
8 
 

 أو عن صحابً أو تابعً لوال أو فعال أو تمرٌرا .. نمل عن النبً  هو ما الحدٌثتعريف :   -     
 سالم المرء .."إ ن  س  ن ح  ات .."  ،  " م  ما األعمال بالنٌ  " إن             لوال  .                 
 الخأداء الفرائض ، مناسن الحج .. الوضوء ،          .  فعال                 

 أو صمتا ..،  أواستحسانا،  إما موافمة      .  تمرٌرا                    
 ( غٌر النبً من الصحابة والتابعٌن نمل عن األثر والخبر = ما اختالف  ٌالحظ : الحدٌث = السنة = األثر = الخبر )      
 

 نمل ورواٌة الحدٌث هو      . علم الحدٌث رواٌة علومه :  -

  فة المواعد واألصول هو معر   ) = علم مصطلح الحدٌث = علم أصول الحدٌث (. علم الحدٌث دراٌة                 
 من حٌث الضعف والموة)األحادٌث(  وأحوال المروٌات  ، والتعدٌلحٌث الجرح أحوال الرواة من  علىالتً تدل                   

 

 بعد المرآن الكرٌم هو أشرف العلومفضله :  -
بَ  ب  ر  ه ، فَ عَ م  ا سَ ه كمَ ا شٌئا فبلغَ من   عَ م  سَ  ر هللا  امرأ  ض  نَ"  .       الترمذي()"  ع  ام  سَ  ن  م   ى  عَ أو   غ  ل  م 

 )الترمذي("  مٌه  فَ ب   لٌسَ  ه  م  ف   ل  ام  حَ  ب  ر  اها ، فعَ وَ ً فَ ت  الَ مَ مَ  عَ م  سَ  امرأ   هللا   رَ ض  " نَ .       

 ()الطبرانًمونها للناس" أحادٌثً وٌعل   نَ وو  ر  هللا ؟ ، لال" الذٌن ٌَ  ن ٌا رسولَ فائً " فمٌل : ومن خلفاإلَ . " اللهم ارحم خ       

 

  : أقسام الحديث 

  )موضوع الحدٌث(الحديث  ن  ت  م    -                 اة الحدٌث(وَ )ر  د الحديث ن  س    -          يتكون الحديث من : 
              " إنما األعمال بالنٌات ... "           أن النبً لال           عن" ا " عن "ب" عن "ج"                                            

 إال نادرا ، وإنما ٌكتسب الحدٌث صفته من حٌث الموة والضعف على حسب السند .. ٌدخل فً االعتبار متن الحدٌث ال.  ٌالحظ : 

 طول الصحبة بٌن راوي الحدٌث ومن حدث عنهتفٌد السماع أو اللماء أو "عن"  ن " = أخبرنا فالن عن فالن =عَ ن  عَ . الحدٌث " الم                      

 تالمٌذه ..(ع من أحد تستلزم السمع أواللماء )لد ٌكون لرأ له أو سم " أن" ال..= فالن  دثنا فالن أن  ن" = حن  إَ . الحدٌث "الم                      

 عن "ب"  أن " ج"  عن "د" أن " ن" لال ...."  ا حدثنا " مثال :                                

 نا " = أخبرنا ) أخبرنا "س" أن "ص" نا " ل" ( ،  ، ") حدثنا " ا " عن "ب" ثنا "ج" ( " ثنا " = حدثنا  .                   

 خر ) أخبرنا " ا " أن "ب " ح وأخبرنا " س" عن " ص " أن "ع " (" ح " = تحول السند إلً سند آ                      

 أنواع الحديث :

   : )النوعٌة( من حيث المصدر المضاف إليه*    

 "           .. ..نه لال "أ بن عمر عن النبى عن مالن عن نافع عن عبد هللا:   ( إلى النبى)مضاف المرفوع   -        

                               ..."رنا أن م  أ   نه لال "أ نافع عن عبد هللا بن عمرعن مالن عن  :إلى الصحابى ( )مضاف الموقوف  -       

 "كذا ...من السنة فعل  لال "نه أافع عن نعن مالن   : إلى التابعى( )مضاف المقطوع  -       

 : ( طبمة من طبمات السند عدد من الرواة فً أيبؤلل العبرة  -الطبمة = الرواة من الصحابة أو التابعٌن أو تابعً التابعٌن  )من حيث تعدد األسانيد   *       

              فً المنزلة )من حٌث الثبوت(ٌلً المرآن  - على الكذب همإتواط ٌستحٌل)؟(  طبمةكل  عدد كبٌر من الرواة ال ٌمل عن عشرة فى رواه : متواتر  -             

 أن النبى لال " كذا كذا.. "  عن" ن عن ل عن م.. " "  س عن ص عن ع ..عن " "..و عن ب عن ج عن د عن  عن " أ                                    

     : ٌشملأكثر أحادٌث النبً ،   - منه الصحٌح والحسن والضعٌف -رواه عدد ألل من الرواه فً كل طبفة   :  حادآ -          

 (واحد فً أي من طبمات السند )ما انفرد به راو   غريبال    ، ٌمل عن اثنٌن فً كل طبمة(  )العزيز ال    ، ٌمل عن ثالثة فً كل طبمة(  ) ال مشهورال               

 

 

خ انذذَثه  ط  ص  يقذيت فٍ عهى ي    
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 من حيث شروط وأوصاف قبول الحديث : *     

  ، واشتداد الخالفات السٌاسٌة والمذهبٌة ، بدأت األحادٌث الموضوعة ومعاوٌة  بعد ولوع الفتنة بٌن سٌدنا على   .   

 الظهور من أصحاب البدع والطوائف المذهبٌة المختلفة  فى      

  لوبلت حركة الوضع هذه بحركة لوٌة جبارة من علماء السنة لكشف هذه األحادٌث الضعٌفة والموضوعة بوضع  .  

  شروط تتعلق بالمتن -شروط تتعلق بالسند  ، وتشمل : عن غٌرهالمبول وتمٌٌز األحادٌث الصحٌحة وأوصاف شروط       

 السالمة من العلل( : –السالمة من الشذوذ  –اتصال السند  –الضبط  –)العدالة شروط تتعلق بالسند :   -  

 ا ..... الخع  ر  وَ  )اختالف( اا ، عالال  ، بالغ  مسلم   أن ٌكون الراوي =  (ثمة الراوى = )  العدالة.        

 نواإلتمادرجة الحفظ =    الضبط.     

 علم الجرح والتعدٌل( )علم الرجال ، اةالروتراجم  بمعرفة   الرواةعدم وجود فجوة زمانٌة أو مكانٌة بٌن اثنٌن من  =   اتصال السند.     

