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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 :-هللا هظفح–  ... خيشلا ةليضف ىلإ
 ،هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 نييفلسلا طسو يف رمألا هيلإ لآ ام مكتليضف ىلع ىفخي ال اَِّمم هنإف ،دعب امأ
 ناطيشلا حرفأ امم ؛نيبلا تاذ داسفو عزانتلاو قاقشلاو فالتخالا نم
 َهللا اوُقـَّتاَف{ :لجو زع هللا لاق دقو ،ءادعألا مهيف تمشأو ،هءايلوأو
 جرخأو ،}َنيِنِمْؤُّم مُتْـنُك ْنِإ ُهَلوُسَرَو َهللا اوُعيِطَأَو ْمُكِنْيَـب َتاَذ اوُحِلْصَأَو
 ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ،ِءاَدْرَّدلا ِيبَأ ثيدح نم )2509( عماجلا يف يذمرتلا
 ِماَيِّصلا ِةَجَرَد ْنِم َلَضْفlَِ ْمُكُِربْخُأ َالَأ« :َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ fَّا ىَّلَص fَِّا
 َداَسَف َّنِإَف ،ِْنيَبلا ِتاَذ ُحَالَص« :َلاَق ،ىَلَـب :اوُلاَق ،»ِةَقَدَّصلاَو ِةالصلاَو
 »ٌحيِحَص ٌنَسَح ٌثيِدَح اَذَه« :يذمرتلا لاق.»ُةَقِلاَحلا َيِه ِْنيَبلا ِتاَذ
 ُقِلَْحت ُلوُقَأ َال ُةَقِلاَحلا َيِه« :َلاَق ُهَّنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ َّ�ا ىَّلَص ِِّيبَّنلا ِنَع ىَوْرُـيَو
 .»َنيِّدلا ُقِلَْحت ْنِكَلَو ،َرَعَّشلا
 هذه هب يهني لجو زع هللا ّلعل اًحارتقا مكتليضف ىلع حرتقأ ينإف كلذلو
 لثمتي يحارتقاو ،ا�أطو فخت ريدقت لقأ ىلع وأ ،ةملكلا هب عمجيو ةنتفلا
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 يداه نب عيبر ةمالعلا دلاولا انخيش ىلإ ةصاخ ةر�زب مايقلل اوعست نأ يف
 ؛ةيرس ةر�زلا نوكت نأ بابسأ نم متعطتسا امب يعسلا عم -هللا هظفح–
 نَم ضعب ىلع مكيلع ىفخي ال امك نآلا خيشلا عم لصاوتلا ةبوعصل اًرظن

 ثدحتملا ذخ© نأ بعصي لصاوتلا ةيناكمإ عم هنأو ،لبق نم نيبرقم اوناك
 ردص نحشو ةباقر عم الإ خيشلا عم ثيدحلل يفاكلا تقولاو ةيحيرألا
 .ًايحأ هروضح لبق ثدحتملا ىلع خيشلا
 عيبر ةمالعلا ةليضف نيب مئاقلا فالخلا عضوم ريرحت ةيمه® مكتليضف رِّكذأو
 نم ةعومجم ىلع "ةقفاعصلا" قالطإ يف يداه نب دمحم خيشلاو يداه نب
 :ةيلاتلا طاقنلا يف لثمتت فالخلا ةتكن نأ يرظن يف هنأ كلذو ؛ملعلا ةبلط

