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 ايناطيرب يف ةوعدلا داسفإو ةقفاعصلا
 هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو + دمحلاو هللا مسب
 ،هاده عبَّتا نمو
 َّيلإ تلصو حطسلا ىلع "ةقفاعصلا" ةنتف زربت نأ لبق نمف ،دعب امأ

 قّلعتي اميف ايناطيرب نم ةيتوصلاو ةبوتكملا تاداهشلاو قئYولا نم ةعومجم
 نيفورعملا ةاعدلا نيب تافالتخا نم اهيرتعي امو ،ايناطيرب يف ةوعدلا عقاوب
 ماكحأ قيبطتب ةاعدلا ءالؤه ماق ثيح ،نييفلسلا نم مlاوخإ ضعبو
 تاغّوسملا دوجو نود مlاوخإ نم نلعملا xًايحأو ،يفخلا ريذحتلاو رجهلا
  .اذهل ةيعرشلا

 ىلع ملظلاو ىذألا عوقو اهيلع بترتو تاونس ذنم ةمكارتم رومألا هذهو
 تمت وأ ،تفُعض ةبيط ةوعد هل تناك نم مهنمو ،كانه نييفلسلا ضعب
 يتحيصن تبتك كلذ لجأ نمو ،قح هجو ريغب هيلع قييضتلاو هتقاعإ
 .اكيرمأو ايناطيرب ةاعد ىلإ تاونس ذنم ةروشنملا
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 ةغّلل� يسفنب تاداهشلاو قئYولا هذه بلغأ ىلع تعلطا دقو
 .ةيبرعلا ىلإ اهتمجرتب يدنع تاقثلا ةبلطلا ضعب تفّلك مث ،ةيزيلجنإلا

 :يلي ام ةاعدلا ءالؤه ىلع يل ترهظ يتلا تاذخاؤملا لمجمو •

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

Oا�رادإ دوعت زكارملا هذهو ،ةوعدلل زكرم لك يف ىروش سلجم مهيدل :اًين 
 اذهو ،ماهجنمربب ةيفلسلا ةبتكملا يف نيفورعملا ةاعدلا ءالؤه ىلإ ةيوعدلا
 ةسردم"و ،"ةيتيوكلا ثارتلا ءايحإ" ةيعمج ةقيرط ام ٍّدح ىلإ هبشي
 .ةيفلسلا يعَّدي امهالكو ،ةوعدلا ميظنت يف "ةيرصملا ةيبطقلا ةيردنكسألا

Oنوديري نم هيوشت ىلع لياحتلا يف ةّيفخلا قرطلاو ةّيرسلا مادختسا :اًثل 
 .كلذ نولعفي مlأ نلعلا يف رهظي نأ نود نييفلسلا نم ههيوشت
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 ايناطيرب يف ةرمعلاو جحلل ةكرش يأ حتفي نأ يفلس يأ عيطتسي ال :اًعبار
 يف ضّوفملا ريزولا هنأكو ،-ةيفلسلا ةبتكملا سيئر– ةجيدخ يبأ ةقفاومب الإ
 .نأشلا اذهل دالبلا

 :ـب هل تنونع يذلاو ،لقتسم يعرف لصف يف ةرابعلا هذه تنّيب دقو

 اميف ةيفلسلا ةبتكملاو ةجيدخ يبأ دنع قئاقحلا ءافخإو ةمجرتلا سيلدت"
 يف ةيفلسلا ةرمعلاو جحلا تاكرش نم مهفقوم نم هتركذ

 :هطبار اذهو ."ايناطيرب

https://saafiqah.com/?p=1734  

 ىضري ال مهعم نيطرخنملا ةاعدلا ضعب نإ :لوقأ فاصنإلا ب� نمو
 امك ،هوطقسيو هوذؤي نأ ةيشخ ملكتي نأ فاخي هنكل ،رومألا هذه نع
 .بيلاسألا هذه رقي مل نَم لك عم اوعنص
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 يتلا عئاقولا درسو تاقثلا تاداهش نم جذامن :هتلدÄ قحلا يبلاط ىلإو
 ةنلعملاو ةيفخلا م�اريذحتل جذامن نم ضيف نم ضيغ وهو ،هتركذ ام دكؤت
 ةقيرط ىلع ٍّقح ريغب مهل مهئاذيإو مهرجهو ،نييفلسلا مlاوخإ نم

 نَم ّلك ءاصقإ يف نيملسملا ناوخإلا بزح ةقيرط ىلع لب ،ةيداَّدحلا

 :هطاقسإ وأ هشيمvو ههيوشتو ،ةدايقلا رماوأ فلاخي

 :لوألا جذومنلا •

 سلجم يف ناك يذلاو ،ةيمالسإلا ةعماجلا نم نيجرختملا دحأ ةداهش
 :اهُّصن اذهو ،-ايناطيرب ةاعد ىروش

 انيلإ لسرأ -ةفيذح دجسم نع لوئسملا– نيدلا ييحم ورمع خألا"
 ،هئاشنإ يف انعم نواعتي نأ دارأو ،12/2013 رهش يف دجسملا ءاشنإل
 ملو ،ديدجلا دجسملا اذه ءاشنإ رمأ نم اوبضغ ىروشلا سلجم يف ةوخإلاو
 حصنتسي ىتح ءاشنإلا اذه فقوي نأ هيلع :هل اولاقف ،رمألا ىلع اوقفاوي
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 ليوطلا سيوأ خألا بهذ مث ،اًديبع خيشلا وأ يداه نب دمحم خيشلا
 تاظوحلم اًديبع خيشلا اوطعأو ،رمألا هيلع اوضرعو ديبع خيشلا ىلإ
 -هعم اونواعتي و اوحصنتسي نأ نم ًالدب- هوطقسي يك ؛ورمع ىلع
 اًرمع تلأس ينكلو ،هللا يصو خيشلا نع عفادي هنأ هيلع اوعدا مlأ يهو
 ،هيلع نوبذكي مlأو ،هنع عفادي نكي مل هنأ لاقو ،هركنأف اذه نع
 ىلإ بهذي نأ اًرْمَع خألا تحصنف ،مهمالك نم برغتسا ديبع خيشلاو
 عضولا ديبع خيشلل ّنيبو بهذ لعفل�و ،هل نيبي نأو ،ديبع خيشلا
 يصو خيشلا نع عفادي مل هنأ ةوخإلل نيبي نأ هحصن خيشلاف ،يقيقحلا

 اذه ةطخ نع هربخأف ،دجسملا ءاشنإ نع ديبع خيشلا هلأس مث ،هللا
 لاقف ؟ندنل قرش يف ملعلا بالط نم نَم :ديبع خيشلا هلأسف ،دجسملا
 ديبع خيشلا َّيلع لصتاف ،قوراف رمع وبأو ،ميحرلادبع وبأ ريذن :هل
 نوكن نأو ،دجسملا اذه ءانب يف قورافو ورمع عم نواعتل� ينحصنو
 ،دجسملا اذه ةطخ نع ديبع خيشلا ينلأسو ،دجسملا اذه نع نيلوئسم
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 يف انعم وهو ،ةنيدملا يف ميقمو ندنل نم وهو– ليوطلا سيوأ نع ينلأسو
 يف وهو– ةجيدخ يبأ خألا نعو ،-ةيرثألا ةبتكملا يف ىروشلا سلجم
 ،ةجيدخ يبأ ةقطنمو ندنل قرش نيب ةفاسملا نع لأسو ،-ماهجنمرب
 لاقف ،نيتعاس نم رثكأ ةرايسل� ينعي ًاليم 120 يلاوح :هل تلقف
 :ديبع خيشلا

 ."نالع وأ نالفل ةيعبت مكل نوكت نأ ينعي ةيبزح ديرن ال ينب }"

 مهل نوكي نأ ىرخأ ةقطنم يف نورخآ ةاعد نوكي نأ يغبني ال ينعي 
 متنأف ،هللا تاذ يف ةبحمو ةوخأو نواعت مكنيب نوكي لب ،مكيلع ةملك
 مث ،مكيكزن نحنو ملع بالط متنأف ،دجسملا نع نولوئسم ةثالثلا
 ديري اًمالك يل لاقف ،ديبع خيشلا ةحيصنب هتربخأو ةجيدخ يبÄ تلصتا
 عيطتست ال كنأ :خيشلل لق يل لاقو ،اهضفريو خيشلا ةحيصن دري نأ هب
 تنّيب مث ؟ديبع خيشلل اذه لوقأ فيك :هل تلقف ،ةحيصنل� لمعت نأ
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 نم ةاعدلا هيفو -بأ ستاولا جمxرب يف "ةعامجلا" ةفرغ يف ةوخإلل
 رذتعا كلذ دعبو ،ديبع خيشلا لاق اميف نورسفتسي اوؤدبف ،-ايناطيرب
 مlأل ؛ةيرثألا ةبتكملا ىروش سلجم يف رارمتسالا نع سيوأو ةجيدخ وبأ
 ،نيدلا ييحم ورمع طاقسإ اودارأو ،ديبع خيشلا مالكل يلقن نم اوبضغ
 يف اًضيرم ناك اذه ءانثأ يف قوراف رمع وبأ امأو ،مهتطخ تلشفف
 ةحيصنب ملع امل با ستاولا يف "ةعامجلا" ةفرغ حتف وه و ،ىفشتسملا
 دعب و ،"ةعامجلا" ةفرغ يف اهشقاني نأ دارأ و اهلبقي مل و يل ديبع خيشلا
 نأو ديبع خيشل� لصتي نأ يمامحل هلإلادبع خألا نم اوبلط ةوخإلا اذه
 ةحيصنب لمعلا ىلع ورمعو xأ تررمتساو ،ينع ةلط� تاظوحلمب هغلبي
 اًبضغ اوبضغف ،انل ديبع خيشلا ةحيصنب سانلا ملعو ،ديبع خيشلا

 .اًديدش
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 ريغ دجسملا اذه ضرأ ءارش نأ لصاوتلا عقاوم ىلع نورشني اوراصو

 طقف اودارأ امنإو ،لط� اذهو ،ÛÜوبر اًطرش دقعلا اذه يف نأل ؛يعرش
 ضعب أدبو ،مهسفنأل اًراصتناو اًدقحو اًدسح دجسملا ءانب فاقيإ
 سانلا لابقإ اوأر اّملف ،يلع اهورتفا يتلا تاظوحلمل� ينم نورِّذحي ةوخإلا
 يكل ةليح اوعنصو ،يطاقسإ اودارأ دجسملا ءانبل انعم نواعتلا ىلع
 اًسيوأ نأ ةنيدملا نم ربخلا ينءاجو ،ينكرتي يك ورمع نيبو ينيب اولصفي
 ،رمألا ىهتنا ورمعب اودرفنا اذإ مlأل ؛مهتطخ اوءدبو ،ةحارص اذه لوقي
 نع سانلا اورِّفني نأ لجأ نم "رتيوتلا" يف ةيسايس ةلمحب اوءدب مث
 نب ةفيذح دجسم كرتب سانلا أدبف ،نيهجو وذ ينÄ ينورهظيو ،دجسملا
 ةرمعلا ىلإ تبهذ مث ،يننوكرتي يعم اوسرد نيذلا يناوخإ أدب ىتح ،ناميلا
 ،َّيلع اá اوتأ يتلا تاظوحلملا نالطب هل تنّيبو اًديبع خيشلا ترز و
 اذإو ،هللا ىلإ يتوعد يف رمتسأ نأو مá يل�أ الو ءالؤه كرتأ نأ ينحصنف

 اوناكف ،ءايكذأ اوناك مهنكلو ،مهيلع ّدرف ةرشابم كنم اورّذح
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 امل كلذك و ،ةرشابم تسيل ينم ريذحتلا يف ةّيفخ اًقرط نومدختسي
 هتدجوف ،يعم هوعنص اميف هتمَّلكو يمامحل هلإلادبع تيقل ةنيدمل� تنك
 اوطغض ةوخإلا نأ عجارتي أدب و ،ديبع خيشلا ىلإ هذخآ نأ ينم اًفئاخ
 نع رذتعي ذخأو ،كيلع تاظوحلمب ديبع خيشلا ىلإ بهذأ نأ ّيلع
 امدنع و ،"رتيوتلا" يف يدض ةيسايسلا ةلمحلا يف مهتكراشم يف هئطخ
 نأ مهنم تبلطو ؟ينم نورذحت اذامل :هل تلقو قورافب تلصتا تعجر
 ،-قوراف يأ– يئاطخأ ركذت ال نكل سلجن :يل لاقف ،مهعم سلجأ
 مالكلا ءانثأ يف و ،xأ يئاطخأ ينينعي يذلا xأ ينمهي ال اذه :هل تلقف
 نكلو كحماسأ هل تلقف ،يعم عقو اميف فسآ هنإ :يل لاق قوراف عم
 تلواحو ،كلذ دعب ينم اوبر� مهنكل ،رمألا حلصنو سلجن نأ دب ال

 اولاز امو ،يعم سولجلا نوضفري مهنكل ،مهعم حالصإلا نيتنس ةدمل

 ،ّيلع مهنم ٌرجح هنأك ،ديدشلا ءافجل� ةئيس ةلماعم يعم نولماعتي

 ،"ةوخُألا" نع ةجيدخ يبأل ةرضاحم تعمس اَّملو ،عدتبم ينأك يننولماعيو
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 اذاملف ،اًبيط اًمالك ةوخألا ىلع تملكت كنأ هيلإ ةلاسر تلسرأف

 !؟يعم اذه نولعفت

 ةفيذح دجسم ءاشنإ يف تأطخأ كنإ هيف لوقت ً�ايب بتكا" :يل لاقف

 ."!كرومأ حلصأ �أو ،هب لمعلاو

 مهعم تنك ينأ مغر ،عدتبم ينأك نآلا ىتح يعم نولماعتي اولاز امو
 يبلحلا يلعو نسحلا يبأ نتف انب ترمو ،ةوعدلا يف ةنس نيرشع ةدمل

 ينأل ؛اذه مغر نكل ،مهعم نواعتأ �أو ،يروجحلا ىيحيو يبرحلا حلافو

 اوراص ،ةفيذح دجسم ءانب يف ديبع خيشلا ةحيصن كرتأ نأ تضفر

 ـها."عدتبم ينأك يننولماعي

 ،سيفيد لالب ميكح يبأو ،دحاولادبع ةجيدخ يبأ نيب ةثداحم يفو :تلق
 وبأ قورافو ،ليوطلا سيوأو ،يمامحل هلإلادبعو ،قيفر دجمأ ضايع يبأو
 :رمع
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 ىلع ةيواعم يبأ فصآو نيدلا ييحم ورمع مزع لوح تناك ةثداحملا هذهو
 ،عيباسأ ةثالث يلاوحب هئانب يف عورشلا لبق كلذو ،ةفيذح دجسم ءانب
 ةحص  نم تدكäو ،ةيزيلجنإلا ةغلل� يسفنب ةثداحملا هذه تأرق دقو
 :اهُّصن اذهو ،اهيف ركُذ ام ّلُك

