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 حاخا إنى انًذٌُت أيس 55552وصىل 

 

بعد إٔ َٔ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ فسٜط١ اؿر بًؼ عدد اؿذاز ايرٜٔ ٚصًٛا إىل َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ أَظ األٍٚ قادَني َٔ َه١ املهس١َ 

ٚبٝٓت اإلسصا١ٝ٥ إٔ عدد اؿذاز  .سادا ٚساد١، ٚذيو ٚفل اإلسصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ يف املٓطك١ 25523

ٖـ، 1435ايّٝٛ، َٔ سر ايعاّ املاضٞ سادا ٚساد١ َكاز١ْ َع املتبكني يٓفظ  130447املتبكني يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ست٢ ايبازس١ األٚىل بًؼ 

ٚأٚضشت ٚسد٠ اإلسصا٤ ٚايتكازٜس باملؤضط١ إٔ َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ  .سادا ٚساد١ 117428ٚعددِٖ 

اتِٗ َٔ َٔ ضٝٛف ايسمحٔ، إضاف١ إىل سذاز ايرب ايرٜٔ قدَٛا بطٝاز 25293سادا، فُٝا قدّ عٔ طسٜل اهلذس٠  163املٓٛز٠ اضتكبٌ 

 .سادا ٚساد١ 159399سادا ٚساد١، يف سني بًؼ فُٛع اؿذاز ايكادَني ست٢ أَظ األٍٚ  67ايدٍٚ اجملاٚز٠، سٝح بًؼ عددِٖ 

سادا ٚساد١، فُٝا بًؼ اجملُٛع ايهًٞ يًُػادزٜٔ ست٢ تازخي٘  11898ٚأفادت اإلسصا١ٝ٥ إٔ سسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ بًػت أَظ األٍٚ 

 .سادا ٚساد١ ١17954 إٔ أنجس اؾٓطٝات املٛدٛد٠ َِٓٗ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ِٖ َٔ سذاز َصس ٚعددِٖ َطافسا، َٛضش 28939
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 أنف حاج وحاخت نهًذٌُت انًُىرة 52وصىل 
 

 املٓٛز٠ املد١ٜٓ -ٚاع

 

ّٔ اهلل  523أيفًا ٚ  25ٚصٌ  عًِٝٗ بأدا٤ فسٜط١ اؿر . سادًا ٚساد١ إىل َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ قادَني َٔ َه١ املهس١َ بعد إٔ َ

سادًا،  163ٚأٚضشت ٚسد٠ اإلسصا٤ ٚايتكازٜس باملؤضط١ إٔ َطاز األَري قُد بٔ عبد ايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكبٌ 

َٔ ضٝٛف ايسمحٔ، إضاف١ إىل سذاز ايرب ايرٜٔ قدَٛا بطٝازاتِٗ َٔ ايدٍٚ اجملاٚز٠ سٝح  25293فُٝا قدّ عٔ طسٜل اهلذس٠ 

ٚأفادت اإلسصا١ٝ٥ إٔ سسن١  .سادًا ٚساد١ 159399سادا ٚساد١، بُٝٓا بًؼ فُٛع اؿذاز ايكادَني ست٢ أَظ  67دِٖ بًؼ عد

َطافسا، َٛضش١ً  28939سادًا ٚساد١، فُٝا بًؼ اجملُٛع ايهًٞ يًُػادزٜٔ ست٢ تازخي٘  11898املػادز٠ اي١َٝٛٝ بًػت أَظ األٍٚ 

 .سادا ٚساد١ 17954د١ٜٓ املٓٛز٠ ِٖ َٔ سذاز همٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ بٛاقع إٔ أنجس اؾٓطٝات املٛدٛد٠ َِٓٗ يف امل
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 أنف حاج وحاخت 55انًذٌُت انًُىرة حسخقبم أيس 

 

ّٔ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ فسٜط١   َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠، أَظ، بًؼ عدد اؿذاز ايرٜٔ ٚصًٛا إىل قادَني َٔ َه١ املهس١َ بعد إٔ َ

 .ٚساد١، ٚذيو ٚفل اإلسصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ يف املٓطك١ساًدا  25523اؿر 

سادا،  163ٚأٚضشت ٚسد٠ اإلسصا٤ ٚايتكازٜس يف املؤضط١ إٔ َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكبٌ 

سذاز ايرب ايرٜٔ قدَٛا بطٝازاتِٗ َٔ ايدٍٚ اجملاٚز٠; سٝح َٔ ضٝٛف ايسمحٔ، إضاف١ إىل  25293فُٝا قدّ عٔ طسٜل اهلذس٠ 

 .سادًا ٚساد١ 159399سادا ٚساد١، يف سني بًؼ فُٛع اؿذاز ايكادَني ست٢ أَظ  67بًؼ عددِٖ 

سادًا ٚساد١، فُٝا بًؼ اجملُٛع ايهًٞ يًُػادزٜٔ ست٢  11898ٚأفادت اإلسصا١ٝ٥ إٔ سسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ بًػت أَظ 

َطافسا، َٛضش١ً إٔ أنجس اؾٓطٝات املٛدٛد٠ َِٓٗ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ِٖ َٔ سذاز همٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ  89392 تازخي٘

سادا  130447ٚبٝٓت اإلسصا١ٝ٥ إٔ عدد اؿذاز املتبكني يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ست٢ َطا٤ أَظ بًؼ  .سادا ٚساد١ 17954ٚعددِٖ 

 .سادا ٚساد١ 117428ايعاّ املاضٞ، ٚعددِٖ ٚساد١ َكاز١ْ َع املتبكني يٓفظ ايّٝٛ، َٔ سر 
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حعٍذ يبهغا يانٍا كبٍرا نحاخت أردٍَت« يٍذاًَ»أياَت   

