حُسُنُُالتُفُهُمُُوُالدُرُكُ
لُسُأُلُةُُالّتُك

ُ
ُ

لٓ٢ال٤ث املطٜٚ
الفيػ ْتػ اهلل ة ٦الهػي ٚا٥ٖ١اري احلفين
رمح ٩اهلل حٓاىل

ً
ال يٜخرترترترتيض ٓ٨٤رترترتا وال بااةرترترتا
ً
ورآه ض٥ٟرترترتا نرترترتا ٛا ونرترترت٬اةا

ْ٨رترتا

ا١رترت ك ١رترتجؿ يفشرترتث
ً
٘٥رترت ٦اةرترتخر ضِرترتؽا ة رت ك  ٧ي٨رترتا

ة ٠أعٍأ احلك ٣الهطيص وعاةرتا
ً
٤خْ٬رترترترتػا ملغاٙ١يرترترترتْ ٩رترترترتؼاةا

ٛػ ىرتْ ٠رت٫٧ ٦رتز اة ١رتث ٫رتا
َ َ ْ
ال ضِرترتؽ ُ ْ٥كرترت ُ
ه أىت
رت
رت
ن
ون
٦
ِ
ٍ
أو ذم ٘ٓرترترترت ٠رترترترت ذن ةٓ٬ٜبرترترترتث

أو ٙ١رترتَ يرترتؽو ٣ي٬اٞرترتب ةرترتا

2

بسً اهلل الرمحَ الرحيً
ٌلدٌث
احل٥ػ اهلل اذلي ٪ػا٧ا ـ٬اء الف ي ،٠وو٘٨ٜا ملٓؽ٘ث احلشث وادلحل،٠
والهالة والفالم ىلع ـيػ٧ا حم٥ػ وآهل اةكؽ٤ني ،وريض اهلل ْ٦

نطاةخ ٩واتلاةٓني.
أ٤ا ةٓػ/

ٜ٘ػ ٌ٢ب ٤ين ح٥٢يؼ٧ا اٙ١اى ٠اةـخاذ حم ٬٥ـٓيػ أن أضؽر رـا١ث
فأ١ث ا ١ك ،حؾوٛ ٦ْ ٠ارئ٫ا لك ضرية وك.ٝ
وذٞؽ أ ٩٧وسػ

(بحٜان الهٓ٨ث) بكارة بحل٫ا ٬سؾة.

٘أستج ٌ٢ت ٩وأـٓٙج رٕتخ.٩
ً
وكختج ٪ؼا امل  ٗ١حمؽرا حل٬ٟن ٛارئ٩

 ٦٤أ ؽه ،ووٓؽف ادلحل ٠املٜت٬ل ٕ ٦٤ريه.

٤يػان االـخػالل ىلع ةهرية

واهلل امل ٚ٘٬واهلا ي وْ٢ي ٩اْخ٥ا ي.
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حٍٓيد

ً
اة ١ث ا١يت اضخز ة٫ا أئ٥ث املف٥٢ني دميٓا يه الٟخاب والف٨ث -ال
عالف ةج٣٫٨

ذل -ٝوإ٥٧ا اعخ٬ٙ٢ا

اإلدماع واٜ١ياس.

٘اجل٬٫٥ر اضخز ة٥٫ا و ٬٪الؽاسص ل٬س٬ه ٜ٤ؽرة

ْ ٣٢اةن٬ل.

وح٬سػ أ ١ث خمخ٘ ٗ٢ي٫ا ةني اةئ٥ث اةربٓث ويه احلػيد املؽـ ٠و٬ٛل
الهطايب ،و ع ٛ ٦٤ت٨٢ا ،واالـخهطاب ،واالـخطفان وْ ٠٥أ٠٪

املػي٨ث.

والالكم ْ٢ي٫ا  ٤ف٬ط

ٞخاب االـخػالل  ٦٤دمّ اجل٬ا ّ٤ل٢فتيك.
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ٌا ْٔ احلكً الرشيع؟
احلكً ْٔ :خطاب اهلل املخعيق ةفعو امللكف.
وأُٔاعّ مخسث:
 -1الٔاجب أو اىفرض :و٤ ٬٪ا يراب ٘اْ ٩٢ووٓاٛب حارك.٩
٤ر ٠الهالة والؾاكة ون٬م ر يان وبؽ ال٬ادلي.٦
 -2احلرام :و٤ ٬٪ا يٓاٛب ٘اْ ٩٢ووراب حارك.٩
٤ر ٠الؽبا والؾ٧ا وا٬ٜٓ١ق واخل٥ؽ.
 -3املِدوب :و٤ ٬٪ا يراب ٘اْ ٩٢وال يٓاٛب حارك.٩
٤ر٬٧ ٠ا٘ ٠الهالة.
 -4املهروه :و٤ ٬٪ا يراب حارك ٩وال ْٜاب ىلع ٘اْ.٩٢
٤ر ٠نالة اجلا٘٢ث ةٓػ نالة الهتص أو آ١رص.
٘ٓ ٩٢وال حؽك ٩ذ٬اب وال ْٜاب.

 -5املتاح أو احلالل :و٤ ٬٪ا ١جؿ
٤ر ٠أك ٠اٍ١يتات واتلشارة.