 !مهعم ينوبلجتسي نأ نم "ستنفإ يفلس" لواح دقل :هلإلادبع

 دق نيذلا ندنل قرش يف ةوخإلا ىلإ نوجاتحي مه :ليوطلا سيوأ
 .اوسرد

 نوكلسي -ستنفإ يفلس يأ– مlأ هارأ يذلا :قيفر دجمأ ضايع وبأ
 !يسايسلا ثارتلا ءايحإ كلسم

 يف دجسم يف ىروشلا سلجم يف ينولعجي نأ اولواح دقل :هلإلادبع
 .ندنل بونج
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 خيشلا ءاعدتسا نم اونكمت فرعن نأ لبق :ميكح وبأ سيفيد لالب
 ! مهفارشإ تحت ايناطيربل يدادحلا يلع

 دجسم يأ– دجسملا ءانب مت اذإ هنأ ةلكشملا :ميكح وبأ سيفيد لالب
– لمعلا نم كلذ دعب مهعنمن نأ انيلع بعصلا نم نوكيس -ةفيذح
 .يدادحلاو ناديحّللا خيشلل سوردب نوموقيس اهدنعو ؛-يوعدلا يأ

 دنع عفترت -ةفيذح دجسم ىلع نيمئاقلا ةبترم يأ– مهتبترم :نازوأ
 ـ ها ! )1(!خياشملا

 ،يفلس دجسم ءاشنإ عنمل نوركميو نوطّطخي فيك اورظنا :تلق

 ،مهرماوأل اًعوط اوسيل هيلع نيمئاقلا نأ در ؛رارض دجسم هنأكو

 يتلاو ،ماهجنمرب يف ةيفلسلا ةبتكملل "ءايمع ةعاط" نوديري مهف

																																																	

 ."قئ-ولا قحلم" يف )1( مقر ةقيثولا رظنا )1(
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 مهل اًفلاخم تنك الإو ،ايناطيرب يف ةوعدلل ةيزكرملا ةرادإلا يه ربتعت

 !كناوخإ عم عمتجت نأ ديرت الو ،ةوعدلل اًقِّرفم

 عافترا نم مهفوخ يف -ةثداحملا يف ةريخألا- "نازوأ" ةرابع لمäو
 ال مlأ كردتل ؛خياشملا دنع ةفيذح زكرم ىلع نيمئاقلا ةبترمو ةناكم
 نع الإ مهدنع ةلزنم هلو خياشملا نم اًبيرق نوكي نأ دحأل نوديري
 .مlذéو مهقيرط

 ،ناميلا نب ةفيذح دجسم ىلع نييفلسلا خياشملا ضعب ىنثأ دقو
 خيشلاو ،باّهولادبع نب نسح خيشلاو ،ناديحللا حلاص خيشلا :وحن
 اذه مغرو ،-عيمجلا هللا ظفح– يدادحلا يلع خيشلاو ،يرباجلا ديبع

 ةيفلسلا دجاسملا ةمئاق نم ةفيذح دجسم فذحب ايناطيرب ةاعد ماق

 ي¶ دجسملا ىلع نيمئاقلا عم نواعتلا نم نورّذحيو ،ايناطيرب يف

 !!!نواعتلا هجوأ نم هجو
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 نوديري نيذلا نييفلسلا م¸اوخإ عم لماعتلا يف بيلاسألا هذه لهف

 !؟يفلسلا جهنملا عم قفاوتت يفلس دجسم ءاشنإ

 ةعباتلا– "ةيرثألا ةبتكملا" يف ندنل قرش يف نييفلسلا نأ ىلإ اًضيأ هِّبنأو
 لك يف لب ،مهدنع دجسم ال ةليوط تاونس اولظ -ةيفلسلا ةبتكملل
 قرش يف نييفلسلا ضعب ناكو ،سوردلا ءاقلإل xًاكم نورجؤي عوبسأ
 ىلع ةيرثألا ةبتكملا ىلع نيمئاقلا نوُّثحي سوردلا نورضحي نيذلا ندنل
 تايناكمإ دوجو مدعب نورذتعي اوناكف ،دجسملل ناكم ءارشل يعسلا
 اودجي يك ؛ندنل قرش نييفلسلا ضعب كرت اذه لجأ نمو ،ءارشلل
 .ةيفلسلا مُّلعتل مهدالوألو مهسفنأل اًنمآ اًذالم

 ورمع ىلع اولبقأو ،اًيجن اوصلخ ندنل قرش لهأ نم نوقابلا سئي املف
 يف نيرخآلا يف ةقثلا اودقف مlأل ؛رمألا اذه مهل قِّقحُيل ؛نيدلا ييحم
 ،تاونس ربع ةينمألا هذه قيقحت يف مهلشف رهظ ثيح ؛ةيرثألا ةبتكملا
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 قيقحت يف ورمع دهتجا املو ،ةيدوعسلا يف اًميقم كاذنآ ورمع ناكو

 ذإ ،-ندنل قرش يف يفلس دجسم ءاشنإ وهو– ليبنلا فدهلا اذه
 .هيلع نورتفيو ،اذه ىلع هنوبراحي ةقفاعصلا ءالؤ¹

 يلعو ناديحللا :خياشملا راشتسا ،دجسملا ينبي نأ ورمع دارأ امدنعو
 ةاعدلا ةيقبو ةجيدخ �أ ربخأ مث ،دجسملا ءانبب هيلع اراشأف ،يدادحلا
 يداه نب دمحم خيشلا دنع انعم سلجت نأ دب ال :اولاق ،كلذب
 يرتفي نَم اولسرأ مÄl ئجوف مث ،ورمع مهقفاوف ؛يرباجلا ديبع خيشلاو
 ،لطابل� سابعلا هللا يصو خيشلا نع عفادي هنأ ديبع خيشلا دنع هيلع
 ىرقلا مأ ةعماج يف هوسّرد نيذلا هخياشم نم وه هللا يصو خيشلاو
 عفادي نكي ملو ،ةيمالسإلا ةعماجلا ىلإ لقتني نأ لبق فصنو ماع ةدمل
  .ةعماجلا يف طقف هعم سرد امنإ هنع
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 :ديبع خيشلا هل لاقو ،اذه يف مهركم طبحأ هللا نكل

 ."-ةيالو مهل سيل :يأ– ةرازو اوسيل م¸أل ؛ً�ذإ مهنم جاتحت ال"

 دجسم ءاشنإ هعيجشت يف ىلوألا ديبع خيشلا ىوتف ُّصن اذهو
 :ةفيذح

 ندنل قرش يف هءاشنإ عمزملا ةفيذح دجسم ةطخ ىلع تعلطا دقف"
 هعم نواعتلا نم عنام الو ةكرابمو ةبيط ةطخلا هذهو ،ورمع خألا يعسب
 كلت يف هلهأو مالسإلا ةحلصم نم كلذ نأل ؛هعم نواعتلا ىلإ وعدأ لب
 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو ...ةقطنملا
 ةيمالسإلا ةعماجل� سردملا يرباجلا ناميلس نب هللادبع نب ديبع هالمأ

 نيثالثو ةسمخ ماع يناثلا عيبر نم عباسلا ةعمجلا حابص كلذو اقباس
 ."نيفلأو رشع ةعبرأ ماع رياربف نم عباسلل قفاوملا فلأو ةئامعبرأو
  :ةملكلا طبار اذهو
 http://saafiqah.com/?attachment_id=1802 
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 ىلع دعاستو كانه ةيفلسلا ةوعدلا يوقت ةحيحص ىوتف يهو :تلق

 .اهراشتنا

 ؛ىوتفلا هذه ديبع خيشلا ردصأ نأ درجمب هنأ ءالؤه ركم نمو
 نع نالعإل� اوماقف ،مهعم اونواعتي نأ نم ًالدب ،م¸اوخإ اودسح
 قلطي ناك يذلاو ،ندنل قرش يف اًضيأ رخآ دجسم ءاشنإ نع مهمزع
 هنأ اوعدا ندنل قرش يف ىنبم نع اونلعأ دقو !يرثألا دجسملا هيلع
 ةياعدلا ب� نم كلذ اولعف امنإ ،ًالصأ عيبلل سيل ىنبملا اذهو ،عيبلل
 .)2(ةفيذح دجسم ءاشنإ ىلع اًشيوشت ؛طقف

 ةوخإلاو ديبع خيشلا نيب اوشَّرحو رمألا يف ةقفاعصلا لخدت اَّمَلف

 يف ثدح امك ثدح ؟ىرج اذام ،ةفيذح دجسم ىلع نيمئاقلا

 ببسب– ةقفاعصلا ءالؤه بّبست نأ كيرب يناه نأشو ايبيل نأش

																																																	

 ."قئ-ولا قحلم" يف يرثألا دجسملل ناكملا اذه ءارش نع نالعإلا َّصن رظنا )2(
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 ،هاوتف ديبع خيشلا َّريغ ن¶ -ةوعدلا داسفإل مهشيرحتو مهيغب

 :اهُّصن اذهو ،ةبرطضم تءاج ةديدجلا ىوتفلا نكلو

 يرباجلا ينادمحلا ضوعم نب ناميلس نب هللا دبع نب ديبع xأ مكثدحأ
 زكرم يف بابشلا ضعبل ةيكزت ينم تردص هنأ يملع ىلإ امن دقف:
 نويفلس مlأو مهتيكز ينأو ،ندنل ةيناطيربلا ةمصاعلا قرش يف ةفيذُح
 .م�دعاسم ىلإ سانلا توعدو

 ام ىلع ًءانب يكزي يريغ وأ xأ يئانبأو يناوخإ Û :مكل لوقأ :ًالوأ
 دنع لهأ مه نمم هيلع ءانثلا وأ رضاحلا يف ءرملا لاح نم هل رهظي
 .اذه ىلع ًءانب يكزي وهف يضاملا يف ةيكزتلل يكزملا

 ماع يناثلا عيبر نم رشع نماثلا نينثإلا ةليل ةليللا هذه يف نآلا xأف
 انكف انيلع اوسَّبل موقلا نأل ؛اهل ةميق ال ةيكزتلا هذه ربتعأ: 1438
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 قح هلف ةيكزتلا هذه ىلع ًءانب ًالام مهل عفد نملو ،كلذل لهأ مlأ نظن
 .)3("ايناطيرب يف صاصتخالا ةهج ىدل ةبلاطملا

 ةوعدلا يف ىوتفلا هذه هثدحت دق يذلا داسفلا ىدم ىلإ رظناف :تلق
 :اهيف ةرهاظلا ءاطخألا ضعب كيلإو ،ةقطنملا هذه يف

 ،هلام درتسي نأ ةفيذح دجسم ءاشنإل لاملا عفدب ماق نَم ةوعد .1
 نود عربتملا رايتخ� اًعربت هعفد مت دق لاملا نإ ثيح ؛اًعرش حصي ال
 ،نأشلا اذه يف هقافنإ مت دقو ،دجسملا ءاشنإل شغ وأ هاركإ ىندأ
 .اًعرش هدادرتسا حصي الف
 .ةيلمعلا ةيحانلا نم ليحتسم هبش اذهف هدادرتسا زاوجب انمّلس ولو

																																																	

 ،ةفيذح زكرم ةيكزت يف ىلوألا ديبع خيشلا ىوتف اولبق ام مlأ ،مهئاوهأ بسح ىلع "رباكألا زرغ موزل" ةدعاق نوفظّوي مlأو موقلا ءالؤه ضقانت نمو )3(
 .مهعم نواعتلا ىلع مهل هّثحو
 ،ديبع خيشلا ىلإ اوعجر ،اهودجي مل اَّملف ،هدنع مهتيغب اودجي نأ مهّلعل نيدلا ييحم ورمع روضح يف يداه نب دمحم خيشل� اوعمتجا نمزلا نم ةرتفب اهدعبو
 زرغ مزلي ال هنأ اهلبقي مل نم ّلك اوم�او ،اهل جيورتل� اوماقف ،-مهشيرحتو مهركم ببسب– ةيناثلا ىوتفلا هذه ديبع خيشلا ردصأف ،مهرمأ نم ناك  ام ناكو
 .رباكألا
 !مهشيرحتو مهركم اوفخي نأ لجأ نم ،خيشلا ىلإ هجّوملا لاؤسلا ةغيص رَكذُت مل ةيناثلا ىوتفلا يف مlأ اًضيأ هبتناو
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 ىلإ يدؤي دق فالتخالاو عزانتلا نم ً�� حتفي رمألا اذهو .2
 ةوعدلا ةروص هيوشت ىلإ يدؤيو ،عرشلا دعاوق عم ىفانتي امم ،لتاقتلا
 عدبلا لهأ هثادحإ نم نكمتي ال اًهيوشت ةقطنملا هذه يف ةيفلسلا
 .مهسفنأ
 الإ اًعرش زوجي ال ،ةرفاكلا ةلودلا مكاحم ىلإ مكاحتلا ىلإ ةوعدلا .3

 ةرورض ال رمألا اذه نأ ملاع يأ بþري الو ،اهردقب ردقت ةرورضل
 !ةَّتبلا هيف
 ام تÿ مل ،نويفلس مÄl ةوخألا ءالؤهل ديبع خيشلا ةداهش .4

 تÿ ملو ،مهتيكزت ىغلأ امنإو ،مهعدبي مل خيشلا نإ ثيح ؛اهضقني
 ،ءاطخأ مهيدل نإ :لاقي ام ىصقأف ،ءاغلإلا اذه ببس ىوتفلا يف
 بترتي يتلا ىوتفلا هذه زيجي اهمجح ناك امهم ءاطخألا هذه لهف
 .اًفنآ هيلإ xرشأ امم بترتي ام داسفلا نم اهيلع
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 ةيفلسلا ةوعدلل ةقفاعصلا داسفإ ىدم كردتل ةعقاولا هذه لمأتف

 ،سفنلل راصتنالا بحو ةقامحلا ىلع ةينبملا تافرصتلا هذ¹ كانه

 .ردصتلا ىلع صرحلاو

 ةروصو مvروص هيوشت ىلعو ءاملعلا ىلع مهررض ىدم رظناو

 !ةيفلسلا ةوعدلا

  :يناثلا جذومنلا •
 امك اهُّصن اذهو ،)4(يناطيربلا يناتسكابلا يلع رس} خألا ةداهش
 :ةرشابم ا¹ ينربخأ

 يف رتسشنام ةنيدم يف يرئازجلا دارم نم تدفتسا رمألا ةيادب يف"
 ناك دقو ،-ةيفلس اًبتك ةعماجلا ىلصم يف سرّدي ناك يذلاو– ايناطيرب
 ىلإ هللا همحر ءاج املو ،-هللا همحر- يداه نب لبقم خيشلا دنع اًفورعم

