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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

احلؿد هلل كحؿده, و كستعقـف, وكستغػره, وكعقذ بوهلل مـ ذور 

ّٓ اهلل, وحده ٓ ذيؽ أكػسـو, ومـ شقئوت أظ امفـو, وأصفد أن ٓ إفف إ

     تسؾقاًم ـثًرا. فف, وأصفد أن حمؿًدا ظبده ورشقفف 

َّٓ َوَأْكُتْؿ  َـّ إِ ُؼقا اهلل َحؼَّ ُتَؼوتِِف َوٓ ََتُقُت ـَ آَمـُقا اتَّ ِذي َو افَّ ﴿َيو َأُّيه

 [. 201ُمْسؾُِؿقَن﴾ ]آل ظؿران:

ؼُ  َو افـَّوُس اتَّ ـْ َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ﴿َيو َأُّيه ُؽُؿ افَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم قا َربَّ

ُؼقا اهلل افَِّذي َتَسوَءُفقَن بِِف  ثِرًا َوكَِسوًء َواتَّ ـَ ٌَّ ِمـُْفاَم ِرَجوًٓ  ِمـَْفو َزْوَجَفو َوَب

وَن َظَؾْقُؽْؿ َرِؿقبًو﴾ ]افـسوء: ـَ َْرَحوَم إِنَّ اهلل  ْٕ  [.2َوا

ـَ  ِذي َو افَّ ُؼقا اهلل َوُؿقُفقا َؿْقًٓ َشِديدًا*ُيْصؾِْح َفُؽْؿ  ﴿َيو َأُّيه آَمـُقا اتَّ

ـْ ُيِطِع اهلل َوَرُشقَفُف َؾَؼْد َؾوَز َؾْقزًا َظِظقاًم﴾  َأْظاَمَفُؽْؿ َوَيْغِػْر َفُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َوَم

 [.72ـ70]إحزاب:

 أمو بعد:

 ؾنن أصدق احلديٌ ـتوب اهلل تعوػ, وخر اهلدي هدى رشقل اهلل

, وّذ إمقر حمدثوهتو, وـؾ حمدثي بدظي, وـؾ بدظي ضالفي, وـؾ 

 ضالفي ذم افـور.
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 يمقع افدوفي افسعقديي وإػإػ رشوفي ظوجؾي إػ افدوفي افقؿـقي وؾفذ 

افسقداكقي وادرصيي وافصقموفقي وإثققبقي  افسػوريي خوصي ,افسػورات

 .وافسقريي واجلقبقتقي

فؼقودة افعومي وإػ ا افدوفي افقؿـقي ورشوفي إػ رئقسإهنو سخوت 

 ,رشوفي إيل يمقع أجفزة ادخوبرات ووزارة اإلظالم ,فؼقات ادسؾحيوا

, أهؾ فؼبوئؾ افؼؾوء افؽرموء آتؼقوءإػ مشويخ ورجول ارشوفي 

 .أهؾ اإليامن واحلؽؿياإلشالم, و

إكـل أدظق وُأكوصد اجلؿقع, بوإلشالم وافعرف وافؼبقؾي واإلكسوكقي, 

رمقفو بغ أطُفر اجلؿقع, أن يلخذوا هذا افقاؿع وهذا احلدث بعغ وأ

ام هق حوصؾ ذم هذه افبالد, وذم مـطؼي حرض خصقصًو, ممو ؾقآظتبور, 

يؼقم بف أوفئؽ افػجور وادجرمقن, مـ ؿطع افطريؼ, وأخذ افـوس ؿرسًا 

مـ افطرؿوت وإشقاق, بطريؼي وبلخرى, ؾنذا مو َتؽـقا مـفؿ 

 تؾؽ إموــ ادعّدة, ؾعؾقا مهؿ مو تؼشعر مـف إبدان, وأوصؾقهؿ إػ

وتـخؾع فف افؼؾقب, وتذهى بوفعؼقل, بام مل ُيسؿع بف ذم افتوريخ, ممو 

  .شقليت بقوكف وتقضقحف
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 يذم وضح افـفور, خوصوطرق ذم حرض ّطوع افؿُ  إن مو يؼقم بف

ذي اف [ادثؾٌ], وكؼطي [اجلبؾ افعسؽريي], وكؼطي [لحران مع]كؼطي 

, وؽر ذفؽ مـ تؾؽ إموــ, فقـذر بّؼ [صػر]بعد اجلامرك, وكؼطي 

صقت ادظؾقم يرصخ مـ خؾػ إكف  مستطر, وظذاب يلخذ اجلؿقع,

تعذيى حتك ادقت, أو افتشقيي أو إتالف بعض إظضوء, افاجلدران, 

ـّؾ [ اكسكقً –وهتؽ إظراض, وؿصص ـلهنو أحالم, ذم ]افػس بؽ 

 خورج مـ ذفؽ افشخص ادسجقن, بلمقال بوهظي ؾأه حيّقل حتكذفؽ 

 .[شعقديوً  آٓف ظؼة] , بلؿؾ مو يؽقنافقؿـ

إن همٓء ادجرمغ افػجور, ؿد يمعقا بغ أكقاع اجلرائؿ ـّؾفو, مـ 

ؿطع افطريؼ وافرسؿي وافزكو وافؾقاط وافؼتؾ وافتعذيى بؽؾ صقره, 

اَم  ف افؽريؿ:إن اهلل ظزوجؾ يؼقل ذم ـتوبوبام ٓ يتخّقؾف افعؼؾ, و إِكَّ

َْرِض َؾَسوًدا َأْن ُيَؼتَُّؾقا َأْو  ْٕ وِرُبقَن اهللََّ َوَرُشقَفُف َوَيْسَعْقَن ذِم ا ـَ حُيَ ِذي َجَزاُء افَّ

َْرِض َذفَِؽ  ْٕ ـَ ا ـْ ِخاَلٍف َأْو ُيـَْػْقا ِم َع َأْيِدُّيِْؿ َوَأْرُجُؾُفْؿ ِم ُيَصؾَُّبقا َأْو ُتَؼطَّ

ِخَرِة َظَذاٌب َظِظقٌؿ )هَلُْؿ ِخْزٌي ذِم افده  ْٔ ـَ َتوُبقا 33ْكَقو َوهَلُْؿ ذِم ا ِذي َّٓ افَّ ( إِ

ـْ َؿْبِؾ َأْن َتْؼِدُروا َظَؾْقِفْؿ َؾوْظَؾُؿقا َأنَّ اهللََّ َؽُػقٌر َرِحقؿ  .ِم
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وإفقؽؿ هذه آدفي مـ افؼرآن وافسـّي, ذم بقون حتريؿ افظؾؿ, ورّد 

يد افظومل, وظدم افسؽقت ظذ ادـؽر ادظومل إػ أهؾفو, وإػ إخذ ظذ 

 واجلرم, ؾنن ذفؽ كذير ّذ, وشبى حلؾقل افـؼؿ, وكزول افعذاب. 

