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طعاعٞ اٌّشغو١ٓ ذطإُ٘ س١ٍٕا فٟ ظٍُ ا١ًٌٍ : ))دض٠ث ٘ظا اٌثذث ٠ثذث فٟ—سالصح

. ((عٕض اٌغاعج

  .طعاعٞ اٌّشغو١ٓ ذطإُ٘ س١ٍٕا فٟ ظٍُ ا١ًٌٍ عٕض اٌغاعج ،دض٠ث: االفرراد١حاٌىٍّاخ 

 

I. اٌّمضِح 

 

.  ((طعاعٞ اٌّشغو١ٓ ذطإُ٘ س١ٍٕا فٟ ظٍُ ا١ًٌٍ عٕض اٌغاعج: ))دض٠ث اٌرعغف عٍٝ

 

II. اٌّماٌح ِٛضٛع 

 

 .اٌّشغو١ٓ فٟ طعاعٞ: اٌذض٠ث اٌثأٟ

طوغ اتٓ لر١ثح ٘ظا اٌذض٠ث، ثُ ٚجٗ ِا ذُٛ٘ ف١ٗ ِٓ : ٚجٗ اإلشىاي فٟ اٌذض٠ث

٠ا عسٛي هللا طعاعٞ اٌّشغو١ٓ : ع٠ٚرُ أْ اٌصعة تٓ جثاِح لاي: لاٌٛا: "اإلشىاي فماي

ع٠ٚرُ أٔٗ : لاٌٛا((. ُ٘ ِع آتائُٙ ِٓ آتائُٙ: ))ذطإُ٘ س١ٍٕا فٟ ظٍُ ا١ًٌٍ عٕض اٌغاعج؟ لاي

ئٔىاًعا  صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚسٍُ، فمرٍٛا إٌساء ٚاٌصث١اْ، فأٔىغ طٌه عسٛي هللا تعث سغ٠ح

١ٌس س١اعوُ طعاعٞ : ))لاي! ٠ا عسٛي هللا، ئُٔٙ طعاعٞ اٌّشغو١ٓ: شض٠ًضا؛ فماٌٛا َٚ أ

 ((. اٌّشغو١ٓ

ئٔٗ ١ٌس ت١ٓ : ٚٔذٓ ٔمٛي: "فٟ اٌجٛاب عٍٝ ٘ظا اإلشىاي -عدّٗ هللا-لاي 

ب تٓ جثاِح أعٍّٗ أْ س١ً اٌّس١ٍّٓ ذطإُ٘ فٟ ظٍُ ا١ًٌٍ اٌذض٠ث١ٓ اسرالف؛ ألْ اٌصع

ُ٘ ِٓ آتائُٙ؛ ٠غ٠ض أْ دىُّٙ فٟ اٌض١ٔا دىُ آتائُٙ، فاطا واْ ا١ًٌٍ : عٕض اٌغاعج فماي

ٚوأد اٌغاعج ٚٚلعد اٌفغصح فٟ اٌّشغو١ٓ، فال ذىفٛا ِٓ أجً األطفاي؛ ألْ دىُّٙ دىُ 

اٌذض٠ث اٌثأٟ عٍٝ اٌسغ٠ح لرٍُٙ إٌساء آتائُٙ ِٓ غ١غ أْ ذرعّضٚا لرٍُٙ، ثُ أٔىغ فٟ 

١ٌس س١اعوُ طعاعٞ اٌّشغو١ٓ: ))ٚاٌصث١اْ؛ ألُٔٙ ذعّضٚا طٌه ٌشغن آتائُٙ فماي َٚ ، ((أ

 ". ٠غ٠ض فٍعً ف١ُٙ ِٓ ٠سٍُ ئطا تٍغ ٠ٚذسٓ ئسالِٗ

ٚطوغ أٔٗ  ،طٌه اٌماضٟ أتٛ ٠عٍٝ ٚغ١غٖ: "لاي ش١ز اإلسالَ اتٓ ذ١ّ١ح

ِض ٚطائفح جؼِٛا أُٔٙ وٍُٙ فٟ اٌجٕح، ٚاسراع طٌه ِٕصٛص عٓ أدّض ٚ٘ٛ غٍط عٍٝ أح

ٌّا  صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚسٍُأتٛ اٌفغج اتٓ اٌجٛػٞ ٚغ١غٖ، ٚادرجٛا تذض٠ث ف١ٗ عؤ٠ا إٌثٟ 

: ٠ا عسٛي هللا، ٚأطفاي اٌّشغو١ٓ؟ لاي: عأٜ ئتغا١ُ٘ اٌش١ًٍ ٚعٕضٖ أطفاي اٌّإ١ِٕٓ ل١ً

 ".ٚأطفاي اٌّشغو١ٓ"

ٚال ٠ذىُ ٌّع١ٓ ُِٕٙ " أعٍُ تّا وأٛا عا١ٍِٓهللا : "ٚاٌصٛاب أْ ٠ماي ف١ُٙ 

تجٕح ٚال ٔاع، ٚلض جاء فٟ عضج أداص٠ث أُٔٙ ٠َٛ اٌم١اِح ٠إِغْٚ ٠ْٕٚٙٛ؛ فّٓ أطاع 

صسً اٌجٕح ِٚٓ عصٝ صسً إٌاع، ٚ٘ظا ٘ٛ اٌظٞ طوغٖ أتٛ اٌذسٓ األشعغٞ عٓ أً٘ 

 .اٌسٕح ٚاٌجّاعح

ٚاٌرى١ٍف ئّٔا ٠ٕمطع تضسٛي صاع اٌجؼاء ٚ٘ٝ اٌجٕح ٚإٌاع، ٚأِا عغصاخ 

ِٓ عته؟ ِٚا ص٠ٕه؟ ِٚٓ : اٌم١اِح ف١ّرذْٕٛ ف١ٙا وّا ٠ّرذْٕٛ فٟ اٌثغػر، ف١ماي ألدضُ٘

 .ٔث١ه؟

: أٔٗ لاي صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚسٍُٚلض ثثَد فٟ اٌصذ١خ ِٓ غ١غ ٚجٗ عٓ إٌثٟ 

١ٌرثع وً لَٛ ِا وأٛا ٠عثضْٚ، ف١رثع اٌّشغوْٛ : ٠ً٠رجٍٝ هللا ٌعثاصٖ فٟ اٌّٛلف ئطا ق))

آٌٙرُٙ ٚذثمٝ اٌّإِْٕٛ، ف١رجٍٝ ٌُٙ اٌغب اٌذك فٟ غ١غ اٌصٛعج اٌرٟ وأٛا ٠عغفْٛ، 

ف١ٕىغٚٔٗ، ثُ ٠رجٍٝ ٌُٙ فٟ اٌصٛعج اٌرٟ ٠عغفْٛ، ف١سجض ٌٗ اٌّإِْٕٛ ٚذثمٝ ظٙٛع 

، ٚاٌىالَ عٍٝ ٘ظٖ األِٛع ((إٌّافم١ٓ ومغْٚ اٌثمغ، ف١غ٠ضْٚ أْ ٠سجضٚا فال ٠سرط١عْٛ

 .أرٙٝ والِٗ". ِثسٛط فٟ غ١غ ٘ظا اٌّٛضع
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