																																																	

 ىعدا نإو ،هب ربخأ ام لك يف -هللا ءاش نإ– قداص ةقث وهو ،)ةعيرشلا ةيلك( دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج نم جّرخت دقو ،ةنيدملا يف شيعي وهو )4(
 !بذكل� مهرمأ ةقيقح حضفي وأ مهفلاخي نم ّلك نومهّتي ثيح ؛كلذ فالخ ةقفاعصلا
 يف ةيفلسلا ةبتكملا هذختت يذلا ءاصقإلا بولسأ نع رابخألا ترتاوت دقل لب ،قئاقحلا هذه ركذب اًدرفنم سيلف ،هب ربخأ اميف تاقثلا نم هريغ هعبþ دقو
 !اهفلاخي نَم ِّلك عم لماعتلا يف ماهجنمرب
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 :لاق هنأ هنم عمس دقو ،اًمÛأ هعم ثكمو دارم هيلإ ءاج جالعلل ةدج
 ."ةنسلا لهأ هقرحي فوسف ،نسحلا وبأ بتي مل اذإ"

 خيشلا عم xًايحأ لصاوتي ناكو ،عيبر انخيش هفرعي ناك كلذكو 
 .)5(ديبع
 يف نييفلسلا نوحصني اوناكف ،ماهجنمرب يف ةيفلسلا ةبتكملا عم ناكو
 .هعم نونواعتيو هنم اوديفتسي نأ رتسشنام
 نل هنأو ،ايناطيرب يف ةوعدلا ىلع ةرطيسلا نوديري م¸أ �ربخأو
 .كلذ نولعفي مهكرتي
 ةنس يف رتسشنام يف xأو– )6(يناعنصلا قازرلادبع يلع لصتاو

 نم رَذحأ نأ ينم بلطو -ةيفلسل� دهع ثيدح تنكو ،م 2001
 .يفلس هنأل ؛هرجهأ ال :هل تلقف ،هرجهأ نأو دارم
 ،ءاملعل� ينطبر يذلا وهو ،ّيلع لضف هل دارم :يسفن يف تلقو
 هذه له :تلقو ،فقوملا اذه ّيف رّثأ دقو !؟هنم رِّذحأو هرجهأ اذاملف

																																																	

 !ةرواجحلا عم دعب راص دقو )5(
 .مهدنع نأش هلو ،ةيفلسلا ةبتكملل اًعبþ ناكو ،ةدج وأ ةكم يف شيعي ناك ةنوآلا كلت يفو ،يناطيرب يلاموص وهو )6(
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 ركذ نود ً�الف كرتاو ،ً�الف رجها :رماوأ ينيتÄ نأ ؟ةيفلسلا يه
 !بابسأ
 نأ لبق–ليوطلا ملاس عم ندنل قرش يف ةرود ةيفلسلا ةبتكملل ناكو
 تكرت له :ينلأسف ،يناعنصلا قازرلادبع تلباقو ،-هنم ءاملعلا رِّذحي
 يفلخ ءاج ةعاقلا نم تجرخ امل مث ،هسفن باوجلا يف هتبجأف ؟اًدارم
 نومجهي فوس م¸أك ترعشو ،امهريغو قيفر دجمأو ،يلاموصلا نسح
 تبجعتو ،ةرشابم تجرخف ،مهتم ينأك ّيلإ رظنلا اودَّحأ مث ،َّيلع
 .مهلعف نم
 يلعو ،يصوقلا ةماسأ :لاثمأ ةفاضتسا ةيفلسلا ةبتكملا بأد ناكو
 قوف مهعفر يف اًببس اوناكو ينيرحبلا يزوفو ،يلالهلا ميلسو ،يبلحلا
 ريذحت لبق كلذو ،م¹ ًءاسنو ًالاجر نييفلسلا ماوع طبرو ،مهتلزنم
 .مهنم ءاملعلا
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 ال ناك دارمو ،يبلحلا يلع فيضتست اًمئاد ةيفلسلا ةبتكملا تناك املو
 يلع اوفيضتسي ّالأ ماهجنمرب يف ةوخإلا حصنف ،يبلحلا يلعل حيرتسي
 .يبلحلا

 ينلأسف ،عيبر خيشلا تيب يف قازرلادبعب تيقتلاو ةرمعب تمق مث
 !يفلس هنأ ماد ام هكرتأ ال :هل تلقف ،؟اًدارم تكرت له :هسفن لاؤسلا
 يف تلمعو ،ضÛرلا تيتأ )م2004 – 2002( نيب ام ةرتفلا يفو
 ايناطيرب نم نييفلسلا ةوخإلا نيب كانه نأك تيأرو ،"تارانملا" ةسردم
 ءاج اذإ ناكو ،نازوفلا خيشلا دنع نورضحي اوناكو ،اًفالخ ةسردملا يف
 .هدنع نوعمتجي ضÛرلا ىلإ ءاملعلا
 يبأ قيقش– ةشئاع يبأ روضح يف رجرز دباع يناعد 2003 ماع يفو
 يف ةيناطيربلا ةيفلسلا ةبتكملا نالثمي xاكو–،-يناطيربلا ةجيدخ
 ،دباع تيب يف ءاشعلا ىلع ينوعدو ،نورخآ ةوخإ امهعمو ،-ضÛرلا

 كيلع -نويفلس مهو– مهعم لمعت تنأ ةوخإ كانه :يل اولاق مث
 ،-اهيف يننوربتخي– ةلهم ينوطعأو ،ءامسألا ضعب يل اوُّمسو ،مهرجv نأ
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 رجهأ يك ؛ةحضاولا بابسألا اودبي مل مlأل ؛مهل تبجتسا امف
 .مهرجه رربت ال ءاطخأ اوركذ دقف ،ءالؤه
 ض}رلا يف نييفلسلا نم م¸وفرعي نم ّلك اورمأ مهل بجتسأ مل اَّملف
 يتلا ةديدشلا ةقيرطلا هذه نم تبجعتف ؛يلهأ رج¹ لب ،يرج¹
 حلاف نم عيبر خيشلا ريذحت ليبق ناك اذهو ،ةيداّدحلا ةقيرط هبشت
 يزوفو حلاف نم ءاملعلا ريذحت راشتنا دعب– ترعشو ،يبرحلا
 .ام¹ اورثÄ م¸أ -ينيرحبلا
 :خيشلل تلقف ،يداه نب عيبر خيشلا ترز م 2003 فيص يفو
 ضعب رجهأ نأ ينم اوبلط ضÛرلا يف ايناطيرب نم ةوخإ كانه
 ؟مكتحيصن ديرأف دارم وحن ،مهفرعت تنأ نمم ،نييفلسلا
 عم نك نكل ،يفلس يأ رجv الو ،اًدارم رج� ال" :ًالئاق باجأف
 ."اًعيمج نييفلسلا
 .ءاطخأ مهدنع ءالؤه نإ نولوقي :هل تلق املف
 ."!!ءاطخأ مهدنع سيل نوموصعم مه لهو" :يل لاقف
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 اهركذأ مل ينكل ،مهءامسأ هل ركذأ نأ ينم بلطو ،مهنم اÜدج بضغو
 ال مه يذلا تقولا يف عيبر خيشلا نيبو مهنيب دسفأ ال ىتح مهل اًظفح
 ىلع ةوفه وأ أطخ يأ اودجو اذإ لب ،نييفلسلا عم كلذ نوعاري
 نإ هريغو عيبر خيشلا ىلإ اهغالبé نوعراسي مlوضري ال نيذلا مlاوخإ
 .اوفرتقي مل ام مهيلع نورتفي دق لب اوعاطتسا
 .ينم مهريذحتو يل مهرجه دتشا ،عيبر خيشلا ىلإ يترÛزب اومِلع اّملف
 قرش يف ةيفيص ةرود كانه تناكو ،ةلطعلل ايناطيرب ىلإ تعجر املو
 ةبتكملا ءاضعأ كانه عمتجا دقو ،ليعامسإ حالف خيشلا عم ندنل
 تبعت دقل :هل تلقو ،يسفنب هتفرّعو ةجيدخ يبأ ىلإ تبهذف ،ةيفلسلا
 نأ ءاجرف ،ضÛرلا يف مكتعامجو دباعو ةشئاع يبأ كيخأ نم
 ،هرماوÄ الإ نوكرحتي ال مlأ فرعأ xأو ،ينوذؤي ال نأ مهحصنت
 يأ الو اًدارم رج� ال :يل لاق يداه نب عيبر خيشلا نÄ هتربخأو
 .اًريخ يندعوف ،يفلس
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 ريذحتلاو رجهلا يف ةّدشلا نم ديزملا تدجو ضÛرلا ىلإ تعجر املو
 :مهتلأسف ،-ةجيدخ يبأ قيقش– ةشئاع يبأ ةدايقب ةعوم'ا هذه نم
 xءامسأ تركذ كنأ xربخأو انمّلك :اولاقف ؟ةجيدخ �أ مكملكي ملأ
 هل بتكأ نأ ينم بلط اًعيبر خيشلا نإ" :مهل تلقف ،عيبر خيشلل
 ،كلذ ىلع مهل +� تمسقأو ،"مكءامسأ ركذأ مل ينكل ،مكءامسأ
 .يرجه ىلع اورمتساو ،ينوبَّذك كلذ مغرو
 ،ندنل برغ لامش يف يتيب ىلإ تدع )2006 -2004( نيب امو
 مت لعفل�و ،كانه دجسم حتف ىلإ نوعسي ةقطنملا يف يناوخإ تدجوو
 راد" دجسملا اوّمسو ،نيعربتملا دحأ تيبل يضرألا قباطلا يف اذه
 ءاملعلا نم ددع عم فتاهلا ربع ةرشابم تارضاحم هيف انمقأو ،"ناميإلا
 ةمالعلاو ،خيشلا لآ زيزعلادبع خيشلا ةحامس يتفملا :مهنم ،نييفلسلا

 ،يرهش سرد هعم انل ناك يمجنلا دمحأ ةمالعلاو ،ناديحَّللا حلاص
 انمايق ىلع ماهجنمرب يف ةيفلسلا ةبتكملا اضر مدعب xرعشف ،مهريغو
áمهل ةيعجرملا نوكت نأ نود اذ. 
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 يف ةرضاحم ءاقلإل ةجيدخ يبأ ءاعدتس� دجسملا نع لوئسملا ماق مث
 هتهجاوف ،ةجيدخ يبأ عم ةسلج انل تناك ةرضاحملا دعبو ،دجسملا
 اًعيبر خيشلا تربخأ ينÄ ،ضÛرلا يف هناوخإ دنع َّيلع هبذكب
Äامه :ةجيدخ وبأ لاقف ،نيرخآو يراخبلا هللادبع ركذ ءاج مث ،مهئامس 
 مهنع لوقن نكمم نكل ،ملاعلا فصو امهيلع قبطني ال ،ءاملع اوسيل

 :-ةينبلا يوق وهو– "زرو� فسوي" هل قفارملا هبحاص لاق مث ،خويش
 لثمي ىرسيلا هدي عفرو- ملعلا ةبلط دحأ ركذو– xًالف حبذن نحن
 .-حبذلا
 فاصم ىلإ يراخبلا هللادبع اوعفر -نآلا– م¸أ بجعن كلذل
 .مهل ةيعجرملا وه راصو ،رابكلا ءاملعلا
 يف نتف نم هوثدحأ امو ،ناميلا نب ةفيذح زكرم ةصق نم ناك ام مث
 ."نأشلا اذه
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  :ثلاثلا جذومنلا •

 رصعلا ةالص دعب ،)م31/12/2016( يف ةنيدملا يف تمت ةسلج كانه
 :نم ِّلكو ،يداه نب دمحم خيشلا روضحب ةنيدمل� يبيتعلا ردب دجسم يف
Ûىرخألا ةهجلا يفو ،ةهج يف نيدلا ييحم ورمعو يناطيربلا يلع رس: 
 ةبتكملا ةنيدملا يف لثمي امهالكو– ليوطلا سيوأو يبرغملا يمامحل هلإلادبع
 يدلو ةلجسم ةسلجلاو ،-ةقفاعصلا راصنأ نمو– )ماهجنمرب( ةيفلسلا
 .ليجستلا
 :سل'ا اهيلع راد يتلا ةسيئرلا رصانعلا تناكو

 ورمع دض ايناطيرب ةقفاعص هب ماق يذلا ما�الا عفد ةلواحم .1
 ناميلا نب ةفيذح دجسم ىلع نيمئاقلا نم هعم نمو نيدلا ييحم
 :خياشملا نم ىوتف ىلع ءانب هسيسä مت يذلاو ،ندنل قرش يف
 .يدادحلا يلعو ،يرباجلا ديبعو ،ناديحللا حلاص

 زكرمل نيلثمملا نيب حالصإلا يداه نب دمحم خيشلا ةلواحم .2
 .ماهجنمرب يف ةيفلسلا ةبتكملاو ،ةفيذح
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 جهنم نم ةفيذح زكرم ةءارب يداه نب دمحم خيشلل ورمع ّنيب .3
 م�ءاربو ،يليحرلا ميهاربإو ،يبلحلاو ،يوارغملاو ،يبرأملا نسحلا يبأ
 يف ةيميت نبا دجسم لثم ،ايناطيرب يف ءالؤه ديؤت يتلا زكارملا نم
 يف تلشف امل ةيفلسلا ةبتكملا نإ ثيح ؛نتول زكرمو ،نوتسكيرب
 ةعاطلاو عمسلا نع جرخو ،ةفيذح زكرم يف هناوخإو ورمع عيوطت
 هزكرم ةروصو هتروص هيوشت ةيبزحلا م�دعاق ىلع دب ال ناك ،مهل
 يف يليحرلا ناميلس خيشلا ةرود يف نييبزحلا نم رفن روضح اولغتساف
 دعب مث ،نيحضاو اوسيل مÄl ةفيذح زكرم ىلع ديرغتل� ةفيذح زكرم
 ،يداه نب عيبر نيخيشلا يمامحل هلإلادبع ربخأ ةرودلا ءاهتنا
 .نييبلحلا عم ةفيذح زكرم نÄ -هللا امهظفح– يداه نب دمحمو
 يشرقلا قيزر خيشلا يداه نب دمحم خيشلا رَّذح اذه ىلع ءانبو
 .ةفيذح زكرم يف اهتماقإ كشو ىلع ناك يتلا ةرودلا روضح نم
 ،مهسفنأل اًراصتنا نييفلسلا ىلع ءالؤه بذكو ركم ىلإ اورظناف
 !اهلهأ قيزمتو ةوعدلا ىلع ررضلا هيلع بترت ولو
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 ،ةسلجلا هذه يف  يداه نب دمحم خيشلل ةءاربلا هذá ورمع حّرص املو
 نأ دعب نيدلا ييحم ورمع مالك ىلع سيوأ الو هلإلادبع ضرتعي مل
 هذه ةيرف دكؤي امم ،ةءاربلا هذه ىلع ةداهشلا امهنم ورمع بلط
  .اهيلع مهدنع ةلدأ ال مlأو ،ةمهتلا

