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 عٍ كتاتح ملسو هيلع هللا ىلصٌث انُثً إنى عٓذ عًز تٍ عثذ انعزٌز ، يائح عاو تعذ ٔفاج انُثً ، نٍُّٓ دانشثٓح : تأخز تذٌٍٔ أدا -1  

 أدادٌثّ دتى ال تختهط تانمزآٌ                      

         

 ػٓ وزبثخ أدبص٠ثٗ وبْ فٟ ثضا٠خ ػصغ إٌجٛح دزٝ ال رشزٍػ ثبٌمغآْ ملسو هيلع هللا ىلص. ١ٙٔٗ انزد :           

 بدأ بعض الصحابة فً كتابة أحادٌث النبً فً صحائف خاصة أدبص٠ثٗ فٟ ٔٙب٠خ ػصغ إٌجٛح ، فمض  ػٓ وزبثخ ملسو هيلع هللا ىلص . ٌُ ٠ٕٗ                    

  طالب صحٌفة صغٌرة تشمل على :  ً بن أبًكان لعلٚ لعبد هللا بن عمرو بن العاص )ألف حدٌث ( ، "" الصحٌفة الصادقة  :مثل                  
 ه الصحٌفة الصحٌحة " لرواٌات أبً هرٌرة ..الخ                    بِّ نَول"همام بن مُ  ،ٌُقتل مسلم بكافر  ٌات( ، وأحكام فكاك األسٌر، وألّ الدّ  = قل )العَ                 
 . بل أمر النبً بكتابة  خطبته ٌوم فتح مكة ألبً شاه " اكتبوا ألبً شاه.." ، وبكتابة أحكام الزكاة وأنصبتها  ،                 

 لكنها لم تخرج للناس إل فً عهد أبً بكر وعمر                  
  من ضٌاعها   ألحادٌث رسول هللا خوفابأول تدوين رسمي ز" . على رأس المائة بعد وفاة النبً ، أمر "عمر بن عبد العزٌ                

 بعد وفاة الكثٌر من الصحابة الذٌن كانت محفوظة فً صدورهم                  
 

 

 كانثخاري ٔيضهى( إنى انمزٌ انثانث انٓجزي  انشثٓح :  تأخز تذٌٍٔ كتة انصذاح ) -2

 

ضٚٔخ ِٚىزٛثخ ِٕظ أٚاسغ ػصغ إٌجٛح ٚاٌصذبثخ  انزد :         ُِ   . ٔؼُ رأسغ رض٠ٚٓ وزت اٌصذبح ئٌٝ اٌمغْ اٌثبٌث اٌٙجغٞ ٌىٓ أصٌٛٙب وبٔذ 

 ٚاٌزبثؼ١ٓ                   

  لقبول وتمٌٌز شروط وأوصاف اٌىزت ثزض٠ٚٓ األدبص٠ث اٌصذ١ذخ فمػ )اٌصذبح( رض٠ٕٚب صل١مب ثؼض أْ رُ ٚظغ . أفغصد ٘ظٖ                 
 "ػٍُ اٌجغح ٚاٌزؼض٠ً"  ٚربع٠ز اٌغٚاح، "ػٍُ ِصطٍخ اٌذض٠ث "  األحادٌث الصحٌحة عن غٌرها                

 

 

    انشثٓح : ٌزعى انثعط )انمزإٌٍَٓ( أٌ انضُح لذ ُدس فٍٓا انكثٍز يٍ األدادٌث انًكذٔتح )انًٕظٕعح( عهى انُثً -3

                    
 هللا ئال ٚث١ٕٛا ِٕؼٌزٗ ِٓ ي . اػزٕٝ ػٍّبء اٌّـ١ٍّٓ أشض اٌؼٕب٠خ ثزٕم١خ اٌـٕخ ِٓ رٍه األوبط٠ت ، فٍُ ٠ضػٛا دضثثب ٌغؿٛانزد :         

 ثضاػُٙ ػٍّب فغ٠ضا سبصب ٠ُـّٝ "ػٍُ ِصطٍخ اٌذض٠ث" جّؼٛا ف١ٗ شغٚغ لجٛي اٌذض٠ث ، ااٌمجٛي أٚ اٌغص ث                  

 ٚرغاجُ اٌغٚاح  ٚؿ١غُ٘ "ػٍُ اٌجغح ٚاٌزؼض٠ً"                   

 وأِخ االؿالَ  ملسو هيلع هللا ىلص شٙض أػضاء ٘ظٖ األِخ ثأٔٗ ١ٌـذ ٕ٘بن أِخ ُػ١ٕذ ثغٚا٠خ اٌذض٠ث ٚرٕم١خ األسجبعسبصخ اٌّغ٠ٚخ ػٓ إٌجٟ .                