٘٫ؼه أ٬٧اع احلك ٣ا١يت يػور ْ٢ي٫ا ا ٩ٜٙ١اإلـاليم ،وال ا٬ز ملشخ٫رتػ
5

ً
ً
نطاةيا اكن أو ٕريه أن يهػر ض٥ٟا ٪ ٦٤ؼه اةضرتمم بال ةرتػحل٤ ٠رت٦
اة ١ث الفاةٜث ،و٪ؼا ٬٢ٓ٤م  ٦٤ادلي ٦ةالرضورة ال حيخاج بىل ةيان.
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ٌا ْٔ اىرتك؟
ٜ٧هػ ةا ١ك اذلي أ٨ٙ١ا ٪ؼه الؽـا١ث بليا/٩٧
َ َْ
َ
َ
أن يرتك اجليب صَّلى اه عييَّلّ وآل وسَّلي ًَ يَّلا ا لَّلً يفعيَّلّ أو يرت َّلّ
السيف الصاىح ٌَ غري أن يأيت حديد أو أذر ةاجليه عَ ذلَّلم الءَّل
املرتوك يلخيض حتريٍّ أو نراْخّ.
وٛػ أكرث االـخػالل ةٞ ٩رري  ٦٤املخأعؽو ٦ىلع يؽو ٣أكياء أو ذ٫٤ا.
وأ٘ؽط

اـخٓ٥اهل ةٓو املخٍٓ٨ني املزت٤خني.

ورأيج اة ٦حي٥يث اـخػل ة ٩واْخ٥ػه

٬اىّ ـيأيت الالكم ىلع

ةٓي٫ا يف٬ل اهلل.
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أُٔاع اىرتك
َ َْ
َ
َ
إذا حرك اجليب صى اه عييَّلّ وآل َوسَّلي ًَ يَّلا ا فيحخٍَّلو وجَّْٔلا غَّلري
اتلحريً:
 -1أن يكٔن حر ّ اعدة:
ى
ُ ِّ
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـرت ٣َ ٢ىرتب لرت٬ي ٘٥رتػ يرتػه الرشرتوٙث
ٛػم بحل ٩نًل

حلأكٜ٘ ٩٨٤ ٠ي /٠ب ٩٧ىب٘ ،أ ف٘ ،٩٨ْ ٝفئ /٠أضرتؽام ٪رت٬ف ٜ٘رتال /ال

ول ٩٨ٟل ٣يك ٦ةأرض ٬ٛيم ٘أسػين أ ٘ ..!٩واحلرتػيد

الهرتطيطني

و ٬٪يػل ىلع أ ؽو/٦
أضػ٥٪ا /أن حؽك ٩ل٢يشء ول ٬ةٓػ اإلٛتال ْ٢ي ٩ال يػل ىلع يؽو.٩٥
ً
واآلعؽ /أن اـخٜؼار اليشء ال يػل ىلع يؽو ٩٥أييا.
 -2أن يكٔن حر ّ نسياُا:
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ٣َ ٢
ـ٫ا نًل

ضػث

ً
الهالة ٘ ك ٫٨٤ا كرتجئا ٘فرتئ٪ /٠رت٠

الهالة يشءف ٜ٘ال » /ب٥٧ا أ٧ا برش أنىسرت ٥ٞرتا حوفرت٬ن٘ ،رت ذا

نفيج ٘ؼٞؽوين .«1

1
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 -3أن يكٔن حر ّ خمافث أن يفرض ىلع أٌخّ:
 ٞك ٩نالة ا ١اووص ضني اسخ ّ٥الهطاةث حله٪٬٢ا .٩ٓ٤
 -4أن يكٔن حر ّ ىعدم حفهريه فيّ ،ولً خيطر ىلع ةال:
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٣َ ٢خيٍب اجلٓ٥ث بىل سؼع خن٢رتث ولرت٣
اكن اجليب نًل

يٟٙؽ

ْٞ ٠٥ؽيس ي٬ٜم ْ٢ي ٩ـاْث اخلٍتث٥٢٘ ،ا ا ٛح ْ٢ي٥ْ ٩رت٠

٨٤رب خيٍب ْ٢ي ٩وا٘ ٚوأٛؽه ة ٩٧أةٔ٢

اإلـ٥اع.

وا ٛح الهطاةث أن ي ٬٨ا هل ٞث ٌ ٦٤ني ا٢ؿ ْ٢ي٫ا حلٓؽ٘رت ٩ال٬ا٘رتػ
اٖ١ؽوب٬٘ ،ا٘ ٣٫ٜول ٣يٟٙؽ ٘ي٫ا ٛ ٦٤تٙ٧ ٠ف.٩
 -5أن يكٔن حر ّ دلخٔل يف عٍٔم آيات أو أحاديد:
ً
 ٞك ٩نالة اليىح وكرريا ٤رت ٦امل٨رتػوبات ة٫٧رتا لرت١٬٥ث ٜ١رت٬ل اهلل
حٓاىل  وا٘ٓ٬٢ا اخلري ٢ٓ١ك ٣ح٢ٙط٬ن  احلز  77وأ٤رال ذلٞ ٝررية.
 -6أن يكٔن حر ّ خشيث حغري كئب الصحاةث أو ةعضًٓ:
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢يرت َِ ٩و َـرتٓ١ ٣َ ٢اشلرتث» /لرت٬ال ضػاذرتث  ٬ٛرتٝ
ٛال رـ٬ل اهلل نرتًل

ةا١كٙؽ جلٜيج ابليج ذ ٣بلويخ ٩ىلع أـاس بةؽا٪ي٢ْ ٣ي ٩الفالم ٘ ن
ً
ٛؽيلا اـخٜرصت ة٨اءه « ،و ٬٪الهطيطني.
9

ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـٜ٧ ٣َ ٢و ابليج وإ
٘ ك نًل

ً
ة ة٨ائ ٩ضِٙا ٢ٜ١رت٬ب

أنطاة ٩اٜ١ؽوترتٮ ا٫ٓ١ػ ةاإلـالم  ٦٤أٟ ٠٪ث.
ً
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٣َ ٢وس٪٬ا أعرتؽى حٓ٢رت٤ ٣رت ٦ح ترتّ
وحيخ ٠٥حؽك ٩نًل
َ ى
رتًل ى ُ
اَّلل
ٞخب الف٨ث ،ول ٣يأت ضػيد وال أذؽ حرصرتوص ةرتأن اجلرتيب ن
ً
ً
ً
ى
َْ
َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٣َ ٢بذا حؽك كجئا اكن ضؽا٤ا أو ٟؽو٪ا.
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اىرتك ال يدل ىلع اتلحريً
ٛؽرت

ٞخاب »الؽ املطك ٣املخرتني« أن حرتؽك ا١رترتيشء ال يرتػل ىلع

يؽو ،٩٥و٪ؼا ٧م ٤ا ذٞؽح٨٪ ٩اك/
((وا ١ك وضػه بن ل ٣يهطت٧ ٩رتم ىلع أن املرت وك حمِرت٬ر ال يكرت٬ن
ضشث ذل ٝة ٠اغيخ ٩أن يٙيػ أن حؽك ذل ٝآٙ١رت ٠رشرتوع ،وأ٤رتا أن
ً
ذل ٝا ٠ٓٙ١امل وك يك٬ن حمِ٬را ٘٫ؼا ال يفرتخٙا ٤رت ٦ا١رت ك وضرتػه،
وإ٥٧ا يفخٙا  ٦٤حل ٠يػل ْ٢ي.))٩

ً
ذ ٣وسػت اإل٤ام أةا ـٓيػ ة١ ٦ب ذٞؽ ٪ؼه اٜ١اْػة أيياٛ ٩٧ ٘ ،رتال

الؽ ىلع ٞ ٦٤ؽه ادل ء ْٜب الهالة /اغيث ٤ا يف ٨ػ بحلٟ٨٤ ٩رتؽ ادل ء
أ ةار اله٬٢ات أن ا١زتا ٩٤ىلع ذل ٝال٬س ٩ل ٣يك٥ْ ٦٤ ٦رت ٠الفرت،ٗ٢
وىلع حٜػيؽ نطث ٪ؼا اجل٘ ،٠ٜرتا ١ك ١رتجؿ ة٬٥سرتب حلكرت٣

ذلرتٝ

امل وك بال س٬از ا ١ك وا٧خٙاء احلؽج ٘ي ،٩وأ٤ا يؽو ٣أو له٬ق ٞؽا٪يث

ةامل وك ٘ال ،وال ـي٥ا ٘ي٥ا هل أن ٠دمٌل ٤خٜؽر  ٦٤الرشع اكدل ء.
ويف املطًل (ج 2ص  /)254ذٞؽ اة ٦ضؾم اضخشاج املالٟيرتث واحلٙ٨يرتث

ىلع ٞؽا٪يث نالة ركٓخني ٛت ٠املٖرتؽب ةٜرت٬ل بةرتؽا٪ي ٣اجلغرت أن أةرتا
ةكؽ وْ٥ؽ وْر٥ان اك٬٧ا ال يه٥٫٧٬٢ا ور ْ٢ي ٣٫ةٜرت٬هل /لرت ٬نرتص ملرتا
11

اك٧ج ٘ي ٩ضشث ،ة١ ٩٧جؿ ٘ي ٩أ ٣٫٧ريض اهلل ْ٬٫٧ ٣٫٨ا ْ٥٫٨ا.
ً
ً
ٛال أييا /وذٞؽوا ْ ٦اة٥ْ ٦ؽ أٛ ٩٧ال٤ /ا رأيج أضػا يه٢ي٥٫ا.
ور ْ٢ي ٩ة٬ٜهل /وأييا ً ٘٢جؿ ٪ؼا ل ٬نص ٌ
٧ه ْ٥٫٨ا ،وحن ٦ال ٟ٨٧ؽ

حؽك اتلٍ٬ع َ٤ا ل ٣ي.٩٨ْ ٩٨
ً
وٛال أييا املطًل (ج 2ص  /)271الالكم ىلع ركٓخني ةٓػ آ١رص/
ً
وأ٤ا ضػيد يلع٘ ،ال ضشث ٘ي ٩أنال ،ة١ ٩٧رتجؿ ٘يرت ٩بال بعترتاره ة٥رتا
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي َِ ٩و َـ ٣َ ٢نرتال٥٪ا ،و١رتجؿ
ْ ٦٤ ٣٢أ ٩٧ل ٣يؽ رـ٬ل اهلل نًل
ً
ً
٪ؼا ٧ه ْ٥٫٨ا وال ٞؽا٪ث هل٥ا٥٘ ،ا نام ْ٢ي ٩الفالم  ًٛك٫ؽا اك رتال
ً
ٕري ر يان و١جؿ ٪ؼا ة٬٥سب ٞؽا٪يث ن٬م ك٫ؽ اك  ٠حٍ. ٬ا.٪
ً
٘٫ؼه ٧ه٬ص رصحيث أن ا ١ك ال يٙيػ ٞؽا٪ث ٘يال ْ ٦احلؽ٤ث.
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األدىث ىلع أن اىرتك ال يفيد احلرٌث
وٛػ أ٧كؽ ةٓو املخٍٓ٨ني ٪ؼه اٜ١اْػة و٧رتى أن حكرت٬ن ٤رت٢ْ ٦رت٣
اةن٬ل ٘ػل ة ٧كاره ىلع سْ ٠٫ؽوو ،وْ ٠ٜؽوو.
وْا أُذا أةني أدتلٓا يف الٔجٔه اآلحيث:
أحدْا؛ إن اذلي يدل ىلع اتلحريً ذالذث أييا :
 -1اجله /حن ٬وال حٜؽب٬ا الؾ٧ا  اإلرساء  .32وال حأك٬٢ا أ رت٬ا١ك٣

ةج٨ك ٣ةابلاٌ  ٠ابلٜؽة 188.

