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 )2( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .. هالاو نمو هبحصو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمحلا

 دها]ا خألا عم اغرفم ةريزجلا ةانق هتثب يذلا ءاقللا ىلع تعلطا دقلف .. دعبو
 دها]ا خألا تاحيرصت يف درو ام ضعب يهابتنا تفلو ىلاعت هللا هظفح ديزيلا يبأ ىفطصم
 دقتعي ضعبلا( :ناديز دمحأ يفاحصلا لاؤس ىلع اباوج هلوق ؛كلذ نم اديدحتو هللا هظفح
 لاقف )...ىرخألا ةيداهجلا تاكرحلا حدمت ال امنإو اهيدهاجمو اهيلتاقم الإ حدمت ال ةدعاقلا نأ
 ليلقلا هدنع يذلاو فوشكم حضاو بذك اذه( :هللا هظفح ديزيلا وبأ ىفطصم دها]ا خألا
 اعيمج نيدها]ا ىلع ينثنو حدمن اننأ دجيف انتانايبو انتارادصإ دهاشيو ىريو فاصنإلا نم
 سيلف نانبل يفو نيطسلف يفو لاموصلا يفو ناشيشلا يف نيدها]ا ىلع انينثأ دق هللا دمحلاف
 دصقي مالكلا اذه لاق يذلا اذه ناك نإو فوشكم حضاو بذك وه لب احيحص اذه
 نيقداصلا نيدها]ا لك ديؤن اننإ لبق نم انلقو لوقن نحنف نيطسلف يف ديدحتلاب نيدهاجم
  ). نيطسلف يف

 ام داز هنكل ؛هيلع رابغ ال اعنام اعماج همالك ناكل اذ� بيبحلا انوخأ ىفتكا ول :لوقأ
 مهديؤن نحن اضيأ سامح يدهاجم ىتح ( :هللا هظفح لاقف هلجأ نم ةلاقملا هذه انبتك
  .ـها ) دحاو جهنمو دحاو ركف ىلع مهو نحنو انناوخأ مهف عيطتسن ام لكب مهمعدنو

 : قيفوتلا هللاابو لوقنف

 ..دحاو جهنم الو دحاو ركف ىلع انسل مهايإو نحن لب

 ..هدالجو هداهج لصاويل اعيرس اهنم قلطني لب هللا ءاش نإ هقيعت نل سراف ةوبك هذهو

 سدقملا تيب فانكأ يف نيدها]ا انناوخإ مهيو انمهي رمألا اذه نايب نأ ىرن اننألو
 رظنلا ضغب ،سامح جهنمو ركف نايب يف تافقو ةملكلا هذه عم فقنس ؛مهداهج مهيو
 ال هيجوت وأ راذتعا وأ تاريربت هل تناك امبرف ،هتملك يف هللا هظفح ديزيلا يبأ انيخأ ليوأت نع
 مهف ا�افارحنا نوركني نيذلا نيصلخملا نم ماسقلا يدهاجم ضعب كلذب دصق امبرو ؛هفرعن
 .. ةيقنلا ديحوتلا ةيار ىلإ زايحنالا مهيلع بجاولاو ىتش تاليوأتب اهتيار تحت نودوجوم
 نم نئاكل قحي الف كلذلو ؛نايبلا اذه يف دوصقملا وه ديزيلا ابأ خألا سيلف لاح لك ىلعو
  .. هللا هظفح ديزيلا يبأ خيشلا ردق نم صقنت ا�أ ىلع هذه انتاملك رسفي نأ ناك

 :سامح اذه اننايب يف دوصقملا لب
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 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
*     *     * 

 ،م18/8/1988 ـه1409 مرحم 1 يف هتردصأ يذلا ةكرحلا قاثيم يف ءاج ـ
 .نيطسلفب نيملسملا ناوخإلا ةحنجأ نم اًحانج دعت اbأ

 ربمسيد لوألا نوناك 14 موي ردص يذلا لوألا اbايب يف سامح تنلعأو ـ
 .ةلتحملا نيطسلف يف نيملسملا ناوخإلا ةعامجل ةبراضلا عارذلا اbأب م1987

 ةيجهنملا ا�افارحناو اهخيراتو نيملسملا ناوخإلا ةعامج دنع فقوتن نأ يعاد الو 
 اباتك هللا هظفح يرهاوظلا نميأ روتكدللو ،انناوخإ نم دحأ ىلع ىفخي ال اذهف ،ةحضاولا
 نيملسملا ناوخإلا نأ اذه هباتك يف خيشلا نيب دقو ) رملا داصحلا ( ناونعب اذه يف اصصخم
 . هللا هب نذأي مل ام عّرشت يتلا ةينثولا هتاسسؤم يف نوكراشيو يطارقميدلا جهنملا نونبتي

 جهنملا سفن سيل اعطق وه يداهجلا يفلسلا رايتلا جهنم نأ ؛كشلل الاجم يقبي ال امم
 . سامح هانبتت يذلا

  :هلوق هللا هظفح يرهاوظلا نميأ / روتكدلا عم حوتفملا ءاقللا يف ءاج امك ـ

 ،ماعلا دقنلا ىلإ ريذحتلا ىلإ رركتملا حصنلا ىلإ دييأتلا نم ٍسامح عم تجردت دق ينأ (
 او�أي مل مهو ،مهعم تجردت انأف .ٍحيرص ٍدقن نم دب ال ناك ةكم قافتا ىلع اوعّقو امل مث
 يناملعلا روتسدلاب نيمزتلم تاباختنالا لوخد نم هيف اوعفدنا اميف اورمتساو ،م�اوخإ يأرب
  ).ةكم يف نيطسلف سامخأ ةعبرأ نع لزانتلل ًالوصو ،ناشيشلا يف م�اوخإ نع يلختلا ىلإ

 نآرقلا( راعش عم ًاضقانت- ا�أل ،ةعيرشلا ةيمكاحل سامح تركنت :ًالوأ ( :لاقو
 يساسألا نوناقلا نم ٍساسأ ىلع مكحلل لوصولا مث تاباختنالا لوخد تضترا -)انروتسد
 .نيملسملا ناوخإلا بئاصم نم هذهو .ةعيرشلل مكاحتي ال يذلا ،يناملعلا
 ْاوُتوُأ َنيِذَّلا َقاَثيِم ُهّللا َذَخَأ َذِإَو﴿ :ىلاعتو كرابت قحلا لوقب نيطسلف يف ءاملعلا ركذأ :ًايناث
 َكوُمِّكَُحي ََّىتَح َنوُنِمْؤُـي َال َكِّبَرَو َالَف﴿ :ىلاعت هِلوقبو ،﴾ُهَنوُمُتْكَت َالَو ِساَّنلِل ُهَّنُـنِّـيَـبُتَل َباَتِكْلا
 .﴾اًميِلْسَت ْاوُمِّلَسُيَو َتْيَضَق اَِّّمم اًجَرَح ْمِهِسُفنَأ ِيف ْاوُدَِجي َال َُّمث ْمُهَـنْـيَـب َرَجَش اَميِف

 جهنملل ةدوعلاب مهوبلاطيو ،م�داق اوحصني نأ ماسقلا يدهاجم ىلع بجاولا :ًاثلاث
 ءالولا ىلع ًامدقم هلوسرو هللا ءالولا نكيلف ،مهل بجتسي مل نإف ،مهل اونيبيو ،حيحصلا
  . ـها ).ميظنتلل
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 نأ ءالجب حّضوتو سامح نع يرهاوظلا روتكدلا هركذ ام ززعت ةقرفتم تافطتقم هذهو