 أو النمصان  الزٌادةالثمة لمن هو أوثك منه من حٌث  الراوي=  عدم مخالفة  من الشذوذ السالمة.     

 األخطاء=  السالمة من  من العلل السالمة.      

 رسوله وافمة متن الحدٌث لكتاب هللا وسنةم  شروط تتعلق بالمتن :  -  

 )ضعٌف(مردود *                مقبول *   من حٌث شروط المبول إلى : األحادٌثتنمسم   بناء  علٌه ،  
      
 ٌشمل :الحديث المقبول *     

 ةعل أونمله العدل ، الضابط ، بسند متصل دون شذوذ  يهو الحدٌث الذ : صحيحال .             
 دون شذوذ أو علة ، بسند متصل نمله العدل ، األلل ضبطا  يث الذهو الحدٌ :  الحسن  .            

 ( ..الخأحد من الرواة )غٌر معروف( ، أو للة تركٌز أو جهالة = سوء حفظة الضبط لل )                                  

        
 الحدٌث" الحسن الصحٌح" والحدٌث "صحٌح اإلسناد" :الفرق بٌن   يالحظ : 
 ، أو سنادٌن مختلفٌن مما ٌجعله ٌرلى إلى الصحٌحإروى ب )لملة ضبطه(الحسن الصحٌح إما : . حدٌث حسن  -                

 عند البعض اآلخر حدٌث حسن عند البعض وصحٌح        .                                    
 ،حسن اإلسناد( : حدٌث صحٌح أو حسن من حٌث اإلسناد ، لكن فً متنه شذوذ أوعلة  صحٌح اإلسناد ) = -                

 ذكر العلة أو الشذوذ ٌنبغً  )صحٌح اإلسناد أو حسن اإلسناد(عند استخدام هذا اللفظ  لذا                                                           
 

 عند :  ، ٌشمل ٌفتمد شرطا من شروط المبول =  )الضعيف(الحديث المردود *   
 ، .. جهولالمَ  ف ،ع  ضَ ، الم   ون تر  ، المَ  رنكَ الم   فمد العدالة   .   
 ل ، ..ضَ ع  ل ، الم  سَ ر  ، الم   عط  مَ ن  ك ، الم  ل  عَ الم   فمد اتصال السند   .   
 لل  عَ الم   ل لَ فمد السالمة من الع   .   

   
 : ٌجوز بشروط   -ز            ال ٌجو  -:    )اختالف(  االستدالل بالحديث الضعيف  

     . ال ٌإخذ منه أحكام               فمطفضائل األعمال  ًف.  ٌإخذ به   
 أن ٌتفك مع أصل من أصول الشرٌعة.  أن ٌشار إلى ضعفه         .         الباب حدٌث صحٌح ًأال ٌكون ف.    

 ألن إتمان العمل ٌتفك والشرٌعة ! حدٌث ضعٌف ٌمكن االستدالل به  ن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمال  أن ٌتمنه " مثال : " إ     
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  : الحديث الموضوع 

ً   بَ س  ن   هو ما.           ٌمله أو ٌفعله أو ٌمره()لم  اختالل ا وكذب  ا إلى النب

    بوضع رائها تدعٌم آ  ، ومحاولة كل فرلة ع وأحزاب وفرقٌَ إلى  ش   األمة وانمسام بعد أحداث الفتنة األحادٌثظهور هذه  أبد  .       

 لى رسول هللا األحادٌث والكذب ع          

ً   بَ ذَ كَ  ن  " مَ  خطورته  .         "  من النار ، فلٌتبوأ ممعدها د  تعم   م   عل

 : األحادٌثأسباب وضع  .       

                     اندالع الفتن والصراعات السٌاسٌة  -         نأبناء األمم الموتورة والمنافمٌعن طرٌك  اإلسالمتعالٌم تحرٌف   -          

 !!( أحادٌث فضائل السورالكثٌر من  ) ًالطاعات والترهٌب من المعاص ًالترغٌب ف  -        ًوالطائف ًالتعصب المذهب  -          

 )حادثة ٌحً بن معٌن وأحمد بن حنبل مع أحد المصاصٌن !(اصون وراغبو االرتزاق والتكسب ص  الم  -       التمرب إلى األمراء والحكام  -             

            

 ( إخذ منها األحكام) ٌمإكد أن النبً لالها  =    صحيحة  . إما :سبق ، األحاديث  على ما بناء               

 ( ٌإخذ بها فً فضائل األعمال  –ٌإخذ منها األحكام  ال )شن فً أن النبً لالها  =      ضعيفة .                                                      

 .. )مكذوبة ( مإكد أن النبً لم ٌملها  =   موضوعة .                                                          

 * تعريفات : 

 صحٌح البخاري ، صحٌح مسلم             صحٌحان    -   =اح ح  الص   ةالست *       
 سائً     نن الن  ، س    رمذي()جامع الت  رمذي نن الت  س      ()ين : .  اثنان ن  س  الأربعة  أصحاب   -                               

 نن ابن ماجهنن أبو داود ، س  س     )أب وابن(.  اثنان                                      
 (احدٌث 6571أصح أنواع األحادٌث = =  بٌن البخاري ومسلم ) = رواه الشٌخان =    تفق عليهم   *       

 سائً وأبو داود وابن ماجهذي والن  رمنن الت  =  س     األربعةنن رواه أصحاب الس    *        
    نن األربعةالصحٌحان + أصحاب الس  =  رواه الستة  - سند أحمد بن حنبلنن األربعة + م  =  أصحاب الس    رواه الخمسة *       
 سند أحمد بن حنبلم   الست الصحاح +=     رواه الجماعة *       

         

 يىاغٍ انذذَث انصذُخ :  -       
ـ     انسج انصذاح :  -                   .   ٕٓاٌصذ١ذبْ + أصذبة اٌ

ِ          بْ . صذ١خ اثٓ دج     ؼ٠ّخ صذ١خ اثٓ س  .  :  يىاغٍ أخري   -                   .  ِٛغأ ِبٌه                          ـزضعن اٌذبوُ. 

