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َيمَخحَخالرَ َنَخح َ الرَ َللاَخَمَخسَ بَخ

َ،عيَحج َحأحََهَهبَهحَ صَ وَحَهَهلىَآلَهعَحوَحَ،يَحلَهسَحرَ مَ ـالَفَهرَحشَ ىَأَحلَحعَحَالمَ والسَ َالةَ والصَ َ،امليَحالعَحَب َهرَحَللَهَدَ مَ الَح
( بعنوانَ األولَ املؤمترَ عقدَ متَ دَهََة َت َحوالعَهََةَ ابَححَحالصَ فقدَ الَحنَحينَهيفَ عامَيفَهنَهاَ متوزَ شهرَ منَ الثامنَ يفَ َ)

َبدعوةَمنَاحملظرةَالعامليةَللعلومَالشرعيةَابلتعاونَمعَاملدرسةَالرابنيةَللعلمَواملعرفةَابللَ.2021َ
قاعَة اجتمعواَيفَ عاملاَ وعشرونَ نيفَ موريتانياَ منَ اهلواءَ علىَ فيهَ العاصمةََََمؤمتراَتََوقدَشاركَ يفَ

َكبريةَمنَالعلماءَواملشاي خَيفَالعراقَعندَالشيخَعباسَفاضلَالسينَاملشرفَالعامَعلىَنواكشوط،َوجمموعة
َكماَشاركَعشراتَالعلماءَعربَبرانمجَالتواصلَ. َاملدرسةَالرابنية،

َوهذهَقائمةَأبمساءَالعلماءَالذينَشاركواَبكلمةَصوتية:
 هيئةَعلماءَموريتانيَاَأميَعامالشيخَولدَصاحلَ .1
َالشنقيطيَالشيخَإبراهيمَإَب .2
 واملشرفَالعامَعلىَاملدرسةَالرابنيةَللعلمَواملعرفةَابللالشيخَعباسَفاضلَنقيبَاألشرافَ .3
 كلمةَالشيخَعبدَالـملكَالسعديَمنَكبارَعلماءَالعراقََ .4
 الشنقيطيلشيخَحممدَبتارَا .5
 الشنقيطيالشيخَعرفاتَفىتَ .6
 الشنقيطَيالشيخَحممدَأميَاألكتوشينَ .7
 الشيخَعبدَهللاَفىت،َعميدَجامعةَشنقيطََ .8
 السيَنَالشيخَحممدَأبوَاهلدىَاليعقويب .9

 ََعبدَالكرميَاخلصاونةَمفيتَاألردنَالشيخ .10
 منَعلماءَالشاَمَالشيخَأسعدَايسيَالكحيل .11
 منَعلماءَالشاَمََالشيخَسليمَإبراهيمَالليب .12
 الشيخَحممدَالروكيَرئيسَجامعةَالقروييَسابقا .13
 الشيخَعبدَاهلاديَاخلرسهَمنَعلماءَالشامََ .14
 انئبَرئيسَأكادمييةَالقامسيَفلسطيَََودحممَالشيخَخالد .15
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 الشيخَآصفَجياليلَمنَكبارَعلماءَابكستانََ .16
 الشيخَاملقرئَحيىيَالغواثينَمنَعلماءَسوراَي .17
 اليمنالبيبَعمرَبنَحممدَبنَساملَبنَحفيظَعميدَدارَاملصطفىَبتميَ .18
 اجليالينَمفيتَالشافعيةَمبكةالبيبَعمرَبنَحامدَ .19
 هلَالسنةَيفَبالدَالس ندأحقَالنيبََرئيسَدارَالعلومَورئيسَعلماءَبوَالربكاتَأالشيخَ .20
 الشيخَمصطفىَعلوانَمديرَاملدرسةَالرابنيةَللعلمَواملعرفةَابلل .21

َ
 جتدوهناَيفَامللحقَالول.وقدَتتَدعوةَأهلَالعلمَللمشاركةَإبرسالَرسائلَصيغهاَمتقاربةَ

 

ََ توجيههمََومتت معَ ارتباطاهتمَ بسببَ بعضهمَ واعتذرَ والدعاة،َ العلماءَ منَ منَكثريَ الدعوةَ تلبيةَ
َالشكرَللقائميَعلىَهذاَاملؤمترَومعَإبدائهمَإعجاهبمَوأتييدهمَهلدفهَاملنصوصَعليهَيفَرسالةَالدعوةَ.

ََ من عددَ وبلغَ إللقاءَكلمة،َ املشاركيَ منَ البعضَ اختيارَ متَ الوقتَ ضيقَ بكلمةَوبسببَ شاركواَ
شيخاَمن:َموريتانيا،َاملغرب،َفلسطي،َاألردن،َلبنان،َسوراي،َالعراق،َالسعودية،َاليمن،ََََصوتيةَنيفاَوعشرين

َابكستان،َالسندَ.
َكلهاَمؤيدةَملاَجاءَيفَالنتائجَاملذكورةَالحقاَ. َإضافةَإىلَمشاركاتَمكتوبةَمنَعدةَدول،

َ
رئيسَهيئةَعلماءَموريتانياَالعالمةَالشيخَََ-رَالكيمََبعدَتالوةَعطرةَمنَالذكََ-وقدَافتتحَاملؤمترََ

ولدَصاحلَبكلمةَموجزةَرحبَفيهاَجبميعَاملشاركيَحضوراَواملشاركيَعربَوسائلَالتواصل،َأك دَفيهاَعلىَ
َعنَالصحابةَابلذبَعنَالنيبَعليهَالصالةَوالسالم.َأمهيةَموضوعَاملؤمتر َواصفاَالذب 

َ
األفا العلماءَ تتابعتَكلماتَ النيبَمثَ السنةَعلىَوجوبَحمبةَآلَ اتفاقَأهلَ تؤكدَعلىَ ضل،َكلهاَ

بينهم،َ الطعنَهبمَمباَشجرَ الظنَابلصحابةَرضوانَهللاَعليهم،َوحترميَ عليهَالصالةَوالسالم،َوعلىَحتسيَ
َكسيدانَعليَومنَ َكلٌَّمنهمَيريدَرضاَهللا،َومنهمَمنَأصابَيفَاجتهاده َكانَعنَاجتهادَمنهم،َوكان وأنه
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املشرفَالعامَعلىَوكانَختمَاملؤمترَبكلمةََََهمَمنَأخطأَيفَاجتهاده،َوملَخيرجهمَذلكَعنَالعدالة.معه،َومن
َالدكتورَمصطفىَعلوان.مديرَاملدرسةَالرابنية،َفضيلةَلشيخَعباسَفاضلََواملدرسةَالرابنيةَفضيلةَا

صفحةَ وعلىَ الشرعية،َ للعلومَ العامليةَ احملظرةَ صفحةَ علىَ للمؤمترَ املصورَ التسجيلَ نشرَ متَ وقدَ
إنتاجَاملدرسةَالرابنية،َمثَمتَنشرَالتسجيلَاملصورَلكلَشيخَعلىَحدةَيفََ َكماَمتَ العاملية، صفحةَاحملظرةَ

ذلَك وكلَ نشره،َ ليسهلَ دقيقةَ أربعيَ حنوَ العلماءَيفَ تلخصَكلماتَ مقتطفاتَ هذاَََفيديوَ علىَ موجودَ
https://www.mahdara.org/inviteَََََالرابط:َ

َومتَنشرَذلكَأيضاَعلىَصفحةَالفيسَبوكَالتابعَللمحظرةَالعامليةَ.
 

َنتائجَوتوصياتَاملؤتَروفيماَيليَذكرَ

https://www.mahdara.org/invite
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َالنتائَج
إىلَماَيليَيفَبيانَعقيدةَأهلَالسنةَواجلماعةََ(ََيفَهنَهاَالَحنَحينَهيفَدَهََة َت َحوالعَهََةَ ابَححَحالصَ مؤمترَ)خلصََلقدََ

َيفَالصحابةَوآلَالنيبَاألطهارَعليهَالصالةَوالسالم:
َ

تَـحلَحعَحََةَهاعَحمَحواجلَحََةَهنَ السَ ََلَ هَ أحَََقَ افَحات َه .1 ََةَهيَ صَهوَحبهَََالَامَحعَحََ-انَ وَحضَ والر َهََالمَ السَ ََمَ هَهي َلَحعَحََ-ارَههَحطَ األَحََيبه َهالنَ ََآلَهََةَهبَ حمحَحوَحََريَهقهَوَ ىَ
ََالمَ والسَ ََالةَ الصَ ََيهَهلَحعَحََ-ارَهتَحخَ مَ ـالََيبه َهالنَ  أَحََهللاَحََمَ ك َر َك َهذحَأ َ»: ََيثَهدَهوحَحََ،«يتهَيَ بَـحََلَههَ يفَ فهيك م َ: َ تـحرحك ت  َ قحد  َ »إهين ه

خحرَه ربح َمهنحَاْل  ه،َأحححد مه حاَأحك  َهللاَهََ،الثـ قحلحي  َوحجحلَ َ-كهتحاب  ل َََ-عحز  َأحه  ،َوحعهت حِته حر ضه َاأل  ب ٌلََمح د وٌدَمهنحَالس محاءهَإهىلح حح
» ال حو ضح َ عحلحي  يحرهدحاَ َ يـحف تحهقحاَححىت  َ لحن  إهَّن  محاَ َ أحالح َ، َََاءَحاَجَحمَحوكَحََ،بـحي يته ق ل َالَ:َ}لَ جَحوَحََزَ عَحََ-هللاَهََنَهعَحََنَهآَرالقَ ََيفه

إهالََ رااَ أحج  عحلحي ههَ أحل ك م َ ال ق ر بحَأحس  َ النَهنَحينَهدَهََنَ مَهََمَ هَ تَـ بـَ حمَحوَحََ،{ال محوحد ةحَيفه ََمَحكَحََ،يفَهاَ وَحالحَعَحوَحََلَ جَحََ-هللاَ ََرَحمَحأَحا َرَحمَحأَح،َ
 .المَ والسَ َالةَ الصَ َيهَهلَحعَحَ-انَ يـَ بهَنَح

2. ََ واجلحمحاعحةه الس ن ةهَ ل َ أحه  َ يَفَهفَهََ،مَحلَ سَحوَحََيهَهلَحعَحََىَهللاَ لَ صَحََ-هَهتهَبَ حَحمَحلهَََانٌَوَحنـَ عَ ََوَحهَ يََالذَهََةَهابَححَحالصَ ََب َهحَ ىََلَحعَحات هفحاق 

رَحالذَهََيثَهدَهالَح َ ََاهَ وَحيَ أَحََهللاَحََهللاَحَ»ََ:يَ ذَهمَهالت ه تَـحََ،ايبحَحصَ يفَ َ حَ بهَفَحََمَ هَ بـَ حَحأحَََنَ مَحفَحََ،يدَهعَ بَـحََاَاضَحرَحغَحََمَ وهَ ذَ خَهتَ الَ َيب ه
َآذَحََدَ قَحفَـحََمَ اهَ آذَحََنَ مَحوَحََ،مَ هَ ضَحغَحبَـ يَأَحضَهغَ بَـ بهَفَحََمَ هَ ضَحغَحبَـ أحَََنَ مَحوَحََ،مَ هَ بـَ حَحأَح َآذَحََنَ مَحوَحََ،اينه ََىَهللاَحآذَحََنَ مَحوَحَََ،ىَهللاَحآذَحََدَ قَحَفَـحاينه
َوَحََ،«هَ ذَحخَ يحَ ََنَ أحَََكَ وشَهيَ فَـح َحَحصَ واَأَحبَ سَ »الَتَح:ََمَ لَهسَ مَ ََيثَهدَهَحَحيفه َدَ مَ ََغَحلَحاَبَـحمَحََااَبحَهَحذَحََدَ أ حَ ََلَحث َمَهََمَ كَ دَ حَحأحَََقَحفَحنَـ أحَََوَ لَحَفَـحايبه
َ.«هَ يفَحصَهَنَحالحَوَحَمَ هَهدَهحَحأَح

3. ََ أن علىَ واجلحمحاعحةهَ الس ن ةهَ ل َ أحه  َ وَحانٌَسَححَ إهَوَحََانٌَمي َحإهَوَحََنٌَي َدَهََةَهابَححَحالصَ َوََاْللَهََبَ حَ ات هفحاق  َاقٌَفَحنهَوَحََرٌَفَ كَ ََمَ هَ ضَ غَ بَـ ،َ

َحبَحاَوَحنَحنـَحيـَ بَـحََطَ ائَهسَحالوَحََمَ هَ فَـحََ،عٌَر َفَـحالََوَحََلٌَصَ الَأَحوَحَََ،ةٌَنَ والَسَ ََآنٌَرَ اَقَـ ينَحلَحوحصحلحَإَهََامَحََمَ هَ الحَوَ لَحفَـحََ،انٌَيحَغَ طَ وَح ََ-هللاَهََولَهسَ رَحََي 

ََ.هَ ن َعَحَولَهقَ نـَ مَحـلابَهََاءٌَرحَزَ إهََلَهاقَهابلنَ َاءَ رحَزَ اإلَه،َوَحلَهصَ يفَاألَحَنٌَعَ طَحَطَهائَهسَحيفَالوَحَنَ عَ والطَ َ،مَحلَ سَحوَحَهَهي َلَحعَحَىَهللاَ لَ صَح
َ

ل َالس ن ةهَواجلحمحاعحةهَعلى .4 َأحه  ََاءَهنَحوالثَـ ََمَ يهَهفَهََنَهعَ الطَ ََنَهعَحََف َهوالكَحَََ،مَ هلحَ ََةَهالَحدَحالعَحََاتَهبَحثَـ بهَهََةَهابَححَحالصَ ََيعَهجحَهََيةَهكهَز َتَـحََات هفحاق 

قَـ هَحنـَ مَهََ،هَهابَهتَحكَهََنَ مَهََيفَآايتَ ََمَ يهَهلَحعَحََ-اىلحَعَحتـحَوَحََهَ انَححَحبَ سَ ََ-َهللاَ نحَث َأحَََدَ قَحفَـحََ،مَ يهَهلَحعَح َةَ مَ أ َََري َحخَحََمَ تَ نـَ كَ :َ}اىلحَعَحتَـحََهَ ل َوَ اَ
َكَ لَحعَحََبَحجَحوَحََ..مَهمَحاألَ ََري َ خَحََمَ َّن َ بهَحََمَ هَهي َفَهََاىلحَعَحتَـحََدَحهَهاَشَحذَحإهَفَحََ،{اسَهلنَ لهَََتَ جَحرهَخَ أَ  َََ،هَهبهَََانَ ميَحاإلَهوَحََكَحلهَذَحََادَ قَحتَهاعَ ََدَ حَحأحَََل َهى

عحلحىَال ك ف ارهَر َحححاء َََ}َ:اىلحَعَحتَـحَهللاَ َالَحقحَوَحَ،هَهارَهبَحخَ يفَإَهَللَهَابحَاذ َهكَحمَ َانَحكَحََ..ال َإهَوَح د اءَ  َاَّلل هَوحال ذهينحَمحعحه َأحشه حم حم ٌدَرحس ول 
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َمهنحَاَّلل هَوحرهض وحاانَا تـحغ ونحَفحض الا اَيـحبـ  نـحه م َتـحرحاه م َر ك عااَس ج دا ََىَهللاَ لَ صَحََ-يبه َهالنَ ََةَهيَحزكَهتحَبهَََارَ بَحخَ األَحََتَهرَحاتَـحوَحتَـحََهَ نَ اَأَحمَحكَحََ،{بـحيـ 

َكَحمَ هَ ايَ إهََ-مَحلَ سَحوَحَهَهي َلَحعَح َرَ قَـحَاسَهالنَ َري َ »خَح:َهَهلهَوَ قَح، َ.َ«مَ وَّنحَ لَ يَـحَينَحالذَهَمث َ َ،ينه
َ

ابَح .5 وحالص حح َ اْلله َحمححب ةهَ الس ن ةهَيفَو ج وبه َ له أحه  َع لحمحاءهَ ن ص وصح أن َ واجلحمحاعحةهَعلىَ الس ن ةهَ ل َ أحه  َ رحٌةََات هفحاق  تحشه م نـ  ةهَ
َالس ن ةهَوحاجلَح له َأحه  هحبه َمحذ  َخحارهٌجَعحن  َفـحه وح َذحلهكح َخحرحجحَعحن  الَمي  كهن َإهن كحار ه ،َفحمحن  َتَ رحَرَ كَحتحَََدَ قحَوَحمحاعحةه.ََان تهشحاراَا

سَهََةَ فَحلهَتَحم َ ََاظَ لفَحبهَحََاتَ ومَحمَ العَ ََهَهذَههَح َحَحصَ »أَحََ:ظَهفَ لَحكَحََ،ةَ عَحوهَ نَحتـَحمَ ََاتَ اقَحيَحيفَ أَحايبه َ ََةَانحَمَحَ وَح«يتهَمَ أله َحَحصَ »أَح،َ َايبه
ََتَ رحَرَ كَحاَتَحذَحإهَََاتَ ومَحمَ ،َوالعَ مَ يهَهلَحعَحََاءَ نَحالثَـ وَحََاَايعَحجَحََةَهابَححَحالصَ ََةَ يَحزكَهتحََوَحهَ وَحََ،دَ احَهَوَحنحَعَ إىلَمَحََعَ جَهرَ اَتَـحهَحلَ وكَحََ،«ومَهجَ النَ كَح
ََنَ مَهوَحََ:اءَهفَحيفَالش َهََاضٌَيَحيَعَهاضَهالقَحََالَحقَحََ،ولَهصَ األَ ََمَهلَ يفَعَهََرٌَرَ قَحمَ ََوَحاَهَ مَحكَحََ،يصَحصَهخَ التَ ََلَ بحَقَ الَتَـحوَحََعَحطَ القَحََيدَ فَهتَ 
هللاَ لَ صَحََ-ههرَيَهقهَوَ تَـح شَحمَ عَحََاكَ سَحمَ اإلَهوَحََمَ هَ ر َبهَوَحََهَهابَهحَحصَ أحَََريَ قهَوَ تَـحََههَر هَبهَوَحََ-مَحلَ سَحوَحََيهَهلَحعَحََىَ وَحهَ نـَحيـَ بَـحََرَحجَحاَ َنَ مَحََاةَ ادَحعَحمَ م،َ

 َ.اهـَ.ماهَ ادَحعَح
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َالتوصياَت
أهلَ أصولَ منَ وكونهَ املوضوع،َ هذاَ أمهيةَ علىَ املشاركيَ إجاعَ بعدَ اْلتيةَ التوصياتَ املؤمترَ عنَ نتجَ وقدَ

َالسنةَواجلماعةَ:
ََ.املؤمتر،َليتمَنشرهَويعمَاالنتفاعَبَهتوصيةَبصدارَبيانَعنَ .1
املؤمتر،َوقدَمتَذلكَيفَموقعَاحملظرةَ .2 يتعلقَهبذاَ ماَ َكلَ يتمَنشر املؤمتر،َ إنشاءَصفحةَخاصةَهبذاَ

 احملظرةَالعامليةَاملؤترَالوَل:َالعامليةَللعلومَالشرعيةَعلىَهذاَالرابط
أمساءَمنَيرغبَمنَالعلماءَبتسجيلَامسهَإلثباتَأتييدهَهلذاَاملؤمتر،َوهوَمتاحَعلىَهذاََالقيامَجبمعََ .3

 رابطَأتييدَاملؤتَرَالرابطَالذيَينبغيَإرسالهَللمشايخَوميكنَفتحهَابلضغطَعليهَهنا
َكلماتَالعلماءَاملَشنشرَ .4  اركيَعلىَصفحاتَاالنتنَتالفيديوهاتَاليتَفيها
 إصدارَفيديوَفيهَتلخيصَكلماتَالعلماءَاملشاركيَلتسهيلَنشرهَومشاهدته .5
منَ .6 بدايةَ املختلفةَ التعليمَ مؤسساتَ داخلَ البيتَ وأهلَ الصحابةَ فضلَ تبيَ مناهجَ وضعَ ضرورةَ

 .ََيعتينَبذلَك،َوينبغيََمنَلهَقدرةَعلىَتنفيذَذلكَأوَخطابَاجلهاتَاملسؤولةَأنَمرحلةَالتأسيس
حصيَشبابَاألمةَلتضرورةَمتحيصَالشبهاتَاملثارةَحولَالصحابةَرضوانَهللاَعنهمَوأهلَالبيتََ .7

يتمََََحواريةََمقاطعَقصريةلنشرََاستعمالَوسائلَالتواصلَالديثةََذلكَعربََالطاعني.ََوََمنَشبهاَت
 طريقَعرضَالشبهةَمثَالردَعليهاَبسلوبَيتفقَوعقولَاملشاهدين.فيهاَ

َتائجَهذاَاملؤمترَومثارهَفيماَيِتَمنَاملؤمتراَتمتابعةَن .8
عقدَاملزيدَمنَاملؤمتراتَيفَقضاايَاألمةَالكربى،َوسيتمَاإلعالنَعنَالدعوةَللمؤمترَالقادمَإنََََضرورَة .9

َقريباَ.شاءَهللاَ
ََ.يفَصفحةَاحملظرةَالعامليةَ-أوَماَيتمَاختيارهَمنهاََ-الكلماتَاملكتوبةَاليتَوصلتناََنشرسيتمََو

لناَ العلمَالذينَشاركواَيفَإجناحَهذاَالعمل،َداعيَهللاَ وإانَنتوجهَابلشكرَاجلزيلَللعلماءَوالدعاةَوطالبَ
َوهلمَبنَجيعلناَجيعاَخد اماَللشريعةَاملطهرة،َجتمعناَحمبةَاْللَوالصحابةَعليهمَالرضوانَ.

حَوَحََمَهلَ عَهل َلهَََةَهي َنَهابَ الرَ ََةَهسَحرَحدَ مَحـالََعَحمَحََنَهاوَ عَحلتـَ ابَهََةَهي َعَهرَ الشَ ََومَهلَ لعَ لهَََةَ امليَ العَحََة َرَحظَححَ مَحـال
ََيذََالثامنَعشرَمنََيفََ،للَهابَهََةَهفحَرهَعَ امل

2021َ-7-28املوافق1442َََعامَالجة
ََ َلكحيَت سحجه لحَاسـمحكح اَالر ابهطه َعحلحىَهحذح َالذينَحاضغحط  َرابطَأتييدَاملؤتَرََيـ ؤحي هد ونحَهحذاَالبـحيحانَ:ََيفَقائهمحةهَالـمحشايهخه

https://www.mahdara.org/
https://forms.gle/1mSkEAut7NpwsebD6
https://forms.gle/1mSkEAut7NpwsebD6
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َصيغةَالدعوةَإىلَاملؤترَالوَلََ:امللحقَالول
 المدَللَوالصالةَوالسالمَعلىَرسولَهللاَوعلىَآلهَوصحبهَأجعي،َوبعد       

َوبركاته،َوبعَدالسالمَعليكمَورَحةَهللاَ
( ابهللَ(تتشرفَ واملعرفةَ للعلمَ الرابنيةَ )املدرسةَ معَ ابلتعاونَ الشرعية(َ للعلومَ العامليةَ ََاحملظرةَ

ََ عنوان: اليتَسيتمَعقدهاَحتتَ املؤمتراتَ األولَمنَسلسلةَ العامليَ املؤمترَ املشاركةَيفَ اىلَ )قضاايَبدعوتكمَ
أََالمةَالكربى( إليهاَعلماءَ هلَالسنةَواجلماعةَأتباعَاملذاهبَاألربعةَلتوحيدََوهيَسلسلةَمؤمتراتَي دعىَ

بصدارََ مشفوعةَ املؤمتراتَ هذهَ وتكونَ الشبهات.َ حوهلاَ أثريتَ اليتَ الكربىَ القضاايَ يفَ املسلميَ كلمةَ
 أحباثَيفَبيانَخالصةَمذهبَأهلَالسنةَواجلماعةَيفَالقضاايَاحملوريةَاليتَيتمَطرحهاَ.

أَََََ األمرَ القائمونَعلىَهذاَ رأىَ ََوقدَ األول: املؤمترَ يكونَموضوعَ دينناَنَ والعتةَيفَ الصحابةَ )توقريَ
السنةََََالنيف( أهلَ مذهبَ أنَ وبيانَ واْلل،َ الصحابةَ بيَ املتبادلَ التوقريَ علىَ الكالمَ ذلك:َ ويتضمنَ

العوامَفيماَشجرَبيَالصحابة،ََ واجلماعةَحمبةَاْللَوتوقريهم،َوحتسيَالظنَابلصحابة،َوتركَاخلوضَأمامَ
َنَهبم.َومنعَالطع

السنةََ أهلَ بالدَ بعضَ يفَ الصحابةَ ببعضَكبارَ الطعنَ انتشارَ هوَ القضيةَ هذهَ اختيارانَ وسببَ
واجلماعة،َوادعاءَأنَالصحابةَظلمواَأهلَالبيت،َويفَذلكَفتحَاببَالتشكيكَيفَنـحقحلحةَالد هينَوفيماَنقلوهَ