 .. هنع لختت ملو دحت مل، مألا اهتعامج هانبتت يذلا فرحنملا جهنملا سفن وه اهجهنم

*     *     * 

 : يطارقميدلا جهنملا عبتتو ىنبتت سامح :ىلوألا ةفقولا *

 :ينيطسلفلا يعيرشتلا سلجملل ديدجلا سيئرلاو ،سامح لثمم كيود زيزع لاق ـ
 ئدابم ينبت ىلع نيينيطسلفلا ربجت نل سامح ةدايق تحت ةديدجلا ةينيطسلفلا ةموكحلا(
 ،يئامنيسلا ضرعلا رود قالغإ ىلع لمعت نلو ،ةيمويلا م�ايح يف ةيمالسإلا ةعيرشلا
 ،ةوقلاب ةعيرشلا قيبطت ةين هيدل سامح ةكرح يف دحأ ال ،ةيحور تابورشم مدقت يتلا معاطملاو
 ةينيطسلفلا تاعيرشتلا يف رييغت يأ نإ ،هلعف ىلع مدقن نلو انجمانرب يف دراو ريغ رمأ اذه
 ءاتفتسال عضخيس حتف ةكرح هيلع نمي� تناك يذلا قباسلا ناملربلا يف ا~ لومعملا
 .]زرتيور ،هللا مار[ )سامح اهبجومب تزاف يتلا ةيطارقميدلا ئدابمل اًديسجت يبعش

 حوضوب كل لوقأ انأو ،ةيطارقميدلا ئدابم قبطن نأ انم نوبلطت اذامل ( :اًضيأ لاقو
 كرتأو ،يعيرشتلا هسل] اًسيئرو ،بعشلا اذهل الثمم يرابتعاب ينيطسلفلا بعشلا ىلإ عجرأس
 .)انريغل ةيطارقميدلا نوكت نأ زوجي الو،هنيعب قحلا تلق يننأب روصتأ ،هرايخ لوقي نأ بعشلل

 ام يضقي بعشلاو ،هيلإ عجرن يذلا لصيفلا وه انبعش رارق نوكيس ( :اًضيأ لاقو
 وه ،ةيطارقميدلا ئدابم قفوو ةيلودلا فارعألا لك قفو وهف ،ءاشي ام ضفري وأ ءاشي
 .ـها)!!! لاجملا اذه يف قحلا بحاص

 موي –ًءاسم 7:45 ةعاسلا ثحبلا طاسب ىلع ةيضق جمانرب يف ةينه ليعامسإ لاقو ـ
 فد� سامح ةكرح نإ: ( لاق م2005 ويام 10 قفاوملا ـه1426 رخآ عيبر 3 ءاعبرألا
 ةيددعتلا سيركتو ينيطسلفلا بعشلا ةدحو سيركت يعيرشتلا سل]ا لوخد ءارو نم
 هب ىضرتس بعشلا هبختني نمف بعشلا ةدارإ مرتحتس سامح ةكرح نإو– ةيبزحلاو ةيسايسلا
 عارتقالا قيدانص هزرفت امب لبقنسو بعشلا ةدارإ عم ىقبن ادبأو امئاد نحنف سامح
 .ميلسلاو حيحصلا قيرطلا يه ةيطارقميدلاو عارتقالا قيدانص نأل ةجيتنلا تناك امهم
 ـها)

 لاؤس ىلع ادر ةيئاضفلا ةيبرعلا ةانق ىلع يبرعلاب جمانرب يف كيود زيزع روتكدلا لاقو ـ
 ؟ليئارسإ ةلودب نوفرتعت له ةينيطسلفلا ةلودلاب ليئارسإ تفرتعا اذإ :يروخلازيج
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 ..دودحلا هذه انل اوددحت نأ العف ديرأ انأ ليمج مالك :كيودلا زيزع.د

 .67 يروخلازيج

 ،هسفن برغلا نم رثكأ نييطارقميد نوكنس دودحلا تددح اذإ( :كيودلا زيزع .د
 نإو ،هرارق لبقن نويطارقميد نحنف قفاو نإف ،ينيطسلفلا بعشلا ىلع رمألا ضرعنس
 !.)..اهيف ديحولا قحلا بحاص وهو هضرأ يهف ضفر

 :تاباختنالا ةرتف يف ماسقلا بئاتك نع ردص نايب ( ـ

 .ميظعلا هللا قدص "نونمؤملاو هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو"

 ينطو بجاو تاباختنالا ةيامح

 ةيعيرشتلا تاباختنالا دقعب ةينطولا ةدارإلاو ضيرعلا ينيطسلفلا قفاوتلا اذه ثودح دعب
 دوهجلا ةفاكل لماكلا انريدقت دكؤن ذإ نحنو ....................... ررقملا اهدعوم يف
 ىلإ ةفداهلا ةيمالسإلاو ةينطولا تاميظنتلاو لئاصفلا ةفاكو ةينطولا ةطلسلا بناج نم ةلوذبملا
 ةيركسعلا ةحنجألا يف اننإف ,......... ةينيطسلفلا ةيطارقميدلل اًسرع مويلا اذه لعج
 شاقنلاو راوحلا يف اعم انلصوت دق بعشلا اذه جيسن نم ليصأ ءزجكو ةينيطسلفلا ةمواقملل
 :يلاتلا انررق دقو ,فورظلا هذه يف انبعش هاجت انبجاوب مايقلا فد�

 هيلثمم رايتخا يف هقح هيف سرامي انبعش خيرات يف ماه موي مويلا اذه رابتعا ىلع دكؤن .1
  .ةديدج ةينيطسلف ةلحرمل ساسألا عضيو ةقلطم ةيرحب ينيطسلفلا يعيرشتلا سل]ا يف

 ظافحلاو ةيطارقميدلا ةيلمعلا ريس ةيامحب ةينطولا ةطلسلا رارقل اندييأتو انمعد دكؤن .2
  .اهتمالس ىلع

 , ةيطارقميدلا ةيلمعلاب ةصاخلا تاءارجإلاو نيناوقلا ةفاكل انمارتحاو انمازتلا دكؤن .3
  .ىضوفلا ةراثإو ثبعلا لواحت دق رصانع يأ نم ةلماكلا انتءارب اضيأ اعيمج نحن نلعنو

 زكارملا ىلع ءادتعالا وأ بيرختلا لواحت ةهج وأ صخش يأ نأ ربتعن .5
 نع جراخو اروجأم انئاخ هنأ رابتعا ىلع هعم لماعتنس اننإف هيلع ءانبو .................
  ـها )ينطولا فصلا
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 ةلود ديري ينيطسلفلا بعشلا نأ تاباختنالا نم نيبت ام اذإ :نيساي دمحأ لئُس -

  ؟ ٍذئنيح كفقوم نوكيس اذامف ،بازحألا ةددعتم ةيطارقميد

 برعأ ام اذإ ،قوقح هلو هتمارك هل بعش نحن هللاو ( :اًبضاغ نيساي خيشلا درف 
 )!! هتدارإو هتبغر سدقأو مرتحأ انأف ..ةيمالسإلا ةلودلل هضفر نع ينيطسلفلا بعشلا
 118و 116 ص ،ناقرفلا راد ط ،يدحتلا ةروطسأو ةزجعملا ةرهاظلا ،نيساي دمحأ/ رظنأ

*     *     * 

 : ا~ مكحتو ةيعضولا ريتاسدلاو نيناوقلاب مزتلت سامح نإ :ةيناثلا ةفقولا*

 نإ ( :ةينه ليعامسإ لاقملا ءارزولا سيئر بئان رعاشلا نيدلا رصان روتكدلا لاق -
 . )ميحجلا ىلإ بهذيلف نوناقلا ديري ال نمو" عيمجلا ىلع قبطي نأ بجي نوناقلا

