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 : تعريف 
 ، اٌّؼبششح ، اٌّٛافمخ : اٌظؾجخ = اٌّالصِخخً ٌغ -

ب ٠مظخ ، ِإًِٕب ثٗ ، ؽبي ؽ١برٗ ، ثؼذ ثؼضزٗ ،  سأٜ أٚ طبؽت إٌجٟ : اٌظؾبثٟ ٘ٛ وً ِغٍُ اططالًؽب - ًّ  )اخزالف(ِٚبد ِغٍ

،، ِٚٓ سٜٚ ػٕٗ أٚ ٌ شدلظ. ٠ذخً فٟ رٌه ِٓ ؽبٌذ طؾجزٗ أٚ           ٍٚ  وبٌؼِّٝٚٓ سآٖ ِٚٓ ٌُ ٠شٖ ٌؼبسع  ٗ أٚ ٌُ ٠غُض،ِٚٓ غضا ِؼ ُ ٠ش

   ِٚٓ ، )وأطؾّخ إٌغبشٟ(، ِٚٓ آِٓ ثٗ ٌُٚ ٠ٍمٗ ٌٚٛ أعٍُ ثؼذ ٚفبح إٌجٟ  ِٓ رٌه وً ِٓ ػبطش إٌجٟ وبفًشا أٚ وزبث١ًب أٚ ِغٛع١ًب . ٠خشط         

ب            ًِ ُِ  ّشٚ ثٓ ٔف١ً(، ص٠ذ ثٓ ػ اٌشا٘ت)ثؾ١شا ِٚٓ آِٓ ثٗ لجً اٌجؼضخ  ، سآٖ ِٕب  )أثٟ رؤ٠ت اٌٙضٌٟ(ذفٓ ٝ لجً أْ ٠ُ غغّ ، ِٚٓ سآٖ ثؼذ ٚفبرٗ ٚ٘ٛ 

 )اخزالف( َشٟٔ" اٌظؾبثٟ اٌٛؽ١ذ اٌزٞ ٌُ ٠َش إٌجٟ ٠ُٚؼزجش ِٓ اٌظؾبثخ. "أ٠ٚظ اٌمُ          
 : عددهم 
 وبٔٛا ٠ض٠ذْٚ ػٓ اٌّبئخ أٌف طؾبثٟ غزفبد ِٕٙب أُٔٙ ، ٌٚىٓ ٕ٘بن ألٛاي ٤ً٘ اٌؼٍُ ٠ُ  ١ٌظ ٕ٘بن ئؽظبء دل١ك ٌؼذد اٌظؾبثخ -   

 ( أٌف طؾبثٟ 120 – 114 :  ِؼٗ فٟ ؽغخ اٌٛداع وبْ )       

 : ع١شرٗ اٌزار١خ ػّٓ ف١ٗوبًِ  ثبة، ٌىً ُِٕٙ  طؾبثٟ فمؾ 1800ػذد اٌظؾبثخ اٌز٠ٓ سٚٚا أؽبد٠ش ػٓ إٌجٟ  ؽٛاٌٟ  -

 .اٌخلٛح اٌؾفع "اٌؼجؾ".ػٍٝ ٘إالء اٌشٚاح ِٓ ؽ١ش ا٤خالق "اٌؼذاٌخ" ٚلٛاػذ اٌؾىُ  ًّاٌزٟ رشاٌغشػ ٚاٌزؼذ٠ً" ٚ ػٍُٚ اٌشعبي"ػٍُ    
 
 : أفضم انصحابت 

 أٚ ثشٙٛد   ، عؼٍٙب ثبٌٙغشح ، ُِٕٚٙ ِٓ ؛ فُّٕٙ ِٓ عؼً اٌطجمبد ثبػزجبس اٌغجك فٟ اإلعالَ ُ ثؼغ اٌؼٍّبء اٌظؾبثخ ئٌٝ ؽجمبدلغّ    

 ئٌٝ   )طبؽت "اٌّغزذسن"(، ٚلغُّٙ اٌؾبوُ  ئٌٝ خّظ ؽجمبد جمبد اثٓ عؼذ"()طبؽت "ؽلغُّٙ اثٓ عؼذ   -ٚاٌفزٛؽبد..اٌخ  اٌغضٚاد  

 :  فىبْ أفؼٍُٙ ػٍٝ اإلؽالق ، ؽجمخ..اٌخ حػشش اصٕزٟ   

 ، صُ.. ، ٚػٍٟ أثٛ ثىش، ٚػّش، ٚػضّبْ ←اٌخٍفبء اٌشاشذْٚ  -

 صُ.. ، عؼذ ثٓ أثٟ ٚلبص ٚعؼ١ذ ثٓ ص٠ذ،ٓ ػٛفػج١ذح ثٓ اٌغشاػ ٚػجذ اٌشؽّٓ ثؽٍؾخ ٚاٌضث١ش،أثٛ ←ثبلٟ اٌؼششح اٌّجشش٠ٓ ثبٌغٕخ  -

 ، صُ.. ِٓ أعٍُ ٠َٛ اٌفزؼ –، صُ..  ْ ث١ٓ طٍؼ اٌؾذ٠ج١خ ٚاٌفزؼٚاٌّٙبعش - ، صُ.. أً٘ ث١ؼخ اٌشػٛاْ –، صُ..  أً٘ أؽذ – ، صُ.. أً٘ ثذس -

 إٌجٟ ٠َٛ اٌفزؼ ٚفٟ ؽغخ اٌٛداع  اٌظج١بْ ٚا٤ؽفبي اٌز٠ٓ سأٚا -
 :أونهم إسالًما 

 ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت ←ِٓ اٌظج١بْ  -    خ٠ٍٛذ خذ٠غخ ثٕذ ←ِٓ إٌغبء  -  أثٛ ثىش ←اٌشعبي )ا٤ؽشاس( ِٓ  -  

 ١ٙت ثٓ عٕبْطُ  ←ِٓ اٌشَٚ  -عٍّبْ اٌفبسعٟ   ←ِٓ اٌفشط  -     ثالي ثٓ سثبػ ←ِٓ اٌؼج١ذ  -       ص٠ذ ثٓ ؽبسصخ ←ِٓ اٌّٛاٌٟ  -  
 :آخرهم وفاة 

 ثٓ ٚائٍخ ف١ً ػبِش أثٛ اٌطُ  ← ٘ـ( 100ق عٕخ )آخشُ٘ ٚفبح ػٍٝ اإلؽال فٟ ِىخ -

 عًٙ ثٓ عؼذ اٌغبػذٞ ←فٟ اٌّذ٠ٕخ  -    ٝفَ ْٚ ػجذ هللا ثٓ أثٟ أَ  ←فٟ اٌىٛفخ  -            أٔظ ثٓ ِبٌه ←فٟ اٌجظشح  -

 فبح()آخش اٌؼششح اٌّجشش٠ٓ ثبٌغٕخ ٚعؼذ ثٓ أثٟ ٚلبص  ←ِٓ اٌّٙبعش٠ٓ  -    عبثش ثٓ ػجذ هللا ←ِٓ أً٘ اٌؼمجخ  -

 غشثُ ػجذ هللا ثٓ  ←فٟ اٌشبَ  -       ػجذ هللا ثٓ اٌؾبسس ←فٟ ِظش  -
  انمؤنفاث( أشهر انمصنفاث(: 
 الثٓ ؽغش اٌؼغمالٟٔ ←"اإلطبثخ فٟ ر١١ّض اٌظؾبثخ"  -   ٌّؾّذ ثٓ عؼذ ثٓ ١ِٕغ       ←"ؽجمبد اثٓ عؼذ"  -

