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 انبَج انىبوً ( –وفبة عثمبن به مظعون   –فسضَت انصَبو وانصكبة   –وخبئح بدز  – انكبسى غصوة بدز - ححوٍم انقبهت  -فسض انقخبل  -انبعود قبم بدز  )           

 

  غؼٚاد + ؿغ٠خ( 4)  بدزانبعود قبم :  

 لجغ اٌـ١ضح إِٓخ( ثٙب)   ٟٙب إٌجأٚي غؼٚح سغط ف١  ۿ( 2) طفغ " اْ ٚص  "أٚ  اءٛ  غؼٚح األث  *         

 ٌىٕٙب فبرزِٗٓ اٌشبَ ، ٚ ) عاجؼخ(١ِخ ثٓ سٍف وبٔذ آ٠جخ أٌمغ٠ش ف١ٙب  )لبفٍخ رجبعح(ػزغاع ػ١غ ال  ) عث١غ األٚي( اؽٛ  غؼٚح ث  *      

 ،  فبرزٗ ٌىٕٙبب ئٌٝ اٌشبَ ٚؽغ٠مٙ ٟؿف١بْ ف ٟأجّؼٙب ألِٛاي لغ٠ش ثم١بصح أثػزغاع أػظُ ػ١غ ٚال  ( ح) جّبصٜ ا٢سغ ١غحش  اٌؼ   ٞغؼٚح ط* 

 (غؼٚح ثضعججب ٌؿ) وبٔذ ٘ظٖ اٌؼ١غ                                              

   ثؼغ ِٓ  ٚ ٟفطبعصٖ إٌج ٟاٌّض٠ٕخ ٚٔٙت ثؼغ اٌّٛاش ٟػٍٝ ِغاػ "ٙغٜغػ ثٓ جبثغ اٌف  و   " )أغبع(أجبع   ) عث١غ األٚي ( اْٛ  ف  غؼٚح ؿ  *        

ّ  ٌىُٕٙ ٌُ ٠ضعوُٛ٘ ، ر  أطذبثٗ ٚ                                                ا وبْ د١ٍفب ٌمغ٠شغػ  ألْ و   "غؼٚح ثضع األٌٚٝ"ٝ ـ

 :  ۿ( 2)عجت  ( ٟ  ِ  غ  ؼ  ) = ؿغ٠خ ػجض هللا ثٓ جذش = ؿغ٠خ اثٓ اٌذ   ٍخش  ؿغ٠خ ٔ *        

 شلغ٠ٚ ٟ ث١ٓ إٌج ذ ثٙب إٌبعاشزؼٍ ٟاٌشغاعح اٌز  -           

  أَ  )اٌـ١ضح ػ٠ٕت ثٕذ جذش  أسزٗ ، ػ٠ٕت ثٕذ سغ٠ّخ   ػٚجزٗ  ، ّٟطٍت ػّخ إٌجاٌـ١ضح أ١ِّخ ثٕذ ػجض اٌ )أِٗ  ٌغطض ػ١غ ٌمغ٠ش وبٔذ ثم١بصح ػجض هللا ثٓ جذش   -           

   ِبد غ ٚرٕظ  ٙب ئٌٝ اٌذجشخ ٚ٘بجغ ثرؼٚط عٍِخ ثٕذ أثٝ ؿف١بْ ٚ )ج١ض هللا ثٓ جذش ػ   ، أسٖٛ  (دبصصخ اإلفه ٟ جٍضح( ف 88دض اٌمظف ) ٟألبَ ػ١ٍٙب إٌج)دّٕخ ثٕذ جذش  أسزٗ  ( ،ٌّإ١ِٕٓ ا                      

   ( رؼٚط عؿٛي هللا ِٓ ػٚجزٗ ئوغاِب ٌٗاؿزشٙض ٠َٛ أدض ٚ ، (  ٕ٘بن                      

 أدضا ػٍٝ اٌـ١غ ِؼٗ  ٠ـزىغٖ ١ِٛٓ ، ٚأالوزت ٌٗ وزبثب ٚأِغٖ أال ٠ٕظغ ف١ٗ دزٝ ٠ـ١غ ٠  -          

 ، ٚأْ ٠غطض اٌؼ١غ ٠ٚؼٍُ أسجبعُ٘ فمؾ صْٚ لزبي ..! اٌطبئفث١ٓ ِىخ ٚ ٟػٍٝ دضٚص اٌذغَ اٌّى ،ٔشٍخ  أِغٖ أْ ٠ـ١غ ئٌٝ   -          

 ا اٌؼ١غغِّٕٛٓ لغ٠ش ٚأؿغٚا اص١ٕٓ ٚ ٟاثٓ اٌذؼغِ ) ػجض هللا ؟ (فمزٍٛا ػّغٚ  ِٟغ إٌجأسبٌفٛا  -          

 األؿ١غ٠ٓاٌؼ١غ ٚ ٟٚأِغٖ ثا٠مبف اٌزظغف ف)عجت(  اٌشٙغ اٌذغاَ  ٌّٟب فؼٍٖٛ ٌمزبٌُٙ ف ٟغؼت إٌج -          

 اٌمبيغ اٌم١ً ٚوض  اٌشٙغ اٌذغاَ ... ٚ ٟجبءد اٌفغطخ ٌمغ٠ش إلصبعح اٌؼغة ػض اٌّـ١ٍّٓ ثأُٔٙ لض أدٍٛا ِب دغَ هللا ثمزبٌُٙ ف -          

َ  غ  اٌذ   غ  ٙ  اٌش   ٓ  ػ   ه  ٛٔ ٌ  أ  ـ  " ٠   ٟثٕؼٚي اٌٛد اٌـّبء  ٔجضح  -           ٗ  ف   بي  ز  ل   ا ٗ  ف   بي  ز  ل   ً  ل   ١ ً  ج  ٓ ؿ  ػ   ض  ط  ٚ ج١غ  و   ١ ّ  ٚ ٗ  ث   غ  ف  و  ٚ    هللا   ١ َ  غ  اٌذ   ض  ج  ـ  اٌ    ا

٘   اط  غ  ئس  ٚ                                ً  اٌم   ٓ  ِ   غ  أوج   خ  زٕ اٌف  ٚ هللا   ٕض  ػ   غ  أوج   ٗ  ٕ  ِ   ٗ  ٍ  أ     اٌّشغوْٛ أوجغ ئصّب  ٌىٓ ِب فؼٍٗ ،اٌشٙغ اٌذغاَ وج١غح  ٟٔؼُ اٌمزبي ف ٞ= أ)"  ز

  ُٕٙ ِٓ ِبد ِزٓ ٚزٓ ُِٕٙ ِٓ ف  غِخ اٌجٍض األ١ِٓ ثا٠ظائُٙ اٌّـ١ٍّٓ دزٝ ف  أزٙبن د  ُ٘ ػٓ ؿج١ً هللا ٚوفغُ٘ ثض٠ٓ اٌذك ٚأػظُ جغِب : ثظض   ٚ                                      

 وجغ ِٓ فزٕخ اٌّغء ػٓ ص٠ٕٗ أجغَ  ٞٚ ٠غصُٚ٘ وفبعا ثؼض ئ٠ّبُٔٙ ، فأأ ال ٠ؼاٌْٛ ٠ى١ضْٚ ٌٍّـ١ٍّٓ دزٝ ٠مؼٛا ػ١ٍُٙ.. ٚفغ ثض٠ٕٗ ِٓ فغ .ِبد ٚ                                      

 ( عجٛػٗ ئٌٝ اٌىفغ ثؼض اإل٠ّبْٚ                                      

  ٗئأ١ٌٚبئٌٝ  ٟ( ٚأصٜ ص٠خ ػّغٚ ثٓ اٌذؼغِػزجخ ثٓ غؼٚاْ ٚلبص ٚأثٟ ) ثؼض ػٛصح ؿؼض ثٓ ؿ١غ٠ٓ ؿغاح األ ٟأؽٍك إٌج  -         

 :فٕؼي لٛي هللا رؼبٌٝ  )أجغ اٌّجب٘ض٠ٓ(األجغ  ٟؽّغ ػجض هللا ثٓ جذش ٚأطذبثٗ ف  -         

                      ْ ٓ   " ئ ِ   اٌظ٠ ٓ  ٚ ٛا  ٕ  آ ٘  ج  ٚ ٚا  غ  بج  ٘   اٌظ٠ ً  ؿ   ٟف ٚا  ض  ب ٚ   هللا   ج١ ْ  ج  غ  ٠   ه  ئ  ـ ٌ أ ُ  د  ع   فٛع  غ   هللا  ٚ هللا   خ  ّ  د  ع   ٛ ١  " 

 : ِٓ ِفبر١خ اٌش١غ ٌٍّـ١ٍّٓ بوبٔذ اٌـغ٠خ ِفزبد  -        

 اٌشٙغ اٌذغاَ  ٟػٍّٛا أْ ال جٕبح ػ١ٍُٙ أْ ٠مبرٍٛا ِٓ ٠ذبٚي فزٕزُٙ ػٓ ص٠ُٕٙ دزٝ ٌٛ وبْ ف.          

ٌِْه بِِمثْلِ "                  ٌْكُْم فَاْعتَُدوا َعلَ ٌُْكْم الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت لَِصاٌص ۚ فََمِن اْعتََدٰى َعلَ  (911)البمرة:" َما اْعتََدٰى َعلَ

 ٕبطغ٘بوً ِٓ ٠ح لغ٠ش ٚإِٔبٚ ٟف ٞشجؼذ اٌّـ١ٍّٓ ػٍٝ اٌزّبص.         

 رٍه اٌجؼٛس ٟٓ فٔظبع ٠شغجْٛ ِغ ئسٛأُٙ اٌّٙبجغ٠األأسظ .         

 

  (ۿ 2)شؼجبْ فسض انقخبل :  

 * صالٌزٙب    (      طَ ِٓ ٠زمبػؾ ػٕٗ - مزً ف١ٗ صٛاة ِٓ ٠    - أدىبِٗ   -دىّٗ  ) ز١ٗف١و *     ٔؼٚي آ٠بد اٌمزبي                              

                      * ٗو١ف١ز: 

 وفب٠خ اٌمزبي فغع    ىّٗ د   -                         

 : ِٓ ؿٛعح اٌجمغح 398 -391ا٠٢بد *  أدىبِٗ  -                         

ٌُْث  ، الَ ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌنَ  َوالَ تَْعتَُدواْ إِنَّ للاَ ،  َولَاتِلُواْ فًِ َسبٌِِل ّللّا الَِّذٌَن ٌُمَاتِلُونَكُمْ "                                           .    ْن َح ٌُْث ثَِمْفتُُموهُْم َوأَْخِرُجوهُْم ّمِ             َواْلتُلُوهُْم َح

      اْلتُلُوُهْم َكذَِلَن َجَزآُء فَِإن لَاتَلُوكُْم فَ  ، هِ ٌُمَاتِلُوُكْم فٌِ َحتَّىٰ  َوالَ تُمَاتِلُوهُْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ  ، أَْخَرُجوكُْم َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلمَتْلِ                                               

ِحٌٌم  ِإِن انتََهْواْ فَِإنَّ للاَ ف ،ْلَكافِِرٌَن ا                                               ٌُن لّلِ الَ تَُكوَن فِتْنَةٌ َوٌَكُوَن ا َولَاتِلُوهُْم َحتَّىٰ  *َغفُوٌر رَّ   َن إاِلَّ َعلَىٰ ٰٰ  واْ فَالَ عُدْ فَِإِن انتََهوْ  لّدِ

   ]صمفزُّٛ٘ = رّىٕزُ ُِٕٙ [ "ٌنَ مِ لِ لظَّاا                                              

 :  ؿٛعح دمحمِٓ  4 - 7ا٠٢بد*                                                  

لَابِ فَضَ  فَِإذَا لَِمٌتُُم الَِّذٌَن َكفَُرواْ "                                          ا فَِداًء َحتَّٰى تََضَع اْلَحْرُب ،  َحتَّٰى إِذَا أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا اْلَوثَاقَ  ْرَب الّرِ ا َمنًّا بَْعُد َوإِمَّ     فَِإمَّ

َ ٌَنُصْركُْم َوٌُثَبِّْت أَْلَداَمُكمْ  ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إِن تَنُصُرواْ  " ،" أَْوَزاَرَها                                              "  ّللاَّ

 ( ِٕب = رؼفٛ ػُٕٙ ، ، شضٚا اٌٛصبق = أدىّٛا ٚصبلُٙ دزٝ ال ٠فغٚا أصشٕزُّٛ٘ = غٍجزُّٛ٘ )                                                               

