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 اىَقذٍخ

 

ِٓ األزبد٠ث اٌّزٛارشح ث١ٓ اٌثم١ٍٓ ٘ٛ زذ٠ث 

 اٌغّٕخ ٚػٍّبء اإلعالَ ِٓ سٚاٖ ٚ ،  اٌّغ١ٍّٓ

ّْ إٌجّٟ ٛا ارفمثؼجبساد ِزؼب١٘خ ٚ  اٌش١ؼخ ػٍٝ أ

 : لبي (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)

نُتٌ ثَٖب ئّّٜ تبسٌك » ََضَّ ِِ ٍب ئُ تَ فُٞنٌ اىثََّقيٞ

، ٗئَّّٖب ىَِ  مِتبَة هللِا ِٗػتشتٜ;  ىِ تَِضيّ٘ا

َّٜ اىَح٘ضَ   . (1)«َٝفَتِشقب حتَّٚ َِٝشدا َػيَ

ِٓ اٌسذیث  بءٚ ػٍی ٘زا األعبط، طشّذ کجبس ػٍّ

ّْ إٌجّٟ ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) وال اٌفش٠م١ٓ ػٍٝ أ

ٚدػب اٌّغ١ٍّٓ إٌٝ ،  خٍّف ثؼذٖ ثم١ٍٓ ػظ١ّ١ٓ

،  ، ٚلبي إّْ اٌٙذا٠خ ِمشٚٔخ ثبٌزّغّه ثّٙب ارّجبػّٙب

 . وزبة هللا ٚػزشرٗ أً٘ ث١زٗ:  ٚ٘زاْ اٌثمالْ ّ٘ب

 : ٚٔزوش ف١ّب ٠ٍٟ ثؼغ ٘زٖ اٌشٚا٠بد ِٓ ثبة اٌّثبي

                                                 

 . 135، ص  1، ج  املعجٌ اىصغري ىيطرباين(  1)
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 : سٜٚ اٌزشِزٞ فٟ طس١سٗ ػٓ خبثش ثٓ ػجذ هللاـ 1

 

فٜ ( صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ)سأٝت سص٘ه هللا»

ًٝ٘ ػشفخ ٕٗ٘ ػيٚ ّبقتٔ اىقص٘اء  حجتٔ

ٝب أّٖٝب اىْبس ئّٜ : ٝخطت فضَؼتٔ ٝق٘ه 

;  ئُ أخزتٌ ثٔ ىِ تضيّ٘ا ]ٍب[تشمت فٞنٌ ٍِ 

 . (2)«متبة هللا ٗػتشتٜ إٔو ثٞتٜ

 

ٚسٜٚ اٌزشِزٞ فٟ طس١سٗ أ٠ؼبً ػٓ ص٠ذ ثٓ أسلُ ـ  2

 : لبي

 

ئّّٜ :  (صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ)قبه سص٘ه هللا»

،  تبسك فٞنٌ ٍب ئُ تَّضنتٌ ثٔ ىِ تضيّ٘ا ثؼذٛ

متبة هللا حجو ٍَذٗد ;  أحذَٕب أػظٌ ٍِ اٟخش

،  ، ٗػتشتٜ إٔو ثٞتٜ ٍِ اىضَبء ئىٚ األسض

                                                 

 . 3874، ح  328، ص  5، ج  سِْ اىتزٍذٌ(  2)
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ّٜ اىح٘ض ، فبّظشٗا  ٗىِ ٝتفشّقب حتٚ ِٝشدا ػي

 . (3)«مٞف تخيفّٜ٘ فَٖٞب

 

 : ١سٗ ػٓ ص٠ذ ثٓ أسلُٚسٜٚ ِغٍُ فٟ طسـ  3

 

ٍٝ٘ب فْٞب ( صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ)قبً سص٘ه هللا»

،  خطٞجبً ثَبء ٝذػٚ خَبً ثِٞ ٍنخ ٗاىَذْٝخ

ٌّ قبه ، ٗٗػع ٗرمش فحَذ هللا ٗأثْٚ ػيٞٔ :  ، ث

ٍّب ثؼذ ، أال أّٖٝب اىْبس فاَّّب أّب ثشش ٝ٘شل أُ  أ

، ٗأّب تبسك فٞنٌ  ٝأتٜ سص٘ه سثٜ فبُجٞت

،  متبة هللا فٞٔ اىٖذٙ ٗاىْ٘س، أٗىَٖب  ثقيِٞ

فحّث ػيٚ .  فخزٗا ثنتبة هللا ٗاصتَضن٘ا ثٔ

ٌّ قبه متبة هللا ٗسّغت فٞٔ ،  ٗإٔو ثٞتٜ:  ، ث

، اُرمّشمٌ هللا فٜ  اُرمّشمٌ هللا فٜ إٔو ثٞتٜ

 . (4)«، اُرمّشمٌ هللا فٜ إٔو ثٞتٜ إٔو ثٞتٜ

 

                                                 

 . 3876،  329، ص  5، ج  اىتزٍذٌسِْ (  3)

 . 122، ص  7، ج  صذُخ ٍسيٌ(  4)
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طٍٝ ) سٜٚ خٍّخ ِٓ اٌّسذث١ٓ ػٓ سعٛي هللاـ 4

 : أّٔٗ لبي( آٌٗهللا ػ١ٍٗ ٚ

 

متبة هللا ٗإٔو ;  ئّّٜ تبسك فٞنٌ اىثقيِٞ»

ّٜ  ثٞتٜ ، ٗئَّّٖب ىِ ٝتفشّقب حتٚ ِٝشدا ػي

 . (5)«اىح٘ض

٠ٕٚجغٟ اإلشبسح إٌٝ أّْ األزبد٠ث اٌٛاسدح ثٙزا 

، ٖ اٌشعبٌخ اٌٛخ١ضحغؼٙب ٘زراٌّؼّْٛ أوثش ِٓ أْ 

ٚلذ روش اٌّسمك اٌد١ًٍ اٌغ١ذ ١ِش زبِذ زغ١ٓ 

أعب١ٔذ ٘زا « ػجمبد األٔٛاس»فٟ وزبثٗ 

 .ثبٌزفظ١ً اٌسذ٠ث

 

***** 

 

                                                 

،  149، ص  اىصىاعق احملزقة.  148، ص  3، ج  املستدرك عيً اىصذُذني(  5)
 . ، اىفصو األوه 11اىثاب 

