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 .افصحابة ظدول ضابطون

 .وادسلفة يف ظدافتفم حمسومة بـصوص افؼرآن افؽريم وافسـة افـبوية

 وهذه افعدافة تتضؿن ثبوت ضبطفم وحػظفم:

ؾإنن ؿقإ ا اظػإع وظدمإه مإن فإوازم افبؼإية ٓ يـإايف افصإحبة   توضإإق  

 .(2/263إؾؽار  

دق، وؿبإول ؾاجلواب ا إص  أن ثبوت افعدافة افديـقة ـاف يف ثبوت افص

 .اخلز، وفذفك يف افشفادة تؼب  صفادة افعدل ما مل يثبت خالؾه

َيإا ﴿يبقـه أن اهلل تعاػ أمر بافتبقغ يف خز افػاشإ،، ؿإال اهلل تبإارك وتعإاػا 

ْم َؾاِشٌ، بِـََبلٍ َؾَتَبقَّـُوا َأْن ُتِصقُبوا َؿْوًما بَِجَفاَفٍة ؾَ  ـُ ِذيَن َآَمـُوا إِْن َجاَء َا افَّ ُتْصبُِحوا َظإَذ َأُّيه

(، ؾلؾاد أن خز افعدل ٓ حيتإا  إػ تبقإغ، وظؾقإه 6 اظجراتا ﴾َما َؾَعْؾُتْم َكاِدِمغَ 

 .ؾفو مؼبول إٓ إذا تبغ خالؾه

 .وظذ هذا شار افصحابة وافتابعون

ًة إَِذا َشإإِؿْعـَا َرُجإاًل َيُؼإإوُل َؿإإاَل "ريض اهلل ظـإإها  َظإْن اْبإإُن َظبَّإاسٍ  ـَّإإا َمإرَّ ـُ إا  إِكَّ

َم اْبَتَدَرْتإُه َأْبَصإاُرَكا َوَأْصإَغْقـَا إَِفْقإِه بَِِذاكِـَإا َؾَؾإبَّ َرـِإَ  َرُشوُل  اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾْقِه َوَشإؾَّ

َّٓ َمإإا َكْعإإِرُف   ُفوَل مَلْ َكْلُخإإْذ ِمإإْن افـَّإإاِس إِ إإْعَ  َوافإإذَّ أخرجإإه مسإإؾم يف  افـَّإإاُس افصَّ

 َواْفَؽذَّ 
ِ
َعَػاء  ) . ابَِغ َوَمْن ُيْرَؽُ  َظْن َحِديثِِفمْ ادؼدمة، َباٌب يِف افضه

ْشإـَاِد، َؾَؾإبَّ َوَؿَعإِت اْفِػْتـَإُة،  َظِن اْبِن ِشِريَن، َؿاَلا   مَلْ َيُؽوُكوا َيْسَلُفوَن َظِن اْْلِ

إـَِّة َؾُقْمَخإُذ َحإِديُثُفْم، َوُيـَْظإ وا َفـَا ِرَجاَفُؽْم، َؾُقـَْظُر إَِػ َأْهإِ  افسه ُر إَِػ َأْهإِ  َؿاُفواا َشؿه

يِن  ْشـَاَد ِمَن افإدي اْفبَِدِع َؾاَل ُيْمَخُذ َحِديُثُفْم   أخرجه مسؾم يف ادؼدمة، َباُب يف َأنَّ اْْلِ
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وأن افرواية ٓ تؽون إٓ ظن افثؼات وأن جرح افرواة بب هو ؾقفم جائز ب  واجإ  

