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احلؿد هلل احلي افذي ٓيؿوت ، واجلن واإلكس 

يؿوتون،أمحده شبحوكه ظذ كعؿه افعظوم وآٓه اجلسوم، 

وأصفد أن ٓ إفه إٓ اهلل وحده ٓ رشيك فه واحٌد أحٌد ؾرٌد 

صؿد، وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشوفه خر افورى وأؾضل 

إكوم صذ اهلل ظؾقه وظذ آفه وصحبه افؽرام وشؾم تسؾقام 

وبعد ـثر إػ يوم افدين   
ؾؾؼد ـتبً هذه افورؿوت ردا ظذ من َؾِرح بؿوت بعض ؿودة 

أهل افسـي وبعض ظؾامئفم، وأطفر افشامتي؛ توضقحو حلؽم 

افشامتي،وافتعزيي، وؿد اكعؼد ظؼد هذه افورؿوت يف ثالثي 

فغي واصطالحًو، : تعريف افشامتي:مبوحٌ، وخومتي ، إول

. افثوين حؽم افشامتي ،افثوفٌ حؽم افتعزيي
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. جعريف انشماجة نغة واصطالحا: املبحث األول 
امتيُ : صؿً:ؿول اخلؾقل  :نغة: جعريف انشماجة-1 ؾرُح : افشَّش

ًُ  وؿد صؿً به . افعُدّو ببّؾقٍي تـزُل بؿعوديهِ  . صامتيً  يشؿ

ًَّش افعوضَس تشؿقتوً . وأصؿتُه اهلل بؽذا يرمحك : ؿؾً فه: وصؿَّش

ًُ . اهلل ًٌ فه: وافتَّششؿق ظوُء، وـل داع ٕحد بخر ؾفو ُمشؿِّ  افدُّ

() . 

: اصطالحا: جعريف انشماجة-2

اَمَتيُ :  افؼرضبي رمحه اهللؿول ورُ : افشَّش ُ  ِمنَ  َأَخوكَ  ُيِ قُى  بِاَم  افلُّ

ينِ  يِف  ادََْ وِئِى  ْكَقو افدِّ َميٌ  َوِهَي . َوافدُّ  .()َظـَْفو  َمـِْفيٌّي  حُمَرَّش

 : حكى انشماجة:املبحث انثاني
                                                           

فؾخؾقل ( صؿً) افعغ  بوب افشغ وافتَّشوء وادقم معفام ش ت م، ش م ت مستعؿالن ؾؼط مودة ()

، وجمؿل افؾغي ٓبن  (255 / 1)اف حوح توج افؾغي وصحوح افعربقي : ، ويـظر(247 / 6)افػراهقدي 

  .(511: ص) (صؿً )ؾورس، بوب افشغ وادقم ومو يثؾثفام، مودة 

 .(262 / 6)رشح ريوض اف وحلغ ٓبن ظثقؿغ: ، ويـظر(291 / 7)تػسر افؼرضبي ()
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. افشامتي بودسؾم حمرمي بوفؽتوب وافسـي

: من افؽتوب-1

َوَدَّشو َرَجَع ُموَشى إَِػ َؿْوِمِه َؽْضَبوَن َأِشًػو َؿوَل ): ؿول اهلل تعوػ-أ

َْفَواَح َوَأَخَذ  ْٕ ُؽْم َوَأْفَؼى ا بِْئَساَم َخَؾْػُتُؿويِن ِمْن َبْعِدي َأَظِجْؾُتْم َأْمَر َربِّ

وُدوا  ـَ ُه إَِفْقِه َؿوَل اْبَن ُأمَّش إِنَّش اْفَؼْوَم اْشَتْضَعُػويِن َو رُّ بَِرْأِس َأِخقِه ََيُ

َعْؾـِي َمَع اْفَؼْوِم افظَّشودِِغَ  ْ َ َٓ َْظَداَء َو ْٕ ًْ ِ َ ا . () (َيْؼُتُؾوَكـِي َؾاَل ُتْشِؿ

نَّش اهلل ؿول ظذ فسون هورون، وُٓتشؿً    أ:وجه اندالنة

 .إظداء، ؾدل ظذ أن افشامتي بودسؾم  حمرمي

ِذيَن  }: ؿول تعوػ-ب بُّوَن َأْن َتِشقَع اْفَػوِحَشُي يِف افَّش
ِذيَن ُُيِ إِنَّش افَّش