 
 

 03/10/2015ايطبت  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -سطني غتاٚز 

اضتطاع َساقب َٝداْٞ َٔ ؾإ املتابع١ ٚاملساقب١ ايتابع يفسع ٚشاز٠ اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ إٔ ٜعٝد ايبط١ُ ؿاد١ َٔ اؾٓط١ٝ 

ٗد يف ايبشح عٔ صاسبتٗا جيت ٚبدأ أزدْٞ، دٜٓاز ٠٢٢٢األزد١ْٝ. ٚتػري ايتفاصٌٝ إىل إٔ املساقب عجس ع٢ً سكٝب١ صػري٠ بٗا َبًؼ 

طًُٗا هلا يف َكس ايطهٔ. ٚنإ املساقب ٜتابع ٚصٍٛ اؿذاز ٚإضهاِْٗ يف ايفٓادم ضُٔ َٓطكت٘ املهًف بٗا يف يٝصٌ إيٝٗا ٜٚ

املٓطك١ املسنص١ٜ ايػُاي١ٝ َٔ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚعجس ع٢ً اؿكٝب١ ٚمل ٜهٔ بٗا أٟ اضِ أٚ عٓٛإ ٜدٍ ع٢ً صاسبتٗا، فبدأ 

ٝني ٚٚضع إعالْا يف نٌ فٓدم بإٔ َٔ فكد سكٝب١ بٗا َبًؼ َايٞ عًٝ٘ االتصاٍ بسقِ ٜكف ع٢ً ايفٓادم اييت اضتكبًت سذادا أزدْ

ز َسنص ايعٓا١ٜ باؿذاز ايتابع يفسع ٚشاز٠ اؿر، ٚفعاًل تًك٢ ايفسع اتصاال َٔ اؿاد١ صاسب١ اؿكٝب١ املفكٛد٠ ٚمتت شٜازتٗا ٚاالضتفطا

ُٝٗا هلا عُد اهلل. فُٝا غهست اؿاد١ األزد١ْٝ املساقب ع٢ً أَاْت٘ َٓٗا عٔ َٛاصفات اؿكٝب١ ٚمت ايتأند َٔ أْٗا ؽصٗا ٚتطً

 .ٚٚفا٥٘
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 يركس حً أخٍاد ٌىزع هذاٌا عهى ضٍىف انرحًٍ
 

 03/10/2015ايطبت 

أقاّ َسنص سٞ أدٝاد سفال يتٛشٜع اهلداٜا ع٢ً سذاز بٝت اهلل اؿساّ بفٓدم به١ أزاى، ٚقاّ ضعد ايعُسٟ َدٜس املسنص بتٛشٜع ْطذ 

َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ع٢ً اؿذاز اؿطٛز، ٚايرٜٔ عربٚا عٔ ضعادتِٗ ٚاَتٓاِْٗ بتًو اهلد١ٜ ايعع١ُٝ، خاص١ أْٗا َٔ زساب بٝت اهلل 

 .اؿساّ، ٚقد ذزف بعض ايطٝٛف دَٛع ايفسح، ِٖٚ ٜتطًُٕٛ ٖدٜتِٗ ايك١ُٝ، َكدَني ايػهس ملسنص سٞ أدٝاد ٚايكا٥ُني عًٝ٘
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افخراء»انحح أثبخج رٌادة انًًهكت.. وحذٌث انًغرضٍٍ خذياث «: انًذٌُت»حداج نـ » 
 قيادة المملكة أسهمت في تحقيق مزيد من الراحة والطمأنينة

عرب عدد َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ عٔ غهسِٖ ٚتكدٜسِٖ يًذٗٛد اييت بريتٗا سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ 

يتطٌٗٝ اـدَات املكد١َ هلِ ٚأدا٤ َٓاضهِٗ  -سفعِٗ اهلل-ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد  عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني

ّٔ اهلل عًِٝٗ باضتهُاٍ أدا٤   .بهٌ زاس١ ٚاط٦ُٓإ فُٝا بدأت بعض قٛافٌ اؿذٝر مبػادز٠ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ملػادز٠ بالدِٖ بعد إٔ َ

ٚزعاٜت٘ ثِ دٗٛد ايعاًَني ايرٜٔ دٓدتِٗ ايدٚي١ ـد١َ ضٝٛف َٓاضو اؿر بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ يف دٛ آَٔ َط٦ُٔ ؼفِٗ عٓا١ٜ اهلل 

ايسمحٔ َػٝدٜٔ مبٓع١َٛ اـدَات املتها١ًَ اييت أضُٗت يف َصٜد َٔ ايساس١ ٚاالط٦ُٓإ هلِ ٚنإ هلا أععِ األثس يف ايتٝطري عًِٝٗ 

د نًُاتِٗ ٚاْطباعِٗ عُا ٚددٚٙ خالٍ زسًتِٗ ايتكت عدًدا َٔ سذاز بٝت هلل أَاّ املطذد ايٓبٟٛ يرتص« املد١ٜٓ»  .يف أدا٤ َٓاضهِٗ

بدا١ٜ أغاد اؿاز خايد أبٛغح باـدَات ٚايتطٗٝالت اييت ملطٗا بٓفط٘ باملػاعس املكدض١ َٚا  ايتٛضعات ايهبري٠  .ألدا٤ َٓاضو اؿر

طذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ٜكَٕٛٛ ب٘ زداٍ األَٔ ٚايعدٜد َٔ اؾٗات اييت اختصت بعٌُ اؿر إضاف١ إيٞ ايتٛضعات ايهبري٠ يف امل