 َٙ١ -2اتلطؽو ٣حن ٬ضؽ٤ج ْ٢يك ٣امليخث  املائػة 3.
 -3ذم ا ٠ٓٙ١أو اتلْ٬ػ ْ٢ي ٩ةآٜ١اب ،حنٕ ٦٤ ٬ق ٘٢جؿ ٨٤ا .2
ً
وا ١ك ١جؿ واضػا ٪ ٦٤ؼه اثلالذث٘ ،ال يٜخيض اتلطؽو.٣
ذاُيٓا :إن اهلل حعاىل كال  :و٤ا آحاك ٣الؽـ٬ل ٘غؼوه و٤ا ٫٧رتاك٨ْ ٣رت٩

٘ا٧خ٬٫ا  احلرش 7ول ٣ي /٠ٜو٤ا حؽك٘ ٩ا٧خ٬٫ا ْ٘ ،٩٨ا ١ك ال يٙيػ اتلطؽو.٣

َ َْ
َ
َ
ذاثلٓا :كال اجليب صى اه عييّ وآل َوسَّلي ًَ٤» :ا أ ؽحك ٣ة٘ ٩ائخ٬ا ٩٨٤

2
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٤ا اـخٍٓخ ٣و٤ا ٫٧يخك٘ ٩٨ْ ٣اسخوت٬ه «3ول ٣ي /٠ٜو٤ا حؽكخ٘ ٩اسخوت٬ه
ٟ٘يٗ ل ا ١ك ىلع اتلطؽو٣ف

َ َْ َ
َ
راةعٓا :أن األصٔحلني عرفٔا السِث ةأُٓا كٔل اجليب صى اه عييّ َوسي ًَ

وفعيّ وحلريره ولً يلٔلٔا وحر ّ ،ألُّ ىاس ةدحلو.
خامسٓا :حلدم أن احلكً خطاب اهلل.
وذٞؽ اةن٬حلني /أن اذلي يػل ْ٢يٛ ٩ؽآن أو ـ٨ث أو بدمرتاع أو ٛيرتاس،
ً
ً
وا ١ك ١جؿ واضػا ٫٨٤ا ٘ال يك٬ن حلال.
سادسٓا :حلدم أن اىرتك حيخٍو أُٔااع غري اتلحريً.
واٜ١اْػة اةن٬حلث /أن ٤ا ع ٩٢االضخ٥ال ـرت ًٜةرت ٩االـرتخػالل .ةرت٠
ً
ً
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي َِ ٩و َـرت ٣َ ٢بذا حرتؽك كرتجئا اكن
ـت ٚأييا أ ٩٧ل ٣يؽ أن اجليب نًل
ً
ضؽا٤ا و٪ؼا وضػه اكف ةٍالن االـخػالل ة.٩
ساةعٓا :أن اىرتك أصو ألُّ عدم فعو ،وآ١ػم  ٬٪اةن ٠واٌ ٠ٓٙ١رتار
ً
ً
٘ ،ال يٜخيض ا ١ك يؽو٥ا.
واةن ٠ال يػل ىلع يشء ٖ١ث وال

    
3
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أكٔال غري حمررة
ً
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٣َ ٢كجئا وسب
ٛال اة ٦الفٓ٥اين /بذا حؽك الؽـ٬ل نًل

ْ٢ي٨ا ٤خاةٓخ٘ ٩ي.٩

ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٣َ ٢أ فرتٝ
واـخػل ةأن الهطاةث ضني رأوا اجليب نًل

يػه ْ ٦اليب ح٬ٙٛ٬ا وـأل٬ا ْ…٩٨

كيج١ :ك ٦س٬اة٢ْ ٩ي ٩الهالة والفالم ةأ١ ٩٧جؿ يفؽام٥ٞ -ا ـرتت-ٚ

يػل ىلع أن حؽك ٩ال يٜخيض اتلطؽو٘ ٣ال ضشث هل

احلػيد ،ة ٠احلشث

٘ي٢ْ ٩ي.٩

ً
وـت ٚأن ا ١ك حيخ ٠٥أ٬٧ا  ٦٤ال٬س٬هٟ٘ ،يٗ جتب ٤خاةٓخرت٩
ً
حمخ ٠٥ةن يك٬ن ة أو ـ٬٫ا أو ٕري ذل ٝمما حٜػمف!
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أ رتؽ

الكم اةَ حيٍيث
ـئ ٦٥ْ ٠يؾور اٜ١ت٬ر ويف ٨شػ ةرتاملٜت٬ر،

رتؽض ةرت ٩أو ةٙؽـرت ٩أو

ةتٓريه ،ووٍ٢ب بزا١ث اذلي ة ٣٫أو حن ٬ذلٝف
٘أساب جب٬اب ٬ٍ٤ل واكن مما ساء ٘ي٬ٛ ٩هل /ول ٣يٓٙرت٪ ٠رتؼا أضرتػ ٤رت٦
ّ
الهطاةث واتلاةٓني وال أ ؽ ة ٩أضػ  ٦٤اةئ٥رتث ،يٓرتين أ٫٧رت ٣لرت ٣يفرتأل٬ا
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٣َ ٢ةٓػ و٘اح٥ٞ ٩ا اك٬٧ا يفرتأل٩٧٬
ادل ء  ٦٤اجليب نًل

٩٨٤

ضال ضياح.٩

ً
وكيج يف الرد عييّ /وأ٧ج عتري ةأن ٪ؼا ال يهص حلال ملا يػْي ٩وذلٝ

ل٬س٬ه.

