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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 ثِّدحملا ةمالعلا دلاولا انخيش ىلإ قئاقح حيضوتو ةدوم ةلاسر
 -هملعب عفنو هللا هظفح– يلخدملا يداه نب عيبر

 يرصملا نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع يبأ :هِّبحمو هذيملت نم
 )لوألا ءزجلا(

 
 هللا هظفح– يلخدملا يداه نب عيبر ثِّدحملا ةمالعلا دلاولا انخيش ىلإ
 -هملعب عفنو
 .يرصملا نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع يبأ :هبحمو هذيملت نم
 ..هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 يبن ىلع ملسنو يلصنو ،وه الإ هلإ ال يذلا هللا مكيلإ دمحن Oَّإف ؛دعب امأ
 .هاده عبتا نمو هباحصأو هلآ ىلعو هللادبع نب دمحم لسرلا متاخو ىدهلا
 متلـــضفت ام ىلع نافرعلاو ركـــشلi مكتليـــضفل هجَّوتأ ةيادبلا يفف ؛دعب امأ
– مكتليـضفل يتبحـص لاوط ميلعتو ةيبرتو حئاـصنو تاهيجوت نم انيلع هب
 رثألا ربكأ -بير الب– اهل ناك يتلاو ،-ةنــس نيرــشع يلاوح تدتما يتلاو
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 انتربخو ةيملعلا انتليـصح عافترا يفو ،ِّقحلا جهنملا ىلع انتابثو انتماقتـسا يف
 .ةيوعدلا
 هناحبــــــــــــــس هللا ىلإ برقتأ ينأو ،لجو زع هللا يف مكبحأ ينأ هللا دهــــــــــــــشأو
 ءايعدأ دــــــــــــضو ،ءاوهألاو عدبلا لهأ دــــــــــــض مكــــــــــــضرع نع ِّبذلاو مكبحب
 .م�Oذأو ةيداَّدحلا نم ةيفلسلا
 ةوبألا نانحو مركلا نم مكذيملتو مكدلو ىلع متضفأ ةبحصلا هذه لالخو
 دشأ اذه رِّدقأ ينأ ملعي هللاو ،هركش نع زجعأ ام يلاوتملا ناسحإلاو
 ام هللا يف تببحأ نمل ءافولاو ةنامألاو دهعلا ىلع ظفاحم ينأو ،ريدقتلا
 .هنع تزجع ام الإ كلذ يف ولآ ال ،تعطتسا
 .. نيمولظملل اًراصتنا" :يباتك يدي نيب قئاقح حيضوتو ةدوم ةلاسر هذهو
 ،"ةقفاعصلا ةنتف" - ـب ترِهُتشا يتلا ةنتفلا- يف لطابلا لاطبإو ِّقحلا قاقحإ
 اًفيرحت يديألا ا� ثبعت نأ نود مكتليضف ىلإ لصت نأ هناحبس هللا لأسأ
 .ًاليدبت وأ
 ؛ةارادم الو ةيروت نود ةحارصب تمّلكت نإ يل رذعلا اوسمتلت نأ وجرأو
 جرخأ دقو ،ةيفخملاو ةيسنملا قئاقحلل اًراهظإو ،رمألا ةروطخل كلذو
ُ َّ»ا َيِضَر َةَرْـيَرُه ِيبَأ ثيدح نم )1601( ملسمو ،)2306( يراخبلا
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 ِهِب َّمَهَـف َظَلْغَأَف ،ُهاَضاَقَـتَـي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َِّيبَّنلا ىَتَأ ًالُجَر َّنَأ :ُهْنَع
 ِبِحاَصِل َّنِإَف ،ُهوُعَد« :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َِّ»ا ُلوُسَر َلاَقَـف ،ُهُباَحْصَأ
 .»ًالاَقَم ِّقَحلا
 هفرصي ال ِّقحلا بلاط" :مكتليضف لوق ىلع ريسن -هللا دمحلاو– نحنو
 فاصنإلاو قحلا عابتا نع ةريبكلا تايصخشلل رابكإلاو باجعإلا
 اذه لجأ نم اهطاقسإ زوجي ال ةَّجحلاو ،عبتي نأ ُّقحأ َّقحلا نإف ،لدعلاو
 لق{ :اًمئاد قحلل بلاطلا فصنملا ملسملا أدبمف ؛كاذ وأ ميظعلا لجرلا
 .] )٨/٨١( عوم¹ا[ ."}نيقداص مُتنُك نإ مكناهرب اوتاه
 :لوقأف
 فاعضإو دأول ىعست -ةرهاظ ىرخأو– ةيفخ ٍد¾أ كانهو تاونس ذنم
 ناكو ،ملاعلا ىوتسم ىلع نييفلسلا ةاعدلا ملعلا ةبلطو ءاملعلا دوهج
 ىلع مكنم نيديفتسملاو مكتبلط نم ني�انلا ىلع ةريخألا ةنوآلا يف زيكرتلا
 .صوصخلا هجو