  ١ٌـٛا ثمغآ١١ٔٓ ٔىبع اٌـٕخ إٌج٠ٛخ .. ٚ٘إالءث إٌجٟ ر١ّٙضا إلّٔب ٠ُغاص ثٗ اٌزشى١ه فٟ أدبص٠ئ. ٘ظا اٌؼػُ ِٓ اٌمغآ١١ٔٓ ٚغ١غُ٘                 

 ٚجت غبػخ إٌجٟ فٝ أوثغ ِٓ ِبئخ آ٠خ !!أألْ اٌمغأْ                    

 

 

 أخز ٌُفضزِ ٌُٔثٍُّّ كانضُح انُثٌٕح ًءذتاج يعّ إنى شٌُ  ٌذتاجّ انُاس ، ٔال ًءانشثٓح : انمزآٌ فٍّ تثٍاٌ نكم ش -4

 " ، " ْٕٔ انذي أَزل إنٍكى انكتاب ُيفّصال"ًء" ، " َٔزنُا عهٍك انكتاب تثٍاَا نكم شًءفزطُا فً انكتاب يٍ ش " يا                

 

ضْٚ ثٗ ِب وبْ ٚؿ١ىْٛ ِٓ ػٍُ هللا ث ٟء. " ِب فغغٕب فٟ اٌىزبة ِٓ شانزد :       ُّ غاص اٌٍٛح اٌّذفٛظ  اٌ ُّ   ّشٍٛلبدبٌ" .. اٌىزبة = اٌ

 ١ٌٚؾ اٌمغآْ وّب ٘ٛ ِفَٙٛ ِٓ أٚي ا٠٢خ :               

ْطنَا فًِ الْ "       ا فَرَّ ٌِْه إِلَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكم ۚ مَّ ٍء ۚ ثُمَّ إِلَٰى َربِِّهْم ٌُْحَشُرونَ َوَما ِمن َدابٍَّة فًِ اأْلَْرِض َوَل َطائٍِر ٌَِطٌُر بَِجنَاَح ًْ  " ِكتَاِب ِمن َش
 فال ٌُعقل ان ٌُقال أن جمٌع المخلوقات من دواب وطٌور قد تم ذكرها فً القرآن !!             

  ٌٛ ؿٍّّٕب أْ اٌىزبة اٌّغاص ثٗ اٌمغآْ ٠ىْٛ اٌّمصٛص أْ اٌمغآْ ٌُ ٠ُفّغغ  لٟ ث١بْ  "ٟء. " ٚٔؼٌٕب ػ١ٍه اٌىزبة رج١بٔب ٌىً ش             

 ِب ػٓ غغ٠ك : ئِٓ أدىبَ اٌض٠ٓ    شٟء                 

 إٌص اٌمغآٟٔ ٔفـٗ  )رذغ٠ُ اٌؼٔب ، رذغ٠ُ اٌغثب  ، اٌّٛاع٠ث ..(     -             

 ْ ٘ٛ ئال ٚدٟ ٠ُٛدٝ" )ػضص اٌصٍٛاد ، أٔصجخ اٌغوبح ..(ئْ ٔج١ٗ " ِٚب ٠ٕطك ػٓ اٌٜٙٛ ث١بْ إٌص اٌمغآٟٔ ػٍٝ ٌـب -             

 ب اؿزجبثخ ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ :اٌذىُ ٌُ ٠أد ثٕص لغآٟٔ ثً جبء فٟ اٌـٕخ فمػ .. ٠ُإسظ ثٗ أ٠ع   -             

 ٓ ٌٍٕبؽ ِب ُّٔؼي ا١ٌُٙ ٌٚؼٍُٙ ٠زفىغْٚ "   ربوُ اٌغؿٛي لشظٖٚ ِٚبٔٙبوُ ػٕٗ فبٔزٙٛا " ، " ٌزُج١ّ  آ" ِٚب                    

