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 ايبيل نوؤش يف دسفملا مهلخدتو نونئاخلا ةقفاعَّصلا

 لاتقلاو ةوعدلا يف

 هدئاقو يبيللا شيجلا نم بيرملا مهفقومو

 ،هاده عبَّتا نمو هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو & دمحلا
 ةبلطلا ءالؤهل يرسلا ميظنتلاو ةيرسلا ىروشلا سلاجم رمأ فشك مَّدقت دقف ،دعب امأ
 يتg فوس ام مهيلع فصولا اذه قابطنا دكؤي اممو ،"ةقفاعصلا" ـب اوفِرُع نيذلا

 ىواتفب مهبعالتو ،لاتقلاو ةوعدلا ةهج يف ةيبيللا ةلودلا نوؤش يف مهلخدت نم هدرس
 نع مهفاعضإو ،كانه نييفلسلا فصل اtقشو اًضيرع اًداسف ثدحأ امم ،اهيف ءاملعلا
 ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا– رتفح مساقل� ةفيلخ ريشملا ةدايق تحت جراوخلا لاتق
 .-هقّفوو هللا هظفح -ةيبيللا
 .ةيرسلا سلا\ا يف ءافخلا يف هل طيطختلاو هدادعإو هريضحت متي اذه ُّلكو

 مغر ً�رطضم اًبيرم اًفقوم -هللا هظفح– رتفح مساقل� ةفيلخ ريشملا نم اوذختا دقو 
 لئاسو يف مهنع هعافدو ،ةّماع ةوعدلا ربانمو دجاسملا يف نييفلسلا نيكمت يف هداهج
 فانصأ ِّلك نمو ،مهنم ايبيل ريهطتل جراوخلا لاتق يف هداهج كلذكو ،مالعإلا
 !نيرخآلا نينئاخلا
 روص ضعب مكيلإو ؛اًدسفم ًالخدت لاتقلاو ةوعدلا يف ايبيل نوئش يف اولخّدت دقو
 :لاتقلاو ةوعدلا يف ايبيل نوؤش يف ةقفاعَّصلا نم لخدتلا اذه

 
 يف -هللا هظفح– يرباجلا ديبع خيشلا ىلع مhذكو ةقفاعصلا سيلدت :ًالوأ •

 :جراوخلا دض هداهجو ،رتفح مساقلs ةفيلخ ريشملا نأش
 هنم ىقلتي نيذلا يساسألا ردصملا -تاونس ذنم- راص دق هنأ -هللا كمحر– ملعا
 ،نينّيعم صاخشأ يف اًرصحنم ايبيل نع تامولعملا -هللا هظفح– يرباجلا ديبع خيشلا
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 يبوهشلا دمحأ ةديبع وبأو ،يتارصملا ةطفلقملا ناضمر ةفيذح وبأ :مهسأر ىلع
 .يتارصملا
 ةكراشمل ديبع خيشلا نم ىواتف رادصتس� نايتارصملا ةديبع وبأو ةفيذح وبأ ماق دقو
 اًركم- نوسلفملا ناوخإلا ا� ماق ةيلمع يهو ،"صوصرملا ناينبلا" ةكرعم يف نييفلسلا
 شعاودلا نم ترس ريرحت يف عورشلا ىلع همزع يبيللا شيجلا نلعأ امدنع -اًديكو
 يف صوصرملا ناينبلا تاوق يكيرمألا ناريطلا كراش دقو ،ا� اوماق يتلا رزا¡ا دعب
 نم ريبك ددع بيرهتب ةنوخلا ءالؤه ماقف ،ترس يف عقاوملا نم ريثكل فصقلا
 ربخلا نوكي داكي ىتح كانه سانلا دنع مولعم وه امم ،اًرحب و اtرب شعاودلا
 .اًضيفتسم
 شيجلا ةمجاهمل مهبناجب رورملا يناوخإلا ينªرغلا بذاكلا ªارسل مهكرت ىسنن ال اًضيأو
 .ةيطفنلا ئناوملا يف يبيللا
 ةكراشم زاوجب ىتفأ يلاتل�و ،لاتقلا اذه ةحصب ديبع خيشلا عانقإ يف اوحجن لعفل�و
 ىوتفلا هذه ترشنو ،شعاودلا دض ترس يف لاتقلا يف ةيناوخإلا لئاصفلل نييفلسلا

  .ةفيذح يبأو ةديبع يبأ تاهيجوتل ةعباتلا هتارصم يف ناقرفلا ةعاذإ يف
 ةبيتكو 604 ةبيتكك ةيفلسلل بسنت بئاتك لاتقلا يف كراش ىوتفلا هذه ىلع ءانبو
 ،-يناملع هنأ رتفح ةفيلخ ريشملا ىلع ذئنيح يعّدي اهرمآ يتلا -ردب ةبيتكو كومريلا
 ناسحإلا لثم ةلتاقملا ةيمالسإلا ةعامجلل ةعباتلا ىرخألا بئاتكلا نم اهريغو
  .يكربلاو
 ةيالولا مهل نيملسملا ناوخإلا بزح نم ةنوخلا ءالؤه نأ ىوعد تحت كلذ ُّلكو
 -هنأ عم ،رمأ يلو جاّرسلا نأو ،شعاودلا نولتاقي م¹أو ،ايبيل برغ يف نيكمتلاو
 ةمَّالعلا انخيش نأ نييفلسلا نم دحاو ريغ لقن دق -صوصرملا ناينبلا ةيلمع لبقو
 اوعفري مل مهنكل ،نئاخو ليمع هنإ :جارسلا نع لوقي -هللا هظفح- يداه نب عيبر
 .اًسأر كلذب
 ةيعورشم مدعب -هللا هظفح- عيبر خيشلل ىوتف ترشتنا لب بسحف كلذ سيلو
 :نيتيلاتلا نيتياورلا يف امك ،مهنم عرف جراوخلا نأو ،لاتقلا يف ناوخإلا ةكراشم
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ü ةتسوب رد{ خألا ةياور :ىلوألا ةياورلا: 
 هتربخأو ،-هوركم لك نم هافشو هاعرو هللا هظفح- عيبر خيشلا عم تسلج" :لاق
 ترس نع ملكتو نوملسملا ناوخإلا هلعفي امو ةيبيللا ةحاسلا يف رودي امم ءيشب
 عم نواعتل� ةلئاقلا ىوتفلا لاقو ترس يف يرجي امل عباتم هنأ همالك نم رهظو
 يأ يف مهعم اولخدي ال نأ بابشلا غلبن ن¾ ىصوأو ،طلغ جراوخلا دض ناوخإلا
 .طاشن
 "ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةرجه نم 1437 ناضمر 14 دحألا ةليل كلذ ناكو
 .ىهتنا

ü يودبلا وض مامهلا يبأ خألا ةياور :ةيناثلا ةياورلا: 
 دجسملا يف حيوارتلا ةالصب 1437 ناضمر نم 17 ةليللا هذه انيلع هللا َّنم" :لاق
 هللا هظفح يلخدملا يداه نب عيبر دها¡ا ةمالعلا خيشلا عم جورخلاو يوبنلا
 :ًالئاق هتلأسو هيلع تملسف
 ؟نيملسملا ناوخإلا عم جراوخلا لاتق زوجي له
 .ىرخأ ةرم لاؤسلا هل تدعأف ؟ ناوخإلا مهل ام :خيشلا يل لاقف
 .نيملسملا ناوخإلا عم لاتقلا زوجي ال :لاقف
 :ًالئاق هديب يل راشأف هتيتأف ؟لئاسلا نيف خيشلا لاقف تفرصناف
 ."مهعم لاتقلا زوجي الف ،ناوخإلا نم ةعرفتم جراوخلا"
 .ىهتنا .نيرخآلا ةوخألا ضعبو رمع كوربم نمحرلا دبع وبأ يعم ناكو :لاق
 ،عيبر خيشلا مالك هيف ُّدري يتارصملا ةديبع يبأل يتوص عطقم كلذ دعب جرخ مث :تلق
 اهسفن ةيتوصلا يف هنأ عم هنع ديعب وهو ،هب ملعي الو هشيعي ال عقاو يف ىتفأ هنأو
 ،ديبع خيشلا يف نعاط هنأ ناوخإلا عم لاتقل� ديبع خيشلا ىوتف َّدر نم لك لعج
 هذه نأو ،ديبع خيشلا يف نعاط هنأ ةناطبلا هيف رثؤت اًديبع خيشلا نإ لاق نم نأو
 ىلع يتفي هنأو عيبر خيشلا ىوتفل هدر لهاجتو ،اًثبع ءاملعلا اهيف يتفي ال ءامدو لزاون
 نعطلاو يفلسلا بابشلا جاردتساو ىوهلا ىلإ رظناف...و لزاونلاو ءامدلا يف ىطعي ام
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 ةَّماعو نييفلسلاو ءاملعل� نيمر¡ا ءالؤه ركم كردتل ؛عيبر خيشلا يف نطَّبملا
 .ناعتسملا هللاو ،نيملسملا

 HTTPS://YOUTU.BE/QPK22M9HKZW رظنا  
                    

 ةفيلخ ريشملا ىلع اهيف وعدي ةعمج ةبطخ هل يتارصملا يبوهشلا دمحأ ةديبع وبأو
 نيبو هنيب ةطساولا تناكو ،رمألا اذه يف اًديبع خيشلا راشتسا هنأ ىعدا دقو ،رتفح
 تونقل� ترمأ ةتارصم فاقوأ نأ ىعدا يذلاو ،يبيللا ةكيت ىفطصم :ديبع خيشلا
 .اذ� اًديبع خيشلا غلبأو ،رتفح ىلع
 !ةنتفو ةلبلب ثدحأ امم ،اذh كانه دجاسملا تمزتلاو

 اذه حصي مل كلذ مغر نكل ،ناوخإو ةيفوص مه ةتارصم فاقوأ ىلع نومئاقلاو

 ىلإو هيلإ تءاسأ يتلا ىوتفلا هذه يف اًديبع خيشلا طّرو امم ،مهنع روشنملا

 .نييفلسلا

 برض -هللا هقفو– رتفح ةفيلخ ريشملا نأ ديبع خيشلا ىلع ءالؤه بذك نمو
 ،كانه ةيعرشلا ةموكحلا ىلع جرخ هنأو ،ءªربألا نم اًريثك لتقو ،ناريطل� سلبارط
 رتفح نأ ،هتارصم نم تاقثلا ينثدح" :اهيف ءاج ديبع خيشلل ةيتوص تجرخ ثيح
 ."ناريطل� سلبارط ةمصاعلا يف نييندملا فصقي يزاغنب نم وه يذلا ءاوللا
  !تاقّثلا ءالؤه نَم مِلع دقو
 ةفيلخ ريشملاو ديبع خيشلا نيب شيرحتلا يف نايتارصملا ةفيذح وبأو ةديبع وبأ رمتساو
 !رتفح
 رتفح مساقل� ةفيلخ ريشملا نأ -هتوصب ةلجسملا– ديبع خيشلا ىوتف تناك مث نمو

 بابشلا ىَّصوو ،ايبيل يف دوجوملا مكحلل قراخ هنأو ،رئ� دعاقتم طباض وه امنإ
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 ىلإ اومضني نأو ،مهحالس اوقلي نأ رتفح ةدايق تحت يبيللا شيجلا ىلإ اومضنا نيذلا
 دض يه يتلاو ،نطابلا يف جراوخللو رفاكلا برغلل ةيلاوملا ةمئاقلا ةيناوخإلا ةموكحلا

 رافكلا ططخ طابحإلو ،جراوخلا نم ايبيل ريهطتل ىعسي يذلا يبيللا شيجلاو رتفح
 .مهل ةيلاوم ةيناوخإ ةلود ةماقإو ،ايبيل ميسقت يف

 لاصيإ يف يبيللا شيجلا يف نييفلسلاو ملعلا ةبلط نم نيقداصلا ضعب لواح دقو
 .هنود باوبألا تقلغأف ،ديبع خيشلا ىلإ ايبيل يف يقيقحلا عقاولا

 ديبع خيشلا ىلع لخدي نأ دارأ نمل نورذتعي ةرمزلا ةيقبو تافرعو دحاولادبع ناكو
 ةوعدلاو ةيبيللا ةلودل� ةصبرتم ةيفخ دªأ هريدت رمألا نأ ىلع لدت ةيهاو راذع¾
 .ةيفلسلا

 ،ديبع خيشلل رمألا ةقيقح نم اًئيش نيبي نأ ةوخألا دحأ نكمتي نأ هللا ردق نكل
  :عجارتلا ُّصن اذهو ،رتفح ىلع تونقلا يف هاوتف نع عجارتي هلعج امم

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم هلوسرو هللا دبع ىلع مالسلاو ةالصلاو & دمحلاو هللا مسب"
 .نيعمجأ

 دالب رئاسو ãدالبو هللا اهسرح- ايبيل يف انناوخإو انئانبأل نيبأ نأ بحأف ،دعب امأ
 -ةنسلاو مالسإلا نم هدالبو هدابعل هبحأ ام ىلع اهيف ماوعلاو صاوخلا عمجو نيملسملا
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 هللا ةيصعم ريغ يف ةعاطلاو عمسل� مهرمأ يلو لوح اونوكي نأ ىلإ مهوعدأ
 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنس نم حيحصلا ليلدلا حيرص وه امك فورعمل�و

- رتفح ىلع تونقلاو ءاعدلا زاوج نم ةوخإلا ضعب هب تيتفأ ام نأ ىلإ هبنأو

 مئاقلا رمألا يلو نم ردصي ىتح نآلا هنع عجار {أ اذهف ،-هنومسي امك رتفف وأ

 .مهيف هتملك تذفنو ،دالبلا ىلع بلغ يذلا

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ،قيفوتلا &�و

 نم نيثالثلا ءåالثلا رهظ دعب نايبلا اذه ناكو :يرباجلا ناميلس نب هللا دبع نب ديبع
 نم نيرشعلاو سداسلل قفاوملاو ،فلأو ةئامعبرأ نيثالثو ةسمخ ماع نم لاوش
  ـها."نيفلأو رشع ةعبرأ ماع سطسغأ

 اذه راشتناو رشن عنم اولواحو ،صيَب صيَح يف نونئاخلا ةقفاعَّصلا حبصأو :تلق

 .لشفلs اوءs مهنكل ،عجارتلا

 ةمالعلل مالك يأ رشن عنم يف ةتيمتسملا دحاولادبع تالواحم ركذ اًضيأ يتg فوسو
 .جراوخلل هلاتق يف يبيللا شيجلاو رتفح ةفيلخ ريشملا دييç يف يداه نب عيبر
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 ماق -ايبيل يف ةقفاعصلا بãذأ نم دعب راص يذلاو– ةريودوب دمح نأ بيجعلاو
 ٍّشغو عادخ نم هوعنص ام ءالؤه ىلع راكنإلا يف ةجهللا ديدش لاقم ةباتكب
 .-هللا هظفح– ديبع خيشلل

 ؛ايبيل قرش يف ةقفاعصلا بãذ¾ ئراقلا فّرعأ نأ دوأ ،لاقملا صن ركذأ نأ لبقو
 :يلي اميف مهضعب ىلإ ةراشإلا يتأيس هنأل

 وضعو ةئيهل� دجاسملا نوؤش ةرادإ ريدم         ةريودوبأ ىسيع دمح .1
 .ءاتفإلا ةنجل

 ريدمو ةيلاملاو ةيرادإلا نوؤشلا ةرادإ ريدم                   دادحلا سنأ .2
 .ةئيهلا سيئر بتكم

 .ةيوعدلاو ةيفاقثلا نوؤشلا ةرادإ ريدم      مالسلادبع بيط ىسوم .3
 .ةئيهل� ةلهألا يصقت ةنجل سيئر               ةشراوقلا لداع .4
 .ءاتفإلل ايلعلا ةنجللا وضع               يراصولا ملاس .5
 .ءاتفإلل ايلعلا ةنجللا وضع     يمامعلا تاحرف نيسª وبأ .6
 .جرملا فاقوأ بتكم ريدم             يروظانلا دوعسم .7
 فاقوأ بتكمب ةيفاقثلا نوؤشلا مسق سيئر          ملاس ىسوم ذاعم وبأ .8

 .ءاضيبلا
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 :ةريودوب دمح لاقم ُّصن اذهو

 ،هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو & دمحلا"

 !لطب ال كاخأ هركم :لاقي امك نكلو ،اًدبأ مالكلا ديرأ تنك ام هîوخإ ª هللاو

 اذه رشن مدع يف ُّرسلا وه بذكلا اذهو ،خيشلا ىلع بذك هللا هاده لئاسلاف
 نيرمألا الكو ،اوحضفناف هورهظأف تافرع خيشلا مهيلع هللا طَّلس نأ دعب الإ عطقملا
 .لاقي امك رم امهالحأ

 اðاقالع اهل ايبيل نع ةلقتسم يهف ،برسلا جراخ درغت ةتارصم نأ ملعي انعيمج :ًالوأ
 نمو ،اهيلع نورطيسيو نوملسملا ناوخإلا اهمكحي ،اðايقافتاو ا� ةصاخلا ةيجراخلا
 يتلا ةتارصم فاقوأف ،ةتارصم هيلإ تلآ ام الو ايبيل فرعي مل وهف ،اذه فالخب لقي
 دها¡ا ملعلا انخيشل ردابت نوكي دق امك ،ايبيل فاقوأ تسيل تونقلا تضرف
 .يرباجلا ديبع قحبو يفلسلا

åهللا هظفح انخيشل لئاسلا لوق ةحص ىدم دحأ ىلع ىفخي ال :اًين: 

 .نيترئاط هدنع رتفح /1

 .ضرألا ىلع هل ةوق ال رتفح /2
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 فالآ ةرشعلا ةبارق اهدحو ةيقرشلا ةقطنملا نم هعم رتفح ذإ حيرص بذك اذه
 هنإف اًعوطتم هتg نمو لب ،اtيماظن ªtركسع الإ هشيج يف لبقي ال هنأ ىتح يدنج
 .ةماعلا قفارملاو ندملا نيمأتك ،ةرشابملا ةهجاومل� اهل ةقالع ال ىرخأ لامع¾ هفِّلكي

 برحلا لوأ يف يشورجلا تعمس تنك دقف ؛ءاعلص ةبذك هذهف تارئاطلا نع امأ
 تارئاط 10 نم رثكأ اورضحأ م¹أ اريخأ ملعأو ،ةرئاط 20 نم رثكأ ãدنع :لوقي

 .ةثيدح

 !تافزا¡ا هذه ىلع لئاسلا لمح يذلا ام يردأ تسلو

 ملعي ينادلاو يصاقلاو ،رمألا يلو ىلع عامتجال� رمأ هللا هظفح ديبع خيشلا اًضيأو
 ةس÷رل بصن باونلا سلجمو ،ايبيل يف مكاحلا وه باونلا سلجم نأ عمجأ ملاعلا لب
 ىلع برحلا هذه يف رتفح ةرمإ تحت ناك يذلا ةماركلا طابض نم اًطباض ناكرألا
 يف ةعيرشلا راصنأ ربتعاو باهرإلا ىلع برحلا ررق ،باونلا سلجمو لب ،جراوخلا
 .اًضيأ نييباهرإ برغلا يف ايبيل رجفب ىمسي امو ،نييباهرإ قرشلا

 الإ فصقت مل سلبارط تفصق ا¹أو ،رتفح اهانَّبت يتلا تارئاطلا نأ وهو ،رخآ رمأو
 يف مدختست يتلا !دوكس خيراوص ا¹إ لوقت رابخألا ضعب نإ لب ،خيراوص تاصنم
 يتلا نييندملا ةيامح ب� نم وه فصقلا اذهو .. ةريخذ نزاخمو ... ! ةيلود كراعم
 .ةدحتملا ممألا باونلا سلجم ا� بلاط
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 وهو برحلا يف موي لوأ نم وه نمم هريغو قئاقحلا رَّوز يذلا لئاسلا نآلا لأسأ ãأف
 .عقاولا فالخ انخياشمل لقني

 !ايبيل فاقوأ تسيل ةتارصم فاقوأ نأ هتربخأو ديبع خيشل� تلصتا َّاله /1

 .تنأ كرمأ يلو وه نم اًديبع خيشلا تربخأ َّاله /2

 .رتفح عم ةموكحلاو ملاعلا هب فرتعا يذلا باونلا سلجم نأ خيشلا تربخأ َّاله /3

 تفصق ايبيل رجف تاوقو ،ةيركسع عقاوم فصق اًرتفح نأ خيشلا تربخأ َّاله /4
 .ةيطفن تãازخو îًويبو اًراطم

 يجراخلا فيرشلا دلاخو يوازلا ةديبع �أ يجراخلا يبرأملا نأ خيشلا تربخأ َّاله /5
 اهيججؤم نم وأ ايبيل رجف تاداق نم اَّمإ مه يبالصلاو ينªرغلا يدعقلاو جاحل�و
 !اهيديؤمو

 نم هن¾ هتفصوو ،بعصم يبأل اًروص ترشن تاوقلا هذه نأ خيشلا تربخأ َّاله /6
 .كفسلل هسفنو همد اوضَّرعو ،مهدض نيضِّرحملا نمو يفاذقلا مالزأ

 اهريوزتو قئاقحلا ءافخإو ةرî هيلع بذكل� هوشغتف مكضعبب خيشلا ةقث اولغتست ال
îىرخأ ةر. 
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 َّالهف ،جراوخلا نم مكل تركذ نم مكتنسلأ نم ملس :لوقأو مكجرحأ نأ ديرأ ال
 .ãدنع كش عضوم متحبصأ دقف ،مهيلع مكمكح امو مهنم مكفقوم انل متنَّيب

 نايبو مهجهانم يف مكل اًمالك رن ملو ،سلبارطو يزاغنب يف جراوخلا عم اهلك مكفقاوم
 نم ىلع بلاكتلا لباقملا يفو ،مكضعب ةرهش ىلع ،مكنومذي مهارن مل اًضيأو ،مهلاح
 !يفلس هنكلو انخياشم هيف ملكت نوكي دق نمم ،نييفلسلا نم اًئيش هنم متسمل

 ،فيرشلا دلاخ ،يوازلا ةديبعوبأ ،يبالصلا ،ينªرغلا( مكل ãركذ نمم مكفقوم اوبتكا
 ،نييفلسلا نيب قافتا عضوم ءالؤه نأ نظأ )مكدنع نªزوبو ، جاحل� ميكحلادبع
 .مكفرعن ىتح اوملكت ..مترشنو يبيتعلا خيشلا يف متبتك امك هورشناو  هوبتكا

 ـها."هريودوب ىسيع نب دمح ىسيعوبأ : هبتك

 دق لب ،ةتارصم ةعامج بذكو شغو بعالت ةقيقح ةريدوب دمح ّنيب اذكه :تلق

 دهش اذكهو ،"ةَشَشغلا نيباَّذكلاو ولعلا ةبلط" :ـب ىرخأ ةلاسر يف ةحارص مهفصو
 !اهلهأ نم دهاش

 :هُّصن اذه ،"يسيِّطفلا يحتف يلع يبأ" وعدملا ىلع اtدر ةريودوب بتك دقف
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 يلو هللا هلإ ال نأ دهشأو ،نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو نيملاعلا بر هللا دمحلا"
 نيذلا ملعيس{و ،"برحل� هتنذآ دقف اtيلو يل ىداع نم" :لئاقلا نيقتملا نينمؤملا

