
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ) ) إِنَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسًرا5فَِإنَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسًرا ((الحمد 3 وھو القائل 

محمAAد الAAذي ال ینطAAق عAAن الھAAوى والصالة والسالم على إمامنا وقائدنا ورسولنا 
وھو صاحب اإلنطاء لصاحبھ الجلیل تمیم بن اوس الداري رضي هللا عنھ حیث 

AAى محمAAا أنطAAذا مAAھ ((ھAAاء فیAAھجAAداري وإخوتAAیم الAAول هللا لتمAAرون :د رسAAحب، 
ذمتھم ونفAAذت بAAنطیAAة بAAت ومAAا فAAیھن،  وبیAAت إبAAراھیم، وبیAAت عنAAون، ،والمرطوم

 ))لعنھ هللا.فمن أذاھم  ،وسلمت لھم وألعقابھم

علAAي بAAن  عفAAان، وكتAAبشھد عتیق بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
  ابي طالب وشھد.

 أما بعد:

كAAان  نطAAاء الشAAریفالحكAAام علAAى مAAر العصAAور علAAى ھAAذا اإلحرص الخلفاء وإن 
كتابAAاً  للAAداریینلما ولي كتAAب  رضي هللا عنھ فھذا ابو بكر، واضحا جلیا مشھودا

نسAAختھ ((ھAAذا كتAAاب مAAن أبAAي بكAAر أمAAین رسAAول هللا صAAلى هللا علیAAھ وسAAلم الAAذي 
وبیAAت عنAAون  قریAAة حبAAرا أن ال تفسد علیھم مأثرتھم، استخلف في االرض بعده:

 ً ولیقم عمرو بن العاص ولیمنعھا مAAن  ،فمن كان یسمع ویطیع فال یفسد منھا شیئا
 .))المفسدین

مAAر بAAن الخطAAاب لتسAAلم مفAAاتیح نAAدما جAAاء عوفي العام الخAAامس عشAAر الھجAAري ع
قال لتمیم حین عرض علیھ كتAAاب رسAAول هللا صAAلى هللا علیAAھ وسAAلم بعAAد  ،القدس

فقAAال  ،بیAAعنعم ھي لك ولكن لیس لAAك أن ت :ثم قال أنا شاھد على ذلك، الفتح قال:
 تمیم بیدي وید ذریتي الى أبد األبد.

خشAAي أن یمAAر مAAن مدینAAة الخلیAAل قد  ،د الملك بن مروان الخلیفة األمويوھذا عب
فتصیبھ لعنة رسAAول هللا صAAلى هللا علیAAھ الحج وذلك حتى ال یؤذي الداریین،  الى

 وسلم.

وقAAAال مجیAAAر الAAAدین الحنبلAAAي صAAAاحب كتAAAاب األنAAAس الجلیAAAل فAAAي تAAAاریخ القAAAدس 
ورفAAع أمAAرھم الAAى  ،الوقAAف مAAن ال تمAAیم النتزاع قد عمل بعض الوالة، :لخلیلوا

سAAتفتى اف ،ذي قAAال عAAن اإلنطAAاء بأنAAھ غیAAر ملAAزموي الAAالقاضAAي أبAAي حامAAد الھAAر
فقAAال رحمAAھ  وكان االمام ابو حامد الغزالي حینئذ ببیAAت المقAAدس، ،الوالي الفقھاء

االرض  لAAي زویAAت(( قAAالھذا القاضي كافر فإن النبي صلى هللا علیھ وسلم  ،هللا



فوعAAده صAAدق وعطAAاؤه  فیقAAول قصAAر كAAذا لفAAالن، ،كلھا)) وكان یقطAAع فAAي الجنAAة
 فخزي القاضي والوالي وبقي ال تمیم على ما بأیدیھم. ...حق

 الشریف داعمین ألھلھ. وھكذا حافظ الخلفاء في كل األزمنة على ھذا الوقف

من قبل الروس لتملك جAAزء یسAAیر  البریطاني كانت محاولة االستعماروفي عھد 
إال المحكمAAة االنجلیزیAAة  لAAم تقAAدروإلصرار أھل البلد ورفضھم لھذا األمر.  منھ،

 للروس.الدعوى وعدم تسجیلھا برد أن تحكم 

صرنا الى ھذا الوقت الذي بات فیھ المناخ مناسباً لكل ظAAالم یمAAارس ظلمAAھ  حتى
بمAAا وقAAع علAAى وقAAف  إالال مجAAال للحAAدیث فیھAAا ووالمظAAالم كثیAAرة أنAAتم أدرى بھAAا 

لم یجرأ علیھ أحد عبر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في مدینة الخلیل من ظلم 
جAAزء مAAن أرض الوقAAف للAAروس المجAAرمین غیAAر إذ قامت السلطة بھبAAة  ،التاریخ

  أبھة بأحكام ربنا وقرارات محاكمھا.

مAAن أحفAAاد ولكن ھیھات ھیھات في بلد مسلم یعیش على ترابھ عشAAائر وعAAائالت 
راً لصحابة الفاتحین والمحررین فقد ھبت رجاالت الخلیل وجھاًء وكباراً وصغاا

بعAAودة  إاللAAرفض ھAAذا الظلAAم الAAذي یمAAس عقیAAدتھم ھبAAوا بصAAوت واحAAد لAAن نقبAAل 
األرض الى أصحابھا مھما كلف ذلك األمر من تضحیات وقد أثبتAAوا ذلAAك عملیAAاً 

الداعمة بكتب وجھوھا للبلد عامAAة ول بمواقفھم البطولیة على األرض ومواقفھم 
لAAن  نؤكAAد بأننAAا آل تمAAیمونحAAن ... قAAوال وفعAAالاصAAة مؤكAAدین مAAواقفھم ال تمAAیم خ

للمدافعین عن إنطاء لن نتراجع وھذه اموالنا وأوالدنا في الصف االول ونتنازل 
 الAAرحمن وأھAAل فلسAAطین خلیAAلفبارك هللا فAAي بلAAد ..فنحن نقول ونفعل.رسول هللا 

 وسكانھا الرجال.

اننAAا سنسAAتمر فAAي العمAAل علAAى اسAAترجاع  المAAؤتمرونحAAن نؤكAAد مAAن خAAالل ھAAذا 
 للمجرمین الروس.ما قامت بھ السلطة من ھبة  ارضنا وإبطال

من أبناء عمومتي معي فقد حملت وإنني وبصفتي ناطقاً إعالمیاً لحراك ال تمیم 
لكAAل مAAن ناصAAرنا ووقAAف الشكر والعرفAAان  آیاتھذا الحراك كل مثلھم في ومن أ
إلخAAالص علAAیھم ا بAAداناصرونا ووقفوا معنا و نالذیلشباب حزب التحریر معنا و
... فجAAزاكم هللا فھم من یعلنوھا دائمAAاً ھAAي 3 ھAAي 3.، الجاد لمرضاة هللا والعمل

 عنا خیر الجزاء. 

 والحمد 3 ر ب العالمین 