 

 

 السنة حول شبهات
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تٕاتز ٔ انشثٓح :  االدتجاج تانخثز – 5 ًُ  َكار االدتجاج تخثز اَداد ..!إ)انذذٌث( ان

 

 هم على الكذب .. ؟( ٌستحٌل تواطؤاألحادٌث المتواترة = . رواها عدد كبٌر من الرواة )العدد  -انزد  :         

 ا مقارنة بأحدٌث اآلحادعددها قلٌل جد  . كلها صحٌحة     .   . تلً القرآن )من حٌث الثبوت( فً المنزلة                                                 

 أكثر أحادٌث النبً ، تشمل :  -منها الصحٌح والحسن والضعٌف  -  ةأحادٌث اآلحاد = رواها عدد أقل من الروا -               

 )ما انفرد به راو واحد فً أي من طبقات السند( الغريب )لٌقل عن اثنٌن فً كل طبقة(  ، العزيز ) لٌقل عن ثالثة فً كل طبقة(  ، رالمشهو    

 أجمع أهل الُسنة والجماعة على أن معظم أحادٌث الُسنة من أحادٌث اآلحاد الصحبحة ٌؤخذ منها األحكام وتعتبر                 

 المصدر الثانً من مصادر الشرٌعة                

 

 )مسلم(شيئا فليمحه "  يال القرآن ، ومن كتب عنإال تكتبوا عني شيئا  " ملسو هيلع هللا ىلصحجية للسنة لقوله  الشبهة : ال -6 

 أحادٌثه فً خر عصر النبوة بكتابة ملسو هيلع هللا ىلص. أمره         ؟! بنص من السنة . كٌف ننفً حجٌة السنةالرد :      

 

 وحي أو رسالة ..!! أنبياء أو بعض المعتزلة.. يمكن أن يُهتدى إلى هللا بالعقل المجرد بالالشبهة : عند  -7

  ٚجٛص هللا ألٔٗ ِغ رفبٚد اٌؼمٛي ، ٕ٘بن ػمً  لض ٠ـزضي ػٍٝ هللا ف١ضسً اٌجٕخ ، ٝاٌؼمً ٚدضٖ ال٠ـزط١غ االؿزضالي ػٍ  الرد :           

بٌَِن َحتَّٰى نَْبعََث َرُسول  َوَما كُ ف١ضسً إٌبع"   ٗسغ ال٠ـزضي ػ١ٍٚػمً آ                       " ..!! نَّا ُمعَذِّ  

 

 من هم الُمشككون في السنة اليوم  ؟  الشبهة : - 8

 هم أحد أربعة : الرد :      

 والحقد والعداوة ألهل السنة  وصول إلى هدفها  بقاٌا المذاهب الهدامة التً أظهرت اإلسالم وأضمرت الكفر -       

 فساد عقٌدة المسلمٌن والصد عن سبٌل هللاإالخبٌث من          

 ه وشبابه لتكونئفساد أبناإقٌن الٌهود والنصارى رغبة فً التشكٌك فً اإلسالم واتباعا للضالٌن من المستشر -       

 د ..لهم الكلمة العلٌا على البالد والعبا         

 مرٌدو الُشهرة وراغبو األلقاب.. الذٌن ٌقبلون أن ٌكونوا مطاٌا ذلٌلة  ألعداء الدٌن من مستشرقٌن ومالحدة  -       

 تجدٌد الخطاب الدٌنً"       " تنقٌة التراث" و" وخبثاء ٌُخفون أهدافهم من طعن وتشكٌك وتشوٌه تحت دعاوي "التنوٌر" ،         

 ة السنة وعلومها ممن انخدعوا بأقوال بعض الضالٌن من أن الُسنة قد تعرضت للنسٌان والتغٌٌر..جاهلون بمكان -       
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 : ي* شثٓاخ دٕل صذٍخ انثخار

 ألكثز دًهح تشكٍك يٍ أدعٍاء انعهى "صذٍخ انثخاري "  تعزض انشثٓح : -1     

 ٚغؼٕب ٌـجج١ٓ :"صذ١خ اٌجشبعٞ" أوثغ وزت األدبص٠ث ٔمضا  - انزد :          

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

 ٠ـمػ ثبلٟ وزت األدبص٠ث ٠ٚطؼٓ فٟ اٌـٕخ )وعغة اٌغؤٚؽ(  ، فعغثٗ  ر١ّؼٖ ثىٛٔٗ أصخ وزت اٌـٕخ إٌج٠ٛخ .                         

