
 عبدالله مامی: ئیدانان        ێڵ  محوكمی دانان و درێژ كردنەوەی ڕیش والبردنی ســـ

~ 1 ~ 
  



 عبدالله مامی: ئیدانان        ێڵ  محوكمی دانان و درێژ كردنەوەی ڕیش والبردنی ســـ

~ 2 ~ 
 

 
 
 
 
 
 



 عبدالله مامی: ئیدانان        ێڵ  محوكمی دانان و درێژ كردنەوەی ڕیش والبردنی ســـ

~ 3 ~ 
 

 
 حوكمي

 دريَذ كزدنةوةىدانان و 
 ميَلَـــرِيش و البزدنى س

 
 يةبةس ِسؤػٓايي قوسئإ و فةسَوودة ؿةحيخةنإ

 
 
 
 

 دانانى
 ئيمام عبداهلل

 
 

 تةخشجيى فةسَوودةنإ يةطةس

 ثةستونةناْى ػَيخ حمُذ بٔ ْاؿش ايذئ االيباْى نشاوة
 سةمحةتى خواى يَي بَيت
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 بظِ اهلل ايشمحٔ ايشحيِ
 باصى يةكةم 

 تاشني و كورت كزدنةوةى رِيش
ِسيؼيإ دةتاػٔ،  ذا نةصؤسبةى ثياواْئَيظتا بؤتة ػتَيهى باو يةْاو          

. يةبةس جواْى و دةسنةوتٔ و ْاطيٓى بة نةطَيهى ثَيؼهةوتو خواص ..ئةويؽ 
بةالّ ئةّ بةِسَيضاْة ِسةْطة ْةصأْ نة جواْى ثياوإ بة ِسيؼياْةوةية ، وةى عةسةب 

، ٖةسوةٖا واجبَيهة ية واجبة ػةسعييةنإ ، نة ((اِي))شٍٖٛ السجاه بمردةَيَئ : 
ةتى َشؤظى َْيشيٓةية ، نة فٗطسْيؼاْةيةنة ية ْيؼاْةناْى ثياوةتى )سجويةت( و 

صمٜ اهلل عمْٗ )ٓاوة ... وة ثَيػةَبةسى خوا خواى طةوسة يةطةسى بةدى َٖي
خاوةٕ ِسيؼَيهى صؤس و ثِش بووة و ٖيض ناتَيو ية رياْى دا ْةيرِبيوة و  (ٔضمي

 نوستى ْةنشدؤتةوة تةْاْةت بؤ تةْٗا جاسَيهيؽ.
 

بةالّ يةّ ِسؤرةدا داْإ و دسَيز نشدْةوة ِسيؽ بؤتة ػتَيهى عةيبة ، خؤ      
َٓيى خَيشا ثَيت دةَيَئ بابة خؤ ئَيشة ئةفػاْظتإ ْيية ، ئةطةس نةََيو ِسيؽ داب

 وةى بًَةى خوا ِسيؼى بةغ يةطةس ئةفػاْى واجب نشدبَيت !
 
 :حوكنى داناى و دريَذ كزدنةوة رِيش 

ئةوةية نة داْإ و دسَيز نشدْةوةى  )واهلل أعًِ(  ئةوةى ساطتة و ٖةم بَيت
شدٕ و نوست نشدْةوةى ِسيؽ واجبة و تاػيٓى حةساَة، وة دةطت ناسى ن

 ٖةس ٖةَإ حونُى ٖةية.
يةطةس ئةَةؾ بةَيطةنإ صؤسٕ، بةالّ ئةوةى طشْط بَيت و صياتش ػياوى باغ  

 نشدٕ بَيت دةيإ نةيٓة ثَيؽ ضاو:
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 بةلَطةى يةكةم:
ضةْذةٖا فةسَوودةى ؿةحيح َإ ٖةية ية )بوخاسى( و        

ة ، بَيجطة ية طوْٓةنإ و )َوطًيِ(دا ، نة ٖةْذَيهيإ ٖةس )َتفل عًية(ي
ثةستونةناْى ديهةى فةسَوودة، نة َوطٓةدةنةى ئيُاّ )ئةمحذ( و 

فةسَإ دةنات بة  (صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي)تَيياْذا ٖاتووة ثَيػةَبةسى خوا 
ٌَ، نة فةسَاْةناْى  داْإ و دسَيز نشدْةوةى ِسيؽ و البشدْى مسَي

يهةؾ ْيية ئةو ثَيػةَبةسى خوا بؤ واجبة و ٖيض فةسَوودةيةنى د
قة البةسَيت و بة فاسَاَْيهى ديهة واجبَيتى يةنة طمْفةسَاْة َو

 ٖةَيبطشَيت يإ ٖةَيبوةػَيَٓيتةوة، يةو فةسَووداْةؾ:
 

 فةسَوودةى يةنةّ:
صمٜ اهلل )عبذاهلل ى نوسى عوَةس دةطَيِشَيتةوة ثَيػةَبةسى خوا           

َٔػسكني فٕا امُل))خاِلفةسَوويةتى:  (عمْٗ ٔضمي ،  ِ٘رسٔا المَّفِّ: 
واتة: ثَيضةواْة و َوخايةفةى َوػشيهإ بهةٕ، 1.ب ((ٕاِزأذفٕا الػََّٔ

ٌَ نوست بهةْةوة((.  ِسيؽ بٗيًََٓةوة و ، مسي
 فةسَوودةى دووةّ: 

صمٜ اهلل )ٖةسوةٖا ئةبو ٖوسةيشة دةطَيِشَيتةوة ثَيػةَبةسى خوا           
َٕٔاِزٔا الػَُّص))ُجفةسَوويةتى :  (عمْٗ ٔضمي ٕا رٜ خالِفزخٕا المََّأب ، 

ٌَ نوست بهةْةوة و ، ِسيؽ بةسدةْةوةو،  2((.حَٕعامَل واتة: مسَي
 ثَيضةواْةى َةجوطى يةنإ )ئاطش ثةسطت(ةنإ بهةٕ((.

 

                                      
 . ( الطّاز559ٚ( المباع ، ٔوطمي )5895زٔآ البدازٝ ) ( وتفق عمْٗ :1

 ( الطّازٚ.562زٔآ وطمي ) ( صرٗس :2
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 فةسَوودةى طَييةّ: 
صمٜ اهلل عمْٗ ) ٖةس ئينب عوَةس دةطَيِشَيتةوة ثَيػةَبةسى خوا          
َٕٔا الػَّكٌَّأ))فةسَوويةتى:  (ٔضمي واتة: 3رٜ((.أعفٕا المِّٕازب ، 

ٌَ البةسٕ و َةيٗيًََٓةوة و ِس  يؽ دابَٓئ و دسَيزى بهةْةوة((.مسَي

 فةسَوودةى ضواسةّ: 
دةفةسَوَيت: )دة(  (صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي)ٖةسوةٖا ثَيػةَبةسى خوا     

َٔإعفاٞ المرٗٛ((.ةتى َشؤظٔ ، يةواْة : فٗطسػت   4))قط الػازب ، 
ٌَ و داْإ و دسَيز نشدْةوةى ِسيؽ((. البشدْى  ..مسَي

ئةو دةطتةواراْةى ٖاتووٕ يةباسةى فةسَإ نشدٕ بة داْإ و دسَيز      
))فِّسٔا المر٘... أزخٕا المر٘ نشدْةوةى ِسيؽ بة ضواس جؤس ٖاتووٕ : 
ئةّ دةطتةواراْة بةَيطةٕ يةطةس  5...... أعفٕا المر٘ ... أٔفٕا المر٘((

ة ْابَيت دةطتهاسى ِسيؽ بهشَيت وٖيضى ىَل برِبدسَيت، جا ئةوةى ْابَيت ن
 ضضاى تاػيٓى !

