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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 هظفح– انبلا قوزرم باّهولادبع نب نسح دلاولا خيشلا ةليضف ىلإ

 .-هللا
 .يرصملا نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع يبأ :هدلوو هذيملت نم
 ،هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 ريدقتلاو ةبحملا ىدم مكتليضفل ركذأ نأ لوقلا ةلف@ نم هنإف ،دعب امأ
 .مكتليضفل ىلعألادبع وبأ مكدلو هلمحي يذلا مارتحالاو
 ميلعتلاو ملعلاو ةوعدلا راوشم نم اًماع نيرشعو ةسمخ ةبارق ىدم ىلعو
 ةنحملا هذه نم ّدشأ ةنحم انب رمت مل ،-اًرفسو اًرضح– مكتليضف عم اهتثكم
 شيرحتلا نم ةضبيورلا نم ةعومجم نكمت نم مkألا هذه اهشيعن يتلا
 !ةبحصلا ةدم لوطو ةرصآلا ةوق مغر ،مtّالطو ءاملعلا نيب داسفإلاو
 نيبو ينيب امب اًعفشتسم ؛ةلاسرلا هذه يف اًفيطل ً|اتع ركذأ نأ يل اوحمساو
 ُهوُعَد" :َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ َّ�ا ىَّلَص ُِّيبَّنلا لاق دقو ،ةميدق ةدوم نم مكتليضف
 ."ًالاَقَم ِّقَْحلا ِبِحاَصِل َّنِإَف
 ،ةحاسلا ىلع "ةقفاعصلا" :ـب رِهُتشا ام ةنتف زورب لوأ يف هنإ :لوقأف
 بابل اًقالغإ ؛ألملا ىلع اهيف ضوخلا مدع مكتليضف بأدو يبأد ناك
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 ؛رابخألا بقرتأ تنك اذه لالخ نكل ،رصم يف نييفلسلا ىلع ّرشلا
 ."ةقفاعصلا"ـب اومسُو نيذلا ةبلطلا ءالؤه بناج يف رشلا روهظل اًرظن
 ىلع تلصتا ـه 1439 ناضمر رهش نم 24 تبسلا حابص يفو
 يف انعم راطفإلا روضح ىلع ةوعدلا مكيلع دكؤأ يك ؛مكتليضف
 مكتليضف عم ينعمجي يملع ءاقل يف ةكراشملا عم ةليللا هذه يف فكتعملا
 نود ءادتبا- يل متلق ةملاكملا لالخو ،نمحرلادبع نب دلاخ خيشلا خألاو
 بابشلا ءالؤه اهيف فلاخ يتلا لئاسملا ررحت نأ كديرأ :-ينم زاعيإ يأ

 مث ،"لطابلا لطبنو ّقحلا َّقحن يك -"ةقفاعصلا" ـب اوفِرُع نَم ىلإ ةراشإ–
 نإف ،اهنم بعصأ لئاسم ترَّرح دقل تنأو" :ًالئاق كتليضف تدرطتسا

 ."كزجعت ال ا³إف ،كلذك هذه رّرحت هللا ءاش
 مامأ بلطلا اذه َّيلع متدَّكأ ،يملعلا ءاقللا ءاهتناو مايقلا ةالص دعبو
 اهل ىدصتي ال ةميظع رومألا هذه نإ" :نيلئاق متدزو ،نمحرلادبع دلاخ
 :مكل تلقف ،"لئاسملا هذه هب نورِّرحت يذلا ملعلا مكيدل متنأو ،دحأ يأ

 تبجأف ،ُّدري دحأ ُّلك سيل :لوقي يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش ناك
 .معن :ا«رقم كتليضف
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 ا«يملع اًريرحت ةنتفلا هذه يف فالتخالا نطاوم ريرحت يف تأدب اهدعبو
 رهظف ،-مكتليضف بلط ىلع ءانب– ْنيَم الو دحأل بُّصعت هيف سيل