 ( :ةيبرعلا سدقلل هب ىلدأ ثيدح يف موهرب يزوف سامح مساب يمسرلا قطانلا لاق -
 لجسنو ةيعرشلاو روتسدلاو نوناقلا يطختن نأ نم لب ،تاباختنالا جئاتن نم سيل ةيشخلا
 ...............،حتف ةكرح يف رايت ىرحألاب وأ ،حتف ةكرح عم نحن ةريطخ ةقباس

 بسح ةيطارقميدلاو نوناقلاو روتسدلا يلع ةصيرح سامح ةكرح :هلوق ىلا
 ............ .يكيرمألا جازملل وأ حتف ةكرح يف رايتل جازملا بسح سيلو ،لوصألا
 .]رادم ةينيطسلفلا رابخألا ةكبش[

 سبللا انل نوحضوت له ـ :نايبلا هعم هترجأ هعم راوح يف قوزرم وبأ ىسوم لاق -
 نم يقيقحلا »سامح« فقومو عاطقلا يف ةيمالسإلا ةلودلا لوح ةزغ ثادحأ دعب أشن يذلا
  ؟عوضوملا اذه

 ،ينيطسلفلا بعشلا لبقتسم نع طق ثدحتت ملو ينطو ررحت ةكرح »سامح« ( :لاق
 نم ءيش يأ ةكرحلا ةدنجأ يف دجوي ال الصأو .ريرحتلا دعب ام تامهم نم اذه نأل
 لوقن انلز ام نحنف ،لاكشألا نم لكش يأب ةزغ نع ةفضلا لصف نكمي الو ،ليبقلا اذه
 لب ،سابع دومحم سيئرلا ةيعرش غلن ملو ةزغ عاطق مكحي يذلا وه يساسألا نوناقلا نإ
 ال ةيليئارسإ ةياعد وه »سامح« ةكرح نم فيوختلا لكو ،ىرخأ تايعرش كانه نإ انلق
  .]رشابم نيطسلف[ ).اهل ساسأ

*     *     * 
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 :ةيمالسإ ةلود ةماقإ الو ةيمالسالا ةعيرشلا ميكحت ديرت ال سامح :ةثلاثلا ةفقولا ـ

 راوح يف ينيطسلفلا يعيرشتلا سل]ا يف )سامح( نع بئانلا :يواتيبلا دماح لاق -
 ةيعجرلا نم ضعبلا فواخم امأ ( :م 2006 / 2 / 20 )' ةيندرألا ' دغلا( ةديرج يف هعم
 ةكرح انسل نحنف ،ةيقيقح ريغ فواخم ةأرملا ةيرح اهنمو تايرحلا دييقتو باجحلا ضرفو
 اهركفب ةفورعملا نيملسملا ناوخإلا ةعامج ربع يخيرات دادتما انل لب ،ةيئاغوغ ةكرح الو ةئشان
 ......فنعلا نم عون يأ الب ءاج ينيطسلفلا يراضحلا ثوروملا يف انريثأتو ،لدتعملا

 ئدابمب مازتلالا ىلع ناكمإلا ردق لمعنس اننكلو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا قبطن نل نحن
 .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب مالسإلا

 ـها )ايلاح ةعيرشلا قيبطت وأ ،ةيمالسإ ةلود ةماقإ يف اًدبأ ركفت ال سامح :لاقو

 انل نوحضوت له ـ :نايبلا ةلجم عم هالعأ روكذملا راوحلا يف قوزرم وبأ ىسوم لاق -
 »سامح« فقومو عاطقلا يف ةيمالسإلا ةلودلا لوح ةزغ ثادحأ دعب أشن يذلا سبللا
  ؟عوضوملا اذه نم يقيقحلا

 راطإ يف جردنت ،ةيبرغلا ةفضلا نع لزعمب ةزغ عاطق لبقتسم ةغايصب تاحيرصتلا لك(
 يتأت قايسلا اذه يفو ........... ،ةفضلا نع ةزغ لصف ىلإ لوصولا اهفده ةيليئارسإ ةطخ
 ىرخألا تاقطرهلاو ةيمالسإلا ةرامإلا وأ »ناتسسامح« يمس ام لوح ةيئاعدلا برحلا
  .ـها)ةحصلا نم اهل ساسأ ال يتلا

 ال ( :كيود زيزع ديدجلا يعيرشتلا سل]ا سيئر لاق - :23/2/2006 )زرتيور( -
 مدقن نلو انجمانرب يف دراو ريغ رمأ اذه .ةوقلاب ةعيرشلا قيبطتل ةينلا هيدل سامح ةكرح يف دحأ
 .) هلعف ىلع

 رهش نم ةيئاضفلا ةريزجلا ةانق هتثب يذلاو صاخ ءاقل جمانرب يف :لعشم دلاخ لاق -
 :زومت

 عم نكت مل انتلكشم :راصتخاب مهل انلق..برعلا نيلوئسملا عم يتالاصتا تيرجأ انأ (
 اهءانبو اهلمع قيعيو ةينيطسلفلا ةحاسلا قرتخي ناك ينمأ للخ عم انتلكشم ؛ص وأ س
 ةيمالسإ ةرامإ مهتن امك ال و نيتموكح الو نيتطلس ديرن ال............... ...يلخادلا
 اهل ليلد ال يتلا تاما�الا هذه يضافلا مالكلاب دصقأو .....يضافلا مالكلا اذه نم و
 ـها )



 

 )8( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 ةرامإ يأ ميقن نل ( :ةريزجلا ةانق هتلقن يمسر حيرصت يف ةيحلا ليلخ روتكدلا لاق -

 . )ةزغ يف ةيمالسإ

 تاباختنا ميظنت اهتين نع تثدحت يتلا ءابنألا سامح ةكرح تفن :سرب سارف – نامع ـ
 صاخ يفتاه ثيدح يف ،موهرب يزوف سامح مساب يمسرلا قطانلا دكأو .ةزغ يف ةيسائر
 نم اهئاضعأ عيمج ناك ةموكح تلكش سامحف ،ءابنألا هذهل قلطملاب ةحص ال' نأ ،سمأ
 يسايس جمانرب اهل ةمواقم ةينيطسلف ةكرح سامح ... ةيمالسإ ةرامإ ةماقإل عدت ملو ،ةكرحلا
 مالسإلا لثمت يهو ،لالقتسالاو ريرحتلا ىلع موقي مواقمو ،حالصإلاو رييغتلا ىلع موقي
 نالعإ ددصب سامح يف اننأ ىلع اًحيحص سيل يلاتلابو ،يطارقميدلا يراضحلا لدتعملا
 تايعرشلا ىدحإ لثمي سابع سيئرلا ( :موهرب فاضأو .....ةزغ يف ةيمالسإ ةرامإ
 مغر ،ةيعرشلا هذ� فرتعن نحنو ،عارتقالا قيدانص ربع مكحلا ىلإ تلصو يتلا ،ةينيطسلفلا
 )...هعم انتافالخ

 : ةينيطسلفلا ةيمالعإلا ةكبشلا – ةزغ -

 ةكرح ةين نع راثي ام ةلاقملا ةينطولا ةدحولا ةموكح سيئر ةينه ليعامسإ ىفن
 ىلع ةيركسعلا ا�رطيس دعب ةزغ عاطق يف ةيمالسإ ةرامإ ةماقإ )سامح( ةيمالسإلا ةمواقملا
 ةيفارغجلا ةينيطسلفلا يضارألا ةدحوب تباثلا ةكرحلا كسمت ىلع اًددشم ،ةينمألا ةزهجألا
 .ينيطسلفلا بعشلا ةنونيكو