 .(وأكه فقس من افغقبة ادحرمة ب  من افذب ظن افؼيعة ادؽرمة

ف افصحابة بافعدافة يستؾزم ثبإوت ضإبطفم وحػظفإم، ـقإف وهإم ؾوص

 !كؼؾة افدين وأمـة افؼيعة؟

(.(ا  بإاب مإا 182  -1/181ؿال اخلطق  افبغدادي رمحإه اهلل  افؽػايإة  

جاء يف تعدي  اهلل ورشوفه فؾصإحابة ، وأكإه ٓ حيتإا  فؾسإمال ظإـفم ، وإكإب  إ  

من رواه وبغ افـبي صذ اهلل ظؾقإه ذفك ؾقؿن دوهنم ـ  حديث اتص  إشـاده بغ 

وشؾم ، مل يؾزم افعؿ  به إٓ بعد ثبإوت ظدافإة رجافإه، و إ  افـظإر يف أحإوا م، 

شإإوى افصإإحاذ افإإذي رؾعإإه إػ رشإإول اهلل صإإذ اهلل ظؾقإإه وشإإؾم ، ٕن ظدافإإة 

افصحابة ثابتة معؾومة بتعإدي  اهلل  إم وإخبإاره ظإن ضفإاروم ، واختقإاره  إم يف 

إٍة ُأْخِرَجإْت فِؾـَّإاِس َتإْلُمُروَن ﴿، ؾؿن ذفك ؿوفإه تعإاػ ا  كص افؼرآن ـْإُتْم َخإْرَ ُأمَّ ـُ

ا َ ُإْم  بِاَدْعُروِف َوَتـَْفْوَن َظِن اُدـَْؽِر َوُتْمِمـُوَن بِاهللِ َوَفْو َآَمَن َأْهُ  افؽَِتإاِب َفَؽإاَن َخإْرً

َثإإُرُهُم افَػاِشإإُؼونَ  ـْ إإَذفَِك ﴿(، وؿوفإإه ا 111ظؿإإرانا  آل ﴾ِمإإـُْفُم اُدْمِمـُإإوَن َوَأ ـَ َو

ُشإوُل َظَؾإْقُؽْم َصإِفقًدا ًة َوَشًطا فَِتُؽوُكوا ُصَفَداَء َظَذ افـَّاِس َوَيُؽإوَن افرَّ ْم ُأمَّ ـُ  ﴾َجَعْؾـَا

(، وهذا افؾػإع وإن ـإان ظامإا ؾإادراد بإه اخلإاص ، وؿقإ  ا 143 افبؼرة من أيةا

َفَؼإإْد َريِضَ اهلُل َظإإِن اُدإإْمِمـَِغ إِْذ ﴿وهإإو وارد يف افصإإحابة دون ؽإإرهم ، وؿوفإإه ا 

ْم َؾْتًحإا  إؽِقـََة َظَؾإْقِفْم َوَأَثإاَمُ َجَرِة َؾَعؾِإَم َمإا يِف ُؿُؾإوِمِْم َؾإَلْكَزَل افسَّ َت افشَّ ُيَباِيُعوَكَك ََتْ

ُفإإوَن ِمإإَن اُدَفإإاِجِريَن ﴿وؿوفإإه تعإإاػ ا  (، 18 افػإإت ا ﴾َؿِريًبإإا إإابُِؼوَن إَوَّ َوافسَّ

َبُعوُهْم بِنِْحَساٍن َريِضَ اهلُل َظـُْفْم َوَرُضوا َظـُْه َوَأَظإدَّ َ ُإْم َجـَّإاٍت َوإَ  ِذيَن اتَّ ْكَصاِر َوافَّ
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َتَفا إهَْنَاُر َخافِِديَن ؾِقَفا َأَبًدا َذفَِك افَػْوُز افَعظِإقمُ  ِري ََتْ (، وؿوفإه 111 افتوبإةا ﴾ََتْ

ابُِؼوَن* ُأوفَ ﴿تعاػا  ابُِؼوَن افسَّ ُبوَن* يِف َجـَّاِت افـَِّعقمِ َوافسَّ  11 افواؿعةا ﴾ِئَك اُدَؼرَّ

َبَعإإإَك ِمإإإَن اُدإإإْمِمـِغَ ﴿(، وؿوفإإإها 12 – َإإإا افـَّبِإإإيه َحْسإإإُبَك اهلُل َوَمإإإِن اتَّ  ﴾َيإإإا َأُّيه

إإِذيَن ُأْخِرُجإإوا ِمإإْن ِديإإاِرِهْم ﴿(، وؿوفإإه تعإإاػا 64 إكػإإالا  اُدَفإإاِجِريَن افَّ
ِ
فِْؾُػَؼإإَراء

إإوَن اهللَ َوَرُشإإوَفُه ُأوَفِئإإَك ُهإإُم َوَأْمإإَوا ِِ  ْم َيْبَتُغإإوَن َؾْضإإاًل ِمإإَن اهللِ َوِرْضإإَواًكا َوَيـُْكُ

ِذينَ  اِدُؿوَن* َوافَّ َٓ  افصَّ اَر َواِْليَبَن ِمْن َؿإْبؾِِفْم حُيِبهإوَن َمإْن َهإاَجَر إَِفإْقِفْم َو ُءوا افدَّ َتَبوَّ

