهلليدل اهللأ د هلل مد يسهللكمد هللأ د هللعا اعدةهللبضدوهلليهللفنهد هلل
ي ه هللاعام سهللممهلليد,هللاحل هللبا هللاعف ا هللمدمهللاحلدجهللصيمد هلليكهللواد هلل عدقهللمدمهللاعتعد أكهللاعاد شهلل

هلليهذاهللعااهللب حااهلل.
يكهللمددمهلليبادهللاع قدد لهللءلددةهلليددلهللصداقهللف اددههللصعدديهللبقددوهلل ددنان  هللأدد هللأنددييهللاخلدد ص هللهللوالصــحيح

هللا  هلل.منه هللياطيوهلل  
يكهللمدددمهللمجدددكهللبددداهلل دددياوهللاإلي ضدددةهللصاعددديداقهللبناتهمددد هلليصهللبنادددةهللاإلي ضدددةهلليجدددهيهللوالصـــواب 

فنهمد هللضلدههللا اهللاجتماديفهللف د د كهللمدمهللجدناهللصاأد هللصيفهللص ديفهللصاأد هللد  ديفهللاع دغ يهلل
هلليفهللاعلربيهللصعلمهللاعف  هلليصطهلل.هلل

يهذههللباضهللاعرتجاح تهلليفهللكت  هللاعا  داتهلليا أه هللاعاقهللبدد فةهللمهجد سهللف دنهللفج اد هلل
يف دددمهلليلدددقهللغدددإهللفنهددد هللصعلدددمهللمددد هلليجددد ههللعدددقهلليفهلل  ددديبهللمدددمهللات دددةهللاددديهللاعدددذيهللصجب ادد هللصي هلل

دياددإهللهلدددذههللاعلت بدددةهللي قدد هللبيأددديفهللب كتهددد هللف دددنهلللفلددوهللي أ  ددديفهلليكهلليصصددد ه هللاعادددقهللض هلل
يأبهللعدقهللمد هلليأدبهللعنفلدوأهللص ديوهللأدهدادهللاد يفهللصتاظدامهلليد أيتهللا اهلل   تهد هللمدإهللف دنهلل

اددديهلليلدددقهللا اهلللظددد تهلليادددههللمددد هللياهددد هللمدددمهللاعتق ددد هللصاعهعددد أهللي لعددد كهلليهللاعدددذيهلل هللاعدددههللا هلل
صا دددتف تهللمنهددد هلليكهللت يدددكهللأددد أقهللاعطددد ا تاهللمتيجهددد  هللاعق  دددةهللبددد فيسهللصددد د ةهللمدددمهلل  دددبهلل
ت ددددصهللض اددددقهللاعددددداا هللاعفقدددد هللاطهللببددددههللجدددد هللصفددددلهللةكهللأغفدددد هلليلهللزع ددددوهللصيكهللأدددد محإهلل
صأادد م إهللبافدديههللصك مددههللصجدديدههللصاألدد لههللصا هلل هلليف ددمهلليأدد ا هللف ددنهللصجددههللاضبضهلليفظددمهلل

هللمددإأهلليدد  هللاوق دد هللصي هللاوفدد  هللصي هللصدد أبهللاعهعدد هللصي هللمددمهللتق دد ا هللصتف أطدد  هلليفهللأددقهللي
غ تددههلللفلددههللصزأندديفهللعددههلل دديلهللفم ددهأهللصي هللمددمهلل دد دههللادداط لههللاطهللمهدد صيهللاعدد ديهللصي هللمددمهلل
ا ددددتحلمهللياددددههللاهلددددييهلليهددددييأهللصي هللمددددمهللييلدددد تهلل دددد تههللاععدددديا لهلل دددد تهللكدددد هللاللدددد كهلل
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 ددددمهللأدددد هلل هلليلادددد هللبلدددد سهللاعا مدددد لأهللي هللمددددمهلل هللألددددتحقهلليكهللأددددذك هللامسددددههللبدددداهلل   ددددةهللاعا
أل بهللصفيهللماانهمهللاعطابأهللي هللممهلل  َّهلليدبهأهللي هللمدمهللفظمدةهللغف تدهأهللي هللمدمهللتد ددهللتاهد  هلل
يفهللأ تددددهأهللي هللاون دددديفهللاعت اددددههللاعددددذيهلل هللظهدددد ا هلليبقددددنهللص هلليبضدددد  هلل طددددكأهللصي هللاضأددددقهللبلدددد هلل
هلل  ددددددااهلليددددددلهللأددددددي هللص هلل دددددديسهللا هللف هللاعا ددددددوهللاعاظددددددامهللصاعيأدددددد هللمثهللاعيأدددددد هلليلهللاكهللتهلل صصدددددد ل

تددددههللصففددديههللصمغف تددددههللصجدددديدههللصك مدددههللصاألدددد لههلليددد في هللف هللمددددمهللاعغدددد صبهللأتددد ابكإهلليهللب مح
صاعلربهللصاحلل هللص يلهللاعظمهللصيفدي هللبدههللجد هللصفدلهللمدمهللاعغد هللصاحلقد هللصابادسهللاعلديلهللضأد هلل

خي جإهللممهللاذههللاعد لا هللكف يد  هللفف يد  هللممهللاول ماأهللصي  عههللج هللصفلهللفمسههللاضفظمهلليكهلل
 هللمددد هللجناتدددههلليفهللأاددد يتهللمدددمهللاعدددذلي هلل هلليلهللص هللف دددوأهللصا دددتغف هلليهللصيتدددي هللاعادددههللمدددمهللكددد

صاوا صوأهللصي  عههللجد هللصفدلهللةمس ادههللاحللدىنهللصصدف تههللاعا اد هلليكهللواد هللأاد يتهللصتد يتهللعدههلل
صأد ههللجدد هللصفددلهلل هللاد أقهللعددههلليفهللاددذاهللالدههلل دد هللملددئي هللصيهللببند هلليف ددنهللصيف ددمهللصصدد نهلل

هللهللهلليهللص  مهللصفبكهللف نهللل ان هللحمم هللصف نهللآعههللصصح ههللص  مهلل.
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
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هلل

هلل
هلل

هلل
هللهلل
هلل
هلل
هلل
هلل
 
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل
هلل

هللضكهللمد هللصبدهللمط قد  هللصجدبهللبقد ؤههللوالصواب  هلليصهللياد ل الاق دههللبل هللم أ  هللف اههللممهلل دي ل
هللمط ق  هللص هللأقا هللا هللب عا هلل.

يكهللاضصددد هلليفهللاواددد ملتهللاعلددد بقةهللصاوا صددد سهللصاعلأقدددةهللاحلددد هللصاإلفأدددةهللا هللوالصـــواب 
هللب عا هلل.

 

 كتـاب البيـوع
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هلليكهللك هللفاهللصاهلللفاه هللج زهللبااه هللا هللب عا هلل.والصواب 
جددديازهللبادددكهللاو دددح هللعاددد شهللاوددد لكأهللصاوندددكهللألدددمهللاددد فوأهللصاحللدددمهللاععددد فوهللوالصـــحيح 

هللص  هللف نهللاع عا هللاعع فوهللاع حااهللاع  أاهلل.
أن يكهللباكهللاهل سهللمنهدوهللفندههللص د هلل  ديفهللاعنهدوهلليفهلل عدقهللص د هللتقد بهلليفهللاضصدي هللهللوالصحيح

هلل.هللالنهي يفيد التحر  إال لصارف
اعدددديابدسهلليفهللحتدددد ميهللبادددددكهلليكهللاعل ددددبهللاوا دددددمهلليأددددد  هلل هللودددديزهللبااددددههللضكهللاضدعدددددةهللهللوالصــــحيح

هلل-اعل ددبهللصبدتهللف مددةهللصاضصدد هللادديهللاع قدد لهللف ددنهللاعامدديشهللأدد هللأدد دهللاو( ددصأهللصف ادده:
هلليا ذ هللبذ  هللبلهللمثمأهللصاوا ملتهللم ن ا هللف نهللم اف سهللاو  ألهلل.

ققهللا هللهللامل لمون على رـروههميفهللاعع ص هلليفهللاوا ملتهللاحل هللحل أ هلل))هللهللوالصحيح
هللكهللمئةهللا  هلل.اعع  هللاعذيهللحت  ههللفعنصهلليهيهللف  هللصا

هلليكهللك هللما م ةهللياه هللغ بهللصجه عةهلليام هللأق  هلليلهن هللف  ةهلل.هللوالصحيح
هلليكهللاوه عةهللتغتف هلليفهللاعتيابكهللضكهللاعت بكهلليفهللاعيجيدهلل بكهلليفهللاحللمهلل.هللوالصحيح
جددديازهللبادددكهللمددد هللم كيعدددههلليفهللجييدددههللمدددكهللصجددديدهللاوه عدددةهللضكهلليتحدددههللأدددؤديهللاطهللهللوالصـــحيح

هلليل دهأهللصف نهلل عقهللج يهللفم هللاعن سهلل.
كهللباددكهللاعفدددييلهللمي ددديوهللف ددنهللاجدد زسهللاو عددقهللحلددد أ هللفدد صسهللاع دد ب وهللصادددذاهلليهللوالصــحيح

هلليف  هللاض يا هلل.
يكهلللددددهقهللاو لاددددةهللاعف دأددددةهلل هللألدددديكهللم  أدددد  هلل دددد اغ  هللادددد ف  هللا هللا اهللحتقددددقهللمنددددههللهللوالصــــحيح

او  حةهللاعا مةهللص  صهللممهللكد هللادياابهللاو د حةهللاعف دأدةهللاعذاتادةهللص  هللصد أبهللاو دقهلل
هللصكاهللياههللص هللاط هلل.هللفيضهللم هلللهقهللمنههللتايأد  هللف د  هلل 

اعقي هللب حةهللباكهللاعنمدي  هللعاد شهللاعفد لهللباندههللصبداهللمد هللكد كهللملدترتا هلليللدههللأا دمهللهللوالصحيح
هللب ؤأتههللاعنظ هللصف تهلللظ ههلل.
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أن  يكهللاعتدد ماهللاعتجدد بيهللحمدد شهللبلدد هللصدديبههللصياددل عههللضلددههللتدد   سأهللص دد هللتقدد بهللهللوالصــحيح
تعــاون علــى ا ف  والهللص دد هلل دد  هللتادد طهللهللكــه معاملــة مبنيــة علــى املهنــاهرة فإالــا قمــار

هللصيم هللاعت ماهللاعتا ص هلليهيهللج اههللضلههللممهللاعتا صكهللف نهللاعربهللصاعتقييهلل.هللهللوالعدوان
هللاوتق بسهلليفهللف هللاع اكهلليلههلل هللويزهللباكهللاعااهللومهللألت( مه هلليفهللحم شهلل.والقاعدة 
هللأ مةهللاع اكهللبا هللل الهللاوماةهللاع   هلل.هللوالصحيح
هللأ مةهللاع اكهلليفهللاولج هلل.هللوالصحيح
يهنمدددد هللعددديهللص ادددد هللودددد هللألمندددد هللف اهمدددد هللفعدددد طلكهللضكهللاعنهددددوهلل هللأادددديدهللاطهللهللاندددد واألقــــرب 

اعددذاتهللص هللاطهللاددد  هللاع دددحةهللصا دد هللاضمددد هلل ددد ب أهلليددد ع اكهللحمدد شهللصي ف دددههللآمثهللعلدددمهللاعاقددد هلل
هللصحااهلل.
أ مددةهللباددكهللاولدد مهللف ددنهللباددكهللي اددههللصادد ااههللف ددنهللادد الهللي اددهأهللص ط تددههللف ددنهللهللوالصــحيح

هلل ط تههللا هلليكهللأي كهلليصهللأرتكهلل.
هللأفددددددوهللاطهللاون زفدددددةهللصاوعددددد أنةهللصاع غدددددد لهللصامدددددتللهلليفهلل والقاعـــــدة  عدددددقهلليكهللكددددد هللف ل

هللاعق ي هللفحلق هللصاعغ هلليللههللأل هلل  ا هللحملم  هللصيهلليف مهلل.
هلليكهللاعتيبلهللج اههلل.والصواب 
هلليكهللبايف تهللاعتقلا هللج اهسهلل.هللوالصحيح
هلليكهللباكهللاعت ج هللاونتهوهللفعتم اقهللج اههلل.والراجح 
اربسهلليفهللاعاقدديدهللفوق دديدهللصاوادد  هلل هللفضعفدد اهلليكهللمق صدد هللاوتا  دد أمهللماتددربسأهلليدد عواحلــ  

هللصاو   هلل.
هللجيازهللاع نا هلليفهللاو اكهللا اهللك ليفهللما يمةهلل.هللوالصحيح
هلل  يتهلل ا بهللاة اهلل.والصواب 
وال  ـــه لـــه أن يفارقـــه أ مدددةهللتامددد هللاوف ب دددةهللعا دددهشهللاع ادددكهللع حددد أ هللاعددديابدهلل))هللوالـــراجح 

أن كــه حيلــة يتوصــه هبــا إىل  هللققهللصضلددههللأا ددةهللص دد هللتقدد بهلليفهللاعقيافددهللألشــية أن ي ــتقيله
هلل.هللإحقاق ابهٍه أو إبطال ح  فهي ابهلة
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هلليلههللأقهللهلم هلليل اهللت  أا هللف نهلليكهلل هلل ا بهللبانهم هلليللههللألق هلل.هللوالصحيح
يكهللم قهللاو ادكهللمد سهللاخلاد بهللع معدرتيأهلليدل اهللأ د هلليادههلل د لهلليمدمهللغنمدههللصا اهللهللوالصحيح

هلل.هللابلضمان أن اخلرا أ  هللياههللت  هلليممهللغ مههللضكهللاوتق بهلليفهللاعقياف هلل
هللأ مةهللباكهللاعنجرهلل.هللوالصحيح
هلليلههلل هللويزهلليكهللأ باهللف نهللاولرت  هلليك  هللت هللأ باهللف نهللغ ههلل.هللوالصحيح
هلليكهلل ا بهللاعاابهللف نهللاعفيبهللمكهللاعا مهللصف شهللاو لكهلل.واألقرب 
هللصحةهللاع اكهللفع فةهللاعل م ةهللاعل امةهلل.هللوالصحيح
هلليكهللممهللاارتيهللاائ  هلليللههلل هللأ ااههللأ هللأق دههلل.والصواب 
يكهللاعقددد ضهللأاددد وهللفعاددد وهلليمددد هللفددد ههللاعاددد وهلل  دددد  هلليفهللادددذههللاعلددد اةهلليهددديهللهللحيحوالصـــ

هللاعق ضهللاع حااهللصم هلل هلليلهلل.
يكهللاعلدد اةهللا اهللت فدديفهللفندد هللفااهدد هللفآليددةهللاعلددم صأةهلليلهندد هللتلدديكهللمددمهللضددم لههللهللوالصــحيح

صادوهللملد عةهللصضدكهللاوددياااهللص د هلل  ديفهللاعدد عا هللاع دحااهللاع د أاهللهبدد هلليدلهللفدربسهللفخلددلوهلل
هللمكهلل  يتهللاعنصهلل.

يكهللمددمهللااددرتيهللقددل هلل ددد هلليبدد تهلليتم  دد هللع  دد اكهللا هلليكهللأعددرت ه هللاو تددد قأهللصيكهللب والصــوا
هللممهللفقهللف  ا هللعههللم  هلليم عههللع ذيهللففههللا هلليكهلليكهللأعرت ههللاو ت قهلل.

يلدددههلل هللوددديزهللبادددكهللاع مددد سهللصاحلدددبهلل  ددد هللبددد صهللصدددلأهأهللصصدددلجهللاع مددد اتهلليكهللهللوالصـــحيح
هلل م هلليصهللأ ف هللصصلجهللاحلبهلليكهللأعت هللصأ  بهللفيدههلل.

يكهللصدددلجهللبادددضهللاع مددد سهللصدددلجهللومادددكهللاععدددج هلليفهللاعدددذأمهللمدددمهللجنلدددههلليفهللهللوالصـــحيح
اع لدددت كأهللي دددلجهللبادددضهللاعن(ددد هللصدددلجهللعلددد هللاعن(ددد هللصصدددلجهللبادددضهللاحلدددبهللصدددلجهلل

هللعل هللاحلبهللصصلجهللباضهللاعانبهللصلجهللعل هللاعانبهللصالذاهلل.
هللهلل.هللجيازهللفق هللاعل م،هللصيلههللف نهللصيقهللاعقا سهللاع حااهللوالصحيح
هلليصهللف وهلل.هلليصهللالاق دههللم هللأ  هللف اههللممهلل ي لهللهللوالصحيح هلليا ل
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جدديازهللاعلدد مهلليفهللاولادد هللصز  هللصيفهللاودديزصكهللكددال هللحل ددي هللاعا ددمهللبددذعقهللادد ف  هللهللوالصــحيح
هللصف ي  هللص هللغ بهللياههلل.

جددديازهللبادددكهللاعادددداهللاولددد مهللياهددد هللبدددنفاهللمددد هللااددددرتأيفهللبدددههللأددد هلل أددد باهلليامدددد هللتهللواألقـــرب 
هللأدممهلل.
هللجيازهللاعل مهلليفهللاحلاياكهلل.هللوالصحيح
  د هلل  ددده هللضكهللفقد هللاهل ددةهللمدمهللفقدديدهللاعتربفدد تهللهللجدديازهللا دةهللاعادداهللاولد مهللياهدد هللوألقـرب
تربفدد تهللأغتفدد هللياهدد هللم دد هللاددذههللاوه عددةهللصضكهللم ن ادد هللف ددنهللاعتي دداة،هللصضهندد هللاكهللصفقدديدهللاع

هللأ  يفهلليمغنمهللاكهللي تيفهللي ااهللياه هللماهشهلل.
هلليكهلل  ضهللاع ممهللك مل هلليفهللجم اهللاعاق هللا  هللممهللا ص هللصحتههلل.هللوالصحيح
 هللبااندده،هللبدد هللأا مدد هللاتفددقهللمدد تهللأعددرت  هلليلددههلل وددبهللاعييدد لهللبددههلليفهللجم دداهللاعاقددوالصــواب 

هلل.عيي اههللمل   هللماان  هللياجبهللاعيي لهللبههللأا هللا  ،هللصيهللببن هلليف نهللصيف م
هلل

هللققفصـه))هلل
هلليكهللك هلل  ضهللج هلللفا  هلليهيهللبفهلل.والصواب 
هلليكهللك هللم هللج زهللبااههللصاهلل  ضههللبلهللا ت ن لهلل.هللوالصحيح
هلليلههللأت ج هللصي ؤههللفارتا هللاعت جا هلل.هللوالصحيح
رتضهللا اهللصىفهللاوقدد ضهلل دد ا هللتدد هللي  ضددههللبددلهللادد  هلليللددههللجدد اههللبدد هللادديهلليكهللاوفددهللوالصــحيح
هللاضألمهلل.
يدددلكهللكددد كهللاإلاددد الهللفددد دسهللج بأدددةهللهلل-يفهللا أدددةهللاوقدددرتضهللع مقددد ضهللاعتف دددا :والصـــواب 

بانهمدد هلل  دد هللاعقدد ضهلليددلهللةسهللهبدد هلل.صاكهللكدد كهلل عددقهللبادد هللمدد شهللاعييدد لهلليددلهللةسأهللصاكهللكدد كهلل
أقدد با هلليددلهللةسهللبق يهلدد هللصيمدد هللهللاوقدد ضهللأنددييهللاأتلدد هب هللمددمهللاعدد أمهللييهللأددنقصهللمددمهللدأندده