 رشبٌف  ٟٔىبع األدبص٠ث اٌزئ١ٌٚـٛا ِٓ ػٍّبء اٌذض٠ث .. ٠غ٠ضْٚ  صذبة ٜ٘ٛ ٚأً٘ ثضع أٓ وثغ اٌطبػ١ٕأ -                    
  مع العلم بان العقول  فٛ٘ب ،رمجٍٙب ػمٌُٛٙ .. فاْ ارفمذ ِغ ٘ٛاُ٘ صذذٛ٘ب ٚلجٍٛ٘ب ٚئال ظؼّ  ٚ الأِظ٘جُٙ                      

  فهمهم  ىن تستوعب بعض األحادٌث ول ٌرقأفً حكمها وفً معرفتها وكثٌر من العقول ل ٌمكن  تختلف                   

 !! درجات الصحة ىنها فً أعلأفٌحكمون علٌها بالضعف مع  لٌهاإ                   

 ٠ذزٛٞ ػٍٝ أدبص٠ث ظؼ١فخ !!خ اٌجشبعٞ . صذ١  اٌزشى١ه ٚاٌطؼٓ ٠ضٚع دٛي : -                  

 ػبَ ثؼض ٚفبح إٌجٟ .. 022. صذ١خ اٌجشبعٞ رُ رأ١ٌفٗ                                                           

 ػبَ ؟؟ 60أٌف دض٠ث ػٍٝ ِضٜ  022. صذ١خ اٌجشبعٞ رُ جّؼٗ ِٓ                                                           

ُِذت غ١غح  ئ" صذ١خ اٌجشبعٞ " ٠ىْٛ اٌزشى١ه فٟ يهذٕظح :               بب ػٓ ؿٕخ عؿٛي هللا أٚ ِٓ سج١ث أزمبص  ٚصفبػ   ِب ِٓ 

 ٚغؼٕب ألصخ وزت أدبص٠ث عؿٛي هللا .. !!                            

 

 !! عهى أدادٌث ظعٍفح  ) يعهمح ٔيزصهح ( ٔصذٍخ يضهى : ٌذتٕي صذٍخ انثخاري حانشثٓ -2   

 : حد رجلٌنأفً عصرنا صحٌح البخاري احادٌث ضعٌفة  ن فًألذٌن ٌحاولون الزعم با - انزد  :       
    تجرٌح السنة  ٌعنً فً السنة تجرٌح أصح كتابألن  نة النبوٌةب الس  لقدح فً أصح كتاعامد متعمد .        
  للتشرٌع بعد القرآنالمصدر الثانً  هدم  كلها وبالتالً         
  الضاللإل تابع ألهل  ولٌس دراٌةوالزٌغ، فال علم له ول  ى، وٌتبع أصحاب الهو جاهل بحقائق علم الحدٌث وأ.        

  )اٌضعالطٕٟ ٚاٌج١ٙمٟ(  ظخ وبٔذ ِذً أزمبص ِٓ ثؼط اٌّذضّث١ٓ ٚاٌُذفّب٠شٍٛ "صذ١خ اٌجشبعٞ" ِٓ أدبص٠ث ل١ٍٍ ال -                

  فٟ ِجٍّٗ .. صذخ اٌىزبة ٟارمضح ف اٌمٍخ اٌزٟ ي ِٓ ٌىٕٙب                         

  ٌىٓ ِٓ د١ث ػضَ أطجبقدبص٠ث ِٓ د١ث اٌعؼف أٚ ػضَ اٌصذخ غٍت ٘ظا االٔزمبص ٌُ ٠ىٓ غؼٕب فٝ األأ -                      

  اٌـٍف  ِٚؼظّٙب ِغصٚص ػ١ٍٗ ِٓ ػٍّبء ّب١ٙوزبث ٟدبص٠ث فاٌزٟ اشزغغٙب اٌجشبعٞ ِٚـٍُ ٌمجٛي األ اٌشغٚغ                  

