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مالعنل الصاحل فيىفضل شعبان وشوز فضائل 

مم2016معاؼوم6/مممػـ1437مرجب29

 :العناصز: أوال    

 .ذعؾانمذفرمصضائلمعن .1

 .ذعؾانمسي (صؾيماهللمسؾقهمودؾم) ػدؼه .2

 .ذعؾانمسيماظصاحلماظعؿلمصضل .3

 .وجلمسزماهللمإديماظؿؼربسيمماظػاضؾةماِّوضاتمؿـؿارادمضرورة .4

 : األدلة: ثانيا    

 :الكزيه القزآن من       

مَصَؼِدمِباظؾَِّهمؼصيشضيرغيْكموشيعشينضيمؼشيششياءصيمِظؿشينضيمذشيِظَكمدصيونشيمعشياموشيؼشيغضيِػرصيمِبِهمؼصيشضيرشيَكمَأنضيمؼشيغضيِػرصيمَظاماظؾَّهشيمإغينؼي}:متعاديمضال .1

م[.48:ماظـلاء]{سشيِظقؿطيامإغيثضيؿطياماْصؿشيرشيى

ضيَؾفشياموشيػصيمضيمَظامعشينضيمجشياءشيمِباْظقشيلشيشيِةمَصَؾهصيمسشيشضيرصيمَأعضيشياِظفشياموشي}:متعاديموضال .2 عشينضيمجشياءشيمِباظلؼيقـيؽشيِةمَصَؾامؼصيفضيزشيىمإغيظَّامِع

م.[160]اِّغعام:{ؼصيْظَؾؿصيونشي

مِظغشيٍدموشياتؼيُؼواماظؾَّهشيمإغينؼيماظؾَّهشيم}:متعاديموضال .3 مغشيْػسظيمعشيامَضدؼيعشيتضي ؼشياَأؼؽيفشياماظَِّذؼنشيمآعشيصيواماتؼيُؼواماظؾَّهشيموشيْظؿشيضيُظرضي

َظامم*وشيَظامتشيُؽوغصيوامَطاظَِّذؼنشيمغشيلصيواماظؾَّهشيمَصَلغضيلشياػصيمضيمَأغضيُػلشيفصيمضيمُأوَظِؽَكمػصيمصيماْظَػاِدُؼونشيمم*خشيِؾريظيمِبؿشيامتشيعضيؿشيُؾونشيم

م.م[20-18]ايشر:م{ؼشيلضيؿشيوغييمَأصضيقشيابصيماظؼيارغيموشيَأصضيقشيابصيماْظفشيؼيِةمَأصضيقشيابصيماْظفشيؼيِةمػصيمصيماْظَػاِئزصيونشي

موشيدشيـؾمؿصيواممسشيَؾقضيـهِممصشيـؾُّواممآعشيصيـوامماظَّـِذؼنشيممَأؼؽيفشيامِؼاماظؼيِؾيعيمسشيَؾىمؼصيصشيؾُّونشيموشيعشيَؾاِئَؽؿشيهصيماظؾَّهشيمإغينؼي}:متعاديموضال .4

 [م.56:ماِّحزاب]{تشيلضيِؾقؿًا

عضيرغيغشيامَأمِعنضيمَظهصيموشيدشيشيُؼولصيماْظقصيلضيشيىمجشيزشياءطيمَصَؾهصيمصشياِظقطياموشيسشيِؿلشيمآعشينشيمعشينضيموشيَأعؼيا}:تعاديموضال .5

 .[88:ماظؽفف]{ؼصيلضيرطيا

ماَِّغضيفشيارصيمتشيقضيِؿفشيامِعنمتشيفضيرغييمجشيؼياٍتمَظفصيمضيمَأنؼيماظصؼياِظقشياِتموشيسشيِؿُؾوْامآعشيصيوْاماظَِّذؼنموشيبشيشـيرغي}م:تعاديموضال .6

مِصقفشياموشيَظفصيمضيمعصيؿشيششياِبفًامِبِهموشيُأتصيوْامَضؾضيلصيمِعنمرصيزغيْضشياماظَِّذيمػشيذشيامَضاُظوْامرـيزضيضًامثشيؿشيرشيٍةمِعنمِعضيفشيامرصيزغيُضوْامُطؾَّؿشيا

 م.[25:ماظؾؼرة]{خشياِظدصيونشيمِصقفشياموشيػصيمضيمعؽيَطفؼيرشيٌةمجظيَأزضيوشيا

تشيفضيرغييمِعنضيمتشيقضيِؿفغيمضيم اظَِّذؼنشيمآعشيصيواموشيسشيِؿُؾواماظصؼياِظقشياِتمؼشيفضيِدؼفغيمضيمرشيبؽيفصيمضيمِبنغيميشياِغفغيمضي إغينؼي}:متعاديموضال .7

م.[9]ؼوغس:م{اَِّغضيفشيارصيمِصيمجشيؼياِتماظؼيِعقمغي

 :النبوية الشنة من      

مسـفؿاماهللمرضي)مزشيؼضيٍدمبضينماعشيةُأدشيمسن .1 مُضْؾتصي:مَضالشي( مِعنشيمذشيفضيرطيامتشيصصيومصيمَأرشيَكمَظمضيم،ماظؾَِّهمرشيدصيولشيمؼشيا:

م)َضالشيمذشيعضيؾشيانشي،مِعنضيمتشيصصيومصيمعشياماظشؽيفصيورغي موشيػصيوشيموشيرشيعشيضشيانشي،مرشيجشيٍبمبشيقضينشيمسشيضيهصيماظؼياسصيمؼشيغضيُػلصيمذشيفضيرظيمذشياَك:



-2- 

 

ماظـلائيمرواه(م)صشياِئمظيموشيَأغشيامسشيؿشيِؾيمؼصيرضيَصعشيمَأنضيمَصُلِحبؽيم،ماْظعشياَظِؿنيشيمرشيبـيمإغيَظىماْظَلسضيؿشيالصيمِصقِهمتصيرضيَصعصيمذشيفضيرظي

 م(.دــهمسي

(مموشيدشيـؾَّمشيممسشيَؾقضيـهِمماهلُلمصشيـؾَّىم)ماهلِلمرشيدصيـولصيممَطـانشيم:مَضاَظـتضيم(مسـفاماهللمرضي)مسشياِئششيَةماٌمعـنيمأمموسشينضي .2

