ثاساطتين دةّ و صوبإ
بةساَبةس
َوعاويةي نوسِي ئةبو طوفيإ (سِةصاي
خواي ييَ بيَت)
حةَضة بةسصجنى

يةسِيَى خوادا دةبةخصشآء ْافشؤششيَت
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دةطتجيَو

اُ احلىدهلل حنىدٓ ٌٔطتعٍْٗ ٔ ٌطتػفسٌٓٔ ,عٕذ باهلل
وَ غسٔز أٌفطٍا ٔضٗئات أعىالٍا ,وَ ّٖدٓ اهلل فال
وطن لْ ٔوَ ٖطمن فال ِاد ٙلْٔ ,أغّد أُ ال الْ اال اهلل
ٔسدٓ ال غسٖك لْٔ ,أغّد أُ ذلىدا عبدٓ ٔضٕلْ....
َإ و
صؤسٕ ئةواْةي يةَشِؤدا نةوتوْةتة باس ية ٖاوةي
تاْةو تةشةسيإ ييَ ئةدةٕ ,ئةو وةضة قوسئاْيية بيَ
ويَٓةيةي ٖةَوو رياْيإ خظتة خضَةتي ثيَغةَبةسي
َي ئيُاْذاسإ و فةقيٗي ئةّ ئوممةتة
خوا ( )و خاي
َوعاويةيةي نوسِي ئةبو طوفياْة (سِةصاي خواي ييَ بيَ)
طةياْذْي ثةياَةنةي ,ثيَصرت تةْٗا سِافيضةي دورَٔ بة
َاّ ئةَشِؤ نةطاْي ناسيطةس بة
دئ ئةوةي ييَ دةبيٓشا ,بةي
فيهشي بؤطةْي عةملاْييةت و دميونشاطييةت و بة
َةتي ئيظالَةتييةوة ئةو ناسة دةنةٕ.
بةسط و سِوواي
صؤس دةَيَهة دةَي بيَ ئةدةبيإ خظتؤتة ناسو
نةطيَو ْيية ية حةثةيإ خبات ,ناتي ئةوةية ئةو
نةطاْة بيَ دةْط بهشئَ و وةى صاْايإ دةفةسَووٕ
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َيإ
َهييإ بٓاطيَٓشيَت تا نةس تيَهةي
ثيَويظتة بةخةي
ْةبيَت و بةو فيهشة ْةخؤشة باسطاوي ْةبيَت.
َة بةسيَضاْةط نة ٖةس ية نؤٕ و ْويَذا
يةنيَو يةو ٖاوةي
نشاوةتة ئاَاجني تاْة ييَذإ و نةَهشْةوةي سيَضي ٖاوةٍَ
و ناتيب وةحي و ئةَيٓذاسي ثيَغةَبةسي خوا( )و
َي ئيُاْذاسإ و فةقيٗي ئةّ ئوممةتة َوعاويةيةي
خاي
نوسِي ئةبو طوفياْة سِةصاي خواي ييَ بيَت.
َإ سِقٔ و
ئةواْةشي نة بةساَبةس تيَهشِاي ٖاوةي
دورَٓهاسٕ طةسةتا ية َوعاويةيةوة(سِةصاي خواي ييَ
بيَت) دةطت ثيَ دةنةٕ و دواتش دةنةوْة قظة ووتٔ بة
َاْي تشو ية نؤتاييصذا تؤَةت دةدةٕ ثاٍَ قوسئإ و
ٖاوةي
ئةو وةحييةي ئةوإ ية ثيَغةَبةسي خواوة()
طةياْذووياْة.
ٖةس بؤية عبذ اهلل ي نوسِي املباسى(سِةمحةتي خواي
ييَ بيَت) فةسَويةتي( :وعأٖ ٛعٍدٌا ذلٍ ,ٛفىَ زأٍٖآ
ٍٖظس إلْٗ غصزاّ اتّىٍآ عم٘ الكًٕٖ ,عين الصشاب.)ٛ
البدأٖ ٛالٍّاٖ.139/8ٛ
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واتةَ :وعاوية الي ئيُة تاقيهشدْةوةو َيخٓةية ,جا
ٖةسنةطيَهُإ بيين بة سم و دورَٓايةتيةوة تةَاشاي
َاْي
دةنشد ئةوا تؤَةتي دةدةيٓة ثاٍَ نة بةساَبةس ٖاوةي
تشيض سِقٓة.

َإ(سِةصاي خوايإ ييَ بيَت)
فةصٍَ و ثايةي ٖاوةي
بة طصيت

بيَ طوَإ َوعاويةية(سِةصاي خواي ييَ بيَت) يةنيَو
َاْي ثيَغةَبةسي خوا( )وة ٖةس دةقيَو
بووة ية ٖاوةي
َإ ئةَيض
َي ٖاوةي
ٖاتبيَت دةسباسةي ثًةو فةصي
دةطشيَتةوة:
َي
-1خواي طةوسة ية ضةْذإ ئايةتذا باس ية فةصي
َإ دةنات ,يةو ئايةتاْة خواي طةوسة دةفةسَويَت:
ٖاوةي
َُ الِكُفَّازِ زُحَنَاءُ بََِنَوُهِ
َشِدَّاءُ عَل
( مُخ ََّندْ زَضٌُلُ اللَّىِ ًَالَّرٍِنَ مَعَىُ أ
َضِلّا مِنَ اللَّىِ ًَزِضٌَِانّا ضَِنَاهُهِ فُِ
تَسَاهُهِ زُكَّعّا ضُجَّدّا ٍَبِتَغٌُنَ ف
َ مَجَلُوُهِ فُِ التٌَِّزَاِّ ًَمَجَلُوُهِ فُِ
َثَسِ الطُّجٌُدِ ذَلِك
ًُجٌُهِوِ ِه مِنِ أ
َُ ضٌُقِىِ
َاضِتٌََِ عَل
ظف
ََ
َاضِتَغِل
َآشَزَيُ ف
َيُ ف
َخِسَجَ شَطِأ
َصَزِعٍ أ
الِإِنِجَِلِ ك
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اللىُ الَّرٍِنَ آمَنٌُا ًَعَنِلٌُا
َ بِوِهُ الِكُفَّازَ ًَعَ َد َّ
ٍُ ِعجِبُ الصُّزَّاعَ لََِغَِظ
َجِسّا عَظَِنّا) ط الفتض  29 :ص .
الصَّالِخَاتِ مِنِوُهِ مَغِفِسَ ّ ًَأ
واتة :حمُذ( )سِةواْةنشاوي خواية ,ئةواْةط نة
ية خضَةتيذإ و شويَين نةوتووٕ توْذ و تيزٕ بةساَبةس
بيَ باوةسِإ و بةبةصةيي و َيٗشةبأْ يةْيَوإ خؤياْذا,
دةياْبيٓيت طةسطةسَي ْويَز و خواثةسطتني ,نشِْؤط و
طوردةدةبةٕٖ ,ةسدةّ ئاواتيإ بةدةطت ٖيَٓاْي
سِةصاَةْذي و ثاية بةسصي ية يةالي خواْ ,يصاْةي ضاني
و ثانييإ يةْاوضةواْياْذا دياسيةو دةدسةوشيَتةوة
يةئةجناَي طوردةبشدٕ و خوا ثةسطتيياْذا ,جا ئةو
بةسِيَضاْة ئةوة منووْةو ثيَٓاطةياْة يةتةوساتذا ,منووْةو
ثيَٓاطةشيإ يةئيٓحيًيصذا وةى سِوةنيَو واية نة ية
طةسةتاوة ضةنةسةبهات ,جا ضةنةسةنةي بةٖيَض
نشدبيَت ,ثاشإ ئةطتووس ببيَت و سِابوةطتيَت يةطةس
قةدةنةي ,ئةوةْذة صوو ثيَ بطات نصتياسةنإ طةسطاّ
بهات و ثيَيإ طةيش بيَت :ضؤٕ وا ثيَطةيي ؟! ضؤٕ ئاوا
خؤي طشت ؟! ئةّ ثيَٓاطةية بؤ ئةوةية خوا نافشإ داخ
َيَين بةواْة داوة
َات بةي
ية دٍَ بهات ,جا خواي بةدةطةي
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نة باوةسِيإ ٖيَٓاوة و نشدةوة ضانةناْيإ ئةجناّ داوة
يةوإ :نة ييَخؤشبووٕ و ثاداشيت طةوسةو بيَ
طٓووسيإ ثيَببةخصيَت.
َي
نة تةْيا ئةّ ئايةتة نافيية دةسباسةي فةصي
َإ(سِةصاي خوايإ ييَ بيَت).
ٖاوةي
َة
وة ثيَغةَبةسي خوا( )دةسباسةي ٖاوةي
بةسِيَضةناْي ضةْذإ فةسَوودةو فةسَايصيت ٖةية,
يةواْة:
َاهَ :صَمٍَِٖٗا الِىَػِسٔبَ وَعَ
َبْٔٗٔ ق
َ ,عََِ أ
َبٔ٘ بُسِدَٚ
 -2عََِ أ
َطٍَِا سَتٖ٘ ٌُصَمَِّ٘ وَعَُْ
َِٕ دَم
َزضُٕهٔ المْٖٔ( )ثُيٖ قُمٍَِا :ل
َاه :وَا ٔشلِتُيِ َِاٍَُِا؟
َك
ٍََِٗا ف
َدَسَزَ عَم
َطٍَِا؛ ف
َذَم
َاهَ :ف
الِعٔػَاءَ ,ق
َ الِىَػِسٔبَ ,ثُيٖ قُمٍَِا ٌَذِمٔظُ
قُمٍَِاَٖ :ا َزضُٕهَ المْٖٔ صَمٍَِٖٗا وَعَك
َصَبِتُيِ,
َِٔ أ
َسِطٍَِتُيِ ,أ
َاهَ :أ
َ الِعٔػَاءَ ,ق
سَتٖ٘ ٌُصَمَِّ٘ وَعَك
َعُ زَأِضَُْ
َاَُ َكجٔريّا ؤىٖا َٖسِف
َ٘ الطٖىَاءٔ َٔك
َعَ زَأِضَُْ إٔل
َسَف
َاهَ :ف
ق
َإٔذَا ذََِبَتِ
َوٍََ ْٛلٔمطٖىَاءٔ ف
َاهَ( :الٍٗذًُُٕ أ
َك
َ٘ الطٖىَاءٔ ف
ٔإل
َإٔذَا
َصِشَابٔ٘ ف
َوٍََ ْٛلٔأ
ٌََا أ
َتَ٘ الطٖىَاءَ وَا تُٕعَدَُٔ ,أ
الٍٗذًُُٕ أ
َوٍََ ْٛلٔأُوٖتٔ٘
َصِشَابٔ٘ أ
َصِشَابٔ٘ وَا ُٖٕعَدََُُٔٔ ,أ
َتَ٘ أ
ذََِبِتُ أ
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َتَ٘ أُوٖتٔ٘ وَا ُٖٕعَدَُُٔ).
َصِشَابٔ٘ أ
َإٔذَا ذََِبَ أ
ف

