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. دعب امأهدعبو يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدح و هللا دمحلا
 نأ بحأو ءاثالثلا موی نیملسملا رطف ةحصو ماعلا اذهل لاوش رهش لاله ةیؤر ةحص يف عازنلاو لدجلا رثك دقف
 هللا :لاق ؟ نمل انلق ،ةحیصنلا نــیدلا ": ملسو هیلع هللا ىلص هلوقب ًالمع مهملا عوضوملا اذه يف يیأر حضوأ
: لوقأف ، ملسمو يراخبلا هاور " مهتماعو نیملسملا ةمئأللو هلوسرلو هباتكلو
 نأ ركذلا لهأ اولأساف " : لجو زع لاق امك ملعلا نونف نم نف لك يف صاصتخالا لهأ ىلإ عوجرلا بجی: ًالوأ
. "نوملعت ال متنك
 ةدرجملا نیعلاب امإ ةیمهولا تسیلو ةیقیقحلا ةیعرشلا ةیؤرلا ىلع رهشألا لوخد يف دامتعالا نأ كش ال: ًایناث
 اوُموُص « : ملسو هیلع هللا ىلص هلوقب ًالمع ـه1403 ماع يف ءاملعلا رابك ةئیه رارق بسح دصارملاب وأ
.ملسم هاور.» ثیدحلا...ِهِتَیْؤُرِل اوُرِطْفَأَو ِهِتَیْؤُرِل
 رمتؤم رضح نم عمجأ اذلو ، نویكلفلا مهو بناجلا اذه يف صاصتخالا لهأ لاوقأ لافغإ مدع بجی:ًاثلاث
 خیشلا ةحامس روضحب حتتفا يذلاو يمالسإلا ملاعلا لود نم ددع نم نییكلفو ءاملع نم ةدج يف دقعنملا ةلهألا
 نبا خیشلا هب ىتفأو تابثإلا نود يفنلا يف نییكلفلا لاوقأ ىلع دامتعالا بوجو ىلع هللا همحر زاب نب زیزعلادبع
 نأ اوررق اذإ مهنأ يفنلا يف مهلوق لوبق ىنعمو، نامزلاو ناكملا بسح فلتخی تابثإلا نأل هللا همحر نیمیثع
 اذهو مودعملل ةیؤرربتعت اهنأل هوأر مهنأ دوهشلا نم ىوعد يأ لوبق ً ادبأ حصی الف سمشلا لبق برغی رمقلا
 روهظب ةیؤرلا هذه ةحص دكأتتو لالهلل ةیقیقحلا ةداهشلا لوبق نكمیف سمشلا دعب برغی اولاق اذإ امأ ، لیحتسم
 امك كلذ وحنو رظنلا ةوقو وجلا ءافص بسح فالتخا هیف ةجردلاب ةیؤرلا ةیناكمإ دیدحت نأل دصارملا يف لالهلا
.ةیمیت نبا مالسإلا خیش هركذ
 رابك ةئیه رارق ىلع ينبملا میركلا يماسلا رمألاب تردص يتلا لالهلا ةیؤر يرحت ةحئال قیبطت بجی: ًاعبار
 عم دصارملاب نویكلفلا اهیف كرتشی ناجل لیكشت تنمضت يتلاو ىروشلا سلجم رارقو ركذلا فنآ ءاملعلا
 روضح ةدئاف امفالٕاو ةدرجملا نیعلا ةیؤرو دصارملا نیب عمجلا ينعی اذهو رصبلا ةدحب فرعی نمب ةناعتسالا
 مدع عم هتیؤرب دهاشلا ىوعد لبقی مث ةیرشبلا نیعلا رظن نع تارملا تائم دیعبلا برقت يتلا دصارملاب نییكلفلا
ًالقع اهبذكی امع كفنتنأ نم ةداهشلا لوبق يف دب الف ًاسحو ًاعرشو ًالقع لیحتسی امم اذه نإف، دصرملاب هتیؤر
 ام ةدرجملا نیعلا ىرتنأ ةلاحتسال مهولاو أطخلا ىفالتی ، نییكلفلاو دوهشلاو دصرملا عامتجا عمو ًاعرشو ًاسحو
 لاثملا لیبس ىلعو، تائملا ىلإ لالهلا مجح ربكی دصرملا نأل دحاولا نامزلاو دحاولا ناكملا يف دصرملاب ىری ال
 هنأ كوبت ناكس نم وهو ةیضام نینس هتیؤر ىلع دمتعی ناك يذلاو رصبلا ةدحب فورعملا سنوی دهاشلا انربخأ
 رخآلا دهاشلا معزف دصرم هعمو يكلف امهعمو لالهلا نایئارتی رصبلا دیدح رخآ دهاشو وه فقو روهشلا دحا يف
 وه اذٕاو دهاشلا كلذ هآر يذلا مرجلا مجح ربك يذلا دصرملا ىلإ ارظنا يكلفلا لاقف سنوی هأطخو لالهلا ىأر هنأ
. ةباحس نم ةریغص ةعطق
 ًاقباس لدعلا ةرازو لیكو ةلیضفو خیشلا لآ هللادبع روتكدلا قباسلا لدعلا ریزو يلاعم عم يجورخ مت: ًاسماخ