 نادلبلا ةفاك يف "ةقفاعصلا" ءالؤه هدسفأ يذلا داسفإلا ىدم ءالجب يل
 ركمب كلذ نولعفي اوناكو ،اهئاملعو ةيفلسلا ىلإ ةءاسإلاو ةوعدلا رمأ يف
 .رمألا يد| دودرلا هذه نم اًئيش رشنأ مل ينكل ،يفخ
 اهببسب ءيسأو ،حطسلا ىلع "ةيرسلا ىروشلا سلاجم" ةيضق تزرب املو
 نب حالص عم مكتليضف ىلإ تبهذ ،يداه نب عيبر دلاولا انخيش ىلإ
 مالك مكتعمسأو ،رمألا ةروطخ مكل نيبأ يك ؛ًالوأ رتفح ةفيلخ ريشملا
 بحاص– ةريمخ جرف عم مكسفنÂ متثدحت مث ،ةرشابم يلخدملا دحاولادبع
 ةئربتل نايب ةباتكب كتليضف تمق مث نمو ،-دحاولادبع عم ليجستلا
 دحاولادبعب ةمهتلا قاحلإ عم ،ةيرسلا سلاÅا هذه ةمصو نم عيبر خيشلا
 .هعم نمو
 نايبلا اذه ةباتك ىلع مكتليضف ّثح يف ةسيئرلا يدصاقم نم ناكو
 :نيرمأ
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 ةقيقح راهظإ :يناثلاو ،رمألا اذه نم عيبر ةمالعلا انخيش ةئربت :لوألا
 ةّصاخ مكب ّنظلا ءاسي ال يك ؛ريطخلا رمألا اذه نم مكتليضف فقوم
 .ةينمألا تاهجلا يف رمألا ةالو لبق نم
 يذلاو ،ةنتفلا هذه يف يل ٍّدر لوأ تلزنأ مÂk مكتليضف نايب لوزن دعبو
 نايب دييÌ هيفو ..ةيرسلا ىروشلا سلاجم نم ةيفلسلا ةءارب" :ناونعب

 نم يداه نب عيبر ةمالعلا ةئربت يف باهولادبع نب نسح دلاولا انخيش
 ."ةيرسلا سلاÅا
 رّرغملا نم ريثك دنع رومألا ةيلجت يف اًببس -هللا لضفب– درلا اذه ناك دقو
tميظنتلا اذه ةروطخ فشك يف ةيملعلا يدودر تلاوت مث ،م. 

 :نآلا اهسفن حرطت يتلا ةلئسألاو •
 كتليضف تعمس نأ دعب اًئيش مكتليضف ىلع تسّبل ينأ لاقي له :ًالوأ
 تعلطا يذلا حضاولا يملعلا درلا دعبو ،دحاولادبع مالك كسفنب
 !؟هيلع كتليضف
qيمايق له :اًين tا نأش يف لطابلا لاطبإو قحلا قاقحxةيرسلا سلا 
 ؟نييفلسلل اًقيرفت دعي -هيف ينفلاخت ال كتليضف امم–
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q؟ةنتفلا هذه يف ةيملعلا يدودر يداه نب عيبر خيشلا أرق له :اًثل 
 اهئافخإ ىلإ اوعسو دودرلا هذه هيلإ لصت نأ نوفاخي اوناك موقلا نأ مأ
 ؟مهركم ةئيبخ فشكنت ال يك ؛هنع
 وأ !؟ةلأسم لك يف عيبر خيشلا لوق عابت� نومزلم نحن له :اًعبار
 ،ليدعتلاو حرجلا لئاسم يف موصعم يداه نب عيبر :ةالغلا لوقي امك
 !عيضت ال يك عيبر عم نك :اولاقو !ىقثولا ةورعلا وه عيبر :اولاقو
 :هلوقب ةالغلا ءالؤهل هفصو يف نيدلا ييحم نمحرلادبع خيشلا قدص كلذل
 ."!اًعيبر نودبعي م�إ"
 ولغن فيكف ،هرمع لوط ولغلا اذه براح دق يداه نب عيبر خيشلا نإ