ا اهللتهللألدددمهللادددولهللمدددمهلل عدددقهللي ضصددد هللاوندددكهللضلدددههللأغ دددبهللف دددنهللاعظدددمهلليكهللمقدددرتضهللهبدددذاهلل
اإلاد الهللأق د هللبدد هللبصجهللاحلاد سهلليفهلل  ددبهللاوقد ضهللأدد هلل هللأط ع دههللفعدد أمهلليالدق هللأقددههلل
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يلدد ا هللعذبأادددةهلل عدددقهلل ندددكهللمدددمهلل  دددي هللادددذاهللاإلاددد الأهللصضكهللاوقدددرتضهللبق ددد ههلل عدددقهللأدددد هلل
عددقهللما م ددةهللعددههللبنقدداضهلل  دد ههللاعلددول.صاعن سهللأددتم لهمهللاإلألدد كهللة اددههللينمناددههللمددمهلل 

هللصأؤ  هلليفهلل  يهبمهللصيهلليف مهلل.
هللصيهلليف مهلل.اعقل مةأهللجيازهللمل عةهللهللوالصحيح

هلل
هللققهللفصـه))هلل

هللحقهللاو  مهلل.يفهللأقهللاع اامهللصج اههلليايكهللاع امهللفق هلل زشهللهللوالصحيح
هللجيازههلليفهللاحلد هللعاميشهللاضدعةهلل.هللوالصحيح
هلليصهللف وهلل.هللالاق دههللء هللأ  هللوالصحيح هلليصهلليا ل هللف اههللممهلل ي ل
هلل هلليلهلل.هللياههلليكهللك هللم صاهللبااههللصاهللبانههللصم والضاب  
صحةهللبادمهللاوعد قهللضلدههلل لدمهللا دتاف لهللاحلدقهللمندههللا اهللتادذبهللاعلد ادهللص هللغد بهللوالصواب 
هلليفهلل عقهلل.
يكهللاعدد امهلليفهللأدد هللاودد  مهلليم لددةهلليددلكهللأ دد هللعددههللت دد هلليددلهللأدددمنههللا هللفعتادد يهلليصهللواحلــ  

هللاعتف أ هلل.
أن  صددحةهللباددمهللاو ددح هللعغدد هللكدد ي لهللبندد ل هللف ددنهللاعقددي هللجبدديازهللبااددههللص دد هللتقدد بهللواألقــرب 

هلل.هللهللكه ماجاز بيعه جاز ر نه
يلددههلل هللودديزهللباددمهللاع  اددقهللاولدد مهللع لدد ي هللضكهللاإل ددلشهللأا دديهللص هللأاددلهللف ادده.هللهللوالصــحيح

هللصضكهلليفهلل عقهللاأذ   هللع مل مهلل.
هلليكهللاع اامهلل هللأ  اهللت  يههلليفهللاع امهللصعيهللأاتقهلل.هللوالصحيح
هللجيازهللاعهلدسهلليفهللدأمهللاع امهللاكهللك ليفهلل امتههللحتتم هلل عقهلل.هللحوالصحي
يكهلل  لهللاعد امهللبادمأهللضكهللاعنمد لهللت دكهللضصد ههلليفهللاعيجديدهللص د هللتقد بهلليفهللاعقيافد هللواألقرب 

هلل.هللأن التابع يف الوجول أبع يف احلكم
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صأ  ددههللا اهللكدد كهللحم دديف هلليفهللمق بدد هللاعنفقددةهللجدديازهللبكددي هللاعدد امهللا اهللكدد كهللم كدديف هللهللوالصــحيح
الظهــر يركــب بنفقتــه إذا كــان مر ــوانو  ولــب الــدر يشــرب بنفقتــه إذا  ))هللهللف اددههللحلدد أ 

هللهللققهلل.هللكان مر وانو وعلى الذي يشرب ويركب النفقة
يلههللفن هللا  تلوهلليفهللبا كهلل  بهللاعت د هلليكهللاعقدي هلل دي هللاود  مهللباماندههللضلدههللوالصواب 

هلليماهلل.
ههلليمدداهلليأددد  هلليلددههللفندد هللا  ددتلوهلليفهلل دد بهللاعدد امهلليكهللاعقددي هلل ددي هللاودد  مهللضلددوالصــواب 

هللصضلههللغ ع   هللأنفوهللاعهلدسهللصاعقي هلل ي هللاعن يفهللاعهلدسهللضكهللاضص هللف مه هلل.
يلههللا اهللا ت  هلليفهللاع دهللي عقي هلل ي هللاع اامهللباماندههللصيمد هللاود  مهلليللدههلل هللأقا د هللهللوالصحيح

أن مـن قـبض  يعههلليفهللاع دهللا هللب انةأهللضلههلل  ضهللاعااهللحلبهلللفلههللص د هللتقد بهلليفهللاعقيافد هلل
هلل.هلله فإاه ال يقبه قوله يف الرل إال ابلبينةالعني حلظ اف 

صا اهللتهللألدد دهللاعدد اامهلليددلكهللاودد  مهللألددتييفهللدأنددههللمددمهللمثددمهللباددكهللاعادداهللاو ايلددةهللعلددمهللوددبهلل
هلل هللصكداهلل ف اههلليكهللأتقوهلليهلليفهللم  هللي ادههلليا ادكهللاعاداهللاو ايلدةهللاديهلليصهللاحلد كمهللبادكهللفد  ل

هللياههللص هللاط هلل.هللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.
هلل

هللققهللفصـه))هلل
يكهللاعدددم كهللأ دداهللبلدد هللعفددبهللأدد  هللف ددنهللمق دديدههلل.هلليلدد هللمدد هلليصيهللماندد ههللهللحوالصــحي

مددددمهللاضعفدددد اهلليصهللاضيادددد  هلليللددددههللأناقدددد هللبددددههللصاوتقدددد بهلليفهللف يندددد هللفددددذههللاضزمنددددةهلليكهللاعلف عددددةهلل
تدددد   هلليفهللاعدددددم كهللصاعدددددم كهللأدددد   هلليفهللاعلف عددددةأهللي علفادددد هللضدددد ممهللصاعددددد ممهللكفادددد هلل

مدديا هللصاعلف عددةهلليفهللصف ددنهلل عددقهللعدد يهلليمدديبهللاعقددد لأهللمددكهلليكهللاضصدد هلليكهللاعدددم كهلليفهللاض
هللاضب اكأهللعلمهللاوا صوهللاآلكهللت ا  هم هلل.يمان   هللف ي  هللصاأ هلل.

ادددديهللاعقددددي هللةكهللاعددددد ممهلل هللأط عددددبهللفعلدددد ادهللا هللا اهللتاددددذبهللا  ددددتاف لهللمددددمهللواألقــــرب 
ضلددههللاضصدد هللصاعددد ممهللبدد  هللص هللأ دد بهللاطهللاع دد  هللا هللا اهللهلل-ييهللاودددميكهللفنددههلل-اضصدد 

هللتاذبهلليص ههلل.
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هللاعذيهللمآعههللاطهللاعا مهللعاميشهللاضدعةهلل.صحةهللضم كهللاةهي هللهللوالصحيح
يكهللكدد هللمددمهلليديهللفددمهللغدد ههللأقدد  هللي ددههللاع جدديقهللف اددههللبددههللاكهللتهللألددمهلل دد هلللددييهللح والصــحي

هللاعتربقهللبههلل.
هللصحةهللاعلف عةهلليفهللاحل صدهللصاعق  صهللعا شهللاو لكهلل.والصواب 
هللآلدموهلل.هلل-يفهللف هللاعلف عة:والضاب   هلليهن هللت اهلليفهللك هللأقل
اعلفادد هللبدد هللأ همددههلليكهللأييتهللءدد هللصجددبهللف اددههللصادديهلليلددههللاكهللمدد تهللاولفددي هللتهللأددربيهللواألقــرب 

هللمذابهللم عقهللصا تا بهللاععاخهللتقوهللاع أمهلل.
ا اهللبددد حهللاعددددد ممهللهلل-أقدددي :هلل-ييهللف هللاعددددم كهللصاعلف عدددةهلل-يفهللادددذاهللاع ددد  والضـــاب  

هللصا اهللب ايفهلل مةهللاولفي هللب حهللاعلفا هلل.
مدددددمهلليأاددددد هللف دددددنهللم دددددوللهللهلل-صدددددحةهللفقددددد هللاحلياعدددددةأهللصاعدددددد ب هللياهددددد هللأقدددددي :هللوالصـــــحيح

هللصهللاحل أ هلل.ي احت أهللصايهللل
هلليلههلل هللأعرت هللبض هللات  هللص هللات  هللف اهأهللصا  هللاواتربهلليق هللبض هللاتا هلل.والصواب 
هلليكهللمقتدنهللاحلياعةهلللق هللاحلقهللممهلل مةهللاتا هللاطهلل مةهللات  هللف اههلل.واعلم 

يلددههللعددااهللعلبددمهلليكهلل اد هللف ددنهلليباددههللا هللب ضدد ههللضلددههللمددمهللاعاقدديلهلليددلهللبدد هللمددمهللوالصــواب 
هللا لههللهبذههللاحلياعةهلل.

هللهلل- ولهللفن هللاعفقه لهللايهللممهللا تجمكهلل ل ةهللا ص :صاو
هلليكهللأليكهلل  دبا هللف نهللاعيي لهللييهللعااهللبفق هللمال هلل.هلل-اضص هلل:
هلليكهللأليكهللص د   هللبيف ههللييهللعااهللءم   هلل.هلل-اع   هلل:
يكهلل لددمهللج  ددههللاطهللجم دداهللاحللددمهللييهلل هللألدديكهللصدد أبهللجدد ههلليصهللألدديكهلليف هللهلل-اع  عدد :

هلل.ع مح  هللصحنيهلل عقهلل.هللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل
هلل

هللققهللفصـه))هلل
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يفهللاع دد اهلليلددههللجدد اههللبدداهللاولددد ماهللا هللصدد ح  هلليأدد هللأ امدد  هلليصهللأدد شهللأدددل  هللوالضــاب  
هلل...هللاحل أ هللققهلل.هللالصلح جائ  بني امل لمنيحل أ هلل))هلل
هللجيازهللاع  اهللمكهللاإللل بهللصاعيأ هللع ل   هللممهللفقيبةهلليهللتا طهلل.والصواب 
لدددههللأ ددداهللاإل دددق  هلليلددههللاكهللي دددق هللفندددههللباددضهللاعددد أمهللاحلددد  هللصيجددد هللف اددههلليلهللوالصـــحيح

هللصاعت جا هللعاميشهللاحل أ هلل.
يلددههللاكهللصدد حلههللفددمهللاعدد أمهللاوؤجددد هللب ادددههللأدد   هللي ع دد اهللصددحااهلل هللغ ددد بهللهللوالصــحيح

هللف اههلل.
يلددههلل هللوددديزهللع جددد بهلليكهلل دد  هلليفهللم لدددههللمددد هللأددد هللجبددد بههلليدددلكهلليادد هللصجدددبهللف ادددههللواحلـــ  

هللازاعتددهأهللصا هلليزاعددههللاحلدد كمهللا هلليكهللأ ددط ح هللف ددنهللاددولهللي ع دد اهللبانهمدد هللصددحااهلل.هللصي
هلليف مهلل.

هلل
هللققهللفصـه))هلل

يفهللف هللاحلجددد هلليلدددههلل جددد هللف دددنهللمدددمهلليفهللاحلجددد هللف ادددههللم ددد حةهلل  ع ددددةهلليصهللوالضـــاب  
هللباجحةهللص  هللا أن ههلليفهللكت بن هلل ياف هللاع ايقهللصي اا هللاعف صقهلل.

هلل  يتههللف نهللاوف اهللصعيهللبلهللألمهللاحل كمهلل.هللوالصحيح
صيمد هللأ لدههللهللاحلقاقهللفعقي هلليكهللممهلل  يفهللافل بههللصجبهللالظ بههللاطهللمالد سهللعآلأدةأهللواحل  

كم هللايهللاحل  هللاعايشهلليلهللصيهلل هللل بيهللممهلليأمهلليتياهللبههللص هلللد بيهللمد هللملدتن هللاحلد كمهلليفهلل
هلل عقأهللصك هلل اياجههللفم ههلل.

اكهللكد هللمددمهللامتندكهللمدمهلليدالهللاعياجدبهللف ادههلليللددههللودربهللف دنهلليداادههلليددلكهللهلل-أقدي :والضـاب  
هللمتا لهلل.هللف م ههللاحل كمهللء هللأ اههللمن     هللضلههللظ تامتنكهلل

افددلكهللاحلجدد هللأدد هللأعددته هللبدداهللاعندد سهلليددلهللأا م ددههلليأدد هللباادد  هللعددههللهللا ددتح   هللوالصــحيح
هللص هللا ال هللمنههلل.
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يكهللاودد  هللاعددذيهللأدددط ههللاوف دداهللعددااهللمدد   هللي ضددل هللك عدد ابهللاعدديتهللألددلنه هللص هللهللوالصــحيح
دابهللعههللا هللاوأهللصاع ا  هللاعيتهللأ  له هللص هلل ا  هللعههللا هللادوأهللصك ً دههللاعدذيهللألدتام ههللص هلل

هلليل هلل عقهلل هللأا هللم   هللي ضل هلل.هلليً هللعههللآ  هللا هللاذاهللصحنيهلل عق
يكهللاتجديبهللف ادههللعديهللت د وهلليفهللم عدههللباتدقهلليصهللا دةهلليصهللصد  ةهلليصهللص د هللصحنديهللوالصواب 

هلل عقهلليلهللأنفذهللاولهللممهللاذاهللاعت  وهللا هللإب كهللغ م اههللضكهللاحلقهللهلمهلل.
هلليكهللاع أمهللاوؤج هلل هلل  هللفعف اهلل.والصواب 
مد هلمهللصخي جدههللاعدييلهللفدنهمهللضكهللهلليكهللم هلليت فههللاع يبهللصاةنيكهلليللههللمدميكهللف اههلليفواحل  

هللاذاهللممهللف هللحتقاقهللاعا  هللصم اف سهللاو  ألهللاعا مةهلل.
يكهللاحلجدد هللف ددنهللاوف دداهلل تدد  هلليفهلليلددههللاطهللألددمهللاحلدد كمهللصيمدد هللاحلجدد هللف ددنهلل والصــواب

اعلفاههللصاع غ هللصاةنيكهلليللدههلل هللأفتقد هللاطهللألدمهللأد كمهللبد هللمد هللمد هللباد هللاعلدف ههللصب دغهلل
هللاحلج هللم  ا سهلل.هللاع غ هللباا ا هللصفق هللاةنيكهللالفق

اض هلليددددلكهللتهللأيجدددد هللي ر ددد  هللي عق أددددبهللمددددمهللف دددد  تههلل يكهللاضأدددقهللبددددي أتهموالصــــحيح 
هللبع  هللاعا اعةهللصا هللي  ح كمهلل.

صيهلليف دددمهللجددديازهلل بددداهللاضضدددحاةهللفدددمهللاعاتدددامهللمدددمهللم عدددههللضلدددههللاكددد اشهللعدددههللصا سهللواألقـــرب 
هللعق  دددههللصيادددههللاد ددد  هللاعلددد صبهللف دددنهللبصأدددهأهللصيادددههللتلماددد هللعع( ددداتههللبددداهللي  الدددههللأددد هلل 

هلل اهللةلههلليلقصهللمنهمهلليصهلليلههللف جههللفمهللاعقا شهللء هللأقيميكهللبههلل.
صيلهللاعاتدددامهللأتجددد هللعدددههللجمددد   ،هللا هللاكهللكدد كهلليقددد ا هللي ا كددد هللصعلدددمهللفواددد صوهللهلليمدد هللوالصـــحيح
هلل.هللهللومن كان  نياو فلي تعفف ومن كان فقرياو فليأكه ابملعروفهللعقيعههللتا طهلل

هللمد  هللاع دغ هللصاةنديكهللصاعلدفاههللاعذيهلل اقهللياههلليلههلل ويزهللع ييلهلليكهللأت د وهلليفهللواحل 
ا هللءد هللادديهللاضأددبهللهلددم،هللصبندد لهللف اددههللياجدديزهللعددههللباددكهللفقدد بهللاعاتددامهللصحندديههللاكهللبييهلليفهلل عددقهلل

هللم  حةهلل.
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يلدههللفندد هللا  دتلوهللبداهللاعددييلهللصاعاتدامهللصحنديههلليفهلل دد بهللاود  هللصاعنفقدةهلليصهلل دد بهللهللوالصـواب
غددد ههلل هللحةهللاعت ددد هلليددد عقي هلل دددي هللاعدددييلهللباماندددههللضلدددههلليمدددا،هللصاوددد  هللأ ددد هلليفهللأددد ههللو ددد 

هللو  حتههللايهلل.هللصيهللببن هلليف نهللصهلليف مهلل.
هلل

هللققفصـه))
هلليفهللاعيك عةهلليهن هللت اهلليفهللك هللأقهللت   ههللاعنا بةهلل.هللوالضاب هلل

هللدا هللف نهللاإل كهلل.هللوالصحيح هلليصيا ل هللصحته هللبل هلل ي ل
يلددههلل ودديزهللع يكادد هلليكهللأيكدد هلليامدد هللصكدد هللياددههللا هللإب كهلليصهللفدد وهلل هلل ددام هللا اهللهللهللوالصــحيح

هللفانههللخب يصههلل.ك كهلليفهلليم لهللبصفايفهللياههلل
يكهللاعيكاددد هللأناددده هللفعادده هللصعددديتهللأا دددمهللا هلليفهلليمددد لهلل ددد هللفقددد ههللص اح ددد هللضددد بهللهللواألقـــرب

هللبفل(هأهللصاذاهللمذابهللص  هللباهللممهللفهعههللمط ق  هللصباهللممهللتهللأاهعههللا هللبا مههلل.
ضكهللاضمددداهلليكهللمددد هللت ددد هللباددد هللاعيكاددد هللبدددلهللتاددد لهللص هللتفددد أ هلليللدددههلل هللأددددمنههللوالصـــواب 

هلليهلليصهللاعتف أ هلل. أدممهللت  هللاعااهللا هللفعتا 
هلليهنم هللا اهللا ت ف هلليفهلل  بهللاعت  هللي عقي هلل ي هللاعيكا هللبامانههللضلههلليماهلل.هللوالصواب
يكهللممهللصك هلليفهللبادكهللادولهللي دههلليكهللباادههللعنفلدههلليصهللصعد ههللفواد صوهللا هلل دعاد هللهللوالصحيح

هللمثةهلل مةهلليصهللحم فسهلل. نكهللممهللاذا،هللصايهلليما،هللم تهلل ناههللاويك هللممهلل عق،هلليصهللك كهلل
هلليكا هلليفهللاعنل جهللصاعطللهللصاع جاةهلل.صحةهللاعتهللوالصواب

هلل
هللهلل
هلل
هلل
هلل

هللققفصـه ))هللهلل
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هللاعذيهلل هللاقهللياههللأ مةهللبفهللاعفد هلل.هللوالصواب
هلليكهللاعا ةهلليفهللاعنق أمهللمط قهللاع مناةهلل.هللوالصواب
هلليكهللاعا ةهلليفهللاضصن وهللاضبباةهللا  تا تهللصاعلا هلليصهللاعيزكهلل.هللوالصواب
كد عاملتهللاعيب ادةهللهللهللئ  هللمدمهللادذههللاعا د هللاع بيأدةجد لكهللاعد فهلليفهللكد هللم  مد هللاداهللوالصـواب

هللصاضبزهللصاحل  ةهللصأبهللاع ا دهللصحنيا هلل.
يلدددههللا اهللاحتددد هللاودددناهللكدددربهللبدددربهللصمددد هللبتمددد هللصادددا هللبعدددا هللصم ددداهللء ددداهللص ادددبهللهللوالضـــاب 

اعتم  ددد هللصاعتقددد أضهلليفهللهلل-بددذابهللصيددددةهللبفددددة،هللصجدددبهللع دددحةهللادددذههللاع  دعدددةهللاععددد   ك:
،هلليدد عنجاهللجم دداهللاعاقدد ،هللصا اهللا ت فدديفهللاضجندد سهللمددكهللاتفدد لهللاعا ددةهللاع بيأددةهللكتمدد هللبعددا 

تت ددد هللعلدددمهللاعا دددةهللاع بيأدددةهلليهمددد هللصاأددد س،هللصكدددربهللء ددداهللصكدددذابهللبفددددة،هللصجدددبهللع دددحةهلل
اذههللاو  دعةهللا  هللصاأ هلليق هللصايهللاعتق بضهلليفهللجم داهللاعاقد ،هللصيمد هللا اهللا ت فديفهللاعا د هلل
يصدددددل هلليللدددددههللعددددديزهللاو  دعدددددةهللمط قددددد  هللكفددددددةهللبعدددددا ،هلليدددددلهللأعدددددرت هللاعتم  ددددد هللص هللأعدددددرت هلل

هللهلل هلليللههللف اه هللأ صبهللف هللاع فهلل.تق بض،هللي يهمهللاذههللاحل  تهللاع لاع
يكهللاحل أ هللفحل أ ،هلليصهللييهللادولهللمدمهللاواد دكهللغد هللاعدذابهللصاعفددةهلل د هللبادكهللهللوالصحيح

جبنلددههلليللددههلل بفهلليفهلل عددقهللضكهللاحل أدد هللص دد ا هللاوادد دكهلل حتمدد هللف ددةهللمددمهللاعا دد هللاع بيأدددةهلل
هللا  هللاعذابهللصاعفدةهلليق هللعا ةهللاع مناةهللصم هللأق سهللف اه هللممهللاعاملتهللاعيب اةهلل.