 ىري هنأل ؛ةقفاعصل¹ ءالؤه ىّمسي نأ ىب© يداه نب عيبر ةمالعلا :ًالوأ
 يداه نب دمحم خيشلاو ،لهجلا مهنع يفنت ةيملع تاداهش اولَّصح مºأ
 هنأو ،لئاسملا ضعب يف يجهنملاو يوعدلا مهكولس يف اوفرحنا مºأ ىري
 نأ ىريو ،هدنع ةبلط اوناك مهبلغأ نأل ؛يملعلا مهاوتسم ةقيقحب فرعأ
 ةوعدلا اودوقي نأ نع ًالضف سيردتلاو ةوعدلل ردصتلل ًالهأ اوسيل ءالؤه
 بيلاسأ مادختس¹و ءافخ يف اههيجوت يف اومكحتيو دالبلا نم ريثك يف
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 يف تاقثلا نم ددع نع ةضيفتسم تاداهش هيدلو ،اًعرش ةيضرم ريغ
 .ءالؤه ىلع بذكلا ىلع اوؤطاوتي نأ ةداعلا ليحت ةفلتخم دالب
zليلد ةرذ هعم سيل يداه نب دمحم خيشلا نأ ىري عيبر ةمالعلا :اًين 
 :اهنم ،تارابتعا ةدعل ةقفاعص مº® ءالؤه يمر ىلع
 حلطصم ريرحت مدعل كلذو ،ةقباسلا ةطقنلا يف هيلإ ترشأ ام  )1(

 ."ةقفاعصلا"
 ،ءالؤهل اًعيدبت ربتعي "ةقفاعصلا" حلطصم نأ ىري عيبر ةمالعلا نأ )2(

 تعبتت املو ،اذÆ مهيمر بجوت لوصألا يف ةعدبب اوت© مل مºأ ىري وهو
 يناعملا يف رصحني هنأ تدجو ةقفاعصلا ىنعم نايب يف ءاملعلا مالك
 - ملعلا يف ءافعضلا - طيسبلا لهجلا لاهجلا - عدبلا لهأ( :ةيلاتلا
 نونسحي ال مهو ،ءاملعلا نم برقلاو ملعل¹ نورهاظتي نيذلا نوملاعتملا
 نيب شيرحتلاو ةنتفلاو ةميمنل¹ يعاسلا ميئللا ثيبخلا - ملعلا لوصأ
 نم دصقي امنإ اًدمحم خيشلا نأ رهظي يذلاو ،)ملعلا ةبلطو ءاملعلا
 ،عيدبتلا نود ةريخألا عبرألا يناعملا ءالؤه ىلع "ةقفاعصلا" قالطإ
 ،عيبر ةمالعلا انخيش مهف امك مهل قلطملا ليهجتلا دصقي ال اذÆ وهو
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 هدنع تبث يتلا ىرخألا يناعملا عم ملعلا يف فعضل¹ مهيمري امنإ
 .اÆ مهسبلت
 مهنم تردص نإو ،ءالؤه ىلع ربصلا ىري عيبر ةمالعلا نأ )3(

 دمحم خيشلاو ؛مهفص ةدحوو نييفلسلا فالتئا ىلع اًظافح ؛تافلاخم
 نم ددع يف نييفلسلا نيب ةقرفلا يف يسيئر ببس مه ءالؤه نأ ىري
 ةاعدلا نم ددع  طاقسإل ءافخلا يف هب نوركمي ام ببسب نادلبلا
 مالك ىلع لوصحلل يعسلاو مهيلإ ءاسإلاو مهشيم� وأ ملعلا ةبلطو
 .مهطاقسإ يف عيبر خيشلاو ديبع خيشلا نم
 هيف نيبي قثوم يملع ٍّدر ةباتكب يداه نب دمحم خيشلا مايق مدع )4(

 ةقيرطو ،نييفلسلا قالخألو يفلسلا جهنملل ةبلطلا ءالؤه تافلاخم
 -ةيفلسلا يعَّدي نَم ّلك لع هدودر يف اهكلس يتلا- عيبر ةمالعلا
 اذهو ،ةنسلاو باتكل¹ هيلع ّدرلا مث مصخلا مالكب نايتإلا يف تلثمت
 تارتاهملا ماكر تحت هتيطغت مت يذلا قحلا راهظإ يف يرورض رمأ درلا