 كلملا ةنیدم نمقیرفو ، ةلهألا عوضومب ينعملا نیطبابلا دمحم/ خیشلا ةلیضفو ىیحیلا هللادبع خیشلا
 دصرم مهعم و نییكلف ةیوضعو ةنیدملا سیئر بئان دمحم نب دوعس نب يكرت ریمألا ومس ةسائرب زیزعلادبع
 ىلع ةنسلا كلت روهش نم رهش يف انفقووًافنآ روكذملا وهو سنوی ىمسی امهدحأ كوبت نم نادهاش انبحصو
 املف سمشلا لبق بیغی ةلیللا كلت يف رمقلا نأ مهتاباسح يف نویكلفلا ررق دقو ضایرلا يف نبل ةرهظ يف عفترم
 نویكلفلا هلوقی ام ةحص نم دكأتلل كلذو لالهلا ایئارتی نأ نیدهاشلا نم لدعلا ریزو يلاعم بلط سمشلا تبرغ
ةلیللا انجورخ متف سمشلا دعب بیغیس ةمداقلا ةلیللا يف لالهلا نأ نویكلفلا ربخأو لالهلا ایری ملو كلذ مت ًالعفو
 نأ ریزولا ينم بلطو فورظل طقف رخآلا دهاشلاو ةرازولا لیكوو لدعلا ریزو فلختو لالهلا يئارتل اهدعب يتلا
 لالهلا ىءارتیو دصرملا ىری ال ىتح سنوی دهاشلا مدقتی نأ تبلطو عقوملا سفن يف انفوقو متف ةنجللا بحصأ
 تداز نأ دعب ةبوعصب هانیأرف ةراشإلاب هناكم دیدحتب هایإ انیری نأ لواحو لالهلا ىأر دهج دعبو، كلذ مت ًالعفو
 لاخدإ متف هنالیمرادقمو رهش لك يف لالهلا ناكم تایثادحإ ددحی باتك هعم يكلفلا نإف اذه عمو ًالیلق ةملظلا
 ًادج ًاحضاو ةشاشلايف هانیأرو لالهلا عقوم ةهج ىلإ ًایلآ زاهجلا كرحتف ةرشابم سمشلا بورغ دعب تایثادحإلا
 نأ لقاع قدصی الودصرملا ةیؤر عم ةحیحصلا ةدرجملا نیعلا ةیؤر قافتا دمحلا هللاو ةقیرطلا هذهب متف ًاربكم
 ىلإ نوجرخی نیذلا نأ بیرغلاو دصرملا ةطساوب هاری نأ نكمی ال ام ةدرجملا هنیعب ىری نأ ناسنإلا عیطتسی
 يعدی يتلا ةلیللا يف دصرملا قیرط نع لالهلا اودهاشی مل مهریغو نییكلف نم ةنجللا ءاضعأ نم ریدس ةطوح
 لبق برغ هنأ ةدرجملانیعلاب ةیؤرلا اهیف تتبثأ يتلا روهشلا ضعب يف نویكلفلا مزج لب هوأر مهنأ دوهشلا
 هیف رثك يذلا نمزلا اذه يف ةصاخو سانلا لوقعب ءالؤه فختسیو ةداهشلا هذه لثم لقاع لبقی لهف سمشلا
 ةدافإ بسح رخآ ًابكوك وأر لوقن اننإف نظلا انسحأ نٕاو ، اهریغو عناصملاو تارئاطلا ناخدو رابغلاب وجلا ثولت
 رمأ امل هنأ بجعلل ریثملاو برغتسملا نمو ، ةقراخ رصب ةدحب نوعتمتی دوهشلا ءالؤه عیمج له اضیأو نییكلفلا
 دوهشلا زربأ عم مهدصرمب نییكلفلا نم ددع جرخی نأ ضایرلا ةقطنم ریمأ زیزعلادبع نب ناملس ریمألا ومس
 الو لالهلا ىری نأ دهاشلا اذه عطتسی مل لالهلا ةیؤر ىلع هتردق نم اودكأتیل رهشأ ةتس ةدم ریدس ةطوحب نیذلا
 يننإ لوقی ناك دهاشلا اذهو نییكلفلا دحأ كلذب ينربخأ امك دصرملاب هروهظو قفألاب لالهلا دوجو عم ًادحاو ًارهش
 هنع تلقن مث هنولباقی نیذلا ةنجللا ءاضعأو خیاشملا ضعب هب يندافأ ام بسح ریظانم الو باسح ىلع دمتعأ ال
 ىلإ اورظناف ریظانمو باسح ىلع دمتعا ـه1415 ماع ذنم يننأ لوقی هنأ ناضمر لبق ةینورتكلا قبس ةفیحص
 ناك نٕاو هراظنم بذكتةثیدحلا تابوكسلتلاف ریظانم ىلع دمتعی هنأ نم ًاحیحص همعزی ام ناك نإف ضقانتلا اذه
 روضح نوبغریال دوهشلا ءالؤه نأ ًاضیأ بیرغلاو ، هنوفلاخی باسحلا لهأ نویكلفلاف باسح ىلع دمتعی
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 نوبحری نیذلا هعم نمو سنوی دهاشلا فالخب قئاقحلا حضتت ال ىتح مهنع دعبلا نولواحیو مهعم نییكلفلا