و  182، ص  5، ج  ٍسْد اتِ دْثو:  وروٌ هذا املضَىُ يف متة ُاخزي ٍْها
 . اب االعتصاً تاىنتاب واىسّْة، ت 44، ص  1، ج  مْش اىعَاه.  189
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 ؟ «ٗصّْتٜ»أًصحٞح « ٗػتشتٜ»

 

ٚاٌزٞ ٠سظٝ ثشٙشح  ٔمً اٌّسذّثْٛ زذ٠ثَ اٌثم١ٍٓ ـ

،  ـ ثبخزالف فٟ فمشح ِٕٗ ػٍٝ ٔس٠ٛٓ ٚاعؼخ

 : ّ٘ب;  أٚسدٖٚ فٟ وزجُٙ اٌسذ٠ث١ّخ ٚ

 «متبة هللا ٗػتشتٜ إٔو ثٞتٜ»أ ـ 

 «ٗصّْتٜمتبة هللا »ة ـ 

 ؟ فأّٞ ٘ز٠ٓ إٌم١ٍٓ ٘ٛ اٌظس١ر

 

 :  اىج٘اة

 

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ )اٌسذ٠ث اٌظس١ر ٚاٌثبثذ ػٓ إٌجّٟ

أِّب  ، ٚ «متبة هللا ٗػتشتٜ إٔو ثٞتٜ»٘ٛ ( ٚآٌٗ

ثذالً  «متبة هللا ٗصّْتٜ»:  إٌغخخ اٌزٟ ٚسد ف١ٙب

، فٟٙ  «متبة هللا ٗػتشتٜ إٔو ثٞتٜ»ِٓ 

متبة هللا »غخخ ، ثخالف ٔ ػؼ١فخ عٕذاً ِٚشدٚدح

 . ، فئٔٙب رزّزّغ ثغٕذ طس١ر «ٗػتشتٜ إٔو ثٞتٜ
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 «متبة هللا ٗػتشتٜ إٔو ثٞتٜ»صْذ ّضخخ 

 

ِغٍُ ٚ :  سٜٚ ٘زا إٌضّ ِسذّثبْ وج١شاْ ّ٘ب

 . اٌزشِزٞ

 

 : فشٜٚ ِغٍُ فٟ طس١سٗ ػٓ ص٠ذ ثٓ أسلُـ 1

ٍٝ٘بً فْٞب ( صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ)قبً سص٘ه هللا 

 َّ بً ثِٞ ٍنّخ ٗاىَذْٝخ فحَذ خطٞجبً ثَبء ٝذػٚ ُخ

ٌّ قبه أثْٚ ػيٞٔ ٗٗػع ٗرمش هللا ٗ أال أّٖٝب :  ، ث

اىْبس فاَّّب أّب ثشٌش ٝ٘شل أُ ٝأتٜ سص٘ه 

سثّٜ فبُجٞت ٗأّب تبسك فٞنٌ ثقيِٞ أّٗىَٖب متبة 

، فخزٗا ثنتبة هللا  ، فٞٔ اىٖذٙ ٗاىْ٘س هللا

، ٗسّغت  ، فحث ػيٚ متبة هللا ٗاصتَضن٘ا ثٔ

ٌّ ق فٞٔ ٗإٔو ثٞتٜ اُرمّشمٌ هللَا فٜ إٔو :  به، ث
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ثٞتٜ اُرمّشمٌ هللَا فٜ إٔو ثٞتٜ اُرمّشمٌ هللَا 

 (6)فٜ إٔو ثٞتٜ

:  ٠ٕٚجغٟ أْ ٠مبي.  (7)ٚسٚاٖ أ٠ؼبً اٌذاسِٟ فٟ عٕٕٗ

 . إّْ عٕذ٠ّٙب ٚاػر ال غجبس ػ١ٍٗ ٚال خذشخ ف١ٗ

 

 :  ٚسٜٚ اٌزشِزٞ ٘زا اٌخجش ثٙزا اٌشىًـ 2

تَّضنتٌ ثٔ ىِ تضيّ٘ا ئّٜ تبسك فٞنٌ ٍب ئُ 

متبة هللا حجو ; ، أحذَٕب أػظٌ ٍِ اٟخش ثؼذٛ

، ٗػتشتٜ إٔو  ٍَذٗد ٍِ اىضَبء ئىٚ االسض

ّٜ اىح٘ض ثٞتٜ ،  ، ٗىِ ٝتفشّقب حتٚ ٝشدا ػي

 (8)فبّظشٗا مٞف تخيفّٜ٘ فَٖٞب

 

ـ  ّٚ٘ب ِٓ أطسبة اٌظسبذ فأوّذ ِغٍُ ٚاٌزشِزٞ ـ

ٚ٘زا وبف ،  «أً٘ ث١زٟ»ػٍٝ إٌض اٌّزؼّّٓ ػجبسح 

                                                 

 . (طثعة عثد اىثاقٍ) 2488اىزقٌ  1883، ص  4، ج  صذُخ ٍسيٌ(  6)

 . 432ـ  431، ص  2، ج  سِْ اىدارٍٍ(  7)

 . 37788، اىزقٌ  663، ص  5، ج  سِْ اىتزٍذٌ(  8)
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ـ فٟ غب٠خ  وّب رمذَّ ، ِغ أّْ عٕذ٠ّٙب ـ إلثجبد سأ٠ٕب

 . ، فال زبخخ ٌٍجسث ف١ٗ االػزجبس ٚاٌظسّخ

 

 «ٗصّْتٜ»اىضْذ األٗه ىْضخخ 

 

أً٘  ٚ»ثذي « ٚعّٕزٟ»إٌغخخ اٌزٟ ٚسد ف١ٙب 

، ٚػؼزٙب أ٠ذٞ ِشرجطخ  ِخزٍمخ ِٚٛػٛػخ« ث١زٟ

، ٚإ١ٌه ِزٓ  ، ِؼبفبً إٌٝ ػؼف عٕذ٘ب ثبال١ّ٠ُِٛٓ

 :  اٌشٚا٠خ ثأعب١ٔذ٘ب

 

سٜٚ اٌسبوُ فٟ ِغزذسوٗ ٘زا اٌّزٓ ثبٌغٕذ ـ   1

 : اٌزبٌٟ

ػجبط ثٓ ا٠ُٚظ ػٓ أثٟ ا٠ُٚظ ػٓ ثٛس ثٓ ص٠ذ 

لبي سعٛي :  ػىشِخ ػٓ اثٓ ػجبط لبي اٌذ٠ٍّٟ ػٓ

 : هللا
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ٝب أّٖٝب اىْبس ئّٜ قذ تشمت فٞنٌ ٍب ئُ 

