
 

  

 

 ، ( في غزح)األخ عجس انحًيس وفقكى اهلل ، هذه أسئهخ ين إذىح جيش اإلسالو ]

 [يع إجبثبد عهيهب ين انشيد يحًىز ، نالطالع رثًب يفيس

 

 

 

 

 ثعُ اهلل اٌسحّٓ اٌسح١ُ

 اٌعالَ ع١ٍىُ ٚزحّخ اهلل ٚثسوبرٗ

- :اِب ثعد.. اهلل ٚعٍٝ آٌٗ ٚصحجٗ ِٚٓ ٚاالٖاٌحّد هلل ٚاٌصالح ٚاٌعالَ عٍٝ زظٛي 

 ..٘رٖ أظئٍخ ٔسجٛ ِٕىُ ئخٛإٔب عسظٙب عٍٝ أً٘ اٌعٍُ ر١جبْ زؤٚظٕب ١ٌفزٛٔب ثٙب ئْ شبء اهلل 

 

ً٘ ٠جٛش أخر اٌّبي ِٓ اٌزٕظ١ّبد األخسٜ ٚذٌه ثفسض دعمُ اٌجٙمبد عٕمدٔب ِم       :انسؤال األول 

  :ث١بْ ا٢رٟ 

ْ )مممٝ أِممٛاي ؼبمٍممخ ِممٓ اٌ ممبز      ٠زٍ: حسوممخ اٌجٙممبد ايظممالِٟ   *  ٌٚممدٜ ثعممط  ( خبصممخ ئ٠ممسا

ٌٚىمُٕٙ عسظمٛا ع١ٍٕمب اٌز٠ّٛمً ِمبثمً اٌعّمً ِعٙمُ        , عٕبصس٘ب رجٕٟ ألفىمبز اٌزيم١  ٚاٌع١مبذ ثمبهلل     
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ٚاالشممزسان فممٟ اٌع١ٍّمبد إٌٛع١مخ وٕمٛي ِمٓ اٌدعب٠مخ ٚاالحزمٛاء ئْ اظمزؽبعٛا ثح١م  ٔمممَٛ ٔحمٓ  

 .ْ ثبشزساوُٙ ف١ٙبثبٌع١ٍّخ ثبٌز٠ًّٛ عٓ ؼس٠مُٙ ثُ ٠زُ ايعال

رٕظ١ُ فزح ورٌه لبَ ثعسض اٌّبي ع١ٍٕب ثغمسض ٠زيمبثٗ ِم  عمسض اٌجٙمبد ٌٚىمٓ ٕ٘بٌمه ظمجت         * 

 .آخس ٘ٛ خٛفُٙ ِٓ أْ ٠ىٛٔٛا ٘دفب ٌع١ٛفٕب

ِ  اٌعٍُ ثأْ ٘رٖ األِٛاي ظزر٘ت ِجبشسح ٌيساء ٚرصم١ٕ  األظمٍحخ ٌٚمدعُ اٌع١ٍّمبد اٌزمٟ ظمٕمَٛ       

االعزجبز فسض اٌحصبز اٌ مبٔك ع١ٍٕمب ظمٛاء ِمٓ ا١ٌٙمٛد عٍم١ُٙ       ِٚ  األخر ثع١ٓ , ثٙب ئْ شبء اهلل 

----- ...ٌعبمٓ اهلل أٚ ِٓ اٌزٕظ١ّبد األخسٜ أِثبي حّبض ٌ ٛفٙب ِٓ ّٔٛ ٔفٛذٔب ٚظ١ؽسرٕب

 

ً٘ ٠جٛش اظزثّبز األِٛاي فٟ اٌجٛزصخ ٚث١  ٚشساء األظُٙ ثٙدف دعمُ اٌجٙمبد   :  انسؤال انثبني

 ؟..ٟ اٌجٛزصبد ٚاألظُٙأٚ اظزثّبز ثعط أِٛاي اٌزجسعبد ف, 

 

ً٘ ٠جٛش ظمسة رجمبز اٌّ مدزاد ٚاٌمعمبء عٍم١ُٙ ٚلمزٍُٙ أَ أْ ٕ٘مبن رفصم١ً          :انسؤال انثبنث 

ٚ٘ممً ٠جممٛش  , ٚ٘ممً ٠جممٛش أخممر أِممٛاٌُٙ اٌزممٟ اوزعممجٛ٘ب ِممٓ اٌزجممبزح ثبٌّ ممدزاد     , فممٟ اٌّعممأٌخ  

 :اظزغالي اٌّ دزاد اٌزٟ ٔحصً ع١ٍٙب ُِٕٙ فٟ 

 ّد١ِٕٓ ٚاظز داُِٙ وعّالء ِصدٚج١ٓ ظد ا١ٌٙٛد اظزدزا  اٌعّالء اٌعبلؽ١ٓ اٌ -1

 . ث١عٙب ١ٌٍٙٛد ثٙدف ايظساز ثُٙ ٚأخر األِٛاي ُِٕٙ -2

 اظمبغ جٕٛد ٠ٙٛد ثٛاظؽخ اٌّ دزاد خصٛصب ِٓ حسض اٌحدٚد-3

 

 .٘را ٚاهلل ٌٟٚ اٌزٛف١ك

 ئخٛأىُ فٟ ج١ش ايظالَ

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

  اٌسحّٓ اٌسح١ُ ثعُ اهلل

اٌحّممد هلل زة اٌعممب١ٌّٓ   ٚال حممٛي ٚال لممٛح ئال ثممبهلل اٌعٍممٟ اٌعظمم١ُ   ٘ممٛ ِٛالٔممب عممص ٚجممً ٚثممٗ      

 ٔعزع١ٓ

ٚٔصٍٟ ٚٔعٍُ عٍٝ عجد اهلل ٚزظٌٛٗ ٔج١ٕب ِحّمد ٚآٌمٗ ٚصمحجٗ أجّعم١ٓ ِٚمٓ رمجعُٙ ثاحعمبْ ئٌمٝ         

 .٠َٛ اٌد٠ٓ

 

 

 : انسؤال األول 

  :سٜ ٚذٌه ثفسض دعُ اٌجٙبد عٕدٔب ِ  ث١بْ ا٢رٟ ً٘ ٠جٛش أخر اٌّبي ِٓ اٌزٕظ١ّبد األخ
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ْ )٠زٍمممٝ أِممٛاي ؼبمٍممخ ِممٓ اٌ ممبز      : حسوممخ اٌجٙممبد ايظممالِٟ   *  ٌٚممدٜ ثعممط  ( خبصممخ ئ٠ممسا

ٌٚىمُٕٙ عسظمٛا ع١ٍٕمب اٌز٠ّٛمً ِمبثمً اٌعّمً ِعٙمُ        , عٕبصس٘ب رجٕٟ ألفىمبز اٌزيم١  ٚاٌع١مبذ ثمبهلل     

 ٚ االحزمٛاء ئْ اظمزؽبعٛا ثح١م  ٔمممَٛ ٔحمٓ ٚاالشممزسان فممٟ اٌع١ٍّمبد إٌٛع١مخ وٕمٛي ِمٓ اٌدعب٠مخ 

 .ثبٌع١ٍّخ ثبٌز٠ًّٛ عٓ ؼس٠مُٙ ثُ ٠زُ ايعالْ ثبشزساوُٙ ف١ٙب

رٕظ١ُ فزح ورٌه لبَ ثعسض اٌّبي ع١ٍٕب ثغمسض ٠زيمبثٗ ِم  عمسض اٌجٙمبد ٌٚىمٓ ٕ٘بٌمه ظمجت         * 