 َٓ ِخَرِة َواهللَّشُ َيْعَؾُم َوَأْكُتْم  ْٔ ْكَقو َوا آَمـُوا ََلُْم َظَذاٌب َأفِقٌم يِف افدُّ

 . (){ َتْعَؾُؿونَ 

                                                           

 .150:شورة إظراف، آيي ()

 .19:شورة افـور، آيي ()
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 اهلل بغَّش أن افذين ُُيبون أن تظفر افػوحشي  أن:وجه اندالنة 

يف ادممـغ وتشقع ، ُمعذبون ومعوؿبون،ؾدل ظذ أن افشامتي 

 .بودسؾم حمرمي

َبوُب َمَرِض افـَّشبِيِّ َصذَّش اهللُ َظَؾْقِه : ؿول افبخوري رمحه اهلل-ج

َم َوَوَؾوتِهِ  ُْم َمقُِّتونَ }: َوَؿْوِل اهللَّشِ َتَعوَػ ، َوَشؾَّش ًٌ َوإِ َّش ُثمَّش . إِكَّشَك َمقِّ

ُؽْم َ َْتِ ُؿونَ  ُؽْم َيْوَم افِؼَقوَمِي ِظـَْد َربِّ . () {إِكَّش

  صذ اهلل ظؾقه وشؾم  مقً اهلل بغَّش أن افـبي أن:وجه اندالنة

ـون ادؼـون يسب ون موته صذ اهلل ظؾقه  (. .إكك مقً)

وشؾم ؾلكزل اهلل تعوػ هذه أيي تبغ أن ادوت شقعم اجلؿقع 

ؾال معـى فؾسبص أو افشامته ؾقه وفؽن افسبص وافشامته ؾقام 

ـل مـؽم يديل  ( ت ؿون). يؽون من  ويي بعد ادوت

                                                           

 .31: ، آييافزمر شورة ()
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بحجته ويتحؼق ادحق من ادبطل ويؼه بقـؽم بوفعدل ويـول 

. ()، ؾدل ظذ حرمي افشامتي بودسؾمـل جزاء ظؿؾه

اَم ادُْْمِمـُوَن إِْخَوٌة  }: ؿول اهلل تعوػ-د .  (){إِكَّش

 اهلل بغَّش أن ادممـغ إخوة، ومؼته اإلخوة  أن:وجه اندالنة

 .ظدم افشامتي،ؾدل ظذ حرمي افشامتي بودسؾم

 :من افسـي-2

ونَ »: ُهَرْيَرةَ  َأِ   َظنْ -أ  َيَتَعوَّش ُ  َوَشؾَّشمَ  َظَؾْقهِ  اهللُ َصذَّش  اهللَّشِ َرُشوُل  ـَ

، َجْفدِ  ِمنْ 
ِ
، َوَدَركِ  افَباَلء

ِ
َؼوء   افشَّش

ِ
، َوُشوء

ِ
 َوَصاَمَتيِ  افَؼَضوء

                                                           

َم َوَوَؾوتِِه صحقح افبخوري ()  (9 / 6)َبوُب َمَرِض افـَّشبِيِّ َصذَّش اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّش

 .10:شورة احلجرات، آيي ()
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ِ
ٌُ »: ُشْػَقونُ  َؿوَل  «إَْظَداء  َٓ  َواِحَدًة، َأَكو ِ ْدُت  َثاَلٌث، احلَِدي

ُتُفنَّش  َأْدِري   .() «ِهَي  َأيَّش

 افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم تعو  من صامتي  أن:وجه اندالنة 

. إظداء، ؾدل ظذ أن افشامتي بودسؾم حمرميٌ 

مْحَِن ْبِن َأِ  َفْقَذ، َؿوَل -ب َجوَء َأُبو ُموَشى، إَِػ : َظْن َظْبِد افرَّش

ًقو َؾَؼوَل َظِعٌّي 
ـِ وَن َصو ـَ ، َيُعوُدُه َو  ْبِن َظِع 

ًَ َأْم : احْلَُسْغِ َأَظوِئًدا ِجْئ

ًُ َرُشوَل اهللِ َصذَّش : َٓ َبْل َظوِئًدا َؿوَل : َصوِمًتوا َؾَؼوَل  َؾنيِنِّ َشِؿْع