 العام الثانً من الهجرة
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ِ فَلَن ٌُِضلَّ أَْعَمالَُهْم "  مزً ف١ٗ صٛاة ِٓ ٠    -                         فََها لَُهمْ ،  لَُهمَسٌَْهِدٌِهْم َوٌُْصِلُح بَا، َوالَِّذٌَن لُتِلُوا فًِ َسبٌِِل ّللاَّ  " َوٌُْدِخلُُهُم اْلَجنَّةَ َعرَّ

             :  (ِٓ ؿٛعح دمحم  28ا٠خ )  طَ ِٓ رمبػؾ ػٓ اٌمزبي   -                        

ٌَْت الَّ  "                                ْحَكَمةٌ َوذُِكَر فٌَِها اْلِمتَاُل ۙ َرأَ ٌَْن نََظرَ فَِإذَا أُنِزلَْت سُوَرةٌ مُّ َرٌض ٌَنُظُروَن إِلَ ٌِْه ِمَن اْلَمْوِت ۖ فَأَْولَٰى لَُهمْ  ِذٌَن فًِ لُلُوبِِهم مَّ ِ َعلَ ًّ  " اْلَمْغِش

 اٌّشغو١ٓث١ٓ اٌّـ١ٍّٓ ٚ ٟلغة اٌؼغان اٌضاِ: .  صالٌزٙب*              

ٚ  ٍجخ ؿزىْٛ ٌٍّـ١ٍّٓ  اٌغ  إٌظغ ٚ.                             ٘  ز  ال  "  ٘  ّ  ز  ف  م  ؼص ش  ١  ُ د  ٍٛ ٘  ج  غ  س  أ  ٚ   ُٛ ٛ  ِ ِ  (393)اٌجمغح:ُ "ٛو  ج  غ  س  أ   ش  ١  د   ٓ  ُ  ِ  ، " فا ِ  ٚ ض  ؼ  ب ث  ٕ  ب                              ،(4)دمحم:"  اء  ض  ب ف  ئ

٘  ّ  ٕز  ش  ص  أا ط  ئ   ٝ  " دز                                     اٌز..  (4)دمحم:" ُ  ٛ

 

       اإلسالو ٌف )اٌجٙبص( برة عه انقخبلو : 

 :أ٘ضافٗ  -

 حػباٌض   دّب٠خدّب٠خ ِٓ ٠غ٠ض اػزٕبلٙب ٚ رأ١ِٓ اٌضػٛح .                              اٌضفبع ػٓ إٌفؾ. 

 اٌؼضيح اٌذك ٚظغٔ  .                  اٌّطبٌجخ ثبٌذمٛق اٌّـٍٛثخ. 
 ؼخ اٌض١ٔب ٚا٢سغح ..(١ك اٌض١ٔب ئٌٝ ؿ  شغجُٙ ِٓ ػ  شغط إٌبؽ ِٓ ػجبصح اٌجشغ ئٌٝ ػجبصح هللا ، ٚٔ  ١ّٓ ٌجالص اٌفغؽ " .. جئٕب ٌٕ  اٌّـٍ ٟءثٓ ػبِغ" ٌغؿزُ لبئض اٌفغؽ ػٓ ؿجت ِج ٟ  ثؼ  )لٛي" ع  

 رشغ٠ؼٗ : -

 ع ٌىضغح اٌّشغو١ٓ ٚلٛرُٙشغ  ٌُ ٠    . فٟ اٌؼٙض اٌّىٟ       

 )ثؼض ؿغ٠خ ػجض هللا ثٓ جذش(٘جغ٠خ : فغػ١خ اٌمزبي 2، ؾ( )صفبػب ػٓ إٌفاإلطْ ثبٌمزبي  ٘جغ٠خ : 3. فٟ اٌؼٙض اٌّضٟٔ       

 : شغٚؽٗ -

 ػٓ لزً د١ٛاْ  ٌٟٕٙا - أٚ أؽفبي أٚ ش١ٛرال ػضٚاْ ػٍٝ اٌّض١١ٔٓ ِٓ ٔـبء  - لزبي اٌّمبر١ٍٓ فمؾ) = جً اٌٛؿ١ٍخ ٔ  .           ٚػٛح اٌٙضف. 

 .. اٌز ( فـبص ػعٚع أٚ ٘ضَ ث١ٛدئر٠ٍٛش ١ِبٖ أٚ   أٚ دغق شجغ أٚ                                                              

 أزٙٛا ػٓ اٌمزبي فال ػضٚاْ ئال ػٍٝ اٌظب١ٌّٓئطا جٕذٛا ٌٍـٍُ ٚ.      اٌض١ٕ٠خ ألطذبة اٌؼمبئض ا٢سغٜاٌفىغ٠خ ٚ خاٌّذبفظخ ػٍٝ اٌذغ٠. 

 : آصبعٖ -

 اٌفغٚؿ١خث١خ إٌفؾ اٌّـٍّخ ػٍٝ اٌشٙبِخ ٚإٌشٛح ٚرغ. 

 رٍه األػِٕخ وبٔذ ػٍٝ ص٠ٓ ٍِٛوُٙ( ٟ) إٌبؽ ف١ذ اٌجبصّخ ػٍٝ طضٚع إٌبؽ غاٌخ اٌطٛائػ. 

 ْ ٌج١ّغ إٌبؽ ِّٙب وبٔذ ػمبئضُ٘باألِئلغاع اٌؼضي ٚاٌذغ٠خ ٚ. 

 أٚؽبُٔٙ ٟك لٛح عصع ِٕبؿجخ ٌزأ١ِٓ إٌبؽ فرذم١. 

 

 :  ٚاٌفزٛدبد اإلؿال١ِخ ٟدٛي غؼٚاد إٌجافزغاءاد  -

 ؟ ػشغ ؿٕٛاد  ٟغاء : و١ف ٠ىْٛ ٔج١ب ٌٍغدّخ ٠ٚشٛع وً ٘ظٖ اٌذغٚة ٚاٌغؼٚاد ففزا *             

 ؿغ٠خ(  18غؼٚح ٚ  28) رذغوب  66 ٌٟااٌؼـىغ٠خ دٛ ِٟجّٛع رذغوبد إٌج.  اٌغص :                 

 ..! دمك ٘ضفٗ صْٚ لزبي ِٟٕٙب فمؾ ، اٌجبل 9 ٟؿٜٛ ف ٌُٟ ٠ذضس لزبي فؼٍ.                          

 ٖ ٠ضثغْٚ ٌٍٙجَٛ ػٍٝ اٌّض٠ٕخءأْ ػٍُ ِـجمب أْ أػضاثؼض  ِٕٙب ئال 7 ٟفإٌجٟ  ٌُ ٠شغط .                          

 ص ِٓ ٠ٙٛ 688+  ( ِٓ اٌّشغو332ٓ١ ٚ اش١ٙض 319 )  لز١الٚ اش١ٙض 253:ٌف ػ األٌُ ٠زجبٚاٌـغا٠ب اٌغؼٚاد ٚ ٟمزٍٝ فٌػضص ا.                          

    (.. ! = اٌش١بٔخ ٚلذ اٌذغة )ّٝظٌٍش١بٔخ اٌؼ  ال لزبال  زٍٛا لؼبء  لغ٠ظخ ل   ٟثٕ                                                                                      

  (! % ِٓ ؿىبْ األعع١١ٔ2ٓ = ِض ١ٍِْٟٛ ِمبرً ٚاٌجبل 9) ١ٍِْٛ ششض  53ػضص ػذب٠ب اٌذغة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ   -   ٠الدع :              

 ث١ذ اٌّمضؽ ػٕض صسٌُٛٙ ج١١ٓ ١زٍٛا ػٍٝ ٠ض اٌظٍُ ل  أٌف ِـٍ 78 -                           

 ..! ز١ش ثأِغ اٌى١ٕـخ األؿجب١ٔخ ثؼض ؿمٛؽ األٔضٌؾفِذبوُ اٌز ٟف ِـٍُ أدغلٛا أد١بء  أٌف  288 -                           

 ! .. غ ثبٌـ١فزغاء : اإلؿالَ أزشاف* 

 لزٕبع اٌؼمً(اٚ ؽّئٕبْ اٌمٍتب) األص٠بْ ٔزٕشغ ثأٚ ٠مٕغ ػمال ٌىٕٗ ال ٠ّىٓ أْ ٠فزخ لٍجب ٓ أْ ٠فزخ أعػب أٚ ٠ذزً ثٍضا ، اٌـ١ف ٠ّى.   اٌغص :           

 اٌض٠ٓ ثض١ًٌ : ٟاإلؿالَ ٠ؼزغف ثبٌذغ٠خ اٌض١ٕ٠خ ٠ٚغفغ اإلوغاٖ ف.                

 : اٌّٛػظخ اٌذـٕخلٕبع ٚاٌذىّخ ٚرمَٛ ػٍٝ االف١ٙب ٚ اٌمغآْ رٕض ػٍٝ أْ اٌضػٛح ئٌٝ اٌض٠ٓ ال ئوغاٖ ٟآ٠خ ف 328غ ِٓ ٕ٘بن أوض -         

ٓ  اٌض   ٟف اٖ  " ال ئوغ                    ٚ  ِ  إ  ف١ٍ   بء  ٓ ش  ِ  ، " (256)اٌجمغح:"  ٠ ٝ   ٛا  ػ  ص  ٱ، "  (29)اٌىٙف:" غ  ف  ى  ١  ٍ  ف   بء  ٓ ش  ِ  ٓ  ً  ج  ؿ   ئٌ ّ  ٚ خ  ّ  ى  ثبٌذ   ه  ث   ع   ١ ُ ٙ  ٌ  بص  ج  ٚ خ  ٕ ـ  اٌذ   خ  ظ  ػ  ٛ  اٌ

 . . اٌز (325)إٌذً:ٓ "ـ  أد   ٟ  ٘   ٟز  ثبٌ  

 غ٘بْ ثض١ًٌ :اٌج  جخ ٚاٌذ  فغع ثبٌمٛح ، ثً ثبٌضػٛح ٚدمبئك اٌزبع٠ز أصجزذ أْ األص٠بْ ال ر   -         

 ٙب ِٓ ؿّبدخ اٌض٠ٓ أٜ أٍ٘  عثؼض أْ ٘ضأ ط١ًٍ اٌـ١ٛف ٚ غٚع اٌؼِٓ() ثّاٌجالص اٌّفزٛدخ جبء رضع٠ج١ب  ٟأزشبع اإلؿالَ ف.              

 اٌض٠ٓ اٌجض٠ض ِّٟب شجؼُٙ ػٍٝ اٌضسٛي ف،  غ١غُ٘رؼبٍُِٙ ِغ عثُٙ ٚأٍ٘ٗ ٚ أسالقٚ               

 صسٍٙب اإلؿالَ ٟاٌجالص اٌز ٟف ؿ١بآأص٠بْ جٕٛة شغق  ٟٚثبل ٕ٘ضٚو١خ٠ٙٛص٠خ ٚٔظغا١ٔخ ِٚجٛؿ١خ ٚاإلثمبء ػٍٝ اٌزؼضص٠خ اٌض١ٕ٠خ ِٓ .             

     ٓ األٚائً ػٍٝ اٌضسٛي ٠١ّججغ ثٙب اٌّـٍ ٠ٟٗ اٌضغٚح أٚ اٌمٛح أٚ اٌـ١ف اٌزفٍُ ٠ىٓ ٌض ، ثّىخ ؿٜٛ اٌضػٛح  ٟٓ ٌضٜ إٌجٌُ ٠ى .            

