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 اإلصالػ ث١ٓ اٌطبئفز١ٓ اٌّزٕبصػز١ٓ

 (10-9): اٌؾغشاد

 أػٛر ثبهلل ِٓ اٌش١طبْ اٌشع١ُ

ئِْ َٚ  َٓ ِِ  ِْ َٓ  غَبئِفَزَب ١ِٕ ِِ إْل ُّم ٌْل ا ا ٛا الْلزَزٍَُٛم ٍِؾُم ب فَأَصْل َّ ب َػٍَٝ ثََ ذْل  فَاِْ ث١َْلَُٕٙم َّ َذاُ٘م َشٜ ئِؽْل ُمخْل ا اْلْل  ئٌَِٝ رَفِٟيَ  َؽزَّٝ رَجْلِ ٟ اٌَّزِٟ فَمَبرٍُِٛم

شِ  ِْل ِ  أَ ٛا فَاِْ  َّ ٍِؾُم ب فَبيدْل فَأَصْل َّ يِ  ث١َْلَُٕٙم ٌْلَؼذْل ا ثِب أَلْلِغطُٛم َٚ  َّْ َ  ئِ َٓ  ٠ُمِؾتُّ   َّ مْلِغِط١ ُّم ٌْل ب 9ا َّ َّ َْ  ئِٔ ُٕٛم ِِ إْل ُّم ٌْل حٌة  ا َٛ ٛا ئِخْل ٍِؾُم َٓ  فَأَصْل  ث١َْل

ُْل  ٠ْلىُم َٛ ا أََخ ارَّمُٛم ُْل  َٚ َ ٌََؼٍَّىُم َّ   َْ ٛ ُّم َؽ  10رُمشْل

 سبب النزول

٠ب ٔجٟ  ، ٌٛ أر١ذ ػجذ  ثٓ أثٟ؟ : لٍذ: ٜٚ اٌّؼزّش ثٓ ع١ٍّبْ ػٓ أٔظ ثٓ ِبٌه لبير .1

فبٔطٍك ئ١ٌٗ إٌجٟ صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ، فشوت ؽّبس ٚأطٍك اٌّغٍّْٛ ٠ّشْٛ، ٟٚ٘ أسض 

فمبي . ئ١ٌه ػٕٟ فٛ  ٌمذ أرأٟ ٔزٓ ؽّبسن: عجخخ، فٍّب أربٖ إٌجٟ صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي

ف عت . ٚ  ٌؾّبس سعٛي   صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ أغ١ت س٠ؾب ِٕه: سعً ِٓ اْلٔصبس

ٌؼجذ  سعً ِٓ لِٛٗ، ٚغعت ٌىً ٚاؽذ ِّٕٙب أصؾبثٗ، فىبْ ث١ُٕٙ ؽشة ثبٌغش٠ذ ٚاْل٠ذٞ 

 .ٚإٌؼبي، فجٍ ٕب أٔٗ أٔضي ف١ُٙ ٘زٖ ا٠٢خ

رمبرً ؽ١بْ ِٓ اْلٔصبس ثبٌؼصٟ ٚإٌؼبي : ٚ لبي. ٔضٌذ فٟ اْلٚط ٚاٌخضسط: ٚلبي ِغب٘ذ .2

 .فٕضٌذ ا٠٢خ

أْ اْلٚط ٚاٌخضسط وبْ ث١ُٕٙ ػٍٝ ػٙذ سعٛي   صٍٝ   ػ١ٍٗ : ِٚضٍٗ ػٓ عؼ١ذ ثٓ عج١ش .3

 .ٚعٍُ لزبي ثبٌغؼف ٚإٌؼبي ٚٔؾٖٛ، فأٔضي   ٘زٖ ا٠٢خ ف١ُٙ

: ٔضٌذ فٟ سع١ٍٓ ِٓ اْلٔصبس وبٔذ ث١ّٕٙب ِذاساح فٟ ؽك ث١ّٕٙب فمبي أؽذّ٘ب: لبي لزبدح .4