 :فانصأ ىلع سيسخلا ركاملا طَّطخملا اذه اوذَّفن نيذلاو •
ü رفكلا لهأ نم ءاوس ،ةيداعم تاهج لبق نم سوسدم فنص 
 تارباخم فنصلا اذه كّرُحي نأ دَعبَتسُي الو ،داحلإلاو عدبلا لهأ نم وأ
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 ةيدوعسلا ةلودللو ،ةّماع هئاملعو يفلسلا جهنملل ةيداعملا لودلا ضعب
 .ًةّصاخ -ينiرلا جهنملا اذ� ةمئاقلا-
ü نييفلسلا ىلع اًدقحو اًظيغو اًدسح هبلق ألتما دق فنصو –

 ةوعدلا يف ةزرi دوهج مهل راص نيذلا نيزرابلا مكتبلط نم ةصاخ
 فنصلا اذه لهأ دجي ملف ،-نيفلاخملا ىلع ّدرلاو قيقحتلاو فيلأتلاو
 شيمÌ وأ طاقسإ ىلع لمعلi الإ مهرودصو م�ولق يف امل اًـثيفنت
 نوكتو ،مهل ةحاسلا وفصت يك ؛نيدها¹ا نيدهت¹ا نيزرابلا ءالؤه
 هتيغب لوألا فنصلا دجو دقو ،ناطيشلا مهل لّوس امك ،ةرادصلا مهل
 يف ةيفلسلا ةوعدلا برضل مادختسا نسحأ مهدختساو ءالؤه يف
 .م� دحأ رعشي نأ نود ءافخلا
ü هفلخ نوريسي يناثلا فنصلا عابتأ مه ،هب رّرغم ٌلهاج فنصو 
 ًءانب مهدينجت مت مهبلغأو ،داقنت يتلا ةميهبلابك ،ةلاهجو ةيامع ىلع
 !فئاز هاجو ةرهشو لام نم ةيويندلا مÌابغر ىلع

 ةئيندلا ا�رآم قيقحتل ؛اًراÓو ًاليل لمعت تلاز ام ةثالثلا فانصألا هذهو
 ىتح ،رخآلا ولت اًدحاو جيردتلi اهتلمح طاقسÖ ةيفلسلا ةوعدلا طاقسإ يف
 .مهشيمÌ وأ اهئاملع رابك طاقسÖ ةمتاخلا نوكت
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 يف هتبتك اميف فاصنإلا نيعب اورظنت نأ لجو زع هللا مكدشOأ Oأ كلذلو
 .ًةَّصاخ ةلاسرلا هذه يف هترطس اميفو ،ًةَّماع ةنتفلا هذه
 ؛-أدب ىتم ديدحتلi يردن الو– ثيبخلا طَّطخملا اذه ذيفنت أدب نأ ذنمف
 تناك نم لك يف مكتليضف كيكشت يف قاسو مدق ىلع ًةمئاق دوهجلاو
 تناك ءاوس ،نيدها¹ا نييفلسلا ءالؤه نم ةميمحو ةقيثو ةقالع هب مكطبرت
 .جهنملاو ملعلا جئاشو ىلع تماق ةقالع وأ ةقادص وأ ةذملت ةقالع
 ةوعدلا يف يوق ريثÚو ةزرi دوهج هل نَم ىلع -تركذ امك– زيكرتلا ناكو
 .هدلب وأ هناكم يف
 ءارتفالاو قالتخالi ولو– ةصيقن يأ نع نوشتفي ءالؤه لاز امف
 مهل ًةقيس سيلو ،هنوضري ال نِّمم مكتليضف بلق يف ّكشلا ِّثبل -بذكلاو
 .اودارأ امفيك هنوهجّوي
 نكل ،بير الب ءاطخأ مهنم ردصت دقف ،نيموصعم اوسيل نويفلسلاو
 ةعيرذ ءاطخألا هذه ذاختا يف لاكشإلا امنإ ،ءاطخألا يف سيل لاكشإلا
 .ةيفلسلا ةوعدلل فاعضإلاو طاقسإلاو شيرحتلل
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 ةروكذملا فانصألا تابعالت نم اًريثك رهظأ نأ لجو زع هللا ينقّفو دقو
iاهنم رشُن يذلا ،ةيملع  دودر ةدع لالخ نم هئاملعو يفلسلا جهنمل 
 :يلي ام نآلا ىتح