 .آخس ٘ٛ خٛفُٙ ِٓ أْ ٠ىٛٔٛا ٘دفب ٌع١ٛفٕب

ٚرصم١ٕ  األظمٍحخ ٌٚمدعُ اٌع١ٍّمبد اٌزمٟ ظمٕمَٛ        ِ  اٌعٍُ ثأْ ٘رٖ األِٛاي ظزر٘ت ِجبشسح ٌيساء

ِٚ  األخر ثع١ٓ االعزجبز فسض اٌحصبز اٌ مبٔك ع١ٍٕمب ظمٛاء ِمٓ ا١ٌٙمٛد عٍم١ُٙ       , ثٙب ئْ شبء اهلل 

 .ٌعبمٓ اهلل أٚ ِٓ اٌزٕظ١ّبد األخسٜ أِثبي حّبض ٌ ٛفٙب ِٓ ّٔٛ ٔفٛذٔب ٚظ١ؽسرٕب

 

 : انجىاة 

ٓ ِيسٚع١خ لجٛي أِٛاي ِمٓ اٌزٕظ١ّمبد األخمسٜ ئذا    اٌرٞ فُّٙزٗ ِٓ اٌعإاي أْ ايخٛح ٠عأٌْٛ ع

 .عسظذ ع١ٍُٙ ذٌه ٚأعؽزُٙ

فٙمٛ ٠ٕجٕمٟ أٚالع عٍمٝ ح١ٍّمخ ٘مرٖ األِمٛاي أٚ حسِزٙمب فمٟ ٔفعمٙب  ثمُ           .. ٚ٘را الشه أْ ف١ٗ رفصم١ال  

 .عٍٝ ِب ٠زسرت عٍٝ ٘را األخر ٚاٌمجٛي ِٓ ِصٍحخ شسع١خ أٚ ِفعدح

 :ٌزٛف١ك فٍٕفّصً عٍٝ ٘را األظبض   فألٛي ٚثبهلل ا

ــ ئذا وبْ اٌّبي حالال فٟ ٔفعٗ  ثّعٕٝ أٔمٗ ٌم١ط ِمبال حساِمبع   فبألصمً جمٛاش لجٌٛمٗ ِمب ٌمُ ٠ّٕم            

 .ِبٔ  آخس وّب ظ١أرٟ

ٌَ   ٚاٌحساَ ِٓ األِٛاي ٔٛعبْ   : ٚاٌّبي اٌحالي ٘ٛ ِب ٌُ ٔعٍُ أٔٗ حسا

ًّ: أحدّ٘ب   .ئال ٌٍّعؽس اٌّحسَ ٌرارٗ وبٌ ّس ٚاٌ ٕص٠س ٌٚحُ ا١ٌّزخ ٚٔحٛ٘ب  فٙرا ال ٠ح

 .اٌّحسَ ٌجٙخ اوزعبثٗ  ٚ٘را ف١ٗ رفص١ً ٚخالٌف ث١ٓ أً٘ اٌعٍُ : ٚاٌثبٟٔ 

 

اوزعممجٗ ِىزِعمُجٗ ثممبٌحساَ  فبٌصممح١ح عممدَ جممٛاش أخممرٖ    ( أٞ شم١ئب ثع١ٕممٗ عسفزممٗ)فمماْ وممبْ ِع١ّٕممبع 

وبٌّعسٚق ٚاٌّغصٛة  ِٚثٍٗ اٌّىزعت ثعمد فبظٍد وفٛاممد اٌسثمب  ٚومبألِٛاي اٌّج١ٕمخ ِمٓ رجمبزح       

ث مالف أثّمبْ اٌ ّمس ٚاٌ ٕص٠مس     ..  ّس ٚاٌّ دزاد ٚٔحٛ٘ب  فمال ٠جمٛش األومً ِٕٙمب ٚال لجٌٛٙمب     اٌ

ٚ٘مٛ أثمس   " ٌّٚمُٛ٘ ث١عٙمب ٚخمرٚا أثّبٔٙمب    : "ِٓ أً٘ اٌرِخ ف١جٛش األخر ِٕٙب  وّب لبي ظ١دٔب عّمس  

 .صح١ح   ٚ٘ٛ أصً فٟ ٘را اٌجبة عٕد اٌفمٙبء

ٌحساَ  فف١ٙمب أ٠عمب اخمزالف وث١مس ٚرفبصم١ً       ٚئْ وبْ غ١س ِع١ٓ   ٟٚ٘ ِعأٌخ اخزالغ اٌحالي ثب

 .ٚاٌساجح ِب ظٕروسٖ ثعُد

ٚئْ وبْ ِٓ وبفٍس فًٙ ٠ زٍف عّب ئذا وبْ ِٓ ِعمٍُ  ألْ إٌجمٟ صمٍٝ اهلل ع١ٍمٗ ٚظمٍُ ٚأصمحبثٗ       

أوٍٛا ِٓ ؼعبَ ٚ٘دا٠ب اٌىفبز ِٓ ا١ٌٙٛد ٚغ١سُ٘ ٌُٚ ٠عأٌُٛ٘  ٚورٌه لصخ ظ١دٔب ئثسا١ُ٘ اٌ ١ٍمً  

 .٠عب ِحً اخزٍف ف١ٗ أً٘ اٌعٍُ  ٠ٚحزب  ئٌٝ رفص١ًا٢ر١خ ثعُد   ٘را أ

 

ٚ٘را اٌفسي ٘ٛ فٟ حد ذاد ٠حزب  ئٌٝ رفص١ً  أعٕٟ ِعسفخ األِٛاي ِٚب ٠حً ِٕٙمب أخمرٖ ٚلجٌٛمٗ    

 .ٚأوٍٗ ِٚب ال ٠حً  ِٓ ِعٍُ ٚوبفس  فٟ حبي اٌزع١ّٓ ٚفٟ حبي االخزالغ
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 .فمٗ ٚفٟ اٌفزبٜٚٚاٌفمٙبء ٠زىٍّْٛ فٟ ٘رٖ اٌّعبمً فٟ أثٛاة ِزفسلخ فٟ وزت اٌ

 :فّٓ اٌّٛاظ  اٌزٟ أدٌىُ ع١ٍٙب رساجعٛٔٙب فٟ ذٌه   ا٢رٟ 

ـ وزبة اٌحالي ٚاٌحساَ  ٚ٘ٛ اٌىزبة اٌساث  ِٓ زث  اٌعبداد ِٓ وزبة ئح١مبء عٍمَٛ اٌمد٠ٓ ٌمِمبَ     

أثٟ حبِد اٌغصاٌٟ زحّٗ اهلل  فٙٛ أّصً فٟ ٘رٖ اٌّعأٌخ رأص١ال ٌُ ٠عجك ئ١ٌٗ ف١ّب أعٍُ  ٚئْ ومبْ  

اخز١بزارٗ فٟ فسٚي ِٓ ٘را اٌجبة ِالحظبد ٚرعّمجبد  ٚثبٌغ فٟ ِعبمً ِٓ اٌمٛزي ٚاعزجمبز   عٍٝ 

 ..!اٌيجٙبد

ِجّٛي فزبٜٚ ش١خ ايظالَ اثٓ ر١ّ١خ   خصٛصب اٌّجٍد اٌزبظ  ٚاٌعيس٠ٓ فف١ٗ عدح فزبٜٚ فمٟ   -

 .٘رٖ اٌّعبمً  ٚف١ٙب رحس٠س ٚٔفبمط ال رىبد رٛجد عٕد غ١سٖ

اٌحمالي ثم١ّٓ ٚاٌحمساَ    : "ٓ زجت اٌحٕجٍٟ زحّمٗ اهلل عٕمد شمسل اٌحمد٠      ـ جبِ  اٌعٍَٛ ٚاٌحىُ الث