 يف ةيبزحلا زكارملل نولاوم مهو( Salafi Events UK ماق .4
 يف هيبنتلا عم ،يليحرلا ناميلس خيشلا ةرود نع نالعإل� )ايناطيرب
 ىرخأ ةئربت هذهو ،يفلسلا ةفيذح زكرم عم اوسيل مlأ نالعإلا
 ءانثأ يداه نب دمحم خيشلا علَّطا دقو ،ةفيذح زكرم ىلع نيمئاقلل
 .ةديرغتلا هذه ىلع ةسلجلا
 اهيلع موقي يتلاو– Salafi Events.com نأ ىلع هيبنتلا عم
 Salafi Events نع فلتخت ،-ةيواعم وبأ فصآ يفلسلا خألا

UK اذه ىلإ يداه نب دمحم خيشلا هيبنت مت دقو ،ةيبزحلا. 
 ةرود روضحل ديرغتل� نييبزحلا عينص ةفيذح زكرم ةوخإ ىأر املو .5

 يناطيربلا يلع رسÛ خألا ماق ،مهضعب روضح عم ،ناميلس خيشلا
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 يبرأملا نم زكرملا فقوم ّنيبو ملكتو ةرودلا نم يناثلا مويلا يف
 نم ؛ةيفلسلا ةبتكملا يف ةوخإلا ىلع ىنثأ كلذكو ،يبلحلاو يوارغملاو
 .نييبزحلا عم سيل ةفيذح زكرم نأ عيمجلل تبثي نأ لجأ
 نظلا ءوس ىلع ةيفلسلا ةبتكملا ىلع نومئاقلا رصأ كلذ مغرو
Ïىلع درل� قيفر دجمأ ماقف ،مهنيب قاقشلا ةوه ةعسوتو م¸اوخ 
 .مهنم أربتو ،ةجح نودب مvاين يف كّكشو ،رس} ةملك
 نوقِّقحيو ،نييفلسلا نيب فلآتلاو حالصإلا نوديري ءالؤه لهف
 ةقرف ةاعد م¸أ مأ ؟بابلا اذه يف يداه نب عيبر ةمالعلا بلطم
 !؟ةنتفو
 رسÛ راّمع يبأ انيخأ در ميلستب يناطيربلا يلع رسÛ ماق .6

 نب دمحم خيشلا ىلإ "زابهش دنس معطم" ةيضق يف يناتسكابلا
 .)7(ّدرلا اذá حرف اًعيبر خيشلا نأ هل ّنيبو ،يداه

																																																	

 لوقي نأ عيطتسي ال كلذل ؛هنع نيعفادملاو ،معطملل نيجِّورملا رثكأ نم وهو ،"زابهش دنس" معطم بحاص عم ةيوق ةقالع ىلع ةجيدخ �أ نأ ىلإ هبننو )7(
 !مهحلاصمو مهئاوهأل اًعبت مهنيد نولعجي ءالؤه نأ ىلع ليلد اذهو ،ةيدقعلا ةيضقلا هذه يف قحلا ةملك
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 زع هللا نود نم دبعُي يسودنه توغاط مسا وه "زابهش دنس"و
 نأش يف مهتنايخو ةقفاعصلا ةميرجب قّلعتي لقتسم لصف كانهو ،لجو
 اوعنص امك ،اهيف ديبع خيشلا ىواتفب مهبعالتو ،ةيمستلا هذه
 ريغو ... كيرب يناهو يبيللا نأشلا يف ديبع خيشلا ىواتف نأشب
 .كلذ
 ،اًديج تافرع فرعي يناتسكابلا رسÛ راّمع �أ نأ يلع رسÛ ركذو
 .هتيب يف تافرع سِّردي ناك ثيح
 يف ةنيدملا يف ةبلطلا ضعب ةفاضتس� ىضرن ال نحن :يلع رسÛ لاقو
 نم مه ةبلطلاءالؤه و – xدنع ًالاجم مهل حتفن نأ ديرن الو ايناطيرب
 هلإلادبع بضغ كلذ لاق اّملف ،- نآلا ةنيدملا يف ةقفاعصلا سوؤر
 لمكي نأ دمحم خيشلا هرمأف ،ءالؤه تركذ اذامل :لاقو يمامحل
 .همالك
 ريغب خياشملا ضعب يف نوملكتي راغصلا ءالؤهو :يلع رسÛ لاقو
 ءالؤá برغلا يف نييفلسلا طبر يغبني الف ؟لومز� دمحأ :وحن ةنيب
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 ءاملعل� اوطَبري نأ دب ال لب ،ةوعدلا ىلع اًرطخ اهيف نأل ؛راغصلا
 برغلا يف نييفلسلا ماوع أدب دقو ؟-ءايحأ اولاز ام مهو– نييفلسلا
 هسفن تقولا يفو ،تيوكلا خياشمو لومز� دمحأ ىلع نعطل�
 !راغصلا ءالؤه نومّظعي
 ،تيوكلا خياشم لاثمأ نوكرتيو راغصلا ءالؤá نوقّلعتي فيكف
 .مهريغو لومز� دمحأو ،روصنم لداعو ،يشرقلا قيزرو
 يف 2016 ةنس يف كانه ناك هنأ دمحم خيشلل يلع رسÛ ركذو
 تافرع" ـب لصتا دقو ،يمامحل هلإلادبعل رمتؤم رتسشنام ةنيدم
 .هل مجرتو ،"يدمحملا
 امم ،"هريغ تدجو ام" :هلوقب دمحم خيشلل اًرذتعم هلإلادبع ردابف
 ؛ءالؤه ردصت نع دمحم خيشلا ىضر مدع نوملعي اوناك مlأ رعشي
 .مهنم هآر امل اًرظن

 ال مlأ مهحصنو ،ةوخإلا نيب حلصلا يداه نب دمحم خيشلا لواح دقو
 ضعب ةوعد زكارملا دحأ دارأ اذإف ،ةوعدلا يف اونواعتيو اوفلآتي نأ دب
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 نواعتت نأ ىرخألا زكارملا ىلعف ةيملع ةرود ةماقإل هزكرم ىلإ ءاملعلا
 .)8(هعم
 ،ليوطلا سيوأو يمامحل هلإلادبع مالكلا اذه بجعي مل فسألل نكل
 كردأ ةسلجلا هذه نمو ،يداه نب دمحم خيشلا نم ًاليذخت هاربتعاو
 هنأو ،مهل ةقيس يداه نب دمحم اولعجي نأ نوعيطتسي ال م¸أ ةقفاعصلا
 م¹اسحل ايناطيرب يف ةوعدلا ىلع ةرطيسلا يف م¹رآم قّقحي نل
 .مهصاخشأو
 هاطعأو عيبر خيشلا ىلإ يناطيربلا يلع رسÛ بهذ ةسلجلا هذه لبقو
 ةيملع ةرود نييبزحلا روضح مكح لوح ماع مالك هيف ً�وتكم ًالاؤس
 ،خيشلا عم لاؤسلا كرتو ،ايناطيرب يف يفلس زكرم يف نييفلس خياشمل
 .برغملا يف هيلع عجري نأ خيشلا هنم بلطف
 باهذلا راركت مدعب هرمÿو هفِّنعيو هيلع لصتي دحاولادبعب ئجوف اهدعبو
 ةالص يف روضحلا نم هعنمو ،ًالوأ هيلإ عجري نأ نود عيبر خيشلا ىلإ

																																																	

 عيمجلا ىصوأو ،ةملكلا عمج ىلإ ىعس ،كانه ةوخإلا نيب فالتخالا نم ءيش دوجو ظحال امل -ةرودلا ءانثأ– يليحرلا ناميلس خيشلا كلذكو )8(
 !ةقفاعصلا رِّوصي ام فالخ ىلع ،رخآلا مهدحأ مرتحي نأو نواعتل�
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 ،لاؤسلا ةيمهأ نع رسÛ هل ن�أ امل مث ،عيبر خيشلا هنم بلط امك برغملا
 هيلع لصتا يلاتلا مويلا يفو ،هيلع لصتي فوسو رظتني نأ هنم بلط
 .عيبر خيشلا عم ةّصاخ ةسلجل ءاشعلا ةالص دعب رضحي نÄ هربخأو
 اذه تبتك تنأ له ةرشابم خيشلا هربخأ ،دعوملا يف رسÛ بهذ املو
 نييبزحلا روضح له :هّصنو ،لاؤسلا خيشلا أرق مث ،معن :لاقف ؟لاؤسلا
 يف ًاللخ ربتعي ايناطيرب يف يفلس زكرم يف نييفلس خياشمل ةيملع ةرود
 حاتفم وبأ ةأجف لخد مث !جهنملا يف للخ اذه :خيشلا لاقف ؟جهنملا
 رمألا نأكو– ةرشابم ملكتي أدبو ،رسÛ فلخ سلجو يكيرمألا لداع
 نأ رسÛ نم اوفاخ املف ،ةفيذح زكرم يف نعطي أدبف ،-اًقباس هل دعم
 نم نذأتسي نأ رسÛ ىلإ ةرشابم دحاولادبع أموأف ،مالكلا اذه ىلع دري
 نعو ،هسفن نع عفادي يك ةصرف ىندأ هيطعي نأ نود ،جرخيو خيشلا
 .هناوخإ
 اوبهذي نأ ةفيذح زكرم يف كناوخإ ربخأ :خيشلا هل لاق هجورخ لبقو
 .زكرملا نم رِّذحأ فوسف الإو مهعم حلصلل ةيفلسلا ةبتكملا ىلإ
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 دحاولادبع نم هآر يذلا ئيسلا ركملا ىلع اًفسآ رس} جرخف
  .هناوعأو
 ورمع بّترف ،عيبر خيشلا بلطب هربخأو نيدلا ييحم ورمع ةرشابم مّلك مث
 ةبتكملا نأ ةسلجلا هذه ةصالخ تناكو ،مهيلإ بهذو ةسلج مهعم
 :يلي ام اهمهأ ةريثك ءايشÄ هومزلأ ةيفلسلا

 قرش يف نييفلسلا ّقش هنأ وهو -هفرتقي مل مب – فرتعي نأ .1
 .)9(ندنل
 نيعربتملا نم اáاحصأ ىلإ لاومألا دريو ،ةفيذح زكرم عيبي نأ .2

 .)10(ىرخألا زكارملا يف همدختسن ىقبي يذلاو ،نيضرقملا وأ
 نييفلسلا نم– ديز يبأ ماشه رجهو يلع رسÛ رجá موقي نأ .3

 .-اكيرمأ يف نوشيعي نيذلا نييرصملا
 عم رس} ةسلج نم ىرج ام -ليصفتل�– نوفرعي م¸أ هوربخأو
 .مvابلطل بجتسي مل نإ عيبر خيشل� هودّدهف ،عيبر خيشلا

																																																	

 .ملعلا رشنو دجاسملا ءانب نم لامعألا لضفÄ ماق ولو ،فصلل اÜقاش ربتعي م�رمإ تحتو مهل اًعبت نوكي ال نَم لك اذكه )9(
 !ريخلا نم هانب ام مَدهيو مَدهي نأ بجي اهفلاخ نَم ةيزكرم ةرادإ يهف ،مهرمÄ نكي مل زكرملا ءاشنإ نأل )10(
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 هاطعأو ،ةسلجلا لبق رمألا اذá يداه نب دمحم خيشلا ورمع ربخأ دقو
 .عيبر خيشل� هل مهديد�و م�ابلط اهيف يتلا ةقرولا
 يداه نب دمحم خيشلا صرح ىلع ةرهاظ ةلالد ةسلجلا هذه يفو
 امو– اوناك ةقفاعصلا نكل ،نييفلسلا نيب فيلأتلاو حالصإلا ىلع
 م¸أل ؛نورّوصي ام فالخ ىلع ،فيلأتلا اذه يف ةرثع رجح -اولاز
 ؛هشيمvو مهريغ لالذإ عم ،مهتماعزو مهطورشب اًفلÓ نوديري امنإ

 !! ةيفخم فادهأو ضارغأل
 ،دغلا يف اهلامكإل يداه نب دمحم خيشلا مهاعد ةسلجلا هذه ةياl يفو
 ةلحر هيدل ناك ورمعو ،ئراط فرظل يلاتلا مويلا يف رذتعا خيشلا نكل
 اهدعب ءالؤه ماق مث ،ةسلجلا لامكإ متي ملف ،ايناطيرب ىلإ ةرئاطل� ةدوعلا
ÄÛنم ىوتف جارختس� -يداه نب دمحم خيشلا ملع نودبو– لئالق م 
 .اًفنآ اهxركذ يتلاو ،ةفيذح زكرمل هتيكزت ءاغلإ يف ديبع خيشلا
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 م¸اوخإ عم مهلماعت يف ءالؤه دنع ةنايخلاو ردغلا ىدم نيبي اذهو

 عامتجالا الو حلصلا نوديري ال م¸أو ،مهل دهع ال هنأو ،نييفلسلا

 ةرطيسلا نوديري امنإ ،عيبر خيشلل -ً�ات¹و ً�ذك- نورّوصي امك

 .مهوطقسأ الإو ،مهل اًعبت نورخآلا نوكي نأو ،ةوعدلا ىلع طقف

 :عبارلا جذومنلا •

 ريذحتل� ةيفلسلا ةبتكملا يف هعابتأو يناطيربلا دحاولادبع ةجيدخ يبأ مايق
 انل اونيبي نأ نود هيلع مئاقلا نمو ،"ستنفإ يفلس" عقوم نم ريفنتلاو
 نيشملا مهعينص ىلع لدت يتلا قئYولا ضعب هذهو ،ريذحتلا اذه بابسأ

 يرسلا ميظنتلا ةقيرطب ينرّكذي امم ،ايناطيرب يف مlاوخإ ىلع طلستلا يف

 ماظن فلاخي نَم ّلك ىلع اًطلسم اًفيس ناك يذلا ناوخإلا بزح يف

 :هنم رماوأ نود ةوعدلا يف كرحتي وأ بزحلا

 :اهُّصن اذه ،ةجيدخ يبأو بلاط نيب لصاوتلا عقاوم ربع ةثداحم .1
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 ؟مهل جّوري لهو ،قوثوم ردصم "ستنفإ يفلس" عقوم له :لئاسلا

 .مهل جّورن ال نحن :ةجيدخ وبأ

 ؟ةيفلسل� نوفرعي له :لئاسلا

 فصآ خألا دصقي( مهءارو اÜيناتسك� اًخأ كانه نأ ودبي :ةجيدخ وبأ
 .ايناطيرب يف ةوعد مهيدل سيلو ،)ةيواعم �أ