 باب حتريم الظؾم واألمر بردِّ ادظامل

ـْ ََحِقٍؿ وَ  ٓ َصِػقٍع ُيَطوُع﴾ ]ؽوؾر َؿوَل اهلل َتَعوَػ : ﴿َمو فِؾظَّودَِِغ ِم

ـْ َكِصٍر﴾ ] احلٍ :غَ [, َوؿوَل َتَعوَػ : ﴿َوَمو فِؾظَّودِِ 28: , وؿول [ 72 ِم

ىه افظَّودِِغَ َواهللَُّ ظزوجؾ:
َٓ حُيِ  , وؿول جؾ ثـوءه:[57]آل ظؿران:   

َٓ َُّيْ  َٓ وؿول تعوػ:  , [86]آل ظؿران:  ِدي اْفَؼْقَم افظَّودِِغَ َواهللَُّ  َأ

 {َؾ ُبْعًدا فِْؾَؼْقِم افظَّودِِغَ َوِؿقوؿول:  ,[28]هقد:  ُي اهللَِّ َظَذ افظَّودِِغَفْعـَ 

ُ وؿول شبحوكف:  ,[44]هقد:  َـّ افظَّودِِغَ َؾَلْوَحك إَِفْقِفْؿ َرمهه  ْؿ َفـُْفؾَِؽ

ودِِ وؿول:  ,[23]إبراهقؿ:  وَن َظوِؿَبُي افظَّ ـَ ْقَػ  ـَ ]افؼصص:  غَ َؾوْكُظْر 

َٓ َيـَْػُع افظَّودِِغَ وؿول تبورك وتعوػ:  ,[40 ْعـَُي  َمْعِذَرهُتُْؿ َوهَلُُؿ افؾَّ َيْقَم 

ارِ   , وؽر ذفؽ مـ أيوت.[51]ؽوؾر:  َوهَلُْؿ ُشقُء افدَّ
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صذ اهلل ظؾقف  -: أن َرُشقل اهلل  -ريض اهلل ظـف  -وظـ جوبر  -

ْؾَؿ : َؾننَّ افظهْؾؿَ , َؿوَل : -وشؾؿ  ُؼقا افظه ُؼقا  ,ُطُؾاَمٌت َيْقَم افِؼَقوَميِ  اتَّ َواتَّ

حَّ اف حَّ : َؾنِنَّ افشه وَن َؿْبَؾُؽؿْ  شه ـَ ـْ  , َظَذ أْن َشَػُؽقا ِدَموءُهؿْ  ََحََؾُفؿْ  ,أْهَؾَؽ َم

 .رواه مسؾؿ َواْشَتَحؾهقا حَمَوِرَمُفؿْ 

صذ اهلل ظؾقف  - : أن َرُشقل اهلل -ريض اهلل ظـف  -وظـ َأيب هريرة  -

نَّ احُلُؼقَق إَِػ أْهؾِ :َؿوَل  -وشؾؿ  وِة َفُتَمده َفو َيقَم افِؼَقوَمِي , َحتَّك ُيَؼوَد فؾشَّ

 
ِ
  اجلَْؾَحوء

ِ
وِة افَؼْرَكوء ـَ افشَّ  .رواه مسؾؿ ِم

ـْ َحجَّ وظـ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام, ؿول - ُث َظ ـَّو َكَتَحدَّ ـُ ِي : 

َبْغَ أْطُفِرَكو , َوٓ َكْدِري َمو  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -, وافـَّبله افَقَداعِ 

ُي ا َوأْثـَك  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -فَقَداِع َحتَّك ََحَِد اهلَل َرُشقل اهلل َحجَّ

ول  جَّ َر ادَْسقَح افدَّ ـَ ِرِه , َوَؿوَل: َظَؾقِف ُثؿَّ َذ ـْ ـْ َؾلْضـََى ذم ِذ ٌَ اهللُ ِم َمو َبَع

ـْ َبْعِدِه , َوإِ  َتُف أْكَذَرُه ُكقٌح َوافـَّبِقهقَن ِم ُرْج ؾِقُؽْؿ َؾام َكبلٍّ إَّٓ أْكَذَرُه ُأمَّ ُف إْن ََيْ كَّ

ُف  ُؽْؿ َفْقَس بلْظَقَر وإكَّ ـْ َصلكِف َؾَؾْقَس ََيَْػك َظؾْقُؽؿ , إنَّ َربَّ َخِػَل َظؾْقُؽْؿ ِم

ْؿ  ـُ َم َظَؾْقُؽْؿ ِدَموء لنَّ َظْقـَُف ِظـََبٌي َضوؾَِقٌي . أٓ إنَّ اهلل َحرَّ ـَ  افُقْؿـَك , 
أْظَقُر َظْغِ

ؿْ َوأْمَقاَفُؽْؿ ـُحرْ  ـُ َهَذا , أٓ َهْؾ  َمِي َيْقِمُؽْؿ َهَذا , ذم بؾدـؿ هذا , ذم َصْفِر

 ًُ , َأْو َوحْيَُؽؿْ  -َوْيَؾُؽْؿ ثالثًو  افؾَُّفؿَّ اْصَفْد  ؿوُفقا: َكَعْؿ, َؿوَل:  ؟َبّؾْغ
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ّػورًا َيْضِ اْكُظروا ـُ رواه  ُب َبْعُضُؽْؿ ِرَؿوَب َبْعضٍ : ٓ َتْرجُعقا َبْعِدي 

 وروى مسؾؿ بعضف ., افبخوري

صذ اهلل ظؾقف  -قل اهلل وظـ ظوئشي ريض اهلل ظـفو : أن َرُش  -

ـَ إْرِض , ُضق  وشؾؿ, َؿوَل:  ـْ َطَؾَؿ ؿقَد ِصْزٍ ِم ـْ شْبِع أَرضغَ َم  َؿُف ِم

 ُمتََّػٌؼ َظَؾقِف .

