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 قئاقحلا ءافخإو ةمجرتلا سيلدت

 ةيفلسلا ةبتكملاو ةجيدخ يبأ دنع

 ةيفلسلا ةرمعلاو جحلا تاكرش نم مهفقوم نم هتركذ اميف

 ايناطيرب يف

 ،هاده عبَّتا نمو هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو + دمحلاو هللا مسب
 يفلس يأ عيطتسي ال" :"ةيرسلا ىروشلا سلاجم نم ةيفلسلا ةءارب" يف تركذ دقف ،دعب امأ
 ةبتكملا سيئر– ةجيدخ يبأ ةقفاومب الإ ايناطيرب يف ةرمعلاو جحلل ةكرش يأ حتفي نأ
 ."نأشلا اذهل دالبلا يف ضّوفملا ريزولا هنأكو ،-ةيفلسلا

 يأ نأ يعّدي -ىلعألادبع وبأ يأ– وه" :ًالئاق ةطقنلا هذه ىلع قيفر دجمأ ضايع وبأ َّدرف

 يبأ ةقفاومب الإ ايناطيرب يف ةرمعو جح ةكرش حتفي نأ -هل نذؤي ال وأ– هل حَمسُي ال يفلس
 نوملعي -تاكرشلا هذه ضعب ءامسأ ركذو– ايناطيرب يف ةرمعلاو جحلا تاكرش ُّلُكو ،ةجيدخ
 ،هنالطب نوفرعي برغلا ةقفعصم نأ ىتح ،ٍّدر ىلإ جاتحي ال اذهو ،ميظع ءارتفا اذه نأ
  ."سيسخلا ناتهبلا اذه نم بوتي نأ دب ال نامثع دلاخو

 مهمالك ُّصن اذهو
 :ةيزيلجنإل�
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 !هعضاوم نع ملكلل فيرحت اذهو :تلق

 وأ ،يبرعلا ناسِّللا م�اسحإ مدعو مهتيمجعأ نم اوتوأ م�إ :لوقن مهيف َّنظلا اَّنسحأ اذإو
 سيلدت" :مهلعف ىلع قلطن نأ نكمملا نمو !مهتنايخو مهسيلدت نم اذه نإ :لوقن
 مل نإ– حلطصملا ملع يف "سيلدتلا" تاحلطصم ىلإ حلطصملا اذه فاضُي دقو ،"ةمجرتلا
 .-لبق نم هيلع صَنُـي

 َنوُفِّرَُحي ًةَيِساَق ْمَُ[وُلُـق اَنْلَعَجَو{ :مهيف لجو زع هللا لاق نم نَنَس ىلع نوريسي موقلا نأكو
 ًاليِلَق َّالِإ ْمُهْـنِّم ٍةَنِئاَخ ىَلَع ُعِلَّطَت ُلاَزَـت َالَو ِهِب اوُرِّكُذ اَِّّمم اhظَح اوُسَنَو ِهِعِضاَوَّم نَع َمِلَكْلا
 .}ُمُهْـنِّم

 ال -ةيفلسلا ةبتكملا يف هعم نمو– ةجيدخ �أ نأ لقاع ُّلك هفرعي يذلا يهيدبلا نم هنإف
 ةرمعو جح تاكرش ءاشنإ تاريش¦ رادصإل ةيناطيربلا ةلودلا يف ةينوناق ةفص نوكلمي
 .نيملسملا ةَّماع نم مهريغل وأ نييفلسلل

 ةيبرعلا ةغُّللا بيلاسأ هقفي نمل همالك نم مَهفُي الو ،ةَّتبلا اذه نع مَّلكتي ال ىلعألادبع وبأو
 .اذه دصقي هنأ
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 ىلإ هناوخإو ةجيدخ وبأ ىعس املاط يذلا رمألا ىلع لزنتت ىلعألادبع يبأ ةرابع امنإو
 عيطتسي ال هنإ ثيحب ،-اكيرمأ يف لب– �روأ يف ةوعدلا ىلع اوطَّلست م�أ وهو الأ ،هئافخإ
 .مهتكرابمو مهاضرب الإ كانه ةيوعدلا رومألا نم رمأ يأل ردصتي نأ يفلس يأ

