يف)َ
يفَد َينخنَاَالََنخ خَ
والعخ َتةََ خَ
اميَََلخَلمَ َؤتَ خرََالَ َو خَل(َ:الصَحَابَةََ َ
الختَ خَ
البَيَانََ َ

يمَ
الرخَح خَ
الرحَ خَنَ َ
للاَ َ
َبخسَ خَمَ خَ
عيَ،
جح حَ
صحََبههَهََأح َ
لىَآلههَهَ حَو َ
ي َ،حَو حَع َ
فَالـمََر حَسَله حَ
السالمََ حَعَلحىََأحشََحر هَ
امليَ،والصَالةََو َ
الع حَ
بَ حَ
للهََحر هَ
الحمَدََ َ
َ
يف)َيفَالثامنَمنَشهرَمتوزَعامَ
اَالحَنه هَ
يفَد َينهَنح َ
العه َحتَة َ هَ
ح َابحَةََو َ
فقدَ متَعقدَاملؤمترَاألولَبعنوانَ (الصَ حَ
َ2021بدعوةَمنَاحملظرةَالعامليةَللعلومَالشرعيةَابلتعاونَمعَاملدرسةَالرابنيةَللعلمَواملعرفةَابللََ.
ت َيفَالعاصمةَ
وقدَشاركَفيهَعلىَاهلواءَمنَموريتانياَنيفَوعشرونَعاملاَاجتمعواَيفَقاعَة َمؤمترا َ
نواكشوطَ،وجمموعةَكبريةَمنَالعلماءَواملشايخَيفَالعراقَعندَالشيخَعباسَفاضلَالسينَاملشرفَالعامَعلىَ
املدرسةَالرابنيةَ،كماَشاركَعشراتَالعلماءَعربَبرانمجَالتواصلََ.
وهذهَقائمةَأبمساءَالعلماءَالذينَشاركواَبكلمةَصوتيةَ:
.1

الشيخَولدَصاحلَأميَعامَهيئةَعلماءَموريتانيَا

.2

بَالشنقيطيَ
الشيخَإبراهيمَإ َ

.3

الشيخَعباسَفاضلَنقيبَاألشرافَواملشرفَالعامَعلىَاملدرسةَالرابنيةَللعلمَواملعرفةَابلل

.4

كلمةَالشيخَعبدَالـملكَالسعديَمنَكبارَعلماءَالعراقَ

.5

الشيخَحممدَبتارَالشنقيطي

.6

الشيخَعرفاتَفىتَالشنقيطي

.7

الشيخَحممدَأميَاألكتوشينَالشنقيطيَ

.8

الشيخَعبدَهللاَفىتَ،عميدَجامعةَشنقيطَ

.9

الشيخَحممدَأبوَاهلدىَاليعقويبَالسينَ

 .10مفيتَاألردنَالشيخَعبدَالكرميَاخلصاونةَ
 .11الشيخَأسعدَايسيَالكحيلَمنَعلماءَالشامَ
 .12الشيخَسليمَإبراهيمَالليبَمنَعلماءَالشامَ
 .13الشيخَحممدَالروكيَرئيسَجامعةَالقروييَسابقا
 .14الشيخَعبدَاهلاديَاخلرسهَمنَعلماءَالشامَ
 .15الشيخَخالدَحممودَانئبَرئيسَأكادمييةَالقامسيَفلسطيَ

يف)َ
يفَد َينخنَاَالََنخ خَ
والعخ َتةََ خَ
اميَََلخَلمَ َؤتَ خرََالَ َو خَل(َ:الصَحَابَةََ َ
الختَ خَ
البَيَانََ َ