صذ  -اهلل : َؿوَل َرُشقل َؿوَل   -ريض اهلل ظـف  -وظـ َأيب مقشك  -

ْ ُيْػِؾْتفُ إنَّ اهلل َفُقْؿِع فِؾظَّومِلِ , ؾَ  : -ؾؿ اهلل ظؾقف وش , ُثؿَّ َؿَرَأ: نَِذا أَخَذُه مَل

َذفَِؽ َأْخُذ َرب َؽ إَِذا َأَخَذ اْفُؼَرى َوِهَل َطودٌَِي  ـَ  إِنَّ َأْخَذُه َأفِقٌؿ َصِديدٌ و

 .[ ُمتََّػٌؼ َظَؾقفِ 201]هقد : 

صذ اهلل ظؾقف  -ـَّبّل فظـ ا -ريض اهلل ظـف  -ظـ َأيب هريرة و -

ـْ َرْ َؿوَل:  -وشؾؿ  ـْ ِظرِضِف َأْو ِم ًْ ِظـَْدُه َمْظؾَؿٌي َِٕخقف , ِم وَك ـَ ـْ   َم
ٍ
, ء

وَن َفُف َظَؿٌؾ  ـَ ْؾُف ِمـُْف افَقْقَم ؿْبَؾ أْن َٓ َيُؽقَن ِديـَور َوَٓ ِدْرَهٌؿ : إْن  َؾْؾَقَتَحؾَّ

ـْ َشق َئو َصوفٌِح ُأِخَذ ِمـُْف بَِؼْدِر َمْظؾَؿتِفِ  ـْ َفُف َحَسـَوٌت ُأِخَذ ِم ِت , َوإْن مَلْ َيُؽ

 رواه افبخوري . َصوِحبِِف َؾُحِؿَؾ َظَؾقفِ 
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 -فـَّبّل وظـ ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص ريض اهلل ظـفام , ظـ ا -

ـْ َشِؾَؿ ادُْس َؿوَل :  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ـْ فَِسوكِِف َوَيِدهِ اُدْسؾُِؿ م ُؿقَن ِم
 ,ؾِ

ـْ   ُمتََّػٌؼ َظَؾقِف . َهَجَر َمو هَنَك اهللُ َظـْفُ َوادَُفوِجُر َم

 -, ظـ افـَّبّل  -ريض اهلل ظـف  -وظـ َأيب بْؽرة ُكَػْقع بـ احلورث  -

َفْقَئتف َيْقَم َخَؾَؼ َؿوَل:  - اهلل ظؾقف وشؾؿ صذ ـَ َموَن َؿِد اْشَتَداَر  اهلُل  إنَّ افزَّ

اَمَواِت َوإَرَض  ـَُي اْثـَو َظَؼَ َصفْ : افسَّ َرًا , ِمـَْفو أْرَبَعٌي ُحُرٌم: َثالٌث افسَّ

ُم , َوَرَجُى ُمَضَ افَِّذي َبْغَ ُمَتقافِقوٌت  ِي , َوادَُحرَّ : ُذو افَؼْعَدة , وُذو احِلجَّ

ًَ َحتَّك ُؿْؾـَو ؟صْعَبوَن , أيه َصْفر َهَذايُمَوَدى وَ  : اهللُ َوَرُشقُفُف أْظَؾُؿ , َؾَسَؽ

ُف َشُقَس  قِف بَِغْرِ اْشِؿِف , َؿوَل: َطــَّو أكَّ يِ أَفْقَس َذا احلِ ؿ  : َؿوَل  ,ُؿْؾـَو: َبَذ  ؟جَّ

ًَ َحتَّك َطـَـَّو أكَّفُ ُؿْؾـَو ؟َؾليه َبَؾد َهَذا قِف  : اهلُل وَرُشقُفُف أْظَؾُؿ , َؾَسَؽ َشُقَسؿ 

 ؟َهَذا؟ َؾليه َيْقم َؿوَل: ,و: َبَذ ُؿْؾـَ  ؟أَفْقَس افَبْؾَدةَ َؿوَل:  ,بَِغِر اْشِؿفِ 

ًَ َحتَّك َطـَـَّو أكَّ ْؾـَوؿُ  قِف بَغِر اْشِؿفِ : اهللُ وَرُشقُفُف أْظَؾُؿ , َؾَسَؽ َؿوَل:  ,ُف َشُقَسؿ 

ْؿ َوأْمَقاَفُؽْؿ َوَأْظَراَضُؽْؿ ُؿْؾـَو: َبَذ. َؿوَل:  أَفقَس َيْقَم افـَّْحرِ  ـُ َؾننَّ ِدَموء

ْؿ َهَذا , ظؾقؽؿ َحَرا ـُ ْؿ َهَذا ذم َصْفِر ـُ ُحْرَمِي َيْقِمُؽْؿ َهَذا ذم َبَؾِد ـَ ٌم , 

ّػورًا  ـُ ـْ أْظاَمفُِؽْؿ , أٓ َؾال َتْرجعقا بعدي  ُؽْؿ َؾَقْسلُفُؽْؿ َظ َوَشَتْؾُؼقَن َربَّ

وِهُد افَغوِئَى , َؾَؾَعؾَّ َبْعَض  ُب َبْعُضُؽْؿ ِرَؿوَب َبْعض , أٓ َفُقَبؾ غ افشَّ َيْضِ
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ـْ َيْبُؾُغُف أْن َيُؽقَن أْوَظك فَ  ـْ َشِؿَعفُ َم ـْ َبْعض َم إَّٓ َهْؾ , ُثؿَّ َؿوَل: ُف ِم

ًُ َبؾَّ  ْغ ًُ , أَٓ َهْؾ َبؾَّ  .ُمتََّػٌؼ َظَؾقفِ  افؾَُّفؿَّ اْصَفدْ َؿوَل:  ,ُؿْؾـَو: َكَعْؿ  ؟ْغ

 صذ اهلل -: َؿوَل َرُشقل اهلل ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام , َؿوَل  وظـ -

ـْ ِديـِف مَ  : -ظؾقف وشؾؿ  ـُ ذم ُؾْسَحٍي ِم ـْ َيَزاَل ادُْمِم ْ ُيِصْى َدمًو َف و مَل

 .رواه افبخوري َحَراموً 

ًِ ظومر إكصوريي , وهل امرأة َحزة  - ريض اهلل  -وظـ خقفي بـ

ًْ : شؿعً َرُش  -ظـف   -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -قل اهلل وظـفو , َؿوَف

ُضقنَ إنَّ ِرَجوًٓ يَ يؼقل:  افـَّوُر َيقَم  , َؾَؾُفؿُ ذم َموِل اهلل بَغِر َحؼٍّ  َتَخقَّ

 .رواه افبخوريافِؼَقوَميِ 

وأخرًا أشقق فؽؿ هذا احلديٌ افعظقؿ, افذي ؾقف ؾضؾ ظتؼ رؿبي 

ادسؾؿ وؾّؽف مـ إرس ومـ افرق وؽر ذفؽ, ومـ ادعؾقم أن مو يؼقم بف 

 وافرق.أوفئؽ افػجور, هلق أصّد وأكؽك مـ إرس 

َؿ َؿوَل:  ـِ افـَّبِل  َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, َظ ـْ َأْظَتَؼ َرَؿَبًي »َظ َم

ـَ افـَّوِر, َحتَّك َؾْرَجُف بَِػْرِجفِ  َؿًي, َأْظَتَؼ اهللَُّ بُِؽؾ  ُظْضٍق ِمـُْف ُظْضًقا ِم
 شُمْسؾِ

 متػؼ ظؾقف.
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 بداية الؼصة

أوراؿل شؾقؿي, مرصي  ,ايل اهلل ظز وجؾداظل ضوفى وأكو مقاضـ 

ًُ ؿبؾ ذفؽ, بعقدًا  ,[م2994] اجلـسقي أظقش بوفقؿـ مـ ظوم وؿد ــ

ظـ آشتؼومي, ؾتوب اهلل ظّع, وتقجفً فؾخر, وفطؾى افعؾؿ 

افؼظل, وإين أكصح ـؾ مسؾؿ بلن يرجع إػ اهلل ويسؾؽ افطريؼ 

 افصحقح افؼظل.