إ باغ بهةئ، بةالّ فةسَوودةنإ صؤس ٖاتووٕ، ئَيظتا ْانشَيت ٖةَووي
 دةَيَيني :

 بةلَطةى دووةم:
تاػني و البشدْى ِسيؽ خؤ ضواْذٕ )ػوبٗاْذٕ(ة بة بَى باوةسةنإ،     

صمٜ اهلل عمْٗ )ثَيػةَبةسى خوا ٖةسوةى ية فةسَوودةناْذا ٖاتووة 
 ((حَٕعٕا امَلخالِف))يإ  ((امُلػسكنيفٕا ))خاِل فةسَوويةتى: (ٔضمي
، وة بَى طوَإ َوخايةفة نشدْى نافشإ فةسصة ))خايفوا ايٓـاسى((يإ 

                                      
 ( المباع.5887زٔآ البدازٝ ) ( صرٗس :3

 زٔآ البدازٝ ٔوطمي. ( وتفق عمْٗ :4

 / لمػٗذ حمىد بَ صاحل العثٗىني . زضالٛ فٜ صفٛ صالٚ الٍيب صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي( 5
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يةطةس َوطوَيُاْإ، بةتايبةت ئةطةس بة جياواص فةسَاْى يةطةس ٖاتبَيت، 
)) ُبِعثُت بالَطِٗف َبنَي ََٖدٙ دةنةى : ٖةسوةٖا يةبةس طؼت طريى فةسَوو

َٔ ُجِعَن ِزشق٘ َترَت   ،ُْ ُٓ ال َغسَٖك َل َٔذَد ُٖعَبَد اهلل َتعاىل  الطاَعٛ َذتٜ 
 َْ ََٔوَ َتَػَب َُٔجِعَن الُرَه ٔالَضؽاَز عمٜ َوَ خاَلَف أوسٙ،  ِظِن ُزحِم٘ 

ُّي (( َٕ ِوٍ ًٍ َفّ نة ٖةتا دوا  واتة: َٔ َْيشدساوّ بة ثَيػةَبةسى خوا، 6.ِبَقٕ
ِسؤر بة مشؼَيش )طةيف( جةْط و جيٗاد و نوػتاس بهةّ، ٖةتا خواى 
طةوسة بة تةْٗا بجةسطرتَيت ص ػةسيهى بؤ بِشياس ْةدسَيت، واتة ٖةتا بة 
تةواوةتى تةوحيذ و يةنتا ثةسطتى يةطةس ِسووى صةوى بةسقةساس 

ح(ةنةَةوة، دةبَيت، وة ِسصم و ِسؤصيؼِ بؤ نشاوةتة رَيش طَيبةسى َْيضة )سَ
واتة )فةيئو غةْيُةت(، وة ٖةسنةطيؽ ثَيضةواْةّ بهات يةّ ناسةدا و 

وة يةّ ِسَيطاى َٔ البذات، تةْٗا ِسيظواي و صةييًى بؤ دةََيَٓيتةوة، 
ٖةسنةغ خؤى بضوَيَٓيت بة ٖةس طةٍ و ٖؤصَيهى ديهةوة، ئةويؽ 

 7.((.يةواْة، واتة يةَٔ ْيية 

                                      
( عَ عبداهلل بَ عىس بنَ اخلطناب القسغن٘، ٔ    4589( ٔ )4944صرٗس: زٔآ امحد يف املطٍد بسقي ) (6

( ، ٔ 1198( ، ٔ زٔآ البّٗق٘ يف )غعب االمياُ( بسقي )1511زٔآ الطرباٌ٘ يف )وطٍد الػاوٗني( بسقي )
(، ٔ زٔآ الطرننأٙ يف 35361( ٔ )19245( ٔ )19226زٔآ )ابننَ غننٗبٛ( بننسقي يف )املضننٍف( بننسقي ) 

( ، ٔ زٔآ أٖغا االواً )ابَ املبازك( ٔ )خطٗب البؽدادٙ( يف كتاب )اجلّاد( 198)املػكاٚ االثاز( بسقي )
ٔ )الفقٗنْ ٔاملتفقٗنْ( عنَ طنأع بنَ كٗطناُ الٗىناٌ٘، ٔأٖغنا عنَ اٌنظ بنَ والنك بنَ ٌغنس بنَ عىغني                 

ٔ صنررْ االلبناٌٜ زمحنْ اهلل يف )صنرٗس اجلناوغ الضنؽو لمطنٕٗط٘(        (، 124(، ٔ )758البدازٙ، بسقي )
( ٔقنناه االلبنناٌٜ 5858( ٔ )صننرٗس اجلنناوغ الضننؽو( بننسقي )54( ٔ )وػننكاٚ الفقننس( بننسقي )5831بننسقي )

ِٔرا ذندٖ  صنرٗس ٔ زجالنْ كمنّي ثقناص، ٔ صنررْ غنٗذ ادندثني امحند غناكس املضنسٙ يف  س نْ             
 محّي اهلل تعاىل أمجعني ....لكتاب وطٍد اواً أمحد بَ ذٍبن ز

بةةةالّ الى يةةةٖود تاػةةيٓى سيةةؽ نةةاسَيهى ْةةا ثةطةةةْذة و داْةةاْى نةةاسَيهى باػةةة ، وةى خؤيةةإ دةَيةةَئ    (7
 َ  طةةةالَى خةةواى يةةَي بَيةةت طةةاوثيةةاوةتى بةةة ِسيؼةةةوةية !/ ثاػةةإ دةَيةةَئ يةةة تةوساتةةذا ٖةةاتووة ثَيػةَبةةةس 

 فةسَوويةتى : ِسيؽ ْيؼاْةى َْيشيٓةية ...
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 بةلَطةى صيًَةم:
نشدٕ و البشدْى ِسيؽ، طؤسئ و دةطتهاسى نشدْى  دةطت ناسى      

خةيل و ناسى خواى طةوسةية و، طوَيِشايةَيى نشدْى ػةيتاْى بةصيوة، 
َّ َخِمَق المَِّْ  ش يةبةس ئةوةى خواى طةوسة دةفةسَوَيت:  ُِّس َُٗؽ ُِّي َفَم َّ ََٔلآُوَس