يكهللفم ددددةهللكدددد هللب دددد لهللجددددناهلل دددد ص،هلليدددد ع ل هللاعلددددايديهللجددددنا،هللصاعدددد ص بهللهلليحوالصــــح
اضم ألددوهللجددنا،هللصاوناددههللاو دد يهللجددنا،هللصاع دد سهللاعلدديبأةهللجددناهللصالددذا،هللصبندد ل هللف اددههلل

اادرت هللاعتم  د هللصاعتقد بض،هللصا اهللبااديفهللبغد هللجنلده هللاادرت هلليل اهللباايفهللاعام دةهللجبنلده هلل
هللاعتق بضهلليق .
هللأ مةهللباكهللاعاانة.هللوالصحيح
عتفددد جهللصاوددديزهللصاع مددد كهللاع طددداخهللصاعطمددد  مهللصاعربتقددد  هللصاوددديزهللصحنياددد هللمدددمهلليكهللاهللوالصـــحيح

هللاعفياكههلل و يهللياه هللاع ف.
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جدديازهللباددكهللاعادد الهلليامدد هللدصكهللمخلددةهلليص ددقهلليصهلليفهللمدد شهللمخلددةهلليص ددقهللحلدد أ هللهللوالصــحيح
هللزأ هلليفهللاع حاحاهلل.

جدد اهأهلليددلكهللكدد كهلليفهللأدد صدهللفم ددةهللاع  دد هللصجددبهللاعتم  دد هللصاعتقدد بضأهللصاكهللكدد كهللهللوالصــرف
هلل ةهللصفم ةهللصجبهللاعتق بضهلليق هللصيم هللاعتف ض هلليج اههلل.باهللفم

اوهددد هللفعتم  ددد هللكددد عا مهللفعتف ضددد .هللصيهللببنددد هلليف دددنهللهلل-يفهللف هللاعددد فهللأقدددي :والضـــاب  
هللصيف مهلل.

هلل
هللققهللفصـه))هلل

هلليصهللوالصواب  جيازهللفق هللاولد   سهللصاوهابفدةهللجبدهللهللما ديشهللمعد قهللتد هللخيد  هللمنهد هللمدمهللأدبل
هللمث هللصحنيههلل.
اعن ااددةهللفنهدد هللا دد هللأدد ادهللهبدد هللاولدد   سهللصاوهابفددةهللاعظ وددةهللاودد ا سهلليكهللمدد صبدهللمددمهللاضدعددةهللواحلــ  

صاعيتهللأليكهللم هللع ا م هللياه هللماان  هللكهذاهللاوهلهللممهللاضبضهللبااندههللضلدههلل د هلل خيد  هلليادداكهلل
أقددههللصأددذابهللجهدد ههللصتا ددهأهلليددل اهللكدد كهللاوددهلهللمااندد  هلليددلهللت دداهللصا اهللكدد كهللمعدد ف  هللحمدد دا هلل

ص دد هللتقدد بهلليفهللاعقيافدد هلليكهللاومددكهللبدداهللهلليت دداهللصاددذاهللاعقددي هللادديهللاعددذيهللومددكهللبدداهللاضدعددة
هللاضدعةهللصاجبهللم هلليملمهلل.

جدديازهللاولدد   سهللف ددنهللكدد هللاددج هللعددههللمثدد هللك عتفدد جهللصاودديزهللصاعربتقدد  هللصحنيادد هللص هللهللوالصــحيح
هللخيتصهللجيازا هللفعن(ا هلليق هلل لي  هللع اصدهللبأمهلليهللاوماكهللبمحةهللصا اةهلل.

هللأد  هللف دنهللمق ديدا والصواب  هلليصهللفد ول هلليصهللياد ل صاع دحااهللهللصحةهللفق ا هللبلد هلل دي ل
يكهللاعا م هللا اهللت كهللاعامد هللمدمهلللفلدههلليللدههلل هللألدتحقهللادائ  هللمدمهللاضجد سهللص هللأاطدنهللادائ  هلل
يب ا هللا هللم هللمسحيفهللبههلللفاهللاو عقهللف تا بههللممهللغد هللاج د بهللضكهللاودؤمناهللف دنهللاد  همهلل
صاعا مدد هللتهللأقددمهللءدد هللااددرت ههللف ددنهلللفلددهأهللصامدد هللا اهللكدد كهللاعفلددخهللصدد بهللمددمهللب هللاضبضهلل

هلللكهللاعا م هللألتحقهلليج سهللاو  هلل.ص  هللمدنهللص يفهلليفهللاعام هللي
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صددحةهللاولدد   سهللف ددنهللاع مدد سهللاويجدديدسهللا اهللبقددوهللفمدد هللتهأدد هللبددههللاع مدد سأهللييهللتهللهللوالصــحيح
هللألم هلل يا هللص هلللدجه هللبا هلل.

يكهللاولدد   سهللمددمهللاعاقدديدهللاودد اهسهللييهللودديزهللعلدد هللصاأدد هللمددمهللاوتا  دد أمهلليلددخهللهللوالصــحيح
هللاعاق هللعلمهللف نهللاعتف ا هللاعذيهلل  قهلل   هلل  ا هلل.

اعا مدد هللأ همدههللعدد ههللاددذههللاع مدد سهللمجاددكهللمد هللأقتددداههللفدد وهلليادد هللاعفلأددةهلليفهللهلليكوالصــواب 
اددددددذههللاع مدددددد سهللخب يصدددددده أهللصعدددددديهللتهللأعدددددد  هللخب يصددددددههلليفهللاعاقدددددد أهلليددددددلكهللاوادددددد صوهللف يدددددد  هللهلل

هللك وع ص هللا    هلل.
يفهللاوهابفددةهلليلدههلل هللأعددرت هللع ددحته هلليكهللألدديكهللاع ددذبهللمددمهللب هللاضبضهلل ليدد  هللوالصــواب 

مددددمهللدعادددد هللص هلللا ددددمهللدعددددال هللأ  دددديفهللاددددذههللهللع ظدددد ا هللمددددمهللاوددددذابأهللضكهللاععدددد  هلل بدددد هللعدددده
زأدمهللصابدمهللاوديزيهللصاععداخهللتقدوهللاع فييهللي ضصد هللف مدههللصا تد بههللاوييدقهللصاععد بجهللصابدمهللبهلل

هللاع أمهللصص أبهللاعف اقهللصص أبهللاإلل  و.هللصيهلليف نهللصيف مهلل.
هلل

هللققهللفصـه))هلل
هللف نهللمق يدا هلل.والصواب  هلليصهلليا هللدا ل هللصحةهللفق هللاإلو بسهللبل هلل ي ل

جددديازهللاإلوددد بسهللا هللمددد هلل لدددنهللفدددمهللف ددد اع محمهللبدددمهللاضصدددمهللهللص ددد هلليمجدددكهللياددد هللاعا دددمهللف دددن
صعددااهللبعددولهللضلددههلليصددمهللفددمهللاحلددقهللصجم لددبهللوددذابهلليادد هللاعلددنةهلليهدديهللادداخهللاواتهعددةهلليفهلل

ادذاهللا دت ن لهللمنقطدكهللهللهللقيمجدكهللياد هللاعا دمهللا هللاضصدمهللهلل)ص تهأهللي(ليههللعااهللبعولأهللص ييل
هللكقيعقهللد  هللاعطل هللا هللمح با هللصيهللاولتا كهلل.

ع مدد يسهلليكهللتددؤج هلللفلدده هللع امدد هللإب كهللاعددييلهللاكهللتهللتلددمهلل اتهللزص هلليلددههللودديزهللهللوالصــحيح
هللصاكهلل هللي ل لههلل.
يلددددههلل هللودددديزهللأتجدددد هللاحلدددد ليتهللصاعدددد ك كهلليصهللاعدددد ابهللوددددمهللألددددت( مه هلليفهللحمدددد شهللهللوالصــــحيح

هللصاإلو بسهللف  ةأهللضكهللممهللا ص هللصحةهللاعاق هللافأةهللاعنفكهللاوق يدهللممهللاإلو بسهلل.
هللجيازهللاو بسهللهللاو ح هلل.هللوالصحيح
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هلليازهللاو بسهللكتبهللاعا مهلل.جوالصواب 
يفهللف هللاإلودد بسهلليكهللكدد هللاددوللهلل دد شهللبااددههللحتدد شهللاو بتددهأهللا هللاحلدد هللصاعي دد هللصيشهللوالضــاب  

هللاعيع أهللصم هللف اهلل عقهللت هلل  شهللبااههلليللههلل هللت اهللاو بتههلل.
اكهللا ت ج هللفد مل هللعامد هللمااند  هللصتهللألدمهللعدههلليج تدههللي دههلليجد سهللاو د هلل ليد  هلليلههللهللوالصحيح

هللم هلل.ومهلليبط هللاعاق هللبانه
هلليلههلل هللويزهللا تئج بهللاعفح هللع د ا هلل.هللوالصحيح
يلههللويزهللع ملت ج هلليكهللأؤج هللاعااهللاوؤج سهللومهللألد صأههلليفهللاعدد بهللصيد,هللمندههللهللوالصحيح

هلل هللياممهللأهأ هللف اههلليفهللاعد بأهللا هللإب كهللاو عقهللاضص وهلل.
هلل-يام هللوبهللف نهللاودؤج هللصاولدت ج هللمد هللأقتدداههللاعاد وهللضكهللاعق فد سهللتقدي :هللوالصحيح

هلل.هلل}هللعالة ثكمةالهلل{
هلليكهللاإلو بسهللتنفلخهللبل هلليم لهللأتاذبهللماههللا تاف لهللاونفاةهلل.هللوالصحيح
يكهللاضجدد هلل هللأدددممهللمدد هللت دد هللبادد ههللبددلهللتادد لهللص هللتفدد أ هلل دديال هلليكدد كهلليجدد ا هللهللوالصــحيح

هلل  ص  هلليصهللمعرتك  هللضلههلليماأهللصاضمن لهلل هللأدمنيكهللت  هللاعااهللبلهللتا لهلليصهللتف أ هلل.
ملدد بقةهللاخلادد هللصاإلبدد هللصفعلدده شهللصبلدد هلليمدد لهللأادداهللهللجدديازهللي ددذهللاعلدد قهللف ددنهللوالصــحيح

هللف نهللاوه دأهللصب هللصيفهللك هللم هللع  أمهللياههللم  حةهللباجحةهلل.
فد شهللااددرتا هللات دد هلليامد هللودديزهللياددههللادد ف  هللي دذهللاعلدد قهللضكهللا اددرتا هللألددمهللهللوالصــحيح

ادد فوهللصاضألدد شهللاععدد فاةهللتفتقدد هلليفهلل  ي دد هللعردعددةهللاع ددحاحةهللاع دد  ةهللص هلللا ددمهللدعددال هلل
هللات  هلل.أيجبهللاد   هلل
فددد شهللاادددرتا هللاحتددد دهللاو كددديباهللص هللاعلدددلأاهللضكهللاضدعدددةهلليفهللاوددديازهللصبدتهللهللوالصـــحيح

مط قددةهللصاضصدد هللبقدد لهللاوط ددقهللف ددنهللا ل ددههللص هللأقادد هللا هللبدد عا أهللص هلللا ددمهللدعددال هللأيجددبهلل
هلل عقهلل.

يكهللاعا بأددددةهلل هللتدددددممهللا هللفععدددد  هللضكهللاولددددتا هلليمدددداهللصاضمدددداهلل هللضددددم كهللوالصــــواب 
هللصهللفعتف أ هلل.ف اههللا هللفعتا يهللي
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يلدددههللا اهللا ت ددد هللاواددد هللصاولدددتا هلليفهللبدهللاعاددداهللص هللباندددةهللبانهمددد هلليددد عقي هلل دددي هللهللوالصـــحيح
أن مـن قــبض اواد هللباماندههللضكهللاولدتا هلل د ضهللاعادداهللحلدبهلللفلدههللص د هللتقدد بهلليفهللاعقيافد هلل

هلل.هللالعني حلظ اف ه فإاه ال يقبه قوله يف الرل إال ببينة
اولدددتا هللضكهللادددذاهللاددديهللمددد هللأقتدددداههللاعاددد وهلليكهللمؤلدددةهللاعاددداهللاولدددتا بسهللف دددنهللوالصـــواب 

هللصاعا دسهللحملمةهلل.هللصيهلليف مهلل.
هلل

هللققهللفصـه))هلل
يكهللاعغ صبهللأدممهللت  هللاعااهللمط ق  هللصعيهللبلهللتف أ هللضكهللأ ههللف دأدةهللظ ودةهللوالصواب 

هللج ا سهلل.
هلليكهللاع دهللا اهللا تدنهلليج ههللي ضج سهللف نهللاعغ صبهلل.هللوالصحيح
هللصجي هللبدهللاعااهللبهلد  هللمط ق  هلل.هللوالصحيح
بطددلكهللمجاددكهللت دد ي تهللاعغ صددبهللاحللماددةهللي دديهلليلددههللفقهللاعادداهللاوغ دديبةهلليصهللهلليحوالصــح

صا هدد هلليصهلليص فهدد هلليصهللت دد لهللهبدد هللصحندديههلليلدد هلل عددقهللت دد وهللف دد هللضلددههللصدد بهللمددمهللغدد هلل
م عددقهللع ادداهللص هللادديهللمدد  صكهللعددههلليصددل هلليفهللاددذاهللاعت دد وأهللعلددمهللاكهلليجدد زهللاو عددقهللاددائ  هلل

حلددقهللأقددههللص دد هللي ددقطههللهللص دد هللمددمهللاددذاهللاعت دد ي تهللبطيافاددةهللصبددلهللاك ااددةهلليددلهللةسهللضكهللا
هلل.هللأن من كان احل  حقه فله إسقاههتق بهلليفهللاعقياف هلل

لـيس لعـرق يلههللأ هشهللاعغ صبهلل  كهللم هللغ  ههلليفهللاضبضهللاوغ يبةهللحل أ هلل))هللهللوالصحيح
ققهللصعددديهللك ددد هلليضدددا وهلليضدددا وهلل امدددةهللاضبضأهللصا اهلللق ددديفهللاضبضهللهبدددذاهللهللظـــامل حـــ 

هللاعغ سهللصاعق كهللياجبهللضم لههللف نهللاعغ صبهلل.
هللممهللء  ه هللاكهللتيي هلليل اهللتاذبهللي  عقامةهلل.صاو  ا تهللتد
يكهللمددمهللغ ددبهللمدد   هللمثهلل  هللصتاددذبهللف اددههللما يددةهللببددههللص هللأادد وهلليأدد ا هللمددمهللهللوالصــحيح

صب تدههللاكهللف ددمهللالددههللمدد تهلليات دد لهللبدههللفعناددةهللفددمهللببددههللصل جدديهللعدههللاوغفدد سهللمددكهللصدد لهللاعتيبددةهلل
هللصك  سهللا  تغف بهلل.هللصيهلليف نهللصيف مهلل.
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هلل
هللققفصـه ))هلل

هلل طهللاععفاةهللف نهللاعفيبهللمكهللف شهللاو لكهلل.اكهللا لهلليهللتاهللوالصحيح
هلليلههلل هللافاةهللعل ي هللف نهللمل مهللضكهللاإل لشهللأا يهللص هللأا يهللف اههلل.هللوالصحيح
هلليكهللك هللأا ةهللأق  هللهب هللا ق  هللأقهللاععفاةهلليهوهللف  ةهلل.هللوالصحيح
اجلــار   دديتهللاععددفاةهللودد بكهللا اهللكدد كهللبانددقهللصبانددههللمنفاددةهللمعددرتكةهللحلدد أ هلل))هللوالصــحيح

هللققهلل.هللأح  بشفعة جاره
يكهللاععدد أقهللا اهللا ددتئذكهللادد ألههلليفهللاع اددكهلليدد  كهللعددههللصبادد هللاع اددكهلليبادهللاععدد أقهللصــواب وال

يكهللأي ذهللل ابهللا ألههللفععفاةهلليلههلل هللأدقهللعدههلليفهلل عدقهللضلدههللي كهلليص  هللصادذاهللمقتددنهلل
هللألمهللاعع قهللص هللما بضهللعههللبيجههللصايهللاع يا هللاوقطيقهللبههلل.

هلليف مهلل.هلليكهللأقهللاععفاةهللأيب هللاكهللم تهللاععفاكهللبا هللاوط ع ة.هللصيواألقرب 
هلل

هللققهللفصـه))هلل
هللص  هلليمجكهللاعا م لهلليكهللاويدقهلل هللأدممهللت  هللاعااهللا هللفعتا يهللصاعتف أ هللضلههلليما.

يكهللص أبهللاعيدأادةهللا اهللفداهللحلفدبهللصدأاتدههللملد   هللي(د ع هللاوديدقهلليحفظهد هللهللوالصحيح
يفهللغد ههلليت فديفهلليللدههللأدددممهللا هللا اهلليأ زاد هلليامد هللادديهلليأفدبهللهلد هللتدد هللفانهد هللعدههللصدد أ ه هلل

هلل.
 هللا  ددتلوهلليفهلل ددد بهللاعيدأاددةهلليصهلل دد بهللاعت دد هلليدددلكهللاعقددي هلل ددي هللاوددديدقهللفنددهللوالصــحيح
هللبامانههلل.

يكهللممهللت  وهللفعيدأاةهللةيهللليقهللممهلليلياقهللاعت د وهللمدمهللغد هللا كهللصد أ ه هللوالصواب 
هلليت فيفهللبذعقهللاعت  وهلليدم هن هللف نهللاويدقهللضلههللمتا لهللبذعقهللاعت  وهلل.