ُأخرى و ,شـقات[ 8]وظؿره متزوج بقؿـقي ويل مـفو وفد وأكو 

 .أوٓد [5]فقي ويل مـفو صقمو

وحؼقؼي  ,فؾبحٌ ظـ ظؿؾ مـ دار احلديٌ بدموج, ًجخر فؼد

ًُ ؿد أردُت احلٍ فقافدي رَحف اهلل,   مخسي ظؼافذي موت مـ كحق ــ

ف ؾقفو فؾحٍ ظـ ـوكً ظـدي وديعي مسؿقح يل بوفترصو ًو,ظوم

ًُ  ,وافدي  /افؼعدةذو/14/حرض يقم افثالثوء اػ ؾخرج

 هـ.2434فعوم
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يعؿؾقن  أن أصحومهو معروؾي هذه افـؼطيوذم كؼطي حران بحرض و

مـل  ,ـو ذم كحق كصػ افؾقؾ ضؾىـدو و ,وع افطرق ومثؾفو ـثرمع ؿطّ 

 ,ظـده أحدهؿ ؾحجزه ,ؾلخرجً هلؿ جقاز افسػر ,افعسؽر اهلقيي

 :لوؿو ,ؾوظتذر يل ,وراؿل شؾقؿيأخزتف أن أؾـزفً مـ افسقورة و

وأدخؾـل ذم ؽرؾي مـ ؿش ؾقفو رجؾ مدين  ,شلوصؾؽ بسقورة أخرى

شـل افعسؽري وؾتّ  ,جداً  خُمزن فؾؼوت وصؽؾف خمقػهق و وً حيؿؾ شالح

 , ثؿ ذهبقا يب إػدوٓر بوفؼقة وهتديد افسالح [500]وأخذ مـل 

وضؾبقا مـ أهع  ,دوٓر [2100] وهل أخذوا بوؿل مو معلواحلقش 

مع افعؾؿ أكف ؿد  ,آٓف ريول شعقدي [20000]ذم مرص حتقيؾ مبؾغ 

وافتعذيى وافتفديد بوفؼتؾ  آختطوفتبؾغ افتعقيضوت ظـ جريؿي 

مؾققن شعقدي ٓن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ, ؿه بعتؼ 10أـثر مـ 

 .وافؼوكقن يعوؿى بلصد مـ ذفؽ افعبقد ذم جريؿي افتعذيى ؾؼط,

دوين بذبحل بوفسالح بسقورة وهدبؼطوع افطرق ؾجوءوا  قاثؿ اتصؾ 

, رقمؽون ؿطوع افطُ  وَحؾقين اػ ,بقض ووضعقه ظع ظـؼل مرتغإ

وهـوك أحقاش ـثرة مـتظرة  [حيقل ظبده احلسـل] افسّػوح حقش وهق

إن افؼضي تبقع هلؿ بعض افـوس  :ؿوفقا يل , وؿدرزؿفو مـ كؼوط افؼضي
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ريول ف أربعي آٓ [4000]ـ ريول شعقدي وافبعض ب [ أفػغ1000]ـ ب

ضػول ٕوا وافـسوء رجولافويشسون  ,شعقدي وافبعض بلـثر مـ ذفؽ

 ًو, وهؿظوم 60مـ جقبقيت ظؿره كحق ًو ـبراً يً صقخأرؿد  شققخ وافو

مـ أجؾ زظً افرَحي مـ ؿؾقمهؿ, وذفؽ رضبًو صديدًا, وؿد كُ يضبقكف 

 حتقيؾ مول هلؿ .

 ًُ  :يؼقفقن وـوكقا [حيقل احلسـل وأوٓده]حقش افسػوح  ثؿ دخؾ

( 2100ن ـوكً شؾقؿي شقسؾؿ يل ادول )نؾ ,أن افضوبط يـظر ذم أوراؿل

رض ذم هقئي كوئؿغ ظع إ وً صخص 10دوٓر, وؾجلة وجدت أـثر مـ 

وبعضفؿ بدون ثقوب ظؾقفؿ رساويؾ ؿصرة  ,مػزظي وثقوب مؼطعي

حقٌ  ,وهؿ ٓ يتحرـقن ـلهنؿ مقتك أو كوئؿغ مـ أثر افتعذيى افشديد

حتل افقاحدة بعد  بوحًو,صافسودشي دأ افتعذيى مـ افسوظي أكف يب

 ظذ ذفؽ افتعذيى, ٕهنؿ يتـووبقن :ـثر مـ ذفؽأوربام  ,صػ افؾقؾمـت

ٓ يعرؾقن  ,ين وؿعً ؾريسي فسػوحغ ؿؾقمهؿ ؿؾقب افشقوضغأؾعؾؿً 

وابتزاز أمقال  افرسؿي وافزين واخلؿقر وادخدراتو إٓ افؼتؾ وافتعذيى

 .فؿافـوس وإؾزاظ
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مل افذي  افصغر بـفاؿ عؾّ يُ  [احلسـل ظبده حيقل]يً افسػوح أرفؼد 

 :ويؼقل هلؿ ,ضب ادسوجغ بعصوي ,شـقات مخسظؿره يتجووز 

 .حقفقا ادول حتل كخرجؽؿ

دو ظرؾً احلؼقؼي أصوبـل ؾزع صديد وهبقط ذم ضغط افدم  

طؾبً مـفؿ افدواء ؾ ,حّتك خّرت ؿقاي وؿؾؼ, ودوخي ,وافسؽر

بؾ  ,ن ادريض فقس فف أي اهتامم ظـدهؿٕ :يب وضحؽقا ظعّ  واأؾوشتفز

 يعذبقكف حتل حيقل هلؿ ادول أو حيجزوكف فؾعؿؾ ظـدهؿ.

