
/**/خيرتلا/**/

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

:لوقأ هلوسر ىلع ةالصلاو هلل ركشلاو دمحلا دعب

ماركلا يتوخإ

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 عنميو يجراخلا لخدتلا نم عنمي يذلا يلاموصلا عبطلا ببسل اذهو .ةرابجلا دوهجلا مغر ءيشلا ريثك عضولا رييغت اوعيطتسي ملو نمزلا نم نيدقع ةدمل لاموصلا يف ةدعاقلا نم ةوخإلا ثبل دقلف .ةرملا قئاقحلا ضعب ةفرعمب مكيلع
!مهلثم دحأ ةدايقلا فرعي الو اهباعشب ىردأ مهو ةكم لهأ مه لب .ريغلا نم تاحارتقالا نم

 ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا ساسألا ىلع ةوخإلا عم نالماعتي اناكو .سيوأ رهاظ نسح خيشلاو يكرت نسح خيشلا داهجلا نم ركبملا تقولا يف داهجلا ءاسؤر ناكو .يرب دايس ةموكح طوقس ذنم اراوطأ رم داهجلا نوفرعت امكو
.)يخيراتلا هباتك يف بتك امك( لوزافو يرصملا صفح يبأ لاثمأ لاجر دوجو دهاش كلذكو لاموصلا ضرأ ىلع نرقملاو يرييعلا لثم لاجر دوجو دهاش نامزلا اذهو .)!امهيديأ يف رومألا مامز ماد ام(

 يف تقولا كاذ يف دوجوم اضيأ ينادوسلا ةحلط وبأ ناكو .)نيدجوأ(و )وشيدقم(و )وصاصوب(و )وديج( يف تاهبج اوئاشنأو يمالسالا داحتالا مساب ةعامج تقولا كاذ يف نييلاموصلا نيدهاجملل ةلثمملا ةعامجلا تناكو
.راصنألا نم تعمس ام بسح وصاصوب

 يف رمتسا داهجلا نكلو اوقرقفتف .)داهجلا ةدايق ىلع حلاصملا باحصأو نييرورسلا ضعب ةنميه كلذ يف يساسألا ببسلا ناكو( ةحلسألا اونفدي نأو اوقرفتي نأب رارقلا ءالؤه ذخأ ناكيرمألا لخدتو رئاسخلا ضعب ثودح دعب مث
.ايداصتقا ركسعملا اذه معدت ةدعاقلا تناكو ينوبمايك سار يف ركسعم يكرت نسح خيشلل ناك اضيأو )تايحورملا طوقس لصح ثيح( وشيدقم يفو نمزلا نم ةرتف )نيدجوأ(و )وديج(

 هذهو ةعيرشلا لوح لئابقلا دشح يف تقولا كاذ يف ىعسي ناك سيوأ رهاظ نسح نأ الإ .ريبك ءيش يأ جتنت مل اهنكلو ءيش لك يف داحتالا لثم تناكو ماصتعالا اهمسا ةعامج سيوأ رهاظ نسح أشن ةرتف دعب مث
.2006 يف ةيمالسإلا مكاحملا داحتا ءاطغ تحت تعمتجا يتلا ةيمالسإلا مكاحملا ضعب نيوكت ىلإ تدأ تاطاشنلا

.)رهاظ نسحو يكرت نسح يديأ يف ةيلخادلا رومألا تماد ام( ةدعاقلل يقيقح رود دوجوب فصتملاو ةرثكب ةدعاقلا لاجر دوجوب فصتملا لاموصلا يف داهجلا نم ىلوألا ةلحرملا يه هذه

 ناتسناغفأ ىلإ اوبهذ مهنأ رهاظ نسح نيبو مهنيب قرفلاو .امهريغو وريع يشاح مدآو وبور راتخم روصنم وبأ مهنمو .ةدايقلا بصانم ىلإ سيوأ رهاظ نسح ذيمالتك اوناك نيذلا لاجرلا زورب نع ةرابع يهف ةديدجلا ةلحرملا امأ
.اتحب ايلحم ناك ىلوألا ةلحرملا يف يلاموصلا داهجلا نأل .ةيملاعلا راكفألا ضعب اوبرشو

