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   مىاوع التقريب بيه المسلميه....

قالىا في 
التقريب 
والىحدة

 أ.وبيل اليعقىبي

 باحث ومفكر إسالمي مه ايران

 

 

 

 مىاوع التقريب بيه المسلميه

بىادر الفرقت في التاريخ وأثرها على التقريب بيه 

 المسلميه

 
إّٓ بووٜر ز رٍقسمووت ٛرٖاالووس ربيووخ   بوو٢ٔ 

مع أًٛ فند ٛرٚد رٍٖب٠، ف٠  ثرٍْع٢َْٔ ٕشأ

ف٠  خ٢ٔ  ر٠ رٍنب٢َ ب٢ٔ فس ٖافس  ظ ُح َٞ  رإل ر

٢ج ّاء رٍْ صؽَل د ٠ٖ رٍْ غصٛة ب ف٠  ع٢ع  س١

: ١ووا  ٍَْٚووايس١ٔا ٕٛووا ٝ رٍْٚووايسٟٕووا ٝ 

صازٟ ١ا رألٕ صاز:  ف٠ ا ٍألٕ ياء  ْا  ذد١ث: ى رٍ

ىٖا ف٠  :رٔ يابس بٔ ربدهللا زظ٠ هللا رٖ٘ ماً»

ّٔ ٛغص ي ً  ٚايس١ٔ ز ّٔ رٍْ يٌ  عع ز ة.. في

ماً  صاز، ٛ ١ا ٍألٕ صازٟ  ناً رألٕ صاز ف رألٕ

عْع ٚايس١ٔ، ف ١ا ٍَْ ٚايسٟ  ظًٜ هللا رٍْ ٍو ز  ذ

١ا  ماٍٜر:  ٢ت،  رٜٝ رٍجاَٙ باً   ّا  ناً:  ف

 ّٔ ي ً  ٚايس١ٔ ز ّٔ رٍْ يٌ  عع ز ظًٜ هللا ى ز
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ٙا فئّٕ  ناً:  رٜ صاز، ف ٖت...رألٕ «ٚا ّٖخ
(ٔ) 

ٛىووا ث أٓ حنووع رٍقخٖووت، ٛموواً أدوود ز ٛض 

ِئٔ زََّيْعَٖا إٍٞ }: «ربد هللا بٔ أب٠»رٍْٖافن٢ٔ  ٍَ

ص   ِْسَيَّ رألََر ٢ُخ َِٖت ٍَ َِْد١ {َِّْٖٚا رألََذًَّ  رٍْ
(ٕ)