 ,ٓ كقم ادعذب وشط صقوح وبؽوء ادعذبغإضعؿ افـقم  أُذقمل إكـل 

, وبصقرة وهؿ يعذبقن افـوس ,حتل ــً أخطى اجلؿعي ذم افسجـ

  .سقوط وافعيصشؿع صقت افأوأكو أخطى و وحشقي,

رهتؿ وخّقؾتفؿ بوهلل, ؾؾؿ يـػ ـّ فؿ ذفؽ, بؾ شّبقا عوذم افصبوح ذ

افديـ مرارًا وتؽرارًا, واشتفزأوا بوفديـ, ذم تؽّز إبؾقس وؾرظقن, 

وٓ رء, واتصؾقا  وً وٓ حديث وً ورضبقين, وؿوفقا يل: ٓ كريد كسؿع ؿرآك

ؿ بؼتع إذا مل ّؿعقهؿ ساخل وأكو أظّذب, وهّددوهشأبلهع ذم مرص, و

وافشتؿ وافػحش,  وافسى يتؿ حتقيؾ ادول, وٓ تسؿع مـفؿ إٓ افضب
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مـ رء,  يستحققنإػ أبعد احلدود, وبشؽؾ ٓ يتصقره مسؾؿ, وٓ 

 حتك أن أحدهؿ خؾع ثقوبف, ومشك ظريوكًو.

ي شلؾعؾ ؾقؽ افػوحشي إذا قرِ فألخ افُس  [احلسـل حيقك ظبده]وؿول 

بػعؾ  , ورؾع ثقوبف يشر إفقف[أفػ شعقدي بخؿسي ظؼ]مل حتّقل يل 

, وأكو أكظر إػ , ثؿ رضبقه حتك ُأؽؿل ظؾقف أموملوافعقوذ بوهلل ,افػوحشي

 وافشديد ظذ افـػقس. لشووي ادمملهذا افقاؿع اد

مـعقكو مـ افصالة, وــّو كعصقفؿ ؾـصع, ؾقلتقن ؾقضبقكـو,  حتك

إٍذ ؾّؽرت ذم اهلرب,  حتك وجدت رائحي ادقت مـ صّدة افتعذيى, ظـد

ودظقة ريب مـ حقـفو حتك جوء صبوح افققم افثوين, وجوء افقؿً 

ادـوشى وهؿ كوئؿقن, مـ أثر افسؿر وافػجقر وادعويص افتل 

يامرشقهنو, ؾفربً واختبلت خؾػ افشقك, أموم حقش افسّػوحغ, 

ؾرآين كسوء افصقموفقغ افذيـ يعؿؾقن معفؿ, وهؿ كحق افعؼيـ, 

ـل افسػوحغ, ؾجوءوا مـ ؾقؿل, وأكو خمتبل, وؿوفقا شّؾؿ وبّؾغقا ظ

ًُ إػ بقً  , أموم [ظع شومل]كػسؽ, ؾفربً مّرة ثوكقي, حتك وصؾ

ًُ واشتغث ادسجد, وبقتف مـ افطغ, وظـده دّراجي كوريي, ًُ مهؿ, ؾدخؾ

ًُ بقتًو آخر, وظؾقف  ًُ مـفؿ, ودخؾ ؾنذا هؿ ؿّطوع ضرق مثؾفؿ, ؾفرب
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, وأضػول صقموفقغ وأحبقش, حمبقشغ سوءحقش ـبر, ؾنذا بـ

ًُ أن همٓء ؿطوع ضرق  ًُ إػ ادزارع, ؾقجدُت أيضوً ؾعؾؿ مو ٓ , ؾفرب

 َيطر ظذ افبول.

يعؿؾقن حتً افتعذيى ذم تؾؽ  [يف الؼرن العرشين ا  عبقد]جدُت و

وأوفئؽ افسػوحقن معفؿ أظيص ادزارع, وهؿ رجول وكسوء وأضػول, 

ام رأوين ضؿعقا يب, ؾحؿؾً حجريـ ذم يدي, ـبرة يضبقهنؿ مهو, ؾؾ

 ٓ ًُ ًُ وأخذُت أجري حتك اكؼطع كػز, ؾؼد ــ ؾخوؾقا مـل, ؾفرب

آـؾ افطعوم, ؾال يؼّدمقن فـو شقى ؿطعي صغرة مـ اخلبز, ـّؾام حووفً 

ًُ تعبًو صديدًا, مل حيصؾ يل  أن أـؾ خترج تؾؽ افؾؼؿي مـ ؾؿل, وؿد تعب

 ؿبؾ. مثؾف مـ

ًُ ؾنذا بسقورة ؽ إذ بقـام أكو ـذفو ًُ صورخًو مـ خؾػل, ؾوفتػ شؿع

كحق ظؼة رجول,  فوكؼؾ, مرسظي كحقي, وؾق ػصبح صوص, كص

وـون صؽؾفؿ خمقػًو جدًا, وأكو ذم صّدة اإلرهوق, واجلقع وافعطش 

افشديد, وهبقط افسّؽر وافضغط, حتك صورت ؿدمل ٓ حتؿؾـل, 

 مـ افـقم ؾضبقين حتك اكخؾعً ؿدمل, وأدمقا طفري, ومـعقين

ًُ أذـر اهلل,  وإـؾ ومـ ـؾ رء, حتك مـ دخقل احلامم, ؾجعؾ
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ٓ تتقؿػ, حتك حّقل أخل ظقـوي تذرف افدمع وأبؽل بؽوًء صديدًا, و

 .[]ظؼة آٓف شعقديادول مـ مرص, وهق 

ًه أو حلصؾ يل اجلـقن, وحتك مـ  وحؼقؼي فق تلخر إمر ؿؾقاًل: د

ًُ أوٓدي وأهع  صّدة افتعذيى, مل أــ أؾؽر ذم رء, وحتك كسق

ًُ ـؾ رء, ؾؾؿ يؽـ مّهل شقى اخلروج مـ هذا  وأؿوريب, وكسق

ؾؿ, ٓ أصدق مو أرى, وٓ أتقؿع اخلروج, افعذاب, وـون هذا مثؾ احلُ 

 ًُ ًُ ووفدُت مـ جديد, وـلين ــ ًُ صعرُت أين خؾؼ وهلذا دو خرج

ًُ ـؾ يقم أَتـك شوظي واحدة أ , ؾؼد ــ ًُ شسيح ؾقفو مـ ظبدًا ؾلظتؼ

 ذفؽ افعذاب, وآخذ ؾقفو كػز.