 دجغ اٌؼـمالٟٔ ( .. ثِٓمضِخ " فزخ اٌجبعٞ فٟ شغح صذ١خ اٌجشبعٞ" ال)ٚأً٘ اٌذض٠ث                    

  "صذ١خ اٌجشبعٞ"٠مضح فٟ صذخ  الٚ األدبص٠ثضا )ٔبصع!( ثبٌٕـجخ ٌجبلٟ ػضص ٘ظٖ األدبص٠ث ل١ًٍ ج   -                  

 "صذ١خ ِـٍُ"أٚ                  

 ِب :، ئّٙب ١ب ِٓ األدبص٠ث اٌّؼٍمخ ٚاٌّغؿٍخ فٟ صذ١ذأٚعص اٌجشبعٞ ِٚـٍُ ثؼع    -               

 أٚ   ج١بْ االسزالف اٌٛالغ ف١ٙب ثبإلر١بْ ثٙب ِغؿٍخ ثؼض أْ ٚعصد ِـٕضٖ !. ٌ   أٚ              ا ٌٍـٕضاسزصبع   .      

 دبص٠ث ثـٕض وبًِ فٟ عٚا٠بد أسغٜ فٟ اٌصذ١ذ١ٓ أٚ فٟ غ١غّ٘ب األٛعٚص رٍه . ٌ      
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ع     ًُ زص  ه  ٌالدع : انفزق تٍٍ انذذٌث ان ًُ  م :ك ٔانذذٌث ان

   ْ إٌجٟ لبي "  ... "أأ " ػٓ " ة" ػٓ "ج " ػٓ " ص "  ػٓ "                                   

ع   -           ًُ  (.. عٚٞ ػٓ إٌجٟ أٔٗ لبي )أٚ وً اٌـٕض  )" أ " ،"ة"(ؿمبغ ٚادض أٚ أوثغ ِٓ اٌغٚاح  ِٓ أٚي اٌـٕض ئ ك =ه  انذذٌث ان

 ب ِٓ شغٚغ اٌمجٛي )ارصبي اٌـٕض( ، ئال ِب ٚعص فٟ اٌصذ١ذ١ٓ !!ِغصٚص )ظؼ١ف( ألٔٗ فمض شغغ   دىّٗ : .           

ز   -          ًُ  أظبفٗ اٌزبثؼٟ ئٌٝ إٌجٟ ِجبشغح ؿمبغ  اٌصذبثٟ ِٓ اٌـٕض )" ص "(  = ِب ئ  م =ص  انذذٌث ان

 ّٗ : اسزالف دى .       دضثٕب " أ " أْ " ة " أْ " ج " أْ إٌجٟ لبي ... ، ػٓ " ج " أْ إٌجٟ لبي ... ()                   

        

 

  عاو يٍ تذء تذٌٍٔ  122 ً، ٔتعذ دٕان عاو يٍ ٔفاج انُثً  222أنف انثخاري صذٍذّ تعذ دٕانً انشثٓح :   -3

 !يًا ٌطعٍ فً صذح يا جاء فٍّ دادٌث األ                  

  ربثؼٟ صٚٔٛا اٌـٕخ ..( ، ٚػٍٝ عأؽ اٌّبئخ  35، ٚػصغ اٌزبثؼ١ٓ ) ػصغ إٌجٛح غسٚاإِٔظ  أرض٠ٚٓ اٌـٕخ : ثض - :انزد       

  ، ثُ فٟ ػصغ ربثؼٟ اٌزبثؼ١ٓ ظٙغد أٚي رض٠ٚٓ عؿّٟ ٌٍـٕخ فٟ ػٙض "ػّغ ثٓ ػجض اٌؼؼ٠ؼ" ػبَ رُ                  

ُّصٕفبد اٌزٟ                     ١ض اٌزٟ جّؼذ أدبص٠ث وً صُٚٔذ ف١ٙب األدبص٠ث دـت أثٛاة اٌفمٗ )ِٛغأ ِبٌه( ٚاٌّـبٔاٌ

 ..! ٖ(691وً ٘ظا  رُ لجً ٚالصح اٌجشبعٞ ) ، )ِـٕضأدّض( ٜصذبثٟ ػٍٝ دض                 

 !وّب ٠ؼػُ اٌّعٍٍْٛ.. ملسو هيلع هللا ىلصػبَ ِٓ ٚفبر022ٗأٚي ِٓ صْٚ أدبص٠ث إٌجٟ ثؼض اإلِبَ اٌجشبعٞ ٌُ ٠ىٓ أٞ أْ  -               