متبة هللا ٗصّْخ ;  اػتصَتٌ ثٔ فيِ تضيّ٘ا أثذاً 

 (9)ّجّٞٔ 

ٚفٟ عٕذ ٘زٖ اٌشٚا٠خ أةٌ ٚاثٓ ّ٘ب عجت ػؼف 

اعّبػ١ً ثٓ أثٟ »  ٚ« أثٛ ا٠ُٚظ»:  اٌشٚا٠خ ّٚ٘ب

رٛث١مّٙب ِزّّٙبْ ، فئّٔٙب ِؼبفبً إٌٝ ػذَ  «ا٠ُٚظ

 . ثبٌىزة ٚاخزالق األزبد٠ث

 

 أق٘اه اىؼيَبء فَٖٞب

 

ٔمً اٌسبفظ اٌّضّٞ فٟ وزبة رٙز٠ت اٌىّبي ػٓ 

 : ػٍّبء اٌفّٓ فٟ شأْ اٌشخ١ٍٓ ِب ٠ٍٟ

أثٛ »:  ـ لبي ٠س١ٝ ثٓ ِؼ١ٓ ـ ِٓ وجبس ػٍّبء اٌشخبي

وّب ٔمً ػٓ ٠س١ٝ ثٓ ِؼ١ٓ .  «ا٠ُٚظ ٌٚٚذٖ ػؼ١فبْ

.  «أثٟ أ٠ٚظ ٚأثٖٛ ٠غشلبْ اٌسذ٠ثاثٓ »:  أ٠ؼبً لٌٛٗ

 . «ال ٠ّىٓ االػزّبد ػ١ٍٗ»وّب لبي فٟ زكّ اٌٌٛذ 

                                                 

 . 93، ص  1املستدرك عيً اىصذُذني ج (  9)
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 .«ػؼ١ف»:  ٚلبي إٌغبئٟ

ثبٌغ إٌغبئٟ فٟ »:  ٚلبي أثٛ اٌمبعُ اٌالٌىبئٟ

 . «اٌىالَ ػ١ٍٗ ، إٌٝ أْ ٠ؤدٞ إٌٝ رشوٗ

اثٓ أثٟ أ٠ٚظ ٘زا سٜٚ »:  ٚلبي أثٛ أزّذ ثٓ ػذٞ

، ال ٠زبثؼٗ أزذ  ػٓ خبٌٗ ِبٌه أزبد٠ث غشائت

 . (10)«ػ١ٍٗ

ال »:  ٚلبي اثٓ زدش فٟ وزبة ِمذِخ فزر اٌجبسٞ

٠سزح ثشٟء ِٓ زذ٠ثٗ ِٓ أخً ِب لذذ ف١ٗ 

 . (11)«إٌغبئٟ

ٚلبي اٌسبفظ أزّذ ثٓ اٌظذ٠ك اٌّغشثٟ فٟ وزبثٗ 

: ٚلبي عٍّخ ثٓ شج١ت »:  فزر اٌٍّه اٌؼٍٟ

سثّب وٕذ : عّؼذ اعّبػ١ً ثٓ أثٟ ا٠ٚظ ٠مٛي 

ألً٘ اٌّذ٠ٕخ إرا اخزٍفٛا فٟ شٟء  أػغ اٌسذ٠ث

 . (12)«ف١ّب ث١ُٕٙ

                                                 

 . 127ص ،  3، ج  هتذَة اىنَاه ىيذافظ املشٌ(  10)

 . (طثعة دار املعزفة) 388، ص  ٍقدٍة فتخ اىثارٌ(  11)

 . 15، ص  فتخ امليل اىعيٍ(  12)
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ٚػ١ٍٗ فبعّبػ١ً ثٓ أثٟ ا٠ُٚظ ِزُّٙ ثٛػغ 

.  ، ِٚٓ اٌىزاث١ٓ وّب لبي ٠س١ٝ ثٓ ِؼ١ٓ اٌسذ٠ث

ّْ زذ٠ثٗ ٌُ ٠شٚ فٟ طس١ر  وًّ رٌه ِؼبفبً اٌٝ أ

 . ِغٍُ ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚغ١شّ٘ب ِٓ وزت اٌظسبذ

زبرُ اٌشاصٞ ٠ٚىف١ٕب فٟ شأْ أثٟ ا٠ُٚظ لٛي أثٟ 

أثٛ ا٠ٚظ »:  فٟ وزبة اٌدشذ ٚاٌزؼذ٠ً ز١ث لبي

 . (13)«، ٚال ٠سزحّ ثٗ ، ١ٌٚظ ثبٌمٛٞ ٠ىزت زذ٠ثٗ

أثٛ ا٠ُٚظ »:  وّب ٔمً أثٛ زبرُ ػٓ ٠س١ٝ ثٓ ِؼ١ٓ

 . «١ٌظ ثسدّخ

فبٌشٚا٠خ اٌزٟ فٟ عٕذ٘ب ٘ؤالء اٌشخ١ٍٓ ١ٌغذ 

، ٘زا إرا غؼؼٕب اٌطشف ػٓ ِخبٌفزٙب  ثظس١سخ

 . سخ اٌثبثزخٌٍشٚا٠خ اٌظس١

ـ  اٌشاٚٞ ٌٍسذ٠ث األِش اٌدبٌت ٌالٔزجبٖ ٘ٛ أّْ اٌسبوُ ـ

، ٌٚزا ٌُ ٠زؼشّع ٌزظس١ر  اػزشف ثؼؼف اٌشٚا٠خ

، ثً زبٚي رظس١ر ِؼّٛٔٙب ثئ٠شاد شب٘ذ  عٕذ٘ب

،  ٌىٓ اٌشب٘ذ اٌزٞ أٚسدٖ ػؼ١ف اٌغٕذ أ٠ؼبً .  ٠ؤ٠ذٖ

                                                 

 . 92، ص  5اجلزح واىتعدَو ىيزاسٌ ج (  13)
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، ٚإ١ٌه ٘زا  فال ٠ض٠ذ ٘زٖ اٌشٚا٠خ إالّ ػؼفبً ٚعمّبً 

 : ٘ذاٌشب

 

 «ٗصّْتٜ»اىضْذ اىثبّٜ ىْضخخ 

 