َِ ُدُِٔ المَِّْ َفَق ًّٗا ِو َِٔل  َُ َِٗطا َِ َٖتَِّدِر الػَّ ٍّأََو ٌّا ُوِبٗ  زِد َخِطَس ُخِطَسا
 ئادةَييةنإ بة بهةّ فةسَإ دةبَى دةَيَيت ػةيتإ:  واتة( ١١١لٍطاٞ: ا

ٌَ: نة :  وةى بيطؤسٕ، و بذةٕ تَيو خوا دسوطتهشاوةناْى بيضُى و ػه
ٍَ نوتاْى  و، ددإ نشدْى ػاؾ و، بشؤ نشدْى ِسيو و ًَٖطشتٔ و، خا
 8( .....((.ِسيؽ) ِسووَةت طةس َوى البشدْى و تاػني

 بةلَطةى ضوارةم:
ٖةسوةٖا البشدٕ و دةطت ناسى نشدْى ِسيؽ خؤ ضواْذْة بة         

ئافشةتإ، وة ثَيػةَبةسى خوايؽ ْةفشةتى نشدووة يةو نةطاْةى خؤيإ 
دةضوَيٓٔ بة ئافشةتاْةوة ، وة ئةو ئافشةتاْةى خؤيإ دةضوَيٓٔ بة 

ََ َزُضُٕه اهلل صمٜ اهلل عمْٗ )) ثياواْةوة، ئينب عةباغ دةطَيِشَيتةوة  َلَع
ِّطاٞ  ََ ال ِّطاٞ، ٔامُلَتَػبِّّاِص ِو ََ السِّجاه ِبال ٔضمي أمُلَتَػبِّنَي ِو

ْةفشةتى  (صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي)واتة : ثَيػةَبةسى خوا  9بالسَّجاه((.
نشدووة يةو ثياواْةى خؤيإ دةػوبَٗيٓٔ بة ئافشةتاْةوة و، يةو 

ََ) وبَٗيٓٔ بة ثياواْةوة((.ئافشةتاْةػى خؤيإ دةػ : واتة دوعاى  (َلَع
 دوسحظتٓةوةى ىَل نشدووٕ ية سةحِ و بةصةيي خواى طةوسة.

                                      
ٖةسضةْذة صؤسَيو ية َوفةطشئ تةفظريى ئةّ ئايةتةيإ بة طؤسيٓى دئ نشدووة، ضةوْهة يةة بٓةسةتةذا     (8

 ةتى ئيظالَةتى دسوطت نشدووة.واهلل اعًِفٗطسخواى طةوسة َشؤظى يةطةس 

 ( الطّازٚ.559( كتاب المباع ،ٔ وطمي )5885زٔآ البدازٝ ) ( وتفق عمْٗ :9
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 بةلَطةى ثيَهجةم :       
حةساَى تاػيٓى ِسيؽ ئيجُاعى يةطةسة، واتة ئيجُاعى ٖاوةالٕ،         

يةطةس ئةَةؾ ئينب حةصَى ئةْذةيوطى و غةيشى ئةويؽ ْةقًَى ئيجُاع 
دووة نة َٖيؼتٓةوة و دسَيز نشدْةوةى ِسيؽ فةسصة و تاػيٓى يإ نش

َٔحةساَة ، ٖةسوةٖا ػَيخى ئيظالّ ئينب تةميية دةفةسَوَيت :  ً رُسَٖ)) 
 10واتة تاػيٓى ِسيؽ حةساَة. ْ ((المرٗ ذمُق

 
 

 وتةى شويَو كةوتواى و
 لةم بارةوة  ى ئةيلى صونهةيةبةكةذسانايانى يةر ضوار مة

 ئةبو حةْيفة: ٖةبىذَة  -١      
))حيسً :( دةفةسَوَيترمحه اهللئيُاَى ئينب عابذيٓى حةْةفى )    

واتة : حةساَة يةطةس ثياو بِشئ و دةطتهاسى  عمٜ السجن قطغ حلٗتْ((
نشدْى ِسيؼى(( ، ٖةس حةْةفى يةنإ خؤيإ دةطَيِشْةوة ئيُاَى ئةبو 

 حةْيفة فةسَوويةتى ِسيؽ حيجابى ثياوة .
 

 يهى :ٖةبى َايذَة  -٢
ية )ايتُٗيذ( دا ( رمحه اهللئيُاَى ئينب عةبذويبةسى َاييهى )      

ُْ إال املدٍثُٕ وَ دةفةسَوَيت: ))حيسً ذمق المرٗٛ، ٔال َٖفَعُم
حةساَة،  تاػيٓى ِسيؽ و دةطتهاسى نشدْى ناسَيهىواتة:  السجاه((

 وةٖيض نةغ ْايهات َةطةس ثياوى رْاْى و ْاثياو ْةبَيت((.
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 :افعٜغ ٖةبىذَة -٣
))إُ االواً ( دةفةسَوَيت:رمحه اهللئيُاَى ئينب سةفعةى ػافعى )    

واتة:  الػافعٜ زمحْ اهلل قد ٌط يف االً عمٜ حتسٖي ذمق المرٗٛ((
ئيُاَى ػافعى ية ثةستونى )االّ( دا فةتواى يةطةس حةساَى تاػيٓى 

 ِسيؽ داوة ((.
 ٖةبى حةْبةىل :ذَة -٤

))املعتىد يف  ( دةفةسَوَيت:رمحه اهلل) حةْبةىل ئيُاَى طةفاسيٓى    
ٖةبى حةْبةىل دا ذواتة: ئةوةى ية َة املرِب ذسوٛ ذمق المرٗٛ((

 َوعتةَةدة ئةوةية تاػيٓى ِسيؽ حةساَة((.
 

)) ٔذكس ابَ ( دةفةسَوَيت:رمحه اهللٖةس ئيُاَى ئينب َوفًخيؽ )     
 عفاٞ المرٗٛ فسض((إذصً زمحْ اهلل االمجاػ أُ قط الػازب، ٔ

اتة: ئينب حةصَى ئةْذةيوطى سةمحةتى خواى ىَل بَيت ْةقًَى ئيجُاعى و
ٌَ و، داْإ و دسَيز نشدْةوةى ِسيؽ  نشدووة نة البشدٕ و بِشيٓى مسَي

 ((. فةِسصة
))كسٓ لٍا قضّا كفعن ( دةفةسَوَيت :رمحه اهللئيُاَى ْةوةوى )

واتة: األعحاً، ٔكاُ وَ ذٙ كطسٝ قط المر٘ ٔ تٕفو الػٕازب(( 
ى ئَيُة دةطتهاسى نشدْى ِسيؽ نةساٖةتى ٖةية، وةى ناس و نشدةوةى ال