ضيـهصيممَأْطشيـرشيممذشيـفضيرػيممِصـيممَأرشيهصيموشيَظمضيم،مؼشيصصيومصيمَظا:مغشيُؼولشيمحشيؿؼيىمِطرصيوشيؼصيْػمؼصيْػِطرصي،مَظا:مغشيُؼولشيمحشيؿؼيىمؼشيصصيومصي مِصـقشياعطياممِع

مسيماظـلــائيمرواه(م)ُطؾَّــهصيمذشيـعضيؾشيانشيممؼشيصصيــومصيمَطـانشيممبشيــلضيمَضِؾقًؾـاممإغيظَّــامذشيـعضيؾشيانشيممؼشيصصيــومصيمَطـانشيمم،مذشيــعضيؾشيانشيمِصـيم

 (.دــه

:مؼشيُؼـولصيمم(صشيؾَّىماظؾَّهصيمسشيَؾقضيِهموشيدشيـؾَّمشيم)َضالشيمدشيِؿعضيتصيماظؼيِؾيؼيمم(هصيرشيِضيشيماظؾَّهصيمسشيضي)سشينضيمَأِبيمدشيِعقٍدماْظكصيدضيرغييـيمو .3

 مم(.اظؾكاريمرواه)م(نضيماظؼيارغيمدشيؾضيِعنيشيمخشيرغيؼًػاعشينضيمصشيامشيمؼشيوضيعطيامِصيمدشيِؾقلغيماظؾَِّهمبشيعؼيدشيماظؾَّهصيموشيجضيفشيهصيمسشي)

:مَضـالشيم(موشيدشيـؾَّمشيممسشيَؾقضيـهِمماهلُلمصشيـؾَّىم)مؾَّـهِماظمرشيدصيـولغيممسشيـنضيم(مســهمماهللمرضـيم)ماْظَلذضيعشيرغييـيمعصيودشيىمَأِبيموسشينضي .4

مرواه(م)عصيششيـاِحنػيممَأوضيمِظؿصيشضيـرغيكٍممإغيظَّـاممخشيْؾِؼِهمِظفشيِؿقعغيمَصقشيغضيِػرصيمذشيعضيؾشيانشيمِعنضيماظـيصضيِفمَظقضيَؾِةمِصيمَظقشيطَِّؾعصيماظؾَّهشيمإغينؼي)

م(.عاجهمابن

معشيـنضيم(:م)وشيدشيـؾَّمشيممسشيَؾقضيـهِمماهلُلمصشيـؾَّىم)مِهاظؾَّـممرشيدصيـولصيممَضـالشيم:مَضـالشيم(مســهمماهللمرضي)معشياِظٍكمبضينمَأغشيسموسن .5

موشيرصيِصعشيـتضيمم،مخشيِطقؽشيـاتٍممسشيشضيـرصيممسشيضيهصيموشيحصيطَّتضيمصشيَؾوشياٍت،مسشيشضيرشيمسشيَؾقضيِهماظؾَّهصيمصشيؾَّىموشياِحدشيًةمصشيَؾاًةمسشيَؾيؼيمصشيؾَّى

 (.اظـلائيمرواه(م)دشيرشيجشياٍتمسشيشضيرصيمَظهصي

ــاِدرصيوا:م)ضــال(مودــؾممسؾقــهماهللمصــؾى)ماهللمردــولمأن(مســـهماهللمرضــي)مػرؼــرةمأبــيموســن .6 مبشي

معصيَػـيـدطيا،ممػشيرشيعطيـاممَأوضيم،معصيْػِلدطيامعشيرشيضطيامَأوضيم،معصيْطِغقؾيامِشطيىمَأوضيمعصيضيِلقؾيامَصْؼرطيامإغيالَّمتشيضيُظرصيونشيمػشيلضيم،مدشيؾضيعطيامِباَِّسضيؿشيالغي

ــامَأوضي ــزطيامعشيوضيتطي ــدؼيجؼيالشيمَأوغيم،معصيفضيفغي ــرؽيماظ ــٍبمَصششي ــرصيمَشاِئ ــاسشيَةمَأوغيم،مؼصيضيؿشيَظ ــاسشيُةماظلؼي ــىمَصاظلؼي ــرؽيمَأدضيػشي مرواه(م)وشيَأعشي

 (.اظرتعذي

م(وشيدشيـؾَّمشيممسشيَؾقضيـهِمماهلُلمصشيـؾَّىم)ماظؾَّـهِممرشيدصيـولصيممخشيَطؾشيشيا:مَضالشيم(سـفؿاماهللمرضي)ماظؾَِّهمسشيؾضيِدمبضينغيمجشياِبرغيمسشينضيو .7

مَأنضيمَضؾضيـلشيمماظصؼيـاِظقشيةِممِباْظَلسضيؿشيـالغيمموشيبشيـاِدرصيواممتشيؿصيوتصيـوا،ممَأنضيمَضؾضيـلشيمماظؾَّـهِممإغيَظـىممتصيوبصيـوامماظؼياسصيمَأؼؽيفشيامؼشيا):مَصَؼالشي

موشياْظعشيَؾاِغقشيـِة،مماظلـيـرـيممِصيماظصؼيدشيَضِةموشيَطضـيرشيِةمَظهصي،مِذْطرغيُطمضيمِبَؽضـيرشيِةمرشيبـيُؽمضيموشيبشيقضينشيمبشيقضيشيُؽمضيماظَِّذيموشيِصُؾوامتصيشضيغشيُؾوا،

 .(عاجهمابنمدـن)(موشيتصيفضيؾشيرصيواموشيتصيضيصشيرصيوامتصيرضيزشيُضوا
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 :املوضوع: ثالثا

امؼضاسفمهلممصقفاماِّجـرمواظــوابم،مممصضلماهللمتعاديمورريؿهمبعؾادهمأنمجعلمهلممأوضاتطيمعنم

،مسؿاًلمبؼـولماهللمتعـاديم:مممموجعلمهلممعوادممؼلؿؽـرونمصقفامعنماظطاساتم،موؼؿزودونمصقفامخبريمزاٍد

[،مواعؿــااًلمظؼـولمردـولماهللمممم197]اظؾؼـرة:ممم{وشيتشيزشيوؼيدصيوامَصنغينؼيمخشيقضيرشيماظزؼياِدماظؿؼيْؼوشيىموشياتؼيُؼونغيمؼشياُأوِظيماْظَلْظؾشياِب}

إغينؼيمِظرشيبـيُؽمضيمسشيزؼيموشيجشيلؼيمِصيمَأؼؼيامغيمدشيػضيرغيُطمضيمغشيَػقشياٍتم،مَصؿشيعشيرؼيضصيـوامَظفشيـام،مَظعشيـلؼيمَأحشيـدشيُطمضيممممم)(م:مودؾممسؾقهماهللمصؾى)

