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ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 : مكل اومدقي  نا  يمالعالا  جاتنالل  ةياده  ةسسؤم  يف  مكناوخإ  رسي 

_______________________________
! ي ]  ــ ل ــ ت ــ ُد ق ــ ير ــ يو ُه  ــ تا ــ ي ــ ُد ح ـــ يرأ ] 

_______________________________
يماشلا ةرسيم  يبأ  لاقم  ىلع  يماسلا  باوجلا 

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

 [... يرهاوظلا نميأ  خيشلا  ىلا  يسنوتلا  ضايع  يبأ  خيشلا  ةلاسر  صن  ...] 

هلهأ مالسالل  ارخذ  امهمادأو  هللا  امهظفح 

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

 

 [.. اهنم دبال  ةمدقم  ..] 

 : دعب امأ  هدعب ،  يبن  نم ال  ىلع  مالسلاو  ةالصلاو  هدحو ,  هلل  دمحلا 

احدم ّمذلاو  ةعفر ،  طاقسإلا  بلقنيو  الإ  انخياشمو  انتداق  نم  ٍخيش  وا  ٍدئاق  طاقـسإ  يدادغبلا  عابتأ  لواحي  ةرم  لك  يف 
ىلع اعد  ىسوم  موق  ىلع  وعدي  نا  دارا  املك  يذلا  ماعلب  نع  رابخالا  يف  ءاج  امب  انركذت  فقاوم  يف  ةئربت ،  ةمهتلاو  ، 

 .. هموق

راهظإ نم  يرهاوظلا ]  ةدعاق  داهجلا  دوهي  يماشلا [  ةرسيم  ابأ  وعدملا  لاقم  يف  ءاج  ام  فقاوملا  هذه  فرطأ  نمو 
هب نيدـي  ام  اهنم  ءىزتجي  نا  ادـهاج  لواح  هللا )  هظفح  يـسنوتلا (  ضاـيع  يبأ  دـئاقلا  خيـشلا  ةـلاسر  نم  تاـفطتقم 

 ... هدصقم فالخب  الإ  رفظي  ملف  اهبحاص ؛ 

 .. موقلا ّطبخت  كردي  رصبتم  لقاع  لكو 

تالـسارم ىلع  لـصحي  نأ  هل  فيك  ذإ  سـسجتو (  قارتـخا  نم  هريغ  هب  مهتا  اـميف  عقو  هنا  هنع  باـغ  لـجّرلا  نا  اـمبو 
ةياده ةسسؤم  يف  اننإف  الماك ؛  ةلاسرلا  ّصن  رـشنل  ةـيفاكلا  ةعاجـشلا  هل  نكت  ملو  هللا )  هزعأ  ميظنتلا  ةدايقب  ةـصاخ 

ىلا مهوعدـنو  ةرـسيم ..  وبأ  وعدـملا  اهأزتجا  يتلا  ةـلاسرلل  لماكلا  صنلا  ةـمألل  مدـقن  نا  اندعـسيل  يمالعالا  جاتنالل 
كرديل سانلا  ىلع  اهءافخاو  اهبييغت  دمعت  يتلا  عطاقملا  ةصاخ  اهعطاقم ؛  نم  عطقم  لك  ىلع  اوفقي  نأو  ّايلم  اهلمأت 

سوؤرلا قلفو  تاعامجلا  قيرفتل  وعدـي  نم  نيبو  اهعامتجاو ،  ةـمالا  حـلاصل  ىعـسي  نم  نيب  ميظعلا  قراـفلا  ئراـقلا 
 ..! تاماهلاو

ماعنألا 91 ..اريثك )  نوفختو  اهنودبت  سيطارق  هيف (  دوهيلا  لعفل  ةحضاف  لجرلا  ىلع  ةمكاح  اهدحول  ةلاسرلاو 
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ول يـسفن  نع  هنا  هللا ( : )  هظفح  يـسنوتلا (  ضايع  يبا  خيـشلا  لوق  دـنع  ّايلم  فوقولا  ىلإ  ٍفصنم  لك  اوعدـن  اـمك 
جهنملا اذه  خيراتل  اءافوو  ةمألاب  ةمحر  يـسفن  فلاخأ  ينارأ  ينكلو  هيف ..  لوخدلا  مدـع  ترتخال  رمألا  اذـه  يف  تريخ 