ً
ً
أضػ٪ا /أن ْػم ٘ٓ ٠الهطاةث ذلل ٝحيخ ٠٥أن يك٬ن أ ؽا احٙاٛيا ،أي

اح ٚٙأ ٣٫٧ل ٣يٍ٢ت٬ا ادل ء  ٩٨٤ةٓػ و٘اح.٩
وحيخ ٠٥أن يك٬ن ذل٨ْ ٝػٕ ٣٪ري سائؾ.
ً
أو يك٬ن سائؾا وٕريه أ٘ي ٘ ٩٨٤ ٠ك٬ه بىل اة٘ي.٠
وحيخٕ ٠٥ري ذل ٦٤ ٝاالضخ٥االت…
واٜ١اْػة أن ٤ا ع ٩٢االضخ٥ال ـ ًٜة ٩االـخػالل .ا٧خىه املؽا .٩٨٤
16

٢ٛج /وو وػ أ ٣٫٧ل ٣ي ك٬ه ٓ١ػم سرت٬ازه أن ةرتالل ةرت ٦احلرتارث املرتؾين

الهطايب ذ٪ب م الؽ٤ا ة بىل اٜ١رب اجلت٬ي وٛال/
» يا رـ٬ل اهلل اـ ف ٚة٤خ٘ « ٝأحاه

امل٨رتام وٛرتال هل » /اذ٪رتب بىل

ْ٥ؽ وأعربه أ٧ك ٣ف٬ٜن ،و ٠ٛهل٢ْ» /ي ٝالٟجؿ الٟجؿ« ٘رتأعرب

ْ٥ؽ ٘تىك وٛال» /امهلل ٤ا آل ٬بال ٤ا ْشؾت ْ.« ٩٨

ول ٣يٓ ٩ٙ٨ىلع ٤ا ٘ٓ ،٠ول ٬اكن ٕري سائؾ ْ٨ػ٥ْ ٩ٙ٨ٓ١ ٣٪ؽ.
ٛال اةٞ ٦رري /نطيص اإلـ٨ا .
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حديد صحيح ال يرد كٔجلا

ٛال ابلغاري
ى
وآهل َو َـ)٣َ ٢

َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢يرت ِ٩
نطيط( /٩ةاب االٛخػاء ةأ٘ٓال اجليب نرتًل

ى َ َ
ى َ َ ى ُّ َ ى ى ُ َ ْ
اَّلل َْ٢ي َِ ٩و َـرت ٣َ ٢عات ً٥رتا
وروى ٘ي ٦ْ ٩اة٥ْ ٦ؽ ٛال /اَّتؼ اجل ِيب نًل
ْ َ َ َ ىَ َ ى ُ َ َ َ ْ َ َ
ب.
٪
ب ٘اَّتؼ اجلاس ع٬ا ِتي ٦٤ِ ٣ذ ٍ
ِ ٦٤ذٍ ٪
ِّ ى َ ْ ُ َ َ ً ْ َ َ
يب َن ىًل ى ُ
اَّلل ََْ٢يْ ِ ٩وآهل َو َـ٢ى َ
َف ََ ٜال ى
ُّ
ب«
٪
ذ
٦
٤
ا
٥
ات
ع
ت
ؼ
اَّت
ين
ب
»
/
٣
اجل
ِ
ِ
ٍ
ِ
َََ َُ ََ َ
ِّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ً
ف٨تؼه وٛال » ِبين  ٦١أ ١ف ٩أةػا «
اجل ُ
اس َع َ٬ات َ
َفَ٨تَ َؼ ى
ي٣ْ ٫ُ ٥
ِ
ٛال احلاَ٘ /اٛخرص ىلع ٪ؼا املرال الكرتخ٥اهل ىلع حأـرتي ٣٫ةرت٩

آٙ١رت٠

وا ١ك.
كيَّلج/

حٓتريه ةا ١ك جت٬ز ،ةن اجلتؼ ٘ٓ ٣٫٘ ،٠حأـرت٬ا ةرت٩

وا ١ك ٧اكئ ْ.٩٨

وكؼل ٝملا ع٩٢ٓ٧ ّ٢

الهالة وع ّ٢اجلاس ٓ٧اهل ٣حأـرت٬ا ةرت٩

آٙ١رت،٠
ع٢رتّ

اجلٓ ،٠و ٧ ٠ٓ٘ ٬٪يشخ ٩ا ١ك.
و١جؿ ٪ؼا  ٬٪حم ٠يفر٨ا ٥ٞا ُ ٬٪ا٪ؽ.
ً
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ٣َ ٢
وأييا ٘ ٨٧ا ال ٟ٨٧ؽ احتاْ ٩نًل
18