 ػٍُ ثضاع اثّبء اٌذض٠ث أٚي ِٓ جّغ اٌصذ١خ فمػ ِٓ أدبص٠ث عؿٛي هللا ثؼض أْ لبَ ػٍاإلِبَ اٌجشبعٞ وبْ  -               

  اٌغٚاح ِٚؼغفخ ِضٜ صضلُٙ ٚ، ٚدصغٌمجٛي اٌذض٠ث  ٚلٛاػض بٚظغ شغٚغ  خ اٌذض٠ث" اٌظٞ ِصطٍ"                 

 ٚعػُٙ ٚدفظُٙ                

 

 

ٔ  كٍف ٌُصُّف "صذٍخ انثخاري" أَّ أصخ  انشثٓح : -4     ؟  عٍ انُثً يثاشزج انكتة فً انذذٌث ٔاإلياو انثخاري نى ٌز

ٚ  ِبَ اٌجشبعٞ اإل  انزد :          ػٓ  ػٓ إٌجٟ ِجبشغح ثً عٜٚ ػٓ ش١ٛر ثمبد فٟ أػٍٝ صعجبد اٌذفع ٚاألِبٔخ ٌُ ٠غ

 ملسو هيلع هللا ىلصاٌزبثؼ١ٓ ٚاٌصذبثخ ئٌٝ أْ ٠صً ئٌٝ إٌجٟ ِثٍُٙ ِٓ                 

 

 
 

 صُح  ؟ 16أنف دذٌث فً  622تى جًع كٍف انشثٓح :  -5

 ٚأٌف ف١ٙب اٌؼض٠ض ِٓ اٌّإٌفبد ؿٕخ لجً رشغ٠جٗ "صذ١خ اٌجشبعٞ" ثأسجبع اٌغٚاح 60ػٍٝ ِضٜ  ا٘زُ اٌجشبعٞ - انزد :       

 أشٙغ٘ب " اٌزبع٠ز اٌىج١غ" اٌظٞ جّغ ف١ٗ وً عٚاح اٌذض٠ث فٟ ػِبٔٗ ِٚضٜ صالد١زُٙ ٌغٚاح اٌذض٠ث                  

 أٌف دض٠ث = أغٍجٙب غغق ِزؼضصح  )أؿب١ٔض ِزؼضصح ( ٌٕفؾ اٌذض٠ث 022 -               
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 ض انثعط عهٍّ ؟ٌ ٔيؤنفّ تشز ٌُخطئ ٌُٔصٍة ٔاعتزأصخ انكتة تعذ انمزآخاري""صذٍخ انثكٍف ٌكٌٕ :انشثٓح  – 

  اٌجٍّخ ، ٚث١ٓ أزمبص أدبص٠ث ثؼ١ٕٙب ألؿجبة"صذ١خ اٌجشبعٞ" ٚدج١زٗ ِٓ د١ث ث١ٓ اٌطؼٓ فٟ ٕ٘بن فغق -انزد :         

 ػ١ٍّخ                  

  اٌضفبع ػٓ اٌـٕخ ثبٌزذغٞ ٚاٌزثجذ اٌؼٍّٟ ، ٚث١ٓ ِٓ ٠غ٠ض ٘ضِٙب ثبٌطؼٓ وظٌه ٕ٘بن فغق ث١ٓ ِٓ ٠مصض  -                

 فٟ ثجٛرٙب ٚٔمٍٙب                   

  فٟ "صذ١خ اٌجشبعٞ" ١ٌؾ ِذً سالف .. ػٍٝ أْ ٠ىْٛ إٌمض ِّٓ ٘ٛ أً٘ ٌظٌهأزمبص أدبص٠ث ثؼ١ٕٙب  -                

 ِٓ اٌغاؿش١ٓ فٟ ٘ظا اٌؼٍُ ١ٌٚؾ ِٓ أصػ١بء اٌؼٍُ ٚعاغجٟ اٌشٙغح                  

  ٚظؼٛائثضاع "ػٍُ ِصطٍخ اٌذض٠ث"، ئْ هللا لض دفع ُؿٕخ ٔج١ٗ وّب دفع وزبثٗ ثأْ ٠ـغ ألً٘ اٌذض٠ث  -                