ٚدػبٖ ا٢خش ئٌٝ أْ ٠ؾبوّٗ ئٌٝ سعٛي   صٍٝ   ػ١ٍٗ . ٢خزْ ؽمٟ ػٕٛح، ٌىضشح ػش١شرٗ

ٚعٍُ فأثٟ أْ ٠زجؼٗ، فٍُ ٠ضي اْلِش ث١ّٕٙب ؽزٝ رٛالؼب ٚرٕبٚي ثؼعُٙ ثؼعب ثبْل٠ذٞ ٚإٌؼبي 

 .ٚاٌغ١ٛف، فٕضٌذ ٘زٖ ا٠٢خ

ٔضٌذ فٟ ؽشة عُم١ّش ٚؽبغت، ٚوبْ ع١ّش لزً ؽبغجب، فبلززً اْلٚط ٚاٌخضسط :  لبي اٌىٍجٟ .5

ٚأِش   ٔج١ٗ صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚاٌّإ١ِٕٓ أْ . ؽزٝ أربُ٘ إٌجٟ صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ، فٕضٌذ

 .٠صٍؾٛا ث١ّٕٙب

أَ ص٠ذ رؾذ سعً ِٓ غ١ش اْلٔصبس، : وبٔذ اِشأح ِٓ اْلٔصبس ٠مبي ٌٙب: لبي اٌغذٞ .6

فزخبصّذ ِغ صٚعٙب، أسادد أْ رضٚس لِٛٙب فؾجغٙب صٚعٙب ٚعؼٍٙب فٟ ػ١ٍخ ال ٠ذخً ػ١ٍٙب 

أؽذ ِٓ أٍ٘ٙب، ٚأْ اٌّشأح ثؼضذ ئٌٝ لِٛٙب، فغبي لِٛٙب فأٔضٌٛ٘ب ١ٌٕطٍمٛا ثٙب، فخشط اٌشعً 

فبعز بس أٍ٘ٗ فخشط ثٕٛ ػّٗ ١ٌؾٌٛٛا ث١ٓ اٌّشأح ٚأٍ٘ٙب، فزذافؼٛا ٚرغبٌذٚا ثبٌٕؼبي، فٕضٌذ 

 ا٠٢خ

 اٌزفغ١ش

 ِٓ رفغ١ش اٌغال١ٌٓ

ا٠٢خ ٔضٌذ فٟ لع١خ ٟ٘ أْ إٌجٟ صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ سوت ؽّبسا ِٚش  (ٚئْ غبئفزبْ ِٓ اٌّإ١ِٕٓ)

ػٍٝ اثٓ اثٟ فجبي اٌؾّبس فغذ اثٓ اثٟ أٔفٗ فمبي اثٓ سٚاؽخ ٚ  ٌجٛي ؽّبسٖ أغ١ت س٠ؾب ِٓ ِغىه 
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عّغ ٔظشا ئٌٝ اٌّؼٕٝ ْلْ وً غبئفخ  (الززٍٛا)فىبْ ث١ٓ ل١ِّٛٙب ظشة ثبْل٠ذٞ ٚإٌؼبي ٚاٌغؼف 

ئؽذاّ٘ب ػٍٝ اْلخشٜ )رؼذد  (فاْ ث ذ)صٕٟ ٔظشا ئٌٝ اٌٍفظ  (فأصٍؾٛا ث١ّٕٙب)عّبػخ ٚلشٜي الززال 

ثبالٔصبف ( فاْ فبيد فأصٍؾٛا ث١ّٕٙب ثبٌؼذي)اٌؾك ( ئٌٝ أِش  )رشعغ  (فمبرٍٛا اٌزٟ رج ٟ ؽزٝ رفٟي

 (ئْ   ٠ؾت اٌّمغط١ٓ)ئػذٌٛا  (ٚألغطٛا)