 ".ث١ّٓ

 .ـ اٌفسٚي الثٓ ِفٍح اٌحٕجٍٟ

ٚال ٠جممٛش ِجب٠عممخ ِممٓ ٠عٍممُ أْ ج١ّمم  ِبٌممٗ     : "ـمم اٌّجّممٛي ٌٍٕممٛٚٞ عٕممد لممٛي صممبحت اٌّٙممرة     

 ...".حساَ

 

 

ُّعَؽمٝ ال ٠حمً    أْ اٌ -(ِعمأٌخ األِمٛاي  )ِّب رمسز فٟ ٘رٖ اٌّعأٌخ –ٚاٌحبصً إٔٔب ئذا عٍّٕب  ّمبي اٌ

فاْ ٌُ ٔعٍُ حسِزٗ فاِب أْ ٠ىْٛ شجٙخ فبٌّعْٕٛ ف١ٙب االرمبء   ٚئِب أْ .. أخرٖ ٚأوٍٗ  فٙرا ٚاظح

 .٠زسجح ٌٕب ح١ٍّزٗ أٚ ٠ُز١َّمٓ فبألِس عٕدمر ٚاظح أ٠عب

 

ــ فاذا رج١ّٓ أْ اٌّمبي فمٟ ٔفعمٗ جمبمص اٌمجمٛي ٚاألخمر  فجممٟ ع١ٍٕمب إٌظمس فمٟ ِمب ٠زسرمت عٍمٝ ٘مرا               

ّٛز فٟ ذٌه صٌٛز وث١سح اٌ  :مجٛي ٚاألخر  ٠ُٚزص

 ...أْ ٠دخً عٍٝ اٌّعٍُ ذٌٌخ فٟ ذٌه ِٚٙبٔخ: ِٕٙب 

ِِّٕمخ ِمٓ اٌىمبفس أٚ اٌفمبجس   رجمسٖ ئٌمٝ ِمٛدرُٙ ِٚمدإ٘زُٙ          : ِٕٚٙب  أْ ٠دخً عٍٝ اٌّعٍُ فٟ ذٌمه 

 .ٚٔحٛ ذٌه

د ٚشمسٚغ ٚٔحمٛ   رمدّخً فمٟ اٌيمإْٚ ٚئِمالءا    )أْ ٠زسرت ع١ٍٗ رعمٍػ ِمٓ فبظمك أٚ ومبفٍس     : ِٕٚٙب 

 (.ذٌه

رم٠ٛمخ اٌىمبفس أٚ   : أْ ٠زسرت ع١ٍٗ أْ اٌىبفس أٚ اٌفبجس ٠مٜٛ ٠ٚىجمس ٠ٚمصداد ٔفمٛذا   ٠عٕمٟ     : ِٕٚٙب 

 .اٌفبجس ٚئعبٔزٗ

ثمً ٠ىمْٛ ٌٍىمبفس أٚ اٌفمبجس ٔمُٛي ِصممٍحٍخ فمٟ اٌعؽمبء   ال رمإثس ..  ٚلمد ال ٠ىمْٛ شمٟء ِممٓ ذٌممه 

٠جري ٌٍّعمٍُ اٌّمبي ِمٓ أجمً اٌمساثمخ أٚ اٌمٛؼٓ        وث١سا ع١ٍٕب ٚال رعس اٌّع١ٍّٓ   ٚلد ٠ىْٛ اٌىبفس

ٚال ٠ىْٛ ٠زسرت ع١ٍٙب شٟء ِٓ اٌّفبظد اٌّعزجمسح اٌّمروٛزح   ( ثدٚاف  ٚؼ١ٕخ أٚ ل١ِٛخ ٚٔحٛ ذٌه)

 . أعالٖ

 .فٙرٖ ثعط أش١بء ِإثسح فٟ اٌّعأٌخ
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ٚأِب األخمر ِمٓ اٌّعمٍُ اٌعمدي اٌصمبٌح اٌّس٠مد ٌٍ ١مس   فٙمرا ٚاظمح ال ٔمزىٍُ ف١مٗ ٌٚم١ط ٘مٛ ِحمً               

 .اٌعإاي

ئِب وبفسح أٚ فمبجسح ِزٍجعمخ ثجدعمخ أٚ فعمٛق     : ثً اٌعإاي عٓ األخر ِٓ رٕظ١ّبد ِزّٙخ فٟ د٠ٕٙب 

ِم  ثمممبء حىّٕمب ع١ٍٙمب ثبيظمالَ ٌحمد   -ثبٌزمأ٠ٚالد اٌفبظمدح–ِٚسرىجمخ ٌٍّٛثممبد ثممً ٚزثّممب ٌٍىفمس  

 .!ا٢ْ

 

ثممد أْ ٠ُعٍممُ أْ  ٚال شمه أْ ثعمط ِمب ِممّس أعمالٖ ظمسز ٠يممزسن ف١ممٗ اٌىمبفس ٚاٌّعمٍُ اٌفمبجس  فمال  

ٍٗ  فّممثال    اٌرٌممخ اٌداخٍمخ ع١ٍٕممب ِممٓ ِعممٍُ فمبجٍس ال  : اٌفمبجس اٌّعمٍُ ال ٠ُعممبٜٚ ثبٌىممبفس ِممٓ وممً ٚجمم

رعممبٜٚ اٌرٌمخ اٌداخٍمخ ع١ٍٕمب ِممٓ وممبفس  ٚرمدخً اٌّعمٍُ اٌفمبجس ٚحصمٛي ٔمٛي رعمٍػ ِٕمٗ ع١ٍٕممب ال 

٠س٘مب ٚثٕمبء ع١ٍمٗ رحصمً     ٠عبٚٞ رعٍػ اٌىبفس ع١ٍٕب ٚاٌع١بذ ثبهلل   فىً رٍه األش١بء ٠ٕظمس فمٟ ِمبد  

 .ٚاهلل أعٍُ. اٌّٛاشٔخ ث١ٓ اٌّفبظد ٚاٌّصبٌح

 

ٌَ وّب رعٍّْٛ  ٠ٚممّدز٘ب أٍ٘ٙمب عٍمٝ ِمزعمٝ رممٜٛ اهلل       ٚأِب حبي اٌعسٚزح   فبٌعسٚزح ٌٙب أحىب

 (.اٌعسٚزح رمدز ثمدز٘ب)رعبٌٝ  ٠ُٚمزَصس ثٙب عٍٝ ِٛظعٙب 

 

    ٚ زح ٌىٕٙممب لس٠جممخ ِٕٙممب  فٙممرٖ حبٌممخ   ٚوممرٌه حممبي اٌحبجممخ اٌيممد٠دح اٌزممٟ ٌمُ رصممً ئٌممٝ حممّد اٌعممس

٠ُزمسّخف ف١ٙممب فمٟ اٌّىسٚ٘مبد ٚاٌّيممزجٙبد  ٚاٌفمسق ث١ٕٙمب ٚثم١ٓ اٌعمسٚزح أْ اٌعمسٚزح رجمم١ح   

ٌىٓ اٌحبجخ رسف  اٌىسا٘خ ٚحىمُ االشمزجبٖ  ٚرجٍمت اٌز١عم١س فمٟ      ( أٞ اٌّحسَ)اٌّحعٛز إٌّّٛي 

ثعمط اٌرٌمخ ع١ٍٕمب       اٌحىُ  فٕسف  عٓ صمبحجٙب اٌحمس  ف١ّمب ٘مٛ ِىمسٖٚ أٚ ِحمً شمجٙخ  ومدخٛي        