 ،مهيلع ىنثأ -اكيرمأ ةاعد دحأ– جروج ىفطصم نأل لءاستأ :لئاسلا
 ؟ءيش ىلع مlأو

 15 ..ايناطيرب يف ملعلا ةبلط نم دحأ هقفاوي الو هيأر اذه :ةجيدخ وبأ
 يف انناوخإ انعمو ،مهنم فقوم ذاختا ىلع اوقفاو اÜيفلس اًزكرمو اًدجسم
 !)11(ةلبلب xدنع نوثدحي مهف ،اكيرمأ

																																																	

 اوعّنش نيذلا "ستنفإ يفلس" يف ةوخإلا ءالؤه دنع ةيجهنم وأ ةيدقع ةفلاخم يأ ىلإ ةراشإلا نود ،نيعباتملا ةرثكب مهلط� ىلع جاجتحالا ىلإ اورظنا )11(
 .نييبزحلا ةقيرط اذá اوáاش دقو ؛قح ريغب مهيلع
 .قئYولا قحلم يف )2( مقر ةقيثولا رظناو
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 :سيفاد لالبو بلاط نيب لصاوتلا عقاوم ربع ةثداحم .2

 ؟مهل جّوري لهو ،قوثوم ردصم "ستنفإ يفلس" عقوم له :لئاسلا

 ؛مهمعدت ال ةوعدلا زكارم نكل نويفلس اًمومع مه :سيفاد لالب
 انناوخé ةصاخلا تاطاشنلا مظني نأ هيلع بجاولا ناك خأ هأشنأ هنأل
 مهعورشم اوؤشنأو مهوعدخ مهنكلو ،ندنل يف ةيرثألا يف نييفلسلا
 يف قاقشنا اوبّبس دقو ،لهاج اهبحاص كلذ ىلإ ةفاضإو ...مهدحو
 .ايناطيرب يف xدنع ةوعدلا

 ًالثم ديحوتلا باتك يف ةرود "ستنفإ يفلس" عقوم دقع اذإ :لئاسلا
 ؟مهنم ديفتسن له ناديحّللا حلاص خيشلا عم

 مكايح ،مهتقيقح نم رذحا نكل ،مهنم دفتسا :سيفيد لالب
 .)12(هللا

																																																	

 .قئYولا قحلم يف )3( مقر ةقيثولا رظنا )12(
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 مامإ- ةفيلخ فسوي وبأ ىقتلا جحلا كسانم ءادأ ءانثأ يف .3
- ةجيدخ يبÄ -ةيكيرمألا ةدحتملا تÛالولا يف هللا رون دجسم
 عقوم لوح ثيدح امهنيب رادو  -ايناطيرب يف ةيفلسلا ةبتكملا
 نييفلسلا نأ ةفيلخ فسوي �أ ةجيدخ وبأ ربخأف ،"ستنفإ يفلس"

 Salafi'  "ستنفإ يفلس" نم ريذحتلا ىلع نوعمجم ايناطيرب يف
Events' 

 :فسوي يبأ ةداهش ةيتوص طبار اذهو
 http://saafiqah.com/?attachment_id=1804 

 نأ )13(اكيرمأو ايناطيرب ةاعد ىلإ ةماعلا يتحيصن يف مهتبلاط دقو
 ،هيلع مئاقلا نمو يفلسلا عقوملا اذه نم ريذحتلا بابسأ يل اونيبي

 .نآلا ىتح اوبيجي ملف

																																																	

 .هللا ءاش نإ يلي اميف ًالماك اهّصن ركذ يتÿ فوسو )13(
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 ،ةيواعم وبأ فصآ :همساو "ستنفإ يفلس" نع لوئسملا خألا فرعأ xأو
 هل نأو ،يفلس هنأ دهشأو ،رصم يف يدنع سرد ثيح ،تاونس نم
 .برغلا يف ءاملعلا سورد رشن يف اًبيط اًدهج

 ،ةجيدخ وبأ هبراحف ،ندنل بونج يف دجسم ءانب دارأ هنأ هدوهج نمو
 نأل ؛كانه يفلس دجسم دوجو مدع مغر ،ايناطيرب ةاعد نم هعم نمو
 !؟مهقيرط نع متي مل رمألا

 يف ةرهاظ ةوعد مهل سيل "ستنفإ يفلس" ىلع نومئاقلا ناك نإف

 ةبلبلا يف اًببس نونوكي فيكف ،ةجيدخ وبأ ىعدا امك ،ايناطيرب

 !؟ثارتلا ءايحإ كلسم نوكلسي فيكو ؟نييفلسلا نيب قاقشنالاو

 مهبلاط -ستنفإ يفلس عقوم نع لوئسملا – ةيواعم �أ فصآ نإ لب
 نأ تاونس سمخ يلاوح ذنم هنم ريذحتلاو هتعطاقم اونلعأ نأ ذنم اًرارم
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 لك نم هوفذحو هنم اوبر� مهنكل ،هءاطخأ هل اونيبي يك هعم اوسلجي
 .لصاوتلا عقاوم

 ،ةرشابم امإ ،ايناطيرب يف ةجيدخ يبأ عم لصاوتلا تلواح يسفن xأ لب
 برهتي وأ َّيلع دري ال ناك هنكل ،نييناطيربلا يتبلط ضعب قيرط نع وأ
 .رثكأ هنم بþرأ ينلعج اَِّمم ،درلا نم

 :عبارلا جذومنلا •

 ،ايناطيربل باهولادبع نسح خيشلا مادقتسا "ةيواعم وبأ فصآ" دارأ امل
 :ةجيدخ وبأ اهيف هل لاق ةجيدخ يبأ نيبو هنيب ةملاكم ترج

 هيلعو ،لكاشم هدنع نأل ؛نسح خيشل� يتÄ نأ بحأ ال"

 ."-م2012 ماع ناك كلذو– تاظحالم

 :يل لاق هلإلادبع تمّلك امدنعو ،يمامحل هلإلادبع مّلك :يل لاقو 
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 ."ةجيدخ وبأ أطخأ ،نسح خيشلا ىلع تاظوحلم ال"

 ماقو ،نسح خيشلل ةيملعلا ةرودلا تابيترتب فصآ ماق كلذ دعب مث
 ةيواعم وبأ ماق نأ دعب مث ،ةيفلسلا ةبتكملا دامتع� اهنع نالعإل�
 ،هئاقفرلو هل ةرئاطلا ركاذت ءارش فّلكتو نسح خيشلل ةريشأتلا جارختس�
 نسح خيشلا روضح لبقو ،ءيش َّلك زَّهجو ،مهل قدانفلا زجحب ماقو
 ءاغلé موقي نأ هنم بلطي ةلاسر هيلإ لسرأ ةجيدخ �أ نÄ فصآ ئجوف
 يفلس" دهجب ةرودلا متت نأ اوهرك مlأ الإ ةعنقم بابسأ نود ةرودلا
 لاقف ،ديدش ىذأ هيلع عقوو ةديدش ةريح يف اًفصآ عقوأ امم ،"ستنفإ
  :ةجيدخ وبأ لاقف ،ةرودلا ءاغلé نسح خيشلا متنأ اوربخأ :فصآ مهل

 يفلس" مسا تحت سيل نكل ،نسح خيشل� يتÄ نأ س¶ ال"

 ."ستنفإ يفلس" صخي يذلا ناكملا يف ةرود مظنت نأ نودو ،"ستنفإ
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 ،ةرودلا رمأ يف هراشتساو عيبر خيشلا ىلع لصتا نسح خيشلا نأ مغر
 نم هيلإ نوتÿ ةبلطلاو دحاو ناكم يف ثكمي نÄ ةحيصنلا هل مَّدقف
 نسح خيشلا اولعجو اذه اوضفر ةيفلسلا ةبتكملا نكل ،ةفلتخملا زكارملا
 هللاو ،اًفصآ خآلا جرحأو خيشلا قهرأ امم ايناطيرب يف ندملا نيب فوطي
 .ناعتسملا

 داسفإ ىدم لقاع فصنم ِّلكل تبثت ةَّيح جذامن ةعبرأ هذهف

 !ايناطيرب يف ةوعدلل ةقفاعَّصلا

 يف يداه نب دمحم خيشلا اهبتك يتلا ةحيصنل� اًضيأ رِّكذأ نأ ُّبحأو
 نسحو ،دحاولادبع ةجيدخ وبأ :مهو ،ةاعدلا ءالؤه ضعب روضح
 رفص 20 خيراتب تناك يتلاو ،قيفر دجمأو ،ميكح وبأ لالبو ،يلاموصلا

  .اًماع رشع ةعبرأ يلاوح ذنم ينعي ،ه 1426
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 :اهُّصن كيلإو ،ةمهم طاقن ةرشعب يداه نب دمحم خيشلا مهاصوأ اهيفو

 ،ةيوعدلا تاسسؤملا وأ صاخشألا يف هروص عيمجب ولغلا ةبراحم .1
 .يعرشلا نازيمل� رومألا نزوو
 لهأتي نأ الإ تارضاحملا ءاقلإو سيردتلل ردصتي نأ دحأل سيل .2

 وأ ،ةيعرشلا تاعماجلا نم امإ ،كلذب تازاجإلا هل ردصتو ،اÜيملع
 .نيفورعملا خياشملا نم
 لهأ نم اوسيل مlأل ؛سانلا اوتفي نأ ةاعدلا ءالؤهل سيل .3

 .ملعلا لهأ ىلإ اوعجري نأ مهيلع لب ،ىوتفلا
 تارضاحملاو سوردلا ةمجرت يف ةنامألاو ةقدلا اومزتلي نأ مهيلع .4

 .بتكلاو
 نوءرقي امنإ ،ءاملعلا بتكل اًحارش اوسيل مlأ اوملعي نأ مهيلع .5

 .اlومجرتيو تاحورشلا طقف
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 لوح هتباتك يف هئطخ نع هعجارت رشنب ميكح يبأ لالب مازلإ .6
 Salafi "كوت يفلس" عقوم ىلع ةروشنملا "ليدعتلاو حرجلا"

Talk، لهأ نم ثيدحلا ءاملعل هتفلاخم هل ّنيب نأ دعب كلذو 
 .هئطخب رقأف ،ملعلا اذه ىلع ء�رغلل هتقفاومو ،ليدعتلاو حرجلا
 .ميلعتلاو ةوعدلا يف سانل� قفرل� مازتلالا .7
 مهو ،نيفورعملا ءاملعلا ىلإ نوكي رجهلا ماكحأ يف عوجرلا .8

 .رجهلا قحتسي نميف نوتفي مهوردب
 ،لمعلا لوقلا اوعبتي نأ مهيلعو ،نييفلسلا مlاوخإ عم نواعتلا .9

 .لاوقألا قدصت لامعألا نإف
 اميفو ،نلعلاو رسلا يف هتبقارمو ،لجو زع هللا ىوقتب ةيصولا .10
 ال هنأو ،هبلقو ءرملا نيب لوحي هللا نأ اوملعا :مهل لوقنو ،نطبو رهظ
 نوكت نأ كلذ تامالع زربأ نمو ،ةيفاخ هناحبس هيلع ىفخت
 ال ،قحلا ىلإ سانلا ةياده اهنم دصقلا ،لجو زع + ةصلاخ م�وعد
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 الو ،مهريغ ىلع روهظلا كلذب مهدصقم نوكي الف ،مهسفنأ ىلإ
 يف باّهولادبع نب دمحم مالسإلا خيش لاق امك ،مهيلع ةس>رلا
 :}ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ يليبس هذه لق{ :ىلاعت هلوق ريسفت
 وعدي امنإف اعد نإ ،سانلا نم اًريثك نإف ،صالخإلا ىلإ هيبنتلا هيف"
 .-هللا همحر– لاق امك وأ– "هسفن ىلإ

 هذه نم ءيشب اومزتلي مل م¸أ دكؤت اه�درس يتلا ةقباسلا جذامنلاو

 .اًمامل الإ تايصوتلا

 يف نعطلا يف ةنيدملا ةقفاعص عم ةاعدلا ءالؤه قاسنا اذامل انل نيبي اذهو
 ،فادهألاو بيلاسألا يف اوقفاوت مlإ ثيح ؛يداه نب دمحم خيشلا
 صّلختلا اودارأ مáاقر ىلع اًتلصم اًفيس يداه نب دمحم Ûاصو تناكو
 سيل مهيلع بيقرلا وه هللا نأ اوسنو ،يداه نب دمحم طاقسé هنم

 !يداه نب دمحم
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 ةرغ خيراتب ا�رشنو اكيرمأو ايناطيرب ةاعدل ةماع ةحيصن تبتك تنك دقو

 يلاوحب مهل يداه نب دمحم خيشلا Ûاصو دعب يأ- ـه 1437 ناضمر
 يعالطا لبق Ûاصولا هذه ضعب ىلإ ةراشإلا اهيفو ،-اًماع رشع ىدحإ
 ءيبخ نم اًئيش فشكو مهعجاضم تّجضأ يتلا ةحيصنلا هذه ،اهيلع

 "ستنفإ يفلس" عقوم" :ناونعب تناكو ،نيحلا اذه يف مهركم

)SALAFI EVENTS( اكيرمأ ةاعد ىلإ ةحيصنو ..يفلس 

 :اهُّصن اذهو ،"ايناطيربو

 هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو + دمحلاو هللا مسب"
 ،هاده عبّتا نمو

 ةيقن ةحضاو ةرهاظ ةوعد ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةوعد نإف ؛دعب امأ
 َلَسْرَأ يِذَّلا َوُه{ :لجو زع هللا لاق امك ،ءافخ الو اهيف ضومغ ال
 ،}َنوُكِرْشُمْلا َهِرَك ْوَلَو ِهِّلُك ِنيِّدلا ىَلَع ُهَرِهْظُيِل ِّقَْحلا ِنيِدَو ىَدُْهلِ� ُهَلوُسَر
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 ضومغلا اهفنتكي هنإف ءاوهألا لهأ نم لطابلا لهأ تاوعد فالخب
 .قافنلاو سيلدتلاو بذكلا xًايحأو ،ءافخلاو
 قحلا روهظ ةروصنملا ةفئاطلاو ةيجانلا ةقرفلا تامس نم ناك كلذلو
 ةيرس تاميظنت مهدنع سيلو ،اÜقح ءايبنألا ةثَرَو مlأل ؛هحوضوو مهدنع
 .جهنم وأ ةديقع يف نيملسملا ةماع نع اá نولصفني اá نورسي رومأ الو
 ةَّيفخ اًرومأ مهنيب اميف نومتكتي ال مlأ اًضيأ ةنسلا لهأ روهظ نمو
 .ةيعدبلا بازحألا لاحك ،نالع وأ نالف ىلع ةَّيرس اًماكحأ نوردصيو
 لوح مهعم يل ةرضاحم نع ةروفاغنس يف نويفلسلا ةوخألا نلعأ دقو ،اذه
 "ستنفإ يفلس" عقوم عم قيسنتل� ،فتاهلا ربع "ناضمر رهش ماكحأ"
)SALAFI EVENTS(، نودو– كلذ دعب تئجوف ينكل 
 ةرضاحملا ءاغلé اوماق ةروفاغنس يف نييفلسلا ةوخألا نأ -َّيلإ عوجرلا
 :يلاتلا ببسلل
 SALAFI( "ستنفإ يفلس" عقوم نأ ةاعدلا نم حئاصن انتغلب" :اولاق