هللصا لههلل.يلههلل ويزهللا  رتاضهللممهللاعيدأاةهللا هللبا مهللص أ ه هللهللوالصحيح
هلل
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هللققهللهللفصـه))هلل
يفهللزم لن هللاذاهلليكهللم دقهللاضبضهللاواتدةهللفإلأاد لهلل هللبد هللعدههللمدمهللا كهللاحلد كمهلليصهللهللوالصحيح

هلل ا ههللصاضلظمةهللتنصهللف نهلل عقهلل.
يكهللاإلأاددد لهللم جادددههللع اددد وأهلليمددد هللفددد ههللاعاددد وهللاأاددد لهللعدددربضهللاواتدددةهلليهددديهللوالصـــواب 

هللاأا لهللصم هلل هلليلهلل.
  هللتهللفددد دهللأف اددد هللصأددد ميهللاع ئددد هللاو أددد سهلليكهللأددد ميهللاع ئددد هللاعق  دددةهللمخلددديكهلل بافدددوالـــراجح 

هللل  هلل عقأهللييهللممهللك هللاويالبهللأي هللاع ئ هلل.
جديازهللا طدد قهللاإلمدد شهللاضبضهللاواتددةهللتهلل ااهدد هللعلدمهللألدديكهللاددذاهللاإل طدد قهللبقدد بهللهللوالصــحيح

هللم  هللألتطاكهللاأا ؤههلل.
ص  هلل ك هلليبديهللاعا د سهلليلدههللمد ف مهلليأد ا هللمدمهللاولد ماهلل د  هللءندكهللاجد بسهللاإل ط فد تهللأد هلل

هللفالصـواب هللزم لههللي بتد قهللاعقدي هللباد شهللاوديازهلليدل اهللكد كهللاخلدلوهللًبتد  هللأ  هللباضهلليا
جدديازهللاجدد بسهللاإل طدد قهللوددمهلل ااددهأهللضكهللمددمهللجدد زهللعددههللاعت دد وهلليفهللاددولهللجدد زهللعددههللاعتيكادد هلل

هللياههللصج زهللأتج ههللومهللأقيشهللء هلليصك هللاعاههللياههلل.
هللاو د حةهلليفهلل عدق،يلدههللوديزهللعدييلهللاضمد هللاكهلل مدوهللم افدوهللاولد ماهللا اهللبييهللوالصواب 

علددمهللألددديكهلل عدددقهللاحلمددنهللمؤ تددد  هلل هللداامددد  هللألدددبهللاو دد حةهللاععددد فاة.هللصيهللببنددد هلليف دددنهلل
هللصيف مهلل.

هلل
هللققهللهللفصـه))هلل

جدديازهللاعتقدد  هللاع قطددةهللوددمهلليمددمهلللفلددههللف اهدد هللص ددييهللف ددنهللتا أفهدد هللصا هلليدد عرتكهللوالــراجح 
هللييد هللفن هلليق هلليأ هللاذأمهللاعع  اهللضهن هللليقهللص أةهلل.

وال عـه ســاقطها إال ا هللونعد هللحلد أ هلل))هلليكهللعقطدةهللاحلد شهلل هلل د هللاعتق  هدد هللوالصـواب 
هللققهللص هللأ هللعتا أفه هللب هللأا يه هلليب هللدا ههلل.ملنشد 
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وعرفهـــا يكهللتا أفهددد هللع يجددي هللصاعفيبأددةهللباددد هللاعتق  هدد هللضكهللاضمددد هلليفهلل يعددههلل))والصــواب 
األمـــر املطلـــ  عــن القرينـــة يفيـــد هلل-ققهللأفاددد هللاعيجددي هللصاعفيبأددةأهللصاعق فددد سهللتقددي :هللســنة

هلل.هللهللالوجوب والفورية
مـــن رـــع رجـــالو ينشـــد أـــالة تا أفهددد هلليفهللاولدددج هلليددد ةهصشهللبدددههللأ متدددههللحلددد أ هلل))هللهللصيمدد 

أن النهـي يفيـد ققهللصاوتقد بهللهللابمل  د فليقه ال رل ا   عليك إن امل اجد مل تبى  ذا
هلل.هللهللالتحر 

يكهللاع قطددددةهللا اهللت فدددديفهلل  دددد هللاحلددددي هللبددددلهللتادددد هللص هللتفدددد أ هلليددددلهللضددددم كهللف اددددههللهللوالصــــحيح
يا هللاعددديتهللمتندددكهللمدددمهللصدددغ بهللاعلددد  قهللك إلبددد هللصاع ددديبهللصاع قددد هللاعددددصاةدددهصشهللبدددههللبدددلهللادددقهلليكهلل

...هللهللمالـــــك و ـــــااعل دددد بهللصاخلادددددي هللاعل دددد بهللصحنياددددد هلليلدددددههلل هللودددديزهللاعتق  هددددد هللحلددددد أ هلل))هلل
هلل.هللاحل أ هللقق

هلل
هللققهللفصـه))هلل

هللاوقطيقهللبههلليكهللي ذهللاع قا هللي ضهللكف أةهلل.والصواب 
يكهلليكهللاعطفددد هللاعدددذيهللظددد هللفدددمهلليا دددههللعدددااهللب قدددا هللبددد هللاعياجدددبهللف دددنهللصاعددد ههللوالصـــواب 

هللأ ح هللفمهلليا ههلليصهللأل مههللومهللأتيطهلل عقهلل.
يلدددههلل لدددمهللعدددههللفحل أدددةهللضهنددد هللاضصددد هلليفهللبدددإهللآدشهللصاضصددد هللاددديهللاع قددد لهللف دددنهللوالصـــواب 

هللاضص هللأ هللأ دهللاعن   هلل.
يكهللمجاددكهللمدد هللف اددههللصمدد هللصجدد هللماددههلليصهلل  أ دد  هللمنددههلليصهللمدد يي  هللحتتددههلليهدديهللعددههللضكهللوالصــواب 

هللاذاهللايهللاضص هلل.
صجددددد هلليفهللدابهللاإل دددددلشهلليصهلليفهللدابهللغ عدددددبهلليا هددددد هللهلليلدددددههلل لدددددمهللإب دددددلمههللا اوالصـــــواب 

اولدد ميكأهللصيمدد هللا اهللصجدد هلليفهللدابهللاعلفدد هلليصهللدابلهلليك دد هلليا هدد هللاعلفدد بهلليللددههلل لددمهللبلفدد ههلل
هللت ا  هللع  ابهلل.
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يكهللاب ددههللاكهللمدد تهللصعددههللمدد  أهلليصهللدأتددههللاكهللافتدد يهللف اددههللافتدد الهللأيجددبهللاع أددةهللوالصــواب 
هلليم هللعههللصدأتههللع ايفهللم  هللاول ماهللضلههلل هللصاب هللعههلل.

يلدههللاكهللادفدد ههللبجدد هللصاأدد أهلليصهللامد يسهللصاأدد سهللصهلدد هللزص هلليللددههللأ حدقهللءددمهللادفدد ههللبددلهللحلــ  وا
هللبانةهللضكهللاعع قهللأتعيوهللع  يتهللاعنلبأهللاذاهللا اهلليملمهللصحةهللاع فييهلل.هلل

اكهللادفدد ههللمج فددةهلليكهللأقدد شهللصدد أبهللاع انددةهلليللددههللتهللتلددمهللبانددةهللي واتمدد هللاحل  ددههللوالصــواب 
هللاعق ية.هللصيهللتا طهللصيف مهلل.هللقتههللبهءمهلليحل

هلل
هللققهللفصـه يف الوقف)هلل)

هللف شهللصحةهللاعي  هللف نهللباضهللاعيب ةهللدصكهللبادهمهلل.هللوالصحيح
هللصحةهللاعي  هللف نهللاعنفاهلل.والراجح 
هلليكهللا  هللاعيا  هللكع  هللاعع بقهلليفهللاعفهمهللصاع  عةهلل.هللوالصحيح
هللصحةهللص  هللاععولهللاعذيهلل هللأنتفكهللبههللا هللبذا  هللفانههلل.والراجح 
جددديقهلليادددههللباددد هللعهصمدددههللادددذاهللاددديهللاوقطددديقهللبدددههلليكهللاعي ددد هلل هللوددديزهللباادددههللص هللاع هللوالصـــواب 

هللاضص .
يلدددههللاكهللتاط ددديفهللمن يادددههلليللدددههللأ ددد قهللصأ ددد وهللمثندددههلليفهللم  دددههلليصهلل  أ ددد  هللمندددهأهللبددد هللوالـــراجح 

اعدد اجاهلليأددد  هلليلددههللودديزهللاب اعددههلليصهلللق ددههللمدد هللادديهلل دد هللمنددههللع م دد حةهللاع اجحددةأهللا اهللكدد كهلل
هللغ ههلليص اهللصيلفكهللع مي يوهللف اهم.هللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.

هلل
هللققهللالوصيةفصه يف ا بة و ))هلل

يلههلل ويزهلل  ي هللاهل أدةهللمدمهللاد(صهللأعدفكهللعدههللفند هلل يهلل د ط كهلليصهلليكهللأ يدكهللوالصواب 
فندددههللمظ مدددةهلليصهلليكهللأيصددد هللاعادددههللأقدددههلليصهلليكهللأيعادددههللص أدددةهللا اهللكددد كهللملدددتحق  هللعدددذعقهللضكهلل

هلل عقهللوبهلليا ههللبلهللمق ب هلل.
هللصحةهللاهل ةهللما قةهللبع  هللا هلل هللم لكهلل.والصواب 
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 هللعددددههلليصهلليفادددد سهللاعيااددددبهللضكهللاضصددددد هلليفهللصددددحةهللاهل ددددةهللمؤ تددددةهلليفادددد سهللاويادددديهللوالصــــواب 
هللاعع ص هللاحل هللصا ت با هللاععاخهللتقوهللاع أمهلل.

هللاوقطيقهللبههللصجي هللاعتليأةهللباهللاضص دهلليفهللاهل ةهلل.هللوالصواب
هللأ أ هللصحااهللب هللمتيات هلل.ققهللهللال وصية لوار يكهللأ أ هلل))هللهللوالصواب
هلليكهللاعيصاةهللع ياب هلل هللت اهللا هللا اهلليج زا هللاعيب ةهلل.هللوالصواب
للدد كهللتندديقهللمددمهللاعيصدداةهللعرجندديبهللةك دد هللمددمهللاع  دد هللا اهللكدد كهللعددههللصب ددةهلليكهللاإلهللوالصــواب

هللي م هللممهلل هللصاب هللعههلليلهللأارتضهللف اههلليام هللأ نكهلليفهللم عههلل.
عهصشهللاعيصاةهللصصجيهب هللف نهللممهللف اههللأقديلهللع غد هلل تدداكهللعديهللتهللأيصدوهللضكهللهللوالصواب

هللم  هللأتمهللاعياجبهللا هللبههلليهيهللصاجب.هللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.
هلل
هلل

هللققهللرائـضكتاب الف))هلل
هللققهلل.هللوإمنا الوال  ملن أعت يكهللاعي لهلل هللأيب هللحل أ هلل))هللوالراجح 
هلليكهللاعتح ع هللصاويا سهللصاوا   سهللعاليفهلل     هللعإلب هلل.والراجح 
هلليكهللا لشهللا(صهللف نهللأ أقهللعااهلل     هللعإلب هللمنههللعا شهللاع عا هلل.والراجح 
 عدددقهللك هددد هللهلليكهللا عتقددد  هللعدددااهلل ددد    هللعدددإلب أهللصاضأ دأددد هللاعددديابدسهلليفهللايددد دسوالـــراجح 

هللضاافةهلل هللتقيشهللهب هللاحلجةهلل.
ص اددددبهللغ عددددبهلليادددد هللاعا ددددمهللاطهلليكهللاعقتدددد هللمدددد لكهللمددددمهللاإلب أهللصعلددددمهلل دددد ع هلليفهلل عددددقهلل
اخلددياب هللصتدد صيهللاو( عفددةهللفددمهلل دداا هللبددمهللاولددابهللص دداا هللبددمهللج دد أهللصاعدد اجاهلليكهللحتقددقهلل
اخللوهللايهللاونكهللبههللبلهللاقهللصاض   هللصاضأي هللع  م لهللايهلليكهللاعقتد هللاود لكهللاديهللاعقتد هلل

كهللصادديهللمدد هلليصجددبهلل   صدد  هلليصهللدأددةهلليصهللكفدد بسهللصادديهللاعامدد هللصهللادد ههللاعامدد هللصاخلطدد هللاودددميهلل
هللصم هللج يهللجم يهللاخلط هلل.

هللايهللمنكهللاعتياب هللباهللاول مهللصاعل ي هللمط ق  هلل.والصحيح 
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يكهللمددمهللي دد مهللبادد هللمدديتهللميب ددههلليللددههلل هللأددقهللعددههلليفهللاضبضهللضكهللاعاددربسهلليف عددههللهللوالصــحيح
هللأ  هللاويتهلل هللبا ههلل.

افر وال ال يـر  امل ــلم الكــص هللأديب هللعامدديشهللأد أ هلل))هلليكهللاو تد هلل هللأدد  هللهللوالصـحيح
هللققهلل.هللالكافر امل لم
ال يكهللا ددددتلوهللم دددد هللاعلفدددد هلل هللأددددؤ  هلليفهللمنددددكهللاعتددددياب هللباددددنهمهللصأدددد أ هلل))هللواألقــــرب 

هللققهللياههللضا هلل.هلليتوار  أ ه ملتني ري 
يكهللاعتادد دهلليفهللاع ندد تهللأ د يهللمددمهللا نتداأهللي ع نتدد كهللأي ددذكهللاع   داهلل ليدد  هلل بددمهللهللوالصـحيح
هللف  سهلل.

يكهللاض ددديسهللضشهللا اهللصب دددياهلليللدددههلل هللتفددددا هللبددداهلل كددد امهللصال ددد امأهللصادددذاهلل دددي هللهللوالصـــحيح
هللف مةهلليا هللاعا مأهللصياههلل لوهللا  هلل.

يكهللاض ددديأمهلل ج ددديكهللاضشهللمدددمهللاع  ددد هللاطهللاعلددد سهللص هللأعدددرت هلليكهللأليلدددياهللهللوالصـــحيح
هلل ل ةهلل لي  هلل بمهللف  سهلل.

يال هللياددددق لهلليصهلليكهللاض دددديأمهلل ج دددديكهللاضشهللمددددمهللييهللاوهدددد تهللكدددد لياأهللييهلل ددددهللوالصــــحيح
هلليصهللضشهللعاميشهللاع عا هلل. هللض ل

يكهللاض ددديسهلل ج يهنددد هللصعددديهللتهللأليلدددياهللصاب ددداهللبلددد بهللأجدددبهللاضاددد( صهلل هللهللوالصـــحيح
هللاضصص وهلل.
اعقددي هللفولدد عتاهللاعامدد أتاهللصاددوهللزص هللصيشهللصي أهللصكددذعقهللزصجددةهللصيشهللصي أهللهللوالصــحيح

هللي ضشهلليفهللاول عتاهللأت ذهلل   هللاع   وهلل.
هللف   تهللمكهللاعغ هلل.هلليكهللاض ياتهللممهللاع ن تهللوالصحيح
هلليكهللابمهللا بمهللأ  هللمكهللبنيفهللا بمهللاع   وهللف  ةهللع ذك هللم  هللأبهللاضل اا.هللوالصحيح
هلليكهللاضخهللض هللأا بهللي تههلل لي  هلل بمهللملايدهلل.هللوالصحيح
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يكهللاض دديسهلل هللأ  دديكهللمددكهللصجدديدهللاودد هللمط قدد  هللييهلليلددههلل جدد همهللصاددذههللاولدد عةهللهللوالصــحيح
 هللصادديهلل ددي هلليك دد هللاعا مدد لهلل.هللصيهللببندد هلل يأ ددةهللاعددذأي أهللصاددذاهللادديهللتت دد ا هللصاعدد اجاهللياهدد

هلليف نهللصيف مهلل.
هلل
هلل

هللققهللكتاب النكـاح))هلل
يكهللاإلللددد كهللا اهللاأتددد  هللاطهللاعنلدد جهللص دددرهللاعانددديفهلليللدددههللأق مدددههللف دددنهللاحلدددجهللهللوالصـــحيح

هللاعياجبهللصاكهللتهللخي هلل  شهللاحلجهلل.
يكهللاعنلد جهللأناقد هللبلد هللمد هللأد  هللف دنهللمق ديدههللمدمهللاض ديا هللصةيهللعغدةهللكد كهللهللوالصحيح

هلل.
هللعر هللاج  بهللابنتههللاع ل هللاع  عغةهللف نهللاعهصا هلل.هلليلههللعااوالصواب 
هلليكهللاإلاه دهللا  هلليفهللصحةهللاعنل جهللع  يتهللاضدعةهلليفهلل عقهلل.هللوالصحيح
يكهللاضصدددد هلليفهللاععدددد ص هلليفهللف هللاعنلدددد جهللاحلدددد ،هللصاددددوهلليأددددقهللمدددد هللأدددديىفهللبددددههللهللوالصــــحيح
هللققهلل.هللإن أح  ما وفيتم به من الشرو  ما استحللتم به الفرو حل أ هلل))هلل
للهللضدد   هللادد  هلل  هللع  دديتهللاعنهددوهللفنددههللكمدد هلليفهللأدد أ هلليكهللااددرتا ه هلل ددهللوالصــحيح

هللققهلل.هللال ت أل املرأة هالق أرهتا لتكفأ ما يف صفحتها))هلل
اوقطيقهللبههلليكهللدب ةهللاخلطيبةهللصم امسه هلل هلليص هللهلد هلليفهللاععد قهلليهدوهللمدمهللاع د قهللوالصواب 
هللات  ةهلل.
 دةهلليكهللصضكهللأ هللاعييلهلليفهللأ هللاخل  بهللصصضدكهللاوند أ هلليديلهلليأد أهم هللب فدةهللحم هللوالصواب

هلل.
يكهلل دد السهللاعف حتددةهللبق دد هللاخلطيبددةهللب فددةهلل هلليصدد هللعددههلليفهللاععدد قهللصكدد هللاأدد ا هللوالصــواب 

هلليفهللاع أمهلليهيهللبدهلل.
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يلدههللودديزهللع (  دبهللاعادد زشهللاعدذيهللأغ دبهللف ددنهللظندههللاجد بتهمهللعددههلليكهللأنظد هللمددمهللوالصـواب 
أ أدددد هلل ط تهدددد هللصعدددديهللبددددلهللف مهدددد هلل.هللصاععدددد قهللمقدددد شهللف ددددنهللاعادددد داتهللصاعتق عادددد هللصاضفدددد اوهلل

هللاع  بدسهلل.
هلليفهللاوددد يسهلل ندددكهللمدددمهللهللهلل–ييهلل اددد بهللاعفلدددخهللهلل– ددديتهللاخلاددد بهللع دددهص هلل والصـــواب  ةيهللفادددبل

هللكم  هللا  تمت قأهللص هلل   هللماههللمق يدهللاعنل جهلل.
هللاكهللا لهلليهللتا طهلليكهللاعذيهللبا ههللفق سهللاعنل جهللايهللاض هلل.واألقرب 
كتهـا  ـا زوجتا امهد هلل ديبسهللمدمهللاعقد آكهللحلد أ هلل))جديازهللكديكهللاوهد هللمنفادةهللكهللوالصحيح

هلل.هللققهللمعك من القرملن
هلليلههللوبهللف نهللاعهصجةهلل  ميفهللزصجه هلليفهللباتههللفوا صوهلل.هللوالصحيح
ال اكــاح إال يكهللاعددييلهللادد  هلليفهللصددحةهللاعنلدد جهلل ليدد  هللع حنفاددةهللحلدد أ هلل))هللهللوالصــحيح
أن الفعــه املنفــي بـــ)) ال (( النافيــة لل ــنس أاــه ققهللصغدد هأهللص دد هللتقدد بهلليفهللاعقيافدد هللبــويل 

هللكم هللا أن ههلليفهللميضكهللآ  هلل.هللهللافي للحقيقة الشرعية
هللصجي هللاعتليأةهللباهللاعهصج تهلليفهللاعقلمهللصاعنفقةهلل.هللوالصحيح
يلددددههللا اهلليبادهلل ددددف ا هللي ددددههلليكهللأقدددد قهللبدددداهللللدددد اههللاددددذاهللادددديهللاعلددددنةأهللصا اهلل دددد  هللهللوالصــــحيح

هللبياأ سلهللبلهلل  فةهللصجبهللف اههلليكهللأقلمهللع  يا وهلل.
يلههللويزهللع م يسهلليكهللتتند ز هللفدمهللأقهد هلليفهللاعقلدمهلليصهللاعنفقدةهللمق بد هللبق اهد هللمدكهللهللوالصحيح
هللزصجه هلل.

