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اؿُد هلل ٚايؿٚ ٠٬ايط ّ٬عً ٢زض ٍٛاهلل  ٚبعد ،،،
ل عَلَى األُمَراءِ ) دزْ ٠ؿط َٔ ١ٝدزز ايػٝؽ
م الدُّخو ِ
ء يف حُكِ ِ
قطِعُ املِرا ِ
ؾهتاب ( َ
ايؿاقٌ ايدنتٛز عبد ايط ّ٬بٔ بسدظ آٍ عبد ايهس ٚ Tِٜزؾع دزدت٘ يف ايعًٝني .
ٚقد سٳسٻز ؾ ٘ٝايػٝؽ Tايك ٍٛيف َطأي ١ايدػ ٍٛعً ٢ايط٬طني مبا ٜتُاغَ ٢ع ايكٛاعد
ا٭ثس ٫ ،١ٜضُٝا ٚإٔ ايطًـ اػتًؿت أقٛاهلِ َا بني َاْع َٔ ايدػ ٍٛعً ٚ ِٗٝبني فٝص يريو ،
ؾكاّ Tبتتبع ا٭دي ١ايػسع ٚ ١ٝتكؿ ٞأقٛاٍ أٌٖ ايعًِ يف املطأي ٚ ،١زدٻض ايك ٍٛباؾٛاش بػسٚط .
ٚمبا إٔٻ ايهتاب َِٗ يف باب٘  ٤ًَٞٚبايؿٛا٥د ايعصٜصٚ ٠قس ٠عني يًطًؿٝني ٚقسسَ ١صَٓ ١يف أَعا ٤اؿصبٝني
 ٚغرل َتٛؾس يف ايػبه ١ايعٓهبٛت - ١ٝعطب عًُ - ٞعصَتٴ عً ٢تٓص ٌٜايهتاب عً ٢سًكات َتؿسق ١عً٢
غبهتٓا املبازن ١بإذٕ اهلل ( ضشاب ايطًؿَٚ ) ١ٝٹٔ ثِٻ زؾع٘ يف ًَـ ٚاسد تهُ٬ٝڄ يًؿا٥دٚ ٠زدٽا يػ َٔ ٤ٞمجٌٝ
ايػٝؽ عًٞٻ يف تعًِ بعض َطا ٌ٥ايعكٝد.٠
ختامّا  :أضأٍ اهللځ دٌ يف ع ٙ٬إٔ ٜػؿس يًػٝؽ ايؿاقٌ عبد ايط ّ٬بٔ بسدظ  ٚإٔ ٜطهٓ٘ داز
ايطَ ّ٬ع ػرل ا٭ْاّ ٚ ،إٔ ٜػؿس يٓا ٚؾُٝع املطًُني إْ٘ دٛاد نس. ِٜ
ٚاؿُد هلل زب ايعاملني
نتب٘
املشسف العاو على املسكز اإلسالمي الشلفي ( زياض الشليية ) يف مجَوزية ملدوفا
الطبيب  :أبو عنساٌ أسعد بً أسامة األثسي
عاملُ اهلل ِبلُطِفُ اخلفي
اخلسطوو – الشوداٌ

ٍ2543ـ 3122 -و
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ء
قَطِعُ املِرا ِ
م الدُّخولِ عَلَى األُمَراءِ
كِ
حِ
يف ُ
تأيٝـ ايػٝؽ

عبد الشالو بً بسجص آل عبد اللسيه
زمح٘ اهلل
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اؿُد هلل ٚ ،ؾً ٢اهلل ٚضًِ عً ٢زض ٍٛاهلل  .أَا بعد :
ؾٗرا تٳشٵسٜسٷ ملطأي١ٺ َٔ املطا ٌ٥املُٗ ، ١طاملا تٳػٛٻم أٌٖ ايعًِ ٚط٬ب٘ إىل مجع أطساؾٗا  ٚ ،نځ ٵػـٹ
ايكٓاع عٓٗا .
تٹًڃو َٖ ٞطأي ١دػ ٍٛايعًُا ٤عً ٢ا٭َسا. ٤
َ ٖٞٚطأي ١غٓ ١ٝبأقٛاٍ ٚأؾعاٍ ايطًـ  إذٹ ايػازع اؿه ِٝمل ٜٴػؿًٗا ،بٌ دا٤ت ْؿٛؾ٘
ايٛاقش ١ببٝإ سٴهُٗا ٚ ،أسٛاٍ ايٓاع ؾٗٝا .
ؾځٳبٝٵٔ ٜدٜو أٜٗا احملب ٖرا املصبٛز ؾٗٝا  ،أضأٍ اهلل تعاىل إٔ جيعً٘ يٛدٗ٘ ايهس ِٜػايؿاڄ ٚ ،يطٓ١
ْب ٘ٝقُد َٛ اؾكاڄ .
ٚاهلل املٛؾل ٚاهلاد ٟإىل ضٛا ٤ايطب. ٌٝ
 ٚنتب
عبد ايط ّ٬بٔ بسدظ بٔ ْاؾس آٍ عبد ايهسِٜ
ايسٜاض ٖ 2531/2/2ع
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حلِه دخول العلناء على األمساء
ُ
ا٭ؾٌ يف دػ ٍٛايعًُا ٤عً ٢ا٭َسا ٤اؾٛاش .
ؾإذا ا ڃقتٳسٕ بايدػ ٍٛځأَٵسٷ ٜٴشُد غسعڄا  ،نإ ايدػَ ٍٛطتشباڋ  ،أٚ ٚادباڄ .
ٚإذا ا ڃقتٳسٳٕٳ بايدػ ٍٛځأَٵسٷ َرَّٛٷ غسعاڄ  ،نإ ايدػَٞٗٓ ٍٛپ عٓ٘  ٫ ،يرات٘  ،بٌ ملا ا ڃقتٳسٳٕ ب٘ َٹٔ ا٭َس
املرَ ّٛغسعاڄ ٚ .قد د ٻٍ عً ٢ذيو أدي ١ػاؾ ، ١ثبتت عٔ ايٓيب ٚ ، عٔ ؾشابت٘ ايهساّ :
ايدي ٌٝا٭: ٍٚ
ٌ ٚاسد٠څ َٓٗٔ نإ قآَاڄ عً٢
ظ َٳٔ ؾځعٳ ٳ
عٔ َعاذ بٔ دبٌ  قاٍ  :قاٍ زض ٍٛاهلل  ( : مخ ٷ
اهلل عص ٚدٌ :
َٳٔ عاد َسٜكاڄ .
أ ٚػسز َع دٓاش. ٠
أ ٚػسز غاشٜاڄ .
أ ٚٳدػٳٌ عً ٢إَاَ٘ ٜٴسٜد تٳعصٜس ٚ ٙتٛقرل.ٙ
أ ٚقځعٳد يف بٝت٘ ځؾ ٳطًٹِٳ ايٓاع َٓ٘  ٚ ،ٳضًٹ ٳِ َٔ ايٓاع ).
أػسد٘ اٱَاّ أمحد يف (املطٓد)(ٚ،)1ابٔٴ أب ٞعاؾِ يف (ايطٓ، (2) )١

(.)142/5( )1
(.)494/1( )2
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ٚايڀدلاْ ٞيف (املعذِ ايهبرل) )ٚ ، (1ابٔٴ شٳْٵذٴ ٜ٘ٛيف نتاب (ا٭َٛاٍ) )ٚ ، (2ايبصٻاز يف (َطٓد، (3) )ٙ
نًِٗ َٔ طسٜل ابٔ يځٗٝعٳ١ځ  ،عٔ اؿازخ بٔ ٜصٜد  ،عٔ ٴعًځ ٞبٔ زباغڈ  ،عٔ عبد اهلل بٔ عُس ٚبٔ ايعاف
 ،عٔ َعاذ بٔ دبٌ  .. ب٘ .
ٚأػسد٘ ابٔٴ أب ٞعاؾِ يف (ايطٓٚ (4) )١ابٔٴ سبإ يف (ؾشٝش٘) ) َٔ - (5طسٜل اب ڇٔ ٴػصٳميٳ١ځ ،
ٚايڀدلاْ ٞيف (املعذِ ايهبرل) )(ٚ ، (6ا٭ٚضط) )ٚ ، (7اؿانِ يف (املطتدزى) )ٚ ، (8ايبٗٝك ٞيف (ايطٓٔ
ايهدل َٔ (9) )٣طسٜل ايًٝح بٔ ضعد  ،عٔ اؿازخ بٔ ٜعكٛب  ،عٔ قٝظ بٔ زاؾعڈ ايكځ ٝٹطٞٿ  ،عٔ عبد
ايسمحٔ بٔ دٴٳبرلڈ عٔ عبد اهلل بٔ عُس ٚبٔ ايعاف  ،عٔ َعاذ بٔ دبٌ  ..ب٘ .
ٖٚرا إضٓاد  ٫بأع ب٘  ٚ .قد ؾٳشٻض اؿدٜحٳ  :ابٔٴ سبإٳ ٚ ،اؿانِٴ ٚ ،أقسٻ ٙايرٖيب .
َ ٚٳشٳٌټ ايػاٖد َٔ ٖرا اؿدٜح قٛي٘ – عً ٘ٝايؿٚ ٠٬ايط...( : – ّ٬أ ٚٳدػٳٌ عً ٢إَاَ٘ ٜٴسٜد
تٳعصٜس ٚ ٙتٛقرل.) ٙ
ايتعصٜس  : ٖٛ ،ايٓټؿسَ ٠ع ايتعع. (10) ِٝ
ٚايتٛقرل  : ٖٛ ،ايتبذٚ ٌٝايتعع.(11) ِٝ

(.)78،77/14( )1
(.)86/2( )2
(ٜٓ )3عس  ( :نػـ ا٭ضتاز عٔ شٚا٥د ايبصاز ) (.)157/1ٹ
()492/1( )4
(ٜٓ )5عس  ( :اٱسطإ يف تكسٜب ؾشٝض ابٔ سبإ ) (. )95،94/1
()77/14( )6
(.)744/9( )7
(.)94/1( )121/2( )8
(.)267،266/9( )9
(ٜٓ )10عس  ( :املؿسدات ) يًساغب ( ف ( ٚ ، ) 564ايؿشاغ ) يًذٖٛس.) 744/1 ( ٟ
(ٜٓ )11عس  ( :يطإ ايعسب ) (.)192/5
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ځؾ ٳدٍټ اؿدٜح عً ٢إٔٻ ايدػ ٍٛعً ٢اٱَاّ ٹبكځؿٵد ْٴؿست٘ ٚ ،تععٚ ، ُ٘ٝتبذَ ، ً٘ٝٹٔ ػؿاٍ ايبٹ ٿس ،
ٜٴ٪ٵدٳس عًٗٝا املطًِ ٜ ٚ ،ٴ ٵُٳتدٳغٴ بٹؿٹعًٗا .
ٚهلرا ؾإٕٻ ( ايطٛادٳ ا٭ععِٳ َٔ املڂتكدٿَني ٚاملڂتأػسٚ ٜٔايؿشابٚ ١ايتابعني ؛ ػايځڀٛا املًٛى  ،أٚ
ناتب ِٖٛأ ٚقځبٹًٛا عڀاٜاِٖ ) ). (1
 ٚقد عٴٛٹتبٳ أب ٛايٛؾا ٤ابٔ عٳك ٌٝاؿٓبًٞټ عً ٢تكبٜ ٌٝد ايطًڀإ  ،ؾكاٍ  :أځزأٵٜتٴِ ي ٛقځٻب ڃًتٴ ٳٜدٳ
ٚايد ، ٟأنإ ػڀأڄ أّ ٚاقعڄا َٳٛقٹعٳ٘ ؟ قايٛا  :بً ، ٢قاٍ  :ؾا٭بٴ ٜٴسبٿ ٞٳٚځيدٳ ٙتٳ ٵسبٹ١ٝڄ ػاؾٻ١ڄ ٚ ،ايطًڀإ
ٜٴسبٿ ٞايعايځِٳ تسب١ٝڄ عاَٻ١ڄ  ،ځؾٗٴٛٳ باٱنساّڇ أٚٵىل ).(2
ؾٗرا َجاٍٴ ٜػسغ َا نإ عً ٘ٝأٌٖ ايعًِ ايؿاؿَ ٕٛٹٔ ْٝٻ١ٺ ؾاؿ١ٺ ساٍٳ ايدػٍٛڇ عً ٢ا٭َسا. ٤
ايدي ٌٝايجاْ: ٞ
عٔ نځعب ب ڇٔ عٴذٵسٳ٠ځ  قاٍ  :قاٍ ي ٞزض ٍٛاهلل  ( : أڂع ٝٴرىځ ٜا نعبٴ بٔٴ عذس ځَ ٠ٹٔ أڂَسا٤ٹ ٜهْٕٛٛ
َٹٔ بعد. ٟ
ؿدٻقځِٗ يف ځن ٹربٹِٗ ٚ ،أعاِْٗ عً ٢ظًُِٗ ؛ ؾًٝظ ٹَٓٿ ٚ ٞځي ٵطتٴ َٓ٘ ٜ ٫ ٚ ،ٳ ڇسدٴ
ؾځُٳٔ غځ ٹػٞٳ أبٛابِٗ ؾځ ٳ
ٳع ځًٞٻ اؿٛضٳ .
ؿدٿقڃِٗ يف ځنرٹبِٗ  ٚ ،مل ٜٴ ٹعٓٵِٗ عً ٢ظڂًُِٗ  ،ؾٗ ٛٹَٓٿٚ ٞأْا
َٚٳٔ غځ ٹػٞٳ أبٛابِٗ أ ٚمل ٜٳػٵؼٳ  ،ؾځًِ ٜٴ ٳ
َٓ٘  ٚ ،ٳضٝٳ ڇس ٴد ٳع ځًٞٿ اؿٛضٳ ) ...اؿدٜح .
أػسد٘ بٗرا ايًؿغ ايذلَر ٟيف (ضٓٓ٘)( ، )1أبٛاب ايؿ ، ٠٬باب يف ؾكٌ ايؿٚ ، ٠٬ايڀدلاْ ٞيف
(املعذِ ايهبرل) ) (2نُٖ٬ا َٔ طسٜل أٜٛب ب ڇٔ عا٥ر ايڀا ، ٞ٥عٔ قٝظ بٔ َطًِ  ،عٔ طازم بٔ
غٗاب  ،عٔ نعب بٔ عٴذٵ ٳس٠ځ ..ب٘ .
(ٖ )1را ن ّ٬ايع ١َ٬ابٔ ايٛشٜس يف ( ايعٛاؾِ ٚايكٛاؾِ ) (ٚ ،)146/8قد ٳذنځس أزلا ٤ٳػًڃلڈ َِٓٗ َ ،ستٿباڄ هلِ عً ٢ايڀبكات ٚ ،ضٝأتٞ
ن.َ٘٬
( ( )2بدا٥ع ايؿٛا٥د ) ٫بٔ ايك.)276/1( ِٝ
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قاٍ ايذلَر : ٟسطٔٷ غسٜبٷ .اٖع
ٚأػسد٘ أمحد يف (املطتٓد) )ٚ ، (3ايذلَر ٟيف (ضٓٓ٘) ) ، (4نتاب ايؿنت ٚ ،ايٓطا ٞ٥يف
(ضٓٓ٘))ٚ ،(5ايڀشا ٟٚيف (َػهٌ اٯثاز) )ٚ ، (6ابٔ سبإ يف (ؾشٝش٘) )ٚ ، (7ايڀدلاْ ٞيف (املعذِ
ايهبرل) )ٚ ، (8ابٔٴ أب ٞعاؾِ يف (ايطٓٚ ، (9) )١اؿانِ يف (املطتدزى) )ٚ ، (10ايبٗٝك ٞيف (ضٓٓ٘) )، (11
نًِٗ َٔ طسٜل أب ٞسٴؿٳنيڈ  ،عٔ عاؾِ ايعٳدٚڇٟٿ  ،عٔ نعبٹ بٔ عٴذس٠ځ .
ٚيؿغ أمحد ٚابٔ أب ٞعاؾِ ٚابٔ سبإ ٚايڀشا: ٟٚ
ؿدٻقِٗ بٹ ځه ٹربٹِٗ ٚ ،أعاِْٗ عً٢
ٌ عً ِٗٝؾځ ٳ
( إْٗا ضته ٕٛبعد ٟأڂَساٜ ، ٤ربٜٚ ٕٛعًُ ، ٕٛؾُٔ ٳدػٳ ٳ
ظًُِٗ  ،ؾًٝظ َين  ٚيطتٴ َٓ٘  ٚ ،يٝظ بٹٛاز ٺد ٳع ځًٞٻ اؿٛض.
َ ٚٳٔ مل ٜٴؿدٿقِٗ بٹهربِٗ ٜ ٚ ،ٴعِٓٗ عً ٢ظًُِٗ  ،ؾَٗ ٛين ٚأْا َٓ٘ ٚ ٖٛ ٚ ،ازد ٳع ځًٞٻ اؿٛضٳ ).
س ٴد يځ ڃؿعځ ٞابٔ سبإ :
 ٚيؿغ ايذلَرٚ ٟأځ ٳ
ؿدٻقِٗ ٹب ځه ٹربٹِٗ ٚ ،أعاِْٗ عً ٢ظًُِٗ  ،ؾًٝظ
ٌ عً ، ِٗٝؾځ ٳ
( ضٝه َٔ ٕٛبعد ٟأڂَسا ، ٤ؾُٔ ٳدػٳ ٳ
َين ٚ ،يطتٴ َٓ٘ ٜ ٫ ٚ ،ٳ ڇس ٴد ٳع ځًٞٻ اؿٛض.

()527/1( )1
(.)246،245/29( )2
(.)147/4( )3
(.)515/4( )4
(.)262،264/7( )5
(.)774/7( )6
(ٜٓ )7عس  ( :اٱسطإ يف تكسٜب ؾشٝض ابٔ سبإ ) (. )527/2
(.)275،274/29( )8
(.)752/1( )9
(.)79/2( )10
(.)265/8( )11
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ٌ عًٚ ، ِٗٝمل ٜٴؿدٿقِٗ بٹهربِٗ ٚ ،مل ٜٴعِٓٗ عً ٢ظًُِٗ  ،ؾَٗ ٛين ٚأْا َٓ٘  ٚ ،ٳضٝٳ ڇسدٴ
َ ٚٳٔ مل ٜٳدػٴ ٵ
ٳع ځًٞٻ اؿٛضٳ ).
قاٍ ايذلَر : ٟسدٜح ؾشٝض غسٜب .اٖع
 ٚؾشٻش٘ ابٔ سبإ ٚ ،اؿانِ ٚ .قاٍ ايػٝؽ أمحد غانس يف (غسغ ايذلَر :)ٟاؿدٜح ؾشٝض ٚ ،ي٘
غٛاٖد تٜ٪ٿد ؾشت٘ .اٖع
 َٔٚغٛاٖد: ٙ
سدٜح دابس بٔ عبد اهلل إٔٻ ايٓيب  قاٍ يهعب بٔ عٴذٵ ٳس٠ځ  ( :أځعاذى اهلل ٜا نعبٴ بٔ عٴذ ٳس ځَ ٠ٹٔ
إَاز ٠ايطؿٗا ، ) ٤قاٍ َٚ :ا إَاز ٠ايطؿٗا ٤؟ قاٍ :
ؾدٻقِٗ ٹب ځه ٹربٹِٗ ٚأعاِْٗ
( أڂَساٜ ٤ه َٔ ْٕٛٛبعد ٫ ، ٟٳ ٜٵٗتٳد (1) ٕٚٹب ٳٗدٵٜ ٫ٚ ، ٜٞطٳتٓټ ٕٛٹب ٴطٓٻيت  ،ؾځُٳٔ ٳ
عً ٢ظًُِٗ  ،ؾأ٩ي٦و يٝطٛا َين  ٚيطتٴ َِٓٗ ٜ ٫ٚ ،ٳسڇد ٕٚٳع ځًٞٻ سٛقَ ٚ ، ٞٳٔ مل ٜٴؿدٿقِٗ عً٢
نربِٗ ٚ ،مل ٜٴ ٹعٓٵِٗ عً ٢ظًُِٗ  ،ؾأ٩ي٦و َين ٚأْا َِٓٗ  ٚ ،ٳضٝٳ ڇسدٴ ٕٚٳع ځًٞٻ سٛق ) ٞاؿدٜح.
أػسد٘ عبد ايسشام يف (املؿٓـ)( َٔٚ ،)2طسٜك٘ أمحد يف (املطٓد) )ٚ ، (3ايڀشا ٟٚيف (َػهٌ
اٯثاز)

)(4

ٚ ،ابٔ سبإ يف (ؾشٝش٘) )ٚ ، (5اؿانِ يف (املطتدزى) )ٚ ، (6إضٓاد ٙؾشٝض .

ٳدٍٻ سدٜح نعبٹ بٔ عٴذٵ ٳس٠ځ ٖ را عً ٢دٛاش ايدػ ٍٛعً ٢ايعًَُ ١ٹٔ ايٚ ، ٠٫ٛأ ٻٕ َٳٔ ٳدػٳٌٳ
عً ، ِٗٝإَا إٔ ٜه ٕٛدػٛي٘ قُٛداڄ  ،ملا ا ڃقتٳسٳٕ ب٘ َٹٔ أَس مبعسٚف أ ْٞٗ ٚعٔ َٓهس أ ٚؽؿٝـ غسٍّ ٚ ..مٛ
ذيو َٔ أعُاٍ ايبٹسٿ.
(ٚ )1زد يف (املؿٓـ) يعبد ايسشام ( ٚاملطتدزى) ٜٗ ٫( :د.)ٕٚ
(.)746،745/22( )2
(.)712/7( )3
(.)775/7( )4
(.)9/5( )5
(.)411/4( )6
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ٚإَا إٔ ٜه ٕٛدػٛي٘ َرََٛاڄ  ،ملا ا ڃقتٳسٳٕ ب٘ َٹٔ إعاْ ١عً ٢ظًِ  ،أ ٚتصٜني يباطٌ ٚ ..م ٛذيو َٔ
غٳسٍّ  ٚؾطاد.
ؾا٭ ٖٛ ٍٚاير ٟأغاز إي ٘ٝعً ٘ٝايؿٚ ٠٬ايط ّ٬بكٛي٘ َٚ ( :ٳٔ غځ ٹػٞٳ أبٛابِٗ أ ٚمل ٜٳػٵؼٳ  ،ؾځًِ
ؿدٿقڃِٗ يف ځنرٹبِٗ  ٚ ،مل ٜٴ ٹعٓٵِٗ عً ٢ظڂًُِٗ  ،ؾٗ ٛٹَٓٿٚ ٞأْا َٓ٘  ٚ ،ٳضٝٳ ڇس ٴد ٳع ځًٞٿ اؿٛضٳ.) ...
ٜٴ ٳ
ؿدٻقځِٗ يف ځن ٹربٹِٗ ،
 ٚايجاْ ٖٛ ٞاير ٟأغاز إي ٘ٝعً ٘ٝايؿٚ ٠٬ايط ّ٬بكٛي٘  ( :ؾځُٳٔ غځ ٹػٞٳ أبٛابِٗ ؾځ ٳ
 ٞاؿٛضٳ ).
ٚأعاِْٗ عً ٢ظًُِٗ ؛ ؾًٝظ ٹَٓٿ ٚ ٞځي ٵطتٴ َٓ٘ ٜ ٫ ٚ ،ٳ ڇس ٴد ٳع ځً ٻ
ٚأغاز عً ٘ٝايؿٚ ٠٬ايط ّ٬إىل قطِ ثايح  ِٖ ٚ ،اير ٜٔادتٓب ِٖٛؾًٔ ٜٳػٵػٳٛا َٳذايٹطِٗ  ٚ ،ذيو
يف قٛي٘  ( :أ ٚمل ٜٳػٵؼٳ ) ٖٚرا – أٜكاڄ – قُٛدٷ ٭ْ٘ ابتعد عٔ املٛطٔ اير ٖٛ ٟٳَ ٹعٓٻ١ڂ ؾتٓ. ١
ؿدٿقڃِٗ يف ځنرٹبِٗ) ...
ؼ  ،ؾځًِ ٜٴ ٳ
ٚيف قٛي٘ عً ٘ٝايؿٚ ٠٬ايطَٚ ( : ّ٬ٳٔ غځ ٹػٞٳ أبٛابِٗ أ ٚمل ٜٳػٵ ٳ
إخل ،دي ٌٝعً ٢إٔٻ ايؿاؿني َٹٔ ايعًُا ٫ ٤ٴبدٻ إٔ ٜه َِٗٓ ٕٛطا٥ؿ ١تػػاِٖ  ،ځؾتٴبٝٿٔ هلِ َا أٚدب اهلل
شجټِٗ عً ٢اـرل  ٚ ،تٴهسٿ ٙإي ِٗٝايػس .
عًَٚ ، ِٗٝا سٳسٻ ٳّ عً ، ِٗٝتٳ ٴ
ٌ عً، ِٗٝ
ٚقٛي٘ عً ٘ٝايؿٚ ٠٬ايط ّ٬يف ايًؿغ اٯػس ؿدٜح نعب بٔ عذسَ ٚ ( : ٠ٳٔ مل ٜٳدػٴ ٵ
ٚمل ٜٴؿدٿقِٗ بٹهربِٗ ٚ ،مل ٜٴعِٓٗ عً ٢ظًُِٗ َ ) ...عٓا َٔٚ : ٙمل ٜٳدػٌ عً ، ِٗٝأ ٚٳدػٳٌ عً، ِٗٝ
ؾًِ ٜٴؿدٿقِٗ بٹهربِٗ...إخل  ٚ ،ذيو ٭ٕٻ ايًؿغ ا٭ ٍٚؾ ٘ٝايٻٓـٴ عًٖ ٢را ٚ ،٭ٕٻ قٛي٘ ٚ ( :مل ٜٴؿدٿقِٗ
بٹهربِٗ ٚ ،مل ٜٴعٹِٓٗ عً ٢ظًُِٗ )...ٳ ٜٴدٍټ عً ٢إٔ ٖٓاى دػ٫ٛڄ عً ، ِٗٝإذ نٝـ ٜه ٕٛتؿدٜلٷ ٹب ځهرٹبِٗ
ٚ ،إعاْ١څ عً ٢ظًُِٗ د ٕٚدػ ٛڈٍ عً ، ِٗٝأ ٚإتٿؿاٍڈ بِٗ ؟
 ٚأؾاد سدٜح نعبٺ – أٜكاڄ – إٔٻ ايدػ ٍٛعً ٠٫ٚ ٢ايعدٍ  ،قُٛدٴ َڀًكاڄٚ ٚ .ٳدٵ٘ ذيو أْ٘ 
سٳ ٹُ ٳد َٳٔ ٳدػٳٌٳ عًٚ ٢ٴ ٠٫اؾځٛز ْاؾشاڄ هلِ  ،أ ٚناؾڋا عٔ إعاْتِٗ عً ٢دٳٛزڇِٖ  ،ؾايداػٌ عً٠٫ٚ ٢
ذدٳ عٓدِٖ إ ٫عد ڄٚ ٫إْٵؿاؾڄا  ،ؾ ٬ػٛف عً َٔ ٘ٝؾتٓ ١غايباڄ  ،ؾٛظٝؿت٘
ايعدٍ أٚىل باؿُد  ،٭ْ٘ ئ ٜٳ ٹ
س٦ٓٝرٺ ايٓټؿض ٚايترنرل ٚاملػٛز ٠ايٓاؾش. ١
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ايدي ٌٝايجايح :
عٔ أّ ضًُ – ١زق ٞاهلل عٓٗا – إٔٻ زض ٍٛاهلل  قاٍ :
( ضته ٕٛأڂَسا ٤ځؾتٳعٵسڇؾ ٚ ٕٛٴتٵٓهٹس ، ٕٚؾځُٳٔ عٳ ٳسفٳ بٳسڇ٤٣ٳ َ ٚ ،ٳٔ أځْٵهس ٳضًٹِٳ  ٚ ،يه ٵٔ َٳٔ زق ٚ ٞتابٳعٳ) .
قايٛا  :ځاؾځْ ٬ٴكاتًِٗ ؟
قاٍ َ ٫ ( :ا ؾًډٛا ) .
أػسد٘ َطًِ يف (ؾشٝش٘) )ٚ ، (1يف يؿغ ي٘ – أٜكاڄ– :
( إْ٘ ٴ ٜٵطتٳعٌُ عًٝهِ أڂَسا ٤ؾتٳعٵسڇؾ ٚ ٕٛتجٵٓهٹس ٕٚؾځُٳٔٵ نځ ڇسٙٳ ؾكد بٳسڇ٤٣ٳ َٚ ،ٹٔ أځْٵهس ؾځكد ٳضًٹِٳ ٚ ،يه ٵٔ َٳٔ
قٞٳ  ٚتابٳع ).
زٳ ٹ
قايٛا ٜ :ا زض ٍٛاهلل أْ ٫كاتًِٗ ؟
ؾًډٛا ).
قاٍ َ ٫ ( :ا ٳ
أَ ٟٳٔ نځسڇ ٙبكًبٹ٘ٹ ٚأْهس بكًب٘  .اٖع
سهڃِڇ نٌٿ ساٍڈ :
ؾٗر ٙأسٛاٍٷ يًٓاع َع ٖ ٤٫٪ا٭َسا ٤اير ٜٔٳػًځڀٛا ظڂًُاڄ بٹع ٵد ڈٍ َع بٝإڇ ٴ
ا٭َ : ٍٚٳٔ نځسڇٳَ ٙا ِٖ عً َٔ ٘ٝايعًِ ٹب ځكًڃب٘  ،ؾكد بٳسڇ٤٣ٳ َٔ اٱثِ  ٚايتٻبٹعٳ١ٹ .
ايجاَْ : ٞٳٔ أْهس َا ِٖ عً َٔ ٘ٝايعًِ ؾكد ٳضًٹِٳ َٔ ايعكٛبٚ ١اٱثِ .
قٞٳ  ٚتابٳعٳ عً ٢ايعًِ ٚأعإ عً ٘ٝأ ٚأقسٻ ٙؾٗرا ايرًٜ ٟشكڂ٘ إثِ .
ايجايح َ :ٳٔ زٳ ٹ

(.)2484،2484/7( )1
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قاٍ ايكاق ٞعٝاض يف (املؿِٗ) ) : (1قٛي٘ ( ٚيهٔ َٔ زق ٚ ٞتابع )  :ديٌٝٷ عً ٢إٔٻ املعاقب ١عً٢
قٝٳ ٴ٘ ٚ ،أعا ٳٕ ؾ ٘ٝبكٍٛڈ أ ٚؾعٌڈ أَ ٚتابع ٺ ، ١أ ٚنإ ٳ ٜڃكدٹزٴ عً ٢تػٝرلٙ
ايطټهٛت عً ٢املٓهس إمنا ٖ ٛملٔ زٳ ٹ
ځؾتٳسٳن٘ .
ؾأَا َع عدّ ايكدز٠ٹ ؾبايكًبٹ  ٚعدّ ايسقا ب٘  ،نُا ځؾطٻس ٙيف اؿدٜح اٯػس( أ ٟنس ٙبكًب٘ ٚأْهس
بكًب٘ ) ٚ ،نُا قاٍ يف اؿدٜح اٯػس( ؾانسٖٛا عًُ٘  ٫ ٚتٓصعٛا ٜدڄا َٔ طاع. ) ١اٖع
ٚقد اضتدٍ ايػٛناْ T ٞبٗرا اؿدٜح عً ٢دٛاش ايدػ ٍٛعً ٢ايٚ ٠٫ٛي ٛناْٛا ظًُ١ڄ
بػسط عدّ ايسقا ٚاملتابع ١يف املٓهس ).(2
ايدي ٌٝايسابع :
عٔ أب ٞضعٝد اـدز  ٟعٔ ايٓيب  قاٍ :
( َا بعح اهلل َٹٔ ْيبٍّ  ٫ٚ ،ا ٵضتٳؼٵًـ َٹٔ ػًٝؿ١ٺ  ،إ ٫نإ ي٘ بڀاْتإ  :بڀاْ١ڂ تٳ ڃأَٴسٴ ٙباملعسٚف  ٚتٳشٴكټ٘
عً ٚ ، ٘ٝبٹڀاْ١څ تٳ ڃأَٴسٴ ٙبايػ ٿس  ٚتٳشٴكټ٘ عً ، ٘ٝؾاملعؿَ ّٛٳٔ عٳؿٳِٳ اهللڂ تعاىل ).
أػسد٘ ايبؼاز ٟيف (ؾشٝش٘)نتاب ا٭سٵهاّ  ،باب بٹڀاْ ١اٱَاّ ٚأٌٖڇ َػٛزٳتٹ٘ ). (3
ٚعٔ أبٖ ٞسٜس  ٠إٔٻ ايٓيب  قاٍ :
( إٕٻ اهلل تعاىل مل ٜٳبٵعح ْبٝٽا  ٫ٚػًٝؿ١ڄ إٚ ٫ي٘ بڀاْتإ  :بڀاْ ١تأَٴس ٙباملعسٚف  ٚتٓٗا ٙعٔ املٓهس  ٚ ،بٹڀاْ١
 ٫تٳأڃي ٙٛػٳبا٫ڄ َ ٚ ،ٳٔ ٜٴٛمٳ بٹڀاْ ١ايطټ ٛٹ ٤ؾكد ٚٴٹقٞٳ ).
أػسز ايبؼاز ٟيف (ا٭دب املؿسد) )، (4

(.)164/6( )1
(( )2زؾع ا٭ضاطني) (ف.)74
(( )3ؾتض ايباز.)289/27( )ٟ
(( )4غ.)156
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ٚايذلَر ٟيف (ضٓٓ٘) ) (1قٹُٵٔ سدٜح ط ٌٜٛؾ ٘ٝقؿ.١
ٚأػسد٘ أمحد يف (املطٓد) )ٚ ، (2ايبؼاز ٟيف (ؾشٝشش٘) )َ (3عًكاڄ ٚ ،ايٓطا ٞ٥يف (ضٓٓ٘) )، (4
ٚابٔ سبإ يف (ؾشٝش٘) )ٚ ، (5ايڀشا ٟٚيف (َػهٌ اٯثاز) )ٚ ، (6أبٜ ٛعً ٢يف (املطٓد) ) (7كتؿساڄ:
( َا َٹٔ ٚاٍڈ إ ٚ ٫ي٘ بٹڀاْتإ  :بٹڀاْ١څ تأَس ٙباملعسٚف  ٚتٓٗا ٙعٔ املٓهس  ٚ ،بٹڀاْ ٫ ١تأي ٙٛػٳبا٫ڄ  ،ؾُٔ
ٚٴٹقٞٳ غٳسٻٖا ؾكد ٚقٹَ ٖٛٚ ، ٞٹٔٳ اييت تٳ ٵػ ٹًبٴ عًَُٗٓ ٘ٝا ) ٖرا يؿغ ايٓطا. ٞ٥
 ٚيؿغ ايبكَ ( : ١ٝا َٹٔ ْيبٍّ ٚ ٫ٚاٍڈ  ) ...إخل.
 ٚدا ٤يف أسد يځؿع ٞايڀشا .. ( : ٟٚؾځُٳٔ ٚٴٹقٞٳ غسٻ بٹڀاْت٘ ايجاْ ١ٝؾكد ٚٴٹقٞٳ.) ...
قاٍ ايذلَر : ٟسدٜح سطٔ ؾشٝض غسٜب  .اٖع
 ٚؾٳشٻش٘ ابٔ سبإ .
قاٍ اؿانِ يف (املطتدزى) ) : (8ؾشٝض عً ٢غسط ايػٝؼني ٚ .أقس ٙايرٖيب .
 ٚعٔ أب ٞأٜٛب أْ٘ قاٍ  :ضٳُٹعت زض ٍٛاهلل ٜ ك: ٍٛ
( َا بعح اهلل َٔ ْيبٍّ  ٫ٚ ،نإ بعد َٔ ٙػًٝؿ ، ١إ ٚ ٫ي٘ بڀاْتإ  :بڀاْ١څ تأَس ٙباملعسٚف  ٚتٓٗا ٙعٔ
املٓهس  ٚ ،بٹڀاْ څ ٫ ١تٳأڃي ٛٴ ٙػٳبا٫ڄ  ،ؾُٔ ٚٴٹقٞٳ بٹڀاْ ١ايطټ ٤ٛؾكد ٚٴٹقٞٳ ).