 هتين مدع ىلع هيف هديكأتو م24/6/2007 خيراتب هباطخ يف ةينه باطخ رظناو
 .يمالسإ نايك مايقب

 عورشمل دعت ا�أ هدافم ةفيحصلا هترشن أبن ةيندنللا ةايحلا ةفيحص ىلع ركنت سامح ـ 
 !! هيوشت هنأب ربخلا فصتو ..تابوقعلا نوناق يق دودحلا قيبطت
 ةشقانم لوح رشن ام لك رحب دمحأ روتكدلا ةبانإلاب يعيرشتلا سل]ا سيئر ىفن هتهج نم
 "هيوشتلاو ةءاسإلل فدهي" رشن ام نإ لاقو ،سل]ا يف تابوقعلا نوناق
 ةماقإل ىعست ا�أب مالعإلا لئاسو ضعب هجورت ام سامح ةكرح تفن ةبسانم نم رثكأ يفو
 ساسأ ىلع موقي جمانرب تاذ ةينيطسلف ةكرح ا�إ سامح لوقتو ،ةزغ عاطق يف ةيمالسإ ةرامإ
 .ةمواقملا باطخ دامتعاو ،حالصإلاو رييغتلا

 بقرلا حلاص انيلع جرخ ... ةيليقلق يف سامح تادايق ضعب ليتغا امدعب هنأ بيرغلاو ـ
 مكحت ا�أل ترفك ةينطولا ةطلسلا نإ( :لوقيو نلعي سامح ةموكح دنع فاقوألا ةرازو ليكو



 

 )9( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 ميظعلا هللااب رفك كلذ نأب نورقيو نوفرعي مهف )!! رافكلل نيلاوم حتف دونجو هللا عرش ريغب
!! 

*     *     * 

 يمالسإلا بزحلا تاعورشم سنج نم ينطو عورشم سامح :ةعبارلا ةفقولا*
 تيمت لب عِّيمُت كلذلو ؛ازيمتم ايمالسإ اعورشم سيلو ،ةيلاموصلا مكاحملاو يقارعلا
  :ءاربلاو ءالولا ةديقع

 سلجملاب بئانلاو ةكرحلاب ىدايقلا ليودربلا حالص حضوأ / امس / ةزغ ـ
 حتفت نلو مل ( سامح نأ ىلع ةيرصملا عباسلا مويلا ةفيحصل تاحيرصت ىف يعيرشتلا
 ،"ةكرحلا ىدل تامرحملا نم اذهف ،ةيبرع فادهأ ةمجاهمل ةيجراخ رصانعل ا�اركسعم
 لخاد ا�امواقمو ا�ايلاعفو ا�اطاشن لك مكحت" ةحضاو ةسايس سامحل نأ ىلإ ًاريشم
 ثدحي امب سامحل ةقالع الو ،ضرألا ريرحت وه ةكرحلا مايق نم فدهلا نأل ،نيطسلف
 .) اهجراخ

 انتيولوأو انفده ينطو ررحت ةكرح الصأ نحن نكلو ( :لعشم دلاخ لاق -
 ىوقلا ةيقب عم بنج ىلإ ابنج ينطولا انعورشم داجيإو لالتحالا ةمواقم يه ةيساسألا
 ةيرحلا هل انبعش ،تملسأ شمو عمتجملا تملسأ هب انومهتي ام انفده سيلو ،ةينيطسلفلا
 ضرفن ال نيدلا يف هاركإ ال نيدتلا يفو ركفلاب ةيرحلا هلو عامتجالاب ةيرحلا هلو ةسايسلاب
 ةكبش :ردصملا .) دحأ ىلع ينيدلا وأ يركفلا وأ يعامتجالا انجمانرب الو انعورشم الو انركف
 .نينح

  :كلذل يلمعلا قيبطتلا ةلثمأ نمو 

 )سامحل اًديد� هربتعن تافرعل ديد� يأ ( :لعشم دلاخ لاق ـ

 2004 / 4 / 5 ......1425 / 2 / 15 :تالاكو ــ مويلا مالسإلا

 تافرع رساي سيئرلا ريبكلا زمرلاو دئاقلا ىعنت سامح ـ

 انبعش ريهامج ىلإ )سامح( ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرح ىعنت ىسألاو نزحلا غلابب 
 ريبكلا زمرلاو دئاقلا ةيمالسإلاو ةيبرعلا انتّمأ ريهامجو ينيطسلفلا



 

 )10( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 تافرع رساي سيئرلا

 ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا سيئر
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو

 ةسماخلا زهاني رمع نع 11/11/2004 سيمخلا مويلا حابص ةّينملا هتفاو يذلا
 عافدلاو اهلجأ نم لاضنلاو ةينيطسلفلا ةيضقلا ةمدخ يف اهّلج ىضق ،اًماع نيعبسلاو
 ةقحالملاو راصحلاو ىذألا نم ريثكلا اهليبس يف يقلو ،ةيلودلاو ةيميلقإلا ربانملا يف اهنع
 .ءانعلاو

 يف هقافرو هلهأو هيوذ مهلأو ،هنانج حيسف هنكسأو ً◌ةعساو ًةمحر رامع ابأ هللا محر
 نسحو ربصلا ليمج هرسأب ينيطسلفلا انبعشو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو حتف ةكرح
 .ءازعلا

 نوعجار هيلإ اّنإو هللا اّنإ....................

 ـه1425 ناضمر 28 سيمخلا 
 م2004 )ربمفون( يناثلا نيرشت 11 قفاوملا 

 ،"محل تيب" يف "سامح" ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرح لّثمم ،نايدرولا نسح خيشلا حرص ـ
 ةوخإلاب ةيخيراتو ةزيمم تاقالع اهطبرت هتكرح ّنأ ،سوسدملا نايبلا يف همسا ركذ درو يذلاو
  ،"محل تيب" ةنيدم يف نييحيسملا

 ىلع ةزرابو ةحضاو نييحيسملاو سامح نيب ةزيمملا ةقالعلا" :ّنأ نايدرولا خيشلا دّكأو
 اننوكراشي مهو م�اطاشنو م�ايلاعف نييحيسملا ةوخإلا كراشن ثيح ،داهشألا سوؤر
 محل تيب ةنيدم ةمدخ لجأ نم ةكرتشم تاقالع مهنيبو اننيب ناك لب ال ،اًضيأ انتاطاشن
 نييحيسم نيحشرم باختناب اهراصنأو سامح ءاضعأ ماق ثيح ،تاباختنالا لالخ ةصاخو
 نم سامح نم ءاضعأ باختناب نويحيسملا ماق لاحلا كلذكو ةيدلبلا ىلإ مهلوصو لجأ نم
 قافوو ةّوخأو ةّيحيرأ لكب ةيدلبلا راد ىلإ لوصولا يف ناقيرفلا حجنو ،هسفن فدهلا لجأ
 ."مائوو

 ةدحولا تيتفتل اًدهاج ىعسي هفلخ فقي نمو نايبلا ّنأ ىلإ نايدرولا خيشلا راشأو
 خيراتلا ربع "محل تيب" يف نويحيسملاو نوملسملا ا� عّتمتي يتلا ةيناسنإلاو ةينطولا
....................... 