باملد١ٜٓ مما ضٌٗ ع٢ً همٝع اؿذاز تٓكالتِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي٘ ٚقاٍ أبٛغح: َٓر دخٛيٓا إىل أزاضٞ املًُه١ ٚأثٓا٤ أدا٥ٓا ملٓاضو 

اؾصا٤ ع٢ً َا  اؿر ٚاؾُٝع ٜعآًَا بايًطف ٚاحملب١ ٜٚبادز غدَتٓا ٚتطٌٗٝ َسٚزْا ضا٥اًل اهلل تعاىل إٔ جيصٟ املًُه١ ٚقادتٗا خري

 .ٜكدَْٛ٘ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ َٔ خدَات د١ًًٝ َٔ همٝع ايٓٛاسٞ ضٛا٤ ناْت صش١ٝ أٚ أ١َٝٓ أٚ غريٖا َٔ اـدَات

ٚمثٔ اؿاز صالح بٓدز ايتطٗٝالت اييت قدَت هلِ َٓر دخٛهلِ إيٞ املًُه١ ٚٚصٛهلِ إيٞ َه١ ألدا٤ َٓاضو اؿر  زاس١ ٜٚطس

س١ ٜٚطس ٚقاٍ صالح: أغهس املًُه١ قٝاد٠ ٚغعًبا ع٢ً ٖرا ايتعاٌَ ايساقٞ َعٓا فُٓر ٚط٦ت أقدآَا ٚمتهِٓٗ َٔ ايتٓكٌ بهٌ زا

أزاضٞ ٖرا ايدٚي١ املبازن١ نإ اؾُٝع ٜبادزْا بايرتسٝب ٚتكدِٜ اـدَات فهإ ٖرا عل ايتعاٌَ اإلضالَٞ ايرٟ حيح عًٝ٘ ايدٜٔ 

دٞ ٚايرٟ تدعُ٘ بعض ايدٍٚ بٛدٛد تكصري يف َٓاضو اؿر َٔ قبٌ سه١َٛ اؿٓٝف، ٚأضاف صالح: َا ٜتشدخ عٓ٘ اإلعالّ اـاز

املًُه١ ٖٛ افرتا٤ ٚنرب ال صش١ ي٘ َٔ األضاع ٚقاٍ صالح: إٕ ايدٚي١ تٛفس إَهاْٝاتٗا ايبػس١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ أدٌ زاس١ اؿذٝر َٚع 

ٚعرب اؿاز  طب١ٝ ٚأ١َٝٓ  .٥ط١ يًٌٓٝ َٔ َهاْتٗاذيو ػد َٔ حياٍٚ إٔ ٜعسض املًُه١ ؿ١ًُ إعال١َٝ عٓٝف١ ممٓٗذ١ يف قاٚي١ ٜا

عًِٝ قُد َٔ يٝبٝا عٔ غهسٙ ٚتكدٜسٙ يًًُُه١ ع٢ً َا قدَت٘ ٚتكدَ٘ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ َٔ خدَات طب١ٝ ٚأ١َٝٓ ٚإضهإ 

يساس١ ٚاالط٦ُٓإ هلِ َػًٝدا بايطٗٛي١ ٚايٝطس ايرٟ ٚددٙ اؿذاز يف ع١ًُٝ ايدخٍٛ إىل أزاضٞ املًُه١ اييت أضُٗت يف َصٜد َٔ ا

َٖٓٛني بايتٓعِٝ ٚسطٔ االضتكباٍ َٔ قبٌ املطؤٚيني بايسغِ َٔ ضػط ايسسالت ٚايصساّ يف صاالت املطاز املدصص١ يٛصٍٛ َٚػادز٠ 

١ ٚقاٍ اؿاز َعُس ايػافعٞ َا ملطٓاٙ َٔ دٗٛد خالٍ أدا٤ َٓاضو اؿر ٚتٓكالتٓا بني َه١ ٚاملد١ٜٓ بهٌ ضٗٛي  دٗٛد ًَُٛض١ .اؿذاز

ٜٚطس ٜدٍ ع٢ً سسص سه١َٛ املًُه١ ع٢ً زاس١ ضٝٛف ايسمحٔ َٚا أثاز أعذابٞ ٖٛ تعإٚ اؾُٝع بال اضتجٓا٤ َٔ صػريِٖ إىل 

نبريِٖ باإلضاف١ إىل دٗٛد زداٍ األَٔ ٚهمٝع ايكا٥ُني ع٢ً اؿر َٔ قاد٠ َٚطؤٚيني ٚأفساد فًِٗ ايػهس ملا ٜبريْٛ٘ يف َطاعد٠ 

ٚأغاز اؿاز ًَٝٛد ْٚٝظ إٔ َا تتعسض ي٘ املًُه١ َٔ مح١ً إعال١َٝ عٓٝف١ غسض١ ممٓٗذ١ َٔ  إعال١َٝمح١ً  .سذاز بٝت اهلل اؿساّ

عد٠ دٍٚ َٓٗا إٜسإ ٖٞ قاٚي١ قرز٠ َٚهػٛف١ يصعصع١ املطًُني يهٔ ٖرٙ اؿسب مل تػٔ إثس سادخ ايتدافع يف َػعس ٢َٓ بٌ ٜعٛد 

 َٛقفٓا ػاٙ املًُه١ بٌ تصسْا ع٢ً متطهٓا ٚتالمحٓا َع املًُه١ اييت تطدس تازخيٗا إيٞ شَٔ بعٝد، َطًٝفا: إٕ تًو ايدٍٚ ئ تػري