(.)585/4( )1
(.)177/1( )2
(( )3ؾتض ايباز.)294/27( )ٟ
(.)258/7( )4
(.)72،74/24( )5
()757/5( )6
(.)748،747/24( )7
(.)272/4( )8
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أػسد٘ ايبؼاز ٟيف (ؾشٝش٘) )َ (1عًكاڄ ٚ ٚ ،ؾً٘ ايٓطا ٞ٥يف (ضٓٓ٘) )ٚ (2ايًؿغ ي٘ .
ؾٗرا سدٜح دا ٤عٔ ث٬ث ٺ َٔ ١أؾشاب ايٓيب ٜ ، ٴؼبٹس ؾ ٘ٝايٓيب  أْ ٫ ٢خيًٚ ٛاٍڈ َٔ
بڀاْتني:
بڀاْ ١ؾاؿَ ١طتك ١ُٝعًْٗ ٢ر اهلل تعاىل  ،تأَس بايعسف  ٚ ،تٗد ٟإىل اؿل ٚ ،تطع ٢إىل
اٱؾ٬غ ْ ،اؾش١ڄ هلرا ايٛاي ، ٞدايډ ڄ ١ي٘ إىل اييت ٖ ٞأسطٔ  ،بعٝد٠ڄ نٌ ايبعد عٔ غٹػ٘ َٚٴؼادعت٘ ،
بس١٦ٜڄ َٔ ايػٹٌٿ عً. ٘ٝ
ؾٗر ٙبڀاْ ١قُٛدٚ ، ٠ؾشبَ ١بازن. ١
ٚا٭ػس : ٣بڀاْ ١ض ، ٤ٛتٴصٜٿٔ ايباطٌ ٚ ،تٴعنيٴ عً ٚ ، ٘ٝتطع ٢إىل ؾسف ايٛاي ٞعٳٔ اـرل ٚ ،
شجټ٘ عً ٢ؾٹعٵٌ املٓهس .
تٳ ٴ
ؾٗر ٙبڀاَْ ١رَ ٚ ، ١َٛؾٴشٵبَ ١ٳأڃؾْٛٳ. ١
 ٚقد شٳنډ ٢ايٓيب  ايبڀاْ ١ا٭ٚىل  ٚذٳّٻ ايجاْ ١ٝبكٛي٘ :
سحټ ايٛاي ٞعً ٢اتٿؼاذٹ ايبڀاْ ١ايؿاؿ ١ايٓاؾش، ١
( ؾځُٔ ٚٴٹقٞٳ بڀاْ ١ايط ٤ٛؾكد ٚٴٹقٞٳ ) ٚيف ذيو ٳ
ٚا٫بتعاد عٔ بڀاْ ١ايط. ٤ٛ
ٚمبا إٔٻ اؽاذ ٙيًبڀاْ ١ايؿاؿَ ١أَٛز ب٘  ،ؾإٕٻ ايبڀاْ ٫ ١ته ٕٛإ ٫مبذايطت٘  ٚ ،ايدػ ٍٛعً. ٘ٝ
س ٳطبٹ َا ٜه ٕٛعً٘ٝ
ځؾ ٳدٍٻ ذيو عً ٢إٔٻ ايدػ ٍٛعً ٚ ٘ٝفايطت٘  ٫ٴترٳّټ يراتٗا  ،بٌ تٴشُد  ٚتٴرّ عً ٢ٳ
ايداػٌ املڂذايٹظ َٔ ساٍ  ،ؾإٕٵ نإ َٔ بڀاْ ١اـرل نإ دػٛي٘ ػرلاڄٳ ٚ ،إٕ نإ َٔ بڀاْ ١ايط ٤ٛنإ
دػٛي٘ غسٽا .

(( )1ؾتض ايباز.)294/27( )ٟ
(.)259،258/7( )2
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ايدي ٌٝاـاَظ :
عٳٔ عا٥ػ ١زق ٞاهلل عٓٗا قايت  :قاٍ زض ٍٛاهلل : 
 ٞذٳنډسٚ ، ٙإٕ ذٳنځسٳ أعاْ٘ ).
( َٳ ٵٔ ٳٚٹيٞٳ َٓهِ عُ٬ڄ ؾأزاد اهلل ب٘ ػرلاڄ دٳعٳٌٳ ي٘ ٚشٜساڄ ؾاؿاڄ  ،إٕٵ ٳْ ٹط ٳ
أػسد٘ ايٓطا ٞ٥يف (ضٓٓ٘)(ٚ )1إضٓاد ٙؾشٝض ).(2
ٚأػسد٘ أب ٛداٚد يف (ضٓٓ٘) )ٚ (3ابٔ سبإ يف (ؾشٝش٘) ) (4بًؿغ :
 ٞذٳنډسٚ ، ٙإٕ ذٳنځسٳ أعاْ٘ٚ .إذا أزاد اهلل ب٘ غرل ذيو
ؾدٵم  ،إٕٵ ٳْ ٹط ٳ
( إذا أزاد اهلل با٭َرل ػرلاڄ دٳعٳٌٳ ي٘ ٚشٜس ٹ
دٳعٳٌٳ ي٘ ٚشٜس ض٤ٛٺ  ،إٕٵ ٳْ ٹطٞٳ مل ٴٜرٳنِّسٵٚ ، ٙإ ٵٕ ذٳنځسٳ مل ٜٴ ٹعٓٵ٘ ).
دٍٻ ٖرا اؿدٜح عً ٢أ ٻٕ دػٍٛٳ ايٛشٜسڇ ايؿاحل عً ٢ا٭َرل قُٛدٷ  ،٭ٕٻ اهلل تعاىل دٳعٳٌٳ ع ١َ٬تٛؾٝلڇ
ا٭َرل  ٚٳتطٵدٜد ٙإٔ ٜه ٕٛي٘ ٚشٜسٷ ؾاحلٷ ؾادم ٚ.ايٛٳشٜس َ :ٴػت پل يف ايًػَ ١ٹٔ ايٛٳشٳزڇ  ٚ ،ايٛٳشقسٴ ٖٛ
ذٞٳ َٔ اهل٬ىٹ بٳأَٵسڇ اهلل تعاىل  ٚ ،نريو ٚٳشٜسٴ ا٭َرلڇ أ ٚا ځملًٹوٹ َعٓا : ٙايرٟ
اؾبًح ايرٜ ٟٴ ٵعتٳؿٳِٴ ب٘ يٝٴٓٵ ٹ
ٜٳعتٳُٹدٴ عً ٢زٳأ ٜ٘يف أَٛزٜ ٚ ، ٙٳًتٳذٹ٤٢ٴ إي ٚ . ٘ٝقد ق ٌٝيٛشٜسڇ ايطًڀا ڇٕ ٚش ٜٷس ٭ْٻ٘ ٳٜصڇزٴ – أٜ ٟٳشٵُٹٌٴ – عٔ
ايطًڀإ أثٵكاٍ َا ڂأ ٵضٓٹد إيَ ٘ٝٹٔ تدبرلڇ املًُه.(5) ١
ٚإذا داش دٴػ ٍٛايٛشٜس عً ٢ا٭َرل  ،ؾإ ٻٕ دػٍٛٳ غرل ٙممٔ عٴسڇف بايعًِ ٚايٓټؿض ٚاؿهُ ١نريو ،
إذٹ املعٓ ٢يف ايػسع  :اؿحټ عً ٢إٔٵ ته ٕٛٴػ ڃًڀځ١ڂ ايطًڀإ بأٌٖڇ اـرل ٚايؿ٬غ .

(.)259/7( )1
( )2قاٍ اهلٝجُ ٞيف (فُع ايصٚا٥د) ( : )124/5زٚا ٙأمحد ٚايبصاز  ٚ ،زداٍ ايبصاز زداٍ ايؿشٝض  .اٖع ٜٓ .عس ( :ضًطً ١ا٭سادٜح
ايؿشٝش -882/2( )١زقِ َٛ( ٚ )489ازد ايعُإٓ إىل شٚا٥د ابٔ سبإ) ( )212/5ؼكٝل  :سطني ضً. ِٝ
(( َٔ )254/8( )3ع ٕٛاملعبٛد) نتاب اـساز ٚايؿٚ ٤ٞاٱَاز ، ٠باب يف إؽاذ ايٛشٜس .
(( )4اٱسطإ يف تكسٜب ؾشٝض ابٔ سبإ) (.)746،745/24
(ٜٓ )5عس ( :تاز ايعسٚع) يًصبٝد.)764/24( ٟ
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ايدي ٌٝايطادع :
دٓٵدبٺ  عٔ ايٓيب  قاٍ :
عٔ زلس ٠بٔ ٴ
دٗٳ٘ٴ  ،ؾځُٳٔٵ غا ٤أبك ٢عًٚ ٢دٗ٘ َٚ ،ٳٔ غا ٤تٳ ٳسىځ  ،إ ٫إٔ ٜطٵأٍ
(املطا٥ٹٌ نڂدٚغٷ ٳ ٜڃهدٳغٴ بٗا ايسدٌٴ  ٚٵ
ذدٴ َٓ٘ ٴبدٽا ).
ايسدٌ ذا ضًڀإڈ  ،أ ٚيف أَ ڈس ٜ ٫ٳ ٹ
أػسد٘ أب ٛداٚد يف (ضٓٓ٘) ) (1نتاب ايصنا ، ٠باب َا ػٛش ؾ ٘ٝاملطأي ٚ ، ١ايذلَر ٟيف (ضٓٓ٘)

)(2

نتاب ايصنا ، ٠باب َا دا ٤يف ايٓٗ ٞعٔ املطأيٚ ، ١ايٓطا ٞ٥يف (ضٓٓ٘) ) (3نتاب ايصناَ ، ٠طأي١ڂ ايسدٌڇ ذا
ضًڀإ.
قاٍ ايذلَر : ٟسدٜح سطٔ ؾشٝض .اٖع
ٚ ٚد٘ ايد٫يٖ َٔ ١را اؿدٜح َا قاي٘ ايع ١َ٬ابٔٴ ايٛشٜس زمح٘ اهلل تعاىل يف نتاب٘ ( ايعٛاؾِ
ٚايكٛاؾِ يف ايرب عٔ ضٓ١ٹ أب ٞايكاضِ ) ) (4قاٍ :
ؾٗرا عاَٸل يف ض٬طني اي ٳعدٵٍ ٚاؾٛز  ٚ ،يٝظ ٜٴ ٵُهٹٓٴ٘ ايط٪اٍٴ إ ٫بٹكٳسٵبٺ َٔ املؼايڀ. ١اٖع
ت يًشٳذٸاز :
 ٚقد أػسز ابٔ دسٜسڇ ايڀدل ٟيف (تٗرٜب اٯثاز) ) (5عٔ شٜد بٔ عٴؿب ١قاٍ  :قً ٴ
سدٻثٓ ٘ٝزلس٠ڂ بٔ دٴٓدبٺ – ...ؾځرنس سدٜح زلس ٠ايطابل – ؾكاٍ اؿځذٸازٴ ٳضًڃين .
سدٿثو بٹػ٤ٞٺ ٳ
أ ٫ڂأ ٳ
شكڃ٘ٴ يف ايعٳڀا٤ٹ .
ت ٴٚٹيدٳ ي ٞغّ٬ٷ  .قاٍ  :ؾځځأيڃ ٹ
قاٍ  :قڂً ٴ

(.)194/1( )1
(.)56/7( )2
(.)244/5( )3
(.)142،144/8( )4
(َ / 2( )5طٓد عُس )27،26 /
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غ ٫بٔڇ دسٜس – أٜكاڄ – قاٍ اؿځذٸازٴ  :إْ ٞذ ٚضًڀإ ځؾ ٳطًڃين .
 ٚيف يځؿڃ ٺ
ايدي ٌٝايطابع :
عٔ عٹٝاض بٔ ڂغٓٵِ  قاٍ  :قاٍ زض ٍٛاهلل : 
ض يٹطًڀإڈ بٹځأَٵسڈ ؾٜ ٬ٴبٵد ي٘ ع ٚ ، ١ْٝ٬يه ٵٔ يٝٳ ڃأ ٴػرٵ بٹٳٝدٹ ٙؾٝٳؼً ٛب٘  ،ؾإٕٵ قځبٹٌٳ َٓ٘ ؾځراى ٚ ،
( َٳٔٵ أځزادٳ إٔٵ ٳٜٓٵؿٳ ٳ
إ ٫نإ قد ځأدٻ ٣اير ٟعً ٘ٝي٘ ).
أػسد٘ اٱَاّ أمحد يف (املطٓد) ). (1
ٚ ٚد٘ ايدٿ٫يٖ َٔ ١را اؿدٜح عً ٢دٛاشڇ املؼايڀ ١إذا ناْت يف طاع١ٹ اهلل  :إزغاد ايٓيب  إىل
اؾًٛع َع ايطًڀإ يف ٳػًڃ٠ٛٺ عٓد ْٴؿٵشٹ٘  ٚٳ ٚٵععٹ٘  ٚ ،ذيو ٜ ٫ه ٕٛإ ٫بٹكٳسٵبٺ َٔ املؼايڀ. ١
ايدي ٌٝايجأَ :
ٌ عً ٘ٝعٴس ٠ٚبٔ ايصبرل ،
زَ ٣ٚايو عٔ ابٔ غٗاب إٔٻ عُس بٔ عبد ايعصٜص ځأػٻسٳ ايؿَٜٛ ٠٬ڄا  ،ځؾ ٳدػٳ ٳ
ؾأػٵبٳسٳ ٙإٔ املػرل ٠بٔ غعب ١ځأػٻس ايؿَٜٛ ٠٬ڄا  ٖٛ ٚبايهٛؾ ، ١ځؾدٳػٳٌ عً ٘ٝأبَ ٛطعٛدٺ ا٭ْؿاز ...ٟځؾرٳنځس ي٘
سدٜح دٹدل ٌٜيف املٛاقٝت .
قاٍ اؿاؾغ ابٔٴ عبد ايځسٿ يف (ايتُٗٝد) ): (2
ٚيف ٖرا اؿدٜح َا نإ عً ٘ٝايعًُا َٔ ٤ؾٴشب ١يٮڂَسا ٚ ، ٤ايدػ ٛڇٍ عً. ِٗٝ
ددٳزٴ ب٘ إٔٵ ٜه ٛٳٕ ٳع ٵد ڄَ ٫ٳأڃَْٛاڄ .اٖع
ٚإذا نإ ا٭َرل أ ٚاـًٝؿٜ ١طتدِٜٴ ؾٴشٵبٳ١ځ ايعًُا ٤ؾأځ ٵ
ٚقاٍ ابٔٴ عبد ايبٳسٿ – أٜكاڄ – يف (ا٫ضترناز) ) (3عًٖ ٢را اؿدٜح :

(ٜٓ ٚ )14( )1عس َ( :عاًَ ١اؿهاّ) ف . 244
(.)68/8( )2
(.)148/2( )3
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شبٳ ا٭َسا٤ٳ  ،إَ ٫ٳٔ قاٍ باؿل ٚ ،
شبٳ ايعًُا ٚ . ٤غٳسټ ايعًُاَ ٤ٳٔ ؾٳ ٹ
ناْٛا ٜكٛي : ٕٛٳػٝٵسٴ ا٭َسا ٹَ ٤ٳٔ ؾٳ ٹ
ځأَٳسٳ باملعسٚف  ٚ ،أعإ ايكعٝـٳ  .اٖع
ايدي ٌٝايتاضع :
ت عبد اهلل بٔ أب ٞأٚؾ ٖٛٚ – ٢قذٛب ايبؿس –  ٚ ،ؾ: ٘ٝ
دٗٵُإ قاٍ  :أځٳتٵ ٝٴ
عٔ ضعٝد بٔ ٴ
دٗٵُإ  ،عًٝوځ بايطٛاد ا٭ععِ  ،عًٝوځ بايطٛاد ا٭ععِ  ،إٕٵ نإ
قاٍ عبد اهلل ٚ ( :ٳٜٵشٳو ٜا ابٔ ٴ
ايطًڀإ ٜٳطُع َٓو ؾاٵ٥تٹ٘ٹ يف بٝت٘ ؾځأػٵبٹس ٙمبا تعًِ  ،ؾإٕٵ قځبٹٌٳ َٓو ٚإ ٫ځؾ ٳدعٵ ٴ٘ ؾإْٻو ځي ٵطتٳ بأعًِ َٓ٘ ).
أػسد٘ اٱَاّ أمحد يف (املطٓد) ). (1
ؾٗرا طځ ٳسفٷ مما دا ٤يف ايٓؿٛف ايػسعَ ١ٝٹٔ دٳ٫ي ٺ ١عًَ ٢ا ذنستٴ يف سٴهِڇ اؾؼ ٍٛعً ٢ا٭َسا. ٤
 ٚمما ٴذنٹس نؿا١ٜڅ  ٚٴَ ڃكٓٹعٷ – إٕ غا ٤اهلل تعاىل – .

(.)781/4( )1
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بياٌ أىُ ال تعازض بني األدلة الشابكة و بني قولُ 
(  ...وِمً أتى أبواب الشالطني ا ِف ُتتًَِ )
أػسز أب ٛداٚد يف (ضٓٓ٘)( - )1نتاب ايؿٝد -باب يف اتٿباع ايؿٝد ٚ ،ايذلَر ٟيف (ضٓٓ٘)

)(2

 نتاب اي ٹؿتٳٔ -بابٷ ٚ ،ايٓطا ٞ٥يف (ضٓٓ٘) ) - (3نتاب ايؿٝد ٚايربا٥ض -باب اتٿباع ايؿٝد  .نًَِٗٔ طسٜل ايجٛز ٟعٔ أبَٛ ٞض ٢عٔ ٳ ٚٵٖبٹ بٔ َٓبٿ٘ٺ عٔ ابٔ عباع  ،عٔ ايٓيب  قاٍ :
( َٳٔ ٳضهځٔٳ ايباد ١ٜدؿا  َٔٚ ،اتٻبٳعٳ ايؿٻٝد غځؿځٌٳ  َٔ ٚ ،أت ٢ايطًڀإ ا ڃؾٴتتٹٔ ) ٖرا يؿغ أب ٞداٚد .
قاٍ ايذلَر : ٟسدٜح سطٔ ؾشٝض غسٜب َٔ سدٜح ابٔ عباع ْ ٫عسؾ٘ إ َٔ ٫سدٜح ايجٛز . ٟاٖع
ب غؼساد٘ هلرا اؿدٜح يف (ضرل أع ّ٬ايٓب : (4) )٤٬أبَٛ ٛض ٢فٗ. ٍٛاٖع
ٚقاٍ ايرٖيب ٳع ٹك ٳ
ٚقاٍ ابٔ ايكڀإ يف (بٝإ ايٚ ِٖٛاٱٜٗاّ) )ٚ : (5أبَٛ ٛضٖ ٢را ٜ ٫عسف ايبت. ١اٖع
ؿهځِڇ ايٓٻؼٳع ٞعٔ عد ٟبٔ
ٚأػسز أمحد يف (املطٓد) ) (6عٔ إزلاع ٌٝبٔ شنسٜا عٔ اؿطٔ بٔ ا ځ
ثابت عٔ أب ٞساشّ عٔ أبٖ ٞسٜس ٠قاٍ  :قاٍ زض ٍٛاهلل : 
( َٳٔ بدا دؿا َٚ ،ٹٔ اتٻبٳعٳ ايؿٝد غځؿځٌٳ َٚ ،ٳٔ أت ٢أبٛاب ايطًڀإ ا ڃؾٴتتٹٔ َٚ ،ا اشٵداد عٳٵب ٷد َٹٔ ايطًڀإ قسباڄ
إ ٫اشداد َٔ اهلل بعداڄ ) .

(.)178/7( )1
(.)517/4( )2
(.)295/7( )3
(.)551/4( )4
(.)761/4( )5
(.)772/1( )6
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قاٍ ابٔ عد ٍّٟيف (ايهاٌَ) ) (1بعد إٔ زٚا ٙبٗرا اٱضٓاد  ٫ :أعًِ ٜس ٜ٘ٚغرل إزلاع ٌٝبٔ شنسٜا .اٖع
 ٖٛٚؾدٚم خيڀ ٧قً٬ٝڄ  ،ز ٣ٚي٘ اؾُاع .١قاي٘ اؿاؾغ ). (2
ٚأػسد٘ أمحد  -أٜكاڄ -يف (املطٓد) ): (3
سدثٓا ٜعً ٚ ٢قُد ابٓا عٴبٝد قا : ٫سدثٓا اؿطٔ بٔ اؿهِ  ،عٔ عد ٟبٔ ثابت  ،عٔ غٝؽ َٔ ا٭ْؿاز
 ،عٔ أبٖ ٞسٜس ... ٠ب٘ .
ٚأػسد٘ أب ٛداٚد يف (ضٓٓ٘) ) (4عٔ قُد بٔ عبٝد  ،سدثٓا اؿطٔ  ...ب٘ .
قاٍ ابٔ أب ٞسامت يف (ايعًٌ) ) (5عٔ ٖر ٙايڀسٜل  ٖٛ ٚ :أغب٘ .اٖع
ٚقاٍ ايبٗٝك ٞيف (غعب اٱميإ) ) ٖٛٚ : (6احملؿٛظ .اٖع
 ٟيف (املكاؾد) ) (7بعد إٔ ذنس َٔ ٙطسٜل عد ٟعٔ أب ٞساشّ عٔ أبٖ ٞسٜسٚ : ٠احملؿٛظ َا
ٚقاٍ ايطٻؼا ٚټ
٭ب ٞداٚد يف (ضٓٓ٘) َٔ دٗ ١عد ٟؾكاٍ  :عٔ غٝؽ َٔ ا٭ْؿاز  .بدٍ أب ٞساشّ .اٖع
ؿهځِ  ،عٔ
ٚأػسز أمحد يف (املطٓد) )ٚ (8أبٜ ٛعً ٢يف (املطٓد) ) (9عٔ غسٜو  ،عٔ اؿطٔ بٔ ا ځ
عد ٟبٔ ثابت  ،عٔ ايدلا ٤بٔ عاشب  ،قاٍ  :قاٍ زض ٍٛاهلل َ ( : ٳٔ بدا دؿا ).
قًت  :اؿځُٵٌٴ يف ٖرا اٱػت٬ف عً ٢اؿطٔ بٔ اؿهِ ايٓؼع. ٞ

(.)721/2( )1
( )2يف ( ايتكسٜب ) (ف )46ط َ٪ضط ١ايسضاي. ١
(.)444/1( )3
(.)178/7( )4
(.)146/1( )5
(.)48/7( )6
(( )7ف.)425
(.)197/4( )8
(.)125/7( )9
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قاٍ ايبصاز بعد إٔ زٖ ٣ٚرا اؿدٜح َٔ طسٜل أب ٞساشّ عٔ أبٖ ٞسٜس: ٠
ٖٚرا اؿدٜح زٚا ٙغسٜو  ٖٔ ،اؿطٔ بٔ اؿهِ  ،عٔ عد ٟبٔ ثابت  ،عٔ ايدلا. ٤
قاٍ إزلاع [ٌٝبٔ شنسٜا ] عٔ اؿطٔ  ،عٔ عد ، ٟعٔ أب ٞساشّ .
ٚاؿطٔٴ  :ځؾ ځًٵٝظٳ باؿاؾغ .اٖع

)(1

قاٍ عٓ٘ ابٔ سبإ يف (اجملسٚسني) ) : (2خيڀ ٧نجرلاڄ  ِٜٗ ٚغدٜداڄ ٜ ٫ ،عذبين اٱستذاز غدل ٙإذا اْؿسد .
ثِ ضام ي٘ ٖرا اؿدٜح  :عٔ أب ٞساشّ عٔ أبٖ ٞسٜس. ٠
ني ٚ ،أمحد ٚ ،قاٍ أب ٛسامت  :ؾاحل اؿدٜح ). (3
 ٚقد ٚثل اؿطٔٳ ابٔٴ َع ڈ
قاٍ اؿاؾغ يف (ايتكسٜب) ) : (4ؾدٚم خيڀ. ٧اٖع
سطٻ ٳٔ ٖرا اؿدٜح عٔ أبٖ ٞسٜس ٠اؿاؾغ ابٔ ايكڀإ يف نتاب٘ (بٝإ ايٚ ِٖٛاٱٜٗاّ) ) (5سٝح قاٍ بعد
 ٚٳ
ؽسٜر اؿدٜح :
ؾأزٖ ٣را اؿدٜح سطٓاڄ  ،ؾأَا اير ٟذنس أب ٛقُد – ٜعين سدٜح ابٔ عباع – ؾكعٝـ .اٖع
ٚقاٍ ايتدلٜص ٟيف (ايٓؿٝش : (6) )١سدٜح سطٔ .
 ٚسطٓ٘ َٔ املعاؾس : ٜٔايػٝؽ ا٭يباْ ٞيف (ايطًطً ١ايؿشٝش. (7) )١
قٛي٘ عً ٘ٝايؿٚ ٠٬ايط َٔ ٚ ( : ّ٬أت ٢أبٛاب ايط٬طني ا ڃؾٴتتٹٔ ) قبڀ٘ ايطٛٝط ٞبايبٓا ٤يًُؿع.ٍٛ
(ْ )1كً٘ عٓ٘ ابٔ ايكڀإ يف ( بٝإ ايٚ ِٖٛاٱٜٗاّ ) (ٜٓ ٚ .)144/5عس  ( :ايعًٌ ) يًدازقڀين (.)142،144/8
(.)177/1( )2
(ٜٓ )3عس  ( :اؾسغ ٚايتعد ( ٚ )7/7( ) ٌٜتٗرٜب ايهُاٍ ) (.)219،218/6
(( )4ف.)244
(.)145/5( )5
(( )6ف.)61
(.)167/7( )7
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قاٍ ايطٓد ٟيف (ساغٝت٘ عً ٢ايٓطاٚ : )ٞ٥ن( ّ٬ايؿٿشاغ) ٜٴؿٝدٴ دٛاش ايبٓا ٤يًؿاعٌ أٜكاڄ ). (1اٖع
قًت  ٫ :خيتًـ عًُا ٤امل ١عً ٢إٔٻ املساد بٗرا اؿدٜح ذ ٴّٳ َٳٔ ٳدػٳٌٳ عً ٢ايط٬طني  ٖٛٚغاؽپ هلِ
َ ،ٴصٜٿٔٷ هلِ ايباطٌ َ ،عنيٷ يًعامل َِٓٗ عً ٢ظًُ٘  ،غرل ْاؾض هلِ  ،غرل آَسڈ مبعسٚفٺ ْ ٫ٚاٙٺ عٔ
َٓهسڈ .
ٚؾ : ٘ٝتٓب٘ٝٷ يًداػٌ عًٚ ٢دٛب ا٫ستٝاط يدٚ ٜ٘ٓيٹٓؿط٘  ،ځؾٝٴعاجلٴ ٹْٝٻت٘  ٚ ،ٳٜٵٓعڂسٴ يف ايؿاحل :
ځأدٴػٛي٘ أّ بٴعد ٙ؟! إذ ايؿتٓ َ٘ٓ ١قسٜب١ڄ .
قاٍ ايع ١َ٬ابٔ َؿًض يف (اٯداب ايػسع (2) )١ٝعًٖ ٢را اؿدٜح :
 ٖٛٚقُ ٍٛعًَ ٢ٳٔ اتا ٙٹي ځڀًځب ايدْٝا  ٫ٚ ،ٹضٝٻُا إٕٵ نإ ظاملاڄ دا٥سڄا  ،أ ٚعًَ ٢ٳٔ اعتاد ذيو  ٚيځ ڇصَٳ٘ ؛
ؾإْٻ٘ ٜٴؼاف عً ٘ٝا٫ؾتتإ ٚايعٴذٵب  ،بدي ٌٝقٛي٘ يف ايًؿغ اٯػٳسڇ َٚ ( :ٳٔ يصّ ايطًڀإ ا ڃؾٴتتٹٔٳ ) .اٖع
ْ ٚكٌ ايع ١َ٬اب ٴٔ َٴ ڃؿًٹضڈ – أٜكاڄ – ) (3عٔ ابٔ عبد ايك ٟٛأْ٘ ذٳنځسٳ ن ّ٬ابٔ ايبٓا اؿٓبً ٞيف ذيو
 ٖٛٚقٛي٘  :إمنا املرنٛز باير ٿّ َٳٔ ػايڀِٗ ؾطع ٢مبطًِ  ،أ ٚأقسٻ أ ٚضاعد عًَ ٢ٴٓهسڈ  ،ځؾٝٳذٹب سٳُٵٌٴ
أسادٜح ايتػًٝغ عًَ ٢ا ذنسْا  ،مجعاڄ بني ا٭دي. ١اٖع
ٚقاٍ ضٹٵبطڂ ابٔڇ اؾٛش ٟيف (اؾًٝظ ايؿاحل)( )4بعد ذٹنس أسادٜح َسؾٛع ١يف ذَٿايدػ ٍٛعً٢
ايط٬طني ٚ ،آثاز عٔ ايطًـ يف ذيو – أٜكاڄ – قاٍ :
أَا ا٭سادٜح املسؾٛع ١ؾكاٍ دد ٫ : ٟتؿض .