ئةعجةَي يةنإ، وة ية ناس و نشدةوةى نيظشاى ِسؤّ بوو البشدْى ِسيؽ 
ٖةَيبةتة الى ئيُاَى ْةوةوى بةناس َٖيٓاْى 11و دسَيز نشدْةوى مسَيٌ((

 .دةطتةوارةى )نةساٖةت( بؤ حةساَة
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 ثوضةلَ كزدنةوةى يةنديَك
 نى نا ثةصةند لةم بارةوة و طوما وتة

بضاْة: ثاؾ ئةوةى بة بةَيطةى قوسئإ و طوْٓةت و ئيجُاعى      
ٖةبةنإ بؤَإ دةسنةوت و ذٖاوةالٕ و وتةى ثَيؼيٓإ و فةسَاْى َة

صاْيُإ نة تاػني و دةطتهاسى نشدْى سيؽ ناسَيهى حةساَة، وة داْإ 
ويظت بة َوجادةية و دسَيز نشدْةوةى ِسيؽ فةسصَيهى ػةسعيية، ئيرت ثَي

ْانات يةباسةيةوة، بةالّ ٖةْذَيو ػت ٖةية نة بؤتة طوَإ الى خةَيهى 
يةباسةى داْإ و دسَيز نشدْةوةى ِسيؽ، ٖةتا بة جؤسَيو ئةو طوَاْاْة 
واى ية اليةنى ئةّ ئوَةتة نشدووة نة ِسيؽ بتاػٔ! ، ئَيُةؾ بة فةصَيى 

ة و ساطتى يةنإ وَيٓيٓةوخوا يةّ باطةدا ٖةْذَيو يةو طوَاْاْة دةِسة
 ئاػهشا دةنةئ :

 طومانى يةكةم:
بةَيطة َٖيٓاْةوة و ناسنشدْى صؤسَيو ية خةَيهى بة فةتوايةنى ػَيخى      

اقتغاٞ الضساط املطتقٗي ))ئيظالّ ئينب تةميية نة ية ثةستونى 
ية َوخايةفة نشدٕ و ثَيضةواْةى بَى باوةسإ ((خمالفٛ أصراب اجلرٗي

 ِسواَيةتى يإ فةسَوويةتى: ية ِسَيضهةى
لٕ أُ املطمي بداز ذسب أٔ داز كفس ؼو ذسب مل ٖكَ وأوٕزا  ))   

باملدالفٛ هلي يف اهلدٙ العاِس ملا عمْٗ يف ذلك وَ الغسز بن قد 
ٖطترب لمسجن أٔ  ب عمْٗ أُ ٖػازكّي أذٗاٌا يف ِدّٖي العاِس 

إلطالػ عمٜ إذا كاُ يف ذلك وضمرٛ دٍٖٗٛ وَ دعٕتّي إىل الدَٖ ٔا
باطَ أوسِي إلخباز املطمىني برلك أٔ دفغ عسزِي عَ املطمىني 
ٔحنٕ ذلك وَ املقاصد الضاحلٛ. فأوا يف داز اإلضالً ٔاهلحسٚ اليت 



 عبدالله مامی: ئیدانان        ێڵ  محوكمی دانان و درێژ كردنەوەی ڕیش والبردنی ســـ

~ 13 ~ 
 

أعص اهلل فّٗا دٍْٖ ٔجعن عمٜ الكافسَٖ بّا الضؽاز ٔاجلصٖٛ: ففّٗا 
واتة: ئةطةس َوطوَيُإ ية خاني جةْط يإ  12.غسعت املدالفٛ ((

نوفاس دا دةريا و ػةس و نوػتاسى تَيذا ْةبوو، ئةوة فةسَاْى ثَى خانى 
ْةنشاوة نة ثَيضةواْةيإ بَيت ية ٖةْذَيو ِسَيضهةى ِسواَيةتى دا، ئةطةس 
ببَيتة َايةى صةسةس و صيإ بؤى، بةَيهو يةّ ناتةدا َوطتةحةبة بؤ ثياو 
يإ واجبة يةطةسى نة ٖةْذَيو جاس بةرداسييإ بهات ية ٖةْذَيو 
ِسَيضهةى ِسواَيةتى ياْذا، ئةطةس يةّ ناسةيذا طودَيهى ئايٓى تَيذابَيت ية 
باْطةواص نشدْيإ بؤالى ئائ و ضانة ناسى يةطةس ْاوةسؤنى ٖةواىل 
َوطوَيُاْإ بةو ناسة، يإ دووس خظتٓةوة و البشدْى صةسةس و صياَْيو 

ّ ية يةطةس َوطوَيُاْإ، و يةو جؤسة َةبةطت و َةؿًَةحةتاْة، بةال
خاى و داسى ئيظالّ و ٖيجشةت دا، نة خواى طةوسة ئايٓةنةى تَيذا بة 
عيضةت نشدووة )واتة فةسَإ سةوا( و بَى باوةسةناْى بضوى و الواص 
نشدووة و نشدوْيةتة رَيش جضية و تةنًيفى فةسَإ سةواياْى َوطوَيُإ، 

ِسَيضهة  ئةوة بَى طوَإ طةسثَيضى نشدٕ و الدإ و ثَيضةواْة نشدْيإ يةو
 ِسواَيةتى ياْة فةسصة((.

 ثيَياى دةلَيَني:
 بة تةوفيكى خواى طةوسة:         

 يةكةم:
ثَيؽ ٖةَوو ػتَيو يةو نةطاْةى ئةّ فةتوا تةئويٌ دةنةٕ         

دةثشطني : ئايا ػَيخى ئيظالّ فةسَوويةتى ئةطةس ية خانَيهذا بووٕ و، 
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هةٕ؟ ئةطةس ضى ئةو بَى باوةسإ ضييإ دةنشد ئَيوةؾ وةى ئةوإ ب
 ناسةؾ ثَيضةواْةى ئةؿٌ و ئوؿوىل ػةسيعةتيؽ بَيت !؟

 
 وةالم:

بَى طوَإ ػَيخى ئيظالّ يةّ وتةية بةسيئة، بةَيهو ئةَة بوٖتاْة و بة     
دةَييةوة دةنشَيت، ضوْهة ػَيخى ئيظالّ يةّ وتةيةدا بة ساطتةوخؤ 

جَيبةجَى ْةنشَيت ئاَارةى ْةنشدووة ناّ ِسَيضهةية ية ػةسيعةتى ئيظالّ 
و ضاو يةناّ ِسَيضهةيةى بَى باوةسإ بهشَيت، ئيرت ضؤٕ دةَيَئ: َةبةطت 

ٍَ ئةوةدا ٖةس خؤى دةفةسَوَيت : ))ٔحيسً  ثَيي تاػيٓى ِسيؼة، يةطة
،ثاػاْيؽ ثَيػةَبةسى خوا 13واتة تاػيٓى ِسيؽ حةساَة. (( ذمق حلٗٛ