 ِٓ اٌزفغ١ش ا١ٌّغش

ث١ّٕٙب ثذػٛرّٙب ئٌٝ االؽزىبَ ئٌٝ وزبة - أ٠ٙب اٌّإِْٕٛ-ٚئْ غبئفزبْ ِٓ أً٘ اإل٠ّبْ الززٍٛا فأصٍؾٛا 

فاْ اػزذد ئؽذٜ اٌطبئفز١ٓ ٚأثذ اإلعبثخ ئٌٝ ,   ٚعٕخ سعٌٛٗ صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ، ٚاٌشظب ثؾىّّٙب

ٚاػذٌٛا فٟ , فاْ سعؼذ فأصٍؾٛا ث١ّٕٙب ثبإلٔصبف, فمبرٍٛ٘ب ؽزٝ رشعغ ئٌٝ ؽىُ   ٚسعٌٛٗ, رٌه

ئْ   ٠ؾت اٌؼبد١ٌٓ فٟ أؽىبُِٙ اٌمبظ١ٓ , ؽىّىُ ثأْ ال رزغبٚصٚا فٟ أؽىبِىُ ؽىُ   ٚؽىُ سعٌٛٗ

 .وّب ١ٍ٠ك ثغالٌٗ عجؾبٔٗ, ٚفٟ ا٠٢خ ئصجبد صفخ اٌّؾجخ هلل ػٍٝ اٌؾم١مخ. ث١ٓ خٍمٗ ثبٌمغػ

 أؽىبَ الززبي اٌّغ١ٍّٓ ٚ اٌصٍؼ ث١ُٕٙ ِٓ رفغجش اٌمشغجٟ ثزصشف

ٚاٌطبئفخ رزٕبٚي اٌشعً اٌٛاؽذ ٚاٌغّغ ٚاْلص١ٕٓ، فٙٛ ِّب ؽًّ . «ٚئْ غبئفزبْ ِٓ اٌّإ١ِٕٓ الززٍٛا»

ؽزٝ ٠ف١إٚا ئٌٝ أِش »ٚفٟ لشايح ػجذ  . ػٍٝ اٌّؼٕٝ دْٚ اٌٍفظ، ْلْ اٌطبئفز١ٓ فٟ ِؼٕٝ اٌمَٛ ٚإٌبط

 .«   فاْ فبؤٚا فخزٚا ث١ُٕٙ ثبٌمغػ

رؼذد ٌُٚ « فاْ ث ذ ئؽذاّ٘ب ػٍٝ اْلخشٜ». ثبٌذػبي ئٌٝ وزبة   ٌّٙب أٚ ػ١ٍّٙب« فأصٍؾٛا ث١ّٕٙب»

ٚ٘ٛ فشض ػٍٝ . أِش ثبٌمزبي"  لبرٍٛا اٌزٟ رج ٟ . " اٌزطبٚي ٚاٌفغبد: ٚاٌج ٟ.رغت ئٌٝ ؽىُ   ٚوزبثٗ

اٌىفب٠خ ئرا لبَ ثٗ اٌجؼط عمػ ػٓ اٌجبل١ٓ، ٌٚزٌه رخٍف لَٛ ِٓ اٌصؾبثخ سظٟ   ػُٕٙ ػٓ ٘زٖ 

ؽزٝ رفٟي ».ٚصٛة رٌه ػٍٟ ثٓ أثٟ غبٌت ٌُٙ، ٚاػززس ئ١ٌٗ وً ٚاؽذ ُِٕٙ ثؼزس لجٍٗ ِٕٗ. اٌّمبِبد،

أٞ « فأصٍؾٛا ث١ّٕٙب ثبٌؼذي»أٞ فاْ سعؼذ « فاْ فبيد». أٞ رشعغ ئٌٝ وزبثٗ« ئٌٝ أِش  

ئْ ». ألغطٛا أٞ اػذٌٛا: ٚل١ً. ألغطٛا أ٠ٙب إٌبط فال رمززٍٛا« ٚألغطٛا». اؽٍّّٛ٘ب ػٍٝ اإلٔصبف