 ٌجشالثٓ ػجذ ا ←"االعز١ؼبة فٟ أعّبء ا٤طؾبة"  -    )اٌّشٙٛس ثـ"اثٓ ا٤ص١ش"( ٌؼٍٟ ثٓ دمحم اٌَغْضسٞ ←"  ذ اٌغبثخ فٟ ِؼشفخ اٌظؾبثخعْ أُ  " -

 ؽذ٠ش ػٓ اٌظؾبثخ( 2000)٠ؾزٛٞ ػٍٝ أوضش ِٓ ٌإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً  ←"  ا٤طؾبة ئًفؼب " -

 )ٌٍىٕذٍ٘ٛٞ(، ؽ١بح اٌظؾبثخ  )ػجذ اٌشؽّٓ سأفذ اٌجبشب(، طٛس ِٓ ؽ١بح اٌظؾبثخ  )٠بع١ٓ سشذٞ(فٟ سؽبة ا٤طؾبة  ←ِٓ اٌىزت اٌّؼبطشح  -
 
 حابت:فضم انص 
  ٔضي ئ١ٌٌٗظؾجخ ٔج١ٗ ٚارجبع إٌٛس اٌزٞ أُ اٌظؾبثخ اخزبسُ٘ هللا  -

 ٔظشٖٚ ٚآصسٖٚ ٚأ٠ذٖٚ ٚ اٌظؾبثخ إِٓٛا ثبٌٕجٟ -

ب ٚرٛفٟ ٚ٘ٛ ػُٕٙ ساٍع  23ػٍٝ ػ١ٕٗ ػٍٝ ِذٜ  اٌظؾبثخ سثبُ٘ إٌجٟ - ًِ   ػب

ّٚ  ِٓضٚط )رأطٙبًسا  إٌجٟاٌظؾبثخ ارخز ُِٕٙ  -   ط اثٕز١ٗ ٌزٞ إٌٛس٠ٓ(اثٕزٟ أثٟ ثىش ٚػّش، ٚص

  اٌظؾبثخ عب٘ذٚا فٟ عج١ً اٌذ٠ٓ ثأٔفغُٙ ٚثىً غبٍي ٚٔف١ظ ؽزٝ اوزًّ ث١ٕبٔٗ ٚاشزذد أسوبٔٗ -

 ُ٘ اٌز٠ٓ ٔمٍٛ٘ب ( ←اٌغٕخ ُ٘ اٌز٠ٓ عّؼٖٛ ،  ←ْ آ)اٌمش اٌظؾبثخ ُ٘ إِٔبء ٘زٖ ا٤ِخ ٚؽٍّخ شش٠ؼزٙب ٚلشآٔٙب ٚعٕزٙب -

 : ظب٘شُ٘ ٚثبؽُٕٙ فٟ وزبثٗ اٌىش٠ُ ظؾبثخ صوٝ هللا ػض ٚعًاٌ -

ٝ   اءُ ذ  "أشِ   ← ظب٘شُ٘.    ٠ٕظشْٚ هللا ٚسعٌٛٗ"" "ُٚ ُٙ ١َٕثَ  بءُ َّ ؽَ سُ  بسِ اٌىفّ  ػٍ

ْٚ  ← ُـٙـٕـثبؽ.   ِِ بعَ ُ ؽَ ِ٘ ٚسِ ذُ ذْٚ فٟ طُ غِ ال ٠َ ٚ"بدلْٛ"،اٌظّ  ُُ ُ٘  ئهَ ـ ٌ "أ ٝ  ٠ُ ٚ "،" ٛاْ ٚرُ ب أُ ّّ خ   " خبطَ ظَ ٌٛ وبْ ثُٙ خَ ُ ِٚٙ غِ أٔفُ  إصشْٚ ػٍ

َٟ  " غٕٝػُٕٙ ٚأسػبُ٘ ٚٚػذُ٘ اٌؾُ اٌظؾبثخ سػٟ هللا  - ُٙ  هللاُ  سػ ُٙ  ٚأػذّ  ُٕٗ ٛا ػَ ػُ ٚسَ  ُػٕ َٓ خبٌذِ  ب ا٤ٔٙبسُ َٙ زِ رؾْ  شٞغْ رَ  بدٍ ُ عّٕ ٌ   " ف١ٙب ٠

 : ُٕٙ ٠ٚغزغفش ٌُٙ ٠ٚخفغ ٌُٙ عٕبؽٗأْ ٠ؼفٛ ػ اٌظؾبثخ أٚطٝ هللا ٔج١ٗ -

ِِ الٔفؼّ  مٍتِ اٌ ب غ١ٍعَ فظ   "ٌٚٛ وٕذَ  . ُٙ بػْ فَ  هَ ٌِٛ ٓ ؽَ ٛا  ُٙ  شْ ُ ٚاعزغفِ ُف ػٕ ٌ ِٚ  (159 :)اي ػّشاُْ فٟ ا٤ِش" ُ٘ سْ ُ ٚشب

 (88 :)اٌؾغش ٍّإ١ِٕٓ" ه ٌبؽَ َٕعَ  غْ "ٚاخفِ  .

-  ِِ َٛ ٌٕب ٚ شْ ٕب اغفِ ٔب ثبالعزغفبس ٌُٙ "سث  شْ اٌظؾبثخ أُ َٓ َٕأِ إلخ  (10:)اٌؾشش  مٛٔب ثبإل٠ّبْ"جَ عَ  ب اٌز٠

  )ِزفك ػ١ٍٗ( ا٤ٔظبس" غغُ ا٤ٔظبس، ٚآ٠خ إٌفبق ثُ  ت  "آ٠خ اإل٠ّبْ ؽُ اإل٠ّبْ ٚثغؼُٙ ِٓ ػالِبد إٌفبق ؽجُٙ ِٓ ػالِبد  جٌٟٕاٌظؾبثخ عؼً ا -

  ِإِٓ آِٓ ثبهلل ٚسعٌٛٗ ئٌٝ أْ رمَٛ اٌغبػخ ٌٍظؾبثخ فؼً ػٍٝ وً -

  ٌٕشش ٘زا اٌذ٠ٓ ٚرج١ٍغ سعبٌخ ٔج١ٗ وً خ١ش ف١ٗ اٌّغٍّْٛ ئٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخ ئّٔب ٘ٛ ثجشوخ ِب ثزٌٗ اٌظؾبثخ ا٤ٚائً -

 

 انـصــــحــــابــــتمقدمت عن 
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 عدانت انصحابت : 

 ، ٚئّٔب رؼٕٟ أُٔٙ وبٔٛا ػٍٝ ؽبٌخ ِٓ اٌزمٜٛ ٚاٌٛسع رّٕؼُٙ   ػذاٌخ اٌظؾبثخ ال رؼٕٟ أُٔٙ ِؼظِْٛٛ ِٓ اٌخطأ أٚ إٌغ١بْ أٚ اٌّؼبطٟ -

ُِ ِٓ اٌىزة ػٍٝ سعٛي هللا      ، اٌغّغ = ُػذُٚي (اٌظفخ = َػذي ،  فغكاٌ  x اٌؼذاٌخ ) غبٔجخ اٌّؼبطٟ خبطخ اٌىجبئش ِٕٙبٚ