َْ( دةفةسَوَيت : ؿًى اهلل عًية وطًِ) ُّي(( ))َوَ َتَػَب َٕ ِوٍ ًٍ َفّ ،  ِبَقٕ
خؤ ٖةس ػَيخى ئيظالّ ئينب تةميية خؤى دةفةسَوَيت: ئةّ فةسَوودة 
ٖةسضةْذ سواَيةتةنةى بؤ نوفشة ، بةالّ ئةٖوةٕ تشئ حونُى بؤ حةساّ 

 نشدْة !
 دووةم:

ثاػإ طشميإ ػَيخى ئيظالّ يةّ وتةيذا َةبةطتيؼى ِسيؽ بووة،    
ئايا يةبةس خؤ ضواْذٕ بة ئافشةتإ و بَى  بةالّ بؤضى دةبَيت بتاػشَيت؟

باوةساْةوة و طةسثَيضى نشدْى فةسَاْى خواى طةوسة و ثَيػةَبةسى 
ةت و طشوػتى َشؤظايةتى، يإ ية بةس َةتشطى فٗطسخوداو الدإ ية 

 صةسةس و صياْى بَى باوةسإ ؟
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 وةالَم :
ئةوة  ئةطةس ػَيخى ئيظالّ وايؼى فةسَوو بَيت، ئةوة َةبةطتى ثَيى   

ْةبووة َوطوَيُاْإ ثَيضةواْةى فةسَاْى خواو ثَيػةَبةسةنةى بهةٕ، 
بووة، وةى ية وتةنةيذا بة ( دفغ أععي الغسزَٖ)بةَيهو َةبةطت ثَيى 

ئاػهشا فةسَوويةتى، ضوْهة ئةطةس َوطوَيُاْإ ية خانَيهذا بياْةوَيت 
ِسيؽ  جيٗاد بهةٕ و ػةِس بهةٕ و بضأْ بةٖؤى داْإ و دسَيز نشدْةوةى

توػى صيإ و طشتٔ دةبٔ ، ئةوة بؤيإ دسوطتة ِسيؼيإ بتاػٔ، ئةويؽ 
يةبةس ئةو ئةوةى ػتَيهى طشْطرت يةثَيؽ ئةَةوةية، وةى ئةوةى 

 ؿةالحةديٓى ئةييوبى بة طةسباصةناْى نشد.
( ية ثةستونى )ايبذاية وايٓٗاية( دا ، يةباسةى زمحْ اهلل) ثوئينب نة    

 14طتةنإ بؤطةس ػاسى )عةنها(.طةَاسؤى طوثاى خاض ثةس
يةطةسدةَى ؿةالحةديٓى ئةيوبى دا )سةمحةتى خواى ىَل بَيت( دةَيَيت: 
يةو طةسدةَةدا نة ٖيض ٖؤناسَيو ْةبوو نة )طةفيٓة( نةػتى ياسَةتى 
بَيت بؤ َوطوَيُاْإ و ِسصطاسيإ بهات يةو طةَاسؤية، تةْٗا بةٖؤى 

ِسؤَى يةنإ ْةبَيت،  تاػيٓى ِسيؽ و ثؤػيٓى جٌ و بةسط و ثؤػانى
ؿةالحةديٓى ئةييوبى فةسَاْى نشد بة ٖةْذَيو ية باصسطاْةنإ نة 
ثؤػانى خاض ثةسطتةنإ بجؤػٔ و ِسيؼيإ بتاػٔ، و يةْاو نةػتى 
ٍَ خؤيإ ٖةَيبطشٕ و ، بة ثؤػانى  يةناْياْذا ٖةْذَيو بةساص يةطة

اْيإ ىَل ئاوسيؼِ خؤيإ بِشاصَيٓٓةوة ، ٖةتا طةسباصة ِسؤَييةنإ طوَ
ْةنةٕ نة ئةَاْة َوطوَيُإ و ثَيذاويظتى َوطوَيُاْاْيإ 

                                      
عةةةنها : ػةةاسَيهة دةنةوَيتةةة طةةةس نةةةْاسى دةسيةةاى طةةجى ْاوةساطةةت، نةةة يةنَيهةةة يةةة ػةةاسةناْى            (14
 ةطتني، نة يؤْاْييةنإ ئةّ ػاسةيإ ْاو ْا )بتؤَييُايع( .فةي
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/ ؿةالحةديٓى ئةييوبى ناتَيو ئةّ فةتواى دةسنشد بؤ  15ٖةَيطشتووة.
طوثانةى نة ثَيويظتييةنى صؤسيإ بة ضةى و ئاصوقة بوو، وة ِسَيِشةوى 

 جيٗاديؽ بةسدةواّ ْةدةبوو تةْٗا بةو ناسة ْةبوواية ...
ثاػإ ئةو نةطاْةى ِسيؽ دةتاػٔ و ، تةئويالتى بؤدةنةٕ ئايا ية   

َوٖيُةيةنى جيٗادى وادإ تا فةتواتإ بؤ بذسَيت وةى ؿةالحةديٓى 
ئةييوبى فةتواى دا بة ثياواْى باصسطإ يةبةس َٖيٓاْى ضةى و 
ثَيذاويظتى و ئاصوقة خؤيإ بضوَيٓٔ بة طةسباصةناْى ِسؤَةوة و ِسيؽ 

 ئةوإ بجؤػٔ !؟ بتاػٔ و ثؤػانى
بَى طوَإ ْةخَيش، ئةواْةى ئةّ جؤسة قظاْة دةنةٕ ٖةسطيض ية   

بةسةناْى جةْط و جيٗاد دا ْني، بةَيهو بةْاوى باْطةواص و دةعوةوة 
ٖةَوو ػتَيو بؤخؤيإ دةػةسعَيٓٔ، خؤ ئةطةس ية بةسةناْى جةْط و 

ت بوو جيٗاد دا بوْاية، دةَاْووت يةبةس ئةو َوٖيُةية بةْاضاسى دسوط
ِسيؼتإ بتاػإ، وةى ػَيخى َةقذطى )ئةبو حمُذ ئةملةقذطي( فةتواى 

))فال بأع لمىحاِدَٖ وَ أُ ٖأخرٔا وَ بؤ َوجاٖيذإ داو فةسَووى:
حلاِي أٔ أُ ٖطبمٕا وَ إشازِي إذا كاُ اجلّاد ال ٖطتىس إال برلك 
ٔإذا كاُ يف ذلك تٕزٖٛ عَ اجملاِدَٖ ٔدزٞ وفطدٚ اعتقاهلي 

واتة: ٖيضى تَيذاْى ية بؤ َوجاٖيذإ ئةطةس ِسيؼيإ ّٗي(( ٔالتطمط عم
نوست بهةْةوة يإ الى بةسٕ و، ثؤػانةناْيإ دسَيز بهةْةوة، ئةطةس 
جيٗاد و ػةس نشدٕ بةسدةواّ ْةبَيت بةبَى نشدْى ئةو ناسة، وة ئةطةس 
يةو ناسةػةدا ثاسَيضطاسييةى بؤ طياْى َوجاٖيذإ و دوسخظتٓةوةى 