لك ٤رتا يهرتػر

ْ ،٩٨ة٧ ٠ؽى ٘ي ٩ا٬ٙ١ز والفٓا ة ١ك٤ ٦ا ل ٣ي ٩٢ٓٙاكالضخٙرتال ةرتامل٬دل

اجلت٬ي وحل٢ث املٓؽاج .ال ٬ٜ٧ل ب ٩٧ضؽام ،ة ٩٧ا٘رت اء ىلع اهلل ،بذ ا١رت ك
ال يٜخيض اتلطؽو.٣
وكؼل ٝحؽك الف ٗ٢ليشء -أي ْػم ٘ٓ ٣٫٢هل -ال يػل ىلع أ ٩٧حمِ٬ر،

ٛال اإل٤ام اللا٘ » /لك ٤ا هل ف ٨ػ  ٦٤الرشع ٘٢جؿ ةتػْث ولرت ٬لرت٣
يٓ ٠٥ة ٩الف«ٗ٢
ةن حؽك ٣٫ل ٠٥ٓ٢ةٛ ٩ػ يك٬ن ٓ١ؼر ٛام هل٣

الٛ٬ج ،أو ملا  ٬٪أ٘ي٠

 ٩٨٤أو  ٩٢ٓ١ل ٣يت ٔ٢دميٓ ٣٢ْ ٣٫ة.٩
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ٌاذا يلخيض اىرتك؟
ً
ى
ةج٨ا ٘ي٥ا ـت ٚأن ا ١ك ال يٜخيض يؽو٥ا وإ٥٧ا يٜخيض س٬از امل وك.
وهلؼا املٓىن أور ه ا٥٢ٓ١اء ٞخب احلػيد٘ ،ؽوى أةرت ٬او وا١وفرتا
ى َ ى
َ َ َ َْْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
اَّلل نرتًل
ْ ٦ساةؽ ريض اهلل ْٛ ٩٨ال » /اكن ِ
رت٬ل ِ
آعؽ اة ؽو ِ ٦٤ِ ٦رـ ِ
ْ
ى َىَ ْ
ى َ
ىُ َْ
اجل ُ
ت ى
ار «.
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٣َ ٢ح ْؽ ُك ال ُُ ٬ىِ ٬ء ِ ٥ا غري
أور وه يج حؽدمث » /حؽك ال٬ى٬ء مما فج اجلار «.
واالـخػالل ة٪ ٩ؼا املٓىن واىص ،ة ٩٧ل ٬اكن ال٬ى٬ء مما ٌتظ ةاجلرتار
ً
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٣َ ٢وضيد حؽكرت ٩ل ىلع أ٧رت٩
واستا ٤ا حؽك ٩اجليب نًل
ٕري واسب.
ٛال اإل٤ام أةْ ٬تػ اهلل اتل٥٢فاين ٙ٤خاح ال٬ن٬ل» /وو٢ط ٚةآٙ١رت٠
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـرت ٣َ ٢ىلع
ادلال١ث ،ا ١ك٥ٞ ٩٧ ٘ ،ا يفخػل ة ٩٢ٓٙنًل
ْػم اتلطؽو ٣يفخػل ة ك ٩ىلع ْػم ال٬س٬ب ،و٪ؼا اكضخشاج أنطاة٨ا
ىلع ْػم وس٬ب ال٬ى٬ء مما فج اجلار ة.« ٩

ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٣َ ٢أكٞ ٠خٗ كاة ذ ٣نًل ولرت ٣يخ٬ىرتأ،
روي أ ٩٧نًل
21

َ ى
رتًل ى ُ
اَّلل
واكضخشاس ٣٫ىلع أن احلشا٤ث ال حٜ٨و ال٬ى٬ء ،ة٥ا روي أ ٩٧ن
ى
َْ
َْ٢ي َِ ٩و َـ ٣َ ٢اضخش ٣ول ٣يخ٬ىأ ونًل( .اِ٧رتؽ ٙ٤خرتاح ال٬نرت٬ل ص93 /
ٌتٓث ٟختث اخلا٧يج)
و٨٪ ٦٤ا نلأت اٜ١اْػة اةن٬حلث /سائؾ ا ١ك ١جؿ ة٬اسب.
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إزاىث ايتتاه
َ َْ
َ
َ
كسً اىعيٍا حرك اجليب صى اه عييّ وآل َوسي ًَ لء ٌا ،ىلع ُٔعني:
َ ى
رتًل ى ُ
اَّلل
٬٧ع ل ٣ي٬سػ ٤ا يٜخيي٫ْ ٩ػه ذ ٣ضػث هل ٜ٤رتخو ةٓرتػه ن
ى
َْ
َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ٫٘ ٣َ ٢ؼا سائؾ ىلع اةن.٠
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ّ٤ ٣َ ٢وس ٬املٜخيض ٢ٓٙ١رت٩
وٛف ٣حؽك ٩اجليب نًل
ْيث

ْ٫ػه ،و٪ؼا ا ١ك يٜخيض  ّ٨٤امل وك ،ة ٩٧ل ٬اكن ٘ي ٩ه٢طث
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ٘ ٣َ ٢طيد لرت ٣ي٢ٓٙرت ٩ل ىلع أ٧رت ٩ال
 ٩٢ٓٙ١اجليب نًل

ا٬ز.