( ( )1ساغ ١ٝايطٓد ٟعً ٢ايٓطا.)296/7( ) ٞ٥
(.)458/7( )2
(.)459/7( )3
(( )4ف.)298
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ٚأَا نساٖ ١ٝايطًـ  :ؾإِْٗ تهًُٛا عً ٢ايػايب عً ٢ايداػٌ عً ٢ايطًڀإ ؾكايٛا  :إٕٻ ايػايب
عً ٘ٝايؿتٓ ، ١إَا بإبداٍ ايٓټؿض باملدغ يت ٌٝغ ٞٺ َٔ ٤اؿڀاّ  ،أ ٚبايطهٛت عٔ إْهاز َٓهس ٜٴُهٔ ايهّ٬
ؾ ، ٘ٝأ ٚايتٻًٗټـ عً ٢ؾٛات ايدْٝا إذا زآٖا عٓدِٖ ...اٖع بتؿسف
ٚقاٍ ايكاز ٟيف (َسقا ٠املؿابٝض) ): (1
( َٔ ٚأت ٢ايطًڀإ) أ ٟباب٘ َٔ غرل قسٚز ٠أ ٚساد ١يٹُذ٦ٝٹ٘ (ا ڃؾٴتتٹٔٳ) بؿٝػ ١اجملٗ ، ٍٛأٚ : ٟقع يف
ايؿتٓ . ١ؾإْ٘ إٕ ٚاؾك٘ ؾُٝا ٜأت ٚ ٘ٝٳٜرٳزٴ ٙؾكد ػاطس عً ٢دٚ ، ٜ٘ٓإٕ ػايؿ٘ ؾكد ػاطس عً ٢دْٝاٖ . ٙرا
ػ٬ؾ ١ن ّ٬ايڀِّٝيب .
ٚقاٍ ا ڂمل ځڀٗٻس َ ٚ :ٳٔ ٳدػٳٌ عً ٢ايطًڀإ  ٚدآٖ٘ ٚٳقځعٳ يف ايؿتٓٚ ، ١أَا َٳٔ مل ٜٴداٖٹٔ ْ ٚٳؿش٘ ٚأَٳسٙ
باملعسٚف ْٗٚا ٙعٔ املٓهس  ،ؾهإ دػٛي٘ عً ٘ٝأؾكٌ اؾٗاد .اٖع
ٚقاٍ املڂٓا ٟٚيف (ؾٝض ايكدٜس) ): (2
ٚذيو ٭ٕٻ ايداػٌ عً : ِٗٝإَا إٔ ٳًٜڃتؿتٳ إىل تٳٓعټُٹِٗ ځؾٳٝصٵدزْ ٟعُ ١اهلل عً . ٘ٝأ ٚٴٜٗٵُٹٌ اٱْهاز عًَ ِٗٝع
شتٴ .اٖع
ٚدٛبٹ٘ ځؾٝٳ ڃؿ ٴطلٴ ٚ .إَا إٔ ٳٜڀڃُٳعٳ يف دْٝاِٖ ٚذيو ٖ ٛايطټ ٵ
ٚنٌ ذيو َٔ َعاٖس ايؿتٓ ١اؿاؾً ١بايدػ ٍٛعً ، ِٗٝؾځُٳٔ تٳٛقچاٖا تٳٛٳقډ ٢ايؿتٓ١ځ .
قاٍ ضبط ابٔ اؾٛش ٟيف (اؾًٝظ ايؿاحل) ): (3
ؾأَا ايدػ ٍٛعً ٢ايطًڀإ ؾ ٬ٴٜرٳ ټّ يٹٓؿظ ايدػ ، ٍٛيهٔ ٭ْ٘ يف ايػايب ؾتٓ ٚ ، ١ٴزبٻُا ٜ ٫تُاضو
ؿًڂضٴ ٜ ٚ ،ٳ ٵُدٳغٴ مبا  ٫جيٛش .اٖع
اٯد ٹَٞټ عٓدِٖ  ،ؾٝكَ ٍٛا ٜ ٫ٳ ٵ

(ٜٓٚ .)179/7( )1عس  ( :ؼؿ ١ا٭سٛذ ( ٚ ، )577/6( ) ٟساغ ١ٝايطٓد ٟعً ٢ايٓطا.)296/7( ) ٞ٥
(.)94/6( )2
(( )3ف.)142
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ٚقد ٚقؿتٴ عً ٢ن ٬ڈّ يٲَاّ أب ٞعجُإ ضعٝد بٔ إزلاع ٌٝبٔ ضعٝد بٔ َٓؿٛز ايٓٝطابٛزٟ
ؿرلڇ – ٟاملتٛؾ ٢ضٖٓ392 ١ع – َٖ ٛٹٔ أمجٌ َا ٴٜرٵنځسٴ ٖا ٖٓا .
اٹ
قاٍ ايبٗٝك ٞيف (غٴ ٳعبٹ اٱميإ) ): (1
أػدلْا أب ٛعبد اهلل اؿاؾغ  ،قاٍ  :زلعتٴ أبا شنسٜا حي ٢ٝبٔ قُد اي ٳعٓٵبٳسڇٟٿ ٜك : ٍٛزلعتٴ أبا عجُإ
ضعٝد بٔ إزلاعٜ ٌٝك: ٍٛ
ـ َٹٔ زب٘ عصٻ ٚدٌٻ
ٳٜٓٵبٳػ ٞيٹُٳٔ خيافٴ اهلل عصٻ ٚدٌٻ إٔٵ ٜ ٫أڃٹتٞٳ باب ايطًڀإ ست ٢ٴٜدٵع ، ٢ځؾٝٳأڃت ٖٛٚ ٘ٝػا ٥ٷ
 ،ځؾٝٳ ڃأَٴسٴِٖ باملعسٚف ٜ ٚٳٓٗاِٖ عٔ املٓهس ٜٚ ،ك ٍٛنًُ ١اؿل  ،نُا دا ٤يف اـدل ( أؾكٌ اؾٗاد نًُ١
س ٿل عٓد ضاطإ دا٥س ) ثِ ٳٜٓٵؿسڇفٴ عِٓٗ  ٖٛٚػا٥ـ َٔ زب٘  ،ؾٗاذا ځغٝٵ ٴس َٴ ڃؿٳتتٳٔڈ .
إمنا املڂ ڃؿٳتتٳٔٴ إٔٵ ٜٳأڃٹتٝٳِٗ زاغبڄا طايبڄا يًدْٝا  ،طايباڄ يًعص يف ايدْٝا  ،طايبڄا يًس٥اض ١يف ايدْٝا  ،ٳٜتٳ ٳعصٻشٴ بٹ ٹعصٿ ايطًڀإ
ؾدٻقِٗ
قٞٳ بط٤ٛٹ ؾعًِٗ ٚ ،أعاِْٗ عً ٚ ، ٘ٝٳ
 ٚٳٜٳتهځبٻ ٴس بطًڀاْ٘  ،ؾإذا أتاِٖ دآِٖٗ َ ٚ ،اٍٳ إي ٚ ، ِٗٝزٳ ٹ
عً ٢غرل اؿل َٔ قٛهلِ  ٚ ،زٳدٳ ٳع عِٓٗ َٴ ڃؿتٳؼٹساڄ بِٗ  ،آَٓاڄ ملهس اهلل َ ،ٴ ٵعٳتصٽا مبا ْاٍٳ َٔ اي ٹعصٿ بِٗ ٜ ،ٴ٪ٵذٟ
ايٓاع  ٚٳٜڀڃػ ٢ؾٜ ٚ ، ِٗٝتك ٣ٛعً ِٗٝباػت٬ؾ٘ إىل ايطًڀإ  ،ؾٗرا اير ٟا ڃؾٴتتٹٔٳ  ٚٳْ ٹطٞٳ اٯػسٚ ٠عؿ٢
زب٘ ٚآذ ٣املَٓ٪ني  ٚ ،ٳْ ځكـٳ َٔ دَ ٜ٘ٓا ٜ ٫ٳذٵبٴسٙٴ ايدْٝا نًٗا ي ٛناْت ي٘ .اٖع
ؾځبا ٳٕ يو – إٕ غا ٤اهلل – مما ْكًتٴ٘ عٔ أٌٖ ايعًِ تؿطرلٴ ٖرا اؿدٜح ٚ ،أْ٘  ٫تعازض بٚ ِٗٓٝبني
َا ضبل َٹٔ ا٭دي ١عً ٢دٛاشڇ ايدػٍٛڇ بٹػٳسٵطٹ٘ٹ .
ؿدٻقځِٗ يف ځن ٹربٹِٗ ،
بٌ َٳٔ ْٳعځس يف سدٜح نعب بٔ عٴذس ٠ايطابل ٚ ،ؾ ( ٘ٝؾځُٳٔ غځ ٹػٞٳ أبٛابِٗ ؾځ ٳ
 ٞاؿٛضٳ .
ٚأعاِْٗ عً ٢ظًُِٗ ؛ ؾًٝظ ٹَٓٿ ٚ ٞځي ٵطتٴ َٓ٘ ٜ ٫ ٚ ،ٳ ڇس ٴد ٳع ځً ٻ
ؿدٿقڃِٗ يف ځنرٹبِٗ  ٚ ،مل ٜٴ ٹعٓٵِٗ عً ٢ظڂًُِٗ  ،ؾٗ ٛٹَٓٿٞ
ؼ  ،ؾځًِ ٜٴ ٳ
َٚٳٔ غځ ٹػٞٳ أبٛابِٗ أ ٚمل ٜٳػٵ ٳ
ٚأْا َٓ٘  ٚ ،ٳضٝٳ ڇس ٴد ٳع ځًٞٿ اؿٛضٳ ) عٳًٹِٳ عًُاڄ داشَاڄ إٔٻ ٖرا َٖ ٛعٓ ٢قٛي٘  َٔ ٚ ( أت ٢أبٛاب ايطاطإ
(.)51/7( )1
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ٌ يٹُٳٔ غځ ٹػٞٳ أبٛابِٗ ؾؿدقِٗ يف نربِٗ ٚأعاِْٗ عً ٢ظًُِٗ  ،دَ ٕٚٳٔ مل
ا ڃؾٴتتٹٔٳ ) ٚإٔٻ اٱؾتتإ ساؾ ٴ
ؿدٿقِٗ يف نربِٗ ٚ ،مل ٜٴعٹِٓٗ
ٜٳػٵػٳِٗ ځؾ ٳطًٹِٳ ٚاٵبتٳعٳد عٔ املٛاطٔ اييت َٖ ٞعٓ ١ايؿتٓ ، ١أ ٚغځ ٹػٝٳِٗ ؾًِ ٜٴ ٳ
عً ٢ظًُِٗ  ،ؾٗ ٛعً ٢ػرل ٚ ،يرا قاٍ يف سٳكِّ٘  ( ؾٗ ٛٹَٓٿٚ ٞأْا َٓ٘  ٚ ،ٳضٝٳ ڇس ٴد ٳع ځًٞٿ اؿٛضٳ ) .
 ٞيٹُٳٔ ٳْعځسٳ .
ٚبٗرا اؾځُٵع ٜ ٫ه ٕٛبني ا٭سادٜح يف ٖرا ايباب تعازض  ،نُا ٖ ٛدً پ
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ذَوُّ الريً َي ِدخُلوٌ على األمساءِ بِ َوجٍُِ و َيخِسُجوٌ ميَه بِ َوجٍُِ آخسَ
قاٍ ايبؼاز – ٟزمح٘ اهلل – يف (ؾشٝش٘) ): (1
بابٴ َا ٴٜهڃس َٔ ٙثٓا٤ٹ ايطًڀإ ٚ ،إذا ػٳسٳزٳ قاٍ غرلٳ ذيو .
سدثٓا أبْ ٛع ، ِٝسدثٓا عاؾِ بٔ قُد بٔ شٜد بٔ عبد اهلل بٔ عُس  ،عٔ أب ٘ٝقاٍ  :قاٍ أڂْاعٷ ٫بٔ عُسٳ
ٌ عً ٢ضًڀآْا ځؾٓٳكٍٛٴ هلِ غ٬ف َا ْتهًِٴ إذا ػٳسدٓا َٔ عٓدِٖ .
 :إْٻا ٳْ ٵدػٴ ٴ
قاٍ  ( :ڂنٓٻا ْٳ ٴعدټٖا ْٹؿاقاڄ) .
قٛي٘ (َا ٴٜهڃس َٔ ٙثٓا٤ٹ ايطًڀإ) أ َٔ : ٟايجٓا ٤عً ٢ايطًڀإ بٹشٳكٵسٳتٹ٘ ). (2
ٖرا ا٭ثس دا ٤عٔ ابٔ عُس َٔ طڂسم نجرلٚ ، ٠قد ضأي٘ عٔ ٖرا أنجس َٔ ٚاسد  .أذنس بعض ٖرٙ
ايڀسم بأيؿاظٗا  ،ثِ ڂأٳبٝٿٔ َا ٴٜطٵتؿاد َٔ ٖر ٙا٭يؿاظ  ،ؾأق: ٍٛ
أػسد٘ ايؿسٜاب ٞيف (ؾؿ ١املٓاؾكني  ٚذّ ايٓؿام) )ٚ ، (3ايؿط ٟٛيف (املعسؾٚ ١ايتازٜؽ) )، (4
ٚاؿازخ بٔ أب ٞأضاَ ١يف (َطٓدٚ ، (5) )ٙايبٗٝك ٞيف (ايطٓٔ) )ٚ ، (6يف (غعب اٱميإ) ) : (7عٔ عبد
ت عبد اهلل بٔ عُس بٔ اـڀاب ؾكًتٴ ي٘ ٜ :ا أبا عبد
اهلل بٔ ػازد ١بٔ شٜد عٔ عس ٠ٚبٔ ايصبرل قاٍ  :أځٳتٵ ٝٴ
ايسمحٔ إْا لًظ إىل أُ٥تٓا ٖ ٤٫٪ځؾٳٝٳت ځهًډُ ٕٛبايهّ٬ڇ مٔ ْعًِٴ أ ٻٕ اؿلٻ غرل ٙځؾٓٴؿدٿقِٗ ٚ ،ٳٜكڃكٕٛ
شطٿٓ٘ هلِ  ،ؾهٝـ تس ٣يف ذيو ؟
باؾځ ٛڇز ځؾٴٓكځ ٿَٛٴِٗ ْٚٴ ٳ
( ( )1ايؿتض ) (.)274/27
( )2قاٍ اؿاؾغ يف ( ايؿتض ) (.)274/27
(( )3فٚ )65ي٘ طسٜل آػس عٓد : ٙعٔ ايصٖس ٟعٔ عس. ٠ٚ
(.)776/2( )4
(ٜٓ )5عس:؟؟؟.
(.)265/8( )6
(.)45/7( )7
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ؾكاٍ ٜ( :ا ابٔ أػ ٞنڂٓٻا َع زض ٍٛاهلل ْ ٳ ٴع ټد ٖرا ايٓؿامٳ  ،ؾ ٬أدز ٟنٝـ ٖ ٛعٓدنِ ؟).
ٚأػسد٘ ابٔ أب ٞايدْٝا يف (نتاب ايؿٻُٵت) )ٚ ، (1قُد بٔ ْؿس املسٚش ٟيف (تعع ِٝقدز
ايؿٚ ، (2) )٠٬أب ٛعُس ايداْ ٞيف (ايطٓٔ ايٛازد ٠يف ايؿنت) )ٚ ، (3ابٔ أب ٞٳشَٹٓنيٳ يف (أؾ ٍٛايطٓ، (4) )١
ٚعبد ايسمحٔ بٔ عُس ا٭ؾٵبٗاْ ٞيف نتاب (اٱميإ) ) (5عٔ أب ٞإضشام ايطبٝعٞٿ عٳٔ عسٜب بٔ محٝد
ت ٫بٔ عُس  :إْٻا إذا دٳػًٓا عً ٢ا٭َسا ٤ش ډنٝٵٓاِٖ مبا يٝظ ؾ ، ِٗٝؾإذا ػسدٓا َٹٔ
اهلځُٵداْ ٞقاٍ  :قً ٴ
عٓدِٖ دٳعْٛا اهلل عً. ِٗٝ
قاٍ [ ابٔ عُس ]  :ڂنٓٻا ْٳ ٴعدټ ذيو ايٓؿامٳ .
ٚأػسد٘ اٱَاّ أمحد يف (املطٓد) ) َٔ (6طسٜل ٜصٜد بٔ اهلاد عٔ قُد بٔ عبد اهلل أْ٘ سدٻث٘ إٔ
عبد اهلل بٔ عُس ځي ٹكٞٳ ْاضاڄ ػسدٛا َٹٔ عٓد َسٚإٳ  ،ؾكاٍ  َٔ :أ ٜٔدا ٤٫٪ٖ ٤؟
قايٛا  :ػسدٓا َٔ عٓد ا٭َرل َسٚإٳ .
ٌ ٴَٵٓهځسڈ زأٜتٴُ ٙٛأْهستٴُ ٚ ٙٛٳز ٳددٵمت ٙٛعً ٘ٝ؟
قاٍ  ٚ :نڂٌټ سلٍّ زأٜتٴُ ٙٛٳت ځهًډ ٵُتٴِ ب٘ ٚځأ ٳعٵٓتٴِ عً ٚ ، ٘ٝنڂ ټ
قايٛا ٚ ٫ :اهلل  ،بٌ ٜكٛيڂُا ٴٜٵٓهځسٴ  ،ځؾٓٳكٍٛٴ قد ځأؾٳٵبتٳ أؾًشو اهلل  ،ؾإذا ػسدٓا َٔ عٓد ٙقًٓا  :قاٳتًځ٘ٴ اهللڂ
َا أ ٵظځًځُٳ٘ ٚأؾڃذٳس. ٙ
قاٍ عبد اهلل  :ڂنٓٻا بٹعٳٗدٹ زض ٍٛاهلل ْ ٳ ٴع ټد ٖرا ْٹؿاقاڄ يٹُٳٔ نإ ٖهرا .

(( )1ف.)265
(.)674/1( )2
(.)449،448/2( )3
(( )4ف.)145
( )5نُا يف ( ايؿتض ) (.)274/27
( ٚ .)69/1( )6أػسد٘ ايؿسٜاب ٞيف ( ؾؿ ١املٓاؾكني ) (ف )66،65يهٔ َٔ طسٜل أب ٞساشّ عٔ ابٔ عُس  ،قاٍ ايرٖيب يف ( ايطرل )
(َ : )475/22ا أظٔ أبا ساشّ زلع٘ َٔ ابٔ عُس .
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ٚأػسد٘ أمحد – أٜكاڄ– يف (املطٓد)(ٚ )1ابٔ َاد٘ يف (ضٓٓ٘)(ٚ ، )2ايؿسٜاب ٞيف (ؾؿ١
املٓاؾكني)(ٚ ، )3ابٔ أب ٞايدْٝا يف (ايؿُت) )ٚ ، (4قُد بٔ ْؿس يف (تعع ِٝقدز ايؿٚ ، (5) )٠٬قٹٛٳاّ
ايطٓ ١ا٭ؾبٗاْ ٞيف (ايذلغٝب ٚايذلٖٝب) ) (6نًِٗ عٔ إبساٖ ِٝعٔ أب ٞايػعجا٤ٹ قاٍ  :دػٌ ْٳؿځسٷ عً ٢عبد
اهلل بٔ عُس َٹٔ أٌٖ ايعسام  ،ؾځٛٳقعٛا يف ٜصٜد بٔ َعا ١ٜٚؾتٓاٚي.ٙٛ
ؾكاٍ هلِ عبد اهلل ٖ :را قٛيڂهِ ځيٗٴ ٵِ ٹعٓٵد ، ٟأځتٳكٛيٖ ٕٛرا يف ٚٴد ِٖٗٛ؟
قايٛا  ، ٫ :بٌ مندسِٗ ْ ٚ ،جين عً.ِٗٝ
ؾكاٍ ابٔ عُس ٖ( :را ايٓؿام عٓدْا).
ٖرا يؿغ ايؿسٜاب ٚ . ٞزٚا ٙايباق ٕٛكتؿساڄ.
ٚأػسد٘ اـڀٝب ايبػداد ٟيف (َٛقض أٖٚاّ اؾُع ٚايتؿسٜل) ) َٔ (7طسٜل املػرل ٠بٔ َطًِ عٔ
ت عٓد ابٔ عُس  -زق ٞاهلل عُٓٗا -ؾځذا ٤زدٌ ؾځٛٳقځ ٳع يف اؿځذٻاز ځؾطٻب٘.
حي ٢ٝايبهډا ٩قاٍ  :نٓ ٴ
ت ي ٛنإ غاٖداڄ أځنڂٓتٳ تكٍٛٴ ٖرا ؟
ؾكاٍ ي٘ [ ابٔ عُس ] :أځزأ ٜٳ
قاٍ .٫ :
قاٍ ( :نڂٓا ْٳعٴد ٖرا عً ٢عٗد زض ٍٛاهلل ْ ؿاقاڄ).

(.)245/1( )1
( )2725/1( )2قاٍ يف ايصٚا٥د  :إضٓاد ٙؾشٝض .اٖع
(( )3ف.)66
(( )4ف.)265
(.)675/1( )5
(.)249/2( )6
(.)427/1( )7
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ٚأػسد٘ ٴَ ٳط ٻددٷ يف (َطٓد َٔ )1()ٙزٚاٜ ١ٜصٜد بٔ أب ٞشٜاد عٔ فاٖد  ،إٔٻ زد٬ڄ ځق ٹددٳ عً ٢ابٔ
عُس .ؾكاٍ ي٘  :نٝـ أْتِ ٚأب ٛأڂْٳٝظ ايكشاىڂ بٔٴ قٝظ ؟ قاٍ  :إذا يكٓٝا ٙقًٓا ي٘ َا ٜٴشٹب ٚ ،إذا ٳٚډيٝٵٓا عٓ٘
قًٓا ي٘ غرل ذيو.
قاٍ ( :ذاىځ َا ڂنٓٻا ْٳ ٴعدټَ ٙع زض ٍٛاهلل  َٔ ايٓؿام).
قًتٴ  :ايكٻشٻاىڂ بٔ قځٝظ ٖ ٛأػ ٛؾاطُ ١بٓت قٝظ –زق ٞاهلل عٓٗا -ق ٫ : ٌٝؾشب ١ي٘ ٫ ٚ ،
ٜٳؿٹضټ زلاع٘ َٔ ايٓيب ٚ ، ذٳنځس َٔ ٙمجً ١ايؿشاب : ١ابٔ سبإ ٚ ،ابٔ شٳبسڈ ٚ ،ابٔ ايطهٔ ،
ٚايباٚزدٚ ، ٟابٔ قاْع ٚ ،أبْ ٛع. (2) ِٝ
قاٍ ابٔ عبد ايدل ٜ :كٛي : ٕٛأْ٘ ٚٴيد قبٌ ٚؾا ٠ايٓيب  بطبع ضٓني ٚمٖٛا ٜٓٚ ،ؿ ٕٛزلاع٘ عٔ
ايٓيب  .اٖع

)(3

اضتعًُ٘ َعا ١ٜٚعً ٢ايهٛؾ ١ثِ عصي٘ ٚ ،ملا تٛيف َعا ٜٚڂ ١ؾً ٢ايكشاىڂ عً ٚ ٘ٝقبط ايبًدٳ دَػلٳ
ست ٢قدّ ٜصٜد بٔ َعا ١ٜٚؾهإ َع٘ ثِ َع ابٓ٘ َعا ١ٜٚإىل إٔ َات  ،ؾباٜع اؿاىڂ بدَػل يعبد اهلل بٔ
ب َسٚإٴ بٔ اؿهِ عً ٢بعض ايػاّ ؾكاتً٘ ايكشاىڂ مبسز زاٖط عٓد دَػل ځؾكڂتٌ ايكشاىڂ
ايصبرل ٚ ،غځ ځً ٳ
باملسز يف َٓتؿـ ذ ٟاؿذ َٔ ١ضٓ ١أزبع ٚضتني .اٖع َٔ (أضد ايػاب. (4) )١
ٚأػسد٘ عبد ايػين املكدض ٞيف نتاب (ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس) ) َٔ (5طسٜل حي ٢ٝبٔ
ضعٝد  ،عٔ ْاؾع  ،إٔ ابٔ عُس قاٍ يكٜ ّٛأت ٕٛايطًڀإ :
أځ ڂنًډُا زأٜتِ َٓهساڄ أْهسمت ، ٙٛأَ ٚعسٚؾاڄ أَسمت ب٘ ؟
( )1نُا يف (ايؿتض) (.)274/27
(ٜٓ )2عس َ( :عذِ ايؿشاب٫ ١بٔ قاْع ٚ ،تعًٝل احملكل عً(ٚ ، )71/1( ٘ٝداَع ايتشؿ( )ٌٝفَ(ٚ ، )141عذِ ايؿشاب )١٭بْ ٞعِٝ
(.2577/7
(( )3ا٫ضتٝعاب) (.)745،744/1
(ٜٓٚ ، )77/7( )4عس ( :تٗرٜب ايهُاٍ) (ٚ )184/27ؾ ٘ٝأْ٘ دعا يٓؿط٘ بعد إٔ نإ دعا ٫بٔ ايصبرل.
(( )5ف .)264
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قايٛا ٚ . ٫ :يهٔ إذا قاٍ غ٦ٝاڄ ؾدٻقڃٓا ، ٙؾإذا ػسدٓا قًٓا َا ْٳ ٵعًځِٴ.
قاٍ ( :نڂٓا ْٳ ٴعدټ ٖرا عً ٢عٗد زض ٍٛاهلل ْ ؿاقاڄ ..أَ ٚٹٔٳ ايٓؿام).
ؾٗر ٙأنجسٴ طڂسٴم ٖرا ا٭ثس ٚأيؿاظ٘ ٚ ،قد أؾادت أَٛزاڄ :
ميَا  :بٝإٴ أزلا ٹَ ٤ٳٔ ٚقع هلِ ذيو.
وميَا  :بٝإٴ اـًؿا ٤أٚا٭َسا ٤اير ٜٔازٵتادٳِٖ أ٩ي٦و ايٓؿس.
َِٓٗ ٜ :صٜد بٔ َعاَٚ ، ١ٜٚسٚإ بٔ اؿهِ ٚ ،اؿذاز بٔ ٜٛضـ ٚ ،ايكشاى بٔ قٝظ.
وميَا  :إٔٻ ابٔ عُس –زق ٞاهلل عُٓٗا– مل ٜٴٓهس ايدػٍٛٳ عً ، ٤٫٪ٖ ٢بٌ أْهس َا عً ٘ٝايداػً ٛٳٕ َٹٔ
ساٍ ض ، ١٦ٝإَا أِْٗ ٜ ٫أَس ٕٚمبعسٚف  ٕٜٛٗٓ ٫ٚعٔ َٓهس  ،أ ٚيتؿدٜكِٗ ا٭َسا ٤يف نربِٗ  ،أٚ
يجٓا ِٗ٥عً ِٗٝبايباطٌ  ،أ ٚٱقسازِٖ عً ٢باطٌ  ...أ ٚم ٛذيو مما ٖ ٛعْ ١َ٬ؿام ٚ ،غاز ٠ػٝاْ.١
وميَا  :ايذلٖٝبٴ ايػدٜد يف سلٿ ذ ٟايٛدٗني  ،ايرٜ ٟأت ٞا٭َسا ٤بٛد٘ ٜ ٚ ،ٳؼسٴز َِٓٗ بٛد٘ آػس ،
ؾٗ ٤٫٪مجعٛا ضٛٵأتني :
ايدػٍٛٳ عً ٢ا٭َسا ٤عًٚ ٢د٘ ٳٜطٵؼڀ٘ ايػسعٴ ٜٚٳُٵكت٘ ايعٴسفٴ ٚ ،ايٓؿامٳ سٝح أظٗسٚا َا يٝظ يف قًٛبِٗ
ض يٮَساٚ ٤ؽٚ ِٜٗٓٛضٳبٿِٗ.
أَاّ ا٭َسا ، ٤ؾًُا غابٛا عِٓٗ أظٗسٚا َا يف قًٛبِٗ َٔ بٴػ ڈ
ؾهأِْٗ ْادٚا عً ٢أْؿطِٗ  :مٔ أعٛاِْٗ يف نٌ باطٌ ٚ ،مٔ دٴًطا ِٖ٩عً ٢ايباطٌ  ،ځؾ ٳرَټٛا
أْؿطِٗ َٔ سٝح ٜ ٫ٳػعس .ٕٚقاٍ تعاىل ( ٚٳ ځن ٳريٹوځ ْٴٛٳيِّ ٞبٳ ٵعضٳ ايعډايٹُٹنيٳ بٳعٵكٶا بٹُٳا نځاْٴٛا ٳ ٜڃهطٹبٴٕٛٳ ) ).(1

( )1ضٛز ٠ا٭ْعاّ  :اٯ.219 ١ٜ
29

علَى األُمَراءِ
ل َ
م الدُّخو ِ
حكِ ِ
ء يف ُ
ع املِرا ِ
قَطِ ُ

بياٌ املعيى الري مً أجلُ
حَرَّزَ الشلف مً خمالطة الشالطني الظلنة
 ٫زٜب إٔٻ ابتعاد املس ٤عٔ َٛاطٔ ايؿنت َٔ نُاٍ اؿصّ  ،بٌ َٔ نُاٍ ايدٜاْ. ١
ٚقد ٚؾـ ايٓيب  أبٛاب ايط٬طني بايؿتٓ ، ١أ : ٟأْٗا ٳَ ٹعٓٻ١ڂ ايؿتٓ.١
سرٻز مجاع َٔ ١ايطًـ َٔ ايدػ ٍٛعً ٢ايط٬طني  ٚ ،ٳغدٻدٚا يف ذى  ٫ ،يهٕٛ
َٔ أدٌ ذيو ٳ
ايدػ ٛڇٍ َٴشسَاڄ يرات٘  ،بٌ يه ْ٘ٛٳَ ٹعٓٸ١ځ ايٛقٛع يف املڂشٳسٻّ.
ٚإيٝو بعض اٯثاز ٚا٭قٛاٍ اييت تػسغ ذيو :
أػسز ابٔ أب ٞغٝب ١يف (املؿٓـ) )ٚ ، (1أبْ ٛع ِٝيف (اؿًٚ ، (2) )١ٝايبٗٝك ٞيف (ايػعب) )، (3
عٔ عُاز ٠بٔ عبد  ،عٔ سرٜؿ ١بٔ ايُٝإ  قاٍ ( :إٜانِ َٛٚاقـٳ ايؿنت)
قَٚ : ٌٝا َٛاقـ ايؿنت ٜا أبا عبد اهلل ؟
قاٍ ( :أبٛاب ا٭َساٜ ، ٤ٳدػٴٌ أسدنِ عً ٢ا٭َرل ؾٝٴؿدٿق٘ بايهرب ٜٚ ،كَ ٍٛا يٝظ ؾ.)٘ٝ
ٚأػسد٘ ضبط ابٔ اؾٛش ٟيف (اؾًٝظ ايؿاحل) ) (4بًؿغ ( :أبٛابِٗ َٛاقـ ايؿنت ٜ ،ٳدػًٕٛ
عً ِٗٝبٛد٘ ٚخيسد ٕٛبآػس).
ٚأػسز ابٔ ضعد يف (ايڀبكات) ) (5عٔ غٴبٵ ٴسَٳ١ځ بٔ طڂؿ ، ٌٝعٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد قاٍ :
(.)177/25( )1
( َٔ )177/2( )2طسٜل عبد ايسشام.
( َٔ )54/7( )3طسٜل عبد ايسشام.
(( )4ف.)141
(.)148/6( )5
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(إٕٻ ايسدٌ يٝٳدػٌ عً ٢ايطًڀإڇ َٚع٘ د ، ٜ٘ٓؾٝٳؼسٴز َٚا َع٘ د.)ٜ٘ٓ
ؾكاٍ زدٌ  :نٝـ ذيو ٜا أبا عبد ايسمحٔ ؟
قاٍ ٜ( :ٴسق ٘ٝمبا ٴٜطٵؼط اهلل ؾ.)٘ٝ
ٚأػسز ابٔ املبازى يف (ايصٖد) )ٚ (1ابٔ أب ٞايدْٝا يف (ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس) ) (2عٔ
اؿطٔ قاٍ :
و٫
ذنسٚا غ٦ٝاڄ عٓد َعاٜ – ١ٜٚعين ابٔ قڂسٻ٠ځ– ؾتهًُٛا ؾٚ ، ٘ٝا٭سٓـ بٔ قٝظ ضانت  .ؾكايٛا َ :ا ي ځ
تتهًِ ٜا أبا بٳشٵسڈ ؟
قاٍ  :أػػ ٢اهللځ إٕٵ نربتٴ ٚ ،أػػانِ إٕٵ ؾدقتٴ.
ٚيف (طبكات اؿٓابً٫ (3) )١بٔ أبٜ ٞعً ، ٢بإضٓاد ٙإىل املځسټٚذ ٟقاٍ  :زلعتٴ إزلاعٌٝٳ ابٔٳ أػتٹ
عبد اهلل بٔ املبازى ٜٴهًِٴ أمحد بٔ سٓبٌ يف ايدػ ٍٛعً ٢اـًٝؿ.١
ؾكاٍ ي٘ أب ٛعبد اهلل  :قد قاٍ ػايڂوځ –ٜعين ابٔ املبازى ٫ -تأڃتٹِٗ  ،ؾإٕٵ أتٝتِٗ ؾاؾٵدٴقڃِٗ .ؾأْا أػاف إٔ
ؾدٴقځِٗ.
٫أ ٵ
قاٍ ضٹبط ابٔ اؾٛش ٟيف (اؾًٝظ ايؿاحل) ) : (4ؾأَا ايدػ ٛٴٍ عً ٢ايطًڀإ ؾ ٬ٴٜرٳّټ يٓؿظ
ؿًڂضٴ ٜٚ ،ٳ ٵُدٳغٴ مبا
ايدػ ، ٍٛيهٹٔٵ ٭ْ٘ يف ايػايب ؾتٓ ٚ ، ١ٴزبٻُا ٜ ٫تُاضو اٯدَٞټ عٓدِٖ ؾٝكٍٛٴ َا ٜ ٫ٳ ٵ
 ٫جيٛش...