َم َيُؼوُل  َمْن َظوَد َأَخوُه َمَشى يِف َخَراَؾِي اجْلَـَّشِي »: اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّش

وَن ُؽْدَوًة َصذَّش  ـَ مْحَُي َؾنِْن  َحتَّشى ََيِْؾَس، َؾنَِ ا َجَؾَس َؽَؿَرْتُه افرَّش

                                                           

 حديٌ رؿم ()
ِ
ِ  ِمْن َجْفِد افَباَلء ، أخرجه (75 / 8)صحقح افبخوري 6347أخرجه افبخوري َبوُب افتَّشَعوُّ

ِه حديٌ رؿم   َوَؽْرِ
ِ
َؼوء  َوَدَرِك افشَّش

ِ
 اْفَؼَضوء

ِ
ِ  ِمْن ُشوء  / 4)صحقح مسؾم 2707مسؾم َبوٌب يِف افتَّشَعوُّ

2080).  
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وَن َمَسوًء َصذَّش  ـَ ، َوإِْن  َظَؾْقِه َشْبُعوَن َأْفَف َمِؾٍك َحتَّشى ُيْؿِِسَ

. ()«َظَؾْقِه َشْبُعوَن َأْفَف َمَؾٍك َحتَّشى ُيْ بَِح 

ًَ َأْم :  أن ظؾقَّشًو ريض اهلل ظـه ؿول:وجه اندالنة َأَظوِئًدا ِجْئ

َصوِمًتو ا، ؾدل ظذ أن ظقودة ادريض مسـوكي، وأن افشامتي 

 .حمرمي

ـل هذه إدفي تدُل ظذ حرمي افشامتي بودسؾم، :قهث

ومعؾوم أن ادسؾم أمور بوخلؾق احلسن، وحمبي ادسؾؿغ، 

. وافتعوون معفم، وافتلمل؛ٕدفم

: حكى انحعزية: املبحث انثانث
 

 

                                                           

أخرجه افـسوئي ثواب ، ، 1442أخرجه ابن موجه  َبوُب َمو َجوَء يِف َثَواِب َمْن َظوَد َمِريًضو  حديٌ رؿم  ()

، وصححه إفبوين شؾسؾي  (52 / 7) افسـن افؽزى فؾـسوئي 7452من ظود مريضو حديٌ رؿم 

 .(353 / 3)إحوديٌ اف حقحي ويشء من ؾؼففو وؾوائدهو 
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َثـِي: َؿوَل  ُظْثاَمَن، َأِ   َظنْ  -أ  َظـُْفاَم، اهللَّشُ َريِضَ  َ ْيدٍ  ْبنُ  ُأَشوَميُ  َحدَّش

ًِ : َؿوَل   يِل  اْبـًو إِنَّش  إَِفْقهِ  َوَشؾَّشمَ  َظَؾْقهِ  اهللُ َصذَّش  افـَّشبِيِّ  اْبـَيُ  َأْرَشَؾ

اَلَم، ُيْؼِرُ   َؾَلْرَشَل  َؾْلتِـَو، ُؿبَِض،  َأَخَذ، َمو هللَِّشِ إِنَّش »: َوَيُؼوُل  افسَّش

لٌّي  َأْظَطى، َمو َوَفهُ  ـُ ى، بَِلَجلٍ  ِظـَْدهُ  َو ، ُمَسؿًّ  «َوْفَتْحَتِسْى  َؾْؾَتْ ِزْ

،  ًْ  ُظَبوَدَة، ْبنُ  َشْعدُ  َوَمَعهُ  َؾَؼومَ  َفَقْلتَِقـَّشَفو، َظَؾْقهِ  ُتْؼِسمُ  إَِفْقهِ  َؾَلْرَشَؾ

ْعٍى، ْبنُ  َوُأَ ُّ  َجَبٍل، ْبنُ  َوَمَعو ُ  ًٍ  ْبنُ  َوَ ْيدُ  ـَ  َؾُرؾِعَ  َوِرَجوٌل، َثوبِ

بِيُّ  َوَشؾَّشمَ  َظَؾْقهِ  اهللُ َصذَّش  اهللَّشِ َرُشولِ  إَِػ   - َتَتَؼْعَؼعُ  َوَكْػُسهُ  اف َّش