 .همٝع إَهاْاتٓا َٔ بػس١ٜ َٚاي١ٝ ضٛا٤ صش١ٝ أٚ أ١َٝٓ ؿُا١ٜ اؿذاز ٚتطٌٗٝ ناف١ اـدَات هلِ َٔ أدٌ ضٝٛف ايسمحٔ
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 عهًاء ويفكروٌ عانًٍىٌ: انًًهكت قّذيج كافت انخسهٍالث نضٍىف انرحًٍ

 خهىدها فً دعى انقضاٌا انعادنت ويكافحت اإلرهابثًُىا 

 

مثٔ عًُا٤ َٚفهسٕٚ َٔ عد٠ دٍٚ إضال١َٝ سسص قٝاد٠ املًُه١ ع٢ً تكدِٜ أع٢ً ٚأدٛد اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚاإلغساف 

بٔ عبدايعصٜص آٍ ع٢ً اـطط اـاص١ عفغ ضال١َ ٚأَٔ اؿذاز، َعسبني عٔ غهسِٖ ـادّ اؿسَني ايػسٜفني، املًو ضًُإ 

ضعٛد، ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد، ٚمسٛ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜفني، أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ، ز٥ٝظ 

مبكس زابط١ « املد١ٜٓ»ٚعرب ايعًُا٤ ٚاملفهسٕٚ ايرٜٔ ايتكتِٗ  .ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ ع٢ً ايتطٗٝالت ٚاـدَات، اييت ٜكدَْٛٗا يًشذاز

اإلضالَٞ مبػعس ٢َٓ عٔ اَتٓاِْٗ يًدٚز ايطعٛدٟ يف دعِ األ١َ ٚقطاٜاٖا ايعادي١ َٚٛقفٗا َٔ تعصٜص ايٛضط١ٝ َٚهافش١  ايعامل

يف بدا١ٜ ايٓد٠ٚ مثٔ ايدنتٛز قُد زغاد، عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايطابل ظاَع١ دَػل بطٛزٜا، ايدٚز ايهبري، ايرٟ تططًع   .اإلزٖاب

ٔ ع٢ً مٛ ال تك٣ٛ ع٢ً ايكٝاّ ب٘ أٟ دٚي١ نرب٣، سٝح دأبت َٓر قٝاَٗا ع٢ً تطدري دٌ ب٘ املًُه١ يف خد١َ ضٝٛف ايسمح

إَهاْٝاتٗا ـد١َ املطًُني يف غت٢ بكاع األزض، ٚمل تدخس دًٗدا يف تطٝري ٚتطٌٗٝ ٚخد١َ نٌ املطًُني، َػرًيا إىل إٔ َا ألصت٘ 

١ ٚاملػاعس املكدض١ قٌ فدس ٚاعتصاش ؾُٝع املطًُني ٚأبد٣ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني َٔ َػسٚعات خد١َٝ يف َه١ املهسَ

 .ازتٝاس٘ يًذٗٛد، اييت تبرٍ طٛاٍ ايعاّ يتريٌٝ نٌ ايصعاب يتُهني ضٝٛف ايسمحٔ َٔ أدا٤ َٓاضهِٗ بهٌ ٜطس ٚزاس١

١ًٝ تفٜٛر اؿذاز، ٚقاٍ: إٕ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني قاَت بػل ايعدٜد َٔ ايطسم اؿدٜج١ ٚاألْفام، اييت ضاعدت يف عُ

َػرًيا إىل إٔ املًُه١ تتشٍٛ يف َٛضِ اؿر إىل خ١ًٝ مٌ ـد١َ اؿذٝر، ايرٜٔ ٜفدٕٚ َٔ كتًف أصكاع ايعامل ٚجيدٕٚ ناٌَ 

ٚقاٍ ايدنتٛز شنسٜا ايطستٞ، َدٜس غبه١ ضٝا٤  َهافش١ اإلزٖاب .ايسعا١ٜ ٚاالٖتُاّ ست٢ ٜؤدٚا املٓاضو بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١

سات باملػسب: إٕ يًًُُه١ فٗٛدات عع١ُٝ يف َهافش١ اإلزٖاب ٚايتطسف، سٝح إْٗا أدزنت خطسٙ َٓر ٚقت يًدزاضات ٚاملؤمت

ًٝا ٚفهسًٜا ػاٙ ظاٖس٠ اإلزٖاب ٚخطٛزت٘ َٔ خالٍ تكدميٗا ٚدعُٗا يًعدٜد َٔ ايرباَر ايتٛع١ٝ  َبهس ٚغسعت يف تجكٝف اجملتُع أَٓ

ش١ اإلزٖاب يف بعض املٓاٖر ايدزاض١ٝ يف اؾاَعات ٚايهًٝات، نُا قاَت بإْػا٤ عرب ٚضا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١ ٚتدزٜظ َاد٠ َهاف

ٚأغاز إىل تطدري املًُه١ دٗٛدٖا يرتضٝذ ٚضط١ٝ  .َسنص املًو عبداهلل ايدٚيٞ ملهافش١ اإلزٖاب ٚايتطسف ؼت َع١ً األَِ املتشد٠

عاّ غازنت بٛزق١ عٌُ يف ْد٠ٚ ايػباب ٚاإلعالّ اؾدٜد سٍٛ يف ٖرا اي»اإلضالّ ٚتطاق٘ َع اآلخس ٚتبٓت دعِ سٛاز األدٜإ، ٚقاٍ: 

نٝف١ٝ تٛظٝف َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ يف ؼصني ايػباب ٚمحاٜتِٗ َٔ األفهاز املٓشسف١ ٚايتطسف ٚاإلزٖاب، داعًٝا إىل تهاتف 