 . اٌـٕٓ اٌىجغٜ ٌٍج١ٙمٝ         . ِمضِخ اثٓ اٌصالح     . ِـٕض أدّض ثٓ دٕجً          ٟٕط  ل  . ؿٕٓ اٌضاع                                            

 

 : )أصخ األدبص٠ش ( درجاث انذذَث انصذُخ  -       

 دض٠ضب   6423 ٟدٛاٌ ،  ِٚـٍُ (  ٞ)اٌجشبعِب ارفك ػ١ٍٗ اٌش١شبْ  -                 

 (٘ب اٌجشبعٌُٞ ٠غٚ بدض٠ض   326ٟ ) دٛاٌصُ ِب أفغص ثٗ ِـٍُ   -                  ٞصُ ِب أفغص ثٗ اٌجشبع -                 

 (ٟٚاٌطجغأ ِٟضً ؿٕٓ إٌـبئ –) أدبص٠ش صذ١ذخ ٌُ رٛظغ فٟ اٌصذ١ذ١ٓ صُ ِب جبء ػٍٝ شغغّٙب  -                 

 بْدج  اثٓ  صذ١خٚؼ٠ّخ س   اثٓ صذ١خصُ   -صُ ِب جبء ػٍٝ شغغ ِـٍُ      -صُ ِب جبء ػٍٝ شغغ اٌجشبعٞ        -                 
 
 

 = من حفظ ثالثمائة ألف حدٌث متنا وسندا  ة ج  الح    -              = من حفظ مائة ألف حدٌث متنا وسندا   يالحظ : الحافظ
 حفظ ثمانمائة ألف حدٌث متنا وسندا            = من  الحاكم          
 حتكم إلٌه عند التنازع )كاإلمام مالن ، = من صار إماما ومرجعا فً الحدٌث وعلومه ، وٌ   أمير المؤمنين في الحديث          

 ( اإلمام البخاري ، وابن حجر العسمالنً                                           
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 خصُُف فٍ انذذَث :أَىاع ان# 

 : )اٌجبِغ( . انجىايع
 غ ، ِٕٚبلت ٚأسجب ع ٠َٛ اٌم١بِخ١  ً وزبة ٠جّغ ف١ٗ ِإٌفٗ ج١ّغ األثٛاة ِٓ ػمبئض ، ٚػجبصاد ، ٚؿ  و       
 ِضبي : " اٌجبِغ اٌصذ١خ .. ٌٍجشبعٞ "         

ـ   . انًساَُذ  ِ  :ض( ٕ )
        ِ  صْٚ إٌظغ ئٌٝ اٌّٛظٛع ػٍٝ دضٜبد وً صذبثٟ ٠  ٚ  غ  وً وزبة جّغ ف١ٗ ِإٌفٗ 
 ِضبي :  " ِـٕض أدّض ثٓ دٕجً "       

 . انسٍُ :
 ) ١ٌؾ ثٙب ؿ١غ أٚ ِٕبلت أٚ ػمبئض .. (وً وزبة ٠ذزٛٞ ػٍٝ أثٛاة ٌٍفمٗ فمػ ٚأدبص٠ش األدىبَ     

 " ؿٕٓ اثٓ ِبجٗ "  ،  " ؿٕٓ اٌزغِظٞ " ِضبي :        

ؼج   . انًعاجى  ّ  :ُ ( ) اٌ
 وً وزبة جّغ ف١ٗ ِإٌفٗ اٌذض٠ش ِغرجب دـت أؿّبء ش١ٛسٗ ػٍٝ رغر١ت دغٚف اٌٙجبء    
 ِضبي : " اٌّؼبجُ اٌضالصخ )اٌىج١غ ، ٚاألٚؿػ ، ٚاٌصغ١غ( ٌٍطجغأٟ      

سخذركاث  ً ـزضعن(  . ان  ِ (: 
 وً وزبة جّغ ف١ٗ ِإٌفٗ األدبص٠ش اٌزٟ اؿزضعوٙب ػٍٝ شغٚغ وزبة آسغ ، ٌٚىٕٙب ٌُ رىزت فٟ طٌه اٌىزبة    
 ِضبي : " اٌّـزضعن ػٍٟ اٌصذ١ذ١ٓ " ٌٍذبوُ     

ً سخخرجاث ـزشغط(  . ان  ّ  :) اٌ
 ّإٌف١ٓ اٌ ٘إالء وً وزبة جّغ ف١ٗ ِإٌفٗ أدبص٠ش ٌغ١غٖ ِٓ اٌّإٌف١ٓ ثأؿب١ٔض ِشزٍفخ ػٓ أؿب١ٔض    
ـزشغط ػٍٝ اٌصذ١ذ١ٓ " ألثٟ ٔؼ١ُ األصجٙبٟٔ "        ّ  ِضبي : " اٌ

 . انعهم  :
 ِضبي : " اٌؼًٍ "ٌٍض اعل طٕٟ "  -ٟ٘ اٌىزت اٌّشزٍّخ ػٍٝ األدبص٠ش اٌّؼٌٍٛخ ِغ ث١بْ ػٍٍٙب    

 : )نبذة تاريخية )بداية كتابة األحاديث 
 الطبقة األولى )عهد الصحابة( :  -         

ً   )صفاء األذهان ولوة الحفظ(من الصحابة عن طرٌك الحفظ  نملت إلٌنا األحادٌث . في بداية عصر النبوة                 عن كتابة   لنهً النب

 اختالط األحادٌث بآٌات المرآن ... أحادٌثه خوفا من                                               

 صحابة فً كتابة أحادٌث النبً فً صحائف خاصة مثل " الصحٌفة الصادلة "بدأ بعض ال.  . في نهاية عصر النبوة               

 ، وصحٌفة لجابر بن عبد هللا ، وأخرى ألنس بن مالن  )ألف حدٌث(لعبد هللا بن عمرو بن العاص                                                    

 )البخاري(بكتابة  خطبته ٌوم فتح مكة ألبً شاه " اكتبوا ألبً شاه.."  . أمر النبً                                        

 ! ، لكنها لم تخرج للناس إال فً عهد أبً بكر وعمر بً بكتابة أحكام الزكاة وأنصبتها. أمر الن                                        

 الطبقة الثانية )عصر التابعين( :  -    

 على رأس المائة عام من البعثة ،  أحادٌث رسول هللا تدوٌنا رسمٌا ل من أمر بتدوٌن أو    كان الخلٌفة "عمر بن عبد العزٌز"    

 الصحابة فً األمصار وموت أكثرهم حٌن رأى اتساع الفتوحات اإلسالمٌة وانتشار  وذلن    

 عي التابعين ( :تاب الطبقة الثالثة )  -

 كان التدوٌن ٌموم على جمع أحادٌث رسول هللا مختلطا بؤلوال الصحابة وفتاوى االتابعٌن مرتبا حسب أبواب الفمه..      

