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ْزا انجسث ٚجسث كٙ األعبط األٔل يٍ األعظ انزٙ هبو ػهٛٓب يؼزوذ أْم —خالصخ

انغُخ ٔاندًبػخ كٙ أعًبء هللا ٔصلبرّ يغ ثٛبٌ ششذ يؼزوذْى كٙ ْزا انجبة ٔثٛبٌ انلشم 

 ثٍٛ يؼزوذْى ٔانًؼزوذاد األخشٖ

  انُوٕد انٕسهٛخ، انُوٕد انًؼذَٛخ،صكبح: انكهًبد انًلزبزٛخ

I. انًوذيخ 

يعزفت األسس انتي لاو عهييى يعتمذ أىم انسنت ًانجًاعت في أسًاء هللا ًصفاتو بحاجت 

إنى تحزيز يبين انًمصٌد بًا يٌضح انحك ين جيت ًبًا يًيش بين لٌنيى ًألٌال انفزق 
 انًخانفت، ًين ىنا يأتي ىذا انبحث نيجيب عن انتساؤالث انٌاردة بيذا انخصٌص

II. انًوبنخ يٕظٕع  

 

 انُسم ػغم صكبح
ٍّ ة ػزجش انؼغم انز٘ ٚخشج يٍ ثطٌٕ انُسم يٍ انطٛجبد انزٙ خهَوٓب هللا نؼجبدِ، ٔايز

كٙ - عجسبَّ ٔرؼبنٗ-ٔهذ خًغ هللا . ْٕٔ ششاة يخزهق أنٕاَّ كّٛ شلبء نهُبط. ثٓب ػهٛٓى

يبد انسٛبح، كدؼم كّٛ انـزاء ٔانشلبء ٔانزلّكّ؛ كٕٓ ؿزاء  ّٕ ْزا انغبئم انؼدٛت خًَٛغ يو

يغ األؿزٚخ، ٔدٔاء ظًٍ األدٔٚخ، ٔششاة يغ األششثخ، ٔزهٕ يغ انسهٕ، ٔغالء يغ 

كًب خهن هللا نُب شٛئبً كٙ يؼُبِ أكعم يُّ ٔال يْثهَّ ٔال . األغهٛخ، ٔيلشذ يغ انًلشزبد

ٔهذ ركش اثٍ هِّٛى اندٕصٚخ كٙ يؼشض انسذٚث ػٍ كٕائذ انؼغم ٔيُبكؼّ انزٙ ال . هشٚجبً يُّ

، ٔكٙ رنك عشٌّ ثذٚغ كٙ زلظ « كبٌ ٚششثّ ثبنًبء ػهٗ انشٚنملسو هيلع هللا ىلصأٌ انُجٙ »: رسصٗ

. (1)انصسخ ال ٚذسكّ ئالّ انلطٍ انلبظم

ٛذ ثغٕسح  ًِّ ٔنٓزا، كوذ ركشِ هللا رؼبنٗ كٙ يؼشض االيزُبٌ ػهٗ خْهوّ كٙ عٕسٍح ُع

 ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ ڳ ڳ ڳ ): ٔسد كٛٓب (انُسم)
 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ى و ى ي 

 (ے ے
(2) .

خ نؼغم انُسم، زٛث انوًٛخ انـزائٛخ ٔانذٔائٛخ انكجٛشح انزٙ ٚشزًم  ًّ ٔثٓزا ٚزعر نُب انلٕائذ اند

. ػهٛٓب ْزا انغبئم انسٕٛ٘ انٓبو

ٔنؼم ْزا كبٌ انذاكغ ٔساء اعزثًبس أصسبة األيٕال كٙ انؼصش انسبظش يب نذٚٓى يٍ 

أيٕال كٙ ئهبيخ انًششٔػبد انكجشٖ ٔانؼًالهخ نهًُبزم انزٙ رُزح آالف األسغبل يٍ 

ب ٚؼزجش دخالً كجٛشاً ألصسبة  ًّ انؼغم، ثـشض ثٛؼٓب كٙ األعٕام نزذّس ػهٛٓى أيٕاالً غبئهخ ي