 ب ِٓ غ١ش رىٍف اٌجؾش ػٓ ػذاٌزُٙ وٍُٙ ػذٚي رُمجً سٚا٠زُٙ ع١ّؼً ّبء ػٍٝ أْ اٌظؾبثخ ِٓ ؽؼش ُِٕٙ اٌفزٕخ ِٚٓ ٌُ ٠ؾؼش أعّغ اٌؼٍ -
 ٌخ سٚا٠خ ١ٌٚغذ ػذاٌخ شٙبدح()ػذا     

 : ٤ٔٙب صبثزخ ثبٌمشآْ ٚاٌغٕخالِٗ ػذاٌخ اٌظؾبثخ ِٕٚضٌزُٙ ال ٠غبدي ف١ٙب ِغٍُ طبدق فٟ ئع -

o  . :ْثبٌمشآ َْ ّٚ  "ٚاٌغبثمٛ َْ ا٤ ٌٛ  ِِ َٓ  ُّ َٓ بعِ َٙ اٌ َٓ  بسِ ظَ ٚا٤ْٔ  ش٠ ُ٘ ؼُ جَ ارّ  ٚاٌز٠ ٍْ ُ ثاؽغَ ٛ   بدٍ ّٕ ُ عَ ُٙ ٌَ  ذ  ٚأػَ  ُٕٗ ٛا ػَ ػُ سَ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ػَ  هللاُ  َٟ ِػ سَ  ب

َٓ خبٌذِ  ٙب ا٤ٔٙبسُ ؾزَ رَ  رغشٞ                       (100:)اٌزٛثخ   "اٌؼَِظ١ُ أثذًا رٌَه اٌفَٛصُ  ف١ٙب ٠
 ، ِٚٓ ارجبػُٙ ثاؽغبْ  ، ٌُٚ ٠شَع ػٓ اٌزبثؼ١ٓ ئال أْ ٠زجؼُٛ٘ ثاؽغبْ لبي اثٓ ر١ّ١خ: سػٟ هللا ػٓ اٌغبثم١ٓ ا١ٌٚ٤ٓ ِٓ غ١ش ئؽغبْ[                        

 ]اٌغبثم١ٓ ا١ٌٚ٤ٓ ٚاالعزغفبس ٌُٙ اٌشػٝ ػٓ                               
ُّ  ِٓ ػَ  هللاُ  َٟ . "ٌمذ سِػ                              ِِ اٌ َٓ إ ِٙ ػَ  خَ ى١َٕاٌغ   يَ أٔضَ فَ  ُْ ِٙ ٍٛثِ ٟ لُ ب فِ َِ  َُ ٍِ ؼَ فَ  حِ شَ غَ اٌشَ  ؾذَ رَ  هَ َٛٔ ؼُ ب٠ِ جَ ئر ٠ُ  ١ٕ   ًؾب لش٠جًب"زْ فَ  ُْ ُٙ بثَ أصَ َٚ  ُْ ١ٍ

    ، فال ٠مغ اٌشػب ِٓ هللا رؼبٌٝ ئال ػٍٝ ِٓ ػٍُ ِٛرٗ  ػٍٝ اٌىفش ٤ْ اٌؼجشح ثبٌٛفبح ػٍٝ اإلعالَ ال ٠ّىٓ ِٛرِٗٓ سػٟ هللا ػٕٗ [  (18 :ؼ)اٌفز                                  

 اٌؾذ٠ج١خ( طٍؼ )اٌجخبسٞ، وزبة اٌغضٚاد، ثبة ]أٌفًب ٚأسثؼّبئخ..لبي عبثش ثٓ ػجذ هللا: وٕب ٠َٛ اٌؾذ٠ج١خ [ ]ػٍٝ اإلعالَ                                         

                             ُِ َٓ اٌزِ َٚ  َسُعُٛي هللاِ  ذ  ّ  ؾَ . " ٝ  ػَ  اءُ ذ  أشِ  ُٗ ؼَ َِ  ٠  (29 :) اٌفزؼ .."ُُٙ ١َٕثَ  بءُ َّ ؽَ سُ  بسِ ف  اٌىُ  ٍ

ٝ  ػَ  هللاُ  بةَ ذ ر  . "ٌمَ                              ِ جِ إٌ   ٍ ّٟ  َٚ ُّ َٓ بعِ َٙ اٌ ِٓ اٌزِ  سِ با٤ٔظَ َٚ  ش٠  (117 :)اٌزٛثخ  "حِ شَ غْ ؼُ اٌ خِ بػَ ٟ عَ فِ  ُٖٛ ؼُ جَ ارّ  ٠
 ]عبػخ اٌؼغشح=غضٚح رجٛن، ؽؼش٘ب ع١ّغ اٌظؾبثخ ئال ِٓ ػزسٖ هللا ِٓ إٌغبء ٚاٌؼغضح، ؽزٝ اٌضالصخ اٌز٠ٓ خٍفٛا فمذ ٔضٌذ رٛثزُٙ ثؼذ رٌه[          

o :شْ . "خ١ش إٌبط لَ  ثبٌغٕخ ِٔ ُّ َٓ اٌزِ  ٟ ص ٠َ  ٠ ٍَُٔٛ ُُٙ  َٓ  )ِزفك ػ١ٍٗ(ُ" ُٙ ٠ٍََٔٛ  ، صُ اٌز٠

ًَ ذُ أؽَ  أٔفكَ ٌٛ  ِٖ ذِ ٟ ث١َ ٞ ٔفغِ اٌزِ َٛ بثٟ.. فَ ؾَ ٛا أطْ ج  "ال رغُ  .          ُُ  وُ ِض  )ِزفك ػ١ٍٗ(ٗ" ١فَ ِظ ال ََٔٚ  ُْ ِ٘ ذِ أؽَ  ذّ ُِ  نَ جًب ِب أدسَ َ٘ رَ  ذٍ ؽُ أُ

َٓ ذِ اٌشاشِ  ٍفبءِ ٕخ اٌخُ زٟ ٚعُ ّٕ غُ ُ ثِ ١ٍىُ "ػَ .           ٠  َّ َٓ ٠ّ ذِ ْٙ اٌ  )أؽّذ(ؼذٞ" ٓ ثَ ِِ  ١

ُ٘ زُ خِ بثٟ.. ال رزّ ؾَ فٟ أطْ  هللاَ  . "هللاَ           َّ  ؼذًٞػب ثَ شَ ُ غَ ٚ َِ  ُُٙ جّ ٟ أؽَ جّ ؾُ ُ فجِ ُٙ ٓ أؽجّ ، ف َِ  ُُٙ ؼَ غَ ٟ أثْ ِؼ غْ جُ جِ ُ فَ ُٙ ؼَ غَ ٓ أثْ ، ٚ ٚ ، ُ٘  ُ ٓ آرا

              َِ ْْ  هُ ٛشِ ٠ُ  ، ِٚٓ أرٜ هللاَ  رٜ هللاَ ٓ آرأٟ فمذ آفمذ آرأٟ، ٚ  )اٌزشِزٞ("  ٖزَ أخُ ٠َ  أ

         " .  ِْ  )ِزفك ػ١ٍٗ(بس" ا٤ٔظَ  غُ غْ ثُ  فبقِ بس ٚآ٠خ إٌِّ ا٤ٔظَ  ت  ؽُ  آ٠خ اإل٠ّب

 : شٚط إٌجٟ ٌفزؼ ِىخؾزسُ٘ ِٓ خُ ٌمش٠ش ٠ُ  " ثٍزؼخ أثٟ ؽبؽت ثٓ" ٌؼّش ثؼذِب أسعً لبي   .         