 ( ةالغلاو ةلهجلا  هب  بعلتي  نأ 

مهيلع بلغي  ةوخـإلا  بلغا  ناـك  ثيح  هيف  تبتك  يذـلا  يخيراـتلا  راـطإلا  نع  جرخت  ـال  نا  بجي  ةـلاسرلا  نا  هـبنتلا  عـم 
..حالصإلا يف  لمألا  اوعطقي  ملو  موقلاب  نظلا  ناسحا 

لاقملا بحاص  ئجافت  نا  ةياده  ةسسؤمل  بيطي  امك  " 

 .. " هتاءارتفا عيمج  ضحدت  يتلا  عجارتلا  ةلاسر  ّصنب 
 .. اريخ هللا  هازج  اروكشم  انل  نذأف  نيتلاسرلا  رشن  يف  لضافلا  خيشلا  انذاتسا  دق  اننا  َنيهّونم 

ليبسلا ءاوس  ىلا  يداهلا  وهو  دصقلا  ءارو  نم  هللاو 

 

----------------------------------------------------------

[.. ىلوألا  ةلاسرلا   ..]
 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 .. هللا لوسر  ىلع  مالسلاو  ةالصلاو  هلل  دمحلا 

 .. هاعرو هللا  هظفح  نميأ  بيبحلا  انخيش   

 : دعب امأ  هتاكربو ؛  هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلا 

 .. ودعلا ظيغتو  قيدصلا  رست  ٍلاح  ىلع  يتلاسر  كدجت  نأ  هللا  لأسأف 

ينإو ال ةفالخلا ،  نالعإب  ىهتنا  يذلاو  ماشلا ،  يف  ةنتفلا  سوباك  لولح  دعب  عاضوألا  هيلإ  تلآ  ام  مكيلع  ىفخي  مث ال 
ةوخإلا نم  اريثك  تيأر  يتلا  اياوزلا  نم  ةمألاب  ّتلح  يتلا  ةريطخلا  ةلزانلا  هذه  ىرحألاب  وأ  رمألا  اذه  شقانأ  نأ  بحأ 

ديحم اعقاو ال  تحبصأ  انهرك  مأ  انببحأ  هنأل  اهعم  لماعتلا  يف  لولحلا  حرط  ىلإ  فرصنأ  نأ  بحأ  نكلو  اهنم ،  اهوشقان 
 .. ابونجو الامش  ابرغو  اقرش  ةيداهجلا  تاحاسلا  عيمج  هنارجب  برضي  انافوط  تلاحتساو  هنع 

ةداق ىلع  بجي  هنأ  ىرأ  ينإف  هيبستنم  ىدل  فطاوعلا  نايغطو  يداهجلا  رايتلا  ءانبأ  يف  لهجلا  ناطلس  يّشفتل  ارظنو 
ىلإ نالعإلا  اذه  دسافم  بلقي  نأ  لجأ  نم  لمعي  نأ  ىلوألا -  ةجردلاب  نميأ -  خيشلا  مهسأر  ىلعو  هخياشمو  رايتلا 

ىلإ مكنم  جاتحي  انبيبحو  انخيش  رمألا  اذهو  ةوخإلا ،  نيب  فالتئا  براشم  ىلإ  فالتخإلا  بابسأ  لوحي  نأو  حلاصم 
ينإو ملسو ،  هيلع  هللا  ىلص  دمحم  ةمأل  ةمدخو  هللا  ىلإ  ةبرق  مكيروظنم  قوقحو  مكقوقحل  مضهو  ماسج  تايحضت 