 !؟هيف نحن
 ،يداه نب عيبر ةمالعلا انخيشل يريدقتو يبح ىدم ملعت مكتليضفو
 هعبÑأ نأ اذه ينعي ال نكل ،رصم يف هنع تعفاد نم رثكأ ينأ نوملعتو
 !هيف اولغأ نأ وأ أطخلا يف
 ديلقتلا لاطبإ يف اt ىسÌأ تنك ةعقاو كتليضف يل تركذ ام املاطو
 :-هللا مكظفح– مكلوق يهو ،اt كتليضف رّكذأ نأ يل حمسا ،بّصعتلاو
 هعجارن نأ يغبني ،ز| نبا خيشلل باتكلا اذه :يناوخإ دحأل ةرم تلق"
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 نبا مامإلل ً|اتك عجارن فيك :يبحاص ّيلع درف ،أطخ هيف نوكي نأ لعل
 ."!؟ئطخي ال موصعم ز� نبا لهو :ًالئاق هيلع تددرف ؟ز|
 دمحم خيشلل بّصعتم ىلعألادبع |أ نإ :رامغألا ءاهفسلا لوقي دقو
 !؟يداه نب
 ةقفاعصلا ىلع يدودر لالخ نمف ؟بّصعتلا اذه تارامأ نيأ :لوقأف
 نكت مل دودرلا هذهف ،ا«دج ةليلق عضاوم يف الإ يداه نب دمحمل ضرعتأ مل
 ءاملعلا نم هريغ نعو هنع عافدلا ناك نإو– يداه نب دمحم نع اًعافد
 عيبر خيشلا نيب فالخ ةيضق تسيل ةيضقلاف !-ّقحب ناك نإ اًبيع سيل
  !كلذ نم رطخأو قمعأ رمألا لب ،طقف يداه نب دمحم هذيملتو
 طّطخم وه امنإ ةيضقلا داعبأ اوكردأ نيذلا ءالقعلل ا�يلج رهظ امك رمألا
 طاقسإو ،اهلهأ نيب ةقرفلا ثادحإو ،اهئاملع يدي� ةيفلسلا برضل
 نيذلا ةقفاعصلا ءالؤه قيرط نع ،نادلبلا ةفاك يف ا  نيمئاقلا
 اهل ريضحتلا متي ةثيبخ ةيفخ لئاسوب داسفإلاو شيرحتلا ىلإ نوعسي

 قيقحتل ديبعو عيبر نيخيشل� اًعيمج اورتست دقو ،ةيرسلا سلاxا يف
 !ةسيسخلا ضارغألا هذه
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 سيفلاو ،ستاولا :ةثيدحلا لصاوتلا لئاسو قيرط نع ءالؤه نكمت دقو
 ىلع رامغألا نيب اهل جيورتلاو تاهبشلا رشن نم خلإ... رتيوتلاو ،كوب
  .هلهأو قحل| مهركم ذفني يك ؛ملاعلا ىوتسم
 ىلع ءاهفسلا ءالؤه طلست ببسب عيضي نأ قحلا داك مخزلا اذه طسوو
 راهظإل ملعلا لهأ دحأ ىدصتي نأ بجي ناكف ،ديبعو عيبر نيخيشلا
 اهرشني ناك يتلا قحلا تاملك تاتش عمجو ،لطابلا لاطبإو قحلا
 اًبستحم اذt تمقف ،لطابلا مخز طسو يف بوذت تناك اهنكل ،ضعبلا
 .}ًالَمَع َنَسْحَأ ْنَم َرْجَأ ُعيِضُن َال َّ@ِإ{ هللا دنع يضرع
 تاحارتقا ةدع تلسرأ ةنتفلا هذه ةيادب يف ينأ -هللا مكظفح– اوملعاو
 بعصأ ناك رمألا نكل ،ةنتفلا ءا³إو ةملكلا عمجل ؛ءاملعلا نم ددع ىلإ
 رهش يف ءاملعلا دحأ ىلإ اهتلسرأ تنك ةلاسر قفرمو ،ليختن امم رطخأو
 .تاحارتقالا هذهل اًجذومن نمضتت 1439 ماع نابعش
 :ناونعب يذلاو ،ةقفاعصلا ىلع يدر يف هتبتك لصف رخآ كلذك قفرمو
 ،"لاتقلاو ةوعدلا يف ايبيل نوئش يف دسفملا مهلخدتو نونئاخلا ةقفاعصلا"
 ،ميظنتلا اذه ةروطخ ىلجتت هلالخ نمو ،باتكلا لوصف مهأ نم وهو
 يفلسلا جهنملل ةيداعملا تاهجلا ىدحإ لبق نم دَّنجم يرس ميظنت هنأو
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 ةيمعت ببسب اذه انتقو ىلإ ديبعو عيبر ناخيشلا هكردي مل امم ،هلهأو
 !قئاقحلا
 لاق امك ،لاوزلا ىلإ هلآم نإف هدعاس يوقو عفترا امهم لطابلا نكل
 ةعرز |أ تعمس :)1/342( ليدعتلاو حرجلا يف متاح يبأ نب نمحرلادبع
 لطابلل نإف ،لطابلا كنلوهي ال" :هيوهار نب قاحسإ َّيلإ بتك لوقي

