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: خالصح

 .ْرا انثحث ٚثحث فٙ حكى انًصافحح عُد انًفازقح

  انًصافحح عُد انًفازقح:انكهًاخ انًفراحٛح

I. انًقديح 

انًصافحح عُد انهقاء سُح، ٔيا حكًٓا عُد انًفازقح؟ ْٔرا انثحث ٚأذٙ ُْا نٛجٛة عٍ 

 .ْرا انرساؤل

II. انًقانح يٕضٕع  

 

  انًفازقح عُد انًصافحح
 

ٌّ انًصافحح عُد انهقاء ُسُّح، ٔذنك عهٗ يا اذّضح فًٛا سثق، ْٔٙ عُد : انًقّسز أ

ٌّ دزجرٓا فٙ انًشسٔعٛح ٔانطهة أقمُّ يٍ انحاصهح عُد انهقاء . انًفازقح يشسٔعح، غٛس أ

ٌّ انًصافحح عُد انًفازقح أْدَٗ ُزذثحً يٍ َيثٛهرِٓا عُد انهقاء: أ٘ فقد زٖٔ انرسير٘ عٍ . أ

كاٌ زسٕل هللا ص إذا ٔدَّع زُجالً أخر تَٛدِ، فال َٚدُعٓا حرٗ )) : عثد هللا تٍ عًس ب قال

ٌَ انّسجم ْٕ ََٚدُع َٚد انُثٙ ص، ٔٚقٕل دُع هللا دَُٚك ٔأياََرَك ٔآِخس عًهِك: "ٚكٕ ْٕ ،   ((اسرَ

ٌّ اتٍ عًس أخر تٛد قزعح عُد ٔداعّ ٔقال: ٔفٙ زٔاٚح اإلياو أحًد أسرِٕدع هللا ِدَُٚك : "أ

.  (1)"ٔأياََرَك ٔخٕاذٛى أعًانك

ٔفٙ ْرا . فٓرا انحدٚث ٚدّل دالنح ٔاضحح عهٗ يشسٔعٛح انًصافحح عُد انًفازقح

إٌ انًصافحح : "فقٕل تعضٓى": "سهسهح األحادٚث انصحٛحح"ٚقٕل انشٛخ األنثاَٙ فٙ 

ا ال ْٔجّ نّ"عُد انًفازقح تْدعح ًّ ٌّ انٕاقف عهٗ األحادٚث انٕازدج فٙ . ، ي َعى، إ

ٌّ انًصافحح انثاَٛح نٛسد  انًصافحح عُد انًفازقح َٔيٍ كاٌ فقَّٛ انُفس ٚسرُرج يٍ ذنك أ

انرٙ : ٚعُٙ–فٙ انسذثح؛ فاألُٔنٗ ُسُّح ٔاألخسٖ - عُد انهقاء: ٚعُٙ–يشسٔعّٛرُٓا كاألٔنٗ 

. (2)"ٔأّيا أَٓا تدعح فال. يسرَحثّح- عُد انًفازقح

انًصافحح عُد انًفازقح، ذحقٛقاً نًسهك انرّٕاصم تٍٛ : ٔفٙ ْرا، فانًسرحةّ 

انًرصافحٍٛ يٍ انًسهًٍٛ عُد انًفازقح تُٛٓى، ٔإشعازاً تدٔاو األُنفح ٔانحة، ٔدفعاً 

ا . ذصافحٕا، ٚرْة انِغمّ )) : ٔفٙ األثس. ندٔاعٙ انقطٛعح ٔيسانك انغمِّ ٔانشحُاء ْٔ ٔذٓاَد

  ((ذحاتُّٕا، ٔذرْة انشحُاء
(3). 
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