زٔآ وطمي

(. )2531

واتةَ :ةغشيبيَهيإ ْويَزَإ يةطةٍَ ثيَغةَبةسي
خوادا( )بة جةَاعةت نشد و ثاشإ وومتإ :باشرت
واية داْيصني ٖةتا ْويَزي عيصاشي يةطةٍَ دةنةئ ,ئيرت
داْيصتني ,ثيَغةَبةسي خوا(ٖ )اتة دةسةوة بؤ ْاوَإ
و فةسَويٖ :ةتا ئيَظتا ٖةس ييَشة َاوٕ؟ ومتإ :ئةي
َت نشد
ثيَغةَبةسي خوا(ْ )ويَزي َةغشيبُإ يةطةي
ثاشإ ومتإ دادةْيصني ٖةتا عيصاشت يةطةٍَ دةنةئ,
فةسَوي :ضانتإ نشد ,يإ ثيَهاتإ ,فةسَوي :طةسي
بةسص نشدةوة بؤ ئامسإ نة عادةتي وابوو صؤسجاس طةسي
بؤ ئامسإ بةسص دةنشدةوةو فةسَوي :ئةطتيَشةنإ
ْيصاْةي ثاسيَضساوي ئامسأْ ئةطةس ئةطتيَشةنإ ْةَإ
ئامسإ توشيي ئةو شتة دةبيَت نة وةعذ دساوة(نة
َامنٖ ,ةسنات
قياَةتة)َٓ ,يض ْيصاْةي ثاسيَضساوي ٖاوةي
َامن توشي ئةو شتة دةبٔ
َٔ سِؤيصتِ و وةفامت نشد ٖاوةي
َاْيصِ ْيصاْةي ثاسيَضسواي
َئَ دساوةٖ ,اوةي
نة بةي
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َامن ْةَإ ئوممةتةنةّ توشي
ئوممةمتٖٔ ,ةس نات ٖاوةي
َئَ دساوة.
َاياْة دةبيَت نة بةي
ئةو ْاسِةحةتي و بةي
َا َه
َاهَ :ق
َبٔ٘ ضَعٔٗدٕ الِدُدِزٔ ِّٙزَضَٔ٘ المُْٖ عٍَُِْ ق
 - 3عََِ أ
َلَ ؤجِنَ
َسَدَكُيَِأ ٌِف
َُٖ أ
ََمِٕ أ
َصِشَابٔ٘ ,ف
َا تَطُبٕٗا أ
٘(( :)ل
ال ٍٖبٔ ٗ
َُْ) .زٔآ البدازٙ
َا ٌَصٔٗف
َسَدِٔٔيِ َٔل
َؼَ وُدٖ أ
أُسُدٕ ذََِبّا وَا بَم
(ٔ , )3673وطمي ()2540

َامن ,خؤ ئةطةس يةنيَو ية
واتة :جوئَ َةدةٕ بة ٖاوةي
َتوٕ ببةخصيَتْ ,اطاتة
ئيَوة بة ويَٓةي شاخي ئوحذ ئاي
ئةْذاصةي َصتيَهي ئةوإ و ْيو َصيت ئةوإ.
َاْيإ بة
ٖةس بؤية صاْايإ جويَٓذإ و قظة ووتٔ بة ٖاوةي
يةنيَو ية تاواْة طةوسةنإ داْاوة .غسح وطمي (.)93/16
 - 4زٔ ٙاحلافظ الطرباٌ٘ بإضٍادٓ إل٘ عائػ ٛزض٘
اهلل عٍّا قالت :قاه زضٕه اهلل(( :)التطبٕا أصشاب٘,
لعَ اهلل وَ ضب أصشاب٘) .أٔزدٓ اهلٗجى٘ يف دلىع الصٔائد
( ٔ )21/10زدالْ زداه الصشٗض ٔ .سطٍْ األلباٌ٘ بفظ( :لعَ اهلل وَ
ضب أصشاب٘) عَ ابَ عىس ,أٌظس صشٗض اجلاوع(.)5111
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َةنامنْ..ةفشةتي خوا ية
واتة :جوئَ َةدةٕ بة ٖاوةي
َامن.
ٖةسنةطيَو جوئَ دةدات بة ٖاوةي
ٔ - 5زٔ ٙأٖطاّ بإضٍادٓ إل٘ ابَ عباع زض٘ اهلل
عٍّىا أُ الٍيب( )قاه( :وَ ضب أصشاب٘ فعمْٗ لعٍٛ
اهلل ٔ املالئكٔ ٛالٍاع أمجعني) .أٔزدٓ الطٕٗط٘ يف اجلاوع
الصػرئ ,سطَ إضٍادٓ األلباٌ٘ يف صشٗض اجلاوع(. )6285

َامن يةعٓةتي خواو
واتةٖ :ةس نةطيَو جويَين دا بة ٖاوةي
َهي يةطةس بيَت.
َةالئيهةتو ٖةَوو خةي
 - 6زٔ ٙالطرباٌ٘ وَ سدٖح عبداهلل بَ وطعٕد
زض٘ اهلل عٍْ أُ الٍيب( )قاه( :إذا ذكس أصشاب٘
فأوطكٕا) .دلىع الصٔائد ( ٔ .)202/7صشض األلباٌ٘ ضٍدٓ يف
صشٗض اجلاوع .