30-29 خیراتلاو )ـه /27( مقرلا يذ ایلعلا ةمكحملا رارق يف ءاج هنأ رمألاو ىهدألاو دصارملاو نییكلفلا روضحب
 تبث دق لب" : يلی ام مالعإلا لئاسو يف نلعأو ماعلا اذه ناضمر رهش لوخد هیف تبثُأ يذلاـه8/1432/
 عیطتسی فیك ءالقعلا هیأ ایف" سمشلا بورغ لبق ةلیللا هذه باغ رمقلا نأ لودعلا دوهشلا نم ددع ةداهشب
.باسحلاب كردی امنٕاو دصارملاب ىتح رذعتی امم اذه نإف سمشلا بورغ لبق ًاراهن لالهلا ىری نأ رشب
 نإف ، لیدعتلا ناك فیكو دوهشلا ءالؤه لدع يذلا وه نمف )لودعلا( ایلعلا ةمكحملا لوق ىلع هظحالم يلو
 ًاضیأ مه نوجاتحی لب مهلاح فرعی ال نیرخآ دوهش نم دوهشلل ةیكزتلا بلط وه مكاحملا يف لمعلا نأ ظحالملا
 امنٕاو رودلا و لسلستلاىلإ وعدیف اذكهو مهتیكزت بلطتف نیفورعم اونوكی مل نإف ، نیرخآ دوهش نم ةیكزتلا ىلإ
 سانلا نیب اورهتشا وأ ةلادعلاب يضاقلا ىدل نیفورعم صاخشأ نم دوهشلا ةیكزت بلطت نأ ملعلا لهأ هركذ يذلا
سانلا نیب رهتشیملو هلاح يضاقلا فرعی ال نمم ةیكزتلا لوبق نم مكاحملا يف لمعلا هیلع يرجی ام امأ ، كلذب
. ةیعرشلا صوصنلا عم قفتی ال اذهف كلذب
 اهارن مث اهئاضعأضعب هب ينربخأ ام بسح دوهشلا ءالؤه ضعب ةداهش ایلعلا ةمكحملا تدر امل ًاقباس انحرف
. ماعلا اذه يف مهلبقت فسأللو
 نبا مالسإلا خیش لاق هتیؤر نكمی الف قئاقد عبرأ يهو ةدحاو ةجرد سمشلا دعب لالهلا ثكم اذإ هنأ مولعملا نمو
.186 ص /25ج هاواتف عومجم "ىرُی ال اذهف ةدحاو ةجرد ىلع ناك اذٕاو " : ةیمیت
 ِعاَفِتْراَو ،ِهِلَالَكَو ِرَظَّنلا ِةَدِح ِفَالِتْخاِب ُفِلَتْخَت اَهَّنِإَف ،ٍةَدوُدْحَم ٍتاَجَرَدِب ًةَطوُبْضَم ْتَسْیَل ُةَیْؤُّرلا ْنِكَل " : ًاضیأ لاقو
.ِهِرَدَكَو ِّوَجْلا ِءاَفَص ِفَالِتْخاِبَو ،ِهِضاَفِخْناَو ،ُلَالِهْلا ِهیِف ىَءاَرَتَی يِذَّلا ِناَكَمْلا
 هركذ ام لقأ : ًاذإف25/207 ىواتفلا. " ًةَجَرَد َةَرْشَع ْيَتْنِثِل ُهاَرَی َال ُرَخآَو ،ٍتاَجَرَد يِناَمَثِل ِساَّنلا ُضْعَب ُهاَرَی ْدَقَو
.ةقیقدنورشعو ٌعبرأ يأ تاجرد نامث هللا همحر
 قئاقد عبرأ سمشلا دعب ةكم ةقطنم يف ىقبیو سمشلا عم ضایرلا يف برغی لالهلا نأ نویكلفلا ررق : ًاسداس
 لهف، ةدج يف الو ادهلا يف ال دصارملا يف ری مل ًالعفو تقولا اذه يف ةیؤرلا ةلاحتساب اولاقو ةدحاو ةجرد يأ
 معز ولو ىتح ! لالهلا مرج ةقدو سمشلا عاعش ءاقب عم تقولا اذه يف لالهلا ىری ًاناسنإ نأ لقاع قدصی
 نبا مالسإلا خیش هركذ امك لیحتسم اذهف ةدحاو ةجرد يأ قئاقد عبرأ ریدس ةطوح يف ثكم لالهلا نأ دوهشلا
. ركذلا فنآ نایبلايف امك اهلبق باغو سمشلا لبق هوأر مهنأ قدصت ایلعلا ةمكحملا نأ اذه نم مظعأو ةیمیت
 هتیؤر اوعدا يذلا لالهلا ری مل هنأ دكؤیو دوهشلا ةداهش ركنی ةریخألا نینسلا يف سنوی دهاشلا حبصأ: ًاعباس
. هتدحو هرصب ةوق عم
 تاباسحلاب نویكلفلا ررق ىتم ةلیوط ةدمل رهشلا لوخد تقو دیدحتب نیقی هبش ىلإ لصن نأ عیطتسن:ًانماث
 كلت يئارتلا مت اذإ هنإ مث هارت نأ ةدرجملا نیعلاو دصارملل نكمی هرتف سمشلا بورغ دعب ثكمیس رمقلا نأ ةقیقدلا
 اذه ىلع ينبی نأ ملسملا عیطتسیو لصاحلا عازنلاو ررضلا يفالت نكمی اذهبو ىری ال نأ ًادج فعضی هنإف ةلیللا
 مسوم يف ةصاخو نكسلاو تارئاطلا يف هتازوجح بتریف ةریبك ةبسنب ةیعرشلا ةیؤرلا ةّنظم هل بّرقی يذلا ریرقتلا