 داهجلا ىلإ وعدي ناك ثيح )اسيجره( ىلإ بهذ مث .طقف رواشيب يف ثكم مأ داهجلا يف كراش له نيقيب فرعي دحأ الو سورلا مايأ ناتسكاب يف ناك هنأل ءيشلا ضعب ةضماغ هتريسف ةيضقلا يف ريبزلا يبأ لوخد امأ
 وريع يشاح مدآ عم كانه عمتجاو بونجلا ىلإ باهذلا ىلإ رطضاف .رافكلل ديدشلا ءالولاو ماظنلا ةيحان نم بونجلا ةعيبط نع فلتخي )دنال يلاموص( ةعيبط نكلو .كانه لامعألا ضعب ءاشنإ يف لواحيو ةحيحصلا ةديقعلاو

 .2003و 2002 لوح ابلاغو .2006 نيب امو 2001 نيب ام تاونسلا يف اذهو .)نيدلا حالص ركسعم( مساب وشيدقم يف اديدج اكرسعم نوكو

.يركسعلا ريمألا وأ بئانلا وه ناك لب .اريمأ وريع يشاح مدآ نكي ملو نيدلا حالص ركسعم ءاشنا ةيادب نم لاجرلا ءالؤه ريمأ وه ريبزلا وبأ ناك راصنالا نم تمهف ام بسحو

 اوعراستو ناكيرمألا فاخ لب .برحلا ءارمأ مهنم فاخو وشيدقم يف ةمهم عقاوم ىلع اورطيس ةرتف دعبو .طقف لاموصلا لخاد يف لمعلا لجأل بيردتلا درجم ,ةدعاقلا راكفأب ضعبلا رثأت مغر ,ركسعملا اذه ءارو ضرغلا ناكو
.مهلتق وأ مهرسأ ضرغل نيدها�ا دض نيمر�ا ءالؤه معد ىلإ

 .ةدوجوم اضيأ ةدعاقلا تناكو )لبج نب ذاعمو ديشقاي لثك( وشيدقم يف ةريغصلا تاركسعملا ضعبو ينوبمايك سار ركسعم كانه ناك لب .ةحاسلا يف ةديحولا ةعامجلا وأ ديحولا ركسعملا نكي مل نيدلا حالص ركسعم نكلو

 حالص ركسعم نيبو مهنيب يسفانتلا روعشلا ةئيبلا كلت يف أشن )مهبيسح هللاو بسحن امك( ةقداصلا مهتاين مغر مهنأل )ناهبنلاو لوزافو هللا دبع ابأو ينادوسلا ةحلط ابأ دصقأو( ءيشلا ضعب ةدعاقلا نم ةوخإلا مولأ انهو
.ةيادبلا نم طقف يجراخ ضرغل لاموصلا يف ةدعاقلا لمع نوكي نأ ضرتفملا نم ناك نكلو مهتعامج ريغ يف لمعلا نولبقي ال اضيأو ةدعاسملا نولبقي ال مهنأل كلذ يف راصنألا ىلع لمحلا رثكأو .نيدلا

 لتقل ىوتف نع ثحبي ناك ريبزلا ابأ نأ يل ليقو .نيدلا حالص ركسعم بولق يف دسحلا ضعب ببس اذهو جهنمو ةرهش نم ةدعاقلل ام لجأل ينادوسلا ةحلط يبأ لوح اوفتحا نييلاموصلا بابشلا نم اريثك نأ اذه نم مهملاو
.باوصلاب ملعأ هللاو .تقولا كاذ ذنم ةحلط يبأ

 نيب ةدحولا داجيإلل )داؤف خيشلا لثمك( ضعبلا نم تالواحم مغرو .ةيجراخلا تايلمعلاب اوموقي يكل نيينيكلا نييلاموصلا ةوخإلا بيردت ىلع زيكرتلل ينوبمايك سار ىلإ ةدعاقلا نم ةوخإلا بهذ ,ةقرفلا هذه لجأل امبر ,اريخأو
 نع ةرابع يه يتلا 2008 ةنس يف نيدها�ا بابشلا ةكرح نيوكت لبق كلذو .)بابشلا( مسا تحت ةرم لوأل اوعتجاف .مكاحملا نيوكتو ريبكلا لاتقلا دنع 2006 نم بيرق الإ كلذ متي مل ةدعاقلاو نيدلا حالص ركسعم

.طقف نيدلا حالص ركسعم

 .هنعو انع هللا ىفع ةيلبقلاو ةينطولا حمالم ضعب هيف ناكو يناوخإلا ركفلا ىلإ ليمي ناك لب .فاص جهنم نم يكرت نسح يف ام لجأل نكي مل يكرت نسح خيشلا نيبو ةدعاقلا نم ةوخإلا نيب طبرلا نأ انه ركذلاب ردجيو
 هلوح نم تادنجأو هتادنجأو يكرت نسح كانه نأب مهفلا نم دب ال ينوبمايك سار ركسعم لوقن امدنعف .مهيف قثيو مهنم عمسيو ادج ةدعاقلا نم ةوخإلا مرتحي ناكو )هلوح نم هيلع رثؤي مل ام( نيرجاهملل بحلا ديدش هنكلو