ماِغيؽيمِصيماْظَلوضيدشيِطموشياْظَؽِؾريغي(م.)رشيوشياهصيماظطَّؾشيرشيم(َأنضيمتصيِصقؾشيهصيمِعضيفشيامغشيْػقشيٌةمَظامؼشيشضيَؼىمبشيعضيدشيػشيامَأبشيدطيا

وػامػيمأؼامماًريمتؿواديم،موذفورماظـػقاتمواظررياتمؼؿؾعمبعضفامبعضام،موحننمسيمػـذهمم

اِّؼامماٌؾارطةمغعقشمبنيماينيمواينيمسيمعـادؾاتمدؼـقـةمتـوضظماظــائمموتـؾـهماظغاصـلم،موتفـذبممممممم

راءمواٌعــراجم،متؾــكماٌعفــزةماظــ ماظلــؾوكم،مصؾــاِّعسماظؼرؼــبماحؿػــلماٌلــؾؿونمبــذطرىما دــم

ودـفؾفاماظؼـرآنممم،م(مودـؾمممسؾقـهمماهللمصـؾىمبفامدقدماًؾقمحمؿدمبنمسؾـدماهللم)مماخؿصماهللمسزموجل

ذـفرمذـعؾانممممبـنيمؼـديمماظؽرؼمموخؾدمبامسفامدورةمعنمدورهمتلؿىمبلورةما دراءم،مواظقوممغعـقشمم

،مواظعطاؼـاماظرباغقـةم،مذـفرمجعؾـهماهللمممممماٌؽرمم،ماظذيمؼؿشعبمصقهماًريموتؽــرمصػقـهماظـػقـاتما هلقـةمممم

مممتعاديمعؼدعةمظؾكريموبداؼةمٌودمماظطاساتمواظؼرباتمإديمربماظعاٌني.

وطؾؿامػلؼيمسؾقـامذفرمذعؾانمعنمطلمساممؼوضظـامعنمشػؾؿـاموحيــامسؾىماٌزؼدمعنماِّسؿـالمم

متعـاديمصقـهماظـدساءم،مممم،مصفـومذـفرمؼلـؿفقبماهللمممإرضاءطيمظربماظعاٌنيمورؾؾطيامظؾـوابمواظغػرانماظصايةم

طرعـهماهللمسـزمممسظـقممممترصـعمصقـهماِّسؿـالمإديمربماظعـاٌنيم،مصفـومذـفرممممممموتػؿّّمصقهمأبوابماظلـؿاءم،ممو

مممم.وطرعهمردوظهم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(،موجلم

ىمردـولممسؾـممواظلـالمممباظصـالةمماِّعـرممغـزولم:مفنن تكزيه اهلل عز وجل هلذا الشوز العظيه

إغينؼيماظؾَّهشيموشيعشيَؾاِئَؽؿشيهصيمؼصيصشيـؾُّونشيمسشيَؾـىماظؼيِؾـيـيمممم}ضولماهللمتعاديم:مصقهمحقثمغزلمم،(ودؾممسؾقهماهللمصؾى)اهللم

ــِؾقؿطياممممم ــؾمؿصيوامتشيلضي ــِهموشيدشي ــؾُّوامسشيَؾقضي ــوامصشي ــِذؼنشيمآعشيصي ــاماظَّ ــاءمممم[56]اِّحــزاب:م{ؼشياَأؼؽيفشي ــنماظعؾؿ ـــريمع ــالمط ــدمض .مصؼ

ممواٌػلرؼنمأنمػذهماآلؼةمغزظتمسيمذفرمذعؾان.

مسؾقــهماهللمصـؾىم)محمؿـدممدــقدغاموردـوظهممسؾـدهممسؾــىمؼصـؾيممعـنمم(وجــلمزسـم)ماهللموسـدمموظؼـدم

َضـالشي:مَضـالشيمرشيدصيـولصيماظؾَّـِهممممم)رضـيماهللمســه(مممعشينضيمَأغشيسغيمبضينغيمعشياِظٍكمصماىزؼل،مواظـوابماظؽـريمباًري(مودؾم

قضيِهمسشيشضيرشيمصشيَؾوشياٍت،موشيحشيـطَّمسشيضيـهصيمسشيشضيـرشيممممعشينضيمصشيؾَّىمسشيَؾيؼيمصشيَؾاًةموشياِحدشيًة،مصشيؾَّىماظؾَّهصيمسشيَؾ):م(صشيؾَّىماهلُلمسشيَؾقضيِهموشيدشيؾَّمشي)

ممم.(دشيرشيجشياٍتمسشيشضيرصيمظهمورصيِصعشيتضي)زادماظـلائيمم(م،اٌػردماِّدب(م)رواهماظؾكاريمسيممخشيِطقؽشياٍت

َأغؼيـهصيمدشيـِؿعشيماظؼيِؾـيؼيمممممؿـا(مسشيضيفصيماظؾَّـهصيممرشيِضـيشيم)مسشينضيمسشيؾضيِدماهلِلمبضينغيمسشيؿضيـرغيومبضيـنغيماْظعشيـا غيممممصققّّمعلؾموسيم

ثصيـمؼيمصشيـؾُّوامسشيَؾـيؼي،مَصنغيغؼيـهصيمعشيـنضيمممممم،مإغيذشيامدشيِؿعضيؿصيمصيماْظؿصيمشيذـينشي،مَصُؼوُظوامِعضيلشيمعشيامؼشيُؼولصيم)ؼشيُؼولصي:مم(اهلُلمسشيَؾقضيِهموشيدشيؾَّمشيمصشيؾَّى)
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ِصيماْظفشيؼيِة،مَظـامتشيضيؾشيِغـيمممصشيؾَّىمسشيَؾيؼيمصشيَؾاًةمصشيؾَّىماهللمسشيَؾقضيِهمِبفشيامسشيشضيرطيا،مثصيمؼيمدشيُؾواماهلَلمِظيشيماْظوشيِدقَؾَة،مَصنغيغؼيفشيامعشيضـيزغيَظٌةم

ممم.(،مَصؿشينضيمدشيَللشيمِظيماْظوشيِدقَؾَةمحشيؾَّتضيمَظهصيماظشؼيَػاسشيُةمإغيظَّامِظعشيؾضيٍدمِعنضيمِسؾشياِدماهلِل،موشيَأرضيجصيومَأنضيمَأُطونشيمَأغشيامػصيوشي