 .}نوبلقني بلقنم يأ اوملظ

 لبق نم اهãربخ ةديدج ةلحرم ىلإ ةتارصم يف )ولعلا ةبلط( لقتنا دقف ،دعب امأ

 !نيباَّذكلا ةششغلا نم مهلاثمأ نم اهانفرعو

 موي ةحيبص يف هللا هظفح ديبع خيشلا عم يلع وبأ هارجأ ليجستل تعمتسا دقف
 ،انناوخإ مهوعدي نيرخآ زمليل اًديعب هكابش ةرملا هذه هيف ىمر ،١٤٣٥ لاوش ٣٠

 حضفو خيشلا مهركذ نمم هزؤي نم الو وه ال ىوعدلا هذه ةقيقح مهل ظفح امو
 .روتسلا فلخ مهءابتخا

 ىلع رثأتلا اذه مهلمحف ؛ةماسأ خيشل� اورثç نمم م¹¾ هنم اtنظ مهوعدي نم زملي
 مهبيذكت

 :لوقأ كناوخإو يلع �أ ª نئمطتلو ،نولقني ام يف

 اودوعو اوذوأو اهيلإ اوعدو ،يبيتعلا اوفرعي نأ لبق ةيفلسلا اوفرع كناوخإ نإف نئمطا
 ال تنك نإف ،هللا لضفب مðوعد تماقو ،نميلا ءالزن كباحصأ اوفرعي نأ لبق اهيف
 :مهفرعاف مهفرعت
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 .يبرأم مðدلب يف سيل ةاعد مه -
 .يبلح مðدلب يف سيل ةاعد مه -
 .يدادح مðدلب يف سيل ةاعد مه -
 .يليحر مðدلب يف سيل ةاعد مه -
 .ةعدبلا اومجحو ةنسلا اورصن ةاعد مه -

 ةماع نم ريبكلاو ريغصلا ا� رثأتف مهلامعأ ىلع ترهظف مهقورع يف ةيفلسلا ترس
 الو يبالصلا الو ينªرغلا يف نوقثي ال سانلا ةماع نم مðدلب لهأ ..مðدلب يف سانلا
 الإ ،أكلتي ملو باجأل مهنع مهرغصأ تلأس ولو ،جاحل� الو فيرشلا الو يوازلا
 اذه نم دوصقملا نأ يناوخإ اونظت ال ..هتريصب تسمط نم وأ مهعابتأ نم ًاليلق
 مªألا عم مكل رهظيسو ،"مزخأ نم اهفرعن ةنشنش" هللاو ال ،يبيتعلا خيشلا ليجستلا
 .مكل لوقأ ام نوركذتسو

ª مهو بذكلا ىلع نوفلحيو{ :هللا قدص ،متبذك ام مكنأ خيشلل فلحت يلع �أ 
 }نوملعي

 :لجر ª ةلئسألا نع بجأ

 !؟نيترئاط رتفح دنع له -

 !؟ضرألا ىلع ةوق هل تسيل له -
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 !؟هب خيشلا كاصوأ يذلا كرمأ يلو نم -

 ؟ال مأ جراوخلا نم اðاداق رثكأ ايبيل رجف تاوق له -

 ؟تارئاطلاو راطملا فصق يذلا وه رتفح له -

 ؟طفنلا تãازخ فصق يذلا وه رتفح له -

 ؟"ريشغ نب رصق" يلاهأ درش يذلا وه رتفح له -

 ؟رتفح تارئاط تفصق نيأ -

 ؟يزاغنب نودعتي ال جراوخلاو ،جراوخ اهيف سيل سلبارط له -

 ...نªزوبأو ،دياقلا ،جاحل� ،فيرشلا ،يوازلا ،يبالصلا ،ينªرغلا -

 رجف ىلع نومئاقلا مه م¹أو ،جراوخ م¹أ اًدحاو ًالوق مهيف نويفلسلا قفتا ءالؤه
  ؟ءالؤه ىلع مهمكح يف نييفلسلا عم نوقفتت متنأ لهف ،م� رَّرغملا نم مهريغو ايبيل

 ؟رمأ يلو باونلا سلجم له -

 ؟نذإ نمف ،ال مكتباجإ تناك نإ ؟رمأ يلو ينثلا له -

 ..مكبذك نم مكقدص ىدم اًديج فرعتس ،اهنع بجأ !يلع �أ ª ةلهس ةلئسأ
 ةدئاف نمو ..متبذك ام مكنأ هل فلحتو خيشل� لاصتالا ىلإ جاتحت نل ،ةطاسب لكب
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 مكنأ مأ ديبع خيشلا ةقثل لهأ متنأ له فرعتس كنأ ةلئسألا هذه نع مكتباجإ
 !ةششغ

 .ميرك ٌّرغ نمؤملاو ،مكب قثي هللا هظفح خيشلا نأ ملعن نحن

 !دهاش ريخ عقاولا ،نكل

 !ردن اميف الإ ؟خيشلا مالك الإ نورهظت ال مل ؟ديبع خيشلل مكتلأسأ نيأ

ª أ ،يلع �أã ءارو نوئبتخملا ،كلمعتسي نم الو تنأ ال بيجت نل كنأ ملعأ 
 هظفح خيشلا !هرهظأ هللا نكلو ،ثدحي امب مهل ةقالع ال م¹أ سانلا نظيل ،بجحلا

 !نالفو نالف يب لصتا :كل لوقي هللا

 ؟تنأ كنايب نم ىلوأ خيشلل ملعلا بلاط نايب سيلأ :ًالاؤس كلأسأ

 !!اًمئاد تنأ ؟ةرشابم مه اولصتي مل َِمل ؟ادبأ لاؤسلا اذه كسفن لأست ملأ

 ةروصلا نع دعتبا ..هبالط نم الو ملعلا لهأ نم تنأ ال ،بحم كنأ ملعي عيمجلا
 ؟كهجوب بهذت نيأف ،مكتقيقح خيشلا ملعيو موي يتأيس ..اهيف تمحقأ يتلا

 !؟نالفو نالف ينَّزأ :لوقتس له

 .رتفح ىلع تونقلا يف هاوتف نع ديبع خيشلا عجارت تعمس هذه يتباتك ءانثأ يفو -
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 !اذكه رمت اهلعجت ال ؟عجارتلا ببس ام !كسفن لأسا

 :ايبيل برغ يف ملعلا ةبلط نم وجرأ ةبسانملا هذ�و

 .ريبكلا ةفيذح يبأ -

 .رقنألا دمحم هللادبع يبأ -

 .مصاع يبأ -

 .يراوزلا ةفيذح يبأ -

 .بعصم يبأ -

 .ةدومحا بويأ مامه يبأ -

 سلبارط يف برحلا نيب قرف ال هنأو ،ةروصلا مهل اونيبيو خياشمل� اولصتي نأ مهريغو
 اذه نم هنوعمسيو هنوري اَّمع لجو زع هللا مامأ نولوؤسم م¹إف ؛يزاغنب يف اهنع
 اوعمج م¹أل ؛هللا نذ( اهتيلجت ىلع نورداق مهو ،اهئافخإو قئاقحلا ريوزتو بذكلا
 .ملعأ هللاو ،نييفلسلا ةقث م� خياشملا ةقث ىلإ

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

  .ىسيع نب دمح ىسيع وبأ :بتكو
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 ـها."ةيرجه ١٤٣٥ لاوش ٣٠

 يبأ عم عامتجالا ىلإ ةريودوب دمح ةوعدب يراخبلا هللادبع ماق كلذ رثإ ىلعو :تلق
 �أ رمg نأ نود ،ةلأسملا هذه يف مالكلا كرتب مهرمأو ،نييتارصملا ةفيذح يبأو ةديبع
 هوفرتقا امل راكنإ يأ هنم ردصي نأ نود لب ،امهعينص نم ةبوتل� ةفيذح �أو ةديبع
 .ديبع خيشلا ىلع بذك نم

 ءالؤه عينصل راكنإ اهيف ةملك يأ ىلع اذه انتقو ىلإ يراخبلا هللادبعل فقأ ملو

 ةملك يأ ىلع فقأ ملو ،يبيللا شيجلاو رتفح مساقلs ةفيلخ ريشملل ضهانملا

 دض رتفح ةفيلخ ريشملا ةدايقب يبيللا شيجلا هب موقي يذلا داهجلا ديي§ يف هنم

 !جراوخلا

 لداعو داّدحلا سنأو ةريودوب دمح يديأ يف ايبيل فاقوأ نوؤش تراص امل لب

 هللادبع نأ -يودهملا ةريمخ جرف لضافلا خألا مهنمو– تاقثلا ينربخأ ،ةشراوقلا

 يف مªوقفاوي ال نيذلا نييفلسلا ءابطخلا داعب© قرشلا فاقوأ رمأ يراخبلا

 .يداه نب دمحم خيشلا نم ريذحتلا

 ليهأتل تارود لمعب اوموقت نأ مكيلع" :ًالئاق م�اجأ ،مهل ليدب ال هن¾ هوربخأ اّملف
 ."!م� مهلادبتس� اوموق مث ،مهريغ
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 !ا� نيصبرتملا اهئادعأل ةمدخ ؛ايبيل يف نييفلسلل قيزمت هُّلك اذهو

 ةريودوب دمح نأ "ةيرسلا ىروشلا سلاجم نم ةيفلسلا ةءارب" :لصف يف قبس امكو
 نم ىوتف يلخدملا دحاولادبع قيرط نم -ةهفاشملا قيرط نع– اtرس ىقلت هن¾ فرتعا
 .ايبيل يف لاتقلا نأش يف يراخبلا هللادبع

 قدــصلا" يف هلوق يف ىلاعت هللا هظفح يلخدملا يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش قدصو
 نيقفانملا لثم هدِّدرتو يخأ ª بذكلا عمست فيك" :)30ص( "ةدــيمحلا هراــثآو
 كرابت- هللا نأـب ساـسحإ الو ،تــّبثت الو ..ةلبرـغ الو ةـيفصت نودب ؟دوـهيلا لثمو
 تنأ باَّذك ..."عمس ام لكب ثّدُحي نأ ً�ذك ءرمل� ىفك" باَّذـك كنأ ملعي -ىلاعتو
 مهأ نم تدّرـجت تنأ! ناودـعلاو مـثإلا ىلع نواـعتم تنأ !ةـميرـجلا يف كراـشم تنأ!
 مكءاــمد ّنإ" !نيملسملا ضارعأ مارتحاو تّبثتلاو قدصلا وهو مالـسإلا قالخأ
 مكرهش يف ،اذه مكدلـب يف ،اذه مكموـي ةمرــحك مكيلع مارــح مكضارــعأو مكلاوــمأو
 حيبتست تنأو �رلا ةبراحمب رهاظتت ! اـبرلا ىبرأ "ملسملا لجرلا ضرع ىبرلا ىبرأ" "اذه
 ُّيأ !اـهحيبتست ..ةـهيزنلا ةئيربلا ضارعألا ةـحابتسا !؟ �رلا عاونأ رذقأو سجنأو ىزخأ
 :-مالسلاو ةالصلا هيلع- ميركلا لوسرلا لوـقيو !؟ �رلا اذه نم رذقأو ثبخأ �ر
 ةراــصع :لابخلا ةغدر .."لابخلا ةغدر يف هللا هسبح هيف سيل ام ملسم يف لاق نم"
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 نم ءازجلا ،،اهسجنأو باذعلا عاونأ رذقأ يف سبحيف ،رذق سجن هنأل ؛راــنلا لهأ

 ـها."لــمعلا ســنج

 

 نب عيبر ةمالعلا نم ىوتف يأ فيرحت وأ ءافخإ يف ةقفاعصلا يعس :اًين� •

 :جراوخلا دض مهلاتق يف يبيللا شيجلاو رتفح ةفيلخ ريشملا ديي§ يف يداه

 ةمالعلا نم حيرصت وأ ىوتف يأ رشن عنمل نوعسي اوناك م¹أ ةرهاظلا ءالؤه ةنايخ نم
 دض مهلاتق يف يبيللا شيجلاو رتفح مساقل� ةفيلخ ريشملا دييç يف يداه نب عيبر
 .اهوحنو شعاد تايشليمو نيملسملا ناوخإلا بزح نم ةنوخلا مهلثمي نيذلا جراوخلا

 .مهطّطخم مدخت ةروصب اهفيرحت ىلع اوماق ىوتفلا عنم نم اونكمتي مل نإو

 يبيللا شيجلا لاتق ديي§ يف يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش ىوتف تلقُن دقو

 كيلإ ،ةحيحص قرط ةدع نم رتفح ةفيلخ ريشملا ىلع ءانثلا يفو ،جراوخلل

 :هيلع تفقو امم اهضعب

 :يبيللا شيجلل ةماعلا ةدايقلل ةعباتلا ) 210 ( ةبيتك قيرط :ىلوألا قيرطلا •

 اوناكو ١٤٣٨ ماع يف هتيب يف هللا هظفح عيبر خيشلا ةرªز مهل لجو زع هللا رَّسي دقف
 :مهل لاق هنأ عيبر خيشلا نم هوعمس امم ناكو ،اtيفلس ً�اش نيثالث وحن
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 .هرشنب اوماقو كلذب اوحرفف ،"هللا يف هبحأ ينأ رتفح اوغِّلب"

 اوبتكي نأو ،روشنملا فذح مهنم بلطو تارم ةدع دحاولا دبع مهيلع لصتاف
 لقي مل اًعيبر خيشلا نأو ،هدنع ةلجسم ةسلجلا نإ :مهل لاقو ،ربخلا هيف نوفني اًروشنم
 ملف ،رشنا :هل اولاقف ،هرشنب مهدَّدهو ضفرف ،ليجستلا انل لسرأ :هل اولاقف ،كلذ

 .يفنل� باستاولا يف لاؤس ىلع ةباجإل� ىفتكاو ،لعفي

 ،ةيناثلا ةرملل لاضلا ينªرغلا بئاتك ناودع ِّدص نع اًعيبر خيشلا اولأس امل كلذكو

 ،"مكدحو ال شيجلا عم اونوكو مهوُّدص معن" :-هللا هظفح- خيشلا م�اجأو
 لاؤسلا ن¾ اًجَّتحم ؛"!؟مترشن اذامل" :مهل لاقو ،دحاولا دبع هركنتساف كلذ اورشنف

 نم عيبر خيشلا ىلع رثؤي كلذو ،هتلود يف ةفص هل هنأو ينªرغلا ركذ هيف ءاج
 ،ãرمأ ةالو دنع هل ةفص ال ينªرغلا نأ" :ةوخألا هباجأف ،ةكلمملا يف ةينمألا ةيحانلا
 يتأيس- باحس ةكبش يف روشنم لاقم كلذ لبق هل اًعيبر خيشلا ن¾و ،لوزعم هنأو
 َّدص نييفلسلا ىلع نأو همس� هيف حَّرصو ،لاضلا ينªرغلا ىلع هيف ُّدري -هركذ
  !!"هناودع

  !! هيدي يف طقسُأو بذك يذلا تهبف

  :اهبس يف نييفلسلا ةوخألا قيرط :ةيناثلا قيرطلا •
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 هظفح اًعيبر خيشلا راز دق هنأ يواهبسلا دمحم نب ريبزلا ةورع وبأ خألا رشن دقف
 نأو ،ه 1438 ىلوألا ىدامج 25 سيمخلا ةليل هتيب يف -ةوخألا ضعبو وه -هللا

 :مهحصن خيشلا

 مهوحصنيو مهوهجوي نأ ءابطخلل اولوقي نأو ،رتفحو يزاغنبل اومضني نأ"

sمهل نِّكميو مهمعديو ،نييفلسلا بحي رتفح نإف ،رتفح ىلإ مامضنال". 

 دعب خألا هرشن دقو ،سل¡ا كلذ يف هللا هظفح عيبر خيشلا هلاق ام ةصالخ هذه
 .اًموي رشع ةسمخ وحن

 امك- اًديدش اًسامغنا اًسمغنم ناك نمم وهو ،يناتنزلا داؤف ناميلس يبأ رود ءاجف
 نم رِّذحي ناك لب ،يبلحلا ةنتف يف مث اًميدق نسحلا يبأ ةنتف يف -هسفن نع وه ركذ
 .ديبع خيشلا تارضاحم

 ماقو ،يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش ىوتف رشن عنم ىلإ قوفعّصلا اذه ىعسف
 مهضعب ليذختب ماق ثيح ؛يبيللا بونجلا يف نييفلسلا نيب قَّرفو ،اهيلع شيوشتل�
 لتق ىلإ يدؤت ىواتفلا هذه لثم نأو ،ىوتفلا يف اًكِّكشم شيجلا ةدناسم نع
 تسيل هتيار نأو ،يسارك لجأ نم يسايس لاتق ايبيل يف لاتقلا نأو ،نييفلسلا
 .ةحضاو
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 هذه وحنب ،داهجلا نع نينمؤملا نولّذخي نيذلا نيقفانملا نم هناحبس هللا ãرَّذح دقو

 ِةَنْـتِفْلا ِيف َالَأ ِّينِتْفَـت َالَو ِّيل نَذْئا ُلوُقَـي نَّم مُهْـنِمَو{ :لجو زع لاقف ،ىواعدلا

 .}َنيِرِفاَكْلsِ ٌةَطيِحُمَل َمَّنَهَج َّنِإَو اوُطَقَس

 اذه ىوتف تبَّبست ثيح ،مالسإلا دالب يف ةقفاعَّصلا داسفإ روص نم ةروص هذهف
 ءالؤه راص لب ،جراوخلا لاتق نع بابشلا ضعب ليذخت يف يناتنزلا داؤف ملاعتملا
 !جراوخلا دض شيجلا عم نولتاقي نيذلا نيدها¡ا م¹اوخإ يف نونعطي بابشلا

 !!! لزاونلا يف يتفي ال هنأو ،ًالهس سيل ءامدلا رمأ نأ ىعّدا ملاعتملا اذه نأ عم 

 بوجحملا دمحمو وه ىقتلا هنأ -يزاغنب ةنيدم نم- يطامقلا ملسم خألا ركذ دقو
 ،جراوخلل شيجلا لاتق لوح ثيدح امهنيب رادو سلبارط ةنيدم يف يناتنزلا داؤفب
 تهتنال ،طقف نييفلسلاو جراوخلا نيب تناك ول برحلا نإ" :لوقي يناتنزلا داؤف ناكف

  !هدئاقو شيجلا يف هنم اًزمغ ؛"مªأ ةثالث يف

 اكيرمأ تدارأ ولو ،لعتفم رمأ برحلا ةلاطإ نإ" :امهل يناتنزلا داؤف هلاق امم كلذكو

 ةفيلخ ريشملا نأ نم نوسلفملا ناوخإلا هدِّدري ام ىلإ هنم ةراشإ ؛"تلعفل ؛اهءاªإ
 .اكيرمأل ليمع رتفح

 عم ىفانتي امم ،عيبر ةمالعلا انخيش ىوتف ىلع ملاعتملا ّرغلا اذه شيوشت ىلا رظناف
 !ءاملعلا ىواتف لوانت يف ةنامألاو بدألا
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 هنوسبلي سابل وه امنإ ،رباكألا زرغ موزل ةقفاعصلا ىوعد نأ كردن اذه نمو

 !اوءاش ىتم هنوعلخيو ،اوءاش ىتم

 ةبذكلا مð نم رايخألا ةءارب" :ناونعب ةميدق ةيتوص ترشن ،ثبعلا اذه لالخو
 قيلعتب ،"شيجلا دض هنأ ةمð نم يناتنزلا ناميلس يبأ خيشلا ةءارب :رارشألا ةقفعصملا
 ،"تاحش" ةرود يف رثكأ وأ نيرهش ذنم تناك ةيتوصلا هذهو ،ملاس ىسوم ذاعم يبأ
 !حضاولا بعالتلا نم اهيف امل هعابتأ دنع ىتح اًجاور قلت ملو

 نم يهو ،لصفملا ىلع لم¡ا لمح نم يبرأملا نسحلا يبأ كلسم اهيف كلس دقو
 .هقورع يف يرسي يبرأملا جهنم لاز ام لجرلا نأكو ،نويعلا يف دامرلا ّرذ ب�

ملو
ّ
 رييغتب داؤف ماق ،جراوخلا سند نم برغلاو سلبارط ريهطت نم يبيللا شيجلا برتقا ا
 18 خيراتب لئس املف ،ةقباسلا هفقاوم ضقاني اًهجو رهظأف ،ةديدجلا ةلحرملل هدلج
 ن¾ لوقي نمل مكتحيصن يه ام" :م 2019 ليربأ 23 قفاوملا ـه1440 نابعش
 موزلب مكيلعو ،ةنتف لاتق هن¾ سلبارط ةمصاعلا يف تايشيلملل نآلا شيجلا لاتق
 ىوتفلا هذه نولقانتي هتارصمو سلبارط يف ةوخإلا نم ريثكلا راص نآلاو ؟تويبلا

 ؟احرف ا� اوراط

 ال لزاونلا نأل ؛مهتيبرت فعضو مهلهج ىلع ّلد ءيش ىلع ّلد نإ اذه" :باجأف
 يتأيف رصنل� شيجلل اَيعدو انبلا خيشلاو عيبر خيشلا ملكت دقو رابكلا الإ اهيف ملكتي
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 مَّلكتت نأ ًالهأ تسل ةلزã يف رابكلا ءاملعلا ةفلاخم ةنتفلا !؟ةنتف لوقيف ملع بلاط
 ."اهيف

 ىوتف ىلع شّوش امل ،لزاونلا يف ءاملعلا ىواتفل اًعبَّتم يناتنزلا داؤف ناك لهو :تلق
 ءامدلا كفس نم بترت ام هيلع بترت امم ،بونجلا يف هناوخإ لّذخو ،عيبر خيشلا
 !؟ليذختلا اذه ببسب ةمّرحملا

 !؟-اًفنآ مّدقت امك– يبيللا شيجلا دئاق يف هزمغ نمو ،ليذختلا اذه نم بî له

 

 ّضف ةنجل سيئر– يودهملا هريمخ جرف لضافلا خألا قيرط :ةثلاثلا قيرطلا   •

 :يبيللا شيجلا ةدايق يف تاعزانملا

 يف تاعزانملا ّضف ةنجل سيئر– يودهملا هريمخ جرف لضافلا خألا لاقم ّصن مكيلإو
 -١٤٣٨ ماع يف اذه ناكو- هفذحب دحاولادبع هبلاط يذلا -يبيللا شيجلا ةدايق

 :-جرف خأل� ةصاخلا "كوب سيفلا" ةحفص ىلع تاقيلعتلا ضعب هعمو- :٢٠١٧

 ىلعو- ةيدوعسلا ةكلمملا يف ءاملعلا ضعب ةرªز ىلإ انقَّفو نأ انيلع هللا لضف نم"
 لبق خيشلا عم انلصاوت ثيح -ىلاعت هللا هظفح يلخدملا عيبر خيشلا ةليضف مهسأر
 .يترªزل نوتç ءاشعلا دعب اًدغو ضيرم مويلا :انل لاقو هيلع انمَّلسو نيموي
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 خألاو ،ةركوت نم يثغربلا داوع معنم يخأو ãأ خيشلا ãرز ةيضاملا ةليللا & دمحلاو
 تاوق مس� قطانلا- يوازلا دوليم ديقعلا يخأو ،ناطلس نم يطيعسلا يلع رينم
 ةسلجلا هذه يفو ،ةقعاصلا بابش ضعب عم  ،-يبيللا شيجلا يف ةصاخلا ةقعاصلا

 هãربخأو ،ةيبرغلا ةقطنملاو ةيبونجلاو ةيقرشلا ةقطنملا يف يبيللا عقاولا خيشلل انحرش
 .مðايمسم عيمجب جراوخلل هتبراحمو شيجلا تاراصتن�

 لاضلا ىواتف هل ãركذو ،معن :هل انلقف ؟لماكل� تررحت لالهلا ةقطنم :خيشلا لاقو
 .بطق ديس بتك ةءارق ىلإ هتوعدو لتقلا ىلع هضيرحتو ينªرغلا

 ةقطنم رمآو بونجلل ةيركسع ةقطنم رمآ َّنيع رتفح ةفيلخ ريشملا نإ :خيشلل انلقو
 .ةيبرغلا ةقطنملا نايعأو لئابق بلغأ عم يراج قيسنتلاو ،برغلل ةيركسع

 .ةيبرغلا ةقطنملا يف يفلسلا بابشلا عم لصاوتل� انفِّلك اننإ :هل انلق كلذكو

 .ريشملل ةيصوب {اصوأو رتفح ريشملل يمالس اوغِّلب :خيشلا انل لاقف

 تايلمعلا دئاقل اومضني نأ ةيبرغلا ةقطنملا يف يفلسلا بابشلا ىلع :لاقو

 .-اÈيملس– رتفح هفَّلك يذلا ةيركسعلا

 بعشلا نأ ركذو ،"ةنسلاو باتكلs كسمتلاو هللا ىوقتب شيجلا يصوأ" :لاقو
 .هللا ىلإ ةوعدل� مكيلعف ؛يفلسلا جهنملا نوبحي مهف سانلا نسحأ نم يبيللا
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 ..رشنا :لاقف روشنملا يف يلخدملا دحاولادبع خيشلا ترشتسا روشنملل يتباتك لبقو
 ."ةنملاو دمحلا &و

 :ردصملا

https://www.facebook.com/permalink.p...00004828
690577 

 ،نايبلا فذحب اًجرف رمg نأ هبلاطو ،دحاولادبع جامو جاه ،نايبلا اذه رشن دعبو
 :هل لاقو

 انه ةلودلاو ،نيناحرف متنأ نآلا ،-كيدلاو محري هللا– ءيش يأ رشني ام لوألا نم"
 ."يخأ ª انيلع ةنالعز

 ."ريخلا الإ كانه ام ال ال" :جرف هل لاقف

  ."!ٌّرش !ٌّرش :-ةلودلا يأ– ãدنع يللا لوداه !ال..ال" :ًالئاق دحاولادبع َّدرف

 ةيدوعسلا ةلودلا يف نعطلs جراوخلا كلسم دحاولادبع كلس فيك رظنا :تلق

 !؟ِّرشلs اهفصوو

 له هنم فرعيل ؛يودهملا جرفل بحاصملا خألا ىلع كلذك دحاولادبع لصتا دقو
 :دحاولادبع لاقف ،يبيللا شيجلل ديؤملا نايبلا فذحب هرمأ جرف مزتلا
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 عقاوملا نم هوفذحي سانلا مّلكأ ىتح ،جرف عقوم نم .. ؟لاقملا فذح له"
 ."!ىرخألا

 وهو ..رثك نيعباتم هدنع اًجرف نأ ..ةيلاكشإ هيف نكل" :ًالئاق خألا هيلع  ّدرف
 فذح ثدح ولف ،ةيبونجلاو ةيبرغلا ضعب يفو هب ةيقرشلا ةقطنملا يف ةقث مهدنع
 تنأ :يل لاقف ،لادج يف انلخدو ،هعم ةعاس نم ãأو ..ةلكشم ببسي نايبلل

 ؟ايبيل يف سانلا ينع لوقي اذامو ،ببس نود لاقملا فذحأ ينأ ببسب ينملظتس
 ."!سانلا نيب لكاشم ببسنسو

 ،رشنلا ةلأسم يف رمألا ضعب يف أطخ ثدح لوقي نكمم" :ًالئاق دحاولادبع ّدرف
 ."!..يشمتو

 ."!رمألا اذه بذكأ ينم نوغبي ةريثك لئاسر ينتءاج ãأ" :لاق مث
 ةيلاكشإ هيف !يعم اولصاوت اولصتا رابك {دنع ةلودلا نم نيلوئسم نآلا" :لاقو
 ."عيبر خيشلا ىلعو ّيلع
 !مالكلا اذهل عيبر خيشلا بيذكت ّصن ركذ يتg فوسو :تلق

 اذه بيذكت نوديري كيلإ اولسرأ نيذلا ءالؤه نَم :دحاولادبع لأسأ نأ ديرأ نكل
 !؟رتفح ةفيلخ ريشملا هدئاقو يبيللا شيجلل دّيؤملا عيبر خيشلا نم نايبلا
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 يبيللا شيجلا مايق نوديري ال نورتستم وأ نورهاظ نويبزح م¹أ مأ ؟نويفلس مه له
 ةمئاقلا ةيناوخإلا مهتموكحلو مهل نيدّيؤملا نم وأ مهنم م¹أل ؛جراوخلا نم ايبيل ريهطتب

 !؟برغلا يف

 نايبلا اذه فذحب جرف موقي نأ ىلع بيجعلا دحاولادبع رارصإ بيبَّللا اهيأ لمçو
 !هرشن يف رمألا لوأ يف هل نذأ -جرف حّرص امك– هنأ مغر ،شيجلل دّيؤملا

 ميظنت كّرحت يتلا ةيفخلا ةهجلا نم تاميلعتلا تءاج -نايبلا رشن دعب- هنأ رهاظلاو
 نايب وأ ىوتف يأ رشن مدع بوجوب -هدئاقو يبيللا شيجلا يداعت يتلاو– ةقفاعّصلا
 !!جراوخلا دض يبيللا شيجلا داهج دييç يف عيبر خيشلا نع

 لبق نم هيلع ضبقلا مت نأ دعب- دحاولادبع عم يرجت يتلا تاقيقحتلا ّلعلو

 !!!ةيفخلا قئاقحلا هذه نم اًريثك انل زربت -ةيدوعسلا ةلودلا يف ةينمألا تاطلسلا

 دحاولادبع هب ماق امل حيضوت اهيف تاقيلعت ةدع يودهملا جرف خألا رشن دقو ،اذه

 زربت يتلا تاقيلعتلا هذه كيلإو ،هل ديدðو هيلع شيوشت نم -هللا هاده– يلخدملا

 رخؤيو ودعلا مدخي امم لاتقلا يف ايبيل نوؤش يف ةقفاعَّصلل دسفملا لخدتلا انل

 :رصنلا

 -ىلاعت هللا هظفح- عيبر خيشلا مالك لوح مويلا يروشنم صوصخب" :لوألا قيلعتلا
 خيشلا ãاخأ ترشتسا دقلو ،دوهشلا ةداهشب -دمحلا &و- ةئاملا يف ةئام حيحص
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 ،مهاو ãأو قداص تنأ :يل لوقي هنأ نآلا تأجافتو ،رشنل� حمسو ،دحاولادبع
 يذلا ببسلا ام يردأ الو ،ّقح ىلع ينأل تضفر ãأو ،روشنملا حسم ينم بلطو
 ."ليكولا معنو هللا انبسحو....يعم اذه لعفي هلعج

 ةليللا يب لصتا دقو ،يقدص تبثي ام يدنع -&îو هللاو- ةوخأ ª" :يناثلا قيلعتلا
 مل نإ ينددهو قداص ينأل تضفر نكل ..روشنملا حسمأ ىتح تارم سمخ يلاوح
 ."ليكولا معنو هللا يبسحو ،حسما نل ãأو...نايب َّيف بتكي فوس هنأ حسمأ

 يأ– هترشتسا ام دعب الإ رشنأ ملو نئمطم ãأ ..& دمحلا" :ثلاثلا قيلعتلا
 -هتبتك يذلا - مالكلا نأ مكمامأ &� مسقأ ãأو ..-دحاولادبع ترشتسا

 قداص جرف :لاقو ...حسمأ مل اذإ ãًايب َّيف ردصي ن¾ يندَّده دحاولادبعو ..حيحص
 ام نإف ،كنم ردص امم بتو ،هللا ِقتا ..يلخدملا دحاولادبع خيش ª ..-مهاو ãأو-
 موي هللا موي نإو ..حيحص ريغ روشنملا نإ :كل قيلعت يف تلقو ،ملظ َّيلع هتبتك
 ."ليكولا معنو هللا يبسحو .ةحماسملاو عوجرلا كيلعو نلعلا يف تبتك دقل ،ميظع

 ãأو ،روشنملا ةصقب مهلاغشنا ىلع ءاقدصألاو نيعباتملل فسأتم ãأ" :عبارلا قيلعتلا
 حبصأ نآلا رمألا نكل ..لعف ءاش امو هللا ردق نكلو اذه ثدحي مل هنأ تينمت مك
 دمحلا &و ،يرمأ نم تابثو قح ىلع ãأو ،يلخدملا دحاولادبع نيبو ينيب ةموصخ
 ملظ هل غِّوست ال هظفح عيبر خيشلا ةليضف نم هبرقو ..دحاولادبع تاديدð مغر



 31 ةحفصلا ایبیل نوؤش يف دسفملا لخدتلاو ةقفاعصلا
	

 ماوع نم ãأ امنإ ،ملع بلاط تسل ينأ نوملعت متنأو ،جهنم باحصأ نحنو ..سانلا
 ايبيل يف يناوخإ نأ ملعلا عم ..تملظ اذإ تكسأ يننأ ينعي ال اذهو ،نييفلسلا
 نكل ،هللا هظفح عيبر خيشلا تيب يف ةيضاملا ةنسلا هنيبو ينيب ثدح ام نوملعي
 هذه سفن ىلع ينمَّلكو ،ةركوت بابش نم ةعبرأ وأ ةثالث نظأ روضحب يب لصتا
 .عيضاوملا

 ãأو ،سمأ هنم ثدح ام الإ ةموصخ الو ةوادع ةَّيأ يلخدملا دحاولادبعل نكأ ال ãاو
 يل رسيت اذإ ءاملعلل رمألا اذه لقنأ نأ لواحأسو ..هللا ىلإ عوجرلاو ةبوتل� هبلاطأ
 ."ليكولا معنو هللا يبسحو ...كلذ

 ..اًدحاو اًفرح دحاولادبع نع رشنأ نأ بغرأ مل ãأ ةوخأ ª ملعلل" :سماخلا قيلعتلا
 انتسلجب قلعتملا يأ– روشنملا ةحص نع لأسي هب اذإف روشنملا حسمأ نأ ديرأ تنكو
 .حيحص ريغ :لاقف ،-عيبر ةمالعلا عم

 ثيح ؟ال مأ نذإ نودب رشُن له :روشنملا ةلأسم ىدعت عوضوملا نأ :رخآلا رمألا
 هترشن ãأ كلذل ؛-همالك َّريغ يأ– لماكل� حيحص ريغ روشنملا :لوقي نآلا هنإ
 !! اهدعب
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åأ :اًثلã رينم خألا ترشتسا ىتح اًدحاو اًفرح بتكأ مل ،تبتكو هترشتسا امدنع 
 اوكراشو ،يثغربلا داوع معنم خألاو ،-ناطلس فاقوأ بتكم ريدم– يطيعسلا يلع
 .تبتك ام ىلع دوهش ءالؤهف ،روشنملا ةباتك يف يعم

 جاتحي الو ،جهنملاو ةديقعلا يفلس خألا دحاولا دبع ةيجهنم يف نعطأ ال ãأ :اًعبار
 .ٍّقح ريغب يندَّده دقو مولظم ينأل ؛ةبوتلاو عجارتلا هيلع نكل ،ينم ةيكزت

ª أ كلذ مغرو ،كددهي ًالجر نأ ىضرت له :ةوخأã دج حماستمtىعسأو ،ا 
 ."..حلصلل

 ..يلخدملا دحاولادبع خألا ىلع درأ امدنع اًديعس تسل ãأ" :سداسلا قيلعتلا
 لوألا هِّدر يف لاق دحاولادبع خألا نأ ةصاخ يسفن نع عفادأ نأ تررطضا نكل
 بلط مث ،يسفن نع عافدلا ب� نم هيلع تددر مث ،حصي ال هنإ :يروشنم ىلع
 اهدعب نكل ،نوضرغملا اذه نم ديفتسي ال ىتح رشنلا مدع بابشلا ضعب ينم
 مل هن¾ لوقلا ىلع يقب هتيل ªو ،روشنملا ةحص ركنأ ثيح يناثلا روشنمل� تأجافت
gبسحف ،رشنلا يف يل نذ. 

 عيطتسي ال امبرو ،بذكل� تمðا -دحاولادبع هرشن يذلا– يناثلا روشنملا اذ� نكل
 .عوضوملا ةرصاعم مدعل ينع عافدلا دحأ
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 هللا لأسأو ..طقف نييفلسلا ماوع نم لب ،ملع بلاط تسل ãأ :يناثلا رمألاو
 نع عافدلاو درلاو حيضوتلا ب� نم- يلخدملا دحاولادبع خألل لوقأف ..تابثلا
 :-يسفن

 نع ًالقن- يناثلا روشنملا يف تلق مث ،حصي ال لوألا روشنملا يف تلق تنأ :ًالوأ
 هللا هظفح اًعيبر خيشلا نأ نظأ الو ،ةطبخلو بذك هيف هنإ -هللا هظفح عيبر خيشلا

 .دحاولادبع خألا نيبو ينيب ثدح ام ليصفتب عمس

 اهركذأ مل ãأ ةسلجلا يف ءايشأ كانهو ،كتراشتسا دعب الإ روشنملا بتكأ مل ãأ :اًينåو
 .اهرشنب نذإلا ذخآ مل ينأل ؛روشنملا يف

 يلع رينم خألاو ،يثغربلا داوع معنم خألا هيف ترشتسا هتبتك فرح لك :اًثلåو
 دوليم ديقعلا عم هتعجار مث ،-ناطلس ةنيتيوزأ فاقوأ بتكم سيئر- يطيعسلا
 مل رمألا ةالوب ةصاخ رومألا ضعب كانه :لاقو ،ثدح ام اذه معن :يل لاقف ،يوازلا
 .اهركذت

 .هللا هظفح عيبر خيشلا سلجم يف يعم اوناك نيذلا مه ءالؤهو

 نأ ىنمتأ بذك هيف روشنملا نإ كلوق مث ،حصي ال كلوق :دحاولادبع خألل لوقأو
 .يعرش ٌّقح اذهو يسفن نع عفادأ ãأ رخآلا رمألاو !روشنملا يف بذكلا نيأ دِّدحت
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 َّريغت نآلاو ،مهاو ãأو قداص جرف خألا لوقي ةدوجوم ةيتوص يف دحاولادبع خألاو
 مل اذإ هنأ -ةوقبو– يندَّده لب ،ينبّذكي راصف ،دحاولادبع خيشلا دنع عوضوملا
 !..جرف ª كمهفأ مل نكل تلق تنأ :لوقي ãًايحأو ،ãًايب َّيف ردصيس روشنملا حسمأ

 سفن راركت تعمس ينأ ةصاخ كسفن عجارت نأ كديرأ ينأل نآلا اذه بتكأ ãأو
 هظفح عيبر خيشلا لزنم يف لاؤسلاو مالكلا نم ينعنم ةيضاملا ةنسلا يف لب ،عوضوملا

 عاضوألا ركذب هتبجأو ايبيل يف عاضوألا نع ينلأسو خيشلا ىلع تلخد امل نكل ،هللا
 هطرتشا يذلا طرشلا تفلاخ ينأ يفينعتب يجورخ دنع دحاولادبع ماق ،ليصفتل�
 يذلا وه اًعيبر خيشلا نإ :هل تلقف ،خيشلا لأسأ الو مّلكتأ ال نأ وهو ،َّيلع
 !تفلاخ دق !تفلاخ دق :ًالئاق دِّدري لاز امف ،ينلأس

 خألا نإف ،رخآ ءيش يأ دصقأ تسلو ،طقف عافدلاو نايبلا ب� نم اذه لوقأو
 اذه نكل ،عيبر خيشلل نيمزالملا نمو ،نييفلسلا ملعلا ةبلط نم فورعم دحاولادبع
 يف ةحماسملاو راذتعالا هنم بلطي نأ يغبني صخش قح يف أطخأ اذإ هنأ عنمي ال
 ـها."ىرخألا لبق ايندلا

 .يودهملا جرف خألا ةحفص يف تاكراشملا هذه عيمجو :تلق

 هنوديؤي عيبر خيشلا سلجم جرف خألا عم مهضعب رضح نيذلا ةوخألا تاقيلعت هذهو
 :يودهملا جرف خألا عم دحاولادبع عينص نم مهءايتسا نوركذي نورخآو ،همالك ىلع
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 دنع هعم تنك ãأو ،حيحص جرف انيخأ مالك :ىطيعسلا رينم هللادبع وبأ .1
 .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا & دمحلاو خيشلا

 .لوألا روشنملا ىلع قيلعتلا اذه ناك

 دنع سل¡ا رضاح ãأ تنك ،هللا دنع نم قيفوت اذه معن :يثغربلا معنم .2
 .ديهش لوقأ ام يلع هللاو ،جرف عم خيشلا
 ،قرشلا يف نييفلسلا يناوخإ لك بِّذكأ له :ينارعجلا راتخملا دمحأ .3

 ببسب ضعبلا دنع اًموصعم حبصأ يذلا يلخدملا دحاولادبع قدصأو
 هسفنب عيبر خيشلل مالكب اوتg نأ مهادحتأو ،ريشملل مهضغبو ةتيقملا مهتيوهج
 !قرشلا يف انتوخإ هلاق ام بِّذكي
 يذلا تاقثلا ربخ -دحاولادبع يأ– ىفن دقو :بيغلوب روحب هللادبع .4

 يف هãرشنو ،انل هولقن يذلا ربخلا صوصخب -لبق نم- 210 ةبيتكلا هترشن
 رتفح وربخأ :-هللا هظفح- يلخدملا عيبر خيشلا لوق وهو :لصاوتلا تاحفص
  .Jَّا يـــف هـــُّبحأ ين¾

 !ببسلا ام هللاو ملعأ الو تاقثلا نم دحاو نم رثكأ ةداهشب

 دق ايبادجإ ةنيدم نم يرخافلا فويعم دمح ãأ :يسلبارطلا وب دمحم دمح .5
 ةقيربلا ةهبج يف هب تيقتلا امدنع اtيصخش يرارجلا ركبوب لضافلا خألا ينربخأ
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 نيسلجم ةنيدملا يف كلانه لصحو ةرمعلا يف ناك هنأ جراوخلا لاتقل ىتأ امدنع
 سل¡ا يف خيشلا لاق دقو صاخ رخآو ماع امهدحأ يلخدملا عيبر ةمالعلا عم
 يف ناك نم ربخأ دقو ،هللا يف هبحأ ينأ هوربخأو رتفحل يمالس اوغّلب :صاخلا
 ام ىلع هللاو ،كلذب ينربخأ وهو ربخل� يرارجلا ركب وبأ اوربخأ صاخلا سل¡ا
 .ديهش لوقأ
 دمحمو ،يزعلبلا يتاوتلا ينربخأ ãأو تقدص معن :بيغلوب روحبا هللادبع .6

 .كلذب -ديلولا نب دلاخ ةيرس رمآ- يناجرفلا هللا فلخ
 كلذ عمو ،كلذ اوتبثأ يطيعسلا ارودقك مهريغو :بيغلوب روحبا هللادبع .7

 .ىفن دحاولادبع
 مالكلا سفن هللا فلخ دمحم خألا يل لقن دقف معن :يطيعسلا كلاموبأ .8

 .صاخ سلجم امهدحأ نيسلجم كانه ناك هن¾ ،فويعم دمح خألا هلاق يذلا
 عيبر خيشلا مالك فذحت نأ كªإ مث كªإ مث كªإ :حلاص لآ بيعش نبا .9

 .دحاولا دبع :عيبر خيشلا نيبو مهنيب لاحأ ةوخإلا نم مك هنأل ؛عجارتتو
 الف ،كباجأو هللا هظفح اًعيبر خيشلا تلأس تنأ :يبيللا يلع دقاو وبأ .10
 دحاولا دبع خيشلاف ،رشنل� هنذأتست ىتح يلخدملا دحاولا دبع خيشلل لخد
 يفلس ملع بلاط وهف ،خياشملا ةبترمل يقتري الو ةيعجرمب سيل يلخدملا
 !ملظلا نم اذهف مهبتارم قوف سانلا اوعفرت الو ،كلذ هبسح بيطخو
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 رتفحو شيجلا ديؤي عيبر خيشلل مالك علطي ام لك :يكربلا ريشب نب يلع .11
 .بيرغ رمأ !ةَّلع نيتس نوجرخي
 مامإلا مالك يمريو ،دحاولادبع خيشلا مالكب ذخؤي :يبيللا ىلع دقاو وبأ .12
 !ةبعكلا برو تلُزه !؟عيبر
13. Sid Ali Sid Ali : بابشلل يغبني يريفظلا هللا دبعو دحاولا دبع 
 .ءاملعلل مهلاح نييبت مث ،ةوخألا ةداهش دعب مهنم رذح ىلع اونوكي نأ
 امب روشنملا حسمت ال ...يودهملا جرف طسوتملا ضيبألا يرمحلا ةفيذحوبأ .14
 عيبر لبجلا نأ ماد ام اًدحأ نذأتست ال نأ حيحصلاو رشنل� كل نذأ لبجلا نأ
 يداه نب دمحم خيشلا ىلإ اوبهذت نأ دب ال جرف يخأ ª ...كل نذأ يلخدملا
 عيبر خيشلل نيبتي ىتح ايبيل ىلإ اوعجرت ال .. يلخدملا دحاولادبع نع هوربختو
 !ثدحي ام
 ãرأف ثبثي ام كدنع ماد ام يخأ ª يودهملا جرف :يصالجلا يقفلا نميأ .15
 بجعتم هللاو !!نايبب ديدهتلل لصوو ريطخ همالك نأ دقتعأو ،كيف هللا كر�
 .ةيفاعلا هللا لأسن ... اًريثك عوضوملا اذهل
 جرف يخأ ª يداه نب دمحم خيشلا ىلإ اوبهذا :يفلسلا هللا دبعوبأ .16
 .ملعي مزال ديبع خيشلا ىتح ..يودهملا
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 يلخدملا دحاولادبع ضقانتو بارطضا ءالجب نيبت تاقيلعتلاو رابخألا هذهو :تلق
 نمأ سمت ةريطخ رومأ يف هلخدتو ،ءاملعلا ىواتفب هبعالت رهظتو ،-هللا هاده–
 .ةقفاعَّصلل يرسلا ميظنتلا نوكّرحي يذلا نم هيلع يلمُأ امب وأ هاو� ةيمالسإلا دالبلا

 لبق اًميدق هيلع هؤانثو ،يودهملا جرف خألا قح يف اًضيأ ةريود وب دمح ةداهش كيلإو
 يودهملا جرف :لسعلا رجî لسعلا" :ناونعب ًالاقم بتك ثيح ؛ةقفاعصلا هدّنجي نأ
 :2017 ربوتكا 23 خيراتب رشنو ،"ةريمخ جرفب فورعملا