 خيشلا نايب دييuو ،"ةيرسلا ىروشلا سلاجم نم ةيفلسلا ةءارب" .1
 نب عيبر ثّدحملا ةمالعلا ةئربت لوح باّهولادبع نب نسح دلاولا
 .ةيرسلا سلاyا نم يلخدملا يداه

 ةئيه ىلإ بوسنملا-يبيِّللا يوغلا لوهyا ىلع يوقلا يروفلا ُّدرلا .2
 .-قرشلا يف ةيبيِّللا فاقوألا
 ."رمألا يلوأ" ـب دوصقملا يف رظنلا لهأ فالتخا يف َّربألا لوقلا .3
 .اًميدق ةقفاعصلا ةيكزت يف ينايب رمأ حيضوت .4
 !اًجذومن ..ديعس نب ريمس :تنلا ةضبيورو ةلهجلا قوس .5
 !كباحصأو تنأ زاَّوف � ةيدادحلا ىطخ ىلع .6
 !ناوألا تاوف دعب ةيرسلا سلاyا نم هتءاربو يكرابملا ةصق .7
 !ريثك ايندلا يف ءاهفسلا .8
 .عيبر خيشلا يف عينشلا ولغلا لاطبإ .9

 .ت¦ايخلاو بذكلا نع تافرع رجز .10
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 موقلا دعاوق ضعب ةلاجعلا هذه يف مكتليضفل صخلأ فوس ينكل
 ةريسي جذامن ركذ عم ،جهنملاو ةديقعلا يف ماطبختو ةلطابلا مالاقمو
 :ةيفلسلا ةوعدلل مهداسفإ نم
 

 :يلخدملا دحاولادبع :ًالوأ •
 ىّمست ةنيدملا يف دقعت ةيرس سلاجم دوجوب هتوصب دحاولادبع حَّرص دق
 ،ةيمالسإلا دالبلا يف لاتقلا رومأ ضعب ةشقانم اهيف متت ،"ىروش سلاجم"
 ةَّصاخلا تامولعملا عمج نع لوئسملا وه هنأو ،اهيف ءاتفإلاو ،¾روسو ايبيل وحن
 .ةّيرس تافلم يف اهفينصتو نأشلا اذ�
 سلاجم نم ةيفلسلا ةءارب" :لصف لالخ نم -ًاليصفت– اذه تنّيب دقو
 ةئربت لوح باّهولادبع نب نسح دلاولا خيشلا نايب دييÚو ،ةيرسلا ىروشلا
 ."ةيرسلا سلا¹ا نم يلخدملا يداه نب عيبر ثّدحملا ةمالعلا
 ،مكتليضف ىلإ تلصو اÓأ تملعو ،هنم ةخسن مكتليضف ىلإ تلسرأ دقو
 ،يلاتلا مويلا مكتليضف نم تدِقُف اÓأ ،مكيلإ اهمّلس يذلا خألا غيلبت مت مث
 !ىرخأ ةخسن متبلطو
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 ال يك ؛تقِرُس مأ تدِقُف ةخسنلا هذه له :هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو
 اهوفخي نأ ةّيرسلا سلا¹ا ءاضعأ ىعسي يتلا قئاقحلا مكتليضف ىلإ لصت
 !؟مكنع
 نب نسح دلاولا انخيش ىلإ ريذحت هيجوتب كتليضف تمق دقو ،اذه
 iأ نأ ينغلب" :هل متلق ثيح ،ينم -هللا هظفح– انبلا باّهولادبع
 دحاولادبع يف تنعط كنأ ينغلبو" :متلقو ،"..كيلع سّبلي ىلعألادبع
 ."جراوخلا نم هنê هتفصوو
 ،نوباَّذكو نوكورتم :امهيف لب ،عاطقنا امهدانسإ يف نيغالبلا الكو :تلق
-مكتليضف ىلع ىفخي ال امك– ثيدحلا لهأ دنع امهيف ةجح ال كلذلو
 :نيرمألا يف باَّذك وأ بذكلi مهّتم اذ� كتليضف غّلب يذلا نأ كلذ ،
 ،ليلدلا نع ةيراع ىوعد نسح خيشلا ىلع تسّبل ينأ هاوعد :لوألا رمألا
 يف نسح خيشلا عم ينتعمج يتلا سلا¹ا يف اًدوجوم ناك ُغِّلبملا اذه لهو
 تنصتي ناك يرسلا ميظنتلi صاخلا تارباخملا زاهج نأ مأ ؟نأشلا اذه
 !؟سلا¹ا هذه ىلع
 نايب ىلع علّطا امنإ ،نسح خيشلا نم عمسي مل ُغِّلبملا اذه :يناثلا رمألاو 
 يف ةنايخلا يف عقو دقو ،ةيرسلا سلا¹ا نم مكتليضف ةئربت يف نسح خيشلا
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 هنê دحاولادبع فصي مل باّهولادبع نب نسح خيشلا نإ ثيح ؛لقنلا
 ا� قطن يتلا ةريطخلا تارابعلا لقن نأ دعب– هنايب يف لاق امنإ ،جراوخلا نم
 :-ةريمخ جرف خألا عم هراوح يف دحاولادبع
 امنإ ،ةلأسملا هذه يف ةنسلا نع فارحنالاو جراوخلا بهذم ريرقت لب"
 ةمالعلاو !!رمألا ةالوو ءاملعلا ءارو نم ةيرس سلاجم دقع نمل نوكي
 ."ةيرسلا سلاyا هذه نم ءيرب -يداه نب عيبر
 هذه ةمصو نم مكتليضف ةحاسل ةئربت اذه نسح خيشلا لاق امنإو :تلق
 اًنمض ال– لقي ملو ،جراوخلا بيلاسأ نم يه يتلاو ،ةهوبشملا ةيرسلا سلا¹ا
 .جراوخلا نم دحاولادبع نإ :-اًحيرصت الو
 نسح خيشلا عمتسا امنإ ،نسح خيشلا ىلع اًئيش سِّبلي مل ىلعألادبع وبأو
 عمسو ،ةريمخ جرف خألا عم هسفنب ثّدحتو ،دحاولادبع ةيتوص ىلإ هسفنب
 .دحاولادبع نيبو هنيب راد ام هنم