 اٌذض٠ث ، ِٚؼغفخ ربع٠ز اٌغٚاح "ػٍُ اٌغجبي ٌمجٛي رمبْ ٚاٌعجػ ٚاإلٚلٛاػض غب٠خ فٟ اٌضلخ  ف١ٗ شغٚغ ب                  

 ٚاٌجغح ٚاٌزؼض٠ً"                  

 

 )انُضخح األصهٍح ( !!؟ خاري" صذٍخ انث"  فمذاٌ أصم    :انشثٓح  -7

  ُ٘ ػٍٝ اٌىظة ، ٠ُؼضْٚ إجّغ وث١غ ػٓ جّغ وث١غ ٠ـزذ١ً رٛاغُعٚٞ ثبٌزٛارغ = عٚاٖ  "صذ١خ اٌجشبعٞ "-انزد :        

 ثب٢الف فٟ ج١ّغ اٌطجمبد .. ٚاٌزٛارغ ٠ُف١ض اٌمطغ ثبٌصذخ ..!!                   

جبػ٠ٓ فٟ "صذ١خ أزشغد األؿب١ٔض اٌّزصٍخ ئٌٝ اٌجشبعٞ فٟ اٌض١ٔب وٍٙب دزٝ ٔجض دب١ٌب ِئبد األٌٛف ِٓ ا -                ُّ ٌ 

 اٌجشبعٞ" ِٓ لبعاد اٌض١ٔب اٌشّـخ ..                 

 اجّبع األِخ ػٍٝ صذزٗ ، ٚلض ػصُ هللا ٘ظٖ االِخ ِٓ أْ رجزّغ ػٍٝ ظالٌخ .. -               

 ٚأً٘ اٌؼٍّبء  ٠ٛاجٙٛاٌجشبعٞ ٚأُٔٙ أججٓ ِٓ أْ ثصذ١خ ا ألصً ٠ضي ػٍٝ جًٙ ٘إالء اٌّضػ١ٓاصػبء فمضاْ ا -               

 ٚاٌجٍجٍخ ٚاٌطؼٓ فٟ اٌـٕخ أوبط٠جُٙ ٚؿػ ػبِخ اٌّـ١ٍّٓ ٠غ٠ضْٚ اٌزشى١ه١ٕشغْٚ اٌذض٠ث .. ف                 

 

 نهعمم ..!! انصذٍذٍٍدادٌث أيخانفح يتٍ تعط  انشثٓح : – 8

  ثؼط األدبص٠ث ثبٌصذ١ذ١ٓ ٌٍؼمً أِغ ٚاعص ألْ اٌؼمٛي اٌجشغ٠خ ثعؼفٙب ٚلصٛع٘ب لض ال رـزٛػت ِشبٌفخ  -انزد :         

 صائّب اٌذىّخ أٚ اٌؼٍخ ِٓ اٌزشغ٠غ                    

 ٌٍـٕخ ١ٌٚؾ ٌٍؼمً ..  وبْ اٌذىُ ثال ع٠ت )وّب ٌٛ رؼبعض اٌمغآْ ِغ اٌؼمً ..( ٌٛ رؼبعظذ اٌـٕخ ِغ اٌؼمً ،ٌظا -                

 دض٠ث اٌظثبثخ " ئطا ٚلغ اٌظثبة فٟ ئٔبء أدضوُ  ف١ٍغّـٗ .." :  ←ِثبي                         

ِ   اإلثبدخ ٌٍفمغاء أٚ ٌّٓ ال –األِغ ػٍٝ اإلثبدخ ١ٌٚؾ ػٍٝ اٌٛجٛة  -األِغ ثبٌغّؾ ١ٌٚؾ ثبألوً )       (آسغ أٚ ِٓ الرؼبفٗ ٔفـٗ !! ب ٠جض غؼب

 
 عهٕو انذٌٍ ٌجة أٌ ٌكٌٕ عهى ٌذ.. تهمى 

 انشٍٕر ٔانعهًاء انًشٕٓد نٓى

 تانٕرع ٔانصذق ٔاألياَح

 ٔنٍش عهى ٌذ أدعٍاء انعهى

  ٔراغثً انشٓزج ..