 ،ةنس 17 نم رثكأ نم هفرعأ )ةريمخ( يودهملا جرف يبلق ىلإ بيرقلا بيبحلا يخأ"
 ملحو ةمكح بحاص ،فلسلا جهنم ىلع تبå خأ ،ةنسلا الإ هنع تفرع ام
 هربص هنع ملعأ ،هناوخإ ىلع هربص هنع ملعأ ،هللا ىلإ هتوعد يف هربص هنع ملعأ ،ةيورو
 ،نيحلصملاو حلصلا بحي ،سانلل ريخلا هبحو هددوت هنع ملعأ ،ىذأ نم هقحلي امع
 فلأ ،هظافلأ يف صيرح همالك يف بدؤم ..هللا نيد ةمدخل هرجتمو هتيب حتف كلذل
 جراوخلا ىلع هبرح يف يبيللا يبرعلا شيجلا ةدناسم يف هدوهج ..هوبحأو هوفلأو سانلا
 هتعمسبو هدالو¾و هلامبو هسفنب جراوخلا دهاج ..ركذت نأ نم رهشأ موي لوأ نم
 ةيمسرلا تاونقلاو تاقثلا رابخأ ىلع ةدمتعم كوبسيف يف هتحفص ..هتحفصبو
 دلبلا بحي ..اهرابخ¾ يبيللا شيجلا ةرصن يف تاحفصلا قدصأ نم يهف ..ةقثوملا
 ةماعلا ةدايقلا تباصأ ..رارقتسالاو نادلبلا ءادعأ هل داك ىتح ؛اًرا¹ ًاليل اهنع بذيو
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 ،هركشن نأ انب يرحف ؛تاعزانملا ضف ةنجل سيئر هتراتخا ذإ هيف تسرفتو شيجلل
 .سانلا ركشي ال نم هللا ركشي ال هنإف ،هيلع ينثن نأ انب يرحو

 ىلع هيكزأ الو هبيسح هللاو كلذك هبسحأ ،هودع هللا داكو ءوس لك نم هللا هظفح
 ـها.)1("هللا

 دهش اذكهو ..قح هجو ريغب هاذأ يذلا هودع ديكي نأ هللا لأسن ..نيمآ :تلق
 ،-هللا هقّفو– يودهملا ةريمخ جرف لضافلا خألا ةلادعو ةنامأ ىلع اهلهأ نم دهاش
 يذلا دحاولادبع لوق وه امف ،تاقثلا رابخأ الإ هتحفص يف لقني ال هنأ دهش لب

 !؟ٍّقح هجو ريغب هاذأو هبراحو هتهازن يف كّكش

ü يلخدملا دحاولادبع ىعسي اذامل :هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو 

 عيبر خيشلا ىواتف ءافخإو لاطبإ يف ايبيل ةقفاعص نم مh{ذأو هتباصعو

 يتلاو ،رتفح مساقلs ةفيلخ ريشملا ةدايقب يبيللا شيجلا ةرصانم يف يلخدملا

 ؟نورخآلا ةوخألاو يودهملا  جرف خألا اهلقن

																																																	

 يتلاقم نع عجارتم ãأف" :هل ةديرغت يف لاقف ،اذه هلاقم نم ةريودوب أربت ،ةيرسلا ىروشلا سلاجم رمأ حضف هيف يذلا سل¡ا رشنب جرف خألا ماق املو )1(
 ."!نوعجار هيلإ ãإو & ãإو ،يتفحص نم اهتفذح دقو ،"لسعلا رجî لسعلا"
  !تلسناو اهئادب ينتمر :لاقي امكو !؟هناوخإ ملظو ّريغت دق اًجرف ن¾ هعجارت ةريودوب لَّلع دقو :تلق
 !ءادتبا هيف هل ةجاح الو ،ةريودوب ءانث نع ٌّينغ اًجرف خألا نإف ناك امهمو
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 يف -اهيف أطخأ يتلاو– يرباجلا ديبع خيشلا ىوتف اوضراعي مل هسفن تقولا يفو

 خيشلا راكنإ رشنب اونتعي ملو ؟ةيناوخإلا جارسلا ةموكح عم نيلتاقملا ةدناسم

 !؟ديبع خيشلا ىوتف عيبر

 !ءالقعلا دنع ةمولعم ةباجإلاو

 موجه لوح يلخدملا دحاولادبع عم مت يذلا لاصتالا رمأ حضف -اًضيأ– مت دقو
 يزاغنب ةنيدم ىلع ةيناوخإلا ينªرغلا ªارس ناودع دصل يبيللا شيجلا يف عافدلا ªارس

 شيجلل دناسملا يفلسلا بابشلا نم دحاولادبع بلط ثيح ،م ٢٠١٦ ماع يف

 يك ؛مهدحأ اورِّمÓ نأ ىلع مهَّثح امك ،شيجلا يف مÒدايق نع اوقشني نÑ يبيللا

 !!هتدايقو شيجلا نع كلذب نيلقتسم فلخلا نم جراوخلا اولتاقي

 هذه تءاج نيح يلخدملا دحاولادبعب ايبيل يف فاقوألا نم ةوخألا دحأ لصتا دقف
 دقف اًعيبر خيشلا ملكن نأ ديرن :هل لاقو ،-هللا هظفح- عيبر خيشلا نم ىوتفلا

 يزاغنب ىلع لصاحلا موجهلا دض يبيللا شيجلا عم لاتقلا لوح خيشلا ىوتفب انعمس
  ؟ينªرغلا ªارس نم

 نم اًريثك نأل ؛ىوتفلا هذه حضوأ نأ ينفَّلك دق اًعيبر خيشلا نإ :دحاولا دبع هل لاقف
 مهنمو ىرقلاو ندملا يف عراوشلا قلغي نم مهنم جرخف ،ًأطخ ىوتفلا مهف دق بابشلا
 ،ىوتفلا هذه َّنيبأ نأ ينفلك خيشلاو ،هلك حيحص ريغ اذهو ،شيجلا عم لتاقي نم
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 مامضنالا نود مكضعب عم نولتاقتو ،مكيلع اًدحأ اورِّم§و  نوعمتجت مكنأ وهو

 !شيجلا ىلا

 يهو ،ةيركسع ةسسؤمو ةمئاق ةلود ãدنع ةيقرشلا ةقطنملا يف نحن :لصتملا لاقف
 ...و داتعلاو حالسل� نيلتاقملا معدتو جراوخلا لتاقت

 شيجلا نأ ملعت امك كنأل ؛شيجلا تحت اومضنت ال :اًعطاقم دحاولا دبع لاقف

 .ىوتفلا حاضي© ينفَّلك خيشلاو ..ةيطارقميد ةيار تحت لتاقي

 حاضي( هفلك اًعيبر خيشلا نأ ىلع دكؤي وهو ،ىهتناو لصتملا نيبو هنيب مالكلا لاطو
 امنإو ،لاتقلا يف يبيللا شيجلا ةيار تحت يفلسلا بابشلا لوخد مدع ىلعو ،ةلأسملا
 .مهسفن¾ نولتاقي

 ىلع هللاو ..لصتملا خألاو ،يوزلا ديعسو ،فدرد نب رمع :ةرشابم لاصتالا عمسو
 .ديهش لوقن ام

 ةدحاولا ةعاسلا ةبارق اذ� ãربخأ امك لصتملا خأل� دحاولادبع لصتا اهدعبو

 ربخت الو كنيبو ينيب هب كتربخأ يذلا مالكلا اذه :هل لوقي هب ذإو !ًاليل فصنلاو

 .لكاشم ديرن الو ،اًدحأ هب

 م 10/7/2016 قفاوملا /1437 لاوش 5 موي يف لاصتالا اذه ناكو
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 ؛عيبر خيشلا ىلع بذكي دحاولادبع نأ ىلع ةنّيب يليللا لاصتالا اذهو :تلق
 ،هيلإ عيبر خيشلا ىلع هنم تايتفالا اذه لصو اذإ هرمأ حضتفي نأ يشخ هنإ ثيح
 خألا عم عنص امك ،هنيبو هنيب اtرس همالك يقبي نأ لصتملا خألا نم بلط مث نمو
 .ةريمخ جرف

 عم ،ريطخلا نأشلا اذه يف همس� مّلكتي هنأ عيبر خيشلا ىلع دحاولادبع ةأرج نمو
 نب عيبر ةمالعلا نم ةحيصن" :ناونعب ةليلق مª¾ اذه قبس يذلا خيشلا لاقمب هملع
 نم اهريغو ايبيل يف ،ةصاخ نييفلسلاو اًمومع نيملسملل هللا هظفح يلخدملا يداه
 :هُّصن اذهو ،"ـه1437 ناضمر 28 دحألا ةليل كلذو ،ةيمالسإلا دالبلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ،& دمحلاو ،هللا مسب"

 ،نميلاو ،ةيدوعسلا يف ،اًصوصخ نييفلسلاو اًمومع نيملسملاو يسفن يصوأف ،دعبو
 زع هللا ىوقتب نيملسملا دالب نم اهريغو ناتسك�و ،دنهلاو ،رئازجلاو ،برغملاو ،ايبيلو
 ىلع ،هج¹و ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا قيرط اومزتلي نأو ،نلعلاو رِّسلا يف لجو
 .ةمألا فلس مهف
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 تافالخلا اوحرطي نأو ،مهنيب اميف اوحماستيو ،اوفلآتي نأ اًعيمج نييفلسلا حصنأو
 نإف ؛اهيلإ يدؤي ام لك كرتو ،قاقشلاو ةقرفلاو فالخلا بابسأ نع اودعتبيو اًبناج
 لوقي ،ةيفلسلا ةوعدلا بارخو رامدل اًببس نوكيو يفلسلا فصلا فِعضُي فالخلا

 مدعب هبقعأو ماصتعال� هللا رمأف )اوُقَّرَفَـت َالَو اًعيَِمج Jَِّا ِلْبَِحب اوُمِصَتْعاَو( :ىلاعت هللا
 .قرفتلا

 اوعمتجي نأو ،ا�ابسأو تافالخلا لك اوكرتيو لجو زع هللا اوقتي نأ نييفلسلا لك ىلعف
 }ْمُكُحيِر َبَهْذَتَو اوُلَشْفَـتَـف اوُعَزاَنَـت َالَو{ :لجو زع هللا لاق ،اًدحاو اtفص اونوكيو
 .ةوقلا باهذ :يأ ،حيرلا باهذو لشفلا ىلإ يدؤي عازنلاف

 مهف ىلع -ً�ابشو ً�الطو َخياشم- ىلاعتو كرابت هللا ىلإ اوعدي نأ نييفلسلا ىلعو

 ناوخإلا نم هتيامحو ىلاعت هللا نيدل ةرصنلا ايبيل يف نييفلسلا ىلعو ..ةمألا فلس

 تماق ذنم مالسإلا ىلع قرِفلا رطخأ نوملسملا ناوخإلاف ؛مهريغو نيملسملا

 ةدحو مهدنع ؛ضفاورلا دعب قرفلا بذكأ نم مهو ،نيملسملا ناوخإلا ةوعد

 .ةيناملع مهدنعو ،دوجولا ةدحوو ،نÕدأ

 ةديقعلا يف ال ةيمالسإلا ةعيرشلا اوقبطي ملف ،نادلبلا نم ددع يف ٌلود مهل تماق دقو
 ال نيذلا ماكحلا نورفكيو مðوعد تأشن ذنم اهلوح نوندندي يتلا ةيمكاحلا يف الو
 .ا¹َوُمِّكَُحي
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 يناوخإلا ينÕرغلا قداصلs ىَّمسملا دده دقو ،يزاغنب ىلع ناوخإلا مجه اذإو

 ،ىربكلا تالالضلs ةئيلملا هبتك ةءارق ىلإ بابشلل هجوملاو بطق ديسب زتعملا
 ةباحصلا ضعب يفو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم هميلكو هللا لوسر يف هنعط :اهنمو
 يزاغنب ددهي ينªرغلا اذه ،تافصلا ليطعتو ،دوجولا ةدحوب لوقلاو ،ماركلا

 اوفتلي نأ نييفلسلا ىلعف ،نييفلسلا ةبراحم لجأ نم الإ ا�راحي ال وهو ،برحل�

 .يزاغنب نم ناوخإلا اونِّكُمي الو ،نيسلفملا ناوخإلا ناودع ِّدصل

 ،ىراصنلاو دوهيلا نم نييفلسلا ىلع دشأ مهو مالسإلا سابل نوسبلي ناوخإلا
 بازحألا دشأ مهو ،نيملسملا ناوخإلا لئاصف نم ليصف مهو ،ناريإ يف تبرت شعاد
 .م¹ولتقيو م¹ورِّفكي نييفلسلا ىلع

 .هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

 .)ـه1437 ناضمر 28( يلخدملا يداه نب عيبر :هبتك

 رمألا ةالو ىلعو لب– عيبر ةمالعلا ىلع دحاولادبع بذكل رخآ لاثم كيلإو :تلق
 :-رارشألا ّرش هللا اهافك ةيدوعسلا ةلودلا يف

 هنع رشن اميف -هللا ءاش نإ سانلا قدصأ نم وهو– عيبر ةمالعلا انخيش حّرص دقف
 ايبيل يف لاتقلا يف هيواتف نأش يف يلج حضاو حيرصتب )16/6/1440( خيراتب

 :لاق ثيح
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 يف الو ،ايبيل يف مالكلا نم ينعنمت مل -اهدَّيأو هللا اهقّفو– ةيدوعسلا ةلودلا نإ"
 لهأ يف يمالك نودّيؤي نادلبلا ةفاك يف ةنسلا ءاملعو ،نادلبلا نم اهريغ
 ."ٌّقح هنأل ؛مهريغو جراوخلا نم لالضلا
 هنأ دحاولادبع نع روشنملا مالكلا نأشب هيلإ هجّوملا لاؤسلا نع هتباجإ يف كلذو
 خيشلا ؛ايبيل يف ةيضق يأ يف يتفي -اذك– عيبر خيشلا يغبت ام ةلودلا" :لاق
 ."مّلكتي نأ هنم نوغبي ام رمأ ةالو هدنعو كلم هدنع عيبر
 ةيلاكشإ هيف !يعم اولصاوت اولصتا رابك {دنع ةلودلا نم نيلوئسم نآلا" :هلوقو
 ."عيبر خيشلا ىلعو ّيلع
 -هللا هظفح– يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش نم يلج حضاو بيذكت اذهو :تلق
 !ةريطخلا ªاضقلا هذ� هترمزو دحاولادبع بعالتل يلج جذومنو ،دحاولادبعل
 ةالغ ةقيرط ىلع– ىعس هنأ الإ عيبر ةمالعلا ىلع دحاولادبع بذك حوضو مغرو
 الإ ليخت ال توبكنعلا طويخ نم ىهوأ يه– ةيهاو اًراذعأ هسفنل لوأتي نأ -ةلّوؤملا
 دعب ةرشابم هرشن روشنم يف لاقف ،بذكي مل هنأ رهظيل -اًئيش يردي ال نَم ىلع
 :هل عيبر ةمالعلا بيذكت
 ؛-هاعرو هللا هظفح- عيبر مامإلا يدلاوو يخيش مالكو يمالك نيب ضراعت الف"
 خيشلا تعنم ةلودلا نإ :لقأ مل ãأف ؛-هللا ءاش نإ- قح يمالكو ،قح همالكف
 ! ...اًعيبر
 .لمç نمل رهاظ قرفلاو ،هوحنو ذبحت ال وأ )ديرت ال( ينعي ... ىغبت ام :تلق امنإو
 ملعي ام لك سيلو- نيعم ببسلو نيعم تقو يف -هلضفت ال وأ- كلذ ديرت ال دق
 -لاقي
 .نتفلاو شيوشتلا لهأ بِذكي امك هعنم اذه ينعي ال نكلو
 يذلا يفلسلا جهنملا عم قفتم لزاونلا نع همالك لك يف عيبر ةمالعلا نم ردصي امو
- ينابلألا ةمالعلاو نيميثع نبا ةمالعلاو ز� نبا مامإلا ةحامسك رباكألا هب يتفي
 عم ةكراشملا مدعو ،نتفلا نكامأ يف لاتقلا كرت نم ةكلمملا هيلع ريستو -هللا مهمحر
 .سفنلا نع عافدلاو ،ةفرحنملا بازحألا
 .ملاع الو مكاح هيلع فلتخي ال امم كلذ وحنو
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 ىلإ ليحيو ،هناوخإ رواشيو ،ملعب الإ ملكتي ال -هللا هظفح- عيبر مامإلا انخيشو
 .ءاملعلا رابك
 ،-هللا مهمحر- مهريغو ينابلألاو ز� نباك هخياشم ةايح يف -هللا هظفح- ىتفأ دقو
 -مهيف هللا كر�- )ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا( ةَّنُّسلاو ديحوتلا ةلود يف ãرمأ ةالوو وهو
 يتلا بورحلا اهنم ،ةريثك رومأ يفو ،ناكم يأ يف لطابلا درو قحلا دييç يف ةدحاو دي

 دنع يوقلا رثألا هل -هللا هظفح- همالكو ،اهريغو نميلاو جيلخلاو رئازجلا يف تلصح
 .نييفلسلا
 .هلهأو لطابلا رحديو ،هلهأو قحلا رصني نأ -ىلاعت- هللا لأسأ
 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم ىلع كر�و ملسو هللا ىلصو
 .")ه 18/6/1440( يلخدملا يداه نب دحاولا دبع/ هبتك
 ال ٌّقح يداه نب عيبر ةمالعلا ãدلاو نع عافدلا يف دحاولادبع مالك امأ :تلق
 .بير
 !بيبّللا رهاملا ىلع ىفخي ال رهاظ بعالت وهف رخآلا همالك امأو

ü بعالتلاو ركملا اذه نايب كيلإو: 
 اولعفي نل يداه نب عيبر ةمالعلا عم لصاوتلا اودارأ اذإ ةلودلا يف نولوئسملا :ًالوأ
 دحاولادبع مايقف ،مهلاثم¾ قيلي ال اذهف ،هدنع ريغص بلاط ىلع لاصتال� كلذ
 هذه لثم يف هعم نولصاوتيو هنوفرعي ةلودلا يف نيلوئسملا ن¾ رهاظتل� هسفن ميظعتب
  !ةهافسلا هذ� اوسيل ةلودلا يف نيلوئسملا نإف !فوشكم بذك ةريطخلا رومألا
 يتفي -اذك– عيبر خيشلا يغبت ام ةلودلا" :قباسلا همالك دحاولادبع ليوç :اًين�و
 نيعم تقو يف -هلضفت ال وأ- كلذ ديرت ال" :هانعم ن¾ ،"ايبيل يف ةيضق يأ يف
 اًيفن– ىفن همالك لصأ يف هنإ ثيح ؛ةرابعلا لصأ عم رهاظ ضقانت ،"نيعم ببسلو
�ît- ةغيصب اذك– ايبيل يف ةيضق يأ يف يتفي نأ عيبر خيشلا نم ةلودلا ةدارإ 
 دّيقم اذه نأ هاوعد عم ،مومعلا ةغيصب دكؤملا يفنلا اذه ميقتسي فيكف ،-مومعلا
 !؟ّنيعم ببسلو ّنيعم تقوب
 لبق يأ– )16/6/1440( خيراتب روشنملا ريخألا عيبر خيشلا حيرصت نإ :اًثل�و
 هتعنم ةلودلا نأ -هيف ءانثتسا ال �ît اًيفن– ىفن هنأ هيف -نيمويب دحاولادبع راذتعا
 اهريغ يف الو ،ايبيل يف مالكلا نم ينعنمت مل" :-هللا هظفح– لاقف ،ايبيل يف مالكلا نم
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 ببسل وأ ّنيعم تقو يف ãًايحأ يتفي َّالأ هنم ديرت ام ةلودلا نإ لقي ملو ،"نادلبلا نم
 :-ٌّرم امهالحأو ،امهل ثلå ال- نيرمأ دحأ ىلع لدي اذهف ،ّنيعم
 ،عيبر خيشلا نع هيلع نيلوئسملا نم لاصتالا اذه متك دحاولادبع نأ :لوألا رمألا
 ªاضق يف يتفي نأ هنم ديرت ال ةلودلا نأ مهملا رمألا اذ� هغيلبت يف ةنامألا ِدؤي ملف
 !-يعّدي امك– دحاولادبع هب اوغلبأ ّنيعم تقو يف ايبيل
 ةلودلا يف نيلوئسملا نم دحأ هيلع لصتي ملف ،بذكي دحاولادبع نأ :يناثلا رمألاو
 !-رهاظلا وه اذهو–
 ليذختب ايبيل يف جراوخلا لاتق ىواتفب ةقفاعَّصلاو دحاولادبع بعالتي اذكهو

 نأ نم ًالدب ،جراوخلا دض هلاتق يف يبيللا شيجلا ةدناسمو ةرصن نع بابشلا

 دض يعرشلا داهجلا اذهل ءاملعلا نم هريغو ،يداه نب عيبر ةمالعلا دييأتب اوحرفي

 .هرشن ىلإ نوعسيو ،جراوخلا

 كانه ءاتفإلل ةماعلا ةئيهلا عم يبيللا قرشلا فاقوأل ةماعلا ةئيهلا تماق لهف

sداهج ديي§ يف -هللا هظفح– يداه نب عيبر ةمالعلا ىواتف رشنو قيثوتل يعسل 

 !؟جراوخلا دض يبيللا شيجلاو رتفح مساقلs ةفيلخ ريشملا

 ةفيلخ ريشملا ماعلا دئاقلا لَبِق نم مهل نيكمتلا بابسأ لك رفوت مغر اذهو

sناعتسملا هللاو ..نالذخلاو يزخلا هنكل ،رتفح مساقل!! 