 األوزاعً بالشام .. ( –عبد هللا بن وهب بمصر  –سفٌان الثوري بالكوفة  –اإلمام مالن بن أنس " الموطؤ " بالمدٌنة )   

 :  (عام من الهجرة على رأس المائتي ) الطبقة الرابعة  -

 مزج األحادٌث الصحٌحة بغٌرها ى ، وإن تعدد الموضوع ، معانٌد" بجمع أحادٌث كل صحابً على حدسَ أ لفت " المَ      

 د أحمد " ألحمد بن حنبل (نَس  )  "م         

 الطبقة الخامسة ) تدوين الحديث الصحيح المجرد ( :  -

 " صحٌح البخاري "، ثم تاله تلمٌذه " اإلمام مسلم " أفرد الحدٌث الصحٌح فمط فً كتابه" أول من  بخاريكان " اإلمام ال     
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 : " اٌجشبعٞهللا دمحم ثٓ ئؿّبػ١ً ػجض  أثٛخ اٌذبوُ أ١ِغ اٌّإ١ِٕٓ فٟ اٌذض٠ش ج  "  اإلِبَ  اٌذبفع اٌذ    ٌاإلياو انبخار 
ػثىـزبْ ثجشبع  ٘ـ 691 ٌٚض ٠َٛ اٌجّؼخ فٟ شٛاي  -        ٚ  ػبِب 32ػٓ  )١ٌٍخ ػ١ض اٌفطغ(٠َٛ اٌجّؼخ أ٠عب  ، ٚرٛفٟٜ ثأ

ب  -        ّ   دزٝ  ()٘زُ ٌٚٚغ ِٕظ صغغٖ ثذفع أدبص٠ش عؿٛي هللا ا –، ٚدفع اٌمغآْ فٟ اٌؼبشغح ِٓ ػّغٖ  ٔشأ ٠ز١

 .". ٞ ٠ذفع ؿجؼ١ٓ آٌف دض٠ش٘ظا اٌغالَ اٌظ.. وبْ إٌبؽ ٠زؼججْٛ ِٕٗ لبئ١ٍٓ "         

 بثخ أٌف وزبة "األلع١خ" ٚ٘ٛ فٟ اٌـبصؿخ ػشغ ِٓ ػّغٖ رٕبٚي ف١ٗ األدىبَ ٚاٌمعب٠ب اٌزٟ دىُ ف١ٙب اٌصذ  -      

 ..!وبْ ٠ٕظغ فٟ اٌىزبة ِغح ٚادضح ف١ذفع ِب ف١ٗ ِٓ ٔظغح ٚادضح.  -      

 .! "١خ.أٌف دض٠ش غ١غ صذ ٟ، ِٚبئز أدفع ِبئخ أٌف دض٠ش صذ١خ".. وبْ ٠مٛي ػٓ ٔفـٗ   -      

        ُ٘ ِّٚبرُٙ "غ  ١  ٚأػغف أؿب١ٔضٖ ِٓ اٌصذبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ ٌِٚٛضُ٘ ٚٔشأرُٙ ٚؿ   ئال ٠ذ دض٠ض بٚ  "ٚهللا ِب ع   بأ٠ع    ٞوبْ ٠غٚ  -      

 .!١ٌبي. ، فىبْ ٠شزُ اٌمغآْ وً صالس وبْ ٠مَٛ ثؼض اٌزغا٠ٚخ فٟ عِعبْ ثضٍش اٌمغآْ  -      

 ش١ٛسٗ ، ٚألغأٗ ، ٚرالِظرٗ .. !!   . أجّغ ػٍٝ ئِبِزٗ    :اٌؼٍّبء غب٠خ اٌزؼظ١ُ  ػظ ّٗ  -        

  ..ؿ١ض اٌّذضص١ٓ  ٗ ، ٠ٚبلجً عج١ٍه ٠ب غج١ت اٌذض٠ش فٟ ػٍٍأ صػ١ٕٟ " : اإلِبَ ِـٍُ وٍّب صسً ػ١ٍٗ ٠مٛي. وبْ                                              

 ".. ِب اغزجذ أدضا لػ ِٕظ ػٍّذ أْ اٌغ١جخ دغاَ" ..  ػٓ ٔفـٗ  ٞاٌجشبع٠مٛي اإلِبَ .    ورعه : * 

 ا١ٌٍٍخ فجبءٖ ِٓ اٌغض رجبع آسغْٚ  الف صعُ٘ فمبي ٌُٙ أصغفٛا آجبءٖ رجبع ثبٌؼش١خ ١ٌشزغٚا ِٕٗ ثعبػخ ثشّـٗ .                 

 .." زٟصفؼٙب ئٌٝ األ١ٌٚٓ ، ٚال أدت أْ أمط ١ٔ  ٠ٛٔذ أْ أ " .. ئٔٝالف صعُ٘ فمبي ٌُٙ ػغظٛا ػ١ٍٗ ػشغح آ                  

  )ٌضغٗ(ٚعِٗ  لضفاطا اٌؼٔجٛع  ٚافٕظغ رٗ فٍّب لعٝ اٌصالح لبي أظغٚا أٞ شٟء ٘ظا اٌظٞ آطأٟأصٕبء صال )صثٛع(ٌـؼٗ ػٔجٛع .                 

 .!. ٌُٚ ٠مطغ صالرٗ فٟ ؿجؼخ ػشغ ِٛظؼ ب                  

ِ  ٓ ٌّضح أعثؼ١)اإلصاَ = ِب ٠إوً ِغ اٌشجؼ(  َ  ض  ظً ال ٠أر  .                  ! فأوً ِغ اٌشجؼ ؿىغح ، فعغػ ػ١ٍٗ أصذبثٗ دزٝ ٠أرضَ ، دزٝ ِغض بػب

 

ّ   –صذ١خ اٌجشبعٞ  * يؤنفاحه :  .. اٌز اٌعؼفبء –اٌمغاءح سٍف اإلِبَ  –عفغ ا١ٌض٠ٓ فٟ اٌصالح  –اٌزبع٠ز اٌصغ١غ  -اٌزبع٠ز اٌىج١غ –ص غ  ف  األصة اٌ
 

  ٚػٍٝ  ػ١ٍّٗب١ٌمغأ٘" اٌزبع٠ز "ٚوزبة  )صذ١خ اٌجشبعٞ(" اٌجبِغ " ؿأٌٗ ٚا١ٌٙب أْ ٠ذًّ ئ١ٌٗ وزبة  ٜ  بع  ش  ثؼض ػٛصرٗ ئٌٝ ث   شجاعخه :* 

  فٍزذعغٟٔ فٟ ث١زٟ ػٕضٞ، فاْ وبٔذ ٌه دبجخ  ثٛاة اٌـالغ١ٓال أطي اٌؼٍُ ٚال أدٍّٗ ػٍٝ أ " .. ئٟٔ فأعؿً ئ١ٌٗ، أٚالصٖ                  

 .. " ال أوزُ اٌؼٍُ أٟٔ اٌم١بِخ ٠َٛ ّجٍؾ ١ٌىْٛ ٌٟ ػظع ػٕض هللافبِٕؼٕٟ ِٓ اٌ ئْ ٌُ ٠ؼججه لٌٟٛٚ أٚ فٟ ِـجضٞ                 