 .أٞ اٌؼبد١ٌٓ اٌّؾم١ٓ«   ٠ؾت اٌّمغط١ٓ

ال رخٍٛ اٌفئزبْ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ فٟ الززبٌّٙب، ئِب أْ ٠مززال ػٍٝ عج١ً اٌج ٟ ِّٕٙب ع١ّؼب أٚ : لبي اٌؼٍّبي

 .ال

  

فبٌٛاعت فٟ رٌه أْ ٠ّشٟ ث١ّٕٙب ثّب ٠صٍؼ راد :ئرا وبْ االلززبي ػٍٝ عج١ً اٌج ٟ ِّٕٙب ع١ّؼب. 1

 .فاْ ٌُ ٠زؾبعضا ٌُٚ ٠صطٍؾب ٚألبِزب ػٍٝ اٌج ٟ ص١ش ئٌٝ ِمبرٍزّٙب. اٌج١ٓ ٠ٚضّش اٌّىبفخ ٚاٌّٛادػخ

أْ رىْٛ ئؽذاّ٘ب ثبغ١خ ػٍٝ اْلخشٜ، فبٌٛاعت أْ رمبرً فئخ اٌج ٟ ئٌٝ أْ رىف ٚرزٛة، فاْ فؼٍذ . 2

 .أصٍؼ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّج ٟ ػ١ٍٙب ثبٌمغػ ٚاٌؼذي

فاْ اٌزؾُ اٌمزبي ث١ّٕٙب ٌشجٙخ دخٍذ ػ١ٍّٙب ٚوٍزبّ٘ب ػٕذ أٔفغّٙب ِؾمخ، فبٌٛاعت ئصاٌخ اٌشجٙخ ثبٌؾغخ 

 .ا١ٌٕشح ٚاٌجشا١٘ٓ اٌمبغؼخ ػٍٝ ِشاشذ اٌؾك

 فاْ سوجزب ِزٓ اٌٍغبط ٌُٚ رؼّال ػٍٝ شبوٍخ ِب ٘ذ٠زب ئ١ٌٗ ٚٔصؾزب ثٗ ِٓ ارجبع اٌؾك ثؼذ ٚظشؽٗ ٌّٙب 

 .ٚ  أػٍُ. فمذ ٌؾمزب ثبٌفئز١ٓ اٌجبغ١ز١ٓ
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ٚػٍٝ . فٟ ا٠٢خ د١ًٌ ػٍٝ ٚعٛة لزبي اٌفئخ اٌجبغ١خ اٌّؼٍَٛ ث ١ٙب ػٍٝ اإلِبَ أٚ ػٍٝ أؽذ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ

ٌٚٛ وبْ لزبي . « لزبي اٌّإِٓ وفش»: فغبد لٛي ِٓ ِٕغ ِٓ لزبي اٌّإ١ِٕٓ، ٚاؽزظ ثمٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌغالَ

: اٌّإِٓ اٌجبغٟ وفشا ٌىبْ   رؼبٌٝ لذ أِش ثبٌىفش، رؼبٌٝ   ػٓ رٌه ٚلذ لبرً اٌصذ٠ك سظٟ   ػٕٗ

، ٚال ٠غٙض ػٍٝ عش٠ؼ، ٌُٚ رؾً أِٛاٌُٙ،  ُِمٛيٍّ ِٓ رّغه ثبإلعالَ ٚاِزٕغ ِٓ اٌضوبح، ٚأِش أال ٠زجغ 

 .ثخالف اٌٛاعت فٟ اٌىفبس

٘زٖ ا٠٢خ أصً فٟ لزبي اٌّغ١ٍّٓ، ٚاٌؼّذح فٟ ؽشة اٌّزأ١ٌٚٓ، : لبي اٌمبظٟ أثٛ ثىش ثٓ اٌؼشثٟ

: ٚػ١ٍٙب ػٛي اٌصؾبثخ، ٚئ١ٌٙب ٌغأ اْلػ١بْ ِٓ أً٘ اٌٍّخ، ٚئ٠ب٘ب ػٕٟ إٌجٟ صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ ثمٌٛٗ