:مأنمصرضمصقهماظصقاممسؾـىمأعـةمايؾقـبماٌصـطػىممممملشوز شعبان اهلل تعاىلتكزيه ومن م

ممم(م،مصؼدمصرضماظصقاممسيمذعؾانمعنماظلـةماظـاغقةمظؾففرةماظـؾوؼة.)صؾىماهللمسؾقهمودؾم

،ممقـهمرصعمأسؿـالماظعؾـادمإظممدؾقاغهموتعاديمبمخصهم:مأنملشوز شعبان اهلل تعاىلتكزيه ومن 

،مصاظلعقدمعنمؼرصـعمسؿؾـهمسيمصـققػةمبقضـاءمغؼقـةم،مممممم(مودشيؾَّمشيمسشيؾقضيِهماهللمصشيؾَّى)طؿامأخربغامبذظكماظـيبم

ممممجرمواظـوابمورصعمسؿؾهمعشقوغامباظلقؽات.حرمماِّمواظشؼيمعن

مسؾـىمماظعطـاءمبمصقـهممؼؿػضـلمتعـاديممدـؾقاغهموممه:مأغهلذا الشوز الكزيه اهلل تعاىلتكزيه ومن 

ماظـصـفممظقؾـةممسيمذغـوبفمممهلـمممصقغػـرمموايؼـدمماظغلمعنمصدورػممدؾؿتمؼناظذمواظـؼاءماظصػاءمأػل

م مإغينؼي)م:مَضـالشيم(مودشيـؾَّمشيممسشيؾقضيـهِمماهللمصشيـؾَّىم)ماهلِلمرشيدصيـولممأن(مســهمماهللمرضـيم)ماَِّذضيعشيرغييـيمعصيودشيىمَأِبيمَصعشينضيعـه،

مابـنممدــنم)(عصيششيـاِحنػيممَأوضيمِظؿصيشضيـرغيكٍممإغيالَّم،مخشيْؾِؼـهِممِظفشيِؿقـعغيممَصقشيغضيِػـرصيمم،مذشيـعضيؾشيانشيممِعـنضيمماظـيصضيـفِممَظقضيَؾـةِممِصـيممَظقشيطَِّؾعصيماظؾَّهشي

م(.عاجه

عؽاغـةمممذاماظشـفرمنمهلـمنص،ممعبانلشوز ش(مصلى اهلل عليى وسله)متكزيه رسول اهللوأما عن 

،مواظطاسـةمممطانمخيصـهمززؼـدمعـنماظعؾـادةممممممصؼد،م)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(همسظقؿةم،موعـزظةمرصقعةمسـد

رضـوانماهللممؼؽــرمصقـهمعـنماظصـقامم،مفـامظػـتمأغظـارمأصـقابهم)مممممممم،موطـانمممهللمسـزموجـلممإديماواظؿؼربم

ُأدشيـاعشيةمبضيـنمزشيؼضيـٍدم)رضـيماهللمسـفؿـا(مممممممم،مصعنمللظوهمسنمدرـيماػؿؿاعهمبفذاماظشفرماظؽرؼص،مم(تعاديمسؾقفم

رظيمَضالشي:مُضْؾتصي:مؼشيامرشيدصيولشيماظؾَِّه،مَظـمضيمَأرشيَكمتشيصصيـومصيمذشيـفضيرطيامِعـنشيماظشؽيـفصيورغيمعشيـامتشيصصيـومصيمِعـنضيمذشيـعضيؾشيانشي،مَضـالشي:م)ذشياَكمذشيـفضيممممممممممم

،مَصُلِحـبؽيمَأنضيممؿشيـالصيمإغيَظـىمرشيبـيماْظعشيـاَظِؿنيشيمممْظَلسضيؼشيغضيُػلصيماظؼياسصيمسشيضيهصيمبشيقضينشيمرشيجشيٍبموشيرشيعشيضشيانشي،موشيػصيـوشيمذشيـفضيرظيمتصيرضيَصـعصيمِصقـِهمامممم

مؼصيرضيَصعشيمسشيؿشيِؾيموشيَأغشيامصشياِئمظي(م)رواهماظـلائيمسيمدــه(.

َطـانشيمرشيدصيـولصيماهلِلممم):ممَأغؼيفشيـامَضاَظـتضيممم(رشيِضـيشيماهلُلمسشيضيفشيـامم)سشينضيمسشياِئششيَةمُأمـيماْظؿصيمضيِعـِنيشيمم،منيصقققاظوسيم

،موشيعشيـامرشيَأؼضيـتصيمرشيدصيـولشيممممم،موشيؼصيْػِطرصيمحشيؿؼيىمغشيُؼولشي:مَظامؼشيصصيومصيمؼشيصصيومصيمحشيؿؼيىمغشيُؼولشي:مَظامؼصيْػِطرصيم(مشيصشيؾَّىماهلُلمسشيَؾقضيِهموشيدشيؾَّ)

ضيـهصيمِصـقشياعطياممممممم،مادضيؿشيْؽؿشيلشيمِصقشيامشيمذشيفضيرػيمَضطُّمإغيظَّامرشيعشيضشيانشيمم(صشيؾَّىماهلُلمسشيَؾقضيِهموشيدشيؾَّمشي)اهلِلم وشيعشيامرشيَأؼضيؿصيـهصيمِصـيمذشيـفضيرػيمَأْطشيـرشيمِع

َأغؼيـهصيم ممم(صشيؾَّىماهلُلمسشيَؾقضيِهموشيدشيـؾَّمشيم))رشيِضيشيماهلُلمسشيضيفشيا(مسشينغيماظؼيِؾيـيممسشينضيمُأمـيمدشيَؾؿشيَةوم(.صققّّمعلؾم(م)ذشيعضيؾشيانشيِصيم

ممم(.علـدمأريد م)َظمضيمؼشيُؽنضيمؼشيصصيومصيمِعنشيماظلؼيشيِةمذشيفضيرطيامتشياعؾيامؼصيعضيَؾمصيمإغيظَّامذشيعضيؾشيانشي،مؼشيِصلصيمِبِهمرشيعشيضشيانشي

(مصشيـؾَّىماهلُلمسشيَؾقضيـِهموشيدشيـؾَّمشيممموعؾــامأعـاممإذـارةمعـنمصعـلماٌصـطػىم)مممممموشريػـامممصفذهماِّحادؼث