  

ِ   32ٟ اإلِبَ اٌجشبعٞ ػٓ رٛف وفاحه :*   ٚثؼض ٚػثىـزبْ ثأ ٚصفٓ فٟ ثشبعٜ لغة ؿّغلٕض ٘ـ ، 223 ؿٕخ )١ٌٍخ ػ١ض اٌفطغ(٠َٛ اٌجّؼخ  بػب

 ب جؼً إٌبؽ ٠أسظْٚ ِٓ رغاة لجغٖ .. !صفٕٗ فبح ِٓ رغاة اٌمجغ عائذخ اٌّـه ٌؼضح أ٠بَ ِّ             

 

 ذ  ع انص  اي  انج   "  = ٌصذُخ انبخار  ً ً   ذسُ  ُخ ان  " هاي  َ  أه وُ  ُ  س  و   () ىل للا  س  َث ر  ذ  ٍ د  ي   رص  خخ  ان
 ثٙب ػٓ عؿٛي هللا .. " ة  ظ  ٠   ث١ضٖ ِغٚدخٚ ()عؿٛي هللا  ٠مف ث١ٓ ٠ضٞ أٔٗ عأٜ فٟ ِٕبِٗ  ".. انرؤَا   *   

 اٌىظاث١ٓ ػٓ عؿٛي هللا ة  فـغ ٌٗ اٌؼٍّبء ٘ظٖ اٌغؤ٠ب ثأٔٗ ؿ١ظ  ،  أٜ ػبص( ة  آ ة  وٍّب ط   ب ألٟٔٗ اٌظثبة طثبث  ّ  جؼض اٌظثبة ، ٚؿ  = ٠   )٠ظة                    

   ئِب السزالف اٌـٕض أٚ الشزّب٠ٌٗش )رىغاع اٌذضغ١غ ِىغع  بدض٠ض   2436ب ِٕٙب دٛاٌٟ دض٠ض   4242ٟ ػٍٝ دٛاٌ ٞوزبة صذ١خ اٌجشبع ٠ٞذزٛ  -       

 ، ٚل١ً غ١غ طٌه غ١غ ِىغع ف دض٠شالآٚل١ً أعثؼخ  ، ( ػٍٝ أوضغ ِٓ دىُ             

ـ ُ   -        ١ غصالح ، )وزبة اٌطٙبعح ، وزبة اٌئٌٝ ِبئخ وزبة  ٞصذ١خ اٌجشبع ٠ م ـ    ٚرذذ  اٌز( وزبة اٌّٛاع٠ش .. ، ، وزبة اٌج١ٛع وزبة اٌؼٚاط ، وزبة اٌ

 ، رذذ وً ِٕٙب فصٛي ِشزٍفخ بثبث   0126ٟاة ِشزٍفخ ثٍغذ دٛاٌوً وزبة أثٛ           

  فصً "غـً ا١ٌض٠ٓ" ( اٌٛظٛء" ، اٌطٙبعح " ، ثبة " ٔجذش فٟ وزبة" ←ا١ٌض٠ٓ"  أدبص٠ش "غـً)غغ٠مخ اٌجذش : ِضبي :                     

  ، ِب ٚظؼذ ؿٕخ ػشغح  ؿزّبئخ أٌف دض٠ش فٟ ؿذِٓ ِب ٠مغة ِٓ  (صذ١خ اٌجشبعٞ )=اٌصذ١خ  جذ  سغ  "..  : ٞإلِبَ اٌجشبع٠مٛي ا  -      

 . ! . عوؼز١ٓلجٍٗ ٚص١ٍذ اغزـٍذ  ف١ٗ دض٠ض ب ئال                                       

 صبدت دض٠ش وٍُٙ ٠مٛي اإل٠ّبْ لٛال ٚػّال " ١ٌؾ ف١ُٙ ئال وزجذ ػٓ أٌف ٚصّب١ٔٓ عجال   .. ":  لبي عدّٗ هللا  -       

ـ    -         "فزخ اٌجبعٞ فٟ شغح صذ١خ اٌجشبعٞ"فٟ وزبثٗ  "ٟغ اٌؼـمالٔج  د   ٞ " اثٓصذ١خ اٌجشبع غأشٙغ ِٓ ف

 "..صذ١خ اٌجشبعٞ"وزبثٗ ٌىً ِٓ عٜٚ   )ٚوبْ ِجبة اٌضػٛح(اإلِبَ اٌجشبعٞ  صػب   -       

  زبة ػٍٝ ٚجٗ األعض ثؼض وزبة هللاو خ  أص    .   فعهه :*   
 ..!! ( ِٓ ِـزٜٛ اٌجشبعٞ  ىٓ ٠جٛػ ٔمضٖ ِٓ أئّخ ػٍُ اٌذض٠ش٠ؼٕٟ أٔٗ غ١غ لبثً ٌٍٕمض ، ٌٚ أصخ وزبة ال)                  

 ثبألػ٘غ ٞاٌجشبعسزّخ     )ػٕض دضٚس جفبف(ّبَ ـزـمٝ ثمغاءرٗ اٌغ  ٠   .            

 " غ اٌّإ١ِٕٓ فٟ اٌذض٠شأ١ِ" ة ٞثفعٍٗ ٌمت اٌجشبع .          
 (!اسزجبع أً٘ اٌؼغاق ٌٗ ثغٚا٠خ ِبئخ دض٠ش ِمٍٛثخ األؿب١ٔض ٚاٌّزٓ ِٓ ػشغح عجبي ، ٚل١بَ اٌجشبعٞ ثزصذ١خ األؿب١ٔض ػٍٝ اٌّزْٛ)                       

            .  ٚ  ـغلذ ..!ً ف  د  ، أٚ فٟ ع   ض فٟ ِغوت فغغلذج  ِب 

ٚ  ػٕٗ دٛاٌٟ  ٚعٜٚ، ٓ أٌف عجً ب دٛاٌٟ رـؼ١ِبَ اٌجشبعٞ ششص١  ٓ اإلِ "ٞصذ١خ اٌجشبع"ؿّغ وزبة .              .. ِبئخ أٌف عا
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 انفرق بٍُ صذُخ انبخارٌ وصذُخ يسهى يٍ دُث حرحُب أو حبىَب األدادَث :* 

  ِزجبػضح ٚرذذ  ثطغلٗ ٚأؿب١ٔضٖ اٌّشزٍفخ فٟ أثٛاة ِزفغلخٛادض اٌذض٠ش اٌعص ٠ٛ  "صذ١خ اٌجشبعٞ"   -      