هلليكهللاضمةهللاوتهصجةهللبا  لهللا اهللافتقيفهللي ه هللاخلا بهلل.هللصحيحوال
يكهللكيكهللاعهص هللففاف  هللصاعهصجةهللففافةهللفمهللاعه هللاد  هلليفهللصدحةهللاعنلد جهللصبند ل هللهللوالصحيح

هللف اههللي عها هلل هللأ اهللالل أههللصاعهالاةهلل هللأ اهلللل أه هللا هللفعتيبةهلل.
هلليكهلل ط ةهللاول مهللف نهلل ط ةهللي اههللأ اشهلل.هللوالصحيح
 هللصددحةهلليفهللاعنلدد جهلليددلكهللكدد كهللملددمنهللصجددبهللاولددمنهللصاكهللتهلليكهللاوهدد هللادد هللهللوالصــحيح

هللألمهللملمنهللصجبهللهل هللمه هللاو  هلل.
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يكهللبنتدههللمدمهللاعده هللاعدديتهللخت قديفهللمدمهللم ادههللحتد شهللف اددهأهلل ليد  هللودمهلليجد زهللاعتددهص هللهللوالصـحيح
صف م دههللبافديههللصبيدكهللدبجتدههللصيجده هللعدههللهب أهللصم هلليفظدمهلل عدقهللصيبعداههلليافد هلليهللفدمهلل  ا دههلل

هللاضج هللصاو يبةهلل.
هللههللتهللأ اهللأ أ هلليفهللتق أ هللي  هللاوه هللصيك  ههلل.يلواعلم 
هللأ أ هلليفهللافت  بهللاعلف لسهلليفهللاعنلبهلل.هلليلههللتهللأ  يفهللفمهللاعنيبواعلم 
هلليكهللك هللأ أ هللصبدهلليفهللم جهللاعاهصبةهللي    هللميضيقهلل.واعلم 
هلليكهللك هللأ أ هلليفهللاعرتغابهلليفهللاخت  هللاعل ابيهللي    هلل.واعلم 
هللهلليف مهلل.ظ ا هللممهلللل اهأهللصيهلل هللأ اهللأ أ هلليفهلليكهللاعنيبهللهللوكذلك

هلل
هللققهللفصـه))هلل

هللققهللأ أ هللضاا هلل.هللأبغض احلالل إىل   الطالقيكهللأ أ هلل))هللوالصواب 
هلليكهلل للهللاحل اضهلل هللأقكأهللصم هللأق  هلليفهللاحل اضهللأق  هلليفهللاعنفل لهلل.والصواب 
هللص أاهلل.والراجح  هلليكهللاعطللهلل هللب هللياههللممهللاعق  هللصاكهللك كهللب فبل
هلليكهللأط قياهللب غتهمهلل.هللهللجيازهللاعطللهللبغ هللاعا باةهللييهللويزهللضا والصواب  هللك هللعل كل
هلليكهلل للهللاض  سهللأقكهللفإلا بسهللاوفهمةهلل.والصواب 
يكهللختاددد هللاوددد يسهللعدددااهللبطدددللهللأددد هللصاكهللا تددد بتهللاعف  دددةأهللييهللباددد هللا تا باددد هللوالصـــواب 

هللع ف  ةهلل هللب هللممهللالع لهللعفبهللاعطللهللصا هلليلهلل للهلل.
هلل اهللملف سهلل.يكهلل يهل هلل)هلليليفهللف وهللأ اشهللقهللهللوالصحيح
هللك كهلل هللأقكهللا هللصاأ سهلل.يكهلل والصواب  هللللهللاع ل هللةيهللعفبل
هلليلههلل هللفربسهللفعطللهلل   هللاعنل جهلل.هللوالصحيح
هلليكهلل للهللاول ههلل هللأقكهللعا شهللاعق  هلل.هللوالصحيح
هلليكهلل للهللاعغد  كهلل هللأقكهللا اهللب غهللبههللاعغدبهللم  غ  هللفظام  هلل.هللوالصحيح
هلليكهلل للهللاعلل اكهلل هللأقكهللعا شهللاعق  هلل.هللوالصحيح
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هلليسهللاعذيهللغ  ههللاعي ياسهللاعقه يهلل هللأقكهلل.يكهلل للهللاوي هللوالصحيح
هلليكهللاإلاه دهللف نهللاعطللهللصاع جاةهللملتحبهلل هللصاجبهلل.هللوالصحيح
يكهللمدددمهللتددداقمهللاعنلددد جهللصادددقهلليفهللاعطدددللهلليهددديهللف دددنهلللل أدددههللضكهللاعاقددداهلل هللوالصـــواب 

هللأهص هللفععقهلل.
هللياممهللف قهللاعطللهللفوعائةهللالههلل هللأقكهلل.والصواب 
هللقةهللك م ةهللضكهللاعط قةهلل هللتتجهيهلل.ياممهلل  قهللل  هللتط اقةهلليلههللأقكهلل  والصواب 
يفهللتط ادددقهللبادددضهللاوددد يسهلليلدددههللاكهللكددد كهللجدددهلا هلل هللأنف ددد هللك عاددد هللصاع جددد هللصحني ددد هللواألقـــرب 

هللي عطللهللصا كهللصاكهللك كهللاوهلهللأنف  هللك ععا هللصاعظف هلليللههلل هللأقكهلل.
يدداممهللف ددقهللاعطددللهللفععدد  هلليلددههللاكهللكدد كهللأق دد هللص دديقهللاعطددللهللفندد هللص دديقهللهللوالصــحيح

أق ددددد هللجمدددد دهللاحلدددددضهلليصهللاونددددكهللص هللأق ددددد هللص هللأ أدددد هللص ددددديقهللهللاععدددد  هلليياأددددد سأهللصاكهللكدددد ك
هللاعطللهلليلهللأقكهللب هللاوهللءنهعةهللاعاماهللاولف سهلل.

هلليكهللممهلل   )هللف وهللاعطللهللقهلليلههلل هللأقكهللصا  هللاوهلل اهللملف سهلل.هللوالصحيح
هلليكهللاخل كهلليلخهللص هلل لبهللممهللاعطللهلل.هللوالصحيح
وهللصبذعتدههللمدمهلللفلده هلليلههلل هللويزهللعدههلليكهللأي دذهللتد هلليفط اد هللا هللا اهللبضدايفهللادهللوالصحيح
هلليلهللةسهلل.
هلليكهللف سهللاو(ت اةهللأادةهللصاأ سهلل.هللوالصواب 
يكهللغدد هللاودد  ي هللهبدد هللا اهلل ددلهللهبدد هللصيب ادديفهللاعلددتيبهللصيغ ددقهللاع دد  هللمثهللأ دد هللوالصــواب 

هللاعطللهلليلكهللف اه هللاعا سهللصهل هللاوه هللك مل هلل.
يكهللاحل م هللا اهللصضدايفهللاحلمد هللباد هللصيد سهللزصجهد هلليصهللتط اقدههللصعديهللب حظدةهلليقد هللوالصواب 

هللديفهللف   هلل.الق
هللاكهللا لهلليهللتا طهلليكهللاعق لهللاوذكيبهلليفهللاآلأةهللايهللاحلاضهللصعااهللاعطه هلل.والراجح 
هلليكهللاوتيىفهللفنه هللزصجه هللتات هللأا هللا لتهلل.والراجح 
هلليأد  هلليكهللاو(ت اةهللتات هللأا هللا لتهلل.والراجح 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 مختارهداية المحتار للمذهب ال

87 

ــراجح  يفهللامدد يسهللاعاندداهلليهندد هللتددرتبصهلل ددنةهللبادد هللبيددكهلليم ادد هللاطهللاحلدد كمهلليددلكهلل دد بهللف ددنهللوال
هللصا هللي لهللبانهم هللبط  ه أهللصهل هللاوه هللصف اه هللاعا سهلل.هللاوم قأ
يلددددههللأفدددد لهللبانهمدددد هللصتاتددد هللفدددد سهللاوط قددددةهلليددددلكهلل  هللصبجددددكهللاطهلليفهللامددد يسهللاو تدددد هللوالــــراجح 

اإل دلشهلل  د هللالقددد لهللاعاد سهللي دههللم اجاتهدد هللصاكهللالقدديفهللاعادد سهلل  د هللتيبتدههلليددلهلل د ا هللعددههلل
هللف اه هلل.

 ا هلليكهللاعنلددددد جهللمي ددددديوهللف دددددنهلليكهللاوددددد يسهللا اهللي ددددد ميفهللصزصجهددددد هلل هللأدددددها هللكددددد يوالصـــــواب 
ا ددلمههللصف اهدد هللفدد سهللاوط قددةهلليددلكهللبيتهللاددوهللصاأت جدديفهللع نلدد جهللبادد هللاعادد سهللي هدد هلل عددقهلل
صاكهللبيتهلليكهللتنتظدددد ههللي هدددد هلل عددددقهلليددددلكهللي دددد مهلليهدددديهللزصجهدددد هللفعنلدددد جهللاضص هللص هللأعددددرت هلل
عذعقهللفق هللج أ هللص هللمه هللج أ هللصا تد بههللابدمهللتامادةهللصابدمهللاعقدامهللصاععديك  هللصاع دنا  هلل

هللصغ امهلل.
يفهللام يسهللاوفقيدهللم هلل ددنهللبدههللفمد هللبدمهللاخلطد  هللصف دوهللبضدوهلليهللفنهمد هللمدمهلليهند هللواحل  

تددرتبصهلليببدددكهلل دددناهللمثهللتاتدد هللمندددههللفددد سهللاعييدد سهلليببادددةهللياددده هللصفعدد ا أهللمثهللهلددد هلليكهللتتدددهص هللاكهلل
اد لتهلليدلكهللجد لهللزصجهد هللاضص هللمددمهللغا تدههلليللدههللخيد هللبدداهللام يتدههلليصهللاع د الهلليدلكهللا تدد بهلل

هدد ههللاعددذيهللديادههللصتاتدد هللاودد يسهللمددمهللي  ددةهللاعددهص هللاع دد  هللام يتدههلليا اددههلليكهللأدد يكهللع ددهص هللاع دد  هللم
فددد سهللاعطدددللهلل ل دددةهلل ددد صلهللصتاددديدهللاطهللزصجهددد هللاضص هللبدددلهللفقددد لهللج أددد هللص هللمهددد هللج أددد أهلل

هللصيهلليف مهلل.
هلليكهلللل جهللاعتح ا هلل هلل  هللاوط قةهللاو تيتةهللعهصجه هللاضص هلل.هللوالصحيح
 هللفع جادددةهللصدددحةهللاع جاددةهللصاكهللتهللت ضدددنهللاعهصجددةهلليصهللتا دددمهللبعدد  هلليكهلل هللأق دددوالصــواب 
هللمد ب  هلل.
هلل.يكهللاعظه بهلل   هللاعنل جهلل هللي  هللعههللصعلمهللأاهبهللف نهلل عقهللوالراجح 
ــراجح  يكهللاودد يسهللعدديهللظدد ا تهللاددوهللمددمهللزصجهدد هلليللددههلل هللأرتتددبهللف اددههللي دد ههللصعلنهدد هللتندده هللوال

هللمنهعةهللاعاماهللاولف سأهللييهلليكهللف اه هللكف بسهلل اهلل.
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 باددد هللك  تدددههللص  عتددددههللص ددديقهللاعظهددد بهللا اهللاددد ههللزصجتدددههللءددددمهللحتددد شهللف ادددههللف دددنهللاعتوالـــراجح 
صفمتدددههللصج تدددههللصيمددد هللعددديهللاددد ههللزصجتدددههللءدددمهلل هللحتددد شهللف ادددههللف دددنهللاعت باددد هلليللدددههلل هللأقدددكهللص هلل

هللأرتتبهللف اههللي  ههلل.
هلليكهللاعلف بسهلليفهللاعظه بهلل هللت هشهللا هللفعاهشهللف نهللاعي لهلل.والراجح 
يكهللاعظهدد بهلل هللأقددكهللا هللفعناددةهللييهللبناددةهللاعتحدد ميأهللي دديهلل دد  هلليلدديِفهللكدد موأهللصلددييهللهللوالــراجح
هللنهعةهللصا أرتاشهللي ااهللبظه بهلل.ييهلليفهللاو
يكهللمددددددمهللظدددددد ا هللمددددد ابا هلل  دددددد هللاعتلفدددددد هلليلددددددههلل هللأ همددددددههللا هللكفدددددد بسهللصاأدددددد سأهللضكهللهللوالــــــراجح

هللاعلف باتهللتت ا  هلل.
يكهللمدددمهللظددد ا هللمددمهللللددد اههللبل مدددةهللصاأدد سهلليدددلهللودددبهللف اددههللا هللكفددد بسهللصاأددد سهللوالــراجح هلل

هللصيم هللاكهللظ ا هللممهللك هللصاأ سهللمنهمهللبل مةهلل  صةهلليا اههللعل هللظه بهللكف بسهلل.
هلليكهللي  ةهللاوتلفناهللي  ةهلليب أةأهللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.هللراجحوال
هلل

هللققهللفصـه))هلل
اوقطدديقهللبددههللصجدي هللاإلأدد ادهللف ددنهللاود يسأهللصاددذههللاولدد عةهللمدمهللاولدد م تهللص دد هللهللوالصـواب

 ك هللاإلمج قهللف اه هللغ هللصاأ هللصعلمهللصبدهلل لوهللياه هللفمهللاحللدمهللبمحدههلليهللتاد طأهللص هلل
صايهلل ي هللاذهللبههللفمهلليا هللاعا دمهللص د ع هللبدههللهلليظنههللأ اهللفنهأهللصعذعقهلل   هللابمهلل  امةهلل)

هللا.اد.اعلنةهلليلهللأا  هللف اههللق
جيازهللاأد ادهللاود يسهللف دنهللكد هللماديفأهللعلدمهلل هللتتجد صزهلليفهللاأد ادا هلل ل دةهلليلشهللوالصواب 

هلل.
صجددي هللاإلأدد ادهللف ددنهللاع ددغ سهللعامدديشهللاضدعددةهللصادديهللمددذابهللاومهدديبهلل ليدد  هللهللوالــراجح

صاع دغ سهللهلللوفـاة ل مهـا ا حـدالكه مـن ل متهـا عـدة اهلل-ع حنفاةأهللصضكهللاعد ب هللأقدي :
ت همهدد هللفدد سهللاعييدد سهللبددلهللبأددبهلليلددذعقهللأ همهدد هللاإلأدد ادأهلليددلكهللك لدديفهللاع ددغ سهللتاددهسهلليلهندد هلل
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ت دهشهللاضألد شهللاوتا قدةهللفإلأد ادهللصا هلليا دنهللصعاهد هلليكهللون هد هللمد هلل د شهللف دنهللاحلد دسأهلل  عددههلل
هلليفهللاوغإهلل.
 سهللعيهللتييفهللفنهد هللزصجهد هللصمدمهللعهصشهللاإلأ ادهللف نهللاةنيلةهلليأد  هللضهن هللأ همه هللاعاهللوالراجح

عهمتهدد هللفدد سهللاعييدد سهللعهمهدد هللاإلأدد ادهللعلددمهللف ددنهللصعاهدد هلليكهللون هدد هللمجاددكهللمدد هللمنددكهللمنددههللاودد يسهلل
هللاحل دسهلل.

ي خلطددد  هلليفهللادددذههللاحل عدددةهللع دددييلهللضكهللادددذههللاوددد يسهللعالددديفهللحمدددل هللصددد حل  هللع (طددد  هللصادددذاهلل
هللمذابهللاومهيبهلل.

متادةهلليصهللادغ بهلليصهللبدلهللهلليلههلل هللاأد ادهلليفهللللد جهللي  د أهلليمدمهللللداهللامد يسهللللد جهللوالراجح
صيلهللصحنددددديهلل عدددددقهللمثهللتدددددييفهللفنهددددد هلليدددددلهللحتددددد هللف ادددددههللضكهللاإلأددددد ادهللي ددددد هللمدددددمهللآًبهللاعنلددددد جهلل

هللاع حااهللصيم هللاعنل جهللاعف   هلليللههلل هللي  هللعههلل.
اكهللادد لهلليهللتادد طهلليكهللاعذماددةهلل هللاأدد ادهللف اهدد هللا اهللمدد تهللزصجهدد هللاولدد مهللفنهدد هللواألقــرب 

...هللاحلد أ هللققهلليهديهللمددمهللهللليـوم ااألــرال  ـه المــرأة تـممن ابهلل واضكهللاحلد أ هلليادههلل))هلل
هللأقيلهللاإل  كهللصململتههللاعياج ةهللفن هللتيي هلل   هأهللصا ت بههللابمهللاعقامهللبمحههلليهلل.

صجددي هللا أدد ادهللف ددنهللاضمددةهللا اهللمدد تهللفنهدد هللزصجهدد أهللضهندد هللامدد يسهللتددؤممهللف هللهللوالــراجح
هللصاعايشهللاآل  هلليت   هلليفهللفميشهللاخلط  هلل.

 هلل ليد  هللودمهلليصج دهأهللص هلليف دمهللدعدال هللأ دداهلليكهللاوط قدةهللاع د امهلل هللاأد ادهللف اهدوالصـواب 
يفهللصجي هللاإلأ ادهللف دنهللماتد سهللا هللاواتد سهللمدمهللاعييد سهلليقد هللصاحللدمهللاععد فوهللأفتقد هلليفهلل

هلل  يتههللع  عا هللاع حااهللاع  أاهلل.
يكهللفددد سهللاوتددديىفهللفنهددد هللزصجهددد هللت ددد يهللمدددمهللصي تدددههللصعددديهللتهللتا دددمهللءيتدددههللصاددديهلل دددي هللهللوالـــراجح

ابتدد الهللاعادد سهلليتلدديكهللأدد دسهللصعدديهللتهللتا ددمهللصعدديهللاومهدديبأهللصبندد ل هللف اددههللي إلأدد ادهللأ دد يهللمددكهلل
با دمأهللصعديهللابتلدبهللادائ  هللمدمهللات مد تهلليدلهللادولهللف اهد هللضهند هلل هللتا دمهللصهلل هللتل اد هللا هلل

يهندد هللم ف مدديفهللءدديتهللزصجهدد هللا هللبادد هلليبباددةهلليادده هللصفعدد ا هلليللددههلل دد هللالقدددنهللزمددمهللفدد   هلل
هللصأ ادا هلل.
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ا ددددةأهللضكهللاضصدددد هلليكهللاحلدددد دسهللودددديزهللهلدددد هللا ددددتام  هللاضدادددد كهللا اهللتهللتلددددمهللمطوالصــــواب 
اويازهللصاع عا هللا د هلل دصهللاعطادبهلليقد أهللعلدمهللبعد  هلليكهلل هللألديكهلل عدقهللاعد امهللأق د هلل

هللبههللاعتهأمهللضهن هللتنيفةهللممهللاعهأنةهلليفهللاأ ادا هلل.
منكهللاحل دسهللممهللا  هللاعقهديسهللاوهففد سهللضكهللاعهففد اكهلللديقهللمدمهللاعطادبهللصأقد سهللوالصواب 

هللف اههللك هلل ا شهلليصهللا ا هللمطابهللييهللصضكهللاعطابهللياههلل   ا هلل.
مناهدد هلليأددد  هللمددمهللاونظفدد تهللاواطدد سهللك ع دد بيكهللصحنيادد أهلليددل اهللك لدديفهللماطدد سهللهللالصــوابو 

صبااحددةهللاعاطدد هللتفدديجهللمنهدد هلليلهندد هللمنددكهللمنهدد أهللص دد هلليمجددكهلليادد هللاعا ددمهللف ددنهلليكهللاحلدد دسهلل دد شهلل
هللف اه هللع اهللك هللم هللياههللزأنةهللممهللاع ا  هلل.

ييهللاديهللمدمهلليكهللاحل دسهلل هللويزهللهل هللعد اهللاحل أد هللمط قد  هللضلدههللأق د هللبدههللاعهأندةأهللهللوالصواب
هلل ا  هللاعهأنةهلليهيهلليصطهللفحللمهللممهللاع ي هللاو  ي هلل.