ً   ذس٠هَ ِٚب ٠ُ "             ًِ  غَ ٍَ اؽّ  هللاَ  ٌؼ ُٙ  فمبيَ  ذسٍ ثَ  ػٍٝ أ٘ َِ َّ اػْ  ُُ ٌ  ٌىُ" دُ فشْ ئزُ فمذ غَ ب شِ ٍٛا 

َِ  إٌغَُٛ . "       ًَ  ، فارا ر٘جذ إٌغَُٛ  خ ٌٍغّبءَٕأ َِ  ذْٚٛػَ ِب ٠ُ  اٌغّبءِ  أرٝ أ٘  أٔب أرٝ أطؾبثٟ  ، فارا ر٘جذُ  خ ٤طؾبثَٟٕ، ٚأٔب أ

َِ  ذْٚٛػَ ٠ُ  ِب              ]إِٔخ = أِبْ[)ِغٍُ( ٛػذْٚ" ب ٠ُ ، فارا ر٘ت أطؾبثٟ أرٝ أِزٟ ِ زِّٟ ٕخ ٤، ٚأطؾبثٟ أ

o  َئرا سأ٠ذَ  خ اٌشاصٞػَ سْ ػٓ أثٟ ر " :  ًَ ّْ  اٌشع   ،  هللا ػٕذٔب ؽك سعٛيَ  ٠ٕزمض أؽذًا ِٓ أطؾبة سعٛي هللا فبػٍُ أٔٗ صٔذ٠ك.. ٚرٌه أ

  جطٍٛا اٌىزبةَ ٔب ١ٌُ غشؽٛا شٙٛدَ ش٠ذْٚ أْ ٠َ سعٛي هللا.. ئّٔب ٠ُ  ٕخ سعٛي هللا أطؾبةُ ٚعُ  ٚئّٔب أدٜ ئ١ٌٕب اٌمشآْ،  اٌمشآْ ؽكٚ         

ُٙ  شػ ثُٙ إٌٔٚٝخ، ٚاٌغَ ٚاٌغُ            ُ صٔبدلخ.."، ف

o  َػٓ ٠ َِ  ،  ال ٠إخز ِٕٗ)وزاة( ؼ١ٓ: ".. وً ِٓ شزُ ػضّبْ أٚ ؽٍؾخ أٚ اٌضث١ش أٚ أؽذًا ِٓ طؾبثخ سعٛي هللا فٙٛ دعبي ؾ١ٝ ثٓ 

 ٚػ١ٍٗ ٌؼٕخ هللا ٚاٌّالئىخ ٚإٌبط أعّؼ١ٓ.."         

 
  انصحابت وانطعن في عدانتهم)تجريح( سب : 

 : ، ٚلذ ٠ىْٛ زمج١ؼ فمؾ، ١ٌٚظ اٌٍؼٓ ٚاٌ مظذ ثٗ االٔزمبص أٚ االعزخفبفاٌغت ٘ٛ اٌىالَ اٌزٞ ٠ُ :  رؼش٠ف -

 .. اٌخ ؾجخىبس اٌظُ ٚئِٔ  ، حشدّ ٚاٌِ  ـ فشٚاٌىُ  ، غكوبٌفِ  ←  . فٟ أِٛس د١ٕ٠خ               

 اٌخ..  خً، اٌجُ  ، اٌغفٍخ ، ػؼف اٌشأٞ ت اٌذ١ٔبؾُ و ←. فٟ أِٛس د٠ٛ١ٔخ               

 أعجبثٗ :  -

o   ٓاٌطؼٓ فٟ إٌبلً ؽؼٓ فٟ إٌّمٛي  [(  )اٌظؾبثخ ُ٘ اٌز٠ٓ ٔمٍٛ٘بٕخ . اٌغُ )اٌظؾبثخ ُ٘ اٌز٠ٓ عّؼٖٛ(    ْآ. اٌمش ←اٌطؼٓ فٟ اٌذ٠[ 

o   فمذ اٌضمخ فٟ إٌّٙظ اإلعالِٟ ٚلذسرٗ ػٍٝ اٌزشث١خ ٚرٙز٠ت ا٤خالق ٚرضو١خ إٌفٛط 

o  ٌٕجٛح .. فّب ثبٌه فٟ ػظشٔب ٘زا ؟ئصجبد طؼٛثخ رطج١ك اإلعالَ فٟ ػظش ا 

 : )اخزالف(  اٌغت فٟ ا٤ِٛس اٌذ١ٕ٠خ :  ؽىّٗ -

 ٌّب ٔض ػ١ٍٗ اٌمشآْ ِٓ اٌشػب ػُٕٙ ٚاٌضٕبء ػ١ٍُٙ   بفٟ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ      . رىز٠ج ب: . رشى١ى ٤ْ ف١ٗ ←اٌىفش  -   

 ٤ُٔٙ أطؾبثٗ ٚخبطزٗ ٌٍٕجٟ . ئ٠زاءً                              

 ٤ْ اٌٛاعت اٌضٕبء ٚاالعزغفبس ٌُٙ ؽذ أٚ وفبسح( ١ٌظ ف١ٗ ٌزٔت جً اٌؾبوُرأد٠ج١خ ِٓ لِ ػمٛثخ =)٠ٛعت اٌزؼز٠ش  ←اٌفغك  -   

o ٠ٛعت اٌزؼز٠ش ←اٌفغك  :  اٌغت فٟ ا٤ِٛس اٌذ٠ٛ١ٔخ 

اٌىزبة اٌّشٙٛس٠ٓ ِٓ أً٘ اٌغُ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغت رؾفً ثٗ وزت اٌزبس٠خ ٚوزبثبد اٌّغزششل١ٓ ٚثؼغ اٌذساعبد اٌّؼبطشح ٌجؼغ  : ٠الؽع ُِ غّٝ ٕخ رؾذ 

فٟ إٌّٙظ  -٠فؼً اٌغشث١ْٛ ػٕذ دساعخ اٌزبس٠خ وّب  اٌّٛػٛػ١خ أٚ إٌّٙظ اٌؼٍّٟ )=أٞ ثؾش اٌّٛػٛع ثؾضًب ػم١ًٍب ِغشدًا دْٚ إٌظش ٤ٞ اػزجبس د٠ٕٟ(

، ِٚظطٍؼ ػٍُ اٌؾذ٠ش.. اٌخ( ثؾ١ش ال ٠مذػ فٟ ػم١ذح أٚ ٠طؼٓ  ػ ٚاٌزؼذ٠ً، ٚػٍُ اٌغش اإلعالِٟ رزُ دساعخ اٌزبس٠خ ِٓ خالي ػٍَٛ اٌشش٠ؼخ )ػٍُ ٔمذ اٌشٚا٠خ