 اؿزٕجبغٙب  ٌألدىبَ اٌفم١ٙخ اٌّغاص غجم ب أوضغ ِٓ ػٕٛاْ            

 عص اٌذض٠ش اٌٛادض ثطغلٗ ٚأؿب١ٔضٖ اٌّشزٍفخ فٟ ِىبْ ٚادض فمػ٠ٛ   "    ِـٍُ "صذ١خ  -      
 " أؿًٙ  صذ١خ اٌجشبعٞ "، ٚ عٚارٗ ٚاسزالف٠غ٠ض ِؼغفخ غغق اٌذض٠ش ٚأؿب١ٔضٖ ٌّٓ ١خ ِـٍُ " أؿًٙ ِٓ ٕ٘ب " فصذ           

 ..ٚاؿزٕجبغ األدىبَ  فٟ األدبص٠ش اٌزفمٗ ٌّٓ ٠جزغٟ               

 

    اخخالف  " صذُخ انبخارٌ " أو " صذُخ يسهى "  ؟ خ  أَهًا أص  * 
 فم١ٙخ صل١مخ  ف١ٗ ِٓ اؿزٕجبغبد أصخ اٌىزبث١ٓ ٚأوضغُ٘ فٛائض ٌّب   "صذ١خ اٌجشبعٞ" .  

  ؿٛاء       .  ّ٘ب              أصخ        " صذ١خ ِـٍُ" .  

ب أشض ارصبال ٚأرمٓ عجبالٌىٓ األعجخ أْ "صذ١خ اٌجشبعٞ"    ّ  الشزغاغٗ صجٛد ٚأثؼض ػٓ اٌشظٚط ٚاٌؼًٍ ، أصخ اٌىزبث١ٓ ألْ ؿٕضٖ وبْ صائ

 ..ئِىب١ٔخ اٌٍمبء فذـت  ال رف١ض صجٛد اٌٍمبء ٚئّٔب رف١ض ِـٍُ اوزفٝ ثبٌّؼبصغح فمػ اٌزٟ ث١ّٕب ء ث١ٓ اٌغٚاح ٚش١ٛسُٙ ،اٌـّبع أٚ اٌٍمب 

 

 سخىعب انصذُذاٌ كم األدادَث انصذُذت ؟* هم ا

   ٠ٛجض فٟ وزت اٌـٕٓ  خاٌصذ١ذاٌىض١غ ِٓ األدبص٠ش فٕٙبن  ،صذ١ذب اٌجشبعٞ ِٚـٍُ ٌُ ٠ـزٛػجب وً اٌصذ١خ ِٓ األدبص٠ش      

 : ٚاٌّـب١ٔض ٌُ ٠شغجٗ اٌش١شبْ ٚاٌض١ًٌ      

 لٛي "اٌجشبعٞ" : " ِب أصسٍذ فٟ وزبة اٌجبِغ ئال ِب صخ ، ٚرغوذ ِٓ اٌصذبح ِشبفخ اٌطٛي "  .                

 جّؼٛاػ١ٍٗ "أ، ٚئّٔب ٚظؼذ ِب )أٞ فٟ صذ١خ ِـٍُ( ٕب " ١ٌؾ وً شٟء ػٕضٞ صذ١خ ٚظؼزٗ ٘ ٚلٛي "ِـٍُ" :.                

   
 
 : ٌشبهاث دىل صذُخ انبخار 

     
 حعرض "صذُخ انبخارٌ " ألكبر دًهت حشكُك يٍ أدعُاء انعهى  انشبهت : -1 

 "صذ١خ اٌجشبعٞ" أوضغ وزت األدبص٠ش ٔمضا ٚغؼٕب ٌـجج١ٓ : -  انرد :     

 ، ٚلض ػصُ هللا ٘ظٖ األِخ ِٓ أْ رجزّغ ػٍٝ ظالٌخ ..    ئجّبع األِخ ػٍٝ صذزٗ .                        

 ٠ـمػ ثبلٟ وزت األدبص٠ش ٠ٚطؼٓ فٟ اٌـٕخ )وعغة اٌغؤٚؽ(  .  ر١ّؼٖ ثىٛٔٗ أصخ وزت اٌـٕخ إٌج٠ٛخ ، فعغثٗ                       
  ِظ٘جُٙ أٚ  رشبٌف ئٔىبع األدبص٠ش اٌزٟ غ٠ضْٚأوضغ اٌطبػ١ٕٓ أصذبة ٜ٘ٛ ٚأً٘ ثضع  ١ٌٚـٛا ِٓ ػٍّبء اٌذض٠ش .. ٠ -             
 فً حكمها وفً  ن العمول تختلفؤمع العلم ب رمجٍٙب ػمٌُٛٙ .. فاْ ارفمذ ِغ ٘ٛاُ٘ صذذٛ٘ب ٚلجٍٛ٘ب ٚئال ظؼ فٛ٘ب ، ال               
 نها فً أفٌحكمون علٌها بالضعف مع  فهمهم  ىض األحادٌث وال ٌرلن تستوعب بعأعرفتها وكثٌر من العمول ال ٌمكن م              
 !! أعلً درجات الصحة             
 اٌزشى١ه ٚاٌطؼٓ ٠ضٚع دٛي :   . صذ١خ اٌجشبعٞ ٠ذزٛٞ ػٍٝ أدبص٠ش ظؼ١فخ !! -            

 ػبَ ثؼض ٚفبح إٌجٟ .. 266. صذ١خ اٌجشبعٞ رُ رأ١ٌفٗ                                                       
 ؟؟ بػبِ 63أٌف دض٠ش ػٍٝ ِضٜ  366. صذ١خ اٌجشبعٞ رُ جّؼٗ ِٓ                                                       
ذ  ئاٌزشى١ه فٟ" صذ١خ اٌجشبعٞ " ٠ىْٛ يهذىظت :        ِ  ٚغؼٕب ألصخ ؿٕخ عؿٛي هللا أٚ ِٓ سج١ش أزمبصب غ١غح ٚصفبػب ػٓ  ت  ِب ِٓ 

 أدبص٠ش عؿٛي هللا .. !!وزت                  
 
 انشبهت : َذخىٌ صذُخ انبخارٌ وصذُخ يسهى عهً أدادَث ظعُفت  ) يعهقت ويرسهت ( !! -2 
 : حد رجلٌنأفً عصرنا حادٌث ضعٌفة ألذٌن ٌحاولون الزعم بان فً صحٌح البخاري ا -انرد  :          

  هدم  تجرٌح السنة كلها وبالتالً ٌعنً فً السنة تجرٌح أصح كتابألن  النبوٌةلمدح فً أصح كتب الس نة اعامد متعمد .                     
 للتشرٌع بعد المرآنالمصدر الثانً                        