 تايشيلملا شاعنإ يف ىرخأ ىواتف رادصتسا ىلإ ةقفاعصلا ىعس رخآلا بناجلا يفو
 .ةيناوخإلا ةيبزحلا
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 يناوخإ يريفكت– يفخ يسايس حانج ةقفاعصلل نوكي نأ دعبتسن ال نحن كلذلو

 .يوعدلا مهحانج كّرحي يذلا وه -يرورس

 لوأ يف ديبع خيشلا نم ىواتف رادصتس� -ãركذ امك– ةقفاعصلا ءالؤه ماق دقف
 .ترس لاتق يف ةيناوخإلا تايشيليملا تمدخ رمألا
 .نومر¡ا هرك ولو ،نينمؤملا هدابع رصãو هرون متم هللا نكل

 ثيح ،يرسلا ميظنتلا اذه ةروطخ دكؤت يودهملا جرف خألا نم ةمهم ةداهش هذهو
 :لاق

 هظفح عيبرلا ةمالعلا مهنم ءاملعلا ضعب ةرªزب انمقو ةرمع يف انك 2017 ماع يف"
 ةمالعلاو ،نيدلا يحم نمحرلادبع ةمالعلاو ،هللا هظفح يداه نب دمحم ةمالعلاو هللا
 اًضيأ كانه ناك ملعلا لهأ ضعبب انتاءاقلو انتارªز نمض نم ناكو ،سابعلا هللا يصو
 ،ةيوبنلا ةنيدملا يف هتيب يف هãرزو ،يلخدملا عيبر نب دمحم روتكدلا خيشلا عم ءاقل
 دوليم ديقعلا يتقفرب ناكو ،اًماع نيعبسلا براقي عيبرلا ةمالعلا نب دمحم خيشلا رمعو
 يثغربلا معنم خألاو ،يزاغنب نم ةيبيللا ةصاخلا تاوقلا مس� يمسرلا قطانلا ،يوزلا
 ،لوقأ امب نودهشي ءالؤهو ،ناطلس نم يطيعسلا رينم خألاو ،ةركوت نم ،لشألا
 يذلا حيحصلا ريغلا عقاولاو ،اهل ثدحي امو ايبيل ãدالب عقاو يف خيشلا عم انثدحتو
 هنأو ،يلخدملا دحاولادبع نم ثدحي ام هل انلقنو ،نيلِّذخملا ضعب نم ءاملعلل لقُن
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 انل لاقف ،عيبر خيشلل انترªز لبق مالكلاو لاؤسلا نم ىتح انعنم 2016 ماع يف
 :عيبر نب دمحم خيشلا

 نم الإ لِخْدُي ال دحاولادبع نأ هل اونيبتو عيبر خيشلل ،اوبهذت نأ مكيلع بجي"

 ."ديري

 :دمحم خيشلا  لاقو ،نوديري نم الإ نولخدي الو ،ءالؤ� طاحم اًعيبر خيشلا نأ ركذو
ª لاقو ،هترضم نم هتحلصم عيبر خيشلا فرعي الأ ،دحاولادبع: 

 ةيكزت  يأ -هللا هظفح- عيبر خيشلا نم جرخت نأ ديري ال دحاولا دبع نإ"

 ."شيجلل

 طورش لثم ،-هللا هظفح- عيبر خيشلا ىلع عضوت يتلا طورشلا نأ ركذو

 !!طورشب الإ ،رازُي ال ،نوجسملا

 نأل ؛روهشب ةقفاعصلا عوضوم لبق اذهو ،ةنتفلا ةفاخم اذه رشن نم انعنم يذلاو
 ىلع اًريطخ حبصأ نآلا رمألا نكلو ،م26/3/2017 يف تناك هذه انتسلج
 ىلع اًريطخو ،نيملسملا دالبو ãدالب يلع اًريطخو عيبر خيشلا ىلع اًريطخو ،ةوعدلا
 الو ،اوتكسا انل لقي ملو ،"عيبر خيشلل اذه اولوق" :دمحم خيشلا انل لاق لب ،ءاملعلا
 ."كلذب خيشلل اوحِّرصُت نأ بجي" :لاق لب اوملكتت
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 يعمو ،ديهش لوقأ ام ىلع هللاو ،بابشلا نم عمج روضحب ملكت دّمحم خيشلاو
 يأ عيطتسيو ةدوجوم مهنكامأو فتاوه ماقرأو ،تاحفص مهلو ،ءايحأ مهو يقافر
 ."مهيلإ لوصولا ملاعلا يف دحأ

 ."يداليم 8/2/2019 خيراتب ةعمجلا موي يف يودهملا جرف" :هبتك

 ريشملا هدئاقو يبيللا شيجلا نم نامرُد قراط باطخلا يبأ فقوم :اًثل� •

 :رتفح مساقلs ةفيلخ

 نم نيدهاجملل ليذختلا رمأ يف ايبيل ةقفاعص رطخأ نامرد قراط باطخلا وبأ
 هلو ،رتفح مساقل� ةفيلخ ريشملا كَّنحملا هدئاق يف يفخلا نعطلاو ،يبيللا شيجلا
 :ـب ايبيل يف نييفلسلا دنع بَّقلي اذهل ؛اtدج ةركام بيلاسأ

 -ةقفاعّصلا بلعث وهو– "ايبيل تافرع"

 :ركملا اذه ىلع نهربت يتلا ةيزخملا هفقاوم مكيلإو

 هزمغ عم ،جراوخلل يبيللا شيجلا لاتق يف عيبر خيشلا ىوتف طابحإ ىلإ هيعس :ًالوأ
 له مهضعب هلأس امدنعف ،سيسخ ركام بولس¾ رتفح مساقل� ةفيلخ ريشملا يف
 ؟هوحصãو رتفح لوح اوفتلا عيبر خيشلا لاق
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 قبَّطي هل لقو ،هيلع لخدا" :هل لاق اًعيبر خيشلا نأ اًيعدم ركام بولس¾ باجأ

 ىلع عيبر خيشلا َّثح -ةباجإلا يف ركملا اذh– ىفنو ،"ةيمالسإلا ةعيرشلا

 اذه يف عيبر خيشلا نع لقني امب هملع عم ،هديي§و ريشملا لوح فافتلالا

 لوح فافتلالا هنم مزلي يذلاو ،ناملربلا ةيالو داقتعا هنع ركذُي هنأ عمو ،بابلا
 .اًسأر كلذب عفري مل هنكل ،رتفح مساقل� ةفيلخ ريشملا ةدايقب شيجلا

 ريشملل ةحيصنلا -اذه َّحص نإ– هل ركذ امنإ اًعيبر خيشلا نأ -هللا كاعر– هبتناو
 ،كلذ عاطتسا نإ– اtرس ريشملا نيبو هنيب اميف ،هللا عرش قيبطتب رتفح مساقل� ةفيلخ
 !!! ألملا ىلع ال ،ةيفلسلا ةقيرطلا يه امك ،ةبتاكمل� وأ

 راكنإلاو نعطلا نم همالك يف ام بيبَّللا ىلع ىفخي الو ،باوجلا يف هثبخ ىلإ رظناف
 برغتست الف ،هسيبلتو هركم دكؤي اذه هعينص نكل ،ةيعرشلا ةقيرطلل فلاخملا ينلعلا
 عم جراوخلل شيجلا لاتقل هدييç يف عيبر خيشلا نع -ةدحاو ىوتف ولو- لقني مل هنأ
 .اًرارم عيبر خيشلا ىلع دّدرتي هنأ

 لخدتي نأ لواح -ريبك رود اهيف شيجلل ناكو- هتاربص برح تناك امل :اًين�
 ضعب فعضأ امم ؛ةريخذلا ذافن اًيعدم شعاودلا عم حلصلل ىعسيو لاتقلا فقويو
 تناك ةبلغلا -دمحلا &و– نكل ،جراوخلا دض شيجلا ةرصانم نع يفلسلا بابشلا
 مªأ دعب ةتاربص ريرحت مت لعفل�و ،ةريخذلا ريفوت متو ،هل ةدناسملا ةوقلاو شيجلل
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 ملعلا ةبلط ضعب دنع ةّصاخ نامرصو ،هتاربص ةنيدم يف فورعم رمألا اذهو ؛ةليلق
 .كانه

 لاتق دييç هيف ãايب فاقوألل ةماعلا ةئيهلا تردصأ برحلا ءانثأ هنأ كلذ دكؤيو
 :لاقو اًركنتسم مهيلع لصتاو ،باطخلا وبأ جعزناف ،ةتاربص يف جراوخلل يبيللا شيجلا
 ةوخألا ضعبل يمامعلا تاحرف هلقن اذهو ،"؟ãًايب اوردصتو اوتفت نأ مكل لاق نم"
 .ةقفاعصلا لَبِق نم دَّنُجي نأ لبق

 يليوجا لوخدل دهمف ،يفاذقلا مالزأ مهيمسي نم لاتقب ةنافشرو يف ىتفأ :اًثل�
 وحن نآلا شيجلا مدقت قيعيل ةنافشرو نم يليوجا نكمتو ءامدلا تكفسو يناوخإلا

 . سلبارط

 عم نواعتلاو حالسلا ذخأ مكح نع يبيللا بونجلا يف بابشلا ضعب هاتفتسا :اًعبار
 ىلع متبسُح دق نونوكت حالسلا متذخأ اذإ :مهل لاقف ةدايقلل عباتلا 12 ءاوللا

 -جراوخلا دض ريشملا ةدايقب يبيللا شيجلا ىلع متبسُح يأ- فرط نود فرط
 جراوخلا دض شيجلا ةدناسم رورغملا ملاعتملا اذه لعجف !!ةنتفلا يف متلخد دق نونوكتو
 !!ةنتفلا يف ًالوخد

 ديبع خيشلل اtدن هسفن ربتعي نأ رورغملا ملاعتملا اذه ىلع بيرغب كلذ سيل :اًسماخ
 هاوتف يف يرباجلا ديبع خيشلا تفلاخ ينإ :ًالئاق حجبت ثيح ،-هللا هظفح– يرباجلا
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 بلعث– هبحاص هربخأ امك ،ةتارصم له¾ ةصاخ ىوتف ا¹إ :لاق مث ،ترس يف
 -هللا هظفح- ديبع خيشلا نم ىوتف تجرخ ىتح اوثبل امف ،تافرع -ةقفاعَّصلا
 مأ نامرد :امهيف بذاكلا نم ىرت ايف ،- ةصاخ تسيلو ةماع ىوتفلا ن¾ ديفت
 !؟نييفلسلا ىلعو ءاملعلا ىلع كرتشملا بذكلا هنأ مأ !؟تافرع

 ِيف ِيتَّلا ُبوُلُقْلا ىَمْعَـت نِكَلَو ُراَصْبألا ىَمْعَـت َال{ ا¹أ مأ ،راصبألا يلوأ ª اوربتعاف

 !؟ }ِروُدُّصلا

 بابشلا طبر عم ،ءاملعلا مالك ىلع شيوشتلاو سيبلتلا ىلإ -هللا كاعر- رظناف
 ةرîو ،اهئافخ( ةرî ءاملعلا ىواتف قاهزإو ،اهريغ نع ًالضف لزاونلا يف م� يفلسلا
 كلذل ،ءاملعل� اًرتست اذه لك نولعفيو ،كلذ وحنو ،اهفيرحتب ةرîو ،اهصيصختب

 رتستي يذلا ريغصلا ميئللا رجاتلا وه قوفعُّصلا نأل ؛"ةقفاعص" :مهنع لاقُي نأ َّقُح
 ال يتلا ةميظعلا بساكملا هسفنل قِّقحيل همس� لمعيو ،قومرملا ريبكلا رجاتل�
  !!اهقحتسي

 ينثي لب ،يناوخإلا يليوجا عم ةيدو ةقالع هطبرت نامرد قراط باطخلا وبأ :اًسداس
 نأ لبق يمامعلا تاحرف كلذك هلقنو ،كانه نييفلسلا نيب ضيفتسم اذهو ،هيلع
 .ةقفاعصلا لبق نم دَّنُجي
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 نم لاملا هذخأ تبث دق هنأ ملعلا عم ،هيلع يليوجا نم لاومألا قادغإ تبث دقو
 يتلا تاهجلا اهّلعلو ،اًضيأ هتمعد امبر ىرخأ تاهج كانهو ،اًضيأ يبيللا شيجلا ةهج
 !"يملاعلا ةقفاعصلا ميظنت" كّرحت يتلا يه

 لواح ،ريشملا ةدايقب يبيللا شيجلا دييأتل ãًايب اوردصي نأ ناتنزلا لئابق ضعب دارأ املو
 نايبلا جرخ كلذ عمو ،شيجلل دِّيؤملا نايبلا اذه رادصإ عنمي نأ اًدهاج باّطخلا وبأ

 .جراوخلل دها¡ا يبيللا شيجلا دييç يف -دمحلا &و–

 نايبلل اًضهانم ناتنزلا نم رخآ ٌنايب ردص )1440 نابعش 8( يف مª¾ اهدعبو
 اذه نأو ،ناتنزلا لئابق نع ذوذشل� لوألا نايبلا باحصأ هوبتاك مðّا لب ،قباسلا
 كسمتنو ،ةلودلا ةركسع ةدوع اًعطاق اًضفر ضفرن" :ةحارص اولاقو ،مهلثمي ال نايبلا
 ."رياربف نم رشع عباسلا ةروث ئدابم ىمسأ نم يه يتلا ،ةلودلا ةيندمب

 تاراعش نوعفري نيذلا نيملسملا ناوخإلا بزح ةنشنش وه مالكلا اذهو :تلق
 لوصألاو ةيمالسإلا ةديقعلا قوف -خلإ ..ةركسعلا ضفرو ةيندملاو ةيروثلا وحن– ةيبزحلا
 .ةيعرشلا

 !؟ءافخلا يف يناثلا نايبلا اذه فلخ نامرد قراط نوكي لهف

 !ديدج لكب ىلبح مªألا تلاز امو ،اًدعبتسم سيل :لوقأ
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 هنأ جراوخلا دض يبيللا شيجلا عم لاتقلا نأ يعَّدي هنأ نامرد قراط نع ربخلا ءاج لب

 ِيف َالَأ ِّينِتْفَـت َالَو ِّيل نَذْئا ُلوُقَـي نَّم مُهْـنِمَو{ :نيقفانملا ىوعد هذهو ،ةنتف لاتق

 .}َنيِرِفاَكْلsِ ٌةَطيِحُمَل َمَّنَهَج َّنِإَو اوُطَقَس ِةَنْـتِفْلا

 نم مðءاج رماوأ ذيفنت نع -هرماوأ نع ردصت يتلا- بئاتكلا ضعب تلذاخت اذهلو
 !!! يبيللا شيجلل ةماعلا ةدايقلا ةهج

 حاورألا يف ةريبك رئاسخ ديبكتب يبيللا شيجلا دوسأو لوحف ماق نأ ثبل ام نكل
 قراط جرخف ،-نيدسفملا ناوخلل نيرصانملا ناتنزلل نيعباتلا- نيلتاقملا نم ةنوخلل
 عم فصب اtفص نييناتنزلا ءالؤه فوقو ركنأو ،رخآلا ههجو رهظأو ،اًيك� نامرد
 ناوخإلا نم مويلا مكقيدص سمأل� مكودع ىرأ ينإف" :لاقو ،نيقراملا جراوخلا
 ءالؤه ،ينªرغلا بذاكلا نتفلاو رشلا يتفم مهسأر ىلعو ،نيمر¡ا ةلتاقملاو نيدسفملا
 ىلإ مكريجð اودارأو ،ينªرغلا مر¡ا ىوتفب مكءامد اوكفسو مكءانبأ اولتق نيذلا
 ؛مهيلع هللا مكرصنو ،نيئساخ نيبئاخ هللا مهدرف !اومعز اهريغو نيواطتو ةدامحلا

 ."خلإ... نيبملا قحلا ىلع  متنك مكنأل

  ؟اهãركذ يتلا ةقباسلا ةيزخملا فقاوملا يف ةيمحلا هذه نيأ :تلق

 !؟قحلا ىلإ ةبوأو كنم ةقافإ هذه له
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 اذه اذاملف ،ناوخإلا بزح نم ةنوخلل كتاودع يف اًقداص تنك ولف ،كلذ يف كشأ
 !؟يليوجا :ةنوخلا مهسوءر دحأ ىلإ ددوتلا

  !؟هتوطس نمو هنم فئاخ هنأل :ضعبلا لوقي دق

 !؟فلزتلاو ةنهادملا يضتقي فوخلا لهو :لوقأ

 ريشملا ةدايقب يبيللا شيجلا ةرصانم بوجو ىلإ ةحيصنلا هذه يف كموق دشرت مل اذاملو
 ليذختلاو ليذختلاو -لبق نم– كنم ليذختلا ناك اذاملو !؟ةنوخلا ءالؤه دض رتفح
 !!؟....

 !صانم نيح تالو ،ناوألا تاوف دعب ا¹إف ،ةبوأو ةقافإ تناك ولو

 مالكلا اذه رودص ةحص اهيف يفني نامرد قراط مس� ةثداحم كلذ دعب ترشُن نكل
 هذه" :لئاسلا لاقف ،"!ةنتفلا هذه تبنتجا دقو ،اًئيش بتكأ مل" :لوقيو ،هنع
 مث ،"!ثبع وأ قارتخال تضرعت ةحفصلا نأ ودبي" :ًالئاق ّدرف ،"خيش ª كتحفص
 ."!كاذ عم الو اذه عم ال ،مكتويب اومزلا مهل لقو ،بابشلا رذحو" :لاق

 ناتنزلا ىلتق ىلع يكابتلا يف لوألا روشنملا نأو !يفنلا اذهل يفن اًضيأ رشُن اهدعبو
 !!!... قرتخت مل ةحفصلا نأو ،حيحصلا وه



 57 ةحفصلا ایبیل نوؤش يف دسفملا لخدتلاو ةقفاعصلا
	

 ،نامرد قراط مس� رشُن امهالكف ،ىلوألا يفن نم ىلو¾ ةيناثلا يفن سيل :تلق
 مسحي نأ نامرد قراط ىلع بجاولا ناك كلذل ،لهس اذه يف بعالتلا نأ مولعمو
 اًصلخم ةقباسلا هفقاوم نم هتبوت هيف نلعي هتوصب اًعومسم اًئيش ردصي ن¾ ثبعلا اذه
 حيرصلا هءالو نلعي مث ،ةقفاعصلا بيعالأ نم هتءارب رهظُيو ،هتبوت يف لجو زع &
 !ةنوخلاو جراوخلا دض دها¡ا شيجلل

 ؟هليذختو هبعالت ببسب ؛ةقرحملا ىلإ ناتنزلا بابشب ِّجَّزلا يف اًببس نامرد قراط نكي ملأ

 مهحاورأ اولذب نيذلا نيدها¡ا لاجرلا دض يناوخإلا يليوجا ةماسأ عم فقي ملأ
 ؟سيسخو نابج لك نم ايبيل ريهطتل

 ةماع لبجلا ءانبأ دشريو ،يليوجا ةماسأ يجراخلا نم ةحيرصلا ةءاربلا نلعي مل اذامل
 !؟يجراخلا اذه عم لاتقلا كرتو مðويب ىلإ عوجرل� ةصاخ ناتنزلاو

 ةيرسلا سلا¡ا نم ةيوفشلا ىواتفلا هتءاج مأ !؟يليوجا ةماسأ نم اًفوخ تكس له
 !؟ةنيدملا يف

 دض يبيللا شيجلا داهجل مهدييç يف ناتنزلا خويش رارقإ يف ةدحاو ةملك بتك َّاله
 !؟ةفكلا حجرت نمل ىري يك ؛صبرتلاو ليذختلا وه مأ !؟يبيللا برغلا يف جراوخلا
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 اوفقو نيذلا ايبادجإ ةنيدم يف ءافرشلا نييفلسلا لوحفب ىسç :لِّذخملا اذهل لوقأو
 لالهلاو ايبادجإ هللا ىَّجن ىتح ؛يجراخلا نارضجلا دض مهرمأ ةالو عم لاجرلا ةفقو
 .هروجفو هِّرش نمو هنم يطفنلا

 ةفقو اوفقو نيذلا ةَّماع يبيللا قرشلا  ندم يف ءافرشلا نييفلسلا لوحفب ىسç لب
 نم مهدالب هللا ىجن ىتح جراوخلا نم مðريشع ءانبأ ضعب دض مهرمأ ةالو عم لاجرلا

 . مهرش

 ةلبلب ثادحإل ؛دوصقم هباحصأو نامرد قراط نم بعالتلا اذه نأ رهاظلا نكل 
 هذهو ،رخآلا نود نيفرطلا دحأ ىلع نامرد قراط باسح مدع عم ،شيوشتو طقف

 نَلَـف ُهللا ِلِلْضُّي نَمَو ِءَالُؤَه َىلِإ َالَو ِءَالُؤَه َىلِإ َال َكِلَذ َْنيَب َنيِبَذْبَذُم{ نيقفانملا ةمس

 .}ًاليِبَس ُهَل َدَِجت

 ةيار عفر يذلا نيملسملا شيج ةهج ىلإ زاحني نأ قداصلا نمؤملا ىلع بجاولاف
 .نيقراملاو ةنوخلا لاتقو مالسإلا ةرصنل ةحضاو

 :لوقأو •

 شيجلل ةدّيؤملا ءاملعلا ىواتف رشن عنم يف ةقفاعصلا لبق نم ينضملا داهجلا اذه نإ
 ىلع ىفخت ال بيلاس¾ ا� بعالتلاو ىواتفلا هذه فيرحتب وأ ،رتفح ةدايقب يبيللا
 .ايبيل ءادعأو ةنوخلا ةحلصم يف ُّبصي امنإ اذه ُّلك ؛ءالقعلا
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  :ايبيل نوؤش يف زرحمs ملاس لخدت :اًعبار •

 هلأس دقف ،زرحم� ملاس ملاعتملا كاذ :ةقفاعصلا نم ايبيل نوؤش يف لخدتي ناك نممو
 يف مهعم ءاقللا دنع يداه نب دمحم عابتأ عم لماعتلا ةيفيك نع ةقفاعصلا ضعب
 ؟جراوخلا لاتق دنع تاهبجلا

 ."ىرخألا ةلاضلا قرفلا ةلماعم نولماعي مªأ" :باجأف

 اورجهي نأ يبيللا شيجلا دونج نم نيكاسملا ءالؤه يتفي هنأ حضاو اذهو :تلق
  .مهنم اورِّذحي نأو ،جراوخلا يف لاتق يف معم اونواعتي ال نأو ،نييفلسلا م¹اوخإ

 ىلع اًريطتسم اtرشو اًميظع اًرطخ اðايط يف تلمح ا¹أ دجي ىوتفلا هذه لمأتي نمو
 :هوجو ةدع نم كلذو ،ررض اَّميأ ةيفلسلا ةوعدلا ُّرضت ا¹أو ،ايبيل يف لاتقلا تªرجم

 ءارمأو ةداقل ةلمجل� عيدبت وهف ،ةرهاظ ةيدادح ةعزن هيف همالك نأ :لوألا هجولا
 ءانبجلا ةقفاعَّصلا نم ضرألا ءلم نم فرشأ مه نيذلاو ،يبيللا شيجلا يف نيلتاقمو
 ةداق– نييفلسلا نم ءافرشلا ءالؤه امأو ،ردغلاو ةنايخلاو ةَّسخل� اوفِرُع نيذلا
 ديك نم مهنطول ةيامح مث ،لجو زع هللا نيدل ةيامح مهحاورأ اولذب دقف -نيلتاقمو
 .-هللا ىلع مهيكزن الو كلذك مهبسحن– نينئاخلا
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 راغصلا نود لزاونلا يف نوتفي نيذلا مه رباكألا نأ ةقفاعَّصلا معز نأ :يناثلا هجولاو
 الإ ىرن ام !م¹رق رهظ نأ ذنمف ،مهدنع عقاولا ضرأ ىلع اهل ةقيقح ال ىوعد
 يف نمألاو ةوعدلا تªرجم ىلع اهرطخأو رومألا قدأ يف ىوتفلل رغاصألا ردصت
 نم هوجو ةدعب -هللا امهظفح– ديبعو عيبر نيخيشل� نورتستي مث ،ةيمالسإلا دالبلا
 يعسلا الإ مهنم دجت الف ،مهئاوهأ فالخ ىلع نيخيشلا ىتفأ اذإف ،رتستلا هجوأ

 ،عقاولا ضرأ يف لَّعفت ال يك ؛نايسنلا يداو يف اهِّيط وأ اهفيرحت وأ مهيواتف ءافخإل
 انخيش ىواتفب هوعنص اميف ِّنيب حضاو اذهو ،اهضيقن جارختسال ثيثحلا يعسلا عم
 .يبيللا شيجلاو رتفح ةفيلخ ريشملا ةدناسم يف يداه نب عيبر ةمالعلا

 ،يناتنزلا داؤفو ،نامرد قراطو ،زرحم� لاثم¾ نيخسارلا رباكألا اولدبتسا دقف

 َسْئِب{ ةقفاعصلا نم رغاصألا خلإ... يفرشلاو ،يرتعزلاو ،هلإلادبعو ،تافرعو

 .}ًالَدَب َنيِمِلاَّظلِل

 رواشتلل ةنيدملا ىروش سلجم يف عامتجالل ءاملعلا مايق ىوعد نأ :ثلاثلا هجولاو
 يف راغصلا عمتجي امنإ ،عقاولا ضرأ ىلع هل ةقيقح ال ةثداحلا رومألا تªرجم يف
 ،دالبلا ىتش يف مهئالمع ىلإ ةيرسلا تاهيجوتلا نولسريو ،ةنيدمل� يرسلا سل¡ا
 .زرحم� ملاس :مهنمو
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 دونج نيب فالتخالاو قرفتلا ثادحإ ىلإ وعدت ىوتفلا هذه نأ :عبارلا هجولاو
 جراوخلا لاتق نع هفاعضإ ىلإ يدؤي شيجلا يف اًراسكنا ثدحي امم ،يبيللا شيجلا
 .نيقراملا

 شيجلا ةدايق يف رمألا ةالو ىلع تائتفإ اهيف ىوتفلا هذه نأ :سماخلا هجولاو
 ةاعارم ىندأ نود ،كانه لاتقلا تªرجم ُّصخيو مهُّصخي رمأ يف نيشم لخدتو ،يبيللا
 .دسافملاو حلاصملل