ــــم  يلددددههللأدددد   هلليفهللاعهأنددددةهللا ددددتام  هللاولادددد  هللاوددددارهلليفهللاععددددا هللصا ددددتام  هللاوندددد ك هللواعل
هللصتعق هللاحلياجبهللصحنيهلل عقهلل.

هللققهللوال تكتحــــهف اددددههللاع دددلسهللصاعلددددلشهلل))هللهللمنددددكهللاحلددد دسهللمددددمهللاعلحدددد هلل دددد  هللوالصــــواب
يشهلل دد مةهللبضددوهلليهللفنهدد هلل  عدديفهللجدد لتهللامدد يسهللاطهللصاعنهددوهللاوط ددقهللأفادد هللاعتحدد ميأهللصفددمهلل

يق عدددديفهلللهللب ددددي هلليهللاكهللابندددديتهللتددددييفهللفنهدددد هللزصجهدددد هللص دددد هللااددددتليفهللفانهدددد هللهللب ددددي هللي
ً هلل.هللالييتلح ه هلليق  هلل))هلل هللهللققهللم تاهلليصهلل ل

اكهللاددد لهلليهللتاددد طهلليكهللاحلددد دسهللا اهللاضدددط بتهللع لحددد هللاضدددط ابا هللص  يددديفهللمدددمهللواألقـــرب 
هلذاهللاعد الهللا هللا كتحد  هلليقد هلليللدههللوديزهللمندههللاعقد بهللت  هللفانه هللاكهللتهللتداههللص هللفل هلل

هللبههللاعد صبسهلليق هللضكهللاعد صباتهللت ااهللاتظيباتأهللصيهلليف مهلل.اعذيهللتن يكهلل
هلل

هللققهللفصـه))هلل
يلدددههلل هلل ددد شهللمدددمهللاع ضددد قهللا هللمدددد هللكددد كهللمخددداهللبضدددا تهللما يمددد تهللحلدددد أ هللوالصـــحيح 
هللققهلل.هللف ا هنن إىل مخس معلوماتف اعةهلل))هلل
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  هلليفهللاحل مدةهللا اهللكد كهللمددط ا هللع د  ي هللف دنهللياد هللاع اديفهلليكهللبض قهللاعل  هللأؤهللهللوالصحيح
حلددد أ هلل ددد تهللمددديطهللي هللأذأفدددةهللصادددذاهللاودددذابهللص ددد هللبددداهللمدددذابهللمدددمهللمنادددههللمط قددد  هلل
صجا ددددياهللاددددذههللاعقددددداةهللت يصددددةهللبلدددد تأهللصبدددداهللمددددذابهللمددددمهلليتحددددههللمط قدددد  هللصاحلددددقهللادددديهلل
هللضددد صبسهللتلددد بهللد دددي هللبجددد هللف ددداهمهللي ياأددد سهلل اعي ددد أهلليمددد هللمددد هللحتققددديفهلليفهللياددد هللباددديفل

هللت ضاههللعاح شهللف نهللاوماكهلل.منهمهلليكهلل
يكهللمددد هلل  ددديفهلليفهللأدددقهللصاأددد هللمدددمهللاضمدددةهلليللدددههللأ  ددديفهلليفهللأدددقهللاضمدددةهللا هللبددد عا هللواألصـــه 

ا  ت ددد صأهللصاضصددد هللفددد شهللاخل ددد اصهللا هللبددد عا أهللصاضصددد هلليفهللاعلدددلشهللاإلفمددد  هللص هلل
هللويزهللادف لهللاعنلخهللم داشهللاومكهللتلن  أهللصيهلليف مهلل.

مددكهللااددرتا هللاإل ددلشهللصاعا اعددةأهللهللب  دديتهللألددمهللاع ضدد قهللبعدده دسهللامدد يسهللصاأدد سهللوالصــحيح
هللمكهللامل لاةهلل عقهلل.

يكهللألدددمهللاع ضددد قهلل هللأ  دديفهللءجددد دهللاو ددد ا سهللياجدديزهللعإلللددد كهلليكهللأدددنلاهلليشهللهللوالصــحيح
 ــرم مــن الرأــات مــا رم زصجتددههللمددمهللاع ضدد قهللصي تهدد هللمددمهللاع ضدد قهللضكهللاحلدد أ هللياددههلل))هلل

عاددد هللققهللصاعنلدددبهللعدددااهللاددديهللاو ددد ا سأهلليددد عتح ميهللفو ددد ا سهلل بددد هللعدددههللمدددمهللدمـــن الن ـــب 
هلل  صهللصيهلليف مهلل.

  ددديتهللاعتحددد ميهللفع ضددد قهللصعددديهللكددد كهلل ددداي   هلليصهللصجددديبا هللصاوددد ادهللفعلددداي هلليكهللهللوالصـــحيح
أ بهللاع نبهلليفهلليلفههللممهللا لهللصحنيا أهللصاو ادهللفعيجيبهلليكهللأ بهلليفهللأ قههللصد   هللمدمهللغد هلل

هللاع  يهللص عقهللعتحقاقهللماىنهللاع ض قهللهبم هللصايهللا   تهللاعاظمهللصالع زهللاع حم.
ضددد قهللصعددديهللي دددذهللاع دددنبهللمدددمهلل ددد يهللامددد يسهللباددد هللمي ددد هللصا تددد بههلل  ددديتهللألدددمهللاع هللواألقـــرب 

هللص أبهللاوغإأهللضكهللاع نبهلل هلل يتهلل.
ممهللف هلليصطهلليلدههللي دذهللمنهد هللاع دنبهلل  د هللمي د هللمثهللم تديفهلل  د هللاد  هللاعطفد هللعدههللهللواألقرب

هلليللههللأنع هللاحل مةهلليأد  هللبع  ههلل.
يههللالع بهللاحل مدةهلليفهللي د ب هللاعفحد هللاعدذيهللً هللاع دنبهللمدمهللمج فدةأهلليالديكهللي دوالصواب 

فمهللاو تدكهللممهللاع ض فةأهللصيبيهللاعفح هللج ههللممهللاع ض قهللصيشهللاعفح هللج تدههللمدمهللاع ضد قهلل
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صي ددددياتهللاعفحدددد هللفم تددددههللمددددمهللاع ضدددد قهللصا ددددياكهللاعفحدددد هلليفم مددددههللمددددمهللاع ضدددد قهللصالددددذاهلل
هللصاحلجةهللاعق  اةهللأ أ هلليي اهللي  هللي هللاعقاااهلل.

  دديتهللاع ضدد قهللب ددنبهللامدد يسهللً هللهلدد هللمددمهللغدد هللص لهللضلددههللأدد   هلليفهللفمدديشهلل يعددههللوالــراجح 
صضلدههللعدنبهللامد يسهلليتا دقهللبدههللاعتحد ميهللكمد هللعديهللً هللهللهللوأمهاتكم الاليت أرأـعنكمهللتا طهلل

بددددي لأهللصضكهللاع دددد كهللاعنلدددد لهلل  قددددمهللعتغذأددددةهللاض فدددد  هللصضلددددههلل  دددد هللبددددههللا  دددد تهللاعاظددددمهلل
هللصالع زهللاع حمأهللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.

هلل
هللققهللفصـه))هلل

هلليكهللمق ابهللاعنفقةهللصجيف هللصا تح  ف هلل باةهللع ا وهلل.هللوالصحيح
 هللكدد كهلليفهللاعادد وهلليلدددههللمددمهللاعنفقددةهللاعياج دددةهلليهدديهللكددذعقهللصمدد هللكددد كهلليفهللاعادد وهلليلددههللمدددمهلليمدد

اعنفقددددةهللاولددددتح ةهلليهدددديهللكددددذعقأهللص هللأ ددددهشهللاعددددهص هللاعددددهلدسهللف ددددنهللمدددد هللأقتددددداههللاعادددد وهللا هلل
هللفعع  هلل.
يكهللاعددهص هللا اهلل  دد هلليصهللمنددكهلللفقددةهللزصجتددههللي هدد هلليكهللأت ددذهللمدد هللألفاهدد هللصصعدد ا هللهللوالصــحيح

هللققهلل.هلللدك ابملعروفألذي ما يكفيك وو فعا وهللحل أ هلل))هلل
يكهللاعهص هللا اهللفجههللاعاجههللاعل م هللفمهلللفقةهللزصجتههلليهدوهللفخلاد بهللاكهللاد لتهللهللوالصحيح

هللصددربتهللصاأتلدد يفهللاضجدد هللصاكهللادد لتهللاعف  ددةهللي هدد هلل عددقهلليفلددمهللاحلدد كمهللعقيعددههللتادد طهلل
هلل.هللهللفإم اك  عروف أو ت ريح إبح ان

نفدقهللف اهد هلليدلكهلليهن هللاكهللبقادةهللماهد هلل دناهللفد دا هللمثهللادفديفهللف ادههلليلدههللتهللألدمهللأهللوالصحيح
دفيااد هللخي عفهدد هللاعظدد ا هللي الديفهللءق يعددةهللا هلليكهللأتيتهللفع انددةهللاو د  ةهللعدد فياا هللهلليدد عق اامهلل
اتتفةهللفعظ ا هللممهلليهن هللبقادةهلليفهللباتدههللادذههللاعلدناهللت د اهللصأتكد هللصتعد  هللصتهللتد قهللف ادههلل
بعولهلل يسهللج لبهللاعظ ا هللف نهللجم دهللاع قد لهللف دنهللاضصد هللي عظد ا هللمقد شهللف دنهللاضصد أهلل

هللوبهللافتم دههللان هللايهللف شهلللفقةهللغ ههللف اه هلل.هللفضص هللاعذي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 مختارهداية المحتار للمذهب ال

93 

يلدههللودبهللف دنهللاإلللد كهللمدكهللاعقد بسهللصاعالد بهللاعنفقدةهللف دنهللاود اتهللصاضجد ادهللهللوالصحيح
هللصاكهللف ياهللصصع هللاعيع هللصاكهلل ف ياهللا اهللك لياهللحم صأجهللص هللمنفقهللف اهمهلل.

يكهللا بددمهللا اهللب ددغهلل دد ا  هللصعددااهللءاتدديههلليللددههللخيدد هللبدداهلليبيأددههلليالدديكهللمددكهللمدددمهللهللوالصــحيح
هللت بهللمنهم أهللا اهللك كهللصاع ههللتمهللتيي تهللياهمهللا ص هللاحلد لةهلل.ا 

يكهللاو بأددةهللا اهللب غدديفهلل دد ا  هلليلهندد هللتلدديكهللفندد هلليباهدد هللمط قدد  هلليددلهللختادد هللا اهللكدد كهللوالــراجح 
هللممهلليا هللاحلد لةهللضلههلليأفبهللهل هللصي رتأهللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.

هلل
هلل

هللققهللكتاب اجلناايت والقصاص واحلدول))هلل
هللعام هللاعا صاكهلليكهللأق  هللاون أةهللء هللأقت هللغ ع   هلل.يفهللض ب هللاعقت هللاهللوالصحيح
هللاوم فةهللفعياأ هللا اهللم عؤاهللف نهلل ت ههلل.هللصجي هلل ت هللوالصحيح
يلددههللأفادد هللفودد  هللمدد هلليا ددههللفةددإهللف اددههللحلدد أ هللبضهللبيسهللاعاهدديديهللاعددذيهللهللوالصــحيح

هللبضهللبيسهللاو بأةهلل.
هلليكهللاضص هلليفهللاع لتهللاإلب هللمكهللامل هن هلل.هللهللوالصحيح
هللف نهللي  اوهللاعا  هلليلههللوبهللف نهللاو  هللم هلللقصهللممهلل امتههلل.يفهللاعتا يهللهللوالصحيح
يكهللمددددمهلليادددد هلليفهللدابهللاحلدددد  هللمدددد هللأيجددددبهللأدددد ا هلليللددددههلل هللألددددق هللفنددددههللاحلدددد هللهللوالصــــحيح

فعل اددةهللصا دد هللأددؤ  هللأدد هللأقفدد هللمددمهللدابهللاحلدد  هللصأادد دهللاطهللدابهللاإل ددلشهللعلددمهللا اهللكدد كهلل
صظهدد تهللمنددههللوددمهللف اددههللاحلدد هللمددمهللاحللددن تهللصاعنل أددةهللمددمهللاعادد صهللمدد هللأغمدد هللاددذههللاعلددائةهلل

هللت أ هللاعتيبةهللاعن يجهلليللههللألق هللفنههللاحل هللفعل اةهلل.
يكهللاحلدد صدهللتددؤ  هللا  متهدد هللا اهللكدد كهلليفهللاعتدد   هللم دد حةهللصاددذاهلليفهللف هللاعدده هللهللوالصــحيح

هلليصهلل هلليصهللأدددد لهلليصهللمدددد ضل صاعلدددد  ةهللصمددددمهللاو دددد ألهلليكهللأددددؤممهللاحلادددد هللصاعتادددد يهللبلدددد بهللمحدددد ل
هللصحنيا هلل. هللبض قل
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 شهللف اهد هللاحلد هللمد هللتد قهللاد هةهلليدلكهللادفديفهلليكهللممهللأ  يفهللص هللزص هللهل هلليللههللأقهللوالصحيح
هللا هةهلل ق هللفنه هللاحل هللضكهللاحل صدهللت بيهللفعع ه تهلل.

يكهللاإل ددد ابهللفعددده هلل هللأعدددرت هلليادددههللتلددد ابهللا فدددرتاوهلليببدددكهللمددد اتهللا هللفجتهددد دهللهللوالصـــحيح
هللاعل ط كهللممهللف هللزلدسهللاعت  يفهللصاذاهللاعقي هللايهللاعذيهللتتآع هللبههللاضدعةهلل.

  هلل  ددد هللاعقددد بسهللف ادددههللصظهددد تهللمندددههللهلليكهللكددد هللمدددمهللصجدددبهللف ادددههللأددد هللصعلندددههللوالصـــحيح
ت أدددد هللاعتيبددددةهللاعن دددديجهللصتهللأ يددددكهلليمدددد ههللاطهللاعلددددط كهللبادددد هلليددددلكهللاحلدددد هللألددددق هللفنددددههللا هللا اهلل

هللا ت بهللايهلليكهللأق شهللف اههللاحل هلل.
مـــن أرـــرك ابهلل يكهللاإل دددلشهللعدددااهللبعددد  هلليفهللاإلأ ددد كهللصيمددد هللأددد أ هلل))هللهللوالصـــحيح

هللققهلليللههللضاا هلل.هللفليس  حصن
  د هللبمجددههلليكهللأاديدهللاطهللاجتهد دهللاإلمدد شأهلليدلكهللبييهلليلددههلليفهللبجدمهللاعددها هللات دمهللهللوالصـحيح

و دد هلل  دد هلليكهللأدد جمهللي دددههلل عددقهللصاكهللبييهللا كتفدد لهللفعدد جمهللي دددههلل عددقهللع  دديتهللاددذاهللصادددذاهلل
هللصاومكهللتلمهللص هللأق  هللفعنلخهللمكهللامل لاةهللاومكهلل.

يكهللمدمهللص دد هللج بأددةهللام يتددههلليللدههلل دد هللا هلليكهللتلدديكهلل دد هلليأ تهد هللعددههلليللددههللأاددهبهللهللوالصــحيح
هلليفهلل عقهللأ أ هللاعنام كهللبمهللبع هللصايهللأ أ هللألمهلل.هللفو  هللصاعام س
يكهللمددمهللز,هللةأددد هللحم بمدددههللصاعاادد  هللف هلليللدددههللأقتددد هللمط قدد  هللييهللبلددد ا هللكددد كهلليصهللهللوالصـــحيح

ققهللصتهللأف دد هللصتدد كهللا  تف دد  هلليفهللهللمــن وقــع علــى ذات ثــرم فــاقتلوه ا د  هللحلدد أ هلل))هلل
أرهللصيكددددربهللمقدددد شهللا أتمدددد  هللمندددده هللمنهعددددةهللاعامدددديشهلليفهللاوقدددد  أهللصضلددددههللمددددمهلليفظددددمهللاعفدددديا

هللتغ ابهللاعاقيفتهللك م هللتغ ظيفهللات م تهلل.هلل-اعق  ااأهللص  ف سهللاعع أاة:
هللبلهللاقهللياههلليكهللفقيبةهللاع ي وهللاعقت هللمط ق  هلل.والصواب 
مـــن أتـــى البهيمـــة يكهللمدددمهلليتدددنهللهبامدددةهلليللدددههللأقتددد هللصتقتددد هللاع هامدددةهللحلددد أ هلل))هللوالـــراجح 

هلل"هلل.أ أ هللصحااققهلل"هللفاقتلوه واقتلوا البهيمة
اعقددذوهللفعتادد أضهللاعددذيهللحتتدد هللبددههلل دد اامهللابادسهللأقاقدددةهللهللصجددي هللا  مددةهللأدد هللوالصــحيح
هللاعقذوهلل.
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هللاه دتههلل.هللق  ا اهلل  هلليللههللتيكهللاعق  وهللهللوالصحيح
عقد هللكنديفهللكد  ف هلليفهلل دذوهلليدلكهللهلل-يكهللممهللم شهللتيبتدههللاكدذا هلللفلدههللياقدي :هللوالصحيح
هللصيللةهلل.
يكهللأدد هللاعقددذوهلل هللتاد طهلليددلهللألددق هللبافدديهللاوقددذصوهللعامدديشهللاآلأددةهللصاضصدد هللهللوالصــحيح

هللاعاميشهللف نهللفميمههللص هللخيصهللا هللب عا هلل.بق لهلل
حتدد ميهللخت اد هللاخلمد هللصهلليمدد هللمدذابهللاضأندد وهللبمحهدمهلليهللتادد طهلليللدههلل ادد سهلليفهللهللوالصـحيح

هلل.هللأن القيا  إذا صالم النع فإاه فاسد االعتبارمق ب ةهللاعنصهللص  هللتق بهلليفهللاضصي هلل
أ أددةهلليكهللمد زادهللف ددنهللاضبباداهلليفهللأد هللاد ب هللاخلمدد هللمدمهللف هللاعاقديفتهللاعتاههللهللوالصـحيح

هللاعيتهللختدكهللهللعنظ هللاإلم شهللصاجته دههلل.
يكهللاإلمدد شهللا اهللبييهللعدد يهللادد ب هللاخلمدد هللف ددنهللادد هب هللصفدد شهللالهجدد بههللفعاقيبددةهللهللوالصــحيح

اععددد فاةهللاتددد دسهللصزادهلليفهللاددد هب هللف دددنهلليببدددكهللمددد اتهللكددد هللمددد سهلل ددد هللياهددد هللصأاددديدهللص هللأتدددي هلل
هللاعتاهأ هلل.هللي ييهللاإلم شهلل ت ههلليللههللأقت هللعلمهلل ت ههللاذاهللعااهللممهللف هللاحل هللصا  هللممهللف 

صجددي هللا  مددةهللأدد هللاخلمدد هللفع ااحددةهلليصهللا ددتق اه هللا اهللالتفدديفهللاععدد هةهللص يأدديفهللهللوالصــحيح
هللاعق أنةهلل.

اعدددذيهللف ادددههلليك ددد هللاعا مددد لهللصألددد ههللباددددهمهللامج فددد  هللاددديهللاادددرتا هللاحلددد زهلليفهللهللوالصـــحيح
هللصجي هللا  مةهللأ هللاعل  ةهلل.

اددمهلليكهللاوقدد ابهللاعددذيهللوددبهللبددههللاعقطددكهللا اهلل دد لهللادديهللببددكهللدأندد بهلليصهلل ل ددةهللدباهللوالصــحيح
هللصاضأ دأ هلليفهلل عقهللك  سهلل.