 .هتوق هدقفأ امم لصاوتلا لئاسو يف
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zةبلطلا ءيرجت ةروطخب -هللا هظفح– عيبر خيشلا رَّكذُي نأ :اًثل 
 نب دمحم خيشلا ىلع -ءاغوغلاو ءاهفسلا مهعم لخديو– راغصلا
 هذه نأو ،ملحو ملعب هنع عفادف ،هعم َّقحلا نأ ىأر نَم ىلعو يداه
 ،ميظع رش ب¹ تحتف لصاوتلا لئاسو يف ةَّجفلا ةقيرطلا هذÆ ةأرجلا
 رثألا أوسأ هل ناك امم ؛يبرحلا حلاف ةنتف م�أ حِتُف يذلا بابلا هبشي
 ةيفلسلا نع دترا مهضعبو ،ملاعلا ىوتسم ىلع بابشلا نم تائم ىلع
 نع ينغلب امك– ةريخألا ةنتفلا يف لب ،ةرهاظلا يصاعملا وأ ةيبزحلا ىلإ
 نمل نيعباتلا ءالؤه ىأر امل ،مالسإلا نع دترا مجاعألا ضعب -تاقث
 مهعم ةظلغ لكب نولماعتي اكيرمأو ¹ورأ يف "ةقفاعصلا" ـب نوّمسي
 يأل مهحامس مدعو ةماعزلا ىلع صرحلاو ةيبصعلا الإ رربم ىندأ نود
 هنوقوسي مهل ةقيس نوكي ن®و مهقيرط نع الإ ةوعدلا يف زربي نأ دحأ

 .هطاقسإل ؛هتروص اوهّوشو هودّده مهيلع ضرتعا نإو نوءاشي فيك
 فوس ،يداه نب دمحم خيشلا ةبيهو ةماركو ةناكم طاقسإ :اًعبار
 ةناهتسالا ىلع -تقولا عم- راغصلا ءيرجت يف ميظع ٍّرش ب¹ حتفي
 وأ- فعضي ليج ةأشن يف اًببس نوكي امم ،نيرخآلا ءاملعلا ةناكمب
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 ةقيرطلا هذÆ مهدحأ عم لماعتي هنأ ىري امل ،ءاملعلل همارتحا -لقي
 رّكذت يتلاو ،فالخلا بادآ طسبأ ىلع صرحلا تدقف يتلا ةّجفلا
 .ءاملعلا عم لماعتلا يف هعابتأو يبرحلا حلاف ةقيرطب

 ءانثتسا نودب ىمادقلا هتبلط بلغأ نأ عيبر خيشلل نيبي نأ :اًسماخ
 لبق نم ةفلتخم ت�وتسم ىلع ىذألا مهل دق دالبلا نم ددع يف
 دالب نم تاقثلا ءالؤه عامتجا نأو ،"ةقفاعصلا" ـب اومسُو نيذلا ءالؤه
 ةهجلا نم لمهُي نأ زوجي ال -عيبر خيشلا دنع تاقث مهو– ةفلتخم
 لبقت رخآلا بناجلا يفو ،طقستو م�داهش ّدرت نأ زوجي الو ،ةيعرشلا

 .مهيف موصخلا تاداهش
 فارطألا فصنت ةقيرطب فالخلا بابسأ دأو ىلع صرحلا :اًسداس
 نيمولظملا فاصنإ مدع عم رهاظلا يف عامتجالا درجم نأل ؛اًعيمج
 "ةقفاعصلا" ـب نوّمسي نَم لبق نم ملاعلا ىوتسم ىلع اوملظ نيذلا

 .يهتنت ال ةمئاق ةنتفلا لعجي
 ةبلطلا ءالؤه نع نيعفادملا نم اًريثك نأ عيبر ةمالعلل نيبي نأ :اًعباس
 نيب ام حوارتي مهضعب رامعأف ،نانسأ ءâدح مه مجاعألا دالب يف
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 ةبلطو ءاملعلا بلغأ نومرتحي ال اًعيمج مºأو ،نيثالثلا ىلإ نيرشعلا
 خيشلا عفاد نيذلا ةبلطلا ءالؤه نم ةوعدلا يف قبسأ مه نمم ملعلا
 دق ىمادقلا هتبلط ن® خيشلا ةفرعم مدع عم ،مهتماركل اًظفح مهنع
 .راغصلا ءالؤه ركم ببسب مهتبيه طاقسإو مهتناهإ مت
 ةوعدلا هجّوي نأ يف عيبر ةمالعلا دلاولا خيشلا ىلع اوحرتقت نأ ،اًريخأو
 فارطألا لك لمشت ةماع ةوعدلا نوكتو ،هدنع عامتجالل عيمجلا ىلإ
 .دحأل ءانثتسا نود نادلبلا فلتخم يف ملعلا ةبلطو ةاعدلا نم
 :عامتجالا اذه يف ةحرتقملا رومألا نمو
 ةيملعلا تاذخاؤملا ضرعب يداه نب دمحم خيشلا بَلاطُي نأ .1