 ىلعألا ءاضقلا سلجم انموص امدنع تاونس ةدع لبق لصح امك هیلع ررضلا لوصح هب ىفالتی امب جحلا
 تاونس ةدع لبق ةیضام ةنس جح يف لصح امكو ، موی ءاضقب انرمأو طقف ًاموی نیرشعو ةینامث ةمئادلا هتئیهب
كابرإ يف ببست امم هلبق يذلا مویلا ىلإ ةفرع موی رییغت نلعأ مایأ دعبو ةفرعب فوقولا موی سلجملا نلعأ امدنع
 يحاضألا حبذ تقو دیدحتيف ابوروأ يملسم ضعب ىلع رارضأو تارئاطلا تازوجح يف جاجحلا نم ریثكل
 . تاسسؤم وأ تاكرش عم ًاقبسم اهیلع قفتملا
 يف لالهلا ةیؤر نأ كلذ ىلع اونبو ةقیقد نیعبرأ ثكمو ءاعبرألا ةلیل لالهلا وأر مهنأ نم ضعبلا هركذ ام: ًاعسات
 ىلع ةینبم لالهلاثكم ةدم نإ نولوقی نییكلفلا نم صاصتخالا لهأ نأل أطخلا نم اذهف ةحیحص ةقباسلا ةلیللا
. همجح ربكو هثكم ةدم تلاط سمشلا دعب هبایغ نیبو هتدالو نیب ةدملا تلاط املكف هتدالو
 نیذلا دوهشلا دحأ هعمو قیرط يف هترایسب ریسی ناك هنأ ىوتفلاب نیروهشملا ءاملعلا ضعب ينربخأ:ًارشاع
 ملف ةحوللايف بتك ام أرقی نأ دهاشلا نم خیشلا بلطف، ةحول مهمامأ ناكو لالهلا ةیؤرب نودهشی ام ةداع
 دوهشلا دحأ نأ نم ضعبلا يندافأو حوضوب اهیف بوتكملا ةءارق عیطتسی خیشلا نأ مغر هتءارق دهاشلا عطتسی
 ةدعاقلاو دوهشلا ءالؤه ةداهش لوبق نم ًاعنام ربتعی اذهو قدصت ال ًارومأ و بایثلا فلخ ام ىری هنأ يعدی
 يكلفلا ثحابلا قاعزلا حلاص نب دلاخ روتكدلا لضافلا خألا يل لاقو ،) لـیدعتلا ىـــلع مدقم حرــــــجلا نأ(:ةیعرشلا
 يف " : هصن ام يل بتكو دوهشلا ةداهش ةحص مدع ىلع لدی ًامالك كلفلاو ءاضفلا مولعل يبرعلا داحتالا وضع
 قئاقد6 ب يقیقحلا اهبیغم لبق رتقلا ةقبط يف يرجحلا ریدس ةطوح دصرم ىلع سمشلا تباغ يئارتلا موی
 ذنم ةنس نیرشعو سمخ نع دیزت نیداتعملا دوهشلا عم ةیصخش ةبرجت يل :لاقو ،ةداهشلا تابثإ مت كلذ عمو،
 هذه نمو ،هفاشكنا دعب هنم ةیارلا ریدس ةطوح دوهش ملست ىتح ةداهشلا ةیار ًاعفار قیرحلا دهاش ناك نأ
 ىلإ تبهذ ـه1432 ناضمر29 نینثالا موی يفف ـه1432 ةنسلا هذهل لاوش لاله ةیؤر عم يتبرجت براجتلا
 ةصاخلا يتقیرطب دصرلا ناكم ةفرعم تلواحو ، ًارصع3 ةعاسلا مامت يف ةمكحملا ىنبم تلصوو ریدس ةطوح
 يفخ ناكم ددحیو ةداهشلاب ينعملا صخشلا الإ هفرعی دحأ ال مهناكم نأل هعقوتأ تنك ام اذهو عطتسأ مل ينأ الإ
 نیب عقاولا يرجحلامهدصرم ىلإ نوبهذیس مهنأ تننظو ، مهدیری ال نم هعم بهذی ال ىتح تالاصتالا قیرط نع
دصرلل ًادادعتسا ، ةصوب8و ةصوب10 و ةصوب12 تابوكسلت ةثالث تبصنو هیلإ تبهذف ، ةنهادلاو لجالج
ًاناكم سیلو ، م900 رحبلا حطس نع عفتری عقوم وهو ،عقوملا اذه ىلإ مهروضح مدعب ينظ باخو ، مهترظتناو
 يف ةجرعتم تاعفترم ةسلس دوجوو ، ةیبونجلا ةیبرغلا ةهجلا يف ةنهادلا ةنیدم ةءاضإ دوجول دصرلل ًاحلاص
 وجلا تاقبط يف ةیفاص ءاوجألا تناكو ، م4:55 ةعاسلا مامت يف عقوملا ىلإ لوصولا متو ، تاهجلا عیمج
 نأ تابوكسلتلا تاشاش ترهظأو بونجلا ىلإ لامشلا نم دتمم ةطاسبب نیعلا هكردت رتق مازح دجویو ایلعلا
 ةقیقد ثكمی رمقلا نأ ىنعمب، م6:27 بیغی رمقلاو , م6:26 ةعاسلا مامت يف عقوملا اذه ىلع بیغت سمشلا
:يلاتلا نیبت تابوكسلتلا تاسدع ربع دصرلا دعبو ، طقف ةدحاو