 اٌضجبد ػٍٝ أفظغ أٔٛاع اٌؼظاةاإلؿالَ ثً ٚ ٟف               
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 ..! افزغاء : اإلؿالَ ص٠ٓ ئع٘بة*    

 اٌغص :          

 ٔفٛؽ ِزىجغحٌؼم١ٍبد فبؿضح ٚلٍٛة لبؿ١خ ٚ ٟص٠ٓ ألٔٗ ٠ٕزّ ٞأل ٟال ٠ّىٓ أْ ٠ٕزّاإلع٘بة   -           

 غ١غ اٌّـ١ٌٍٍّّٓـ١ٍّٓ ٚإٌـً (  –اٌّبي  –إٌفؾ  –اٌؼمً  –) اٌض٠ٓ اإلؿالَ جبء ٌإلٔـب١ٔخ جّؼبء ٌٍذفبظ ػٍٝ سّؾ   -           

 عٚح اٌزـبِخ ِغ أطذبة اٌض٠بٔبد األسغٜ ثؼض ْ ٠جّؼٛا ث١ٓ اٌغ١غح ػٍٝ ص٠ُٕٙ ٚربع٠ز اٌض٠بٔبد ِٓ اؿزطبػٛا أ ُٟ ٠ؼغف فٌ  -           

 .. ص٠ُٕٙ غ١غ اٌّـ١ٍّٓ ٟغوٛا غ١غُ٘ أدغاعا فاٌغٍجخ فزِب رُ ٌُٙ إٌظغ ٚ              

 ئال وبٔذ صػٛح ٌٙضَ جّٛػبد رٕـت ٔفـٙب ئٌٝ اإلؿالَ ٚطضع ِٓ ١ٌِؾ ِٓ اٌؼضي اػزجبع اإلع٘بة ِٓ اإلؿالَ ٌّجغص أٔٗ   -          

 : فبٌّـ١ذ١خ ص٠ٓ ئع٘بة ..  ػزجبع٘ب وٍٙب رضػٛ ئٌٝ اإلع٘بة باألص٠بْ وٍٙب ث               

 ِٓ أٚعثب )إٌظغا١ٔخ( ٠خ ؽغص وً ِٓ عفغ اٌّؼّٛص١ٓ أد١بء ٚأٌف ِٓ اٌّـٍّ 288ٌم١بَ أرجبع اٌى١ٕـخ األؿجب١ٔخ ثذغق  .                         

 ؿمٛؽ األٔضٌؾ ثؼض                            

 اٌشغق ػٕض  ١ٟأٌف ِـٍُ ٚا٢الف ِٓ ِـ١ذ 78شٓ اٌذّالد اٌظ١ٍج١خ ػٍٝ اٌشغق ٚلزٍُٙ ثب ثٚأٚع ٟل١بَ أرجبع اٌىٕبئؾ ف.                    

 لزذبَ ث١ذ اٌّمضؽا                     

ٙ  ٛؿٕخ ٚاٌج   ٟػض ِـٍّ (ٜ)إٌظبع رأ١٠ض اٌغغة ٌّظاثخ اٌظغة .                     ثبٚغؿه ثشغق أٚعاٌ

 .. اٌؼغاقأفغبٔـزبْ ٚ ِٟب دضس ف.                   

 :  ا١ٌٙٛص٠خ ص٠ٓ ئع٘بة ٚ ..                                                         

 إٌظبعٜ ثفٍـط١ٌّٓب ٠فؼٍٗ اٌظٙب٠ٕخ ثبٌّـ١ٍّٓ ٚ                                                                      

    

 ) سظبئض أزشبع اإلؿالَ(ؿزؼّبع الِٓ ا اٌفزٛدبد اإلؿال١ِخ ٔٛعافزغاء : *    

 اٌغص :          

 ،اٌّشزٍفخ  ِٓ أطذبة ا٢عاء ٞجٛا ِذبوُ رفز١ش أل٠ؼغف أُٔٙ ٔظ فزذٙب اٌّـٍّْٛ ، فٍُ ٟاٌزاٌجالص  ٟؿالَ ألغ اٌذغ٠خ اٌفىغ٠خ فاإل  -           

 اٌض١ٕ٠خ ٌٍجالص اٌّـزؼّغحّـزؼّغْٚ ؽّؾ اٌّؼبٌُ اٌضمبف١خ ٚد١ٓ دبٚي اٌ ٟف               

 ٔظبعٜ ػغة ٚٚ اٌـىبْ األط١١ٍٓ ثأؿزغا١ٌب ،ٚثأِغ٠ىب ،  ِٓ األٚعٚث١١ٓ ٍٕٙٛص اٌذّغٌ وّب دضس) صسٍٙب اٌّـٍّْٛ  ٟح اٌشؼٛة اٌزػضَ ئثبص -          

 (إٌٙضٚؽ ػٍٝ ٠ض  وش١ّغاٌّـ١ٍّٓ ثبٌٕٙض ٚٚ،  إٌظبعٜاٌظغة ػٍٝ ٠ض اٌٙغؿه ٚ ؿٕخٛاٌج ػٍٝ ٠ض اٌظٙب٠ٕخ ، ِٚـٍّٟفٍـط١ٓ                

 ، ) ػظغ اٌّّب١ٌه(ؿالِٝ ر١ٌُٛٙ اٌذىُ فزغح ِٓ اٌزبع٠ز اإلثً ٚ،  زذٙب ِؼبٍِخ عال١خ ثؼض رؼ١ٍُّٙ ٚرضع٠جُٙرُ ف ٟاٌجالص اٌز ِٟؼبٍِخ اٌؼج١ض ف  -  

   ٠إؿـْٛ ثأِغ٠ىب أفظغ رجبعح ٚفغ٠م١ب أث١ْٛ ٠مِْٛٛ ثـغلخ اٌجشغ ِٓ غغة ٚاٌزبع٠ز ِٓ لجً ، ػٍٝ د١ٓ وبْ األٚع ِٟب ٌُ ٠ذضس ف      

 !! رجبعح اٌؼج١ض ػغفٙب اٌزبع٠ز ..     

 ، فٍُ ٠زُ ٔٙت صغٚاد اٌجالص دزٝ اوزشبف اٌجزغٚي دض٠ضب د اإلؿال١ِخ () عغُ ارـبع اٌفزٛدبظً ئل١ٍُ اٌذجبػ ِظضع اٌضػٛح اإلؿال١ِخ فم١غا  -     

 .. ادزٍٙب ٟاٌجالص اإلؿال١ِخ اٌز ٟؿزؼّبع فالاٌّض٠ٕخ وّب فؼً اٙب ئٌٝ ِىخ ٚٔمٍفزذٙب اٌّـٍّْٛ ٚ ٟاٌز         

 

 

 ۿ( 2)شؼجبْ  حوٍم انقبهتح :  

                        .   ث١ذ اٌّمضؽ " شّبي اٌّض٠ٕخ " ئٌٝ ِىخ " جٕٛة اٌّض٠ٕخ" (األلظٝ  ِٓ اٌّـجض اٌذغاَ ئٌٝ اٌّـجض ِٓ ( 

                        .   و١ف١خ رذض٠ض اٌمجٍخ ثّظغ : 

                            -  ارجبٖ ِىخ ثبٌٕـجخ ٌّظغ = ارجبٖ اٌجٕٛة + ا١ًٌّ ئٌٝ ا١ٌـبع ل١ٍال ..!( رمغ اٌمجٍخ فٟ ارجبٖ جٕٛة شغق = ( 

                            -    ( اٌشغق ٔبد١خ ا١ّ١ٌٓ ، اٌغغة ٔبد١خ ا١ٌـبع ، اٌجٕٛة سٍفٟ: ) ٌٛ اٌشّبي أِبِٟ ،  ٠ىْٛ رذض٠ض اٌجٙبد األعثؼخ 

                            -   ٙاٌّبء ) شغٚق ٚغغٚة (  ، اٌشّؾ  )رش١غ صائّب الرجبٖ اٌشّبي( ِؼغفخ ثبلٟ اٌجٙبد ػٓ ؽغ٠ك اٌجٛطٍخ برذض٠ض جٙخ ٚادضح ٠ّىٓ ث ، 
                                               ًلٕبح اٌـ٠ٛؾ ..( –اٌجذغ األدّغ  –اٌجذغ األث١غ  -)  ٔٙغ ا١ٌٕ 

                      . ىْٛ :رٌذىّخ ِٕٙب ؟؟  لض ا 

 ِظضقاثزالء إٌبؽ ث١ٓ ِىظة ٚ -                          

 ػؼبف اإل٠ّب١ْغ طفٛف اٌّـ١ٍّٓ ِٓ إٌّبفم١ٓ ٚرطٙ -                          

 ئ٠ّبْ ا١ٌٙٛص ٟئٌٝ ػضَ ؽّؼٗ ف ٟرٕج١ٗ إٌج -                          

 ..! فال ٠ؼمً أْ رىْٛ لجٍخ اٌّـ١ٍّٓ ث١ض أػضائُٙ ۿ ( 8) عِؼبْ ئشبعح ٌط١فخ ئٌٝ فزخ ِىخ ثشغٜ ٚ -                          

          

                                                                 

  (2عِؼبْ  ) انكبسى بدزغصوة ٖ : 
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                            * فمؾ( عجال 48، ثذغاؿخ  ؿف١بْ ٟف ثؼ١غ ثم١بصح أث) أٌأجّؼٙب ألِٛاي لغ٠ش ػٕض ػٛصرٙب ِٓ اٌشبَ ئٌٝ ِىخ : اػزغاع أػظُ ػ١غ ٚ ؿججٙب : 

 ِمبثً ِب طبصعٖ اٌّشغوْٛ ِٓ أِٛاي اٌّـ١ٍّٓ ثّىخ ثؼض ٘جغرُٙ  -                                  

 ٙبئا١ًٌٕ ِٓ ١٘جخ لغ٠ش ٚدٍفب  -                                  

  ٌىٕٙب فبرزٗغ٠مٙب ِٓ ِىخ ئٌٝ اٌشبَ ٚؽ ٟف ٟٚ٘"  ش١غح اٌؼ   ٞ" ط غؼٚح  ٟفلض سغط ٌٙظٖ اٌؼ١غ   وبْ إٌجٝ . ٠الدع :                                

 ٌىٕٗ سغط لجً أْ ٠غجؼب دغطب ػٍٝ أْ ٠ضعن اٌؼ١غ٠زذــبْ سجغ اٌؼ١غ، ٚ "ؼ١ض ثٓ ػ٠ضؿ"ٚ "ؽٍذخ ثٓ ػج١ض هللا"عؿً ألض  ٟإٌج. وبْ                                             

         

               ه مه انمدٍىت وج خَش انمسهمَ*   خس: 

 (ِٓ االٔظبع 213ٓ ، ِٓ اٌّٙبجغ٠ 82 : ؟ 131)خ ػشغ ؼثؼِؼٗ صالصّبئخ ٚٚ ٟسغط إٌج -              

    ثٓ  اٌّمضاص) ٌٍؼث١غ ثٓ اٌؼٛاَ ٚٓ ١عؿب، فٍُ ٠ىٓ ِؼٗ ؿٜٛ ف ؿزؼضاص، ٌُٚ ٠أسظ أ٘جخ اال ٌُ ٠ٕىغ ػٍٝ أدض رشٍفٌُٗ ٠ؼؼَ ػٍٝ أدض ثبٌشغٚط ، ٚ -              

 ْ ٠ظطضَ ثج١ش ِىخ !!أفٍُ ٠مظض ئال اٌؼ١غ ٌُٚ ٠ىٓ ٠زٛلغ  –ػٍٝ ثؼ١غ أٚ صالصخ ٓ ثؼ١غا ٠زؼبلت وً اص١ٕٓ ١ؿجؼٚ ػّغٚ(                    

 : ر١بٖ ثبألسجبع(أً ػ١ٕ١ٓ ١ٌؿأع –عص طغبع اٌظذبثخ  –) اؿزؼغع جٕضٖ  )آثبع ػظثخ ػٍٝ ٔذٛ ١ًِ ِٓ اٌّض٠ٕخ( بَوث " انسقَب " ٌف  -              

 اؿزؼغع جٕضٖ :   #                

 عع ٠ـ١طغ ػ١ٍٙب دٍفبء لغ٠شأ ٟٚرمضِٛا ف خاٌّفبجأح وٍّب ثؼضٚا ػٓ اٌّض٠ٕ سٛفب ِٓ.                      

 األٔظبعٍّٙبجغ١٠ٓ ٚلـُ اٌج١ش ئٌٝ وز١جز١ٓ ٌأظٙغ اٌـالح ٚ .                     

 ؿؼض ثٓ ِؼبطؽبٌت ٚ ٟثٓ أث ٟ  ٌؼٍ ْ ٚااعا٠زبْ ؿٛصٚ ، ّظؼت ثٓ ػ١ّغٌ أث١غ :   أ٠ٌٛخ 1ػمض .                     