 ذكر بعض أكواع التعذيبوإلقؽم 

 :[ؾؿـ ذفؽ]

يسـقن ادسجقن يـوم كقمًو ظؿقؼًو مـ آثور افتعذيى, ثؿ  أهنؿ -2

يـّؽبقن ظؾقف مّرة واحدة مـ ـؾ جوكى, حتك يػزظقكف, مع افصقوح 

ذفؽ  افشديد وافضب بوفعيص وافـعول وافرمل بوحلجورة, ويؽّررون

ـّ ادسجقن أو يؿقت, أو يؽقن صبف جمـقن, وٓ يـبئؽ مهذا مثؾ  حتك ُُي

, مو خرجً مـ ظـدهؿ: إٓ وأكو صبف جمـقن, خبر, وافذي كػز بقده
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 ًُ أكو وإذا كؿً, ؿؿً مـ افػزع  بعد خروجل مـ ذفؽ افسجـ وؿد ــ

 أختّقؾ ذفؽ افعذاب, ويصر حويل ـودجـقن.

قد, وهل ٓ إفف إٓ اهلل, أو يسؿعقن ظـدمو يسؿعقن ـؾؿي افتقح -1

دظوًء واشتغوثي بوهلل, ؾقـؼّضقن مـ ـؾ جوكى ظذ مـ يسؿعقن مـف 

ذم مؽي, حتك  افـبل  دظقةق صلن افؽػور َتومًو, ذم بدايي ذفؽ, ـام ه

ؾقف ادوء, وهق بغ افساب, ؾقصر يػؼد افشخص وظقف, ثؿ يسؽبقن ظ

أظودوا ظؾقف افضب مـ  ؼػوافساب, ؾنذا مل ي بغ افطغ افشخص

جديد, ؾنذا أؾوق  ُيلمر بتحقيؾ ادول, ؾنذا ؿول مو ظـدي, أو فقس معل 

أحد, وضعقا افسؽغ ظذ رؿبتف, وظذ صدره, ويضعقن افبـدق ظذ 

ويؼقفقن: كحـ ؿتؾـو صدره بعد صحـف, مع افصقوح واإلؾزاع افشديد, 

 , وشـُؾحؼؽ مهؿ, إذا مل حتقل بودول.أكوشًو ـثريـ

ؾلمو مع افـسوء, ؾرتؽبقن معفـ افػوحشي, وإذا ـوكً ادرأة  -3

ظؾقفو  ؾ ادول, وجعؾقهو ذم مؽون ويدخؾقنيمقؾي, احتجزوهو بعد حتقي

وتصر  ػوحشي مهو,افافرجول, افذيـ يدؾعقن هلؿ ادول ٓرتؽوب 

 ؾنكو هلل وإكو إفقف راجعقن, وحسبـو اهلل وكعؿ افقـقؾ. ـوفسؾعي,
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 ٕضػول, ؾرتؽبقن ؾقفؿ ؾوحشي افؾقاط وافعقوذ بوهلل.وأمو مع ا -4 

يػعؾقن افػوحشي ذم بعض افرجول ادسوجغ, ثؿ يلمروهنؿ أن  -5

 يػعؾ بعضفؿ ببعض.

يلتقن بوفشخص, ثؿ يربطقكف حتً دّبي مـ افبالشتقؽ,  -6

 وحيرؿقهنو حتك تـؼط وتصّى ظؾقف مو حيسق مـفو.

 ذم افسؼػ. يربطقن يديف إػ خؾػف, ثؿ يعّؾؼقكف -7

يدخؾقن افشخص ذم مؽون, ؿد مؾئقه بوفعظوم واجلثٌ, وأكوس  -8

 لؿدامفؿ رؤوشفؿ إػ أشػؾ, وبليدُّيؿ افسؽوـغ افطقيؾي.بمعؾؼغ 

وإذا ضؾى ادسجقن مـفؿ ختػقػ ادول ظـف, جعؾقه أضعوف  -9

ذفؽ, ويؾزمقكف بوفدؾع, وإٓ رضبقه حتك ادقت, ؾنذا أظود ظؾقفؿ 

 ظؾقف. افتخػقػ, ضوظػقا

ومـ أخّػ أكقاع افتعذيى ظـدهؿ, افتعذيى بوفشؿس ضقل  -20

افـفور, ذم وضع افؼـػصوء, ُيدخؾ يده مـ حتً رـبتقف, ثؿ يؿسؽ 

 رأشف, وُيعؾقن ظذ رجؾف شؾسؾي مـ احلديد.
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 وإلقؽم بعض ما رأيته بلم عقـي وما خػي أعظم

أن ودو  ,وكقا يضبقكف أمومل حتل ؾؼد وظقفـ :واقعة ألخ سوري

ؽ افػوحشي إذا مل ب شـػعؾ أؾوق ؿومقا بتجريده مـ رساويؾف, وؿوفقا فف:

 وأهؾف ذم شقريو مو معفؿ إٓ ,ريول شعقدي [25000] حتقل ادول وهق

قـي( بغ صدره ويرهبقكف ويضعقن اجلـبقي )افسؽ ,ؾؼط[ 21000]

 .بعد صحـف بوفبـدق

:  رفة، كاكت معـا يف كػس الغتفاسورية مع ابن أخواقعة ألخت 

 وذم مـتصػ افؾقؾ ,ظع ظرضفو ضؾبقا مـفو حتقيؾ ادول ؾقاؾؼً خقؾوً 

ٓ تػرؿقا بقـل وبغ أختل  :ؾؼوفً ىضؾبقا مـفو اخلروج ايل ؽرؾي أخر

خرجً مع ابـ  ,ؾؾام وجدت إمر هؽذا ,كومل هـو مع افرجول :ؾؼوفقا

ثوين وذم افققم اف ,رجع ابـ أختفو وكوم معـو ,دؿوئؼ ظؼأختفو ثؿ بعد 

تؼقل ٓبد أن كخرج مـ هذا ادؽون وكحق  ,جوءت وهل مـؽرسة ذفقؾي

أظسف بعض  وؿد فـ بعقـل,يتأكسوء صقموفقوت رثامن هذا حدث مع 

أُّيو غرة افؾليـ  ,بػعؾ افػوحشي مع همٓء افـسقة متبّجحوً  افسػوحغ

 .إظراضظع  قنادسؾؿ
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ا ضبؾي أذكف حتل ؾؼعق ظذبقه تعذيبو صديداً  :واقعة ألخ صومايل

تعوفقا أكظروا فؾدموء خترج  ,ذهبً فؾسػوحغ وؿؾً هلؿحتك  ل,أموم

 .ىشلؾؼع فف إخر :ؾؼول ,مـ أذكف

رأيتفؿ ظذبقه حتل أحرؿقه بوفـور ذم  خر:آواقعة ألخ صومايل 

  ,ؾقق ؾتحي افؼج ,طفره
ٍ
وؿد  ,صديد وهق ذم خقف وهؾع وبؽوء

  يؼ بوفـور.ـشػ ظقرتف فـو, يريـو آثور افتعذيى وافتحر

ظذبقه ووضعقا افسالشؾ احلديديي ذم ؿدمقف  :سوداين واقعة ألخ

وظؾؼقه مـ يده ذم افسؼػ معطقؾي خؾػ طفره مع افعؾؿ أهنؿ ؿّطوع 

صالة ويسبقن افديـ جفورًا أمومـو, ويستفزئقن بوفديـ, وحيوربقن أهؾ 

 افديـ, إذا ظؾؿقا أكف متديـ.