يكهللمط ع ددددةهللاولدددد صلهللمددددمهللم عددددههللادددد  هلليفهللا  مددددةهللأدددد هللاعلدددد  ةهللحلدددد أ هللبدالهللهللوالصــــحيح
هللققهلل.هللفهال كان  ذا قبه أن أتتيين به   هللعههلل))هللهللصفياكهللصياههلليكهللاعنيب

هلل-صجددي هللا  مددةهللاحلدد هللف ددنهللاعلدد بلهللاعددذيهلل دد لهللاودد  هللمددمهللأدد زهللصعدديهلل دد  :هللوالصــحيح
هللبذعقهلل.اذاهللم لوأهلليللههلل هللأ بيهللفنههلل
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يفهللتل ابهللاعل  ةهللبا هللا  مةهللاحلد هللاضص هللبقطدكهللأد ههللاعامدىنهلليلدههللاكهلل د لهللًلاد  هللهللوالصحيح
هلليللههللتقطكهللبج ههللاعال يهللصاكهلل  لهللًع   هلليللههللأاهبهللص هللأقطكهللمنههللاولهللبا هلل عقهلل.

هللصجي هللاعقطكهللف نهللج أ هللاعا بأةهللحل أ هللاو(هصماةهلل.هللوالصحيح
هللف اههللاعغ شهلل.يكهللممهلل قطيفهللفنههللاعاقيبةهلليللههللأد ف هللهللوالصحيح
يكهللاعط ابهللصايهللاعذيهللأ  هللاوابهللصاون دأد هللصاضكمد شهللصحنياد هلليلدههللأقطدكهللضكهللهللوالصحيح

هللاعلمهللصاوابهللأ زهللصاذاهللظ ا هلل هللخيفنهلل.
هللاع دلهللألمهللاو  ا هلليفهللاعل  ةهلل.يكهللألمهللهللوالصحيح
يكهللمدمهللابتدد ا هللز  هلليللددههللودبهللأقت ددههللبادد هللا دتت بتههللا هلل ادده هلليفهللاددذاهللصاضدعددةهللهللوالصــحيح
هللتف لهللباهللج دهللصا ز هلل.ف مةهللتهلل
هللأقت هللمط ق  هللبلهللا تت بةهلل.هلليكهلل   هللاعنيبهللوالصحيح
يفهللملدددد عةهللاولدددد ههللف ددددنهلليادددد هللاعلفدددد هلليصهلل يعددددههلليهدددد هللاضيددددد هلليكهللواددددبهلليشهللهللوالصــــحيح

يكهللاضيددد هللادديهللمدد هللتتحقددقهللبددههللاو دد حةهلليمددمهللكدد كهلليفهللم دد ب تههلللفددكهللهللالصــحيحأ ددرب؟هلل
ي ضيدددد هللعدددههللاعدددت فبهللظددد ا هللع ملددد ماهللكددد كهللاضيدددد هللعدددههللاع دددربهللصمدددمهللتهللألدددمهللكدددذعقهلل

هللعإلبق لهللف نهلللفلههلل.
صجدي هلل تدد هللاود يسهللا اهللابتد تهللبادد هللا دتت بته هللضهند هللتدد   هلليفهللفمديشهلل يعددههلل))هللهللوالصـحيح

هللققهللصاضص هللايهللاع ق لهللف نهللاعاميشهللأ هللأ دهللاو( صهلل.هللمن بدل لينه فاقتلوه
هللهللوالصحيح يكهللااه بهللاعللجهلليفهللاع نا كهللض ذهللاود  هللأ ابدةأهللصمدمهللياد هلل عدقهللةيهلللديقل

هلليلياقهللاعقت  هلليهيهللحم ب هلل   كهلل  هللأ هللاحل ابةهلل.هللمم
يكهللاعنفددوهللاون دديصهللف اددههلليفهللاآلأددةهللألدديكهلليفلددبهللمدد هللأدد اههللاإلمدد شهللمددمهلل دد دههللهللوالصــحيح

هلل هللأيصيهللع   لهللصام هلليف لههلل.يفا هلل
يكهللاعل هللفدمهللاعقتد  هلليفهلل ديبسهللاعفتندةهللبداهللاولد ماهللي د مهللمدمهللاعد  ي هللياهد هللهللوالصحيح
هللققهلل.هللتكن عبد  القاتهكن عبد  املقتول وال حل أ هلل))هلل
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اعدذيهللجد يهللف ادههللياد هللاعلدنةهللصجدي هللاعلد هللفمد هللادج هللبداهللاع دح بةهللمدكهللهللوالصحيح
هللافتق دهلليهنمهللياههللم جيبصكهللي و ابهللعههلليج اكهللصاو(ط هللعههلليج هللصاأ هلل.

اعذيهللف اههللغ عبهلليا هللاعلنةهلليكهللف وهللك كهللي   هللاطهللاحلقهللمدمهللما صأدةهللكمد هللهللوالصحيح
هللا هلل.أققههللااخهللاإل لشهلليفهللاعفت صيهللصغ هلل

يلددههلل أدد هللض دد هللاعتاهأدد هلل ليدد  هللعدد اضهللاحلنفاددةأهللضكهللاعتح أدد هلل بدد هللعددههللمددمهللهللوالصــحيح
هلللصهللص هلللصهللي ضص هللف شهللاعتح أ هلل.

يلددههلل هللأدد هللضك دد ههلليأددد  هللبدد هللادديهللمفدديضهللاطهللبييهللاحلدد كمهللألددبهللمدد هللأدد اههللهللوالصــحيح
هللممهللاو  حةهلل.
 د أةهللصاعا م لادةهلليكهللاع افاةهللاطهللاع د قهللاوغ ظدةهللك  فدةهللاوهمادةهللصاع ايددةهللصاعنهللوالصحيح

صب فددةهللاعق امطددةهللصب فددةهللاعقدد بهللصحنيادد هللا اهللتهللأنهجدد هللفعهجدد هللصتهلل لددمهللديددكهللف صالددههللف ددنهلل
هللاعاقا سهللا هللبقت ههلليللههللأقت هللتاهأ ا هلل.

يكهللاو  دددديسهللاولدددد مهللاعددددذيهللأفدددددوهللة  دددد بهللاوندددد هللصاوددددارهللصاخلطدددد هللاطهللهللوالصــــحيح
هللتاهأ ا هلل.هللا اهللتهللأن يكهللض بههللفمهللاول ماهللا هللبقت ههلليللههللأقت اعلف بهلل

يدداممهلليدد هللاطهللدلبهللاعلفدد بهللصاأتمددنهللهبددمهللصتهللأندد يكهللضدد بههللفددمهللاولدد ماهللا هللهللوالصــحيح
بقت دددههلليللدددههللأقتددد هللتاهأددد ا .هللص ددد هللتقددد بهلليفهللاععددد أاةهلليلدددههللا اهللتاددد بضهللضددد باكهلليأددد   هللفددد شهلل
صاآل  هلل د صأهلليدلكهللاعدد بهللاخلد صهللأ تلدبهللمدمهلليجد هللديدكهللاعدد بهللاعاد شأهللصا اهللتاد بضهلل

هلل هللي فهم هلل.مفل  كهللبصفوهلليا   هللفبتل 
يقدد هلليفجهلل دد بهللهللجدديازهللاعتاهأدد هللفعاقدديفتهللاو عاددةهللع  دديتهلل عددقهللفددمهللاعندديبهللوالصــحيح

اعددذيهللأ ددط دهلليفهللأدد شهللاو أنددةهللتهللصجدد هأهللصيمدد هللبللدد هللد كهللاخلمدد هللصاددقهللظ صيهدد هللصيمدد هلل
ف دددد يهللبددددمهللفمدددد صهللبددددمهللاعادددد صهلليكهلل دددد لهللاع دددديباهللاوا ددددف أمأهللصادددد شهللملددددج هللاعددددد ابهلل

مدمهلل د لهللمد   هلل طدكهلليادهأهللصيضدا هللاعغد شهللف دنهللهللصأ لهللمتد قهللاعغد  هللصيضدا هللاعغد شهللف دنهلل
ققهللصفددهبهللهللورــطر مالــهفــإان ملألــذو ا كدد اهللاعددد عةأهللص دد  هلليفهللأددقهللمدد لكهللاعهكدد سهللخبددل هلل))هلل
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صدد أبهللاخلدد اهللبط أددههللمددمهللأدد ههللصفددهبهللاعاهدديدهللبقطددكهللق هددمهللصغدد هلل عددقهللصاددذاهلل ددي هلل هلل
هللاقهلليفهللصحته.هللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.

هلل
هلل

هللققهللكتاب األهعمـة))هلل
هللاضص هللياه هللاحل هللا هللم   ههللاع عا هلل.ياه هلليكهللوالضاب  
احلـه أد هللمجادكهللاحلاديا تهللاعديتهلل هللتادارهللا هلليفهللاع حد هللصعديهللماتدةهللحلد أ هلل))هللوالصـحيح

هللأحه لكم صيد البحر وهعامه متاعـاو لكـم ولل ـيارةهللققهللص   هلل عقهلل يعههللتاد طهللهللميتته
هللقق.هللأحلت لنا ميتتان ولمان فأما امليتتان فاجلرال واحلوتصحل أ هلل))هللهلل

أاف نا أراباو  ر الظهران ف ـعى القـوم فلغبـوا أ هللاضبلبهللحل أ هلليلاهلل))هللهللحيحوالص
بوركهــا وفهنــذ ا  وألركتهــا فأألــذهتا وأتيــت هبــا أاب هلحــة  فــذاها وبعــ  إىل النــي

هللققهللصك هللأ أ هلليفهللاونكهللممهلليك ه هللصك ااته هلليداا هلل.هللفقبله
م احلمـر األ ليـة يوم أليا عن حلـو  الى النيجيازهلليك هللاخلا هللحلد أ هلل))هللهللوالصحيح

"هللمتفدقهللف ادهققهلل"فأكلنا ئران فرساو على عهد النيققهللصأ أ هلل))هللهللوأذن يف حلوم اخليه
هللققهلل.هللفأكلناه ئن وأ ه بيته))هللهلل-صضمح :
إن اعددذيهلل هللاددقهللياددههللأ مددةهللحلدديشهللاحلمدد هللاضا اددةهللصاكهللتيأعدديفهللحلدد أ هلل))هللوالصــحيح

هلل"هلل.متفقهللف اه"هللققهلل  ورسوله ينهيااكم عن حلوم احلمر األ لية فإاه رجس
حتد ميهللاع غد هللضلدههلل د هللاجتمدكهلليادههللأد هللصأ مدةهللص د هللتقد بهلليفهللاعقيافد هلليلدههللأغ دبهللوالـراجح 

هللج لبهللاحل مةهلل.
هللفن  هلليفهللف هللاضصامةهلليكهللك هللأاياكهللأ هلليك هللحلمههللج زهللا  هللع نههلل.والضاب  
الــى مددمهللاعلدد  قهللصكدد هلل يهللت ددبهللمددمهللاعطدد هللحلدد أ هلل))هللحتدد ميهللكدد هلل يهلل  لهللهللوالصــحيح
ققهللصأد أ هللمـن ال ـبات وعـن كـه ذي  لـٍب مـن الطـري ه ذي انبٍ عن كـ رسول  

هلل.هللققهللكه ذي انٍب من ال بات فأكله حرام))هلل
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يكهللاعددد كهللأددل هلليك ددههللص عددقهللعدديبصدهللاو( ددصهللص دد هللتقدد بهلليفهللاضصددي هلليكهللهللوالصــحيح
هللاخل صهللمق شهللف نهللاعا شهلل.

هللأ مةهلليك هللاع ا بهللضلههللممهلل صاتهللاضلا  هلل.والراجح 
مددمهلل صاتهللاضلادد  أهللصعلددمهللا اهللكدد كهللاندد كهلللدديقهللمنددههللهللأ مددةهلليكدد هللاعدد  هللضلددهواألقــرب 

عدددااهللعدددههلل  هلليهددديهللأدددل هللضكهللاوتقددد بهلليفهللاضصدددي هلليكهللاحللدددمهللأددد صبهللمدددكهللف تدددههللصجددديدا هلل
هللصف م  هلل.
هلل-أ مددةهلليكدد هللاهلدد هللضلددههللمددمهلل صاتهللاضلادد  هللصضكهللمثنددههللأدد اشهللصاعق فدد سهللتقددي :والــراجح 

هلل.هللكه ماحرم مثنه فإاه  رم أكله
هللممهلل صاتهللاضلا  هلل.هللأ مةهلليك هللاعفا هللضلههللوالصحيح
و ـــرم هللأ مدددةهلليكدد هللاعقددد دهللضلددههللملدددت(  هلليادد   هلليفهللفمددديشهلل يعددههللتاددد طهللهللوالصــحيح

 يف ددمهللبداهللف مدد لهللاولدد ماهلل ليدد  هلليكهللاعقدد دهللهلل- دد  هللابدمهللف دد هللاعددرب:هللهللعلــيهم اخلبائــ 
هلل هللأؤك هللص هللويزهللبااههللا.اد.

هللأ مةهلليك هللابمهللآصيهللضلههللممهلل صاتهللاضلا  هلل.هللوالصحيح
قهللياههللايهللجديازهلليكد هللاعددبهللع  ديتهلل عدقهلليفهللاضدعدةهللاع دحاحةهللاعذيهلل اهللوالصحيح

هللصاوهللك  سهلل.هلل
هللجيازهلليك هللاعيب هللعا شهللاع عا هللاو لكهللصاضص هللاحل هلل.هللوالصحيح
جددددديازهلليكدددد هللاع بددددديقهللصاعدددددذيهللتلدددددماههللاعا مدددددةهلل)هللاو بددددديقهللقهللضكهللاضصددددد هلليفهللهللوالصـــــحيح

هللاض امةهللاحل هلل.
هلليكهللك هللم أ شهلل ت ههلليصهلليم هللبقت ههللياح شهلليك ههلل.هللوالصحيح

أ مددةهلليكد هللاولعدةهللصادد  هللع نهد هللا هلليكهللحتدد اهللصتا د هللاعطدد ا هللمد سهللأغ ددبهللالصـحيح و 
ف ددنهللاعظددمهللفندد هلليادد هللاخلددربسهللبددذعقهللصددف لهللحلمهدد هللص ا ددههللمددمهللاودديادهللاعنجلددةأهللص هللأقدد هلل

هلل عقهللفمهلل ل ةهلليلشهلل.
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أ مددةهللاعتملدد جهللضلددههلل صهلل  هللصأاددارهلليفهللاعددربهللياغ ددبهللف اددههللج لددبهللاحل مددةهللهللهللوالصــحيح
هللكم هللتق بهلليفهللاعقياف هلل.

صجي هللاضضدحاةهللف دنهللاعقد دبهللضهند هللمدمهلليفظدمهللادا ا هللاإل دلشهللصادوهللاعنلدقهللظهر واأل
هللاعا شهلليفهللمجاكهللاضم  بهلل.

جددديازهللاعتدددحاةهللفهلتمددد لهللصاددوهللاعددديتهلل ددق هللبادددضهللي ددن هن هللا اهللبقدددوهللهلدد هللمدددمهللهللوالصــحيح
هللاض ن كهللم هللتتملمهللبههللممهلليك هللف فه هلل.

ههللكح عددةهللجدديازهللاعتدددحاةهللءدد هللكدد كهلليصددغ هللمددمهللجددذقهللاعددد كهللوددمهللك لدديفهللأ عتددهللوالصــحيح
هللي هللب دسهلل.
جدددديازهللاعتدددددحاةهللباددددد  لهللاض كهللصاعقدددد كهللمدددد تهللأ  ددددغهللهبدددد هللاددددذاهللاعادددددبهللاطهللهللوالصــــحيح

هللاد  هل هلليفهللصص هللاو أدةهلليصهللاواا ةهللفا   هللبان  هللص عقهللأا يههلليا هللاخلربسهلل.
هلليكهلليلشهللاعتع أقهللك ه هلليلشهلل باهللعرض أوهللصاهل يهلل.هللوالصحيح
ققهللصاعنفددوهللأتدددممهللاعنهددوهللهللوال عتــريةالفــرت أ مددةهللاعفدد قهللصاعاتدد سهللحلدد أ هلل))هللوالصــواب 

هللصزلدسهللص هللص بوهللعههللفمهللاعتح ميهللاىبهللاعل ااةهلل.
صجدددي هللاعتلدددماةهللف دددنهللاعذباحدددةهللمط قددد  هللص هللتؤكددد هللاعذباحدددةهللبددد صهن هللعامددديشهللهللوالصـــحيح
هللاضدعةهلل.

يامددد هلل يفدددههللاولددد مهللا اهللادددللن هللاددد هللمسدددنهلليشهلل هللينلدددموهللحندددمهللص كددد هللضكهللهللوالصـــحيح
رــوا أاــتم يجددههللاودد ميبهللبددههللادد ف  هللصحلدد أ هلل))هللاضصدد هللص دديقهللاعددذباهللمددمهللاولدد مهللف ددنهللاع

هللققهلل.هللوكلوا
يكهللاضشهللا اهلل كادديفهلليلددق هللجنانهدد هللماتدد  هلليددلكهلل ك تددههللت ادد  هللعددذك سهلليمددههللودد هللبصاههللهللوالصــحيح

أد  ن هللحممد هللبدمهلل د هللبدمهلليد بسهلل د  هللأد  إهللا دح لهللبدمهللابد ااامهللابدمهللهلل-يبيهللداصدهلل   :
بددمهللزلدهللاعقدد اجهللاولددوهللأدد  ن هللف ادد هلليهللهلل-باادديأمأهلل دد  هللأدد  ن هللفتدد  هللبددمهللبعدد هلل دد  :

ذكــاة يلددههلل دد  هلل))هللفددمهللي هللاعددهب هللفددمهللجدد ب هللبددمهللف دد يهللبضددوهلليهللفنهمدد هللفددمهللاع  ددي هلل
أددد  ن هللاعقغددديبهلل ددد  هللأددد  ن هللابدددمهللهلل-"أهللص ددد  هلليأدددد  :أددد أ هللصدددحااققهلل"هللاجلنـــني ذكـــاة أمـــه
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م  بكهلل)جقهللصأ  ن هللمل دهلل   هللأ  ن هللاعامهللفمهللجم ع هللفمهللي هللاعديدَّاكهللفدمهللي هلل داا هلل
 د  هللهلل-ققهللص د  هللملد د:هللكلـوه إن رـئتمفدمهللاونداهلليقد  هلل))هللهلليهلل   هلل  عيفهللب دي هلل

اعن  دةهللصلدذباهللاع قد سهلليصهللاععد سهلليفهللبطنهد هللاونداهلليل قادههلليشهلل ك دده؟هلل  ند هلللب دي هلليهلللنحد هلل
"هللص  دد  هللاأدد ادهللاعلددن هللأدد أ هللصددحااقق"هللهللكلــوه إن رــئتم فاذكاتــه ذكــاة أمــهيقدد  هلل))هلل

يفهللآ  اد هللبدهأهللصضكهللاونداهلل بدكهللضمدههللهللضلههللزأمهللاعلت  هللي أ  ن هلليكهللامد هللادذههللاع  د عة
يفهللاعيجدديدهلليالدديكهلل بادد  هللهلدد هلليفهللاحللددمهللص دد هللتقدد بهلليفهللاعقيافدد هلليكهللاعتدد بكهلليفهللاعيجدديدهلل بددكهلل

هلليفهللاحللمهلل.
يامددد هللياددد وهللف دددنهللاوددديتهلليلدددههللاكهلل كدددوهللصبدددههللأاددد سهللأددد هلليك دددههللص هللتاتدددربهلليفهللهللوالصـــحيح

هلل عقهللأ كةهللاوذبيجهلليلكهللأ ك تهللاوذبيجهلل هللتند  هلل.
لت  هللايهللممهللت أمهللب أمهللياد هللاعلتد  هللص هللأعدرت هلليفهللكيلدههللكت باد  هلليكهلليكهللاعهللوالصحيح

هللأليكهلليفؤههللصيج ادههللكذعقهلل.
هلليفهللاع ا هللاحل هللم تهللأفدوهللاطهللتنيقهلليامنكهلل.واألصه 
هللف شهللصجي هللغل هللم هلليص بههللاعل بهللبفمههللأ  هللاع ا هلل.هللوالصحيح
كـه فـال فـإن أيكهللاو بجهللا اهلليك هللمدمهللاع دا هلليللدههلل هلل د هلليك دههللحلد أ هلل))هللوالصواب 