 ،بستحي ال ثيح نم ىذألا هل± الإو ،مهرم° رمت®و مهل ةقيس يفلسلا اذه نكي مل نإف
 هيوشتلاو عينشتلاو قييضتلاو رجهلا الإ ةيفلسلا ةبتكملا يف هناوخإو ةجيدخ يبأ نم دجي الف
 جرخي نَم ىلع برحلا نلعت يتلا ةيبزحلا ةيرسلا تاميظنتلا ةقيرط ىلع ،ةيفخ ةركام لبسب
 !ا́رطيس نع

 .صوصخلا هجو ىلع ةرمعلاو جحلا تاكرش اهنمو ،ةوعدلا نوئش َّلك لمشي اذهو

 جاوفألا تار̧ز رمأ َّىلوتت يتلا يه ةرمعلاو جحلا تاكرش نأل ؛صوصخلا هجو ىلع :لوقأو
 هناوخإو ةجيدخ يبأ ةرطيس تحت نوكت نأ بجوف ،ةنيدملاو ةكم يف ءاملعلا ىلإ اهل ةعباتلا

 نوديري ام الإ ءاملعلا ءالؤه ىلإ ءيش يأ لصي ال نأ لجأ نم ،ةيفلسلا ةبتكملا يف
 .هنم اًفرط ±ركذ يذلا مهركم حضتفي ال يك ؛هليصوت

 نأ ءادتبا هيلع بجي ؛حبرتو حجنت ةرمعلاو جحلل ةكرش ئشني نأ يفلس يأ مار اذإ كلذل
 ةقيس ناك نَّمع الإ نوضري ال هناوخإو ةجيدخ وبأو ،هناوخإو ةجيدخ يبأ دنع ا¼يضرم نوكي
 نازيم وه مهدنع نازيملاف ،نيعمتجم مهنم ملعأ ناك ولو ،نييفلسلا لضافأ نم ناك ولو ،مهل
 :تيقملا ةيبزحلا
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 وهف ،انل ةقيس سيل ناك نَمو ،-ًالهاج ناك ولو- برقملا بيبحلا وهف ،انل ةقيس ناك نَم"
 ."!-ءاملعلا لضفأ نم ناك ولو– ودعلا

 :ةَّرملا ةقيقحلا هذه تبثت يتلا ةيلاتلا تاديرغتلا لم¦و

 

1. Salafi 
Publications: 

There are ONLY two 
Birmingham - based 
Salafi Hajj & Umrah 
packages that we 
recommend: @PremierUmrah, @PremierHajj and @Taqwahajj. 
No others. 

  .امهريغ ال :ام[ حصنن يتلا ماهجنمرب يف ةرمعلاو جحلل ناتيفلس ناتكرش طقف كانه
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 :نمحرلا ديبع وبأ باون .2

Assalamualaikum what about 
"Oasis hajj and Umrah" 
packages? 

 سسيوأ" ةكرش ل� امو مكيلع مالسلا
 ؟"ةرمعلا و جحلل

3. Tiflcreations: 

Yes I was also going to say what 
about 'oasis' hajj and umrah. 
Exclnt grp rliable n salafi. 

