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ثذا٠خ ال ٠ٛجذ ِغٍُ ٚادذ عٍٝ ظٙش اٌجغ١طخ ٠عجذ رّضبالً , أٚ ٠ؤِٓ ثزٌه , أٚ ٠ذعٛ إ١ٌٗ , أٚ ٠فىش ف١ٗ , ثً ٚال          

 أدذ ِٓ أطذبة اٌذ٠بٔبد اٌغّب٠ٚخ عٍٝ اإلطالق . 

ٓ طٕبعخ اٌزّبص١ً فٟ عظش طذس اإلعالَ فئْ اٌعٍخ فٟ رٌه وبٔذ رذٚس دٛي ٚإرا وبْ اإلعالَ لذ ٔٙٝ ع         

ظًٕب ُِٕٙ أٔٙب , لش٠جٟ عٙذ ثعجبدح األطٕبَ ٚاألٚصبْ , دذ٠ضٟ عٙذ ثبإلعالَ  ال ٠ضاٌْٛأِش٠ٓ , أٌّٚٙب أْ إٌبط وبٔٛا 

بد١ش ٠مٛي عجذبٔٗ ٚ, رمشثُٙ إٌٝ هللا )عض ٚجً( وّب دىٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ عٍٝ ٌغبُٔٙ  َِ ُْ  رعبٌٝ : "  َٔب إاَِل  َْٔعجُُذُ٘ ثُٛ  ١ٌُِمَشِّ

ٌْفَٝ " هللَاِ  إٌَِٝ  . ُص

ٌخٍك هللا )عض ٚجً( , ِّٚب  ِضب٘بحطٕبعزٙب وبٔذ , أٚ  إرا وبٔذ ٘زٖ اٌزّبص١ً رظٕع ٌزعجذاألِش ا٢خش :            

ُ ٠ضجذ أْ اٌظذبثخ سضٟ هللا عُٕٙ ٠ؤوذ رٌه أٔٗ ثبعزضٕبء رط١ٙش اٌىعجخ ِٓ األطٕبَ ٚاألٚصبْ اٌزٟ وبٔذ رعجذ ٌ

ب طذ١ًذب  ادطّٛا ِعجًذا أٚ رّضبالً أٚ أصشً  ًّ ِٓ ا٢صبس فٟ أٞ ثٍذ ِٓ اٌجالد اٌزٟ فزذٛ٘ب , رٌه أْ فُّٙٙ ٌإلعالَ وبْ فٙ

ٌٍّمبطذ ٚاٌغب٠بد , فٍُ ٠جّذٚا عٕذ ظٛا٘ش إٌظٛص , ٚإّٔب رأٍِٛا ثعّك ٚفُٙ ٚٚعٟ فٟ غب٠برٙب ِٚمبطذ٘ب , ِّٚب 

دغٓ اعز١عبثُٙ ٚفُّٙٙ ٌٍٕظٛص ِب وبْ ِٓ ع١ذٔب عّش ثٓ اٌخطبة )سضٟ هللا عٕٗ( د١ٓ ِٕع عُٙ اٌّؤٌفخ ٠ؤوذ 

ب َّ ٍْفُمََشاءِ  اٌَظَذلَبدُ  لٍٛثُٙ ِع أٔٗ صبثذ ثٕض لشآٟٔ طش٠خ , د١ش ٠مٛي عجذبٔٗ ٚرعبٌٝ : "  إَِٔ ٌِ  ِٓ َغبِو١ َّ ٌْ ا َٚ  َٓ ١ٍِ ِِ ٌَْعب ا َٚ 

َؤٌَفَخِ  َع١ٍََْٙب ُّ ٌْ ا ُْ لٍُُ  َٚ فِٟ ٛثُُٙ لَبةِ  َٚ َٓ  اٌشِّ ١ ِِ َغبِس ٌْ ا فِٟ َٚ َٚ  ًِ ِٓ  هللَاِ  َعج١ِ اِْث ًِ " , فٍّب عئً )سضٟ هللا عٕٗ( : َٚ و١ف رٛلف  اٌَغج١ِ