 م5:55ةعاسلا مامت يف رارفصالاب سمشلا ةعشأ تأدب-1
م6:10 ةعاسلا مامت يف رارمحالاب سمشلا ةعشأ تأدب-2
م6:14 ةعاسلا مامت يف يلفسلا سمشلا عاعش لءاضت-3
م6:17 رابغلا ةقبط سمشلا تسم ال-4
م6:19 ردكلاب سمشلا صرق فصن ىفتخا-5
م6:20:20 ردكلاب سمشلا صرق لماك ىفتخا-6

 يف يقیقحلا اهبایغ دعوم لبق تابوكسلتلا ةسدع نع تباغ سمشلا نأ يل نیبت دصرلا ةظحالم دنعو
اهتوقو اهئاهبو اهلالجب سمشلا ةدهاشم عطتسأ مل تابوكسلتلا ةطساوبف، قئاقد6 ب ردكلا ةقبط
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29 ءاعبرألا موی يف مهعم يتبرجت براجتلا هذه نمو، ةقطنملا سفن يف لالهلا ءالؤه ىری فیكف
 ةبحصب جرخلا ةمكحم يضاق قیرط نع ریدس ةنجل عم باهذلا تعطتسا ثیحـه1431 ناضمر
 نلو عابطنا يدلدلوتو ، دوهشلا ىلع تاظحالملا ضعب يل ىلجت كاذنیحو ، جرخلا فاقوأ سیئر بئان
 زربأسو ـه1431 ناضمر29 ءاعبرألا مویل قفاوملا يئارتلا موی صخی امیف الإ كلذ نم ءيشل قرطتأ
 ام لكب ةیودیلا ةباتكلاو روصلاب فقوملا تقثو يننأب ًاملع ، هیجوتلا عم مهدهاش هب ىلدأ ام مهأ
 ةسدع وذو ، ًایئاقلت هسفن طبضی زاهج وهو يبوكسلت تبصن ، رمألا ةقیقح فشكل مهنم ردصی
 تاقبطلا امأ ایلعلا وجلا تاقبط يف ، ةیفاص ءاوجألاو، ًاعئار ناك دصرلا عقومو ، ةصوب10 اهرادقم
ةقبطلا هذه يف يفتخی أدب يلفسلا سمشلا بجاح نأ ثیحب حضاو رتق اهیفف ضرألا حطسل ةسمالملا
 سمغنا قئاقد6:9 ةعاسلا مامت يفو ، سمشلا فصن باغ ةیناث65 دعبو ، م6:6 ةعاسلا مامت يف
 ذئنیحو ، ةقئافلا هتوق مغر اهكردی نأ بوكلستلا عطتسی الو ، رتقلا ناعمعم يف سمشلا صرق لماك
6:7 مامت يف بیغی وهو لالهلا دهاش هنأو ، سمشلا ىری لازام هنأب يعدی)ع( يئارلا نأب تأجافت
: اذه لوح تافقو يلو سمشلا صارقأ7 وأ6 ردقب سمشلا بیغم بونج هعقومو ، قئاقد