٠خشعْٛ ػٍٝ خ١ش فشلخ أٚ ػٍٝ »: ٚلٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌغالَ فٟ شأْ اٌخٛاسط. « رمزً ػّبسا اٌفئخ اٌجبغ١خ»

ٚوبْ . « رمزٍُٙ أٌٚٝ اٌطبئفز١ٓ ئٌٝ اٌؾك»: ، ٚاٌشٚا٠خ اْلٌٚٝ أصؼ، ٌمٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌغالَ« ؽغ١ٓ فشلخ

فزمشس ػٕذ ػٍّبي اٌّغ١ٍّٓ ٚصجذ ثذ١ًٌ اٌذ٠ٓ أْ ػ١ٍب . اٌزٞ لزٍُٙ ػٍٟ ثٓ أثٟ غبٌت ِٚٓ وبْ ِؼٗ

سظٟ   ػٕٗ وبْ ئِبِب، ٚأْ وً ِٓ خشط ػ١ٍٗ ثبؽ ٚأْ لزبي ٚاعت ؽزٝ ٠فٟي ئٌٝ اٌؾك ٠ٕٚمبد ئٌٝ 

: اٌصٍؼ، ْلْ ػضّبْ سظٟ   ػٕٗ لزً ٚاٌصؾبثخ ثشآي ِٓ دِٗ، ْلٔٗ ِٕغ ِٓ لزبي ِٓ صبس ػ١ٍٗ ٚلبي

ال أوْٛ أٚي ِٓ خٍف سعٛي   صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ فٟ أِزٗ ثبٌمزً، فصجش ػٍٝ اٌجالي، ٚاعزغٍُ 

 .ٌٍّؾٕخ ٚفذٜ ثٕفغٗ اْلِخ

ِٚٓ اٌؼذي فٟ صٍؾُٙ أال ٠طبٌجٛا ثّب عشٜ ث١ُٕٙ ِٓ « فاْ فبيد فأصٍؾٛا ث١ّٕٙب ثبٌؼذي»: لٌٛٗ رؼبٌٝ

ٚ٘زا أصً . ٚفٟ غٍجُٙ رٕف١ش ٌُٙ ػٓ اٌصٍؼ ٚاعزششاي فٟ اٌج ٟ. دَ ٚال ِبي، فأٗ رٍف ػٍٝ رأ٠ًٚ

 .فٟ اٌّصٍؾخ

ئْ ؽىّخ   رؼبٌٝ فٟ ؽشة اٌصؾبثخ اٌزؼش٠ف ُِٕٙ ْلؽىبَ لزبي أً٘ اٌزأ٠ًٚ، ئر وبْ أؽىبَ لزبي أً٘ 

ئرا خشعذ ػٍٝ اإلِبَ اٌؼذي خبسعخ .اٌششن لذ ػشفذ ػٍٝ ٌغبْ اٌشعٛي صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚفؼٍٗ

ثبغ١خ ٚال ؽغخ ٌٙب، لبرٍُٙ اإلِبَ ثبٌّغ١ٍّٓ وبفخ أٚ ِٓ ف١ٗ وفب٠خ، ٠ٚذػُٛ٘ لجً رٌه ئٌٝ اٌطبػخ 

ٚال ٠مزً أع١شُ٘ ٚال ٠زجغ ِذثشُ٘ ٚال . ٚاٌذخٛي فٟ اٌغّبػخ، فاْ أثٛا ِٓ اٌشعٛع ٚاٌصٍؼ لٛرٍٛا

ٚئرا لزً اٌؼبدي اٌجبغٟ، أٚ اٌجبغٟ اٌؼبدي ٚ٘ٛ . ٠زفف ػٍٝ عش٠ؾُٙ، ٚال رغجٟ رساس٠ُٙ ٚال أِٛاٌُٙ