هقاتػ  مـافـسوء يلخذوا أرؿوم هقاتػ  ومـ ذفؽ, مؾحوظة:

وهلؿ  ,ؾفؿ يتؽؾؿقن ظدة هلجوت وفغوت ,ادسوجغ ويغوزفقهنؿ

ذم  ـمومل وكحأهذا وـون  ,اتصوٓت مع كسوء افؼبوئؾ ادجوورة هلؿ

كسوء مشويخ مومـو مـ أتؽؾؿقا ظـ امرأة  شؿعتفؿ شؿ(اخل) إػريؼ افط

برسظي, , ثؿ أكزفقين هلؿ لبغامرأة ـلهنو وأهنو ذم اكتظورهؿ, و افؼبوئؾ,

 .ليـ ؽرة افعرب وافؼبوئؾ ادسؾؿيؾ ورجعقا إفقفو,
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 السعوديةؾدولة ل رسالة حتذير وكذير

حقٌ أن ؿطوع افطرق  ,افسعقدييهلل افدوفي أن ادتضر إول 

 همٓء اظسؾقا بلهنؿ ُّيربقن ادخدرات وافؼوت وافسالح وأصخوص

ؾفؿ  ادول , ظذ احلصقل ظـدهؿ ادفؿ, ؽر مرؽقب ؾقفؿ داخؾ ادؿؾؽي

قغ وادوشقكقغ مستعدون أن يؽقكقا مع افقفقد وافـصورى واإلرهوب

 .وافراؾضي وؽرهؿ

يؼ إدخول ظـ ضر]ء بـؼ إمراض اخلطرة ـوإليدز ؿوم همٓؿد و

 بلكقاظفو افػقاحش وادعويصتصدير و[ كسوء مريض مـ أي جـسقي 

و ـوكقا يؿـعقكـؾؼد  ,وؿطع افطرق وكؼ افػسود إخالؿل وحموربي افديـ

ؿ هدف فؾامشقكقي فتـػقذ فؾ ؿّ ومـ ثَ  ,مـ افصالة وؿراءة افؼرآن

 .إظداء, ذم هذه افدول ادسؾؿي خمططوت

ـَ َطَؾُؿقا ذم ـتوبف افؽريؿ: تعويل اهلل ؿول ِذي َأيَّ ُمـَْؼَؾٍى  َوَشَقْعَؾُؿ افَّ

 [.117]افشعراء :  َيـَْؼؾُِبقن
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 دول السابق ذكرهالؾسػارات وال حتذير وكذير رسالة

هؿ, وهذه افقؿوئع وإحداث مقّثؼي وأن يداؾعقا ظـ رظوي

ومشفقرة, ذم أبشع جرائؿ ظرؾفو افتوريخ, واحلؿالت افتل خترج مـ 

صـعوء ضّدهؿ, ٓ تؼقم بعؿؾفو, إكام يلخذون مـ أوفئؽ أمقآً, 

 ؾقسـقهنؿ يػجرون ويعبثقن ذم افـوس, وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل.

 حتذير لؾدولة القؿـقةسالة ر

ممو يؼقم بف ف, واكتؼومف فؾضعػوء وإبريوء, شبحوك ربافمـ ؽضى 

يرتؽبقهنو ظقوكًو ذم  جلرائؿ افتلمـ اؿطع افطرق, ومـ همٓء افػجور 

وبنظوكي  وضح افـفور, وظذ مرأ ومسؿع مـ رجول افدوفي وإمـ,

ل بعض رجول افؼضي, ممـ يـتؿقن فؾدوفي, ؾفق ذض وتقاضئ مـ

 يوؿوضع ضريؼ ذم وؿً واحد, هؾ هذا يعؼؾ, ؾفذا ٓ دمده ذم أي دوف

ذم افعومل, ؾؿـ يـؼذ افشعى مـ أيدي همٓء افذيـ يـتؿقن فؾؼضي 

 وافدوفي.
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 تذكري أهل تؾك البالد بإكؽار ذلك ادـؽر 

 قبل أن حيل هبم العذاب

ر أهؾ تؾؽ افبالد, وأهؾ تؾؽ ادـطؼي بتؼقى اهلل ظزوجؾؾنين أُ  ـّ , ذ

وافؼقوم بام أوجى اهلل ظؾقفؿ, مـ إكؽور ذفؽ ادـؽر, وحموربي همٓء 

افػجور ادجرمغ, افذيـ اكخؾعقا واهلل مـ مبودئ افديـ وافعرف 

ًُ شوبؼًو, بعض أؾعوهلؿ افشـقعي, افتل  وافؼبؾقي واإلكسوكقي, وؿد أوضح

يتحرز مـفو افؽػور, وهمٓء ذم يؿـ اإليامن واحلؽؿي, يؼقمقن مهذا 

رائؿ اخلورجي ظـ اإلكسوكقي, وٓ كؽر ظؾقفؿ, بؾ ُيدون مـ حيؿقفؿ, اجل

ويتعومؾ ويتعوون مفؿ, ممـ يـتسبقن إػ اجلقش وافؼضي, وبعضفؿ مـ 

يو أهؾ افقؿـ, و يو أهؾ تؾؽ  اهلل ادسموفغ ومشويخ افؼبوئؾ, ؾوتؼقا

 ومؼتف, ؾقسحتؽؿ افبالد خوصي, ؾنين أخشك أن حيؾ ظؾقؽؿ ؽضى اهلل

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة,, ؾمـ ظـدهبعذاب  َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهلِل   -ريض اهلل ظـف  َع

ُة اهللِ َأْن َيْليِتَ »َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ:  ـَ َيَغوُر, َوَؽْرَ إِنَّ اهللَ َيَغوُر, َوإِنَّ ادُْْمِم

َم َظَؾْقفِ  ـُ َمو َحرَّ  , متػؼ ظؾقف.شادُْْمِم
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ّؾ افعذاب بوجلؿقع, وإين واإلجرام إذا مل ُيـؽر, حواظؾؿقا أن ادـؽر 

ر ـّ مهذا احلديٌ افعظقؿ: ؿول اإلموم افسمذي رَحف اهلل ذم  اجلؿقع ُأذ

َكو  ـُ َهوُروَن َؿوَل: َأْخَزَ َثـَو َيِزيُد ْب ـُ َمـِقٍع َؿوَل: َحدَّ َثـَو َأَْحَُد ْب جومعف: َحدَّ