 نأو م6:10:40 ةعاسلا مامت يف قفألا دح سم ال ,يلفسلا سمشلا صرق دهاش هنأب)ع( خألا ءاعدأ-1
. م6:11:50 ةعاسلا مامت يف مامتلاب سمغنأ سمشلا صرق
.... ناوث رشعو , ةدحاو ةقیقد ةدمل لالهلا ىأر هنأب يعدی )ع( نأ اندجو ةیباسح ةیلمع انیرجأ اذٕاو
 يأب ،ناوث رشعو , ةدحاو ةقیقد قرغتسی نأ نكمی ال ملاعلا ءاحنأ عیمج يف سمشلا صرق طیحم : يوق ظحلم
 )ضرألا نم ةطقن دعبأ يف سمشلا نوكت نأ يهو( جوألا ةلحرم يف سمشلا صرق طیحمف ، لاوحألا نم لاح
 كلاب امف ، يسأر لكشب سمشلا اهیف بیغت يتلاو ءاوتسالا طخ ىلع نیتقیقد نع لقت ال ةینمز ةدم قرغتست
 لب يدومع لكشب بیغت ال سمشلاو ناطرسلا رادم هزاتجی يذلاو ةكلمملا ضرع لاحك ایلعلا ةیفارغجلا ضورعلاب
4 نینثالا موی يف ناكملا سفن يف دصرلا تدواع دقلو ،ءاوتسالا طخ نع اننالیم ببسب ةفرحنم ةقیرطب
 صرقلا قرغتساو قفألاب بیغی وهو سمشلا صرق لماك تدهاشو ، ًادج ةیفاص ءاوجألا تناكو ـه1431 لاوش
.نیتیناثو نیتقیقد
 يئارتل ةمیدق ةیباسح ةقیرط نوعبتی مهنأ تكردأو اهلك طاغلاو ءارقشو ریدس يف دوهشلا تاداهش تعبات دقلو
 نوجرختسیو ةیكلفلا تاباسحلا نم سمشلا بورغ تقوو لالهلا ةدالو تقو ىلإ نورظنی مهنأ اهصخلم لالهلا
 لالهلل ثكم وه جتانلاو ةعبرأب لصاحلا نوبرضیو ةدحاو ةجرد نیتعاس لك نإ ثیحب تاجردلاب اهنیب ةحسفلا
 ثكم هنأ نوعیشیو هوأر مهنأب مهل ئیهیو نمزلا نم رادقملا اذه ثكمیس لالهلا نأ نومهوتی يئارتلا دنعو
 هذه ةیحطسفشكی ةنسلا روهش ضعب يف رمقلا ضاهجإ نأ الإ مهناهذأ نمهنوجرختسی يذلا رادقملاب
 لاجملا اوحسفل مهتداهش نم نیقثاو اوناك ولو هتبلا لالهلا نودهاشی ال دوهشلا ءالؤهو ، ةیئادبلا ةیلمعلا
 اوریغ ةلهألا فلم ایلعلا ةمكحملا تملست امدنع مهدجن لب ، مهدصر ةقیرطل رشابملا لقنلاب مالعإلا لئاسول
 اذهو سمشلا بورغ لبق ةلهألا ةیؤرب نودهشی اوأدب مهنأ يهو ، مهرمأ فشكنی ال ىتح ةداهشلا ةقیرط نم
 مهتداهش تبثت نل اهنأل ایلعلا ةمكحملا اورسخی ال ىتح هذه ةداهشلاب مهمدقت نأ الإ ، ًاملعو ًالقع لاحم
 ةیؤرب نودهشیف اودهش ام مهنأب سانلا اورسخی الو قباسلا يف هب ًالومعم ناك امك سمشلا لبق بیغی رمقلاو
 يذلا قیقدلا ينوكلا نوناقلل ةفلاخملا ةمرصنملا تاونسلا يف مهتاداهش فشكنت ال ىتح ةسوكنم ةقیرطب لالهلا
.حیسفلا نوكلا اذه يف هللا هعدوأ
 عم هب ىتؤی ثیحبيعقاو ناحتما هل ىرجی لالهلا ةیؤرب دهشی صخش يأ نأ وهو ایلعلا ةمكحملل حارتقا يدلو
 ةهجلا نم رمقلا قورش لیبقهفرعی ال ناكم ىلإ يرمقلا رهشلا فصتنم يف ةیسفنو ةیكلفو ةیعرش ناجل
 ال اذه عمو يرمقلا رهشلا فصتنم يف ًاردب نوكی رمقلاف ، قرشی وهو رمقلا مهیری نأ هنم بلطیو ةیقرشلا
 ، ةبرتألاو رابغلا زیح نم جرخیو تاجرد5 قفألا نع عفتری ىتح هقورش لاح يف هدهاشی نأ ناسنإلا عطتسی
 اودهاش مهنأب ءالؤه ءاعدإ حصی فیكف ، قرش وهو برغ سمشلا لب سمشلا نع داعتبا ىصقأ يف وهو
 ال اهتءاضإ ةوقو اهئاهب مغر سمشلا لب ، ةرعشلاك هلكشو ةبرتألاو رابغلا طیحم يفو سمشلا برق وهو لالهلا
همالك ىهتنا."رابغلا ةرثك ببسب اندنع ةنسلا مایأ نم ریثك يف برغت وأ قرشت يهو اهدهاشن نأ عیطتسن
 هآر هنا تبثی نمل ایلام اغلبم تعضوو ءاثالثلا ةلیل لالهلا ىری نم ةیناطیربلا ةیمالسإلا ةیعمجلا تدحت امك
.فحصلا ضعب يف كلذ رشن امك
 مهعامجإ نكمی الو ، تالایخلاو ماهوألا درجمب مهتردق يف كیكشتلا و نییكلفلا يف حدقلا زوجی ال:رشع يداحلا
 قورش تقوو فوسكلاو فوسخلا ةدم يف هب نوربخی ام ةحص تبثأ يذلاو مدقتملا ملعلا اذه يف أطخلا ىلع
 نوربخی مهنأ مغرتحبلا يكلفلا ملعلاب قلعتی ام لكو ءامسلا دبك يف سمشلا دماعتو اهبورغ تقوو سمشلا
 سیل فوسخلاو فوسكلاب بساحلا ربخ نأ ةیمیت نبا مالسإلا خیش ررق دقو لیوط نمزب هعوقو لبق كلذ نع
 هفرعی امَّنإف ،فوسخلاو فوسكلا يف ةداعلاب ملعلا امأو": هللا همحر لاق میجنتلاو ةناهكلا نم الو بیغلا ملع نم
 ماكحألا نم هب ربخی ام باب نم الو ،بیغلا ملع باب نم كلذب بساحلا ربخ سیلو امهنایرج باسح فرعی نم
 .ةریبه نبا لاق كلذ ىنعمبو )4/425 ( ىواتفلا. هقدص نم مظعأ اهیف هبذك نوكی يتلا
 اذه لهأ نم سیل نمم ءارتفالاو بذكلاب نییكلفلا ماهتا ًاعرش زوجی الو مهتاباسح ةحص ررقی ًاذإ وهف
 ماسقأ اوقلغأ رمألا ةالول انلق الٕاو ةیئاتفإلا ةسسؤملا ىلإ بستنی نمم لصح اذه نأ فسؤملا نمو صاصتخالا
نوملكتی نییكلفلا نإف ، دصارملا نع انینغتساو ةینقتلاو مولعلل زیزعلادبع كلملا ةنیدمو تاعماجلاب كلفلا ملع
 ام عم ةصاخ و نظلا انسحأ نإ ةیوامسلا مارجألا نم رخآ مرجل نوكت نأ لمتحت ةیؤر درجمب دوهشلاو ملعب
 رمألا كرتی لهف بذكلاو قدصلا لمتحت داحآلا ةداهش نأ ءاملعلا ررق دقو ، دوهشلا ضعب لاح نم هركذ مدقت
 ةعیرشلا هرقت الو لقعلا هلبقی ال ام اذه ينظ ءيشب لمعیو قیقدلا باسحلاو ثیدحلا ملعلا ىلع ينبملا يعطقلا
 ةدع نم ةذوخأم ةدعاقلا هذهو كشلل تفتلی الو نیقیلاب نوكی لمعلا نأب يضقت ةیعرشلا ةدعاقلاف ةیمالسإلا
هللا ىلص هلوقو ،ملسم هاور "َنَقْیَتْسا اَم ىَلَع ِنْبَیْلَو َّكَّشلا ِحَرْطیلف": ملسو هیلع هللا ىلص هلوق اهنم صوصن
 ةالصلا يف ناكنٕاو اذهو ، مـلسمو يراخبلا هاور " ًاحیر دجی وأ ًاتوص عمسی ىتح فرصنی ال": ملسو هیلع
 الام ىلإ كبیری ام عد ": ملسو هیلع هللا ىلص هلوق هیلع لد امك ، اهریغو تادابعلا لمشی هنأ الإ ةراهطلاو
.حیحص نسح ثیدح : يذمرتلا لاقو يئاسنلاو يذمرتلا هاور " كبیری
 نإ: لوقأ يننإف ،يفانلا ىلع مدقم تبثملا نإ: لوقت ىرخألا ةیعرشلا ةدعاقلا نإ :لوقیف قهیفتم يتأی الو
 نأ ءاهقفلا ركذ دقوهوحنو مهولا باب نم ال ًاحیحص هتابثإ ناك اذإ هلوق لبقی يذلا تبثملا نأ اهب دوصقملا
. دوهشلا هب دهشی يذلا عقوملا سفن يف نوكت دصارملا هذهو ناكم وأ نامزب تددُح اذإ ةلوبقم يفنلا ةداهش
 هاور »ثیدحلا.... ِهِتَیْؤُرِل اوُرِطْفَأَو ِهِتَیْؤُرِل اوُموُص « :ملسو هیلع هللا ىلص هلوقب لمعلا بجی هنإ : لوقی نم امأ
.ملسم
 نم نإف ، ةیمهو ةیؤرب رطفن وأ موصن نأب انرمأی ملسو هیلع هللا ىلص يبنلا نأ لقاع مهفی نأ حصی ال:لوقأف
 ملعلاب نوذخأی نمم بجعأ يننأو ، تالایخلا و مهولا ىلع اهرومأ ينبت اهنأب ةیمالسإلا ةعیرشلا مهتی اذه نظی
 ةداهش درجمب هیف نوككشی لالهلا ةیؤر ةلأسم يف مث اهب نولمعیو رومألا عیمج يف ةروطتملا ةزهجألابو ثیدحلا
. مهولا لمتحت ةینظ ةداهش يهف لاح لك ىلعو مهلاحب ملعأ هللا صاخشأ نم
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 ميھاربإ وبأ / فارشإ تحتناكيبعلا رصان نب نسحملا دبع خيشلا ىلاعم عقومل ةظوفحم قوقحلا عيمج