سفنلا ظوظح  ىلإ  تفتلي  يذلا ال  نمؤملا  ميكحلا  ةرظن  يحرط  يف  رظنتس  كنأ  بيبحلا  خيشلا  اهيأ  ةقث  ىلع 
 .. هيلإ ابرقتو  هلل  اءاضرإ  مهتمأو  مهنيد  لجأ  نم  مهتايح  اوعاب  نيذلا  رابكلا  شيع  شيعي  يذلاو  اهقوقحو 

عامتجإلل اراثيإ  هللا -  هلبقت  ةماسأ -  خيشلا  دي  يف  كدي  عضت  نأ  تررق  موي  لبق ؛  نم  كلذ  يف  جذومنلا  َتنك  دقلو 
 .. فصلا ةدحوو 

كتمكحو كلقع  ةحاجرب  ةقثو  ةحيصنلا "  نيدلا  اننيد "  انيلع  هضرتفا  يذلا  حصنلا  بجاوب  امايق  بيبحلا  خيشلا  اهيأ  ينإو 
كيلع ريشأ  ةرخآلا ،  يف  كتجردو  ايندلا  يف  كركذ  هللا  عفري  نأ  يلمأو  يتبغر  مث  قيدصلاو ،  ودعلا  اهب  كل  دهشي  يتلا 

نمو يدادغبلا  مص  نأ  دعب  امهنع  هللا  يضر  بلاط   يبأ  نب  يلع  نب  نسحلا  مويلا  تنأ  نوكت  نأ  بيبحلا  خيشلا  اهيأ 
 .. هنع هللا  يضر  هدج  فقوم  ددجي  نأ  نع  مهناذآ  هعم 

نيعزانتملا رايتلا  ءانبأ  نيب  ايلخاد  ايجراخو ،  ايلخاد  ةلداعملا  بلقت  نأل  لهؤملا  ديحولا  مويلا  تنأ  بيبحلا ؛  اهيأ  ايف 
نالعإب رمألا  اذه  يف  لوخدلاب  لجعت  نأب  كل  حصان  ينإو  ِهِملسمو ،"  ِهرفاك  ملاعلا "  مامأ  ةدايقلا  ةداعتساب  ايجراخو 

حالصإ يف  المأو  هللا  ىلإ  ةبرق  راسملا  حيحصتو  ةمألا  ذاقنإ  لجأ  نم  ةعيب  نوكت  نأ  ةينلا  راضحتسا  عم  يدادغبلل  كتعيب 
 .. يرشتسملا داسفلا 

اهيف ولغلا  لهأ  توص  ناك  نإو  ةلودلاف  لخادلا ..  نم  حالصإلا  الإ  ليبس  انل  دعي  مل  هنأ  ظحالأ  خيشلا  اهيأ  هللاو  ينإف 
فعضأ يدادغبلا  نإ  لب  فعضألا ..  ةقلحلا  مه  مهنكل  نوريثك ,  مهريغو  ملعلا  ةبلط  نم  ريخلا  لهأ  نأ  الإ  ىلعألا ,  وه 
ةلودلا يف  ولغلا  لهأل  اماجلإ  نوكيسو  هللا  نذإب  ةرخآلاو  ايندلا  يف  كل  ةعفر  خيشلا  اهيأ  كلوخدو  ةدايقلا ،  يف  ةقلح 

 .. هيف مهقباسي  حبصأف  ولغلا  لهأ  هيلع  فتلا  يذلا  يناندعلا  ميزقتل  لحلا  وه  هارأ  كلوخد  اهيف ،  ريخلا  لهأل  ةيوقتو 

داكأ ينإو  اهبابش ،  نيب  فلؤيو  اهيوقيسو  لب  تاحاسلا  لك  يف  ةنتفلا  رايت  فقويس  خيشلا  اهيأ  رمألا  يف  كلوخد 
 .. ةمألا عفني  ام  ىلإ  بابشلا  فرصيسو  عيدبتلاو  ريفكتلا  ىمح  فقويس  كلوخد  نأ  مزجأ 