س َعٗد ايعايٞ يًدزاضات اإلضال١َٝ ٚأفاد ايدنتٛز داٚد صاحل، َدٜ دعِ املسانص اإلضال١َٝ باـازز .اؾُٝع يتعصٜص قِٝ ايٛضط١ٝ

ظُٗٛز١ٜ غاْا، إٔ يًًُُه١ دًٗٛدا ًَُٛض١ يف دعِ املسانص اإلضال١َٝ ٚايدع١ٜٛ يف إفسٜكٝا، َػرًيا إىل إٔ ٖٓاى ؾ١ٓ أْػأتٗا 

خصًٛصا يف سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني ؼسص ع٢ً تٛاصٌ عًُا٤ ٖرٙ ايبالد ٚطًب١ ايعًِ بٗا َع إخٛاِْٗ يف ايبالد األخس٣، 

تطسم ايدنتٛز غهًسا َإَٔٛ، ز٥ٝظ اؼاد املبًػني ايدعا٠  .إفسٜكٝا ٚأغاز إىل إٔ املًُه١ ٖٞ ايداع١ُ األٚىل يًُطًُني يف إفسٜكٝا

بدٚي١ إْدْٚٝطٝا إىل اؿدٜح عٔ دٚز املًُه١ اإلْطاْٞ يف ايهٛازخ ٚاألشَات، ٚأغاز إىل أْٗا ٚصًت ؾُٝع َتطسزٟ ايهٛازخ 

أغًب دٍٚ ايعامل ٚأصبح امسٗا يف قًٛب املالٜني َٔ املتطسزٜٔ، ايرٜٔ ٜدٜٕٓٛ هلا بايفطٌ ايهبري بعد إٔ ؽ٢ً عِٓٗ نجري ايطبٝع١ٝ يف 

ٚأضاف: إٕ سه١َٛ املًُه١ تتًُظ َعاْا٠ املٓهٛبني ٚآالّ احملتادني يف  .َٔ ايدٍٚ ايػ١ٝٓ، ٚناْت ممًه١ اإلْطا١ْٝ خري عٕٛ هلِ

طاعدتِٗ َٚد ٜدٖا اؿا١ْٝ إيِٝٗ بايدعِ ايطدٞ ٚايعطا٤ ايالقدٚد اْطالًقا َٔ دٚزٖا ايسٜادٟ يف ايعاملني كتًف أما٤ ايعامل ٚتٗب مل

ايعسبٞ ٚاإلضالَٞ، نُا أْٗا اؽرت ٚضا٥ٌ ٚأضايٝب ْكٌ تًو املطاعدات أغهاًيا َتعدد٠ ٚآيٝات َتٓٛع١ يًٛصٍٛ إىل املٓاطل 



 

 
 

9 

ٝدٜٔ َٓٗا َباغس٠ ٖٚٞ تتػسف عٌُ ٖرٙ األَا١ْ ايعع١ُٝ ٚتأد١ٜ ٖرٙ ايسضاي١ اؾ١ًًٝ املتطسز٠، ٚتطًِٝ املٛاد اإلغاث١ٝ إىل املطتف

 دعِ ايكطاٜا اإلضال١َٝ .فاضتطاعت بسغِ املػك١ إٔ تؤدٟ ٖرا ايٛادب ايهبري بعصّ ايسداٍ ايكادزٜٔ ٚإخالص ايعاًَني ايصادقني

ز٥ٝظ همع١ٝ املعسف١ ٚأضتاذ عًّٛ اؿدٜح يف داَع١ طػكٓد ٚأبإ ايدنتٛز عبٝداهلل أٚفاتٛف، ٚشٜس ايػؤٕٚ ايد١ٜٝٓ ايطابل، ٚ

ًُا يف دعِ ايكطاٜا اإلضال١َٝ ٚ أْ٘ ال خيف٢ ع٢ً أسد تًو اؾٗٛد ايطٝاض١ٝ، اييت تبرهلا  اإلضال١َٝ بأٚشبانطتإ إٔ يًًُُه١ دًٚزا َٗ

ٟ تكّٛ ب٘ يف دعِ املٓعُات ٚاؾُعٝات اـري١ٜ املًُه١ يف خد١َ قطاٜا األ١َ، ٚع٢ً زأضٗا ايكط١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ، إضاف١ إىل ايدٚز اير

ٚاإلضال١َٝ نإْػا٤ زابط١ ايعامل اإلضالَٞ ٚتأضٝظ َٓع١ُ املؤمتس اإلضالَٞ ٚايدعِ غري املباغس يعدد َٔ ٖرٙ املٓعُات ٚاؾُعٝات 

 .األغكا٤ يف فًططني نايٓد٠ٚ ايعامل١ٝ يًػباب اإلضالَٞ ٚدعِ َطري٠ ايبٓو اإلضالَٞ يًت١ُٝٓ، باإلضاف١ إىل دعُٗا ـد١َ

ٚقاٍ: إٕ املًُه١ تكدّ املطاعدات ٚاؿُالت اإلغاث١ٝ يًهجري َٔ ايػعٛب اإلضال١َٝ األخس٣ ألدٌ ؽفٝف اآلالّ عٓٗا، ٚنريو 

٤ اإلصالح بني ايفسقا٤ ايعسب ٚاملطًُني ٚتعصٜص ايٛسد٠ بِٝٓٗ ٚاجملٗٛدات ايسا١َٝ يدعِ ْٚػس ايعًِ ٚايجكاف١ اإلضال١َٝ َٔ خالٍ إْػا

