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 اٌخالف االخزالف

غب٠خ ٚ ِمصٛد األؼشاف - ٘ٛ رجب٠ٓ فٟ اٌشأٞ ث١ٓ ؼشف١ٓ أٚ أوضش   - 

٠ٕجغ ِٓ رفبٚد أفٙبَ إٌبط ٚ ِغز٠ٛبد . - ٚادذ أِب اٌٛعبئً فّخزٍفخ 
 .٠غزؼًّ ف١ّب ثٕٟ ػٍٝ د١ًٌ .  - إدساوُٙ 

 ٘ٛ رجب٠ٓ فٟ اٌشأٞ ث١ٓ ؼشف١ٓ أٚ أوضش- 

 االفزشاق دبصً فٟ اٌٛعبئً ٚ اٌغب٠بد- 
 .٠غزؼًّ ف١ّب ال د١ًٌ ػ١ٍٗ - 
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 رجب٠ٓ اٌّٛالف ٚ اٌّؼزمذاد رفبٚد األغشاض رفبٚد األفٙبَ ٚاٌّذاسن إٌضػخ اٌفشد٠خ ٌإلٔغبْ

ٌىً إٔغبْ لٕبػبرٗ اٌخبصخ 
اٌزٟ ٠ىٛٔٙب أؽاللب ِٓ 

 .شؼٛسٖ ثبٌز١ّض ػٓ غ١شٖ 

ثذغت اخزالف اٌمذساد 
ٚ اٌّٛا٘ت      ٚ  اٌؼم١ٍخ

 .اٌّؼبسف ٚ اٌّٙبساد

فبٌجؼط لصذُ٘ اٌصالح  ٚ ِؼشفخ 
 .اٌذك ، ٚ اٌجؼط ٠شاػٟ ِصبٌذٗ 

فّب ٠ؼزمذٖ اإلٔغبْ ٠ؤصش فٟ ا٢ساء 
اٌزٟ ٠ؽشدٙب           ٚ اٌّٛاظ١غ 

 .اٌزٟ ٠زذذس     أٚ ٠جذش ف١ٙب 
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 :االخزالف اٌّزَِٛ  :االخزالف اٌّمجٛي 

إٌبثغ ِٓ رجب٠ٓ فٟ اٌفُٙ ثغجت إشىبي ٌفظٟ أٚ رؼذد - 

ال  )ِضً دذ٠ش    . دالالد اٌزؼبث١ش ، أٚ اخزالف فٟ فُٙ األدٌخ 
فمذ دصً ٌٍصذبثخ  (٠ص١ٍٓ أدذ اٌؼصش إال فٟ ثٕٟ لش٠عخ

اٌزجبط فٟ فُٙ اٌّشاد د١ش فُٙ اٌجؼط ظشٚسح اإلعشاع فٟ 

 ، ٚ فُٙ ٚلزٙباٌٛصٛي إٌٝ ثٕٟ لش٠عخ ٚ أداء اٌصالح فٟ 
اٌجؼط أْ إٌجٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚ عٍُ أساد 

ٚ ِغ رٌه ٌُ ٠ؼٕف .  صالح اٌؼصش ٚ ٌٛ خشط ٚلزٙب ِىبْرخص١ص 

إٌجٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ػٍٝ أدذ ، فىبْ ٘زا اٌخالف 
 .سدّخ 

إٌبثغ ِٓ ٜ٘ٛ أٚ جذٛد ٌٍذك ،  ٚ اٌّؤدٞ فٟ ٔٙب٠زٗ إٌٝ - 

ٚ لذ رٛػذ اهلل رؼبٌٝ أصذبثٗ ثبٌفصً ث١ُٕٙ ٠َٛ اٌم١بِخ ٌّب . إٌضاع
. فٟ خالفُٙ ِٓ ظالي ٚ رض١٠ف ، فٙزا ١ٌظ خالف سدّخ ثً ٔمّخ