 زع هللا مامأ ةیلؤسملاو ، دوهشلا أطخأ ولو مهرطفو مهمایص ةحص ىلإ نیملسملا نئمطأ يننإ: رشع يناثلا
 موی رطفلاو نوموصت موی موصلا " :ملسو هیلع هللا ىلص هلوق ىلع ءانب ایلعلا ةمكحملاو دوهشلا ىلع عقت لجو
 موی مكرطفو نوموصت موی مكموص ": ةیاور يفو،هجام نباو يذمرتلا هجرخأ " نوحضت موی ىحضألاو نورطفت
 فوقولا يف اوأطخا ول سانلا نأ نم ءاهقفلا هررق امو، ةیمیت نبا اهدمتعا و " نوحضت موی مكاحضأ و نورطفت
 رشاعلا مویلا يف ةفرعب اوفقو ول سانلا ناف" : ةیمیت نبا مالسإلا خیش لاق مهجح حصو كلذ مهأزجأ ةفرع موی
.203-202 ص /25ج ىواتفلا عومجم " مهقح يف ةفرع موی مویلا كلذ ناكو ، قافتالاب فوقولا مهأزجأ أطخ
 ةعمس يفو نیملسملا يف هللا اوقتی نأب ایلعلا ةمكحملا ءاضعأو سیئر ةلیضفلا باحصأ حصنأ ماتخلا يفو
 نود دوهش ةداهش درجم ىلع اودمتعی الأو ةیملعلا قئاقحلا ةفلاخمو دومجلاو فلختلاب فصوی نأ نم مالسإلا
 ةیلوئسملا مهلّمحو مهیفهتقث رمألا يلو عضو دقف ًافنآ اهتركذ يتلا ةرسیملا ةیملعلا قرطلاب اهتحص نم ققحتلا
ةعیرشلاو كلفلاو باسحلا ملع نم هنونسحی ال ام يف اولخدتی ال نأب تاونقلا ضعب ىلع نیمئاقلا حصنأ يننأ امك
 دمحم انیبن ىلع ملسوهللا ىلصو لیبسلا ءاوس ىلإ يداهلاو قفوملا هللاو بئاجعلاب ىتأ هّنف ریغ يف ملكت نمف
 .هبحصو هلآو