 ت، ية طشتٓيإ و طةسنةوتٔ بةطةس ياْذا((.صةسةسَيو ٖةبَي
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 :صيًَةم 
باػة ئةطةس دةَيَئ : ْاتواْني ِسيؽ دابَٓيني ية تشطى حانِ و     

دةطةالتذاسةنإ، ئةوة ٖةس خؤتإ ، خؤتإ بة دسؤ دةخةْةوة، ضوْهة 
صاْايإ يةطةس ئةوة ِسَيهةوتووٕ ئةطةس ية خانَيهذا َشؤظى َوطوَيُإ 

َيو ية ػةعائريةناْى ئيظالّ جَيبةجَى بهات ئةوة ْةتواَْيت ػةعائري
ٖيجشةت و نؤض نشدٕ يةو خانة واجب دةبَيت، ئةى ئةطةس واية ئَيوة 

ز نشدْةوةى ِسيؼتإ ضؤٕ داْيؼتوٕ يةو خانةدا نة ِسَيطشى داْإ و دسَي
 ىَل دةنةٕ !؟
 ضوارةم :

ْة طوَاَْيهى ديهة نة خةَيهاَْيهى ديهة ناسى ثَى دةنةٕ ودةيهة    
بةَيطة، َةؿًةحةتى دةعوةية، دةَيَئ ئةطةس ِسيؽ دابَٓيني و دسَيزى 

 ْايةت بةدةّ باْطةواصةنةَاْةوة !بهةيٓةوة نةغ طوَيُإ ىَل ْاطشَيت و
 وةالَم :

ئايا ئَيوة باْطةواص بؤ خواى طةوسة دةنةٕ؟ ئةطةس  :دةثشطني         
بذاتةوة، ثاػإ وتيإ بةَيَى ، دةَيَيني باػة خوا ثاداػتى خَيشتإ 

    دةثشطني ئةى نَى بؤتإ دياسى ئةنات ضؤٕ ضؤْى باْطةواص بهةٕ؟ 
ئةطةس وتيإ ٖةس خواى طةوسة. دةَيَيني : احلُذهلل، ثاػإ دةثشطيٓةوة 
باػة خواى طةوسة فةسَوويةتى : يةبةس خاتشى دةعوة و باْطةواص خؤتإ 

ش ٖةس دةَيَييٓةوة بهةْة تاوإ و طةسثَيضى َٓةوة؟ ئةطةس وتيإ : ْةخَي
احلُذهلل، ثاػإ دةثشطيٓةوة: ئايا َشؤظى َوطوَيُإ دةبَيت ية ثَيؼذا 
فةسَاْى خواى طةوسة و ثَيػةَبةسةنةى ية خؤيذا جَيبةجَى بهات ثاػإ 
باْطةواصى خةَيهى بهات، يإ خؤى ية ئةؿٌ و ئوؿوَيى ػةسيعةتةنةى 
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بهات؟ ئةطةس وتيإ داَاَيَيت و وةى نةطَيهى فاطيل باْطةواصى خةَيهى 
دةبَيت قوسئإ و طوْٓةت ية خؤيذا جَيبةجَى بهات ثاػإ باْطةواصى 
خةَيهى بهات....، يَييإ دةثشطيٓةوة: ئايا ئةطةس دةبَيت قوسئإ و 
طوْٓةت ية خؤيذا جَيبةجَى بهات ثاػإ باْطةواصى خةَيهى بهات، ئةى 

َيضةنإ و ئةواْى و ٖاوةَية بةِس (صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي)ثَيػةَبةسى خوا 
يةبةس خاتشى باْطةواص و دةعوة ِسيؼى خؤيإ تاػى و  دواى ئةواْيؽ

طةسثَيضى خواى طةوسةيإ نشد؟ ئةطةس وتيا ْةخَيش ٖةسطيض ػتى وايإ 
ْةنشدووة، ئةوة ثَييإ دةَيَيني: ئةى ئَيوة ضؤٕ ِسيؽ دةتاػٔ و 
طةسثَيضى فةسَاْى خواى طةوسة و ثَيػةَبةسةنةى و ئيجُاعى 

اوةَيةنإ دةنةٕ، ئايا ٖةدى ئَيوة خَيش تشة يإ ٖةدى ثَيػةَبةسى خوا ٖ
َٔ َخونة ٖةَوو ناتَيو دةيفةَوو:  ئةطةس  اهلدٙ ِدٙ حمىد ((. )) 

، ئةوة ثَييإ دةَيَيييٓةوة :  (صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي)وتيإ ٖةدى حمُذ  
ى دة ئيرت ضةواػة ناسى بةطة، ٌَ داْةوَيٓٔ بؤ حةم ، ضوْهة خوا

 وسة حةقة و حةقى خؤؾ دةوَيت.طة
 ثيَهجةم :

ثَيِ خؤػة خاَيى ثَيٓجةّ بةو فةتواى ػَيخى ئيظالّ ئينب تةميية         
( دا اقتعاٞ الضساط املطتقٗينؤتايي ثَي بَيِٓ، نة ية ثةستوونى )

ٍَ ْةخؤػاْة دةيهةْة ْووطيويةتى ، ٖةس ئةو ثةستونةى نة ئةو د
ية باطةنةى خؤى دةػَيوَيٓٔ، وةى  بةَيطةى ئةو ناسة خشاثةيإ و، وػة

َٔش : خواى طةوسة دةفةسَووَيت َٕاِعِعِْ  َِ َو َُ اِلَكِمَي َع ٌَُطٕا َذعًّا َُٖرسُِّفٕ
 (3املائذة  ز ِبِْ ِوىَّا ُذكُِّسٔا
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َٔ َوَرَبٛ ٔال ُبػَيخى ئيظالّ ية باطى        ََٕدٚ         : ( واتةد())املػابّٛ ُتِٕزُث َو
ذٕ خؤػةويظتى و َوواالت بؤ يةنرت دسوطت دةنات خؤ ضواْذٕ و ػوبوٖاْ

 و بةسٖةّ دةَٖيَٓى((.
 دةفةسَووَيت :

)) أُ املػابّٛ يف العاِس ُتِٕزُث ٌٕػ وٕدٚ ٔ حمبٛ يف الباطَ، كىا   
واتة : خؤ ضواْذٕ  ..أُ ادبٛ يف الباطَ تٕزث املػابّٛ يف العاِس((

خؤػةويظتى و و ػوبٗاْذٕ ية ِسواَيةت و ِسوونةػذا، جؤسَيو ية 
يةنرتى دسوطت دةنات، وةى  ةَةوةدةت و َوواالت ية ْاخذا بةساَبةس ب

ا ضؤٕ خؤػةويظتى ْاخ خؤضواْذٕ و ػوبٗاْذٕ ية ِسواَيةت و ِسوونةػذ
 ((..بةسٖةّ دةَٖيَٓى و دسوطت دةنات