 ."!ىشالتي مث ةلوج
 َوُه اَذِإَف ُهُغَمْدَيَـف ِلِطاَبْلا ىَلَع ِّقَْحلِ| ُفِذْقَـن ْلَب{ :لجو زع هللا لاق دقو
 .}َنوُفِصَت اَِّمم ُلْيَوْلا ُمُكَلَو ٌقِهاَز
 ءاقلإ مت دقف ،-هللا ءاش نإ– لاوزلا ىلإ هقيرط يف ءالؤه ديك نأ مكرشبأو
 يف قيقحتلا ديق وهو ،اًبيرقت رهش ذنم يلخدملا دحاولادبع ىلع ضبقلا
 !ةيدوعسلا ةلودلا يف ةينمألا تاهجلا
 ىلع ملظلا عاقيإ نم اًفئاخ ،هلهأو قحلل اًرص@ الإ مكتليضف @دهع امو
 مكل يفولا مكدلو ملظب مكتليضف ىضرت فيكف ،ريبكلا لبق ريغصلا
 ةسمخلا تغلب يتلا مكل هتبحص لوط يف قدصل| هل متدهش يذلاو
 يهو ،ةريطخلا ةمهتلا هذ  مهّتي نأ نوضرت فيك !؟اًماع نيرشعو
 ىَّلَص َِّ�ا َلوُسَر َّنَأ تبث دقو !؟ةحضاو ةنيب ريغب "!نييفلسلا قَّرف هنأ"
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 هجرخأ ،"ِةَماَيِقْلا َمْوَـي ٌتاَمُلُظ َمْلُّظلا َّنِإَف َمْلُّظلا اوُقـَّتا" :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ َّ�ا
 .امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج ثيدح نم ملسم
 :ةاعد ىلع ً@ايحأ نوربصت مكتليضف نأ يسفن يف َّزحو يناذآ اممو
 ،مهِّرشل ا«فك وأ ةحلصملل ةاعارم رهاظ مهداسفإو ةحضاو مåافلاخم
 ىدمو هداهج ةقيقح نوملعت متنأو ،ىلعألادبع |أ نوعارت ال فيكف
 !؟قحلا ةوعد غيلبت ليبس يف تاهاجتالا عيمج نم هل ضرعتي يذلا ىذألا
 ىلع اًرئاس -ç دمحلاو– دهعلا ىلع تلز ام ينأ مكتليضفل دكؤأو
 :ليصألا اهلصأو اهُّسأ يتلا نيلسرملاو ءايبنألا ةوعد غيلبت يف ميوقلا ليبسلا
 ملف ،حلاصلا فلسلا جهنمو ةنسلا نايب عم ،ىلاعتو كرابت هللا ديحوت
 َىلِإ وُعْدَأ يِليِبَس ِهِذَه ْلُق{ ...ةقفاعصلا ءالؤه ببسب اذه نع فقوتأ

 .}َنيِكِرْشُمْلا َنِم َ@َأ اَمَو ِهللا َناَحْبُسَو ِينَعَـبـَّتا ِنَمَو َ@َأ ٍةَريِصَب ىَلَع ِهللا
 .ملسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو

 بتكو
 نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ

 1440 ناضمر 3 ءاعبرألا حابص
 