َامن نشا (بةجؤسيَو نة اليةم
واتة :ئةطةس باطي ٖاوةي
بةوإ ْةبوو)بيَ دةْط بٔ.
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 -7عَ أب٘ ضعٗد اخلدز ٙزض٘ اهلل عٍْ قاه  :قاه
ََٗػِصُٔ فٔئَا ًْ ؤَِ
َ٘ الٍٖاعٔ َشوَاُْ ف
زضٕه اهلل(َٖ( :)أِتٔ٘ عَم
ب َزضُٕهَ المْٖٔ()؟
َ َٗكُٕلَُُٕ :فٔٗكُيِ وََِ صَاسَ َ
الٍٖاعٔ ف
َ٘ الٍٖاعٔ شَوَاُْ
َُّيِ ,ثُيٖ َٖأِتٔ٘ عَم
َ ُٗفِتَضُ ل
ََٗكُٕلٌََُُٕ :عَيِ ,ف
ف
َاهَُِ :نِ فٔٗكُيِ وََِ صَاسَبَ
َُٗك
ََٗػِصُٔ فٔئَاًْ ؤَِ الٍٖاعٔ ف
ف
َُّيُِ .ثيٖ
َ ُٗفِتَضُ ل
َ َٗكُٕلٌََُُٕ :عَيِ ,ف
َصِشَابَ َزضُٕهٔ المْٖٔ()؟ ف
أ
َا ُه َِنِ
َ ُٗك
ََٗػِصُٔ فٔئَاًْ ٔو َِ الٍٖاعٔ ف
َ٘ الٍٖاعٔ شَوَاُْ ف
َٖأِتٔ٘ َعم
َصِشَابَ َزضُٕهٔ()؟
فٔٗكُيِ وََِ صَاسَبَ وََِ صَاسَبَ أ
َُّيِ) .البدازٔ )287/2( ٙوطمي ()1962/4
َ ُٗفِتَضُ ل
ََٗكُٕلٌََُُٕ :عَيِ .ف
ف
َيَو نةس
َيذا نؤَةي
واتة :صةَاْيَو ديَت بةطةس خةي
َيَيت
َئَ :ئايا نةطتإ تياية ٖاوةي
دةضٔ بؤ غةصاو دةي
َيَ .ئيرت
َئَ :بةي
ثيَغةَبةسي خواي( )نشدبيَت؟ دةي
خواي طةوسة فةحتيإ بة ْظيب دةناتو ئةو شويَٓة فةتح
َيَو
َهيذا نؤَةي
دةنةٕ ,ثاشإ صةَاْيَو ديَت بةطةس خةي
نةس دةضٔ بؤ غةصاو ئةوتشيَت :ئايا نةطتإ تياية
َاْي ثيَغةَبةسي خواي( )نشدبيَت؟
َيَيت ٖاوةي
ٖاوةي
َيَ ,ئيرت خواي طةوسة ئةو جيَطايةيإ بؤ فةتح
َئَ :بةي
ئةي
َيَو
َهيذا نؤَةي
دةنات ,ثاشإ صةَاْيَو ديَت بةطةس خةي
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نةس دةضٔ بؤ غةصاو ئةوتشيَت :ئايا نةطتإ تياية
َي ثيَغةَبةسي خواي()
َي ٖاوةي
َيَيت ٖاوةي
ٖاوةي
َيَ ,ئيرت خواي طةوسة ئةو جيَطايةيإ
َئَ :بةي
نشدبيَت؟ ئةي
بؤ فةتح دةنات.
َاهَ:
 -8عََِ عَبِدٔ المْٖٔ زَضَٔ٘ المُْٖ عٍَِ ُْ عََِ الٍٖبِّٔ٘( )ق
َ ِسٌٔ٘ ثُيٖ الٖرٖٔ ََ َٖمٌَُُّٕيِ ثُيٖ اٖلرََٖٔ
(خَِٗسُ الٍٖاعٔ ق
َٖمٌَُُّٕيِ....احلدٖح) .البدازٔ )2652( ٙوطمي (. )2533
واتة :ضانرتئ نةطاْي ضةسخةنإ ئةواْةي طةسدةّ
و ضةسخي َٓة ثاشإ ئةواْةي دواي ئةوإ دئَ ,ثاشإ
ئةواْةي دواي ئةوإ دئَ.
شيَخي ئيظالّ ئينب تيُية(سِةمحةتي خواي ييَ بيَت)
دواي باس نشدْي ئةّ فةسَوداْة دةفةسَويَتِٔ( :رٓ
األسادٖح وطتفٗط ٛبن وتٕاتس ٚيف فطائن الصشابٛ
ٔالجٍاء عمّٗي ٔتفطٗن قسٌّي عم٘ وَ بعدِي وَ الكسُٔ,
ٔالكدح فّٗي قدح يف الكسآُ ٔالطٍ .)ٛدلىٕع الفتأ)430/4( ٙ
.
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واتة :ئةّ فةسَوداْة يةجطاس صؤس و بطشة َتةواتريٕ
َإ و طتايض نشدْيإ و
َي ٖاوةي
نة دةسباسةي فةصي
َذاْي طةسدةَي ئةوإ بةطةس ضةسخةناْي دواي
فةصي
ئةواْذا ٖاتووة ,وة تاْةدإ ييَيإ تاْةداْة ية قوسئإ و
طوْٓةت.
ٖةس بؤية بة ٖيالى ضوو ئةو نةطةية ثيَطةواْة
َإ
دةوةطتيَت بةّ ٖةَوو ٖةسِةشةيةو قظة بة ٖاوةي
َيَت.
دةي
َإ(سِةصاي خوايإ ييَ بيَت) ضانرتئ نةطٔ
ٖاوةي
دواي ثيَغةَبةسإ(عًيِٗ ايعالة وايظالّ):
َي بةسِيَض عبذ اهلل ي نوسِي َةطعود(سِةصاي
ٖ-9اوةي
خواي ييَ بيَت) فةسَويةتي( :إُ اهلل ٌظس إل٘ قمٕب
العباد ,فٕدد قمب ذلىد( )خري قمٕب العباد,
فاصطفآ لٍفطْ فابتعجْ بسضالتْ ,ثي ٌظس يف قمٕب
العباد بعد قمب ذلىد( ,)فٕدد قمٕب أصشابْ خري
قمٕب العباد ,فذعمّي ٔشزاء ٌبْٖٗ ,كاتمُٕ عم٘ دٍْٖ ,فىا
زأ ٙاملطمىُٕ سطٍاّ فّٕ عٍد اهلل سطَٔ ,وا زأٔا ضٗئاّ
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فّٕ عٍد اهلل ض٘ء).

املطٍد( ٔ . )379/1البػٕ ٙيف غسح الطٍٛ

( ِٕ ٔ )215-214/1سدخ سطَ

َي بةْذةناْي نشد
واتة :خواي طةوسة تةَاشاي دي
َة ية ْاوياْذا ,بؤية
َي حمُذ( )ضانرتئ دي
بيين دي
َي بزاسد و ثةياَةنةي ثيَذا ْاسد ,ثاشإ تةَاشاي
ٖةي
َي
َي بةْذةناْي نشد ثاط حمُذ( )بيين دي
دي
َٔ ,نشدْية وةصيشي ثيَغةَبةسةنةي,
َاْي ضانرتئ دي
ٖاوةي
َُاْإ بة
ية ثيَٓاو ديٓةنةيذا دةجةْطإ ,ئةوةي َوطً
باشيإ صاْي الي خواي طةوسة باط و ضانةو ئةوةي
ئةوإ بة خشاثيإ صاْي ئةوة الي خواي طةوسةط خشاثة.
َي بةسِيَض عبذ اهلل ي نوسِي عوَةس((سِةصاي
ٖ -10اوةي
خوايإ ييَ بيَت) فةسَويةتي( :وَ كاُ وطتٍاّ فمٗطنت
مبَ قد وات ,أٔلئك أصشاب( ,)كإٌا خري ِرٓ األو,ٛ
أبسِا قمٕباّ ٔأعىكّا عمىاّ ٔأقمّا تكمفاّ ,قًٕ اختازِي اهلل
لصشبٌ ٛبْٗ(ٌٔ ,)كن دٍْٖ ,فتػبّٕا بأخالقّي
ٔطسائكّي ,فّي أصشاب ذلىد( )كاُ عم٘ اهلدٙ
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املطتكٗي ٔاهلل زب الكعب.)ٛ