 ٖةسوةٖا دةفةسَووَيت :
)) أُ وػازكتّي يف اهلدٙ العاِس: تٕجب االختالط العاِس،      
ٖستفغ التىٗٗص ظاِسا بني املّدٖني املسعٗني، ٔبني املؽغٕب ذتٜ 

.واتة: خؤ عمّٗي ٔالغالني، إىل ؼو ذلك وَ االضباب احلكىٗٛ((
ضواْذٕ و بةرداسى نشدٕ ية ِسَيضهةى ِسواَيةتييةناْذا، تَيهةَيى ِسواَيةتى 
دسوطت دةنات يإ واجب دةنات، ٖةتا جياواصى نشدٕ ية َْيوإ ػوَئ 

ِسَيطاى ٖةم و ػوَئ نةوتواْى ِسَيطاى يةٖود و ْةؿاسا نةوتواْى 
فىٕافقتّي فْٗ ))ْاََيَٓيت و ٖةَيذةطريدسَيت ((.... وة دةفةسَووَيت: 

. واتة : ساصى بووٕ و (( ٌٕػ وَ إٌاػ عالهلي ٔ وعاصّٗيوٕافقٛ يف
ى يةنطشتٔ جؤسَيهة ية ية ساصيبوٕ و يةنطشتٔ ية جؤسَيو ية جؤسةناْ

 ((.و تاواْةناْيإ طةسىَل ػَيواوى
ئةوةتا ػَيخى ئيظالّ صؤس بة ِسووْى و ئاػهشا يةّ باسةوة دةدوَيت،     

ئيرت تةئويالتى ضى بؤ قظةناْى دةنةٕ ؟!/ ئةواْةى نة ئةّ ثةستوونة 
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دةنةْة بةَيطةة باتةواوى بابةتةناْى ديهةى ْاويؼى بةباػى خبوَيٓٓةوة 
 ...( ثي اٌقػٕا ش)أثبتٕا العسثاػإ بَئ و قظةى يةطةس بهةٕ 

 ية نؤتاييذا دةَيَيني :
 ِرٓ الكفاٖٛ    ملَ أزاد اهلداٖٛ

بَٗيٓني يةطةس فةسَاْى خواى و ػوبوٖات  ئيرت با واص ية َوجادةية     
طةوسة ، ضوْهة ئةَة ثيؼة و ناسى َوْافيكاْة و، ناسى باوةسداسإ 

ةو ْيية، ضوْهة ناسى باوةسداسإ بةساَبةس فةسَاْى خواى طةوسة ب
َِٕه اِلُىِؤوٍِِنَي ِإَذا ُدُعٕا ِإَلٜ المَِّْ ش : جؤسةية نة دةفةسَوَيت َُ َق ََّىا َكا ِإ

ُُِي اِلُىِفِمُرٕ َُٔأَٔل٠َِك  ََٔأَطِعٍَا  ُِ َُٖقُٕلٕا َضِىِعٍَا  ُِّي َأ ٍَِٗ  ََُٔزُضِٕلِْ ِلَِٗرُكَي َب
 (.٥٢ – ٥١الٍٕز:    :ز

 ؟ بربِدريَت دروصتة كزد تيَجةرِى مضتيَك ئةنداسةى لة رِيش ئةطةر ئايا  ثزصياريَكى طزنط         
 يإ َظتَيو ئةْذاصةى ية ِسيؽ ئةطةس ضوٕ ئةوة بؤ صاْايإ ية ٖةْذَيو    

 ِسيؼى َشؤظ ئةطةس واتة برِبدسَيت، دسوطتة بوو صياتش يةى(القبغٛ) قةبضة
  فةسَوودةنةى ئةوةؾ يةطةس نشد، تَيجةِسى دةطتى ثِشى ثِشاو و طشت
ُْ)):  دةطَيِشْةوة نة بةَيطة، بة نشدووة يإ عوَةس ئينب  أٔ َذَخ إذا كاُ إٌ
 عوَشةى يإ حةج عوَةس ئينب واتة 16 ((. حلٗتْ عمٜ قبض اعَتَىَس

 ((.دةيرِبى بواية صياتش يةوة ضى و دةطشت َظتى بة ِسيؼى ئةوة بهشداية
 خؤى عوَةس ئينب:  دةَيَئ بةطةْذة ثَى ناسةيإ ئةّ ئةواْةى         

 خوا ثَيػةَبةسى تَييذا نة فةسَووداْةية ئةو صؤسبةى ناسى ِسيوايةت
 ٖةس نةوابَيت دةى دةدات، ِسيؽ نشدْةوةى دسَيز و داْإ بة فةسَإ

 . ناسة بةو تشة ػاسةصا خؤى

                                      
 (. الطّاز559ٚ( المباع ، ٔوطمي )5895زٔآ البدازٝ ) ( وتفق عمْٗ :16
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 صاْاياْةوة صؤسيٓةى يإ ديهة ٖةْذَيهى بةالى يَيهذاْةوة ئةّ بةالّ    
 ناتَيو، ٖةَوو ئةْذاصة يةو ِسيؽ البشدْى بؤ بةَيطة ْابَيتة و ْيية ثةطةْذ
 :ٖؤناسَيو ضةْذ يةبةس ئةويؽ

 ئةّ دةَٖيٓا عوَشة و حةج ئيخشاَى بة نؤتايي ناتَيو عوَةس ئينب -١
 .دةيهةٕ ناتَيو ٖةَوو ئةَاْة بةالّ دةنشد، ناسةى

 حةجة ئايةتةى ئةو تةئويًى و يَيهذاْةوة عوَةس ئينب نشدةوةى ئةّ -٢
َّ اِلَىِطِحَدش: ةفةسَوَيتد طةوسة خواى نة ُْ  َلَتِدُخُم ُِ َغاَٞ المَّ اِلَرَساًَ ِإ

ََ َُٔوَقضِِّسٖ َُٞٔضُكِي   خواى ئيضْى بة:  واتة( ٢٢ الفتس: زآوٍِِنَي ُوَرمِِّقنَي ُز
 دَية و تشغ بَى و بةطةالَةتى( بؤحةج) حةساّ َضطةوتى دةضٓةوة طةوسة

 و تاػيوة طةستإ حةجةوة ئيخشاَى دةضٓة ناتَيهيؽ وة ِساونَى،
 ضاى وةى ئةواْةوة بةالى ئةَةؾ((.نشدؤتةوة نوستيإ ئافشةتاْيؼتإ

 .طوْٓةتة ِسيؼيؽ نشدْةوةى نوست ، طةس نشدْى
 نشدوة ِسيواتى فةسَوودةى ئةو ثَيضةواْةى بة ٖاوةَيَيو ئةطةس -٣

 فةسَوودةنةوة ية ػةسعى حونُى و ناس ئةوة نشد، ِسةفتاسى
 ثَى ناس ضوْهة ٖاوةَية، ئةو تَيطةيؼتٓى و ةناسي ية ْةى وةسدةطريدسَيت