لب هلوح  نيذلا  تادايقلا  نم  ريخلا  ىلإ  برقألاو  لضفألا  ربتعي  يذلا  يدادغبلا  فص  يوقيس  خيشلا  اهيأ  كلوخد 
 .. مالسإلا لهأ  نيب  ريخلاو  ةمحرلا  رشنو  حالصإلا  ميمعت  يف  هل  ادنس  نوكيسو 

ةقطنملا بابش  نأل  ةلودلا ..  ىلإ  هبابش  رثكأ  لام  يذلا  مالسإلا  برغم  يف  فصلا  ةدحو  نتميس  خيشلا  اهيأ  كلوخد 
يف نيدهاجملا  ةدحو  ققحتت  امبرو  لب  دودولا  دبع  خيشلا  ةدايق  لوح  نوفتليس  يملاعلا  داهجلل  انازخ  ربتعت  يتلا 



 .. اهضعب طوقسو  لب  ةدترملا  ةمظنألا  فاعضإ  يف  عرسي  امم  ةيقيرفإلا  ةراقلل  يلامشلا  فصنلا  يف  اهتمرب  ةقطنملا 

 .. يشيحولا رصان  خيشلا  ةدايق  تحت  كانه  نيدهاجملا  ةدحو  نم  اديرف  اجذومن  نميلا  نم  لعجيس  خيشلا  اهيأ  كلوخد 

ةسراممو اركف  ولغلا  نع  ديعبلا  ةنسلاو  لدعلا  جهنم  مازتلاب  مستت  اهتادايق  نأو  ةصاخ  هللا  نذإب  تاحاسلا  ةيقب  اذكهو 
..

 .. يدادغبلا يديأ  نيب  اهعضت  ةديدج  ةيجيتارتسا  حرط  عم  نكل  رمألا  اذه  ىلإ  عراست  نأ  خيشلا  اهيأ  كيف  لمآ  ينإو  اذه 
ةيلاتقلا داعبألل  ةلوانتم  نوكت  ريفكتلاو ,  لتقلا  الإ  عورشم  مهل  سيل  نيذلا  ةلودلا  ةالغ  هفسي  اهحرط  ةيجيتارتسا 
ةيرظن يهو  اقباس  ةوخإلا  دحأ  اهحرط  يتلا  ةيرظنلا  كلت  انخيش  اهيف  لعفت  ول  اذبحو  ةفالخلا  ةلودل  ةيسايسلاو 

مايألا هذه  دهشت  يتلا  سدقلا  يهو  ةمألل  ةيزكرملا  ةيضقلا  ىلع  زيكرتلا  عم  ماشلا "  عارذو  نميلا  عارذ  نيعارذلا " 
 .. ةثلاث ةضافتنا  رداوب 

 ... ةيجراخ تاقالعو  ةحصو  ايميلعتو  ايمالعإو  ايئاضقو  ايعامتجاو  ايداصتقا  ةفالخلا  ةسايسل  حرط  عم  ةعيب  نوكت  نأ 
 .. ينم كلذب  ىردأ  انخيش  متنأو 

نوكيس ميلاقألا ..  تادايقو  هللا  هظفح  رمع  دمحم  الملا  هكرابي  نأ  وجرن  يذلا  رمألا  اذه  يف  كلوخد  نأ  انخيش  دكأتو 
سنوتو رصم  اهسأر  ىلع  مالسإلا  دالب  يف  نيدهطضملا  تايونعمل  اعفرو  اهتكوشل  ةيوقتو  ةمألا  ىلع  اميمع  اريخ  هرثأ 

..