 (ٚلبص فجىٝ فأجبػٖ أثٟ ػ١ّغ ثٓ  ؿزظغغا، ٚ ، ػ٠ض ثٓ صبثذ ، ػ٠ض ثٓ األعلُ ةبػً ػجض هللا ثٓ ػّغ، اٌجغاء ثٓ ػ) ِض اٌمزبيعص طغبع اٌظذبثخ اٌظ٠ٓ ال ٠مضعْٚ ػٍٝ #                    

 ؿّؼب جبع٠ز١ٓ ٠ـم١بْ اٌّبءفٛطال ئٌٝ ِبء ثضع ٚ اٌؼغجبء( ٟثٓ أث ٞ  ض  ػ  ؾ ثٓ ػّغٚ ٚجـ) ث  ٖ ثأسجبع اٌؼ١غ ِبِٗ ػ١ٕ١ٓ ١ٌأر١بأأعؿً #            

 سجغاٖأٚ ١ٟٓ فغجؼب ئٌٝ إٌج١غ لغ٠ش ٌزظً ثضع ثؼض ٠َٛ أٚ ٠ِٛػٍّب أّٔٙب رزغلجبْ ػٚ                

 و        

  *           *  أصحببه ٍخسبصون عودحهأن دمحما ووبأ  سفَبن ٌصول أبو : 

ٛ   –األسجبع ػٕض ثضع ط٘ت ٠زشُّ  –١غ لجً ثضع أٚلف اٌؼ   –عؿً عؿٛال ئٌٝ لغ٠ش ٠ـزٕفغُ٘ ) أ                                ) أ   ١غ ئٌٝ ؿبدً اٌجذغ(ي ؽغ٠ك اٌؼ  د

 ضع ثؼ١غٖجٚأْ ٠زشظ وً ِظب٘غ اٌظبعر اٌٍّٙٛف .... فؼٕض ٚطٌٛٗ ئٌٝ ِىخ :  شك ل١ّظٗ  ٗعؿٌِٛغ أ) ٌٝ لغ٠ش ٠ـزٕفغ٘ب ٌذّب٠خ أِٛاٌٙب ئأعؿً    -                  

ٛ  ، ٚ )لطغ أٔفٗ(                        طذجٗدمحم ٚ ف١بْ لض ػغع ٌٙبؿ ٟأث خ ...اٌٍط١ّخ ..أِٛاٌىُ ِغأسظ ٠ظغر اٌٍط١ّٚ]  ٛػغ ػٍٝ اٌجّبي زت = ِب ٠  دً = اٌم  اٌغ   [دٍٗ ي ع  د

 .. رجٙؼٚا ٌٍشغٚطٚ، وال ٚهللا ١ٌؼٍّٓ غ١غ طٌه  !ٟ ١غ اثٓ اٌذؼغِأٔٙب وؼ   أ٠ظٓ دمحمفمبٌذ لغ٠ش ، (  ٌغٛسا غٛس ..اٌ ..                       

 أٚلف اٌؼ١غ لجً ثضع  -                 

  اؿزم١ب ِٓ اٌّبء ٚ ) ثؼغ اٌٛلذ(سب عادٍز١ّٙب ؿبػخ ٓ لض أٔبزٝ ٚعص ِبء ثضع دزٝ ػٍُ أْ عاوج١سجبع د٠زشُّ األ ، ٘ٛ دظعٚ ثّفغصٖ ، رمضَ  -            

 فغوٗ ث١ضٖ فٛجض ثٗ آصبع ٜٔٛ ٠ضغة ٚ )فؼالد اٌغادٍز١ٓ(ِٓ أثؼبعّ٘ب  ١ئبأسظ شِٚىبْ ثغٚن اٌغادٍز١ٓ( = ) فـأي ػٓ ِٕبر اٌغادٍز١ٓ  ، عدالٚ             

 ". .  ألجٍذ رزذـؾ أسجبعٔب ، ٚ٘ظٖ وبٔذ ػ١ْٛ دمحم هللا ػالئف ٠ضغة" ٘ظٖ ٚ : فمبي             

ٛ  ١غ ٚاٌؼ   عجغ ِـغػب ئٌٝ  -              اؿزطبع أْ ٠ٕجٛ ثأِٛاي ، ٚ ثٙب ئٌٝ ؿبدً اٌجذغ ربعوب ثضعا ػٓ ٠ـبعٖ ٚارجٗثضع  ئٌٝ ي ؽغ٠مٙب ػٓ اٌـ١غ د

 ..١غ٘بػ  لغ٠ش ٚ              

 ر      

              * أمـبَ اٌج١ش( –ٚطٛي ٔجأ ٔجبح اٌؼ١غ  –ًِ أ٘جزٙب وبٟ ) لغ٠ش ف : سوج خَش انمشسكَه مه مكتخ : 

  ِب ال ٚ، عؽ ( فب388ِبئخ )ٚ، ( صعع 688ٚؿزّبئخ )، ( ِمبرً 3188أٌف ٚصالصّبئخ ) ٟسغجذ لغ٠ش ػٓ ثىغح أث١ٙب ثج١ش لٛاِٗ دٛاٌ  -              

ّ  ١بْ ػضص ِٓ اٌم  ٚ )اٌجّبي(ذظٝ ِٓ اٌجؼ١غ ٠                       ٗ ػٓ ١ٔخ ٕج  اٌش١الء ٚ ٠  ِظٙغ ٠ضي ػٍٝ اٌمٛح ٚ ٟغ١ٕٓ ٌُٙ ف٠  ٠ؼغثٓ ثبٌضفٛف ٚ غ١ٕبد()اٌ

 !! ُِٕٙ ٌُ ٠ىٓ ٠غ٠ض ئال ئٔمبط اٌؼ١غ ا، ػٍٝ أْ وض١غ لغ٠ش ؿذك اٌّـ١ٍّٓ                   

ٓ  ، ٚ اٌغجٛع ١ٟغ، فغغت اٌىض١غ ُِٕٙ فْ ثٕجبح اٌؼ  بؿف١ ٟجبء إٌجأ ِٓ أثأصٕبء اٌطغ٠ك   -                ػٍٝ ِٛاطٍخ اٌـ١غ دزٝ  أثب جًٙ أطغ   ٌى

 : ، ِٓ ٕ٘ب أمـُ اٌج١ش ئٌٝ فغ٠م١ٓ ٠طّغ اٌّـ١ٍّْ٘ٛجزُٙ ث١ٓ اٌؼغة ٚ ال رؼ١غ                  

 (ٞ  )ثٕٛ ػ٘غح ٚثٕٛ ػض  ػبص ٌّىخ ِٛاطٍخ اٌـ١غ ثؼض ئٔمبط اٌؼ١غ ٚ فغ٠ك عفغ .                         

 ٌـفب٘خ اٌـفٙبء )ِجبٍِخ(ِضاعاح جًٙ رذغجب ٚ ٟفغ٠ك ٚاطً اٌـ١غ رذذ ػغؾ أث .                         

 " ظٜٛضٚح اٌم  ثبٌؼ  "  ٔؼيٚ " ، ثضع ٞٚاص اٌج١ش اٌـ١غ دزٝ ٚطً " طًاٚ  -           

 

 فسانذ   ٌش انمسهمَه ف* خَ        ج  : 

ـ  ٠ٗ اٌٍظ  ١١غ، ٚعجٛع عؿٌٛ  ٔجأ سغٚط ج١ش لغ٠ش ِٓ ِىخ ٌذّب٠خ اٌؼ   ٟٚطٛي إٌج  -                 ١غم١ب ثأسجبع اٌؼ  ٓ وبْ لض أعؿٍّٙب ِٓ ث١ٛد اٌ

 : دغط ِٛلف اٌّـ١ٍّٓ  -               

 اٌؼـىغ٠خُ ٌّىبٔزٙب ٚؿطٛرٙب اٌـ١بؿ١خ ٚرضػ١ إٌّطمخ  ٟرغن لغ٠ش رجٛي ف.                          

 ـ١غ ئٌٝ اٌّض٠ٕخػضَ ػّبْ ِٛاطٍخ لغ٠ش اٌ.                          
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 : ١ٓفغ٠مأمـّٛا ،  " ؟ لزبي اٌمَٛ ِٟب رغْٚ ف .."فؼٍٗ  ٟأطذبثٗ ف١ّب ٠ٕجغ ٟ اؿزشبع إٌج  -              

 "..  ١غٌىٕٕب أعصٔب اٌؼ   ِب ٌٕب ثمزبي اٌؼضٚ ِٓ ؽبلخ ٚٚهللا ..؟  ....٘ال طوغد ٌٕب اٌمزبي فٕـزؼضفغ٠ك وغٖ ٌمبء لغ٠ش ".              

     " اِغ ٠ب عؿٛي هللا ثّب أِغن  )ثٓ األؿٛص( بي اٌّمضاص ثٓ ػّغٚ ل، ٚ لبي ػّغ فأدـٓ، ٚ ثٛ ثىغ فأدـٓألبي   ٠غ٠ض اٌمزبي  ك لبَفغ٠.         

    عثه ٓ ٔمٛي اط٘ت أٔذ ٚٚعثه فمبرال ئٔب ٘بٕ٘ب لبػضْٚ ٌٚىأٔذ لبٌذ ثٕٛ ئؿغائ١ً ٌّٛؿٝ " اط٘ت هللا ال ٔمٛي ٌه وّب ِؼه ٚ هللا ثٗ فٕذٓ            

 ٠غ٠ض األٔظبع ألُٔٙ :"  أ٠ٙب إٌبؽ ٟش١غٚا ػٍأ .. صُ وغع " ،ٌٗ ثش١غ ٟفمبرال ئٔب ِؼىُ ِمبرٍْٛ..." فضػب إٌج           

ِ   )ث١ؼخ اٌؼمجخ اٌضب١ٔخ(ص٠بعُ٘  ٟػٍٝ أْ ٠ّٕؼٖٛ ف ػب٘ضٖٚ#        وبٔٛا أوضغ ػضصا    #   ؼ١ِٓ ثظٌهٍ، أِب سبعط ص٠بعُ٘ فٍُ ٠ىٛٔٛا 

 شٙضٔب أْ ِب جئذ ثٗ ٘ٛ اٌذكفمبي ؿؼض " ئٔب لض إِٓب ثه ٚطضلٕبن ٚ، : أجً  لبي؟  ال " ٌؼٍه رغ٠ضٔب ٠ب عؿٛي هللافمبَ ؿؼض ثٓ ِؼبط لبئ  -  

ٌ  ؿ  ، ٚ الطغ دجً ِٓ شئذ، ٚ دجً ِٓ شئذ ً  ط  ، ٚ ٠ب عؿٛي هللا د١ش شئذ فبِغ   اٌطبػخ...ٝ اٌـّغ ٚػب٘ضٔبن ػٍٚ          بص  ػ  ، ٚ ئذُ ِٓ شب

 ثؼضه ثبٌذك ٌٛ  ٞ، ٚاٌظ ِب أسظد أدت ئ١ٌٕب ِّب رغوذ...اِغ ٠ب عؿٛي هللا ثّب أعصد فٕذٓ ِؼهِٛإٌب ِب شئذ ٚأِٓ ظ س، ٚ شئذِٓ       

ج غ   اض  ، ٚال ٔىغٖ أْ رٍمٝ ثٕب ػضٚٔب غ ؼٕبٖ ِؼه ِب رشٍف ِٕب عجً ٚادضاؿزؼغػذ ثٕب ٘ظا اٌجذغ ٌش           ،  ػٕض اٌٍمبء ، ط ضق   ةاٌذغ ٟف ...فأب ط 

ـ   هغ٠ه ِٕب ِب رمغ ثٗ ػ١ٕ  ً هللا ٠  ٌؼٚ       ـ   ػٍٝ ثغوخ هللا غ  .. ف     ٟٚػضٔ، فاْ هللا  أثشغٚاٚلبي " ؿ١غٚا ػٍٝ ثغوخ هللا ٚ  ٟإٌج غ  .."  ف

 ".. أٔظغ ئٌٝ ِظبعع اٌمَٛ ٟهللا ٌىأٔٚ غ أٚ اٌغٕبئُ( )اٌؼ١  ئدضٜ اٌطبئفز١ٓ       

 

 بدز :  ًواد ٌش انمسهمَه فخَ  *          ج 

ظ  ث١ٓ ػ١ْٛ ثضع عٍِخ ص  ث١ُٕٙ ٚ، ١ٔب "ضٚح اٌض  ثضع فٕؼي " ثبٌؼ   ٞثبٌج١ش دزٝ ٚطً ٚاص ٟ ٌٕجِؼٝ ا  -           ِؼٝ ا ٘  [خ ػ   ،  ]خ = رـ١ز ف١ٙب األلضاَـ  = ص

 :  دغ٠ظب ػٍٝ وزّبْ أِغٖ وبْ ٚ                         

 غ األجغاؽ ِٓ أػٕبق اإلثًمط  فأِغ أْ ر  .                      