 املسانص اإلضال١َٝ ٚاملدازع ٚاملطادد ٚإْػا٤ املسانص اإلضال١َٝ ٚدعِ املٛضٛعات ٚاملػسٚعات ايبشج١ٝ ايع١ًُٝ يٓػس ايجكاف١ اإلضال١َٝ

ٚتأصٌٝ ايعًِ ايػسعٞ ملطًُٞ ايعامل ٚايتأنٝد ع٢ً َعاْٞ ايٛضط١ٝ يف ايدٜٔ ٚايفهس اإلضالَٞ َٔ خالٍ عكد املؤمتسات ٚايٓدٚات، 

 .األضباب املؤد١ٜ يالمساف ٚايتطسف يف اجملتُعات اإلضال١َٝ ٚايعسب١ٝاييت تٛضح 
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 ضٍىف انرحًٍ ٌؤدوٌ أول صالة خًعت فً انًسدذ انحراو بعذ انحح
 وسط يُظىيت يخكايهت يٍ انخذياث واالسخعذاداث

 

 03/10/2015ايطبت  َه١ املهس١َ -طايب ايربٝاْٞ 

 

َّ اهلل عًِٝٗ بإمتاّ َٓاضهِٗ ٚذيو يف أدٛا٤ أد٣ ضٝٛف ايسمحٔ أَظ صال٠ اؾُع١  باملطذد اؿساّ مبه١ املهس١َ بعد إٔ َ

إميا١ْٝ َفع١ُ باألَٔ ٚاألَإ ٚايطه١ٓٝ ٚاالط٦ُٓإ.. ٚضط َٓع١َٛ َٔ اـدَات املتها١ًَ اييت ٚفستٗا أدٗص٠ ايدٚي١ املع١ٝٓ اييت 

  .حيفعِٗ اهلل -اؿساّ ٚفل تطًعات ٚال٠ األَس ضدست ناف١ طاقاتٗا ٚنٛادزٖا ايبػس١ٜ ـد١َ شٚاز بٝت اهلل 

ٚقد اَتألت أزٚق١ ٚأدٚاز املطذد اؿساّ ٚبدزَٚ٘ ٚضاسات٘ باملصًني ايرٜٔ تٛافدٚا َٓر ايصباح ايبانس ٚقاَت إداز٠ َسٚز ايعاص١ُ 

يًٓكٌ ايعاّ )ايرتددٟ( ناْفام  ٚمت ؽصٝص عدد َٔ االْفام  .املكدض١ بتفسٜؼ املٓطك١ املسنص١ٜ َٔ املسنبات قبٌ ايصال٠ بٓشٛ ضاع١

االَري َتعب باملطدٛط١ ٚاْفام املًو عبدايعصٜص بهدٟ ست٢ ٜطٌٗ ملستادٟ املطذد اؿساّ ؼسنِٗ داخٌ املٓطك١ املسنص١ٜ بطٗٛي١ 

ايس٥اض١ َٔ دٗتٗا ٚفست ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ناف١ اـدَات، ٚقاٍ املتشدخ باضِ  .ٜٚطس

امحد املٓصٛزٟ : إٕ ضٝٛف ايسمحٔ ٚهمٛع املصًني أدٚا ايصال٠ ٚضط َٓع١َٛ َتها١ًَ َٔ اـدَات ٚايرتتٝبات اييت أعدتٗا ايس٥اض١ 

خد١َ اؿاز ٚايصا٥س »ايعا١َ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ضُٔ املسس١ً ايجا١ْٝ َٔ خط١ َٛضِ اؿر ٚاييت َٔ ضُٓٗا مح١ً 

يف عاَٗا ايجايح الضتكباٍ اؿذاز ٚتٛفريٖا هلِ نٞ ٜؤدٚا عباداتِٗ ْٚطهِٗ بهٌ ٜطس ٚخػٛع، ٚذيو بايتعإٚ َع « اٚضاّ فدس يٓ

َػرًيا إىل تطافس دٗٛد همٝع اإلدازات اـد١َٝ ٚايتٛد١ٝٗٝ ٚايف١ٝٓ ٚاالضتفاد٠ َٔ ايتٛضع١  .ناف١ اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ املع١ٝٓ

ًا َٔ ايس٥اض١ يتكدِٜ أزق٢ اـدَات يكاصدٟ ايبٝت ايعتٝل َٔ سذاز ٚعُاز َٚصًني ست٢ ٜؤدٚا عباداتِٗ ايطعٛد١ٜ ايجايج١ يًُطاف ضعٝ

ٚأضاف: إْ٘ َٓر ضاعات ايصباح األٚىل غٗد املطذد اؿساّ ٚضاسات٘ ٚممسات٘ ٚأدٚازٙ املتعدد٠  .يف ٜطس ٚضٗٛي١ ٚأدٛا٤ زٚسا١ْٝ إميا١ْٝ

ملصًني ايرٜٔ قدَٛا ألدا٤ ايصال٠ ٚايطٛاف ٚايطعٞ ٚقسا٠٤ ايكسإٓ ٚايرنس ، فُٝا غٗد صشٔ ٚدٓبات ايتٛضع١ ايطعٛد١ٜ ايجايج١ سػٛد ا

املطاف ٚاملطاف املعًل بدٚزٜ٘ أدا٤ طٛاف ايٛداع َٔ قبٌ ضٝٛف ايسمحٔ املٛغهني ع٢ً َػادز٠ ايدٜاز املكدض١ ، ٚقد ضاِٖ َػسٚع 

ٚنجفت ناف١ اإلدازات  .َٔ أدا٤ ايطٛاف بطٗٛي١ ٜٚطس - بفطٌ اهلل -تٛضع١ املطاف َٔ ؽفٝف شساّ ايطا٥فني ٚمتهِٝٓٗ 