 ا¶ قَّلع يتلاو ،رشنت مل يتلا اهيلع -هللا هظفح– هتاقيلعت نم ناكو •
 :ةيتوصلل -هللا هظفح– هعامتسا لاح

 ."!عيبر خيشلا فلخ نم بعلي دحاولادبع نإ" .1
 ."!مهنم iî ذوعأ ..ةيبرح ةدايق هذه ..كلذك ¾روسو" .2
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 ."عيبر خيشلا نع هنوفخي ٌّرس كانه نوكي فيك" .3
 ."ةَّيرسلا ىلع تماق ناوخإلا ةقيرط هذه" .4
 !!! "ةنزحم ءايشأ -هللاو– هذه ..!؟اذه نَم ةحلصمل" .5

 معنو هللا انبسح" :ةيتوصلل هعامتسا لاح رِّركي -هللا هظفح– ناكو
 ."!ليكولا

 نسح خيشلا اهيلع ىنب يتلا دحاولادبع تارابع ضعب هذهو •
 :همكح

 .ىروش سلاجم ،ىروش سلاجم اهمسا سلاجم هيف تراص -
 .ىروش سلاجم :ةصاخ ريصت ةسلج هذه -
 .دحأ يأل حورت ام ةَ◌ّ◌يرس ةصخلم ةباتك -
 .اهنع اًئيش فرعي دحأ ام اهل اوعمتجاو �روس يف �اضق هيفو -
 يردي دحأ امو ..فرعي دحأ امو تلصح دق ايبيل يف �اضق هيفو -

 .ت¿اتك يأ نودب ¾�وفش ىواتفلا تحارو ،اهنع اًئيش
 .يردي دحأ الو ةيوفش ىوتفلا تلصوو -
 :لاقف ،سلا¹ا هذهل بتري يذلا وه هنê دحاولادبع فرتعاو -

 ."سلyا اذهل بترأ ¦أو ،اهل نوعمتجي"
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 يأ– خيشلا شقانن" :هلوق يف يبيللا خألا مهف دحاولادبع رقأو -
 ،"فيفخ ..معن" :هلوقب ،"تامولعملا ضعب هيطعنو -اًعيبر خيشلا
 لاتقلا ُّصخت يتلا اهليصافتب تامولعملا لك اًعيبر خيشلا اوطعت ال :يأ

 !!طقف اهضعب هوطعأ لب ،ايبيل يف
 .دحأ يأل حورت ام ةَ◌ّ◌يرس ةصخلم ةباتك يف مالكلا اذه صخل -
 فرعن نحنو ،مكلصتو خياشملا نم ددع نم ةيوق ىوتف علطت امل -

 !نييفلسلل اهلصون فيك
 هيفو تلصح اذك ¾اضق هل هيف" :دحاولادبع لوق تارابعلا هذه رطخأو
 ."اهنع اًئيش فرعي دحأ ام اهل اوعمتجاو ¾روس يف ¾اضق