ٛأيْد  ،

 .بذيْخ٘ رٍٖب٠ رٍقخٖت

ب٠ ىآ رٍٖ ند  عِ  )ص(ٍ ٚد١ذ ف٠ ر خ    ٗ، رٍ

 ّّ ا باإلال ح ب٢ٔ رٍْخخاال٢ْٔ أٛ باٍنعاء أٛ إ

 )ص(ٗٛىآ إٕياز، ب٠ٖٚ رٍٖاض رٔ ٙرر ربيخ  

أٛ ّٜمقوو٘ ّوؤ رٍخوو   ١ْ ووٌ رٖوود رٍصووذابت 

ف٢ٖنا  رٍْؤّٔ ٍٚرر رٍذيِ  ،رٍْٜمف رٍشسر٠

ع ّسض. ١ٛ ب٘  ف٠ مَ ٍرٟ  ٖافل أٛ ر ٖ٘ رٍْ سض ر

فَِ ١ئ أدد بْيإت  )ص(أّا بعد ٛفاة رٍٖب٠

 ألّٓ  ؛دخووٞ حصووقٜ رٍنَووٜه ٍذيْوو٘ )ص(رٍٖبوو٠

عن٢قت أٛ  ف٠ رٍ ظٜرًء  ق٢ٔ  صذابت رٍْخخَ رٍ

غ٢سٙا، ٍِ ١يٜٕٜر ١سٛٓ شسر٢ت ّؽَنت ٍْٜمف 

ْا رٍشسر٢ت ألدياُ رإلظ ُ ف ٓ ّٔ رٍصذابت ٛإّٕ 

١خخَقٜٓ ف٠ رٍعَِ بٚا  ٕٛصٜص رٍشس١عت رٍخ٠

ٍو ذٜ ذ ٚا ٕٛ ٍررٛفْٚ عد ٍىآ  ؛ ٛ يخ   ب  

رإلظ ٢ّت  ترألّّ  د٢اة رَٞىب٢س أثس  )ص(رٍٖب٠

عازٟ، عخنبَٚا رٍذ ٚد  ّٛ ف٠ ر يخ    يط رب بع

  ٘.بْٜمق ىآ ١ُذعِرٍرٟ  )ص(رٍٖب٠

فت،  ٚد رٍخ  ف٠ ر شناك  مت ٛرٍ ظبب رٍقس ّّا  أ

٢ا ظ٢اظت رٍدٕ ٍَخٜض ف٠ ّجاً فند ٕشأ ٕخ٢جت

ٍد١ٔ شؤٛٓ ر ظت  ّٔ  ،ٛدسر ١د  دج رٍعد مد ؼس ٛ
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شائيت  ظئَت رٍ ّٔ رأل َت  شاىٌ ٛيْ ٙرر رٍْ ف٠ 

رٍْجوواً، د٢ووث ريخَووف رٍْعووَْٜٓ دووًٜ ىووٜٓ 

ي فت هللا ف٠ رألزض أُ ي فت زظًٜ هللا ف٠  ؛رٍخ فت

ٌٙ ٛي فت يْار٢ت أُ فس ١ت؟ ٠ٙ ٌٙ ؟ أٛ ديْ٘

ٍد٢ٕا؟ ظت ر ٍد١ٔ أُ بع٢ا شؤٛٓ ر ٠ٖ ب ّٔ  حعخ ٛ

ي ف٠  دزٜٙ رأل عَْٜٓ  َف رٍْ ْا ريخ فت؟ ى ٍَخ 

 .أّس رٍشٜزٝ ٛرٍب٢عت ٛشسٛغ رإلّاّت

الذ٢ًا إذر بن٠ ف٠  رئسة ١عخبس ربيخ    ّٓ إ

رٍعَِ ٛربيخٚا ، أّا إذر ىآ ربيخ   ؼس١نًا 

عِٚ  ٢س بع ٖاشرِٚ ٛحيق ع٢َْٔ ٛح قسك رٍْ ٍخ

بععووًا أٛ حبوود١ع بععووِٚ بععووًا فئٕوو٘ ١صووبخ 

رَٞ ر٢َْت حذن٢ل  ، ١ٛخسه أثسًر ظَب٢اً ّرّّٜاً 

 رٍٜددة رإلظ ٢ّت، ٛرٍخنس١ب ب٢ٔ رٍْع٢َْٔ.

ٕٖووصرم ّوؤ ب أٓ بٖوواًء رَووٞ ذٍووو، ١جووب 

 ،ربيخ فوواث رٍقيس١ووت ٛرٍقن٢ٚووت ٛرٍع٢اظوو٢ت

صذابت ٚد رٍ ف٠ ر ددثج  خ٠  ٖا أٓ  ،رٍ بٌ ر٢َ

ٚد   عت ب فاث ذز١ ٙرٗ رٍخ  خر  ْٔ ١ّخ ٖصرم ّ ٕ

حقخ٢ووج ٛدوودة رٍْعوو٢َْٔ، ٛرسمَووت بسٕوواّم 

 س١ب ب٢ِٖٚ.رٍٜددة ٛرٍخن

 

 العصبياث الجاهليت

٢ت،  خائم رٍذخْ ّٔ رٍٖ بس  صب٢ت حعخ إَّٓ رٍع

رٍخ٠ حبسش ٕخ٢جت ٍٜيٜ  رٍخؽّس  ٛرٍغَٜ ب٢ٔ 

 ّٔ  ٠ٙ قت، ٛ ظ ٢ّت رٍْخخَ ئف رإل ظاغ رٍؽٜر أٛ
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أشووّد رٍعٖاالووس رٍخوو٠ حووؤ ٟ إٍووٞ رٍخٖوواش  

 ٛرٍقسمت.

رٔ حيق٢ووس تٛىْووا ٕٚووج رٍشووس١عت رإلظوو ٢ّ

رٔ ٚج  ع٢َْٔ، ٕ صبرٍ رٍْ ٍرٟ رٍ خع جا٠َٙ ر

رإلظ ٢ّت  جْاراث١ؤّ ٟ إٍٞ حجاٌٙ رٍؽٜرئف ٛرٍ

ٚا  ص ب خ٠ ١خ٢ّْ عَٜى٢اث رٍ ّٔ رٍ يسٝ؛ ألَّ٘  رأل

عاٍٞ:  ماً ح قاز؛  ُسٛر ﴿رٍي ٌَ رَِّر١َٔ َىَق ِإْذ َيَع

َجا٢ََِِّٙتِ  َذ٢ََِّْت َد٢ََِّْت رٍْ ﴾ِف٠ ُمَُِٜبُِِٚ رٍْ
(ٖ)

. 