هللا ىلإ ریقفلا هلاق
ناكیبعلا رصان نب نسحملادبع
يكلملا ناویدلا يف راشتسملا

)19( ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا تائيھ عوضومل يحيضوت نايب•
)4814( بولقلا عرز ةيلمع ةلكشم لح ةيفيكو ,غامدلا يف مأ بلقلا يف لقعلا لھ•

)2726(تيقاوملا ةاذاحم ىنعم•

)2091(ةيدفلاو يدهلا حبذ عضوم ىلع هيبنت•

)2825(ةيدابلل لمعلا صرف داجيإو ةيناويحلا ةورثلا ةيمنت•

)5032(ريبكلا عاضر ةلأسم يف نايب•

)5364(ملعلا ةيحت•

)2869(نيفخلا ىلع حسملاو مميتلا نم ةمكحلا•

)3252(ةئبوألا رئاسو ريزانخلا ازنولفناب تام نم مكح•

)1858( ةرجؤملا نيعلاب عافتنالا رجأتسملا ىلع رذعت اذإ حئاوجلا عضو باب نم : ةيئاضقلا لئاسملا نم•

)1737(لوبقملا ريغ قافنإلا حرتقا نم ىلع درلاو لومأملاو عقاولا نيب رعاشملا•

)3744( رجنساملا قيرط نع ةبوطخملا رظن زاوج ىوتف لوح يحيضوت نايب•

)1520(ةماجحلاب رطفلا ليلعتل ةيميت نبا مالسإلا خيش يأرل ةشقانم•

)1551(ةقشملل رطفلا زاوج يف نايب•

)2863(يحضي نأ دارأ نم مكح يف لئاسم•

 ةيلودلا ىوادنھ ةعومجم ميمصتو ةجمرب
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