.مهتاطاشنو مهططخو ةدعاقلا كانه اضياو ةليبقلا لاجر نم

 بولق يف دوجوملا دسحلل ةبسنلاب نينسلا كلت يف ريغتي مل عضولا نأل .ءيشلا ضعب اضيأ ةوخإلا مولأ انهو برحلا يف ةكراشملل وشيدقم ىلإ يكرت نسح لاجر عم )ركسعملا يف بردت نم عم( ةدعاقلا نم ةوخإلا بهذف
 نمو يكرت نسح لاسرإ درجم كلذ نم يفكي ناكو طيطختلاو بيردتلا يف رارمتسالا مهيلع ناكف .ةيلخادلا نوؤشلا يف بناجالا وأ ةدعاقلا لبق نم لخدت يأ نوديري ال ةماع نييلاموصلا نأ تبثأ خيراتلاو نيدلا حالص ركسعم
 ملعأ هللاو .نيدها�ا ليذخت مدع تاياعدب هعم ةكراشملا ىلع ةدعاقلا نم ةوخإلا ضرحف ةيلاعفب لاتقلا يف كراش ول ةوقلاو بصانملا ضعب يف عمطي ناك يكرت نسح نأ فاخأو .يلحملا داهجلا يف ةكراشملل وشيدقم ىلإ هعم

.رئارسلاب

 ضعب يف وريع يشاح مدآ سفاني ناك هنأ هنم احضاو ناك ثيح فقاوملا ضعب ينادوسلا هللا دبع وبأ يل ركذ دقف )ةمزألا لجأل نايحألا رثكأ يف فوفصلا ةدحو مغر( نيبناجلا نيب سفانتلا حور رمتسا كراعملا كلت يفو
.ءانحشلا نم هيلع ناك ام ىلإ وجلا عجرو بصانملا ميسقت تقو ءاج لاتقلا ةياهن يفو .كراعملا

 ريتركس بصنم لغشي ريبزلا وبأ ناك ثيح( ةوقب بصانملا يف نيدلا حالص ركسعم لوخد نيح يفف .ةسوملم ةيجتارتسا يأ اوققحي ملو مهسفنأ نيب ام يف اوقرفت دقف .ةدعاقلا نم ةوخإلا تافرصت نع لوقأ اذام يردأ ال انهف
 ريثك يف مهقفاوي ال نم يديأ يف وشيدقم يف بصانملا اوكرتف .)ةيماظن برح هبش( ةميظعلا شويجلاب لتحملا لاتق ىلع نازكري هللا دبع وبأو ةحلط وبأ ناك )ارج ملهو يلخادلا نمالا لوؤسم ناك يلاحلا هبئانو !فيرش خيشلا

 كرتو ليومتلا مهيلع فيرش عطق كلذ ىلع اباوجف .ءاقبلاب رمألا مغر )اوديب( ىلإ مدقتلا يف رمتساو فيرش رمأ ىلع هللا دبع وبأ ىصعتسا نيح شيجلل ءارمألا ءالؤه ليذخت ىلإ ىدأ اذهو .ةيجتارتسالاو ةيجهنملا رومألا نم
 يلهج مغر مهعم تنكو( نيرجاهملا ضعبو نييلاموصلا نم اريبك اشيج ذخأ ,اريخأ ةبعللا ةحلط وبأ مهف ثيح ,كلذ لبقو .)ديج بتارو مئانغلا نم ةرخاف ةرايس وشيدقم يف ريمأ لكل نأ عم( طقف مئانغلا ىلع دمتعي شيجلا

 برقتلا ادارأف ناهبنلاو لوزاف امأو  .)هللا همحر ةحلط يبأ ةيفصتل يعاودلا نم اضيأ اذه نوكي دقو( .)ابوج( ةقطنم يف مهزكرمتو مكاحملا نم مهلالقتسا ينوبمايك سار ركسعم نلعأ ثيح )ويامسك( ىلإ بهذو )عضولاب
.ةيجراخ تايلمعب مايقلل مزاللا ليومتلا ىلع لوصحلا لجال )نيدلا حالص ركسعم لاجر مث نمو( فيرش خيشلا ىلإ