 ةزاتمم ةكرش ؛ةرمعلاو جحلل سسيوأ ةكرش ل� ام لوقأ نأ ديرأ تنك كلذك �أ ،معن

  .ةيفلسو ةقوثومو

4. Salafi Publications: 

Yes @PremierUmrah, @PremierHajj @Taqwahajj. We only 
reccomend these since they have a proven record upon 
Salafiyyah. Others are not steadfast! 
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 )PremierUmrah, PremierHajj, Taqwahajj( هذ[ حصنن طقف نحن

 !نيميقتسم الو نيتب� ريغ نوقابلاو ةيفلسل� لفاح لجس اهيدل ا�أل

 جح ةكرش ي° نوحصني ال م�أ ةيفلسلا ةبتكملا نم ِّنيب حيرصت تاديرغتلا هذه يفف :تلق
 :اولاق ثيح طقف نيتكرش الإ -ةنوآلا كلت يف– ةرمعو

 :ام[ حصنن يتلا ماهجنمرب يف ةرمعلاو جحلل ناتيفلس ناتكرش طقف كانه"
Premier Umrah, PremierHajj, Taqwahajj. امهريغ ال". 

 نم اهريغ يفو اهيف اَكَّكش ،ةفورعم ىرخأ ةيفلس ةكرش ركذو ضعبلا مهيلع ضرتعا املو
 مهعيدبتب حيملت هيف اذهو !نيميقتسم الو نيتبî ريغ م�أ مهيلع اوعَّداو ةيفلسلا تاكرشلا
 .ةنسلا نع فارحنال� مهيلع مكحلاو

 وهو ،"سسيوأ" ةكرش يف ءاكرشلا دحأ ناك ،مهنم ةديرغتلا هذه رودص دنع هنأ بيجعلاو

 .ةيفلسلا ةبتكملا  دجسم يف ً±ذؤم ناك "ينانَك )بعصم( ناشيز"

 ،تابثلا مدعو ةماقتسالا مدعب ةيفلسلا تاكرشلا نم اهوحنو ةكرشلا هذه اوم´ا كلذ مغرو
 له ،ءاطخأ مهدنع تاكرشلا هذه باحصأ نأ ًالدج انمّلس ولف ،ٌِّنيب يدادح سَفَـن اذهو

 !؟ةماقتسالا مدعو تابثلا مدعب مهما´ا بجوت يتلا عدبلا ليبق نم ءاطخألا هذه

 !مهايند ىلع اًظافح كلذ اولعف مهنكلو
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 يف دحاولادبع دنع يتلا لثم نيتارك ماهجنمرب يف ةيفلسلا ةبتكملا ىدل نوكي نأ مرج الو
 ديد´ اودارأ اذإف ،كانه ةيفلس ةسسؤم وأ ةكرش وأ ةيعاد لكل تافلم ىلع يوتحت ،ةنيدملا

 !هيلع اهولَّجس ءاطخأ وأ تاوفه نم تافلملا هذه يف ام هل اوزربأ هطاقسإ وأ مهدحأ

 مل يتلاو ،مهيلع يل ترهظ يتلا تاذخاؤملا لمجم يف اهيلإ ترشأ يتلا يه ةَّرملا ةقيقحلا هذهو
 تاقثلا دوهشلا تارشع اهيلعو ،مهعقاو يف ا́وبث اًديج نوملعي م�أل ؛اهوركني نأ اونّكمتي
  :ا́ركذ يتلا تاذخاؤملا هذه نمو ،تاونس ةّدع ربع اهنم نيرمألا اوناع نيذلا

 الإ ةيفلسلا ةوعدل� مايقلا وأ روهظل� ديدج ملع بلاط وأ ةيعاد يأل حامسلا مدع :ًالوأ
 .هتوعد نم سانلا ريفنتو هطاقسإل اولياحت الإو ،مهتقفاومبو مهقيرط نع

 ءالؤه ىلإ ةيزكرملا ا́رادإ دوعت زكارملا هذهو ،ةوعدلل زكرم لك يف ىروش سلجم مهيدل :اًين�
 ءايحإ" ةيعمج ةقيرط ام ٍّدح ىلإ هبشي اذهو ،ماهجنمربب ةيفلسلا ةبتكملا يف نيفورعملا ةاعدلا