٠ّىٓ أْ ٔحزٍّٗ فٟ ظج١ً رحص١ً ِصٍحخ أوجمس   ِبدِٕمب ِحزمبج١ٓ ئٌمٝ أخمر اٌّمبي حبجمخ شمد٠دح         

 .!ِعزجسح

 .ٚاهلل أعٍُ

 

ّٟ عٍٝ ظج١ً ايجّبي  ٚايخٛح ٠عسفْٛ األحٛاي ف١ٕصٌْٛ ع١ٍٙب ِب ذوسٔبٖ  ..فٙرا جٛاة رح١ٍٍ

 

 : وإنى شيء ين انتفصيم عهى حست يب جبء في انسؤال 

ّٟ  ..!ٚاظح أٔىُ فٟ حبجخ شد٠دح ٚظ١ك ِبٌ

ْ )وْٛ أِٛاي حسوخ اٌجٙبد أصٍٙب ِٓ اٌدعُ ِٓ اٌدٌٚخ اٌسافع١خ  فمال ٠عمّس فمٟ حمد ذارمٗ       ( ئ٠مسا

ُْ ِٕمٗ ٚلجٌٛممـُٗ ئْ شممبء اهلل  فأٙممب دٌٚمخ ومبفسح عٕمدٔب   . أعٕممٟ أٔممٗ ٠جمٛش األوممً ِّمب ٠ُعَؽممٝ ائعممب

 .ذارٗ  فاْ ِٕ  ِبٔ  ثعد ذٌه فجحعجٗ ٚلجٛي أِٛاي اٌدٚي ٚاٌٍّٛن اٌىفسح جبمٌص فٟ

ٚد١ٌٍمٗ حمد٠  ئثمسا١ُ٘ اٌ ١ٍمً صمٍٝ اهلل ع١ٍمٗ ٚظمٍُ ٚلجٌٛمٗ ٘د٠مخ اٌٍّمه اٌىمبفس  فمٟ لصمخ ظمبزح             

ُّٕم  ثماذْ اهلل  ثمُ أعؽب٘مب ِمبال ٚأخمدَ ١ٌٚمدح         ٚ٘مٟ  )ع١ٍٙب اٌعالَ ح١ٓ حبٚي اٌٍّه اٌزعسض ٌٙب ف

 .اٌحد٠  فٟ اٌصح١ح١ٓ ٚغ١سّ٘بٚلجً ئثسا١ُ٘ ذٌه ٚأزف  ثٗ  ٚ( ٘بجس ع١ٍٙب اٌعالَ

 : ٌٚفظٗ عٕد اٌج بزٞ 

SOCOM-2012-0000008



لبي إٌجٟ صمٍٝ اهلل ع١ٍمٗ ٚظمٍُ ٘مبجس ئثمسا١ُ٘ ع١ٍمٗ اٌعمالَ        : عٓ أثٟ ٘س٠سح زظٟ اهلل عٕٗ لبي 

ثعبزح فدخً ثٙب لس٠خ ف١ٙب ٍِه ِٓ اٌٍّٛن أٚ ججبز ِٓ اٌججمبثسح  فم١مً دخمً ئثمسا١ُ٘ ثمبِسأح ٘مٟ       

ثسا١ُ٘ ِٓ ٘رٖ اٌزٟ ِعه؟ لبي أخزٟ  ثمُ زجم  ئ١ٌٙمب فممبي ال     ِٓ أحعٓ إٌعبء  فأزظً ئ١ٌٗ أْ ٠ب ئ

ٌٓ غ١مسٞ ٚغ١مسن  فأزظمً ثٙمب      ْْ عٍٝ األزض ِإِ رىّرثٟ حد٠ثٟ فأٟ أخجسرُٙ أٔه أخزٟ  ٚاهلل ئ

اٌٍٙممُ ئْ وٕممذ إِٓممذ ثممه ٚثسظممٌٛه ٚأحصممٕذ  : ئ١ٌمٗ  فممبَ ئ١ٌٙممب فمبِمذ رٛظممأ ٚرصمٍٟ  فمبٌمذ  

ّٟ اٌىبفس لبي األعس  لمبي أثمٛ ظمٍّخ    . فُغػ حزٝ زوط ثسجٍٗ فسجٟ ئال عٍٝ شٚجٟ فال رعٍػ عٍ

لبٌمذ اٌٍٙمُ ئْ ٠ّمذ ٠ممبي ٘مٟ لزٍزمٗ  فأزِظمً  ثمُ لمبَ ئ١ٌٙمب           : ئْ أثب ٘س٠مسح لمبي   : ثٓ عجد اٌسحّٓ 

فمبِذ رٛظأ رصٍٟ ٚرمٛي اٌٍُٙ ئْ وٕذ إِٓذ ثه ٚثسظمٌٛه ٚأحصمٕذ فسجمٟ ئال عٍمٝ شٚجمٟ      

بي عجمد اٌمسحّٓ لمبي أثمٛ ظمٍّخ لمبي أثمٛ        فال رعٍػ عٍٟ ٘را اٌىمبفس  فغمػ حزمٝ زومط ثسجٍمٗ   لم      

ٚاهلل ِمب : ٘س٠مسح فمبٌمذ اٌٍٙمُ ئْ ٠ّمذ ف١ممبي ٘ممٟ لزٍزممٗ  فأزظممً  فمٟ اٌثب١ٔمخ أٚ فمٟ اٌثبٌثمخ  فممبي 

ّٟ ئال ش١ؽبٔب  ازجعٛ٘ب ئٌٝ ئثسا١ُ٘  ٚأعؽٛ٘ب آجمس فسجعمذ ئٌمٝ ئثمسا١ُ٘ ع١ٍمٗ اٌعمالَ        أزظٍزُ ئٌ

 .فمبٌذ أشعسد أْ اهلل وجذ اٌىبفس ٚأخدَ ١ٌٚدح

 

ٚفٟ اٌحمد٠  ِيمسٚع١خ أخمٛح ايظمالَ  ٚئثبحمخ اٌّعمبز٠ط         : " قبل انحبفظ اثن حجز رحًه اهلل

   ٚلجمٛي صمٍخ اٌٍّممه اٌظمبٌُ   ٚلجمٛي ٘د٠مخ اٌّيمسنٚاٌسخصمخ فممٟ االٔم١مبد ٌٍظمبٌُ ٚاٌغبصمت   

ٚئجبثمخ اٌمدعبء ثماخالل ا١ٌٕمخ   ٚوفب٠مخ اٌمسة ٌّمٓ أخٍمف فمٟ اٌمدعبء ثعٍّمٗ اٌصمبٌح   ٚظم١أرٟ              

لصمخ أصمحبة اٌغممبز   ٚف١ممٗ اثمزالء اٌصممبٌح١ٓ ٌسفم  دزجمبرُٙ   ٠ٚمممبي ئْ اهلل ويمف   ٔظ١مسٖ فمٟ

" يثسا١ُ٘ حزٝ زأٜ حبي اٌٍّه ِ  ظبزح ِعب٠ٕمخ ٚئٔمٗ ٌمُ ٠صمً ِٕٙمب ئٌمٝ شمٟء   ذومس ذٌمه فمٟ           

فأِس ثادخبي ئثسا١ُ٘ ٚظبزح ع١ٍمٗ ثمُ ٔحمٝ ئثمسا١ُ٘ ئٌمٝ خمبز  اٌمصمس ٚلمبَ         : " ٌٚفظٗ " اٌز١جبْ 

  "  ئٌمٝ ظمبزح   فجعممً اهلل اٌمصممس يثمسا١ُ٘ وبٌممبزٚزح اٌصممبف١خ فصمبز ٠ساّ٘مب ٠ٚعممّ  والِّٙممب