 نمف ،تارابعلا هذه ةروطخ "ةيفلسلا ةءارب" لالخ نم تنَّيب دقو :تلق
 .لاقملا لصأ ىلإ مكتليضف عجرت نأ نكمملا
 راشب دض �روس يف ةلتاقملا لئاصفلا نأ مولعملا نم :ًالئاق انه ديزأو
 ،شعاد ميظنتو ،ةدعاقلا ميظنتو ،ةرصّنلا ةهبج :يهو ،جراوخ مهلك
 ؟�روس يف يرسلا هميظنتو دحاولادبع لصاوتي ناك نَم عمف
 ،دحاولادبع تارابع ىلإ عامتسالا مكتليضف نم نسح خيشلا بلط دقو
 .ةلكشملا هذه لصأ يه يتلاو
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 !؟نسح خيشلا ىلع ىلعألادبع وبأ هسّبل يذلا سيبلتلا وه امف
 يديأ يف طِقُس "ةيفلسلا ةءارب" رشن مث ،نسح خيشلا نايب رشن دعبو
 دعب ،نولعفي اذام نوردي ال ىرايح اوتiو ،-ميظنتلا ءاضعأ– ةقفاعّصلا
 اًثيثح اًيعس اوعسف ،مهرمأ ةقيقح ىلإ م� رّرغملا نييفلسلا نم ريثك هَّبنت نأ
 هذ� ةياردو ملع ىلع مكتليضف نê نسح خيشلا ىلع رمألا سيبلت ىلإ
 نيلواحم ؛ةوعدلا رومأ يف رواشتلل ءاملعلا روضح يف متت اÓأو ،سلا¹ا

 !دحاولادبع تارابع نع نسح خيشلا رظن فرص
 ناذَّللا - يملاسلا لالبو ،ديعس ريمس :رصم يف ةقفاعصلا بOذأ ماقو
 ةعراسملi ميظنتلا تاميلعت ىلع ءانب -ةنيدملا يف يِّرسلا ميظنتلا امهدّنج
 سلا¹ا باحصأو دحاولادبع نم هريذحت نع هئانثإ ةلواحمل نسح خيشلا ىلإ
 ،نسح خيشلا دنع امهروضح لاح لاصتالi دحاولادبع ماقو ،ةيرسلا
 هنأ الإ نسح خيشلا نم ناك امف ،نسح خيشلا ىلع سيبلتلا لواحو
 .ألملا ىلع اذه نالعإو ،ةيرسلا سلا¹ا هذه نم ةبوتلi همازلÖ كسمت
 مأ ،ىلعألادبع وبأ :نسح خيشلا ىلع سيبلتلا دارأ يذلا نذإ نَمف
 !؟ةيرسلا سلاyا باحصأ
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 مهركم ىلإ هبتنا دق نسح خيشلا نإ ثيح ؛اًعيرذ ًالشف اولشف مهّنكل
 نم هريذحت اهيف دّكأ ةملك رادصÖ نسح خيشلا ماق َّمث نمو !مهبعالتو
 :اهيف لاق ،دحاولادبع
 يلخدملا دحاولادبع خيشلل يتئطخت نع تعجارت ينأ بالطلا ضعب عاشأ"
êمل ¦أو ...اًئيش اهنع فرعي ال عيبر خيشلاو دقعت ةيرس سلاجم كانه ن 
 ،اذه يف ئطخم هنأ نلعيو دحاولادبع لزانتي ىتح عجارتأ نلو عجارتأ
 يتلا ةنسلا لهأ نيزاومل اًقبط ؛هرفغتسيو هللا ىلإ بوتيو اذه نع عجارتمو
 ."اًريغصو اًريبك سانلا ّلك ىلع ريست
 نأو ،دحاولادبع تارابع ىلإ اوعمتست نأ مكتليضف دشOأ Oأ كلذل :تلق
 يك ؛ةلاسرلا هذه يف هتركذ امل مكتسارد عم اهل دقن نم هتبتك ام اوسردت
 سَّبل امو ،هباحصأو دحاولادبع ىلع ىرتفا ام ىلعألادبع ¿أ نأ اوكردت

 ،ةَّمÊ ةءارب نييفلسلا ةقرفت ةم نم ئرب هنأو ،نسح خيشلا ىلع اًئيش
 !ناعتسملا هللاو
 ةيدوعسلا ةلودلا يف ةينمألا تاهجلا يف رمألا ةالو نأ مكتليضف غلب هّلعلو
  !ًالقتعم لاز امو ،ةلئاسملل دحاولادبع اوفقوأ دق
 :لاقف ،ريخألا هنايب يف دحاولادبع نم هفقوم نسح خيشلا دّكأ كلذلو