ايتٛد١ٝٗٝ ٚاـد١َٝ ٚايف١ٝٓ الضتكباٍ قاصدٟ ايبٝت ايعتٝل َٚتابع١ تدفل اؿػٛد ٚايتأند َٔ إْطٝاب١ٝ اؿسن١ ٚأَٔ اؿذاز، 

املصاسف بًػات َتعدد٠ يكسا٠٤ ٚايدخٍٛ َٔ األبٛاب املدصص١ َساعا٠ً يًصساّ، ٚتٛدِٝٗٗ يألبٛاب ٚاملطاسات األقٌ نجاف١، ٚتٛفري 

ايكسإٓ، ٚتٛشٜع بسادات َٝاٙ شَصّ ٚتٛفري ايهاضات، ٚايتأند َٔ عٌُ َهربات ايصٛت َٚسٚاح ايت١ٜٛٗ ٚاملهٝفات، ٚتٛشٜع أدٗص٠ 

 نُا اضتفاد قاصدٚ بٝت .ايرتهم١ ايفٛز١ٜ ـطب اؾُع١ اـاص١ مبػسٚع خادّ اؿسَني ايػسٜفني يرتهم١ اـطب باملطذد اؿساّ

غاغ١ َٓتػس٠ سٍٛ املطذد اؿساّ ٚيف ضاسات٘ َٚداخً٘ َٚا بجت٘ َٔ عبازات تٛد١ٝٗٝ  55اهلل ايعتٝل َٔ ايػاغات اإليهرت١ْٝٚ ايبايػ١ 

ٖرا ٚقد خطب اؾُع١ فط١ًٝ  .ٚإزغاد١ٜ َٚٛاعغ َفٝد٠، ٚت١٦ٝٗ املصًٝات ايٓطا١ٝ٥ ٚايتأند َٔ داٖصٜتٗا ٚتٛدٝ٘ األخٛات إيٝٗا

َٔ د١ٗ أخس٣ نجفت ايك٠ٛ اـاص١ ألَٔ املطذد اؿساّ  .بٔ إبساِٖٝ ايػسِٜ إَاّ ٚخطٝب املطذد اؿساّ ايػٝذ ايدنتٛز ضعٛد

عًُٗا َٔ خالٍ خط١ خاص١ بّٝٛ اؾُع١، سٝح مت تطبٝل اـط١ َٝداْٝا َٔ خالٍ اْتػاز أفساد ايك٠ٛ ٚايطباط يف أزٚق١ ٚادٚاز 

١، ٚمت تٛدٝ٘ املصًني ايرٜٔ تدفكٛا ع٢ً املطذد اؿساّ َٓر ايطاعات املبهس٠ اىل املطذد اؿساّ ٚاملػاٜات ٚاألبٛاب ٚايطاسات احملٝط
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املٛاقع األقٌ نجاف١ ٚتٛدِٝٗٗ اىل تٛضع١ املًو عبداهلل زمح٘ اهلل، ٚأد٣ املصًٕٛ صال٠ اؾُع١ بهٌ ضه١ٓٝ ٚطُأ١ْٓٝ ؼّفِٗ زعا١ٜ 

َهافش١ ايعٛاٖس ايطًب١ٝ دٗٛدٖا ٚأعدت خط١ خاص١ بّٝٛ اؾُع١ ٚنجفت ؾ١ٓ  . اهلل ٚتصشبِٗ ايعٕٝٛ ايطاٖس٠ ع٢ً أَِٓٗ ٚزاستِٗ

ملٓع ايباع١ اؾا٥ًني ٚايباع١ ع٢ً االزصف١ باملٓطك١ املسنص١ٜ َٚٓع ايتطٍٛ ٚلشت ايًذ١ٓ يف َهافش١ ناف١ ايعٛاٖس ٚاخال٤ املٓطك١ 

ّٛٙ املٓعس ٚتعٝل ؼسنات املصًني ٚقاصدٟ  .بٝت اهلل اؿساّ املسنص١ٜ َٔ ٖرٙ ايعٛاٖس ايطًب١ٝ اييت تػ
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 أنف هذٌت نسوار انًسدذ انُبىي انشرٌف 555أكثر يٍ 
 

 03/10/2015ايطبت  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -شاٖد صادم غؼ 

أيف َطتفٝد َٔ اؿذاز ٚشٚاز  500قاَت همع١ٝ ٖد١ٜ اؿاز ٚاملعتُس ٚايصا٥س اـري١ٜ بفسعٗا باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بتٛشٜع ٖداٜا ألنجس َٔ 

ٖد١ٜ اؿاز »ٚأٚضح املػسف ع٢ً فسع همع١ٝ  .ٖـ1436ايٓبٟٛ ايػسٜف باملد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ األٍٚ َا قبٌ اؿر يعاّ املطذد 

إٕ خدَاتٗا يًشذاز ٚاملعتُسٜٔ ٚايصا٥سٜٔ يًُطذد ايٓبٟٛ ُقدَت «: املد١ٜٓ«اـري١ٜ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ شٜاد بٔ عبدايكادز ضهس يـ« ٚاملعتُس

غاب َٔ أبٓا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٜعًُٕٛ ؼت َع١ً ٖد١ٜ اؿاز ٚاملعتُس ٚايصا٥س  200يف َطتفٝد َٔ خالٍ أنجس َٔ أ 500ألنجس َٔ 

ٚيفت ضهس إىل تٓٛع أْػط١ اؾُع١ٝ ٚاييت تٓفر ع٢ً َداز ايطاع١ ـد١َ شا٥سٟ املطذد ايٓبٟٛ عٝح  .اـري١ٜ بفسعٗا باملد١ٜٓ املٓٛز٠