إّٓ أِٙ رٍعٜرٌّ رٍخ٠ حؤ ٟ إٍٞ شز  برٛز 

قت أٛ د٢َّْت  ْٞ ٍؽائ ب رألر ٢ت، رٍخعّص رٍجاَٙ

ْاء ّرٙب، أٛ  ّع ربٕخ ياص،  رسك  ٢ت أٛ  ٍنّٜ

٢ت  أّٓ  ٍ٘ مّٜ ٢ٍط  ىٜىب٠  را٠ٍْ   ٔ١ ظ ُ   رإل

ي٢ْووع بنووا  ١ٖخشووس فوو٠  ّٗع٢ٖووت، بووٌ حجوود

، ١ٛيخعب ىٌ ١ُٜ إٔصازًر يد ًر ّٜٛرمع رٍعاٍِ

 .يد١دة

شيَت إَّٓ  بس ّ عسك، حعخ ٢ت ٛرٍ ب ٍَنّٜ رٍخعّص

ّٔ  د٢ث ١خعّصب رٍي ٢س١ْت، رٍند اىٌرٍْش ّٔ

 خ٘ ١ٛخجاٌٙ رٍن٢ّٜاث رأليسٝ.رٍٖاض إٍٞ م٢ّٜ

ىآ ند  دٜٓ  ٍ الًا ١ؽس ن٢٢ّٜٔ يصٜ غ ة رٍ

 ٔ١ رٔ   بد١ٌ  ْاء  ٢ت ىإخ ٢ت رٍعسب رٍنّٜ

ظ ُ،  عسه  أّٓ  ّعرإل عاه ٍَ جس  ربٕخ عد ّ ب ١ُ

ٚا  بد١ ً  عبت ٍ ٙرٗ ٕ ٕج  ظ ُ، ٛإٓ ىا رٔ رإل

ٚا،  عَٚا ّٛيإخ شيَت ٛف ْرٍْ جسّ ب ٔب حي ْ  
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ْاء شيَت أٓ  ،ربٕخ ٙرررٍْ شّيٌ  ْاء  ١ُ ربٕخ

رَٞ دعاه ربٕخْاء رألال٠َ ٛرٍٜبء حعّصبًا أرْٞ 

  .ٍَْٛؤ٢ّٖٔ )ص(رألال٠َ هلل ٍٛسظٍٜ٘

ب ظ٢س ّٔ ربٕخْاء إٍٞ رٍنُٜ أٛ رٍنب٢َت 

أٛ رٍشووعب بْووا ٙووٜ رٕخْوواء؛ ألّٓ هللا ظووبذإ٘ 

عاٍٞ  ٖاٛح ّخٔ ر٢َ ٍو مد ر ناً: ف٠ ذ ، ف

﴿ َٖ اَزُفٜرََٛيَعَْ ٌَ ٍَِخَع ُُعًٜبا ََٛمَباِئ ﴾اُىِْ ش
(ٗ)

ْا إّٕ  

شيَت ب رٍْ ف٠ رٍخعّص  ْٔ ٢ت حي ٚرٗ رٍنّٜ ٍ ،

ظًٜ ماً رٍس ٚرر  ّٔ »: )ص(ٍٛ خ٠  ف٠ أّ بع  أز

، : رٍؽعٔ ف٠ رألٕعاهٍٔ ١درٜٙاأّس رٍجا٢َٙت 

عاه ٚا ٛبابد قايس ب «...ٛرٍخ
(٘)

شيَتف ،  اٍْ

َباؼووٌ ٛرٍْٖووافسة ٍرٍٖصووسة  ٕايْووت روؤ

قايسة ٛرٍ ذبّ ٛرٍْ ٙاة، ٛرٍ ٍبغط ٛأٓ  ْبا ٛر

جد  ٍٜبء، فخ ّت ر ٠ٙ ر  ش٢اء  ٙرٗ رأل يٜٓ  ح

رٍٜردد ١ععٞ إٍٞ حنس١ب ّٔ ىإٜر ّٔ مب٢َخ٘ 

ي٢ْع رٍشؤٛٓ؛ ّْا ١ؤ ٟ إٍٞ ٕشٜء ٕٜ  ّٔ ف٠ 

قاث جاٛشرث ٛرٍخذاٍ عاه  رٍخ َٞ د َت ر ٍنب٢

خدُ  حدرر٢اث ب ح  ٍٞ ع٠ إ يسٝ، ١ٛق َت أ مب٢

  رٍذعازة رإلظ ٢ّت.