 فٟ أٞ شٟء ِمذط
 :  )اخزالف(خطٛسرٗ  -

o  ُفُٙ فٟ اٌغٕخ سغُ أٔف اٌؾبلذ٠ٓ اٌظؾبثخ فٟ شٟء شّ ٘ٛ ِغشد ؽؼٓ فٟ لَٛ لذ أفؼٛا ٌّب لذِٛا ٌٚٓ ٠ؼ ،  

o ٌٕٙخ()اٌغُ  صٛا ثٗٚوً ِب ؽذّ )اٌمشآْ( ُ ٚوً ِب عّؼٖٛ ف١ٗ ػ١بع ٌٍذ٠ٓ ثاٌمبء اٌشىٛن ؽٛي أخاللُٙ ١ٔٚبرُٙ ٚأػّب 

o  ٗوبْ ٔج١ًب أٚ طبًٌؾب ٌىبْ أطؾبثٗ طبٌؾ١ٓ..!(ف١ٗ لذػ ٌٍٕجٟ ٚرشى١ه فٟ ٔجٛرٗ ثمذػ أطؾبث ٌٛ..( 

ؽىُ عت ٚلزف أِٙبد اٌّإ١ِٕٓ ٚخبطخ اٌغ١ذح ػبئشخ :  ٍِؾٛظخ  : 

َْ : . ئ٠زاء ٌٍٕجٟ "ئْ اٌز٠ٓ ٠إرُ  ٤ْ ف١ٗ ←اٌىفش َٚ ٟ اٌذُ فِ  هللاُ  ُُ ُٙ ٌَٕؼَ  ُٗ ٌَٛ عُ ٚسَ  هللاَ  ٚ ُٙ  رَ ذٚأػَ  حِ شَ ا٢خِ ١ٔب  ُِ ُ ػَ ٌ  (87 :)االؽضاة " ١ًٕٙبزاثًب 

 . رىز٠ت ٌٍمشآْ اٌزٞ شٙذ ثجشاءح اٌغ١ذح ػبئشخ      . رٕم١ض ِٓ سعٛي هللا "اٌخج١ضبد ٌٍخج١ض١ٓ.."                             
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 :افتراءاث  
 ؟ ع١ذٔب ػضّبْ ػٓ اٌخالفخ دسًءا ٌٍفزٕخ ثبٌّذ٠ٕخاالفزشاء: ٌّبرا ٌُ ٠زٕبصي  -1

ْْ  ٕبصي ػٓ اٌخالفخ ؽبػخ ٌشعٛي هللاٌُ ٠ز ←اٌشد  ُّ  نَ ، ٚأسادَ ٘زا ا٤ِشَ  هللاُ  نَ ٚاّل  "ئ ْْ ٕبفِ اٌ ّّظه هللا فال  هَ ل١ّظَ  رخٍغَ  مْٛ أ  اٌزٞ ل

 زٕخ ِخبٌفخ طش٠ؾخ ٌؾذ٠ش سعٛي هللا ، فىبْ رٕبصٌٗ ػٓ اٌخالفخ ٤ٔظبس اٌف )اٌزشِزٞ("  )صالصًب( ُٗ رخٍؼْ            

 ، فٍّبرا ٌُ ٠غّؼ ٌٍظؾبثخ ثبٌمؼبء ػٍٝ اٌفزٕخ فٟ اٌّذ٠ٕخ ؟ االفزشاء: وبْ ِٛلف ع١ذٔب ػضّبْ ِٓ اٌفزٕخ ِٛلفًب عٍج١ًب -2

  ٜاٌمبػذر١ٓ سأ غٛص رغ١١ش إٌّىش ثّٕىش أوجش ِٕٗ".. أطاللًب ِٓ ٘بر٠ٓ١"ال ٌّفبعذ ِمذَ ػٍٝ عٍت إٌّبفغ " ، ا )ئثؼبد("دسء  ←اٌشد 

             ، ِمبثً أال ٠ذخً اٌظؾبثخ فٟ لزبي ِغ أٔظبس  -ٚوبْ ػٍٝ ٠م١ٓ ِٓ رٌه  - ئر ٚطً ا٤ِش ئٌٝ لزٍٗ ،ِٚؼٗ اٌؾك 

 فغٗ ؼؾٟ ثٕ، فشػٟ أْ ٠ُ  ، فٙزا أفؼً ٌإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ ُٙ ػذدًا ٚػذحٔاٌفزٕخ اٌز٠ٓ وبٔٛا لذ صؽفٛا ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ ٚوبٔٛا ٠فٛلٛ          

 شغبػخ ٔبدسح ١ٌغذ عٍج١خ أٚ ػغًضا! ّذٖ.. ٚؼؾٟ ثبٌظؾبثخ.. فألغُ ػٍٝ وً ِٓ ٌٗ ؽك ػ١ٍٗ أْ ٠ؼغ ع١فٗ فٟ غِ ٚال ٠ُ           

                   !!ٍِؾٛظخ: ٌُ ٠ىٓ ثبٌّذ٠ٕخ أصٕبء اٌفزٕخ ئال ٔفش ل١ًٍ ِٓ اٌظؾبثخ ؽ١ش خشط ِؼظُّٙ ئٌٝ اٌؾظ أٚ ئٌٝ اٌضغٛس أٚ فٟ اٌفزٛؽبد 

 ، ِٚٓ صُ وبْ ٠ؾك ٌّؼب٠ٚخ أال ٠ؼط١ٗ اٌج١ؼخ! ػ١خ ٤ٔٙب وبٔذ ِٓ أً٘ اٌفزٕخ ثبٌّذ٠ٕخجب٠ؼخ ع١ذٔب ػٍٟ ٌُ رىٓ ِجب٠ؼخ ششاالفزشاء: ِ -3

 ٠ؼب ػ١ًٍب صُ ثب ثذس ثّب ف١ُٙ ؽٍؾخ ٚاٌضث١ش، فمذ )وجبس اٌظؾبثخ ِٓ اٌّٙبعش٠ٓ ٚا٤ٔظبس ٚأً٘مذ ٚاٌؼَ  ًِّ اٌزٞ ثب٠غ ػ١ًٍب ثبٌّذ٠ٕخ وبْ أً٘ اٌؾَ  ←اٌشد  

 ٛلذٌٛعٛدُ٘ ثبٌّذ٠ٕخ فٟ رٌه اٌ -إخشٚال رُ مذَ ٚث١ؼزُٙ ال رُ  -وّب ثب٠ؼٗ أً٘ اٌفزٕخ ؽبٌجب ثذَ ػضّبْ(                

 االفزشاء: ٌّبرا ٌُ ٠مزّض ع١ذٔب ػٍٟ ِٓ لزٍخ ػضّبْ ػٍٝ اٌفٛس؟ -4

 : اٌمظبص اٌفٛسٞ وبْ ع١إدٞ ئٌٝ ←اٌشد 

 خ ٚاٌؼظج١خ١ّّ اٌزٟ وبٔذ عزضٛس ٌٙإالء اٌمزٍخ ثذافغ اٌؾَ  فزٕخ ػظ١ّخ فٟ ا٤ِظبس اٌّخزٍفخ. 