اَن ِمِإْم َخَصاَصإٌة َ ُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِِمَّا أُ  ـَ وُتوا َوُيْمثُِروَن َظَذ َأْكُػِسِفْم َوَفْو 

(، يف آيإإات يؽثإإر 9 – 8 اظؼإإا ﴾َوَمإإْن ُيإإوَق ُصإإ َّ َكْػِسإإِه َؾُلوَفِئإإَك ُهإإُم اُدْػؾُِحإإونَ 

إيرادها ويطول تعدادها، ووصف رشول اهلل صذ اهلل ظؾقإه وشإؾم افصإحابة مثإ  

 .ن افثـاء ظؾقفم اهإذفك ، وأضـ  يف تعظقؿفم ، وأحس

 .ؾاهلل ظدل افصحابة وزـاهم

إِذيَن َآَمـُإوا إِْن وأمر بؼبول خز افعإدل:  َإا افَّ ؿإال اهلل تبإارك وتعإاػا ﴿َيإا َأُّيه

ْم َؾاِشٌ، بِـََبلٍ َؾَتَبقَّـُوا َأْن ُتِصقُبوا َؿْوًما بَِجَفاَفٍة َؾُتْصبُِحوا َظَذ َما َؾَعْؾإُتْم َكإاِدِمَغ﴾  ـُ َجاَء

 .(6 اظجراتا

ؾدل ذفك ظذ أن افص  ضبطفم دا كؼؾإوه، وؿبإول خإزهم يف ذفإك. ريض 

 اهلل ظـفم وارضاهم.

ْقـَا اْدَْغإِرَب َمإَر َرُشإوِل اهللِ َصإذَّ اهلُل َظَؾْقإِه  َظْن َأِذ ُبْرَدَة، َظْن َأبِقِه، َؿاَلا  َصإؾَّ

َ َمَعإُه اْفِعَشإاَء َؿإاَل َؾَجَؾْسإـَا، َؾَخإَرَ  َظَؾْقـَإا،  َوَشؾََّم، ُثمَّ ُؿْؾـَاا َفْو َجَؾْسإـَا َحتَّإى ُكَصإعي

ْقـَا َمَعإَك اْدَْغإِرَب، ُثإمَّ ُؿْؾـَإاا َكْجؾِإُس َؾَؼاَلا َما زِ  ْفُتْم َهاُهـَا؟ ُؿْؾـَاا َيإا َرُشإوَل اهللِ َصإؾَّ
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 ،
ِ
إَبء َ َمَعَك اْفِعَشاَء، َؿاَلا َأْحَسإـُْتْم َأْو َأَصإْبُتْم. َؿإاَلا َؾَرَؾإَر َرْأَشإُه إَِػ افسَّ َحتَّى ُكَصعي

ثِإإًرا ِِمَّإإا َيْرَؾإإُر َرْأَشإإهُ  ـَ إإاَن  ـَ ، َؾإإنَِذا َذَهَبإإِت  َو
ِ
إإَبء ، َؾَؼإإاَلا افـهُجإإوُم َأَمـَإإٌة فِؾسَّ

ِ
إإَبء إَِػ افسَّ

َْصإَحاِذ، َؾإنَِذا َذَهْبإُت َأَتإى َأْصإَحاِذ َمإا  ِٕ َبَء َمإا ُتوَظإُد، َوَأَكإا َأَمـَإٌة  افـهُجوُم َأَتى افسَّ

تِإإإي، َؾإإإنَِذا َذَهإإإَ  َأْصإإإحَ  ُمَّ
ِٕ تِإإإي َمإإإا ُيوَظإإإُدوَن، َوَأْصإإإَحاِذ َأَمـَإإإٌة  اِذ َأَتإإإى ُأمَّ

أخرجه مسؾم يف ـتاب ؾضائ  افصحابة، َباُب َبَقاِن َأنَّ َبَؼاَء افـَّبِيي َصإذَّ  ُيوَظُدوَن  

إإِة، حإإديث رؿإإم  َْصإإَحابِِه، َوَبَؼإإاَء َأْصإإَحابِِه َأَمإإاٌن فِْرُمَّ ِٕ َم َأَمإإاٌن  اهلُل َظَؾْقإإِه َوَشإإؾَّ

 2531.(. 