ف٠ َّف  مد  إّٓ رٍخخ ظ ٢ّت  عازة رإل ىب رٍذ ز

ب٢ٔ رٍ ١ل  رٔ رٍخقس ئف  ْررٙب١ٖجِ  ٛرٍؽٜر

رإلظ ٢ّت، د٢ث ١َعب ٙرر رٍعاٌّ  ٛزًر ىب٢سًر 

ع٢َْٔ؛ ب٢ٔ رٍْ شخج  مت ٛرٍخ ثازة رٍقس  ف٠ إ
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 ّٔ  ُٜ١ ف٠  ٕج  خ٠ ىا ٢ت رٍ ْررٙب رٍقنٚ ىاٍ

ّاء،  عببٚا   ظاٍج ب صّٜت ٛ ظببًا ٍَخ ١اُ  رأل

أٛرالس، بٌ زبْا ىإج ٛمؽعج بعببٚا أزداُ ٛ

ردرء  خديٌ رأل الت ٍ ماث فس ّٔ رألٛ مج  ف٠ ٛ

 ٛظسبِٚ ب   رٍْع٢َْٔ. 

ٛبعث  رإلظ ُ زدْت إٔصٍٚا هللا رَٞ ربا ٗ، ّٓ إ

عع ظٜبً ١ ٢ِٖٚ ز غ ً ب السِٙ ٛرأل خ٠  رِٖٚ إ رٍ

،ِٚ٢َ ٢ت،  ر ٢ت رٍجاَٙ َٜبِٚ دْ ّٔ م خسج  ١ٛ

١ٛجعٌ ف٠ مَٜبِٚ رٍْٜ ة ٛرٍْذّبت ٛرٍسدْت. 

ّٓ أفعٌ رٍعبٌ ٍَخذسز ّٔ ئٍو، فبٖاء رَٞ ذ

ظاض  َٞ أ ظ ُ ر با ا رإل عو بْ صب٢ت، رٍخْ رٍع

ّبا ا رٍعْاء رٍنائْت رَٞ رٍعدً، ٛردُ ٙعِ 

دنووٜك ر٣يووس١ٔ رَووٞ أظوواض أٟ رٖووٜرٓ ّوؤ 

رٍعٖووا١ٛٔ رٍخوو٠ حووديٌ فوو٠ إؼوواز رٍعصووب٢ت 

رٍْٖاف٢ت إلماّت دّل هللا ٛزظٍٜ٘، ٛرٍْإعت ّٔ 

 شسك ٛٛظاء.بٖاء دعازة إظ ٢ّت ذرث ّعخنبٌ ّ

 

 التطّرف والغلى

ردُ »رٍخؽّس  ظد ربرخدرً: ألَّٓ ربرخدرً ٜٙ: 

رٍخؽووّس  أٛ رإلفووسرغ، ٛٙووٜ رٍخٜظووػ بوو٢ٔ 

«داٍخ٢ٔ
(ٙ)

ْت   َٜ»ٛىَ شب٢٘  «رٍغ  ٖٞ ٚا ّع ٍ

رإلفووسرغ، »، فٚوو٠ حعٖوو٠: «رٍخؽووّس »بْعٖووٞ 

«رٍخؽّس ، ٜٛٙ رٍْباٍغت ٛحجاٛش رٍذد
(7)

. 
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ّٔ بس  َٜ حعخ ؽّس  ٛرٍغ ظاٙسة رٍخ بسش  إَّٓ  أ