 م¹أ ةهج نم جراوخلاو ةقفاعصلا نيب هبشلا هجو ىلع لدت ا¹أ :سداسلا هجولاو
 ريطخ رمأ يف ةحقولا ةأرجلا هذ� نوملكتي ثيح ؛نانسألا ءåدح مالحألا ءاهفس
 مكحلا ةحصب ميلستلا عم ،ةدسفملاو ةحلصملا ريدقتو ،رومألا تªرجم يف رظنلا نود
 .ىوتفلا هيلع اونب يذلا

 ةهجلا لبق نم ربَّدم هّلعل َّنيعم تيقوت يف ىوتفلا هذه جورخ نأ :عباسلا هجولاو
 -تناك ةقيرط ي¾- يبيللا شيجلا لاشفإ ديرت يتلاو ،ةقفاعصلا كِّرحت يتلا ةيداعملا
 .جراوخلا روذج عالتقال داهجلا يف هرارمتسا نع

 لخدتلا وه -رهظي ام ىلع– ةقفاعَّصلا ميظنت ءاشنإ دصاقم نم هنأ :نماثلا هجولاو
 نيملسملا ناوخإلا بزح ططخ مدخت ةروصب ةيمالسإلا دالبلا يف لاتقلا نوؤش يف
 دض هداهج يف يبيللا شيجلا ةدناسم نع ليذختلا :اذه نمو ،ةيداعملا لودلاو
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 َنيِذَّلاَو{ ءيسلا ركملاو ةنايخلاو سيبلتلاو بذكلا نم ةيوتلملا قرطلا ىتشب جراوخلا

 .}ُروُبَـي َوُه َكِئَلوُأ ُرْكَمَو ٌديِدَش ٌباَذَع ْمَُهل ِتاَئِّيَّسلا َنوُرُكَْمي

 ،ةيمالسإلا دالبلا نمÑ ثبعت ةيفخ دÕأ هتأشنأ ةقفاعَّصلل يرسلا ميظنتلا اذهو

 بح وأ لاملا وأ ةرهشلا نع نيثحابلا نم بولقلا ىضرم نم هناكرأ اودَّيش دقو

 !ةماعزلا

 نومهفي ال سãأ أشن" :هلوق يف -هللا هظفح- يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش قدصو
 لاصوأ عطقي وهو الإ هارت ال مث !يفلس هنأ مهدحأ معزي ،اههجو ىلع ةيفلسلا
 .)14/90 عوم¡ا( يف امك ،"جهنملا ءوسو هكولس ءوسل ةيفلسلا

 

 ةدايقب ةيناوخإلا قافولا ةموكح برغلا يف ةقفاعَّصلا رابتعا :اًسماخ •

 ةدايقب يبيللا شيجلا دض مÒرصن ىلإ مهليمو ،مهل رمأ ةالو نئاخلا جاَّرَّسلا

 :رتفح ةفيلخ ريشملا

 نأ ىلع -قرشلا ةقفاعص نم ينمض رارقإ عم– ايبيل برغ ةقفاعص ةملك تقفتا دقف

 رمأ ةالو -هنطول مث هنيدل نئاخلا–جاَّرَّسلا ةدايقب ةنئاخلا ةيناوخإلا قافولا ةموكح
 !فورعملا يف ةعاطلاو عمسلا مهل بجت



 63 ةحفصلا ایبیل نوؤش يف دسفملا لخدتلاو ةقفاعصلا
	

 يف يداهلادبع نب فسوي نساحملا وبأ امهركذ نيهجوب الإ دقعنت ال ةمامإلا نأ اوسانتو
 :لاقف ،)سارغ ط/57ص( "ةمامإلاو ةيالولا ماكحأ نايب يف ةماقتسالا قرط حاضيإ"
 مامإلا دهعب :يناثلاو ..دقعلاو ِّلحلا لهأ رايتخا :امهدحأ :نيهجوب دقعنت ةمامإلاو"
 ."هلبق

 رهقلاو ةبلغل� ةمامإلا ىلع يلوتسي نأ نكمتو ،نيهجولا دحأ قَّقحتي مل نإف :تلق
 .حيحّصلا ىلع اًضيأ هل دقعنتف ،هتكوش ةوقل

 ،ايبيل يف دقعلاو لحلا لهأ لبق نم مهرايتخا متي مل هتموكحو جاَّرَّسلا نأ مولعملا نمو
 .ايبيل يف مهحلاصم ظفحو مهطَّطخم قيقحتل ؛ايبيل ءادعأ لبق نم مهرايتخا مت امنإ

 .مهلبق ناك يذلا مامإلا مهيلإ دهعي ملو

 ملعي لب ،ايبيل لهأ ةَّماع كلذ ملعي امك ،اهنم اًئيش كلمي ال جاّرسلاف ،ةكوشلا امأو
 هتباصعو هسفن يمحي نأ -هدنع ام ىصقأ– امنإ ،سلبارط عراوش يف نايبّصلا كلذ
 تادادم( نينيعتسم ؛ةيجراخلا تايشليمل� نيملسملا ناوخإلا بزح نم ةروجأملا
 .ايكرتو رطق نم مهيتç يتلا حالسلا

 رمتç ال ةباصع ُّلك ،ةرحانتم ت�اصع نع ةرابع يه تايشيليملا كلت نأ ملعلا عم
 مهودع نم اوصّلختي نأ دعب ةصرفلا اهل تحنس اذإ اهتلازإل ىعست لب ،ىرخألا رم¾
 جارّسلا اوبصني نأ اوضر بابلا اذه نمو ،رتفح ةدايقب يبيللا شيجلا وهو ،كرتشملا
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 ،م�رآم قيقحتو مðرطيس ضرفل مهل ةهجاو نوكي يك ؛ةموعزملا مهتموكحل اًميعز
 هنوذبني فوس ةصرف برقأ يف لب ،مهيلع هتيالو نوربتعي ال مه رمألا عقاو يف نكل
 !ىونلا ذبن

 وه امنإ ،يبيللا شيجلا ةدايق هتيلوت ىلع دعقلاو لحلا لهأ ةملك تقفتا يذلا امأو
 ،شيجلا رومأ ريبدت يف هتكنحو لاتقلا يف هتربخ قباسل كلذو ؛رتفح ةفيلخ ريشملا
 ملعي امك ،كانه ةقيقحلا ةكوشلا بحاص وه كلذكو ،ايبيل يف ءالقعلا قافت� اذهو
 .ريبكلاو ريغصلا كلذ

 هدهاوش نمو ،ءافخ هيف سيل نايعلل اًرهاظ راص ايبيل ءادعأ عم جاَّرَّسلا ؤطاوت نإو
 ءالم( ؛ايبيل يف جراوخلا معدت يتلاو ،ناغودرأ ةدايقب ةيكرتلا ةلودلا عم رهاظلا نواعتلا
 .-ايكرت يف براهلا– يناوخإلا يبَّالصلا يلع نم

 ريرحتل -ةريخألا تايلمعلا يف– ضبقلا مت دقو ،رطق عم يفخلا هؤطاوت كلذكو
 !ميرحلا يز يف بورهلل نوعسي ةيرطقلا تارباخملا لاجر نم ةعومجم ىلع سلبارط

 ءاوللا :يبيللا شيجلل ةماعلا ةدايقلل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا مس� قطانلا ركذ دقو
 ةحئال ىلع ةجردم ةتارصم ءانيمب تسر ةيناريإ ةنيفس دصر« مت هّنإ ،يرامسملا دمحأ
 تايلمع اهيدلو ،يناريإلا يروثلا سرحلاو عافدلا ةرازوب اهطابترال ةيكريمألا ت�وقعلا
 .»ةيبرحلا تادعملاو ةحلسألاو رئاخذلا لقن يف ةيعرش ريغ
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 ماعلا بئانلا بلط يفحص رمتؤم يف ةنيفسلا ةيضق يرامسملا دمحأ ءاوللا حضف املو
 !!"ãدنع ةزجتحم يه" :لاقو ،ا� ةيناوخإلا قافولا ةيلخاد ريزو فرتعاو ،اهزاجتح�

 ةنايخ يهو ،ةيضفارلا ناريإ نم اًمعد ىقلتت هتارصم ةنيدم نأ تبثي اذhو

 !ةقباسلا ت{ايخلا ىلإ فاضت ةديدج

 هذه لثمب اًديبع خيشلا اوربخي نأ -ةّصاخ هتارصُمو– ةّماع ايبيل ةقفاعصب ردجي ملأ

 !؟ةريطخلا قئاقحلا

 برغلا ةقفاعص نم دجت ال ايبيل يف ةَّصاخلا لبق ةماعلل قئاقحلا هذه روهظ مغر نكل
 ةيفخلا وأ ةنلعملا ةعيبلا ءاطعإ نأش يف يفخلا ركملاو سيلدتلاو سيبلتلا الإ يبيللا

 الف ،عقاولا ضرأ ىلع اهل ةيقيقح ةكوش ال يتلاو ،ةيناوخإلا ينطولا قافولا ةموكحل
 برغلا طّطخم قيقحتل ؛ايبيل جراخ نم ةمداقلا ةنئاخلا ةيجراخلا تايشليمل� الإ اهل مايق
 .مالسإلا ءادعأل ةمدخ اðاريخ ةقرسو ،اهيف اكيرمأو رفاكلا

 هعرفو ةيدوعسلا يف ةقفاعَّصلا ميظنتل يِّرّسلا سل\ا رظنو عمس تحت متي هُّلك اذهو

 راودألا لدابت وأ ينمضلا رارقإلا وأ بيرملا توكسل� مهنم لَباقيو ،ايبيل قرش يف
 نم نوقلطني ال مهف ،ميظنتلل ةيسايسلا ةحلصملا بسح ىلع رارقإلاو راكنإلا نيب
 ربع ةرمتسملا تãايخلا هذه ربع اهوقَّقح يتلا مهحلاصم ةيامح نوديري امنإ ،ةديقع
 !ماوعأ
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ü رئادلا لاتقلا نم ايبيل برغ يف ةقفاعصلا ضعب فقاوم كيلإو: 

 ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألل ةماعلا ةئيهلا سيئر – ينابعلا ةديمحا دمحم •

 :-جاَّرَّسلا ةسÞرب ةيناوخإلا ينطولا قافولا ةموكحب

 يبيللا شيجلا هب موقي يذلا فيرشلا داهجلل ةنادإ هيف ãًايب اًرخؤم ينابعلا دمحم رشن
 ريغ يف رمألا ريوصتب ماقو ،ةنوخلاو جراوخلا نم ايبيل برغ ريهطتل ريشملا ةدايقب

 نم شيجلا نكمتي نأ نوديري ال نيذلا ايبيل ءادعأ ىواعد اًدّدرم ،ةيقيقحلا هتروص
 ةيناوخإلا ةموكحلا ةدايقب تãايخلا رمتست يك ؛ايبيل برغ ىلع هتضبق ماكحإ
 .راّفكلا عم ةئطاوتملا

 دوهج عيمج تدمجو ،نيثباعلا مامأ لا¡ا تحتف برحلا هذه" :نايبلا يف هركذ اممو
 يتلاو ،اهل ةعباتلا تاسسؤملاو ينطولا قافولا ةموكح ا� موقت يتلا تاتشلا ةململ
 .ءافصلاو ةمكحلاو ةيورل� تمستا

 مالسلا تاحفاصمل تدعأ يتلا ءاضيبلا يدªألا يف اهرجنخ تسرغ برحلا هذه
 .ربصلا غرافب نويبيللا هرظتني يذلا عماجلا ينطولا ىقتلمل�

 سحاد دادتما مامأ قيرطلا اوعطقاو ،ا�اصن يف رومألا اوعضو نويبيللا اهيأ هللا اوقتاف
 .ةنتنملا ةيوهجلاو ةيلبقلا بكارم نوبكري نيذلا ،ءاربغلاو
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 اهقحس نوكي نأ فسؤملا نمف ،نييبيللا لك ةمصاعو ،عيمجلا تنضتحا سلبارط
 ."اًرطضم اًعافدو اًرئاج ءادتعا مهيدي¾ اهرامدو

 داهج ةقيقح ههيوشت عم ،ةيناوخإلا ةموكحلا لجرلا اذه حدمي فيك رظناف :تلق

 ،نيغابلا نيدتعملا ةروصب هدئاقو شيجلا ريوصتو ،ريشملا ةدايقب يبيللا شيجلا

 !؟ةنايخ نم ةنايخلا هذه دعب لهو ؟سيبلت نم سيبلتلا اذه دعب لهف

 ريهطت نوديري نيذلا– يبيللا شيجلا ءانبأ نيب يوسيو ،ىنعملا اذه دكؤي رخآ نايب يفو
 ةنايخ نوديري نيذلا– تايشليملا يف جراوخلا نيبو ،-ةنوخلا نم اهرس¾ ايبيلو سلبارط
 بزح سيلدتو سيبلت هبشي سيلدتو سيبلت اذهو ،-اðاريخ ىلع ءاليتسالاو ايبيل
 !نيملسملا ناوخإلا

 اهيف وعدي -هللا همحر– ز� نبا مامإلل ىوتف رشني يمامعلا تاحرف نيسª وبأ اذهو
 نيوكت ىلإ حملي هنأكو ،ةيبرعلا دالبلا ةيامحل يوق كرتشم يبرع شيج نيوكت ىلإ

 نيذلا ةيجراخلا تايشيليملا دارفأو ،ريشملا ةدايقب ينطولا شيجلا نيب كرتشم شيج
 ةيفلسلا مرتحي ٌّيفلس لوقي لهف !يدودوملاو انبلا نسحو بطق ديس راكفأ نولمحي
 !؟مالكلا اذه

 بعصم يبأ ةروشمو ،تاءالمإ قفو ريسي امنإ ينابعلا نأ برغلا ةقفاعص دنع مولعمو
 !امهوحنو رقنألاو ةلاَفح يدجم
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 :رقنألا دمحم •

 لاتقلا نع ةعمجلا قوس نم بابشلا دحأ هلأس :رقنألا دمحم  عم يفتاه لاصتا يف
 كتيب يف سلجاو ،دسألا نم كرارف اهنم رفو نتفلا بنتجا" :ًالئاق باجأف ،رئادلا
 ءيش هيف ناك نإو ،ملعلا سورد رضحا ملع سورد هيف ناك نإو ،نآرقلا أرقاو
 مايصلا يف نابعش ةصرف منتغاو ،راهنلا مايصو ليللا مايق نم كترخآل هيف ديفتست
  ."بيط اذه

 !ةنتف لاتق مهرش دالبلا بينجتل ةنوخلاو جراوخلا دض شيجلا لاتق لعجف :تلق

 :نَّ{ز يرون •

 رجف رصاني ناك -ةتارصمو سلبارط نيب سمخلا ةقطنم ةقفاعص نم– نãَز يرون
 ءاطعإ ىلع اهيف ُّثحي ةعمج ةبطخ بطخو ،رتفح ةفيلخ ريشملا يف نعطيو ،ايبيل
 .ةيناوخإلا ةموكحلل ةعيبلا

  دحأ هلأس دق ناك ةرم تاذ ةيطساولا سرد يفف ؛ايبيل رجفل هدييç تاقثلا لقن دقو
 ةدايقب يبيللا شيجلا يف لثمتت يتلا ةماركلا ةيلمع نيب لصاحلا لاتقلا نع بابشلا
 مث ،"ايبيل رجف عم قحلا" :نãزلا لاقف ؟ايبيل رجفب فرعي امو رتفح ةفيلخ ريشملا

 .ريشملا يف نعطي راص
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 سأرو ،سمخل� يجراخلا يناوخإلا يركسعلا سل¡� ةبيرملا هتقالع اذه ىلإ فضأ
 -شيجلاو ناتنزلا دض ايبيل رجف عم لتاق نمم وهو-ناطلس ىفطصم– سل¡ا اذه
 !هيلع نãز يرون نم راكنإ ىندأ نود ،هيتفتسيو هيلع جرخيو لخدي ناك

 نم اهريهطت ةجحب سمخلا قطانم ىدحإ ىلع يركسعلا سل¡ا اذه راغأ املو
 عدرلا تاوق تماق املو ،شعاد ميظنتب ةصاخلا دوسلا تªارلا نيلماح اولخد نيمر¡ا
 هذهل نيمجاهملا ءالؤه نمض ناك هن¾ فرتعا شعاودلا ءالؤه دحأ ىلع ضبقل�
 .ةقطنملا

 ،اروجîو ،ةتارصم يف جراوخلا بئاتك نم تاشيليملا ضعبب سل¡ا اذه ناعتسا دقو
 ةبيتكلا يهو ،يد� حالص ةبيتك بئاتكلا هذه نمض نم ناكو ،نطيلزو ،ةتالسمو
 .سلبارط راطم ترَّمد يتلا

 دمحم :وحن ،ةنوخلا نيفرحنملاو جراوخلا ضعبو نãز يرون نيب ةروصم ةسلج كانهو
 .ميحسو ،نيمأل� نيدلا زعو ،عبصألا يبأ

 ناك يذلا ،"ديمح نب ماسو" يجراخلا ىلع بئاغلا ةالصب عبصألا وبأ دمحم ماق دق
 .يزاغ ينب يف شيجلا لتاقي

 تقولا يفو ،نييتارصملا ةفيذح يبأو ،ةديبع يبأ نم تاهيجوتلا ىقلتي امنإ نãز يرونو
  ."!ايبيل ةيعجرم هنإ" :هنع لاق لب ،ةلافح يدجم ىلع اًيلاع ءانث ينثي هسفن
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 اًهجو رهظيو ،ههجو ِّريغي أدب ،ريشملا ةدايقب يبيللا شيجلا ةوق نãز يرون كردأ املو
 !نامرد قراط عنص امك ،ةقباسلا هتãايخ نم ةبوتلا رهظي نأ نود شيجلل اًرصانم

 :-ايبيل برغ يف ةقفاعصلا فقاوم ضعب درس دعب– لوقأ كلذل •

 مدع نع مهل هراذتعاو ،سلبارط ةقفاعص ىلع ضعبلا ءاكبب بيبللا اهيأ عدخنت ال
 .ةيجراخلا تايشيليملا نم مهفوخل ؛يبيللا شيجلا عم م¹أ مهحيرصت

 ؛هدئاقو يبيللا شيجلا دييأتب مهحيرصت مدع يف نوروذعم م¹أ انمّلس ول :مهل لوقأف
 !ةيناوخإلا قافولا ةموكح ةنهادمو ةئلامم يف نيروذعم اوسيلف ،مهسفنأ ىلع اًفوخ

– ديبعو عيبر :نيخيشلل رومألا قئاقح حيضوت مدع يف نيروذعم اوسيل كلذكو
 عم ريصي نأ لبق ةريودوب دمح ىسيع وبأ هب مهبلاط يذلا اذهو ،-هللا امهظفح
 قرف ال هنأو ،ةروصلا مهل اونيبيو خياشمل� اولصتي" :اًحصã مهل لاق ثيح ،ةقفاعَّصلا
 هنوري اَّمع لجو زع هللا مامأ نولوؤسم م¹إف ؛يزاغنب يف اهنع سلبارط يف برحلا نيب
 نذ( اهتيلجت ىلع نورداق مهو ،اهئافخإو قئاقحلا ريوزتو بذكلا اذه نم هنوعمسيو

 ."نييفلسلا ةقث م� خياشملا ةقث ىلإ اوعمج م¹أل ؛هللا

 تحت نيلتاقملا جارسلا عابتأ ىلع يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش مكح مكيلإو :تلق
 مأ نيقرتفم ايبيل يف نييفلسلا فيك:مهلأس ايبيل نم نييفلسلا ضعب هراز اَّملف ،هتيار
 ؟نيعمتجم
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  ".فالتخا دجوي معن" : هل اولاقف

 .معن :اولاق ؟ هل نيبصعتم جارسلا عم نييفلس دجوي له : مهل لاقف

 !نييفلسب اوسيل ءالؤه فيك :لاق

  ؟شيج يأ : مهل لاقف .شيجلاو ناملربلا رمألا ةالو عم نييفلسلا رثكأ :هل اولاق

 .رتفح شيج :هل اولاقف

 ،دوجولا ةدحو مهدنع ناوخإلا نإف ؛هعم اولتاقت ال جارسلا" :عيبر خيشلا لاقف

  ."هوليزيلف جارسلا اوليزُي نأ اوعاطتسا نإ :لاقو ،عدب مهدنعو

 :مهل لاقف ،"جارسلا عم نييفلسلا ضعب" : هل اولاقف

 ."!..نيفلسب اوسيل ءالؤه ؟فيك"

 .ينيدملا هللا دبع نب هللا ديبع :ريقفلا دبعلا هبتك

 زومر نم امهوحنو زاَّوفو تافرع تاحيرصتو تاديرغتب بيبللا اهيأ عدخنت الو :تلق
 ريرحتل رتفح ريشملا ةدايقب يبيللا شيجلا جورخ ن�إ تجرخ يتلاو– ةقفاعّصلا

 !مهفرجي نأ ةيشخ فراجلا رايتلا بوكر اودارأ دقف ؛رتفح دييç يف -سلبارط
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 فقاوملا هذه يفو ،ليذختلا اذه يف ءافخلا يف دي هل يراخبلا هللادبع نوكي لهو
 !؟مهنم ةبيرملاو ةبرطضملا

 !هدكؤتو اذه ديؤت دهاوشلا لب ،اًدعبتسم سيل :لوقأ

 ءافخإ ىلع ةقباسلا ةرتفلا يف اوؤطاوت اذاملف ،دييأتلا اذه يف نيقداص اوناك ولف

 شيجلاو رتفح ريشملا ديي§ يف يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش ىوتف لاطبإو

 ضرغلا اذه قيقحتل ةهجاولا يف -نيكسملا– دحاولادبع اوعضوو ،يبيللا

 !؟سيسخلا

 ملو ،ةيناوخإلا تايشليملا مدخت ةروصب يرباجلا ديبع خيشلا ىواتفب اوبعالت اذاملو

 !؟اذه انتقو ىلإ بعالتلا اذهل اًراكنإ مهنم عمسن

 برغلا ةقفاعص زومر نم مhاحصأ نم يفخلاو رهاظلا ليذختلا نم مهفقوم نيأو

 بحاص– نامرد قراط باطخلا يبأو ،نييتارصملا ةديبع يبأو ةفيذح يبأ :يبيللا

 دض ،-برغلا فاقوأ ريدم– ينابعلا دمحمو ،يناتنزلا داؤفو ،-يناوخإلا يليوجا

 !؟هدئاقو يبيللا شيجلا

 اذه اهيف نوركني خلإ...هلإلادبع وأ زاّوف وأ تافرع نم ةدحاو ةديرغت ديرن

 !ت{ايخلا هذهو ،ليذختلا



 73 ةحفصلا ایبیل نوؤش يف دسفملا لخدتلاو ةقفاعصلا
	

 ميظنتلا نايك ىلع اًظافح ؛م�احص¾ اوحَّضي نأ الإ !يدانت نمل ةايح ال نكل
 نم ةءاربلا ىلإ ãًايحأ رطضي ناك ثيح ،هباحصأ عم انبلا نسح عنص امك ،يرسلا
 ميظنتلا نايكو هنايك ىلع اًظافح ؛كلذ يف بذكلا مادختسا ىلإو ،هباحصأ
 :ةيلاتلا عئاقولا يف امك ،يناوخإلا