ٚف١ٗ أْ ِمٓ ٔبثمٗ أِمس ِٙمُ ِمٓ اٌىمسة ٠ٕجغمٟ ٌمٗ أْ ٠فمصي ئٌمٝ اٌصمالح   ٚف١مٗ أْ اٌٛظمٛء ومبْ               

عب ٌألُِ لجٍٕب ١ٌٚط ِ زصب ثٙرٖ األِمخ ٚال ثبألٔج١مبء   ٌثجمٛد ذٌمه عمٓ ظمبزح   ٚاٌجّٙمٛز        ِيسٚ

 .أزٙٝ والِٗ ٚذوسرٗ ثؽٌٛٗ ٌٍفبمدح." عٍٝ أٔٙب ١ٌعذ ثٕج١خ

 .ِٚثٍٗ فٟ شسل اٌع١ٕٟ أ٠عب

 

 .فٙرا أصً فٟ ٘را اٌجبة

 .ٚاألدٌخ أوثس ِٓ ذٌه

ُ ثبٌعمسٚزح ٘جمخ اٌىمبفس ٚعؽ١زمٗ ٚجبمصرمٗ       ِٕٚٙب لجٛي اٌصحبثخ ثعٍُ إٌجٟ صٍٝ اهلل ع١ٍمٗ ٚظمٍ  

ٚلجٛي إٌجٟ صٍٝ اهلل ع١ٍٗ ٚظٍُ ٘دا٠ب اٌىفبز ح١  ٌُ ٠ىٓ ثّذ دخٛي ذٌخ ع١ٍٗ  ٌٚرا لجمً ثعمط   

ئٟٔ ١ٙٔمُذ عمٓ   : "٘دا٠ب اٌىفبز  وّب جبء فٟ عدح أحبد٠   ٚزفط ثععٙب ٚزد٘ب ٌُٚ ٠مجٍٙب ٚلبي 

 ٓ ٞ " َشَثممِد اٌّيمممسو١ زفممدُ٘ ٚعؽ١ممزُٙ : ِٚعٕممٝ شثممد اٌّيممسو١ٓ    .زٚاٖ أحّممد أثممٛ داٚد ٚاٌزسِممر

 .ٚ٘د٠زُٙ

 .ٚغ١س ذٌه
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فاذا أٔزُ ٌعزُ لمبدز٠ٓ عٍمٝ ر٠ّٛمً أٔفعمىُ ا١ٌمَٛ ثؽس٠مك شمسعٟ ظم١ٍُ خمبي ِمٓ اٌّٛأم    فمجمٛي             

أِٛاي ِٓ رٕظ١ّبد أخسٜ ِثً ثعط اٌحسوبد ايظال١ِخ عٍٝ ِب ف١ٙب وحّبض أٚ حسومخ اٌجٙمبد   

ّٞ  ِمٓ أجمً اٌجٙمبد      ايظالِٟ  أٚ حزٝ ِٓ حسوبد ل١ِٛخ ريز سن ِعىُ فٟ ظسة اٌعمدٚ ا١ٌٙمٛد

 .ثٙب ٚظسة ا١ٌٙٛد ٌعٍٗ خ١ٌس ِٓ رسن اٌجٙبد ثعجت لٍخ اٌّبي

 ..ثً خرٚا ئذا ٌُ ٠ىٓ ئال ذٌه   ٚاظسثٛا ا١ٌٙٛد

 ..!ٚأظسٚا فٟ ٘را أوثس  ٚأٔزُ أدزٜ ثٛالعىُ

 .ٚظددٚا ٚلبزثٛا

ً رٍمه األعّمبي ٚرزجٕب٘مب   ٘مٛ ألمً      رعمزغ ( اٌجٙمبد أٚ حّمبض  أٚ حزمٝ فمزح    )ٚوْٛ اٌحسومبد رٍمه   

 .ظسزا ِٓ ظسز رسن لزبي ا١ٌٙٛد  ٚاهلل أعٍُ

حزٝ ئذا فزح اهلل ع١ٍىُ ٚلدزرُ عٍٝ ر٠ًّٛ أٔفعىُ ٚاظزغ١ٕزُ عمُٕٙ   فمبرسوُٛ٘ ٚاعٍّمٛا ِعمزم١ٍٓ     

 .عٍٝ ِٕٙبجىُ اٌرٞ ٘داوُ اهلل ئ١ٌٗ

 آ١ِٓ.. ُ ِٓ اٌٙداح اٌّٙد١٠ٓٔعأي اهلل رعبٌٝ أْ ٠فزح ع١ٍىُ ٠ٚعددوُ ٠ٚم٠ٛىُ ِٓ ظعف  ٠ٚجعٍى

 

 

 

 : انسؤال انثبني 

أٚ اظمزثّبز  , ً٘ ٠جٛش اظزثّبز األِمٛاي فمٟ اٌجٛزصمخ ٚث١م  ٚشمساء األظمُٙ ثٙمدف دعمُ اٌجٙمبد          

 ؟..ثعط أِٛاي اٌزجسعبد فٟ اٌجٛزصبد ٚاألظُٙ

 

 : انجىاة 

 .٘را أ٠عب ٠ زٍف حىّٗ ثحعت أحٛاي ٚلٛا١ٔٓ ٘رٖ اٌجٛزصبد

 .ٚلٛا١ٕٔٙب ش١ئب ٠إٍٕٟ٘ ٌٍىالَ ع١ٍٙبٚال أعٍُ عٓ أحٛاٌٙب 

 .ٚاهلل ٠م٠ٕٛب ٚئ٠بوُ. وّب أْ صٛز اٌج١  ف١ٙب وث١سح اٌزعم١د ١ٍِٚئخ ثبٌح١ً فال لدزح ٌٟ ع١ٍٙب

ٚأٔصح ثعإاي ثعط أً٘ اٌعٍُ اٌّز صص١ٓ فٟ ٘را اٌّجمبي ثعمد رحس٠مس ظمإاٌىُ ج١مداع ٚرفصم١ً       

 .عجس٘بأحٛاي ٚلٛا١ٔٓ اٌجٛزصبد عٕدوُ اٌزٟ ٠ّىٕىُ اٌّزبجسح 

 .ٚفمىُ اهلل ٚأعبٔىُ

 

 

 : انسؤال انثبنث 

ٚ٘مً  , ً٘ ٠جٛش ظسة رجبز اٌّ دزاد ٚاٌمعبء ع١ٍُٙ ٚلزٍُٙ أَ أْ ٕ٘بن رفصم١ً فمٟ اٌّعمأٌخ    

ًٚ٘ ٠جمٛش اظمزغالي اٌّ مدزاد اٌزمٟ     , ٠جٛش أخر أِٛاٌُٙ اٌزٟ اوزعجٛ٘ب ِٓ اٌزجبزح ثبٌّ دزاد 

 :ٔحصً ع١ٍٙب ُِٕٙ فٟ 

 لؽ١ٓ اٌّد١ِٕٓ ٚاظز داُِٙ وعّالء ِصدٚج١ٓ ظد ا١ٌٙٛد اظزدزا  اٌعّالء اٌعب -1

 . ث١عٙب ١ٌٍٙٛد ثٙدف ايظساز ثُٙ ٚأخر األِٛاي ُِٕٙ -2

 اظمبغ جٕٛد ٠ٙٛد ثٛاظؽخ اٌّ دزاد خصٛصب ِٓ حسض اٌحدٚد-3
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 : انجىاة 

 .اٌحّد هلل

ٓ أِب ظمسة رجمبز اٌّ مدزاد ٚاٌمعمبء عٍم١ُٙ ٚلمزٍُٙ فمٕعُ ف١مٗ رفصم١ً  ٚذٌمه ثحعمت لمٛح رّىم             