. ْزِ انًشبسٚغ االعزثًبسٚخ نهًُبزم ٔيُزدبد انؼغم

ْٔزا ثذٔسِ كثش انزغبؤل ػٍ يذٖ ٔخٕة انضكبح كٙ انؼغم، ْٔم ردت كّٛ انضكبح 

كًب ٔخجذ كًٛب أخشج يٍ األسض؟ ٔئٌ كبٌ األيش كزنك، كًب ْٕ يوذاس رنك انٕاخت؟ كعالً 

. ػٍ يوذاس انًخَشج ػُّ ْٕٔ انُصبة

ٔالعزجٛبٌ ُزكى انششع كٙ ْزا، ٔاعزدالء اإلخبثخ انشبكٛخ ػهٗ ْزِ االعزلغبساد، 

ػشض انخالف انلوٓٙ كٙ صكبح ػغم انُسم، ٔثٛبٌ انُصبة انًوّشس نٓزا انُٕع يٍ : ٚهضيُب

ٍْٛ. انضكبح، ٔيوذاس انٕاخت ئخشاخّ ششػبً  ٍْٛ اٜرٛ : ٔرنك يٍ خالل انًطهج

 

 

 

آساء انؼهًبء ثشأٌ صكبح ػغم انُسم  : انًطهت األٔل

                                                           

 .3/73ساد اٌّؼاد فٟ ٘ذٞ خ١ز اٌؼثاد : راجغ (1)
  .69، 68: طٛرج إٌذً، ا٠٢تاْ (2)

اخزهق انؼهًبء ثشأٌ صكبح ػغم انُسم، يٍ زٛث انٕخٕة ٔانؼذو، ٔهذ اخزهلٕا كٙ 

ٍْٛ . ْزا ثٍٛ يإِّٚذ نٓزا انٕخٕة ٔيؼبِسض نّ ٔٚزّعر ْزا يٍ خالل انُظش كٙ انًزْج

ٍْٛ : اٜرٛ

ٚشٖ ٔخٕة انضكبح كٙ ػغم انُسم؛ ٔئنٗ ْزا رْت انسُلٛخ : انًزْت األٔل

ٔانسُبثهخ، ٔانشبكؼٛخ كٙ انوذٚى، ٔئٌ كبٌ رنك ثششغ أالّ ٚكٌٕ انُسم كٙ أسض خشاخٛخ 

ػُذ أثٙ زُٛلخ، ألٌ انخشاخٛخ ُٚذكغ ػُٓب انخشاج، ٔال ٚدزًغ زوّبٌ هلل كٙ يبل ٔازذ ثغجت 

. ٔازذ

ٔهذ سٔ٘ ْزا انوٕل ػٍ ػًش ثٍ ػجذ انؼضٚض ٔيكسٕل، ٔانضْش٘ ٔاألٔصاػٙ 

. (3)ٔئعسبم، ٔؿٛشْى

أَذ رزْت ئنٗ -: أزًذ ثٍ زُجم: ٚؼُٙ–عئم أثٕ ػجذ هللا : "َُٔوم ػٍ األثشو هٕنّ

ٌّ كٙ انؼغم صكبح؟ هبل ٌّ كٙ انؼغم صكبح انؼُشش: أ هذ أخز ػًش يُٓى . َؼى، أرْت ئنٗ أ

ػٕا ثّ: ههذ. انضكبح ّٕ . (4)"ال، ثم أخزِ يُٓى: هبل. رنك ػهٗ أَٓى رط

: ٔاعزذل ْإالء ػهٗ ٔخٕة انضكبح كٙ ػغم انُسم ثًب ٚأرٙ

ِ(5)يب ُسٔ٘ ػٍ ػًشٔ ثٍ شؼٛت-  ٌّ انُجٙ »:  ػٍ أثّٛ ػٍ خذِّ  أخز يٍ انؼغم ملسو هيلع هللا ىلصأ

 ملسو هيلع هللا ىلصئنٗ سعٕل هللا - أزذ ثُٙ يزؼبٌ-خبء ْالل »: ٔكٙ سٔاٚخ ألثٙ دأد ٔانُغبئٙ. (6)«انؼُشش

كهًب ٔنٙ . «، كسًٗ نّ رنك انٕاد٘"عهجخ: "ثؼُشٕس َسم نّ، ٔكبٌ عأنّ أٌ ٚسًٙ ٔادٚبً ٚوبل نّ

ئٌ :  ئنٗ ػًش ثٍ انخطبة ٚغأنّ ػٍ رنك، ككزت ػًش(7)، كزت علٛبٌ ثٍ ْٔتػًش ثٍ انخطبة 

، ٔئال كاًَب ْٕ رثبة "عهجخ" يٍ ػشٕس َْسهّ، كبْزِى نّ ملسو هيلع هللا ىلصأّدٖ ئنٛك يب كبٌ ٚإّد٘ ئنٗ سعٕل هللا 