َو َؿوَل  َأكَّشهُ  َحِسْبُتهُ : َؿوَل  َل َّش ًْ  - َصنٌّي  ـَ : َشْعدٌ  َؾَؼوَل  َظْقـَوُه، َؾَػوَض

 ُؿُؾوِب  يِف  اهللَّشُ َجَعَؾَفو َرمْحَيٌ  َهِذهِ »: َؾَؼوَل  َهَذاا َمو اهللَّشِ، َرُشوَل  َيو

اَم  ِظَبوِدِه، مَحَوءَ  ِظَبوِدهِ  ِمنْ  اهللَّشُ َيْرَحمُ  َوإِكَّش . ()«افرُّ

 

                                                           

 َأْهؾِِه َظَؾْقهِ »: أخرجه افبخوري َبوُب َؿْوِل افـَّشبِيِّ َصذَّش اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّشمَ  ()
ِ
ًُ بَِبْعِض ُبَؽوء ُب اَدقِّ وَن « ُيَعذَّش ـَ إَِ ا 

، وأخرجه مسؾم بوب افبؽوء ظذ ادقً (79 / 2) صحقح افبخوري 1284حديٌ رؿم "افـَّشْوُح ِمْن ُشـَّشتِِه 

  .(635 / 2) صحقح مسؾم 923حديٌ رؿم 
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، َؿوَل  ٌِ َثـَو ُصْعَبُي، َظِن إَْصَع َثـَو َأُبو افَوفِقِد، َحدَّش ًُ : َحدَّش َشِؿْع

 ْبِن َظوِ ٍب َريِضَ اهللَّشُ 
ِ
اء ٍن، َظِن افَزَ ُمَعوِوَيَي ْبَن ُشَوْيِد ْبِن ُمَؼرِّ

َم بَِسْبٍع، َوَ َوَكو ": َظـُْه، َؿوَل   َأَمَرَكو افـَّشبِيُّ َصذَّش اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّش

َبوِع اجلَـَوِئِز، َوِظَقوَدِة ادَِريِض، َوإَِجوَبِي : َظْن َشْبعٍ  َأَمَرَكو بِوتِّ

اَلِم،  اِظي، َوَكْْصِ ادَْظُؾوِم، َوإِْبَراِر افَؼَسِم، َوَردِّ افسَّش افدَّش

ًِ افَعوضِِس، َوَ َوَكو َظنْ  َهِى، : َوَتْشِؿق ِي، َوَخوَتِم افذَّش آكَِقِي افِػضَّش

ِق  ، َواإِلْشَتْزَ ِّ يَبوِج، َوافَؼِسِّ . () "َواحلَِريِر، َوافدِّ

 افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم جعل فؾؿسؾم  أن:وجه اندالنة 

ظذ ادسؾم حؼوؿو، مـفو اتبوع اجلـوئز، ؾدل ظذ أن من حؼوق 

ادسؾم ظذ ادسؾم مواشوته واتبوع جـوئزه وجـو ته وتعزيته 

 .وتعزيي أهؾه

                                                           

َبوِع اجلَـَوِئِز  حديٌ رؿم ()   (71 / 2) صحقح افبخوري 1239أخرجه افبخوري َبوُب إَْمِر بِوتِّ
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َؿوَل َرُشوُل اهللِ َصذَّش اهللُ َظَؾْقِه : َأَ  ُهَرْيَرَة، َؿوَل ظن - ب

َثـَو َظْبُد ْبُن « َحقُّ ادُْْسِؾِم َظَذ ادُْْسِؾِم َ ٌْس »: َوَشؾَّشمَ  ح َوَحدَّش

، َظِن  ْهِريِّ َكو َمْعَؿٌر، َظِن افزُّ اِق، َأْخَزَ َكو َظْبُد افرَّش َّش مُحَْقٍد، َأْخَزَ

َؿوَل َرُشوُل اهللِ َصذَّش اهللُ : اْبِن ادَُْسقِِّى، َظْن َأِ  ُهَرْيَرَة، َؿوَل 

اَلِم، :  َ ٌْس َ ُِى فِْؾُؿْسِؾِم َظَذ َأِخقهِ ": َظَؾْقِه َوَشؾَّشمَ  َردُّ افسَّش

