
 م4/9/2020 ةعمجلا  ةبطخ

 ;م<ه;ن7م او<ن:س;حَأ :ني7ذَّل7ل <ح;رَقْلا <م<ه:با:صَأ ا:م 7د;ع:ب ;ن7م ِلو<سAرلا:و 7هَّل7ل او<با:ج:ت;سا :ني7ذَّلا[ ةوالتب ةبطخلا هترضح لهتسا
 )173 نارمع لآ( ]Qمي7ظ:ع Qر;جَأ ا;وَقAتا:و
 .t ماوعلا نب ريبزلا نع عباتي مويلاو ،نييردبلا ةباحصلا حناوس يف ثيدحلا اضيأ ةبطخلا هذه يف هترضح عباتي
 :هلئاضف نعو

 7هَّل7ل او<با:ج:ت;سا :ني7ذَّلا[ ةيآلا هذه مqركذ نيذلا كئلوأ نم هترضح نأ اهنع هللا يضر t ةشئاع نع ركذ •
 ]<ح;رَقْلا ;م<ه:با:صَأ ا:م 7د;ع:ب ;ن7م ِلو<سAرلا:و
  .ةنجلا يف يناريج نم ريبزلاو ةحلط نأ لوقي ينذأب r يبنلا تعمس لاق t يلع نع •
  .هفلخ ةالصلا يف نوفقيو r يبنلا مامأ برحلا يف نولتاقي نيذلا كئلوأ نم ناك •
 .ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا نم •
  .يحولا ةبتك نم ناكو •
 ضكرب اهتحاسم رAدق<ت ،ةريبك ضرأ ةعطق t ريبزلا ىطعأ ةنيدملا يف تويبلل ناكملا r يبنلا ددح نيح •

 يف هطوس ىمر t ريبزلا ناصح فقو ثيحو ،ةدحاو ةضكر يف هناصح اهعطق يتلا ةفاسملا يأ هناصح
 طقس ثيح لب بسحف كلذ سيلو هناصح اهعطق يتلا ضرألا هل ىطعتس r يبنلا لاقف ةوقب ءاضفلا
  .اضيأ لخنلا ناتسب هل ىدهأ دق ناك امك .ابيرقت انادف فلأ نيرشعب ردقت اضيأ هطوس
 .ةكحلا ببسب ريرحلا س;بل ةوزغ يف ماوعلا نب ريبزلل صAخر r يبنلا نأ t سنأ نعو •

 شيرق نم لجر هيلع لخدف ،ىصوأف جحلا نع هسبح ىتح ديدش فاعرب t نافع نب نامثع بيصأ •
 لاق .ريبزلا اولاق مهلعل نامثع لاقف ،تكسف ؟ًةفيلخ نوديري نمو :t نامثع لاقف ;فلختسا هل لاقف
 .r هللا لوسر ىلإ مهAبحأ ناكو تملع ام مهريخل هنإ هديب يسفن ىذلاو لاق ،معن
 ا:م ِهللا:و ا:مَأ" :هةرضح لاق دقو فويسلاب اعدجم هنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا ةرضح دسج ناك دقل •

  ."َّل:ج:و Aز:ع ِهللا ِليِب:س ي7ف:و :مَّل:س:و 7ه;يَل:ع ُهللا ىَّل:ص ِهللا ِلو<س:ر :ع:م الِإ ٌة:حا:رِج ا:ه;ن7م
 نب ريبزلا ىلإ اوصوأ مهنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبعو دوعسم نب هللا دبعو دادقملاو نامثع ناك •

 مهدالوأ ىلع قفني ناكف ةعس اذ ناك هنأل ،هلام نم مهدالوأ ىلع قفن<يو مهلاومأ ظفحي ناكف ،t ماوعلا
 .لبقتسملا يف لاملا اذه مهديف<ي يكل مهلام قفني نكي ملو هلام نم



 قدصتي ناك .مهرد مهجارخ نم ةنس لخدي ام ،جارخلا نودؤي كولمم فلأ هل ناك هنأ t ريبزلا نع درو •
  .نيدلا ناكرأ نم نكر ريبزلا :لوقي باطخلا نب رمع تعمس :دوسألا نب عيطم لاق .لكلاب
 اَّلِإ يِنا:رُأ اَل ي»نِإ:و ،Qموُلْظ:م ;وَأ Qم7لاَظ اَّلِإ :م;و:يْلا ُل:تْق<ي اَل <هAنِإ »ي:ن<ب ا:ي :َلاَقَف هنبا ريبزلا بلط لمجلا ةعقاو نيحو •