(.)2757( )1
(( )2ف.)276
(.)246/2( )3
(( )4ف.)142
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ٚقد ٜٳتعسض ايداػٌ عً ِٗٝملعافڈ نجرل .٠ؾكد ٜه ْٕٛٛيف دٚزڈ َػؿٛبٚ ، ١زمبا استاز إٔ ٜٳسنع هلِ
ٜٚٳطذد ٚ ،زمبا زأ ٣أٚاْ ٞايرٖب ٚايؿكٚ ، ١يباعٳ اؿسٜس عًٚ ِٗٝعً ٢أؾشابِٗ  ،ثٴِٻ ٜٳطُع َٔ
نَ َِٗ٬ا  ٫جيٛش.
ٚإذا ناْٛا عًٖ ٢ر ٙايؿؿات ؾُعاغستِٗ ٳػڀٹس.٠
ٚقد ٜٳطًِ اٱْطإ يف ايدػٚ ٍٛتٳؿٹضټ ْٝت٘ يف ا٭َسا ، ٤إ ٫أِْٗ إذا أنسَ ٙٛتٳػٝٻس قًب٘  ،ؾځُاٍ إي، ِٗٝ
س ځًتٵ ي٘ دْٝاِٖ.
سبٸ ايعاملني ٚاغتٗ ٢بكا٤ٳِٖ ٚ ،زمبا ٳ
ؾځأ ٳ
ٚيريو قاٍ ضؿٝإ ايجٛزَ : ٟا أػاف َٔ عكٛبتِٗ  ،إمنا أػاف َٹٔ نسا ٳَتٹِٗ.
ٚقاٍ عبد ايسمحٔ بٔ َٗد : ٟٳعصٳ ٳّ ضؿٝإ ايجٛز ٟعً ٢ايدػ ٍٛعً ٢اـًٝؿ ١ٹيٝٳعٹع٘  ،ثِ بدا ي٘
ت عً ٘ٝأنسَين  ٚٳزؾځعٳ فًط ٞځؾكځڀعين عُا أزٜد ٚ ،إٕٵ
ٚقاٍ  :ځؾهډسٵتٴ يف أَس ، ٟؾكًتٴ  :إٕ دػً ٴ
ؼـٻ ب ٞتسنتٴ َا د٦تٴ ي٘ ٚغكبتٴ يٓؿط ، ٞؾسأٜتٴ أ ٫أذٖب إي.٘ٝ
ا ٵضتٳ ٳ
ٚقاٍ أمحد بٔ سٓبٌ  :ؾٹتٓيت باملتٛنٌ أععِٴ َٔ ؾتٓيت باملعتؿِ ٜ ،ٴػرل إىل اٱنساّ .اٖع ن ّ٬ضبط
ابٔ اؾٛش.ٟ
َٚٳٔ تأٌَ َا ذنست٘ ٖآٖا عٔ بعض ايطًـ ظٗس ي٘ إٔ ْٗ ِٗٝعٔ ايدػ ٍٛإمنا املساد ب٘ ايٓٗ ٞعٔ
ايٛقٛع يف احملعٛز بعد ايدػَ ، ٍٛٹٔ تسى ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس  ،أ ٚاملدآٖ١ٹ يف د ٜٔاهلل
تعاىل ،أ ٚتصٜنيڇ ايباطٌ ٚايتؼر ٌٜعٔ اؿلٿ ٚ...م ٛذيو.
ٚيرا ؾإٕٻ سرٜؿ ١بٔ ايُٝإ  ملا ٳبٝٻٔٳ إٔ أبٛاب ا٭َساَٛ ٖٞ ٤اقـ ايؿنت  ،ٳعًډٌٳ ذيو  :بإٔٻ
ايداػٌ عًٜ ِٗٝٴؿدٿقِٗ يف نربِٗ ٜٚ ،ٳُدسِٗ مبا يٝظ ؾٚ ، ِٗٝإذا ػسز ٳذَٻِٗ ٚغتُِٗ ٚ ،ذيو ٖٛ
املؿت.ٕٛ
ٖٚهرا بك ١ٝاٯثاز  ،ؾإْٗا تٴؿٝد تعً ٌٝاملٓعڇ َٔ ايدػ ٍٛبأْ٘ ٳَ ٹعٓٻ١څ يًٛقٛع يف ايؿتٓ.١
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ٚبٗرا تهٖ ٕٛر ٙاٯثاز َٛاؾك١ڄ ملا دا َٔ ٤ا٭سادٜح ايٛازد ٠يف ٖرا ايباب  ،نشدٜح نعب بٔ
عذس ، ٠ايرَ ٟكْ ٢ٳؿټ٘ٴ ٚغسس٘ ٚ ،اهلل أعًِ.
ٚقد أغاز ايع ١َ٬ابٔ َؿًض يف (اٯداب ايػسع )1()١ٝإىل ٹعًډ١ٺ أػس ٣عٓد ايطًـ يف ٖرا ايباب ،
ٚ ٖٞٚزعِٗ.
قاٍ بعد ذٹنس ٙيڀا٥ؿ َٔ ١ن ّ٬ايطًـ يف ذيو ٖٚ :را عً ٢ضب ٌٝايٛزع .اٖع
ٚأَجً ١ذيو نجرلَٗٓ : ٠ا َا أػسد٘ ابٔ املبازى يف (ايصٖد) )ٚ ، (2ابٔ أب ٞايدْٝا يف (ا٭َس باملعسٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس) ) (3عٔ قُد بٔ ضرل .ٜٔقاٍ  :نإ اب ٴٔ عُس ٜأت ٞايعٴُٻاٍ  ،ثِ قځ ٳعدٳ عِٓٗ.
قاٍ  :ؾكًتٴ  :ي ٛأتٝتِٗ ؟ قاٍ  :أنس ٙإٕ تٳهًُتٴ إٔ ٜسٚا أ ٻٕ َا ب ٞغرل اير ٟبٚ ، ٞإٕٵ ضٳهتټ زٖبتٴ إٔ
آثِ.
 ٚأػسز ابٔ املبازى يف (ايصٖد) )ٚ ، (4ابٔ أب ٞايدْٝا يف (ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس) )، (5
ت ٖرا ايطًڀإ ؟ قاٍ( :إْ ٞأػػ٢
عٔ ضًُ ١بٔ ْبٝط  ،قاٍ  :قًتٴ ٭بٚ– ٞناْت ي٘ ؾشب –١ي ٛغځػ ٝٳ
إٔ أغٗد َػٗداڄ ٜٴدػًين ايٓاز).
 ٚأػسز ابٔ أب ٞايدْٝا يف (ايعصيٚ ١اْ٫ؿساد) ) (6عٔ دسٜس بٔ ساشّ قاٍ  :زلعتٴ اؿطٔٳ قاٍ :
نإ زدٌٷ َٔ أٌٖ املٹؿٵ ٳس ٜػػ ٢ايطًڀإ ٜٚ ،ؿٝبٴ َِٓٗ  ،ؾذلى ذيو ٚ ،دًظ يف بٝت٘  ،ؾأتا ٙأًٖ٘
هلل ي ٛؾعًتٳ يتُٛتٔ
ٌ ٜ ٫ٳًتؿتٴ إي .ِٗٝؾكايٛا ٚ :ا ٹ
ٚبٓ ، ٙٛؾكايٛا  :تسنتٳ ايطًڀإ ٚسعډوځ َٓ٘ ؟ ؾځذٳعٳ ٳ
َ ٞٹٔ إٔ أَٛت َٓاؾكاڄ زلٓٝاڄ.
ب غً ٻ
ٖسضاڄ .ؾكاٍ ٜ :ا ٳبٹٓٞٻ! ٚاهلل ٭ٕ أَٛت ََٓ٪اڄ َٗسٚضاڄ أس ټ
(.)459/7( )1
(.)2755( )2
(()3ف.)277
(.)2792( )4
(()5ف.)278
(()6ف.)267
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قاٍ اؿطٔ : Tٳعًٹِٳ ٚاهللٹ إٔٻ ايكدل ٜأنٌ ايػشِ ٚايًشِٳ ٜ ٫ٚأنٌٴ اٱميإٳ.
ٚأػسز ايبٗٝك ٞيف (ايػعب) ) (1أ ٻٕ عً ٞبٔ عجٻاّ ٜك : ٍٛقاٍ ايجٛز : ٟأځتٳس ْٞٚأػافٴ إٔٵ
ٜكسب ْٞٛإٕٵ أځتٝتِٗ ؟! ٚيهين أػاف إٔ ٜٴهسَ ْٞٛځؾٝٳ ڃؿتٹٓ.ْٞٛ
ٚأػسز ابٔ ضعد يف (ايڀبكات) ) (2عٔ عبد ايسمحٔ بٔ ٜصٜد قاٍ  :قًٓا يعًكُٜ – ١عين ابٔ قٝظ:
ي ٛدػًتٳ عً ٢ا٭َسا ٤ؾځعٳسؾٛا يو غسؾوځ .قاٍ  :إْ ٞأػاف أ ٵٕ ٜٳٓتكؿٛا َٹين أنجس مما أځٳتٳٓكډـ َِٓٗ.
ؾٗر ٙاٯثاز تٴٛٳقٿضٴ أ ٻٕ َٹٔٳ ايطًـ َٳٔٵ ٜذلىڂ فايط١ځ اي٠٫ٛٹ ٚزعاڄ  ،ػػ ١ٝإٔ ٜكع يف غ ٞٺَ ٤ٹٔ احملعٛز.
دبٳ عً ٘ٝا٭َس ٚايٓٗ ، ٞغ٬ف َٳٔ نإ بعٝداڄ.
ذيو أ ٻٕ َٳٔ دًظ فًظ ايٚ ٠٫ٛٳ ٳ
قاٍ ابٔ عباع –زق ٞاهلل عُٓٗا– :
دبٳ عً ٘ٝايٓؿٝش١ڂ  ،ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس).
(َٳٔ أَهٓ٘ ايٛضا٥دٴ ؾكد ٚٳ ٳ
أػسد٘ ايساش ٟيف (تازٜؽ ؾٓعا. (3) )٤
َٚٹٔ ايطًـ َٳٔ ٜ ٫أت ٞاي ٠٫ٛإ ٫إذا ٴد ٹعٞٳ ؾشطب  ،اَتجا٫ڄ ٭َس اهلل تعاىل ٚأَس زضٛي٘ 
بايطُع ٚايڀاع ١ي ٠٫ٛا٭َس.
قاٍ ضًُٝإ ايت ، ُٞٝقاٍ ا٭سٓـ بٔ قٝظ  :ث٬خٷ يفٻ  ٫چأذٵنڂ ٴسٖٴٔٻ إ ٫ملعتدل َ :ا أتٝتٴ باب ضًڀإڈ
إ ٫إٔٵ ڂأدٵع ٫ٚ ، ٢دػًتٴ بني اثٓني ستٜ ٢ٴدػٹ ْٞ٬بُٗٓٝا َٚ ،ا ځأذٵنڂسٴ أسدڄا بعد إٔ ٜك َٔ ّٛعٓد ٟإ٫
غرل) ).(4

(.)52/7( )1
(.)88/6( )2
(( )3تازٜؽ ؾٓعا )٤يًساش( ٟف.)424
(( )4ضرل أع ّ٬ايٓب.)91/4( )٤٬
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بياٌ أقوال الشلف يف حله الدخول على األمساء
يًطًـ قَ ٕ٫ٛػٗٛزإ يف سهِ ايدػ ٍٛعً ٢ا٭َسا.٤
ٚقبٌ ايبد٤ٹ بٹرنس أقٛاهلِ يف ذيو بني َاْ ڈع ٚٴدٝص  ،أضٛمٴ ْٳكًٝٵٔ عٔ عا ٹملٝٵٔ ُٖ ،ا ناملكدَ ١املٛقش١
يه ّ٬نًتا ايڀا٥ؿتني َٔ عًُا ٤ايطًـ :

يف بٝإ ساٍ دػَ ٍٛٳٔ دػٌ َٹٔ ايطًـ عً ٢ايط٬طني
قاٍ اؿه ِٝايذلَر– ٟزمح٘ اهلل تعاىل– يف نتاب٘ (ايؿسٚم َٓٚع ايذلادف) ): (1
( ...أ ٫تس ٣إٔٻ أؾشاب زض ٍٛاهلل  ناْٛا ٜدػً ٕٛعً ٢أَسا ، ِٗ٥ؾٝٴ٪انٹًٜٚ ِْٗٛٴؼايڀَِٗٓ ، ِْٗٛ
َٳٔ ٜٳدػٌ عً : ٢اؿذازڇ ٚ ،املؼتاز ٚ ،عًٜ ٢صٜد بٔ َعا ، ١ٜٚؾٳٝكڃبً ٕٛبٹسٻِٖ ٜٚ ،ٴؼايٹڀ ِْٗٛيف
أَٛزِٖ.
َِٓٗ  :ابٔ عُس ٚ ،ابٔ عباع ٚ ،أْظ بٔ َايو ٚ ،اؿطٔ ٚ ،اؿطني َ ٹٔ قځبٌٴ.
َٚٹٔ ايتابعني َجٌٴ  :اؿطٔ ٚ ،ابٔ ضرلٚ ، ٜٔقُد بٔ ٚاضع ٚ ،غٴسٳٜض ٚ ،عًكُٚ ، ١ا٭ضٵٛد ،
ٚعبٝدَٚ ،٠ٴڀ ٿسفٹ بٔ عبد اهلل ٚ ،عاَس بٔ عبد اهلل ٚ ،ايػعيب ٚ ،إبساٖ ِٝايٓؼعٚ ، ٞندلا ٤ايتابعني ،
ؾهاْٛا ٜ ٫ٳُتٓع ٕٛعٔ غػٝاِْٗ ٚايكځب َِٗٓ ٍٛ؛ ؾإمنا ؾعًٛا ذيو عً ٢ايتدازٚ ٟايتآيـ ٚإقاَ ١اؿكٛم ،
 ٫عً ٢املدآَٖٚ ١ٴؼاٳتًځ ١ايدْٝا عً ٢ايد.ٜٔ
ؾإذا زٳأځٚا َٓهسځا ځغٝٻس ٙٚبأيڀـ ايٛد ٙٛإٕ قدزٚا عًٚ ، ٘ٝإٕٵ مل ٳٜكڃدزٚا عً ٘ٝځأػٻس ٙٚإىل ٚقتٺ...

(( )1ف.)84،84
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ؾها ٳٕ عٹًٝٳ ١أؾشاب زض ٍٛاهلل ٚ ، ندلا ٤ايتابعني ٜٴؼايڀ ٕٛا٭َسا ٤كايڀ ١ا٭بدإ  ،ځؾًځِٵ ٜٳكٴسٻِٖ ،
٭ٕٻ ايكسز يف كايڀ ١ايكًٛب  ،ؾإذا ػايط ايكًب أځٹيـٳ ٚاغتَٗ ٢ا عٓدٚ ، ٙؾاز َٴدآٖاڄ  ،ځؾ ٳط ځهتٳ عًَ ٢ا
زأَ ٣ٹٔ املٓهس ػٛؾاڄ عً ٢دْٝاٚ ٙداٖ٘ إٔ ٜٳؿٛتٳ٘ َٓ٘ .اٖع ن ّ٬اؿه ِٝايذلَر– ٟزمح٘ اهلل تعاىل– .

يف بٝإ ساٍ دػَ ٍٛٳٔ نځسٳ ٙايدػ ٍٛعًِٗٝ
()1

قاٍ ابٔ َؿًض يف نتاب٘ (اٯداب ايػسع)١ٝ

بعد ْكً٘ آثازڄا عٔ بعض ايطًـ يف ذّٿ ايدػ ٍٛعً٢

ا٭َسا:٤
ٖٚرا عً ٢ضب ٌٝايٛزع ٚ ،قد ضبل عٔ بعكِٗ ؾٹعٵٌٴ ذيو.
ٚايعاٖس نساٖتٴ٘ إٕٵ ػٝـٳ َٓ٘ ايٛقٛعٴ يف احملعٛز ٚ ،عدَٴٗا إٕٵ ڂأَٹٔٳ ذيو.
 ٟعٳٔڇ املؿطدٚ ٠اقذلْت ب٘ َؿًش څَ ١ٹٔ ؽٜٛؿ٘ هلِ ٚ ٚٳعع٘ إٜاِٖ ٚقكا٤ٹ سادت٘  ،نإ َطتشباڄ.
ؾإ ٵٕ عٳسڇ ٳ
ٚعًٖ ٢ر ٙا٭سٛاٍ ٜٴٓ ٻصٍٴ ن ّ٬ايطًـ ٚأؾعايڂِٗ . اٖع ن ّ٬ابٔ َؿًض –زمح٘ اهلل تعاىل– .
ٖٚرا بٝإ أقٛاهلِ – زمحِٗ اهلل تعاىل – :

(.)459/7( )1
36

علَى األُمَراءِ
ل َ
م الدُّخو ِ
حكِ ِ
ء يف ُ
ع املِرا ِ
قَطِ ُ

القول األول :
جوازُ الدخول بشرطه  ،وهو  :عدم املداههة
قاٍ ايع ١َ٬ابٔ ايٛشٜس يف نتاب٘ (ايعٛاؾِ َٔ ايكاٚؾِ يف ايرب عٔ ضٓ ١أب ٞايكاضِ: (1) )
ٚأَا َٳٔ ػاځيطځ املًٛى  ،أ ٚناتبِٗ  ،أ ٚقځبٹٌٳ عڀاٜاِٖ ځؾٗٴِ ايطٛاد ا٭ععِ َٹٔٳ املڂتكدٿَني ٚاملتأػٿسٜٔ
ٚايؿشابٚ ١ايتابعني .اٖع
سهڃِڇ ا٫تؿاٍ بايط٬طني) ): (2
ٚقاٍ ايػٛناْ – ٞزمح٘ اهلل تعاىل – يف نتاب٘ (زؾع ا٭ضاطني يف ٴ
ٜ ٫ٚٴُهٔ سٳؿٵ ٴس عد ٹد َٳٔ ٜٳتؿٌ َٳٔ أٌٖ ايعًِ ٚايؿكٌ بط٬طني قسٕ َٔ ايكس ، ٕٚبٌ بط٬طني بعض
ايكسٕڇ يف مجٝع ا٭زض .اٖع
قًتٴ  :ؾدم ٖرإ ايعاملإ ُٖٚ ،ا َٔ أٌٖ ا٫ضتكسا ، ٤ؾإٕٻ سؿس ايداػًني عً ٢ايط٬طني َٔ
ؼًڂٛٳ عاملٷ سكڋا َٔ َداػً ١ايط٬طني  ،عًٚ ٢د٘ ٜسقٞ
ايعًُا ٤أَس َٴتعرٿز  ،ذيو يهجستِٗ  ،بٌ قٌٻ إٔ ٜٳ ٵ
اهلل تعاىل.
ق ٌٝيٲَاّ َايو – زمح٘ اهلل–  :إْو تٳدػٌٴ عً ٢ايطًڀإ ٜ ِٖٚ ،عًُٚ ٕٛجيٛز ٕٚ؟
قاٍ َايو ٜ :سمحوځ اهلل ؾأ ٜٔايتٻهځًڊِٴ باؿلٿ؟  .زٚا ٙابٔ أب ٞسامت يف (اؾسغ ٚايتعد. (3) )ٌٜ
ٚذيو ٭ْٻ٘ ( ي ٛا ٵَٳتٓٳعٳ أٌٖ ايعًِ ٚايؿكٌ ٚايد ٜٔعٔ َٴداػً ١املًٛى ځيتٳعٳ ډڀ ځًتٹ ايػسٜع١ڂ املڀٗس٠ڂ ،
يٹعدّ ٚدٛد َٳٔ ٜك ّٛبٗا ٚ ،ٳتٳٳب ٻدځيتٵ تًو املًُه ١اٱض ١َٝ٬باملًُه ١اؾاًٖ ١ٝيف ا٭سهاّ ايػسعَٔ ١ٝ
(.)146/8( )1
(( )2ف.)85
(.)74/2( )3
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دٜاَْٚ ١عاًَٚ ، ١عٳِٻ اؾٌٗ ٚط ٻِ ٚ ،ػٛيٹ ځؿتٵ أسهاّ ايهتاب ٚايطٓ ١دٗازاڄ ).اٖع َٔ ن ّ٬ايع١َ٬
ايػٛناْ ٞيف (زؾع ا٭ضاطني) ). (1
ٚذنس ايكاق ٞعٝاض – زمح٘ اهلل تعاىل – يف (تستٝب املدازى) ) (2عٔ اٱَاّ َايو – زمح٘ اهلل
تعاىل – أْ٘ قاٍ :
هلل يف ؾدز ٙغ٦ٝاڄ َٔ ايعًِ ٚايؿك٘ إٔٵ ٳ ٜٵدػٴٌٳ إىل ذ ٟضًڀإ ٜأَسٙ
سلپ عً ٢نٌ َطًِ أ ٚزٳدٌڈ دعٌ ا ڂ
ٳ
باـرل ٜٗٓٚا ٙعٔ ايػسٿ ٜٚٳ ٹععڂ٘  ،ست ٢ٳٜتٳٳبٝٻٔ دػٍٛٴ ايعاملڇ عً ٢غرل ، ٙ٭ٕٻ ايعايٹِٳ إمنا ٳ ٜٵدػٴٌٴ عً ٢ايطًڀإ
يريو  ،ؾإذا نإ ؾٗ ٛايؿكٌٴ اير ٫ ٟبعد ٙؾځكٵٌٷ.اٖع
ٚأػسز ضبط ابٔ اؾٛشٟٿ يف (اؾًٝظ ايؿاحل) ) (3بطٓد ٙإىل أب ٞشزع ١ايساشٟٿ قاٍ  :ضأيتٴ أمحد
بٔ سٓبٌ عٔ إضشام بٔڇ زاٖٴٜٛٳ٘ ؟ ؾكاٍ  :أْا ڂأضٵځأٍٴ عٔ إضشامٳ  ،إمنا ٜٳٓبػ ٞإٔ ٜٴطأٍٳ إضشام عين !
ؾكًتٴ ٜ :ا أبا عبد اهلل مل أڂ ڇزدٵ ب٘ يف اؿدٜح ٚ ،إمنا أزدتٴ دػٛي٘ عً ٢ايط٬طني ٚځأػٵر ٙأَٛاهلِ.
ٌ عًٜٚ ، ِٗٝأ ٴػرٴ أَٛاهلِ ٜٚٳدع ِٖٛإىل ايطٓٔ ٜٚٴعًُِِّٗ إٜاٖا  ،ؾځسٴمبا ٴٜٵجٹٓٞٳ عً٢
قاٍ أمحد ْ :ٳعٳِ ٳ ٜٵدػٴ ٴ
ٚاسد ستٜٛ ٢يډ ٢عًَ ٢د١ٜٓٺ  ،ؾٝدع ٛايٓاع إىل ايطٓ ، ١ؾٝه ٕٛا٭دسٴ نً٘ ٱضشام.اٖع
ٚقد تكدّ ذٹنس مجاع َٔ ١ايطًـ ؾعًٛا ذيو .
ٚا ٵضتٹكؿا ٤ذٹنڃ ڇس َٳٔٵ دػٌ عً ٢ايط٬طني َِٓٗ ٜڀ: ٍٛ

(( )1ف.)74
(.)75/1( )2
(( )3فْ ، )144كًت٘ بتؿسف ٜطرل.
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َِٓٗ  :ابٔ أب ٞي: ٢ًٝ
قاٍ ايرٖيب يف (املٝصإ) ) : (1عبد ايسمحٔ بٔ أب ٞيَ ٢ًٝٹٔ أ ١ُ٥ايتابعني ٚثكاتِٗ .ذنس ٙاي ٴعكځ ٝٹًٞټ يف
سبٳ أَساٚ .٤بٹ ٹُجٵٌڇ ٖرا  ٫ٴ ٜځًٝٻٔٴ ايجك. ١اٖع
 ٞؾ : ٘ٝنإ ؾا ٹ
نتاب٘ ) (2ٴَتٳعٳًِّكاڄ بك ٍٛإبساٖ ِٝايٓٻؼٳعٹ ٿ
ٖ ٞرا.
ٚقد تٳعٳذٻب ايع ١َ٬ابٔ َؿًض يف (اٯداب ايػسعَ (3) )١ٝٹٔ ؾٹعٵٌڇ اي ٴعكځ ٝٹً ٿ
قًتٴ  :ٴْكٹٌٳ عٔ إبساٖ ِٝايٓٻؼٳ ٹعٞٿ دػٛي٘ عً ٢ا٭َساٚ ، ٤قبٛي٘ ٖداٜاِٖ ! ٚضٝأت. ٞ
ٚقد أػسز اي ځؿطٳٛڇٟټ يف (املعسؾٚ ١ايتازٜؽ) ) (4إٔٻ ابٔ أب ٞي ٢ًٝقاٍ َ :ٳ ٵٔ عٳ ٳسؾځ٘ٴ ايطًڀإٴ بٹٳب ځًدٺ ؾٗ ٛعبد.
 : َِٗٓٚإبساٖ ِٝايٓٻؼٳ ٹعٞټ
أػسز ابٔ ضعد يف (ايڀبكات) ) (5عٔ ابٔ ع ٕٛقاٍ :
نإ إبساٖٜ ِٝات ٞايطًڀإ ؾٝطځأڂيٗٴِٴ اؾٛا٥ص.
ٚأػسز – أٜكاڄ – يف (ايڀبكات) ) (6عٔ ايع ٤٬بٔ شٖرل ا٭شدٚ – ٟثك٘ ابٔ َعني – قاٍ :
ـ دزِٖ ،
سًڃٛإٳ  ،ؾځشٳ ٳًُځ٘ٴ عً ٢بٹ ٵس ٳذٚٵٕڈ ٚ ،نځطا ٙأثٛابڄا ٚ ،أعڀاٙٴ أي ٳ
ځقدٹّٳ إبساِٖٝٴ عً ٢أځب ٖٛٚ ٞعً ٢ٴ
ځؾكځٹبًځ٘ٴ.

(.)584/1( )1
( )2ايكعؿا.)778،777/1(٤
()458/1( )3
(.)442/1( )4
(.)117/6( )5
(.)177/6( )6
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ٚأػسز اي ځؿطٳٛڇٟټ يف (املعسؾٚ ١ايتازٜؽ) ) (1عٔ اؿطٔ بٔ عُس ٚاي ڂؿكځ ٝٹُٞٿ عٔ إبساٖ ِٝايٓٻؼٳ ٹعٞٿ أْٻ٘
نإ ٜػذل ٟايٛٳشٻ ٚٴٜطٳ ٿُٓٴ٘ٴ ٜٚ ،ٴٗد ٜ٘إىل ا٭َسا.٤
َ : َِٗٓٚڀ ٿسفٴ بٔ عبد اهلل بٔ ايػٿؼرلڇ :
أػسز ابٔ ضعد يف (ايڀبكات) ) ٚ (2اي ځؿطٳٛڇٟټ يف (املعسؾٚ ١ايتازٜؽ) ) (3عٔ غځ ٕ٬ٝبٔ دسٜس قاٍ :
نإ َڀسٿف ٜٳًبٳظ ايبٳساٹْظٳ ٚاملڀازف ٜٚ ،سنب اـٜٚ ، ٌٝٳػٵػ ٢ايطًڀإ ٚ ،يهٓٻو نڂٓتٳ غرا أؾڃكٝتٳ
إي ٘ٝأؾڃكٳٝتٳ إىل قڂ ٻس٠ٹ عنيڈ.
ٚأػسز ابٔ عبد ايدل يف (اؾاَع) ) ، (4عٔ أب ٞبهس بٔ عبد ايسمحٔ بٔ اؿازخ بٔ ٖػاّ  ،قاٍ :
ؼٳت ٹًطڂ بايطًڀإ
س ٳطبٺ ٜص ٜ٘ٓب٘  ،أ ٚيٹر ٟدٜٔڈ ٜٳطٛعٴ بب د ، ٜ٘ٓأ ٚيٹُٳٔٵ ٜٳ ٵ
اي ٹعًڃِٴ يٛاسد َٔ ث٬ث : ١يٹر ٟٳ
ٜٚٳدػٌٴ إي ٘ٝٴٜتٵشٹؿڂ ٴ٘ بعًُ٘ ٜٓٚؿع٘ ب٘.
قاٍ  ٫ٚ :أعًِ أسداڄ مجع ٖر ٙاـ ٍ٬إ ٫عس ٠ٚبٔ ايصبرل ٚعُس بٔ عبد ايعصٜص  ،ؾهُٖ٬ا مجع اؿطب
ٚايدٚ ٜٔكايڀ ١ايطًڀإ.
ٚقد دػٌ ابٔ َعني عًَ ٢سٚإ بٔ َعا.(5) ١ٜٚ
ٚدػٌ ايًٝح بٔ ضعد عً ٢أب ٞدعؿس املٓؿٛز.
قاٍ ايًٝح  :ملا ٳ ٚٻد ٵعتٴ أبا دعؿس ببٝت املكدع قاٍ :
(.)624/1( )1
(.)244/7( )2
(.)82/1( )3
(.)286/2( )4
(ٜٓ )5عس ( :املعسؾٚ ١ايتازٜؽ) يًؿط.)272/7( ٟٛ
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ت َٔ غدٻ ٠عكًو ٚ ،اؿُد هلل اير ٟدٳعٳٌٳ يف زٳعٝيت َجًځو ).(1
أعٵذٳبين َا زأٵ ٜٴ
ٚدػٌ ابٔ أب ٞذ٥ب عً ٢ايطًڀإ  ،ؾأَس .(2) ٢ْٗٚ
ٚنرا ضعد بٔ إبساٖ.(3) ِٝ
ٚدػٌ – أٜكاڄ – عبد اهلل بٔ عبد ايسمحٔ ا٭ْؿاز ٟأب ٛطٛاي – ١قاق ٞاملد ١ٜٓيعُس بٔ عبد ايعصٜص ). (4
قاٍ اٱَاّ َايو  :نإ زد٬ڄ ؾاؿاڄ ٜدػٌ عً ٢ايٛاي ٞؾٝهًُ٘ يف ا٭َس ٜٓٚؿش٘ يف املػٛزٜ ٫ٚ ، ٠سؾل
ـ عٓ٘ غ٦ٝڄا َٔ اؿل ٴٜهځًُِّ٘ .قاٍ ٚ :غرل َٔ ٙايٓاعڇ ٳٜؿڃسٳمٴ إٔٵ ٜٴكٵسٳبٳ ).(5
ي٘ ٜ ٫ٚه ټ
ٚدػٌ زؾاع ١بٔ غداد ايؿٹتٵٝاْ ٞعً ٢املؼتاز بٔ أب ٞعبٝد ).(6
ٖٚهرا مجع غؿرل ٜ ،تعرز سؿسِٖ  .بٌ قاٍ ابٔ ايٛشٜس َٚ :ٳٔ ځنجٴسٳت َڀايعت٘ يً ٿػٝٳس ٚا٭ػباز
عٳسٳف َٹٔ ٖرا نجرلاڄ.اٖع ).(7
ٚأدي ٤٫٪ٖ ١تكدٻَت  ٖٞٚ ،يف غا ١ٜايٛقٛغ.

(()1املعسؾٚ ١ايتازٜؽ) (.)267/2
( )2املؿدز ايطابل (.)686/2
(ْ )3ؿظ املؿدز.
(( )4تٗرٜب ايهُاٍ) (.)127/25
(()5املعسؾٚ ١ايتازٜؽ) (.)674/1
(()6املعسؾٚ ١ايتازٜؽ) (.)291/7
(( )7ايعٛاؾِ َٔ ايكٛاؾِ) (.)122/8
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القول الثاني :
املهع مو الدخول على اخللفاء والوالة واألمراء
قاٍ ابٔ َؿًض يف (اٯداب ايػسع: (1) )١ٝ
ٖٚرا زأ ٟمجاع َٔ ١ايطًـ ٚ ،ن َِٗ٬يف ذيو َػٗٛز : َِٗٓ :
ضٴٛٳٜد بٔ غځ ځؿًځٚ ، ١طاٚٚع ٚ ،ايٓٻؼٳ ٹعٞټ ٚ ،أب ٛساشّ ا٭عسز ٚ ،ايجٛزٟټ ٚ ،ايؿك ٌٝبٔ عٝاض ٚ ،ابٔ
املبازى ٚ ،داٚد ايڀاٚ ، ٞ٥عبد اهلل بٔ إدزٜظ ٚ ،طاٱَاّ أمحدصٚبػس اؿايف ٚ ،غرلِٖ.اٖع
قًتٴ  :دا ٤ذيو عٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب ٚابٔ َطعٛد ٚسرٜؿ ١بٔ ايُٝإ ٚأب ٞذزٍّ – زق ٞاهلل
عِٓٗ – ٖٚٚب بٔ َٓب٘ ٚ ،محاد بٔ ضًُٚ ، ١اؿطٔ ايبؿسٚ ، ٟأب ٞق٬ب١ځ ٚغرلِٖ.
أَا اؿطٔ ٚ ،إبساٖ ِٝايٓؼع ٞؾكد دا ٤عُٓٗا قٍٛٷ آػس نُا تكدّ يف ذنس اجملٝص.ٜٔ
ؾٗرا ٚمَ ٙٛؿدامٴ نًُ ١ايع ١َ٬ابٔ َؿًض يف (اٯداب ايػسع (2) )١ٝعٓدَا ذنس بعض نًُات
ايتشرٜس َٔ ايدػ ٍٛعً ٢ايط٬طني عٔ بعض ايطًـ  ،قاٍ :
ٖٚرا عً ٢ضب ٌٝايٛزع ٚ ،قد ضبل عٔ بعكِٗ ؾعٌ ذيو.اٖع
ٚقد أػسز ايبٗٝك ٞيف (ايػټعٳبٹ) ) (3عٔ عًٞٿ بٔ أب ٞطايب  أْ٘ قاٍ  ( :اتٻكٛا أبٛاب
ايط٬طني).