إٕ »ملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقاٍ: تتٛشع َهاتب اؾُع١ٝ يف ضاسات ا

اـدَات تتٓٛع َا بني تكدِٜ ايػرا٤ ٚايطٝاف١ إضاف١ إىل خدَات أخس٣ ذات طابع إْطاْٞ ْٚسنص ع٢ً ايسقاب١ يًتأند َٔ ٚصٍٛ 

يعدد َٔ املٛاقع َٓٗا ضاسات املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚاملٓاطل اجملاٚز٠ يًُٓطك١  اـدَات إىل املطتفٝدٜٔ سٝح قُٓا بتٛشٜع اهلداٜا

أيف ضكٝا َٝاٙ شَصّ  90إىل داْب تٛشٜع أنجس َٔ  CD أيف 140املسنص١ٜ َٚطذد قبا٤ َٚطذد ايكبًتني ٚأغاز إىل تٛشٜع أنجس َٔ 

أيف عب٠ٛ َٔ ايعصا٥س ٚاملجًذات ٚاملٝاٙ نُا  120أيف ٚدب١ ؼتٟٛ عًٞ َعٍُٛ ٚبطهٜٛت َٚهطسات ٚأنجس َٔ  150ٚأنجس َٔ 

 . قُٓا بتٛشٜع عدد َٔ اهلداٜا ع٢ً زداٍ األَٔ املسابطني ـد١َ ضٝٛف املطذد ايٓبٟٛ ناملعالت ايػُط١ٝ ٚاملٝاٙ ايبازد٠

غاد ٚإٜصاٍ أنجس ْٚٛٙ ضهس إىل عدد َٔ أٖداف اؾُع١ٝ املتُج١ً يف إزغاد سذاز ٚشا٥سٟ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚقاٍ: تػسفٓا بإز

أيف ساز ٚشا٥س إىل َكاز ضهِٓٗ ضُٔ زضايتٓا اييت تتًدص يف إظٗاز زضاي١ اُؿب ٚايطالّ يصا٥سٟ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف  20َٔ 

 .باملد١ٜٓ املٓٛز٠
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 شؤوٌ انحريٍٍ حهحق انحداج إنى باب انطائرة
 

 

 املهس١َ َه١ - سرٜف١ عبدايسمحٔ

املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ فاٍ خدَتٗا يًشذاز عٝح مل ٜعد ٜكتصس ع٢ً اؿسَني ايػسٜفني ٚضعت ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ 

فشطب بٌ ػاٚش ذيو إىل اضتُسازٖا ست٢ بٛاب١ ايطا٥س٠، إذ أند َدٜس إداز٠ غؤٕٚ اؿر ٚايعُس٠ أمحد ايدخٌٝ إٔ ٖٓاى ؾاْا تدزع 

ٚأٚضح إٔ إدازت٘ َطتُس٠ يف إزضاٍ  .طات زسًتِٗ ست٢ عٛدتِٗ إىل بًداِْٗاستٝادات اؿذاز يف كتًف اجملاالت ٚتٛفريٖا هلِ يف ق

ايتكازٜس اي١َٝٛٝ إىل اؾٗات ذات ايعالق١ غد١َ سذاز بٝت اهلل بػهٌ َٜٛٞ َٚتابع١ َا ٜسد َٔ اؾٗات ايعًٝا ٚايسقاب١ٝ فُٝا ٜتعًل 

ٚايهتٝبات ٚاملصاسف ٚعبٛات َٝاٙ شَصّ ٚضٝطتُس عًُٗا إىل ْٗا١ٜ باملًشٛظات اييت قد ؼدخ، َػريا إىل إٔ اإلداز٠ تٛشع اهلداٜا 

ٚمتس خد١َ ايس٥اض١ يًشذاز مبساسٌ َٔ بٝٓٗا اضتكباهلِ يف املطاز،  .َٛضِ اؿر ٚتٛدٜع اؿذاز مبجٌ َا اضتكبًٛا ب٘ َٔ سفا٠ٚ ٚتسسٝب

املرتهم١، ٚاييت متهِٓٗ َٔ ايتعسف ع٢ً نٝف١ٝ  ٚايرتسٝب بعدد َٔ ايًػات اييت ٜتشدثٗا اؿذاز، ٚدعُِٗ بهتب املٓاضو ٚاألسهاّ

أدا٤ اؿر دٕٚ اؿاد١ إىل ايتٛاصٌ َع أسد َٔ ايدعا٠ ٚاملػاٜذ، إضاف١ إىل خد١َ اؿذاز يف َداخٌ َه١، َٚسانص ايتفٜٛر، ٚذيو 

املػاعس املكدض١، بتٛفري اإلزغادات ٚايهتٝبات َٚا٤ شَصّ، ٚبعض اـدَات اييت ٜطتفٝد َٓٗا اؿذاز خالٍ ٚدٛدِٖ يف َه١ ٚ

ٚتٛدِٝٗٗ يف َسنص١ٜ اؿسّ، سٝح ٚفست ايس٥اض١ عددا َٔ ايهٛادز املٓتػس٠ يف ايطاسات اـازد١ٝ، ٚاييت تسغد اؿذاز إىل 

 .األَانٔ ٚاملٛاقع اييت ٜسٜدٕٚ ايٛصٍٛ إيٝٗا َٔ َصًٝات دٚزات َٝاٙ، ٚفُعات ايٛض٤ٛ، َٚػسبٝات شَصّ
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 

 : ٌسرنا تلقً هالحظاتكن على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 
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