. (8)"ؿٛث ٚأكهّ يٍ ٚشبء

كٙ انؼغم »: ملسو هيلع هللا ىلصهبل سعٕل هللا : هبل- سظٙ هللا ػًُٓب-ٔيب سٔ٘ ػٍ اثٍ ػًش - 

. (9)«كٙ كم ػششح أصهبم صمّ 

: هبل. ههذ ٚب سعٕل هللا، ئٌ نٙ َسالً »:  هبل(10)ٔيب سٔ٘ ػٍ أثٙ عٛبسح انًزؼٙ- 

                                                           

، ٚشزح فتخ اٌمذ٠ز، التٓ 2/62تذائغ اٌصٕائغ، ٌٍىاطأٟ : راجغ (3)
، ١ًٔٚ األٚطار، ٌٍشٛوأٟ 5/455، ٚاٌّجّٛع، ٌٍٕٛٚٞ 2/247اٌّٙاَ 

4/174. 
 .2/713اٌّغٕٟ، التٓ لذاِح : راجغ (4)
٘ٛ ػّزٚ تٓ شؼ١ة تٓ ِذّذ اٌظّٟٙ اٌمزشٟ أتٛ إتزا١ُ٘، ِٓ  (5)

واْ ٠ظىٓ ِىح، ٚتٛفٟ . تٕٟ ػّزٚ تٓ اٌؼاص، ِٓ رجاي اٌذذ٠ج
. ٘ـ118تاٌطائف طٕح 

 .79/ 5األػالَ، ٌٍشروٍٟ : راجغ
 .1824، تزلُ 1/584أخزجٗ  اتٓ ِاجٗ  (6)
٘ٛ اٌصذاتٟ طف١اْ تٓ ٚ٘ة اٌخٛالٟٔ أتٛ ا١ٌّٓ، دج ِغ إٌثٟ  (7)

٘ـ أ١ِزاً ٌؼثذ 60 دجح اٌٛداع، ٚشٙذ فتخ ِصز، ٚغشا إفز٠م١ح طٕح ملسو هيلع هللا ىلص

. ٘ـ82٘ـ، ٚتٛفٟ ف١ٙا طٕح 78اٌؼش٠ش تٓ ِزٚاْ، حُ دخٍٙا طٕح 

 .105/ 3األػالَ، ٌٍشروٍٟ :  راجغ
 .5/46، ٚإٌظائٟ 1600، تزلُ 1/251أخزجٗ أتٛ داٚد  (8)
 .3/24أخزجٗ اٌتزِذٞ  (9)
َتؼٟ تضُ ا١ٌُّ ٚفتخ اٌّخٕاج اٌفٛلا١ٔح (10) ُّ لاي أتٛ . ٘ٛ أتٛ ط١ارج اٌـ

: ػ١ّزج تٓ األػشي، ٚل١ً: ٚل١ً اطّٗ. طىٓ اٌشاَ: اٌماطُ اٌثغٛٞ
ػاِز تٓ : اطّٗ اٌذارث تٓ ِظٍُ، ٚل١ً: ػ١ّز تٓ األػٍُ، ٚل١ً

 فٟ سواج ملسو هيلع هللا ىلصرٜٚ ػٓ إٌثٟ . ٚواْ ٌِٛٝ ٌثٕٟ تجاٌح، ٌٗ صذثح. ٘الي

. اٌؼظً
 .387/ 33، تٙذ٠ة اٌىّاي 343/ 3اإلصاتح فٟ ت١١ّش اٌصذاتح : راجغ



ٗ نٙ خجهٓب: هبل. ٚب سعٕل هللا، اْزِى نٙ خجَهٓب: ههذ: هبل. كأدِّ انؼشٕس ًَ . (11)«كس

ئٌ ْزِ : ٔهذ ّٔخّ انوبئهٌٕ ثٕخٕة صكبح ػغم انُسم اعزذالنٓى ثٓزِ األخجبس ثوٕنٓى

هذ رؼّذدد - سؿى يب ٔسد كٙ ئعُبدْب يٍ كالو-األزبدٚث ٔؿٛشْب يًب َٔسد كٙ انًٕظٕع 

٘ ثؼُعٓب ثؼعبً، ٔٚدؼم نٓزا  ّٕ ًُغَُذْب يًب ٚو يخبسخٓب ٔاخزهلذ غُشهٓب، ُٔيشَعهٓب ُٚؼَعذ ث