 

 )11( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 دقل ،انيلع ام مهيلعو انل ام ،ةفيرشلا ةنطاوملا قوقح نم مهل محل تيب يف نييحيسملا انناوخإف
 ............... ،انمدق امك ىحرجلاو ءادهشلا اومّدق

 لب اينيد افالخ سيل ليئارسإ عم فالخلا نأ ةيناطيربلا نايدراغلل لعشم دلاخ حرص ـ
 .يسايس فالخ وه

 مدهملا هتيب رازو هتميخ يف يفاذقلا اهلالخ يقتلا ايبيلل ةريصق ةرايز يهني سامح دفو ـ
 م25/3/2006

 )ينيطسلفلا بعشلا بناج يلإ فقت ةمألا نأ اننئمطي ائفد اندجو( :لعشم 

 دلاخ سامح ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرحل يسايسلا بتكملا سيئر ي�أ :ب ق ـ ندنل
 ديقعلا يبيللا ميعزلا اهلالخ ىقتلا ايبيل يلإ ةريصق ةرايز سيمخلا ءاسم هل قفارملا دفولاو لعشم
 .................... يفاذقلا رمعم

 ةكرحل يسايسلا بتكملا سيئر نم لك نم نوكتيو ايبيل يلإ سيمخلا رجف دفولا لصوو
 وضع يلإ ةفاضإلاب قوزرم وبأ يسوم روتكدلا هبئانو لعشم دلاخ سامح ةيمالسإلا ةمواقملا
 ةدايقلا يف ناوضع امهو رصن دمحمو ديعس رينم نم الكو قشرلا تزع يسايسلا بتكملا
 .ةكرحلل ةيسايسلا

 نأشلا يف هعم انرواشتو يفاذقلا رمعم دئاقلا خألا ءاقلب انفرشت :لعشم لاقو
  .....................ينيطسلفلا

 تيوكلا ةلود ريمأ ةافوب ءازعلا مدقي سامح ةكرح نم دفو :يفحص ربخ ـ

 )سامح( ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرحل يسايسلا بتكملا سيئر لعشم دلاخ دها]ا خألا ماق
 هل روفغملا اهريمأ ةافوب ءازعلا بجاو ميدقتو تيوكلا ةلود ةرايزب ةكرحلا نم دفو سأر ىلع
 خيشلا ّومس تيوكلا ةلود ريمأل يزاعتلا مدق ثيح ،حابصلا دمحألا رباج خيشلا )هللا نذإب(
 ددع بناج ىلإ حابصلا دمحألا حابص خيشلا ءارزولا سلجم سيئرو حابصلا هللا دبعلا دعس
 .نييتيوكلا نيلوؤسملا نم

 ،ميلألا باصملا اذ� ءازعلا تيوكلا ةلود يف انءاقشأ رطاشن ذإ سامح ةكرح يف اننإ
 ةليلج فقاومو ءاضيب ٍدايأ نم هللا همحر حابصلا دمحألا رباج ريمألا ّومسل ناك ام ركذتسنل



 

 )12( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 ِبناج ىلإ هفوقوو ،نيطسلف ةيضق اهتمدقم يفو ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألا اياضق ةمدخ يف
 .هلاضنو هدومص معدو ينيطسلفلا انبعش قوقح

 ينيطسلفلا بعشلل باصم وه هدقف يف باصملا نأ ربتعن ذإ سامح ةكرح يف اننإو
 ّنمي نأو ،هتانج حيسف هنكسيو ،هتمحر عساوب ريبكلا ديقفلا دمغتي نأ هللا لأسنل ،كلذـك
  .....ناولسلاو ربصلاب يتيوكلا بعشلاو ةيتيوكلا ةدايـقلا ىلـع

  نوعجار هيلإ اّنإو هللا اّنإ 

 يمالعإلا بتكملا
 ـه1426 ةجحلا وذ 19 سيمخلا
 م2006 )رياني( يناث نوناك 19 قفاوملا

 
*     *     * 

 سيلو )نيينطولا ديحوت ( ةينطولا ةدحولا قيقحتل ىعست سامح :ةسماخلا ةفقولا*
  :نيلسرملا ديحوت

 ةينطولا ةدحولا نإ :يقاقشلا يحتف داهشتسا يركذ يف اهل نايب يف سامح تلاق ـ
 ةكبش[... ةعنقملا ةجحلاو راوحلاب انتافالخ لحو انتيضق لوح فافتلالا وه امك انفده
 .]ةيرابخإلا مويلا نيطسلف

 نم ليئارسإ هنع تجرفأ يذلا كيودلا زيزع ينيطسلفلا يعيرشتلا سل]ا سيئر لاق ـ
 ةماه ارومأ هتبعج يف نإ ( :يضاملا ءاثالثلا ةفضلا لامش مركلوط ةنيدم برق ميراده نجس
 ةدحولا هاجتاب عفدلا يهو ةيساسأ ةيضق لجأ نم ينيطسلفلا ناملربلا ليعفت ةداعإ اهسأر ىلع
  ) ،ةينطولا

 ،يفحص نايب يف ةزغ يف ةينيطسلفلا ءارزولا ةسائر تبرعأ - رابخألل رادم – ةزغ ـ
 بحاص يعيرشتلا سل]ا ىلع )ةعدبلا( ةموكحلا هذه ضرع ضفر ىلع سيئرلا رارصإ
 نأ ىلع ًةددشم ،اهلمع ةسراممل ةمزاللا ةيعرشلا ةينيطسلف ةموكح يأ حنم يف ةيحالصلا
 ةينيطسلفلا رابخألا ةكبش[ .نوناقلا ماكحأ بجومب اهلمع سرامتس ةينطولا ةدحولا ةموكح
 .]رادم



 

 )13( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 ىلع م23/3/2008 قفاوملا دحألا مويلا اذه رهظ سامحو حتف يتكرح تعقو -

 يلع ينميلا سيئرلا اهاعر يتلا ،ةينيطسلفلا ةينطولا ةحلاصملل ةينميلا ةردابملا راطإ يف قافتا
 سيئرلا ةياعرب ناتكرحلا هيلع تعقو يذلا ىلع ءاعنص نالعإ قافتا صنيو.حلاص هللا دبع
 ىلع صني امك ،ةطلسو بعشو ضرأ ينيطسلفلا نطولا ةدحو ىلع ديكأتلا ىلع ينميلا
 ةزغ عاطق ريهطت لبق هيلع تناك ام ىلع عاضوألا ةدوع نأشب نيتكرحلا نيب راوحلا فانئتسا
 .]نآلا نيطسلف[ .ةينطولا ةدحولا ةموكح اهيف امب

 : نزام وبأو سامح ءاقل لوح ـ

 سيئر لعشم دلاخ خألا ةسائرب سامح ةكرح نم دفو نيب تاثداحم ةلوج تدقع 
 كلذو .سابع دومحم ديسلا ةسائرب ةينيطسلفلا ةطلسلا دفوو ةكرحلل يسايسلا بتكملا
 سابع دومحم ينيطسلفلا سيئرلا فرش ىلع سامح ةكرح هتماقأ يذلا ءاشعلا لفح لالخ
 .)ويلوي( زومت 7 سيمخلا موي ءاسم هل قفارملا دفولاو

 .ةينيطسلفلا ةينطولا ةدحولا زيزعت ةيمهأ ىلع ءاقللا لالخ سامح تدكأ دقو

 يمالعإلا بتكملا
 ـه1426 ةرخآلا ىدامج 2 ةعمجلا
 م2005 )ويلوي( زومت 8 قفاوملا

 :هضعب مدقت تاباختنالا ةرتف يف ماسقلا بئاتك نع ردص نايب ( ـ

 ينطو بجاو تاباختنالا ةيامح

 ةيعيرشتلا تاباختنالا دقعب ةينطولا ةدارإلاو ضيرعلا ينيطسلفلا قفاوتلا اذه ثودح دعب
  ....................... ررقملا اهدعوم يف