احلمٗٔ . ) 306 - 305/1( ٛوٍّاز

الطٍ. ) 166/1 ( ٛ

واتةٖ :ةسنةس دةيويظت شوئَ نةطيَو نةويَت با
شوئَ ئةو نةطاْة بهةويَت نة بة ضانةوة َشدووٕ ئةوإ
َاْي حمُذ( )بووٕ ضانرتئ نةطي ئةّ ئوممةتة
ٖاوةي
َيإ ية ٖةَوو نةس ثانرتو ية ٖةَوو نةس
بووٕ ,دي
َرتو نةَرتئ تةنةيوفيإ ية خؤيإ دةنشد,
صاْظتيإ قوي
َي بزاسدبووٕ بؤ
نةطاْيَو بووٕ خواي طةوسة ٖةي
َايةتي نشدْي ثيَغةَبةسةنةي( )و طةياْذْي
ٖاوةي
ديٓةنةي ,ئيَوةط ضاو ية سِةوشت و سِيَطاناْيإ بهةٕ,
َي
ضوْهة طويَٓذ بة ثةسوةسدطاسي نةعبة ئةواْي ٖاوةي
حمُذ( )يةطةس سيَطاي سِاطنت.
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ووتةي ثيَصيٓإ يةطةس تاواْي ْاتةدإ و قظة
َإ:
ووتٔ بة ٖاوةي

ئينب عةباس(سِةصاي خواي ييَ بيَت) فةسَويةتي( :ال
تطبٕا أصشاب ( ,)فمىكاً أسدِي ضاعٖ ٛعين وع
الٍيب( )خري وَ عىن أسدكي أزبعني ضٍ .)ٛزٔآ ابَ بطٛ
يف غسح اإلباٌ( ٛص  )119بإضٍاد صشٗض.

َاْي حمُذ( ,)ضوْهة
واتة :جوئَ َةدةٕ بة ٖاوةي
يةى طةعات وةطتاْي ئةوإ يةطةٍَ ثيَغةَبةسي
خوادا( )ضانرتة ية ضٌ طاٍَ ئةجناَذاْي نشدةوةي
ضانةي يةنيَو ية ئيَوة.
ئيُاّ َايهي نوسِي ئةْةس(سِةمحةتي خواي ييَ
بيَت)فةسَويةتي( :الرٖ ٙػتي أصشاب زضٕه اهلل()
لٗظ لْ ضّي أٔ قاه ٌصٗب يف اإلضالً) .غسح اإلباٌ ٛالبَ
بط( ٛص . )162

َاْي ثيَغةَبةسي
واتة :ئةو نةطةي قظة بة ٖاوةي
َيَتٖ :يض بةط و ْعيبيَهي ْيية ية
خوا( )دةي
ئيظالّ.
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َإ(سِةصاي
وة صؤسيَو ية صاْايإ جويَٓذإ بة ٖاوةي
خوايإ ييَ بيَت) و تاْةدإ ييَيإ و ية عةدايةتيإ و
دةسخظتين سِم بؤيإ بة نوفش دادةْئَ و خويَين
َاٍَ دةصأْ َةطةس تةوبة بهات.
بهةسةنةي بة حةي
َهو فاطل و
ٖةْذيَهي تش ثيَيإ واية نافش ْابيَت بةي
طوَشِايةو دةبيَت بة توْذي طضا بذسيَت و ئةدةب
َاّ صاْاياْي
دابذسيَت تا يةّ ناسة قيَضةوْة بطةسِيَتةوة ,بةي
ئةًٖي طوْٓة تيَهشِا يةنذةْطٔ يةطةس ئةوةي ثيَويظتة
يةطةسَإ طيٓةَإ طاف بيَت بةساَبةسيإ و دةَي
خؤَإ بطشئ ية ٖةس نيَصةيةى ناتي خؤي نةوتؤتة
ِةصاي خوايإ ييَ بيَت) .بسٔٔاٌ ٛدلىٕع
َاْةوة(س
ْيَوإ ٖاوةي
الفتأٔ ٔ )406/3( ٙالمىع ٛص 175إلبَ قداو ٛاملكدض٘ٔ .الطري
لإلواً الرِيب.93-92/10
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َي َوعاوية(سِةصاي خواي ييَ بيَت)
فةصي

-1ثيَغةَبةسي خوا( )دوعاي ٖيذايةتي بؤ
نشدووة:
عَ عبد السمحَ بَ أب٘ عىرئ ٚكاُ وَ أصشاب
زضٕه اهلل( :)عَ الٍيب( )أٌْ قاه ملعأٖ( :ٛالمّي
ادعمْ ِادٖا وّدٖا ٔاِد بْ) .زٔآ الرتور ) 3842 ( ٙصششْ
األلباٌ٘ :املػكا , ) 623 ( ٚالصشٗش)1969( ٛ