ظٜ ٚا ررٍ ظ ٠ّ؛ ألَّٕ ْع رإل ف٠ رٍْجخ عَب٢ت  ٙس رٍ

ّدراة ٍ ظخغ ً ّٔ مبٌ أردرء رإلظ ُ ٛحٜظ٢قٚا 

نُٜ  ٢ث ١ ظ ٢ّت، د عازة رإل ع٢سة رٍذ َت ّ ٍعسم

ببّث زٛح رٍخؽّس  ٛربٕذ٢اش ف٠ رٍبَدرٓ رألردرء 

مف  قت ّٜ ىٌ ؼائ خر  يٌ أٓ حخ ّٔ أ ظ ٢ّت؛  رإل

ٍ ١ؤ ٟ إ مد  يسٝ،  قت رأل ٖاٙط ٍَؽائ حأي٢م ّ  ٞ

ع ح  ظٌ ب ٢ت ٛرٍخٜ ٖت رٍؽائق ٖف ٕاز رٍقخ رٍع

بؽب٢عخ٘ رٌْ ّع أّٓ رٍذسه ٛرٍنخاً ٛرٍنخاً، 

عازٟ ٢س د ع٢سة غ نّدُ ّ دائ ً  ٛٓ ح نف  ؛ ألّٕ٘ ١

ض رٍذسٛه رٍخ٠ حعسَّ ت، ٍِٛ حئ رٍذعاز١ رألّّت

ف٠ رٚد  ظ ُ  ٚا رإل ٢ت )ص(رٍسظًٍٜ   ،إب دسٛه  فار

ِٚ ٛح ب٢ج ىَْت رظؽس ٍٚا رٍْعَْٜٓ ٍَدفا  رٔ إٔقع

 هللا ف٠ رألزض.

 ّوؤظوواٙسة ١عخبووس أ١عووًا رٍغَووٜ ىْووا أّٓ 

١ت ظٜرٙس رٍقيس فت  رٍ شرٍْٖذس خ٠ حٖ ف٠  أرٍ

٢ت ظاغ رٍد١ٖ ظاٙسة رألٛ ٙرٗ رٍ يرث  مد أ ٛ ,

شسٟ ظاغ  حعخ ب٢ٔ أٛ ٙا  ١د ظٜٚز ْع ١ٛخصر رٍْجخ

ظع، شيٌ ٛر ظ ٠ّ ب َٞ  رإل َت ر ظاٙسة  ي٢  ٠ٙ ٛ

١ِ ٍووِ دعووازحٖا رإلظوو ٢ّت؛ ألّٓ رٍنووسرٓ رٍيووس

ْت  عّسض ٍيَ َٜ»١خ نس «رٍغ يس١ِرف٠ رٍ  إب ٓ رٍ

ذد١ث٢ّسح ظ٢اك رٍ ف٠  ياءث  ٌٙ  رٔ ٔ, ٛ ٠ٚ أ ٕ

خاه ْا رٔ رٍي خآ ٙ ٍد١ٔ. ٛر١٣ ف٠ ر  َٜ  ؛رٍغ
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عاٍٞ ٍ٘ ح ٠ ﴿: مٜ َُْٜر ِف اهِ بَ َحْغ ِيَخ ٌَْٙ رٍْ ا َأ ١َ

َْع٢ُِخ  َْا رٍْ ذَلِّ إَِّٕ ْٜر َرََٞ هللاِّ ِإبَّ رٍْ ٍُٜ ِ ١ُِٖيِْ َٛبَ َحُن

 ٍٞ َٙا إ َنا ُ٘ أٍَْ ًُُٜ هللاِّ ََٛىََُِْخ َّْس١ََِ َزظ  ُٔ َٞ رْب ر٢ِع

 ُْٖ٘ ﴾َّْس١ََِ َُٛزٛحٌ ِّّ
(8)

ُمٌْ ١َا َأٌَْٙ ﴿ :ٛمٍٜ٘ حعاٍٞ؛ 

َذوولِّ َٛبَ  ِيَخوواهِ بَ َحْغَُووْٜر ِفوو٠ ِ ١ووُِٖيِْ غ٢َْووَس رٍْ رٍْ

ََ ْٜر  ٌُ ََٛأظ ِّٔ َمْب ََ ْٜر  ْد ظ ٍُْٜ َم َْٜٙرء َم ْٜر َأ َحخَّبُِع

﴾٢ًسر َٛظََ ْٜر َرٔ ظََٜرء رٍعَّب٢ٌِِ َى ِ 
(9)

. 