 ي7ف <ه;ن:ع :ت;ز:ج:ع ْنِإو .. .يِن;ي:د ِضْقاَف ا:نَلا:م ;عِب »ي:ن<ب ا:ي يِن;ي:دَل ي»مـ:ه ِر:بْكَأ ;ن7م َّنِإ:و ،ا®موُلْظ:م :م;و:يْلا ُل:تْقُأ:س
 اَّلِإ 7هِن;ي:د ;ن7م ±ة:ب;رُك ي7ف <ت;عَق:و ا:م ِهللا:وَف ،ُهللا َلاَق ؟:كاَل;و:م ;ن:م 7ة:بَأ ا:ي :هنبا لأسف ،:ياَل;و:م 7ه;يَل:ع ;ن7ع:ت;ساَف ٍء;ي:ش
 ;مِسْقا ِر;ي:ب²زلا و<ن:ب َلاَق هدلاو ن;ي:د ِءا:ضَق ;ن7م ِر;ي:ب²زلا <ن;با َغ:رَف اAمَلَف .7هي7ضْق:يَف <ه:ن;ي:د <ه;ن:ع ِضْقا ِر;ي:ب²زلا ىَل;و:م ا:ي <تْلُق
 Qن;ي:د ِر;ي:ب²زلا ىَل:ع <هَل َناَك ;ن:م اَلَأ :نيِن7س :ع:ب;رَأ ِم7س;و:مْلاِب :ي7دا:نُأ ىAت:ح ;مُك:ن;ي:ب <مِسْقَأ اَل 7هَّللا:و اَل َلاَق .ا:نَثا:ري7م ا:ن:ن;ي:ب
 يتئامو نويلم نيثالثو ةسمخ ريبزلا لام عيمج ناكو .;م<ه:ن;ي:ب :م:سَق :نيِن7س <ع:ب;رَأ ى:ض:م اAمَلَف .7ه7ضْق:نْلَف ا:ن7تْأ:يْلَف
 .فلأ

  :t يلع انديس ةعيب نيح هرود
 ىلع او·رصأ ،نيملسملا يف مقافتت ةنتفلا نأ ةنيدملا يف نودوجوملا ةباحصلا ىأرو ،t نامثع انديس دهشتسا نيح
 لوأ يف ةيلوؤسملا هذه ل·محت ضفري لظ ثيح ،ةعيبلا ذخأ ىلع ربجأف .سانلا نم ةعيبلا ذخأي نأ t ·يلع انديس
 لثم ،ا®ربج مهضعب نم ةعيبلا تذخُأ امنيب ،تقولا كلذ يف ةنيدملا جراخ ةباحصلا رباكأ ضعب ناكو .رمألا
 ال t ا®يلع نأ اوأر امل امهنكلو .t نامثع 7ةل:تَق نم ·صتقت نأ ىلع كعيابن :الاق ا®يلع اعياب املو .ريبزلاو ةحلط
 .ةكم ىلإ ابهذو هتعيب اعلخ ،نامثع ةَل:تَق نم صاصقلا يف عراسي
  :لمجلا برح نيح هرود
 َنو<بُلْط:ت ;م<تْئِج Aمُث َل7تُق ىAت:ح َةَفي7ل:خْلا ;م<ت;عAي:ض ؟مُكِب َءا:ج ا:م 7هَّللا 7د;ب:ع ا:بَأ ا:ي <ه;ن:ع <هَّللا :ي7ض:ر ِر;ي:ب²زل7ل ا:نْلُق َلاَق ±ف»رَط<م ;ن:ع
 َنا:مْث<ع:و :ر:م<ع:و ٍرْك:ب يِبَأ:و :مَّل:س:و 7ه;يَل:ع <هَّللا ىَّل:ص 7هَّللا ِلو<س:ر 7د;ه:ع ىَل:ع ا:ها:نْأ:رَق اAنِإ <ه;ن:ع <هَّللا :ي7ض:ر <ر;ي:ب²زلا َلاَق .7ه7م:دِب
 ;ت:عَق:و ىAت:ح ا:هُل;هَأ اAنَأ <ب:س;ح:ن ;نُك:ن ;مَلو ،}ًةAصا:خ ;مُك;ن7م او<مَلَظ :ني7ذَّلا Aن:بي7ص<ت اَل ًة:ن;ت7ف اوُقAتا:و{ :;م<ه;ن:ع <هَّللا :ي7ض:ر
 .;ت:عَق:و ُث;ي:ح اAن7م
 .ةنتفلا َةي;غ<ب ،هل ا®رأث داهجلا نالعإب اهعانقإو اهنع هللا يضر ةشئاع عادخ ن7م ،t نامثع 7ةَل:تَق ن7م ٌةعامج ;تنّكمت
 شيجو ·يلع شيج َلتاقتو ،ريبزلاو ةحلط اهيلإ ·مضناف ،اqرصنل ةباحصلا تعدو داهجلاب اهنع هللا يضر تدانف
 يبنلل ةءوبن ·يلع نم عمس نأ دعب لاتقلا نع ا®عنتمم ريبزلا بحسنا ةكرعملا ةيادب لبق نكلو .ريبزلاو ةحلطو ةشئاع
r يلع لتاقي نل هنأ اًفلاح هداهتجا يف هئطخب فرتعاو ، ،"ملاظ هل تنأو هنلتاقتل" هصختÅادصاق ريبزلا جرخ .ا 
 ناك امنيبو t يلع هسأرب ىتأو هسأر عطقو ،ةعدخب هلتقف زومرج نبا ىعدي صخش هجاو قيرطلا يفو ةنيدملا