 ثِّدحملا ةمالعلا دلاولا انخيش ىلإ قئاقح حيضوتو ةدوم ةلاسر
 يلخدملا يداه نب عيبر

Page 15 

 اَّمل يلخدملا دحاولادبع اهيف عقو يتلا ءاطخألا ىلع تهبن دق كلذكو"
 هنم تبلطف جراوخلا لاعفأو لاوقأ نم اÓأ اهنم مِهُف تارابع هنم تردص
 ."ةكبشلا ىلع ةثوثبم ةعومسم ةيتوص يف كلذو ،اهنم ةبوتلاو اهنع عوجرلا
 ¿أ مكذيملتو مكدلو اوءربت نأ مكتليضف ىلع اذه بجوي الأ :تلق
 دقو ،نسح خيشلا ىلع سّبل هنأ :ةلطابلا ةمهتلا هذه نم ىلعألادبع
 ،لطابلا يف يدامتلا نم ٌريخ ّقحلا ىلإ عوجرلا نأ مكتليضف نم انمّلعت
 !؟هب ىلوألاو كلذ لهأ متنأو

ü نسح خيشلا ىلع سَّبل هنإ :لاقُي نأ قحتسي يذلا :لوقأو، 
 ضاخو ،اهنسحي ال وه ،رومأ يف رَّدصت يذلا يفيصولا يلع وه امنإ
 ءيلم نسح خيشلا ىلإ بوسنملا هنايب ءاج ََّمث نمو ،هب هل ملع ال اميف
iهسفن نسح خيشلا اهركنأ يتلا ةيجهنملاو ةيدقعلا تاطلاغملاو ن¾ذهل 
 اهعم ةيليصفت -هللا ءاش نإ– ةفقو انلو ،اهيلع -هللا هظفح– هتهبن امل

 .رخآ ماقم يف
 يذلاو ،ريخألا هنايب يف نسح خيشلا اهيلإ راشأ يتلا يه ةقيقحلا هذهو
 :لاق ثيح ؛يفيصولا نايب نم هيف أربت
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 ؛هنع ٍضار ريغ Oأف ،يفيصولا يلع خيشلا نم ردص يذلا نايبلا نع امأو"
 iًاهسإ كانه ناك كلذك ،اهلقأ مل ةرابعو ،اهضترأ مل ةريثك رومأ هيف هنأل
 كلذ ىلإ تررطضا ينكلو ،هنع مالكلا يف بغرأ نكأ مل رومأ يف ةلاطإو
 ًالصاف ًالجاع Oًايب ديري اًعيبر خيشلا نأ يفيصولا يلع خيشلا ينريخأ امدنع
 نكلو ،ةلماك ةلأسملا ليصافت ىلع علطأ مل تقولا كلذ يف تنكو ،رمألا يف
 أرق نأ دعب نايبلا كلذب جرخو ،ةلأسملا سرد هنأ ينربخأ يفيصولا خيشلا
 ."..هفقوم يف هقفاوأ ال Oأف ةلاجع يف لمعلا اذه ناكو هضعب َّيلع
 !؟نسح خيشلا نع قئاقحلا ىفخأو رومألا سَّبل يذلا نمف

ü ىوتف يأ رشن عنمل اًميظع اًداهتجا دحاولادبع دهتجا دقو ،اذه 
 شيجلاو رتفح مساقلi ةفيلخ ريشملا دييÚ يف مكتليضف نم حيرصت وأ
 .نيملسملا ناوخإلا بزح نم ةنوخلاو جراوخلا دض مهلاتق يف يبيللا

 مهلخدتو ،نونئاخلا ةقفاعصلا" :لصف يف رمألا اذه نايب يف تضفتسا دقو
 -ةلاجعلا هذه يف– ركذأو ،"لاتقلاو ةوعدلا يف ايبيل نوئش يف دسفملا

 :يبيللا نأشلا يف مكتليضفل دحاولادبع تOايخ ةصالخ
 ةدايقلل ةعباتلا )210( ةبيتكلا نم اóيفلس iًاش نيثالث مايق دنع :ًالوأ •

 :مهل متلق ،١٤٣٨ ماع يف مكتليضف ةر�زب يبيللا شيجلل ةماعلا
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 لصتاف ،هرشنب اوماقو كلذب اوحرفف ،"هللا يف هبحأ ينأ رتفح اوغِّلب"
 نأو ،روشنملا فذح مهنم بلطو تارم ةدع دحاولا دبع مهيلع
 مكتليضفل ةرهاظ هنم ةنايخ هذهو ؛ربخلا هيف نوفني اًروشنم اوبتكي
 .ةلزانلا هذه يف دسفم لخدتو

• öتاعزانملا ّضف ةنجل سيئر– يودهملا هريمخ جرف خألا مايق دنع :اًين 
 تاوق مسi قطانلا- يوازلا دوليم ديقعلاو ،-يبيللا شيجلا ةدايق يف
 ةر¾زب ةقعاصلا بابش ضعب عم ،-يبيللا شيجلا يف ةصاخلا ةقعاصلا
 يف يبيللا عقاولا ةقيقح مكتليضفل اوحرش ةسلجلا هذه يفو ،مكتليضف
 دض شيجلا تاراصتنا مكل اوركذو ،ةيبرغلاو ةيبونجلاو ةيقرشلا :قطانملا
 ىلعو ...رتفح ريشملل يمالس اوغِّلب" :مهل كتليضف تلق ،جراوخلل
 تايلمعلا دئاقل اومضني نأ ةيبرغلا ةقطنملا يف يفلسلا بابشلا
 شيجلا يصوأ" :متلقو ،"-ا¾يملس– رتفح هفَّلك يذلا ةيركسعلا
 ."ةنسلاو باتكل¿ كسمتلاو هللا ىوقتب