EVENTS( ءالؤه حصن كلذلو ،مهعاضوأ حيحصت ىلإ نوجاتحي 
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 مدعو ،تاحيحصتلا ضعبب اوموقي ىتح مهعم نواعتلا مدعب )14(ةاعدلا
 ."مارجيلتلا ىلع م�انق ةعباتم
 ليهاجم نم ماكحألا ذخE ال انَّنأ اننيد يف ةرّرقملا رومألا نم :ًالوأ :تلق
 اورظناف ،نيد رمألا اذه نإ" :نيريس نب دمحم لاق امك ،نيمهبم وأ
 ءالؤه انل اوُّمسي نأ ءالؤه ىلع بجيف كلذلو ،"مكنيد نوذخä نّمع
 ليدعتلاو حرجلا ملع لهأ نم مه لهو ؟نويفلس مه له ىرنل ،ةاعدلا
 مأ ًاليدعتو اًحرج ام ةئف وأ صخش ىلع مكحلا رادصإ ةيلهأ مهل نيذلا

 !؟ال
 ال حرجلا نأ :-ليدعتلاو حرجلا ملع– ليلجلا ملعلا اذه دعاوق نم :اًينYو
 ةلدأل� اونيبي نأ ةاعدلا ءالؤه ىلع بجاولا ناكف ،اًرَّسفم الإ لَبقُي
 ،"ستنفإ يفلس" تÛدتنم يف ةوخألا عم نواعتلا نم مهريذحت بابسأ

																																																	

 .ةيفلسلا ةبتكملاو ةجيدخ وبأ :هئارو نمو تافرع مه امنإ ،ةاعدلا ءالؤه نأ دعب تملع دقو )14(
  !؟ةرضاحملا هذه ءاغلإ يف تافرع ىعسي اذاملف
 !؟نيشملا عينصلا اذه رّسفن اذامبف ،ةروفاغنس يف مهسفنأ ةوخإلا عم هل ةرضاحم نع نالعإلا مت ةرشابم اهدعب مث
 .ةيفلسلا ةوعدلا داسفإ يف ةيفخملا ىرخألا فادهألا بناجب ،ناعتسملا هللاو ،ةس>رلاو ةرادصلا بح وه امنإ



 ايناطيرب يف ةوعدلا داسفإو ةقفاعصلا

	

Page	54	

 ال لسرم مالك ،"...مهعاضوأ حيحصت ىلإ نوجاتحي مlإ" :مهلوق امأو
 .ةيدقنلا ةهجلا نم هل ةميق
 نأو ،يفلس عقوم "ستنفإ يفلس" عقوم نأ هب دهشأ يذلاف ،ناك امهمو
 نييفلسلا انناوخإ نم -ةيواعم وبأ ريبش فصآ :خألا وهو– هيلع مئاقلا
 ماعلا ةبارق رصم يف ينبحاص دقو ،ةديج ةفرعم مهفرعأ نيذلا لضافألا
 نب نسح دلاولا انخيش سوردلو يسوردل اهيف اًمزالم ناك فصنو
 امّلكو ،ضÛرلا يف لمعلل لقتنا مث ،-هللا هظفح– انبلا باّهولادبع
 ةوعدلا ىلع اًصرح الإ هنم تيأر امف ،يل اًمزالم ناك كانه ىلإ تبهذ
 ميظنتو ،هللا ىلإ ةوعدلا يف طاشنلاو ،اهئاملع رباكÄ طابترالاو ةيفلسلا
 يلاعمل يعوبسألا سردلا ةعاذإ ّىلوتي يذلا وهو ،ةعفانلا ةيملعلا تارودلا
 .عقوملا ةعاذإ ربع -ىلاعت هللا هظفح– ناديحّللا حلاص خيشلا
 عقوم ىلع -ةدحاو ةرم ولو– م�دجو له :ةاعدلا ءالؤه لأسأ xأو
 ىلإ نيعادلا عدبلا لهأ نم دحاول ةرضاحم نع نالعإلا "ستنفإ يفلس"
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 ىلإ جاتحت يتلا عضاوملا هنم انل اوجرخأ دوجوم عقوملا اذهو !؟مهتعدب
 .اهحيحصتب انناوخإ حصانن ىتح حيحصت
 ،دراو رمأ اذه ءاطخألا ضعب يف عقوملا اذه يف ةوخإلا ءالؤه عوقو امأو
 نم تعنمو هنم ترّذح كوخأ أطخأ امّلك له نكل ،دحأ هنم ولخي الو
 عدتبملا ىلع الإ قبطت ال يتلا رجهلا ماكحأ هيلع تقبطف ،هعم نواعتلا
 وأ ين�ر ملاع هب ىضري ال جهنملا اذه نإف ،رها'ا قسافلا وأ مصاخملا
 .ىده ةيعاد
 يف -ىلاعت هللا هظفح– يلخدملا يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش لاق دقو
 جهنم در يف حضاولا عوم'ا( يف امك "يبرحلا حلاف" ىلإ ةيناثلا هتحيصن
 يداه نب عيبر ةمالعلا تافّلؤمو لئاسر عومجم( )حلاف لوصأو
 سانلا دنع نيروهشم نينيعم صاخشأ نع متلئس مكنإ" :)9/147
 نم مهتجرخأف ،سانلا رظن يف ءاملع مهيفو ،اهيلإ ةوعدلاو ةيفلسل�
 تä مل اذإف ،ةلدأ ىلإ جاتحي مهيف ديدش حرج جارخإلا اذهو ،ةيفلسلا
 مهيلع تيدعتو مهتملظ كنأ سانلا ىأر حرجلا اذه بابسأو ةلدأل�
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 ىلإ جاتحتف،سانلا دنع اًمهّتم ترصف ،قح هجو ريغب مهنيد يف تنعطو
 تنأ ىضرت نلو ،سانلا كيف نعط لعفت مل نإف ،كضرعو كنيد ءاربتسا
 ،نييفلسلا نيب فالتخالا لصحيو ةنتفلا موقتف ،نعطلا اذá كريغ الو
 اذá ةعنقملا بابسألا ركذب الإ كلذ مَسُحي الو ةلدابتملا نوعطلا رثكتو
 وأ دحأ كحرج نإ بابسألا ركذب كسفن تنأ بلاطت دقو ،جارخإلا
 ـها."ةيفلسلا نم كجرخأ
 مل نحنو ،نيروهشملا ةاعدلا نم سيل اًفصآ نكل :ةاعدلا ءالؤه لاق نإف
 ! ةيفلسلا نم هجرخن
 فورعم هعقومو ،xريغ دنعو xدنع ةيفلسل� فورعم هنكل :لوقأف
 ةديدش ةبوقع هعم نواعتلا نم مكريذحتو ،يفلسلا جهنملا ىلإ ةوعدل�
 .ةينمض ةروصب ةيفلسلا نم جارخإلا يهاضت داكت
 نواعتلا نم نورّذحي اذامل :متلءاستو ،متبضغل مكعم دحأ اذه عنص ولو
 !؟انعم
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 ِِّيبَّنلا ِنَع ٍسَنَأ ثيدح نم )45( ملسمو ،)13( يراخبلا جرخأ دقو
 ُّبُِحي اَم ِهيِخَِأل َّبُِحي َّىتَح ،ْمُكُدَحَأ ُنِمْؤُـي َال« :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص
 .»ِهِسْفَـنِل

 نإ :لوقأ ،لطابلا لاطبإو قحلا قاقحإل ةفشاكملاو ةحراصملا ب� نمو
 ركح ةيفلسلا ةوعدلا نأ نظت اكيرمأو ايناطيرب يف ةيوعد تاهج كانه
 تارضاحملا ميظنت وحن ةوعدلا رومÄ موقي نأ دارأ نَم َّلك نأو ،طقف اهيلع
 نع نوكي نأ بجي ةيملعلا تارودلل مهضعب مادقتساو ،ملعلا لهأ عم
 يÄ -مهلثم ةيفلس يهو– ىرخأ ةيوعد ةهج تماق نإف ،مهقيرط
 اولماعو اlأش نم اولَّلقو اهورقتحا -تمُظع امهم– ةوعدلا يف دوهج
 مل مlأل ؛تاحيحصت ىلإ جاتحي مهلمع نأ اوعداو ءاردزال� اáاحصأ
 ةفقو ىلإ ةاعدلا ءالؤه نم جاتحت ةميظع ةيلب هذهو ،مهلالخ نم اولمعي
 َكِئَلوُأَف ِهِسْفَـن َّحُش َقوُي نَمَو{ لجو زع + اهيف نودرجتي مهسفنأ عم
 .}َنوُحِلْفُمْلا ُمُه
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 يف نيفورعملا نييفلسلا ةاعدلا انناوخإ هنع هزنن اَِّمم اذهو– رطخألاو
 ضعب وأ– ةيوعدلا تاهجلا هذه ضعب نوكت نأ -اكيرمأو ايناطيرب
 لاق امك ،اًديكو اًركم ةنسلا ءاملع ضعبب رتستي نَِّمم -ةاعدلا ءالؤه
 ةيدادحلا ةروطخ" يف -هللا هظفح– يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش
 يف حضاولا عوم'ا( يف امك "ةضفارلا نيبو اهنيب هباشتلا هجوأو ،ةديدجلا
 يداه نب عيبر ةمالعلا تافّلؤمو لئاسر عومجم( )حلاف لوصأو جهنم در
 مهلوصأ يف مهتفلاخمو -ةنسلا ءاملعل يأ– مهل مهضغب عم" :)9/416
 عم تيبلا لهÄ مهرتست يف ضفاورلا لعفي امك،مهفقاومو مهجهنمو
مل ؛مهرثكأل مهضغبو مهلوصأو مهجهنم يف مهل مهتفلاخم

َ
 ؟اذه نولعفي اذا

 نم اونكمتيلو ،ةنسلا لهأ نم مlوبراحي نَم طاقسإ نم اونكمتيل :باوجلا
 تيتشت يف مهفادهأ اوقّقحيلو ،مهلوصأ هيوشتو مههيوشتو ،مهيف نعطلا
 ."ضعبب مهضعب برضو يفلسلا جهنملا
 نم فالآ الب– تائم دوهج ىلإ جاتحت ايناطيربو اكيرمأ نإ :لوقأو
 يف يفلسلا جهنملاو ةنسلاو ديحوتلا رشنل -نييفلسلا ةاعدلاو ءاملعلا
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 تاوعدلاو ةرفاكلا للملا لهÄ تألتما يتلا تاعمت'ا هذه طاسوأ
 نأ انيلع بَجَو -َّلق ولو– ةوعدلا يف دهج هل نَم xدجو اذإف ،ةلاضلا
 هعفضن نأ ال هجلاعنو هيوقن نأ اًفعض هيف xدجو نإو ،هديؤنو هرزاؤن
 :َلاَق ،َةَرْـيَرُه ِيبَأ ثيدح نم )2564( ملسم جرخأ دقو ،هرقحنو هلذخنو
 َالَو ،اوُشَجاَنَـت َالَو ،اوُدَساََحت َال« :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلوُسَر َلاَق
 ِهللا َداَبِع اوُنوُكَو ،ٍضْعَـب ِعْيَـب ىَلَع ْمُكُضْعَـب ْعِبَي َالَو ،اوُرَـباَدَت َالَو ،اوُضَغاَبَـت
 ىَوْقَّـتلا ُهُرِقَْحي َالَو ،ُهُلُذَْخي َالَو ُهُمِلْظَي َال ،ِمِلْسُمْلا وُخَأ ُمِلْسُمْلا xًاَوْخِإ
 َرِقَْحي ْنَأ ِّرَّشلا َنِم ٍئِرْما ِبْسَِحب« ٍتاَّرَم َثَالَث ِهِرْدَص َىلِإ ُريِشُيَو ،»اَنُهاَه
 .»ُهُضْرِعَو ،ُهُلاَمَو ،ُهُمَد ،ٌماَرَح ِمِلْسُمْلا ىَلَع ِمِلْسُمْلا ُّلُك ،َمِلْسُمْلا ُهاَخَأ

 َنِم َنيِعِّوَّطُمْلا َنوُزِمْلَـي َنيِذَّلا{ نيقفانملا ىلع هناحبس هللا ىعن دقو
 ْمُهْـنِم َنوُرَخْسَيَـف ْمُهَدْهُج َّالِإ َنوُدَِجي َال َنيِذَّلاَو ِتاَقَدَّصلا ِيف َنيِنِمْؤُمْلا