 راوحلا اذه لماك زيزعلادبع انل لقن ثيح ؛رادنزاخلا لتق ةعقاو :ىلوألا ةعقاولا
 نمحرلادبع نيبو هنيبو ،-ناوخإلل ماعلا دشرملا– انبلا نسح نيبو هنيب يخيراتلا
 :راوحلا ّصن كيلإو ،-ناوخإلل يرسلا ميظنتلل قباسلا سيئرلا– يدنسلا

 ال وأ معنب ةدّدحم ةباجإ مكتليضف نم ديرأ :انبلا نسح اًبطاخم لماك زيزعلادبع لاق
 اًحيرص اًرمأ مكتليضف تردصأ له :تلقف كلذب نذأف ؟ةرشابم ةلئسأ ىلع
 ىقلتو كسأر ىلع رادنزاخلا مد لمحت له :تلق !ال :لاق ؟ثداحلا اذ� نمحرلادبعل
 مامأ اذه ةيلوئسم لمحت الو رمç مل مكتليضف نذإ :تلق !ال :لاق ؟ةمايقلا موي هللا هب

 .معن :لاق !هللا

 نمم :نذأف كلذ يف ذاتسألا تنذأتساو ،يدنسلا نمحرلادبع ىلإ لوقلا تهجوف
 له :تلقف !-انبلا نسح دشرملا دصقي– ذاتسألا نم :لاقف ؟اذ� رمألا تيقلت

 يذلا بابشلا اذهو :تلق !ال :لاق ؟ةمايقلا موي كسأر ىلع رادنزاخلا مد لمحت
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 ،ركنت تنأو ركني ذاتسألاو !هتيلوئسم لمحي نَم :رادنزاخلا لتق ىلإ هب متعفد
 !أربتت تنأو أربتي ذاتسألاو

 يف ةءارق :نوملسملا ناوخإلا"و ،)48ص( لماك زيزعلادبعل ،"ةايحلا ر¹ يف" :رظنا
 .)204ص( يلع ميحرلادبعل ،"ةيرسلا تافلملا

 ،-ناوخإلا ماع ليكو– يركُّسلا دمحأو ،انبلا نسح نيب ثدح ام :ةيناثلا ةعقاولا
 قيقحت لجأ نم ةصيخر ةحلسأ ىلإ أجلف ،يركُّسلا نم صّلختي نأ انبلا دارأ ثيح
 ىدحإ يف هلوقب انبلا رمأ ةقيقح حضفف يركُّسل� رمألا قاض ىتح ،فدهلا اذه
 حضاولا ناتهبلاو ،رفاسلا بذكلا حالس ريغ همامأ -انبلا يأ– دجي ملف" :هلئاسر
 هئاقلإ ىلع لب ،سالفإلا مامت هسالفإ ىلع ُّلدي امنإف ،ءيش ىلع َّلد نإ يذلا
 ."ديناسألاو ةلدأل� اًمعدم اًماðا هل يماðا مامأ حالسلا

 ةيحضتلاو ةيسايسلا تاقفصلا نم لجرلا  شيعي نأ مأ ريخ اذه له" :اًضيأ لاقو
 تامواسملا قوس يف هتوعدب راّجتالاو ،رارحألا نيدها¡ا هناوعأو هللا يف هناوخ(
 ."!؟..مودي الو ىقبي ال عاتم لباقم نطولاو ئدابملا باسح ىلع ةيبزحلا

-152ص( يلع ميحرلادبعل ،"ةيرسلا تافلملا يف ةءارق :نوملسملا ناوخإلا"  :رظنا
153(. 
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– زياف ديس هعضو يذلا طّطخمل� هملع مدعب انبلا نسح رهاظت :ةثلاثلا ةعقاولا 
 ،-قوراف كلملا ةلود يف رصم ءارزو سيئر– يشارقُّنلا لايتغال -انبلل بيجنلا ذيملتلا
 لايتغا يف هعينص راكنإ رهظأ ثيح ؛يشارقنلا لتاق نم ةءاربلا انبلا رهظأ لب
 !يشارقنلا

 اذام نوتفملا اذه تيأرأ" :-يشارقنلا لتاق– دي¡ادبع ِّقح يف انبلا نسح لاق دقف

 لقن امك ،"!!..ناوخإلا نم الو اًملسم يقشلا اذه ام هللاو ؟لعفي نأ يوني ناك
 خيراتلا تعنص ثادحأ :نوملسملا ناوخإلا" هباتك يف ميلحلادبع دومحم اذه
)2/75(". 

 ناوخإلا بزحل يرسلا ميظنتلا نم لايتغالا رمأ ىقلت دق هب رَّرغملا لتاقلا اذه نأ مغر
 !انبلا نسح ةدايق تحت

 هباحصأ عم انبلا نسح كلسم ايبيل ةقفاعص عم ةيدوعسلا ةقفاعص كلسي لهف

 !؟مهنم ةءاربلا راهظ©

 !ىَلبُح تلاز ام مªألاو !..اًدعبتسم سيل

 ريسلا زيزعلادبع جرخ ثيح ؛يسدح قَّقحت اًبيرقت نيمويب مالكلا اذه تبتك نأ دعبو
 دحاولادبع" :ًالئاق خرصو ،-بيرم تمصو بايغ دعب– هرحج نم يكرابملا
 ءيرب وه ام عيبر ةمالعلا ىلإ بسنو ،لجسملا هحيرصتب بدألا ءاسأو أطخأ يلخدملا
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 اَّمع عوجرلاو ةبوتلا دحاولادبع ىلع بجاولاو ،ةيرسلا سلا¡ا نع هبالط عيمجو هنم
 ."خلإ...ةارتفملا ةيرسلا سلا¡ا نم همعز

 :لصف يف ةقفاعصلاو يكرابملا تاغوارمو ،رمألا اذه تاسبالم تنّيب دقو :تلق

 ركم" :هقحلم عم ،"!ناوألا تاوف دعب ةيرسلا سلا\ا نم هتءاربو يكرابملا ةصق"

 ."تافرع

 ىلإ ةبوسنم ىوتف ترشُن ،لصفلا اذه ةباتك نم ءاهتنالا كشو ىلع ãأو ،اذه
 12  خيراتب ءاعبرألا موي يف مت هعم ءاقل يف -هللا هظفح– يرباجلا ديبع خيشلا

 قّلعتت -لوهجم وهو– يكملا هللادبعوبأ اهرشن ،-نومعزي امك– ه1440 نابعش
 اممو ،جراوخلا نم اهريهطتل سلبارط ىلإ رتفح ةفيلخ ريشملا ةدايقب يبيللا شيجلا مدقتب

 :ىوتفلا هذه يف ءاج

 عيمجب مويلا ةيبيللا سلبارط ىلع مªألا هذه ةمصاعلا ىلع موجه نم لصح ام امأ"
 نييفلسلا انئانبأ نم انغلب ام دعب ةصاخو يمارجإو يشحو لمع اذه ةحلسألا عاونأ

 زوجي الو ،زوجي ال اذه نطاوم نويلم ةثالث نم رثكأ ا� نطقي ةمصاعلا نأ ايبيل يف
 ."هدض فوقولاو هراكنإ بجي لب هيف ةكراشملا

 نأ ةجحب موجهلا اذه يف نيكراشم نييفلسلا ةوخألا ضعب كانه انخيش :لئاسلا
 ؟لمعلا اذه مكح ام ةيعرشلا يه رتفح تاوق
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 يلو نأ ايبيل برغ يف ةصاخو ةماع نييبيللاو ةصاخ نييفلسلا ةوخألل لوقأ" :خيشلا
 رقتسا نم يهو ،-قافولا ةموكحب ىمست يتلاو- اًيلاح ةمئاقلا ةموكحلا مكدنع رمألا
 هَّوشت ال ىتح كانه يفلسلا بابشلل اذه اوغِّلب ،اهعم فوقولا بجاولاف رمألا اهل
 يف مðوعد حلاص يف سيل اذهو ،نييندملا لتقت ةيفلسلا ن¾ مهتتو ،ةيفلسلا ةوعدلا
 ."دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو يدنع ام اذه ..ايبيل

 تابثإ ىندأ نود ىوتفلا هذه رشن يف ايبيل يف ةقفاعصلا بãذأ عراست دقو :تلق
 !هسفن ديبع خيشلا ىلع اðروطخو لب ،ايبيل نمأ ىلع اðروطخ مغر اهتحصل

 قراطو ،يعافرلا هلإلادبع اهافنف ،اهبيذكت ىلإ ةقفاعصلا سوءر ضعب عراس كلذل
 .نامرد

 اهتبسن فِّعضي امم نكل ،ديبع خيشلا بولسأ عم قفاوتي ىوتفلا ةغايص بولسأو
 :نارمأ -هللا هظفح– هيلإ
 ،ªروس ةيضق نوؤش يف لخدتلا مدعب لبق نم -هللا هظفح– هحيرصت :لوألا رمألا
 :لاق ثيح ءاملعلا رابك ةئيه ىلإ لئاسملا هذه يف مالكلا عاجرإو
 الو يل سيل اذه ªروس يف داهجل� رمألا وهو :لوألا رمألا .. نارمأ لب وأ رمأ انهو"
 اذإف ،انئاملعل اذه ،ملعلا بالط ماوع دارفأ نم ،ملعلا بالط مومع دارفأ نم ياوسل
 انك نإو معن ،هفلاخن ال رمأ ىلع ءاملعلا رابك ةئيه يف نولثمملا {ؤاملع عمجأ
 ."مهفلاخن الف كلذ فالخ دقتعن
 !؟Õروسو ايبيل نيب قرفلا امف :تلق
 ،رتفح ةفيلخ ريشملا نأش يف ةقفاعصلا لَبق نم غِدُل اًديبع خيشلا نأ :يناثلا رمألاو
 ،-اًفنآ مّدقت امك– ايبيل قرش يف ريشملا اهداق يتلا ةماركلا ةكرعم لوأ يف هولّلض اَّمَل
 ماقف ،ةموكحلا نع قشنمو رئå هنأو ،ناريطل� سلبارط برضي ريشملا نأ هل اورَّوصو
 !هيلع تونقلا زاجأ لب ،ريشملا يف نعطل� ليلضتلا اذه رثإ ىلع
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 !ءالؤه نم نيترم غَدلُي ال نأ -هللا هظفح– هنم رظتنملا ناك كلذل
 خيشلا نم حيرصت يأ رشني مل تاملكلا هذهل يتباتك نيح ىلإ هنأ بيجعلا نم كلذل
 مهدنع ديبع خيشلا لوح ةقفاعصلا نأ مغر ،اðابثإ وأ ىوتفلا هذه يفن يف ديبع
 .ةدودعم قئاقد يف حيرصتلا اذ� اوتg نأ ةردقلا

 ؟ةوطخلا هذh ةقفاعصلا مقي مل اذاملف

 هذه ةحص يفن يف ديبع خيشلا نم نايب ردص مÑÕ تاملكلا هذه ةباتك دعبو

 :هُّصن اذهو ،ه 1440 نابعش نم 20 سيمخلا خيراتب ناك يذلاو ،ىوتفلا

 ةلمج ةحصلا نع راع ةيبيللا ثادحألا نع لوادتم مالك نم ىلإ بسن امف"
 ."ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلاو قفوملا هللاو ،نايبلا ىرج اذل ًاليصفتو

  :نآلا اهسفن حرطت يتلا ةلئسألاو :تلق 

 ةدايقب يبيللا شيجلا هب موقي يذلا داهجلا ةقيقح ديبع خيشلل ةقفاعصلا نيبي مل اذامل
 !؟نيروجأملا ةنوخلا نم ايبيل برغ ريهطتل ريشملا

 اهؤطاوتو ةيناوخإلا ينطولا قافولا ةموكح ةنايخ ةقيقح ديبع خيشلل اولقني مل اذاملو
 !؟رطقو ايكرت يف نيملسملا ناوخإلا بزح نم ةنوخلا عم

 رتفح ةفيلخ ريشملا دييç يف يداه نب عيبر ةمالعلا لاوقأ لقنب ةقفاعصلا مقي مل اذاملو
 !؟ديبع خيشلا ىلإ يبيللا شيجلاو
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 مهف ،-هللا مهلتاق– ءامدلs نوبعلي لب ،رباكألا ىواتفب نوبعلي ةقفاعصلا نكل

 دالبلا نوؤش يف نوضوخيو ،مهءاوهأ قفاو ام الإ قحلا نولبقي ال تh موق

  !اهلهأ ةمالسو اهنمأ رضي امب ةيمالسإلا

 ةبعل يه امنإ -ديبع خيشلا ىلإ sًذك ةبوسنملا- ىوتفلا هذه رشن نأ رهظ يذلاو

 ،جراوخلل لتاقملا يبيللا شيجلا فوفص يف كsرإلا ضعب ثادحإل ةريقح ةركام

 لاقف ةبوتلا ةروس يف اذه نم هللا {رّذح دقو ،نيقفانملا بيلاسأ ىدحإ هذهو

 َليِقَو ْمُهَطَّبَـثَـف ْمُهَـثاَعِبنا ُهللا َهِرَك نِكَلَو ًةَّدُع ُهَل اوُّدَعأل َجوُرُْخلا اوُداَرَأ ْوَلَو{ :هناحبس
 ْمُكَلَالِخ اوُعَضْوألو ًالاَبَخ َّالِإ ْمُكوُداَز اَّم مُكيِف اوُجَرَخ ْوَل .َنيِدِعاَقْلا َعَم اوُدُعْـقا
 ُلْبَـق نِم َةَنْـتِفْلا اُوَغَـتْـبا ِدَقَل .َنيِمِلاَّظلِ� ٌميِلَع ُهللاَو ْمَُهل َنوُعاََّمس ْمُكيِفَو َةَنْـتِفْلا ُمُكَنوُغْـبَـي
 .}َنوُهِراَك ْمُهَو ِهللا ُرْمَأ َرَهَظَو ُّقَْحلا َءاَج َّىتَح َروُمُألا َكَل اوُبَّلَـقَو

 خيشلا مهنمو– ءاملعلا نومرتحي شيجلا يف نييفلسلا نأ اًديج نوملعي مهو

 ،خيشلا نع اÒوبث نيّناظ ىوتفلا ىلإ دونجلا ضعب داقني فوس كلذل ،-ديبع

 !...}َنيِرِكاَمْلا ُْريَخ ُهللاَو ُهللا ُرُكَْميَو َنوُرُكَْمي{ نكل

 ييحم نمحرلادبع انخيش لئس ،ديبع خيشلا ىلإ ةبوسنملا ىوتفلا هذه ترشتنا املو

 ربتعي رتفح ريشملا ةدايقب يبيللا شيجلا دض نوكي نم له :-هللا هظفح– نيدلا

 ؟اÈيفلس
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  ."يفلسب سيل" :-هللا هظفح– باجأف

 ءاملعلا ىلع نوبذكي نويفلس م¹أ نوعَّدي ةقفاعصلا ءالؤه هللاو" :لئاسلا لاقف
 هنم اوجرختساو ديبع خيشلا ىلع لبق نم اوبذك دقو ،شيجلا دض ىواتف جارختسال
 ؟مهل مكتحيصن امف ،اهدعب ديبع خيشلا عجارت مث ريشملا ىلع تونقل� ىوتف

 هزجعي الو ،ةيفاخ هيلع ىفخت ال هللا نإف هللا اوقتي نأ" :-هللا هظفح– باجأف

 فيكف{ :ىلاعت لاق ردتقم زيزع ذخأ ذخأ ،ذخأ اذإو ،لمهي الو لهميو ،ءيش

 ."}ركنو يباذع ناك

 يف لتقي يذلا نأ هللادبع Õ نيبت" :ىوتفلا هذه هيلع تضرع نأ دعب اًضيأ لاقو

 رتفح نومهّتيو نوبذكيو ،تايشيليملاو شعاودلاو جراوخلا مه سلبارط ةمصاعلا

 هنيد رصني هللاو ،ايبيل ريمدت نوديري نوساملاو دوهيلا مهئارو نمو ،-هللا مهلتاق–

 ـها."نينمؤملا هدابعو هباتكو

 !؟-هللا هظفح– ديبع خيشلل ةلماك قئاقحلا هذه ّنيبت ال اذاملف :تلق

 نومدختسي ةّماع مالسإلا دالبلو ةصاخ ايبيلل ةيداعملا تاهجلا نأ :باوجلاو
 !داصرمل� مهل هللاو ،ديبع خيشلا ليلضتب نوديري ام ضعب قيقحتل ةقفاعصلا
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 ليعافأ ضعب "ةيرسلا ىروشلا سلاجم نم ةيفلسلا ةءارب" لصف يف تدرس دقو
 نم ةيعرفلا بتاكملا ضعب يف مهعابتأو قرشلا فاقوأل ةماعلا ةئيهلا يف ةقفاعصلا

 تافرعو ينارهزلاو يراخبلا هللادبع نم تاءالم( مهل قيرفتو نييفلسلل بيزحت
 ،ةعنطصم ةيمحب نيرهاظتم يداه نب عيبر ةمالعل� نيرتستم ؛خلإ ...دحاولادبعو
 تاهجلا لبق نم مهل موسرملا ططخملا قيقحتل ؛اًضرغ يداه نب دمحم اوذختا دقو
 يف نييفلسلا نيب قاقشلا ةرذب رذبيو جراوخلا مدخي اذه لكو ؛مهكرحت يتلا ةيفخلا
 .يبيللا شيجلا
 هقفو– ينثلا هللادبع ءارزولا سيئر لَبِق نم مهيف ةقثلا نادقف يف اًسيئر اًببس ناكو

 نمو ،ةينمألا تادايقلاو ،رتفح ةفيلخ ريشملا اهسأر ىلعو شيجلا ةدايقو ،-هللا
 دحأل فاقوألا ةئيه ةسÞر ةيلوتو ينونسحلا ىلوملادبع ةئيهلا سيئر ةلاقإ تمت َّمث
 !اهلماكب -ةقفاعصلا نمضتت يتلا– ةئيهلا لازت نأ هدعب عقوتي يذلاو ،ةيفوصلا

 :ةلازإلا هذهل رهاظلا بابسألا ضعب كيلإو •
– شيجلل ةماعلا ةدايقلا رماو¾ مازتلالا مهلهاجتو ةئيهلا ةقفاعص ضارعإ .１
 ةَلَعتفملا ةنتفلا يف ضوخلا كرتب -اtيصخش رتفح ريشملا مس� مهيلإ ةهجوملا
 نيب اهوجوري يك ؛مهتطلس اومدختسي نأ الإ اوبأ مهنكل ،نييفلسلا قيزمتل
 !!لاتقلا رواحم يف نييفلسلا دونجلا نيب اًريبك اًخرش بَّبس امم ،نييفلسلا
 نع فقوتأ نلف ،ةئيهلا تطقس ول ىتح :لاق نأ مهدح¾ ولغلا غلب دقو
 !يداه نب دمحم يف مالكلا
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 يفلسلا بابشلا ةيبرتو ،نمألا تادايق ىلع لياحتل� ةيرسلا سلا¡ا دقع .２
 ةيفلسلا ةءارب" لصف يف اذه تنَّيب دقو ،رمألا ةالو مهيف كَّكش امم ؛اذه ىلع
 ."ةيرسلا ىروشلا سلاجم نم
 ،رتفح ةفيلخ ريشملا :وحن رمألا ةالو ضعب يف نطبملا يفخلا نعطلا .３

 ملعي هللا نأ نيسانتم ؛نلعلا يف مهيلع ءانثل� رهاظتلا عم ،ينثلا ءارزولا سيئرو
 سانلا ىلع ىفخت اهلاخي ةقيلخ نم ئرما دنع نكي امهم هنأو ،ىفخأو َّرسلا
 !ِمَلعت
 غوسم ريغب ربانملا نم ءاصقإلاو ءافعإل� نييفلسلا ءابطخلل مهملظ .４

 .ةيبصعلا ىوس يعرش
 ىلع  مðائتفا وحن ،مهبجعت مل اذإ رمألا ةالو تارارق ىلع ãًايحأ تائتفالا .５
 سيسخلا مهبعالتو ،ايبادجإ دهعم ريدم نأش يف ينثلا هللادبع ءارزولا سيئر رارق

 !ءارزولا سيئر دنع مهتيقادصم طقسأ امم ؛نأشلا اذه يف
 هب نيفَّلكملا مهطّطخم مدخت ةروصب ؛يفلسلا جهنملا لوصأ ضعبب بعالتلا .６
 .ةنيدملا يف يرسلا ميظنتلا لبق نم

 ةموكحلل ةعباتلا ايبيل برغ فاقوأ ةئيه تãايب ةنادإ يف مهنم نايب يأ رودص مدع
 شيجلا داهج ةقيقح اههيوشت عم ،ةيناوخإلا ةموكحلا حدم تنمضت يتلاو ،ةيناوخإلا
 دمح قَّلع لب ،نيغابلا نيدتعملا ةروصب هدئاقو شيجلا ريوصتو ،ريشملا ةدايقب يبيللا
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 فاقوأل ةماعلا ةئيهلا سيئر- ينابعلا دمحمل ةروشنملا روصلا ضعب ىلع ةريودوب
 هذه لمأتف ،"ةنسلا مكترصنل ىلاعت هنذ( هللا مكقفويس" :ًالئاق ةئيهلا دفوو -برغلا
 !مهنيب حلاصم دوجول كلذ ّلعلو !ةنهادملا

 ءابطخلاو ملعلا ةبلط لضافأ ىلع اهيف ةداوه ال ً�رح اونلعأ يذلا تقولا يف 
 م¹أ ىوعد تحت مهيلع اودَّدشو ،مهوَذآو ،ربانملا نع مهئاصق( اوماقف ،نييفلسلا
 ميظنتلا رماوأل اًذيفنت نأشلا اذهل ةيرسلا سلا¡ا اودقعو ،يداه نب دمحم عابتأ نم
  !ةنيدملا يف يرسلا

 !ةموصخلا يف روجفلا عم ،نوداعُي نَم دض بذكلا ءارمتسا .７
 !مهتيبصع ىلع مهل قفاوم هنأ در¡ ،ةيلهألا هيدل سيل نم مهفيلكت .８
 .ةوعدلا باسح ىلع ةيصخشلا حلاصملا قيقحت يف مهبصانمل مهلالغتسا .９

 .مهدصق ضيقنب اوبقوعف ؛ةس÷رلا ىلع صرحلاو ةماعزلا ُّبح .１０
 ةلماعم مهل مهتلماعمو ،مهيلع مهيغبو نيقداصلا نييفلسلل مهراقتحا .１１

 .هيوشتلاو ريذحتلاو رجهلا ةهج نم عدبلا لهأ
 يفف ،حيحصلا هجولا ىلع ميلعتلاو ةوعدلا بجاوب مايقلا مدع .１２

 اًدوؤك ةبقع نوفقي اوناك لب ،ًاليلق الإ ةعفانلا ةيملعلا تارودلا تمدعنا م¹امز
 ،ايبيل قرش يف ةيملع ةرود ةماقإل شيجلا ةدايق نم َّيلإ ةهجّوملا ةوعدلا هجو يف
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 اومّدق مهنكل ،ةرودلا هذه ةماق( ىصوأ يداه نب عيبر ةمالعلا نأ مهملع مغر
 ،عيبر ةمالعلا رمأ ىلع نانسألا ءåدح نم ةيدوعسلا يف يرسلا ميظنتلا رماوأ
 .عقاولا ضرأ ىلع اهل ةقيقح ال ةدرجم ىوعد يه امنإ !؟رباكألا زرغ موزل نيأف