واتة :ثيَغةَبةسي خوا( )بة َوعاويةيةي فةسَوو:
خواية بيطيَشِة ية ٖيذايةتذساوي ٖيذايةتذةس و ٖيذايةتي
َهي ثيَ بذة.
خةي
 -2ثيَغةَبةسي خوا( )دوعاي بؤ نشدووة خوا ية
طضا بيجاسيَضيَت:
عَ العٔسباض بَ ضازٖ ٛالطمى٘ زض٘ اهلل عٍْ قاه:
مسعتُ زضٕه اهلل(ٖ )كٕه" :المّي عمٓي وعأٖ ٛالكتاب
ٔ العراب "زٔآ أمحد (ٔ ,)17202صششْ بػٕاِدٓ
ٔاحلطابٔ ,قْٔ
األلباٌ٘ يف الطمطم ٛالصشٗش.) 3227 ( ٛ
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واتة :بيظتِ ثيَغةَبةسي خوا( )دةيفةسَوو :خواية
َوعاوية فيَشة قوسئإ و حيظاب بهةو ية طضا بيجاسيَضة.
 -3ثيَغةَبةسي خوا(َ )زدةي بةٖةشيت ثيَ داوة:
ضَٕدٔ الِعٍَِطٖٔ٘ سَدٖثَُْ
َُٖ عُىَِٗسَ بََِ الَِأ ِ
عََِ خَالٔدٔ بَِٔ وَعِدَاَُ أ
َ بََِ الصٖاؤتٌَٔ ََُِٕٔ ,اشٔهْ فٔ٘ ضَاسَ ٔٛسٔىِصَ,
َتَ٘ عُبَادَٚ
َأٌُْٖ أ
َشَدٖثَتٍَِا ُأًٗ
َاهَ عُىَِٗسْ :ف
َُْ َٔوَعَُْ ,أًُٗ سَسَإً  ,ق
َٔ َُِٕ فٔ٘ ٔبٍَاءٕ ل
ؼ ؤَِ أُوٖتٔ٘
َٖٔهُ دَ ِٗ ٕ
سَسَإًَأٌَّٖا ضَىٔعَتِ الٍٖبٖٔ٘(َٖ )كُٕهُ :أ
َتِ أًُٗ سَسَا ًٕ :قُمِتَُٖ :ا زَضُٕهَ
َال
َِٔدَبُٕا ,ق
َدِ أ
َٖػِصَُُٔ الِبَشِسَ ق
َٖٔهُ
َاهَ الٍٖبٔ٘ٗ( :)أ
ٌََا فّٔٗٔيَِ ,قاهَ َأٌِتٔ فّٔٗٔيِ ,ثُيٖ ق
المْٖٔ أ
ت:
َُّيَِ ,فكُمِ ُ
َِٗصَ َس وَ ِػفُٕزْ ل
َق
دَ ِٗؼٕ ؤَِ أُوٖتٔ٘ َٖػِصَُُٔ وَدٍَٖٔٛ
َا) .زٔآ البداز. )2924( ٙ
َاهَ :ل
َأٌَا فّٔٗٔيِ َٖا َزضُٕهَ المْٖٔ  ,ق
واتة :يةنةّ طوثايةى ية ئوَةتةنةّ نة غةصاي دةسيا
دةنةٕ بةٖةشتيإ بؤ واجب بوو ,ئوّ حةساّ فةسَوي:
ئةي ثيَغةَبةسي خوا َٔ يةْاوياْذاّ؟ فةسَوي :تؤ ية
ْاوياْذاي .ثاشإ فةسَوي :يةنةّ طوثايةى ية
ئوممةتةنةّ غةصاي شاسي قةيعةس (واتة قوطتةْتيٓيية)
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دةنةٕ خواي طةوسة ييَيإ خؤط بووة ,وومتَٔ :
يةْاوياْذاّ ئةي ثيَغةَبةسي خوا()؟ فةسَويْ :ةخيَش.
احلافظ ابٔ ححش(سِةمحةتي خواي ييَ بيَت)
َبَٛ
َاهَ الِىَُّمٖب :فٔ٘ َِرَا الِشَدٖٔحٔ وَ ٍِك
فةسَويةتي( :ق
ٌَُْٖ
َدٔٓٔ َٖصٖٔد لٔأ
َصَا الِبَشِسَ َٔوَ ٍَِك َبٔ ْٛل َٕل
َٖٔهُ وََِ غ
لٔىُعَأَٖ ٛلَٔأٌُْٖ أ
َِٗصَسَ ) .الفتض (.)120/6
َق
َصَا وَدٖٔ ٍَٛ
َٖٔهُ وَ َِ غ
أ
واتة :ابٔ املوٖةيةب فةسَويةتي :يةّ فةسَودةيةدا
ثًةو ثايةي َوعاوية دةسدةنةويَت ضوْهة ئةو يةنةّ
نةس بوو غةصاي دةسياي نشد ,وة ثًةي يةصيذي نوسِي
تياية نة ئةو يةنةّ نةس بوو غةصاي شاسي قةيعةسي
نشد.
إبَ كجري(سِةمحةتي خواي ييَ بيَت) فةسَويةتي ٔ( :قد
كاُ ٖصٖد أٔه وَ غص ٙودٍٖ ٛقططٍطٍٗٗ ٛيف ضٍ ٛتطعٕ
ٔ أزبعني يف قٕه ٖعكٕب بَ ضفٗاُ ٔ ,قاه خمٗف ٛبَ
خٗاط ضٍ ٛمخطني .ثيٓ سرٓ بالٍاع يف تمك الطٍ ٛبعد
وسدعْ وَ ِرٓ الػصٔ ٚوَ أزض السًٔ ٔ .قد ثبت يف
احلدٖح أُ زضٕه اهلل( )قاه" :أٔه دٗؼ ٖػصٔ ودٍٖٛ
قٗصس وػفٕز هلي" ِٕ ٔ .اجلٗؼ الجاٌ٘ الر ٙزآٓ زضٕه
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اهلل( )يف وٍاوْ عٍد أًِّ سٔسَاً فكالت" :ادع اهلل أُ
جيعمين وٍّي" .فكاه" :أٌت وَ األٔٓلني"ٖ ,عين دٗؼ
وعأٖ ٛسني غصا قربص ففتشّا يف ضٍ ٛضبع ٔ عػسَٖ
أٖاً عجىاُ بَ عفاُ ٔ .كاٌت وعّي أً سساً فىاتت ٍِالك
بكربص .ثي كاُ أوري اجلٗؼ الجاٌ٘ ابٍْ ٖصٖد بَ وعأٖ,ٛ
ٔ مل تُدزٔك أًٖ سَسَإً دٗؼ ٖصٖد ِراِ ٔ ,را وَ أعظي
دالئن الٍبٕ ."ٚالبدأٖ ٛالٍّاٖ.229/8ٛ
واتة :يةصيذ يةنةّ نةس بوو نة غةصاي شاسي
َي  49بة الي ووتةي يةعكوبي
قططٍطٍٗٗ ٛي نشد ية طاي
َي
نوسِي طوفياْةوة ,وة خةييفة بٔ خياط وتويةتي طاي
َةداو دواي طةسِاْةوةي يةو
 50بووة ,وة ٖةس يةو طاي
َو نشدووة ,وة ية
غةصايةي ية خاني سِؤّ حةجي بة خةي
فةسَودةدا ضةطجاوة نة ثيَغةَبةسي خوا()
فةسَويةتي :يةنةّ طوثا نة غةصاي شاسي قةيعةس
دةنةٕ خواي طةوسة ييَيإ خؤط دةبيَتَ ,ةبةطت
بةَةط طوثاي دووةَة نة ثيَغةَبةسي خوا( )ية
خةوْيذاو الي ئوّ حةساّ بيين و ئةويض فةسَوي:
دوعاّ بؤ بهة يةوإ مب ,ئةويض فةسَوي :تؤ ية
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يةنةَيٓةناْي ,واتة ية طوثاي َوعاويةيةي نة غةصاي
َي  27و يةطةسدةَي ئيُاَي
قوبشظي نشد و طاي
عومساْي نوسِي عةففاْذا فةحتي نشد ,ضوْهة يةو
غةصايةدا ئةّ حةساَيإ يةطةٍَ بوو ٖةس يةويَ ية قوبشص
وةفاتي نشد ,ثاشإ ئةَريي طوثاي دووةّ يةصيذي
َاّ ئوّ حةساّ ْةطةيصت
نوسِي َعاويةي نوسِي بوو ,بةي
َطةناْي
بةّ طوثايةي يةصيذ ,ئةَةط ية طةوسةتشئ بةي
ثيَغةَبةسايةتيية.
نةواتة دوو جاس فةحتي شاسي قةيعةس واتة
َي  27يةطةٍَ
(الكططٍطٍٗٗ )ٛنشاوة :جاسيَهيإ طاي
َوعاوية(سِةصاي خواي ييَ بيَت) ناتيَ ئيُاَي عومسإ
َُاْاْيض ضوْة
ئيضْي دا قوبشص فةتح بهشيَتَ ,وطً
َي  52ية طةسدةَي
ْاوي .جاسي دووةَيض طاي
َاتي َوعاويةدا(سِةصاي خواي ييَ بيَت)
ثاشايةتي و دةطةي
يةصيذي نوسِي و طةسباصةناْي ْاسد بؤ غةصوةي
الكططٍطٍٗٗ.ٛ
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وة َوعاوية(سِةصاي خواي ييَ بيَت) ية جاسي يةنةَذا
بؤ خؤي ئةَريايةتي ئةو طوثايةي دةنشد /.اٌظس :تازٖذ ابَ
دسٖس (ٔ ,)601/2تازٖذ دوػل البَ عطاكسٔ ,البدأٖ ٛالٍّاٖٛ
(. )228/10