سٜٚ اٌسبوُ ا١ٌٕشبثٛسٞ ثغٕذ ع١أرٟ روشٖ ػٓ أثٟ 

( صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ)قبه سص٘ه هللا: ٘ش٠شح لبي

;  ئّٜ قذ تشمت فٞنٌ شٞئِٞ ىِ تضيّ٘ا ثؼذَٕب

ّٜ  متبة هللا ٗصْتٜ ، ٗىِ ٝتفشّقب حتٚ ٝشدا ػي

 (14)اىح٘ض 

 : ٚلذ سٚاٖ اٌسبوُ ثبٌغٕذ اٌزبٌٟ

، أٔجأٔب ِسّذ ثٓ  اخجشٔب أثٛ ثىش ثٓ اعسبق اٌفم١ٗ»

ػ١غٝ ثٓ اٌغىٓ اٌٛاعطٟ، زذثٕب داٚد ثٓ ػّشٚ 

، ػٓ ػجذ  ، زذثٕب طبٌر ثٓ ِٛعٝ اٌطٍسٟ اٌؼجّٟ

 . «، ػٓ أثٟ ٘ش٠شح ، ػٓ أثٟ طبٌر اٌؼض٠ض ثٓ سف١غ

                                                 

 . 93، ص  1املستدرك عيً اىصذُذني ، ج (  14)
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طبٌر ثٓ »، ٚفٟ عٕذٖ  ٚ٘زا إٌض ِخزٍك وغبثمٗ

وجبس ػٍّبء  ، اٌزٞ لبي فٟ زمّٗ «ِٛعٝ اٌطٍسٟ

 : اٌشخبي ِب ٠ٍٟ

 . «١ٌظ ثثمخ»:  لبي ٠س١ٝ ثٓ ِؼ١ٓ

ػؼ١ف اٌسذ٠ث ، ِٕىش »:  ٚلبي أثٛ زبرُ اٌشاصٞ

 . «، وث١ش إٌّبو١ش ػٓ اٌثمبد اٌسذ٠ث خذاً 

ٚلبي . « ال ٠ىزت زذ٠ثٗ ، ػؼ١ف»:  ٚلبي إٌغبئٟ

 . (15) «ِزشٚن اٌسذ٠ث»:  فٟ ِٛػغ آخش

:  لبي اثٓ زجبْ»:  ٚلبي اثٓ زدش فٟ رٙز٠ت اٌىّبي

،  وبْ ٠شٚٞ ػٓ اٌثمبد ِب ال ٠شجٗ زذ٠ث األثجبد

، ال  ززٝ ٠شٙذ اٌّغزّغ ٌٙب أّٔٙب ِؼٌّٛخ أٚ ِمٍٛثخ

، ٠شٚٞ  ِزشٚن:  ٚلبي أثٛ ٔؼ١ُ.  ٠دٛص االززدبج ثٗ

 . (16)«إٌّبو١ش

                                                 

 . 96، ص  13، ج   هتذَة اىنَاه(  15)

 . 355، ص  4، ج  هتذَة اىتهذَة التِ دجز(  16)



16 
 

طبٌر ثٓ ِٛعٝ »:  ٚلبي أ٠ؼبً فٟ رمش٠ت اٌزٙز٠ت

 . (17)«ثٓ إعسبق ثٓ ؽٍسخ اٌز١ّٟ اٌىٛفٟ ِزشٚن

 . (18)«زذ٠ثٗ ػؼ١ف»:  ٚلبي اٌز٘جٟ فٟ اٌىبشف

ثً إّْ اٌز٘جٟ فٟ ١ِضاْ االػزذاي سٜٚ ػٕٗ إٌّض 

 . (19)ِٓ أزبد٠ثٗ إٌّىشح:  اٌّزوٛس ٚلبي

 

 «ٗصّْتٜ»اىضْذ اىثبىث ىْضخخ 

 

٘زا إٌض  (20)سٜٚ اثٓ ػجذ اٌجش فٟ وزبة اٌز١ّٙذ

 : ثبٌغٕذ اٌزبٌٟ

ػٓ  ػجذ اٌشزّٓ ثٓ ٠س١ٝ ػٓ أزّذ ثٓ عؼ١ذ

ِسّذ ثٓ اثشا١ُ٘ اٌذث١ٍٟ ػٓ ػٍٟ ثٓ ص٠ذ 

اٌفشائؼٟ ػٓ اٌس١ٕٕٟ ػٓ وث١ش ثٓ ػجذ هللا ثٓ ػّشٚ 

 . ثٓ ػٛف ػٓ أث١ٗ ػٓ خّذٖ

                                                 

 . 2891، اىتزمجة رقٌ  433، ص  1تقزَة اىتهذَة التِ دجز، ج (  17)

 . 2421، اىتزمجة رقٌ  اىناشف ىيذهيب(  18)

 . 382، ص  2ٍُشاُ االعتداه ىيذهيب ج :  اّظز(  19)

 . 331، ص  24، ج  اىتَهُد(  20)
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:  ٠مٛي اإلِبَ اٌشبفؼٟ فٟ زكّ وث١ش ثٓ ػجذ هللا

ٚعئً .  (21)«ران أزذ اٌىزاث١ٓ أٚ أزذ أسوبْ اٌىزة»

ٚلبي .  (22)«وبْ أزذ اٌىزاث١ٓ»:  أثٛ داٚد ػٕٗ فمبي

سٜٚ ػٓ أث١ٗ ػٓ خذٖ ٔغخخ ِٛػٛػخ »:  اثٓ زجبْ

ال ٠سً روش٘ب فٟ اٌىزت ٚال اٌشٚا٠خ إالّ ػٍٝ خٙخ 

 .(23)«اٌزؼدت

.  (24)«ِزشٚن اٌسذ٠ث»:  ٚلبي إٌغبئٟ ٚاٌذاس لطٕٟ

ٚ٘ٛ .  (25)«ِٕىش اٌسذ٠ث ١ٌظ ثشٟء»:  ٚلبي أزّذ

 .سأٞ اثٓ ِؼ١ٓ أ٠ؼبً 

مش٠ت ٚاٌؼدت وًّ اٌؼدت ِٓ اثٓ زدش فٟ وزبة ر

، ز١ث ٚطفٗ  اٌزٙز٠ت فٟ رشخّخ وث١ش ثٓ ػجذ هللا

أفشؽ ِٓ ٔغجٗ إٌٝ »:  ، ٚلبي ثبٌؼؼف فمؾ

                                                 

، ص  24، ج  هتذَة اىنَاه.  377، ص  8، ج  هتذَة اىتهذَة التِ دجز(  21)
138 . 