  اٌّـ١ٍّٓ د١ٓجبع لغ٠ش ٚؿأالٖ ػٓ أس ٞأثٛ ثىغ ػٍٝ اٌش١ز اٌظ٘ٛ ٚ)رؼغ٠ؼٗ وٍّب ٔؼي ِٕؼال ظع دد١طخ ٚ ٟأسظ ٠زذـؾ أسجبع لغ٠ش ف .                     

ع إٌج"  ٔبنئطا أسجغرٕب أسجغ" لٌّٛٙب ؟ ٚ ؿأٌّٙب ِّٓ أٔزّب                               اق( اٌشغق )ٔبد١خ اٌؼغ ِش١غا ث١ضٖ ئٌٝ  .."  ٔذٓ ِٓ ِبء "..  لبئال  ٟ، فجؼض أْ أسجغّ٘ب ػ غ 

 ( صُ رغوبٖ ٚعدال ..! ؟ " أِٓ ِبء اٌؼغاق".. ي بءِّب جؼً اٌش١ز ٠زـ                             

 مبح لغ٠ش فأِـىٛا ثّٙب ِؼزمض٠ٓ  فٛجضٚا غال١ِٓ ِٓ ؿ   ،ثضع ١ٌٍزّـٛا ٌٗ األسجبعئٌٝ ِبء أثٟ ٚلبص  ٌّب أِـٝ أعؿً ػ١ٍب ٚاٌؼث١غ ٚؿؼض ثٓ  -     

 مبح لغ٠ش ، فظٕٛآٌّ ّ٘ب ؟ ف١مٛالْ : ٔذٓ ِٓ ؿ   ثّٙب ئٌٝ إٌجٟ ، ٚوبْ لبئّب ٠ظٍٟ ، ٚأسظٚا ٠ـأٌّٛٔٙب مبح أثٟ ؿف١بْ ، ٚػبصٚاأّٔٙب ِٓ ؿ         

 لبال : ٔذٓ ألثٟ ػ١ٍّٙب اٌـإاي ٠مٛالْ ٔذٓ ٌمغ٠ش .. ف١ؼغثّٛٔٙب ، فٍّب أٚجؼّٛ٘ب ػغثب ٚوٍّب وغعٚا، فأسظٚا ٠ؼغثّٛٔٙب ،  أّٔٙب ٠ىظثبْ       

 " ّٔٙب ٌمغ٠ش !! ..ئّٛ٘ب .. طضلب ٚهللا ، ّوُ رغوزوظثبّٛ٘ب ، ٚئطا ّفٍّب فغؽ إٌجٟ ِٓ طالرٗ ، لبي " ئطا طضلبوُ ػغثز –وّٛ٘ب ؿف١بْ .. فزغ      

  ٠َٛ .. ٠ِٛب  ِٓ ػضص اٌجؼع اٌزٝ ٠ٕذغٚٔٙب وً )ِب ث١ٓ اٌزـؼّبئخ ٚاألٌفٚػضصُ٘  ظٜٛ ،ضٚح اٌم  ٓ ػٓ أسجبع لغ٠ش ، فؼٍُ ِٛلؼُٙ ، ثبٌؼ  ؿأي إٌجٟ اٌغال١ِ  -   

 ) .. ٘ظٖ ِىخ لض أٌمذ ئ١ٌىُ ثأفالط أوجبص٘ب ..( ِٓ أشغاف لغ٠ش  ، ِٚٓ ف١ُٙرـؼخ ٠ِٚٛب ػشغح ! (         

 لٛح ٚأػظُ اؿزؼضاص  .. !! ٟٚ٘ فٟ ألِٜٛذبٌخ ِغ لغ٠ش ..  ٔٙب اٌذغة الٍُ اٌّـٍّْٛ أفؼ                           

 

 إني قهوة انمسهمَه :*  انشَطبن ٍدد مدخال      

 رُٙ اٌمزب١ٌخبِىب١ٔئػٓ ؽغ٠ك : . سٛفُٙ ِٓ ٌمبء لغ٠ش ِغ لٍخ ػضصُ٘ ٚػؼف          

ٙ  ـسٛفُٙ ِٓ اٌظّأ ٚجٙضُ٘ فٟ اٌذظٛي ػٍٝ اٌّبء ١ٌـز.                            وبْ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ اٌّبء عٍِخ ص٘ـخ  رـ١ز  ف١ٙب األلضاَ  .. (غٚا )مٛا ٠ٚزط

 

 ٔؼٚي اٌّالئىخ ( أصٕبء اٌّؼغوخ  ، + أطبثُٙ إٌؼبؽ  ٔؼٚي اٌّطغ ) لجً اٌّؼغوخ  *   وددة انسمبء :     

 لجً اٌّؼغوخ :   -           

ٙ   . ٔؼٚي اٌّطغ                     ض اٌغًِ رذذ ألضاُِٙ ، فـًٙ ػ١ٍُٙ اٌـ١غ ..!!ج  غٚا ، ٚرٍفشغثٛا ، ٚرط

  ثبال اٌّشغو١ٓ ٚ سف١فب ، ؽٙغُ٘ ثٗ ، ٚأط٘ت ػُٕٙ عجؾ اٌش١طبْ ، ٚصجذ ثٗ األلضاَ ، ٚعثؾ ػٍٝ لٍٛثُٙ .. ٚوبْ ػٍٝ  ٛصب) وبْ اٌّطغ ػٍٝ اٌّـ١ٍّٓ غ                             

 ، ٚطؼت ػ١ٍُٙ اٌـ١غ ٚاٌزمضَ !! ( ف١ٗ األلضاَ.. غبطذ   شض٠ضا                                

 ١ٕٔخ ، ٚػؼفُٙ لض طبع جغأح ِٕب ، ٚلٍمُٙ لض غضا ؽّأٛا ِٓ ُِٔٛٙ  فاطا سٛفُٙ لض طبع أفبٔمٍجٛا ١ٔبِب ، فٍّب ٔٙؼ . أطبثُٙ إٌؼبؽ                 

                   "  ٌ ْنهُ  ُكُم النُّعَاَس أََمنَةً إِْذ ٌُغَّشِ ٌَْطاِن َوِلٌَْربَِط َعلَٰى  ّمِ َرُكم بِِه َوٌُْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز الشَّ َن السََّماِء َماًء لٌَُِّطّهِ ٌُْكم ّمِ ُل َعلَ  "لُلُوبُِكْم َوٌُثَبَِّت بِِه اْْلَْلَداَم َوٌُنَّزِ

 (99)اْلنفال:                    

 ، صُ ػُٙ ػٍٝ اٌمزبي ٕجؼ ٌٗ ٚػضٖ دزٝ ؽٍٛع اٌفجغ .. فظٍٝ ثُٙ ، ٚدغ  ثبد اٌظذبثخ ١ٔبِب ، ٚثبد إٌجٟ لبئّب ٠ظٍٟ ٠ضػٛ عثٗ أْ ٠    -         

 ِٓ ١ِبٖ ثضع ..رذغن ثج١شٗ  فٟ ٚاصٞ ثضع ٠غ٠ض أْ ٠ـجك لغ٠شب ئٌٝ ػ١ْٛ ثضع ، ٚٔؼي ثأٚي ِبء ٚطً ئ١ٌٗ             

 بة ثٓ إٌّظع " :ج  اٌذ  عأٜ "   -        

    ؟ فمبي  ةأَ ٘ٛ اٌغأٞ ٚاٌذغة ٚاٌّى١ض ؟ ػٕٗ أٚ ٔزأسغ ٔزمضَ أٔؼٌىٗ هللا .. ١ٌؾ ٌٕب أْ ٚوبْ ػبٌّب ث١ّبٖ ثضع .." ٠ب عؿٛي هللا أ٘ظا ِٕؼي              

 ، ٚوبْ  زٝ ٠أرٛا أصٔٝ ِبء ِٓ ج١ش اٌّشغو١ٓأْ ٠زذغن ثبٌج١ش د "، فأشبع ػٍٝ إٌجٟثً ٘ٛ اٌغأٞ ٚاٌذغة ٚاٌّى١ضح  إٌجٟ               

 ٚال  ١شغثٛا ٗ ثبٌّبء فٚٔدٌٛٗ دٛػب ٠ٍّإ ، ٠ٚجٕٛا ِٓ ػ١ْٛ اٌّبءِب ػضاٖ  )٠غصِٛا(عٚا ٛ  غ  ،  ٠ٚ   ، ف١ٕؼٌٛا ػٕضٖ أوضغ ػ١ْٛ ثضع ِبء  أغٕٝ ٚ               

   ثبٌغأٞ"ٌمض أشغد "..   ، فٛافك إٌجٟ ػٍٝ عأ٠ٗ ٠شغة اٌّشغوْٛ               
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 أشبع "ؿؼض ثٓ ِؼبط": - 

   ػٕضٖ اٌغوبئت فاْ ٔظغُ٘ هللا وبْ طٌه ِب  ، ٠ٚإِْٔٛ ف١ٗ ػٍٝ إٌجٟ ، ٠ٚؼؼْٛ شغف ِٕٗ ػٍٝ اٌّؼغوخ٠   ثأْ ٠جٕٛا ػغ٠شب ٌٍٕجٟ      

  ، ٌٚٛ  ٛاَ ِب ٔذٓ ثأشض ٌه دجب ُِٕٙ".. رشٍف ػٕه أل ِؼٗ ّٓ ٚعاءُ٘ ثبٌّض٠ٕخ ١ٌّٕؼٖٛ ٠ٚجب٘ضٚاث، ٚئْ وبٔذ األسغٜ ٠ٍذك إٌجٟ  أدجٛا      

         ٝ  ػ١ٍٗ ٚصػب ٌٗ ثش١غ ...فبصٕٝ إٌجٟ  " ، ٠ّٕؼه هللا ثُٙ ٠ٚجب٘ضْٚ ِؼه..! ِب رشٍفٛا ػٕهدغثب  ظٕٛا أٔه رٍم

 

 * حعبئت اندَش:

 : أطذبثٗ ٌٍمزبي ر١ٙئخعجبٌٗ ٚزفمض ث بَ إٌجٟ ١ل  -     

 وٟ ٠ـزمجً اٌّشغوْٛ اٌشّؾ !! اٌشّؾ ٚعاءٖ()جؼً اؿزمجً ثُٙ اٌّغغة  .             

  ٠بؿٛاص" ، ٛ  ز  " اؿ   ثبٌمضح لبئال طؼٕٗ إٌجٟف  )ٚوبْ سبعجب ػٓ اٌظف( :خ ٠  ٛاص ثٓ غ ؼ  دبصصخ ؿ  ) اٌظفٛف ثمضح فٟ ٠ضٖ  ـٛٞ()٠  ي ؼض  أسظ ٠    .            

  ثطٕٗ فزؼجتً ٗ ؿٛاص ٚلج  "، فبدزؼٕؿٛاص ػٓ ثطٕٗ لبئال "اؿزمض ٠ب ف إٌجٟ فىش مض أٚجؼزٕٟ ٠ب عؿٛي هللا فألضٟٔ .. ٌفمبي ؿٛاص :                

  جٍضنأْ ٠ّؾ جٍضٞ  ْ آسغ اٌؼٙض ثه، فأعصد أْ ٠ىٛ لض دؼغ ِب رغٜ عؿٛي هللا ٠ب:  فمبي " ؟ ؿٛاص : " ِب دٍّه ػٍٝ ٘ظا ٠ب لبئال إٌجٟ              

 فضػب ٌٗ إٌجٟ " ..               

 جغجُٙ فٟ األغغ  ُٙ ػٍٝ اٌمزبي ٠ٚ  سطت ف١ُٙ ٠ذض   .          

 ٌـ١ٛف ػٕض الزغاثُٙٚأْ ٠ؼغثُٛ٘ ثب،  أِغُ٘ أْ ٠غُِٛ٘ ثبٌٕجً ػٕض ئلجبٌُٙ .          