اظشفرماظؽـرؼمموأدـؾابمتؽرميـهمواخؿصاصـهمززؼـدمعـنماظعؾـادةممممممممماتـؾفـامإديماظؿعرفمسؾىمأدرارمػذو

ممم.واظطاسة
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ظقؾػـتمأغظـارماٌلـؾؿنيمإديماظعـاؼـةمممممم(مؼػعـلمذظـكممصشيـؾَّىماهلُلمسشيَؾقضيـِهموشيدشيـؾَّمشيممموإمنامطانماظــيبم)م

بفذاماظشفرماظؽرؼمم،موا ضؾالمسؾىماهللمتعاديمباظطاساتمواٌزؼـدمعـنماظؼربـاتم،مظقؽوغـوامسؾـىمصـؾةممممممم

صـققّّممدائؿةمخباظؼفممسزموجلم،مصننماظعؾدمإذامتؼـربمإديمربـهمذـربطيامتؼـربمإظقـهمربـهمذراسطيـام،مصػـيممممممممم

ؼشيُؼـولصيماظؾَّـهصيممم)م(:صشيـؾَّىماظؾَّـهصيمسشيَؾقضيـِهموشيدشيـؾَّمشيمممم)اظؼيِؾـيؽيمممَضـالشيمم:َضـالشيمم(هصيمسشيضيهصيرشيِضيشيماظؾَّ)سشينضيمَأِبيمػصيرشيؼضيرشيَةم،ماظؾكاريم

وشيإغينضيم،مَصنغينضيمذشيَطرشيِغيمِصيمغشيْػِلِهمذشيَطرضيتصيـهصيمِصـيمغشيْػِلـيمممم،مَأغشيامِسضيدشيمَزنـيمسشيؾضيِديمِبيموشيَأغشيامعشيعشيهصيمإغيذشيامذشيَطرشيِغيم:متشيعشياَظىم

وشيإغينضيمتشيَؼـرؼيبشيمإغيَظـيؼيممم،موشيإغينضيمتشيَؼرؼيبشيمإغيَظيؼيمِبِشـؾضيرػيمتشيَؼرؼيبضيـتصيمإغيَظقضيـِهمِذرشياسطيـاممممم،مهصيمِصيمعشيَؾنػيمخشيقضيرػيمِعضيفصيمضيمذشيَطرشيِغيمِصيمعشيَؾنػيمذشيَطرضيتصي

عشيـنضيمجشيـاءشيممم}وايـقمدـؾقاغهموتعـاديمؼؼـول:مممممم.(وشيإغينضيمَأتشياِغيمؼشيؿضيِشيمَأتشيقضيؿصيهصيمػشيرضيوشيَظـةًم،مِذرشياسطيامتشيَؼرؼيبضيتصيمإغيَظقضيِهمبشياسطيام

ضيَؾفشياموشيػصيمضيمَظامؼصيْظَؾؿصيونشيِباْظقشيلشي م.[160]اِّغعام:{شيِةمَصَؾهصيمسشيشضيرصيمَأعضيشياِظفشياموشيعشينضيمجشياءشيمِباظلؼيقـيؽشيِةمَصَؾامؼصيفضيزشيىمإغيظَّامِع

وإذامعامغظرغامإديمصعلماظـيبم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(موطـرةمصقاعهمسيمذـفرمذـعؾانمنـدمأنمممم

مممماظلؾبمسيمذظكمؼرجعمإديمأعرؼنماثـني:

ِّغـهمؼؼـعمبـنيمذـفرؼنممممم:مأنمػذاماظشفرمؼغػلماظـاسمصقهمسنمسؾادةماهللمسزموجلم،ممولاألمز األ

عـنممصقفـاممموؼؽــرونمم،ماظــاسمباظعؾـادةممصقفامذفرمرجبموػومعنماِّذفرمايرمماظ مجيؿفدممسظقؿنيم،

اظطاسةم،موذفرمرعضانماظذيمأغزلمصقهماظؼرآنموخيصـهماظــاسمززؼـدمعـنماظعؾـادةمواظؿؼـربمإديماهللممممممم

صقَؼصـيـرصيونمم،مسـنماظعؿـلمممتػرتماهلؿـمممو،ممغػلماظـاسمسنمذعؾانمظوضوسهمبنيمػذؼنماظشفرؼنقصم،متعادي

صــلرادماظـــيبم)صــؾىماهللمسؾقــهمودـؾم(مأنمؼـؾــهماظـــاسمإديمعـزظــةمػــذاماظشــفرمممواظطاســةم،اظعؾـادةمممسي

اظؽرؼمم،موأنمأصضـلماظـذطرمســدعامؼؽـونماظــاسمسيمشػؾـةمسـنمربفـممسـزموجـلم،موأسظـمماظطاسـاتممممممممممممم

َضـالشي:مَطـانشيمسشيؾضيـدصيماظؾَّـِهمممممم)رضيماهللمسـه(معشينضيمَأغشيسغيمبضينغيمعشياِظٍكصؼـصرفماظـاسمسنمراسةمعوالػمم،ممسـدعا

رشيجصيـلػي،ممبضينصيمرشيوشياحشيَةمإغيذشيامَظِؼيشيماظرؼيجصيـلشيمِعـنضيمَأصضيـقشياِبِه،مؼشيُؼـولصي:متشيعشيـالشيمغصيـمضيِعنضيمِبرشيبـيشيـامدشيـاسشيًة،مَصَؼـالشيمذشياتشيمؼشيـوضيمػيمظِمممممممممم

َصَؼـالشي:مؼشيـامرشيدصيـولشيماظؾَّـِه،مَأَظـامتشيـرشيىمإغيَظـىمابضيـنغيمممممممممم(صشيـؾَّىماهلُلمسشيَؾقضيـِهموشيدشيـؾَّمشيممم)اءشيمإغيَظىماظؼيِؾيـيمَصغشيِضبشيماظرؼيجصيلصي،مَصفشي

ؼشيـرضيحشيمصيماظؾَّـهصيمابضيـنشيمممم):م(صشيؾَّىماهلُلمسشيَؾقضيـِهموشيدشيـؾَّمشيمم)؟مَصَؼالشيماظؼيِؾيؽيممرشيوشياحشيَةمؼصيرشيشمبصيمسشينضيمإغيميشياِغَكمإغيَظىمإغيميشيانغيمدشياسشيٍة

،موضـالماهلقـؿـيم:مإدــادهمممممعلــدمأريـدمم(م)تشيؿشيؾشيـاػشيىمِبفشيـاماْظؿشيَؾاِئَؽـةُممم،مإغيغؼيهصيمؼصيِقبؽيماْظؿشيفشيـاِظسشيماظَِّؿـيمممرشيوشياحشيَة

محلن(.