ِٚب .ئْ اٌؼبدي ٠شس اٌجبغٟ، ل١بعب ػٍٝ اٌمصبص: ٚل١ً. ٚال ٠شس لبرً ػّذا ػٍٝ ؽبي. ١ٌٚٗ ٌُ ٠زٛاسصب

ٌٍٚشبفؼٟ . ٠عّْٕٛ: ٚلبي أثٛ ؽ١ٕفخ. اعزٍٙىٗ اٌج بح ٚاٌخٛاسط ِٓ دَ أٚ ِبي صُ ربثٛا ٌُ ٠إاخزٚا ثٗ

 .ٚعٗ لٛي أثٟ ؽ١ٕفخ أٔٗ ئرالف ثؼذٚاْ ف١ٍضَ اٌعّبْ. لٛالْ

 ٚاٌّؼٛي أْ اٌصؾبثخ سظٟ   ػُٕٙ فٟ ؽشٚثُٙ ٌُ ٠زجؼٛا ِذثشا ٚال رففٛا ػٍٝ عش٠ؼ ٚال لزٍٛا 

٠ب ػجذ   »: لبي إٌجٟ صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ: ٚلبي اثٓ ػّش.أع١شا ٚال ظّٕٛا ٔفغب ٚال ِبال، ُٚ٘ اٌمذٚح

ال ٠غٙض ػٍٝ عش٠ؾٙب »: فمبي.   ٚسعٌٛٗ أػٍُ: ؟ لبي« أرذسٞ و١ف ؽىُ   ف١ّٓ ث ٝ ِٓ ٘زٖ اْلِخ

٘زا وٍٗ ف١ّٓ .فأِب ِب وبْ لبئّب سد ثؼ١ٕٗ. « ٚال ٠مزً أع١ش٘ب ٚال ٠طٍت غٍت ٘بسثٙب ٚال ٠مغُ ف١ئٙب

ئْ وبٔذ اٌجبغ١خ ِٓ لٍخ اٌؼذد ثؾ١ش ال ِٕؼخ ٌٙب : ٚروش اٌضِخششٞ فٟ رفغ١شٖ. خشط ثزأ٠ًٚ ٠غٛؽ ٌٗ

ظّٕذ ثؼذ اٌف١ئخ ِب عٕذ، ٚئْ وبٔذ وض١شح راد ِٕؼخ ٚشٛوخ ٌُ رعّٓ، ئال ػٕذ ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ 

ٚأِب لجً اٌزغّغ ٚاٌزغٕذ أٚ ؽ١ٓ رزفشق ػٕذ . سؽّٗ   فأٗ وبْ ٠فزٟ ثأْ اٌعّبْ ٠ٍضِٙب ئرا فبيد

ٚاٌؼّذح ٌٕب ِب لذِٕبٖ ِٓ أْ اٌصؾبثخ سظٟ   . ٚظغ اٌؾشة أٚصاس٘ب، فّب عٕزٗ ظّٕزٗ ػٕذ اٌغ١ّغ

 .ػُٕٙ، ٌّب أٔغٍذ اٌفزٕخ ٚاسرفغ اٌخالف ثبٌٙذٔخ ٚاٌصٍؼ، ٌُ ٠ؼشظٛا ْلؽذ ُِٕٙ فٟ ؽىُ

ال ٠غٛص أْ ٠ٕغت ئٌٝ أؽذ ِٓ اٌصؾبثخ خطأ ِمطٛع ثٗ، ئر وبٔٛا وٍُٙ اعزٙذٚا ف١ّب فؼٍٖٛ ٚأسادٚا   

ػض ٚعً، ُٚ٘ وٍُٙ ٌٕب أئّخ، ٚلذ رؼجذٔب ثبٌىف ػّب شغش ث١ُٕٙ، ٚأال ٔزوشُ٘ ئال ثأؽغٓ اٌزوش، ٌؾشِخ 