 . صدر اىساتقامل(  22)

 . 221، ص   2، ج  اجملزودني التِ دثاُ(  23)

 . 377، ص  8، ج  هتذَة اىتهذَة التِ دجز(  24)

 . املصدر اىساتق(  25)
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ّْ ِمّذِٟ ػٍُ اٌشخبي ٚطفٖٛ  (26)«اٌىزة ، ِغ أ

ّْ اٌز٘جٟ ٚطف زذ٠ثٗ ثبٔٗ  ثبٌىزة ٚاٌٛػغ ، ثً إ

 . ػؼ١ف ٚٚاٟ٘

 

 «ٗصّْتٜ»اىْقو اىفبقذ ىيضْذ ىْضخخ 

 

ثشىً ِشعً ِٚٓ سٜٚ ِبٌه فٟ اٌّٛؽأ ٘زا إٌض 

، ٚاٌىًّ ٠ؼٍُ أْ اٌسذ٠ث اٌفبلذ ٌٍغٕذ  دْٚ إعٕبد

 . فبلذ ٌالػزجبس

ٚثٙزا اٌزسم١ك رج١ّٓ أّْ إٌّض اٌزٞ ٚسد ف١ٗ 

، ِٓ أوبر٠ت اٌٛػّبع  «أً٘ ث١زٟ ٚ»ثذي « ٚعّٕزٟ»

أُّٔٙ ٚػؼٖٛ فٟ لجبي  ، ٚ ٚاٌّشرجط١ٓ ثبٌجالؽ االُِٛٞ

ػ١ٍٗ طٍٝ هللا )اٌسذ٠ث اٌثبثذ ػٓ إٌجٟ اٌىش٠ُ

أطسبة إٌّبثش أْ  ٚػ١ٍٗ ف١دت ػٍٝ اٌخطجبء ٚ(. ٚآٌٗ

طٍٝ هللا )٠زشوٛا إٌّض اٌزٞ ٌُ ٠ثجذ ػٓ إٌجٟ 

، ٠ٚزوشٚا ٠ٚج١ّٕٛا ٌٍٕبط إٌّض اٌثبثذ ػٕٗ  (ػ١ٍٗ ٚآٌٗ

                                                 

 . 39، ص  2، ج  تقزَة اىتهذَة التِ دجز(  26)
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، اٌسذ٠ث اٌزٞ سٚاٖ ِغٍُ  (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)

:  ، ٚاٌزشِزٞ ثٍفظ «أً٘ ث١زٟ»:  فٟ طس١سٗ ثٍفظ

، فؼٍٝ ؽبٌجٟ اٌؼٍُ ٚاٌّٙز١ّّٓ  «ٟػزشرٟ أً٘ ث١ز»

 ثزؼٍُّ اٌسذ٠ث أْ ١ّ٠ّضٚا ث١ٓ اٌسذ٠ث اٌظس١ر ٚ

 . اٌغم١ُ

 

***** 
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 ٍذاىٞو حذیث اىثقيِٞ

 

ثؼذ ث١بْ اٌغٕذ ٌسذیث اٌثم١ٍٓ، یدذس ثٕب أْ ٍٔمٟ 

اٌؼٛء ػٍی اٌّؼٕی ٚ اٌّفبد ٌٙزا اٌسذیث اٌششیف، 

 .ٌٕؼشف ِذا١ٌٍٗ ٚ ِؼبٌّٗ

 

 اىَذى٘ه األٗه

 ػيی اىَضيَِٞ إٔو اىجٞت ٗج٘ة اتّجبع

 

اٌؼزشح اٌطب٘شح ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)خؼً سعٛي هللا 

، ٚٚطفّٙب ِؼبً ثبٌسدّخ اال١ٌّٙخ ػٍٝ  لش٠ٕبً ٌٍمشآْ

ّْ ألٛاي اٌؼزشح  ، ٚ االُِّخ ِٓ ٕ٘ب ٠ّىٓ أْ ٔغزٕزح ا

، فالثذ ِٓ اٌزّغّه ثألٛاٌُٙ  إٌج٠ّٛخ زدّخ وبٌمشآْ

عٛاء فٟ ;  اٌذ١ٕ٠ّخ ِٓ اٌس١بح ف١ّب ٠شخغ اٌٝ اٌدٙخ

، ِٚغ ٚخٛد  اٌدبٔت اٌؼمبئذٞ أٚ اٌفمٟٙ أٚ غ١شّ٘ب

 . د١ًٌ ِٓ اٌؼزشح ال ٠شخغ اٌٝ غ١شُ٘
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طٍٝ هللا ) فبٌّغٍّْٛ ٚإْ اخزٍفٛا ثؼذ سز١ً إٌجٟ

فٟ أِش اٌخالفخ ٚاػزّذ وًّ فش٠ك ُِٕٙ ( ػ١ٍٗ ٚآٌٗ

فٟ ، إالّ أٔٗ ال ٠ٕجغٟ االخزالف  د١ٌالً ِٕٚطمبً خبطبً

ٌضَٚ اٌشخٛع اٌٝ أً٘ اٌج١ذ ثؼذ ارفبق اٌد١ّغ ػٍٝ 

طسخ زذ٠ث اٌثم١ٍٓ ٚاػزجبس اٌمشآْ ٚاٌؼزشح اٌّشخؼبْ 

ِٚٓ ٕ٘ب فئّْ االُِّخ اإلعال١ِّخ .  فٟ األزىبَ ٚاٌؼمبئذ

ٌٛ ػٍّذ ثٙزا اٌسذ٠ث اٌشش٠ف فئْ دائشح اٌخالف ث١ٓ 

، ٠ٚغٛد االرّفبق ٘زٖ  اٌّغ١ٍّٓ عزؼ١ك ٚرزسذّد

 . زِٛخاالُِخ اٌّش

ف١ؼٍُ ِٓ خالي ٘زا اٌسذ٠ث اٌشش٠ف أّْ اٌزّغّه 

ٚارّجبػُٙ إٌٝ ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)ثأً٘ ث١ذ إٌجّٟ