 .}ٌميِلَأ ٌباَذَع ْمَُهلَو ْمُهْـنِم ُهللا َرِخَس
 :َلاَق ،ٍدوُعْسَم ِيبَأ نع )1018( ملسمو ،)1415( يراخبلا جرخأو
 ،ٍعاَص ِفْصِنِب ٍليِقَع وُبَأ َقَّدَصَتَـف َلاَق ،ُلِماَُحن اَّنُك :َلاَق »ِةَقَدَّصلِ� xَْرِمُأ«
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 ْنَع ٌِّينَغَل َهللا َّنِإ :َنوُقِفاَنُمْلا َلاَقَـف ،ُهْنِم َرَـثْكَأ ٍءْيَشِب ٌناَسْنِإ َءاَجَو :َلاَق
 َنوُزِمْلَـي َنيِذَّلا{ :ْتَلَزَـنَـف ،ًءÛَِر َّالِإ ُرَخْآلا اَذَه َلَعَـف اَمَو ،اَذَه ِةَقَدَص
 }ْمُهَدْهُج َّالِإ َنوُدَِجي َال َنيِذَّلاَو ِتاَقَدَّصلا ِيف َنيِنِمْؤُمْلا َنِم َنيِعِّوَّطُمْلا
 ]79 :ةبوتلا[
 نأ نود نييفلسلا طسو نيقفانملا قالخأ برستت نأ لاحب زوجي الف
 اَهـُّيَأ Ûَ{ :لجو زع هللا لاق دقو ،هغزنو ناطيشلا ليوست ببسب اورعشي
 ْمُكَل ُهَّنِإ ِناَطْيَّشلا ِتاَوُطُخ اوُعِبَّتَـت َالَو ًةَّفاَك ِمْلِّسلا ِيف اوُلُخْدا اوُنَمآ َنيِذَّلا
 .}ٌنيِبُّم ٌّوُدَع
 عيبر ةمالعلا انخيش ةحيصنب اولمعي نأ اًعيمج انناوخإ حصنأ ينإو ،اذه
 ةقرفلا نم ريذحتلاو فالتإلاو ةدوملا ىلع ثحلا" :يداه نب
 ،اًعيمج ةنسلا لهأ نيب يخآتلا" :-هللا هظفح– لاق ثيح ،"فالتخالاو
 هيلإ انَهبن ام اوقِّقحو ،ةوخألاو ةدوملا حور مكنيب ام يف اوثب نييفلسلا
 ،اضعب هضعب دشي ناينبلاك نينمؤملا نÄ ،مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر
 ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ ـ دحاولا دسجلاك ـ دحاولا دسجلاك نونمؤملاو
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 لماوع نع اودعتبا ،ةوخأ Û اذكه اونوك ،رهسلاو ىمحل� دسجلا رئاس هل
 ىلإ يدؤت يتلا بابسألا اوبنتجاو ليبو ءادو ريطخ رش هللاو اlإف ةقرفلا
 تداس اlأل ءايشألا هذه نع اودعتبا ،رفانتلاو ةقرفلاو ءاضغبلاو نحإلا
 ـ مهدصاقمو مهلاح هللا ملعي ـ مهلاح هللا ملعي سxأ يديأ ىلع مÛألا هذه
 يفو اهريغو ةعماجلا يف دلبلا اذه يف بابشلا تقزمو ترثكو تداس
 نم سيل نم هللا ىلإ ةوعدلا ةحاس ىلإ لزن هنأل ؟ هيل ،ايندلا راطقأ
 ءادعألا نوكي نأ زوجي دقو -مكيف هللا كر�- اًمهف الو اًملع ال ،اهلهأ
 ،اًدبأ ديعب ريغ رمأ اذهو ،مهقرفيو مهقزمي نم نييفلسلا طاسوأ يف اوسد
 مكنيب لصح اذإو ةوخألا ىلع اوصرحاف -مكيف هللا كر�- امامت دراوو
 ،نآلا ةديدج ءاضيب تاحفص اوجرخأو يضاملا اوسانتف ،ةرفنلا نم ءيش
 ام انم ئطخي يذلا ـ هكلl ـ هطقسن ام رصقي يذلا :ناوخإلل لوقأ xأو
lةدوملاو ةبحملا هل هجونو ةمكحلاو فطلل� هجلاعن ـ مكيف هللا كر� ـ هكل 
 هللاو الإو ،هيلع لجعتسن ام فعض هيف يقب نإو ،بوؤي ىتح ،هرخآ ىلإ
 ."دحأ ىقبي ام
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 اكيرمأ يف نييفلسلا انناوخإ بولق نيب فّلؤي نأ هناحبس هللا لأسن
 .بيجم بيرق عيمس هنإ ،دالبلا لك يفو ايناطيربو
 

 .ملسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو
 بتكو

 يرصملا نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ
 ـه 1437 ناضمر ةرغ نينثإلا موي رهظ يف

 دحأ ىصوأ دق بÛد فسوي ناك ةحيصنلا هذه رشن لبقو :تلق
 كلذكو ،مÛأ ةعبرأل مهراز يذلا ةجيدخ يبأ تارضاحم رضحي نÄ ةوخإلا
 دنع سلجاو لاعت" :هل لاقو -نيعوبسأل مهراز يذلاو- ميكح يبأ
 .)15("ءايبنألا ثاريم نم قلتو مهمادقأ

 

																																																	

 .قئYولا قحلم يف )4( مقر ةقيثولا رظنا )15(
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  :اهنع لاق يتحيصن ترشن اَّمَلو

 xأ" :لاقو ،"هتلزنم يف Üالك لزنن نأ دب ال نكل ،اًدلاخ خيشلا هللا ظفح"
 نكي مل هضعبو باوصلا ىلع ناك دلاخ خيشلا مالك ضعب نكل فسآ
 ،ريغص خيش وه ،ئطخي مل هنأ ينعي ال اًخيش ربتعُي هنأل طقف ؛كلذك
 ىرخأ ةرمو ،"هللا هظفح همالك يف ةدوجوم تاضقانت كانه نكل هبحنو
 .)16("اáاعشب ىردأ ةكم لهأو ،ملاعب سيل هنإ" :لاق

 :لوقأ

 نيبي نأو ،تاضقانتلا هذه ركذي نأ فسوي خألا نم وجرأ تنك :ًالوأ
 .كلذ نسحي ال هنأ مزجأ داكأ xأو ،يتحيصن يف أطخلا عضوم

Yاذامل ،-لاق امك– ريغص خيش هنأو ملاعب سيل اًدلاخ نأ انملس ول :اًين 
 وثجي نأ ىلإ هسفن تقولا يف نييفلسلا ةماع بÛد فسوي وعدي

																																																	

 .قئYولا قحلم يف )5( مقر ةقيثولا رظنا )16(
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Äدنع سلجاو لاعت" :لاق ثيح ميكح يبأو ةجيدخ يبأ دنع مهمادق 
 ."!؟ءايبنألا ثاريم نم قلتو امهمادقأ

 نب دمحم خيشلا نيبي ملأ !؟امهمادقأ دنع سلجي ىتح ءاملعلا نم امه لهف
 سيردتلل ردصتلل ةيلهألا امهيدل سيل ميكح �أو ةجيدخ �أ نأ يداه
 عم ءاملعلا تاحورش نم ةءارقلا طقف مlاوخإ عم امهيلع نأو ،ىوتفلاو
 وثجي فيكف ،اهيف لخدتلا نود ءاملعلا نم ىواتفلا لقنو ،ةمجرتلا
  !؟رابكلا خياشملا نمو ءاملعلا نم امه له !؟نيذه دنع بلاطلا

 ءالؤه يف عابتألا ءالؤه دنع يذلا ولغلا ىدم ىلع اذه لدي الأ 

 مث ،دادحلا دومحم يف ةيدادحلا ولغ يهاضي نأ داكي يذلاو ،ةاعدلا

 !؟يروجحلا ىيحي مث ،ينيرحبلا يزوف مث ،ليمش� فيطللادبع
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 ،ةاعدلا ءالؤه نم هxدهع يذلا وه رمألا ةقيقح يف بولسألا اذهو
 نع ريذحتلا اذه اونلعأ نالع وأ نالف نم اورّذحي نأ اودارأ اذإ مlأ وهو
 .عابتألا قيرط

 ال مهنكل- هل تافلاخم وأ ءاطخأ نم هتءارب نلعأ نييفلسلا دحأ نأ ولو
 خيشلا لاق امك لصألا اذهو ،هب هوقصلأ امب هنومري نولازي الف -هنوضري
 :لاق ثيح ؛ةيدادحلا لوصأ نم عيبر

 وه ًالوق ناسنÏ اوقصلأ اذإ م¸أ وهو ،ثيبخ لصأ مهل ةيدادحلا"

 يمر ىلع رارمتسالا ىلع نورصي م¸إف ،هنم هتءارب نلعيو هنم ءيرب

 نوقوفي ثيبخلا لصألا اذ¹ مهف ،هب هوقصلأ امب مولظملا كلذ

 ."جراوخلا

 أدب اكيرمأو �روأ يف عساو قاطن ىلع اهراشتناو ةحيصنلا هذه رشن دعبو
 فاخف ،مهرمأ ةقيقحو ةاعدلا ءالؤه ركم نوكردي مá رّرغملا نم ريثك
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 ىلإ -نيفسآ ريغ– اوعرهف ،لوزت نأ ةيوعدلا مهشورع ىلع ةاعدلا ءالؤه
 ملظلا عقو دق هنÄ نورهاظتيو ،نوكبي يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش
 مهيمري هنأ -xًاتáو اًروز- هيلع اوعداو ،ىلعألادبع يبأ نم مهيلع
 هتحيصن تناك لب مهنم اًدحأ مسي مل ىلعألادبع �أ نأ مغر ،ةيدادحل�
 ٍةَحْيَص َّلُك َنوُبَسَْحي{ :مهيف هللا لاق نم قيرط ىلع نوشمي مهنكل ،ةّماع

 .}ْمِهْيَلَع

 ىلع بيقعت لاسرé ةيفلسلا ةبتكملا ىلع نومئاقلا ماق هيلع ءانبو
 ،بيقعتلا اذه يف مهءامسأ اوركذي مل مهنكل ،عيبر خيشلا ىلإ يتحيصن
 اذه عيبر انخيش ىلإ ةلاسر يف هيلع ّدرل� تمقف ،مهبيقعت َّيلإ لصو دقو
 :اهُّصن
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 هب رصنو هللا هظفح– يلخدملا يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش ىلإ"
 .-هلهأو قحلا

 .يرصملا نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع يبأ مكذيملت نم

 ..هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 :يلاقم ىلإ هجّوملا داقتنالا ىلع بيقعت :اذهف

 يفلس )SALAFI EVENTS( "ستنفإ يفلس" عقوم

 ايناطيربو اكيرمأ ةاعد ىلإ ةحيصنو

 هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو + دمحلاو هللا مسب
 ،هاده عبّتا نمو

 -هللا هظفح– يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش ىلإ تلصو دقف ؛دعب امأ
 SALAFI( "ستنفإ يفلس" عقوم" :يلاقمل داقتنا اهيف اًقاروأ
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EVENTS( يلو ،"ايناطيربو اكيرمأ ةاعد ىلإ ةحيصنو ..يفلس 
 :قاروألا هذه ىلع ءادتبا ةيهيدب تاظوحلم

 نم" :مهلوقب اهوم¹أ لب مهءامسأ اوركذي مل داقتنالل نولسرملا :ًالوأ
 نم :حورطملا لاؤسلاف ،"اكيرمأو ايناطيرب نم ملعلا ةبلط مكئانبأ
 مه اوناك نإف ؟اكيرمأو ايناطيرب يف نوفورعملا ةاعدلا مه له ؟ءالؤه
 نود ةاعدلا ءالؤه مس� نوثدحتم مه مأ ؟مهئامس¶ اوحرصي مل َمِلف
 انل اورهظي نأ اًضيأ مهيلع بجيف كلذك اوناك نإف ؟مهنم ملع
 نيسوسدملا نم اونوكي نأ ىشخن َّ�إ ثيح !مه نم فرعنل مهءامسأ

 !!نييفلسلا ملعلا ةبلطو ءاملعلا نيب ةنتفلا ةرOإل

Oيذلا يسيئرلا ببسلا عيبر انخيش ىلع ءالؤه ىفخأ دقل :اًين 
 اومهويل ةدّمعتم ةنايخ يريدقت يف اذهو ،ةحيصنلا هذه تبتك هببسب
 تركذ دقو ،هقحتسي ىضتقم الب ةحيصنلا يف يمالك نأ اًعيبر خيشلا

 ثيح ةحيصنلا ةباتكب ليجعتلا ىلإ عفادلا ببسلا لاقملا ةيادب يف



 ايناطيرب يف ةوعدلا داسفإو ةقفاعصلا

	

Page	69	

 يل ةرضاحم نع ةروفاغنس يف نييفلسلا ةوخإلا نلعأ دقو ،اذه" :تلق
 عقوم عم قيسنتل� ،فتاهلا ربع "ناضمر رهش ماكحأ" لوح مهعم
 دعب تئجوف ينكل ،)SALAFI EVENTS( "ستنفإ يفلس"
 ءاغلé اوماق ةروفاغنس يف نييفلسلا ةوخإلا نأ -َّيلإ عوجرلا نودو– كلذ
 يفلس" عقوم نأ ةاعدلا نم حئاصن انتغلب" :اولاق :يلاتلا ببسلل ةرضاحملا
 حيحصت ىلإ نوجاتحي )SALAFI EVENTS( "ستنفإ
 اوموقي ىتح مهعم نواعتلا مدعب ةاعدلا ءالؤه حصن كلذلو ،مهعاضوأ
 نمو ،"خلإ...."مارجيلتلا ىلع م�انق ةعباتم مدعو ،تاحيحصتلا ضعبب
 .تاما�ا اهوربتعا يتلاو ،لاقملا ةيقب يف ةروكذملا ةلئسألا مهيلإ تهّجو ََّمث

Yةاعدلل ىلعألادبع وبأ ءاسأ دقل" :ةلاسرلل مهريدصت يف ءالؤه لوق :اًثل 
 يف هرشن لاقمب ضِّرعي ذخأو اكيرمأو ايناطيرب يف نييفلسلا ملعلا بالطو
 نم رذحن اننأ .. ةوعدلا ركتحن اننأ انمهتيو ... ةيفلسلا باحس ةكبش
 ."خلإ... ناهرب الو ةجح الب سانلا
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 اكيرمأ ةاعدل يتحيصن اورّوص ثيح ،مهنم ىرخأ ةنايخ هذه :تلق
 اذهو" :ةيضارتعالا يترابع نع نيدّمعتم اوضرعأو ،مهل اًما�ا اlأ ايناطيربو
 يتلاو ،"اكيرمأو ايناطيرب يف نيفورعملا نييفلسلا ةاعدلا انناوخإ هنع هزنن اَِّمم
 ايناطيرب ةاعد هزنأ ينأو ،رومألا هذه هيلع تبث نمل هجّوم يمالك نأ دكؤت
 دلاخ مالك نم" :مهتلاسر لوأ يف اولاق مlأ مهضقانت نمو ،اهنع اكيرمأو
 وأ اكيرمأو ايناطيرب يف ةيوعد تاهج ضعب ىلع يرصملا نامثع دمحم
 ىلع ًالزنم سيل يمالك نأ رهظي امم ،"..نييفلسلا ةاعدلا ءالؤه ضعب

 !!كانه نيفورعملا نييفلسلا ةاعدلا لك
 نم ريذحتلاو "ستنفإ يفلس" عقوم رجá رمألا نم ءآرب اوناك نإ :اًعبار
 مهفقوم حضتي يك ؛اذه اوركذي مل اذاملف ،هيلع نيمئاقلا عم نواعتلا
 يذلا شيمهتلا بولسأ اومدختسا مهنكل ،ةثداحلا هذه نم يقيقحلا

 .يتحيصنب م�دصق نيذلا ءالؤه نم هxربخ
 يفلس" عقوم ىلع ةحضاو ةيجهنمو ةيملع تاداقتنا مهيدل ناك نإو
 يف اهوزربي مل اذاملف )ةيواعم وبأ فصآ( هيلع مئاقلا ىلعو ،"ستنفإ
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 مlأو ،مهنع عافدلا يف يئطخ هل اونيبي يك عيبر خيشلا ىلإ مهتلاسر
 .رجهلا نوقحتسي
 عيبر ةمالعلا انخيشل ةلاسرلا هذهل نولسرملا ءالؤه ناك نإ :لوقأ كلذلو 