 هللا لوسر تعمس .رانلا ةيفص نب لتاق ْلخديل " :t يلع انديس لاق t يلع انديس ىلع لوخدلاب نذإلا بلطي
r ريبزلا ييراوحو ايراوح يبن لكل نإ :لوقي". 
 ريمأ بئان ناك يذلا عيابم ميهاربإ يجاحلا :بئاغلا ةالص هيلع ىلص نيذلا نيموحرملا ضعب هترضح ركذ مث
 يف لوجناب ةنيدم يف موحرملا دل<و .نوعجار هيلإ انإو هللا انإ ،م10/8/2020 يف يفوت دقو ايبماغ يف ةعامجلا

 اكرتشمو دجهتلا ةالص ىلع اداتعمو ةالصلاب امزتلم ناك ،ىمادقلا نييدمحألا نم موحرملا ناك ،م4/6/1944
 ةدم ىلإ ةمدخلل موحرملا قِّف<و دقل .امئاد ةيلاملا تايحضتلا يف اقابس ناك .ىلاعت هللا لضفب اضيأ ةيصولا ماظن يف
 .ةيوناثلا "رورسم" :ةسردمل ةيرادإلا ةنجللا يف اوضع ناكو .ةفلتخم بصانم يف ،ينطولا ةعامجلا ريمأل ابئان ةليوط
 هدالب ىلإ داع مث ايلعلا ةساردلل اكريمأ ىلإ رفاس .دالبلا ءاحنأ فلتخم يف اذاتسأ هتفصب مدخف ال·هؤم اس»ردم ناك
  .اضيأ ةعامجلا ماظنلو ةعامجلا يف نيلوؤسملل ا®ريبك ا®مارتحا ·نكي موحرملا ناك .ةلملاو دلبلا مدخو
 .نوعجار هيلإ انإو هللا انإ .يشتاركل ريمألا بئان ناخ ليلجلا دبع نبا ناخ دمحأ ميعن ديسلا
 ىلإ ةفاضإ .يشتارك يف ةعامجلا ريمأل ا®بئان هتفصب ةليوط ةرتفل ةمدخلل قفوو يشتارك يف ةعامجلا مدخي أدب دقل
 ةيلودلا ةطبارلل ىلوألا ةيرادإلا ةئيهلا يف بساحمك هتامدخ ىدأو .رمع لضف ةسسؤمل ا®ريدم ناك كلذ
 .ةديدع تاونسل يشتارك يف اهعرف سأري لظو ،نييدمحألا نيسدنهملاو نييرامعملل
  .اهيلع ط:بغ<ي ةجرد غلب دق ناك ةدابعلاب هفغشو ،ةطاسبلاو ةبيطلاب ةئيلم ةيمويلا هلامعأ تناك
 لكب نيفقاولا لماعي ناك امك ،بتكملا ىلإ روضحلا داتعي ناك هضرم مغرو ،ا®مود هيتفش ولعت ةماستبالا تناك
 صالخإلاو بحلا ةقالع ىلع ا®مود اًظفاحم لظو ،نيدلا ةمدخل نآو نيح لك اÅدعتسم ناك  .نيميظع مارتحاو ةبحم
  .ةفالخلا عم ءافولاو
 .هتانسحب لمعلا ةلصاومل هدالوأ قفوو هتاجرد عفرو همحرو ىلاعت هللا هل رفغ
 ويلوي 19 يف ايناملأ يف ةيبلق ةمدص رثإ تيفوت يتلا ،دمحم يلو ديسلا موحرملا لواقملا ةجوز مغيب ىرشب ةديسلا
 .نوعجار هيلإ انإو هللا انإ .اماع 74زهاني رمع نع تئافلا
 دجهتلا ةالص ىلع ةبظاوم تناك .u دوعوملا حيسملل ا®يباحص "اÓان" نم "نيدلا ماظن نايم" اهدج ناك
 تناك .ةيلاملا ةيحضتلا يف ةقابسو ،نيزوعملاو نيجاتحملا جئاوحب ةينتعمو ًةفايضم تناك امك ،ىرخألا تاولصلاو
 نع ا®رهظ ميركلا نآرقلا ءازجأ ضعب تظفح .مارتحالاو ريدقتلا ةقالعب اÓ طبترتو ا®ميظع اÅبح ةفالخلا بحت
 ةمضنم هللا لضفب تناكو هيأ يت مأ ىلع ميركلا نآرقلا ةوالت ىلإ عامتسالاب متq تناك .اهدالوأ ةدعاسمب بيغلا
  .اهتيعدأل اهدالوأ ثروأو ،اهمحرو ىلاعت هللا اهل رفغو .ةيصولا ماظن ىلإ