. (12)ملسو هيلع هللا ىلصأصالً كٙ ُعُّخ انُجٙ - ٔخٕة انضكبح كٙ ػغم انُسم: ْٕٔ–انسكى 

ٌّ أَصبس ْزا انشأ٘ هذ دّػًٕا يب رْجٕا ئنّٛ يٍ انوٕل ثٕخٕة صكبح انؼغم  كًب أ

ٌّ انؼغم ٚزٕنّذ يٍ َٕاس انضْٕس ٔانشدش، ُٔٚكبل ُّٔٚذَخش، كٕخجذ كّٛ انضكبح  ٔهبنٕا ثأ

ٌّ انكهلخ كّٛ دٌٔ انكهلخ كٙ انضسٔع ٔانثًبس . (13)كبنست ٔانثًش، ٔأل

ٚشٖ أٌ انؼغم ال صكبح كّٛ؛ ٔئنٗ ْزا رْت انًبنكٛخ كٙ انظبْش يٍ : انًزْت انثبَٙ

ّ٘ ػٍ انثٕس٘، ٔانسغٍ ثٍ أثٙ صبنر،  يزْجٓى، ٔانشبكؼٛخ كٙ انصسٛر ػُذْى، ٔانًشٔ

. (14)ٔاثٍ أثٙ نٛهٗ، ٔاثٍ انًُزس، ٔؿٛشْى

: ٔاعزذّل ْإالء ثًب ٚأرٙ

خبء كزبة يٍ ػًش ثٍ ػجذ انؼضٚض ئنٗ : " هبل(15)يب سٔ٘ ػٍ ػجذ هللا ثٍ أثٙ ثكش- 

. (16)"أالّ َأخز يٍ انخٛم ٔال يٍ انؼغم صذهخ: أثٙ ْٕٔ ثًُٗ

. (17)"نٛظ كٙ انؼغم صكبح: " هبلٔيب سٔ٘ ػٍ ػهٙ - 

. (18)أَّ نى ٚأخز يٍ انؼغم شٛئبً : كًب أَّ سٔ٘ ػٍ يؼبر

. ئٌ ْزِ اٜثبس هذ دنّذ ػهٗ ػذو ٔخٕة انضكبح كٙ انؼغم يطهوبً : ٔهبنٕا

ئَّ نٛظ كٙ ٔخٕة انصذهخ كٙ انؼغم خجش : "ٔأّكذٔا ْزا ثًب هبنّ اثٍ انًُزس- 

. (19)"ثبثذ، ٔال ئخًبع؛ كال صكبح كّٛ

كعالً ػٍ أٌ انؼغم يبئغ خبسج يٍ زٕٛاٌ، كأشجّ انهجٍ؛ ٔانهجٍ ال صكبح كّٛ - 

. (20)ثبإلخًبع

، -انغبئًخ: ْٔٙ–ثأٌ انهّجٍ هذ ٔخجذ انضكبح كٙ أصهّ : ُٔدكغ ْزا انٕخّ األخٛش

؛ كبنوٛبط ؿٛش يغهّى نٕخٕد -انُسم: ْٕٔ–ثخالف انؼغم كهى ٚدت كٙ أصهّ صكبح 

. (21)انلبسم

: انزشخٛر

ثؼذ أٌ اعزجبٌ يب هبنّ انؼهًبء ثشأٌ صكبح ػغم انُسم يٍ زٛث انٕخٕة ٔػذيّ، 

كاٌ انُلظ رشربذ ئنٗ رشخٛر انوٕل ثٕخٕة انضكبح كٙ ػغم انُسم؛ ْٕٔ يب رْت ئنّٛ 

ل، ٔرنك ثبػزجبسِ يبالً ُٚكبل ُّٔٚذَخش، ٔٚزسون كّٛ انكغت ٔانشثر، ًْٔب  ّٔ أَصبس انًزْت األ