٘زا ِغ . اٌصؾجخ ٌٕٟٚٙ إٌجٟ صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ ػٓ عجُٙ، ٚأْ   غفش ٌُٙ، ٚأخجش ثبٌشظب ػُٕٙ
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ِب لذ ٚسد ِٓ اْلخجبس ِٓ غشق ِخزٍفخ ػٓ إٌجٟ صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ أْ غٍؾخ ش١ٙذ ٠ّشٟ ػٍٝ ٚعٗ 

ٚوزٌه ٌٛ وبْ ِب خشط . اْلسض، فٍٛ وبْ ِب خشط ئ١ٌٗ ِٓ اٌؾشة ػص١بٔب ٌُ ٠ىٓ ثبٌمزً ف١ٗ ش١ٙذا

ئ١ٌٗ خطأ فٟ اٌزأ٠ًٚ ٚرمص١شا فٟ اٌٛاعت ػ١ٍٗ، ْلْ اٌشٙبدح ال رىْٛ ئال ثمزً فٟ غبػخ، فٛعت ؽًّ 

. ِّٚب ٠ذي ػٍٝ رٌه ِب لذ صؼ ٚأزشش ِٓ أخجبس ػٍٟ ثأْ لبرً اٌضث١ش فٟ إٌبس. أِشُ٘ ػٍٝ ِب ث١ٕبٖ

ٚئرا وبْ وزٌه فمذ . « ثشش لبرً اثٓ صف١خ ثبٌٕبس»: عّؼذ سعٛي   صٍٝ   ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠مٛي: ٚلٛي

صجذ أْ غٍؾخ ٚاٌضث١ش غ١ش ػبص١١ٓ ٚال أص١ّٓ ثبٌمزبي، ْلْ رٌه ٌٛ وبْ وزٌه ٌُ ٠مً إٌجٟ صٍٝ   

ٚوزٌه ِٓ لؼذ غ١ش ِخطئ فٟ . ٌُٚ ٠خجش أْ لبرً اٌضث١ش فٟ إٌبس. « ش١ٙذ»: ػ١ٍٗ ٚعٍُ فٟ غٍؾخ

ٚئرا وبْ وزٌه ٌُ ٠ٛعت رٌه ٌؼُٕٙ ٚاٌجشايح ُِٕٙ ٚرفغ١مُٙ، . ثً صٛاة أساُ٘   االعزٙبد. اٌزأ٠ًٚ

ٚلذ عئً ثؼعُٙ ػٓ اٌذِبي . ٚئثطبي فعبئٍُٙ ٚعٙبدُ٘، ٚػظ١ُ غٕبئُٙ فٟ اٌذ٠ٓ، سظٟ   ػُٕٙ

رٍه أِخ لذ خٍذ ٌٙب ِب وغجذ ٌٚىُ ِب وغجزُ ٚال رغأٌْٛ ػّب وبٔٛا »: اٌزٟ أس٠مذ ف١ّب ث١ُٕٙ فمبي

رٍه دِبي غٙش   ِٕٙب ٠ذٞ، فال أخعت : ٚعئً ثؼعُٙ ػٕٙب أ٠عب فمبي. « 141: اٌجمشح« »٠ؼٍّْٛ

لبي اثٓ . ٠ؼٕٟ فٟ اٌزؾشص ِٓ اٌٛلٛع فٟ خطأ، ٚاٌؾىُ ػٍٝ ثؼعُٙ ثّب ال ٠ىْٛ ِص١جب ف١ٗ. ثٙب ٌغبٟٔ

ئْ عج١ً ِب عشد ث١ٓ اٌصؾبثخ ِٓ إٌّبصػبد وغج١ً ِب عشٜ ث١ٓ : ِٚٓ أصؾبثٕب ِٓ لبي: فٛسن

ئخٛح ٠ٛعف ِغ ٠ٛعف، صُ ئُٔٙ ٌُ ٠خشعٛا ثزٌه ػٓ ؽذ اٌٛال٠خ ٚإٌجٛح، فىزٌه اْلِش ف١ّب عشٜ ث١ٓ 

 .اٌصؾبثخ