 يعَّدي امهالكو ،ةوعدلا ميظنت يف "ةيرصملا ةيبطقلا ةيردنكسألا ةسردم"و ،"ةيتيوكلا ثارتلا
 .ةيفلسلا

îنم ههيوشت نوديري نم هيوشت ىلع لياحتلا يف ةّيفخلا قرطلاو ةّيرسلا مادختسا :اًثل 
 .كلذ نولعفي م�أ نلعلا يف رهظي نأ نود نييفلسلا

 اذه تبثت يتلا ايناطيربو اكيرمأ نم ةيتوصلاو ةبوتكملا تاداهشلاو قئîولا نم ةعومجم يدلو
 .ريرملا عقاولا
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 ،ندنل قرش يف "ناميلا نب ةفيذح" زكرمو دجسم عم هوعنص امب ةلاجعلا هذه يف مهرِّكذأو
 بيذاكألا مهيلع اورتفاو مهوَذآ ثيح ؛تاونس ربع اًراَّبُك اًركم هباحص° اوركم م�أ فيكو

 .ا�الطب فرعي نَم لوأ مه يتلا ةلطابلا تاعاشإل� مهيلع اوعَّنشو

 ريغ نع ةكلمملا يف ءاملعلا عم اولصاوت م�أ الإ هوفرتقا بنذ مهل نكي مل هيلع نومئاقلاو
 .زكرملاو دجسملا ءاشنý مهنم نذإلا اوذخ® نأ اونَّكمتو ،ةيفلسلا ةبتكملا قيرط

 قئîولا هيف ضرعتسنو ،قئاقحلا هذه ليصافت هيف ركذن -هللا ءاش نإ– رخآ ماقم انلو

 .ةيتوصلاو ةبوتكملا تاداهشلاو

 ركذ ،قيفر دجمأ ضايع يبأ لاقم هبشي لاقم ديوستب "يلاموصلا ريبز" همسا دحاو ماق دقو
 .اهسفن ةهبشلا هيف

 نع ربعي ال– ناونع عانطص� هلإلادبع ماق ؛ةفزاþاو ليوهتلا :موقلا ةداع يه امكو

 .بذكل� هيف ينامر ،يلاموصلا ريبز لاقم هتحت رشن -هتحت عوضوملا نومضم

 ! ةموصخلا يف رجافلا بذاكلا وه نَم ءالقعلا ملع دقو

 سلاجم نم ةيفلسلا ةءارب" يف ا́ركذ يتلا قئاقحلا اوذبن هتعامجو هلإلادبع نأ بيجعلاو
 نم اوتوأ ام لكب شيوشتلا نم ا¼دب اودجي مل ؛اهيلع ّدرلا نع اوزجع املو ،"ةيرسلا ىروشلا
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 ةيفلسلا ةوعدلل ديكلا اهيف متي يتلا "ةيرسلا سلاþا" ةحيضف نع راصبألا اوفرصي يك ؛ةوق
 !داصرمل� مهل هللا نكل ،اهلهأو

 نب ليضفلا قدصو ،ةس"رلاو ةماعزلا بح وه ءالؤه ا! يلُتبا يتلا ةيساسألا ةفآلا نإو
 نأ هركف ،سانلا بويع عبتتو ،ىغبو دسح الإ ةس"رلا بحأ دحأ نم ام" :هلوق يف ضايع
 ."ريخب دحأ رَكذُي

 ."ةس"رلا ِّبحب الإ كلاه نم كله ام هللاو" :ميعُن وبأ لاقو

 !لَلج رمأ نيدلا يف ةبيصملا نإف ،هب مهالتبا امم ±افاع نأ ىلع هللا دمحن

 .مّلسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو

بتكو  
يرصملا نامثع نب دلاخ ىلعألادبع وبأ  

1440بجر 25 نينثإلا رهظ  
 

 

 