  الضاللل أله اإال تابع ولٌس، فال علم له وال دراٌة  والزٌغ ى، وٌتبع أصحاب الهو جاهل بحمائك علم الحدٌث . أو                    
فب ظ  ال -                )اٌضعالطٕٟ ٚاٌج١ٙمٟ( ٠شٍٛ "صذ١خ اٌجشبعٞ" ِٓ أدبص٠ش ل١ٍٍخ وبٔذ ِذً أزمبص ِٓ ثؼط اٌّذضص ١ٓ ٚاٌذ 

 صذخ اٌىزبة فٟ ِجٍّٗ ..  ضح فٟرم ِٓ اٌمٍخ اٌزٟ الٌىٕٙب                     
 اٌزٟ  اٌشغٚغػضَ اٌصذخ ٌىٓ ِٓ د١ش ػضَ أطجبق االدبص٠ش ِٓ د١ش اٌعؼف أٚ  أغٍت ٘ظا االٔزمبص ٌُ ٠ىٓ غؼٕب فٟ -              
 اشزغغٙب اٌجشبعٞ ِٚـٍُ ٌمجٛي االدبص٠ش فٟ وزبثّٙب ِٚؼظّٙب ِغصٚص ػ١ٍٗ ِٓ ػٍّبء اٌـٍف ٚأً٘ اٌذض٠ش                

 )ِمضِخ " فزخ اٌجبعٞ فٟ شغح صذ١خ اٌجشبعٞ" الثٓ دجغ اٌؼـمالٟٔ ( .. 
 "صذ١خ ِـٍُ"٠مضح فٟ صذخ "صذ١خ اٌجشبعٞ" أٚ ػضص ٘ظٖ األدبص٠ش ل١ًٍ جضا )ٔبصع!( ثبٌٕـجخ ٌجبلٟ األدبص٠ش ٚال -               

 ِب :ٍخ فٟ صذ١ذّٙب ئأٚعص اٌجشبعٞ ِٚـٍُ ثؼعب ِٓ األدبص٠ش اٌّؼٍمخ ٚاٌّغؿ -              
ِ  . اسزصبعا ٌٍـٕض أٚ                                   ٖ !ض  ـٕ . ٌج١بْ االسزالف اٌٛالغ ف١ٙب ثبإلر١بْ ثٙب ِغؿٍخ ثؼض أْ ٚعصد 
 . ٌٛعٚص رٍه األدبص٠ش ثـٕض وبًِ فٟ عٚا٠بد أسغٜ فٟ اٌصذ١ذ١ٓ أٚ فٟ غ١غّ٘ب                     
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ع     ً ً رس  ه  َالدع : انفرق بٍُ انذذَث ان  م :ك وانذذَث ان
 ػٓ "أ " ػٓ " ة" ػٓ "ط " ػٓ " ص " أْ إٌجٟ لبي "  ... "                                     

عهك = -           ً  ) عٚٞ ػٓ إٌجٟ أٔٗ لبي ..(أٚ وً اٌـٕض  )" أ " ،"ة"(ِٓ أٚي اٌـٕض ئؿمبغ ٚادض أٚ أوضغ ِٓ اٌغٚاح  انذذَث ان
 ئال ِب ٚعص فٟ اٌصذ١ذ١ٓ !!دىّٗ : ِغصٚص )ظؼ١ف( ألٔٗ فمض شغغب ِٓ شغٚغ اٌمجٛي )ارصبي اٌـٕض( ،  .           
ً رسم = -           ؿمبغ  اٌصذبثٟ ِٓ اٌـٕض )" ص "(  = ِب أظبفٗ اٌزبثؼٟ ئٌٝ إٌجٟ ِجبشغح ئ‘  انذذَث ان

 دىّٗ : اسزالف  .. ، ػٓ " ط " أْ إٌجٟ لبي ... (       .) دضصٕب " أ " أْ " ة " أْ " ط " أْ إٌجٟ لبي .                  

        
 عاو  122ٍ ، وبعذ دىان عاو يٍ وفاة انُبٍ 222بعذ دىانٍ انشبهت :  أنف انبخارٌ صذُذه  -3

 يًا َطعٍ فٍ صذت يا جاء فُه ! دادَثيٍ بذء حذوٍَ األ                  

  أٚي  رُ اٌـٕخ ..( ، ٚػٍٝ عأؽ اٌّبئخ ػبَصٚٔٛا  بربثؼ١ 20ِٕظ أٚاسغ ػصغ إٌجٛح ، ٚػصغ اٌزبثؼ١ٓ ) أرض٠ٚٓ اٌـٕخ : ثض - انرد : 

ص  رض٠ٚٓ عؿّٟ ٌٍـٕخ فٟ ػٙض "ػّغ ثٓ ػجض اٌؼؼ٠ؼ" ، صُ فٟ ػصغ ربث               ّ ٔذ ف١ٙب  فبد اٌزٟٕ  ؼٟ اٌزبثؼ١ٓ ظٙغد اٌ  صٚ 

 وً ٘ظا  رُ لجً أدّض(  )ِـٕض ٠ٜش وً صذبثٟ ػٍٝ دضِبٌه( ٚاٌّـب١ٔض اٌزٟ جّؼذ أدبص األدبص٠ش دـت أثٛاة اٌفمٗ )ِٛغأ            

 ( ..!ـ691٘ٚالصح اٌجشبعٞ )            

 وّب ٠ؼػُ اٌّعٍٍْٛ ..  ! ػبَ ِٓ ٚفبرٗ  266أٞ أْ اإلِبَ اٌجشبعٞ ٌُ ٠ىٓ أٚي ِٓ صْٚ أدبص٠ش إٌجٟ ثؼض  -         

 ثضاع ػٍُ ااإلِبَ اٌجشبعٞ وبْ أٚي ِٓ جّغ اٌصذ١خ فمػ ِٓ أدبص٠ش عؿٛي هللا ثؼض أْ لبَ ػٍّبء اٌذض٠ش ث  -         

 اٌغٚاح ِٚؼغفخ ِضٜ صضلُٙ ٚٚعػُٙ ٚدفظُٙ " ِصطٍخ اٌذض٠ش" اٌظٞ ٚظغ شغٚغ ٚلٛاػض ٌمجٛي اٌذض٠ش ، ٚدصغ           

 
   انشبهت : كُف َ صُ ف "صذُخ انبخارٌ" أَه أصخ انكخب فٍ انذذَث واإلياو انبخارٌ نى َرو عٍ انُبٍ يباشرة  ؟  -4 

 ػٓ  عجبد اٌذفع ٚاألِبٔخِبَ اٌجشبعٞ ٌُ ٠غٚ ػٓ إٌجٟ ِجبشغح ثً عٜٚ ػٓ ش١ٛر صمبد فٟ أػٍٝ صاإل انرد :       