 مث ،هل نذأف ،ةر¾زلا هذه عئاقو هيف نايب رشن يف دحاولادبع جرف نذأتساو
 ىلع بذكو ،نايبلا فذحب بلاطو ،دحاولادبع جامو جاه هرشن مت امل
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 ةلودلا يف اًنعاط لاق لب ،نايبلا اذه رشن نم تبضغ اÓأ ةيدوعسلا ةلودلا
 ."!ٌّرش !ٌّرش" :ةيدوعسلا

 نأو ،هيلع اولصتا مÓأ ىعداو ،ةيدوعسلا ةلودلا يف نيلوئسملا ىلع بذك مث
 ينتءاج Oأ" :لاقو ،ةلودلا دنع مكتليضف ىلع ًالاكشإ لثمي نايبلا اذه رشن
 ."!رمألا اذه بذكأ ينم نوغبي ةريثك لئاسر
 اذه بيذكت هنم نوديري دحاولادبع ىلإ اولسرأ نيذلا ءالؤه نَم :لوقأف
 !؟رتفح ةفيلخ ريشملا هدئاقو يبيللا شيجلل دّيؤملا عيبر خيشلا نم نايبلا
 ايبيل ريهطتب يبيللا شيجلا مايق مهظيغي نويبزح مÓأ مأ ؟نويفلس مه له
 !؟ايبيل برغ يف ةمئاقلا ةيناوخإلا ةموكحلا ةفأش لصأتسي نأو ؛جراوخلا نم
 يتلا ةيفخلا ةهجلا نم تاميلعتلا تءاج -نايبلا رشن دعب- هنأ رهاظلاو
 شيجلا يداعت يتلاو–هناوخإو دحاولادبع ُّمضي يذلا يرسلا ميظنتلا كّرحت
 يف عيبر خيشلا نع نايب وأ ىوتف يأ رشن مدع بوجوب -هدئاقو يبيللا
Úجراوخلا دض يبيللا شيجلا داهج ديي!! 
 هيلع ضبقلا مت نأ دعب- دحاولادبع عم يرجت يتلا تاقيقحتلا ّلعلو
 هذه نم اًريثك انل زربت -ةيدوعسلا ةلودلا يف ةينمألا تاطلسلا لبق نم
 !!!ةيفخلا قئاقحلا
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• öين¾رغلا ¾ارس ناودع دصل يبيللا شيجلا يف عافدلا ¾ارس تَّبه امل :اًثل 
 اذه ةيعرشب -هللا مكظفح– متيتفأ ،يزاغنب ةنيدم ىلع ةيناوخإلا
 ثيح مكاوتفب دحاولادبع بعالتف ،ةيناوخإلا ¾ارسلا دض داهجلا

 نÑ يبيللا شيجلل دناسملا يفلسلا بابشلا نم دحاولادبع بلط
 ؛مهدحأ اورِّمÒ نأ ىلع مهَّثح امك ،شيجلا يف مدايق نع اوقشني

 ،هتدايقو شيجلا نع كلذب نيلقتسم فلخلا نم جراوخلا اولتاقي يك
 !!مكتليضف ىلإ اذه ازعو