 .. قاروألا عيمجل  اطلخو  ىراصنو  دوهيو  نيدترم  نم  يملاعلا  رفكلل  ةظاغإ  هيف  نأ  امك 

 .. ةفالخلا شرع  ءانبل  ايقيقح  اقلطنم  نوكيس  كرارقف 

ةينونج ةعرسب  روطتي  يذلا  رايتلل  ةمدقتملا  ةلحرملاو  ةمألل  ديدجلا  ناونعلاب  ةداقلاو  ءاملعلاو  ةاعدلا  قحتليس  كرارقب 
 .. مكلاثمأ نم  نيهجوملاو  ءالقعلا  بايغل  عيرسلا  طوقسلا  ىلإ  عيرسلا  هروطت  يدؤيس  هنإف  كلاثمأ  هكرتي  ولو 

ةمحر يسفن  فلاخأ  ينارأ  ينكلو  هيف ..  لوخدلا  مدع  ترتخال  رمألا  اذه  يف  ُتّريُخ  ول  يسفن  نع  هنأ  كيفخأ  الو 
فالآي ةمحرو  هترصنل  تبكس  يتلا  فولألا  ءامدل  امارتحاو  ةالغلاو  ةلهجلا  هب  بعلتي  نأ  جهنملا  اذه  خيراتل  اءافوو  ةمألاب 
يف ترتو  ءابآ  بولقو  تبكس  تاهمأ  عومدو  تكهتنا  تارهاطلا  فالآ  ةفع  نم  ءايحو  هلجأ  نم  اوحض  نيذلا  ءانجسلا 

 .. اهءانبأ

ظفحيو ةموصعم  ءامد  نقحيو  هنم  دحي  وأ  ةنتفلا  نافوط  فقويس  رمألا  اذه  يف  لوخدلا  نأب  اناميإ  كلذ  نم  مهألاو 
 .. كاهتنإلل ةضرعم  ضارعأو  تامرح 

ريمأو قراط  يبأ  انيخأو  دوواد  يبأ  انيخأك  يمالسإلا  برغملا  تادايق  نم  يناوخإ  بيبحلا -  انخيش  ترشتسا -  دقو  اذه 
 .. حرطلا اذه  اوكراب  دقو  هعم ؛  يركسعلا  لوؤسملاو  يواهزلا  دمحم  خيشلا  ايبيلب  ةعيرشلا  راصنأ 

هب تحصن  اميف  ريخلا  متيأر  نإف  مكيلإ  دوعي  رارقلا  ذاختاو  ءاجرو "  لمأ  حرطلا "  اذه  ىقبي  لضافلا  انخيش  اماتخ   
ةداقلا ةيقبو  انخيش  متنأف  هفالخ  تيأر  نإو  ةوخإلا  لمش  عمج  يف  اببس  هللا  ينلعج  نأب  سانلا  دعسأ  نوكأس  ينإف 

 .. يأرلا باحصأ  خياشملاو 

ةمألا ريشبت  فرش  انل  نوكيل  ةراشإ  لاسرإب  اولجعت  نأ  يأرلا  اذهب  متلبق  اذإ  ليلجلا  خيشلا  اهيأ  كنم  بلطأ  ينإو 
 .. كنالعإو كرارق  دادعإ  نم  غرفت  ىتح  رطاوخلا  ةئدهتو 

 .. رمألا كل  رسيي  نأ  هايإ  الئاس  هللا  ىوقتب  مكايإو  يسفن  اركذم   

 .. باوصلاو ةمكحلا  كقزرو  كيأر  ددسو  هللا  كقفو 

مكبحمو رغصألا  مكوخأ  ةلاجع ؛  ىلع  هبتك 

ناضمر 1435 هـ نم  َنولخ  ٍتسل  ررح 

 : ةظحالم

نأ لب  رمألا  يف  امهلوخد  ءاجر  عم  هللا  هتبث  ةداتق  يبأ  خيشلا  ىلإ  هنمو  هللا  هظفح  دمحم  يبأ  خيشلل  ةخسن  لاسرا 
يبأ خيشلاو  يقيرفإلا  نرقلا  يف  ريبزلا  يبأ  خيشلاو  نميلا  يف  يشيحولا  رصان  خيشلل  ةخسنو  هسأر ..  ىلع  انوكي 