 صً ئٌٝ إٌجٟ ٚئٌٝ أْ اٌزبثؼ١ٓ ٚاٌصذبثخ ِضٍُٙ ِٓ                 

 

 سُت  ؟ 16أنف دذَث فٍ  622انشبهت : كُف حى جًع  -5  

 ؿٕخ لجً رشغ٠جٗ "صذ١خ اٌجشبعٞ" ثأسجبع اٌغٚاح ٚأٌف ف١ٙب اٌؼض٠ض ِٓ اٌّإٌفبد 63ا٘زُ اٌجشبعٞ ػٍٝ ِضٜ  -انرد :       

 خ اٌذض٠ش٠أشٙغ٘ب " اٌزبع٠ز اٌىج١غ" اٌظٞ جّغ ف١ٗ وً عٚاح اٌذض٠ش فٟ ػِبٔٗ ِٚضٜ صالد١زُٙ ٌغٚا                 

 ..!!أٌف دض٠ش = أغٍجٙب غغق ِزؼضصح  )أؿب١ٔض ِزؼضصح ( ٌٕفؾ اٌذض٠ش 366 -              

 

 انشبهت : كُف َكىٌ "صذُخ انبخارٌ" أصخ انكخب بعذ انقرآٌ ويؤنفه بشر َ خطئ وَ صُب واعخراض انبعط عهُه ؟ – 6

 ٕ٘بن فغق ث١ٓ اٌطؼٓ فٟ "صذ١خ اٌجشبعٞ" ٚدج١زٗ ِٓ د١ش اٌجٍّخ ، ٚث١ٓ أزمبص أدبص٠ش ثؼ١ٕٙب ألؿجبة ػ١ٍّخ -انرد :       

 اٌضفبع ػٓ اٌـٕخ ثبٌزذغٞ ٚاٌزضجذ اٌؼٍّٟ ، ٚث١ٓ ِٓ ٠غ٠ض ٘ضِٙب ثبٌطؼٓ فٟ صجٛرٙب ٚٔمٍٙب وظٌه ٕ٘بن فغق ث١ٓ ِٓ ٠مصض  -              

 ٌٕمض ِّٓ ٘ٛ أً٘ ٌظٌه ِٓ  أزمبص أدبص٠ش ثؼ١ٕٙب فٟ "صذ١خ اٌجشبعٞ" ١ٌؾ ِذً سالف .. ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ا -              

 ٚعاغجٟ اٌشٙغحفٟ ٘ظا اٌؼٍُ ١ٌٚؾ ِٓ أصػ١بء اٌؼٍُ اٌغاؿش١ٓ                   

 ثضاع "ػٍُ ِصطٍخ اٌذض٠ش" ٚظؼٛا ف١ٗ شغٚغ ئئْ هللا لض دفع ؿ ٕخ ٔج١ٗ وّب دفع وزبثٗ ثأْ ٠ـغ ألً٘ اٌذض٠ش  -             

   "اٌجغح ٚاٌزؼض٠ً، " "ٚاح "ػٍُ اٌغجبيرمبْ ٌمجٛي اٌذض٠ش ، ِٚؼغفخ ربع٠ز اٌغٚلٛاػض غب٠خ فٟ اٌضلخ ٚاٌعجػ ٚاإل                 

 

 فقذاٌ أصم  " صذُخ انبخارٌ" )انُسخت األصهُت ( !!؟ :   انشبهت  -7

ٚٞ ثبٌزٛارغ = عٚاٖ جّغ وض١غ ػٓ جّغ وض١غ ٠ـزذ١ً رٛا -انرد :         ُ٘ ػٍٝ اٌىظة ، إغ" صذ١خ اٌجشبعٞ" ع 

 فٟ ج١ّغ اٌطجمبد .. ٚاٌزٛارغ ٠ ف١ض اٌمطغ ثبٌصذخ ..!! ضْٚ ثب٢الف٠ ؼ                    

جبػ٠ٓ أزشغد األؿب١ٔض اٌّزصٍخ ئٌٝ اٌجشبعٞ فٟ اٌض١ٔب وٍٙب دزٝ ٔجض دب١ٌب ِئ -                ّ     بد األٌٛف ِٓ اٌ

 اٌجشبعٞ" ِٓ لبعاد اٌض١ٔب اٌشّـخ .."صذ١خ ٟف                

 ِخ ِٓ أْ رجزّغ ػٍٝ ظالٌخ ..صُ هللا ٘ظٖ األجّبع األِخ ػٍٝ صذزٗ ، ٚلض ػئ -             

 اٌؼٍّبء ٚأً٘ اصػبء فمضاْ األصً ٠ضي ػٍٝ جًٙ ٘إالء اٌّضػ١ٓ ثصذ١خ اٌجشبعٞ ٚأُٔٙ أججٓ ِٓ أْ ٠ٛاجٙٛا  -             

 .. ف١ٕشغْٚ أوبط٠جُٙ ٚؿػ ػبِخ اٌّـ١ٍّٓ ٠غ٠ضْٚ اٌزشى١ه ٚاٌجٍجٍخ ٚاٌطؼٓ فٟ اٌـٕخاٌذض٠ش ..                 

 

 انصذُذٍُ نهعقم ..!!دادَث أانشبهت : يخانفت يخٍ بعط  – 8
 رـزٛػت صائّب  عؼفٙب ٚلصٛع٘ب لض الِشبٌفخ ثؼط األدبص٠ش ثبٌصذ١ذ١ٓ ٌٍؼمً أِغ ٚاعص ألْ اٌؼمٛي اٌجشغ٠خ ث -انرد :         

 )وّب ٌٛ رؼبعض اٌمغآْ ِغ اٌؼمً ..( ٌظا ٌٛ رؼبعظذ اٌـٕخ ِغ اٌؼمً  اٌذىّخ أٚ اٌؼٍخ ِٓ اٌزشغ٠غ ،                   

 دض٠ش اٌظثبثخ " ئطا ٚلغ اٌظثبة فٟ ئٔبء أدضوُ  ف١ٍغّـٗ .." :  ←ِضبي    ىُ ثال ع٠ت  ٌٍـٕخ ١ٌٚؾ ٌٍؼمً ..وبْ اٌذ                       
 (رؼبفٗ ٔفـٗ !! آسغ أٚ ِٓ الب غؼب٠ِجض  اإلثبدخ ٌٍفمغاء أٚ ٌّٓ ال –األِغ ػٍٝ اإلثبدخ ١ٌٚؾ ػٍٝ اٌٛجٛة   -)األِغ ثبٌغّؾ ١ٌٚؾ ثبألوً         