 إليناَمنَالقرآنَالكرميَوالديثَالشريف.
َكوروان،َوسيتمَعملَبرانمجَملاَسيتمَحبثهََاملؤمترَاألولَسيكونَافَتََََ اضياَملنَهمَخارجَموريتانياَبسببَوابء

َكماَسيتمَالتعاونَبيَاحملظرةَالعامليةَوبيَالعلماءَاملشاركيَ َكلمة، وقائمةَبمساءَالعلماءَالذينَسيلقونَفيه
واجلماعةَيفَهذهَالقضيةَََعلىَصياغةَبيانَموح دَموثقَابلنقولَالواضحةَالصرحيةَيفَتبييَمذهبَأهلَالسنة

توقريَ الشبهَوالتشكيكَيفَعدالةَالصحابةَويفَ الذينَأثريتَلديهمَ القبولَعندَ يقعَموقعَ املهمة،َرجاءَأنَ
َأهلَالسنةَألهلَالبيتَ.

نرجوَمنَفضيلتكمَالتكر مَبقبولَدعوتناَإىلَاملشاركةَيفَاملؤمترَبرسالَرسالةَعلىَاجلوالَاوَالربيدَََ
الرابطََاإللكتوينَوعلىَهذ الشرعيةاَ للعلومَ العامليةَ لنرسلَلكمَََ (mahdara.org)املؤمترَاألولَ|َاحملظرةَ

https://www.mahdara.org/conference/
https://www.mahdara.org/conference/
https://www.mahdara.org/conference/
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رابطَالربانمجَالذيَسيتمَاستعمالهَلعقدَاملؤمترَعربَاالنتنت،َوميكنكمَأنَتتابعواَالتتيباتَللمؤمترَيفَصحفةَ
َالعامليةَ.احملظرةَ
الميسََ         املؤتر:َ انعقادَ بتوقيت2021َََ-7-8موعدَ السابعةَعصراَ إىلَ والنصفَ الرابعةَ الساعةَ

َمكةَاملكرمَة
نشكرَلكمَماَتبذلونهَمنَنشرَالعلمَونصرةَالدينَوتعليمَالناسَسنةَسيدَاملرسليَعليهمَالصالةَوالسالم،ََ

 علماءَأهلَالسنةَواجلماعةَملاَفيهَاخلريَوالنجاحَ.ونشكرَلكمَتعاونكمَونسألَهللاَأنَيوحدَ
 معَحتياتَاحملظرةَالعامليةَواملدرسةَالرابنيةَللعلمَواملعرفةَابهلَل

والبحوثََ • للدراساتَ العايلَ املعهدَ وأستاذَ النباغية،َ حمظرةَ رئيسَ )أابه(َ فالَ حممدَ بنَ هللاَ عبدَ الشيخَ
َاإلسالمية

 العامَعلىَمشروعَاحملظرةَالعامليةَللعلومَالشرعيةالشيخَاملشريَأَحدَاهلاديَاملشرفَ •
  الدكتورَمصطفىَعلوانَمديرَاملدرسةَالرابنيةَللعلمَواملعرفةَابلل •

 org.mahdara.www موقعَاحملظرةَالعامليةَعلىَشبكةَاالنتنت:َ                     
 mahdara@mahdara.orgَاإللكتوين:ََالربيد                   َ

َ

http://www.mahdara.org/
mailto:mahdara@mahdara.org
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َالكلماتَاليتَأرسلهاَاملشايخَمكتوبَةََ:امللحقَالثاين
َيفَبيانَوجوبَ َكلهاَمؤيدةَهلدفَاملؤمترَوتصب  َكلمةَمكتوبة، شاركَعدةَعلماءَودعاةَيفَاملؤمترَبرسال

َالطعنَيفَصحايبَبسببَماَوقعَبينهمَ.توقريَالصحابةَواْلل،َوحترميَ
يفَموقعَََ-كلهاَأوَمعظمهاََ-ََوميكنَاالطالعَعلىَمضمونَتلكَالكلماَتََوهذهَقائمةَمباَوصلناَمكتوابَ،