 زكارملا ىلع ءادتعالا وأ بيرختلا لواحت ةهج وأ صخش يأ نأ ربتعن ـ
 نع جراخو روجأم انئاخ هنأ رابتعا ىلع هعم لماعتنس اننإف هيلع ءانبو .................
  ينطولا فصلا

 :طبارملا انبعش ءانبأ اي



 

 )14( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 يف ةكراشم عسوأ ىلإ ةيميظنتلا مكتاهجوتو مكتاءامتنا فالتخا ىلع مكوعدن ذإ نحنو

 ةينطولا ةدحولاب كسمتلاب اًعيمج مكدشانن اننإف ............... ,يطارقميدلا سرعلا اذه
 ........................................ ,ةيباختنالا ةياعدلا ىمح يف اهقحس مدعو

 انبعش ةريسمل نامألا مامص ةينطولا ةدحولا ىقبتل

 ـها )مكقافرو مكيدهاجمو مكتوخإ

*     *    * 

 يف امب يداهجلا يفلسلا رايتلا جهنم نأ دحأ لك ملعيل ةيافك هب انلثم يذلا اذه يفو
  .. انيقي سامح جهنم ريغ وه ةدعاقلا كلذ

 نيذلا يناوخإ هب فرعأ حيرص موقلل مالكب الإ ؛اذه متخأ نأ يل بيطي الف كلذ عمو
 لوقلا حيرصبو مهسفنأ مه موقلا نأ ؛نوبحي ام ا� نونظيو سامح ىلإ نوفطلتي نولازي ال
 .. اجهنم انجهنم نوضتري الو ،انع مهسفنأ نوزيمي

 ؟ جرح وأ ددرت نود نولعفي املثم لعفن نأ انل نآ لهف

 – ماعلا نمألا زاهج ( سامح تاروشنم نمض ةرشنك ةعوبطم ا�دجو ةقيثو هذهف •
 قراوفلا( ) يكرحلا و يركفلا نمألا قيرط ىلع تاملك( ناونع تحت ) ةيعوتلا و ةئبعتلا ةرئاد
 يف باطخلا ناكو ؛اهتجهل نم رهاظ وه امك سامحل ةزيحتم يهو ) ةدعاقلاو سامح نيب
  .. )1( ) ا�زهجأ رصانعو سامح دونجو نيملسملا ناوخإلا( ىلإ اهجوم اهعلطم

  :اهنم ةرصتخم تافطتقم هذهو

 نود سملي - سامحو ةدعاقلا يأ -نيفرطلا الكل يداهجلا طخلا ةعيبطل رظانلا (
 هتيفارغجو عارصلا عبرمو كرحتلا ةعيبطو قلطنملا سسأب لثمتت ةريبك قراوف دهج يأل ةجاح
 .خلإ ..ودعلا صوخشو

 
 )ةيجيتارتسإلاو ركفلا يف ىربك تانيابت ..ةدعاقلاو سامح( : ناونع تحت تنرتنالا ىلع ترشن دقو )1(
 نم يردأ الف ؛ سامح دونجو ناوخإلل اباطخ اهعلطم يف ةروكذملا ةمدقملا نود نكل ؛ يدعسلا داهجل
 !! مهنم رخآلا نع اهلقن



 

 )15( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 ـ:،فالتخالا طاقن زربأ نم اوركذ مث

 نيملسملا ناوخإلا ةحنجأ نم حانج( يه اهقاثيم نم ةيناثلا ةداملا بسحب سامح ةكرح ـ
 رصعلا يف ةيمالسإلا تاكرحلا ىربك يهو ،يملاع ميظنت نيملسملا ناوخإلا ةكرحو ،)نيطسلفب
 ! يداهج خيرات هل ميدق ميظنت وهو ،ثيدحلا

 يف ةحاسلا ىلع ةمئاقلا ةيركفلا تارايتلا نم يأب اطبترم سيلف ةدعاقلا ميظنت امأ 
 يف نيدها]ا يديأ ىلع يتييفوسلا داحتالا ةميزه دعب اثيدح أشن ميظنت وهو ،ثيدحلا رصعلا
 ."يداهجلا يفلسلا ركفلا ةسردم" ىمست نوكتلا ةديدج ةسردم ركف ىنبتيو ناتسناغفأ

 لكايه يف ةرشابملا ةكراشملا لالخ نم رييغتلاو ةيسايسلا ةكراشملاب سامح ةكرح نمؤت ـ
 روصت قفو تاموكحلاو ةيباينلا سلا]ا لوخدو باختنالاو حيشرتلا ربع ا�اسسؤمو ةلودلا
  ،حالصإلا يف ةرظنو يعرش

 "ةيرفك" اهفصوب ةيباينلا سلا]ا لوخدل مرحملا يهقفلا يأرلا ىنبتيف ةدعاقلا ميظنت امأ
 اهربتعي يتلا ةيطارقميدلا روص ىدحإ اهفصوب اهليكشتو تاموكحلا يف لوخدلا زيجي الو
 .اهعم لماعتلا زوجي ال "ةيرفك" لكايه ميظنتلا

 عارصلا جارخإ ضفرت يهف ،ينويهصلا ودعلا عم عارصلا ةيفارغجب سامح ةكرح نمؤت ـ
 .)ةيركسعو ةيعقاوو ةيميظنتو ةيكيتكت( ةدع لماوعل نيطسلف عبرم جراخ

 نمؤي الو ةدع ةيبرغو ةيبرع لود لخاد ةحوتفم تاهبج ةدع هيدلف ةدعاقلا ميظنت امأ 
 .عارصلل يفارغجلا ديدحتلاب

 لئاسم يف اهسفن لخدت الو يركفلا اهجهنم يف !!يريفكتلا جهنملا سامح ىنبتت ال ـ
 لودلا عيمج عم ةيباجيإ تاقالع ءانبل ىعستو تاموكحلا وأ ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمظنألا ريفكت
 ،قحلاو لدعلا سسأ ىلع مئاقلا لدابتملا مارتحالا ةدعاق ىلع

 عاد نم ىري الو تاموكحلاو ةمكاحلا ةمظنألا ريفكت جهنم ةدعاقلا ميظنت ىنبتي اميف 
 ةهجو نم ةيعقاوو ةيعرش ميظنتلا اهاري تارابتعال ةمئاقلا ةمظنألا عم ةيباجيإ تاقالع ءانبل
 .هرظن



 

 )16( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 ،ةمظنألا رييغتل ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاعمت]ا يف فنعلا مادختسا أدبم سامح ضفرت ـ

 وه امك( سامح نمؤت اذل ،"هللا قحب الإ" ناك رربم يأ تحت ملسملا مدلا ةقارإ ةمرحب ىرتو
 .ةطلسلل يملسلا رييغتلاب )ناوخإلا ةعامج لاح

 تاموكحلاو ةمظنألا قحب لتقلاو فنعلا مادختسا هل زيجي ايأر ىنبتيف ةدعاقلا ميظنت امأ 
 ةيملس ريغ لئاسو ربع رييغتلاب ميظنتلا نمؤيو "ةيرفك ةمظنأ" اهفصوب !! اهيف نيلماعلاو
 ال ميظنتلا( دصق ريغ نع نيلوتقملا نييندملا قحب اياونلا ىلع ثعبلاو "سرتتلا" هقفب ذخأيو
 .)ادصق اهلتق زاوجب يتفي الو ةيمالسإلاو ةيبرعلا بوعشلا رفكي