 .16الشيخَآصفَجياليلَمنَكبارَعلماءَابكستانَ
 .17الشيخَاملقرئَحيىيَالغواثينَمنَعلماءَسورَاي
 .18البيبَعمرَبنَحممدَبنَساملَبنَحفيظَعميدَدارَاملصطفىَبتميَاليمن
 .19البيبَعمرَبنَحامدَاجليالينَمفيتَالشافعيةَمبكة
 .20الشيخَأبوَالربكاتَحقَالنيبََرئيسَدارَالعلومَورئيسَعلماءَأهلَالسنةَيفَبالدَالسند
 .21الشيخَمصطفىَعلوانَمديرَاملدرسةَالرابنيةَللعلمَواملعرفةَابلل
َ
وقدَتتَدعوةَأهلَالعلمَللمشاركةَإبرسالَرسائلَصيغهاَمتقاربةَجتدوهناَيفَامللحقَالول.
ومتتََتلبيةَ الدعوةَ منَكثريَ منَ العلماءَ والدعاة َ،واعتذرَ بعضهمَ بسببَ ارتباطاهتمَ معَ توجيههمَ
الشكرَللقائميَعلىَهذاَاملؤمترَومعَإبدائهمَإعجاهبمَوأتييدهمَهلدفهَاملنصوصَعليهَيفَرسالةَالدعوةََ.
وبسببَ ضيقَ الوقتَ متَ اختيارَ البعضَ منَ املشاركيَ إللقاءَكلمة َ،وبلغَ عددَ منََشاركواَ بكلمةَ
صوتيةَنيفاَوعشرينَشيخاَمنَ:موريتانياَ،املغربَ،فلسطيَ،األردنَ،لبنانَ،سورايَ،العراقَ،السعوديةَ،اليمنَ،
ابكستانَ،السندََ.
إضافةَإىلَمشاركاتَمكتوبةَمنَعدةَدولَ،كلهاَمؤيدةَملاَجاءَيفَالنتائجَاملذكورةَالحقاََ.
َ
وقدَافتتحَاملؤمتر ََ -بعدَتالوةَعطرةَمنَالذكرَالكيم ََ -رئيسَهيئةَعلماءَموريتانياَالعالمةَالشيخَ
ولدَصاحلَبكلمةَموجزةَرحبَفيهاَجبميعَاملشاركيَحضوراَ واملشاركيَعربَوسائلَالتواصلَ،أكدَفيهاَعلىَ
أمهيةَموضوعَاملؤمترَواصفاَالذبَعنَالصحابةَابلذبَعنَالنيبَعليهَالصالةَوالسالمَ.
َ
مثَتتابعتَكلماتَالعلماءَاألفاضلَ،كلهاَتؤكدَعلىَاتفاقَأهلَالسنةَعلىَوجوبَحمبةَآلَالنيبَ
عليهَالصالةَ والسالمَ،وعلىَحتسيَالظنَابلصحابةَرضوانَهللاَعليهمَ،وحترميَالطعنَهبمَمباَشجرَبينهمَ،
وأنهَكانَعنَاجتهادَمنهمَ،وكانَكلٌَّمنهمَيريدَرضاَهللاَ،ومنهمَمنَأصابَيفَاجتهادهَكسيدانَعليَومنَ

يف)َ
يفَد َينخنَاَالََنخ خَ
والعخ َتةََ خَ
اميَََلخَلمَ َؤتَ خرََالَ َو خَل(َ:الصَحَابَةََ َ
الختَ خَ
البَيَانََ َ

معهَ،ومنهمَمنَأخطأَيفَاجتهادهَ،وملَخيرجهمَذلكَعنَالعدالةَ.وكانَختمَاملؤمترَبكلمةَاملشرفَالعامَعلىَ
املدرسةَالرابنيةَفضيلةَالشيخَعباسَفاضلَ َومديرَاملدرسةَالرابنيةَ،فضيلةَالدكتورَمصطفىَعلوانَ.
وقدَ متَ نشرَ التسجيلَ املصورَ للمؤمترَ علىَ صفحةَ احملظرةَ العامليةَ للعلومَ الشرعية َ،وعلىَ صفحةَ
املدرسةَالرابنيةَ،مثَمتَنشرَالتسجيلَاملصورَلكلَشيخَعلىَحدةَيف َصفحةَاحملظرةَالعامليةَ،كماَمتَإنتاجَ
كََموجودَعلىَ هذاَ
فيديوَمقتطفاتَ تلخصَكلماتَالعلماءَيفَحنوَأربعيَدقيقةَليسهلَ نشره َ،وكلَذل َ
الرابطََhttps://www.mahdara.org/inviteََ:

ومتَنشرَذلكَأيضاَعلىَصفحةَالفيسَبوكَالتابعَللمحظرةَالعامليةََ.

وفيماَيليَذكرَنتائجَوتوصياتَاملؤت َرَ

يف)َ
يفَد َينخنَاَالََنخ خَ
والعخ َتةََ خَ
اميَََلخَلمَ َؤتَ خرََالَ َو خَل(َ:الصَحَابَةََ َ
الختَ خَ
البَيَانََ َ

جَ
النتائ َ

يف) َإىلَماَيليَيفَبيانَعقيدةَأهلَالسنةَ واجلماعةَ
اَالحَنه هَ
يفَد َينهَنح َ
العه َحتةَ َ هَ
ح َابحةَ َو َ
لقد َخلص َمؤمترَ(الصَ حَ