 : ، ٚلٍخ أطذبثٗ رٛجٗ ئٌٝ هللا ِمجٍخ ئٌٝ اٌٛاصٞ ثىضغرٙب ٚػضرٙب بلغ٠ش إٌجٟ ٌّٜب عأ  -  

ٚ  غ  ظ  اٌٍُٙ ٔ  .. ة عؿٌٛهىظ  ٚر   )رىظثه(ن ذبص  شغ٘ب ر  ٚف  ٙب الئ  ١  "اٌٍُٙ ٘ظٖ لغ٠ش لض ألجٍذ ثش           " اٌغضاح )ا٘ؼُِٙ( ُٕٙ  .. اٌٍُٙ أد   ٟٕ  ضر  ػ  ن اٌظٞ 

 

 :*  انفسٍقبن فٌ وادً بدز 

 ، ِّب ٠ٍٟ ِىخ ضٚح اٌمظٜٛ"ضٚح اٌض١ٔب " ِّب ٠ٍٟ اٌّض٠ٕخ ، ٚاٌّشغوْٛ " ثبٌؼ  اٌّـٍّْٛ " ثبٌؼ   ٘ىظا جّغ هللا اٌفغل١ٓ ثٛاصٞ ثضع :  -       

 اٌزٟ ِٓ أجٍٙب سغط اٌفغ٠مبْ ، فمض ٔجب ثٙب أثٛؿف١بْ ئٌٝ ؿبدً اٌجذغ !!١غ أِب اٌؼ           

 ئط فبد اٌغغع اٌظٞ ِٓ أجٍٗ سغط ، ٌىٕٙب ئعاصح هللا ٚرضث١غٖ أْ ٠جّغ اٌفغ٠م١ٓ ػٍٝ غ١غ  ، ٌىال اٌفغ٠م١ٓ أْ ٠غجغوبْ فٟ ٘ظا وفب٠خ   -      

 ١ٌىْٛ ٘ظا اٌٍمبء اٌظٞ اجزّؼذ ٌٗ وً ػٛاًِ إٌظغ اٌظب٘غ٠خ ،   ّإ١ِٕٓ ٚػؼف ػضرُٙ ِغ وضغح اٌّشغو١ٓ ٚلٛح اؿزؼضاصُ٘ثمٍخ اٌ ِٛػض        

  ، ٚرىْٛ ف١ٗ أؿجبة إٌظغ ١ٌـذ ٌٍىضغح  ١ٓ اٌذك ٚاٌجبؽ٠ًىْٛ فغلبٔب ث ٌمبءٚوً ػٛاًِ اٌٙؼ٠ّخ اٌظب٘غ٠خ ٌٍّـ١ٍّٓ ..  ٌٍّشغو١ٓ        

 ّٔب اٌمٛح ٌٍذك ، ٚئْ لً ئ.. ٚأْ اٌذك ١ٌؾ ٌٍمٛح فمؾ ، وّب ٠ؼزمض اٌجؼغ ،  ثً ٌظالح اٌؼم١ضح ٚلٛح اإل٠ّبْ، ؼزبص فمؾ ٚاٌـالح ٚاٌ       

 ألْ هللا ِغ اٌذك صائّب .. أٔظبعٖ ،       

 

 *  اسخعداد قسٍش نهقخبل :

 ، ٚسٛفٗ ٚفؼػٗ ِٓ ِٕظغ اٌّـ١ٍّٓ ِغ لٍخ ػضصُ٘  ٚلضثأسجبع ج١ش اٌّـ١ٍّٓ " ١ٌأر١ُٙ  ٟ  ذ  ّ  ١غ ثٓ ٚ٘ت اٌج  ّ  ػ   " لغ٠ش عؿبيئ  -    

 " فبػٟ )= ٠ذغوْٛ أٌـٕزُٙ ػٍٝ شفبُ٘ٙ اؿزؼضاصا ٚرذفؼا !(ت ِزّٕغ٠ٓ رّٕغ األؿٛص ، ٠زٍّظْٛ رٍّع األو  ذ طفٛفُٙ ، ٚرالدّذ أجـبُِٙ ، ٚجضٛا ػٍٝ اٌغ  .. رغاط  "    

 رذًّ اٌّٛد إٌبلغ .. لَٛ ذًّ اٌّبء = وٕب٠خ ػٓ أً٘ اٌّض٠ٕخ( ) اإلثً اٌزٟ ر.. ٔٛاػخ ٠ضغة لِٛٗ لبئال " .. اٌجال٠ب رذًّ إٌّب٠ب  ٚػٛصرٗ ئٌٝ      

 "!  ١ٌؾ ٌُٙ ِٕؼخ ئال ؿ١ٛفُٙ  ..       

 ، ٚصة اٌشالف ث١ُٕٙ ِٓ جض٠ض دٛي اٌمزبي .. اٌّشغو١ٓ رؼبظّذ ١٘جخ اٌّـ١ٍّٓ فٟ أػ١ٓ  -    

 مىبوزاث سَبسَت :     

 زجخ ثٓ "ػ  ؼاَ" ئٌٝ ض١ُٕٙ ػٓ اٌمزبي .. فّشٝ "دى١ُ ثٓ د  ذـٗ اٌـ١بؿٟ ٘ظا اٌشالف ، فأعؿً ئ١ٌُٙ "ػّغ ثٓ اٌشطبة " ١ٌ  أصعن إٌجٟ ث  .      

  أْ ٠غجغ ثبٌٕبؽ ٠ٚزذًّ صَ اثٓ  ،)وبْ لض لزً فٟ ؿغ٠خ ٚاصٞ ٔشٍخ( ٌىٛٔٗ وج١غ لغ٠ش ٚؿ١ض٘ب اٌّطبع ٚد١ٍفب ي"ػّغٚ ثٓ اٌذؼغِٟ"، "  عث١ؼخ       

 ذؼغِٟ ٚاٌؼ١غ اٌزٟ أطبثٙب اٌّـٍّْٛ ثٛاصٞ ٔشٍخ ، فٛافك ٚلبَ فٟ إٌبؽ " .. ئْ ٠ىٓ دمحما وبطثب فـ١ىف١ىّٖٛ اٌؼغة ، ٚئْ ٠ىٓ ٍِىب ٌا       

 وٕزُ أؿؼض إٌبؽ ثٗ .. "فٟ ٍِه اثٓ أس١ىُ ، ٚئْ ٠ىٓ ٔج١ب  أوٍزُ       

 ػٍُ أْئال سٛفب ػٍٝ اثٕٗ "أثٟ دظ٠فخ ثٓ ػزجخ" ػٕضِب  ٕبؽ أٔٗ ٌُ ٠مً ِب لبيفٟ اٌش١غ جٓ ، ٠ٚ  ٗ عأ٠ٗ ٠ٚظفٗ ثبٌج  ف  ـ  أسظ "أثٛ جًٙ" ٠   .     

 ٖ "ػّغٚ ثٓ اٌذؼغِٟ" فٟ ٚاصٞ ٔشٍخ ،  زً أسٛ، ٚأؿغع ئٌٝ "ػبِغ ثٓ اٌذؼغِٟ" ، اٌظٞ ل   ) .. أوٍخ جؼٚع  !( ج١ش اٌّـ١ٍّٓ ل١ًٍ        

 ٍٝ عأؿٗ "ٚاػّغاٖ .. ٚاػّغاٖ " فذّٟ إٌبؽ ٌٍمزبي ، ٚاؿزؼضٚا ٌٍؼدف ..، فأسظ ػبِغ ٠ذضٛ اٌزغاة ػ ػٍٝ ؽٍت صأع أس١ٗ ػٗذغ  ٠        

 

 اٌّجبعػح ( –) اٌّجبصعح : *  وقود انمعسكت 

 انمببدزة :  -   

ٓ  ٝ ئٌ ِٓ طفٛف اٌّشغو١ٓ "األؿٛص ثٓ ػجض األؿض" أضفغ           ِٓ دٛػُٙ دٛع اٌّبء اٌظٞ ألبِٗ اٌّـٍّْٛ لبئال " أػب٘ض هللا ألشغث

ٓ  ِٕ  أٚ أل٘ض          ٛع فأسظ ٠ؼدف ٔبد١خ اٌذ غ ػٍٝ األعع ،فشغط ئ١ٌٗ دّؼح ، ٚػغثٗ ثـ١فٗ ػغثخ لطغ ثٙب ؿبلٗ فٛل صٚٔٗ .." ٗ أٚ ألِٛر

 مـّٗ دزٝ لزٍٗ دّؼح فٟ اٌذٛع ..ث جغ  ١ٌ        
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 انمببزشة :  -

 زجخ" ٠ضػْٛخ ثٓ عث١ؼخ" ٚاثٕٗ "ا١ٌٌٛض ثٓ ػ  ١ج  "ش   ، فشغط ث١ٓ أس١ٗاثٕٗ ..( ) .. ٌُ ٠مً ِب لبي ئال سٛفب ػٍٝ زجخ ثٓ عث١ؼخ" ِٓ لٛي أثٟ جًٙ ٟ "ػ  ّ  د       

 .. فأسغط إٌجٟ ٌُٙ دّؼح ، سغط ئ١ٌٕب أوفبءٔب !!" ثؼض أْ عفؼٛا ِجبعػح صالصخ ِٓ شجبة األٔظبع دمحم .. أ ئٌٝ اٌّجبعػح ِٕبص٠ٓ ".. ٠ب    

 ، أِب ػزجخ ٚػج١ضح فأسظ  جبعػ دّؼح ش١جخ ٚلزٍٗ ، ٚثبعػ ػٍٟ ا١ٌٌٛض ٚلزٍٗف  –ت ٚػج١ضح ثٓ اٌذبعس ثٓ ػجض اٌّطٍت ، ٚػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌ    

 طؼذ ؿبلٗ ئٌٝ إٌجٟ زجخ ثؼغثز١ٓ فمزالٖ ، ٚدّال ػج١ضح  ٚلض ل  وً ِّٕٙب ٠زجبصي اٌؼغثبد دزٝ ٚلؼب ػٍٝ األعع ، فجبصع دّؼح ٚػٍٟ ػ      

 فجشغٖ ثبٌشٙبصح ، ٚفبػذ عٚدٗ ثؼض٘ب ..    

 

 معسكت :*  بداٍت ان

ِ  ا١ٌَٛ عجً ف١  مبرٍُٙ ٠   ال ث١ضٖ ٘جُ اٌّشغوْٛ ػٍٝ طفٛف اٌّـ١ٍّٓ ، فٕبصٜ إٌجٟ فٟ ج١شٗ " ٚاٌظٞ ٔفؾ ِذّض    -    ـ  مزً طبثغا   جب ،ذز

 وضغح اٌّشغو١ٓ ُٙ، ٚرؼبءٌذ فٟ أػ١ٕ   ثغٚح ِٓ ػٕضٖ ، فؼاصد دّبؿزُٙضثغ ئال أصسٍٗ هللا اٌجٕخ !" ، ٚأِض هللا اٌّإ١ِٕٓ ِ   ال غ١غ  مج  ِ         

 ٚلٛح ػزبصُ٘ ، ٚ٘جذ ػ١ٍُٙ ع٠خ اٌجٕخ .. فأسظٚا ٠فزغؿُٛٔٙ افزغاؽ اٌظئبة ٌٍغُٕ ، ٠ٚىزـذُٛٔٙ اوزـبح اٌـ١ً ُٚ٘ ٠زظب٠ذْٛ       

        ِ ِ   ذ  " ٠ب ِٕظٛع أ ّ   ذ  .. أ  اٌّشغو١ٓ ثبٌغػت ِٓ ٘ٛي ِب ٠غْٚ ِٓ اٌّـ١ٍّٓ ..!!ٍئذ لٍٛة " ف

 " اٌٍُٙ ٔظغن ٗ، ٠ٕٚؼي ئٌٝ أعع اٌّؼغوخ ربعح أسغٜ ٚلٍجٗ ِؼٍك ثغثٗ ٠ضػٖٛ ٠ٚـزغ١ضوخ ِٓ ػغ٠شٗ ربعح وبْ إٌجٟ ٠زبثغ اٌّؼغ  -  

 ؼجض ثؼض٘ب فٟر   ٍٙه ٘ظٖ اٌؼظبثخ الضن ػٙضن ٚٚػضن ، اٌٍُٙ ئْ ر  اٌٍُٙ ػٌؼي ألضاُِٙ ، اٌٍُٙ أٔش   عػت لٍٛثُٙ ،أاٌظٞ ٚػضرٕٟ ، اٌٍُٙ       

ِ   ٖ لبئال " ٠بءـٛٞ ٌٗ عصاٖ ػٓ ِٕىج١ٗ ، فأسظ أثٛ ثىغ ٠  ؤدزٝ ؿمؾ عصا األعع .." ، فّب ػاي ٠ضػٛ       ٌه ٚػضن .." ٕجؼ  ٔجٟ هللا ، ئْ هللا 