َبوُع  ْظَوِة، َوِظَقوَدُة ادَِْريِض، َواتِّ ًُ اْفَعوضِِس، َوإَِجوَبُي افدَّش َوَتْشِؿق

. () "اجْلَـَوِئِز 

 افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم جعل فؾؿسؾم  أن:وجه اندالنة

ظذ ادسؾم حؼوؿو، مـفو اتبوع اجلـوئز، ؾدل ظذ أن من حؼوق 

ادسؾم ظذ ادسؾم مواشوته واتبوع جـوئزه وجـو ته وتعزيته 

 .وتعزيي أهؾه
                                                           

َبوِع اجلَـَوِئِز حديٌ رؿم   () ، وأخرجه (71 / 2)صحقح افبخوري 1240أخرجه افبخوري َبوُب إَْمِر بِوتِّ

اَلِم  حديٌ رؿم  ِم َردُّ افسَّش
 / 4)صحقح مسؾم 1262مسؾم وافؾػظ فه َبوُب ِمْن َحقِّ اْدُْسؾِِم فِْؾُؿْسؾِ

1704). 
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َم َؿوَل -ج :  َظْن َأِ  ُهَرْيَرَة، َأنَّش َرُشوَل اهللِ َصذَّش اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّش

ًٌّي » َمو ُهنَّش َيو َرُشوَل اهللِا، : ِؿقَل « َحقُّ ادُْْسِؾِم َظَذ ادُْْسِؾِم ِش

ْم َظَؾْقِه، َوإَِ ا َدَظوَك َؾَلِجْبُه، َوإَِ ا »: َؿوَل  إَِ ا َفِؼقَتُه َؾَسؾِّ

ْتُه، َوإَِ ا  اْشَتـَْ َحَك َؾوْكَ ْح َفُه، َوإَِ ا َظَطَس َؾَحِؿَد اهللَ َؾَسؿِّ

بِْعهُ  . () «َمِرَض َؾُعْدُه َوإَِ ا َموَت َؾوتَّش

 افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم جعل فؾؿسؾم  أن:وجه اندالنة

ظذ ادسؾم حؼوؿو، مـفو اتبوع اجلـوئز، ؾدل ظذ أن من حؼوق 

ادسؾم ظذ ادسؾم مواشوته واتبوع جـوئزه وجـو ته وتعزيته 

 .وتعزيي أهؾه

: َؿوَل َرُشوُل اهللِ َصذَّش اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّشمَ : َأَ  ُهَرْيَرَة، َؿوَل ظن -د

َمْن َصِفَد اجْلَـَوَ َة َحتَّشى ُيَ ذَّش َظَؾْقَفو َؾَؾُه ِؿَراٌط، َوَمْن َصِفَدَهو »

                                                           

اَلِم حديٌ رؿم () ِم َردُّ افسَّش
 / 4)صحقح مسؾم 2162أخرجه مسؾم َبوُب ِمْن َحقِّ اْدُْسؾِِم فِْؾُؿْسؾِ

1705). 
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ِمْثُل »: َوَمو اْفِؼَراَضوِنا َؿوَل : ، ِؿقَل « َحتَّشى ُتْدَؾَن َؾَؾُه ِؿَراَضونِ 

َخَراِن، « اجْلََبَؾْغِ اْفَعظِقَؿْغِ  ْٔ ٌُ َأِ  افطَّشوِهِر، َوَ اَد ا اْكَتَفى َحِدي

وَن اْبُن : َؿوَل َشومِلُ ْبُن َظْبِد اهللِ ْبِن ُظَؿرَ : َؿوَل اْبُن ِصَفوٍب  ـَ َو

ٌُ َأِ  ُهَرْيَرَة،  ُف، َؾَؾامَّش َبَؾَغُه َحِدي ُظَؿَر، ُيَ عِّ َظَؾْقَفو ُثمَّش َيـَْْصِ

ثَِرةً »: َؿوَل  ـَ  .()«َفَؼْد َضقَّشْعـَو َؿَراِريَط 

بغَّش أجر من  افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم  أن:وجه اندالنة