(.)458/7( )1
(.)459/7()2
(.)49/7( )3
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ٚأػسز ايبٗٝك – ٞأٜكاڄ – يف (ايػعب) )ٚ ، (1ابٔ عبد ايدل يف (داَع بٝإ ايعًِ ٚؾكً٘) ) (2عٔ
اؿطٔ قاٍ  :قاٍ ابٔ َطعٛد  ( :إٕٻ عً ٢أبٛاب ايطًڀإ ٹؾتٳٓاڄ نځُٳبازىٹ اٱبٌ  ٫ ،تؿٝبٛا َٹٔ دْٝاِٖ غ٦ٝاڄ
إ٫ډ أؾابٛا َٔ دٜٓهِ َجً٘ ).
ٚأػسز ابٔ أب ٞغٝب ١يف (املؿٓـ) )ٚ ، (3ايبٗٝك ٞيف (ايػعب) ) (4عٔ ضًُ ١بٔ قٝظ قاٍ :
يكٝتٴ أبا ذزٍّ  ،ؾكاٍ ٜ ( :ا ضًُ ١بٔ قٝظ ث٬خ قد سؿعتٴٗا  ٫ :ػُع بني ايكسا٥س ؾإْو ئ تعدٍ ٚيٛ
ؾتٳ  ٫ٚ ،تعٌُ عً ٢ايؿدق ١ؾإٕٻ ؾاسب ايؿدق ١شا٥دٷ ْاقـ  ٫ٚ ،تٳػٵؼٳ ذا ضًڀإ ؾإْو ٫
سٳ ٳس ٵ
تٴؿٝب َٔ دْٝاِٖ غ٦ٝاڄ إ ٫أؾابٛا َٔ دٜٓو أؾكٌ َٓ٘ ).
ٚأػسز أبْ ٛع ِٝيف (اؿًٚ ، (5) )١ٝايبٗٝك ٞيف (ايػعب) ) (6إٔٻ ٖٚب بٔٳ َٓبٿ٘ٺ قاٍ يعڀا٤
اـساضاْ: ٞ
( ...ؾإٜاى ٚأبٛاب ايط٬طني  ،ؾإٕٻ عٓد أبٛابِٗ ؾتٓاڄ نُبازى اٱبٌ  ٫ ،تٴؿٝب َٔ دْٝاِٖ غ٦ٝاڄ إ ٫أؾابٛا
َٔ دٜٓو َجً٘ ).
ٚأػسز ابٔ عبد ايدل يف (داَع بٝإ ايعًِ ٚؾكً٘) ) (1عٔ أٜٛب ايطؼتٝاْ ، ٞقاٍ  :قاٍ ي ٞأبٛ
ق٬بٜ ( : ١ا أٜٛب اسؿغ عين ث٬خ ػؿاٍ  :إٜاى ٚأبٛاب ايطًڀإ ٚ ،إٜاى ٚفايط ١أؾشاب ا٭ٖٛا، ٤
و ؾإٕٻ ايػٓ َٔ ٢ايعاؾ.) ١ٝ
ٚايصّ ضٛق ځ
()49/7( )1
(.)267/2( )2
(.)177/25( )3
(.)49/7( )4
(.)74 -19/4( )5
(.)49/7( )6
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ٚأػسز ايؿط ٟٛيف (املعسؾٚ ١ايتازٜؽ) )ٚ ، (2ابٔ عطانس يف (تازٜؽ دَػل) ) (3عٔ قٳُٵسٳ ٠بٔ
زبٝع ، ١عٔ زدا ٤بٔ س ، ٠ٛٝقاٍ :
( نإ اؿطٔ ٜٳذ٤ٞٴ إىل ايطًڀإ ٜٚٳعٝبٴِٗ ٚ ،نإ ابٔ ضرل ٫ ٜٔجي ٤ٞإيٜ ٫ٚ ِٗٝعٝبِٗ ).
 َٔٚيڀٝـ َا ٜرنس ٖآٖا عٓد ذنس ابٔ ضرل T ٜٔأْٻ٘ ضٴذٹٔٳ يف دٳ ٜٔعً ٘ٝمل ٜٴٛؾ٘ .
قاٍ عبد اؿُٝد بٔ عبد اهلل بٔ َطًِ بٔ ٜطاز  :إٕٻ ايطٻذٻإ قاٍ ٫بٔ ضرل : ٜٔإذا نإ ايً ٌٝؾاذٖب إىل
أًٖو  ،ؾإذا أؾبشتٳ ځؾتٳعاٍٳ .
قاٍ ابٔ ضرلٚ ٫ ( : ٜٔاهلل  ٫ ،أن ٕٛيو عٳْٛاڄ عً ٢ػٝاْ ١ايطًڀإ ).
أػسد٘ اـڀٝب يف (تازٜؽ بػداد) )ٚ ، (4عٓ٘ ابٔ عطانس يف (تازٜؽ دَػل) ). (5
ٖهرا ؾًٝهٔ ايتٻعبد هلل بايطُع ٚايڀاع ١ي ٠٫ٛا٭َس يف ايعطس ٚايٝطس ٚ .أ ٜٔايٓاع ايّٛٝٳ َٔ ؾعٌ ابٔ
ضرلٖ ٜٔرا؟
قًتٴ  :قد داَ ٤ا ٜٴؿٝد إٔٻ ابٔ ضرل ٜٔنإ ٜأت ٞايطًڀإ ؾٝأَس . ٢ٜٗٓٚ
أػسز ابٔ عطانس (يف تازٜؽ دَػل) ) (6عٔ ٖػاّ بٔ سطإ قاٍ َ :ا زأٜتٴ أسداڄ أؾًب عٓد
ضًڀإ َٔ قُد بٔ ضرل. ٜٔ
(.)264/2( )1
(.)64/1( )2
(.)114/57( )3
(.)774/5( )4
(.)118/57( )5
(.)114/57( )6
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ٖر ٙمناذز َٔ نًُات ايطًـ يف ذيو ٚ ،قد اضتكؿ ٢طسؾاڄ َٓٗا ايطٛٝط ٞيف نتاب٘ ( َا زٚاٙ
ا٭ضاطني يف عدّ اجمل ٤ٞعً ٢ايط٬طني ).
ٚنًٗا َبٓ ١ٝعً ٢قٛي٘  ...( شَٳٔ أ ٣أبٛاب ايط٬طني اؾتٴنت ).
ٚنٌ ٖر ٙاٯثاز َٚا يف َعٓاٖا ٜٓبػ ٞإٔ تتً ٢عً ٢عًُا ٤ايط ٤ٛأٌٖ ايدْٝا  ،اير ٜٔاؽرٚا ايعًِٳ
ٚض١ًٝڄ ؾُع ايدْٝا  ٌْٝٚ ،ايس٥اضاتٜٓ ...عس ٕٚإىل َا ٜٳدػٴٌٴ عً َٔ ِٗٝس ٠ٚ٬ايدْٝا ٚشٜٓتٗا ٚعً ٛاملهاْ١
ؾٗٝا  ،د ٕٚايٓعس إىل َا ٜكذلؾ َٔ ْ٘ٛعؿٝإ اهلل تعاىل ٚ ،إقاع ١سدٚدٚ ، ٙإُٖاٍ أٚاَسٚ ، ٙتصٜني
ايباطٌ ٚاٱعاْ ١عًٚ ، ٘ٝايطهٛت عٔ املٓهس ٚعدّ املبا ٠٫بتػٝرل.ٙ
قاٍ ايع ١َ٬ابٔ زدب اؿٓبً – ٞزمح٘ اهلل تعاىل ): – (1
ٖ َٔٚرا ايباب أٜكاڄ – أ ٟطًب ايعًِ يًس٥اض ١عً ٢اـًل ٚايتعاظِ عً – ِٗٝنساٖ١ڂ ايدػ ٍٛعً٢
املًٛى ٚايدټْٛٿ َِٓٗ  ٖٛٚ ،ايباب ايرٜ ٟدػٌ َٓ٘ عًُا ٤ايدْٝا إىل ْ ٌٝايػسف ٚايسٜاضات ؾٗٝا ...
 َٔٚأععِ َا خيػ ٢عًَ ٢ٳٔ ٜٳدػٌ عً ٢املًٛى ايعًُ١ٹ إٔ ٜٴؿدٿقِٗ بهربِٗ ٜٚٴع ِٗٓٝعً٢
ظًُِٗ ٚي ٛبايطهٛت عٔ اٱْهاز عً ، ِٗٝؾإ ٻٕ َٳٔ ٜٴسٜدٴ بدػٛي٘ عً ِٗٝايػسف ٚايس٥اض ٖٛٚ ١سسٜـ
سطٻٔٳ هلِ بعض أؾعاهلِ ايكبٝش ١تكسباڄ إي ، ِٗٝيٝٴشطٿٔ
عًُٗٝا  ٫ٴ ٜڃكدٹّٴ عً ٢اٱْهاز عً ، ِٗٝبٌ زمبا ٳ
َٛقؿ٘ عٓدِٖ ٜٚ ،طاعد ٙٚعً ٢غسق٘..
ٚقد نإ نجرل َٔ ايطًـ  ٕٜٛٗٓعٔ ايدػ ٍٛعً ٢املًٛى ملٔ أزاد أَٵسِٖ باملعسٚف  ِْٗٝٗٚعٔ املٓهس أٜكاڄ.
ٚممٔ ْٗ ٢عٔ ذيو عُس بٔ عبد ايعصٜص ٚ ،ابٔ املبازى ٚ ،ايجٛزٚ ، ٟغرلِٖ َٔ ا٭. ١ُ٥
ٚقاٍ ابٔ املبازى  :يٝظ اٯَس ايٓاٖ ٞعٓدْا َٔ دػٌ عً ِٗٝؾأَسِٖ ْٗٚاِٖ  ،إمنا ايٓاَٖ ٞٳٔڇ اعتصهلِ.

( )1يف غسغ سدٜح َ ( :ا ذ٥بإ دا٥عإ  ، )...املڀبٛع يف ساغ ( ١ٝداَع بٝإ ايعًِ ٚؾكً٘ ) (.)278/2
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ؼٝٿٌ يٲْطإ إذا نإ بعٝداڄ عِٓٗ
ٚضبب ٖرا َا خيػ َٔ ٢ؾتٓ ١ايدػ ٍٛعً ، ِٗٝؾإٕٻ ايٓؿظ قد تٴ ٳ
أْ٘ ٜأَسِٖ ٜٗٓٚاِٖ ٜٚػًغ عً ، ِٗٝؾإذا غاٖدِٖ قسٜباڄ َايتٹ ايٓؿظ إي ، ِٗٝ٭ٕٻ قب ١ايػسف نآَ ١يف
ايٓؿظ ٚ ،يريو ٜدآِٖٗ ٬ٜٚطؿِٗ ٚ ،زمبا َاٍ إيٚ ِٗٝځأسٳبٻِٗ  ٫ٚ ،ضُٝا إ ٵٕ ٫طؿٚ ٙٛأنسَٚ ٙٛقځبٹٌٳ
ذيو َِٓٗ  .اٖع بتؿسف
تيبيُ :
َٳٔ نځسڇٳَ ٙٹٔ ايطًـ ايدػ ٍٛعً ٢املًٛى ٚا٭َساٚ ٤أغًغ يف ذيو  ،ؾٜ ٬عين تطٜٛؼ اـسٚز
ت عً ٘ٝ٭ ٻٕ َٳٔ
د ٹًٞپ عٓد أٌٖ ايعًِ ٚط٬ب٘  ،إمنا ْٳٻب ٵٗ ٴ
عً ، ِٗٝأ ٚاٱعاْ ١عً ٢غل عؿا ايڀاعٚ . ١ذيو ٳ
قٌٻ ْؿٝب٘ َٔ ايعًِ ٚقعـ عكً٘ عٔ إدزاى َعاْ ٞن ّ٬ايطًـ قد ٜعٔ بِٗ ذيو ايعٔ ايط. ٤٢ٝ
٫ٚضت٦ؿاٍ ٖر ٙايٛضٛض ١أضٛم ٖرا ا٭ثس :
أػسز ابٔ أب ٞغٝب ١يف (املؿٓـ) ) (1عٔ عُس بٔ اـڀاب  قاٍ  ( :إْٗا ضته ٕٛأَساٚ ٤عٴُٻاٍ
ؾٴشٵبتِٗ ؾتَٓ ، ١ؿازقتِٗ نؿس ).
ْٚطب٘ يف (نٓص ايعُاٍ) ) (2إىل ابٔ ايٓذٻاز بًؿغ ٜ ( :ه ٕٛبعد ٟأَسا٤ٴ ؾٴشٵبتِٗ بَٚ ، ٤٬ؿازقتِٗ
نؿس ).
ٚأػسد٘ أب ٛعُس ٚايداْ ٞيف (ايطٓٔ ايٛازد ٠يف ايؿنت) ) (3بًؿغ ٜ ( :ه ٕٛعًٝهِ أَساَ ٤تابعتِٗ
قَٚ ، ٍ٬ؿازقتِٗ يف ايؿٚ ٠٬اؾٗاد ٚاؿر نؿس ).
قًتٴ ٜ :عين نؿساڄ د ٕٚنؿس .
ٚقٛي٘ (َ ٚتابعتِٗ قٜ )ٍ٬عين َ :تابعتِٗ يف ايػس .
(.)78/25( )1
(.)289/22( )2
(.)797/1( )3
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فصل
ٚمجٝع َا ٚزد عٔ ايطًـ يف ذّٻ اجمل ٤ٞإىل ايطًڀإ  ،ؾإمنا ٖ ٛيف ايطًڀإ اؾا٥س ايعامل  ،أَا
ض٬طني ايعدٍ ؾ ٬ٳٜٳتٳٓ ٻصٍٴ عً ِٗٝغ َٔ ٤ٞذيو ايبت. ١
قاٍ اؿاؾغ ابٔ عبد ايدل – زمح٘ اهلل تعاىل – بعد إٜساد ن ّ٬ايطًـ يف ذيو  ،ؼت باب [ ذّ
ايعامل عًَ ٢داػً ١ايطًڀإ ايعامل ] (: )1
َعٖٓ ٢را ايباب نً٘ يف ايطًڀإ اؾا٥س ايؿاضل  ،ؾأَا ايعدٍ َِٓٗ ايؿاقٌ ؾُداػًت٘ ٚزٜ٩ت٘ ٚعْ٘ٛ
عً ٢ايؿ٬غ َٔ أؾكٌ أعُاٍ ايبٹس .
دًډ١ڂ ايعًُاَ ٤جٌ  :عس ٠ٚبٔ ايصبرل ٚطبكت٘ ٚ ،ابٔ
أ ٫تس ٣أ ٻٕ عُس بٔ عبد ايعصٜص إمنا نإ ٜؿشب٘ ٴ
غٗاب ٚطبكت٘ ٚ ،قد نإ ابٔ غٗاب ٜدػٌ عً ٢ايطًڀإ عبد املًو ٚبٓ. ٘ٝ
ٚنإ ممٔ ٜدػٌ إىل ايطًڀإ  :ايػعيبټ ٚ ،قځبٝؿٳ١ڂ بٔ ذٜ٩ب )ٚ ، (2زدا ٤بٔ س ٠ٛٝايهٓدٚ ، ٟأبٛ
املكداّ ٚنإ ؾاق٬ڄ عاملاڄ ٚ ،اؿطٔ ٚ ،أب ٛايصْاد َٚ ،ايو بٔ أْظ ٚ ،ا٭ٚشاعٚ ، ٞايػاؾع، ٞ
ٚمجاعٜ ١ڀ ٍٛذنسِٖ .
ٚإذا سكس ايعامل عٓد ايطًڀإ غٹبٽا ؾُٝا ؾ ٘ٝاؿادٚ ، ١قاٍ ػرلاڄ ٚ ،ٳْ ځڀلٳ بٹ ٹعًڃِڈ نإ سطٓاڄ ٚ ،نإ
يف ذيو زقٛإ اهلل إىل ًٜ ّٜٛكا. ٙ
( )1يف نتاب٘ (داَع بٝإ ايعًِ ٚؾكً٘)(.)285/2
( )2يف طبع( ١اؾاَع) ٚ :قبٝؿٚ ١ابٔ ذٜ٩ب  ٖٛٚ .ػڀأ .
ٚؾبٝؿ ١بٔ ذٜ٩ب بٔ سًشً . ١نإ آثس ايٓاع عٓد عبد املًو بٔ َسٚإ ٚ ،نإ عً ٢ػامت عبد املًو ٚ ،نإ ايدلٜد إي ٘ٝؾهإ ٜكسأ ايهتب إذا
ٚزدت ثِ ٜدػًٗا عً ٢عبد املًو ؾٝؼدل ٙمبا ؾٗٝا  ،نإ ٭ب ٘ٝؾشبٚ ، ١نإ ثكَٓ٪َ ١ڄا نجرل اؿدٜح  .اٖع َٔ (ايڀبكات) ٫بٔ ضعد (.)276/5
قاٍ ابٔ غٗاب ايصٖس : ٟنإ قبٝؿ ١بٔ ذٜ٩ب َٔ عًُاٖ ٤ر ٙا٭َٜ . ١ٴٓعس (ضرل أع ّ٬ايٓب.)187/41()٤٬
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ٚيهٓٗا فايظٷ ايؿتٓ١ڂ ؾٗٝا أغًب ٚ ،ايط١َ٬ڂ َٓٗا تسىڂ َا ؾٗٝا  .اٖع
ٚقاٍ ابٔ َؿًض يف (اٯداب ايػسع: (1) )١ٝ
ٚأَا ايطًڀإ ايعادٍ ؾايدػ ٍٛعًَٚ ٘ٝطاعدت٘ عً ٢عدي٘ َٔ أدٌ ايكسبٚ ...عً ٢نٌ ساٍ ؾايط١َ٬
اٱْكڀاع عِٓٗ  ،نُا اػتاز ٙأمحد ٚنجرل َٔ ايعًُا . (2) ٤اٖع
ٚقاٍ ضبط ابٔ اؾٛش ٟيف (اؾًٝظ ايؿاحل) ): (3
إٕٵ نإ – ايطًڀإ – عد٫ڄ َٓؿؿاڄ ٜٳكؿد اؿل ٜٚعٌُ بايػسع  ،ؾٚ ٬د٘ يًبعد عٓ٘  ،إ ٫ملػػٍٛڈ بٓؿط٘
ـ َٹٔ تٳُين ايدْٝا  ،أ ٚغرل ذيو َٔ اٯؾات اييت تٴٛدب ايبعد  .اٖع
ٚ ،ػا ٥ٺ
قًتٴ  :مٔ عُد اهلل تعاىل يف ٖر ٙايب٬د – املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد – ١ٜأداّ اهلل عصٖا ٚؾؼسٖا ،
ؼت  ١ٜ٫ٚعادي ، ١ايد ٖٛ ٜٔاؿانِ عً ٢اؾُٝع ٚ ،أًٖ٘ َٴ ځكدٻزَ ٕٚكدٻَْ . ٕٛطأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜدِٜ
عًٓٝا ْعُ٘ ظاٖسٚ ٠باطٓٚ ، ١إٔ ٜهؿٓٝا غس ا٭غساز ٚ ،إٔ ٜ ٫بدٍ أسٛايٓا إىل ض. ٤ٛ
ٚقد أدزنٓا عًُاْ٤ا ايٓاؾشني ايؿادقني نأَجاٍ ايػٝؽ عبد ايعصٜص بٔ باش ٚ ،ايػٝؽ عبد اهلل بٔ
محٝد ٜ ،دػً ٕٛعًًَٛ ٢نِٗ ْ ،اؾشني ؾادقني ٖٚ ،هرا نإ َٳٔ قبًِٗ َٔ ايعًُا : ٤ايػٝؽ قُد بٔ
إبساٖ ِٝآٍ ايػٝؽ ٚ ،ايػٝؽ ضعد ايعتٝل ٚ ،ايػٝؽ ضًُٝإ بٔ ضشُإ ٚ ،ايػٝؽ عبد اهلل بٔ عبد ايعصٜص
ايعٓكسٖٚ ، ٟهرا ضا٥س عًُا ٤ايدع – ٠ٛزمحِٗ اهلل تعاىل أمجعني– .
َٚا أسطٔ َا قاي٘ ايع ١َ٬ابٔ ايٛشٜس ايُٝاْ ٞيف (ايعٛاؾِ) ): (4

(.)459/7( )1
( )2قٛي٘ ٚ( :نجرل َٔ ايعًُا )٤يٝظ عًٚ ٢دٗ٘  ،بٌ مجاع َِٗٓ ١ځؾشٳطٵب.
(( )3ف )298بتؿسف ٜطرل.
(.)121/8( )4
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إمنا ٳععڂِٳ ا ٵضٹتكڃباسٴٓا ملؼايڀ ١ايعًُ ، ١٭ْا مل مٛز إىل كايڀتِٗ  ،ٱقاَتٓا يف ب٬د أ ١ُ٥ايعدٍ ،
ٚاعتٝادْا يسؾكِٗ بٓا ٚ ،عدّ َ٪اػرتِٗ يٓا ٚ ،عؿ ِٖٛإٕ أػڀأْا ٚ ،ؾدلِٖ إٕ دًٗٓا َٚ ،طاقتِٗ يف
سكِٗ ٚبرهلِ ؿكٓا  ،ؾٓشٔ ناملعاؾ ٢ايرٜ ٫ ٟأمل قط ٜ ٫ ،عسف قدز ايعاؾٜ ٫ٚ ، ١ٝدزَ ٟا َع ا٭مل
َٔ ايكسٚز. ٠
ٚي ٛأْا ابتًٓٝا بايد ٍٚاؾا٥س ٠املتعد ، ١ٜيعسؾٓا أعراز َٔ ػايط أ٩ي٦و ايعًُٚ ، ١عسؾٓا َا أؾأِٖ
إىل ذيو سل املعسؾ . ١اٖع
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الفَ ِسقُ بني املدازاة واملداٍية
املڂدازٳا ڂ : ٠ينيٷ ٚضٗٛي١څ يف املعاًَٚ . ١املدآٖ ١نريو َٔ سٝح ايًػ ١عً ٢ايؿشٝض .
يهٔ اؾذلقا يف ايباعح عً ٢ايطٗٛيٚ ١ايًني يف املعاًَ. ١
ؾُٳٔ نإ ايباعح ي٘ عًٗٝا  :تٳ ٳٛػٿ ٞاملؿًشَٚ ، ١ساعا ٠أسٛاٍ َٳٔ ٜٴعاًَِٗ  ،ؾراى َدازا. ٠
َٚٳٔ نإ ايباعح ي٘ عً ٢ايطٗٛيٚ ١ايًني  :تكدِٜٳ ايدْٝا عً ٢ايدٚ ، ٜٔاحملاؾع ١عً ٢سغِّ ْؿط٘
ٚغٗٛاتٗا ،ؾراى َدآٖ. (1) ١
قاٍ اؿه ِٝايذلَر ٟيف (ايؿسٚم َٓٚع ايذلادف) ): (2
ؾاملدازا ٠ؾعٌ قد ْدب اهلل ايعبادٳ إيٚ ، ٘ٝزق ٞبٗا ٚ ،املدآٖ َٞٗٓ ١عٓٗا َ ،رَ ١َٛيف ايػسٜع. ١
ؾهُٖ٬ا َطتعٌُ ؾ ٘ٝايسؾل ٚايتًڀـ ٚ ،إمنا اؾذلقا يًباطٔ .
ؾاملدازا ٠إذا ٳض ځهتٳ عٔ املٓهس إبكا٤ٶ عً ٢دٚ ٜ٘ٓد ٜٔؾاسب٘  ،٭ٕٻ ؾاسب املٓهس قد زنب ٖٛاٙ
ٚاضتُس عً ٢ذيو ٚغٳسڇ ٳٖتٵ ْؿط٘  ،ؾإذا أزاد إٔ ٴٜٓٵهس عً ٘ٝػاف إٔ ٜ ٫كبٌ َٓ٘  ٫ٚٳٜٓٵذض ؾ ، ٘ٝؾٝصٜد يف
املٓهس ٚايؿطاد  ،٭ٕٻ ايٓؿظ ؾٛدٚ ١يٝظ نٌ ٚقتٺ تكبٌ املٛعع ، ١ؾٝشتاز إىل إٔ ٜتشٝٻٔ ٚقتٳ قبٛهلا
ٜٚتًڀـ هلا ٜٚ ،ه ٕٛساذقڄا يف ذيو  ...إىل إٔ قاٍ :

(ٜ )1ٴٓغ َ( :عذِ َكاٜٝظ ايًػ٫ )١بٔ ؾازع ((ٚ ، )748/6يطإ ايعسب) (.)155/24
( )2ف .68
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ؾايؿسم بني املدازاٚ ٠املدآٖ: ١
إٔٻ املدازا ٠إٔ تطهت عً ٘ٝعٓد ز ١ٜ٩املٓهس إبكا٤ٶ عً ٢دٜٓو ٚد ٜ٘ٓستٜ ٫ ٢صداد – أ ٟاملٓهس – ؾٗرا َٔ
أدٌ اهلل عص ٚدٌ .
ٚاملدآٖ : ١إٔ تطهت عٓد ز ١ٜ٩املٓهس إبكا٤ٶ عً ٢دٴْٝاى ٚداٖو ٚقدزى ٚأسٛاٍ ْؿطو...
ثِ ذنس اؿه – ِٝزمح٘ اهلل تعاىل – َطأي ١كايڀ ١ؾاسب املٓهس ٚ ،إٔٻ قًٛب كايڀ ِٗٝعً٢
ؾٓؿني :
ددٴ
ؾٓـ قًٛبِٗ ًَ ١٦ٝبايػٗٛات  ،ؾًُا ٚانځًٛا أؾشاب املٓهس ٚغازبٚ ِٖٛػايڀ ِٖٛذٳ ٳٖبٳ ايٛٳ ٵ
ددٴ ٚايٓٿؿاز َٔ قًٛبِٗ ٚ ،دا٤ت
اير ٟيف قًٛبِٗ  ،ؾځطايځُٚ ، ِٖٛنأِْٗ زقٛا عِٓٗ  ،ځؾ ٳر ٳٖبٳ ايٛٳ ٵ
ا٭يؿٚ ١املطامل. ١
قاٍ اؿه ِٝيف ايؿٓـ ايجاْ: ٞ
ٚأَا ايكًٛب اييت ػًت َٔ ايػٗٛات  ،ؾإمنا ٚانځًٚ ِٖٛغازٳبٚ ِٖٛػايځڀ ِٖٛعً ٢املدازا، ٠
ٚقًٛبِٗ ْاؾس ٠عِٓٗ .
أ ٫تس ٣إٔٻ أؾشاب زض ٍٛاهلل  ناْٛا ٜدػً ٕٛعً ٢أَسا ، ِٗ٥ؾٛٝانًٜٚ ِْٗٛػازبِْٗٛ
ٚخيايڀِْٗٛ؟
َِٓٗ َٳٔ ٜٳدػٌ عً ٢اؿځذٻاز ٚ ،املؼتاز– ابٔ أب ٞعبٝد– ٚعًٜ ٢صٜد بٔ َعا ، ١ٜٚؾٳٝكڃبٳًٕٛ
بٹسٻِٖٜٚ ،ٴؼايڀ ِْٗٛيف أَٛزِٖ .
َِٓٗ  :ابٔ عُس ٚ ،ابٔ عباع ٚ ،أْظ بٔ َايو ٚ ،اؿطٔ ٚ ،اؿطني َ ٹٔ قځبٵٌٴ.
 َٔٚايتابعني َ :جٌ اؿطٔ ٚ ،ابٔ ضرلٚ ، ٜٔقُد بٔ ٚاضع ٚ ،غسٜض ٚ ،عًكُٚ ، ١ا٭ضٛد ،
ٚعبٝدَٚ ،٠ڀسف بٔ عبد اهلل ٚ ،عاَس بٔ عبد اهلل ٚ ،ايػعيب ٚ ،إبساٖ ِٝايٓؼعٚ ، ٞندلا ٤ايتابعني.
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ؾهاْٛا ٜ ٫ٳ ٵُتٳٓع ٕٛعٔ غٹػٵٝاْٹِٗ ٚايكځب ، َِٗٓ ٍٛؾإمنا ؾعًٛا ذيو عً ٢ايتدازٚ ٟايتآيـ ٚإقاَ١
اؿكٛم  ٫ ،عً ٢املدآٖٚ ١كاتً ١ايدْٝا بايد. ٜٔ
ؾإٕ زأٚا َٓهسڄا ځغٝٻس ٙٚبأيڀـ ايٛٴد ٙٛإٕ قدزٚا عًٚ ، ٘ٝإٕٵ مل ٜكدزٚا عً ٘ٝځأػٻس ٙٚإىل ٚقت .
ز ٟٚيٓا عٔ ابٔ عُس  :أْ٘ دػٌ عً ٢اؿذاز َٚع٘ ابٓ٘ ضامل  ،ؾذ٤ٞٹ بأضرل  ،ؾځځأَٳسٳ اؿځذٻاز ضاملاڄ
سطٳسٳ عٔ ذزاعٚ ، ٘ٝأػر ايطٝـ َٚػ ٢إيٚ ، ٘ٝابٔ عُس
إٔ ٜٳكسب ٴعٳٓكځ٘  ،ؾكاّ ضاملٷ ؾځػٳُٻ ٳس ثٝاب٘  ٚٳ
ٜٓادٜ : ٜ٘ا ضامل ٜ ،ا ضامل  ،ؾٜ ٬ٴذٝب٘  ،ست ٢دْا َٔ ا٭ضرل..
ؾډًٵٝتٳ ايّٛٝٳ ؾ٠٬ځ ايػدا٠ٹ؟ قاٍ ْ :عِ .
ؾكاٍ ٜ :ا ٖرا ځأ ٳ
ؾځسٳدٳ ٳع ٳٚٚٳقٳعٳ ايطٝـ  ،ؾكاٍ ي٘ اؿځذٻازٴ َ :ا يځوځ ؟
قاٍ ضامل  :زلعتٴ ٖرا – ٚأغاز إىل أبٜ –٘ٝك : ٍٛزلعت زض ٍٛاهلل ٜ كَ ( : ٍٛٳٔ ؾً٢
ؼ ٹًٝٳت٘ ). (1
ت ځ٭ػٵؿٹسٳ ذَٻ ١اهلل  ،ؾأَس ٹبتٳ ٵ
ؾډًٵٝتٴ َٚ ،ا نٓ ٴ
ايػدا ٠ؾٗ ٛيف ذَٻ ١اهلل ) ٚ ،قد ضأيتٴ٘  ،ؾكاٍ  :ٳ
ؾاْعس نٝـ ٳت ځً ډڀـٳ ضامل يف ذيو  ،ؾً ٛنإ عٓدَا ٜٳ ٵطٳتكڃٹبًڂ٘ بػرل ٖرا يهإ ځغٝٵ ٳس ٴَ ٵطٳتٵٓهځسڈ إٔ ٜأَٴسٳ
بكسب عٓك٘  ،ؾٝه ٕٛقد دًب اهل٬ى عًْ ٢ؿط٘ ٚ ،عً ٢ضًڀاْ٘  ،ؾأزاْ َٔ ٙؿط٘ ايطُع ٚايڀاع١
يًطًڀإ ٚ ،أزا ٙأْ٘ غرل َطتشل يريو ٚٚ ،عع٘ َٔ اؾٗ ١اييت ْٳذٳعٳ ؾ - ٘ٝأ ٟايٛعغ ، -ؾٗهرا
ايتًڀـ ٚايذلؾل ٚاملدازا ٠يف زد املٓهس عً ٢أًٖ٘  .اٖع

)(2

ٚقاٍ اٯدسٟټ  -زمح٘ اهلل تعاىل -يف نتاب٘ (ايػسبا: (3) )٤
املدازاٜ ٠ٴجاب عًٗٝا ايعاقٌ ٜٚ ،ه ٕٛقُٛداڄ بٗا عٓد اهلل عص ٚدٌ ٚ ،عٓد َٳٔ ٳعكځٌٳ عٔ اهلل عص ٚدٌ .
( )1م ٙٛيف (طبكات ابٔ ضعد)((ٚ ، )296/5تازٜؽ ابٔ عطانس)(.)59/14
(ٜٓ )2عس ( :ؾشٝض ايبؼاز )ٟباب املدازاَ ٠ع ايٓاع  َٔ ،نتاب ا٭دب( .ؾتض)(.)517/24
( )3ف .75
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 ٖٛٚايرٜ ٟداز ٟمجٝع ايٓاع اير ٫ ٜٔٴبدٻ ي٘ َِٓٗ َ َٔٚعاغستِٗ ٜ ٫ ،ٴبايَ ٞا ْكـ َٔ دْٝاٙ
َٚا اٵْٴتٗڇوځ ب٘ َٔ عٹسٵقٹ٘ بعد إٔ ٳ ٜٵطًځِٳ د ، ٜ٘ٓؾٗرا زدٌ نس ِٜغسٜب يف شَاْ٘ .
ٚاملدأٖ ؾٗ ٛايرٜ ٫ ٟٴبايَ ٞا ْكـ َٔ د ٜ٘ٓإذا ضًُت ي٘ دْٝا ، ٙقد ٖإ عً ٘ٝذٖاب دٚ ٜ٘ٓاْتٗاى
عسق٘ بعد إٔ ٳت ٵطًځِٳ ي٘ دْٝا ، ٙؾٗرا ؾٹعٵٌٴ َػسٚزڈ  ،ؾإذا عازق٘ ايعاقٌ ؾكاٍ ٖ :را  ٫جيٛش يو ؾعً٘.
قاٍ ْ :ٴداز. ٟ
ځؾٴ ٝڃهطٹبٛا املدآٖ ١احملسٻَ ١اضِ املدازاٖٚ ، ٠را غًطڅ نبرل َٔ قا ، ً٘٥ؾاعًِ ذيو .
قاٍ اؿطٔ  :املٜ َٔ٪ٴدازٜ ٫ٚ ٟٴُاز ، ٟٳٜٓٵػٴسٴ سهُ ١اهلل  ،ؾإٕٵ قڂٹب ځًتٵ سٳ ٹُدٳ اهلل ٚإٕٵ ٴزدٻتٵ محد اهلل
عص ٚدٌ  .اٖع
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أقشاو خمالطة األمساء

املؼايڀ ١يٹٓ ٌٝغ٤ٞٺ َٔ ايدْٝا عًٚ ٢د٘ٺ ٜٳشٹٌټ
ؼدخ عٔ ٖرا ايكطِ ايع ١َ٬ابٔ ايٛشٜس يف نتاب٘ (ايعٛاؾِ َٔ ايكٛاؾِ) )ٖٚ ، (1را ْـټ نَ٘٬
 ،قاٍ –زمح٘ اهلل تعاىل– :
ايكطِ ا٭ : ٍٚاملؼايڀ ١جملسٻد ايتٓاٍٚڇ مما يف أٜدَ ِٜٗٹٔ بٛٝت ا٭َٛاٍ ٚسكٛم املطًُني  ،ؾٗرا ْكـٷ َٔ
ط إىل َستب ١ايتشس. ِٜ
شڊ
َستب ١ايصٖادٚ ، ٠غٳنيٷ يف أٌٖ ايعًِ ٚايعبادٚ ، ٠يهٓ٘  ٜٓ ٫ٳ
سبٻ ايدْٝا ٚ ،إٕٵ نإ َرََٛاڄ عً ٢اٱط٬م  ،يهٓ٘ ٜٳؼتًـ ؛ ؾُٓ٘ سساّٷ  َ٘ٓٚ ،سٍ٬ٷ ،
ؾإٕٻ ٴ
سبټ اؿساّ َٔ ايدْٝا ٚ ،اٱقساب عٔ ايدٚ . ٜٔأٌٖ ٖرا ٖٴِٴ اير ٜٔٳذَٻُِٗ اهلل تعاىل يف
ؾاؿساّ َٓ٘ ٴ
ايكسإٓ ٚ .سٝحٴ ٜٳ ڇسدٴ ايرٳّټ عً ٢سب ايدْٝا َڀًكاڄ أ ٚعاَٽا  ،ؾاملساد ب٘ ٖرا اؾٓظ  ،بدي ٌٝقٛي٘ تعاىل :
ع َٳٔٵ ٳٜكڂٍٛٴ ٳزٻبٓٳا آٹتٓٳا ؾٹ ٞايدټٵْٝٳا ٳَٚٳا يځ٘ٴ ؾٹ ٞايڃآػٹ ٳس ٹَ ٠ٹ ٵٔ ٳػًځامڈ  .ٳ ٚٹَٵٓٗٴ ٵِ َٳٔٵ ٳٜكڂٍٛٴ ٳزٻبٓٳا آتٹٓٳا ؾٹ ٞايدټٵْٝٳا
( ؾځُٹٔٳ ايٓٻا ڇ
شطٳابٹ ) ط ضٛز٠
ب َٹُٻا ځنطٳبٴٛا ٚٳايًډ٘ٴ ضٳسڇٜعٴ ايڃ ٹ
و ځيٗٴِٵ ْٳؿٹ ٝٷ
س ٳطٓٳ١ڄ ٚٳٹقٓٳا ٳعرٳابٳ ايٓٻازڇ  .أڂٚيځ٦ٹ ځ
س ٳطٓٳ ڄ ١ٳٚؾٹ ٞايڃآػٹ ٳس٠ٹ ٳ
ٳ
ايبكس : ٠اٯٜات  313 -311ص ٚ ،قٛي٘ ٚ ( :ٳأڂػٵسٳ ٣تٴشٹبټٛٳْٗٳا ْٳؿٵ ٷس َٹٔٳ ايًډ٘ٹ ٳٚځؾتٵضٷ قځسڇٜبٷ ) ط ضٛز٠
ت ٳػٝٵسٴ ايسٻاشڇقٹنيٳ)
ايؿـ  :اٯ24 ١ٜص ٚ ،ق ٍٛعٝط ( ٢أځٵْ ڇص ٵٍ ٳع ځًٵٓٝٳا َٳاٹ ٥ٳد ڄَ ٠ٹٔٳ ايطٻُٳا٤ٹ )...إىل ( ٚٳازٵشٴ ڃقٓٳا ٚٳأځٵْ ٳ
ط ضٛز ٠املا٥د : ٠اٯ225 ١ٜص  ،ؾٗر ٙاٯٜات ػاؾ١څ تٴبني تًو ايعَُٛات ٚ ،إٔٻ املرََٛني يف تًو
ايعَُٛات ِٖ اير ٜٔقايٛا  ( :ٳزٻبٓٳا آتٹٓٳا ؾٹ ٞايدټٵْٝٳا ٳَٚٳا يځ٘ٴ ؾٹ ٞايڃآػٹ ٳس ٹَ ٠ٹ ٵٔ ػٳ٬مڈ ) ط ضٛز ٠ايبكس : ٠اٯ١ٜ
311ص.