أَّ ال خٛش كٙ : يٍ أْى ػُبصش انًُبء انًٕخت نهضكبح؛ ٔانًؼشٔف نذٖ ػوالء انًغهًٍٛ

. يبل ال صكبح كّٛ

: ٔٚزأكذ ْزا انزشخٛر ثًب ٚأرٙ

م ثٍٛ يبل ٔآَخش، - 1 ػًٕو انُصٕص انٕاسدح كٙ ٔخٕة انضكبح، ٔانزٙ نى رلشِّ

 (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ): ٔيُٓب هٕنّ رؼبنٗ
ک گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ): ، ٔهٕنّ رؼبنٗ(22)

 (ں ڻ 
رإَخز يٍ أؿُٛبئٓى، : ئٌ هللا اكزشض ػهٛٓى صذهخ كٙ أيٕانٓى»: ملسو هيلع هللا ىلص، ٔهٕنّ (23)

. ، ٔؿٛش رنك يٍ انُصٕص انذانخ ػهٗ ٔخٕة انضكبح ػًٕيبً (24)«ٔرُشّد ػهٗ كوشائٓى

كًب هبل اثٍ -اٜثبس ٔاألزبدٚث انٕاسدح كٙ صكبح انؼغم ٔئٌ كبَذ ظؼٛلخ، ئال أَٓب - 2

٘ ثؼُعٓب ثؼعبً ألَٓب هذ رؼّذدد يخبسخٓب ٔاخزهلذ غُشهٓب ٔػعذ يغَُذْب - انوٛى ِّٕ ُٚو

. يشعهَٓب

انوٛبط ػهٗ يب اكزشظّ هللا عجسبَّ يٍ انضكبح كٙ انضسٔع ٔانثًبس؛ كبنّذخم انًزسّصم - 3

أٌ : يٍ اعزـالل انُسم ُٚشجّ انذخم انُبرح يٍ اعزـالل األسض انضساػٛخ، ألٌ انًؼشٔف خٛذاً 

ٍْٛ ٘ ثٍٛ يخزهل ِّٕ ٍْٛ ٔال رغ م ثٍٛ يزًبثه . ٔهللا رؼبنٗ أػهى. انششٚؼخ ال رلشِّ

َصبة انؼغم، ٔيوذاس انٕاخت كّٛ  : انًطهت انثبَٙ
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انُّصبة انًوّشس نٕخٕة صكبح ػغم انُسم، ػهٗ يب رشّخر : أرُبٔل كٙ ْزا انًطهت

ٍْٛ : يٍ ٔخٕة انضكبح كّٛ، ٔيوذاس رنك انٕاخت ْٕ انؼُشش أو يبرا؟ ٔرنك يٍ خالل انلشػ

ٍْٛ : اٜرٛ

 

َصبة ػغم انُسم : انلشع األٔل 

: اخزهق انؼهًبء ثشأٌ انُصبة انًسوّن نٕخٕة صكبح ػغم انُسم

كؼُذ أثٙ زُٛلخ نٛظ انُصبة ثششغ، كٛدت انؼُشش كٙ ههٛم انؼغم ٔكٙ كثٛشِ، ألَّ 

. (25)يهسن ثبألسض، ٔال ٚشزشغ كًٛب ًُٕٚ كٛٓب أٌ ٚجهؾ انُصبة

ْٔى انسُبثهخ -ْٔزا ٚخبنق يب ػهّٛ اٜخشٌٔ يٍ انوبئهٍٛ ثٕخٕة صكبح ػغم انُسم 

. ؛ زٛث اشزشغ ْإالء ظشٔسح ثهٕؽ رنك انُصبة-ٔانصبزجبٌ ٔؿٛشْى

ٌّ َصبثّ ئٌ أّدٚزى : "ػششح أكشام، نوٕل ػًش : كوذ سٔ٘ ػٍ اإليبو أزًذ أ

؛ ْٔزا روذٚش يٍ ػًش سظٙ هللا ػُّ (26)"صذهزٓب يٍ كم ػششح أكشام كشهبً، زًُٛبْب نكى

. (27)كٛزؼٍّٛ انًصٛش ئنّٛ

ثأٌ انلشم عزخ ػششح سغالً ثبنؼشاهٙ؛ ثًب ٚغبٔ٘ - سزًّ هللا-ٔهبل اإليبو أزًذ 

كٛكٌٕ انُصبة يبئخ ٔعزٍٛ سغالً ثبنجـذاد٘، ٔيبئخ ٔأسثؼخ  ( ؿشايبً 406.25)زبنٛبً 

. ( ؿشايبً 449.28)، ثًب ٚغبٔ٘ زبنٛبً (28)ٔأسثؼٍٛ ثبنًصش٘

ٔػُذ أثٙ ٕٚعق انُصبة هًٛخ خًغخ أٔعن يٍ أدَٗ يب ُٚكبل انشؼٛش، كاٌ ثهـٓب 

نٛظ كٙ يب دٌٔ »: ملسو هيلع هللا ىلص، ٔنوٕل انُجٙ (29)ٔخجذ كّٛ انؼُشش ٔئال كال، هٛبعبً ػهٗ انضسٔع