 ّذ٠ٕخ ٠ُشاق ثغججٙب دِبء اٌظؾبثخفزٕخ أشذ ثبٌ. 
 ِٓ شبسن فٟ اٌفزٕخ ، ثؼذ٘ب ٠زظشف اٌزظشف اٌالئك ِغ وً ٌزا آصش ع١ذٔب ػٍٟ رأع١ً اٌمظبص ؽزٝ رغززت ٌٗ ا٤ِٛس ثب٤ِظبس ٠ٚغبدس أً٘ اٌفزٕخ اٌّذ٠ٕخ

 ؟ ثبٌمظبص اٌفٛسٞ ِٓ لزٍخ ػضّبْٚاٌضث١ش ٚغ١شّ٘ب ِٓ اٌظؾبثخ بٌت ؽٍؾخ ٌّبرا ؽ االفزشاء: -5

 : ؽٍؾخ ٚاٌضث١ش ثب٠ؼب ػ١ًٍب ثبٌّذ٠ٕخ ِغ أً٘ اٌؾً ٚاٌؼمذ صُ ؽبٌجب ثبٌمظبص اٌفٛسٞ ِٓ لزٍخ ػضّبْ ٣ٌرٟ ←اٌشد 

 مظبص ف١ٗ رؼط١ً ٌؾذ ِٓ ؽذٚد هللارأخ١ش اٌ.                          

 ذ ػٍٝ اٌؼٛدح ئٌٝ ِضً رٍه ا٤ِٛسِٚٓ ٚساءُ٘ ؽزٝ ال ٠غشؤ أؽسدع اٌّؼزذ٠ٓ .  

 ، ٌٚؼٍُٙ ارّٙٛا أٔفغُٙ ثخزالٔٗ ٚسأٚا أْ ال رىف١ش ٌزٔجُٙ ئال ثبٌمظبص اٌفٛسٞ  وبٔٛا أوضش إٌبط رأصًشا ٌّمزً ػضّبْ.  

 أٚ ٌمزبٌٗ أٚ ٌٍزش١ٙش ثٗ  - ٔب لذ ثب٠ؼب٤ّٖٔٙب وب-، ١ٌٚظ اػزشاًػب ػٍٝ ع١ذٔب ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت ٌزارٗ  ٚاٌخشٚط ٌٍّطبٌجخ ثذِٗ    

 ، فىبْ خشٚعّٙب اعزٙبدًا ِّٕٙب ٌُ ٠ظ١جب ف١ٗ ٌّٚٙب ثزٌه أعش! ال ٠غٛص ٌّٙب اٌخشٚط ػ١ٍٗ ثؼذ أْ ثب٠ؼبٖ ٚوّب،  وّب ٠ذػٟ اٌجؼغ     

  ٍِؾٛظخ: ؽغٓ اٌظٓ ثبٌظؾبثخ أِشٔب هللا  َٓ َْ  ُِ٘ ؼذِ ثَ  ٓ  ِِ  ٚاْ بءُ عَ  ثٗ فٟ وزبثٗ اٌىش٠ُ "ٚاٌز٠ َٓ َعجَمَُٛٔب ثبإل٠ّبٌْٕب  شْ فِ ٕب اغْ سث   ٠مٌٛٛ  ٚال  ٚإلخٛإَِٔب اٌز٠

ب ئَٔه َسءصٛف  ّسِؽ١ُ"                  ُٕٛاْ سثٕ  َِ َٓ آ ًْ فِٟ لٍٛثَِٕب ِغال  ٌٍز٠  رْغؼَ

 ! ف١ٗ ِؼظ١خ هلل ٚسعٌٛٗ، ٚوبْ ِٓ أفمُٙٙ ٚأػٍُّٙ ، االفزشاء: اخزالف اٌظؾبثخ ِغ ع١ذٔب ػٍٟ  -6

 ، ٚاٌّغزٙذ ٠ؾك ٌٗ أْ ٠أخز ِب ٠شاٖ ِٕبعجًب.. فّٓ أطبة فٍٗ  ٌالعزٙبد ، ٚوبٔٛا ع١ّؼًب أ٘اًل  ٌُ ٠ىٓ اخزالفًب ثً وبْ اعزٙبدًا ←اٌشد  

 ، ِٚٓ أخطأ فٍٗ أعش أعشاْ            

 ؟ خاالفزشاء: أ٠ّٙب وبْ أٌٚٝ ثبٌجذء ثٗ فٟ ظشٚف اٌفزٕخ ثؼذ ِمزً ػضّبْ.. اٌمظبص اٌفٛسٞ أَ اخز١بس اٌخ١ٍف -7

 : ، ثذ١ًٌ ٌغشػخ اٌجذ فٟ اٌمشاساد اٌّظ١ش٠خ اٌزٟ رزؼٍك ثب٤ِخ اإلعال١ِخ ٝاخز١بس اٌخ١ٍفخ وبْ أٌٚ ←اٌشد  

 ث١ؼخ ع١ذٔب أثٟ ثىش خ١ٍفخ ٌٍّغ١ٍّٓ رّذ لجً أْ ٠ذفٓ إٌجٟ .      

 ٌٟثٓ اٌخطبة ػٕذ فغش ا١ٌَٛ اٌزب ، ٚث٠ٛغ ٌؼّش رٛفٟ ع١ذٔب أثٛ ثىش ث١ٓ اٌّغشة ٚاٌؼشبء.      

 ٓ أً٘ فزٌٛٝ شئْٛ اٌخالفخ ؽزٝ ٠زُ اخز١بس خ١ٍفخ ِ "ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف" - ؼذ ؽؼٕٗث -وٍف ػّش ثٓ اٌخطبة .      

 خالي صالصخ أ٠بَفٟ اٌشٛسٜ         

 ؟ ً٘ ٕ٘بن رؼبسع ث١ٓ "ئرا اٌزمٝ اٌّغٍّبْ ثغ١ف١ّٙب" ٚ "ٚئْ ؽبئفزبْ ِٓ اٌّإ١ِٕٓ الززٍٛا" االفزشاء: -8

 ٔٛػبْ ِٓ اٌخالف: ّٙبال، فف١ ←اٌشد 

 اٌخالف ػٍٝ د١ٔب )ِغٍّبْ( ←"ئرا اٌزمٝ اٌّغٍّبْ ثغ١ف١ّٙب" .                         

 ٠ىْٛ ٌٗ أوضش ِٓ ٚعٗ )اٌّإ١ِٕٓ( ، ٚاٌؾك لذ اٌخالف ػٍٝ ؽك ←"ٚئْ ؽبئفزبْ ِٓ اٌّإ١ِٕٓ الززٍٛا" .                         

 !! بح إٌجٟوض١ش ِٓ اٌظؾبثخ ثؼذ ٚف االفزشاء: اسرذ -9

 بح ا٤ػشاة ٚإٌّبفمْٛف، ئّٔب اسرذ عُ  ٚاٌّذ٠ٕخ ثؼذ ٚفبرٗٚا٤ٔظبس ِٓ أً٘ ِىخ أٌُ ٠شرذ أؽذ ِٓ اٌّٙبعش٠ٓ  ←اٌشد  

ٓ  سعبي ِٕىُ ، ١ٌُٚ  ىُ ػٍٝ اٌؾٛعؽُ ٔب فشَ أ ٌٛا ثؼذ ٚفبح إٌجٟ  وّب عبء فٟ ؽذ٠ش اٌؾٛع "شٚا ٚثذّ االفزشاء: اٌظؾبثخ غ١ّ  -10   شفؼ

ٓ  دٟٚٔ صُ               )اٌجخبسٞ(" ؟ ف١مبي: ئٔه ال رذسٞ ِب أؽذصٛا ثؼذن ، فألٛي: ٠ب سة أطؾبثٟ ١ٌخزٍغ

 ]شٚا ٚثذٌٛا فٟ اٌذ٠ٓغ١ّ  = ، أؽذصٛا ّٕؼ٠ُْٛ  ، ٠خزٍغْٛ= ِٓ ٠غجك اٌمبفٍخ ١ٌؼذ ٌٙب اٌّمبَ ٚاٌغم١ب ، ِٕٚٙب فشؽ اٌمَٛ= عبثمىُ فشؽىُ=[                     