، ؾدل ظذ أن من حؼوق ادسؾم ظذ اتبع جـو ة وصقعفو

 .ادسؾم مواشوته واتبوع جـوئزه وجـو ته وتعزيته وتعزيي أهؾه

اتبوع اجلـوئز ودؾـفو واف الة ظؾقفو من : بن بطولؿول ا

. () ؾروض افؽػويي ظـد مجفور افعؾامء
                                                           

، و (88 / 2) صحقح افبخوري 1325أخرجه افبخوري َبوُب َمِن اْكَتَظَر َحتَّشى ُتْدَؾَن  حديٌ رؿم ()

َبوِظَفو حديٌ رؿم  اَلِة َظَذ اجْلَـَوَ ِة َواتِّ  / 2) صحقح مسؾم 945أخرجه مسؾم وافؾػظ فه َبوُب َؾْضِل اف َّش

652).  

 .(237 / 3)رشح صحقح افبخورى ٓبن بطول ()
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ظـد ُمستحبٌي  ممو شبق يتبغ فـو حؽم افتعزيي بل و :قهث 

أن  و،() احلـوبؾي ،()، وافشوؾعقي ()، وادوفؽقي ()احلـػقي 

 .من حؼوق ادسؾم ظذ ادسؾمافتعزيُي 

: وجشمم نحائج وجوصيات:خامتة
احلؿد هلل افذي يل يل إمتوم هذه افورؿوت وأشلفه شبحوكه أن يـػعـي هبو وادسؾؿغ 

وَيعؾفو خوف ي فوجفه افؽريم ، ؾؼد اكتظم افعؼد وتم افغ ن ؾقام شبق وهذه 

.  يدته وكتقجته وتوصقوته

: اننحائج: أوال

. حرمي افشامتي بودسؾم-1

. افتعزيي فؾؿسؾم ظذ ادسؾم  ؾرض ـػويي - 2

                                                           

، و افدر ادختور (618: ص)حوصقي افطحطووي ظذ مراؿي افػالح رشح كور اإليضوح  :يـظر ()

  .(240 / 2) (رد ادحتور)وحوصقي ابن ظوبدين 

، إرصود افسوفك إػ أرشف ادسوفك يف ؾؼه اإلموم موفك (283 / 1)افؽويف يف ؾؼه أهل ادديـي : يـظر ()

 .(32: ص)

 .(53: ص)، و افتـبقي يف افػؼه افشوؾعي (65 / 3)احلووي افؽبر : يـظر ()

 .(563 / 2)، و اإلك وف فؾؿرداوي (405 / 2)ادغـي ٓبن ؿدامي :يـظر ()
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أن افشومتغ بوؾوة أحد ادسؾؿغ أو ؿودهتم هم من صوا  افػرؿي افضوفي، ومن -3 

. شور شرهم، واكتفٍ مـفجفم، ـوخلوارج

. اتػوق  افعؾامء ظذ حرمي افشامته بودسؾم-4

أن وؾوة بعض مؾوك افسعوديي مل ُيدث ؾقه أموٌر بدظقي  يف دؾـفم وؽسؾفم -5

. واف الة ظؾقفم، ويف ؿبورهم

أن ادؿؾؽي افعربقي افسعوديي ُُتؽم افؼيعي، وتسر ظذ مـفٍ افسؾف -6

. اف وفح، وتم تطبقؼه يف افبقعي واكتؼول ادؾك

. أن بقعي أهل احلل وافعؼد، تـعؼد هبو افوٓيي، وٓيؾزم مبويعي افؽل-7

أن أهل احلل وافعؼد يبويعون بوفقد وافؽالم، وبقعي ظومي افـوس من بعقي أهل -8

. احلل وافعؼد

. أن بقعي افـسوء بوفؽالم دون افقد-9

: انحوصيات-ثانيا

. كؼ ظؼقدة أهل افسـي واجلامظي بغ افـوس، ومـفٍ افسؾف اف وفح-1

. كؼ افوظي افؼظي بغ افـوس؛ ٕجل وأد مـفٍ اخلوارج-2

. كؼ أحؽوم افبقعي بغ افـوس وتعؾقؿفم إيوهو-3
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.  يودة جلون ادـوصحي-4 

. واهلل أظؾم ، وصذ اهلل ظل حمؿد وظذ آفه وصحبه أمجعغ

شعد بن ظبداهلل افسز  / ـتبه 

 7/4/1436افثالثوء 

 