خبٔت وزبة هللا ٚعّٕخ ٔج١ّٗ ٘ٛ ِٓ ػشٚس٠ّبد 

، ٚأّْ رشن والَ أً٘ اٌج١ذ ٠ٛخت اٌؼالي  اإلعالَ

 . ٚاٌغٛا٠خ

ِٓ ُ٘ اٌؼزشح : ٕٚ٘ب ٠طشذ اٌغؤاي اٌزبٌٟ ٔفغٗ

 ؟  االُِّخ ثبرّجبػُٙ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)ّٟاٌزٟ أِش إٌج
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ألخً اٌدٛاة ػٍٝ ٘زا اٌغؤاي ٔزوش اٌشٚا٠بد اٌزٟ 

 . (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ث١ّٕذ ِؼٕٝ ػزشح إٌجّٟ

 

 ّٜ  ؟ (ص)ٍِ ٌٕ إٔو ثٞت اىْج

 

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ) ارّؼر ِٓ اٌشٚا٠بد اٌّزوٛسح أّْ إٌجّٟ

، ٚخؼً  زثّ اٌّغ١ٍّٓ ٚدػبُ٘ الرّجبع ػزشرٗ( ٚآٌٗ

، ٚخؼٍّٙب  اٌٙذا٠خ س١ٕ٘خ ثبٌزّغه ثٙب ٚثبٌمشآْ ِؼبً 

، ٚطشّذ ثؼذَ أفظبي أزذّ٘ب ػٓ  اٌّشخغ ٌالُِّخ ثؼذٖ

 :  ا٢خش ثمٌٛٗ

ّٜ اىح٘ض»  «ٗئَّّٖب ىِ ٝتفشّقب حتٚ ٝشِدا ػي

خؼً اٌؼزشح ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) فجّب أّْ اٌشعٛي

 ٚ»:  لش٠ٕخ ٌٍمشآْ أثذاً ٚٔفٝ أفظبٌّٙب ٌألثذ ثمٌٛٗ

ّٟ اٌسٛع ، فالثذّ أْ  «إّّٔٙب ٌٓ ٠زفشّلب ززٝ ٠شِدا ػٍ

، ٚأْ  ٠ىٛٔٛا ِؼظ١ِٛٓ ِٓ اٌخطأ ِٕٚض١ّ٘ٓ ػٓ اٌضًٌ

٠ىٛٔٛا ِّٓ رغزّٜ ِٓ صالي ػ١ٓ اٌّؼبسف اإل١ٌّٙخ 

ٌٚٛال رٌه وٍٗ فبُٔٙ ع١ٕفظٍْٛ ػٓ اٌمشآْ .  اٌسمّخ
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ّٟ  اٌىش٠ُ ّْ إٌج طشّذ (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)، ٚاٌسبي أ

 . ثؼذَ أفظبٌّٙب أثذاً 

ٚثٙزا ٠ؼشف اٌّمظٛد ِٓ اٌؼزشح ٚأً٘ اٌج١ذ فٟ 

فئْ ٘زٖ اٌظفبد ال رٕطجك ػٍٝ ;  اٌسذ٠ث اٌشش٠ف

، ُٚ٘  أزذ عٜٛ رس٠ّزٗ اٌز٠ٓ ُ٘ ػزشرٗ ٚأً٘ ث١زٗ

أئّخ اٌش١ؼخ ػ١ٍُٙ ٚػٍٝ خذُ٘ آالف اٌزس١ّخ 

 . ٚاٌغالَ

اٌغّٕخ ٚ  -ؼٍی ػٛء األزبدیث اٌّشٚیخ ِٓ اٌفشیم١ٓ ف

طٍٝ هللا ) أّْ اٌّمظٛد ِٓ لٌٛٗ، ٔؼشف  -اٌش١ؼخ 

; ٘ٛ رس٠ّّزٗ اٌطب٘شح« أً٘ ث١زٟ»:  (ػ١ٍٗ ٚآٌٗ

اٌسغ١ٓ عالَ هللا ػ١ٍُٙ وفبؽّخ اٌض٘شاء ٚاٌسغٓ ٚ

 .أخّؼ١ٓ

 : ٚإ١ٌه ف١ّب ٠ٍٟ أدٌّخ ِب روشٔبٖ

 

ٚاٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ سٜٚ ِغٍُ فٟ طس١سٗ  :أٗاّل

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ) ػٓ ػّش ثٓ أثٟ عٍّخ سث١ت إٌجٟ

 : لبي( ٚآٌٗ
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صيٚ هللا ػيٞٔ ) ّزىت ٕزٓ اٟٝخ ػيٚ اىْجٜ

ِْٞت  (:  (ٗآىٔ َو اْىجَ ْٕ ٌُ اىشِّْجَش أَ ُن ْْ َِٕت َػ ُْٞز ُٔ ىِ ُِٝشُٝذ اىيّ ب  ئََِّّ

ًٞشا َٗ  ِٖ ٌْ تَْط َشُم ِّٖ ًّ صيَخ ، فذػب  (27)) ُٝطَ فٜ ثٞت اُ

فبطَخ ٗحضْبً  (صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ) اىْجٜ

ّٜ خيف ظٖشٓ  ٗحضْٞبً فجيّيٌٖ ثنضبء ، ٗػي

ٌّ قبه  فجيّئ ثنضبء اىيٌّٖ ٕإالء إٔو ثٞتٜ : ، ث

قبىت . فأرٕت ػٌْٖ اىشجش ٗطٖشٌٕ تطٖٞشاً 

ًّ صيَخ ؟ قبه أِّت  ٗأّب ٍؼٌٖ ٝب سص٘ه هللا:  اُ

 . (28)، ٗأِّت ئىٚ خٞش  ػيٚ ٍنبّل

 

فٟ طس١سٗ زذ٠ث اٌثم١ٍٓ ػٓ سٜٚ ِغٍُ ـ ثبّٞب 

، ٚروش ف١ٗ أّْ ٠ض٠ذ ثٓ  ٠ض٠ذ ثٓ ز١بْ ػٓ ص٠ذ ثٓ أسلُ

 : ز١بْ عأي ص٠ذ ثٓ أسلُ فمبي

ُّ اىَشأح  ال ٗأٌٝ هللا:  قبه! ؟ ؟ ّضبؤٓ ٍِ إٔو ثٞتٔ» ، ئ

ٌّ ٝطيّقٖب ، فتشجغ ئىٚ  تنُ٘ ٍغ اىشجو اىؼصش ٍِ اىذٕش ث

                                                 

 . 33:  األدشاب(  27)

 . 3875، ح  328، ص  5، ج  سِْ اىتزٍذٌ(  28)
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حشٍ٘ا إٔو ثٞتٔ أصئ ٗػصجتٔ اىزِٝ .  أثٖٞب ٗقٍٖ٘ب