ٌّ انُصبة ػششح أسغبل: ، ٔهذ سٔ٘ ػُّ أٚعبً (30)«خًغخ أٔعن صذهخ . (31)أ

انُصبة خًغخ أكشام، ٔهّذس انلشم ثغزخ ٔثالثٍٛ سغالً؛ : ٔػُذ يسًذ ثٍ انسغٍ

. (32)يبئخ ٔثًبٍَٛ سغالً : كٛكٌٕ انُصبة

يبئخ ٔأسثؼخ ٔأسثؼٌٕ سغالً : أٌ ٚوّذس انُصبة ثؼششح أكشام أ٘: ٔنؼم انشاخر ْٕ

. ثبنًصش٘، نٕخٕد اٜثبس انذانخ ػهٗ رنك

أيب ثبنُغجخ الشزشاغ انسٕل، كهٛظ انسٕل ثششغ نهٕخٕة؛ ززٗ ٔنٕ أخشخذ انُسم 

كٙ انغُخ يشاساً ٔخت انؼُشش كٙ كم يشح، ألٌ َصٕص انؼُشش يطهوخ ػٍ ششغ انسٕل، 

-. هللا رؼبنٗ أػهى-ٔألٌ انؼُشش كٙ انخبسج زوٛوخ كٛزكشس انٕخٕة ثزكشس انخبسج ٔ

 

يوذاس انٕاخت كٙ ػغم انُسم : انلشع انثبَٙ 

رشخٛر انوٕل ثٕخٕة انضكبح كٙ ػغم انُسم، ٔأٌ : ارّعر نُب يٍ خالل يب عجن

كٙ كم : ٚؼُٙ–انُصبة نٛظ ثششغ، ثم ٚدت دكغ انضكبح كٙ كم يشح ئخشاج نزنك انؼغم 

ثوٙ اٌٜ أٌ َغزٕظر يوذاس رنك انٕاخت ئخشاخّ كضكبح . يثم انضسٔع ٔ انثًبس- دٔسح

ٌّ انٕاخت كّٛ ْٕ: نؼغم انُسم؛ كُوٕل : ارلن انوبئهٌٕ ثٕخٕة صكبح ػغم انُسم ػهٗ أ

كٙ انؼغم كٙ كم ػششح أصهبم »: ملسو هيلع هللا ىلصانؼُشش، ػًالً ثبٜثبس انٕادسح كٙ ْزا يثم هٕنّ 

، ٔكزنك هٛبعبً ػهٗ (34)«أَّ أخز يٍ انؼغم انؼُشش»: ، ٔيب سٔ٘ ػُّ أٚعبً (33)«صم

، ٔئٌ كبٌ انجؼط ُٚظش ئنٗ انزكهلخ ٔانًشوخ كًب كٙ (35)انضسٔع ٔانثًبس كٙ ْزا انشأٌ

انضسٔع ٔانثًبس؛ كًب كبَذ كّٛ ركهلخ كثٛشح كلّٛ َصق انؼُشش، ٔيب كبَذ ركهلزّ ههٛهخ كلّٛ 

.  انؼُشش

 أَّ هبل كٙ ٔهذ اعزُذٔا كٙ ْزا ئنٗ يب سٔاِ أثٕ ػجٛذ ثغُذِ ػٍ ػًش ثٍ انخطبة 

يب كبٌ يُّ كٙ انغٓم كلّٛ انؼُشش، ٔيب كبٌ يُّ كٙ اندجم كلّٛ َصق : "ػشٕس انؼغم

. (36)"انؼُشش

أٌ ٚإخز انؼُشش يٍ صبكٙ انؼغم ثؼذ انُلوبد ٔانزكبنٛق، هٛبعبً ػهٗ : ٔانشاخر ْٕ

-. ٔهللا رؼبنٗ أػهى-انضسع ٔانثًش، ٔػًالً ثبألزبدٚث ٔاٜثبس انذانخ ػهٗ رنك 
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