جطة يةَة َوعاوية(سِةصاي خواي ييَ بيَت) ية
َاتي نشدووةو
طةسدةَي خؤيذا فةحتي ضةْذإ شاسو وي
بيظت طاٍَ خيالفةتي بةدةطتةوة بووة.
ئيُاَي الطرب(ٙسِةمحةتي خواي ييَ بيَت) ية باطي
َي 28ي نؤضي فةسَويةتي( :عَ خالد
سِووداوةناْي طاي
بَ وعداُ قاه :أٔه وَ غصا يف البشس وعأٖ ٛبَ أب٘
ضفٗاُ شواُ عجىاُ بَ عفأُ ,قد كاُ اضتأذُ عىس فْٗ
فمي ٖأذُ لْ ,فمىا ٔل٘ عجىاُ مل ٖصه بْ وعأٖ ٛسيت عصً
عجىاُ عم٘ ذلك بأخسٔ ٚقاه :ال تٍتدب الٍاع ٔال تكسع
بٍّٗي خريِي فىَ اختاز الػصٔ طائعا فامحمْ ٔأعٍْ,
ففعن) .تازٖذ األوي ٔاملمٕك .601/2
واتة :ية خاييذي نوسي َةعذاْةوة فةسَويةتي :يةنةّ
نةس نة غةصاي دةسياسي نشد َوعاويةي نوسِي ئةبو
طوفيإ بوو ية طةسدةَي عومساْي نوسِي عةففاْذا ,نة
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ثيَصرت داواي ية عوَةس نشد نة ٖةطتيَت بةو غةصاية
َاّ سِيَطاي ْةدا ,ناتيَ ئيُاَي عومسإ بووة
بةي
ناسبةدةطت بةسدةواّ َوعاوية داواي ييَ نشد تا
عومسإ بشِياسي داو فةسَووي :ئيَُة نةطةنإ
َٓابزيَشئ بؤ ئةّ ناسة و قوسعة ْانةئ ية ْيَواْياْذا
ٖةي
َي
َت تؤط ٖةي
ٖةسنةس خؤي ويظيت ٖةبوو بيَت يةطةي
بطشةو بيبةو ٖاوناسي بهة ,ئةويض واي نشد.
جا بة ئةَري داْاْي عوَةس و عومسإ بؤ َعاوية
َي َوعاوية(سِةصاي
َطةية يةطةس فةصي
طةوسةتشئ بةي
خوايإ ييَ بيَت).
َتْٔٔ أًُِّ سَسَإً بٍِٔتٔ ؤمِشَا َُ
 - 4عَََِأٌَظٔ بَِٔ وَالٔكٕ عََِ خَال
َظ
َ
َسٖٔبّا ؤٍِّ٘ ,ثُيٖ اضِتَ ِٗك
َتٌَِ :اًَ الٍٖبٔ٘ٗ(َِٕٖ )وّا ق
َال
ق
َاهَُ :أٌَاعْ ؤَِ أُوٖتٔ٘ عُسٔضُٕا
َ؟ ق
َك
َضِشَك
َٖتَبَطٖيَُ ,فكُمِتُ :وَا أ
َ٘ الَِأضٔسٖ.ٔٚ
َالِىُمُٕكٔ عَم
َخِطَسَ ك
َبَُُٕ َِرَا الِبَشِسَ الِأ
٘ َٖسِك
َٖ
عَم
ََّا ,ثُيٖ ٌَاًَ
َدَعَا ل
ٍَٔ٘ ؤٍُِّيِ .ف
َُِ َٖذِعَم
َادِعُ المَْٖ أ
َتِ :ف
َال
ق
ََّا.
َدَابََّا ؤجِم
َأ
َتِ ؤجِنَ َق ِٕلَّٔا ,ف
َال
ََّاَ ,فك
َعَنَ ؤجِم
ََ ,فف
الجٖأٌَٗٛ
َٖٔلٔنيَ.
َاهََ:أٌِتٔ ؤَِ الِأ
َك
ٍَٔ٘ ؤٍُِّيِ ,ف
َُِ َٖذِعَم
َتِ :ادِعُ المَْٖ أ
َال
َفك
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َٖٔهَ وَا زَكٔ َ
ب
َاشّٖٔا أ
َ بَِٔ الصٖاؤتٔ غ
َدَسَدَتِ وَعَ شَِٔدَّٔا عُبَادَٚ
ف
َصِِٔٔيِ
َىٖا اٌِصَسَفُٕا ؤَِ غ
َم
َ ,ف
الِىُطِمٔىَُُٕ الِبَشِسَ وَعَ وُعَأَٖٛ
َبََّا,
ََِّٗا دَا ٖب ْٛلٔتَسِك
ٍََ َصلُٕا الػٖأًََِ ,فكُسِّبَتِ ٔإل
َافٔمٔنيَ ,ف
ق
َىَاتَتِ) صشٗض البداز 214/7ٙبسقي(ٔ)2799
َصَ َسعَتَِّا ف
ف
َ َُّٕ
َىَاتَ ف
َطِنٔ وََِ ُٖصِسَعُ فٔ٘ ضَبٔٗنٔ المْٖٔ ف
( )2800بَاب ف
َ٘
َ٘ {َٔوََِ َٖدِسُزِ ؤَِ بَِٗتْٔٔ وَُّادٔسّا إٔل
ؤٍُِّيِ ََٔقِٕهٔ المْٖٔ تَعَال
َ٘ المْٖٔ}
َدِسُُٓ عَم
َعَ أ
َدِ َٔق
المْٖٔ ََٔزضُٕلْٔٔ ثُيٖ ُٖدِزٔكُِْ الِ َىِٕتُ َفك
دبَٔ .وطمي ()1912
َعَ َٔ َ
َٔق
واتة :ئوّ حةساّ فةسَويةتي :سِؤريَهيإ ثيَغةَبةسي
خوا( )ية ْضيو َٓةوة ْوطتبوو ثاشإ بة صةسدةخةْة
نشدْةوة ٖةطتا ,وومت :بةضي ثيَذةنةْيت؟ فةسَوي :بة
َة نةطاْيَو ية ئوممةتةنةّ نة ية خةومنذا
نؤَةي
ْيصامنذسإ ئةوإ يةّ دةسيا طةوصةدا طوساي نةشيت
بووبووٕ وةى ثاشا بةطةس تةختةنةيةوة ,وومت :دوعاّ
بؤ بهة َٔ يةنيَو مب يةواْة ,ئةويض ثاسِايةوة بؤي,
ثاشإ ْوطتةوةو ٖةَإ شيت نشدةوة و ئةَيض ٖةَإ
َاَي دايةوة,
ثشطياسي ييَ نشدو ئةويض ٖةَإ وةي
فةسَوي :دوعاّ بؤ بهة يةنيَو مب يةو نةطاْة ,فةسَوي:

25

تؤ ية يةنةَةناْي ,ئوّ حةساّ يةطةٍَ عوبادةي نوسِي
ظاَيت َيَشديذا يةطةسدةَي َوعاويةدا يةيةنةّ
َُإ نة ضووْة دةسيا دةسضووٕ بؤ ئةو
وةجبةي َوطً
غةصاية ,ناتيَ ية غةصانة طةسِاْةوةو طةيصتٓة شاّ
َاغةنة خظتية
َاغيَهي بؤ ئاَادةنشا تا طةسبهةويَت ,وي
وي
خواسةوةو وةفاتي نشد.
َِٔتَسَ وُعَأَٖ ُٛبَعِدَ الِعٔػَأء
َاهَ :أ
َق
َٛ
َِٗك
َبٔ٘ وُم
 - 5عََِ ابَِٔ أ
َاهَ:
ع َفك
َتَ٘ ابََِ عَبٖا ٕ
َأ
بٔسَكِ َعَٔ ٕٛعٍِٔدَُٓ َو ِٕلّ٘ لٔابَِٔ عَبٖاعٕ ,ف
ٔ( .))زٔآ البدازٙ
َدِ صَشٔبَ َزضُٕهَ المْٖ
َٔإٌُْٖ ق
( َدعُِْ؛ ف
(. )3764

واتة :سؤريَهيإ دواي عيصا َوعاوية بة يةى سِنات
ويرتي نشدو خضَةتهاسيَهي ئينب عةباطيصي ية الدا بوو,
ئةويض طةسِايةوةو ئةَةي بؤ ئينب عةباس باس نشد,
ئينب عةباس(سِةصاي خواي ييَ بيَت) فةسَوي :واصي ييَ
َايةتي ثيَغةَبةسي خواي( )نشدووة.
بٗيَٓة ئةو ٖاوةي
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َؤ ٔ
ري
َ فٔ٘ أ
َك
عَِ :نِ ل
َ قٔٗنَ لٔابَِٔ عَبٖا ٕ
ََِٗكٛ
َبٔ٘ وُم
َٔعََِ ابَُِ أ
َصَابَ,
َاهَ :أ
َِٔتَسَ إٔلٖا ٔبَٕاسٔدَ ,ٕٚق
َٔإٌُْٖ وَا أ
َ؟ ف
الِ ُىؤِؤٍٔنيَ وُعَأَٖٛ
ْْٔٗ .زٔآ البداز.)3765( ٙ
ٔإٌَُْٖفك
واتة :بة ئينب عةباس وتشا :ئاطات ية ئةَريي
ئيُاْذاسإ َوعاوية ٖةية؟ ئةو تةْٗا بة يةى سِنات ْويَز
ويرت دةنات ,فةسَوي :ثيَهاويةتي ,ئةو فةقيٗة.
َاهَ لٔ٘ وُعَأَٖ ُ:ٛ
ع :ق
َاهَ ابَُِ عَبٖا ٕ
َاهَ :ق
َأُعٕ ق
 -6عََِ ط
َصٖسِتُ ؤَِ زَأِعٔ َزضُٕهٔ المْٖٔ( )عٍِٔدَ الِىَسَِٔٔٚ
ٌَِّ٘ ق
َأعَمٔىِتَ أ
َ .زٔآ
َِٗك
ذ ّ ٛعَم
َيُ َِرَا ٔإلٖا سُ ٖ
َا َأعِم
َُْ :ل
َصَٕ ,فكُمِتُ ل
ػك
بٔىٔ ِ
البدازٔ , )1370( ٙوطمي (ٔ )1246المفظ لْ .