 طاقن يف ةقفاعصل¹ مهمسو نيذلا ةبلطلا ىلع اهذخأ يتلا ةيقالخألاو
 تبثت وأ اهنع اوعجارتي وأ ،اهنم اوفتني نأ امإف ،ةلدأل¹ ةنورقم ةرصتخم
  .عجارتلا وأ ءافتنالا دعب مهيلع
 وأ- ةبلطلا ءالؤه ءافتنا دعب يداه نب دمحم خيشلا عجارتي نأ .2

 ؛حيرجتلا تارابع نم اهوحنو ،"ةقفاعصلا"ـب مهمسو نع -مهعجارت
 .ةنتفلا بابل اًقالغإ
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 ناك نإو– يداه نب دمحم خيشلا نأ ةبلطلا ءالؤهل ّنيبي نأ .3
 ؛نيرخآلل ريبكلا خألاو ،مهضعبل دلاولا ماقم يف هنكل ،-مهيلع دتشا

 يلاتل¹و ،-مولعم وه امك– هيلع أرق وأ هيلع ذملتت مهضعب نإ ثيح
 ووذ هركني ال مهيلع ًالضفو ةوعدلا يف اًقبس هل نأ اوملعي نأ مهيلع
 .لضفلا
 ريبكلا قفري نأو ،ريبكلا ريغصلا مرتحي نأ عيمجلا رمؤي نأ .4

 ،ملعلاو ةوعدلا يف هقبسو هلضف قباسلل قحاللا فرعي نأو ،ريغصل¹
 .ةسæرلاو هيلع عافترالا ةيغب هتارثع عبتتي الو ،هدهجو هَّقح هسخبي الو
 مل اºأكو ،ةقباسلا نحإلاو تافالخلا لك يسانتب عيمجلا رمؤي نأ .5

 .نكت
 وأ ةنتفلا هذه ُّصخي ءيش يأ رشن نم ليهاèاو راغصلا عنُمي نأ .6

 .ىرخأ ةرم اهر ججؤي امم ؛ديعب نم الو بيرق نم اهدعب يت© ام
 فالخلا اهيف رشتنا يتلا دالبلا ىتش يف ةيملع تارود ماقت نأ .7

îَّبد نيذلا ملعلا ةبلطو ءاملعلا نم ةبخن مضت رابكلا خياشملا فارش 
  .فالخلا مهنيب
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 ةعاذإ وحن ةروهشملا ةيملاعلا ةيفلسلا تاعاذإلل ءادنلا هجّوي نأ .8
 ةبلطو ءاملعلا عيمجل اورشني نأ حضاولا جهنلا ةعاذإو ،ءايبنألا ثاريم
 .ىوهلا بسح ىلع ءاقتنا وأ ءاصقإ نود نيفورعملا نييفلسلا ملعلا
 فلتخم يف ةعفانلا ةيملعلا ثاحبأل¹ لاغشنالل عيمجلا هجّوي نأ .9

 .هرصنيو قحلا يوقي امم ؛ةيعرشلا مولعلا تالاجم
 قدصو ،لجو زع ò صالخإلا قيقحت ىلإ عيمجلا هجّوي نأ .10
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةعباتملا
 حلصي نأ لجو زع هللا لأسأ ،ماقملا اذه يف ريقفلا دبعلا رضح ام اذه
 .مÆولق نيب ِّفلؤي وأ نييفلسلا نيب تاذ

 .ملسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو
 بتكو

 نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ
 ه 1439 نابعش 21 نينثإلا رصع ليبق