هللققهلل.هللأتكه
اادددددرتا هللاعتلدددددماةهللفندددد هللاب ددددد  هللاو بأدددددةهلليصهللباددددد ههللص  ددددد هللادباكدددددههللع  دددددا أهللهللوالصـــــحيح

ي عتلددماةهللادد  هلليفهللاحلدد هلليددلهللتلددق هللاوط باددةهلل هللفمدد ا هللص هلل ددهيا هللضلددههللمدد ميبهللهبدد هللص دد هلل
صيهللببند هلليف دنهللصيف دمهللهللأن الشرو  يف ابب املأمورات ال ت ق  ابجلهه والن يانتقد بهلل

هلل.
هلل
هلل

هللققهللـانكتاب األ ))هلل
هللصجي هللأفبهللاعاماهللصف شهللاإلك  بهللمنه هللا هللم دفيفهللعههللاو  حةهلل.هللوالصحيح
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جددديازهللاحل ددد هللفع دددف تهللمط قددد  هللييهلل ددديال هللك لددديفهللمدددمهللاع دددف تهللاعذاتادددةهلليصهللوالـــراجح 
هللاعفا اةهلل.
هلليفهللاعاماهلليلههلل}هلل هلل   هللا هللف هلليصهللصفةهللممهللصف تههلل{هلل.والقاعدة 
 هللاعديبلهللصاود ادهللصاو د هللصا د هللكد كهللجديازهللاحل د هللفو دح هللا اهللتهللألدمهللأق دهللوالصحيح

هللأنييهلليلههللكلشهلليهلل.
)هللأدددقهللاعقدد آكهللقهلليلدددههلل دداهللا اهللكددد كهللأق ددد هللفحلددقهللمددد هللأتا دددقهللف هللهلل-يفهلل ددديهلم:هللوالــراجح

تادد طهللمددمهللاودد  هللاعا ددمهللبددههللصأفظددههللصبا لددههللصحندديهلل عددقأهللصيمدد هللاكهللكدد كهللأق دد هللفحلددقهللمدد هلل
مج دددددةهللاو( ي ددددد تهللهللأتا دددددقهللفو( ددددديلهلليللدددددههلل هللوددددديزهللضكهللمددددد هللودددددبهللف دددددنهللاو( ددددديلهللمدددددم

هللصاحل  هللبعولهللممهللاو( ي  تهلل هللويزهلل.
صاأد سأهللهللكفد بسا هللهللبد هللاع دحااهلليكهللمدمهللأ د هللفعقد آكهللمثهللأند هلليلدههلل هللأ همدههللوالراجح 

هلل لي  هللومهلل   هللأ همههللكف باتهللبا دهللآيهللاعق آكهلل.
هللياممهلل   هللف وهلل اهلليلههللأ همههللألمهللاعاماهلل.والراجح 
ههللاعامدداهللصاكهللتهللأق دد هللبددههللاعامدداهلليهدديهللتدد هللحتدد ميهلل يعددههلل)هللصعامدد يهللقهللاكهلل  دد هللبددوالــراجح 

هللو يهللف نهللاضعلنةهلليلهللةسهللبههلل.
يدداممهلل دد  )هللعامدد هلليهللقهلليلددههلل دداهللأ ددهشهللياهدد هللمدد هللأ ددهشهلليفهللاعامدداهللصادديهللمددمهللف هللوالــراجح 

هللاحل  هللفع فةهلل.
يفهلل يعددههلل)هللصيميهلليهللقهلليلدددههلل ددداهلليأددد  هللصاضدعدددةهلليفهلل عدددقهللك دد سهلل ليددد  هللع عددد يااةهللهللوالـــراجح

هلل هللأليكهلل ان  هللا هللفعناةهلل.هلل-اعذأمهلل  عيا:
يكهللمددمهللأ دد هللف ددنهللاددولهللأظددمهللصدد لهلللفلددههللياددههللمثهللت دداهللخبليددههلليددلهللكفدد بسهللهللوالــراجح
هللف اههلل.

يلددههلل هللكفد بسهلليفهلل دداهللغمدديسهللضهند هلليفظددمهللمدمهلليكهللتلفدد هللصا د هللكف ب دد هللاعتيبددةهللوالصـحيح 
اعن ددددديجهللصبدهللاوظددددد تهللاطهلليا هددددد أهللصصددددد أ ه هلليفهللاآل ددددد سهللاكهللمددددد تهللمدددددمهللغددددد هللتيبدددددةهللمدددددمهلل

هلل هللاعل  ا هلل.يصح 
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هلليكهلل اهللاعلل اكهللاعط ياهللعغيهلل هللتناق هلل.هللوالراجح
هلليكهلل اهللاعغد  كهللاعذيهللاات هللغد ههللج ا هلل هللتناق هلل.هللوالراجح
هلليكهلل اهللاوماههللاعذيهللتهللأ  غهللغ هللمناق سهلل.هللوالراجح
هلليكهلل اهللاعل ي هللمناق سهللصت همههللاعلف بسهللا اهللأن هلل.هللوالراجح
هلليكهلل اهللاو ههللغ هللمناق سهلل.والصحيح 

هلليلههللاكهللأن هلليفهلل انههلل  ا  هلليلهللكف بسهللف اههللص انههللف اةهللف نهللم هللاوهللف اه.هللحيحوالص
ــراجح  جدديازهللا دد ا هللاعلفدد بسهللبادد هللاحل دد هللص  دد هللاحلندد هللضكهللاعلدد بهلل دد هللالاقدد هللص دد هللوال

هللتق بهلليلههللويزهلليا هللاععولهلل   هللا  هللصجيبههللا اهللالاق هلل   ههلل.
ألفادههللفنهد هللكفد بسهللصاأد سهللهلليلههللاكهللك بهللاعاماهللصكد كهللات ديوهللف ادههللصاأد ا هلليللدههللوالراجح

اكهللتهللخيددد  هللكفددد بسهللاعامددداهللاضصطهللص ددد هللتقددد بهلليفهللاعقيافددد هلليكهللمدددمهللكددد بهللادددائ  هللمدددمهللجدددناهلل
صاأدد هللصميج ددههللصاأدد هلليجددهيهللفددمهللاعامدداهلليادد هللصاأدد هللاكهللتهللخيدد  هللميجددبهللاضص أهللصيمدد هللا اهللهلل

هللك كهللاض  كهللف نهللييا  هللتت فةهلليلكهللاعلف بسهللتا دهلل.
هللف ميفهللاعناةهللممهللاحل ع هلل.هللافتم دهللاعل بهللاوهاجهللع اماهللاكهللوالراجح
هلليكهللم ن ا هللف نهللاضغ اضهلل هللجم دهللاضعف اهلل.هلل-يفهللاعاما:والقاعدة 
يكهللاعظ تهلل هللتنفادههللاعتيبأدةهلليفهللاعامداهللمط قد  هلل هللفند هللاحلد كمهللص هللفند هلل  دمههللص هللواحل  

هللفن هللغ   هللب هلل انههللف نهلللاةهللملتح فههلل هللف نهلللاتههللايأهللصهبذاهللحتفبهللاحلقيلهلل.
ققهللا هلليكهللألددديكهلليفهللابددد ابههللهللوإبـــرار املق ـــم))هللهللاوقلدددمهللحلددد أ هللصجدددي هللابددد ابواألقـــرب 

هللص يقهلليفهللت عفةهلليصهللض بلهللف نهللات يوهللف اههلل.
ــــراجح يلددددههللا اهللأندددد هلليفهلل انددددههللياجددددبهللف اددددههللاعلفدددد بسهللف ددددنهللاعفدددديبهلل هللاعرتا ددددوهللضكهللهللوال

هللاوتق بهلليكهللاضم هللاوط قهللفمهللاعق أنةهللأفا هللاعيجي هلل.
ليد  هللع حنفادةهللصمد هللا دت  هللبدههللاحلنفادةهللا د هللاديهللف شهللاجهالهللاعقامةهلليفهللاعلفد بسهلل هللوالراجح

اجتهددد دهلليفهللمق ب دددةهللاعدددنصهللص ددد هللتقددد بهلليلدددههلل هللاجتهددد دهللمدددكهللاعدددنصأهللصاددديهلل اددد سهلليفهللمددديبدهلل
هللاعنصهللص  هللتق بهلليكهللاعقا سهللاو  دشهللع نصهللي   هللا فت  بهلل.
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يكهللاإل ا شهللمق بهللفعا وهلل هللفعع قهللياطامهللممهلليص  هللم هللأطادمهلليا دههلل د با هللوالصحيح 
ألدمهللصبدهللبدههللاععد قهللصتهللأدنصهللف دنهللحت أد ههللي جدكهلليفهللحت أد هللهللفعاد وهللصليفد  هللضكهللادذاهلل

هلل.
يأدد  هلليكهللاعللديسهللتقد أ ا هللفعاد وهللهلدذههللاعق فد سأهللصاعاد وهللفند  هللأقددوهللةكهللهللوالراجح

هللاع ج هللأللنهلل ي هللصغرتسأهللصاو يسهللتللنهلل ي هللصمخ بهلل.
}هللمدمهللجدد زهللا ا مدههللجد زتهللكلدديتههلل{هللصاآلأدةهللل دديفهللهلل-يداممهللأللددنهللأقدي :والضـاب  
هللشهللاول كاهلليلذعقهللاعلليسهللتليكهللهلمهلل.ف نهللا ا 
هللصجددي هللاعتتدد بكهلليفهللصدديشهللكفدد بسهللاعامدداهللعقدد السهللابددمهللملددايدهللصي هللبددمهللكاددبهللهللوالــراجح

ص د السهللابددمهللملدايدهللي  جهد هللف د هللاعد زالهللصابدمهللي هللاددا ةهللهللهللفصـيام ثالثـة أايٍم متتابعـات
أد هللصاع اهقوهللص ن ا هللصحااأهللص  الهللي هللبمهللكابهللي  جهد هللاعد اب طإهللصاحلد كمهللصابدمهللج هلل

ف دنهللاد  هللاععدا(اهللصصايقدههللاعدذايبأهللهلل-صاع اهقوهللصصدححه هللاعد اب طإهللصاحلد كمهللص د  :
قـرا ة ااحـال من لـة ا ن دا هللجا .هللص د هللتقد بهلليفهللاضصدي هلليكهللهلل-ص   هللص أبهللاع باأة:

كمد هللاد أن هلل عدقهللمن لة أألبار ااحال فهي صـاحلة لتهنصـيع العمـوم ولتقييـد املطلـ  
هللا هلل.يفهللكت بن هللحت أ هللاعقياف هللصجممكهللاعف ا

مـــن مـــات يكهللمدددمهللأنددد هللصمددد تهللصتهللأ دددمهلليللدددههللأ ددديشهللفندددههللصعادددههللحلددد أ هلل))هللهللوالـــراجح
هللققهلل.هللوعليه صوم صام عنه وليه

يكهللمددمهللكدد كهللمالدد ا هلل هللاددولهللفندد ههللألفدد هللبددههلليددلكهللاعلفدد بسهللتلددق هللفنددههللضكهللهللوالــراجح
هللأهللصيهللببن هلليف نهللصيف مهلل.أاه ال واجب مع الع  اوتق بهللفن هلليا هللاعا مهللف تف لهلل

ققهللص هللهللعـــن النـــذر الـــى النـــي اأقددد قهللاعندددذبهللحمددد شهللحلدد أ هللابدددمهللفمددد هلل))هللهلليكهللوالـــراجح
هللص بوهلل.
ا هلللدددذبتهلليفهللاو ا ادددةهلليكهلليفتلددد هللهلل-حلددد أ هللفمددد :الاقددد دههللمدددمهللاعلددد ي هللوالصـــحيح 

هللققهللأوف بنذرك))هللهللعا ةهلليفهللاولج هللاحل اشهلليق  هللعههلل
هللي ههلليا ه هللياههللصيام هللايهللييد هللمنههلل.والصحيح  هلليكهللممهلللذبهللف  دسهلليفهللميضكل
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يكهللأددد أ هلل))هلل هلللدددذبهلليفهللما ددداةهللصكف بتدددههللكفددد بسهلل ددداهللققهللأددد أ هلل دددتجهللبدددههللهللراجحوالـــ
ف دنهللاعقدي هللاعدد اجاهللصبند ل هللف ادههللينددذبهللاوا داةهلل هللوديزهللاعييدد لهللبدههللصف ادههللكفدد بسهلل داهللهلددذاهلل

هللاخلرب.هللصيهلليف مهلل.
هلل
هلل

هللققهللكتاب القضـا ))هلل
هلل ال .فن هللاعل  هللاخليوهللممهللتيعاههللصاعف ابمنههللم هللا تط فياهللاطهلل عقهلل واملعتمد 
لـن يفلـح يلههللمق يبهللف نهللاع ج  أهلليلهللم   هللع نل لهلليفهللتيعاههللحلد أ هلل))هللوالصحيح 

هللققهللقوم ولوا أمر م امرأة
هللجيازهللتييلهللاضفمنهللاعقد لهللا هلل هللم لكهلل.هللوالصحيح
يكهللاعا اعددةهللادد  هلليفهللاعق ضددوهللضكهللاعف  ددقهللمدد دبدهللاععدده دسهلليدد دهلل ددد اههللمددمهللهللوالصــحيح
هللف هلليصطهلل.
هلل قدددد لهللا اهللكددد كهلل ددديل هلليمانددد  هللف وددد  هلليصهللف بيددد  هللءيا دددكهلليدعدددةجددديازهللتدددييلهللاع  ادددقهللعهللوالصـــحيح

هللاضأل شهللمكهللاارتا هلليكهللأي كهللعههلل ا هأهللا هلل هللم لكهللممهللتيعاههللاعقد لهلل.
فددد شهللاادددرتا هللاعلدددلشهلليفهللاعق ضدددوأهللياجددديزهلليكهللأتدددي ههللاض ددد سهللا اهللك لددديفهللهللوالصـــحيح

 ددصهلليفهللاادد بتههللمفهيمددةأهللصكدد كهلل طددههللمقدد صلا أهللص هلل ددام هلليفهللاددذههللاضزمنددةهللاعدديتهلل دد هللخت
اادددددد باتهللاخلددددددد سهللاوت(  ددددددديكهللي ددددددد بصاهللأا يددددددديكهللكمددددددد  هللمددددددد ادامهللصكددددددد هنمهللأتل مددددددديكهلل

هللةعلنتهمأهللي ارتا هللاعفقه لهللع للشهلل هللدعا هللف اههلل.
يكهللكدد هلل دد بهللألدديكهللمددمهللادد لههللاعتعدديأرهللف ددنهللاعددذامهللبادد شهللكمدد  هللاعفهددمهللهللوالصــحيح

هلليللددههللأقدد سهللف ددنهللاعغدددبهللضكهللاععدد أاةهلل هللتفدد لهللبدداهللمتمدد   اهللص هللعمددكهللبدداهللتت فددا
ص عددقهللكعدد سهللاودديقهلليصهللاعاطددرهلليصهللغ  ددةهللاعللدد هلليصهللادد سهللاحلدد هلليصهللاعددربدهللاوددؤ  أمهللف ددنهلل

هللاعتفل هلليصهلليكهللأليكهللأ  ن  هللع يعههلليصهللأ     هللعغ اطههللصحنيهلل عقهلل.
هلليفهللف هللاعقد لهلل}هللاع انةهللف نهللاو فوهللصاعاماهللف نهللممهلليلل هلل{هلل.والقاعدة 
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إمنـا أقضـي بنحـٍو ))هللهللاكهللا لهلليهللتا طهلليكهللاعق ضدوهلل هللأقددوهللبا مدههللحلد أ واألقرب 
ققهللصضلددههللعدديهلليددتاهللاددذاهللاع ددد  هللعلدد كهللاعق ضددوهللحمدد هلل مددةهللصعدد   هللياددههللمدددمهلل هللهللممــا أرــع
هللأي قهللبههلل.
هلليكهللألمهللاحل كمهللأ يكهللاخللوهلل.هللوالصحيح
يكهللألددمهللاعق ضددوهللا اهللكد كهللت عفدد  هللع حددقهلليفهللاع دد  مهلليللددههلل هللأغدد هللمددمهللاضمدد هللهللوالصــحيح

فمـن قضـيت لـه رـيئاو مـن  أهللحلد أ هلل))هللاائ  أهللييهلل هللأغ هللاعيا كهللص هللم هلليفهلللفداهللاضمد
هللققهلل.ح  أأليه فال أيألذ منه ريئاو فإمنا أقطع له قطعت من انر 

صهبدددددذاهللا  تاددددد بهللأنتهدددددوهللمددددد هلليبتهللمجادددددههللمدددددمهللا  تاددددد باتهللاعفقهادددددةهلليفهللبادددددضهللاولددددد ا هلل
اعع فاةهللصبههللأتمهللاعلت  أهللي حلم هلل هلليص  هللصآ  ا هللصظد ا ا هللصف ند  أهللصعدههللاعفدد هللك دههللصاوندةهللهلل

لههلل هللحن ددوهلل ندد ل هللف اددههللادديهللكمدد هللي ددىنهللف ددنهلللفلددههللجدد هللصفددلهللصي ددتغف هلليهلل دد ح ك هدد هلل
صيتي هللاعادههللمدمهللزعد هللاع لد كهللصاوند كهللصاع ند سهللمثهللا دتغف ههللصيتدي هللاعادههللمثهللي دتغف ههللصيتدي هلل
اعاددددههللصي دددد عههللجدددد هللصفددددلهللفمسددددههللاضفظددددمهلليكهللأ يددددكهلللدددده هللاعا مدددد لهللصيكهللأاددددوهلل كدددد امهللصيكهلل

مهللصأ  دددديفهلليأادددد لامهللصأ يددددكهللمندددد بامهلل فظهددددمهللمددددمهللكدددد هلل دددديللهللصملدددد صههللصيكهللأغفدددد هللضمدددديا 
ص عدد  هلليفهللزمدد  مأهللصلاددي هللف هللتادد طهللمددمهللاعاجددبهللصاعلددربهللصاحللدد هللصاعدد للأهللصلاددي هللبددههلل
جد هللصفدلهللمدمهللاعندد بهللصفدذا هللاعقدربهللصيتنددةهللاتاد هللصاومد تهللصيتنددةهللاولدااهللاعد ج  أهللصي دد عههلل

صيكهللهللجددد هللصفدددلهللفمسدددههللاضفظدددمهلليكهللأنفدددكهللهبدددذههللاعيبأقددد تهللاعالددد سهللصيكهللأنددده هللياهددد هللاعربكدددة
أعدد جهللهلددد هللاع ددد صبهللصأفدددتاهللياهدد هللاضيهددد شهللصوا هددد هللفمدددل هلل يادد  هللمتقددد ل هللصددد حل  هللمدددربصبا هلل هلل
أبهللياهد هللضأد أهللصياده ههللجد هللصفدلهللصمدمهللأدد  هللمدمهللاولالدةهللصمدمهللأط دكهللف ادههللمدمهلل
ياد هللاعا ددمهلليهند هللص دد هلل هللتادد طهللف دنهللفمدديشهللاولد ماهلليبجدديهللب ادد هللصيد  اد هلليلهللأدديشهللعقدد لهلل

ف دددنهللفج اددد هللصجب اددد هللص ددد هللصايدددقهللاعفددد ا هللمنهددد هللباددد هللصدددلسهللهللب أهللياددد ب هللي ددد عقهللبق يهلددد 
اعظهددددد هللأددددديشهللاعلددددد دسهللصاعاعددددد أمهللمدددددمهللاددددديا هلل دددددنةهللمخددددداهللصفعددددد أمهللصيببام ادددددةهللصيعددددد هلل
هللهللع هج سأهللصيهلليف نهللصيف مهللصص نهلليهللف نهللل ان هللحمم هللصف نهللآعههللصصح ههلليمجااهلل.هللهلل
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