(.(ا  وإخبإار يف هإذا 188 – 1/186  ؿال اخلطقإ  رمحإه اهلل  افؽػايإة

 :ادعـى تتسر ، وـؾفا مطابؼة دا ورد يف كص افؼرآن، ومجقر ذفك يؼتيض

 .ضفارة افصحابة

 وافؼطر ظذ تعديؾفم وكزاهتفم:

ؾال حيتا  أحد مـفم مر تعدي  اهلل تعاػ  م ادطؾر ظذ بواضـفم إػ تعإدي  

أن يثبإت ظإذ أحإدهم ارتؽإاب مإا ٓ  أحد من اخلؾ،  م، ؾفم ظذ هذه افصػة إٓ

قحؽم بسؼوط ظدافته، وؿإد حيتؿ  إٓ ؿصد ادعصقة، واخلرو  من باب افتلوي ، ؾ

برأهم اهلل تعاػ من ذفك، ورؾر أؿدارهم ظـه، ظذ أكه فو مل يإرد مإن اهلل ظإز وجإ  

مإن ا جإرة،  -ورشوفه ؾقفم يشء ِمإا ذـركإاه ٕوجبإت اظإال افتإي ـإاكوا ظؾقفإا 

واجلفاد ، وافـكة، وبذل ادفج وإمإوال، وؿتإ  أبإاء وإوٓد، وادـاصإحة يف 

افؼطإر ظإذ ظإدافتفم وآظتؼإاد فـإزاهتفم، وأهنإم  -اْليبن وافقؼإغ افدين، وؿوة 
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 .(1 أؾض  من مجقر ادعدفغ وادزـغ افذين  قئون من بعدهم أبد أبدين

 .هذا مذه  ـاؾة افعؾبء ومن يعتد بؼوفه من افػؼفاء

وذهبت ضائػة من أه  افبدع إػ أن حال افصحابة ـاكت مرضإقة إػ وؿإت 

بقإإـفم، وشإإػك بعضإإفم دمإإاء بعإإل، ؾصإإار أهإإ  تؾإإك  اظإإروب افتإإي طفإإرت

اظروب شإاؿطي افعدافإة، ودإا اختؾطإوا بلهإ  افـزاهإة وجإ  افبحإث ظإن أمإور 

افرواة مـفم، وفقس يف أه  افدين وادتحؼؼغ بإافعؾم مإن يكإف إفإقفم جرمإا ٓ 

حيتؿ  كوظا من افتلوي  ورضبا مإن آجتفإاد، ؾفإم بؿثابإة ادخإافػغ مإن افػؼفإاء 

تفدين يف تلوي  إحؽإام، ْلصإؽال إمإر وافتباشإه ، و إ  أن يؽوكإوا ظإذ ادج

 .إص  افذي ؿدمـاه من حال افعدافة وافرضا ، إذ مل يثبت ما يزي  ذفك ظـفم

أخزكا أبو مـصور حمؿد بن ظقسى ا ؿذاين ، ثـإا صإاف  بإن أمحإد اظإاؾع ، 

ن حمؿإد بإن شإؾقبن ؿال ا شؿعت أبا جعػر أمحد بن ظبقد يؼإول ا شإؿعت أمحإد بإ

افتسسي ، يؼول ا شؿعت أبا زرظة ، يؼول ا  إذا رأيت افرجإ  يـإتؼص أحإدا مإن 

أصحاب رشول اهلل صذ اهلل ظؾقإه وشإؾم ؾإاظؾم أكإه زكإدي، ، وذفإك أن افرشإول 

صذ اهلل ظؾقه وشؾم ظـدكا ح، ، وافؼرآن ح، ، وإكب أدى إفقـا هذا افؼرآن وافسإـن 

ظؾقإإه وشإإؾم ، وإكإإب يريإإدون أن  رحإإوا صإإفودكا  أصإإحاب رشإإول اهلل صإإذ اهلل

 فقبطؾوا افؽتاب وافسـة ، واجلرح مم أوػ وهم زكادؿة . اهإ

 اكظر إػ ؿوفها   رحوا صفودكا : ؾفي تػقد ضبطفم مر ظدافتفم 

________________________ 

 

بعإإدهم إكإإب يعإإدفوا يف ظإإدافتفم افديـقإإة وافضإإب ، ؾلؾإإاد جإإاء ـغ ِمإإن زعؾإإوم أن ادعإإّدفغ وادإإمو( 1 

 هذا أن افصحابة ظدول ضابطون.
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وذفإك ؾإقب  ريض اهلل ظـإه ؾنن ؿق  ا أمل يؼ  ابن ادسإق ا وهإم ابإن ظبإاس