 . (29)«اىصذقخ ثؼذٓ

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ) فظش٠ر ٘زٖ اٌشٚا٠خ أّْ ػزشح إٌجّٟ

، ٚإّّٔب  اٌز٠ٓ ٠دت اٌزّّغه ثُٙ ١ٌغٛا ٔغبءٖ( ٚآٌٗ

، ٌُٚٙ خظٛط١بد  ُ٘ ِٕزغجْٛ إ١ٌٗ ِبد٠ّبً ِٚؼ٠ٕٛبً 

إٌٝ خبٔت  ر١ّّضُ٘ ػٓ غ١شُ٘ ثس١ث ردؼٍُٙ ـ

١ّخ ثؼذ ـ ِؤ١ٍّ٘ٓ ٌٙذا٠خ ٚل١بدح االُِّخ اإلعالِ اٌمشآْ

 . (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)إٌجّٟ

 

ثج١بْ ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ٌُ ٠ىزفِ إٌجّٟـ ثبىثب 

إثٕب »، ٚإّٔب روش ػذدُ٘ ٚ٘ٛ  أٚطبف أً٘ ث١زٗ

، فشٜٚ ِغٍُ فٟ طس١سٗ ػٓ عّبن ثٓ  «ػشش

 : عّؼذ خبثش ثٓ عّشح ٠مٛي:  زشة لبي

ال ٝزاه :  ٝق٘ه( صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ)صَؼت سص٘ه هللا»

ٌّ قبه ميَخ ىٌ .  إلصالً ػزٝزاً ئىٚ ئثْٜ ػشش خيٞفخا ث

                                                 

 . 123، ص  7، ج  صذُخ ٍسيٌ(  29)
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ميٌّٖ ٍِ :  ؟ فقبه ألثٜ ٍب قبه:  ، فقيت أفَٖٖب

 . (30)«قشٝش

 : وّب سٜٚ ِغٍُ فٟ طس١سٗ أ٠ؼبً ِب ٠ٍٟ

 . (31)«ال ٝزاه أٍش اىْبس ٍبضٞبً ٍب ٗىٌٖٞ ئثْب ػشش سجالً »

فٙبربْ اٌشٚا٠زبْ د١ًٌ ٚاػر ػٍٝ ِب ٠مٛي ثٗ ٠ٚؼزمذٖ 

ّْ األئّخ اإلثٕب ػشش ِٓ رس٠ّخ  اٌش١ؼخ ِٓ أ

ُ٘ اٌخٍفبء ٚلبدح االُِّخ ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)إٌجّٟ

فئّٔٗ ال ٠ٛخذ ِظذاق ;  (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)ثؼذٖ 

اٌز٠ٓ ُ٘ عجت ٌؼضّح  ٌٍخٍفبء اإلثٕٟ ػشش ـ

ِّخ ِٓ  اٌّغ١ٍّٓ ِٓ خبٔت ، ٌُٚٙ أ١ٍّ٘خ ل١بدح االُ

، ٚأْ ٠ىٛٔٛا ثؼذ سزٍخ  شإٌبز١خ اٌؼ١ٍّّخ ِٓ خبٔت آخ

ـ  ِجبششح ِٓ خبٔت ثبٌث( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)إٌجّٟ

 .عٜٛ األئّخ اإلثٕب ػشش ِٓ أً٘ اٌج١ذ

 

فئّٕٔب إرا غؼؼٕب اٌطشف ػٓ اٌخٍفبء اٌشاشذ٠ٓ ٚالزظٕب 

اٌخٍفبء اٌز٠ٓ رٌّٛٛا اُِٛس اٌّغ١ٍّٓ ِٓ ثؼذُ٘ 

                                                 

 . 3، ص  6، ج  صذُخ ٍسيٌ(  30)

 . 3، ص  6، ج  صذُخ ٍسيٌ(  31)
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ـ فئّٕٔب  عٛاء ِٓ ثٕٟ ا١ُِّخ أٚ ِٓ ثٕٟ اٌؼجبط ـ

، فظبسٚا ػبساً ػٍٝ  ٔدذُ٘ اسرىجٛا لج١ر األفؼبي

 .  ، ٌُٚ ٠ىٛٔٛا عججبً ٌؼضّرّٙب اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ

 

« اٌؼزشح»ٚ « أً٘ اٌج١ذ»ٚثٙزا ٠زّؼر أّْ اٌّمظٛد ِٓ 

ٚاٌز٠ٓ ُ٘ لش٠ٓ اٌمشآْ ٚاٌز٠ٓ  فٟ اٌسذ٠ث اٌّزوٛس ـ

ـ  ػٍٝ اُِّزٗ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)ُ٘ خٍفبء إٌجّٟ

ػ١ٍُٙ ) ٘ٛ األئّخ اإلثٕب ػشش ِٓ أً٘ اٌج١ذ

ّٕخ اٌشعٛي ٚاٌسب١ٍِٓ ٌؼٍّٗ( اٌغالَ  اٌسبفظ١ٓ ٌغ

 . (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)

 

ػ١ٍٗ ) روش أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ ػٍّٟ ثٓ أثٟ ؽبٌتـ ساثؼب 

أ٠ؼبً أّْ األئّّخ ٚخٍفبء اٌّغ١ٍّٓ ُ٘ ِٓ ( اٌغالَ

ٚ٘زا د١ًٌ آخش ػٍٝ طسخ ِب ٠مٛي ثٗ ،  ثٕٟ ٘بشُ

 : ، ٚرٌه لٌٛٗ اٌش١ؼخ
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َّخ ٍِ قشٝش» ، غشص٘ا فٜ ٕزا اىجطِ ٍِ  ئُ األئ

، ال تصيح ػيٚ ص٘إٌ ، ٗال تصيح اى٘الح ٍِ  ٕبشٌ

 . (32)«غٞشٌٕ

 

 اىْتٞجخ

 

ّْ أً٘ ث١ذ اٌشعٛياٌّزوٛسح رغفش ػٓ اٌشٚا٠بد   أ

خغ ِٚشثبػزجبسُ٘ لش٠ٓ اٌمشآْ ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ)

طٍٝ هللا ) وّب لبي ٘ٛ االُِّخ اإلعال١ِّخ ثؼذ إٌجٟ

ِؼ١ّٕخ ٚ ٟ٘ ؼْٛ ثظفبد ٚخظبئض ، ٠زّز (ػ١ٍٗ ٚآٌٗ

 : کّب یٍٟ

 