 مهءامسأ اوركذيو مهسفنأ انل اوزربي نأ ًالوأ مهيلعف ءافرش -هللا هظفح–
 يتلا تxايخلا هذه نم لجو زع هللا ىلإ اوبوتي نأ مهيلع :اًينYو ،ةلماك
 نايب يف ةيلوئسملا ردق ىلع اونوكي نأو ،قباسلا يمالك يف اهيلإ ترشأ
 وبأ فصآ( هيلع مئاقلاو "ستنفإ يفلس" عقوم نم يفلسلا مهفقوم
 .ناعتسملا هللاو ،)ةيواعم
 

 .ملسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو
 بتكو

 يرصملا نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ
 ـه 1437 ناضمر 17 ءاعبرألا موي رهظ يف
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 يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش ةرÛزب تمقو ةنيدملا تيتأ كلذ رثإ ىلعو
 ملظلا امهيلع عقو نيذَّللا يلع نب رسÛو فصآ خألا يعم اًبحطصم–
 يذلا 1437 ناضمر رهش يف -تاونس ربع ةاعدلا ءالؤه لبق نم
 رّمحم هتيأر عيبر خيشلا ىلع يلوخد دنعو ،هترغ يف ةحيصنلا ترشن
 تلواح املف ،)17(يناطيربلا سيوأ هعمو ،-ةداعلا فالخ ىلع– هجولا
 امنإ ،اًدحأ اهيف ّنيعأ ملو ،ةّماع تناك يتحيصن نأ انخيشل ّنيبأ نأ

 يل ثدح امل مث ،ًالامجإ كانه ةعقاولا لكاشملا ضعب ّيلإ لقنت تناك
 .ءالؤه دنع يذلا للخلا نم تدكä ،ةحيصنلا يف روكذملا فقوملا

 يفلس ةوخإ ىلعو َّيلع عيبر خيشلا ردص اورغوأ دق اوناك ءالؤه نكل
 شيوشتل� سيوأ مايق بناجب ،ةيحيرÄ انل عمسي ملف ،انلوخد لبق ستنفإ
  .خيشلل هراهظإ لواحأ ّقح يأ لطبي يك ؛انيلع

																																																	

 .ةوهقلا يل مّدقي وهو شعترت هادي تناكو )17(
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 مدع هفقوم فعضأ نكل ،هسفن نع عفادي نأ ةيواعم وبأ لواحو
 .خيشلل همالك نايبل ىعسأ تنكو ،ةيبرعلل هناسحإ

 يبأ نم نورِّذحي اذامل ءالؤه لأست نأ مكتليضف نم ءاجر :خيشلل تلقو
 امف  ؟مهدنع يتلا تافلاخملا يه ام ؟"ستنفإ يفلس" نمو ةيواعم
 ترعش ،تانيب الو ججح الب بيغشتلاو شيوشتلا الإ سيوأ نم تدجو
 نأو ،ةيواعم يبأ نم َّكشلا -انلوخد لبق- خيشلا بلق يف اوعرز مlأ
 .عمسي نأ ديري ال خيشلا

 .داصرمل� مهل هللاو ،اًراَّبك اًركم ناك ءالؤه ركم نأ دهاشلاو

 يِّقح نع لزانتلاو بولقلا فيلäو حالصإلا تلواح دقل ،كلذ مغرو
 يبأ يف نعطأ ال ينأ خيشلل هيف تبثأ نايب ةباتكب ،ةيواعم يبأ ِّقحو
 امك ،اكيرمأ يف هناوخإو يبرغملا دمحم يبأ الو ،ايناطيرب يف هناوخإو ةجيدخ
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 راسم حالصإ اهنم ضرغلا ةروشنملا يتحيصن نأو ،خيشلل نوناَّتفلا رّوص
 .نايعألا ىلع مكحلا ال ،كانه ةوعدلا

 :)18(نايبلا ُّصن اذهو

 نمو هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو + دمحلا "
 ،هاده عبّتا

 يفلس" عقوم" :ـب ىَّمسملا يلاقم لوح ينم حيضوت اذهف ،دعب امأ
 ةاعد ىلإ ةحيصنو ،يفلس )SALAFI EVENTS( "ستنفإ
 ."اكيرمأو ايناطيرب

 يف هناوخإو يبرغملا دمحم �أ :لضافألا ةوخإلا نأ هفرعأ يذلا :لوقأف
 يف ةبيط دوهج مهلو ،نويفلس ايناطيرب يف هناوخإو ةجيدخ �أو ،اكيرمأ

																																																	

 ةالصلا دعبو ،ةنيدمل� هتيب نم ىرخألا ةهجلا يف يذلا عماجل� يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش عم )1437 ناضمر 27( تبسلا موي رجف تيلص دق )18(
 تمّدقت ،فارصنالل هجتاو ماق امل مث ،هنم بيرق xأو ،لجو زع هللا ركذي هيسرك ىلع ّلظ مث ،خيشلا اهيلإ عمتسا قلعلا ةروس ريسفت لوح ةملك مامإلا ىقلأ

 تلصتا :هل تلق مث ،هللا مكظفح ،+ دمحلا :هل تلقف ،هللا مكايح ..اًبحرم كلاح فيك :ًالئاق ،مالسلا َّدرو ،رشبتساو ههجو لَّل� ينآر اّملف ،هيلع مّلسأل
 نعطلل اذه اولغتسا نتفلا لهأ نكل ،اذá م�دصق ام كنأ ملعأ xأ :خيشلا لاقف ،يب بّحرو لقاع لجر :متلضفت امك هتدجوف سمأ يبرغملا دمحم يبأ ىلع
 .هيوشتلاو
 .هب حرفف ،نايبلا اذه هيلع تأرقو ،تيبلا ىلإ هعم تبهذ مث
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 نأو ،مá عفني نأ هللا لأسأو ،اهيلع نوركشي مهدالب يف هللا ىلإ ةوعدلا
 .مهدوهج يف كرابي

 لامجإلاو قالطإل� تأطخأ ينكل ،ةماع ةحيصن لاقملا ناك امنإو
 �أف َّمث نمو ،نييفلسلا ةاعدلا ءالؤه ىلع نعطلا هنم مهفي يذلا
 .اذه ببسب ىذأ نم م¹اصأ اَّمع مهيلإ رذتعأ

 ءاغلإ يف اًببس ناك نَم لجو زع هللا مامأ هلمحتي يساسألا أطخلاو
 ،ةلوبقم بابسأ نود ،ةروافغنس يف ةوخألا عم يل اهنع نلعملا ةرضاحملا
 نودب ءاغلإلا ىلع هوقفاو نيذلا ةروفاغنس ةوخأ أطخلا يف هكراشيو
 نم ناكف ،ةرضاحملا هذه اوبلط نيذلا مه م¸إ ثيح ؛يل مهنم راذتعا
 هللا رفغ ،ءاغلإلا اذه لبق يعم اولصاوتي نأ مهيلع نيعتملا بدألا
 .مهل

 نب عيبر ةمالعلا انخيش ةيصوب عيمجلاو يسفن رِّكذأف ناك امهمو
 ربلا ىلع نواعتلاو يخآتلاو محالتل� نييفلسلل -هللا هظفح– يداه
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 باحتلا ىلع ديدشلا صرحلاو ،فالتخالا بابسأ كرتو ،ىوقتلاو
 مرتحي نأ -هللا هظفح– هتيصوو ،مهنيب اميف فطاعتلاو محارتلاو يخآتلاو
 .اًضعب مهضعب نويفلسلا

 نأو ،ناكم لك يف نييفلسلا بولق نيب فلؤي نأ هناحبس هللا لأسن
 مهنع فرصي نأو ،مهئادعأ ىلع مهرصني نأو ،مهنيب تاذ حلصي
 .نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا

 
 ملسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو

 بتكو
 يرصملا نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ

 ـه 1437 ناضمر 27 تبسلا ةليل
 ةملك ..اًريخ هللا كازج :يل لاق ،نايبلا اذه خيشلا أرق نأ دعبو :تلق
 نÄ عيبر دمحم خيشلا مكدلو ينربخأ دقل :خيشلل تلق مث ،اهرشنا ةبيط
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 ،يدمحملا تافرع وه ةروفاغنس ةوخإ عم يترضاحم ءاغلإل ىعس يذلا
 يهو ،ةيوق ةنيرق يدنع :هل تلق ؟اذه ىلع كليلد ام :خيشلا يل لاقف
 ،تافرع عم مهل سرد نع ةرشابم اونلعأ ،يعم ةرضاحملا ءاغلإ دعب مlأ
 !)19(ليلد اذه معن :لاق مث ،اًركفم خيشلا قرطأف

 ةرYإو ةوعدلا ةقاعإل تافرع ديكو ركم نأ ةعقاولا هذه نم دهاشلاو
 يداه نب دمحم خيشلا عدصي نأ لبق نم ميدق نييفلسلا نيب نتفلا
 ."!رش تافرع" :هلوقب هنم ريذحتل�

																																																	

 حيضوتلا اذه أرق" :نايبلا لفسأ يف تبتك خيشلا دنع نم انجرخ نأ دعبو ،يبرغملا يرفاع نيدلا زع يدهم ميرم وبأ :يعم سل'ا اذه دهش دقو )19(
 لاقو ،ه 1437 ناضمر 27 تبسلا رجف يف كلذو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنيدمب رماعلا هتيب يف هسفنب -هللا هظفح– يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش
 اذه لفسأ يف xالك عَّقو مثو ،"يبرغملا يرفاع نيدلا زع يدهم ميرم وبأ خألا يعم ءاقللا اذه دهشو ،"اهرشنا ةبيط ةملك ..اًريخ هللا كازج" :اهيلع اًينثم
 .مالكلا
 ،هنم قبسم بيترت نود خيشلا ىلإ يدحو تبهذ نأ ينبتاع هنكل ،هيلع ينركشو ،نايبلا اذه رشن دعب ّيلع لصّتا دق يلخدملا دحاولادبع نأ تاقرافملا نمو
 يئطخ راهظإ اذá كلذك دارأو ،ةرÛزلل اًدعوم سيل وهو ،رجفلا يف خيشلا ىلإ نوتÿ ةبلطلا لعجي اذه نأل ؛"رجف" ةملك فذح ىلع موقأ نأ ينم بلط مث
 ةبلطل حوتفم هتيب نأ -خيشلا تيب ىلع طلستلا اذه كنم نوكي نأ لبق– xدّوع خيشلا نإ :هل لوقأ نأ تببحأ امو ،تقولا اذه يف خيشلا ىلإ باهذلا يف
 نم وه امنإ قييضتلاو دييقتلا اذه كلذل ،ةكم يف اذه لبق هسفنب وه ينربخأ امك ،هثاحبأو هلامعأ نع هولّطعيو هولغشي نأ نود نكل ،تقو لك يف ملعلا

 .عيبر خيشلا نذé سيل كسيك
 !هرشن تدعأو ،"تبسلا موي" ىلإ ،"تبسلا رجف" ةملك ليدعتب تمقف ،بولقلل اًفيلä ؛هبلط ىلإ هتبجأ ينأ الإ بلطلا اذه يف رهاظلا عطنتلا مغرو
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 ايناطيرب ةاعد ىلإ يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش ةحيصنب اًريخأ رّكذأو
 ىّصو يتلاو ،تيوكلا ةاعد لابقتسا اوبأ امنيح 1436 لاوش 7 خيراتب
 بابسأ كرتو ،ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو يخآتلاو محالتل� اهيف
 فطاعتلاو محارتلاو يخآتلاو باحتلا ىلع ديدشلا صرحلاو ،فالتخالا
- حصنُي نكل هب رَّهشي ال نييفلسلا نم ئطخي نَم هنأو ،مهنيب اميف
 ةظعوملاو ةمكحل� ةحيحصلا ةفرعملاو ةميلسلا لوقعلا باحصأ هحصني
 نييفلسلا ةاعدلا عم نواعتل� نييناطيربلا ةاعدلا اًضيأ ىَّصوو ،-ةنسحلا

 وأ تيوكلا نم دفو مهءاج اذإو نادوسلاو رصمو ةيدوعسلاو تيوكلا يف
 .اًضعب مهضعب مرتحي نأو ،مارتحاو زازتع� مهولبقتسي نأ اهريغ

 اومِزلو ،يداه نب عيبر ةمالعلا انخيش نم ةيصولا هذ¹ اومزتلا لهف

 ،-ةقفاعصلا ةنتف يف ةوقب نآلا هنوعفري يذلا راعشلا– رباكألا زرغ

 قفاو اميف الإ هنومزتلي ال -يلاحلاو قباسلا- مهعقاو يف مهنكل
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 اًرشب م¸وربتعي م¸إف مهءاوهأ رباكألا فلاخ ول امأ ،مهءاوهأ

 عم قحلا"و ،"رباكألا زرغ موزل" :تاراعش نوقليو ،نوئطخيو نوبيصي

 ،ًال� اهيلإ نوقلي ال ،مهروهظ فلخ "مكرباكأ عم ةكربلا"و ،"رباكألا

 !!؟ديلبلا مهفيو بيبللا ينغي ام قبس اميف �ركذ دقو

 !!اهيلع مالس :"لوقعلا ىلع" لقف حيضوت ىلإ جاتحا اذإ حضاولاو

 هتركذ امب يفتكأف ،اهلك اهركذل ماقملا عسّتي ال ىرخأ تاداهش كانهو
 .ئراقلا تقول اًظفح

 نإ -هللا هظفح– يلخدملا يداه نب عيبر ةمالعلا انخيشل اًريخأ لوقأو
 :اذه يمالك هلصو

– م�وعد يف مهيلع قِّيضو تاونسلا هذه لاوط اومِلُظ نيذلا ءالؤه نإ
 نم ٍّقح ةملك راظتنا يف -مá َّنظلا متنسحأ نيذلا ةاعدلا ءالؤه ببسب
 .م�رصنل مكتليضف
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 نكل ،ةيفلسلا ةوعدلا رشن اودارأ م¸أ الإ اهوفرتقا ةيانج مهل سيلو

 !-ةماعزلا اودارأ نِّمم– مهريغل ةقيس اونوكي نأ نود

 هللا ىلص هللا لوسر اذá رمأ امك ،نيمولظملل اًراصتنا الإ اذه تبتك امو
 .ملسو هيلع

 ذخألا ىلإو نيمولظملا نع ملظلا عفر ىلإ مكتليضف قفوي نأ هللا لأسأ
 .ريقفلا دبعلا مكذيملت نم متبلط امك ،نيملاظلا يديأ ىلع

.ملسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو  
بتكو  

يرصملا نامثع نب دلاخ ىلعألادبع وبأ  
ه 1440 لاوش نم 17 ةعمجلا رجف  

رصم - ةرهاقلا  
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