 مهضعب نم ةردابملا عضولا اذه ببس امبرو( ةباغلا يف همصخ عم شياعتلا ىلإ مصخ لك رطضاو مهرمأ نم ةريح يف دونجلا اوكرتو بصانملاو لاومألا عم حلاصملا باحصأ برهو باحسنالا رابخأ ءاج جرحلا عضولا اذه لثم يفف
.تاباغلا نم شابحألا باحسنا دعب ركبم تقو يف ندملا ىلإ عجر مث دح ىلإ ةباغلا يف ينادوسلا هللا دبع يبأ عم ريبزلا وبأ ناكو .)ملعأ هللاو مهسفنأ نيب ام يف باسحلا ةيفصت ىلإ

 مل يننكلو )لاتقلا يف ةكراشملا مدعو ءيسلا ريبدتلا مغر بلج ةكرعم يف شيجلا ىلع نيمئاقلا نم ناك ثيح اقباس هتفرع يننأل( هعم تسلجو يناحيبلا روصنم يبأ جورخ دعب ينوبمايك سار يف هتعامجو ريبزلا وبأ انءاج مث
 لخدو مهتابلط يكرت نسح ضفر نكلو .)ارمسأ( يف نييناملعلا عم لوخدلا نوديري ال اوناكو ودعلا ديب هلك ضرألا نأل ينوبمايك سار عم ةحلاصملا لجأل تقولا كاذ يف اوءاج .رودت تناك يتلا تاسايسلا تقولا كاذ يف مهفأ

 هبحي ناكو ةنحاط كراعم يف شابحألا لتاقي لجرلا اذه ناكو .نيدترملاو شابحألا نم مهيمحي ناك يذلا )يدعدنا( مساب قيرط عطاق اهيلع رطيسي ناك يتلا ندملا ىلإ نيدلا حالص ركسعم لاجر جرخف .)ارمسأ( ةعامج يف



 لخدو مهتابلط يكرت نسح ضفر نكلو .)ارمسأ( يف نييناملعلا عم لوخدلا نوديري ال اوناكو ودعلا ديب هلك ضرألا نأل ينوبمايك سار عم ةحلاصملا لجأل تقولا كاذ يف اوءاج .رودت تناك يتلا تاسايسلا تقولا كاذ يف مهفأ
 هبحي ناكو ةنحاط كراعم يف شابحألا لتاقي لجرلا اذه ناكو .نيدترملاو شابحألا نم مهيمحي ناك يذلا )يدعدنا( مساب قيرط عطاق اهيلع رطيسي ناك يتلا ندملا ىلإ نيدلا حالص ركسعم لاجر جرخف .)ارمسأ( ةعامج يف

.ناعتسملا هللاو .ادترم لاز امو اريخأ دتراو حلاصم بحاص هنكلو كلذ لجأل ينادوسلا هللا دبع وبا
  

.ةصقلا ةيقب نوفرعت انه نمو

.ديدشلا فسألل ارمتسم لاز امو ادج يعيبط ءيش )مهسفنأ ةدعاقلا لاجر نيب امو ةدعاقلاو نييلاموصلا نيب امو مهسفنأ نييلاموصلا نيب ام( لاموصلا يف سفانتلا نأب مكتطاحإ هلك اذه نم ضرغلاو

 نود لاموصلا ةحلصم يف امل الإ لاموصلا نم نوجرخي الو .ةيلحم ضارغأل يلخادلا لمعلا ريغ نوديري ال مهنأ ىلع لدي رضاحلا يفو يضاملا يف مهلاعفأف يملاعلا داهجلا بكر عم مهنأب نييلاموصلا ضعب نم تاياعدلا مغرو
 ةدعاقلا لاجر عم الماعت لضفأ اناك )ةعينشلا ءاطخألا نم مهيف ام مغر( سيوأ رهاظ نسحو يكرت نسح نأ لاقي قحلاو لاموصلا نم ةدعاقلا اودرط نيذلا مه ,ةدعاقلا ركف ىلع مهنأب تاياعدلا مغرو .يملاعلا داهجلا ةحلصم

.مهنم

 فرعأ نكأ ملو ةليمجلا تامالكلاو تاراعشلاب ارورغم تنك امنإو .ينوبمايك سار ركسعم نم جورخلا دعب نيدها�ا بابشلا ةكرح جهنم نع تنرتنالا يف اهترشن يتلا ةلاسرلا دعب قئاقحلا هذهو لاحلا اذه نايب يلع بجي ناكو
.مهلجأ بارتقا دعب الإ ةفرعملا قح ةدعاقلا لاجر اهفرعي مل امك قئاقحلا

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

نيعمجأ هلحصو هلآ ىلعو دمحم ىلع ملسو مهللا ىلصو
نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو


