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  اىسإاه:

 الَ ع١ٍىُ ٚسدّخ اهلل ٚثشوبرٗاٌس

 ٠جٛص اٌذ٠ٓ ي١ٙب ٌٚىٕٕب ٔشزشٞ ال ٠ذا ث١ذ ٚالإ ٚ أٞ ِٓ اٌّخزٍفبدأٔٗ ال ٠جٛص ششاء اٌز٘ت ثبٌفضخ أٔعشف 
 أسجٛ اٌزٛض١خ ٚثبسن اهلل ي١ىُ ؟َ ِبراأِش دشاَ د٠ٕب يًٙ ٘زا األ ًاٚ خجضأد٠ٕب  ًبد١بٔب ٍِذأ

 ؟ثٛ عٍٟ يٍسط١ٓأأخٛوُ 

 

 اىجىاة:

 ٌسالَ ٚسدّخ اهلل ٚثشوبرٗٚع١ٍىُ ا

اٌز٘ت ثبٌز٘ت، ٚاٌفضخ ثبٌفضخ، ٚاٌُجش ثبٌُجش، ٚاٌشع١ش ثبٌشع١ش، »٠مٛي اٌشسٛي صٍٝ اهلل ع١ٍٗ ٚسٍُ:  -1
ٚاٌزّش ثبٌزّش، ٚاٌٍّخ ثبٌٍّخ ِثاًل ثّثً سٛاًء ثسٛاء ٠ذًا ث١ذ. يإرا اخزٍفذ ٘زٖ األصٕبف يج١عٛا و١ف شئزُ إرا وبْ 

 .ِسٍُ ِٓ طش٠ك عجبدح ثٓ اٌصبِذ سضٟ اهلل عٕٗسٚاٖ اٌجخبسٞ ٚ« ٠ذًا ث١ذ

ٚإٌص ٚاضخ عٕذ اخزالف ٘زٖ األصٕبف اٌشث٠ٛخ، أْ اٌج١ع و١ف شئزُ، أٞ ١ٌس اٌّثً ثبٌّثً ششطًب ٌٚىٓ 
اٌزمبثض ششط. ٌٚفظ "األصٕبف" ٚسد عبًِب يٟ وً األصٕبف اٌشث٠ٛخ أٞ اٌسزخ ٚال ٠سزثٕٝ ِٕٗ شٟء إال ثٕص، 

ىْٛ جٛاص اٌُجش ثبٌشع١ش أٚ اٌُجش ثبٌز٘ت، أٚ اٌشع١ش ثبٌفضخ، أٚ اٌزّش ثبٌٍّخ، أٚ ٚد١ث ال ٔص، يإْ اٌذىُ ٠
اٌزّش ثبٌز٘ت، أٚ اٌٍّخ ثبٌفضخ...اٌخ ِّٙب اخزٍفذ ل١ُ اٌزجبدي ٚاألسعبس ٌٚىٓ ٠ذًا ث١ذ أٞ ١ٌس َد٠ًْٕب. ِٚب ٠ٕطجك 

 سزعّبٌٙب ثًّٕب ٚأجٛسًا.عٍٝ اٌز٘ت ٚاٌفضخ ٠ٕطجك عٍٝ األٚساق إٌمذ٠خ ثجبِع اٌعٍخ )إٌمذ٠خ( أٞ ا

ٚسد اسزثٕبء ِٓ )ٚجٛة اٌزمبثض عٕذ ث١ع األصٕبف اٌشث٠ٛخ( يٟ دبٌخ اٌش٘ٓ عٕذ ششاء األصٕبف األسثعخ   -2
َّ َسُسَٛي اهلِل َصٍَّٝ اهلُل  ْٓ َعبِئَشَخ سضٟ اهلل عٕٙب، َأ "اٌجش ٚاٌشع١ش ٚاٌٍّخ ٚاٌزّش" ثبٌٕمذ، ٚرٌه ٌذذ٠ث ِسٍُ َع

:َُ ََٚسٍَّ  ِٗ ِْ َحِذيٍذ» َع١ٍَْ ٍِ َُْه ِدْسًعب َىُه  ًٍب ِئَىً َأَجٍو، َوَسَه ٍّ َطَعب ِْ َيُهىِد ٍِ ، أٞ أْ اٌشسٛي صٍٝ اهلل ع١ٍٗ «اْشَحَشي 
ٚسٍُ اشزشٜ طعبًِب ثبٌذ٠َّٓ ٌٚىٓ ِع اٌش٘ٓ. ٚطعبُِٙ د١ٕزان وبْ ِٓ األصٕبف اٌشث٠ٛخ. وّب يٟ اٌذذ٠ث 

أخشجٗ أدّذ ِٚسٍُ ِٓ طش٠ك ِعّش ثٓ عجذ اهلل. « اىشعيش اىطعبً ببىطعبً ٍثاًل بَثو ومبُ طعبٍْب يىٍئٍز»
 .ٚع١ٍٗ ٠جٛص أْ رشزشٜ األصٕبف اٌشث٠ٛخ األسثعخ ثبٌذ٠َّٓ إرا رُ س٘ٓ شٟء ٌذٜ اٌجبئع إٌٝ د١ٓ إدضبس اٌثّٓ

ٌْ يإرا أِٓ اٌذائٓ ٚاٌّذ٠ٓ، ثعضّٙب ثعضب، ي١ُسزغٕٝ عٓ اٌش٘ٓ. أِب د١ًٌ رٌه يٙٛ لٌٛٗ رعبٌٝ: ) -3 ُْْح ُْ ُم َوِئ
َِ َأ َِ ٌْ َبْعًضب َفْيُيَإدِّ اىَِّزٌ اْؤُج َِ َبْعُضُن ٍِ ُْ َأ ٍَْقُبىَضٌة َفِا  ٌُ ٌْ َجِجُذوا َمبِجًبب َفِشَهب ََّحُه َوْىَيحَِّق اىيََّه َسبَُّهَعَيً َسَفٍش َوَى (، ٍَب

ذائٓ ٚاٌّذ٠ٓ ثعضّٙب ثعضب، ٚ٘زٖ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ رف١ذ أْ اٌش٘ٓ يٟ اٌذ٠ٓ خالي اٌسفش ٠ُسزغٕٝ عٕٗ إرا أِٓ اٌ
ُٚرطجك عٍٝ اٌش٘ٓ عٕذ اٌششاء ثبٌذ٠َّٓ ٌألصٕبف اٌشث٠ٛخ األسثعخ "اٌجش ٚاٌشع١ش ٚاٌٍّخ ٚاٌزّش"، أٞ وّب لبي 

ََّحُهسجذبٔٗ ) ٍَب َِ َأ َِ ٌْ َبْعًضب َفْيُيَإدِّ اىَِّزٌ اْؤُج َِ َبْعُضُن ٍِ ُْ َأ ىٓ (، ٚٚاضخ دالٌزٙب عٍٝ أْ اٌش٘ٓ يٟ ٘زٖ اٌذبٌخ ٠َّفِا
 االسزغٕبء عٕٗ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=586675907


٠جٛص ششاء األصٕبف اٌشث٠ٛخ األسثعخ "اٌجش ٚاٌشع١ش ٚاٌزّش ٚاٌٍّخ" ثبٌٕمذ د٠ًٕب ِع اٌش٘ٓ ٌسذاد  ٗٚع١ٍٗ يإٔ -4
ذ ٚاسز١ثبق، ٚأْ ٠ىْٛ اٌذائٓ ٚاٌّذ٠ٓ ثجاٌذ٠ٓ، أٚ دْٚ س٘ٓ إرا أِٓ ثعضُٙ ثعضب، ٚألْ ٘زٖ رذزبج إٌٝ ر

، ٚ٘زا ١ٌس دائّب ِزذممًب، ٚدزٝ ال ٠مزشة اٌّسٍُ ِٓ اٌذشاَ ٠عشيبْ ثعضّٙب ج١ذًا ٠ٚأِٓ ثعضّٙب ثعضب
يبأليضً أْ ال ٠شزشٞ ثبٌذ٠ٓ ٘زٖ األصٕبف اٌشث٠ٛخ إال أْ ٠ىْٛ ٚاثمًب ِز١مًٕب ِٓ أْ ثعضّٙب ٠أِٓ ثعضب، يإْ 
وبْ وً ِٓ اٌجبئع ٚاٌّشزشٞ ِطّئٕب ثزٌه، يإْ ششاء ٘زٖ األصٕبف ثبٌذ٠ٓ ٠ىْٛ جبئضا، أٞ أْ اٌٍّخ اٌزٞ 

ٌْ َبْعًضبأٌذ عٓ ششائٗ ثبٌذ٠ٓ ٘ٛ جبئض إرا رذممذ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ )س َِ َبْعُضُن ٍِ ُْ َأ  (.َفِا

ال خالف بيِ أهو ٌٍٚعٍُ يمذ ٚسد يٟ ششح صذ١خ اٌجخبسٞ الثٓ ثطبي يٟ ثبة ششاء اٌطعبَ إٌٝ أجً "  -5
 ".اىعيٌ أّه يجىص ششاء اىطعبً بثَِ ٍعيىً ئىً أجو ٍعيىً

"أٍب ئرا مبُ أحذ اىبذىيِ ٝ اٌّزا٘ت األسثعخ ٌٍجض٠شٞ عٓ ششاء األصٕبف اٌشث٠ٛخ: ٚٚسد يٟ وزبة اٌفمٗ عٍ

 ".ّقذًا واآلخش طعبًٍب فاّه يصح فيه اىحأخيش

بخالف ٍب ئرا ٚٚسد يٟ اٌّغٕٟ الثٓ اٌم١ُ ٚ٘ٛ ٠زىٍُ عٓ رذش٠ُ ث١ع األصٕبف األسثعخ ثجعضٙب ثبٌذ٠ٓ... يمبي: "

 ".ّسبء فاُ اىحبجة داعية ئىً رىل بيعث ببىذساهٌ أو غيشهب ٍِ اىَىصوّبت

 

 أخىمٌ عطبء بِ خييو أبى اىششحة
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 سابط اىجىاة ٍِ صفحة األٍيش عيً اىفيسبىك:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205591039608981 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205591039608981