َ  َمْقُؿوَكإَة َأنَّ افـَّبِيَّ َصذَّ اهلُل َظَؾْقِه َوَشإؾََّم »جاء َظِن اْبِن َظبَّاٍس َريِضَ اهللَُّ َظـُْفَب،  َتإَزوَّ

َوُهَو حُمِْرٌم  أخرجه افبخاري يف ـتاب جزاء افصإقد، بإاب تإزويج ادحإرم، حإديث 

(، ومسؾم يف ـتاب افـؽاح باب َتريم كؽإاح ادحإرم وـراهإة خطبتإه 1837رؿم  

 .(1411رؿم  

وَكإَة َوُهإَو حُمْإِرٌم . َظْن َشِعقِد ْبِن اْدَُسقَِّ  َؿاَلا  َوِهَم اْبُن َظبَّاٍس يِف َتْزِويِج َمْقؿُ 

 (1488أخرجه أبوداود يف ـتاب ادـاشك، باب ادحرم يتزو ، حديث رؿم  

بؽوكه ظإدًٓ ضإابطًا أكإه ٓ ءطإيء،   ؾاجلواب ا فقس معـى وصف افراوي

 .وأكه ٓ يؼر مـه افوهم مطؾؼاً 

ه وّدا تؽؾم اظاؾع افعؼقع ظذ ابن ادديـي بسب  وهم وؿر ؾقه، ـان ِمإا ؿافإ

((ا  وأكإإا أصإإتفى أن 3/141افإإذهبي رمحإإه اهلل تعؼبإإًا ظؾقإإه  مقإإزان آظتإإدال   

تعرؾـي من هو افثؼة افثبإت افإذي مإا ؽؾإ  وٓ اكػإرد بإب ٓ يتإابر ظؾقإه، بإ  افثؼإة 

اظاؾع إذا اكػرد بلحاديث ـان أرؾإر فإه، وأـؿإ  فرتبتإه، وأدل ظإذ اظتـائإه بعؾإم 

ظرؾوها، افؾفإم إٓ أن يتبإغ ؽؾطإه وويفإه يف إثر، وضبطه دون أؿراكه ٕصقاء ما 

افقء ؾقعرف ذفك، ؾاكظر أول يشء إػ أصحاب رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشإؾم 

افؽبار وافصغار، ما ؾقفم أحد إٓ وؿد اكػرد بسـة، ؾقؼال فها هذا اظديث ٓ يتإابر 

ظؾقه، وـإذفك افتإابعون، ـإ  واحإد ظـإده مإا فإقس ظـإد أخإر مإن افعؾإم، ومإا 

 .يف ظؾم اظديث يـبغيفغرض هذا، ؾنن هذا مؼرر ظذ ما ا

 .وإن تػرد افثؼة ادتؼن يعد صحقحا ؽريبا
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 .وإن تػرد افصدوق ومن دوكه يعد مـؽرا

من آحاديث افتي ٓ يواؾ، ظؾقفا فػظا أو إشـادا يصره  افراويوإن إـثار 

ؾقإه بإب يإوهن مسوك اظديث، ثم ما ـ  أحد ؾقه بدظة أو فه هػوة أو ذكوب يؼدح 

حديثه، وٓ من رشط افثؼة أن يؽون معصإوما مإن اخلطايإا واخلطإل، وفؽإن ؾائإدة 

ذـركا ـثرا من افثؼات افذين ؾقفم أدكى بدظة أو م أوهام يسإرة يف شإعة ظؾؿفإم 

أن يعرف أن ؽرهم أرج  مإـفم وأوثإ، إذا ظارضإفم أو خإافػفم، ؾإزن آصإقاء 

 بافعدل وافورع اهإ

حيتؿ  وجفًا من  ريض اهلل ظـه  ؾنن ما ورد ظن ابن ظباسأؿولا ومر هذا: 