 ديرن :هل لاقو ،دحاولادبعب ايبيل يف فاقوألا نم ةوخألا دحأ لصتا دقف
 شيجلا عم لاتقلا لوح خيشلا ىوتفب انعمس دقف اًعيبر خيشلا ملكن نأ
  ؟ين¾رغلا ¾ارس نم يزاغنب ىلع لصاحلا موجهلا دض يبيللا
 ؛ىوتفلا هذه حضوأ نأ ينفَّلك دق اًعيبر خيشلا نإ" :دحاولا دبع هل لاقف
 عراوشلا قلغي نم مهنم جرخف ،ًأطخ ىوتفلا مهف دق بابشلا نم اًريثك نأل
 ،هلك حيحص ريغ اذهو ،شيجلا عم لتاقي نم مهنمو ىرقلاو ندملا يف
 اًدحأ اورِّمÚو  نوعمتجت مكنأ وهو ،ىوتفلا هذه َّنيبأ نأ ينفَّلك خيشلاو
 !شيجلا ىلا مامضنالا نود مكضعب عم نولتاقتو ،مكيلع
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 ،ةيركسع ةسسؤمو ةمئاق ةلود Oدنع ةيقرشلا ةقطنملا يف نحن :لصتملا لاقف
 ...و داتعلاو حالسلi نيلتاقملا معدتو جراوخلا لتاقت يهو
 نأ ملعت امك كنأل ؛شيجلا تحت اومضنت ال :اًعطاقم دحاولا دبع لاقف
 .ىوتفلا حاضيÖ ينفَّلك خيشلاو ..ةيطارقميد ةيار تحت لتاقي شيجلا
 اًعيبر خيشلا نأ ىلع دكؤي وهو ،ىهتناو لصتملا نيبو هنيب مالكلا لاطو
 ةيار تحت يفلسلا  بابشلا لوخد مدع ىلعو ،ةلأسملا حاضيÖ هفلك
 .مهسفنê نولتاقي امنإو ،لاتقلا يف يبيللا شيجلا
 ..لصتملا خألاو ،يوزلا ديعسو ،فدرد نب رمع :ةرشابم لاصتالا عمسو
 .ديهش لوقنام ىلع هللاو
 ةعاسلا ةبارق اذ� Oربخأ امك لصتملا خألi دحاولادبع لصتا اهدعبو
 ينيب هب كتربخأ يذلا مالكلا اذه :هل لوقي هب ذإو !ًاليل فصنلاو ةدحاولا
 .لكاشم ديرن الو اًدحأ هب ربخت الو كنيبو
 م 10/7/2016 قفاوملا /1437 لاوش 5 موي يف لاصتالا اذه ناكو
 وأ– َلَفغ دقو ،مكتليضف ىلع دحاولادبع نم حيرص بذك اذهف :تلق
 هظفح يلخدملا يداه نب عيبر ةمالعلا نم ةحيصن" :مكلاقم نع -لفاغت

 دالبلا نم اهريغو ايبيل يف ،ةصاخ نييفلسلاو اًمومع نيملسملل هللا
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 لبق يأ ،"ـه1437 ناضمر 28 دحألا ةليل يف ناك يذلاو ،"ةيمالسإلا
 ىلع ناوخإلا مجه اذإو" :هيف متلق يذلاو ،عوبسأ يلاوحب لاصتالا اذه
 بطق ديسب زتعملا يناوخإلا ين¾رغلا قداصلi ىَّمسملا دده دقو ،يزاغنب
 يف هنعط :اهنمو ،ىربكلا تالالضلi ةئيلملا هبتك ةءارق ىلإ بابشلل هجوملاو
 ،ماركلا ةباحصلا ضعب يفو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم هميلكو هللا لوسر
 يزاغنب ددهي ين¾رغلا اذه ،تافصلا ليطعتو ،دوجولا ةدحوب لوقلاو
iنأ نييفلسلا ىلعف ،نييفلسلا ةبراحم لجأ نم الإ ا�راحي ال وهو ،برحل 
 ."يزاغنب نم ناوخإلا اونِّكُمي الو ،نيسلفملا ناوخإلا ناودع ِّدصل اوفتلي
 نê مكتليضف ىلع دحاولادبع بذك "ةيفلسلا ةءارب" يف تنّيب دقو :تلق
 ،ايبيل يف لاتقلا رمأ يف اوملكتت نأ مكتليضف يغبت ام ةيدوعسلا ةلودلا
  !بذكلا نع راذتعالا لواح امل هبعالت تبثأو
 ىلع نمأتسي ال هنأو ،مكتليضفل دحاولادبع ةنايخ دكؤي اذهو 
 سلجم ءاضعأ نم هكّرحي نَم نمأتسي فيكف ،مكتليضف مس¿ ثدحتلا
 !خلإ ... هلإلادبعو ،تافرعو ،يراخبلا :يرسلا ىروشلا
 ًءادف هولعج كلذل ،ءالؤه يديأ يف ةيمد الإ وه ام دحاولادبع نإف
 !مهل
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ü هبحاص برد ىلع دحاولادبع راس دق :-هللا مكظفح– لوقأو 
 نم هداعبإ نوديري نَم داعبإ يف هتريسم لمكأو ،-يّكملا مكداخ–
 مكتليضف ىلع سسجتلi همايق عم ،مكتليضف نع نييفلسلا لضافأ
 مل مهنكل ،مكتليضف ىلع لوخدلا يف ةيرحلا مهل نيذلا- هناوخإ عم
  !لهج نم لهجو ،ملع نَم مهنم كلذ ملع ،-ةنامألا هذه اوظفحي

 ... -هللا ءاش نإ– عبَّتُـي
 1440 ةدعقلا يذ نم 21 ءاعبرألا ةليل

 رصم - ةرهاقلا
 