 ؽشٚة اٌشدح خشط ئ١ٌُٙ أثٛ ثىش ٚاٌظؾبثخ فٟ ٠ٓٚاٌز ّٕبفمْٛ ٚاٌّشرذْٚي ثؼذ إٌجٟ ُ٘ اٌش ٚثذّ ٚغ١ّ ِٓ أؽذس  ←اٌشد   

 ، ئٔفبر ع١ش أعبِخ .. ، سغجزٗ فٟ وزبثخ وزبة أصٕبء ِشػٗ طٍؼ اٌؾذ٠ج١خ: فٟ االفزشاء: خبٌف اٌظؾبثخ أٚاِش إٌجٟ  -11

 : أؽبػٖٛ  ثؼذ أْ أؽظشٚا  . فٟ طٍؼ اٌؾذ٠ج١خ  ←اٌشد 

 : سفغ ع١ذٔب ػّش رٌه رخف١فًب ػٕٗ  ِٚشاػبح ٌّشػٗ جزٗ فٟ وزبثخ وزبة أصٕبء ِشػٗ. سغ 

    "  أعبِخ ثٓ ص٠ذ"، غ١ش أٔٗ اعزأرْ  ثىش ؽغُ ا٤ِش ٚأٔفزٖ ٛ، ٌىٓ ع١ذٔب أث اخزٍف اٌظؾبثخ فٟ ئٔفبرٖ:  . ئٔفبر ع١ش أعبِخ            

 ٌٗ ػّش ثٓ اٌخطبة ِؼٗ ثبٌّذ٠ٕخ أْ ٠زشن اٌغ١ش فٟ لبئذ                             
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 االفزشاء: لزبي اٌظؾبثخ ٠زٕبفٝ ِغ ػذاٌزُٙ!  -12

 اٌفزٕخ وبْ ثغجت اخزالفُٙ ٚاعزٙبدُ٘ فٟ اٌمظبص ِٓ لزٍخ ػضّبْ ٚرأع١ً ؽذ ِٓ ؽذٚد  فٟ اٌز٠ٓ اشزشوٛالزبي اٌظؾبثخ  .  ←اٌشد 

 ، ُِٕٚٙ ِٓ أخطأ فىبْ ٌٗ أعش عشاْأطبة فىبْ ٌٗ أ، ُِٕٙ ِٓ  ٌالعزٙبد ، ٚلذ وبٔٛا ع١ّؼًب أ٘اًل  هللا              

 !أٚ ألً 100آالف ٌُٚ ٠خغ فٟ اٌفزٕخ ئال ؽٛاٌٟ  10ؽٛاٌٟ . اػزضي أغٍت اٌظؾبثخ اٌفزٕخ ٚوبٔٛا  

 ؟إٌجٟ  ٌّبرا أُؽٍك ٌفع "أِٙبد اٌّإ١ِٕٓ" ػٍٝ صٚعبد االفزشاء:  -13

 ثٕبءػٕذ اٌّإ١ِٕٓ وّٕضٌخ ا٤ِٙبد ِٓ ا٤ ٌؼٍٛ ِٕضٌزٙٓ . ←اٌشد  

   رشش٠فًب ٌٍّإ١ِٕٓ ثىُٛٔٙ أثٕبء ٌضٚعبرٗ . 

 ػٕٙٓ ٚأسػب٘ٓهللا  ٙٓ سػٟ. ؽزٝ ٠ز١ّض اٌّإِْٕٛ ػٓ غ١ش اٌّإ١ِٕٓ ثّذٜ ؽجُٙ ٚرٛل١شُ٘ ٌ 

 . ٤ٔٗ ال ٠غٛص ٔىبؽٙٓ ثؼذ إٌجٟ   

 ش ػٍٝ لزبٌٗ!ؾّشع ٚرؾُ ػٍٟ ٠َٛ اٌغًّ! ٚوبٔذ رُ االفزشاء: اٌغ١ذح ػبئشخ اشزشوذ فٟ لزبي ع١ذٔب  -14

  ، اعزغبس ثٙب إٌبط فخشعذ فٟ ٘ٛدعٙب  ٚعمٛؽ ؽٍؾخ ٚاٌضث١ش فٟ اٌّؼشوخ،  ػٕذ اشزذاد اٌمزبي ث١ٓ اٌطشف١ٓ ٠َٛ اٌغًّ ←اٌشد  

.. اروشٚا هللا.. اروشٚا ٠َٛ اٌؾغبة ٚوفّٛا ػٓ اٌمزبي"، فٍّب سأد ػذَ اعزغبثزُٙ ٌذػٛرٙب لبٌذ: "ِٕ ٚأخزد رٕبدٞ: " ٠ب ثَ                 أ٠ٙب ٟ 

   خ)ؽٍؾ حٚع١ش اٌجظش "ػٍٟ"، فؼظ ع١ش  ٛا لزٍخ ػضّبْ ٚأش١بػُٙ" ٚأخزد رذػٛ ػٍٝ لزٍخ ػضّبْ ٚرٍؼُُٕٕٙ ؼَ إٌبط.. اٌْ              

ّّظ، ٌُٚ رُ  ؾّشعفٍُ رُ ثبٌذػبء ِؼٙب.. ٚاٌضث١ش(                ٌُٚ رشزشن فٟ لزبي ث١ٓ اٌفش٠م١ٓ ، ؾ

 ػذ ؽٍؾخ ٚاٌضث١ش ٚأً٘ اٌّذ٠ٕخ ػٍٝ اٌخشٚط ٌمزبي ػٍٟٔب ػٍٟ ثؼذ ِمزً ع١ذٔب ػضّبْ ٚؽشّ االفزشاء: ٌُ رؼِؾ اٌغ١ذح ػبئشخ اٌج١ؼخ ٌغ١ذ  -15

  ، فشعؼذ ئٌٝ ِىخ  . ٌُ رؼِطٗ اٌج١ؼخ ٤ٔٙب ٌُ رىٓ ثبٌّذ٠ٕخ ؽ١ٕئز ثً وبٔذ فٟ ؽش٠مٙب ِٓ ِىخ ٌٍّذ٠ٕخ ػٕذِب ثٍغٙب ِمزً ػضّبْ ←اٌشد  

 ً٘ اٌّذ٠ٕخ ػٍٝ اٌخشٚط ٌمزبي ػٍٟٚ أٞ ِٓ أاٌضث١ش أغبػجخ ٌُٚ رؾّشع ؽٍؾخ أٚ               

 ػذ اٌغ١ذح ػبئشخ إٌبط ػٍٝ اٌخشٚط ئٌٝ اٌجظشح ٌمزبي ع١ذٔب ػٍٟاالفزشاء: ؽشّ  -16

   ثٙب  ٌٚىٓ ػٕذِب رؼٍك إٌبطوش٘ذ اٌغ١ذح ػبئشخ اٌخشٚط ئٌٝ اٌجظشح ِغ إٌبط ٌٍمظبص ِٓ لزٍخ ػضّبْ فٟ ثبدب ا٤ِش،  ←اٌشد   