فمبي )سضٟ هللا عٕٗ( : وٕب ٔعط١ُٙ ٚاإلعالَ ر١ًٌ ضع١ف رأًٌفب  ؟عّٙب وبْ ٠ظشفٗ سعٛي هللا )طٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ(  

 )عض ٚجً( اإلعالَ ثفضٍٗ فٍُ ٠عذ ٌظشف ٘زا اٌغُٙ ٚجٗ .  ٌمٍٛثُٙ , أِب ٚلذ أعض هللا

ٚد١ٓ وزت إٌٝ أدذ عّبٌٗ ِبرا رظٕع إرا جبءن , عبَ اٌّجبعخ  ٚأثعذ ِٓ ٘زا أ٠ًضب أٔٗ جّذ أٚ عطً دذ اٌغشلخ        

 لبي : ألطع ٠ذٖ , لبي :  فئْ جبئٕٟ جبئع لطعذ ٠ذن.؟ عبسق 

ٚا ٠ذٍْٛ ٠ٚذشِْٛ ثذْٚ ذ أفٙبُِٙ , ٚجّذد عمٌُٛٙ , فأخزط عمّٔباثز١ٍذ ثأغ١ش أْ أِزٕب اإلعال١ِخ لذ             

ثأً٘ ِٓ شئْٛ اٌفزٜٛ ,  ٚعٕبطشُ٘ ف١ّب ١ٌغٛا ٌٗ أرجبعُٙأٔفغُٙ ٚرال١ِزُ٘ ٚ اعٍُ ٚال فُٙ ٚال دساعخ , ٚألذّٛ

, ِعبٌّٕب اٌذضبس٠خ اٌجبة ٚاععب أِبَ لٜٛ عب١ٌّخ اعزعّبس٠خ ٚاِجش٠ب١ٌخ رعًّ عٍٝ طّظ  ٛافضٍٛا ٚأضٍٛا , ٚفزذ

أَ غ١ش  سِٚب١ٔخ , أَ, ٛس٠خ , أَ ثبث١ٍخ , أَ إغش٠م١خ أَ فشع١ٔٛخ , أَ آش, أَ ِغ١ذ١خ , أَ إعال١ِخ , عٛاء أوبٔذ عشث١خ 

ٌطّظ اٌزاوشح اٌعشث١خ , ِٚذٛ ِعبٌُ اٌذضبسر١ٓ اٌعشث١خ ٚاإلعال١ِخ ٚدزٝ اٌّغ١ذ١خ أ٠ضب , ألُٔٙ أٔبط دّمٝ  رٌه ,

دزٝ ٌٛ , اٌٛع١ٍخ , ِّٙب وبٔذ فذادخ ٘زٖ اٌٛع١ٍخ  ٚاٌغب٠خ عٕذُ٘ رجشس , ٚال ل١ُ ٚال ِجبدا ٠ٓ ال خالق ٌُٙ ٚال د

 .ٚطّغب ٌّعبٌُ اٌذضبسح اإلٔغب١ٔخ  ٘الوب ٌٍذشس ٚإٌغً , إٚ, ٍذجش ا ٌٚرذ١ِشً , ٍجشش ٌوبٔذ إثبدح 

أٔفغُٙ ع١ٍٗ ظٍّب ٚعذٚأب , ٚ٘ٛ ُِٕٙ  عٛأ ِب فٟ ٘زا األِش أٔٗ ٠شرىت ثبعُ اإلعالَ , ِٚٓ أٔبط ٠ذغجْٛأٚ           

 اٌذك فُٙ وّب لبيثشاء , ٚدزٝ ٌٛ وزثٛا عٍٝ أٔفغُٙ ٚأّٚ٘ٛا ضذب٠بُ٘ ِٓ اٌشجبة اٌٍّزذم١ٓ ثُٙ ثأُٔٙ عٍٝ اٌذك , 

ِْ هللّاِ عجذبٔٗ : "  ٓ ُدٚ ِِ ١ٌَِبء  ْٚ َٓ أَ ُُ ارََخُزٚا اٌَش١َبِط١ ُُ اٌَضالٌََخُ إَُِٔٙ ِٙ فَِش٠مبً َدَك َع١ٍَْ َٚ  َْ ْٙزَُذٚ ُِّ َْ أََُُٔٙ  ٠َْذَغجُٛ ٠ٚمٛي ,  " َٚ

بالً عجذبٔٗ : "  َّ َٓ أَْع ُْ ثِبألْخَغِش٠ ًْ َُٕٔجِّئُُى َ٘ ًْ ْٕعبً  *لُ َْ ُط ُْ ٠ُْذِغُٕٛ َْ أََُٔٙ ُْ ٠َْذَغجُٛ ُ٘ َٚ ١َْٔب  ٌَْذ١َبِح اٌذُّ ُْ فِٟ ا ًَ َعْع١ُُٙ َٓ َض " ,  اٌَِز٠

ٓ ٠ُعْ "  :٠ٚمٛي عجذبٔٗ َِ َٓ إٌَبِط  ِِ َٚ َِ ٌِْخَظب َٛ أٌََذُّ ا ُ٘ َٚ ٍْجِِٗ  ب فِٟ لَ َِ ُِٙذ هللّاَ َعٍَٝ  ٠ُْش َٚ ١َْٔب  ٌَْذ١َبِح اٌذُّ ٌُُٗ فِٟ ا ْٛ ٌَٝ  *ِججَُه لَ َٛ إَِرا رَ َٚ

هللّاُ الَ ٠ُِذتُّ اٌفََغبدَ  َٚ  ًَ إٌَْغ َٚ ٌَْذْشَس  ٍَِْٙه ا ُ٠ َٚ   ." َعَعٝ فِٟ األَْسِع ١ٌُِْفِغَذ ف١َِِٙب 



األٚلبف ٚداس اإلفزبء  خ األص٘ش , وّب أوذد وً ِٓ ٚصاسحفض١ٍخ اإلِبَ األوجش أ.د/ أدّذ اٌط١ت ش١ٚلذ أوذ              

ب أٚ أٔٗ ال ٠جٛص االعزذاء عٍٝ ٘زٖ اٌّعبٌُ اٌذضبس٠خ ثأٞ ٌْٛ ِٓ أٌٛاْ االعزذاء ٘ذِب أٚ رش٠ًٛٙب أٚ ث١عً , اٌّظش٠خ 

 .ٚاٌزشاس اإلٔغبٟٔ ضبسحاٌذ, ٚأْ االعزذاء ع١ٍٙب ٘ٛ اعزذاء عٍٝ ١ًشا ب أٚ رذِٔٙجً 

اٌذ١شح ٚاٌذ٘شخ ٠ٚذفع إٌٝ اٌعذ٠ذ ِٓ األعئٍخ ٘ٛ ِٛلف اٌعبٌُ اٌغشثٟ  ٠ٚض١ش٠ٍفذ إٌظش اٌزٞ عٍٝ أْ األِش             

فٟ أٞ ِىبْ آخش ِٓ اٌعبٌُ غ١ش ِٕطمزٕب اٌعشث١خ اٌزٟ ٌٛ دذصذ  ١خ ٚطّزٙب اٌش١٘ت عٓ ٘زٖ اٌجشائُٚاٌّؤعغبد اٌذٌٚ

 . ٌُٚ ٠معذٌمبَ اٌعبٌُ وٍٗ 

ح ٚاألٌُ ٘ٛ رٍه فئْ ِب ٠ض٠ذ ِٓ اٌجشٚإرا وبْ رٌه شأْ أعذائٕب اٌز٠ٓ ٠خٛضْٛ ضذٔب دشٚثب غ١ش شش٠فخ ,            

, ِّب ٠جعٍٕب ٔؤوذ عٍٝ ِب أوذٔب ع١ٍٗ ِشاًسا ٚرىشاًسا ِٓ اٌذبجخ اٌزٟ رذعُ ٘زا اٌعٛط فٟ اٌزفى١ش ٚرغز٠ٗ اٌفزبٜٚ 

 ْٛ اٌفزٜٛ ٠ٚمظش٘ب عٍٝ أً٘ االخزظبص دْٚ عٛاُ٘ .اٌٍّذخ إٌٝ إطذاس لبْٔٛ ٠ٕظُ شئ