 .. يلام يف  لضفلا  يبأ  خيشلاو  ايريجين  يف  يوكشلا  ركب 

----------------------------------------------------------

[.. ةيناثلا  ةلاسرلا  ..] 
 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 .. هللا لوسر  ىلع  مالسلاو  ةالصلاو  هلل  دمحلا 

 .. هاعرو هللا  هظفح  ةمألا ،  ميكح  بيبحلا  انخيش 



 .. هتاكربو هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلا 

 .. هنيد مكب  زعي  نأو  ليمجلا  هظفحب  مكعم  ةبحألاو  مكظفحي  نأ  ميظعلا  هللا  لأسأف  دعب :  امأ 

لوخدلاب هيف  مكل  تحصن  ةفالخلا  نالعإ  عوضوم  لوح  احرط  ناضمر 1435  خيراتب 6  مكيلإ  تلسرأو  قبس  دق  هنإ  مث 
ول يسفن  نع  هنأ  مكل ( :   تركذو  جراخلا ..  نم  حالصإلا  لئاسو  لك  رذعت  نأ  دعب  لخادلا  نم  حالصإلا  ةيغب  هرمأ  يف 

جهنملا اذه  خيراتل  ءافوو  ةمألاب  ةمحر  يسفن  فلاخأ  ينارأ  ينكلو  هيف ..  لوخدلا  مدع  ترتخال  رمألا  اذه  يف  تريخ 
ةالغلاو ) ...  ةلهجلا  هب  بعلتي  نأ 

اهنأك يتحيصنو  يحرط  اوربتعت  نأ  مكنم  ابلاط  ثادحألا  روطت  تعبات  امدعب  يتحيصن  اكردتسم  مويلا  مكيلإ  بتكأ  ينإو 
يمامأ تشالت  دق  مهيف  ريخلا  لهأب  نظلا  ناسحإ  نأو  روصتن  انك  امم  مظعأ  ءالؤه  مارجإ  نأ  تنقيت  دقف  نكت ؛  مل 

 .. ماشلاب تاطيعشلا  رئاشع  نم  ةنسلا  لهأل  تثدح  يتلا  ةريخألا  رزاجملا  دعب  هبابسأ 

خيشلا يأر  ينغلب  نأ  دعبو  هرسأ  هللا  كف  ةداتق  وبأ  خيشلا  هيف  ينعجار  يذلا  تقولا  سفن  يف  هذه  يتلاسر  يتأتو 
ءالؤه نع  فارصنإلا  وه  قحلا  لهأل  حلصألاو  دسألا  نأ  تيأرف  انانئمطا ..  يفقوم  داز  امم  هللا  هظفح  دمحم  يبأ 

 .. اهحلصيو ةمألا  عفني  ام  ىلإ  تافتلإلاو  مهولغ  فشكو  مهتليازمو 

دقو فيك  كش ؛  هجلتخي  انيقي ال  هللا  نذإب  لاوزلاو  ددبتلا  ىلإ  ةليآ  ةمزعزملا  ةفالخلا  وأ  ةلودلا  نأ  نيقي  ىلع  ينإو 
 .. نيفعضتسملا رهقو  ةوقلاو  وتعلا  نم  تغلب  امهم  لاوز  ىلإ  ملظلا  ةلود  نأ  هرادقأو  هللا  تافص  نم  انملعت 

نم فلاسلا  باتكلا  يف  ءاج  ام  تفلاخ  دق  كدجت  نأو  تقو  برقأ  يف  يتلاسر  كلصت  نأ  ىلاعت  هللا  نم  وجرأل  ينإو 
 .. ىضرملا ءالؤه  لاثمأ  عم  اهاودج  ةلقو  اهعفن  مدع  عقاولا  تبثأ  ٍةحيصن 

 .. مكئاعد حلاص  نم  انوسنت  الو  دادسلاو  قيفوتلا  مكل  هللا  لأسأو  اذه 

هتاكربو هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلاو 

/ ................................. رغصألا مكوخأ 
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