مظؾؼؾــول،موأدســىمظإلخــال ،موأضــربماظرؼــاءم،مســنمتؽــونمعــامأبعــدماظغػؾــةموضــتسيممصاظعؾــادة

موؼعظـممم،موربـهمماظعؾـدممبنيمدرمِّغفاماظعؾاداتمرأسمسؾىماظصوممسؾادةموتلتي،ممواظـوابمظألجرموأسظم

عشينضيمصشيامشيمؼشيوضيعطيـامِصـيمدشيـِؾقلغيمممم)ظذظكمؼؼولماظـيبم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(:م،ممسـفاماظـاسمشػؾةموضتمصضؾفا

)رشيِضـيشيماهلُلممسشيـنضيمَأغشيـسغيمبضيـنغيمعشياِظـٍكممممموم(.صـققّّماظؾكـاريمم(م)اظؾَِّهمبشيعؼيدشيماظؾَّهصيموشيجضيفشيهصيمسشينضيماظؼيارغيمدشيـؾضيِعنيشيمخشيرغيؼًػـامم
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اظلــنمم()صشيـوضيمصيمذشيـعضيؾشيانشيمتشيعضيِظقؿطيـامِظرشيعشيضشيـانشيمممم)م؟مَضـالشيم:مماظصؼيـوضيمغيمَأْصضشيـلصيمممأيؽيم،ِضقلشيم:مؼشيامرشيدصيولشيماظؾَّـهِم:ممَضالشيمسشيضيه(

م(.اظؽربىمظؾؾقفؼي

)صـؾىماهللمممأغهمذفرمترصعمصقـهماِّسؿـالمإديمربماظعـاٌنيم،مطؿـامأخـربماظــيبمممممم:مثانياألمز ال

،مَصُلِحـبؽيمَأنضيمؼصيرضيَصـعشيمسشيؿشيِؾـيموشيَأغشيـامممممؿشيـالصيمإغيَظـىمرشيبـيماْظعشيـاَظِؿنيشيمممِصقـِهماْظَلسضيموشيػصيـوشيمذشيـفضيرظيمتصيرضيَصـعصيمممم)بؼوظه:ممؾم(سؾقهمود

م.م(مصشياِئمظي

،مصـققّّمعلـؾممممصػـيممم،وظقؾـةممأنمأسؿالماظعؾادمتعرضمسؾىماهللمتعاديمطلمؼومموعنماٌعؾومم

إغينؼيماهلَلم)ِبكشيؿضيـسغيمَطِؾؿشيـاٍت،مَصَؼـالشي:ممممم(ؾَّمشيصشيؾَّىماهلُلمسشيَؾقضيـِهموشيدشيـمم)سشينضيمَأِبيمعصيودشيى،مَضالشي:مَضامشيمِصقشيامرشيدصيولصيماهلِلم

قضيـلغيمَضؾضيـلشيمسشيؿشيـلغيممممسشيزؼيموشيجشيلؼيمَظامؼشيشيامصي،موشيَظامؼشيضيؾشيِغـيمَظـهصيمَأنضيمؼشيشيـامشي،مؼشيكضيِػـضصيماْظِؼلضيـَطموشيؼشيرضيَصعصيـهصي،مؼصيرضيَصـعصيمإغيَظقضيـِهمسشيؿشيـلصيماظؾَّممممممممم

َظوضيمَطششيـَػهصيمَظَلحضيرشيَضـتضيمممم-وشيِصيمرغيوشياؼشيِةمَأِبيمبشيْؽرػي:ماظؼيارصيمم-بصيهصيماظؽـيورصيماظؼيفشيارغي،موشيسشيؿشيلصيماظؼيفشيارغيمَضؾضيلشيمسشيؿشيلغيماظؾَّقضيلغي،مِحفشيا

ممم(.دصيؾصيقشياتصيموشيجضيفغيِهمعشياماغضيؿشيفشيىمإغيَظقضيِهمبشيصشيرصيهصيمِعنضيمخشيْؾِؼِه

)رضـيمممسشيـنضيمَأِبـيمػصيرشيؼضيـرشيةَممم،مصـققّّمعلـؾممممطؿـامسيمممثممتعرضمسؾقهمسيمطلماثـنيموزيقسم،مم

ــؾَّمشيم)اهلِلمَأنؼيمرشيدصيــولشيمماهللمســـه( ــِهموشيدشي ــؾَّىماهلُلمسشيَؾقضي ــالشي:مم(صشي ــوضيمشيممم)َض ــنغيثضيشيقضينغي،موشيؼشي ــوضيمشيماْظ ــِةمؼشي ــوشيابصيماْظفشيؼي ــؿشيّّصيمَأبضي تصيْػ

وام،مَصقصيَؼـالصي:مَأغضيِظـرصيمماْظكشيِؿقسغي،مَصقصيغضيَػرصيمِظُؽلـيمسشيؾضيٍدمَظامؼصيشضيرغيُكمِباهلِلمذشيقضيؽطيا،مإغيظَّامرشيجصيًؾامَطاغشيتضيمبشيقضيشيهصيموشيبشيقضينشيمَأِخقِهمذشيقضيشياءصي

م(.ػشيذشيؼضينغيمحشيؿؼيىمؼشيصضيَطِؾقشيا،مَأغضيِظرصيوامػشيذشيؼضينغيمحشيؿؼيىمؼشيصضيَطِؾقشيا،مَأغضيِظرصيوامػشيذشيؼضينغيمحشيؿؼيىمؼشيصضيَطِؾقشيا

،مطؿامسيمحـدؼثمممسيمذعؾانطؾفامسرضطيامدـوؼؾيامأسؿالماظلـةمدؾقاغهموتعاديممثممتعرضمسؾقهم

مأداعةمبنمزؼدم)رضيماهللمسـفؿا(.مم

أنمذـفرمذـعؾانمػـومغفاؼـةماظعـامممممممم،ميف هذذا الشذوز صاصذة    ولعلَّ احلكنة من رفع األعنالم

اظؿشرؼعيمعنمطلمسامم،مإذمأنمبدءمغزولماظؼرآنماظؽرؼممطانمسيمذفرمرعضانم،موبـهمطـانماظؿؽؾقـفم،مممم

وبكؼاتهمذرستماِّحؽامم،موسنمررؼؼهمسرفماياللموايرامم،موبذظكمؼؽونمضدمبـدأمضؾـمماظؿلـفقلمممم