 .شيجلا ةدايقو ةينمألا ةزهجأل� مهفافختسا .１３

 ةدوهشم عئاقو يهو ،رارقلا اذه ىلإ ةعمتجم تدأ يتلا يه اهوحنو بابسألا هذهف
 !شقارب تنج اهسفن ىلعو ،ءالبلا ببس مهف ،اهراكنإ نوعيطتسي ال ةقفاعصلل
 يف رمألا هللا هَّالو نَمو ،ءارزولا سيئر ةماخفو ،ريشملا ةماخف قّفوي نأ هللا لأسأ
 -هسفن تقولا يف- اوكردي نأو ،راغصلا ءالؤh ةيفلسلا ذخأ مدع ىلإ ايبيل

 يف داسف نم اذه نع بترتي امل ،ةيفوصلا دحأل فاقوألا ةسÞر ةيلوت ةروطخ
  !ناعتسملا هللاو ،رصنلا يف رخ§و ةديقعلا
 ةهج يبيللا شيجلا مدقت دييç يف ãًايب قرشلا يف فاقوألل ةماعلا ةئيهلا تردصأ دقلو
 سمخلا تاولصلا يف تونقل� ميمعتلا هيف ءاجو ،1440 نابعش لوأ خيراتب سلبارط
 .شيجلا ةرصنل
 يتلاو– فاقوألل ةماعلا ةئيهلا تماق مª¾ فاقوألل ةئيهلا ريدم رييغت رارق دعب كلذكو
 نايب رادص( -يبيللا شيجلل ةيلاوتملا تاراصتنالا دعب -ةقفاعصلا ضعب اهيف لاز ام

 ىلع هب هللا نتما ام نأشب ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألل ةماعلا ةئيهلا نايب" :ناونعب
 ءاـــــــــــــضيبلا يف ردص يذلاو ،"تامدقتو ٍتاراصتنا نم ةيبيللا ةيبرعلا ةحلسملا تاوقلا

 .م2019 لـــــــــــــيربأ 30 قفاوملا ،ـه1440 نابعش 25 ءåالثلا يف
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 اورعش اّمَلو ،مهيلع ةعقاولا طوغضلا ببسب تردص امنإ تãايبلا هذه نأ مولعملا نمو
 ةّصاخ ،شيجلل ةماعلا ةدايقلا مامأ ةفيظن مهتحفص نوكت يكو ؛مهّرش ةيا¹ برقب
 هيجوت يف هنم رماوألا نوقلتي م¹أو- ةنيدملا يف يرسلا ميظنتلا ةحئار تحاف امدعب
 ةدايقلل مهؤاعدتسا مت كلذلو ،-رئادلا لاتقل� ةقّلعتملا ىواتفلاو لب ،ةوعدلا
 !نويعلا يف دامرلل اtرَذ تãايبلا هذه جارخإل مهرطضاو ،مهجرحأ امم مهعم قيقحتلاو

 شيجلا تاراصتنا دييç يفو ،ةماعلا ةدايقلل مهئالو يف نيقداص اوناك نإ :لوقأو
 :يلي امب اوموقي نأ مهيلع بجاولاف ،يبيللا

 !برغلا ةقفاعص تãايخو تاضقانت نم ةحارص اوءربتي نأ .1
 ةضهانملا -برغلا فاقوأ ةئيه ريدم– ينابعلا تãايب ىلع اtيملع اtدر اودري نأ .2

 !هيلإ ةئيسملاو شيجلا تاراصتنال
 ةقباسلا ةرشع ةثالثلا طاقنلا يف هيلإ ةراشإلا مّدقت اَِّمم ةقداصلا ةبوتلا اونلعي نأ .3

 ،داهجلا نع نيلِّذخملا ىلإ نوكرلا نم هلوسر هللا رَّذح دقف ،ةيزخملا فقاوملا نم

 لُقَـف ِجوُرُخْلِل َكوُنَذْأَتْساَف ْمُهْـنِّم ٍةَفِئاَط َىلِإ ُهللا َكَعَجَّر نِإَف{ :هناحبس لاقف

 ٍةَّرَم َلَّوَأ ِدوُعُقْلsِ ْمُتيِضَر ْمُكَّنِإ اÈوُدَع َيِعَم اوُلِتاَقُـت نَلَو اًدَبَأ َيِعَم اوُجُرَْخت نَّل

 .}َنيِفِلاَْخلا َعَم اوُدُعْـقاَف
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 دابع ª بَّالغ ىوهلا نإف !هللا ءاشي نأ الإ كلذ اولعفي نأ تاهيه !تاهيه نكل
 !.. هللا محر نم الإ ،هللا
 باحصأ كلسم اوكلست الو ،نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا :مهل لوقأ كلذل
 نلو ،اًئيش مكنع ينغت نل ةريصق ايندلا نإف !مكحلاصم ىلع اًظافح ؛نيهجولا
 .قدصلاو صالخإلا الإ مكعفني
 ةيدوعسلا ةقفاعص نم ةءاربلا نالع( اوعراسي نأ :رصم ةقفاعص حصنأ {أ كلذل
 ةنايخلا هذه نم ةقداص ةبوت لجو زع هللا ىلإ اوبوتي نأو ،ةيرسلا مهسلاجم نمو ،ايبيلو
 رارضإلل -اورعشي مل مأ اذ� اورعش– ةيفخ ةادأ اونوكي ال نأو ،هلهأو يفلسلا جهنملل
 نأ لبقو ،ناوألا تاوف لبق كلذو ،ةَّصاخ رصم نم¾و ،ةماع ةيمالسإلا دالبلا نم¾
 !مهيلع ةميخو ةبقاعلا نوكتو ،رصم يف ميظنتلل ةنماكلا ªالخلا نع فشكلا متي
 ديبعو ،يداه نب عيبر :نيميركلا نيدلاولا نيخيشلا ىلإ م�استنا نأ ةقفاعصلا ملعيلو
 يلع َّالملا لاق امك ،لطابلا ىلع اوناك ذإ ءيشب مهعفني نل -هللا امهظفح– يرباجلا
 ءاقل( )17/رخاوألا رشعلا ءاقل( "باستنالا قيقدت يف باستحالا قيقحت" يف يراقلا

 ملعلا مُّلعتو بسحلا بسك نودب بسنلا درجم نأ ملعا مث" :)40ص( )247
 اونبف ؛ببسلا اذ� قلخلا نم ريثك يَلُـتبا دقو ،بهذملا بهذم يف ربتعم ريغ بدألاو
 دالوأ اوذخأ ةّماعلا نأ ىلإ رمألا َّرجنا َّىتح ،راختفالا سلاجم يف اوَّربكتو رابتعالا هيلع
 وه امك ،داسفلا ةيا¹و لهجلا نم ةياغ اوناك ولو ،داشرإلاو ةخيشملا ماقم يف خياشملا
 ."دالبلا رئاس يف روهشم
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 ةوعدلا خياشمل لب- نيميركلا نيدلاولا نيخيشلل مهتنايخ نأ اوملعيلو :تلق

 لوؤت فوس ةنايخلا هذه نأو ،نيفصنملا ءالقعلا دنع ةيدs تتs -ةَّماع ةيفلسلا

hمل نإ لجو زع هللا لَبق نم نوجردتسم مهف ؛ًالجآ مأ ًالجاع نارسخلا ىلإ م 

 :نينئاخلاو ةنايخلا ةبقاع نايب يف ةيلاتلا تªآل� مهرِّكذأو ،اوبينيو اوبوتي

 ،}ٌميِكَح ٌميِلَع ُهللاَو ْمُهْـنِم َنَكْمَأَف ُلْبَـق نِم َهللا اوُناَخ ْدَقَـف َكَتَـناَيِخ اوُديِرُّي نِإَو{
 َهللا َّنِإ ْمُهَسُفْـنَأ َنوُناَتَْخي َنيِذَّلا ِنَع ْلِداَُجت َالَو{ ،}َنيِنِئاَْخلا َدْيَك يِدْهَـي َال َهللا َّنَأَو{
 اَِمب ِساَّنلا َْنيَب َمُكْحَتِل ِّقَْحلِ� َباَتِكْلا َكْيَلِإ اَنْلَزْـنَأ ãَِّإ{ ،}اًميِثَأ ãًاَّوَخ َناَك نَم ُّبُِحي َال
 .}اًميِصَخ َنيِنِئاَخْلِل ْنُكَت َالَوُ Jَّا َكاَرَأ

 نييفلسلا  نيب ثداحلا فالتخالا نطوم نأ مهعابتأل مهريوصت نأ كلذك اوملعيلو
 اذه يف هãدرس امف !لايخلا نم برد وه امنإ يداه نب دمحم خيشلا لوح رودي نآلا
 ةوعدلا يف ايبيل نوؤش يف دسفملا نينئاخلا ةقفاعصلا لخدت نم ًةّصاخ لصفلا
 ةمالعلا انخيش نيب فالخ ثودح درجم نم رطخأو قمعأ ةيضقلا نأ دكؤي ؛لاتقلاو
 يف يداه نب دمحم خيشلا بيجنلا هذيملتو ،-هللا هظفح– يداه نب عيبر دلاولا

 !نيدسفملا ةبلطلا ءالؤه حيرجت

 امك ،مهبيدçو مهيديأ ىلع ذخألا بجي ءاهفس ةقفاعَّصلا ءالؤه لاثمأ نإف كلذل
 :َلاَق ِِّيبْعَّشلا ِنَع ،ُحَلْجَْألا ãَََربْخَأ )1349( "قئاقرلاو دهزلا" يف كرابملا نبا لاق
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 يِدْيَأ ىَلَع اوُذُخ ،ُساَّنلا اَهـُّيَأ ªَ" :َِربْنِمْلا اَذَه ىَلَع ُلوُقَـي ٍريِشَب َنْب َناَمْعُّـنلا ُتْعَِمس
 ِيف اوُبِكَر اًمْوَـق َّنِإ" :ُلوُقَـي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص Jَِّا َلوُسَر ُتْعَِمس ِّينِإَف ،ْمُكِئاَهَفُس
 َرَقَـنَـف َسْأَفْلا ُمُهْـنِم ٌلُجَر َذَخَأَف ،ãًاَكَم ْمُهْـنِم ٍلُجَر ُّلُك َباَصَأَف ،اَهوُمَسَتْـقاَف ٍةَنيِفَس
 اْوََجن ِهْيَدَي ىَلَع اوُذَخَأ ْنِإَف ،ُتْئِش اَم ِهِب ُعَنْصَأ ِيناَكَم :َلاَق ؟ُعَنْصَت اَم :اوُلاَق ،ُهَناَكَم
 .)2("اوُكَلðَْ ْنَأ َلْبَـق ْمُكِئاَهَفُس يِدْيَأ ىَلَع اوُذُخ ،اوُقِرَغَو َقِرَغ ُهوُكَرَـت ْنِإَو ،اََجنَو

 ِيف اÈوُلُع َنوُديِرُي َال َنيِذَّلِل اَهُلَعَْجن ُةَرِخَآلا ُراَّدلا َكْلِت{ :اًعيمج ةقفاعصلل لوقأو

 .}َنيِقَّتُمْلِل ُةَبِقاَعْلاَو اًداَسَف َالَو ِضْرَألا

																																																	
 روهشم يعيش" :)13( قثّوم وهو هيف مّلكت نميف يبهذلا هيف لاق ،بقل حلجألا :لاقيو ،ةيجح نب هللا دبع نبا وه حلجأ :نسح ثيدح )2(

 س¾ ال ،يفوك" :لاقف ،حلجألا نب هللا دبع نع ِّينْطُقَراَّدلا تلأس :)257( هتالاؤس يف ِّيناقَْربلا لاق لاقو ،"نيعم نبا هقثو يبعشلا نع ىور قودص
 ."س¾ هثيدحب سيل ،حلجألا نب هللادبع" :يراخبلا نع "يذمرتلا للع" يفو ،"هب
 .هب كرابملا نبا قيرط نم )789( تايصلخملا يف صِّلَخملا رهاطوبأو ،)21/53( ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأو
 اوُذُخ" :هلوق ىلع اًرصتقم اًرصتخم هاور هنكل ،)10/165( بعشلا يف يقهيبلاو ،)81( قالخألا مراكم يف يناربطلا هجرخأ ،شمعألا :حلجألا عبîو
 ."ْمُكِئاَهَفُس يِدْيَأ ىَلَع
 .حلجألا نع كرابملا نبا ةياور ىلإ -هللا همحر– رشي مل هنكل ،)5/309( ةفيعضلا يف ينابلألا مامإلا هركذ ثيدحلاو
ُ Jَّا َيِضَر ٍريِشَب َنْب َناَمْعُّـنلا ُتْعَِمس :ُلوُقَـي ،اًرِماَع ُتْعَِمس :َلاَق ،ُءªَِّرَكَز اَنَـثَّدَح ،ٍمْيَعُـن وُبَأ اَنَـثَّدَح :لاق )2493( مقرب يراخبلا دنع هلصأ ثيدحلاو
 اَهَالْعَأ ْمُهُضْعَـب َباَصَأَف ،ٍةَنيِفَس ىَلَع اوُمَهَـتْسا ٍمْوَـق ِلَثَمَك ،اَهيِف ِعِقاَولاَو Jَِّا ِدوُدُح ىَلَع ِمِئاَقلا ُلَثَم" :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِِّيبَّنلا ِنَع ،اَمُهْـنَع
ملا َنِم اْوَقَـتْسا اَذِإ اَهِلَفْسَأ ِيف َنيِذَّلا َناَكَف ،اَهَلَفْسَأ ْمُهُضْعَـبَو

َ
 ْمُهوُكُْرتَي ْنِإَف ،اَنَـقْوَـف ْنَم ِذْؤُـن َْملَو اًقْرَخ اَنِبيِصَن ِيف اَنْـقَرَخ ãََّأ ْوَل :اوُلاَقَـف ،ْمُهَـقْوَـف ْنَم ىَلَع اوُّرَم ِءا

 ."اًعيَِمج اْوََجنَو ،اْوََجن ْمِهيِدْيَأ ىَلَع اوُذَخَأ ْنِإَو ،اًعيَِمج اوُكَلَه اوُداَرَأ اَمَو
 ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَق :ُلوُقَـي ،اَمُهْـنَعُ Jَّا َيِضَر ٍريِشَب َنْب َناَمْعُّـنلا َعَِمس ُهَّنَأ ،ُِّيبْعَّشلا ِينَثَّدَح :َلاَق ،شَمْعَألا قيرط نم )2686( مقرب اًضيأ هجرخأو
ملا ُلَثَم" :َمَّلَسَو

ُ
 ِيف يِذَّلا َناَكَف ،اَهَالْعَأ ِيف ْمُهُضْعَـب َراَصَو ،اَهِلَفْسَأ ِيف ْمُهُضْعَـب َراَصَف ،ًةَنيِفَس اوُمَهَـتْسا ٍمْوَـق ُلَثَم ،اَهيِف ِعِقاَولاَو ،Jَِّا ِدوُدُح ِيف ِنِهْد

 َنِم ِيل َّدُب َالَو ِيب ْمُتْـيَّذçََ :َلاَق ،َكَل اَم :اوُلاَقَـف ُهْوَـتَأَف ،ِةَنيِفَّسلا َلَفْسَأ ُرُقْـنَـي َلَعَجَف اًسْأَف َذَخَأَف ،ِهِب اْوَّذَأَتَـف ،اَهَالْعَأ ِيف َنيِذَّلا ىَلَع ِءاَمْلِ� َنوُّرَُمي اَهِلَفْسَأ
ملا

َ
 ."ْمُهَسُفْـنَأ اوُكَلْهَأَو ُهوُكَلْهَأ ُهوُكَرَـت ْنِإَو ،ْمُهَسُفْـنَأ اْوََّجنَو ُهْوَْجنَأ ِهْيَدَي ىَلَع اوُذَخَأ ْنِإَف ،ِءا
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 يف دونجلاو ةداقللو– رتفح مساقلs ةفيلخ ريشملا يبيللا شيجلا دئاقل لوقأو •
 :-يبيللا شيجلا

 �أو ،نامرد قراط باطخلا �أو ،يناتنزلا داؤف( :ايبيل يف ةقفاعَّصلا ةفئاط اونم§ ال
 سنأو ،ةريودوب دمحو ،ةلافح يدجم بعصم �أو ،نييتارصملا ةفيذح �أو ةديبع
 يف ةقفاعصلا بãذأ خلإ.. جرملا ةعامجو ،بيجن ناميلسو ،ةشاروقلا لداعو ،داّدحلا
 حرفلا راهظإ نم وأ شيجلل دييç نم مهضعب هرهظي دق اميف اوقثت الو ،)ايبيل
 اوربّدتو ،ليذختلاو ةنايخلا نم ةقداص ةحيحص ةبوت اًعيمج اوبوتي نأ الإ ،هتاراصتن�
 َهِرَك نِكَلَو ًةَّدُع ُهَل اوُّدَعأل َجوُرُْخلا اوُداَرَأ ْوَلَو{ :مكل ةربعلا اهيف يتلا تªآلا هذه

 َّالِإ ْمُكوُداَز اَّم مُكيِف اوُجَرَخ ْوَل .َنيِدِعاَقْلا َعَم اوُدُعْـقا َليِقَو ْمُهَطَّبَـثَـف ْمُهَـثاَعِبنا ُهللا
 ٌميِلَع ُهللاَو ْمَُهل َنوُعاََّمس ْمُكيِفَو َةَنْـتِفْلا ُمُكَنوُغْـبَـي ْمُكَلَالِخ اوُعَضْوألو ًالاَبَخ
sَِرَهَظَو ُّقَْحلا َءاَج َّىتَح َروُمُألا َكَل اوُبَّلَـقَو ُلْبَـق نِم َةَنْـتِفْلا اُوَغَـتْـبا ِدَقَل .َنيِمِلاَّظل 
 .}َنوُهِراَك ْمُهَو ِهللا ُرْمَأ
 حرجلا يف متاح يبأ نب نمحرلادبع لاق :ةبذاكلا ةقفاعصلا ةلوصب رتغا نمل لوقأو
 ال" :هيوهار نب قاحسإ َّيلإ بتك لوقي ةعرز �أ تعمس :)1/342( ليدعتلاو
 .-هللا همحر– قدصو ،"ىشالتي مث ةلوج لطابلل نإف ،لطابلا كنلوهي
 يذلا ِّنيبلا حضاولا قحل� عدصنو ،-هشافتنا مغر– لطابلا اذه هجاون انك نإ نحنو
 بعرأو ،مهركم طبحأو ،مهلط� -هتوقو هللا لوحب– رَّمدو ةقفاعَّصلا شورع لزلز
 لهأل مهداهج يف ءافرشلاو ءاملعلاو ءايبنألاو لسرلا قيرط ىلع ريسن ãَّإف ؛م�ولق
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 َّقحلا هب رصنو هللا هظفح– يلخدملا يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش لاق امك ،لطابلا
 :)٤٢، ٤١( "لالخإلاو للخلا نم يليحرلا ميهاربإ ةحيصن يف ام نايب" يف -هلهأو
 نوركنيو ،ديحوتلاو قحلا ىلإ نوعدي ءاملعلا نم مهج¹ ىلع راس نمو ءايبنألا نإ"
 لالضلاو كرشلاو لطابلا لهأ ةوقب نولابي الو ،ناكمو نامز يأ يف كرشلاو لطابلا
  .ةوقلا نم اوغلب امهم
  .ءªربكلاو رفكلاو كرشلا لهأ اهيف اوهجاو يتلا ءايبنألا صصقب ءيلم نآرقلاو
 ىسوم هللا ميلك ةهجاوم اهنمو ،هموقو دورمنلل ميهاربإ هللا ليلخ ةهجاوم :اهنمو
  .هموقو نوعرفل
 ءافلخلا قثاولاو مصتعملاو نومأملا ةلودل دمحأ مامإلا ةهجاوم ءاملعلا تاهجاوم نمو
  .ةلزتعملاو ةيمهجلا سوؤر نم ءارمألاو ةاضقلا مهعمو نييسابعلا
 يداهلا دبع نباو ميقلا نباك هذيمالتو ةيميت نبا مالسإلا خيش ةهجاوم :اهنمو
  .مهدي¾ ةوقلاو ةلودلاو ةيفوصلاو ةيرعشألل امهريغو
 ىتح لطابلاو رشلا ىوقل هعم نمو باهولادبع نب دمحم مامإلا ةهجاوم :اهنمو
  .ةيوق ةيمالسإ ةلود هل تماق
 وه ةميزعل� ذخألا نأ اوأرو ،ةميزعل� اوذخأ لب ةصخرلا هذ� ءالؤه ذخg ملو
 مظعأ" :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق امك داهجلا مظعأ نم اذه نأو ،بجاولا
 ."رئاج ناطلس دنع )قح :ةياور يفو( لدع ةملك داهجلا
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 ام ىلع نوربصي هللا ىلإ ةوعدل� نادلبلا فلتخم يف ةنسلا لهأ ض¹ رصعلا اذه يفو
 الف ،لطابلاو عدبلا لهأل اهيف ةبلغلاو ةوقلا نوكت يتلا نادلبلا كلت يف نوهجاوي
  .ىذألا نم هنوقالي ام ىلع ربصلاو ةوعدلا ةلصاوم نع كلذ مهدصي
 يتمأ نم ةفئاط لازت ال" :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق مهيلع قدصيف
 ـها."كلذك مهو هللا رمأ يتg ىتح مهلذخ نم مهرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ
 َّقُِّحي نَأ ُهللا ُديِرُيَو{ ،رشلا له¾ ريخلا لهأ ىلتبُي لاز امف ،ةيضام هللا ننسو :تلق
 َهِرَك ْوَلَو َلِطاَبْلا َلِطْبُـيَو َّقَْحلا َّقِحُيِل .َنيِرِفاَكْلا َرِباَد َعَطْقَـيَو ِهِتاَمِلَكِب َّقَحلا
 .}َنوُمِرْجُمْلا
 ةدايقب يبيللا شيجلا تاوقو لصفلا اذه ريرحت نم -هقيفوتو هللا لضفب– تيهتنا دقو
 ًةروصنم -هللا ءاش نإ– سلبارط لوخد كشو ىلع رتفح مساقل� ةفيلخ ريشملا
 نم ةيجراخلا تايشيليملا سند نم هلمك¾ برغلا ريهطت كشو ىلعو ،اهتيار اًعوفرم
 ةنوخلا بزح" :ردغلاو ةنايخلاو ةلامعلا بزح عابتأ نمو ،مهوحنو شعاودلا
 صالخإلا شيجلا دونج ةماعو مðداق قزري نأ هناحبس هللا لأسأ ،"نيسلفملا
 :نيينسحلا ىدحإ مهقزري نأو ،مهلامعأو مðاين حلصي نأو ،باستحالاو قدصلاو
 .ةداهشلا وأ رصنلا
 ،رتفح مساقلs ةفيلخ هدبع ىلع هرصن متي نأ ريصنلا يوقلا هناحبس هللا لأسأو
 رهطي يك ؛هدنع نم ددمب هدمي نأو ،هاطخ دّدسي نأو ،هتناطبو هرمأ حلصي نأو
 باتكلا ىلع ايبيل يف مالسإلا ةلود ميقي نأو ،نيروجأملاو ةنوخلا رئاس نم ايبيل
 .ةمألا فلس جهنمو ةنسلاو
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 ِهللا َدْعَو .ُميِحَّرلا ُزيِزَعْلا َوُهَو ُءاَشَي نَم ُرُصنَي ِهللا ِرْصَنِب َنوُنِمْؤُمْلا ُحَرْفَـي ٍذِئَمْوَـيَو {
 .}َنوُمَلْعَـي َال ِساَّنلا َرَـثْكَأ َّنِكَلَو ُهَدْعَو ُهللا ُفِلُْخي َال

 .ملسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو
 بتكو

 يرصملا نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ
 1440 نابعش نم 27 ةعمجلا حابص

 