 : اٌّجب٘د٠ٓ ٚظٍؽزُٙ  ٚاٌعبثػ اٌرٞ ٠ٕجغٟ أْ رعٍّٖٛ ٚرعزصّٛا ثٗ فٟ ٘رٖ اٌّعبٌخ ٘ٛ ا٢رٟ 

فبٌعمبثػ فمٟ ِيمسٚع١زٗ أْ ال    " األِس ثبٌّعسٚف ٚإٌٟٙ عٓ إٌّىمس "أْ ٘را األِس ٘ٛ ِٓ ثبة 

 .٠إدٞ األُِس ٚإٌٟٙ ئٌٝ ِٕىس أوجس

 .٘را ٘ٛ اٌعبثػ فبحفظٖٛ  ثبزن اهلل ف١ىُ

وممبْ اٌّجب٘ممدْٚ فمٟ ِٕؽمممخ ِممب أٚ ئلٍم١ُ ِمٓ األلممب١ٌُ ِزّىٕمم١ٓ ٚلممبدز٠ٓ عٍممٝ رٕف١مر     فٍممٛ: ٌٚممرٌه 

اٌحمدٚد ٚئلبِمخ اٌيمسام  أٚ أوثس٘مب  ثّعٕمٝ أٔٙمُ ئذا ؼجمٛ٘مب ف١حصمً اٌّمصمٛد ِٕٙمب شممسعب  ٚال         

٘ٛ ٚاجٌت ع١ٍُٙ ح١ٕئمٍر  ألْ  : ٠زسرت عٍٝ فعٍٙب ظسز ِٚفعدح أوجس ِٕٙب  فٙرا ٌُٙ   ثً لد ٔمٛي 

 .٘را أعٕٟ ٚجٛة ئلبِخ اٌحدٚد ٚاألِس ثبٌّعسٚف ٚإٌٟٙ عٓ إٌّىس ٚرغ١١سٖ ثب١ٌداألصً ٘ٛ 

 .ٚذٌه وّب ٠فعً اٌّجب٘دْٚ ا١ٌَٛ فٟ ثعط إٌٛاحٟ فٟ اٌعساق ٚأفغبٔعزبْ ٚٚش٠سظزبْ ٚغ١س٘ب

 .أِب فٟ ِثً حبٌزىُ فبٌظب٘س أٔىُ ٌعزُ ثٙرٖ إٌّصٌخ ا٢ْ   ٚاهلُل ٠م٠ٛىُ ٠ٚفزح ع١ٍىُ

٘ٛ أال رفعٍٛا   فأٟ أخيٝ أْ ٠حصً ِٓ ذٌه ِفبظد وج١سح ٚرفزحْٛ عٍٝ أٔفعىُ  فبٌرٞ أزاٖ ٌىُ

 .أثٛاثبع ال ؼبلخ ٌىُ ثٙب ٚرزىبثس ع١ٍىُ اٌّيبوً ٚأٔزُ ِبشٌزُ ظعفبء

 .فف١ُٙ رفص١ً فٟ جٛاش لزٍُٙ أٚعدِٗ( ئذا وبٔٛا ِٓ اٌّع١ٍّٓ)ٚ٘إالء اٌعصبح 

ّٔمب ٠جممٛش فممٟ حممبالد ِع١ٕمخ   فممال ثمد ِمٓ  فبألصمً أٔٙمُ ِعصمِْٛٛ ثبيظمالَ ال ٠جممٛش لممزٍُٙ ٚئ

 .رفص١ً آخس ِٓ ٘را اٌٛجٗ

 

ٚأِب ئذا لدزرُ عٍٝ أخر أِٛاٌُٙ فٟ ثعمط اٌحمبالد ثمدْٚ أْ ٠زسرمت عٍمٝ ذٌمه ِفعمدح أوجمس وّمب          

 .لٍٕب   فٍىُ ذٌه ُٚرصَسف األِٛاي فٟ اٌجٙبد فٟ ظج١ً اهلل

ّٛزٞ–ٟٚ٘  أِٛاٌُٙ  أٚ رعمػ لبفٍخ ِمٓ   حبالد ظ١ّمذ ئْ ِٚجـدد  ِثً أْ رعثسٚا عٍٝ -فٟ رص

ٚرصمسفٛٔٙب فمٟ ( ال اٌّ مدزاد ٔفعمٙب)فمٟ أ٠مد٠ىُ فزأخمرْٚ أِمٛاٌُٙ ( رجممبز اٌّ مدزاد)لمٛافٍُٙ 

 .اٌجٙبد فٟ ظج١ً اهلل

 .أال ٠إدٞ ذٌه ئٌٝ ِفعدح أعظُ: ٌىٓ رروسٚا أْ اٌيسغ فٟ ذٌه دامّب ٘ٛ 

 .ٚاهلل أعٍُ

 

عممٓ لجممٛي عؽ١ممخ ٚ٘جممخ ٚصممدلخ رجمبز    اٌعمإاي: رمصممدْٚ ثممٗ أ٠عممب  وانشققا انثققبني يققن انسقؤال 

 .اٌّ دزاد ِٓ اٌّع١ٍّٓ

 .أٞ ً٘ ٠جٛش لجٛي األِٛاي ُِٕٙ

 .٘ىرا فُّٙذ ِٓ ظإاٌىُ

 .أخر ائعبْ ٌٕفعٗ ٚلجٌٛٗ ُِٕٙ ٌٕفعٗ  ومجٛي ٘د٠زُٙ ٚأوً ؼعبُِٙ :فاْ وبْ اٌّمصٛد ٘ٛ 

 .بزحفٙرا ف١ٗ رفص١ً ٚفٟ ثعط فسٚعٗ خالٌف ث١ٓ أً٘ اٌعٍُ أ٠عب  وّب ظجمذ ايش
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فمأوثس اٌعٍّممبء  ( رجمبزح اٌّ مدزاد  )فماْ ومبْ ِمبٌُٙ ِزّحعمب ٌٍحمساَ   ٠عٕمٟ أٔمٗ وٍمٗ ِمٓ اٌحمساَ           

ٚثعط أً٘ اٌعٍُ ٠ زبز اٌجمٛاش  .. ٠مٌْٛٛ ثعدَ جٛاش األخر ُِٕٙ ٚاألوً ِٓ أِٛاٌُٙ( جّٙٛزُ٘)

 .ئثُّٙ ع١ٍُٙ  ٚال شٟء عٍٝ اٌّعؽـَٝ ا٢خر  ٌٚىٓ األٚي أزجح  ٚاهلل أعٍُ: ٠ٚمٛي 

وبٔذ أِٛاٌُٙ ِ زٍؽمخ جمبش األومً ِمٓ أِمٛاٌُٙ ٚلجمٛي عؽب٠مبُ٘  ٌىمٓ ٠ٕجغمٟ أْ ٠م١ّمد ثّمب ال             ٚئْ

 . ٠ص٠د عٍٝ لدز اٌحالي ِٓ أِٛاٌُٙ

 .ٚرحس٠س ٘رٖ اٌّعأٌخ ٠ؽٛي  ٚرساج  فٟ اٌّظبْ اٌزٟ أشسٔب ئٌٝ ثععٙب أعالٖ

 

ِ       ٚأِب ئذا وبْ ٘مإالء اٌزجمبز   ٛاٌُٙ ٌٍجٙمبد فمٟ   اٌمر٠ٓ ٠زمبجسْٚ ثمبٌحساَ وبٌّ مدزاد ٠زصمدلْٛ ثمأ

 .ظج١ً اهلل   فبٌرٞ ٠ظٙس ٌٟ ٚاهلل أعٍُ جٛاش صسف ٘رٖ األِٛاي فٟ اٌجٙبد فٟ ظج١ً اهلل