يفَالصحابةَوآلَالنيبَاألطهارَعليهَالصالةَوالسالمَ:
َ

.1

.2

.3

.4

اع هةَ َ حَعَلحىَ تحَـ َوَقه هَري َ َوحَحمحبَ هَة َ ه
السالمَ َو َه
صيََهةَ
الاََبهحَو هَ
الرضََحوانَ َ -حَع حَم َ
آلَ َالنَه هيبَ َا َألحطَ حَها هَر َ -حَعَلحيَ هَمَ َ َ
اجلح حَم حَ
السنَ هَة َو َ
َاتهحَفاقَ ََأحهَلَ َ َ
ح
وح هَد ه
يثَ«ََ:إههينَ قحدَ تحـحركتَ فهيكمَ
يت» ََ،حَ
هللاحََيفَ َأحهَ هَلََبَـحيَ ه َ
السالمَ«ََ:أََذحَكهركَمَََ َ
يبََالـمَخََتحا هَر ََ-حَعَلح هَيهََالصَالةَََو َ
النَه هَ
يَ،أححدمهاَأحكرب هَمنَاْلخ هَرََ،كهتاب َه
ود هَم حنَالس حم هاءَإه حىلَاألحر ه
َ،و هع حتهِتَأحهلَ
َهللا َ-حعز حَو حجلَ َ-ححب ٌل حََمد ٌ
الثـ حقلح ه ح ح ح ح ح ح
ض ح
هللاه َ -حَعزَ ََحو حَجلَ{َ:قلَالَ
يف َالقََرآ هَن َ حَع هَن َ َ
اَج َاءح َه َ
ض»َ ،وحَك حَم حَ
اَحىتَيحهرحد ح
اَعلحيَالحو ح
بـحي هيت َ،أححالَ إهَّن حماَ لحنَ يـحف حهتقح ح
َعلحي ههَ أحجراَ إهال َال حمودةح ه
َ،وَأححَمحَرَ
ال حَ
يف َ،حَك حَما ََأححَمحَر َهللاَ َ -حَجلَ َ حَو حَع حَ
اَالنه هَ
ب} َ ،حَوحَحمبـَتـَهَمَََ هَمنَ َ هَد َينهَنح َ
َيفَالقرحَ
أحسأحلكم ح
ح
ا
السالمَ.
الةَو َ
َنحَبهيـَنَا َ-حَعَلح هَيهَالصَ َ
ه
ه
صَلىَهللاَ َ حَعَلح هَيه َحَو حَسَل حَمََ ،فه هَفيَ
حبََتههَه َ -حَ
الذي َهَ حَو َعَنـََحوا ٌَن ََله حَم حَ
ح َابحهَة َ هَ
ب َالصَ حَ
اع هة َ حَعَلحى َحَ هَ
ات حفاقَ أحهلَالسنةَ واجلح حم ح
يبَ
ضَاََبَـحعَ هَديَََ،فح حَم َنَََأح حَحبـَهَ َمَََفحَبهحَه َ
خذَوهَمَََ حَغَحر حَ
حايبََ،الَ تحَـتَ هَ
هللاحََيفَ َأحصَ حَ
هللاحََ َ
التهَم هَذيََ «َ ََ:
الذيَ حَرحَو َاهََ هَ
يثََ هَ
الح هَد هَ
َ
ىَهللاحَ
ىَهللاحَ َ،حَوحَمنََآ حَذ َ
اينَفحَـ حقَدََآ حَذ َ
اين َ،حَوحمَنََآ حَذ ه َ
ضهَمَ َ،حَوحَمنََآ حَذاهَمََفحَـ حَقدََآ حَذ ه َ
ضيََأحبـَ َغح حَ
ضهَمَََفحَبهبـَغَ هَ
َأح حَحبـَهَمَ َ،حَوحَمنَََأحبـَ َغح حَ