و٤ر ٠اة ٦حي٥يث ذللرت ٝةرتاةذان لهرتالة آ١يرتػي ٦اذلي أضػذرت ٩ةٓرتو

اة ؽاء وٛال

حٜؽوؽه/

ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢يرت ِ ٩وآهل َو َـرت٤ ٣َ ٢رتّ وسرت٤ ٬رتا
٘٥ر٪ ٠ؼا ا ٠ٓٙ١حؽك ٩اجليب نًل
ً
ً
يٓخٜػ ٜ٤خييا هل مما ي٥ك ٦أن يفخػل ة ٦٤ ٩اةخػْ ،٩ل٧٬ٟرت ٩ذٞرتؽا هلل
و ء ل٢غ ٚ٢بىل ْتا ة اهلل وباٜ١ياس ىلع أذان اجلٓ٥ث.
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢يرت ِ ٩وآهل َو َـرت ٣َ ٢ةرتاةذان ل٢شٓ٥رتث ،ونرتًل
٘٥٢ا أ ؽ الؽـ٬ل نًل
آ١يػي ٦ةال أذان وال بٛا٤رتث ،ل حؽكرت ٩ىلع أن حرتؽك اةذان ٪رت ٬الفرت٨ث،

٘٢جؿ ةضػ أن يؾوػ

ذل …ٝب١ظ الك.٩٤
22

ً
وذ٪ب بىل ٪ؼا أييرتا اللرتاٌيب واةرت ٦ضشرتؽ اهليرتخو وٕري٥٪رتا ،وٛرتػ

اك ت٫ج ْ٢ي٪ ٣٫ؼه املفأ١ث ة٥فأ١ث الف٬ٟت

ٜ٤ام ابليان.

ى
نطيص أن اةذان آ١يػي ٦ةػْث ٕري رشرتوْث ،ال ةن اجلرتيب َنرتًل
ى
ى ى
َ ى ىُ َْ
ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٣َ ٢ةني
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٣َ ٢حؽك ٩و١ك ٦ة ٩٧نًل
احلػيد ٤ا يٓ٠٥

آ١يػي ٦ول ٣يؼٞؽ اةذان ٘ػل ـ٬ٟح ٩ىلع إٔ ٩٧رتري

رشوع.
واٜ١اْػة /أن الف٬ٟت

ٜ٤ام ابليان يٙيػ احلرص.

وإىل ٪ؼه اٜ١اْػة تلري اةضا يد ا١يت ٫٧ج ْ ٦الف ال ـاْث ابليان.
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢يرت ِ ٩وآهل
روى ا١زبار ْ ٦أيب ادلر اء ٛرتالٛ /رتال رـرت٬ل اهلل نرتًل
ى
َو َـ٤ » /٣َ ٢ا أض ٠اهلل ٞخاة ٬٫٘ ٩ضرتالل و٤رتا ضرتؽم ٘٫رت ٬ضرتؽام و٤رتا
ـٟج ْ٘ ٬ْٙ ٬٫٘ ٩٨اٛت٬٢ا  ٦٤اهلل ٘يخ ٘ ٩ن اهلل لرت ٣يكرت ٦حلوىسرت
ً
ً
كجئا ذ ٣حال  و٤ا اكن رب ٝنفيا .
ٛال ا١زبار /بـ٨ا ه نا١ص ،ونطط ٩احلاك.٣

َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢يرت ِ٩
وروى ادلارٍٛين ْ ٦أيب ذٓ٢تث اخللين ْ ٦رـ٬ل اهلل نرتًل
ً
ى
وآهل َو َـٛ ٣َ ٢ال » /بن اهلل ٘ؽض ٘ؽائو ٘ال حييٓ٪٬ا ،وضػ ضػو ا ٘رتال
حٓخػو٪ا وضؽم أكياء ٘ال حوخ٪٬ٟ٫ا وـٟج ْ ٦أكياء رمحث ةكرت٤ ٣رت٦

ٕري نفيان ٘ال حتطر٬ا ْ٫٨ا «.

23

٪ؼي ٦احلػيثني بكارة واىطث بىل اٜ١اْػة املؼ٬ٞرة ويه ٕري ا١رت ك

اذلي  ٬٪حم ٠يفر٨ا

٪ؼه الؽـا١ث٘ ،غ٢رتً بضرتػا٥٪ا ةرتاةعؽى ممرتا ال

يوتيغ.
وذلا ةج٨ج اٙ١ؽق ةج٥٫٨ا ضىت ال يل ت٫ا ىلع أضػ.
وْذه فائدة ال حٔجد إال يف ْذه الرساىث واحلٍد هلل.
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حخٍيً
ٛال ْتػ اهلل ة ٦املتارك /أعرب٧ا ـالم ة ٦أيب ٍ٤يّ ْ ٦اة ٦أيب عي٢رتث
َ ى
رتًل ى ُ
اَّلل
ْ ٦أةيٛ ٩ال٨ٞ /ج ْ٨ػ اة٥ْ ٦رتؽ ٜ٘رتال٧ » /رته رـرت٬ل اهلل ن
ى
َْ
َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٦ْ ٣َ ٢الؾبيب واتل٥ؽ يٓين أن خيٍ٢ا «.
ٜ٘ال يل رس ٦٤ ٠ع٢يف ٤ا ٛالف
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٣َ ٢اتل٥ؽ والؾبيب «
٘٢ٜج» /ضؽم رـ٬ل اهلل نًل
ٜ٘ال ْتػ اهلل ة٥ْ ٦ؽٞ» /ؼةج « !

ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـرت٨ْ ٣َ ٢رت٩ف ٘٫رت٬
٘٢ٜج » /أل ٣ح٧ ٠ٜىه رـ٬ل اهلل نًل

ضؽام «.

ٜ٘ال» /أ٧ج تل٫ػ ةؼل «ٝف

ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٬٫٘ ٣َ ٢أ ب.
ٛال ـالم ٞأ ٩٧ي٬ٜل٤ /ا ٧ىه اجليب نًل
َ ى
كيج /اِ٧ؽ بىل اة٥ْ ٦ؽ .و٫ٜ٘ ٦٤ ٬٪اء الهطاةثٞ-ؼ َب اذلي ٘رس ٧ىه
ة َٙ٢ضؽم.