ـْ َؿْقسِ  ـُ َأيِب َخوفٍِد, َظ ُف  إِْشاَمِظقُؾ ْب يِؼ َأكَّ د  ـْ َأيِب َبْؽٍر افص  ـِ َأيِب َحوِزٍم, َظ ْب

ـَ آَمـُقا َظَؾْقُؽْؿ  ِذي َو افَّ ُؽْؿ َتْؼَرُءوَن َهِذِه أَيَي: ﴿َيو َأُّيه كَّ
َو افـَّوُس, إِ َؿوَل: َأُّيه

ـْ َضؾَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْؿ﴾ ]ادوئدة:  ْؿ َم ـُ َٓ َيُضه ًُ [, َوإيِن  َشؿِ 205َأْكُػَسُؽْؿ  ْع

َ َؾَؾْؿ »َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ َيُؼقُل:  ومِل َذا َرَأْوا افظَّ
إِنَّ افـَّوَس إِ

ُفُؿ اهللَُّ بِِعَؼوٍب ِمـْفُ   .شَيْلُخُذوا َظَذ َيَدْيِف َأْوَصَؽ َأْن َيُعؿَّ

ؾليـ مشويخ حرض, ومشويخ تؾؽ افبالد ـؽؾ, دوذا هذا افسؽقت 

امدي ذم شامع مثؾ هذه ادـؽرات, ثؿ ٓ تتحرك ضامئرهؿ وهذا افت

وؿبقؾتفؿ وإكسوكقتفؿ, وؿبؾ ذفؽ ديـفؿ, ؾال يـرصون مـ اشتـرص مهؿ, 

ذم بالدهؿ, دوذا هذا اجلبـ مثؾ هذه اجلرائؿ  افسؽقت ظـوـقػ يؽقن 

وهذا اخلقف مـ ذذمي ؿؾقؾي مػسدة ذم إرض, ؾؾق ؿوم صقخًو واحدًا 

الد دو أبؼك هلؿ بوؿقي بنذن اهلل, وشقـرصه اهلل ويعّزه, مـ مشويخ تؾؽ افب

ُه  إن ؿوم هلل, وؽرة ظذ احلرموت وإظراض, ـْ َيـْرُصُ نَّ اهللَُّ َم َوَفَقـْرُصَ

  .[40]احلٍ:  إِنَّ اهللََّ َفَؼِقيٌّ َظِزيزٌ 
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 وما جاورها عـاويـفم حول حرض موإلقؽ

 [جمعر وضوبزة]عد , ذم حرض, مـ مثؾٌ مقدي, وب[افعسقؾي]ذم 

ذم حرض, فقحقك ظبده احلسـل, وؽووي ]وؿقؾ كشقان[  [افراـى]و

ذم ظقسك شؾقامن, وظع ظبده, وهودي حيقك ظبده احلسـل, وأظاممفؿ 

 [, وحقآت أبق موجد, افتل حيّقلافعسقؾي]افعشش, افتل بعد مسجد 

 .همٓء ؿّطوع ُضرق وشّػوحغ ادول ظـ ضريؼفو, وهؿ يعرؾقن أن

 , صامل خط مقدي.[ؿريي ادخوزن], وذم [مثؾٌ اجلامرك]وذم 

 (.21, ظذ خط مقدي ظـد افؽقؾق )[جـقب إشػؾً]وذم 

  ., ٕوٓد حمؿد بؼر[افداهؾ], وذم [مقدي]وذم 

, دحؿد بؼر, وإبراهقؿ صبقت [أيب حؾؼ], ذم [خط افزهرة]وذم 

 .[مـطؼي افسودقي]افعضويب, مـ 

 ـ مشخري., َٕحد بـ حس[افـوذيي]ذم و

 , إلبراهقؿ ضحقل.[أيب خؾؼ]وذم 

 , إلبراهقؿ حجر, مؼطقع افقد.[دير شقد]وذم 

, ومـ أظقاهنؿ , ذم ادموه افشوم ظؼة ـقؾق[ـتػ اهلل شقيد]وذم 

 .[ظع ؾضؾ افتفومل]و  [ظع ظبداهلل وحقش]
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ّٓ  –مفرب جقزان وظدن وصـعوء   كحـ يؼقفقا وأحقوكو  -غفد

 أظقان أو ,اإلرهوب مؽوؾحي دخوبرات توبعغ أو احلدود ظع ضبوط

 فؾؿخوبرات تبع أو ,افسقود فألمـ توبعغ أو ,حرض ذضي كؼوط

 .افسعقديي أو افقؿـقي

 اع الطرقأعوان قط  

وفذفؽ يؼقمقن  :بعض كؼوط افؼضي افعسؽريي بحرض  -2

وفف إػ ادؽون أهنؿ يريدون خدمتف وإيص ذم افظوهروبوختطوف افـوس 

 ؾقتصؾقن بلوفئؽ افسّػوحغ, ؾقلتقن ٕخذ هذه افػريسي.  افذي يريد,

 ادفربغ وؿد أتقا بلصخوص وشؾؿقهؿ أمومل. بعض -1

وؿد أظسف أخ شقداين أهنؿ أخذوه  :أصحوب افػـودقبعض   -3

 مـ افػـدق.

 أصحوب ادطوظؿ وافرصاؾوت.بعض   -4

 بعض أصحوب شقورات إجرة. -5
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د من أصحاب هذه اجلواالت دن أراد اجع:ادر  .التلك 

ذم ]ادعّرص[ افشقخ زيود افصغر افشومل, وافشقخ ظبدافرَحـ 

[, وافشقخ ظع جقالين: 725660114]جمقشك افشومل: 

[, وأَحد 736198921]ج[, وؾفد مؼبقل: 7221855585]ج

بده حمؿد: [, وظ725439908]جإبراهقؿ افعضويب: 

[, وظثامن 722081791]جاجلعدي:  [, وحمؿد725642538]ج

[, 777687362]ج[, ويقشػ ذيبون: 736013147]جظرظر: 

َحد هوزل مزبٍ, مدير [, وأ700860941]جوحمؿد جوبر احلجقري: 

[, 726206262]ج[, وظع شومل: 722635336]جؾرزة حرض: 

 [.  726488216]جوادرصي: 

ًُ  افؾفؿ إين بّؾغً, افؾفؿ ؾوصفد, وأرجق أين ؿد بّرأُت  ذّمتل وأّدي

مو ظّع, مـ افبقون وافتحذير, وحسبل اهلل وكعؿ افقـقؾ, وإػ هـو 

واحلؿد هلل رب افعودغ, وصذ اهلل وشؾؿ ظؾقـو كبقـو حمؿد وظذ آفف 

 وصحبف وشؾؿ.

 ظقز بـ حمؿد افسقد ظقسك إػ ظػق ربف/ افػؼر

 هـ2435/رجى/ 3 افعقسك افرؽقي اجلذيؿل افؼرر.