 لزٍخ ػضّبْ  ٚاٌمظبص ِٓعٙب ساع١ٓ ثشوزٙب ٚاعزؾ١بء اٌخٍك ِٕٙب ٚافمذ ػٍٝ اٌخشٚط ٌإلطالػ ث١ٓ إٌبط ٚؽّؼٛا فٟ خشٚ          

 ؟االفزشاء: ٌّبرا خشعذ اٌغ١ذح ػبئشخ ئٌٝ اٌجظشح ث١ّٕب سفؼذ ثبلٟ أِٙبد اٌّإ١ِٕٓ اٌخشٚط  -17

ُ٘ َٛ غْ ٓ ّٔ ِِ  فٟ وض١شٍ  ١شَ ِمزذ٠خ ثمٌٛٗ رؼبٌٝ "ال خَ خشعذ اٌغ١ذح ػبئشخ ئٌٝ اٌجظشح  ←اٌشد   َِ ا َِ  ْٓ ُ ئال  َِ  خٍ لَ ذَ ظَ ثِ  شَ أ   الػٍ أٚ ئطْ  ٚفٍ شُ ؼْ أٚ 

َٓ ثَ             ١  ِْ ُّ  َٓ ِِ  إٌبط"، ٚثمٌٛٗ "ٚئْ ؽبئفزب ِِ اٌ َٓ إ  بد ب"، ث١ّٕب سفؼذ ثبلٟ أِٙبد اٌّإ١ِٕٓ اٌخشٚط ِمزذ٠َّ ُٙ ١َْٕ ٛا ثَ ؾُ ٍِ الززٍٛا فأطْ  ١ٕ

 ، ٚأْ ِب ٠مَٛ ثٗ اٌشعبي ف١ٗ وفب٠خ ػٓ خشٚط إٌغبء  ٤ْٚ اإلطالػ ث١ٓ إٌبط فشع وفب٠خ"، ّٓ ىُ ٛرِ ١ُ فٟ ثُ  َْ ثمٌٛٗ رؼبٌٝ "ٚلشْ            

 ٌإلطالػ فٟ ٘زٖ اٌفزٕخ           

 ع١ذٔب ػٍٟ أً٘ اٌفزٕخ فٟ ع١شٗ ئٌٝ اٌىٛفخ ٚف١ُٙ لزٍخ ػضّبْ!االفزشاء: أخز  -18

 أخزُ٘ فٟ ع١شٗ ِؼطًشا ٌزٙذئخ ا٤ؽٛاي فٟ اٌّذ٠ٕخ ←اٌشد  

 فٟ ؽبدصخ اإلفه ٟٚ٘ صٚعخ ٔجٟ! ع اٌغ١ذح ػبئشخ ٟٚ٘ أَ اٌّإ١ِٕٓ ٌٍم١ً ٚاٌمبياالفزشاء: رؼش   -19

 ! ٚاد لشآًٔب ٠ُزٍٝ ئٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخبٔضٌذ ثشاءرٙب ِٓ فٛق عجغ عّ ←اٌشد  

 ب ، ٚأزمبِة"أَ ْٛ ٓ"، ِٚؼظ١خ ٌشعٌٛٗ "ؽذ٠ش اٌؾَ ئٌٝ اٌجظشح وبْ ف١ٗ ِؼظ١خ هلل ٌمٌٛٗ "ٚلشْ فٟ ث١ٛرىاالفزشاء: خشٚط اٌغ١ذح ػبئشخ  -20

 ك هللا ػ١ٍه ٚإٌغبء عٛا٘ب وض١ش.."ؼ١ّ ػٍٟ ٌّب لبٌٗ ػٕٙب ٌٍٕجٟ فٟ ؽبدصخ اإلفه "ٌُ ٠ُ ِٓ                   

  ، ٚعفش  ٌٗ ، ٚوبٔذ أ٘اًل  خشعذ ؽبػخ هلل ٌإلطالػ ث١ٓ إٌبطث١ٛرىٓ" ٤ٔٙب ِؼظ١خ ٌمٌٛٗ "ٚلشْ فٟ  . خشٚعٙب ٌُ ٠ىٓ  ←اٌشد  

  ٠ٕبفٟ اٌمشاس فٟ اٌج١ذ ئعّبًػبال اٌطبػخ               

 ج١خ ٌُٚ ٠ىٓ ف١ٗ ٟٔٙ أٚ أِش ثشٟءثأِٛس غ١خشٚعٙب ٌُ ٠ىٓ ِؼظ١خ ٌشعٌٛٗ "ؽذ٠ش اٌؾٛأة" ٤ْ اٌؾذ٠ش وبْ ئخجبسا .  

ب . خشٚعٙب ٌُ ٠ىٓ   ًِ ب ٚلذًسا عذ ٌإلطالػ ث١ٓ إٌبط ٚوبٔذ أ٘اًل خش٤ٔٙب  ػٍِٟٓ أزمب ًّ  ٌزٌه ِىبٔخ ٚػٍ

 

 ي انفتنتحىل قتال انصحابت ف : 

ُّ ُعئً عؼ١ذ ثٓ ا.   :ٚؽٍؾخ ٚاٌضث١ش لبي: ألٛي ِب ٠مٌٛٗ هللا  ٟػٍلزبي  ١ٟ ت ػّب ٠مٛي فغَ ٌ

 إِٓٛا" سثٕب اغفش ٌٕب ٚإلخٛإٔب اٌز٠ٓ عجمٛٔب ثبإل٠ّبْ ٚال رغؼً فٟ لٍٛثٕب غالً ٌٍز٠ٓ "ٚاٌز٠ٓ عبءٚا ِٓ ثؼذُ٘ ٠مٌْٛٛ

ٍٕب، ٚاعزّؼٛا فبرجؼٕب، ٚاخزٍفٛا ر " ، ُعئً اٌؾغٓ اٌجظشٞ ػٓ لزبي اٌظؾبثخ.      ِٙ ٌه لزبي شب٘ذٖ أطؾبة سعٛي هللا ِٚغجٕب، ٚػٍّٛا ٚع

 .."فٛلفٕب

 ٠ؼٍّْٛ"غئٍْٛ ػّب وبٔٛا ٚال رُ  : "رٍه أِخ لذ خٍذ ٌٙب ِب وغجذ ٌٚىُ ِب وغجزُ، فمبي  اٌظؾبثخُعئً أؽذ اٌظبٌؾ١ٓ ػٓ لزبي  .     

ت ثٙب ٌغبٟٔخَ ، فال أُ  رٍه دِبء لذ ؽٙش هللا ِٕٙب ٠ذٞ" ، فمبي بي اٌظؾبثخ ٠ِٟٛ اٌغًّ ٚطف١ُّٓعئً ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ِب ٠مٛي فٟ لز .       " ّؼِ

 

   اننبي  ب   حكم س :  

 )ثبرفبق ا٤ئّخ( ٠ُمزً ٌىٛٔٗ ِشرذًا ←عت ٌُٚ ٠زُت  -

 ٠ُمزً ؽزٝ ٌٛ ربة ← هـــــــبٌــ. ِ      سؼز  ٠ُ  ←. اٌغّٙٛس  ← اخزالف()عت ٚربة  -

 (٠ؾٛي ِٓ عت إٌجٟ ٚربة ئٌٝ اٌمبػٟ اٌّبٌىٟ ١ٌمزٍٗ ٌّٕغ اٌزغشؤ ػٍٝ عت إٌجٟ شبفؼٟ اٌّز٘ت" وبْ اثٓ ؽغش اٌؼغمالٟٔ " )                  