َاملؤمترَيفَصفحةَاحملظرةَالعامليةَللعلومَالشرعيةَ.
َ
 املرابعَمنَعلماءَسوراَي"رأيَأهلَالسنةَواجلماعةَيفَالصحابةَوتعظيمهم"،َإعدادَالعالمةَالشيخَموفقَ .1
جامعةََََ–قمرَالدولةَزينَالعابدينَحممد،َالسودانََََإعداد:َالدكتوَر،َََ"توقريَالعتةَالنبويةَيفَدينناَالنيف" .2

 أمَدرمانَاإلسالميَة
عبدَهللاَاألميَحامدَاألميَاألستاذَاملشاركَبكليةََََإعداد:َالدكتوَرََ"َ،فضلَالصحابةَوموادةَآلَالبيت" .3

 السودانَ–والقانونَمديرَمركزَالدراساتَالتاثَاإلسالميَجامعةَأمَدرمانَاإلسالميةَالشريعةَ
حممدََََالدكتورََإعداد:ََ"،جهودَعلماءَاملالكيةَيفَالذبَعنَالصحابةَوآلَالبيتَمنَخاللَمصادرهم" .4

 َ.رشيدَبوغزالة
 فلسطي.َيةَالقامسيخالدَحممودَانئبَرئيسَاكادميَإعداد:َالدكتور"َاملصاهرةَبيَآلَالبيتَوالصحابة" .5
:َالشيخَعبدََللدايرَاألردنيةََاملفيتَالعامََ"،مكانةَالصحابةَاألبرارَوأهلَالبيتَاألطهارَيفَوجدانَاألمة" .6

 الكرميَاخلصاونة
كلمةَالشيخَأيبَالربكاتَحقَالنيبَالسنديَرئيسَعلماءَأهلَالسنةَيفَالسند،َورئيسَدارَالعلومَصبغةََ .7

 اهلديَالسند
َكليةَََإعداد:َالدكتور"اإلصابةَيفَفضلَالصحابة"ََ .8 إمساعيلَعبدَعب اسَاجلميلي،َأستاذَالفقهَوأصولهَيف

 اإلمامَاألعظم،َوإمامَجامعَاإلمامَأيبَحنيفةَالنعمانَيفَبغداد
 كلمةَالشيخَحممدَبنَأَحدَمسكةَاليعقويبَالشنقيطيَشيخَحمظرةَالستَاجلميل .9

 كلمةَالشيخَسليمَالليبَ .10
 الكحيلايسيَأسعدَحممدََالداعيةَيخَالَشكلمةَ .11
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 نيابةَعنَجعيةَمسرقندَيفَتركيَاَكلمةَالشيخَحممدَزين .12
َكليةَالفقهَاملالكي،َجامعةَالعلومَاإلسالميةَالعاملية،ََالدكتورَالشيخَوليدَمصطفىَالشاويشََكلمةََ .13 عميد

 املمكلةَاألردنيةَاهلامشيةَ.
 ندونيسيدَالتبودراِتَاألشرَأدَبنَحممدََحأابنةَالشيخَالاجةَزكيةَكلمةَ .14
 حممدَنورَسويدكلمةَالباحثَ .15
الصحابة" .16 الشيعة  مكانةَ منصفيَ العقيدةََََ"عندَ تدريسَ هيئةَ عضوَ عليَ حسنَ حممدَ عليَ د.َ إعدادَ

 والفلسفةَيفَجامعةَاألزهرَالشريف
 إمساعيلَصابرَدكتورَيفَقسمَالديثَجامعةَاألزهرَ.َ.دَ"توقريَالصحابةَْللَالبيت"َإعداد .17

اثَتتعلقَويفَاخلتام،َنكررَالشكرَللعلماءَالذينَشاركواَيفَإجناحَاملؤمتر،َونرجوََمنَعندهَاقتاحاتَأوَأحب
 org.mahdara.www:َالرمسي هبذاَاملوضوعَأنَيراسلَاحملظرةَالعامليةَعربَاملوقع

والعشرينَََالثالَثصدرَعنَاحملظرةَالعامليةَللعلومَالشرعيةَابلتعاونَمعَاملدرسةَالرابنيةَللعلمَواملعرفةَابلل،َيفََ
2021ََ-8-2هـَاملوافق1442َمنَشهرَذيَالجةَعامَ

َ

http://www.mahdara.org/