 خوداوة ثَيػةَبةسى ية ػةسعى ئةحهاَى وةسطشتٓىء نشدٕ
 ْةى ، بَيت( َةسفوع) ئةو بؤ بطةِسَيتةوة ئةوةى واتة وةسدةطريدسَيت،

 ! بَيت( َةوقوف) واتة ساوييةنةى، ناسى و فةِٖ بؤالى
 ْةنشدْى تهاسىدةط و َٖيؼتٓةوة نة ئةوةية ؿةوابواهلل أعًِ:    

 ٖاتٓى طريى طؼت بة بةطنت ثؼت و ناسنشدٕ يةبةس ،واجبة ِسيؽ
 أوفوا...  وفشوا...  أسخوا...  أعفوا)) بة فةسَوودةناْذا ية فةسَاْةنإ

. ٖاتووٕ ثَيو يةطةسى و داوةو يةطةس يإ بشياس صاْايإ نؤَةَيى وةى ((
 .صاْاتشة ٖةَووإ ية طةوسةؾ خواى
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 باصى دووةم
 دريَذ كزدنةوةى مسيَلَ )الشارب( داناى و

وةى طةسةتا بامسإ نشد صؤسبةى َوطوَيُاْإ ئةَِشؤ ِسيؼيإ ثاى      
ٌَ دادةَْئ، ئةَةؾ ٖةس ضةْذة ثَيضةواْةى  دةتاػٔ و ضةثهَى مسَي

ةتة، حةساَة و ثَيضةواْةى طوْٓةتة، ضوْهة ية ضةْذةٖا فٗطسخويوقو 
صمٜ اهلل عمْٗ )سى خوا فةسَوودةى ؿةحيح دا ٖاتووة نة ثَيػةَبة

ٌَ و داْإ و دسَيز ٔضمي ( فةسَاْى  نشدووة بة البشدٕ و بِشيٓى مسَي
 نشدْةوة ِسيؽ.

 ئةوةتا ئينب عوَةس دةطَيِشَيتةوة ثَيػةَبةسى خوا فةسَوويةتى :
َٔفٕا امُل))خاِل واتة: 17.((َٔأذفٕا الػَّٕاِزب،  ِ٘رسٔا المَّفِّػسكني : 

ٌَ ٓةوة ويهإ بهةٕ، ِسيؽ بٗيًََثَيضةواْة و َوخايةفةى َوػش ، مسي
 نوست بهةْةوة((.

 (صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي) ٖةس ئينب عوَةس دةطَيِشَيتةوة ثَيػةَبةسى خوا   
َٔكٕا الػٌََّّأ))فةسَوويةتى:  ٌَ 18رٜ((.أعفٕا المِّٕازب ،  واتة: مسَي

 البةسٕ و َةيٗيًََٓةوة و ِسيؽ دابَٓئ و دسَيزى بهةْةوة((.

ة ))االْٗاى((بؤ ))ْٗو(( ِسووى صَاْةواْي يةوة وػةى  ئاػهشاػة يةوة
.ٌَ  واتة صيادة ِسؤى نشدٕ ية البشدٕ و بِشيٓى مسَي

ثَيػةَبةسى خوا  صةيذى نوسى ئةسقةّ دةطَيِشَيتةوةٖةسوةٖا    
ية ئَيُة ْيية ئةو  19 .وَ مل ٖأخر غازبْ فمٗظ وٍا(()) فةسَوويةتى :

                                      
 . ( الطّاز559ٚ( المباع ، ٔوطمي )5895زٔآ البدازٝ ) ( وتفق عمْٗ :17

 ( المباع.5887زٔآ البدازٝ ) ( صرٗس :18

( ٔصررْ االلبناٌٜ فنٜ   1زٔآ امحد ٔ الرتورٝ ٔالٍطاٟٜ ، ٔذكسٓ ابَ قٗي يف شاد املعاد )د ( صرٗس :19
 (.4438الطمطمٛ الضرٗرٛ ٔ وػكاص املضباح )
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دةطَيِشَيتةوة ٖا خاتو عائيؼة ٖةسوة نةطةى مسيًََى ىَل ْةناتةوة((.
: )دة( ػت ية ْةسيت و طشوػتى َشؤظة ،  ثَيػةَبةسى خوا فةسَوويةتى

ٌَ((. ))قف ايؼاسب((. يةواْة:  20واتة : البشدٕ و بِشيٓى مسَي
 

 ٔصربْ ٔضمي ْٔصمٜ اهلل ٔضمي عمٜ ٌبٍٗا حمىد ٔعمٜ آل
 
 

 كملانيَموصوَ يةموو بوَ شراوةثاريَ طشنط طةىثيَ بابةتةكانى وكزدنةوةىمافى لةبةرطزتهةوةء بالَ

 

                                      
خويٓةسى خؤػةويظت :ِسةْطة َٔ بةّ باطةدا بةطؼتى حةقى تةواوةتيِ ْةدابَيت بةّ باطة، ضوْهة  (20

وة صيةةاتش ٖةَيةةذةطشَيت، بةةةالّ يَيةةشةدا صؤس دةسفةةةتى باطةةهشدْى ئةةةّ ػةةتةَإ ْييةةةة بؤيةةة دةتواْيةةت  صؤس يةةة
)فتةاوى ايٓةاغ ،    _بطةِسَييتةوة بؤ ضةْذ ثةستونَيهى ديهةى ػةسعى يةّ بةاسةوة ، يةواْةةؾ : ثةةستونى    

َةةةمحود ، ٖةةةس ْوطةةٓى حتننرٖس الطنناجد وننَ اخطنناٞ العبننداص ٔالعقاٟنند  ْوطةةٓى َةةةمحود ئةملـةةشى( و ) 
/ نةة ػةَيخى   ملدالفتنْ لمتٍضنٗط  عمٜ عندً جنٕاش التقضنٗط   ))اػعاس احلشيف  ئةملـشى( و ثةستونى

)احلةةالٍ و احلةةشاّ فةةى االطةةالّ، ْوطةةيٓى ػةةَيخ       َةقذيظةةى ثَيةةذا ضةةوْةوةى بةةؤ نةةشدووة(( و ثةةةستونى     
ات ايفكٗية، ْوطٓى حمُذ حظني، داس ايذعوة( و )االختياسفقْ املطمي ٔاملطمىٛ، عوطَيُني( و ثةستونى )

داْاْى ػَيخ ئةيباْى( و )متاّ املٓة عًى فك٘ ايظٓة، ٖةس داْاْى ػَيخ ئةيباْى(ية و )ػةسحى ؿةحيخى 
دا بة تةفـيٌ باطى يةةّ   5895بوخاسى داْاْى ػَيخ عوطَيُني نة يةباطى ػةسحى فةسَوودةى رَاسة 
ٍَ ٖةْذَيو ثةستونى ديهةى دنتؤس عبذاهلل عضاّ ي  ةّ باسةوة .َةطةية نشدووة( يةطة