 ىرت ةدعاقلاف ،ا�وعش نيبو "مكح تارادإك ةمكاحلا ةمظنألا" نيب ةدعاقلا قرفت ال ـ
 يناطيربلا بعشلا وأ ةيكيرمألا ةرادإلاو الثم يكيرمألا بعشلا نيب فالتخا وأ فالخ الأ
 .كئلوأ لتق زاوج نع لصفني ال ءالؤه لتقف اذل ؛ةموكحلاو الثم

 تارادإلاو ةمكاحلا ةطلسلا صوخش نيب اهئادعأل ا�رظن يف سامح ةكرح قرفت اميف 
 .............. ا�وعش نيبو

 ليبس يف مدختستو ،بصتغملا عم اهعارص ةرادإ يف ةيعقاولا ةوقلا نازيمب سامح نمؤت ـ
 ناكملاو نامزلا يف اهداتعو ا�اودأ ةيدودحمو اهتنونيك ىلع ظافحلل ةحاتملا ا�اناكمإ لك كلذ
 ةدناسم تافلاحت ةماقإ نم اسأب ىرت الف ،اهريس تاوطخ كلذ ىلع ًءانب عضتو نيبسانملا
 .)يقيدص يودع ودع( بصاغلا ودعلا عم نزاوتلا نم عون قيقحت ليبس يف كانهو انه

 ركلا ةبسح نمض ةماه ةلالد يأ ودعلا عم ةوقلا نيابت يف ىري الف ةدعاقلا ميظنت امأ 
 ميظنتلا دنع ريض الف ،رصنلاب يونعملا ينيدلا لماعلا ىلع يلكلا هبش هدامتعال رظنلاب رفلاو
 ميظنتلا ىري الو ،ريسافتو دعاوق ةدع نم اقالطنا ةدحاو ةعفد تاهبج ةدع حتف نم انه
 .)يقيدص يودع ودع( ةدعاق مادختسا نم ةدئاف وأ ةحلم ةرورض

 جهنم نع حوضو لكبو ةحارص مهجهنم نوزيمي مهف موقلا مالك نم هتفطتقا ام اذه
 نيدها]ا م�اوخإل ةرصن !؟ اضيأ كلذ لعف نم اوجرحتي ال نأ انناوخإل نآ لهف ؛ةدعاقلا
  .. مويلا ةزغ يف !! ةدعاق م�أ ةمهتب !! نونجسُيو نوبرضُيو نودراطي نيذلا نيدحوملا
 

 : ةيناثلا ةقيثولا امأ •



 

 )17( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 ةفيحص عم راوح يف سامح يتفمب فصويو ) لطسألا سنوي ( مالك نم تافطتقم يهف

 دحأو سامح ةكرح يف ايتفلا تايعجرم دحأ وهو ،ةزغ يف سامح مساب ةقطانلا ةيمويلا نيطسلف
 : ينادلاو يصاقلا ا�ذك فرعي ،ةجف ام�و ،اجوهأ امالك يوحت ؛يعيرشتلا سل]ا يف ا�اون

 !!ريفكتلاو لتقلا ىواتف رادصإ يف عسوتي ةدعاقلا ميظنت نأ ( :لطسألا اذه هلاق اممف
 سامح ةكرح سكعب !! ةرجهلاو ريفكتلا ركف وأ يفلسلا ركفلا ىلإ برقأ نوكي كلذب وهو
 ).لادتعالاو ةيطسولا جهنم دمتعت يتلا

 رابتعا نم سامح قلطنت امنيب !! عمت]ا ريفكت نم قلطنت ةدعاقلا نأ ( :لطسألا معزو
 لوصولا نع نوعروتي ال ةدعاقلا رصانع نأ هيلع بترتي وهو ،ًاملسم ًاعمتجم عمت]ا
 ًاقبط كلذ ىلع ةبترتملا جئاتنلاو ،ةمدختسملا لئاسولا ةسارد نع رظنلا ضغب !! مهفادهأل
 . )هردصت يذلا ماعلا مكحلل

 نمؤي ةدعاقلا ميظنت نأ ةدعاقلاو سامح نيب قورفلا زربأ نم نأ ( :لطسألا معزو
 وه يلاتلابو ،يداهجلا هلمع رمثتسي هل يسايس ميظنت ىلع دامتعالا نود يداهجلا لمعلاب
 ةكرح سامح ةكرح نأ نيح يف ،هفادهأ فقس كلذب يهنيل !! طقف لتقيو مقتنيل دهاجي
 يف يداهجلا لمعلا رمثتست يهو ،اهبعش نعو اهنع عفادي يركسع حانج اهل ةيسايس
 اذه حجن نإف ،يملسلا رييغتلا امنإ ساسألا وه سيل داهجلا نإف يلاتلابو ،ةيسايس تاراصتنا
 .)ةسكاعملا ةلاحلا يف ةرورض نوكي ةوقلا مادختسا نإف الإو ،ا� ناك رييغتلا
 ةكرح يف امأ !! ةدعاقلا ميظنت يف ةقدب رارقلا عنصي فيك يردأ تسل ( :لطسألا لاقو
 ،ةكرحلا دعاوق رغصأ اهيف كراشت ىربكلا تايسايسلا نأ ىنعمب ،يعامج يروش رارقلاف سامح
 سلجمو ةيسايسلا ةدايقلاك ،رارقلا ةعانصل ةقيضلا رئاودلاب اهيف ىفتكي ىرغصلا اياضقلاو
  ـها.)ةينمألا فورظلل ًاعبت رغصم ىروش سلجم انايحأ ىتح وأ ماعلا ىروشلا

 يفلسلا رايتلاو ةدعاقلا جهنم نم نوؤربتيو حوضو لكب مهجهنم نوزيمي مه نذأ
 .. بذكو ةحاقو لكب هنومجاهيو امومع يداهجلا

*     *     * 

 اورباصو لخادلا يف انناوخإ ََربَص نإ ةريثك دئاوف هل لوقن ؟ نآلا اذه ةدئاف امف ليق نإف
 ..سامح عم مادصلا بّنجت يف اوحجنو



 

 )18( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 ةفرحنملا ةيارلا نع اهزييمتو اهراهظإو ا�رصنو ةدحوملا ةيارلا معد :هزربأو كلذ مهأ نمو

 ) ِبِّيَّطلا َنِم َثيِبَْخلا ُهَّللا َزيِمَيِل( ةهّوشملاو

 ،ءورقملاو عومسملا مهمالك يف كلذ اولعفي نأ ناكم لك يف انناوخإ ىلع بجاولاف
 اوطيلو اهرمأ اوسانتيلو مهداهجو مهجهنم نعو مهنع تضرعأ دق يتلا سامح نع اوضرعيف
 .. اهتحفص

 ؛ةزيمتم ةيقن ءاضيب ديحوتلا ةيار نوعفري نيذلا نيدها]ا انلعو ةحارص اورصنيلو 
 .. ا�رصنو اهلوح فافتلالا ىلإ بابشلا اوعديلو

 سدقملا تيبلو ديحوتل ةيارل ةرصن ةلحرملا هذه يف هب نوموقي ام مظعأ نم اذهف 
  .. نيطسلفو

 )ٌميِلَع ٌعيِمَسَل َهَّللا َّنِإَو ٍةَنِّـيَـب ْنَع َّيَح ْنَم َىيَْحيَو ٍةَنِّـيَـب ْنَع َكَلَه ْنَم َكِلْهَـيِل(