ايبَفحَـَلحوَََأحنـَ حَف حَقََأح حَحَدكَمََ هَمثَ حَلَأحَدََ حَذ حَهَبحَاَ حَماَبَـحَلح حَغَمَدََ
ح هَ
سبَواََأحصَ حَ
سَلهمَ«َ:الََتح َ
يثَمَ َ
َح هَد هَ
يف حَ
كََأحنََ حَيخَ حَذهَ»َ،حَوه َ
وش َ
فحَـيَ هَ
صي حَفهَ»َ.
َأح حَح هَد هَهمَََحوحَالََنح هَ
ه
ه
قَ
سا ٌَن َ،حَوبـَغَضَهَمََكَفٌََرََ حَوَنهحَفا ٌَ
ح َابحهَةََ هَديَ ٌَنََ حَوَإه َميحا ٌَنََ حَوَإهحَ حَ
اْللَََوالصَ حَ
اع هةَعلىَأنََحَبَََ هَ
ات حفاقَ أحهلَالسنةَ واجلح حم ح
هللاهَ-
ول َ َ
ي ََحرسَ هَ
اَوَبح حَ
الو حَس َائهطَ َبَـحيـَنحَـَنح حَ
عٌَ ،فحَـهَمَ َ حَ
ص حلََإهَلح َينحاَ قـََرآ ٌَن َوالَسَنَ َةٌَََ ،حوالََأحصَ ٌَل ََحوال َفحـَرَ
حَوطَغََيحا ٌَنَ ،فحَـَلحَوحَالهَمَ َ حَما َ حو ح
ولَ حَعنَهَََ.
ابلن َاقه هَلََإهَزَحر َاءٌَ هَابلـ حَمنـَقَ هَ
َ،وا هَإلَزَحراءََ َ
طَ َطحعَ ٌَنَيفَا َألحصَ هَل حَ
يفَالو حَس َائه هَ
صَلىَهللاََ حَعَلحيَ هَهَ حَو حَسَل حَمَ،والطَعَنََ حَ
حَ
َ
ه
ه
فَ حَع هَنَالطَعَ هَنََفهي هَمََوالثـََنح هَاءَ
الع حَداَلحهَةَ حَهلمَ ََ،وال حَك هَ
اتَ حَ
ح َابحهَةَ هَبهثـََبح هَ
جي هَعَالصَ حَ
اع هةَعلىَتحـَزَكه هَيةَ حهَ
ات حفاقَأحهلَالسنةَواجلح حم ح
اىل{َ:كَنـَتَمَ َ حَخ حَري َأَمَةََ
يفَآايت َ هَمنََ َكهَتحاَبههَه َ ،هَمنـَ حَهاَ قـَ َولََه َتحَـ حَع حَ
َ
اىل َ -حَعَلحي هَمَ َ
حاَنحهَ َ حَوتحَـ حَع حَ
نَهللاََ -سَبَ حَ
حَعَلحي هَمََ ،فحَـ حَقدَ ََأحثَ حَ
كَحَوا هَإل َميحانَََبههَهََ،
بَ حَعَلحىَكَ هَلََأح حَحدََاعََتهحَقادََ حَذَله حَ
األ حَم هَمََ..حو حَج حَ
اىلََفهيَ َهمََ هَبحَّنَمََ حَخريََ َ
اَش َه حَدَتحَـ حَع حَ
اس}ََ،فحهَإ حَذ حَ
أَخََهر حَجتَََلهلنَ هَ
ه ه
ه
َعلحىَالكفا هرَر حَححاءَ
الَهللاََتحَـ حَع حَ
للهَيفَإَهخََبحاَهرَه َ،حَوَقح حَ
حَوَإهالَ ََ..حَكا حَنَمَ حَك هَذ حَاباَ َ
َم حعهَأحشداء ح
ين ح
اىل{َ َ:حمحم ٌد حَرسولَاَّلل حَوالذ ح

يف)َ
يفَد َينخنَاَالََنخ خَ
والعخ َتةََ خَ
اميَََلخَلمَ َؤتَ خرََالَ َو خَل(َ:الصَحَابَةََ َ
الختَ خَ
البَيَانََ َ

.5

صَلىَهللاََ
يب َ-حَ
تَا َألح َخَبحارَََبهَتحزَكهَيحهَةَالنَه هَ
اان} ََ،حَك حَماََأحَنهََتحَـَحواتحَـَحر هَ
بـحيـنحـهمَتحـحراهمَرك اعاَسج اداَيـحبـتحـغو حنَفحض اال هَم حنَاَّلله حَوهرض حو اَ
ينَيَـحَلوحََّنمَ»ََ.
الذ حَ
ينَ،مثََ هَ
اسَقحَـَره َ
«خريََالنَ هَ
حَعَلحيَ هَهَ حَو حَسَل حَمََ-إهايَهَمَ َ،حَك حَق َوَلههَه َ:حَ
َ
ه
ه
وب ح ه ه
اع هةَعلىَأنَنصوصَعلحم هاءَ أحه هلَالسن هةَيفَوج ه
َوالص حح َابحهةَمنـتح هشحرةٌَ
ات حفاقَ أحهلَالسنةَ واجلح حم ح
َحمحبةَاْلل ح
ح ح
ه
ه
ه
ه
َعن ح ه
تَ
اع هة َ .حَوَقحدَ ََتح حَكَرَحر َ
َعنَ حذل ح
َوا حَجل حم ح
هج ح
َخحر حج ح
كَ فحـه حو ح
انت حشاراَالَميكنَ إهن حكاره َ،فح حمن ح
َخار ٌ
َمذ حهبَ أحه هلَالسنة ح
ايبَ
ح هَ
يت» َ،حَو«َأحصَ حَ
ايبَ َأححَمنَحَةاََهَألمَ ه َ
ح هَ
ظَ«ََ:أحصَ حَ
اتََمَتحَـَنحَهو حعَةَ َ ،حَكَلحفَ هَ
اتََ هَبحل حَفاظَََمََتحَلهحَفةَََيفَ هَسَيحاَقح َ
وم َ
حَه هَذَههََالعَمَ حَ
تَ
اتََإهذحَاََتح حَكَرَحر َ
وم َ
ج حَيعَاَحَوالثـََنح َاءَ حَعَلحي هَمََ،والعَمَ حَ
ح َابحهَةَ حَ
احدََ،حَوهَ حَوََتحزَكهَيحةََالصَ حَ
َو هَ
ن حَ
إىلَمعَ حَ
وم»َ،وحَكَل حَهاَتحَـَرهَج َعَ حَ
حَكالنَجَ هَ
اء َ :حَوهَمنََ
يفَالش حَف هَ
اض َ هَ
يَعَيح ٌَ
اض هَ
ال َال حَق هَ
ولََ ،قح حَ
يفَعَل هَم َاألَصَ هَ
يص َ،حَك حَماَهَ حَو َمَ حَقَرٌَر َ هَ
ص حَ
تَ هَفيدَ َال حَقطَ حَع ََحوالَ تحَـقََبحلَ َالتَخَ هَ
اداةَََ حَمنََ
جحَرََبَـحيـَنحَـهَم َ،حَومَ حَع حَ
ساكَََ حَعمَاَ حَش حَ
حاَبههَهََ حَوَبهَرهَمَََحَوا هَإلمَ حَ
صَلىَ هللاَََ حَعَلح هَيهََ حَو حَسَل حَم ََ-حَوَبهَهرَههََتحَـ َوَقهريََََأحصَ حَ
تحَـ َوَقه َهريَهه ََ-حَ
اداهَمَ.اهـَ.
حَع حَ

يف)َ
يفَد َينخنَاَالََنخ خَ
والعخ َتةََ خَ
اميَََلخَلمَ َؤتَ خرََالَ َو خَل(َ:الصَحَابَةََ َ
الختَ خَ
البَيَانََ َ

تَ
التوصيا َ
وقدَنتجَعنَاملؤمترَالتوصياتَاْلتيةَبعدَإجاعَاملشاركيَعلىَأمهيةَهذاَاملوضوعَ،وكونهَمنَأصولَأهلَ
السنةَواجلماعةََ:
.1

توصيةَبصدارَبيانَعنَاملؤمترَ،ليتمَنشرهَويعمَاالنتفاعَبَهََ.

.2

إنشاءَصفحةَخاصةَهبذاَاملؤمترَ،يتمَنشرَكلَماَيتعلقَهبذاَاملؤمترَ،وقدَمتَذلكَيفَموقعَاحملظرةَ
العامليةَللعلومَالشرعيةَعلىَهذاَالرابطَ:احملظرةَالعامليةَاملؤترَالو َل

.3

القيامَجبمعَ أمساءَمنَيرغبَمنَالعلماءَبتسجيلَامسهَإلثباتَأتييدهَهلذاَاملؤمترَ،وهوَمتاحَعلىَهذاَ
الرابطَالذيَينبغيَإرسالهَللمشايخَوميكنَفتحهَابلضغطَعليهَهناَرابطَأتييدَاملؤت َر

.4

شاركيَعلىَصفحاتَاالنتنتَ
نشرَالفيديوهاتَاليتَفيهاَكلماتَالعلماءَامل َ

.5

إصدارَفيديوَفيهَتلخيصَكلماتَالعلماءَاملشاركيَلتسهيلَنشرهَومشاهدته

.6

ضرورةَ وضعَ مناهجَ تبيَ فضلَ الصحابةَ وأهلَ البيتَ داخلَ مؤسساتَ التعليمَ املختلفةَ بدايةَ منَ
كَ.
مرحلةَالتأسيسَ،وينبغيََمنَلهَقدرةَعلىَتنفيذَذلكَأوَخطابَاجلهاتَاملسؤولةَأنَيعتينَبذل َ

.7

ضرورةَمتحيصَالشبهاتَاملثارةَحولَالصحابةَرضوانَهللاَعنهمَ وأهلَالبيت َلتحصيَشبابَاألمةَ
ت َالطاعنيَ َ.وذلكَعرب َاستعمالَوسائلَالتواصلَالديثة َلنشر َمقاطعَقصرية َحوارية َيتمَ
منَشبها َ
فيهاَطريقَعرضَالشبهةَمثَالردَعليهاَبسلوبَيتفقَوعقولَاملشاهدين.

.8

تَ
متابعةَنتائجَهذاَاملؤمترَومثارهَفيماَيِتَمنَاملؤمترا َ

.9

ضرورَةَعقدَاملزيدَمنَاملؤمتراتَيفَقضاايَاألمةَالكربىَ،وسيتمَاإلعالنَعنَالدعوةَللمؤمترَالقادمَإنَ
شاءَهللاَقريباََ.

َوسيتمَنشرَالكلماتَاملكتوبةَاليتَوصلتناََ-أوَماَيتمَاختيارهَمنهاََ-يفَصفحةَاحملظرةَالعامليةََ.
وإانَنتوجهَابلشكرَاجلزيلَللعلماءَ والدعاةَوطالبَالعلمَالذينَشاركواَيفَإجناحَهذاَالعملَ،داعيَهللاَلناَ
وهلمَبنَجيعلناَجيعاَخداماَللشريعةَاملطهرةَ،جتمعناَحمبةَاْللَوالصحابةَعليهمَالرضوانََ.
للهَ ،يف َالثامنَعشرَمن َذيَ
الرابََنهَيهَة ََلهَل َعهَل هَم َحَو َاملعََهرَفحهَة َ هَاب َ
الشَرهَعيَ هَة َ هَابلتـَ حَع َاو هَن َ حَم حَع َالـ حَمدََحر حَس هَة َ َ
وم َ َ
العامليَةَ ََلهلعََل هَ
الـ حَمحَ َظحَحرةَ َ حَ
ح
الجةَعامََ1442املوافقََ2021-7-28
ه
هه
ه
َهذاَالبحـيحانََ:رابطَأتييدَاملؤترََ
ىَه حذاَالرابه هطَل حكيَت حسج حلَاس حـم ح
اضغحط ح
َالذينََيـ حؤيهدو حن ح
َعلح ح
كَيفَقائ حمةَال حـمشاي هخ ح

يف)َ
يفَد َينخنَاَالََنخ خَ
والعخ َتةََ خَ
اميَََلخَلمَ َؤتَ خرََالَ َو خَل(َ:الصَحَابَةََ َ
الختَ خَ
البَيَانََ َ

امللحقَالول ََ:صيغةَالدعوةَإىلَاملؤترَالو َلَ
المدَللَوالصالةَوالسالمَعلىَرسولَهللاَوعلىَآلهَوصحبهَأجعيَ،وبعد
السالمَعليكمَورَحةَهللاَوبركاتهَ،وبع َدَ
تتشرفَ (احملظرةَ العامليةَ للعلومَ الشرعية)َ ابلتعاونَ معَ (املدرسةَ الرابنيةَ للعلمَ واملعرفةَ ابهللَ)َ
بدعوتكمَاىلَاملشاركةَيفَاملؤمترَالعامليَاألولَمنَسلسلةَاملؤمتراتَاليتَسيتمَعقدهاَحتتَعنوان(َ :قضاايَ
بعةَلتوحيدَ
َ
المةَالكربى) َوهيَسلسلةَمؤمتراتَيدعىَإليهاَعلماءَأهلَالسنةَ واجلماعةَأتباعَاملذاهبَاألر
كلمةَ املسلميَ يفَ القضاايَ الكربىَ اليتَ أثريتَ حوهلاَ الشبهات َ.وتكونَ هذهَ املؤمتراتَ مشفوعةَ بصدارَ
أحباثَيفَبيانَخالصةَمذهبَأهلَالسنةَواجلماعةَيفَالقضاايَاحملوريةَاليتَيتمَطرحهاَ.
َََََوقدَ رأىَالقائمونَعلىَهذاَاألمرَأنَيكونَموضوعَاملؤمترَاألول(َ :توقريَالصحابةَوالعتةَيفَدينناَ
النيف)ََ ويتضمنَ ذلك َ:الكالمَ علىَ التوقريَ املتبادلَ بيَ الصحابةَ واْلل َ،وبيانَ أنَ مذهبَ أهلَ السنةَ
واجلماعةَحمبةَاْللَوتوقريهمَ،وحتسيَالظنَابلصحابةَ،وتركَاخلوضَأمامَالعوامَفيماَشجرَبيَالصحابةَ،
ومنعَالطعنَهبمََ.
وسببَ اختيارانَ هذهَ القضيةَ هوَ انتشارَ الطعنَ ببعضَكبارَ الصحابةَ يفَ بعضَ بالدَ أهلَ السنةَ
واجلماعة َ،وادعاءَأنَالصحابةَظلمواَأهلَالبيتَ،ويفَذلكَفتحَاببَالتشكيكَيفَ نـح حقلح ه
ةَالدينَوفيماَنقلوهَ

إليناَمنَالقرآنَالكرميَوالديثَالشريف.

ََََاملؤمترَاألولَسيكونَاف َتاضياَملنَهمَخارجَموريتانياَبسببَوابءَكوروانَ،وسيتمَعملَبرانمجَملاَسيتمَحبثهَ
وقائمةَبمساءَالعلماءَالذينَسيلقونَفيهَكلمةَ،كماَسيتمَالتعاونَبيَاحملظرةَالعامليةَوبيَالعلماءَاملشاركيَ
علىَصياغةَبيانَموحدَموثقَابلنقولَالواضحةَالصرحيةَيفَتبييَمذهبَأهلَالسنةَواجلماعةَيفَهذهَالقضيةَ
املهمةَ،رجاءَأنَيقعَموقعَالقبولَعندَالذينَأثريتَلديهمَالشبهَ والتشكيكَيفَعدالةَالصحابةَويفَتوقريَ
أهلَالسنةَألهلَالبيتََ.
َنرجوَمنَفضيلتكمَالتكرمَبقبولَدعوتناَإىلَاملشاركةَيفَاملؤمترَبرسالَرسالةَعلىَاجلوالَاوَالربيدَ
اإللكتوينَوعلىَهذاَالرابط َاملؤمترَاألولَ|َاحملظرةَالعامليةَللعلومَالشرعية)َ (mahdara.orgلنرسلَلكمَ

يف)َ
يفَد َينخنَاَالََنخ خَ
والعخ َتةََ خَ
اميَََلخَلمَ َؤتَ خرََالَ َو خَل(َ:الصَحَابَةََ َ
الختَ خَ
البَيَانََ َ

رابطَالربانمجَالذيَسيتمَاستعمالهَلعقدَاملؤمترَعربَاالنتنتَ،وميكنكمَأنَتتابعواَالتتيباتَللمؤمترَيفَصحفةَ
احملظرةَالعامليةََ.
موعدَانعقادَاملؤترَ:الميس ََ 2021-7-8الساعةَالرابعةَوالنصفَإىلَالسابعةَعصراَبتوقيتَ
مكةَاملكرمةََ
نشكرَلكمَماَتبذلونهَمنَنشرَالعلمَونصرةَالدينَوتعليمَالناسَسنةَسيدَاملرسليَعليهمَالصالةَ والسالمَ،
ونشكرَلكمَتعاونكمَونسألَهللاَأنَيوحدَعلماءَأهلَالسنةَواجلماعةَملاَفيهَاخلريَوالنجاحَ.
هلل
معَحتياتَاحملظرةَالعامليةَواملدرسةَالرابنيةَللعلمَواملعرفةَاب َ
• الشيخَ عبدَ هللاَ بنَ حممدَ فالَ (أابه)َ رئيسَ حمظرةَ النباغية َ،وأستاذَ املعهدَ العايلَ للدراساتَ والبحوثَ
اإلسالميةَ
• الشيخَاملشريَأَحدَاهلاديَاملشرفَالعامَعلىَمشروعَاحملظرةَالعامليةَللعلومَالشرعية
• الدكتورَمصطفىَعلوانَمديرَاملدرسةَالرابنيةَللعلمَواملعرفةَابلل
موقعَاحملظرةَالعامليةَعلىَشبكةَاالنتنتwww.mahdara.org َ:

َ

الربيدَاإللكتوينَmahdara@mahdara.orgَ:

َ

يف)َ
يفَد َينخنَاَالََنخ خَ
والعخ َتةََ خَ
اميَََلخَلمَ َؤتَ خرََالَ َو خَل(َ:الصَحَابَةََ َ
الختَ خَ
البَيَانََ َ

امللحقَالثاين ََ:الكلماتَاليتَأرسلهاَاملشايخَمكتوب َةَ
شاركَعدةَعلماءَودعاةَيفَاملؤمترَبرسالَكلمةَمكتوبةَ،كلهاَمؤيدةَهلدفَاملؤمترَوتصبَيفَبيانَوجوبَ
توقريَالصحابةَواْللَ،وحترميَالطعنَيفَصحايبَبسببَماَوقعَبينهمََ.
تَ-كلهاَأوَمعظمهاََ-يفَموقعَ
وهذهَقائمةَمباَوصلناَمكتوابََ،وميكنَاالطالعَعلىَمضمونَتلكَالكلما َ
املؤمترَيفَصفحةَاحملظرةَالعامليةَللعلومَالشرعيةََ.
َ
.1

"رأيَأهلَالسنةَواجلماعةَيفَالصحابةَوتعظيمهم"َ،إعدادَالعالمةَالشيخَموفقَاملرابعَمنَعلماءَسورَاي

.2

"توقريَالعتةَالنبويةَيفَدينناَالنيفَ"َ،إعدادَ:الدكتوَرَقمرَالدولةَزينَالعابدينَحممدَ،السودانَ–َجامعةَ
أمَدرمانَاإلسالميَة

.3

"فضلَالصحابةَوموادةَآلَالبيت"ََ،إعدادَ:الدكتوَرَعبدَهللاَاألميَحامدَاألميَاألستاذَاملشاركَبكليةَ
الشريعةَوالقانونَمديرَمركزَالدراساتَالتاثَاإلسالميَجامعةَأمَدرمانَاإلسالميةَ–َالسودان

.4

"جهودَعلماءَاملالكيةَيفَالذبَعنَالصحابةَوآلَالبيتَمنَخاللَمصادرهم"َ ،إعدادَ :الدكتور َحممدَ
رشيدَبوغزالةَ.

.5

"املصاهرةَبيَآلَالبيتَوالصحابة"َإعدادَ:الدكتورَخالدَحممودَانئبَرئيسَاكادمييةَالقامسيَفلسطي.

.6

"مكانةَالصحابةَاألبرارَ وأهلَالبيتَاألطهارَيفَوجدانَاألمة"َ ،املفيتَالعام َللدايرَاألردنيةَ:الشيخَعبدَ
الكرميَاخلصاونة

.7

كلمةَالشيخَأيبَالربكاتَحقَالنيبَالسنديَرئيسَعلماءَأهلَالسنةَيفَالسندَ،ورئيسَدارَالعلومَصبغةَ
اهلديَالسند

.8

"اإلصابةَيفَفضلَالصحابة" َإعدادَ:الدكتور َإمساعيلَعبدَعباسَاجلميليَ،أستاذَالفقهَ وأصولهَيفَكليةَ
اإلمامَاألعظمَ،وإمامَجامعَاإلمامَأيبَحنيفةَالنعمانَيفَبغداد

.9

كلمةَالشيخَحممدَبنَأَحدَمسكةَاليعقويبَالشنقيطيَشيخَحمظرةَالستَاجلميل

 .10كلمةَالشيخَسليمَالليبَ
شيخَالداعيةَحممدَأسعدَايسيَالكحيل
 .11كلمةَال َ

يف)َ
يفَد َينخنَاَالََنخ خَ
والعخ َتةََ خَ
اميَََلخَلمَ َؤتَ خرََالَ َو خَل(َ:الصَحَابَةََ َ
الختَ خَ
البَيَانََ َ

 .12كلمةَالشيخَحممدَزينَنيابةَعنَجعيةَمسرقندَيفَتركيَا
 .13كلمةَالدكتورَالشيخَوليدَمصطفىَالشاويشَعميدَكليةَالفقهَاملالكيَ،جامعةَالعلومَاإلسالميةَالعامليةَ،
املمكلةَاألردنيةَاهلامشيةَ.
 .14كلمةَالاجةَزكيةَابنةَالشيخَأَحدَبنَحممدَأَرشدَالتبودراِتَاألندونيسي
 .15كلمةَالباحثَحممدَنورَسويد
" .16مكانةَ الصحابة عندَ منصفيَ الشيعة"ََإعدادَ د َ.عليَ حممدَ حسنَ عليَ عضوَ هيئةَ تدريسَ العقيدةَ
والفلسفةَيفَجامعةَاألزهرَالشريف
" .17توقريَالصحابةَْللَالبيت"َإعدادَدَ.إمساعيلَصابرَدكتورَيفَقسمَالديثَجامعةَاألزهرَ.
ويفَاخلتامَ،نكررَالشكرَللعلماءَالذينَشاركواَيفَإجناحَاملؤمترَ،ونرجوََمنَعندهَاقتاحاتَأوَأحباثَتتعلقَ
هبذاَاملوضوعَأنَيراسلَاحملظرةَالعامليةَعربَاملوقع الرمسيwww.mahdara.orgَ:

ث َوالعشرينَ
صدرَعنَاحملظرةَالعامليةَللعلومَالشرعيةَابلتعاونَمعَاملدرسةَالرابنيةَللعلمَ واملعرفةَابللَ،يف َالثال َ
منَشهرَذيَالجةَعامَ1442هـَاملوافقَََ2021-8-2
َ