ً
وإن اكن اجله يٙيػ اتلطؽو١ ٣ك١ ٦جؿ رصحيا ٘ي ٩ة ٠يٙيػ الٟؽا٪رتث
ً
أييا ويه املؽا ة٬ٜل ـالم ٬٫٘ /أ ب.
25

وٓ٤ىن الكم اةرت٥ْ ٦رتؽ /أن املفرت ٣٢ال ارت٬ز هل أن يخشرتؽأ ىلع احلكرت٣

ةاتلطؽو ٣بال ةػحل ٠رصوص  ٦٤الٟخاب أو الف٨ث.
وىلع ٪ؼا رج الهطاةث واتلاةٓ٬ن واةئ٥ث.

ٛال بةؽا٪ي ٣اجلغ  ،و ٬٪حاة  /اك٧رت٬ا يكؽ٪رت٬ن أكرتياء ال حيؽ ٫٧٬رتا،
َ ّ
وكؼل ٝاكن ٤ال ٝواللا٘ وأمحػ اك٬٧ا خَ٬ٛ٬ن بٌالق  َٙ١احلؽام ىلع
٤ا ل ٣ي ي ٦ٜيؽو ٩٥جل٬ع كت٫ث ٘ي ،٩أو اعخالف أو حنرت ٬ذلرت ،ٝةرت ٠اكن

أضػ ٣٪ي٬ٜل أكؽه ٞؼا ،ال يؾوػ ىلع ذل.ٝ
وو٬ٜل اإل٤رتام اللرتا٘

ً
حرتارة /أعلرترت٭ أن يكرت٬ن ضؽا٤رتا وال ارتؾم

ةاتلطؽو ٣خياف أضػ ٣٪بذا سؾم ةاتلطؽو ٣أن يلرتٛ ٩٢٥رت٬ل اهلل حٓرتاىل/
وال ح٬ٜل٬ا ملا حهٗ ألفوخك ٣الٟؼب ٪ؼا ضالل و٪ؼا ضؽام تلٙرت وا
ىلع اهلل الٟؼب  اجلط.116 ٠
ذ٫٤رتا

٘٥ا هل الء املزت٤خني احل٬م اؾ ٬ن ةخطؽو ٣أكياء ٤رتّ املتاٖ١رتث
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ ٣َ ٢ل ٣ي٫٢ٓٙا و٪ؼا
ةال حل ٠بال ْ٬ا ٣٪أن اجليب نًل
ً
ال يٙيػ يؽو٥ا وال ٞؽا٪ث ٘ ٣٫اع٬٢ن ْ٬٥م اآليث املؼ٬ٞرة.
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ٍُاذج ٌَ اىرتك
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ/٣َ ٢
٪ؼه ٥٧اذج ةكياء ل ٣ي٫٢ٓٙا اجليب نًل
-1االضخٙال ةامل٬دل اجلت٬ي.
-2االضخٙال ة٢ي٢ث املٓؽاج.
-3بضياء حل٢ث اجلهٗ  ٦٤كٓتان.
-4تلجيّ اجل٨ازة ةاذلٞؽ.
ٛ-5ؽاءة اٜ١ؽآن ىلع امليج
ٛ-6ؽاءة اٜ١ؽآن ْ٢ي٩

ادلار.

اٜ١رب ٛت ٠ادل٘ ٦وبٓػه.

-7نالة ا ١اووص أكرث  ٦٤ذ٥اين ركٓات.

َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢يرت ِ ٩وآهل
٘ ٦٥ضؽم ٪ؼه اةكياء وحن٪٬ا ةرتػْ٬ى أن اجلرتيب نرتًل
ى
َ ُْ
َو َـ ٣َ ٢ل ٣ي٫٢ٓٙا ٘اح٢ْ ٠ي٬ٛ ٩ل اهلل حٓاىل ٠ٛ /ءآهلل أذن ١كرت ٣أم ىلع
اهلل ح ٙون  ي٬نؿ .59

ال يٜال /وإةاضث ٪ؼه اةكياء وحن٪٬ا اع٢ث

ْ٬٥م اآليث.

ة٧ا ٬ٜ٧ل٤ /ا ل ٣يؽ ٧ه ْ ٩٨يٙيػ يؽو٥رت ٩أو ٞؽا٪خرت٘ ،٩اة٘يرت٘ ٠يرت٩
ى
َ ى ىُ َْ
اَّلل َْ٢ي ِ ٩وآهل َو َـ » /٣َ ٢و٤ا ـرتٟج ْ٨رت٫٘ ٩رت٬
اإلةاضث ٬ٜ١ل اجليب نًل
27

ْ « ٬ٙأي ٤تاح.
وبٓػ/
ٜ٘ػ أوىط٨ا فأ١ث ا ١ك ،وأةٍ٨٢ا ٬ٛل  ٦٤حيخز ةرت ٩ة٥رتا أةرتػي٨اه ٤رت٦
ً
ً
ادلالئ ٠ا١يت ل ٣حػع ٛرت٬ال مل٨هرتٗ وال حؽكرتج ٪ؽبرتا لهرتاضب سرتػل
وجلاج.
واهلل ي٬ٜل احل ٚو ٬٪ي٫ػي الف ي.٠
واحل٥ػ هلل رب آ١املني.
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تَـمَّ الْفَهِــرَسُ
بِحَمِـــدِ الَّلَهِ
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