(.)294/8( )1
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ٚقد ٜستك ٞسبټ ايدْٝا إىل َستب ١ايٓٻدب ٚاٱضتشباب َع سٴطٔ ايٓ ١ٝيف قؿد ايعؿاف عٔ اؿساّ ،
ٚنؿا ١ٜا٭ٌٖ ٚؾً ١ا٭زساّ ٚاٱػٛإ ٚ ،إعاْ ١ايكعٝـ ٚ ،إطعاّ املطهني .
ؾإٕٵ قًتٳ  :عاد٠ڂ أٌٖ ايعًِ ايتصٖٝد يف ايدْٝا ٖٚ ،را ايه ّ٬ناملٓاقض يريو ؟
قًتٴ  :يٝظ نريو  ،ؾإٕٻ يهٌ َكاّڈ َكا٫ڄ  ،ؾايعًُا ٤شٖٻدٚا يف ايدْٝا ػٛؾڄا َٹٔ َعؿ ١ٝاهلل تعاىل يف
ايٛقٛع يف اؿساّ ٚ ،ػٛؾاڄ َٹٔٳ اٱغتػاٍ عٔ طاع ١اهلل تعاىل مبباسٗا .
ٚأْا ٳبٻٝٵٓتٴ املباغ َٔ اؿساّ ػٛؾڄا َٹٔ َعؿ ١ٝاهلل تعاىل يف تأثَ ِٝٳٔ تٓا ٍٚاملباغ ٚ ،ايكدغٳ يف
عٹسقٹ٘ٹ ،ؾايهٌ قاؾدٷ يٓؿٝش ١املطًُني ٚ ،ؼرٜسڇِٖ َٔ ايٛقٛع يف َعؿ ١ٝزب ايعاملني .
سحٻ ايٓاع عً ٘ٝ٭ ٻٕ يف طبع ايبػس
ٚقد ذٳنځسٳ بعض ايعًُاٚ ٤ٴدٛب نطب اؿٚ ، ٍ٬قاٍ  :إمنا تسنٓا ٳ
سبٻ ايدْٝا ست ٢ځغ ٹًطځ يف ذيو َٳٔ  ٫ؾك٘ ي٘ ٚ ،ظځٔٻ إٔٻ
َا ٜهؿَٚ ، ٞا شاٍ أٌٖ ايصٖد ٚايسقا٥ل ٴٜكځبٿش ٕٛٴ
َٳٔ تٓا ٍٚغ٦ٝڄا َٹٔ ايدْٝا َٹٔ أٌٖ ايعًِ  ،ؾكد سٳٌٻ عٹسٵقٴ٘  ،ٳٚٳب ځڀ ځًتٵ عدايتٴ٘ .
ٚقد ذنس ايػصاي ٞيف نتاب (اٱسٝاَ (1) )٤ؿا ٹضدٳ املؼايڀَٚ ١ؿاؿٗا  ،ؾرنس َا ٜٳًٝلٴ عاٍ نتاب٘ يف
ايتٻسڊقلڇ ٚايٛعغ ). (2
ت ٖٓا َا ًٜٝل مبكتك ٢اؿاٍ َٔ تعسٜـ قضڇ ايػسع ٚ ،ؾسٜض اؿل ٚ ،ذيو ٜ ٫تٓاقض
ٚأْا ذنس ٴ
عٓد أٌٖ ايبٳؿٳسڇ ٚاملعسؾ. ١
ٚقد ذنس ابٔٴ بڀډاٍڈ يف غسس٘ يًبؼاز ٟعٔ ايع ١َ٬ابٔ دسٜس ايڀدلٚ ، ٟايع ١َ٬ابٔ املٓرز دٛاشٳ
ا٭ػرٹ مما يف أٜد ٟايعًُٚ ١غرلِٖ  ،إَ ٫ا تٳ ٳعٝٻٔٳ أْ٘ ٳَ ڃعًځُٳ١ڂ بع ٘ٓٝيسدٌ َعسٚف .

(.)144 -112/1( )1
ض عًٗٝا بايٓٛادر ٚ ،اضتؿشبٗا يف نٌ قسا٤اتو يه . َِٗ٬ؾايٓعس إىل باعح ايهّ٬
(ٖ )2هرا ايؿځ ٵِٗٴ ځؾًڃٝٳ ڂهٔٵ ٚ .تًو قاعد٠څ يؿِٗ ن ّ٬ايعًُا ٤ٴع ٻ
َٓٚ ،اضب ١إٜسادٜٛ ، ٙقـ عً ٢ؾِٗ َساد املتهًِ نُا ٖ ٛبني قًُ٘ ٚؾ٪اد. ٙ
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ٚسها ٙابٔ دسٜس عٔ ا٭ َٔ ١ُ٥ايؿشابٚ ١ايتابعني بٗرا ايًؿغ ٚ ،سها ٙعٔ مجاع ١نجرلٚ ، ٠عٝٻٔٳ
أزلا٤ٳِٖ  َِٗٓ ،تطع١څ ؾشاب١څ ٚ ،عػس٠څ تابع ٕٛأ ٚأنجس .
أَا ايؿشاب : ١ؾعًٞټ بٔ أب ٞطايب ٚ ،ابٓ٘ اؿطٔ ٚ ،ابٔ َطعٛد ٚ ،أب ٛايدزداٚ ، ٤أبٖ ٛسٜسٚ ، ٠عا٥ػ١
ٚ ،ابٔ عباع ٚ ،عبد اهلل بٔ عُس بٔ اـڀاب ٚ ،عجُإ – زق ٞاهلل عِٓٗ . -
ٚأَا ايتابع ، ٕٛؾأب ٛدعؿس قُد بٔ عً ٞايباقس ٚ ،ضعٝد بٔ دٴبرل ٚ ،عًكُٚ ، ١ا٭ضٛد ٚ ،ايٓٻؼع، ٞ
ٚايػٻعيب ٚ ،اؿطٔ ايبؿسَٚ ، ٟهشٚ ، ٍٛعهسَٚ ، ١ايصټٖسٚ ، ٟابٔ أب ٞذٹ٥ب .
ٚاسترٻ ابٔ املٓرز عً ٢ذيو باضتكساض ايٓيب َ ٹٔ طعاّ ايٛٗٝدٚ ٟزٖٓ٘ دزع٘ ٚ ،ذيو يف آػس
أٜاَ٘ ٚ ،قد ٚؾؿِٗ اهلل تعاىل بأنًِٗ ايطشت .
ٚاسترٻ ابٔ دسٜس بأَس: ٜٔ
أسدُٖا ٚ :دٛب اؿهِڇ يًؿذاز مبا يف أٜد ، ِٜٗنٛدٛب٘ يٮػٝاز عً ٢ضٛا ٤يف سهِ ايػسٜع. ١
ٚثاُْٗٝا  :إباس ١أػر اؾص َٔ ١ٜأٌٖ ايهتاب ٚإس٬هلا يًُطًُني َ ،ع عًِ اهلل إٔٻ أنجس أَٛاهلِ أمثإ
اـُٛز ٚاـٓاشٜس ٚ ،أِْٗ ٜتعاًَ ٕٛبايسبا  .ذنس ٙابٔٴ ٳبڀډاٍ يف ( نتاب ايصنا ) ٠يف باب  َٔ :أعڀا ٙاهلل غ٦ٝاڄ
ت غرل
َٹٔ غرل َطأي ٫ٚ ١إغساف ْؿظ  ،يف غسغ ق ٍٛايٓيب  يعُس  ( :إذا دا٤ى َٔ ٖرا املاٍ غ٤ٞٷ ٚأْ ٳ
ؼ ٵرٙٴ ) .
ضاَ ٫ٚ ٌ٥ٴػٵ ڇسفٺ ؾځ ٴ
ٚذنس إٔٻ عُٖ ّٛرا ايك ٍٛسذٻ ١عً ٢قب ٍٛعڀاٜا ا٭َساٚ ٤اي ډعًځُٳ١ٹ ٚ ،ځؾطٻسٳ إغسافٳ ايٓؿظ
بايتعسضٚ ،ايػٻ ٳس ٹٚ ، ٙايڀُع َ ،أػٛذ َٹٔ  :أځغٵ ٳسفٳ ايسٻدٴٌٴ  ،إذا تڀاٍٚٳ  ٚٳَدٻ بؿس َ٘ٓٚ ، ٙاملٛقع
املڂػٵ ڇسفٴ  :املڂسٵتٳؿٹعٴ.
ٚ ، ٟقُد بٔڇ ٚاضع ٚ ،أمحد بٔ سٓبٌ ،
ٚسه ٢نساٖ١ځ أَٛاٍ ا٭َساٚ ٤قځبٍٛڇ ؾٹ٬ٹتٗڇ ٵِ عٳٔڇ ايجٻٛز ٿ
َٚطسٚم ٚ ،عبد اهلل بٔ املبازى ٚ ،ابٔ ضرلٚ ، ٜٔأنجسِٖ ي٬ستٝاط  ٫ايتشسَ َِٗٓٚ ، ِٜٳٔ سسٻَٗا .
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 ٞيف غسس٘ اؿدٜح يف (َعامل ايطٓٔ)
ٚسٴذٻَ ١ٳٔ سسٻَٗا سدٜح ايػبٗات ٚ ،قد اػتاز اـڀاب ټ
اؾٛاشٳ ٚ ،نريو ابٔ عبد ايدل ٚ ،سه ٢ايٓٻٛا ٟٚيف ايػبٗات ث٬ث ١أقٛاٍ  :اؿٹٌٻ ٚ ،ايٓشسِٜٳ ،
ٚايهساٖ١ځ ٖٛٚ ،املؼتاز  ،٭ْ٘ ظاٖس اؿدٜح  ،ؾإٕٻ ايٓيب  دعٌ اؿ ٍ٬ٳبٝٿٓاڄ ٚاؿساّ نريو ٚ ،دعًٗا
قطُاڄ ثايجاڄ ٚ ،غبٻٗٗا مبا س ٍٛاؿٹُٳ ٫ ٢باؿٹُٳٚ ، ٢دعٌ ايعً ١يف ؼسميٗا ػٛفٳ ايٛقٛع يف اؿٹُٳٚ ، ١٭ْ٘
و ٚأطعُ٘ زقٝكځو ) ؾدٍٻ عً ٢ايهساٖ،١
ْٗ ٢عٔ أڂدس ٠اؿځذٻاّ َستني ٚ ،قاٍ يف ايجايج ( : ١اعًؿ٘ ْاقٹشٳ ځ
ٚملا ٚزد َٔ ايٓٻٛاٖ ٞايؿشٝش ١عٔ ايط٪اٍ عٔ املطهٛت عٓ٘ ٚ ،ا٭َس با ٵضتٹش٬ي٘ ستٜٗٓ ٢اِٖ عٓ٘ ،
ٚبريو استرٻ َٔ أسًډٗا  َِٗٓ ،ابٔ عبد ايبٳسٿ  ،قاٍ  ٖٞ :عٓدْا َٔ اؿ ٍ٬ايڀٝب ٚ ،ي ٞؾٗٝا تؿؿٌٝ
دٝٿد ذنست٘ يف (قب ٍٛايبػس. (1) )٣
عً ٢إٔٻ ايصٻٖاد ٠غرل ايؿكس ٚ ،نِ َٔ ؾك ڈرل َػػٍٛڇ ايكًب بايدْٝا ٚ ،غٓٹَ ٍّٞػػٍٛڇ ايكًب باٯػس، ٠
ٚقًڊٗا ايكًبٴ إمجاعاڄ .
ب َٹٔ ايه ّ٬يف كايڀ ١املًٛى حملبٻ ١تٓا ٍٚغ٤ٞٺ مما ٜٳشٹٌټ تٓاٚي٘ مما يف أٜد. ِٜٗ
ش ٳ
ٖٚرا ايه ّ٬اٵْطٳ ٳ
غ َٳٔ ؾځ ٳعًځ٘ َٔ أٌٖ ايدٜاْٚ ١ايعًِ  ،ؾكد ذنس
ٚايكؿد َا ذنست٘ َٹٔٳ ايصد ڇس عٔ ايػٝبٚ ، ١اعتكادٹ دٳسٵ ڇ
ايعًُا َٔ ٤أْٛاع ايػٝب ١قٍٛٳ ايكا : ٌ٥ؾٕ٬ٷ َبتً٢ٶ مبؼايڀ ١ايط٬طني  ،ؾاهلل ٜٴطاق٘ ٚ ،مٛٳ ذيو َٔ غٝب١
ايكڂسٻا٤ٹ ...اٖع
قًتٴ  :ن ّ٬ابٔ عبد ايدل –زمح٘ اهلل تعاىل– يف َطأي ١أَٛاٍ ايط٬طني َٹٔ أسهِ ايهٚ ّ٬أځتٳُٿ٘ .
ف ؼسِٜٳ أَٛاٍ ايط٬طني عٔ أسدٺ ممٔ ٜٴعٵتدټ ب٘ َٔ أٌٖ ايعًِ .
سٝح قاٍ  :إْ٘ ٜ ٫ٴعٵسٳ ٴ
ٚقاٍ يف (زضايت٘) يٹُٔ أْهس عً ٘ٝذيو :
ٌ يٹُٳٔٵ ٴٜٵٓهٹسٴ أځنڃً ٞيٹڀعاّڇ ا ڂ٭َٳسا٤ٹ
قڂ ٵ
و عٓد ٟبٹُٳشٳٌٿ ايطټؿٗا٤
د ٵًٗٹ ځ
ت َٹٔ ٳ
أْ ٳ
( ٖٛ )1نتاب ٫بٔ ايٛشٜس زمح٘ اهلل .
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ؾإٕٻ ا٫قتدا ٤بايطًـ املاقني َٖ ٛٳ٬ىڂ ايد. ٜٔ
ثِ قاٍ بعد ذيو :
س ٹهٞٳ عٓ٘ أْ٘ تسنٗا نأمحد ٚ ،ابٔ املبازى ٚ ،ضؿٝإ ٚ ،أَجاهلِ ؾريو َٔ باب ايصٖد يف
َٚٳٔٵ ٴ
املباسات ٖٚٳذٵسڇ ايتٻ ٳٛضټعات ٫ ٫ ،عتكاد ايتشس – ِٜإىل إٔ قاٍ – ٚ :قد قاٍ عجُإ  ( :دٛاٹ٥صٴ ايطًڀإ
 ٞذٴنِّ. ) ٞ
يځشٵِٴ قٳٵب ڈ
ٚقد قاٍ ابٔ َطعٛد عٔ طعاّ َٳٔ ٜ ٫ٳذٵتٓب ايسبا يف َٳ ڃهطٳبٹ٘  ،قاٍ  :يوځ اځملٗٵٓا ٚعً ٘ٝاملځأڃثِ َ ،ا مل
تعًِ ايػ٤ٞٳ بع ٘ٓٝسساَاڄ  .اٖع

)(1

ٚقد ز ٣ٚابٔ اؾٛش ٟيف (املٓاقب) ) (2عٔ عبد اهلل بٔ أمحد إٔٻ اٱَاّ أمحد قاٍ يف َاٍ ايطًڀإ:
ٜا ٴبينٻ يٝظ ٖ ٛعٓد ٟعسا ڈّ ٚيهين تٓصٻٖتٴ عٓ٘  .اٖع
ٚذنس ايطٛٝط ٞيف (ا٭غباٚ ٙايٓعا٥س) ) (3إٔٻ ا٭ػ ٳر َٔ عڀاٜا ايط٬طني إذا ځغ ځًبٳ اؿساّ يف ٳ ٜٹدٙٹ
َهسٙٚٷ عً ٢املػٗٛز َ ٫ ،ٴشٳسٻ ٷّ  ،ػ٬ؾاڄ يًػصاي . ٞاٖع

(ْ )1كً٘ عٓ٘ ايػٝؽ عبد ايًڀٝـ بٔ عبد ايسمحٔ بٔ سطٔ آٍ ايػٝؽ (فُٛع ١ايسضاٚ ٌ٥املطا ٌ٥ايٓذد.)174/7()١ٜ
(( )2فٜٓٚ )469عس (فُٛع ؾتا ٣ٚابٔ ت(ٚ ، )727/19()١ُٝٝايط ٌٝاؾساز) يًػٛناْ(ٚ ، )29/7( ٞاملهاضب ٚايسشم اؿ )ٍ٬يًشازخ
احملاضيب (ف(ٚ ، )226ظؿس اي٬ظ ٞمبا جيب يف ايككا ٤عً ٢ايكاق )ٞيؿدٜل سطٔ ػإ(ف.)95
(( )3ف.)247
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املؼايڀ ١يًُؿاحل املتعًك ١بايػؿاعٚ ١مٖٛا
ذنس ٖرا ايكطِ –أٜكاڄ – ابٔ ايٛشٜس يف (ايعٛاؾِ ٚايكٛاؾِ) ) (1ؾكاٍ :
املؼايڀ ١يًُؿاحل املتعًك ١بايعاَٻ١ٹ َٔ ايػؿاع ١يًؿكساٚ ، ٤ايتبًٝؼ باملعًَٛني أ ٚم ٛذيو  ،أٚ
املؿاحل اـاؾ ١باملًٛى َٹٔ ٚععِٗ أ ترنرلِٖ ٚتعسٜؿِٗ مبا جيب يًُطًُني ٚتعًَ ُِٗٝعامل ايد، ٜٔ
سطٵٔڇ ايٓ. ١ٝ
ٚضٛا ٤نإ ذيو عً ٢دٗ ١ايتؿسٜض أ ٚايتًٜٛض َع ٴ
ٖٚرا ايكطِ ٜهَ ٕٛطتشباڄ غرلٳ َهسٚ ، ٙٚضٛا ٤نإ ايػسض اؿاؾٌ َٔ ذيو تسنځِٗ يًباطٌ نً٘،
أ ٚتسنځِٗ يبعك٘ ٚ ،ؽؿٝؿځِٗ َٓ٘  ،إ ٫إٔ ٜه ٕٛيف ايصَإ إَاّٴ سلٍّ ٜدع ٛإىل سسبٹ ايعًُ ، ١ؾإٕٻ املؿرلٳ
إي ٖٛ ٘ٝايٛادب ٚ ،إمنا قًت  :إٕٻ ٖرا ٜهَ ٕٛطتشبٽا  ،يٹُا ٚزد يف ذيو َٔ اٯثاز ايؿشٝشَ ، ١جٌ قٛي٘
عً ٘ٝايط( : ّ٬أؾكٌ اؾٗاد نًُ١ڂ سلٍّ عٓد ضًڀإ دا٥س) ٚ ،قٛي٘ عً ٘ٝايط ّ٬يف اؿدٜح ايؿشٝض :
(ايد ٜٔايٓؿٝش . )١قايٛا  :ملٔ ٜا زض ٍٛاهلل ؟ قاٍ ( :هلل ٚيهتاب٘ ٚزضٛي٘ ٚ ،يعاَ ١املطًُني ٚأُ٥تِٗ) ،
ؾايط٬طني َٔ دٴًُ١ٹ عاَٻ ١املطًُني – أعين أٌٖ املًٚ – ١٭ٕٻ ا٭ْبٝا ٤عً ِٗٝايط ّ٬ناْٛا ٜٴؼايڀٕٛ
ايهؿاز ملجٌ ذيو ...اٖع
:
املؼايڀ ١٭دٌ اؾٗاد ٚايػصَ ٚعِٗ ٚإقاَ ١اؿدٚد ٚم ٛذيو
قاٍ غٝؽ اٱض ٫ٚ : (2) ّ٬حيٹٌټ يًسدٌ إٔ ٜه ٛٳٕ عْٛاڄ عً ٢ظًِ  ،ؾإٕٻ ايتعاٜ ٕٚهْٛ ٕٛعإ :
ا٭ : ٍٚتعا ٕٚعً ٢ايبٹ ٿس ٚايتك َٔ ٣ٛاؾٗاد ٚإقاَ ١اؿدٚد ٚ ،اضتٝؿا ٤اؿكٛم ٚ ،إعڀا ٤املطتشكني ،

(.)147/8( )1
(( )2فُٛع ايؿتآٜٚ . )187/18( )٣ٚعس ( :ايعٛاؾِ ٚايكٛاؾِ) (.)144/8
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ؾٗرا مما أَس اهلل ب٘ ٚزضٛي٘ .
 َٔٚځأ ٵَطٳوځ عٓ٘ ػػ١ٝځ إٔ ٜه َٔ ٕٛأعٛإ اي ډعًځُٳ١ٹ ؾكد تسى ؾسقاڄ عً ٢ا٭عٝإ  ،أ ٚعً ٢ايهؿا ١ٜٴَتٳٖٛٿُاڄ
أْ٘ ٴَتٳٛٳزٿعٷ .
َٚا أنجس َا ٜٳ ٵػتٳبٹ٘ٴ اؾڂبٵٔٴ ٚايؿػٌٴ بايٛزع  ،إذٵ نٌپ َُٓٗا ځنـپ ٚإَطاىڅ .
ب َٳٔ
ٚايجاْ : ٞتعا ٕٚعً ٢اٱثِ ٚايعدٚإ  ،ناٱعاْ ١عً ٢دّ َعؿ ، ّٛأ ٚأػر َاٍ َعؿ ، ّٛأ ٚقٳسٵ ٴ
ٜ ٫طتشل ايكسب ٚ ،م ٛذيو  ،ؾٗرا اير ٟسٳسٻّٳ اهللڂ ٚزضٛيڂ٘  .اٖع

كايڀ ١٭دٌ اٱعاْ ١عً ٢ظًِ ايعامل ٚ ،تطٜٛؼ اي ڊعًڃِڇ ي٘ بػبٗٚ ١اٖٚ ، ١ٝٳت ځهڊًـٺ َؿكٛغ
ؾٗرا َٴشٳسٻّٷ باٱمجاع ٚ .قد ضبل بٝإ سٴذٻ ١ايتشسٚ ، ِٜن ّ٬ايعًُا ٤يف ذيو .
قاٍ اهلل تعاىل ٚ ( :ٳتٳعٳاٚٳْٴٛا ٳعًځ ٢ايڃبٹ ٿس ٚٳايٻتكڃٛٳ ٣ٳٚيځا تٳعٳاٚٳْٴٛا ٳعًځ ٢اڃيإڇثٵ ڇِ ٚٳايڃ ٴع ٵدٚٳإڇ ) طضٛز ٠املا٥د:٠اٯ3١ٜص.
ؾُٔ أعإٳ عً ٢ظًِ بأٟٿ ْٛع َٔ أْٛاع اٱعاْ ١ؾٗ ٛغسٜوڂ ايعاملڇ يف اٱثِ .
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مًِ مكاصد الشلف يف الدخول على األمساء واالتصال بَه
إٕٻ َكاؾد ايطًـ يف ا٫تؿاٍ بأَسا ِٗ٥نجرل ، ٠أڂغرلٴ ٖٓا إىل طا٥ؿَٗٓ ١ا  ،يٝٴكتد ٣بِٗ يف ذيو  ،إذٵ
ِٖ أعّ٬ٴ ايدٚ ٜٔسٴسٻاض٘  ،ؾا٫قتدا ٤بِٗ َٖ ٛٳ٬ىڂ ايدٚ ٜٔسؿٔٴ املطًُني .
ؾأ ٍٚتًو املكاؾد :
ايكٝاّ بد ٜٔاهلل عص ٚدٌ احملؿٛز غسعاڄ يف ( ايٓؿٝش ١هلل ٚيهتاب٘ ٚيسضٛي٘ ٚ٭ ١ُ٥املطًُني
ٚعاَٻتِٗ ) .
ؾإٕٻ ايٓؿٝش ١٭ ١ُ٥املطًُني َٔ د ٜٔاهلل تعاىل اير ٟأَس اهلل ب٘ ٚ ،ايٓؿٝش ١هلِ – نُا قاٍ ايعًُا: – ٤
( َعاْٚتِٗ عً ٢اؿل ٚ ،طاعتِٗ ؾٚ ، ٘ٝترنرلِٖ ب٘ ٚ ،تٓب ِٗٗٝيف زؾل ٚيڀـ ٚ ،فاْب ١ايٛٴثٛبٹ
عًٚ ، ِٗٝايدعا ٤هلِ بايتٛؾٝل ٚ ،سحټ ا٭غٝاز عً ٢ذيو ) ). (1
ٚايكٝاّ بٗرا ايٛادب ٜطتدع ٞكايڀتِٗ ٚايدػ ٍٛعًٚ ِٗٝا٫تؿاٍ بِٗ .
ايجاْ: ٞ
ايتكسټبٴ إىل اهلل تعاىل بإظٗاز إعصاش ًَٛى أٌٖ اٱضٚ ، ّ٬ايػدٿ َٔ أځشٵزڇِٖ َٓٚ ،اؾستِٗ عًَ ٢ا
ٜك َٕٛٛب٘ َٔ إع ٤٬نًُ ١اهلل تعاىل ٚإقاَ ١غسع٘ .
ٚقد تكدٻّ يف سدٜح َعاذ بٔ دبٌ  قاٍ  :قاٍ زض ٍٛاهلل : 
ٌ ٚاسد٠څ َٓٗٔ نإ قآَاڄ عً ٢اهلل عص ٚدٌ) ځؾرٳنځسٳ َٓٗٔ ( :أ ٚٳدػٳٌ عً ٢إَاَ٘ ٜٴسٜد
ظ َٳٔ ؾځعٳ ٳ
(مخ ٷ
تٳعصٜس ٚ ٙتٛقرل )ٙزٚا ٙأمحد ٚابٔٴ أب ٞعاؾِ  ٖٛٚ ،سدٜح ؾشٝض .

(( )1داَع ايعً ّٛاؿهِ ) ٫بٔ زدب (.)117/2
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ب َعا ١ٜٚقاٍ  :دا ٤أب ٛذزٍّ ْؿـٳ
د ٹ
ٚأػسز ابٔ أب ٞعاؾِ يف (ايطٓ (1) )١عٔ أبٜٛ ٞضـ سا ٹ
ايٓٗاز ؾځكٳسٳبٳ باب اـكسا . ٤ؾكًتٴ ٜ :ا أبا ذزٍّ َا دا ٤بو ٖر ٙايطاع ١؟
قاٍ ( :د٦تٴ أعصٿزٴ ضًڀإ اهلل).
دًډ٘ اهلل  ّٜٛايكٝاَ . ) ١زٚا ٙأمحد ٚابٔٴ
ٌ ضًڀإ اهلل أځ ٳ
ٚثبت يف اؿدٜح عٓ٘  أْ٘ قاٍ َ ( :ٳٔ أځدٳ ٻ
أب ٞعاؾِ ٚايًؿغ ي٘  ،عٔ أب ٞبهس.  ٠
ايجايح :
ي ٛتٴ ڇس ځى َٴًٛىڂ اٱضٚ ، ّ٬مل ٜٳػٵ ٳػٗٴِ أٌٖ ايعًِ ٚايد ٜٔيهإ ذيو ضبباڄ زٝ٥طڄا يف قٳٝاعڇ املُايو
اٱضٚ ، ١َٝ٬ؾځطادٹ أٌٖ ايٜ٫ٛات .
ؾهإ غػٝاِْٗ عً ٢ايٛد٘ املػسٚع ٖ ٛايدٜٔٳ اؿلٻ ٚايكٍٛٳ ايؿؿٌٳ .
َٚا أمجٌ َا ٳضڀډسٳٙٴ ايع ١َ٬ايػٛناْ– ٞزمح٘ اهلل تعاىل– يف ذيو سٝح ٜك: ٍٛ
 ٫ٚخيؿ ٢عً ٢ذ ٟٳعكڃٌڈ أْ٘ ي ٛا ٵَٳتٓٳعٳ أٌٖٴ ايعًِ ٚايؿكٌ ٚايد ٜٔعٔ َداػً ١املًٛىٹ  ،ځيتٳ ٳع ډڀ ځًتٹ ايػسٜع١ڂ
املڀٗس ، ٠يعدّڇ ٚدٛد َٳٔ ٜك ّٛبٗا ٚ ،تبدٻيت تًو املًُه ١اٱض ١َٝ٬باملًُه ١اؾاًٖ ١ٝيف ا٭سهاّ
ايػسع َٔ ١ٝدٜاْ١ٺ َٚعاًَ١ٺ ٚ ،عِٻ اؾٌٗٴ ٚطِٻ ٚ ،ػٴٛيٹ ځؿتٵ أسهاّ ايهتاب ٚايطٓ ١دٗازاڄ  ٫ٚ ،ٹضٝٻُا َٔ
ؾتٹ٘ ٚأتباع٘ ٚ ،سؿٌ هلِ ايػسضٴ املٛاؾل هلِ ٚ ،ػٳبٳڀٛا يف د ٜٔاٱض ّ٬نٝـ غا٩ا ،
ا ځملًٹوٹ ٚػا ٻ
ٚػايؿ ٙٛكايؿ ١ظاٖس ...٠اٖع

)(2

ٚقد تكدّ َا ذنس ٙابٔ أب ٞسامت يف (اؾسغ ٚايتعد (3) )ٌٜإٔٻ َايهاڄ –زمح٘ اهلل تعاىل– ق ٌٝي٘ :
( )698 -697/1( )1ط د باضِ اؾٛابس.٠
(( )2زؾع ا٭ضاطني يف سهِ اجمل ٤ٞإىل ايط٬طني) (ف.)74
(.)74/2( )3
62

علَى األُمَراءِ
ل َ
م الدُّخو ِ
حكِ ِ
ء يف ُ
ع املِرا ِ
قَطِ ُ

إْوځ تدػٌ عً ٢ايطًڀإ ٜ ٖٛٚعًُٜٚ ٕٛٳذٛز ٕٚ؟
ؾكاٍ ٜ :سمحو اهلل  ،ؾأٜٔٳ املتهًِِّ باؿل  .اٖع
ٚقاٍ ضٹٵبطڂ ابٔ اؾٛش ٟيف (اؾًٝظ ايؿاحل) ): (1
ٚإٕ نإ ايطًڀإ ٜعٌُ بايؿٛاب يف ٚقت  ،ؾٓٝبػ ٞإٔ ٴٜٳت ځً ډڀـٳ باملٛعع : ١إَا يف ايًكاٚ ، ٤إَا يف
ايهتاب ١إيٜٓ ٫ٚ ، ٘ٝبػ ٞإٔ ٴٜتٵ ٳس ځى َع اهل. ٣ٛ
ٚإٕ نإ ا٭غًب عً ٘ٝاؾٛز ٚايعًِ ؾايعًُاَ ٤ع٘ عً ٢طبكات َ َِٗٓ ،ٳٔ ٜٴبٵ ٹعدٴ عٓ٘ َ َِٗٓٚ ،ٳٔ
ٴ ٜڃكدٹّ عً ٢اٱْهاز عً...٘ٝاٖع
ٚإذا ؽً ٢ايعًُا ٤ايؿادق ٕٛعٔ كايڀ ١املًٛى عًٚ ٢د٘ غسع ٞځؾ ٳطٝٳطٵتٳٵب ٹدٍٴ املًٛى ؾٴشب١ځ ايعًُا٤
هلًځهځ١ڂ ٚ ،ته ٕٛا٭َ١ڂ عً ٢غؿا دٴ ٵسفٺ ٖازڈ)ٚ .(2اهلل املطتعإ.
شهٹِٴ ا ځ
بؿشب ١اؾٗٻاٍ ٚم ، ِٖٛعٓد٥ر ٳت ٵطتٳ ٵ
ايسابع :
ايكٝاّ ٹبكڂ ٵسبٳ ١ايػؿاع ١اؿطٓ ، ١بإٜؿاٍ سٛا٥ر احملتادني إىل ايٚ ٠٫ٛاڃيتٹُاعڇ قكاٗ٥ا .
أػسز ابٔ عطانس يف (تازٜؽ دَػل) )ٚ ، (3ايتدلٜص ٟيف (ايٓؿٝش (4) )١عٔ زدا ٤بٔ سٳ ٝٳ٠ٛځ  ،قاٍ :
نٓتٴ ٚاقؿاڄ عً ٢باب ضًُٝإ بٔ عبد املًو ؾأتاْ ٞآتٺ مل أځ ٳزٙٴ قځبٵٌٴ  ٫ٚبٳ ٵعدٴ  .ؾكاٍ :
ٜا زدا٤ٴ إْوځ قد بٴًٝتٳ بٗرا ٚٴب ٹًٞٳ بوځ ٚ ،يف دٴْٴٛٿى َٓ٘ ايٛٳتٳؼٴ – أ : ٟاهل٬ى– .