 :قحلم
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 لبق يأ ،طبضل¹ ماع ذنم تناك اºأ ةلاسرلا خيرó نم حضاو وه امك
 .رهشأ ةدعب ءالؤه ىلع يدودر رشنأ نأ
 اذاملو ؟تاحارتقالا هذه ذيفنت متي مل اذامل :ضعبلا هلأسي دق يذلا لاؤسلاو
 ،ةقفاعصل¹ نيموسوملا ءالؤه ىلع هدودر رشني الو ىلعألادبع وبأ ربصي مل
 ؟تاحارتقالا هذه ذيفنتل ىعسيو
 قيقحت امأ ،ةيحصنلا ميدقت الإ كلمي ال هنأ :لوألا لاؤسلا نع ةباجإلاو
 رمألا هينعي نَم ىلإ ةلماك قئاقحلا غولب ىلإ جاتحيف ،عقاولا ضرأ ىلع اذه
 نم ريثك لوصو نود لوحت زجاوح عضو مت دق فسألل نكل ،ءاملعلا نم
 يف نيعاسلا مدخي ركام بولس® ةهّوشم لصت تلصو نإو ،مهيلإ قئاقحلا
 .ةنتفلا
 لخدتأ نأ ُّبحأ ال اًرباص تيقب دقل :لوقأف ،يناثلا لاؤسلا ةباجإ امأو
 ،دادزي اهّرش نأ تيأر امل نكل ،فشكنت نأ ًالمآ ؛ةنتفلا هذه يف ٍّدر ي®
 بيعالأو ليح تت¹و ،نيناّتفلا ركم طسو اًعئاض راص قحلا نأو
 حالصإ نأ تنقيتو ،مهلاوحأ عبتت نَم ىلع ىفخت ال ةقفاعصل¹ نيموسوملا
 عيبر :نيخيشلل مهعادخ رارمتس¹ اورتغا مºأ ةصاخ ،ريسع مهضعب
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 رمأ فاشكنا دعب مهّيغ نع اوعدتري ملو ،رمألا اذه اوءرمتساو ،ديبعو
 ،هلهأو يفلسلا جهنمل¹ اًبعالتو اًركم اودادزا لب ،"ةيرسلا ىروشلا سلاجم"
 ؛ةيبصع نود ءالؤه لالض فشكي لَّصفم يملع دينفتب دحأ ىدصتي ملو
 يئافكلا ضرفلا اذه ءادأو ةميظعلا ةرغثلا هذه دسل ىعسأ نأ اøدُب دجأ مل
 ؛لطابلا لاطبإو ّقحلا قاقحإو ،اøقح نيمولظملل راصتنال¹ بابلا اذه يف
 نم هلهأو يفلسلا جهنملل ةيامح يضرعب اًقدصتمو ،هللا دنع رجألا اًبستحم
 .هيوشتلا
 -هللا هظفح– يداه نب عيبر ةمالعلا يخيش هيلإ لسرأ نأ دعب اذه ناكو
 هذه يف لطابلا لطبأ قحلا َّقحأ نأو نيمولظملل رصتنأ نأ ينم بلطي
 .ةنتفلا
 ينم بلط -هللا هظفح– انبلا باّهولادبع نب نسح دلاولا يخيش كلذكو
 .ةقفاعصل¹ نيموسوملا ةبلطلا ءالؤه اهيف فلاخ يتلا لئاسملا رّرحأ نأ
 حاضيإ يف اًببس تناك يتلا ةنيصرلا ةيملعلا دودرلا هذهل تيدصت مث نمو
 .اهيلع علطاو فاصنإ ةرذ كلمي نَم لك دنع اøيلج رمألا
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 نييفلسلا نعو ينع فرصي نأو ،رجألا يل بتكي نأ هناحبس هللا لأسأ
 َلَمَع ُحِلْصُي َال َهللا َّنِإ{ ةيضام هللا ةنسو ،نيركاملا ركمو نيناّتفلا ديك
 .}َنيِدِسْفُمْلا

 .ملسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو
 بتكو

 نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ
 