 .ادعـى ٓ يؾزم مـه افوهم، وإص  ظدم توهقم افثؼة

(ا  وحإديث ابإن 166 – 9/165  ؿال ابإن حجإر رمحإه اهلل  ؾإت  افبإاري

 واؿعة ظغ َتتؿ  أكواظا من آحتبٓت: ريض اهلل  ظـه ظباس

ـان يرى أن من ؿؾد ا دى يصر حمرما ،  ريض اهلل ظـه ؾؿـفا أن ابن ظباس

وافـبي صذ اهلل ظؾقه و شؾم ـان ؿؾد ا دى يف ظؿرتإه تؾإك افتإي تإزو  ؾقفإا  ...،

مقؿوكة ؾقؽون إضالؿه أكه صذ اهلل ظؾقه و شؾم تزوجفا وهو حمإرم أي ظؼإد ظؾقفإا 

بعد أن ؿؾد ا دى وأن مل يؽن تؾبس باْلحرام وذفك أكه ـان أرش  إفقفإا أبإا راؾإر 

 .ن افـبي صذ اهلل ظؾقه و شؾمءطبفا ؾجعؾت أمرها إػ افعباس ؾزوجفا م

تزو  مقؿوكة وهو حمإرم أي داخإ   ريض اهلل ظـه ومـفا أن ؿول ابن ظباس

 :اظرام أو يف افشفر اظرام. ؿال إظشى

 (ؿتؾوا ـرسى بؾق  حمرما(
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 .أي يف افشفر اظرام

 : وؿال آخر 

 (ؿتؾوا ابن ظػان اخلؾقػة حمرما 

ن ؾجإإإزم بإإإه يف أي يف افبؾإإإد اظإإإرام، وإػ هإإإذا افتلويإإإ  جإإإـ  ابإإإن حبإإإا

 .صحقحه اهإ

ؾإإنن ؿقإإ  ا اشإإتدراـات افسإإقدة ظائشإإة أم ادإإممـغ ريض اهلل ظـفإإا ظإإذ 

 !افصحابة، ؾقفا ما يؼتيض وؿوع افوهم من بعضفم يف أصقاء

ؾاجلواب ا اجلواب ظـه مث  افذي ؿبؾه، وؿد صإـف افزرـقإ رمحإه ـتإاب 

 ." اْلجابة ظب اشتدرـته ظائشة ظذ افصحابة

ريض اهلل ظـفا وأرضاها: مـفا ما هو من ؿبقإ  روايإة ظؾؿتفإا  واشتدراـاوا

ومل يعؾؿفا افصحاذ افذي اشتدرـت ظؾقه، وهذا ٓ مإدخ  فإه يف كسإبة افإوهم يف 

 .افرواية

ومـفا ما يتعؾ، بـوع ؾفم ؾفؿته، واشتدرـته ظذ افصإحاذ، وافروايإة معإه 

 .يف جاكبه. وهذا ٓ مدخ  فـسبة افوهم فؾصحاذ

 .اشتدرـته ظذ افصحاذ، ويؿؽن افتوؾق، واجلؿر بغ افرواياتومـفا ما 

ومـفا ما يص  ؾقه اشإتدراك افسإقدة ظائشإة ريض اهلل ظـفإا ٕمإر وؿإر مإن 

افصحاذ بذهول مـه، ؾؾّب تذـره يرجر من حقـإه، و ٓ يؾإزم مـإه اخإتالل وصإف 

 .و كحوهافضب  افتام  م، ؾنكه فقس من رشضه أن ٓ يطرأ أو يؼر كسقان ظديث أ

ريض  وادؼصود أكه ٓ يوجد حديث يؼطر ؾقه بوؿوع افإوهم مإن افصإحاذ
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 .، وأكه مل يرجر ظـهاهلل ظـه

 ؾنن ؿق ا داذا افتلـقد ظذ ضب  افصحابة؟

 .ؾاجلواب ا ٕن هذا هو افواؿر ؾعالً 

و ٕن افطعإإن يف ضإإبطفم يػإإت  افبإإاب فؾطعإإن يف افإإدين، ٕهنإإم هإإم كؼؾإإة 

 .افؼيعة

صإذ اهلل  سور مـه إػ افؼدح يف جـإاب افرشإولو ٕن افطعن يف ضبطفم يت

  ظؾقه وشؾم.

وٕن هذا يوؿر يف افتـاؿل، إذ ظدافتفم تؼتيض ؿبول خزهم، وبإافطعن يف 

 .ضبطفم يسؼ  خزهم

وفإذفك تإرى اظإاؾع ابإن حجإإر يف ـتابإه  تؼريإ  افتفإذي (، ظإّد ادرتبإإة 

إوػ مإإن مراتإإ  افتعإإدي ، افوصإإف بافصإإحبة، ؾإإال يؼإإال ا وصإإػفم بافصإإحبة 

 !افتفم، ٓ ضبطفميؼتيض ظد

 

 

 