(( )1ف.)299
(ٜٓ )2عس َ( :كاؾد اٱض )ّ٬يًػٝؽ ؾاحل بٔ عجُٝني  -زمح٘ اهلل تعاىل( -ف.)749
(.)224 -249/28( )3
(( )4فٜٓٚ .)246عس ( :ضرل أع ّ٬ايٓب.)564/4()٤٬
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ٜا زدا٤ٴ ؾځ ٳع ځًٝٵوځ باملعسٚف ٚعٕٛڇ ايكعٝـ .
ٜا زدا ٴ ٤إْ٘ َٳٔ ٳزؾځعٳ ساد١ڄ يكعٝـٺ إىل ضًڀا ڈٕ  ٫ٳ ٜڃكدٹزٴ عً ٢ٳزؾڃعٹٗا  ،ثٳٻبتٳ اهلل ځق ٳدَٳ ٴ٘ عً ٢ايؿساط ّٜٛٳ ٳت ڇصٍټ
ا٭قداّ .
ٚقد أػسز ايبؼاز ٟيف (ؾشٝش٘) ) (1نتاب ا٭دب  ،بابٴ ق ٍٛاهلل تعاىل َ ( :ٳٔٵ ٜٳػٵؿځعٵ غٳؿځاعٳ١ڄ
ب ٹَٵٓٗٳا ) طضٛز ٠ايٓطا :٤اٯ85١ٜص  ،عٔ أبَٛ ٞض ٢ا٭غعس  ٟعٔ ايٓيب
س ٳطٓٳ ڄ ١ٳٜهڂ ٵٔ يځ٘ٴ ْٳؿٹ ٝٷ
ٳ
 ،أْ٘  :نإ إذا أتا ٙايطا ٌ٥أ ٚؾاسب اؿاد ١قاٍ :
اغٵؿځعٛا ځؾ ڃًتٴ٪ٵدسٚا ٚ ،ڃيٳ ٝڃكضڇ اهلل عً ٢يطإ زضٛي٘ َا غا. ٤
ٚأػسد٘ َطًِ –أٜكاڄ). –(2
ٚأػسز أب ٛداٚد يف (ضٓٓ٘) )ٚ ، (3ايٓطا ٞ٥يف (ضٓٓ٘) ) (4عٔ َعا  ١ٜٚاْ٘ قاٍ :
اغٵؿځعٛا تٴ٪ٵدٳسٚا  ،ؾإْ ٞ٭ڂزٜدٴ ا٭َسٳ ؾځڂأ ٳ٩ػٿ ٴسٙٴ نٝٵُا تٳػٵؿځٛا ځؾتٴ٪ٵدٳسٚا  ،ؾإٕٻ زض ٍٛاهلل  قاٍ :
اغٵؿځعٛا تٴ٪ٵدٳسٚا .
ٚثٳٳبتٳ عٔ عً  ٞأْ٘ قاٍ :
ؼًڃكٹ٘  ،ؾځذٳ ٳع ځًٗٴِٵ يًٓاع ٚٴدٖٛاڄ ٚيًُعسٚف أٖ٬ڄ ٜ ،ٳ ڃؿصٳعٴ ايٓاع
ٌ ٳػ ځً ٳل ػٳًڃكڄا َٹٔ ٳػ ڃًكٹ ٹ٘ يٹ ٳ
(إٕٻ اهلل ٳعصٻ ٚد ٻ
إي ِٗٝيف سٛا٥ذِٗ  ،أ٩ي٦و اٯَٓ ّٜٛ ٕٛايكٝاَ.)١

(( )1ؾتض) (.)452/24
(( )2ؾشٝض َطًِ) (زقِ )1617يف ايبٹسٿ ٚايؿٿً.١
(.)747/5( )3
(.)78/5( )4
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أػسد٘ اـڀٝب يف (املٛقض) )ٚ ، (1ايػذس ٟيف (أَايٚ ، (2) )٘ٝايٓٻ ٵس ٹضٞټ يف (ثٛاب قكا ٤سٛا٥ر
اٱػٛإ) ). (3
اـاَظ :
ؿدٿ َٹٔ ْٳػٵسڇ باطًِٗ .
اٱضتعاْ ١بايطًڀإ عً ٢أٌٖ ايبدع ٚايك ، ٍ٬ٱٜكاف غٳسٿِٖ ٚ ،ا ځ
قاٍ اـڀٝب ايبػداد ٟيف (اؾاَع ٭ػ٬م ايساٚ ٟٚايطاَع) ) : (4ذٹنڃ ٴس َا جيب عً ٢اؿڂؿډا ٹظ َٔ بٝإ
أسٛاٍ ايهرٻابني ٚايٓٻهرل عًٚ ِٗٝإْٗا٤ٹ أَسِٖ إىل ايط٬طني.
ذبٴ إْٗا ٤أَٵ ڇسٙٹ
قاٍ اـڀٝبٴ ٚ :أَا إذا نځ ٳػـٳ ايسا ٟٚقٹٓاعٳ٘ٴ ٚ ،ځأ ٵض ځكطځ يف تٳؼٳسټفڇ ايهر ٟسٝا٤ٳ ، ٙځؾٝٳ ٹ
د ٳد َٹٔ اٱػٛإٜٚ...ٴشٵتازٴ إٔ ٜٴٳبٝٻٔٳ قٳ ٵعـٴ ٖر ٙا٭سادٜح
إىل ايطًڀإ ٚ ،ا٫ضتٹعاْ ١يف ايٓٻهرل عً ٘ٝبٹُٳ ٵٔ ٚٴ ٹ
س ٻدخٳ بٗا أْٗا َٛقٛع١ڂ  ٫أؾٌ هلا  ،ؾإٕٵ ٳزدٳعٳ عٓٗا ٚإ٫ډ عً ٢ايطًڀإ إٔٵ ٜٳٓٗا ٙعٔ
هلرا ايسدٌ اير ٟٳ
زڇٚاٳٜتٹٗا  ،ؾإٕٵ اْٵتٗٚ ٢إ ډ ٫عاقځبٳ٘ٴ مبا ٜساٙٴ .
ثِ ذنس اـڀٝب آثازاڄ عٔ ايطًـ يف ذيو َٗٓ ،ا :
ؾدٿٟٿ –ايجك ١املأَ –ٕٛقاٍ  :زأٜتٴ غٴعٵب ځَ ١ٴػٵكٳباڄ َٴبادٹزڄا  ،ځؾ ڂك ڃًتٴ َ :ٳ٘ٵ ٜا أبا
عٔ عبد اهلل بٔ إبساٖ ِٝا ڂ
ٹبطٵڀاّ ،ؾأزاْ ٞطٓٝٳ١ڄ يف ٜدٚ ، ٙقاٍ  :ځأ ٵضتٳعٵد ٟعً ٢دٳعٵؿؿځس بٔ ايصبرل ٜ ،ٳهرب عً ٢زض ٍٛاهلل .
ٌ ؾٝك٫ : ٍٛ
ف اؿدٜح بايعسام  ،نإ ٜٳذ٤ٞٴ إىل ايسٻدٴ ڇ
ٚعٔ ايػاؾع ٞقاٍ  :ي ٫ٛغٴعب١ڂ َا عٴ ڇس ٳ
ش ٿدخٵ ٚ ،إ ٫ا ٵضتٳ ٵعدٳٵٜتٴ عًٝو ايطًڀإ .
تٴ ٳ

(.)17/1( )1
(.)275/1( )2
(( )3ف.)84
(.)274/1( )4
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ٚعٔ عبد ايسمحٔ بٔ َٗد ٟقاٍ  :ا ٵضتٳ ٵعدٳٵٜتٴ عً ٢عٝط ٢بٔ َأَ ٕٛيف ٖر ٙا٭سادٜح اييت
شدٿثٴٗا عٔ ايكاضٹِڇ  .ؾكاٍ  ٫ :أعٛدٴ  .اٖع َا ذنس ٙاـڀٝب –زمح٘ اهلل تعاىل– .
ٜٴ ٳ
ٚقد ذنس ابٔ مجاع١ځ –زمح٘ اهلل تعاىل– سكٛمٳ ٚيٞٿ ا٭َس ؾرنس َٓٗا :
ؿ ٴد ٴ ٙبطٚ ، ٤ٛسا ٹضدٺ ٜٳسَٚٴ٘ٴ بأذ ، ٣أ ٚػازدٜ ٍّٞٴؼاف عً، َ٘ٓ ٘ٝ
اؿل ايطادع  :ؼر ٜٴس ٴَ ٙٹٔ عد ٚٳٜكڃ ٹ
و َٹٔ آ ځندٹ سكٛق٘ ٚځأٚٵدٳبٹٗا.
 َٔٚنٌٿ غ٤ٞٺ خياف عً َ٘ٓ ٘ٝعً ٢اػت٬ف أْٛاع ذيو ٚأدٓاض٘  ،ؾإٕٻ ذي ځ
اؿل ايطابع  :إعٵ َ٘٬بطرل ٠عٴُٻاي٘ ايرَ ٖٛ ٜٔڀايب بِٗ َ ،ػػ ٍٛايرَ ١بطببِٗ ؛ يٓٝعس يٓؿط٘ يف
ػ٬ف ذَت٘ ٚ ،يٮَ ١يف َؿاحل ًَه٘ ٚزعٝت٘  ...إىل إٔ قاٍ :
اؿل ايعاغس  :ايرٻبټ عٓ٘ بايكٚ ٍٛايؿعٌ ٚباملاٍ ٚايٓؿظ ٚا٭ٌٖ يف ايعاٖس ٚايباطٔ ٚايطس ٚايع . ١ْٝ٬اٖع
َٔ (ؼسٜس ا٭سهاّ) ). (1
ؾٗرا َا قاي٘ عًُا ٤اٱضٚ ّ٬أُ٥ت٘  ،ؾ ڃًٝٳبٵوٹ عًْ ٢ؿط٘ (َتعامل) ػسز عٔ ضبٚ ، ًِٗٝأقٌ
ايٓاعٳ بٹُٳشض ػٝا٫ت أٖٛ ٚاٜ ٫ ، ٤سنٔ إيٗٝا إ ٫غك ، ٞؾايًِٗ ضٳًِِّ ضٳًِِّ .
ض ٖرا اير ٟذنستٴ عٔ ا٭َ ١ُ٥ا دا ٤يف (ؾشٝض ايبؼاز (2) )ٟنتاب ا٭دب  ،باب َا
ٜ ٫ٚٴعا ڇز ٴ
ٜهس َٔ ٙايَُٓٚ ، ١ُٝطًِ يف (ؾشٝش٘) ) (3عٔ ُٖاّ بٔ اؿازخ  ،قاٍ  :نٓا َع سرٜؿ ، ١ؾك ٌٝي٘  :إٕٻ
زد٬ڄ ٜسؾع اؿدٜح إىل عجُإ  .ؾكاٍ سرٜؿ : ١زلعتٴ ايٓيب ٜ كٜ ٫ ( : ٍٛدػٌ اؾٓ ١ځقتٻاتٷ ) ٖرا
يؿغ ايبؼازٚ ، ٟعجُإ ٖ ٛابٔ عؿإ أَرل املَٓ٪ني .
ذيوځ بأ ٻٕ ٖرا ايٓٻكٌ يٝظ ؾَ ٘ٝؿًش ١غسع ، ١ٝبٌ ٖ ٛإٜػازٷ يؿدز ا٭َرل عً ٢زعٝت٘ ٚ ٚ ،ڇغا٫ ١ٜ
ػين َٓٗا ا٭َ ١إ ٫ايػشٓاٚ ٤ايبػكا ٤بني ايساعٚ ٞايسعَ ، ١ٝجٌ إٔ ٳٜٓٵكٌ يٮَرل  :ؾٕ٬ٷ غتُو  ،ؾٕ٬
(( )1ف .)64 -76
(( )2ؾتض) (.)471/24
(.) 227/1( )ْٟٚٛ( )3
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ٜٴعٳ ٿسضٴ بو ٚ .أععِ َٔ ذيو إٔ ٜؿذلٟٳ عً ٢ؾ ، ٕ٬أٜ ٚصٜد ؾُٝا ٳٜٓٵكٌ عٓ٘  .أ٩ي٦و ِٖ ايطټعا ٠ايرٜٔ
م قُٛد إ، (1) ) َِٗٓ ٫
ْعتِٗ ا٭سٓـ بٔ قٝظ – زمح٘ اهلل تعاىل– ؾكاٍ َ ( :ا ځظٓټو بك ّٛايؿد ٴ
ؾرَٻِٗ مبا ٜٴشٵُد ب٘ ايٓاع  : ٖٛٚ ،ايؿدم ؛ ٭ِْٗ َا أزادٚا ب٘ ٚد٘ اهلل َ ٫ٚ ،ؿًش ١املطًُني.
م عً ٘ٝقٍٛٴ سرٜؿٖ ١را .
ؿدٴ ٴ
ؾٗرا ٚمٛٴ ٖٛ ٙايرٜ ٟٳ ٵ
قاٍ اٱَاّ ايٓ– ٟٚٛزمح٘ اهلل– يف (غسغ َطًِ) )ٚ (2عٓ٘ ْكً٘ اؿاؾغ ابٔ سذس يف (ؾتض
ايباز:(3) )ٟ
ٌ ٖرا املرنٛز يف ايُٓ ١ُٝإذا مل ٜهٔ ؾٗٝا َؿًش ١غسع ، ١ٝؾإذا دعت ساد ١إيٗٝا ؾ ٬ٳَٓٵعٳ
ٚن ټ
َٓٗاٚ ،ذيو نُا ي ٛأػدل ٙبإٔٻ إْطاْاڄ ٜسٜد اي ځؿتٵوځ ب٘ أ ٚبأًٖ٘ أ ٚمباي٘  ،أ ٚأػدل اٱَاّ أَ ٚٳٔ ي٘  ١ٜ٫ٚبإٔٻ
ـ عٔ ذيو ٚإشايت٘  ،ځؾهڂٌټ
إْطاْڄا ٜؿعٌ نرا ٜٚطع ٢مبا ؾَ ٘ٝؿطدٚ ، ٠جيب عً ٢ؾاسب اي ١ٜ٫ٛايهځ ٵػ ٴ
س ٳطبٹ املٛاطٔ ٚ .اهلل أعًِ  .اٖع
ٖرا َٚا أغٵٳبٗٳ ٴ٘ يٝظ عساّ ٚ ،قد ٜه ٕٛبعك٘ ٚادبٶا ٚبعك٘ َطتشبٽا عً ٢ٳ
ن ّ٬ايٓ.ٟٚٛ
ٚبٗرا ٳٜتٻكٹضٴ يو َا عً ٘ٝايطًـ يف ٖرا ايباب َٛاؾلٷ يًػسٜع ١يف ْؿٛؾٗا َٚكاؾدٖا.
بٌ ْـٻ ايعًُا ٤عً ٢أ ٻٕ ٚيٞٻ ا٭َس ٜتٛىل تأدٜبٳ املبتدعْٚ ، ١ؿٛؾِٗ يف ذيو نجرل ٠دداڄ َٗٓ ،ا :
ٳْـپ يٰدٴسٿ– ٟزمح٘ اهلل تعاىل -يف نتاب٘ (ايػسٜع (4) )١سٝح قاٍ :
باب عكٛب ١اٱَاّ ٚا٭َرل ٭ٌٖ ا٭ٖٛا: ٤

(ٜٓ )1عس :زضتا ٠ابٔ شٜدَ ٕٚع غسسٗا  :متاّ املٓ ٕٛيًؿؿد( ٟف.)172
(.)227/1( )2
(.)477/24( )3
(.)1555 -1554/5( )4
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ٜٳٓبػ ٞٱَاّ املطًُني ٚ٭َسا ٘٥يف نٌ بًد إذا ؾٳضٻ عٓدَ ٙٳرٖبٴ زدٌڈ َٔ أٌٖ ا٭ٖٛاَ ٤ٹُٻٔ قد
أ ڃظٗٳسٳ ٙإٔٵ ٜٴعاقب٘ ايعكٛب ١ايػدٜد ، ٠ؾُٳٔڇ اضٵتش ٻل َِٓٗ ايكتٌ ځقتٳً٘ َٚ ،ٳٔڇ اضٵتشلٻ إٔ ٜٳكٵسب٘ ٜٚٳشٵبط٘
سرٻزٳ َٓ٘ ايٓاع .
ٚٴٜٓٳهٌِّٳ ب٘ ؾځعٳٌٳ ب٘ ذيو َٚ ،ٳٔڇ اضٵتشلٻ إٔٵ ٳٜٓٵؿٹْ ٘ٝؿا ٚ ٙٳ
ثِ ذنس اٯدٴ ٿس ٟؾٹعٵٌ عُس بٔ اـڀاب بؿٳبٝؼ ٚ ،ؼسٜلٳ عً ٞبٔ أب ٞطايب يٹُٳٔٵ ادٻع ٢أْ٘ إي٘ ،
ٚځأَٵسٳ عُس بٔ عبد ايعصٜص باضتتاب ١ايكدز ١ٜؾإٕ تابٛا ٚإ ٫قٴسبت أعٓاقِٗ ٚ ،ځقتٵٌٳ ٖػاّ بٔ عبد املًو
يػ ٕ٬ٝايكدز.ٟ
ثِ قاٍ اٯدٴسٿٚ : ٟمل ٳ ٜٳصٍٵ ا٭َسا ٤بعدِٖ يف نٌ شَإ ٜطرل ٕٚيف أٌٖ ا٭ٖٛا ، ٤إذا ؾٳضٻ عٓدِٖ
سطٳببٹ َا ٜٳسٳٕٚٳ  ٫ ،ٴٜٵٓهٹس ٙايعًُا . ٤اٖع
ذيو عاقب ٙٛعً ٢ٳ
ٚقاٍ أب ٛعُس ٚايداْ– ٞزمح٘ اهلل تعاىل– يف (ايسضاي ١ايٛاؾ)١ٝ

)(1

:

 َٔٚايٛادب عً ٢ايط٬طني ٚعً ٢ا٭َسا : ٤إْهاز ايبدع ٚايك٫٬ت ٚ ،إظٗاز اؿذر ٚبٝإ
ايد َٔ ٌ٥٫ايهتاب ٚايطٓٚ ١سذ ١ايعكٌ  ،ست ٢ٳ ٜڃكڀځ ٳع ٴعرٵزٳِٖ ٚتٳٵبڀڂٌٳ غٴٳب ٴٗٗٴِٵ ٚمتٜٗٛاتِٗ  ،ثٜ ٛٴ٪ػرٕٚ
بايسدٛع إىل اؿل ٚ ،تسى َا ِٖ عً َٔ ٘ٝايباطٌ  ،ؾإٕٵ زدعٛا ٚتسنٛا ذيو ٚأظٗسٚا ايتٛبٚ َ٘ٓ ١إ٫
ځأ ٳذيډِٗ ايطًڀإ ٚعاقبِٗ مبا ٪ٜد ٟا٫دتٗاد إي ٘ٝعً ٢قدز ٹب ٳدعٹِٗ ٚق٫٬تِٗ ...اٖع
قًتٴ ٜ :ٴػذلط ٱب٬ؽ ايطًڀإ مببتدع غسٚط َٗٓ ،ا :
إٔٵ ٜه ٕٛقسز ٙعً ٢ا٭ََ ١ٴشكډكاڄ  ،بإٔ ٜه ٕٛداعٝاڄ إىل ٹب ٵد ٳعتٹ٘ ْاغساڄ هلا  .أَا َبتدعٷ يف ْؿط٘ ٫
ٳٜتٳ ٳعدٻ ٣غٳسټ ٙؾ. ٬
ثِ نٕٛٴ ايطًڀإ ع ٵد٫ڄ ٜٴٛقعٴ ب٘ َا ٜٴٓاضب بدعت٘ َٔ عكاب  ،ؾإ ٵٕ ٳعًٹِٳ أْ٘ ٜصٜدٴ يف ايعكٛب ١ؾ، ٬
ٚنرا إ ٵٕ ٳعًٹِٳ أْ٘ ٜ ٫ٴعاقب٘ أؾ٬ڄ َ .ع َساعا ٠إٔٻ أٌٖٳ ايعًِ ايهباز ِٖ ايرٜ ٜٔٴشددَ ٕٚتٜ ٢طتشل ٖرا
املبتدع ٳزؾڃعٴ أَس ٙإىل ايطًڀإ .
(( )1ف .)266
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ٚقځبٵٌٳ ذيو نً٘ ْ :ٴؿٵشٴ٘ ٚتٛدَٓٚ ٘ٗٝاظست٘ يعً٘ إٔ ٜسدع .
أَا أؾشاب املٓهسات ؾاػٵتًؿت ايسٚا ١ٜعٔ أمحد يف ايسؾع بِٗ إىل ايطًڀإ .
ؾؿ ٞزٚا ١ٜأب ٞساَض أمحد بٔ ْؿس إٔٻ اٱَاّ أمحد  ،قاٍ  :إ ٵٕ ٳعًٹُت أْ٘ ٜٴك ٝٴِ عً ٘ٝاؿد ؾازؾع٘

)(1

.

ٚأنجس ايسٚاٜات عٔ اٱَاّ أمحد أْ٘ ٜ ٫ٴسؾع إىل ايطًڀإ أَس ؾاسب املعؿٚ ، ١ٝإمنا ٜٴهتؿ٢
باٱْهاز عًْٝٗٚ ٘ٝٹ٘ ٚؽٜٛؿ٘ ٚ .استرٻ أمحد يف ذيو مبا دا ٤عٔ أب ٞاهلٝجِ ٴدػٳني –ناتب عكب ١بٔ عاَس–
أْ٘ قاٍ يعكب ١بٔ عاَس  :إٕٻ يٓا درلاْاڄ ٜػسب ٕٛاـُس ٚ ،أْا داعڈ هلِ ايػټسٳطځ ؾٝأػر . ِْٗٚقاٍ  ٫ :تؿعٌ ،
ٌ  ،ؾًِ ٜٓتٗٛا  .ؾذا ٤ٴدػٳنيٴ ؾكاٍ  :إْْ ٞٳ ٳٗٵٝتٴِٗ ؾًِ ٜٓتٗٛا ٚ ،إْ ٞداعڈ
ٚيهٔ ٹععڃِٗ ٚتٳ ٳٗدٻدٵِٖ  .قاٍ  :ؾځؿځعٳ ٳ
هلِ ايػٻسٳطځ .
و  ٫تؿعٌ  ،ؾإْ ٞزلعت زض ٍٛاهلل ٜ ك: ٍٛ
ؾكاٍ عكبٚ : ١ٳٜٵشٳ ځ
(َٳٔٵ ٳضتٳسٳ ََٓ٪اڄ ؾهأمنا اضٵتٳشٵٝا َٳ ٵ ٛٴ ٩ٳد٠ڄ َٔ قځبٵسٖا) ). (2