 . ُ٘ خ١ّؼبً ِٓ لش٠ش ِٚٓ ثٕٟ ٘بشُأـ  

 

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ )رشثطُٙ خ١ّؼبً لشاثخ ثشعٛي هللاة ـ 

 . ردؼً اٌظذلخ ػ١ٍُٙ زشاِبً ( ٚآٌٗ

 

                                                 

 . 144، اخلطثة  هنج اىثالغة(  32)
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، ٚإالّ فئُّٔٙ ع١ٕفظٍْٛ  ثبٌؼظّخ٠زّزؼْٛ خ١ّؼبً ج ـ 

طٍٝ هللا )، ِغ أّْ إٌجّٟ ٠ٚفزشلْٛ ػٓ اٌمشآْ ػّالً 

إّّٔٙب ٌٓ ٠زفشّلب ززٝ ٠شِدا ػٍّٟ »:  لبي( ػ١ٍٗ ٚآٌٗ

 . «اٌسٛع

 

طٍٝ هللا ) ، ٠أرْٛ ثؼذ إٌجّٟ ػذدُ٘ إثٕب ػششد ـ 

 . ، ٠ٍْٚٛ أِش اٌّغ١ٍّٓ ٚازذاً ثؼذ ٚازذ (ػ١ٍٗ ٚآٌٗ

 

ٌؼضّح اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ ٌٚمّٛح  إُّٔٙ عجتٕـ ـ 

 . شٛوزُٙ

ّْ اٌّشاد  فّغ أخز ٘زٖ األٚطبف ثٕظش االػزجبس ٠زّؼر أ

« ػزشرٟ أً٘ ث١زٟ»:  (طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ِٓ لٌٛٗ

ٚاٌزٞ أٚطٝ اٌّغ١ٍّٓ ف١ٗ   فٟ اٌسذ٠ث اٌّزوٛس ـ

، اٌز٠ٓ  ـ ٘ٛ األئّخ اإلثٕب ػشش اٌّؼظِْٛٛ  ثبرجبػُٙ

، ٚأخز األزىبَ اٌفم١ّٙخ  ثبرّجبػ٠ُٙفزخش اٌش١ؼخ 

 . ػُٕٙ

***** 
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 اىَذى٘ه اىثبّٜ

َّخ إٔو اىجٞت ػيٌٖٞ اىضالً  ػصَخ أئ

 

ٌّّب وبْ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ِظٛٔبً ػٓ اٌخطأ ٚاالشزجبٖ 

ِِْٓ ث١َِْٓ   ال (:  ثّمزؼٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ ٠َأْر١ِِٗ اٌْجبؽًُِ 

،  (33)) ١ِّذال ِِْٓ خٍَْفِِٗ رَْٕض٠ًٌِ ِِْٓ زَى١ُِ زَ ٠َذ٠َِْٗ َٚ 

;  ـ ِظْٛ ِٓ اٌخطأ أ٠ؼبً ٚ٘ٛ اٌؼزشح فؼذ٠ً اٌمشآْ ـ

ألّٔٗ ال ٠ظر خؼً اٌّخطئ ػذ٠ً اٌّظْٛ ػٓ اٌخطأ 

 . ، ثال س٠ت ٚ٘ٛ اٌمشآْ

ٚػ١ٍٗ فٙزا اٌسذ٠ث د١ًٌ ػٍٝ ػظّخ أً٘ اٌج١ذ ِٓ 

ٌىٓ ٠ٕجغٟ االٌزفبد . خ١ّغ أٔٛاع اٌخطأ ٚاالٔسشاف

،  إٌٝ أّْ اٌؼظّخ رخزٍف ػٓ إٌجّٛح ٚال رَالصَ ث١ّٕٙب

،  ف١ّىٓ أْ ٠ىْٛ اٌشخض ِؼظِٛبً ١ٌٚظ ٔج١بً

فبٔٙب ِؼظِٛخ ِٓ اٌزٔٛة وّب ( ػ١ٍٙب اٌغالَ)وّش٠ُ

ؽََّٙشَنِ  ٠َُُ إَِّْ اٌٍَّٗ اطَْطفبنِ َٚ ٠ب َِشْ (:  فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ

                                                 

 .  42:  فصيت(  33)
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ِٚغ رٌه ٟ٘  (34)) اطْطَفبنِ ػٍَٝ ِٔغبءِ اٌْؼب١ٌََِّٓ َٚ

 . ١ٌغذ ٔج١ّخ

ف١ؼٍُ ِٓ خالي ٘زا اٌسذ٠ث اٌشش٠ف أّْ اٌزّغّه 

ٚارّجبػُٙ إٌٝ ( طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ) ثأً٘ ث١ذ إٌجّٟ

خبٔت وزبة هللا ٚعّٕخ ٔج١ّٗ ٘ٛ ِٓ ػشٚس٠ّبد 

ٚأّْ رشن والَ أً٘ اٌج١ذ ٠ٛخت اٌؼالي ،  اإلعالَ

 . ٚاٌغٛا٠خ

***** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  42:  آه عَزاُ(  34)
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 اىَذى٘ه اىثبىث

 صٞبّخ اىقشآُ ٍِ اىتحشیف

 

ثٛػٛذ أّْ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ِٓ ٘زا اٌسذیث اٌششیف ٠ؼٍُ  ٚ

، ألّٔٗ إرا ٔفز اٌزسش٠ف إٌٝ  ٠زغشّة إ١ٌٗ اٌزسش٠ف ٚاٌزغ١١شال

، ٚ٘زٖ  ٌٍٙذا٠خاٌىزبة اٌؼض٠ض فال ٠ىْٛ اٌزّغّه ثٗ ِٛخجبً 

 . إٌز١دخ رخبٌف إٌض اٌّزٛارش

 

ِب ل١ً فٟ ِمبَ االػزشاع ػٍی ٘زا االعزذالي، ِٓ أِّب ٚ 

أّْ اٌّشاد ٘ٛ ط١بٔخ آیبد األزکبَ فمؾ ػٓ اٌزسشیف، دْٚ کًّ 

ا٢یبد، فٙٛ ِشدٚد ثأّْ اٌمشآْ کٍّٗ ٚ ثد١ّغ آیبرٗ أُضي ٌٙذایخ 

األزکبَ ٚ اٌزٟ  إٌبط ٚ ٔدبرُٙ ِٓ اٌؼالي، ال خظٛص آیبد

 .رزؼٍّك ثبٌّغبئً اٌفم١ٙخ فمؾ

 

***** 