،ممربماظعــاٌنيؾانم،موعــنمثـمؼيمترصــعماِّسؿــالمإديماهللممسيمرعضـانموؼـؿفــيماظعــامماظؿشـرؼعيمسيمذــعمم

مم.مهللمسزموجلموسؾادةموسؿلمصاحلمصاظلعقدمعنمؼرصعمسؿؾهموػومسؾىمراسة

وإذامطانمصعلماظـيبم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(معـنمطــرةمصـقاعهموراسؿـهمهللمربماظعـاٌنيمسيمممممم

ؼلعرغـامممدـؾقاغهموتعـاديممعـاديمصنغـهمممذفرمذعؾانمحيــامسؾىماٌزؼدمعنماظعؿلماظصـاحلمتؼربطيـامإديماهللمتمم

باظؿؼوىموحيــامسؾىمعداوعةمراسؿهم،موؼدسومطلمعمعنمإديمعراضؾةمغػلهموعراجعةمحلـاتهمودـقؽاتهم،مم

ؼشياَأؼؽيفشيـامم}سلىمأنمؼؿزودماحمللنمعنماظطاساتم،موؼؿداركماٌليءمعامعضىموصاتم،مصقؼـولمدـؾقاغه:ممم

وشيَظـامتشيُؽوغصيـوامممم*غشيْػسظيمعشيامَضدؼيعشيتضيمِظغشيٍدموشياتؼيُؼواماظؾَّهشيمإغينؼيماظؾَّهشيمخشيِؾريظيمِبؿشيامتشيعضيؿشيُؾونشيمماظَِّذؼنشيمآعشيصيواماتؼيُؼواماظؾَّهشيموشيْظؿشيضيُظرضي
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َظامؼشيلضيؿشيوغييمَأصضيقشيابصيماظؼيارغيموشيَأصضيـقشيابصيماْظفشيؼيـِةمممم*َطاظَِّذؼنشيمغشيلصيواماظؾَّهشيمَصَلغضيلشياػصيمضيمَأغضيُػلشيفصيمضيمُأوَظِؽَكمػصيمصيماْظَػاِدُؼونشيم

م.م[20م-م18]ايشر:مم{اْظفشيؼيِةمػصيمصيماْظَػاِئزصيونشيمَأصضيقشيابصي

هلذامطانمعؼرتغطيامبـهممميانماظعؾدم،ما جدؼرمباظذطرمأنماظعؿلماظصاحلمػوماظربػانمسؾىمصدقم

وظؼدمداقمظـاماظؼرآنماظؽرؼم،مأظواغطيـامعـنماظؾشـاراتماظـ مبشـرماهللمبفـامممممممسيمطـريمعنماآلؼاتماظؽرميةم،م

موشيسشيِؿـلشيممآعشيـنشيممعشيـنضيمموشيَأعؼيـام}نماظصـادقمواظعؿـلماظصـاحل،مصؼـالمتعـادي:مممممماظذؼنمذيعوامبنيما ميـامسؾادهم

باىــاتماظـ مممؿـارةمؼؾشـرػممممص.م[88:ماظؽفـفم]م{عضيرغيغشيامؼصيلضيرطياَأمِعنضيمَظهصيموشيدشيشيُؼولصيماْظقصيلضيشيىمجشيزشياءطيمَصَؾهصيمصشياِظقطيا

رغيماظَّـِذؼنشيمآعشيصيـواممموشيبشيشـيـم}دـؾقاغه:مممصقؼـولمم،ممسعتموالمخطرمسؾىمضؾبمبشرمصقفامعامالمسنيمرأتموالمأذن

زضيًضـامَضـاُظوامػشيـذشيامممموشيسشيِؿُؾواماظصؼياِظقشياِتمَأنؼيمَظفصيمضيمجشيؼياٍتمتشيفضيرغييمِعنضيمتشيقضيِؿفشياماْظَلغضيفشيارصيمُطؾَّؿشيامرصيزغيُضوامِعضيفشيامِعنضيمثشيؿشيرشيٍةمرغي

مم،م[25]اظؾؼـرة:ممم{رشيٌةموشيػصيـمضيمِصقفشيـامخشياِظـدصيونشيممماظَِّذيمرصيزغيْضشيامِعنضيمَضؾضيلصيموشيُأتصيوامِبِهمعصيؿشيششيـاِبفطياموشيَظفصيـمضيمِصقفشيـامَأزضيوشياجظيمعصيَطفؼيـمممم

،مم[82]اظؾؼـرة:ممم{وشياظَِّذؼنشيمآعشيصيواموشيسشيِؿُؾواماظصؼياِظقشياِتمُأوَظِؽَكمَأصضيقشيابصيماْظفشيؼيِةمػصيمضيمِصقفشيامخشياِظدصيونشيم}موضوظهم:م

،مإديم[107]اظؽفـف:ممم{ْظِػـرضيدشيوضيسغيمغصيزصيًظـاممإغينؼيماظَِّذؼنشيمآعشيصيواموشيسشيِؿُؾواماظصؼياِظقشياِتمَطاغشيتضيمَظفصيمضيمجشيؼياتصيما}وضوظه:م

مشريمذظكمعنماآلؼاتم.

موشيسشيِؿُؾـواممآعشيصيـوامماظَّـِذؼنشيممَصَلعؼيـامم}لمتعـادي:مموؼق،مصسزموجلمموتارًةمؼؾشرػممباظزؼادةمعنمصضلماهلل

باهلداؼةماظ ممآنطؿامبشرػمماظؼرم.[173:ماظـلاء]م{َصضضيِؾِهمِعنضيموشيؼشيزغيؼدصيػصيمضيمُأجصيورشيػصيمضيمَصقصيوشيصمقفغيمضيماظصؼياِظقشياِت

ــوامم إغينؼي}لمتعــادي:موؼــقوعــلمصــاحؾفامؼعــقشمسيمأعــانموارؿؽـــانمودــعادة،مصمم ــواموشيسشيِؿُؾ ــِذؼنشيمآعشيصي اظَّ

م.[9:مؼوغس]{تشيفضيرغييمِعنضيمتشيقضيِؿفغيمضيماَِّغضيفشيارصيمِصيمجشيؼياِتماظؼيِعقمغي اظصؼياِظقشياِتمؼشيفضيِدؼفغيمضيمرشيبؽيفصيمضيمِبنغيميشياِغفغيمضي

ةم،موػومدـػقـةماظـفـاةم،موصـاحؾهمعـنمأصضـلماظــاسمســدماهللممممممممصاظعؿلماظصاحلمػومزادماآلخر