 ٔؼٚي اٌّالئىخ :  -  

  آسظ  هللا .. ٘ظا ججغ١٠ً  .. أربن ٔظغ  ثىغ  أثب شغا ، ٚلبي ألثٟ ثىغ " أثشغ ٠بلبَ ثؼض٘ب ِـزج )جبءٖ اٌٛدٟ( ؼبؽ . أسظد إٌجٟ سفمخ ِٓ ٔ        

 )رغاة اٌّؼغوخ( ..مغ إٌ   ِالِذٗ(ثؼٕبْ فغؿٗ ٠مٛصٖ ػٍٝ صٕب٠بٖ )         

 ١ؼَٚ !" ، ٚرؼ١ٍك إٌجٟ ثأٔٗ ِضص ِٓ اٌـّبء اٌضبٌضخ !!د   َ  . ؿّبع أدض األٔظبع ٌؼغثخ ؿٛؽ فٛلٗ ٚطٛد ٠مٛي " ألض        

 ئ١ٌٙب ؿ١ٛف اٌّـ١ٍّٓ. ؿمٛؽ ثؼغ عؤٚؽ اٌّشغو١ٓ لجً أْ رظً       

 . اػزغاع اٌؼجبؽ ػٍٝ ِٓ أؿغٖ ، ٚلٛي إٌجٟ "..اؿىذ ٌمض أ٠ضن هللا ثٍّه وغ٠ُ !"      
 فٕخ ِٓ  غ .." ، ٚأسظ د  ث  ٌْٛ اٌض  ٛ  ٙؼَ اٌجّغ ٠ٚ  ػ١ٍُٙ ، ؿ١   ".. شضٚا غُ٘ ثٕظغ هللاجش  صُ سغط إٌجٟ ئٌٝ أطذبثٗ ٠شض ِٓ ػؼُِٙ ، ٠ٚ    - 

٘  اؿزمجً ثٙب اٌّشغو١ٓ لب )اٌزغاة( ظجبءاٌذ          فٕخ فٟ ذ  ثزٗ رٍه اٌبُٙ ، فّب أدض ِٓ اٌّشغو١ٓ ئال ٚأطئال " ..شب٘ذ اٌٛجٖٛ " ٚعِٝ ثٙب ٚجٛ

 ػ١ٕ١ٗ ٚأٔفٗ ..      

 اٌٙجَٛ اٌّؼبص ِٚظغع أثٟ جًٙ :  - 

ؼ   -   ؿبلٗأؽبع لضِٗ ثٕظف  ←ؼبط ثٓ ػّغٚ ثٓ اٌجّٛح ِ   -. ِظغع أثٟ جًٙ :             ػٍٝ األعع ٚثٗ عِك !ػغثٗ دزٝ ٚلغ  ←ط ثٓ ػفغاء ٛ  ِ 

 جؼ عأؿٗ ٚط٘ت ثٙب ٌٍٕجٟ ←ػجض هللا ثٓ ِـؼٛص  -                                       

  ." ِٚٓ أؿغ أؿ١غا فٙٛ ٌٗ . ٍجٗ ،ٚاد ٚاألعع .. ِٓ لزً لز١ال فٍٗ ؿ  بػغػٙب اٌـّ" .. لِٛٛا ئٌٝ جٕخ   ِٕبص٠ب ٙجّخ اٌّؼبصح . أطضع إٌجٟ أٚاِغٖ األس١غح ثبٌ        

 ؿبصرُٙ ، فأسظٚا  ثؼضِب عأٚا ِب أطبةطبصلخ رظضػذ ٌٙب جّٛػُٙ ، ٚأٙبعد لٛاُ٘ ، سبطخ فذًّ اٌّـٍّْٛ ػٍٝ اٌّشغو١ٓ دٍّخ               

 ثأصمبٌُٙ ٔجبح ثأٔفـُٙ  .. فبٔمغ اٌّـٍّْٛ ػ١ٍُٙ ٠أؿغْٚ ٠ٚغّْٕٛ ٠ٚٙؼِْٛ .. ِٓ اٌّؼغوخ ٠ٍٚمْٛ ٠فغْٚ           

 

 ان :من روائع اإلٌم 

ًُّ  رهبشّ  ←ُعمٌر بن الُحمام  -  "  كل تمراتى هذه إنها لحٌاة طوٌلة" إن أنا حٌٌت حتى آٌده  فلم ٌصبر على أن ٌأكل تمرات كن فً بأنه من أهل الجنة ، النب

 فرماها ولاتل حتى لُتِل                           

 ،  حاسرا " ، نزع درعه وأخذ سٌفه العدوّ  ًه ف" غمُسه ٌدَ  فلما لال له  )ٌُرضٌه(ن عبده م ضحن الربَّ عما ًٌ  ًَّ النب سؤل ← (ابن عفراء) عوف بن الحارث -

 ولاتل حتى لتل                                   

  : () ًجهل لعلمهما أنه كان ٌسب النب ًتنافس ُمعاذ بن عمرو بن الَجموح ، وُمعاذ بن عفراء على لتل أب -

 جهل " ضربة لطعت ذراعه إال    ًبنه " عكرمة بن أباونصف ساله ، فضربه  ضربه ضربة أطارت لدمه  ←ح . ُمعاذ بن عمرو بن الجمو

 ذته وضع ٌده علٌها حتى لطعها .. !آموضع جلده بجانبه ظل ٌماتل بعدها وهو ٌسحبها خلفه فلما                                      

 الجنة " [ ًف ةبعرجته صحٌح ًٌمش ًه النبآستشهد أبوه عمرو ٌوم أحد "..راخالفة عثمان ، ً ف ًوف] ت                                    

 جهل ( ًجتز رأس أباضربه حتى أولعه وبه رمك ) ثم جاء عبد هللا بن مسعود بعد المعركة و     ←فراء عاذ بن عَ . مُ 

 :  بن عتبة ذٌفةحُ  ًمولف أب -

 ، " والعباس بن عبد   هاشم بمكة (  ً) لمولفه من نمض صحٌفة مماطعة بنبن هشام"  يهاشم أو " أبو البحتر ًدم لتال أحد من بنبع ً. حٌن أمر النب               

    ً.. فغضب النب بالسٌف )ألضربه(ْللجمنه  ن لمٌتهوعشٌرتنا ونترن العباس ، وللا لئباءنا وأبناءنا آمتل ولوله : أنَ  )لكونه خرج مستكرها(المطلب "                 

 ...رسول هللا فإنه نافك  ٌا ً أضرب عنمهعمر ؟ مما دعا عمر لمول : دعن ضرب وجه عم رسول للا ٌاولال لعمر: أٌُ                 

 (لشهادة ، فاستشهد ٌوم الٌمامةآمن من تلن الكلمة وال أزال خائفًا حتى تكفرها عنً ا)ندم أبوحذٌفة على لوله هذا وكان ٌمول ما أنا ب                      

 فلما  وكنت أرجو أن ٌهدٌه للا عما به ؟ لال ".. كنت أعرف منه حلما ورأٌا وفضال ، تغٌر وجهه وعندما سأله النبً الملٌب سحب إلى. حٌن رأى أباه ٌُ               

 " ات على الكفر أحزننً ذلن ، فدعا له النبًم                 

 تل !!(متل مع زمٌله فمُ عن لتله ألنه كان ٌماتل مع زمٌل له ، وحٌن أراد المسلمون تركه ولتل زمٌله رفض إال أن ٌُ  ًالنب ًبن هشام  بالرغم من نه يتل أبو البحترلُ :  حوظةمل)          
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 فدائهما ،  ا فًان لد غنمها فً المعركة طمعً ا ك" وطرح دروعً  عبد الرحمن بن عوفا بعد أن أسرهما "وابنه علًٌّ  " أمٌة بن خلفلتل " ←بالل بن رباح  -

   ظل عبد الرحمن بن عوف ٌعاتب بالال لائالً " .. ٌرحم بن خلف ال نجوت إن نجا .."  الل بأعلى صوته "  رأس الكفر أمٌةبعد أن صاح ب                    

 "  يّ عنى بؤسٌرَ بؤدرعى وفجَ هللا بالال ذهب                      

   غٌرها فترى ما  ً تسأله أهو فً الجنة فأفرح أم فًأصابه سهم وهو ٌشرب من الحوض ، فمٌل ْلمه إنه لٌس بشهٌد ، فذهبت للنب ← رالةبن سُ حارثة  -

 بنن منها الفردوس اْلعلى !!اجنة واحدة ؟ بل جنان ، ولد أصاب  ًأُهبِلِت ؟ .. أه(: )أفعل؟ فمال                         

 ، أخذ ٌماتل به حتى فتح للا  طوٌل المامة اا من الحطب لٌماتل به فهزه فً ٌده فعاد سٌفً فأعطاه النبً عودً  ر سٌفه أثناء المعركةسِ كُ   ←َصن ِمحْ اشة بن ُعكّ  -

 دة (حروب الر ستشهاده فًظل عنده ٌشهد به كل المشاهد حتى اون"  وى السٌف  " العَ مّ سَ  )  على المسلمٌن                          

  ٌا أبت لو كان " فمال سعد : "  الٌوم على نفسن بنً آثرنً ٌاستهم هو وأبوه على الخروج ٌوم بدر ، فطلع سهمه ، فمال له أبوه "ا  ←ٌثمة سعد بن خَ  -

 ه خٌثمة ٌوم أُحد (بدر ، واستشهد أبو ستشهد سعد ٌوم) ملحوظة : ا"  لفعلتالجنة غٌر                              

 ذ ، عالل(عوّ )عوف ، مُ شهد أوالدها السبعة غزوة بدر، واستشهد منهم ثالثة  ← النجار( ً)من بنعلبة بٌد بن ثَ ء بنت عُ عفرا -

 ثم تزوجت بعده من البُكٌر بن تزوجت عفراء بنت عبٌد من الحارث بن رفاعة " وأنجبت معاذ ، معوذ )استشهد ٌوم بدر( ، عوف )استشهد ٌوم بدر(       

 الٌل " وأنجبت عالل )استشهد ٌوم بدر(، خالد )استشهد ٌوم الرجٌع( ، عامر )استشهد ٌوم بئر معونة( ، إٌاس )استشهد ٌوم الٌمامة(ٌ عبد     

 لمون  ٌماتلون ألاربهم من لرٌش :مس -

 لتل خاله " العاص بن هشام بن المغٌرة "   ←  عمر بن الخطاب. 

 بى بكر "الرحمن بن أ ماتل ابنه " عبدكان ٌُ    ←  أبو بكر الصدٌك. 

  مٌر " فلما أسره أحد األنصار لال له مصعب " شد وثاله فإن أمه ذات متاع العزٌز بن عُ  ماتل أخاه " أباكان ٌُ    ←مٌر صعب بن عُ مُ . 

 ب " إنه أخى دونن " ٌن ، لال مصعنى( لعلها تفدٌه منن ، فلما عاتبه أخوه : أهذه وصاٌتن بؤخ)كناٌة عن الغِ                              

 

 [ األسرى –الغنائم واألنفال  –لتلى الفرٌمٌن : ] أعماب المعركة  ًف 

 لتلى الفرٌمٌن : 

 نتفخ الذي ا"أُمٌة بن خلف "عدا  ( مابئر ال ماء بهاللٌب مهجور ) فً طرحواأن ٌُ  وصنادٌد لرٌش ، أمر النبً من لادة سبعون لتٌالً   ←لتلى المشركٌن  -

 وه وألموا علٌه التراب والحجارة درعه فمألها فما كادوا أن ٌحركوه حتى تسالط لحمه فترك ًف                       

 : أماكنهم  ً أن ٌدفنوا بدمائهم فً، أمر النب أربعة عشر شهٌدا   ←شهداء المسلمٌن  -

 ولاص  ُعمٌر بن أبً .       المعركة( ) أول شهٌد سمط فًع مولى عمر بن الخطاب ُمهجَ .   :ستة من المهاجرٌن  * 

 )ابن عفراء(عالل بن البُكٌر  .                                       ذو الشمالٌن بن عبد عمرو  .                                           

 عبٌدة بن الحارث بن عبد المطلب.                          صفوان بن بٌضاء                          .                                           

 )ابن عفراء(عوف بن الحارث . مام                      ُعمٌر بن الحُ :      . ثمانٌة من اْلنصار *             

 سعد بن خٌثمة.           )ابن عفراء(معوذ بن الحارث  .                                           

 ) أصابه سهم وهو ٌشرب من الحوض ! (رالة بن سُ  . حارثة د المنذر                 ر بن عبُمبَشّ  .                                           

 رافع بن الُمعًلى . الحارث                      ٌزٌد بن  .                                           

 

 ن بالرحٌل :، فلما أذّ  ببدر ثالثة أٌام ًألام النب -

 ؟ إنا لد وجدنا ما وعدنا  فالن بن فالن .. ٌا فالن بن فالن .. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حما المشركٌن بأسمائهم ٌا ولف على شفا الملٌب وأخذ ٌنادي*                   

 الناس .. فمال عمر :  وأخرجتمونً وآوانً ، الناس ناس ، وخذلتمونً ونصرنً، كذبتمونً وصدلنً ال ٌرة كنتم لنبٌكمربنا حما.. بئس العش                    

 .." بٌده ما أنتم بأسمع لما ألول منهم ، ولكن ال ٌجٌبون ! والذس نفسً " ..: ()ادا بالٌة ال أرواح فٌها ؟ فمال ٌا رسول للا ما تكلم إال أجس                    

 ( ٌوم بدر! ( ) خاصٌة للنبًال ٌسمعون  .مع لتلى المشركٌن ٌوم بدر(         لنبً) لكالم اٌسمعون  : .ختالف(  ) اكم سماع الموتى لألحٌاء حُ :  ملحوظة )                      

 . روا بفتح للا ونصره ٌوم بدر.بشّ إلى المدٌنة لٌُ " زٌد بن حارثة "و "  عبد للا بن رواحة"أرسل *    

 

 اْلنفال : 

  أموال المسلمٌن ًجمع نفل = الزٌادة ف     ←تعرٌف    -

ا"  .     ← حكمها   -  (58األنفال ) "   ا َطٌِّبً َحالاَلً  َغنِْمتُمْ  فَُكلُواْ ِممَّ

ًٌ لببًعطهُ لم ٌُ  اعطٌت خمسً أُ  " .             : ّن نب

 شهر سٌرةَ بالرعب مَ  رتُ ِص نُ  -                               

ًَ األرض مسجدً  تْ لَ عِ جُ  -                                 ..  لِّ صَ فلٌُ  أدركتة الصالة ل من أمتًما رجفؤٌ  ،  اهورً وطَ  ال

 لت لً الغنائمأُحِ  -        للناس كافة ثتُ بُعِ  -الشفاعة             ٌتُ أعطِ  -                                  

    ! عن لتالهم ٌعلمون أن هللا لد رضً ترن حتى تنزل نار من السماء لتحرلها ، عندئذ م على أحد أخذها ، وتُ حرُ الصحراء وٌَ  جمع بعد المتال فًالغنائم تُ  تألمم السابمة كانا ًف

 المال المؤخوذ من أعداء اإلسالم عن طرٌك الحرب والمتال  الغنائم =  .    ← ألسامها -

 ستسالم ) دون لتال (اال من أعداء اإلسالم عن طرٌك المال المؤخوذ  =    ًءالف .                                 

 م بمال ) نمود ، سالح ، متاع ، إبل ، أرم ... إلخ ( موّ كل ما ٌُ  =  أموال .  ←  أنواعها -

 (  بٌةِص )  ي( ، ذرارنساء ( ، سباٌا ) ون رجال بالغأسرى  )  .                

 وشجر وبٌوت .. إلخ  بما علٌها من زرع ، ومٌاهأرض  .                
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 بن السبٌل اوالمساكٌن و ي المربى والٌتامى ورسوله ولذمس هللخُ  - :   الغنائم  *   ← تمسٌمها -

 ل ) المجاهد على رجلٌه ( سهم اجللرأربعة أخماس للمجاهدٌن :  .  -                                       

 (ن ) اختالف) المجاهد على فرس ( سهما للراكب.                                                                         

 ،فً ذلن لوٌهم وضعٌفهم ، من لاتل ومن لم ٌماتل  ، البلوغ ، الحرٌة ... ٌستوي الذكورة ، العمل: الغنٌمة  ًسهام فشروط اإل -                                                          

 مع من حضر المعركة ، الطلٌعة ، والعٌون .. و، لحة الجٌش كالبرٌد لمصالمائد  بعث من                                         

 األعداء  لمسلمٌن التً تكون بؤٌديأموال ا –علف الدواب  –الطعام :  لبل تمسٌم الغنائم ٌجوز االنتفاع ب -                                

 ستعداد للجهاد .. إلخ    ، واال أهله للنبً خاصة لنفمة:       ًءالف *               

  ول من مال الممتأما ما وجد على  –ل اتل من السالح وعدة الحرب ، وما ٌتزٌن به للحرب ، وٌكون للمالممتو هو ما وجد على =  بلَ لسَ ا*                

 فٌكون غنٌمة خ وجواهر .. إل                              

ٍ ب الخالف " ما كان لنبسبّ رم ألنة ٌكسر الملوب وٌُ حُ ٌَ .   ←السرلة من الغنٌمة  = هو  لولالغَ *                   " ٌامةٌوم الم بما غلَّ  ٌؤتِ  لْ غلُ ، ومن ٌَ  لّ غُ أن ٌَ  ًّ

 (161)آل عمران:               

 متاعهالضرب وحرق  ← الغالّ  عموبة .                                                            

  حبكما.. إن ص"لال الناس ، علٌه ، فلما تغٌرت وجوه  لواصَ ٌُ  حابه أنوأمر أص،  رخٌبعلى رجل مات ٌوم ( ) النبً لم ٌصلِّ .                                                            

 " درهمٌن !! ٌساوي فوجدوا خرزا من خرز الٌهود الفتشوا متاعه .. سبٌل هللا ،  ًل فغ                                                            

  اْلسرى : 

 :ختلفوا على رأٌٌن األسارى ، فا ً( أصحابة ف) نبًال ستشارا، الطرٌك إلى المدٌنة  ًف  -

 ( ما ! امً اإلسالم ٌو عسى هللا أن ٌهدٌهم إلى مٌن +لمسلل لتكون لوة ) ةٌمبلوا منهم الفدٌأن   ←بكر  ي أبًرأ. 

 تهم أن هإالء صنادٌدهم ولادللمشركٌن خاصة  هوادةللوب المسلمٌن  ضرب أعنالهم حتى ٌعلم هللا أنه لٌس فًتُ  أن  ←عمر بن الخطاب  يرا. 

ا َمن  " نزل هللا لوله تعالى فؤ  - ا فَِداءً  افَإِمَّ  اء دأو الفالعفو (  =) ٌه اإلذن بالمن وف (4)دمحم  " بَْعُد َوإِمَّ

ٌَُكونَ ثم أنزل هللا تعالى "   - ٍ أَن  ًّ ْنٌَا ٌُثِْخَن فًِ األَْرِض  تى  ح لَهُ أَْسَرى   َما َكاَن ِلنَبِ ُ َوّللّاُ ٌُِرٌُد اآلِخرَ  تُِرٌُدوَن َعَرَض الد  َن ّللّاِ  لَّْوالَ ِكتَابٌ  ،َعِزٌٌز َحِكٌٌم  ةَ َوّللا    ّمِ

  األرض ، ألن هإالء ال ٌصح ان ٌتمبل  ًثخنوا فاب للمسلمٌن ألنهم أسروا الكفار لبل أن ٌُ وفٌها عت (66:األنفال) "اٌب َعِظٌٌم َسَبَك لََمسَُّكْم فٌَِما أََخْذتُْم َعذَ      

 : ى من أمر النبًكان من األسرعلٌه ،  بناءً  -ٌصح فٌهم إال الموت  ال ً حربمنهم فداء وال أن ٌكونوا أسرى بل هم مجرم 

 ُمعٌَط النَّْضر بن الحارث ، وُعمبة أبً    ←بمتله  .               

 [ ه لالدة أمها ..التً أرسلت لفدائته زٌنب بنسبٌل ا ن ٌخلً]بشرط أ( = زوج ابنته نه) َختَ بن الربٌع  أبو العاص .  ← ) أطلمه بدون فداء(علٌه  منّ .               

ًّ مَ الجُ  أبو عزة .                                                      بمتله [ ٌوم أحد وأمر النبً ] أسر ح

 درهم  4111 -1111من   ←. أخذ منهم فداء                

   ابةوالكت. تعلٌم عشرة من الصحابة المراءة               

 بنه( فحبسه أبو سفٌان ثم خلى سبٌله با ) كان لد خرج معتمرا سعد بن النعمانه بتم فداإن سفٌا عمرو بن أبًك ←ه بؤحد الصحابة فداإ. تم               

 " ًّ حِ أطلك إلسالم أبٌه  "ُعمٌر بن وهب الُجمَ وهب بن ُعمٌر الذي  ←ك إلسالم أبٌه . أُطلِ                

  بدر ًأسباب النصر ف : 

 مشركٌن وللوبهم شتى واحد ، ولتال ال يلتال المسلمٌن وهم مجتمعون على رأ -

 جهل (  ) أبوالمشركٌن تحت لٌادة هوجاء مستكبرة  ولتال(   ً) النبرشٌدة حكٌمة  المسلمٌن تحت لٌادةلتال  -

 خطة لاتل المشركون دون( بٌنما بدر ، عدم الزحف على المشركٌن .. إلخ ستٌالء على عٌون، االض المعركة  ، استدبار الشمس السبك إلى أر) ة محكم ةلخط لتال المسلمٌن طبمًا -

 كثرتهم مغرورٌن بموتهم وعددهم  علىن ً حٌن كان المشركو، ف التوكل ، واثمون من نصر هللا لٌادة وجنودهم متوكلون على هللا تمام اكان المسلمون على للت -

 اد هللا تعالى المسلمٌن بالمالئكة ، والنعاس ، والمطر ..إمد -

   بدر : آثار 

                  ادوا ثمة باهللاشتدت سواعدهم وز ← ن مسلموال*  : داخل المدٌنة -

 بن َسلول "ا عبد هللا بن أُبًٍ بعضهم أسلم ، وبعضهم نافك وعلى رأسهم "  ←ن المشركو*                             

    كثرة –وحدادٌن(  كثرة السالح معهم ) صاغة –لمدٌنة ) ٌسكنون وسط اخطورتهم للٌنماع   ًإجالء بن ←ة بالعداوة جاهرمُ  ←  الٌهود *                 

 (انظر تارٌخ الٌهود فً الجزٌرة العربٌة   – نمضهم العهد مع النبً " لصة المرأة المسلمة "  -  611مماتلٌهم                                                                            

 اطمؤنت للوبهم إلى أن ٌوم الخالص لرٌب ..  ←ن بمكة   مو* المسل :  خارج المدٌنة - 

     ) غزوة أحد (ستعداد للثؤر اال  -(  ) ُعمٌر بن وهب الُجَمحً محاولة اغتٌال النبً -)محاولة للثؤر( ٌك وِ غزوة السَّ   ←    مكة  * مشركو                       

 غزوة بحران .. –غزوة ذي أمر  –بنً ُسلٌم  غزوة () إرادة بعض المبائل اإلغارة على المدٌنة ←تفزاز المسلمٌن اس  ←        اْلعراب  *                       

 ر النبً "ابن أم مكتوم "على المدٌنة .. الفرق بٌن ابن أم مكتوم ، وابن أم عبد ؟ () فً غزوة بنً ُسلٌم أمّ                                                 

 زكاة األنصاب(ٌة الصٌام ، زكاة الفطر ، الزكاة فرض = ( 

 هـ( 2)شوال  لهم بعد نصر بدر طراحتفل المسلمون بأول عٌد ف                         

  : لّم به لبر أخً"ه" ..أُعَ وضع النبً حجرا على لبر –الوحٌد الذي لّبله النبً بعد وفاته  –أول من ُدفن من المهاجرٌن بالبمٌع بعد الهجرة وفاة عثمان بن مظعون 

 ملحوظة : أول من ُدفن بالبمٌع من األنصار بعد الهجرة " أسعد بن ُزارة "                                                       

  : أمر النبً سٌدنا عثمان أن ٌتخلف عن غزوة بدرلٌُمرض زوجته(غزوة بدر . وفاة السٌدة رلٌة أثناءالبٌت النبوي( 

 . زواج سٌدنا علً من السٌدة فاطمة  . زواج النبً من السٌدة عائشة زواج سٌدنا عثمان من السٌدة أم كلثوم.                   

      )بعد أن أخلى النبً سبٌل زوجها بعد بدرممابل أن ٌخلً سبٌل زوجته ..(. وصول السٌدة زٌنب مهاجرة من مكة إلى المدٌنة                   