واتة :ئينب عةباس فةسَويةتيَ :وعاوية ثيَي وومت:
ئايا تؤ صاْيوتة َٔ ية الي َةسوة بة ْوني تري َوي
طةسي ثيَغةَبةسي خواّ( )نوست نشدؤتةوة؟ َٓيض
َطةيةنة يةطةس تؤ
ثيَِ ووت َٔ :ثيَِ واية ئةَة بةي
(َةبةطيت ئينب عةباس يةّ بةشةي وتةنةي دواي قظةو
باطيَو بووة يةطةس بابةتيَهي شةسعي نة تيايذا
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ئيختيالفيإ ٖةبووة نة ئةويض بشييت بووة ية بابةتي
تةحةيًوٍ نشدٕ ية حةج وعوَشة).
َي
وة ضةْذإ فةسَودةي تش ٖةية ية باسةي فةصي
َوعاوية (سِةصاي خواي ييَ بيَت)

ووتةي صاْايإ دةسباسةي َوعاوية(سِةصاي
خواي ييَ بيَت)

-1ضئن عبد اهلل بَ املبازك ,أّٖىا أفطن :وعأٖ ٛبَ
أب٘ ضفٗاُ ,أً عىس بَ عبد العصٖص؟ فكاه ٔ :اهلل إُ الػباز
الر ٙدخن يف أٌف وعأٖ ٛوع زضٕه اهلل( )أفطن وَ
عىس بألف وس ,ٚصم٘ وعأٖ ٛخمف زضٕه اهلل(,)
فكاه :مسع اهلل ملَ محدٓ ,فكاه وعأٖ :ٛزبٍا ٔلك
احلىد .فىا بعد ِرا؟ أخسدْ ابَ خمكاُ يف "ٔفٗات األعٗاُ"
( ٔ , )33/3بمفظ قسٖب وٍْ عٍد اآلدس ٙيف " الػسٖع. )2466/5( " ٛ
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واتة :ثشطياس نشا ية عبذاهلل ي نوسي َوباسةى:
ناَيإ باشرتَٕ :وعاويةي نوسي ئةبي طوفيإ يإ
عوَةسي نوسي عبذايعضيض؟ ئةويض فةسَوي :طويَٓذ بة
خوا ئةو تؤصةي ضؤتة يوتي َوعاويةوة يةطةٍَ
ثيَغةَبةسي خوادا(ٖ )ةصاس جاس باشرتة ية عوَةس,
َوعاوية ية ثصت ثيَغةَبةسي خواوة(ْ )ويَزي
نشدووةو ثيَغةَبةسي خوا( )فةسَويةتي :مسع اهلل
ملَ محدَٓ ,وعاويةيةط فةسَويةتي :سبٓا ويو احلُذ,
ضي تش ٖةية دواي ئةَةو يةَة باشرت بيَت؟
ال ٖطأه
 – 2عَ اجلساح املٕصم٘ قاه :مسعت زد ّ
املعايف بَ عىساُ فكاهٖ :ا أبا وطعٕد؛ أَٖ عىس بَ عبد
العصٖص وَ وعأٖ ٛبَ أب٘ ضفٗاُ؟! فسأٖتْ غطب غطباّ
غدٖداّ ٔ قاه :ال ٖكاع بأصشاب ذلىد( )أسد,
وعأٖ ٛزض٘ اهلل عٍْ كاتبْ ٔ صاسبْ ٔ صّسٓ ٔ أوٍْٗ
عم٘ ٔسْٗ عص ٔدن  .أخسدْ اآلدس ٙيف " الػسٖع, )2466/5( " ٛ
ٔالاللكائ٘ يف " غسح الطٍٔ )2785( " ٛضٍدٓ صشٗض
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واتة :طويَِ ية ثياويَو بوو ثشطياسي ية املعايف بٔ
عُشإ دةنشدو دةيووت :ئةي باوني َةطعود ثًةي
عوَةسي نوسي عبذايعضيض ية ضاو َوعاويةيةي نوسي
ئةبي طوفياْذا ية نويَذاية؟ بيٓيِ صؤس توسِة بوو فةسَوي:
َاْي ثيَغةَبةسي خوا( )قياس ْانشئَ بة ٖيض
ٖاوةي
نةسَ ,وعاوية(سِةصاي خواي ييَ بيَت) ْوطةسي وةحي و
ٖاوةٍَ و خضّ و ْضيو و ئةَيين ثيَغةَبةس بووة( )بؤ
ْوطيٓةوةي وةحي خواي طةوسة.
ٖةَإ ثشطياسيض ية ئةبي ئوطاَة نشاو ئةويض
َاْي ثيَغةَبةسي خوا( )قياس ْانشئَ
فةسَويٖ :اوةي
َادس ٙيف " الػسٖعٔ , )2465/5( " ٛاخلاله
بة ٖيض نةس /أخسدْ ال
يف " الطٍ )666( " ٛبطٍد صشٗض .

 - 3ضئن اإلواً أمحد :وا تكٕه زمحك اهلل فٗىَ قاه:
ال أقٕه إُ وعأٖ ٛكاتب الٕس٘ٔ ,ال أقٕه إٌْ خاه
املؤوٍني فإٌْ أخرِا بالطٗف غصباّ؟ قاه أبٕ عبد اهلل:
ِرا قٕه ضٕء زدٙء ,جياٌبُٕ ِؤالء الكًٕٔ ,ال
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جيالطٌُٕ ٔ ,بني أوسِي لمٍاع.

أخسدْ اخلاله يف " الطٍ" ٛ

( )434/2بطٍد صشٗض .

واتة :ثشطياس نشا ية ئيُاَي ئةمحةد :سِةمحةتي
َيَتَٔ :
َيت دةسباسةي نةطيَو ئةي
خوات ييَ بيَت ضي دةي
َي
َيَِ ئةو خاي
َيَِ َوعاوية ْوطةسي وةحي بووة و ْاي
ْاي
َاتي
ئيُاْادساْة ,ضوْهة ئةو بة صؤسو مشصيَش دةطتةي
طشتووة؟ ئةبو عبذاهلل فةسَوي :ئةَة قظةيةني يةجطاس
خشاث و بؤطةْة ,دةبيَت ئةو جؤسة نةطاْة خؤيإ ييَ بة
َيإ داْةْيصٔ و ئةو طيفاتةشيإ
دووس بطرييَت و يةطةي
َو سِووٕ بهشيَتةوة.
بؤ خةي
- 4يةنيَهي تش ية تايبةمتةْذييةناْي َوعاوية بةطةس
َي ثيَغةَبةسي
خةييفةناْي دواتشدا ئةوةية ضةْذإ ٖاوةي
خوا(سةصاي خوايإ ييَ بيَت) بةيعةتيإ ثيَ داوة:
ابٔ حضّ (سِةمحةتي خواي ييَ بيَت) فةسَويةتي:
(فكمّي أٔهلي عَ آخسِي باٖع وعأٖٔ ٛزأ ٙإواوتْ).
الفصن.6/5
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واتة :طةسجةَيإ يةنةَيإ تا نؤتا نةطيإ
بةيعةتيإ بة َوعاوية داو ثيَيإ وا بوو ثيَصةواي
َُاْاْة.
َوطً
شيَخي ئيظالّ ئينب تةمييية(سِةمحةتي خواي ييَ
َوَسَُٓ
َ ثَبَتَ ٔبال ٖتَٕاتُسٔ َأٌُْٖ أ
بيَت) فةسَويةتي( :فإُٖٔ وُعَأَٖٛ
َؤٍّٗا عٍِٔدَُٓ
َاَُ أ
َِٗسَُٓ َٔدَاَِدَ وَ َعُْ َٔك
َوَسَ غ
َىَا أ
٘( )ك
ال ٍٖبٔ ٗ
َُْ ا ِلَٕسَِ٘ َٔوَا اتَّٖىَُْ الٍٖبٔ٘ٗ( )فٔ٘ كٔتَابَ ٔٛالَِٕسِ٘ٔ.
َٖكِتُبُ ل
َخِبَسٔ الٍٖاعٔ
َا َُ ؤَِ أ
َٔ َٔلٖآُ عُىَسُ بَُِ الِدَطٖابٔ الٖرٔ ٙك
َيِ
َمِبْٔٔ َٔل
َ٘ لٔطَأٌْٔ َٔق
َدِ ضَسَبَ المُْٖ الِشَلٖ عَم
بٔالسِّدَاهٔ َٔق
ٔ) .دلىٕع الفتأ.472/4ٙ
َاَٖتْٔ
َٖتّٖٔىُِْ فٔ٘ ٔل
واتة :ضةطجاوة نة َوعاوية ثيَغةَبةسي خوا()
نشدويةتيية ئةَري وةى ضؤٕ غةيشي ئةوي نشدووة ,وة
َيذا ,وة ئةَيٓذاس بووة ية الي
جيٗادي نشدووة يةطةي
ثيَغةَبةسي خوا( )و ْوطةسي وةحي بووةو ٖةسطيض
ثيَغةَبةسي خوا( )طوَاْي ْةيبووة ييَي ية
ْوطيٓةوةي وةحيذا ,داتشيض ئيُاَي عوَةس(سِةصاي
خواي ييَ بيَت) نشدويةتيية وايي نة شاسةصاتشئ نةس
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َي
بووة بة ثياوإ و خاوي طةوسة حةقي يةطةس صَإ و دي
داْاوةو ئةويض بة طوَإ ْةبووة ية وياليةتةنةي.
ئيُاّ أبٕ ٌعٗي األصبّاٌ٘ ية باطي رياْي
َوعاويةدا(سِةصاي خواي ييَ بيَت) فةسَويةتي( :كاُ وَ
الكتب ٛاحلطب ٛالفصش ,ٛأضمي قبٗن الفتضٔ ,قٗن عاً
الكطٗ ِٕٔ ٛابَ مثاُ عػسٔ ,ٚعدٓ ابَ عباع وَ
الفكّاء ,قاه :كاُ فكّٗاّ  )..وعسف ٛالصشاب.2496/5ٛ
واتة :يةنيَو بووة ية ناتب و فةسَإ بةضانةناسة
َُإ بووة ,وة
صَإ ثاساوةنإ ,ثيَض فةحتي َةنهة َوطً
َُإ بووةو ئةو نات
َي (الكطَٗ )ٛوطً
وتشاوة طاي
َإ بووة ,ئينب عةباطيض بة يةنيَو ية
تةَةْي ٖةردة طاي
فةقيٗةناْي داْاوةو فةسَويةتيَ :وعاوية فةقيٗـ بووة..
ابٔ ححش اهليتُي(سِةمحةتي خواي ييَ بيَت)
فةسَويةتئ( :وٍْ فٕشٓ ( ,)فإُ أً سبٗب ٛأً املؤوٍني
زض٘ اهلل عٍّا أختْ  .)..تطّري اجلٍاُ ( ص ) 18 - 17
َةناْي َوعاوية بشيتيية يةوةي ثًةي
واتة :ية فةصي
خضَايةتي ْضيهي ثيَغةَبةسي خواي( )ثيَ بشِاوة,
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ضوْهة ئوّ حةبيبةي دايهي ئيُاْذاسإ خوشهي
َوعاويةية.
ابٔ قوداَةي َةقذيظي(سِةمحةتي خواي ييَ بيَت)
فةسَويةتئ( :وعأٖ ٛخاه املؤوٍنئ ,كاتب ٔس٘ اهلل,
ٔأسد خمفاء املطمىني زض٘ اهلل تعال٘ عٍّي) .ملعٛ
االعتكاد (ص .. )33

َي ئيُاْذاساْة ,وة ْوطةسي وةحي
واتةَ :وعاوية خاي
َُاْإ(سِةصاي
خواية ,وة يةنيَهة ية خةييفةناْي َوطً
خوا ية ٖةَوويإ بيَت).
شيَخي ئيظالّ ئينب تةمييية(سِةمحةتي خواي ييَ
بيَت) فةسَويةتئ( :اتفل العمىاء عم٘ أُ وعأٖ ٛأفطن
ومٕك ِرٓ األو ,ٛفإُ األزبع ٛقبمْ كإٌا خمفاء ٌبِٕٕٔ ,ٚ
أٔه املمٕك ,كاُ ومكْ ومكاّ ٔزمح .)ٛدلىٕع الفتأ.478/4ٙ
واتة :صاْايإ يةنذةْطٔ يةطةس ئةوةي َوعاويةية
ضانرتئ ثاشاياْي ئةّ ئوممةتةية ,ضوْهة ضواس
خةييفةنةي ثيَض ئةو خةييفةناْي ثيَغةَبةس بووٕ(,)
ئةويض يةنةَني ثاشاية ,ثاشايةتييةنةشي سِاطتةقيٓةو
ثشِ ية طؤص و بةصةيي بووة.
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وة ئينب كجريٖؼ(سِةمحةتي خواي ييَ بيَت)
فةسَويةتئ( :أمجعت السعاٖا عم٘ بٗعتْ يف ضٍ ٛإسدٙ
ٔأزبعني  ..فمي ٖصه وطتكالّ باألوس يف ِرٓ املد ٚإل٘ ِرٓ
الطٍ ٛاليت كاٌت فّٗا ٔفاتْٔ ,اجلّاد يف بالد العدٔ قائي
ٔكمى ٛاهلل عالٗٔ ,ٛالػٍائي تسد إلْٗ وَ أطساف األزض,
ٔاملطمىُٕ وعْ يف زاسٔ ٛعده ٔصفض ٔعفٕ) .البداٖٛ
ٔالٍّاٖ. )119/8( ٛ

َو و ريَش دةطتةناْي يةنذةْط
واتة :طةسجةّ خةي
َي 41دا..بةسدةواّ
بووٕ يةطةس بةيعةت دإ ثيَي ية طاي
ٖةَو ئةو َاوةية بة تةْٗا خؤي ناسبةدةطت بوو تا ئةو
َاتاْي
َةي تيايذا وةفاتي نشد ,جيٗاديض ية شاسو وي
طاي
دورَٓيض بةسدةواّ بوو ووشةي اهلل بةسص سِادةطرياو
غةْيُةتةنإ ية ٖةَوو اليةني صةوييةوة دةطةسِيَٓشايةوة
َي ية خؤط و دادثةسوةسي و
َُاْاْيض يةطةي
بؤ و َوطً
ييَبوسدةيي و ضاوثؤشيذا بووٕ.
وة دةفةسَويَت( :كاُ سمٗىاّ ٔقٕزّا زئٗطاّ ضٗداّ يف
الٍاع ,كسمياّ عادالّ غّىاّ) .البداٖ.118/8ٛ
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ئةو صؤس بة حيًِ و خاوةٕ ٖةيبةت و طةسداس و
َهذا ,بةخصٓذةو دادثةسوةس و
طةسؤى بوو ية ْاو خةي
بويَشو ئاصا بوو.
ابٔ أبي ايعض احلٓفي(سِةمحةتي خواي ييَ بيَت)
فةسَويةتئ( :أٔه ومٕك املطمىني وعأٖ ِٕٔ ٛخري
ومٕك املطمىني) .غسح العكٗد ٚالطشأٖ ( ٛص . ) 722
َُاْإ َوعاويةية بوو نة
واتة :يةنةّ ثاشاي َوطً
َُاْاْة
ضانرتئ ثاشاي َوطً
ئيُاَي الرِيب (سِةمحةتي خواي ييَ بيَت)
دةفةسَويَت( :أوري املؤوٍني ومك اإلضالً) .الطري (. )120/3
واتة :ئةَريي ئيُاْذاسإ و ثاشاي ئيظالّ بوو.
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ية نؤتاييذا..

َاْي خؤشةويظت(سِةصاي خوايإ ييَ بيَت)
ٖاوةي
َي طووس
طؤَاي ضاوامنأْ و ئةبيَت الي ٖةَووَإ ٖيًَ
بٔ..ثيَويظتة خؤشويظنت و بةسطشي نشدٕ ييَيإ بة
ديٓذاسي بضاْني و بة ٖيض جؤسيَو بواس بة ٖيض ْةفاّ و
َفاّ و ْةخويَٓذةواسيَو ْةدةئ بيةويَت يةنةداسيإ
ناي
بهات..
نيَ ئةتواْيَت ئةوإ يةنةداس بهات ية ناتيَهذا خواي
طةوسة خؤي شايةتي ضاني و ثاني بؤ داوٕ..؟
نيَ ئةتواْيَت ية ثًةيإ نةّ ناتةوة ية ناتيَهذا
ثيَغةَبةسي خوا( )بة ئةَيٓذاسو ثًة بةسص باطي
نشدووٕ؟
تاْةدإ يةوإ..تاْةداْة ية خؤشةويظتاْي
ثيَغةَبةسي خوا(..)
َإ سِاصي بةو ثًةيإ بةسص
خواي طةوسة ية ٖاوةي
بهةسةوةو تةوفيكُإ بذة يةطةس سِيَطانةي ئةو بشِؤئ و
َة
ية قياَةتذا بة خضَةتي سِوخظاسي ْوسيين ئةو نةي
ثياواْةَإ شاد بهة...
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