،مم[7]اظؾقــة:ممم{َظِؽـَكمػصيـمضيمخشيقضيـرصيماْظؾشيرغيؼؼيـةِممممإغينؼيماظَِّذؼنشيمآعشيصيواموشيسشيِؿُؾـواماظصؼيـاِظقشياِتمُأومم}دؾقاغهم:مولمتعاديم،مؼؼ

عشيـنضيمَرـالشيمسصيؿضيـرصيهصيممممم:َضـالشيمم؟مؼشيـامرشيدصيـولشيماظؾَّـِهمَأيؽيماظؼيـاسغيمخشيقضيـرظيمممممغؾقـام)صؾىماهللمسؾقهمودـؾم(محـنيمدـؽلم:ممممو

ممم(م)رواهماظرتعذي(.عشينضيمَرالشيمسصيؿضيرصيهصيموشيدشياءشيمسشيؿشيُؾهصيم:َضالشي؟مَصَليؽيماظؼياسغيمذشيرؿيم:مِضقلشيم،موشيحشيلصينشيمسشيؿشيُؾهصيم

تــزلمممصا ميانمباهللمسزموجلمواظعؿلماظصاحلمػؿامدؾبماظػالحمسيماظدغقامواآلخـرةم،موبفؿـامم

عشيـنضيمم}،موبفؿـامتػـرجماهلؿـوممواظؽربـاتم،مضـالمتعـاديم:ممممممممتاودساظـمماتموترصـعماظربطملوه،مماتاظرري

َلحضيلشيـنغيمعشيـامَطـاغصيواممممسشيِؿلشيمصشياِظقطيامِعنضيمذشيَطرػيمَأوضيمُأغضيشيىموشيػصيوشيمعصيمضيِعنظيمَصَؾصيقضيِققشيؼيهصيمحشيقشياًةمَرقـيؾشيًةموشيَظشيفضيزغيؼشيؼيفصيمضيمَأجضيـرشيػصيمضيمبِم

،موعـامنـوامعـنمػـذامممممماحؿؾلوامسيماظغارمحدؼثماظـالثةماظذؼن،موؼمطدمذظكمم[97]اظـقل:م{ؼشيعضيؿشيُؾونشي

مصقه.مماٌوضفمإالمبعدمأنمدسواماهللمتعاديمبصاحلمأسؿاهلمم،مصػرجماهللمسـفممعامػ

ــاممذــفرمذــعؾانم،موػــيمطـــريةمممصؾقلــاركمطــلمعلــؾممإديماِّسؿــالماظصــايةممم وخاصــةمسيمأؼ

طــرةماظصـومم،مممعـفـامم،مو،مصؿـفاماظؿوبةمإديماهللمسزموجلمعنماظذغوبمواآلثـاممموادعةمماوأبوابفوعؿـوسةم
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ــائفمممممممم ــاسمودع ــوالماظـ ــىمأع ــاعىمواٌلــاطنيم،مواحملاصظــةمسؾ ــىماظقؿ ــرحمم،مواظعطــفمسؾ وصــؾةماظ

وأسراضفمم،موحلنماظظنمباظـاسمواظـؼةمصقفمم،موشريػامعنمأسؿالماًريمواظصالحماظ مالمؼؼـوممبفـاممم

نؼيماظَّـِذؼنشيمػصيـمضيمِعـنضيمخشيشضيـقشيِةمممممإغي}إالمأػلماًشقةمعنماهللماظذؼنمؼمعـونمبكؼاتماهللموطالعهم،مضالمتعادي:

وشياظَِّذؼنشيمػصيمضيمِبرشيبـيفغيمضيمَظامؼصيشضيـرغيُطونشيم*موشياظَّـِذؼنشيمؼصيمضيتصيـونشيممممم*مرشيبـيفغيمضيمعصيشضيِػُؼونشيم*موشياظَِّذؼنشيمػصيمضيمِبكؼشياِتمرشيبـيفغيمضيمؼصيمضيِعصيونشي

م{َكمؼصيلشيارغيسصيونشيمِصـيماْظكشيقضيـرشياِتموشيػصيـمضيمَظفشيـامدشيـاِبُؼونشيمممممُأوَظِؽم*معشيامآتشيوضياموشيُضُؾوبصيفصيمضيموشيِجَؾٌةمَأغؼيفصيمضيمإغيَظىمرشيبـيفغيمضيمرشياِجعصيونشي

م[.م61ـمم57]اِّغؾقاء:

أنماظعؿلماظصاحلمطؿامؼشؿلماظعؿـلماظـدؼممعـنمصـالةموصـقامموزطـاةموحـجمممممممموظـعؾممذيقعام

،مصنغهمأؼضطيامؼشؿلماظعؿلماظـدغقويمعـنمزراسـةمووـارةموصــاسةموطـلمسؿـلممممممممعؾاداتشريمذظكمعنماظو

مظعؿارةماظؽونم.مموجلغاصعمأحؾهماهللمسزم

ٌم امودـؾوطًممااموصؼفطيـمنمأظـوانماظطاسـةمسؾؿطيـممملـؾؿوموبذظكمؼعدمذفرمذعؾانمعدردةمميارسمصقفـاما

حؿـىمؼؽوغـوامعـمػؾنيمظؾـدخولمسيمرعضـانماظـذيمؼعـدمممممممم،مامعامؼؿعؾقمعـفامباظصـقاممواظؼقـامممموخصوصطي

حؿـىمؼلـؿغؾوامممو،معنمصقامموضقامموصدضةموتلؾقّّموذطرموضـرآنمم،مجاععةمطربىمِّظوانماظطاساتمطؾفام

مممغؼقة.بقضاءمػذاماظشفرمسيمحمومدقؽاتفمموشػرانمذغوبفممظقؾؼىماٌمعنمربهمبصققػةم

مإديمتؼربـامماظصـايةممباِّسؿـالممصقـهممؼلاركمأنمعلؾممطلمسؾىمحريمواظربطةماًريمبفذامذفرم

مقـهمسؾماهللم)صـؾىممبفـديماظــيبممموأنمؼؼؿـديم،مماظػاضـؾةممهباشؿــاممأؼاعـممصقهمأنمؼؾادرموم،موجل(م)سزماهلل

اظعؾادةمسيموضتمشػؾةماظـاسمحيؾفاماهللمتعاديموؼـقبمسؾقفـامأطــرممموظقعؾممأنم،ممودؾم(مسيمذفرمذعؾان

مم .عنمشريػا