، خؽسة٠ٙ ّٔ رٍْعا٠ٕ رٍ ٛرٍغَٜ  اٍخؽسّ إذًر ف

ظٜرٙس ّٔ رٍ بت  ٛ ظ ُرٍغس١ حؤثس رٔ رإل  ٠ٚ ، ف

ظ ٢ّت، عازة رإل ع٢سة رٍذ ّ َٞ و ب ١خْعَّ  ظَبًا ر

 ّٔ ٚا إب  ب٘، ب َٞ مَ ُخِ ر َ٘، ٛي َٞ رن َب ر ُغ

 ،٢تم٢ْت إٕعإ فٜٚربرخدرً ٛرحّبع ٜٙرٗ، أّا 

 َّ عا٢ٕخِٚب ١خذ نٜر بئٕ ٍر١ٔ رزح ٚا إب ر  ٞ ب

   إٍٞ ّٖاشً رٍسفعت ٛرٍعْٜ رإلٕعا٠ٕ.

  ّعاٍجووت أظووباه رٍخؽووسّ  ٜرظووخ أَّٓ ّٛوؤ رٍ

رٍْٖاظب  ْٖارر٠ٍٙ رٍيق٢َت بوئ١جا   ٛرٍغَٜ

ٍرٟ ٢٘ ١ ر ٙس ف ٕاز ص   ٘٢ بٜ ف خدرً، ٛحخ ربر

رٍؽائق٢ووت رٍْخأيجووت ّوؤ يوورٛرث رٍخؽووّس  

ررخْا   ٍو ١خجَّٞ ف٠أَّٓ رٍعب٢ٌ ٍرٛ ٛرٍغَٜ،

رٍنائِ رَٞ دس١ت  ٛرٍخقاِٙ رٍذعازٟ رٍذٜرز

ب٢ٔ أفسر  رٍؽٜرئف رٍْخخَقت، ىْا  رٍخعب٢س

عاٍٞ:  ٍ٘ ح ف٠ مٜ َِب٢ٌِ َزبِّوَ ﴿ياء  ٍٞ ظ رْ ُ  إ

ِخ٠ ٠َِٙ  ُِٚ ِباٍَّ َذَعَِٖت ََٛيا ٍِْ َِْْٜرَظِت رٍْ ذِْيَِْت َٛرٍْ ِباٍْ
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   مىاوع التقريب بيه المسلميه....

﴾َأْدعَُٔ 
(ٔٓ)

ُبْسَٙإَُيِْ  ُمٌْ َٙاُحٜر﴿، ٛمٍٜ٘ حعاٍٞ: 

﴾ِإٓ ُىُٖخِْ اَلاِ ِم٢َٔ 
(ٔٔ)

 .  

بسّ  إّٓ  با ً رٍ عآ ح قسك ٛرإلد ٢ع رٍ  ب٢ٔ يْ

ئف  ظ ٢ّت،ٛرٍؽٜر يرٛز  رإل ٍرٟ ١عّْل  ٜٙ ر

، ٛياالت حَو ب٢ٔ رٍْع٢َْٔرٍخٜرالٌ رٍذعازٟ 

، فٖذٔ ٕسٝ رٍنسرٓ ّٛرٙب٢اً  رٍْخخَقت  ٢ٖ١اً 

رٍخذ٠َّ بصقاث  ٕذٜمد ٛي٘ رٍْع٢َْٔ  رٍيس١ِ

رإلدعووآ ّووع غ٢ووس رٍْٖخووسؼ٢ٔ فوو٠ ٛ رٍْووّٜ ة

دخٞ د٢ْٖا ىآ رٍْعَْٜٓ ، رٍعدٛرٓ ٛرإليسرُ

 ّٔ ٕاحِٚ  شسى٢ٔ ّٛعا ّع رٍْ ٖخِٚ  ف٠ أٛج ّذ

٢ت،  ِٚ رٍعدٛرٕ ٖدّا دْ ح ٍٞ ر ّس إ الٌ رأل ٛ

َب ١ََْٖٚاُىُِ ﴿ فناً حعاٍٞ:ّعازه دسب٢ت  ر٢ّت، 

 ِْ ٍَ ٍد١ِِّٔ َٛ ٠ ر اِحَُُٜىِْ ِف ِْ ١َُن ٍَ َِّر١َٔ   هللاَُّ رَِٔ ر

١ُخِْسُيووُٜىِ ِّّوؤ ِ ١َوواِزُىِْ َأٓ َحَبووس ُِْٛٙ َُٛحْنِعووُؽٜر 

ُْْنِعِؽ٢َٔ  ٢ِِْْٚ ِإَّٓ هللاََّ ١ُذِب  رٍْ ﴾إٍَِ
(ٕٔ)

. 

 الهىامش:

                                           

خبري: ج - 1 خبري، الب سلن،  161، ص4صحٍح الب صحٍح ه ؛ 
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