(( )1ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس) يًؼ( ٍ٬ف.)44
(()2ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس) يًؼ( ٍ٬ف.)45 -44
ٜٓٚعس ( :اٯداب ايػسع٫ )١ٝبٔ َؿًض (.)126 -125/2
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فصلٌ
ٖٚرا اْتكا ٷ َٔ ٤نتاب ايع ١َ٬قُد بٔ عً ٞبٔ قُد ايػٛناْ( ٞاملتٛؾ ٢عاّ ٖ2154ع) املطُ: ٢
[ ٳزؾڃعٴ ا٭ضاطني يف سهِ ا٫تؿاٍ بايط٬طني ]  ،قاٍ –زمح٘ اهلل تعاىل– :
ب َا ٜك ّٛمبا ٜٴػٵَٓٚ ٘ٝٳٔ ٜٳعٍٛٴ  ٚ ،ٳدػٳٌٳ يف ا٭ضباب
اعًِ إٔٻ نجرلاڄ َٔ ايكاؾسٜ ٜٔٳ ٵعٳت ٹكدٴ أ ٻٕ َٳٔٵ طځځً ٳ
ز عٔ طسٜك ١ايؿاؿني  ،كايـٷ هلد ٟاملسضًني َ ،باٜٹ ٷٔ يٹ ٳُ ٵطًځوٹ
اييت ٜتشؿٻٌٴ َٓٗا ذيو  ،ػاز ٷ
ايصاٖد.ٜٔ
ٖٚرا ٳٖٚٵِٷ ععِٝٷ ٚدٌٗ نبرل  ،ؾإْ٘ قد طًب ذيو ضٝدٴ ا٭ْبٝاٚ ،  ٤ضأٍ زب٘ ايػٹٓ ، ٢نُا يف
ايؿشٝشني –ٚغرلُٖا– أْ٘ نإ ٜك( : ٍٛايًِٗ إْ ٞأضأيو اهلدٚ ٣ايتكٚ ٢ايعؿاف ٚايػٓٚ . )٢اَنتٻ اهلل
د ٳد ځى عٳا٥ٹ ٬ؾځځأ ڃغٓٳ )٢طضٛز ٠ايكش : ٢اٯ8١ٜص.
ضبشاْ٘ عً ٘ٝبايػٓ ٢ؾكاٍ  ( :ٳٚٚٳ ٳ
ٚثبت يف ايؿشٝض أْ٘  قاٍ يعُس َ( : ا دا٤ى َٹٔ ٖرا املاٍ ٚأْت عً ٢غسفٺ  ٫ٚضاٌ٥
ؼ ٵرٙٴ َٚ ،ا  ٫ؾ ٬ٴتتٵبٹعٵ٘ٴ ْؿطو).
ؾځ ٴ
ٚثبت يف أسادٜح ؾشٝش ١ايٓٗٞٴ عٔ املطأي ١إ ٫يًطًڀإ .
[ أضباب ؼؿ ٌٝايسشم ] :
ٚايدعا٤ٴ َٖ ٛٹٔ مجً ١ايطع ٞيف ؼؿ ٌٝايسشم ٚ ،نريو مجٝع ا٭ضباب املڂشؿٿً ١ي٘ عً٢
اػت٬ف أْٛاعٗا ٚتبا ٜٔطسقٗا  .ٳَٚٳٔ أْهس ٖرا ؾكد أْهس َا َٖ ٛعً ّٛيهٌ ؾسدٺ َٔ أؾساد بين آدّ .
اْعس َا نإ عً ٘ٝايؿشاب  ١يف أٜاّ ايٓټبٴ ٻ٠ٛٹ  ،نإ نٌ ٚاسد َِٓٗ َتعًكاڄ بطبب َٔ أضباب
ٌ َا ٜؿٌ إي ٘ٝنأٌٖ ايؿٴؿډ١ٹ .
ذصٳ عٔ ذبو قځبٹ ٳ
ايسشمَٚ ،ٳٔ عٳ ٳ
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ٖٚهرا بعد أٜاّ ايٓټبٴٛٻ ، ٠ؾإٕٻ اـًؿا ٤ايساغد ٜٔجيعً ٕٛ٭ْؿطِٗ ْؿٝباڄ َٔ بٝت املاٍ ٜ ،ٳكّٛٴ مبا
حيتاد ٕٛإي ٘ٝ٭ْؿطِٗ ٚيٹُٳٔ ٜعٛي ٕٛعًٚ ٢د٘ ايعدٍ .
ٚنإ ايؿشاب  ١بعد اْككا ٤ػ٬ؾ ١ايٓبٛٻٜ ٠ٳكڃؿدَ ٕٚٳٔ بٝد ٙځأَٵسٴ املطًُني ٜٚ ،ڀًبَ َ٘ٓ ٕٛا هلِ
ؾ ٘ٝسلپ َٔ بٛٝت ا٭َٛاٍ اييت بٝدٚ ، ٙذيو َٖ ٛٹٔ ځط ځًبٹ ايسشم ٚ ،ٳٜكڃبٳًَ َ٘ٓ ٕٛا ٜٴعٵڀَ ِٗٝٹٔ غرل نځػٵـٺ
عٔ سكٝك ١اؿاٍ .
ٖٚهرا َٳٔ بعدِٖ َٹٔ ايتابعني ٚ .نإ ٖرا ساٍ ػرل ايكس ٕٚثِ ايرٜ ٜٔٳً. ِْٗٛ
ٚنإ َٹٔ أٌٖ ٖر ٜٔايكسْني َٳٔ  ًٜٞيًكاُ٥نيٳ با٭َسڇ ا٭عُاٍٳ  َٔ ،قكاٚ ، ٤إَاز ٠عً ٢بعض
ايب٬د ٚ ،إَاز ٠عً ٢دٝؼ ٜ ٫ٚ ،ٴٵٓهٹسٴ ٖرا ٴَٵٓهٹ ٷس  ٫ٚ ،كايـٷ ؾ. ٘ٝ
ٖٚرا ْٛع َٔ أْٛاع ځط ځًبٹ ايسشم .
ٚإٕ نإ ايعٌُ قسب١ڄ نايكاقٚ ٞأَرل دٝؼ اؾٗاد  ،ؾإٕ ٜٓ ٫ايف َا ٖ ٛؾ َٔ ٘ٝايكسب١ٹ ځأ ٵػ ٴر َا حيتاز
إي َٔ ٘ٝبٝت َاٍ املطًُني .
َٚا شاٍ عٌُ املطًِ عًٖ ٢را َٴٓر قاَت املً ١اٱض ١َٝ٬إىل اٯٕ َ :ع نٌ ٳًَٹوٺ َٔ املًٛى مجاع څ١
ٜٳً ٕٛهلِ ايككاٚ ، ٤مجاع١څ ٜٳً ٕٛهلِ اٱؾتاٚ ، ٤مجاع١څ ٜٳً ٕٛهلِ عً ٢ايب٬د اييت إيٚ ، ِٗٝمجاع١څ
ٜٳً ٕٛهلِ إَاز ٠اؾٝؼ ٚ ،مجاع١څ ٴٜدٳزٿض ٕٛيف املدازع املٛقٛع ١يريو ٚ ،غايبٴ دٹساٜاٹتٗڇ ٵِ َٔ بٝت
املاٍ .
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[ غٴبٗ څٚ ١زدټٖا ] :
ؾإٕ قًتٳ  :قد ٜهَ ٕٛٹٔ املًٛى َٳٔ ٖ ٛظامل دا٥س ؟
كٞٳ بني
قًتٴ ْ :عِ ٚ ،يهٔ ٖرا ا ڂملتٻؿٹٌٳ بِٗ مل ٳٜتٻؿٹٌٵ بِٗ ٹيٝٴع ِٗٓٝعً ٢ظڂًُِٗ ٚدٳٛزڇِٖ  ،بٌ ٹيٳٝكڃ ٹ
شلټ
َ ٟٳٔ تٳ ٹ
شلټ دٗادٜٚ ، ٙعاد ٳ
ايٓاع عهِ اهلل  ،أ ٚٳٜكڃٹبضٳ َٔ ايسٻعاٜا َا أٚدب٘ اهلل  ،أٜ ٚٴذا ٹٖدٳ َٳٔ ٜٳ ٹ
عداٚت٘ .
ؾً ٛنإ ا ځملًٹوڂ قد بٳًځؼٳ َٔ ايعًِ إىل أعً ٢دزدات٘  ،مل ٜهٔ عً َٔ ٤٫٪ٖ ٢ڂظًڃُٹ٘ غ٤ٞٷ  ،بٌ إذا
سكځسٳ سكرل  ،نإ َع َا ٖ ٛؾ َٔ ٘ٝاملٓؿب
نإ ٭سدِٖ َدػٌٷ يف ؽؿٝـ ايعًِ ٚي ٛأځقځٌٻ قً ٌٝأ ٚځأ ٵ
َأدٛزاڄ أبًؼٳ أد ڈس  ،٭ْ٘ قد ؾاز َع َٓؿب٘ يف سهِ َٳٔ ٜڀًب اؿل ٜٚهس ٙايباطٌ ٜٚ ،طع ٢مبا تٳبًؼٴ إي٘ٝ
طاځقتٴ٘ يف دؾع٘ ٚ ،مل ٜٴ ٹعٓٵ٘ عً ٢ظًُ٘  ٫ٚ ،ضع ٢يف تكسٜس َا ٖ ٛعً ٘ٝأ ٚؼط ٘ٓٝأ ٚإٜساد ايػټبٳ ٹ٘ يف ػٜٛص. ٙ
ؾإٕٵ ځأ ٵدػٳٌٳ ْؿط٘ يف غٖ َٔ ٤ٞر ٙا٭َٛز ؾٗ ٛيف عٹداد ايعډًُٚ ١ؾسٜل اؾځٛٳ ٳز٠ٹ  َٔٚمجً ١اـځٛٳْٳ. ١
ٚيٝظ نَٓ٬ا ؾُٝٳٔ نإ ٖهرا .
إمنا نَٓ٬ا ؾُٝٳٔ قاّ مبا ٚٴنٹٌٳ إي َٔ ٘ٝا٭َس ايدٜين  ،غ ٳرل َٴ ٵػتٳػٹٌڈ مبا ِٖ ؾ ، ٘ٝإَ ٫ا نإ َٹٔ أَس
مبعسٚف  ،أ ْٞٗ ٚعٔ َٓهس  ،أ ٚؽؿٝـ ظڂًِ  ،أ ٚؽٜٛـ َٔ عاقبت٘  ،أ ٚٳٚعٵغٹ ؾاعً٘ مبا ٳٜٵٓ ٳدؾٹعٴ ؾ٘ٝ
بعض غٳسٿٚ . ٙنٝـ ٴٜعځٔټ عاٌَ عًِڈ أ ٚبر ٟدٜٔڈ إٔٵ ٜٴداػٌ اي ډعًځُ ١ؾُٝا ٖ ٛظًِ .
[ ايبٝإ ايٓب ٟٛيف نٝؿ ١ٝكايڀَ ١ٳٔ ٖ ٛظامل ] :
ؿهڃِ ايعدٍ .
يكد ٳبٝٸٔٳ زض ٍٛاهلل  يٓا يف َداػً ١اي ډعًځَُ ١ا ٖ ٛايكٍٛٴ ايؿؿٌ ٚا ڂ
ؾكاٍ يف سدٜح ؾشٝض أػسد٘ ايذلَر – ٟيف َٛقعني َٔ ضٓٓ٘ – ٚأٚقض ذيو أتٳِٻ إٜكاغ ٚ ،ٳبٝٻٓ٘
أنٌُ بٝإ :
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( ضٝه ٕٛأَسا ٤ؾُٔ غځ ٹػٝٳٗٴِٵ ؾؿدٻقځِٗ يف نربِٗ ٚ ،أعاِْٗ عً ٢ظًُِٗ  ،ؾًٝظ َين ٖٛ ٫ٚ ، َ٘ٓ ٫ٚ
ٚازد عًٞٻ اؿٛضٳ  ّٜٛايكٝاَ. ١
 َٔٚغځ ٹػٳٗٝٴِٵ أ ٚمل ٜٳػٵ ٳػٗٴِٵ  ،ؾًِ ٜٴؿدٿقِٗ يف نربِٗ ٚمل ٜٴ ٹعٵٓٗٴِٵ عً ٢ظًُِٗ  ،ؾَٗ ٛين ٚأْا َٓ٘ ٖٛٚ ،
ٚاز ٴد عًٞٻ اؿٛض  ّٜٛايكٝاَ.) ١
ٚثبت يف ايؿشٝض ذٹنڃسٴ أ ١ُ٥اؾځٛز َٚدا ٳػًځتِٗ  ،ؾكاٍ ٚ( : يهٔ َٳٔ زقٚ ٞتابع).
ؿدٿقِٗ يف نربِٗ  ٫ٚ ،أعاِْٗ عً ٢ظًُِٗ  ٫ٚ ،زقٞٳ
ؾتكسٻز يو بٗرا إٔٻ املڂداػٹٌٳ هلِ إذا مل ٜٴ ٳ
 ٫ٚتابعٳ  ،ؾٗ َٔ ٛزض ٍٛاهلل ٚ ، زض ٍٛاهلل . َ٘ٓ 
ؾهاْت ٖرَ ٙستب١ڄ عاي١ٝڄ ٚ ،ؾك١ًٝڄ دً١ًٝڄ .
 ٞيف ايتؼؿٝـ  ،أ ٚيف املٛعع ١اؿطٓ ١؟
ؾهٝـ إذا مجع بني عدّ ٚقٛع ذيو َٓ٘ ٚ ،ايطٻ ٵع ڇ
[ قاعد : ٠ي ٛاَتٓع ايعًُا ٤عٔ َداػً ١املًٛى عً ٢ايٛد٘ ايؿشٝض ځيتٳ ٳع ډڀ ځًتٹ ايػسٜع:] ١
 ٫ٚخيؿ ٢عً ٢ذ ٟعكٌڈ أْ٘ ي ٛاَتٓع أٌٖ ايعًِ ٚايؿكٌ ٚايدٿ ٜٔعٔ َٴداػً ١املًٛى  ،ځيتٳ ٳع ډڀ ځًتٹ
ايػسٜع ١ا ڂملڀډٗس ٠يعدّ ٚدٛد َٳٔ ٜك ّٛبٗا ٚ ،تٳٳب ٻدځيتٹ تًو املًُه ١اٱض ١َٝ٬باملًُه ١اؾاًٖ ١ٝيف ا٭سهاّ
ايػسعَ ١ٝٹٔ دٜاْ١ٺ َٚعاًَ١ٺ ٚعِٻ اؾٌٗ ٚط ٻِ ٚ ،ػٴٛيٹ ځؿتٵ أسهاّ ايهتاب ٚايطٓ ١دٗازاڄ .
شتٳذٽا
بٌ ابتعاد ايعًُا ٤عٔ اي ٠٫ٛقد ٜٳؿڃسٳغٴ ب٘ بعض املًٛى ٹيٝٳؼٵٹبطځ يف د ٜٔاٱض ّ٬نٝـ غاَ ، ٤ٴ ٵ
باؾٌٗ ٫ ،بتعاد ايعًُا ٤عٓ٘ ٚ ،ايػٝڀإ أ ٳغدټ ؾسساڄ بريو ٚأععِٴ ضسٚزاڄ َِٓٗ  ،ؾإْٻ٘ قد ٳػًډ ٢بٚ ٘ٓٝبني
ايطٛاد ا٭ععِ ٜ ،ت٬عب بِٗ نٝـ غاٚ ، ٤ٳ ٜٵطتٳعٵٹب ٴدٖٴِٵ نٝـ أزاد .
ٖٚر ٙؾسؾ١څ َا ظځؿٹ ٳس َٹٔ أٌٖ اٱض ّ٬مبجًٗا  ٫ٚ ،نإ يف سطاب٘ إٔٵ ٴٜطٵعٹؿځ ٴ٘ دٖس ٙبأقٌ َٓٗا .
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[ ضبب ابتعاد ايعًُا ٤عٔ اي: ] ٠٫ٛ
ـ ڃڀبٹ ايٛٳػٚ ، ِٝايٛڇشٵ ڇز يٲضٚ ّ٬أًٖ٘ ؾٹٓؿإ َٔ ايٓاع :
ٚضببٴ ٖرا ايب ٤٬ايععٚ ، ِٝا ځ
ايؿٓـ ا٭ : ٍٚمجاع ١ٳشٖٹدٚا بػرل عًِ ٚ ،تٳعٳبٻدٚا بػرل ځؾٗٵِڈ ٚ ،تٳٛٳزٻعٛا بػرل إدزاى يًُؿاحل ايػسع، ١ٝ
َ ٫ٚعسؾ١ٺ مبا ٜٴؿڃك ٞإىل تعڀ ٌٝا٭سهاّ ٚذٖاب غايبٹ د ٜٔاٱض. ّ٬
ؿ ٴدٖٴِٵ سطٔ ٚ ،ؾٛز ٠ؾعًِٗ مجٚ ، ١ًٝيهٓٻِٗ مل
ؿدٻٚا يًُٛاعغ ٚاٱزغاد يًعباد  ٚ ،ٳَكڃ ٳ
ځؾتٳ ٳ
ٜهٔ هلِ َٔ ايعًِ َا ٜٛزڇد ٕٚب٘ ا٭غٝاَٛ ٤ازڇدٖا ؛ دعًٛا أٌٖ املٓاؾب ايدٿ – ١ٜٝٓاييت ٜ ٫ٴتٹِټ أَسٖا ٫ٚ
ٴٜٓٵ ٹؿدٴ سٴهُٗا إ ٫ضًڀإ ا٭زض  ٚٳًَٹوڂ ايب٬د– َٔ دٴُٵً ١أْٛاع ايعًِ ٚ ،دعًٛا ؾاسبٗا َٹٔ دٴًُ١
أعٛإ اي ډعًځُٳ١ٹ .
ايؿٓـ ايجاْ : ٞمجاع١څ هلِ غٴ ٵػًځ١څ بايعًِ ٚځأ ٵٖ ٹًٝٻ څ ١ي٘ ٚ ،أزادٚا إٔ ٜه ٕٛهلِ َٔ املٓاؾب ايدٿ ١ٜٝٓاييت قد
ؾازت ٹبٳٝدٹ غرلِٖ َا ٜٓتؿع ٕٛب٘ يف دْٝاِٖ  ،ؾځځأعٳٛٳ ٳشٖٴِٵ ذيو ٚعٳذٹصٚا عٓ٘  ،ؾځځأ ڃظٗٳسٚا اي ٻسغڃب ١عٓ٘ ٚأِْٗ
تسن ٙٛاػتٝازاڄ ٚزغب١ڄ ٚٳتٳٓصټٖڄا عٓ٘ ٚ ،قٳ ٳسٳبتٵ أڃي ٹطٳٓٴتٗٴِٵ ٹب ٳطبٿ أٌٖ املٓاؾب ايدٚ ١ٜٝٓٳث ڃًبٹ أعساقِٗ .
ٚځأظڃٗسٚا أْٻِٗ إمنا تسنٛا ذيو ٭ٕٻ ؾَ ٘ٝٴداػً ١يًًُٛى ٚځأ ٵػرٹ بٳ ٵعضڈ َٹٔ بٛٝت ا٭َٛاٍ ٚ ،إٔٻ أٌٖ
شتٹ .
ني يًطټ ٵ
املٓاؾب قد ؾازٚا أعٛاْاڄ يً ډعًځُٳ١ٹ َٚٹٔٳ اٯنً ٳ
شطټسڇ عً ٢إٔ ٜ ٫هْٛٛا ٹَٵجًځِٗ ظ
 ٫ٚساَٹٌٳ هلِ عً ٢ذيو إَ ٫ٴذٳ ٻسدٴ اؿطد ٚايبٳ ٵػٞڇ ٚ ،ايتٻ ٳ
ٚقد عٳ ٳسؾڃٓا َٹٔ ٖرا اؾٓظ مجاعات ٚاٵْٳت ٳٗتٵ أسٛاهلِ إىل ٳب ٹًٝٻات :
عٳ ٳسؾڃٓا َٹِٓٗ َ :ٳٔ ظځؿځسٳ بعد ا ٵضتٹهجازٖ َٔ ٙر ٙايبًٝٻات مبٳٓؿب َٔ املٓاؾب  ،ؾهإ أځغٳسٻ أٌٖ ٖرا املځٓؿب
ٚ ،ٳبًځؼٳ يف ايتٻهايبٹ عً ٢اؿڂڀاّ ٚايتٻٗاڂؾتٹ عً ٢اؾسا ِ٥إىل أبًؼ غا. ١ٜ
َ : َِٗٓٚٳٔ دايظ – بٳ ٵع ٳد َٳصٜد َٹٔ ايتعؿـ ٚنجس ٠ايتٻكاعظ – ٳًَٹهاځ أ ٚقسٜب ٳًَٹوٺ أ ٚؾشاب ٳًَٹوٺ ،
ؾطازٳ بڀسٜكِٗ مبا  ٫ٳ ٜٵطتٳشٹٌټ بٳعٵكٳ ٴ٘ َٳٔ ي٘ ٚاشڇ ٷؽ َٹٔ د. ٜٔ
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َ : َِٗٓٚٳٔ ؾاز ْٳُٻاَاڄ ٚ ،ٳقٳعٳ ٴ٘ َٳٔ ٳٜتٻؿٹٌٴ ب٘ ٹيٳٓكڃٌڇ أػباز ايٓاع إي ، ٘ٝؾځؿځعٳٌٳ ٚ ،يهٔ مل ٳ ٜڃكتٳؿٹسٵ عً ٢ٳْكڃٌڇ
َا ضٳُٹ ٳع  ،بٌ داٚٳشٳ ذيو غً ٢ايٻتصٳټٜدٹ بايصٚز ٚايٴب ٵٗتٹ .
ـ يٹُا نإ ٴ ٜڃعٗڇسٴ، ٙ
ت ا٭ٜاّ عٔ باطٔڈ َٴؼاٹي ٺ
ٚباؾًَُ ١ا دٳسٻبٓا ٚاسداڄ َٔ ٖرا ايؿٓـ إٚ ٫نځػٳ ځؿ ٹ
ٌ َٴٓافٺ ملا نإ ٜٳ ٵػتٳػٹٌٴ ب٘ أٜاّ تٳ ٳع ڊڀًٹ٘ٹ .
ٚقٍٛڈ ٚؾٹعٵ ڈ
سرٵ ٳزٙٴ َِٓٗ ٜ ٫ٚ ،سنٔ عً ِٗٝيف غ٤ٞٺ َٔ ا٭عُاٍ ايد. ١ٜٝٓ
ځؾ ڃًٝٳ ڃأ ٴػرٹ املتشسٿ ٟيد ٜ٘ٓٹ
[ ايتٻبٳسٿَ ٟٹٔ املڂعا ٕٚعً ٢اي ڊعًڃِڇ ] :
ؾإٕٵ ڂق ڃًتٳ  :إذا ځظٗٳسٳ ظڂٗٛزاڄ ٳبٝٿٓاڄ إٔٻ بعض املڂداػٹًني ٜٴعنيٴ اؿانٹِٳ عً ٢ڂظًڃُٹ٘ بٝدٚ ٙيٹطاْ٘ ٚ ،ٴٜطٳٛٿ ٴؽ ي٘
ذيو  ،أ ٚٴ ٜڃعٗڇ ٴس َٹٔ ايجٓا ٤عًَ ٘ٝا  ٫جيٛش إط٬ق٘ عًَ ٢جً٘ ؟
ڂق ڃًتٴ َ :ٳٔ نإ ٖهرا ؾَٗ ٛٹٔ دٹٓظ ايعًُ. ١
ٚاي ڊعًڃِٴ نُا ٜه ٕٛبايٝد ٜه ٕٛبايًطإ ٚ ،بايكًِ ٚ ،قد ٜه ٕٛذيو أځ ٳغدٻ .
ٚنَ٬ٴٓا ؾُٝٳٔ ٳٜتٻؿٹٌٴ بِٗ غ ٴرل َٴعنيڈ هلِ عًَ ٢ا ٜ ٫ٳشٹٌټ َ ٫ٚ ،ٴػازى هلِ بٝد  ٫ٚيطإ  ،بٌ
ؿ ٴدٙٴ با٫تٿؿاٍ بِٗ  :ا٫ضتعاْ ١بؿٛتِٗ عً ٢إْؿاذ سهِ اهلل عص ٚدٌ ٚ ،عً ٢ا٭َس
 ٬ٳَكڃ ٹ
ٜه ٕٛزد ڄ
باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس عطب اؿاٍ ٚمبا تبًؼ إي ٘ٝايڀاق. ١
َج٬ڄ  :إذا نإ ايعايٹِٴ ٴٜٓٵهس َا ٜسا َٔ ٙاملٓهسات عً ٢ايسٻعاٜا ٜ ٫ٚ ،ٳكدز عً ٢ذيو إ ٫إذا نإ ي٘ ٜدٷ
َٔ ايطًڀإ ٜطتعني بٗا عً ٢ذيو  ،ؾٗرا ػرلٷ نبرل ٚأدسٷ عع. ِٝ
نريو إذا نإ ٜ ٫ٳكدز عً ٢ؾځؿٵٌ اـؿَٛات ٚإزغاد ايٓاع إىل ايڀاعات إ ٫بايٳٝدٹ َٔ ايطًڀإ ،
ؾٗرا ٴَطٳٛٿؽٷ ؾشٝضٷ –أٜكاڄ– .
ٖٚهرا إذا نإ ٜ ٫ٳكدز عً ٢ؽؿٝـ بعض َا ٜؿعً٘ ٚشزا ٤ايطًڀإ ٚأَساٚ ٙ٩أٌٖ ػاؾٻت٘ َٔ
ايعًِ إ ٫باتٿؿاي٘ يًطًڀإ  ،ؾٗرا ٴَطٳٛٿؽٷ ؾشٝضٷ.
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ٖٚهرا إذا نإ ايطًڀإ ٜٴؿػ ٞإىل املٛعع َِٗٓ ١يف بعض ا٭سٛاٍ ٜٚ ،ٳؼسز عٔ ؾٹعٵٌڇ املٓهس  ،أٚ
ٳؿـٴ ذيو غ٦ٝاڄ َا  ،ؾٗرا ٴَطٳٛٿؽٷ ؾشٝضٷ.
ٜٴؼ ِّ
[ أسٛاٍ ايط٬طني بني سطٓاتِٗ ٚضٝٿ٦اتِٗ ] :
ٚاعًِ إٔٻ أسٛاٍ ايط٬طني – نُا قاٍ بعض ايطًـ – هلِ طاعات نبرلَٚ ، ٠ٳعافڈ نبرل.٠
ٚؾدم ٖرا ايكا ، ٌ٥ؾإ ٻٕ َٔ طاعاتِٗ :
 -2تأَنيٴ ايطټبٴٌ.
 -1تأَني ايكعؿا َٔ ٤ا٭قٜٛاٚ ، ٤اؿًٛٝي ١بٚ ِٗٓٝبني َا ٜسٜد َٔ ٕٚظًِ.
 -7دٗاد أٌٖ ايهؿس ٚايبػ ، ٞا ڂملتٳذاز ٜٔعًْٗ ٢ب ايكعؿا ٚ ٤ٳٖتٵو سٴ ٳسَٹِٗ ٚؽٜٛؿِٗ َٚ ،ػايبتِٗ
عًَ ٢ا ؼت أٜد َٔ ِٜٗأَ٬نِٗ.
 -4إقاَ ١اؿدٚد ايػسعٚ ١ٝايكٹؿاف.
 -5إقاَ ١غعا٥س اٱضٚ ، ّ٬ايكٝاّ َٹٔ زٳعاٜاِٖ بٛادبات٘.
ْ -6ؿبٴ ايككا ٠يؿؿٌ اـؿَٛات بايڀسم ايػسعٚ ، ١ٝأٌٖ اؿطب ١بايكٝاّ بٛظٝؿ ١اؿطب ١با٭َس
باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس.
 -7مجعٴ اؾٛٝؽ ٚتأَرل ا٭َسا ٤يكٗس أعدا ٤ايدٚ ، ٜٔايكٝاّ مبا حيتاد َٔ ٕٛبٛٝت ا٭َٛاٍ.
 -8إسٝاَ ٤دازع ايعًِ بٓؿب ا ڂملدٳزٿضني ٚاملڂؿڃتني.
 -9إَطاى أٌٖ اؾطاز ٠عُا ٜسٜد َٔ ْ٘ٚايؿطاد يف ا٭زض بٗٝب ١ايطًڀإ ٚ ،كاؾ ١اٱٜكاع بِٗ .دا ٤يف
ا٭ثس ( :إٕٻ اهلل يځٝصعٴ بايطًڀإ َا  ٫ٳٜصٳعٴ بايكسإٓ).
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ٚأَا ن ٕٛايط٬طني هلِ َعافڈ نجرل : ٠ؾإْٻ٘ قد تأػٴر ٙايٓؿظ ايػٳكٳٹبٝٻ ڂ ١ؾٝطؿو ايدَاٜٚ ، ٤طتشٌ
ا٭َٛاٍ املځشٳسٻَٚ ، ١قد ٴٜٗٵًٹو أٌٖ ايكس ١ٜبطبب غرٚذ ؾسد َِٓٗ عٔ طاعت٘ ٚ ،قد تدعْ ٙٛؿط٘ إىل َا يف
ٳٜدٹ ايسعاٜا ؾٝأػر َٓٗا ٚ ،قد ٜٴڀاٚع ْؿط٘ ايػٗٛاْ ١ٝؾٝؿعٌ َا تػتٜٗٚ ، ٘ٝستهب َٔ قسَات اهلل عص ٚدٌ
ٜٚؿعٌ َا ٜسٜد.
ت إىل ذيو بعني ايؿٛاب ؛ ٳعًٹُٵتٳ
ؾإذا عٳ ٳس ڃؾتٳ أ ٻٕ يًط٬طني تًو احملاضٔ ٚتًو املطاٚ ، ٨ٚٳْعځسٵ ٳ
إٔٻ يف ايطًڀإ َٔ ػؿاٍ اـرل َا ْؿع٘ يو ٚيػرلى أنجس َٔ ايكس.
ٚقد عسؾتٳ َا ٜكٛي٘ أٌٖ ايؿك٘ ٚغرلِٖ  :إٕٻ قب ١ايطًڀإ يٹؼؿاٍ ػرل ؾ ٘ٝ؛ مما  ٫بأع ب٘.
ؾإذا ناْت ٖر ٙاحملب ١دا٥ص ٠ؾهٝـ  ٫جيٛش َا ٖ ٛدْٗٚا َٔ ا٫تؿاٍ ب٘ ٭سد ا٭ضباب ا ڂمل ځكدٻّ ذٹنسٖا َ ،ع
ٌ َٓ٘ َٛعع ، ١أ ٚٳٜتٵسٴى بعض َا ٜٴكازؾ٘ سٝا ، َ٘ٓ ٤ؾإٕٻ َٓصي ١ايعًِ
ن ٕٛا ڂملتٻؿٹٌ ب٘ عً ٢ايسدا ٤بإٔٵ ٳٜكڃبٳ ٳ
ٚايؿكٌ هلا َٔ املٗاب ١يف ؾدز نٌ أسدٺ ٚايتعع ِٝهلا ٚاـػَٗٓ ١ٝا َا  ٫خيؿ ٢إ ٫عً ٢بٳٗ ٝٹُٞٿ ايڀبع ،
 ٫ٚٴٜٵٓهٹس ذيو إَ ٫طًٛبٴ ايؿِٗ.
[ سا٫ت ا٫تؿاٍ بايط٬طني ] :
ٚعً ٢نٌ ساٍ ؾځُٴٛاؾًت٘ يتًو ا٭ضباب ٜ ٫ٳتٳ ٳس ٻددٴ أسد يف دٛاشٖا.
سطٳٓاڄ.
بٌ قد ته ٕٛاملؼايڀ ١يف بعكٗا ٳ
بٌ قد تهٚ ٕٛادباڄ  ،إذا مل ٳٜتٹِٻ ايٛادب إ ٫ب٘  ،أ ٚمل ٜٳٵٓ ٳدؾٹعٴ املڂشٳسٻّ إ ٫ب٘.
ٖٚرا  ٫خيؿ ٢عً ٢أدْ ٢ايٓاع عًُاڄ.
ٚاملُٓٛع َٖٛ : ٛاؾًت٘  ٫ملؿًش ١د ١ٜٝٓإذا تستٻب عً ٢ذيو َؿطد.٠
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ؾإذا أَسٚا ٚاسداڄ َٔ ايٓاع إٔٵ ٳٜتٻؿٹٌ بِٗ  :مل ٜٳشٹٌٻ ي٘ إٔٵ ميتٓع ٚ ،عً ٘ٝأ ٵٕ  ٫ٳٜدٳعٳ َا جيب عً٘ٝ
َٔ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس  ،أ ٚاملڂ ٵُهٹٔ َٔ ذيو ٚ ،إ ٫ؾَٗ ٛعرٚز  ٫ٚإثِ عً ٘ٝإ ٫إذا سؿٌ
َٓ٘ ايسقا ٚاملتابع ١عً ٢املٓهس.
[ تٳ ٳعرټزٴ سٳؿٵ ڇس َٳٔ ٳٜتٻؿٹٌٴ بايط٬طني َٔ ايعًُا: ]٤
ٜ ٫ٚٴُهٔ سؿس عدد َٳٔ ٜتؿٌ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚايؿكٌ بط٬طني قسٕ َٔ ايكس ، ٕٚبٌ بط٬طني
بعض ايكسٕ يف مجٝع ا٭زض ٚ ،مٔ ْعًِ عًُاڄ ٜكٝٓٝٽا أْ٘  ٫ٴبدٻ يهٌ ٳًَٹوٺ ٚ ،إٕ ناْت ٜ٫ٚت٘ ػاؾ١
مبدَ َٔ ١ٜٓدا ٔ٥اٱض ّ٬ؾك٬ڄ عٔ ڂقڀڃ ڈس َٔ ا٭قڀاز  ،ؾك٬ڄ عٔ نجرل َٔ ا٭قڀاز ؛ إٔ ٜهَ ٕٛع٘ مجاع١
َٹُٻٔٵ  ًٜٞاملٓاؾب ايدٚ ، ١ٜٝٓإ ٫ملٵ ٜطتكِ ي٘ أَس  ٫ٚ ،ځمتتٵ ي٘  ٫ٚ ، ١ٜ٫ٚسؿًت ي٘ طاع٫ٚ ، ١
اْعكدت ي٘ بٝعٜ ، ١عًِ ٖرا نٌ عاقٌ َٔ املطًُني ؾك٬ڄ عٔ أٌٖ ايعًِ َِٓٗ.
[ ذٳ ټّ َٳٔ أشز ٣بايعًُا ٤ي٬تؿاٍ بايط٬طني ] :
ثِ ٖرا املصز ٟعًَ ٢ٳٔ ٜتؿٌ بط٬طني اٱضَ ّ٬ٹٔ أٌٖ ايعًِ ٚايؿكٌ ايكاُ٥ني باملٓاؾب ايد١ٜٝٓ
قد ٚقع يف إضا ٠٤ايعٔ ظُٝع َٳٔ اتؿٌ بِٗ عً ٢ايؿؿ ١اييت بٝٻٓاٖا َ ،ٹٔ دػ ٍٛمجٝع ٖرا اؾٓظ ؼت
ض ٤ٛظٓ٘ ٚ ،باطٌ اعتكادٚ ، ٙشا٥ـ ػٛاطسٚ ، ٙؾاضد ؽ٬ٝت٘ ٚ ،ناضد تؿٛزات٘ ٚ ،يف ٖرا َا  ٫خيؿ٢
َٹٔ كايؿ ١ايػسٜع ١احملُدٚ ١ٜايڀسٜك ١اٱمياْ.١ٝ
[ َدازا ٠أٌٖ ايعًِ ٚعدّ إدزاى اؾٗاٍ هلا ] :
َٚع ٖرا ؾا ڂملتٻؿٹٌٴ بِٗ َٔ أٌٖ املٓاؾب ايد ١ٜٝٓقد ٜٴػٵكٹ ٞيف بعض ا٭سٛاٍ عٔ غ َٔ ٤ٞاملٓهسات
 ٫ ،يسقاڄ ب٘  ،بٌ يه ْ٘ٛقد اٵْ ٳدؾځعٳ ٹبطٳ ٵعٝٹ٘ َا ٖ ٛأععِ َٓ٘  ٫ٚ ،ٳٜتٹِټ ي٘ ذيو إ ٫بعدّ ايتٻػدد ؾُٝا ٖ ٛدْ٘ٚ
ٜ ٖٛٚ ،عًِ أْ٘ ي ٛتػدد يف ذيو ايدټ ، ٕٚيٛقع ٖ ٛطيفص ذيو ٚيف اير ٖٛ ٟأغد َٓ٘ ٚأغٓع ٚأؾعع ،
نُا ٜٴشه ٢عٔ بعض أٌٖ املٓاؾب ايد: ١ٜٝٓ
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إٔٻ ضًڀإ ٚقت٘ أزاد قسب عٓل زدٌڈ مل ٜهٔ قد اضتشل ذيو غسعڄا  ،ؾُا شاٍ ذيو ايعامل
ٜٴداؾع٘ ٜٚؿاٚي٘ ٚحياٚز ٙست ٢نإ آػس ا٭َس اير ٟاْعكد بُٗٓٝا عً ٢إٔٻ ذيو ايسدٌ ٜٴكٵسٳبٴ عً ٢غسٜڀ١
اغذلطٗا ايطًڀإ  ٖٛٚ ،إٔٵ ٜه ٕٛايرٜ ٟكسب٘ ذيو ايعايٹِٴ  ،ؾځڂأػٵسڇزٳ ايسدٌ إىل فُع ايٓاع ايرٜٔ
حيكس ٕٚيف َجٌ ذيو يًؿسد ، ١ؾځكٳسٳب٘ قسبات  ،ځؾتٳؿځسٻم ذيو اؾُع ٜ ِٖٚػتٹُ ٕٛأقبض غتِ  ِٖٚ ،غرل
ًََٛني  ،٭ٕٻ ٖرا يف ايعاٖس َٓهس  ،ؾهٝـ ٜتَ ٙ٫ٛٳٔ َٖ ٛٳسٵد ٷ ٛٱْهاز َجٌ ذيو ؟
ٚي ٛاْهػؿت هلِ اؿكٝكٚ ، ١اطًعٛا عً ٢أْ٘ بريو أْكر َٔ ٙايكتٌ ٚ ،تؿادا ٙبكسب ايعؿا عٔ
قسب ايطٝـ  ،يسؾعٛا أٜد ِٜٗبايدعا ٤ي٘ ٚ ،ايتٻسٳقٿ ٞعٓ٘ :
ٚٳٜعڂٔټ اؾٗ ٍٛقد ځؾ ٳطدٳ ايعع ځأَٵسٴ ٚذاى ايؿطا ٴد ٳعٝٵٔٴ ايؿ٬غڇ
َٚٹٔ ٖرا ايكبَ ، ٌٝا سها ٙؾاسب (ايػكا٥ل) :
إٔٻ ضًڀإ ايس ّٚأځَٳ ٳس بكتٌ مجاع ١نجرل َٔ ٠أٌٖ ا٭ضٛام  ،يه ِْٗٛمل ٜٳ ٵُٳتجٹًٛا َا ځأَٳسٳ ب٘ يف تطعرل
بعض ايبكا٥ع  ،ؾځؼٳسٳزٳ ايطًڀإ ٚ ،قد ؾٴؿڊٛا يًكتٌ  ،ؾكاّ بعض ايعًُاٚ ، ٤ٳقځسٴبٳ َٔ ايطًڀإ ٖٛٚ
زانب  ،ؾكاٍ ٜ ٫ ٤٫٪ٖ :طٛؽ قتًِٗ يف ايػسٜع .١ځؾرٳنځ ٳس ي٘ ايطًڀإ أِْٗ ػايؿٛا أَسٚ ٙأْ٘  ٫ٴعرٵ ٳز َٹٔ
قتًِٗ  ،ؾكاٍ ايعايٹِ  ِٖ :ٳٜرٵنس ٕٚأْ٘ مل ٜٳٵبًڂػِٗ َا عصّ عً ٘ٝايطًڀإ.
ؾځٛٳډقـٳ ايطًڀإ َٳسٵنٛب٘ ٚ ،قد ځظٗٳ ٳس عً َٔ ٘ٝايػكب َا ځظٗٳسٳ أثس ٙظٗٛزاڄ ٳبٝٿٓاڄ ٚ ،قاٍ  :يٝظ ٖرا
غ دٜٓو  َٔ ٖٛٚ ،عٗدت .ٞؾأطًكِٗ ايطًڀإ
َٹٔ عٗدتو .ؾكاٍ  َٔ ٖٛ ، ٫ :عٗدت ، ٞ٭ ٻٕ ؾ ٘ٝسٹؿڃ ځ
 ٚٳضًٹُٛا.
ؾاْعس ٖرا ايعامل ٚبؿسٳ ٙيف إْهاز املٓهس  ،ؾإْ٘ ي ٛقاٍ ي٘ ابتدا٤ٶ  :إٕٻ كايؿ ١أَسى  ٫تٛدب عًِٗٝ
ايكتٌ ؛ يهإ ذيو ايك ٍٛمما ٜٛٹبكڂِٗ  ٫ ،مما ٴ ٜڃڀ ٹًكڂِٗ ٚ ،ي ٛضهت عٓد ق ٍٛايطًڀإ ( :يٝظ ٖرا َٔ
عٗدتو) ځي ڂكتٹًٛا  ،يهٓ٘ دا ٤بٛضَ ١ًٝكبٛي ، ١ت٪ثس يف ايٓؿظ أععِ تأثرل.
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علَى األُمَراءِ
ل َ
م الدُّخو ِ
حكِ ِ
ء يف ُ
ع املِرا ِ
قَطِ ُ

 ٫ٚغوډ إٔٻ َطاعدت٘ يف كايؿ ١أَس ايطًڀإ ٚعٴدٚيٹ٘ إىل أْ٘ مل ٜبًػِٗ ا٭َس  ،إذا زلعٗا َٳٔ ٫
ٜعسف اؿكا٥ل  ،أْهس عًٚ ٘ٝقاٍ  :نٝـ ٜه ٕٛأَس ايطًڀإ يف تطعرل بكاع ١أ ٚم ٛذيو َٛدباڄ يكتٌ َٳٔ
مل ٜٳ ٵُٳتجٹٌٵ ؟  ٚ ،ٳعدٻ ذيو َٔ املدآٖٚ ، ١عدّ ايتؿُ ِٝعً ٢اؿل ٚ ،ي ٛٳعكٹٌٳ َا ٳع ٹكًځ٘ ذيو ايعامل ايؿاحل
 ،يځ ٳعًٹِٳ أْ٘ قد داز ٣ايطًڀإ فازا ٠ناْت ضبباڄ يف يط ١َ٬مجاع ١نجرل َٔ ٠املطًُني ٚ ،ي ٛمل ٜؿعٌ ذيو
ځي ڂكتٹًٛا مجٝعاڄ.
إذا عٳ ٳس ڃؾتٳ ٖرا ٚ ،تٳٳبٝٻ ٳٔ يو إٔٻ ا٭ؾعاٍ املؼايؿ ١يًػسٜع ١يف بعض اؿا٫ت ٚ ،نريو ا٭سٛاٍ ،
اييت ته ٕٛظاٖس٠ځ املؼايؿ ، ١قد ٜه ٕٛعً ٢ػ٬ف َا ٜكتك ٘ٝايعاٖس َٚ ،تبنيٷ أْٗا َٔ أععِ ايڀاعات ،
شتٳُٳ٬ڄ ؟
ٚأسطٔ اؿطٓات  ،ؾهٝـ َا نإ َٓٗا َٴ ٵ
ٌٖ ٜٓبػ ٞملطًِ إٔ ٜٴطازع باٱْهاز ٜٚ ،كتشِ عكب ١املڂشسّ َٔ ايػٝبٹ ٚايبٗت  ٖٛٚ ،عً ٢غرل
ثكَ ١ٹٔ نَ ٕٛا أْهسَٓ ٙهساڄ ٚ ،نَ ٕٛا أَس ب٘ َعسٚؾاڄ ؟ ٖ ٌٖٚرا إ ٫اؾٌٗ ايؿساغ  ،أ ٚايتذاٌٖ
ايبٛاغ؟
ٖرا آػس َا ٳتٳٝطٻس مجع٘ يف ٖر ٙاملطأيٚ ، ١ب٘ متٻ ايهتاب املٛض ّٛبع :

ك ِم الدُّخولِ عَلَى األُمَراءِ )
ع املِراءِ يف حُ ِ
(قَطِ ُ
ٚؾً ٢اهلل ٚضًِ ٚبازى عً ٢أغسف أْبٝاٚ ٘٥زضً٘ ْبٓٝا قُد ٚعً ٢آي٘ ايڀٝٿبني ٚؾشابت٘ املسقٝني َٔٚ
تبعِٗ بإسطإ إىل  ّٜٛايد. ٜٔ
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