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كراشملا ذاتسألا ،يراقشلا دمحم نب رصان نب هللادبع /د فارشإب ،ضايرلاب مامإلا ةعماج يف ريتسجام ةلاسر
فرشلا ةبترم عم زاتمم ريدقت ىلع تلصحو ـه 2/1/1428خيراتب ةلاسرلا تشقون دقو .اهمولعو ةنسلا مسقب
وأ قوسلا وأ لمعلا يف ءاوس ،لاجرلاب ءاسنلا طالتخا راشتنا ىدم دحأ ىلع ىفخي ال .عبطلاب ةيصوتلاو ىلوألا
تاياعدلاو ةثيبخلا تاوعدلا راشتنا عم ةصاخو -،هللاب الإ ةوق الو لوح الو  -دايدزا يف رمألاو ،قفارملا نم اهريغ
اوبرخيو ،تاروعلا ةءوس ىلع اوعلطيل راتسألا كته ءارو نيثهال ،اهردخ نم جورخلا ءاسنلل نيزت يتلا ةفئازلا
تحت نللظيو ،رذحو ةطيح ىلع نكي نأ العف ندري يتاوللا ءاسنللو امومع ثحبلا ةيمهأ يتأتو .تارماعلا تويبلا
لاجرلا عم ةأرملا لماعتب قلعتي ام اذه اهثحب يف تنيب – اريخ هللا اهازج – ةبتاكلاف ،ءاحمسلا ةعيرشلا لظ
لالهتساب ةثحابلا تنسحأ دقف ةأرملا نع وه ثحبلا نأ امبو .نيصر يملع بولسأب ،ةيعرشلا يحاونلا نم بناجألا
،ظفح اميأ اهتمارك اهل ظفحو ةأرملا اهب مالسإلا فرش يتلا ةعيفرلا ةناكملا نايبب ،ميقلا اهثحبو اهتلاسر
كلذ لك ،لمعلا وأ ملعلا راطإ يف ناك ءاوسو ،اتنب وأ ةجوز وأ اتخأ وأ امأ تناك ءاوس اهتابجاوو ةأرملا قوقح تنيبف
طباوضلا نايبل هتدرفأ ديدج باب يف ةثحابلا تعرش ةمدقملا كلت دعبو .ةنسلاو باتكلا نم ةيفاو ةلدأب
هب تءاج يذلا لصألا هنأو ،اهتيبل ةأرملا موزل نع مالكلاب ةئدتبم ،يبنجألا لجرلا عم ةأرملا لماعتل ةيعرشلا
بابلا اذه يف ةيعرش طباوض نم هتدروأ ام نمض نم ناكف ،كاذ اهعدخم نم جرخت نأ اهل ىتم نايب عم ،ءارغلا ةعيرشلا
نمو ةولخلا نم ريذحتلاو ،اهتيب نم ةأرملا جورخ طباوض كلذكو ،رصبلا ضغو يعرشلا باجحلاب ةأرملا مازتلا وه
ةقباسلا لوصفلا نم لصف لك يف ةلدتسم ،لوقلاب عوضخلا نع يهنلا لصفب بابلا تهنأو ،ةحفاصملاو سملا
اذه دعبو .هتجرد عفريو ثحبلا ةميق نم ديزي امم اذهو ،هيلع مكحلا عم ثيدح لكل فاو جيرخت عم ةيعرشلا ةلدألاب
،ةنسلا ءوض يف يبنجألا لجرلا عم ةأرملا لماعت تالاجم :باب وهو هدعب يذلا بابلل الخدم ربتعي يذلا بابلا

،تادابعلا ،ميلعتلا :يتآلا بيترتلا ىلع تالاجملا تءاجف ،ةدح ىلع لصف يف اهنم لاجم لك ةثحابلا تلعج
،دودحلا ةماقإ ،ةعافشلاو ةداهشلاو يضاقتلا ،نهملاو عيبلا ،عاضرلا ،ةيعامتجالا تاقالعلا ،داهجلاو ةسايسلا
رصعب لوصفلا كلت يف ةدهشتسم ،تالاجملا هذه اهضوخو ةأرملا رود زاربإ وه لوصفلا هذه بيصن ناكو .رفسلا
تنيبف ،كلذ اهيلع ركني نأ نود ،نيدايملا هذه لك ملسو هيلع هللا ىلص هنمز يف تضاخ ةأرملا نأو ىلوألا ةوبنلا
امك نهملعيل اموي نهل درفي نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم ةباحصلا ءاسن تبلط دقف ةملعتم تناك ةأرملا نأ
يذلا عرشلا نهدعب نمل نلقنيو ثيدحلا نملعي تايباحصلا نه اهف ،ةملعم ةأرملا تناك كلذكو ،لاجرلا ملعي
جحلا تالحر يف تكراشو ،اضيأ ةفكتعمو لب دجسملا يف ةيلصم تناك دقف تادابعلا يف نأشلا كلذكو ،هنملعت
رثكأو لب ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعيابو لب ،ةرجهلا قاشم نضخ لب اذه دنع ءاسنلا رمأ فقي ملو ،ةرمعلاو
نم ةأرما نم رثكأ نع تبث دقف ،داهجلا ناديم وهو الأ ،اهتعيبط نع نيدايملا دعبأ يف تضاخ ،هلك كلذ نم
تنيب دقو ،نيعمجأ نهنع هللا يضر نينمؤملا تاهمأ ضعب نهنم لب ،داهجلا يف لاجرلا عم نهجورخ تايباحصلا
دقف ةماعلا تايالولا اهيلوت زاوج ينعي ال كلذ لاثمأو ءاضقلاو ةسايسلا نيدايم يف ءاسنلا ضوخ نأ ةثحابلا
سلاجم يف اهتيوضع الو ،ةماعلا تايالولا كلت يلوت اعرش اهل سيل هنأ )داهجلاو ةسايسلا( لصف يف تحجر
بابلا اذه يف ةماهلا ثحابملا نمو .ءاضقلل ةأرملا يلوت مكح )ةداهشلاو يضاقتلا( لصف يف تملكت امك ،ىروشلا
وأ ةيحت وأ ةدايع وأ ةرايز نم ،ةيعامتجالا تاقالعلا نع ةثحابلا هيف تملكت يذلا لصفلا ،ةعلاطملاب ةريدجلاو
قيشلا ضرعلا اذه لك دعبو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كلذكو ،ةيعامتجالا رومألا نم كلذ ريغو مالكو ثيدح
تصخل ةمتاخب اهتلاسر ةثحابلا تمتخ ،امات اجيرخت ةجرخملا ثيداحألاو ةلدألاب انفلسأ امك معدملاو ةثحابلا نم
اذه يف هيلإ انرشأ ام طقف سيل اهتميق نيبيو ةثحابلا دهج نمثي امم نإو .ةطقن نيرشع يف اهثحب جئاتن اهيف
ةثحابلا اهتركذ يتلا عجارملا نم ريبكلا مكلا يف رظانلا نإ لب قيسنتلاو بيترتلا يف ةدوج نم فيرعتلا
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