ٚ ءار١ٕبُ٘ ث١ٕبد ِٓ االِش فّب اخزٍفٛا إال ِٓ ثؼذ ِب  )لبي عجذبٔٗ

جبءُ٘ اٌؼٍُ ثغ١ب ث١ُٕٙ إْ سثه ٠معٟ ث١ُٕٙ ٠َٛ اٌم١بِخ ف١ّب 
  .(وبٔٛا ف١ٗ ٠خزٍفْٛ
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 اإلٔصبف اٌذ١بء لجٛي ا٢خش اٌزغبِخ

خصٍخ ِٓ خصبي اإل٠ّبْ - 

إرا عّذب سدُ اهلل سجال )
ثبع ٚ إرا اشزشٜ ٚ إرا 

ٚ ٠زشرت ػ١ٍٙب . (الزعٝ

االٔزمبي ِٓ اٌزؼصت 
 ، ٚ ِٓ اٌزٕبصع اٌزشاظٟإٌٝ
دْٚ رٕبصي . اٌزٛافكإٌٝ 

 .اٌّزغبِخ ػٓ ػم١ذرٗ 

ٚ ٘ٛ اػزشاف وً ِٓ - 

دْٚ إٌغبء اٌّخزٍف١ٓ ثب٢خش 
اٌزاد ٚ اٌزخٍٟ ػٓ 

ٚ ٠زشرت ػ١ٍٗ  . اٌمٕبػبد

اجزٕبة اٌزؼبٌٟ ٚ : 
رم٠ٛخ اٌّخبٌف، ٚاالعزٙضاء ة

 .اٌفُٙ ٚ سٚح اٌزعبِٓ

إرا ٌُ )شؼجخ ِٓ شؼت اإل٠ّبْ 

٠زشرت . (رغزخ فبصٕغ ِب شئذ 
، ٚ االغزشاس ثبٌشأٞ اٌٛلب٠خ ِٓ:ػ١ٍٙب

اٌٛلبدخ ٚ رذفغ ػٓ اٌشخص 

 .اٌشؼٛس ثبٌؼظّخ

٘ٛ اٌمذسح ػٍٝ االػزشاف ثبٌخؽأ 

،      ٚ اٌشجبػخ ػٍٝ رص٠ٛت 
ٚ  . (اإلٔصبف ِٓ ٔفغه )اٌغ١ش

اٌجٙش ثبٌذك    ٚ : ٠زشرت ػ١ٍٗ 

ٚ ٠ص١ش االخزالف . إلبِخ اٌؼذي 
 .ػبًِ
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ثبٌزأدة ٚ :ظجػ إٌفظ/ أ

اٌشفك فٟ اٌخؽبة ،  ٚ 
ِمبثٍخ اٌؼٕف ثبٌذٍُ  ٚ 
ٚ )اٌجًٙ ثبٌؼٍُ لبي رؼبٌٝ

اٌىبظ١ّٓ اٌغ١ظ ٚ اٌؼبف١ٓ 

 (ػٓ إٌبط

 ٚ :اٌؼٍُ ثّٛظٛع االخزالف/ ة

٘ٛ ششغ أعبعٟ فٟ 
إٌمبػ ،    ٚ ػٍٝ اٌّغٍُ 

رجٕت اٌجذاي فٟ ِٛظٛع 
 .٠جٍٙٗ إال أْ ٠غزفغش 

٠زُ ف١ٗ  :  اٌزفبٚض/ط

رذاٚي اٌىالَ ث١ٓ 
اٌّخزٍف١ٓ الوزشبف ٔمػ 

اٌزاللٟ ٚ ِذبٌٚخ إ٠جبد 
 .دٍٛي ٌزغ٠ٛخ االخزالف

 ٚ ٠زُ ػٓ ؼش٠ك اخز١بس  : اٌزذى١ُ/د

دىُ ِؼشٚف ثبٌؼٍُ ٚ اٌذىّخ لبي 
ٚ إْ خفزُ شمبق ث١ّٕٙب  )رؼبٌٝ 

 فبثؼضٛا دىّب ِٓ أٍ٘ٗ ٚ دىّب ِٓ أٍ٘ٙب

 