ألْ ٘ممرٖ أِممٛاي اوزعمجذ ِمٓ حمساَ  فٛجممت عٍمٝ صمبحجٙب اٌزٛثمخ  ِٚممٓ اٌزٛثممخ اٌزحٍمً ِممٓ ٘ممرٖ   

        ٟ  األِٛاي ٚأْ ال ٠جم١ٙب فٟ ٍِىٗ  ٚؼس٠ك ذٌه ٘مٛ ٚظمعٙب فمٟ ث١مذ ِمبي اٌّعم١ٍّٓ  فزصمسف فم

 .ِصبٌح اٌّع١ٍّٓ  ِٕٚٙب اٌجٙبد ٚاٌغصٚ فٟ ظج١ً اهلل  أٚ اٌزصّدق ثٙب

 .٠ُزٍفٛٔٙب ألٔٙب أِٛاي اوزعجذ ِٓ حساَ: ٚثعط اٌعٍّبء ٠مٌْٛٛ 

ٚ٘را ظع١ف جداع  ألْ اهلل رعبٌٝ ٌُ ٠أِس ثارالف األِمٛاي   ثمً ٔٙمٝ عمٓ رعم١١عٙب  ٚئرالفٙمب فمٟ        

  ثمً  ( ال د١ٌمً ٠ٛجمت ذٌمه   )ال ِِٛجمـت يرالفٙمب    ٘رٖ اٌحبٌخ رع١١  ال ٠ٕؽٛٞ عٍٝ صالٍل  ٚألٔٗ

اٌّصٍحخ اٌظب٘سح رمزعٟ صسفٙب فٟ ِصبٌح ايظالَ ٚاٌّع١ٍّٓ فزدخً فمٟ ث١مذ اٌّمبي  فزىمْٛ     

ِٓ أً٘ اٌفعمبد ح١م  أجصٔمب    ( اٌّصبدزح)ِٓ جٍّخ ِٛازد ث١ذ ِبي اٌّع١ٍّٓ  وبألِٛاي اٌّأخٛذح 

 .اٌّعبلجٍخ ثرٌه  ٚٔحٛ٘ب

 .ظالَ اثٓ ر١ّ١خ زحّٗ اهلل وّب ثعػ ذٌه فٟ ِٛاظ  ِٓ فزب٠ٚٗٚ٘را ٘ٛ اخز١بز ش١خ اي

 (فٟ اٌّجٍد اٌزبظ  ٚاٌعيس٠ٓ أوثس ِٓ فزٜٛ ثعػ ف١ٙب ٘رٖ اٌّعأٌخ  ٚفٟ غ١س٘ب أ٠عب)

 

ٚئْ وممبْ صممبحجٙب ٌممُ ٠زممت  ثممً ٘ممٛ ِعممزّس فممٟ ازرىبثممٗ ٌٍّعصمم١خ  ٚ٘ممٟ اٌّزممبجسح ثممبٌحساَ            

ّٟ أِمس اٌّعم١ٍّٓ األخمر عٍمٝ ٠مدٖ  ٚجمبمٌص        فبٌٛاجت عٍٝ اٌّع١ٍّٓ اٌحعجخ ع١ٍٗ  ٚٚاجٌت عٍ ٝ ٌٚم

 .فٟ ذٌه ِصبدزح ِبٌٗ عٍٝ أصح ألٛاي أً٘ اٌعٍُ  ِٓ لَجً ٌٟٚ األِس اٌّعٍُ

 

أٔٗ ئذا رجسي رجبز اٌ ّٛز ٚاٌّ دزاد ثيٟء ِٓ أِٛاٌُٙ ٌٍجٙبد فٟ ظج١ً اهلل رعمبٌٝ   :فبنرالصخ 

ٛة اظمزّساز دعمٛرُٙ ٚدعمٛح      جبش لجٛي ذٌمه ِمُٕٙ ٚصمسفٗ فمٟ اٌجٙمبد فمٟ ظمج١ً اهلل  ِم  ٚجم         

ظبمس اٌ ٍك ئٌٝ ؼبعخ اهلل رعبٌٝ ٚاٌزٛثخ ئ١ٌٗ ثزسن إٌّىساد ٚاجزٕمبة اٌّحسِمبد  فٙمرا احزمساش     

 .ِٓ ِعبٚٔزُٙ عٍٝ اٌّزبجسح ثبٌحساَ

 .ٚاهلل أعٍُ

 

 .ٌٚٛ وبْ اٌّجب٘دْٚ ِعزغ١ٕٓ عٓ ذٌه   فٍعً رسوٗ أفعً

 

 

 :وأيب سؤانكى 
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 :ٔحصً ع١ٍٙب ُِٕٙ فٟ  ًٚ٘ ٠جٛش اظزغالي اٌّ دزاد اٌزٟ

 اظزدزا  اٌعّالء اٌعبلؽ١ٓ اٌّد١ِٕٓ ٚاظز داُِٙ وعّالء ِصدٚج١ٓ ظد ا١ٌٙٛد  -1

 . ث١عٙب ١ٌٍٙٛد ثٙدف ايظساز ثُٙ ٚأخر األِٛاي ُِٕٙ -2

 اظمبغ جٕٛد ٠ٙٛد ثٛاظؽخ اٌّ دزاد خصٛصب ِٓ حسض اٌحدٚد-3

 

 

 ..فٙرا وٍٗ ال ٠جٛش

  ِ ئعؽمبء اٌّ مدزاد ٚاٌ ّمٛز ٌٍٕمبض     : حسِمخ ٚاظمحخ اٌزحمس٠ُ    أِب األٚي فٛاظٌح   ألٔٙمب ٚظم١ٍخ 

ٚومْٛ  !  فٙرا وٍٗ ِّب ٔٙمٝ اهلل عٕمٗ ٚحّسِمٗ   فجمأٞ د١ٌمً ٔج١مصٖ؟      ... ٚئعبٔزُٙ ع١ٍٙب ٚٔيس٘ب ف١ُٙ

فمماْ ومبٔٛا ِممٓ شمجبة .. فغ١مُس ِممإثس فممٟ اٌحىممُ ٚاهلل أعٍممُ" ِممد١ِٕٓ ظمبلؽ١ٓ"أٌٚئمه اٌّمصمٛد٠ٓ 

.. فٙمرا ٚاظمٌح جمداع   ( رعبؼٟ اٌّ مدزاد )ُ فعبق ثٙرٖ اٌىج١سح اٌّع١ٍّٓ اٌّحىَٛ ٌُٙ ثبيظالَ ٌىٕٙ

ٚئْ وممبٔٛا وفممبزاع فممال ٠جممٛش أ٠عممب اظممزعّبي ٘مرٖ اٌٛظمم١ٍخ ِمم  اٌىفممبز عٍممٝ اٌصمح١ح عٕممد عبِممخ       

 : ٚئّٔب زّخف ثعط أً٘ اٌعٍُ فٟ ِعبمً أخسٜ ِٓ ٘را اٌجبة ِ زٍفخ عٓ ِعأٌزٕب ٘رٖ .. اٌعٍّبء

فممٟ داز اٌحممسة ( اٌىفممبز اٌحممسث١١ٓ)جمب٠  ِمم  أ٘ممً اٌحممسة  ِثممً رجمم٠ٛص أثممٟ ح١ٕفممخ زحّممٗ اهلل اٌز 

ثبٌسثب  وّب ذوسٖ أصحبثٗ وّب فمٟ ثمدام  اٌصمٕبم  ٚغ١مسٖ  ٚخمبٌفُٙ فمٟ ذٌمه جّٙمٛز أ٘مً اٌعٍمُ            

ٚلممٛي اٌجّٙمٛز ٘ممٛ اٌصمح١ح  ٚ٘مٛ إٌّم  ِمٓ ذٌمه ِمم  اٌحسثمٟ وّمب ٘مٛ ِم  اٌّعمٍُ ِٚم  غ١مس   

 .َاٌحسثٟ  ٚظٛاء وبْ فٟ داز اٌحسة أٚ فٟ داز ايظال

ِٚثً رج٠ٛص ظحْٕٛ ِٓ أمّخ اٌّبٌى١مخ فمداء أظمسٜ اٌّعم١ٍّٓ ثمبٌ ّس ٚاٌ ٕص٠مس ئذا ؼٍمت اٌىفمبُز         

ّٚ فٟ اٌفمداء خم١ال ٚظمالحبع  دفعمذ ئ١ٌمٗ      : "لبي اثٓ جصٞ فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌفم١ٙخ : ذٌه  ٚئْ ؼٍت اٌعد

        ٗ ُٓ اٌمبظمُ ِمب ف١م َِٕمـََ  اثم ِعمّسح عٍمٝ    ث الف اٌ ّس ٚاٌ ٕص٠س  ٚلد أجبش اٌفمداَء ثّٙمب ظمحْٕٛ  ٚ

َِٓ فدٜ أظ١ساع ث ّس ٚشجٙٗ ٌُ ٠سج  ثٗ ٚال ثم١ّزٗ  ا٘ـــ"اٌّع١ٍّٓ  ٚ

ِٚثً لٛي ش١خ ايظالَ اثٓ ر١ّ١خ فٟ اٌفزبٜٚ ئْ رسن اٌىفبز ِٓ اٌززس ٚغ١مسُ٘ ٠يمسثْٛ اٌ ّمٛز    

٠ٚعىسْٚ خ١ٌس ِٓ ١ُٙٔٙ عٓ ذٌه  ألْ اٌ ّس ال ٠صدُ٘ عٓ ذومس اهلل ٚعمٓ اٌصمالح ثمً ٠صمدُ٘      

ْٛا أفعمدٚا أوثمَس  وّمب ذومس ذٌمه فمٟ وزمبة االظمزمبِخ ٌمٗ            عٓ اٌفعٛق ٚاٌ عص١بْ  ٚألُٔٙ ئذا َصمَح

 .ٚاهلل أعٍُ. فٙرا ٠زعٍك ثبألِس ٚإٌٟٙ  ِٚمصٛدٖ رسن ١ُٙٔٙ عٓ ذٌه ٌّب ف١ٗ ِٓ اٌسجحبْ

 

فٟٙ ِعأٌخ ث١  اٌ ّٛز ٚاٌّ دزاد ِٚب ٘مٛ ِحمّسَ فمٟ شمس٠عزٕب ٌٍىفمبز      ( : زلُ اث١ٕٓ)ٚأِب اٌثبٟٔ 

 .ٚاٌصح١ح ف١ٙب عدَ اٌجٛاش .. از ثُٙثغسض ايظس

فىً ذٌه ِحسَ   ِيّٛي ثبٌٕٟٙ عٓ ث١  ٘رٖ األش١بء ٚال فسق ث١ٓ ث١عٙب ٌّعمٍُ أٚ ٌىمبفٍس   ال فمٟ    

 .اٌحسة ٚال فٟ اٌعٍُ   ٘را ٘ٛ اٌصح١ح وّب رمدِذ ايشبزح

 

  ٘مرا ٘مٛ    فمد رج١ٓ حىّٙمب ِّمب ظمجك   ٚ٘مٛ أ٠عمب إٌّم  ٚعمدَ اٌجمٛاش        ( : زلُ ثالثخ)ٚأِب اٌثبٌ  

رحممس٠ُ ث١مم  اٌ ّممس ٚٔحٛ٘ممب ٌٍىفممبز اٌحممسث١١ٓ   ٚرحممس٠ُ اظممزعّبٌٙب فممٟ اٌعؽب٠ممب أل٘ممً       : األصممً 

 .اٌحسة ثغسض اٌزجعط ٚاصؽٕبي أٔبض ُِٕٙ  فٙرٖ وٍٙب ٚظبمً ِحسِخ   ال رجٛش

 : ٚاألدٌخ عٍٝ ذٌه 
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ثٙب ٚحٍّٙمب  ـ عَّٛ أدٌخ رحس٠ُ ث١  اٌ ّس ٚٔحٛ٘ب  ٚرحس٠ُ ئعؽبمٙمب ِٕٚبٌٚزٙمب ٚظمم١ٙب ٌّمٓ ٠يمس     

 .اٌخ ٚاألدٌخ فٟ ذٌه وث١سح ِعسٚفخ  ٚأعٕٟ ثبٌعَّٛ شٌّٛٙب ٌٍج١  ٌٍىبفس ٌٍٚج١  ٌٍّعٍُ...ئ١ٌٗ

 ..ـ ألْ ذٌه ئعبٔخ عٍٝ ايثُ ٚاٌعدٚاْ

 .ـ ألْ ف١ٗ ري٠ٛٙـبع ٌصٛزح ايظالَ ٌٚدعٛرٗ اٌىس٠ّخ اٌؽب٘سح  ٚف١ٗ صّد عٓ ظج١ً اهلل

 

ٕمب ٚظم١ٍخ غ١مس ذٌمه فممٟ ٔحمٛ ر ٍم١ف ِعمٍُ ِمٓ ثم١ٓ         اٌٍٙمُ ئال أْ رىمْٛ ٕ٘مبن ظمسٚزح   ٌٚم١ط ٌ    

أ٠د٠ُٙ ثّثً ٘رٖ اٌٛظ١ٍخ  ئذا ٘مُ ؼٍجمٛا فمٟ ر ١ٍصمٗ خّمسا ِٚ مدزاٍد ِمثال   ٚلمد جمٛش ظمحْٕٛ           

وّب ظجك فداء األظسٜ ثمبٌ ّس ٚاٌ ٕص٠مس   ٚ٘مرا ٠يمجٗ أْ ٠ىمْٛ ِحّمٛال عٍمٝ اٌعمسٚزح  ٚألْ         

 .ئذا وبْ اٌعدٚ ٘ٛ ؼٍَت ذٌه ظسز اٌزي٠ٛٗ ف١ٗ ٠يجٗ أْ ٠ىْٛ ِأِٛٔبع فٟ ٘رٖ اٌحبٌخ

 ٚاهلل أعٍُ

 

ٚح١  لسزرُ أْ ٕ٘بن ظسٚزح ٌرٌه   ف١جت أْ رمدز ثمدز٘ب ٠ٚمزصس عٍٝ لدز اٌعسٚزح فممػ   

 ..!ٚال ٠ىْٛ وبألِس اٌّجبل ثبألصً

٠ٕٚجغٟ اٌحسل عٍٝ اٌعزس ٚاٌىزّبْ ف١ٗ أ٠عب  ٌّب فٟ ذٌه ِٓ خٛف أزيبز اٌفبحيخ فمٟ اٌمر٠ٓ   

 .صٛزح اٌّع١ٍّٓ ٚحصٛي اٌزٕف١س  ٚحعجٕب اهلل ٚٔعُ اٌٛو١ًإِٓٛا   ٚخٛف ري٠ٛٗ 

 

 ..ٚاهلل أعٍُ ٚأحىُ

 .ٚاٌحّد هلل أٚال ٚآخساع   ٚصٍٝ اهلل عٍٝ ٔج١ٕب ِحّد ٚآٌٗ ٚصحجٗ

 وزجٗ عؽ١خ اهلل

 ٘ـ1421شٛاي
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