 يسدقملا دمحم وبأ بتكو
 1430 بجر ةرغ
 ىفطصملا ةرجه نم
 مالسلاو ةالصلا هيلع

 

 رظنأل ةزغ يف انناوخإ ضعب ىلإ اهلاسرإب تممهو تاملكلا هذه ةباتك تي�أ امدنع * 
 ،يتلاسر لسرأ نأ لبق ةلاسرلا هذه يل لسرأ دق مهضعب تدجو ؛تاظحالم نم مهدنع له
 هذه هلجأ نم تبتك يذلا رمألا ةيمهأب فيرعتلل انه اهنم تارقف قفرأ نأ تببحأف
 نيدها]ا ءاطخأل اعبتت رمألا سيلو ،م�وجش يه ينوجشو مهمه وه يمه نأو ،تاملكلا
 .. نتفلا ةراثإو نظلا ةءاسإ الإ مهل مه ال نمم اندنع ىقمحلا ضعب هنظي امك

  :ةلاسرلا

  هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمحلا(

 ) دمحم يبأ ( لاضفملا لضافلا بيبحلا انخيش

  هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا 



 

 )19( داهجلاو ديحوتلا ربنم

 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 بيبحلا انخيش 

 هاعرو هللا هظفح ) ىفطصم ديزيلا ابأ ( دئاقلا خيشلا ةبوجأ يف يهابتنإ تفل دقل  
 يدهاجم ىتح نيطسلف يف نيقداصلا نيدهاجملا ديؤن( :هلوق ةريزجلا ةانق ةبوجأ ىلع
 جهنمو دحاو ركف ىلع مهو نحنو انناوخإ مهو ،مهمعدنو مهديؤن نحنف ،سامح
 ! )دحاو

 اودهاش نيذلا ) يئاقدصأو يئالمز ( مامأ ديدشلا جرحلاب اهنيح ترعش دقلو
 فقومو يفقوم نوفرعي ) ءالمزلا ( مbأ ةصاخبو ةريزجلا ةشاش ىلع يفاحصلا عطقملا
 ريبك يدايق نم فقوملا اذه نع ينولأس امدنعو ... سامح نم )ةيداهجلا ةيفلسلا(
 سيل اذه :مهل تلقو مهبيجأ فيك فرعا مل ةيملاعلا ةيداهجلا ةيفلسلا داهجلا ةدعاقب
 ) ديزيلا وبأ ( خيشلا نوكي دقو ،ةيملاعلا ةيداهجلا ةيفلسلا الو داهجلا ةدعاق فقوم
 هللاو أطخأف دهتجا دق نوكي دق وأ هملعن ال ائيش دارأ دق ... اعبط انم لضفأ وهو
 . ملعاو ىلعأ

 يناوخإلا انمو يفلسلا ( انمف ،فقوم انم لكل ءالمزك اننيب راوحلا ذخأ امدنعو
 وبأ ( نم ربكا الو ملعأب متسل مكنأب اولاقو ) ناوخإلا ( ينمجاه ) كلذ ريغ انمو
 نأب :مهل تلق اهنيحو !! جهنملا يف ءاكرشك انب رقا دق ديزيلا وبأ وهاهو ) ديزيلا
 ىلإ بهذن ايهف ،ءارغلا ةعيرشلا ماكحأ وه ديزيلا وبأ نيبو مكنيبو اننيب لصيفلا
 جراخ لتقلاو ،ةعيرشلا ليطعت ( نورقي له ) ةنسلاو باتكلا يأ ( امهلأسنو ةعيرشلا
 ( نم يسايسلاو يلاملا مكمعد يقلتو مكفلاحت لهو ،..... ،ةيمالسإلا ةكمحملا راطإ
 ةالصلا هيلع يبنلا ءاسنل نوئيسيو ماركلا ةباحصلا نوبسي نيذلا ) ةعيشلا ضفاورلا
 هرقت اذه له .. هللا هنعل يسوجملا ةؤلؤل يبأب نودجميو ةعتملا جاوز نوحيبيو مالسلاو
 ىلع ةجح انأ تسلف ،ةنسلاو باتكلا مامأ ديزيلا وبأو متناو انأف !!؟؟ ةعيرشلا
 ،ةعيرشلا مامأ انعيمجف ،ضعب ىلع ةجح انسلو انيلع ةجح ديزيلا وبا سيلو ةدعاقلا
 .. كلاه الإ اهنع غيزي ال اننيب ءاضيبلا ةجحملا يه ةعيرشلاف

 ةيفلسلا تلجلج ةعامج ( سامح ركذ نم ) ديزيلا وبأ ( دصق اذإ امأ
 رخآ رمأ اذهف )مهنع ةقشنملا

 ال هللاو اذهف ) نيتوبو ملسم ليونم بألاو ابابلاو رتراك سامح ( دصق اذإ امأ
 ) كئلوأ ىلع ينثي نم داهجلا ةدعاق ( سيلو ... زوجي
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 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 يأر

 ةنسلا لهأ نمو نيدهاجملا نم ) سامح ( مbأ :لاق ول ةمكحلا نم ناك دقل
 ال ةموكح يف مهكارتشاو يضرألا ناملربلا لوخدب مهداهتجا يف اوأطخأ مهنكلو(
 مهلوخدل مهضراعن اننكلو ) ةنس لهأك م~ بحرن نحنو ،ةعيرشلا قيبطت نم نكمتت
 ) ةيضفارلا ناريإ عم مbواعتو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت مهليطعتو ةيكرشلا سلاجملا
 ........ اهريغو

 تايدتنملا ربع ا~ اوفاطو باطخلا نم مهنع ةقباسلا تاملكلا اوذخا سامح بابش
 !!! انتمجاهمل

 هللاو اهنكلو ) ريبكلا ديزيلا ابأ ( حصاني نأ ) ريغصلا ( انأ يلثم سيلف ملعللو 
 ميوقلا انجهنم ىلع ةريغلا

 ؟ دمحم وبأ اي رمألا اذه ىرت فيكف

 يف نيدهاجملاو بابشلاو نابلاطلاو داهجلا ةدعاق رصني نأ لجو زع ىلوملا الئاس
 ضرألا هذه ىلع ناكم لك

 ءوسو رش لك نم يبر هظفحأو ديزيلا ابأ دئاقلا انخيش ظفحأ مهللا

 يمرلا ددسو هتبث مهللا

 تدعو يذلا كرصن مهللا

 نيملاعلا بر هللا دمحلا نأ اناوعد رخآو

 هللا ىلإ ريقفلا مكوخأ
.......................... 

 ةزغ

 : ربنملا تالسارم ربع اضيأ لاؤسلا اذه ينءاج مث
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 دحاو جهنم ىلع انسل سامحو نحن

 
 مكيلا هللا نسحا انخيش هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا يسدقملا دمحم يبا ىلا

 تيغاوطب رفكلاو ناميالا ىرع قثوا يف ا~راغمو ضرالا قراشم يف متحص املاطل
 ةيمكاحلا ديحوت ينعا نيدلا لصا يف سامح ةكرح لالض مكيلع ىفخيال امكو مكحلا
 سفن ىلع مهاياو نحنو انناوخا سامح نا ديزيلا وبا خالا مالكب مكتليضف يار امف
 ؟راهنلاو ليللا يف كل يعادلا رابلا كذيملت نيروجام انوتفا جهنملاو ركفلا

  رجاهملا دمحم وبا 

  

 

 
 داهجلاو ديحوتلا ربنم

* * * 
http://www.tawhed.ws 
http://www.almaqdese.net 
http://www.alsunnah.info 
http://www.abu-qatada.com 
http://www.mtj.tw 

 
 

 
 


