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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 ادؼدمة

وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م, وُمـ  احلٛمد هلل ٟمحٛمده, و ٟمستٕمٞمٜمف, وٟمستٖمٗمره,

ّٓ اهلل, وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وأؿمٝمد أن حمٛمًدا  ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م, وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إ

 شمسٚمٞماًم يمثػًما.     قمبده ورؾمقًمف 

َّٓ َوَأْٟمُتْؿ ُُمْسِٚمُٛمقَن﴾ ]آل  َـّ إِ ُ٘مقا اهلل طَمؼَّ شُمَ٘م٤مشمِِف َوٓ ََتُقشُم ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ﴿َي٤م َأُّيه

 [. 201ٛمران:قم

ـْ َٟمْٗمٍس َواطِمَدٍة َوظَمَٚمَؼ ُِمٜمَْٝم٤م َزْوضَمَٝم٤م  ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُٙمُؿ اًمَّ ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ ﴿َي٤م َأُّيه

َْرطَم٤مَم إِنَّ اهلل يَم٤مَن  ْٕ ِذي شَمَس٤مَءًُمقَن سمِِف َوا ُ٘مقا اهلل اًمَّ َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤مًٓ يَمثػِمًا َوٟمَِس٤مًء َواشمَّ

 [.2ٞمب٤ًم﴾ ]اًمٜمس٤مء:قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َرىمِ 

ُ٘مقا اهلل َوىُمقًُمقا ىَمْقًٓ ؾَمِديدًا*ُيّْمِٚمْح ًَمُٙمْؿ َأقْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر  ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ﴿َي٤م َأُّيه

ـْ ُيٓمِِع اهلل َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقزًا قَمٔمِٞماًم﴾ ]إطمزاب:  [.02ـ00ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم

 أُم٤م سمٕمد:

, وّذ  يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم, وظمػم اهلدي هدى رؾمقل اهلل وم٢من أصدق احلدي٨م 

 إُمقر حمدصم٤مهت٤م, ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م, ويمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م, ويمؾ ضالًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

رؾم٤مًم٦م قم٤مضمٚم٦م إمم اًمدوًم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م وإمم اًمدوًم٦م اًمسٕمقدي٦م وإمم مجٞمع  هومٝمذ

ري٦م اًمسٗم٤مرات, ظم٤مص٦م اًمسٗم٤مرة اًمسقداٟمٞم٦م واعمٍمي٦م واًمّمقُم٤مًمٞم٦م وإصمٞمقسمٞم٦م واًمسق

 واجلٞمبقشمٞم٦م.

إهن٤م سظم٤مت ورؾم٤مًم٦م إمم رئٞمس اًمدوًم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م وإمم اًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م واًم٘مقات 

اعمسٚمح٦م, رؾم٤مًم٦م إمم هٞمئ٦م ُمٙم٤مومح٦م اًمتج٤مرة اًمبنمي٦م وهٞمئ٦م ُمٙم٤مومح٦م اعمخدرات 

مجٞمع أضمٝمزة اعمخ٤مسمرات ووزارة اإلقمالم, رؾم٤مًم٦م إمم ُمِم٤ميخ ورضم٤مل  رؾم٤مًم٦م إمم

 , أهؾ اإلؾمالم, وأهؾ اإليامن واحلٙمٛم٦م.شم٘مٞم٤مءاًم٘مب٤مئؾ اًمنموم٤مء اًمٙمرُم٤مء إ

رؾم٤مًم٦م إمم يمؾ ومرد ُمسٚمؿ يٜمٍم إظمقاٟمف وًمق سمٓمبع هذه إوراق, وٟمنمه٤م سملم 

 اعمسٚمٛملم ًمٞمٝمٚمؽ ُمـ هٚمؽ قمـ سمٞمٜم٦م.
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 إكـي أدطو وُأكاشد اجلؿقع،

سم٤مإلؾمالم واًمٕمرف واًم٘مبٞمٚم٦م واإلٟمس٤مٟمٞم٦م, وأرُمٞمٝم٤م سملم أفمُٝمر اجلٛمٞمع, أن ي٠مظمذوا  

ث سمٕملم آقمتب٤مر, ومٞمام هق طم٤مصؾ ذم هذه اًمبالد, وذم ُمٜمٓم٘م٦م هذا اًمقاىمع وهذا احلد

طمرض ظمّمقص٤ًم, مم٤م ي٘مقم سمف أوًمئؽ اًمٗمج٤مر واعمجرُمقن, ُمـ ىمٓمع اًمٓمريؼ, وأظمذ 

اًمٜم٤مس ىمرسًا ُمـ اًمٓمرىم٤مت وإؾمقاق, سمٓمري٘م٦م وسم٠مظمرى, وم٢مذا ُم٤م َتٙمٜمقا ُمٜمٝمؿ 

وشمٜمخٚمع ًمف  وأوصٚمقهؿ إمم شمٚمؽ إُم٤ميمـ اعمٕمّدة, ومٕمٚمقا هبؿ ُم٤م شم٘مِمٕمر ُمٜمف إسمدان,

 اًم٘مٚمقب, وشمذه٥م سم٤مًمٕم٘مقل, سمام مل ُيسٛمع سمف ذم اًمت٤مريخ, مم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف وشمقضٞمحف. 

إن ُم٤م ي٘مقم سمف ىُمّٓم٤مع اًمٓمرق ذم طمرض وذم وضح اًمٜمٝم٤مر, ظم٤مص٦م ٟم٘مٓم٦م ]طمػمان 

ٟم٘مٓم٦م ]اجلبؾ اًمٕمسٙمري٦م[, وٟم٘مٓم٦م ]اعمثٚم٨م[ اًمذي سمٕمد ُمع سم٤مىمل اعمس٤مضملم ُمٕمل[, و

ُمـ شمٚمؽ إُم٤ميمـ, ًمٞمٜمذر سمنّم ُمستٓمػم,  اجلامرك, وٟم٘مٓم٦م ]ؿمٗمر[, وهمػم ذًمؽ

وقمذاب ي٠مظمذ اجلٛمٞمع, إٟمف صقت اعمٔمٚمقم يٍمخ ُمـ ظمٚمػ اجلدران, اًمتٕمذي٥م 

أو اًمتِمقيف أو إشمالف سمٕمض إقمْم٤مء, وهتؽ إقمراض, وىمّمص  2طمتك اعمقت

يم٠مهن٤م أطمالم, ذم ]اًمٗمٞمس سمؽ[ يمّؾ ذًمؽ طمتك حيّقل أهؾ ذًمؽ اًمِمخص اعمسجقن, 

ٓ شمتٕمج٥م  ؾمٕمقدي٤ًم[. اًمػ20000يٙمقن  ـ, سم٠مىمؾ ُم٤مظم٤مرج اًمٞمٛم سم٠مُمقال سم٤مهٔم٦م ُمـ

ومحقل  اًمٚمحجل  صقُم٤مًمٞمقن  ًمٚمديمتقر قمدٟم٤من اًمّمبٞمحل وم٘مد ضم٤مء ذم دُم٤مج إظمقة

هلؿ  مخس٦م أٓف دوٓر ومدي٦م ٕظمتٝمؿ اعمحبقؾم٦م قمٜمدهؿ  وأقمرف يمثػم ُمـ 

 .رهؿ اًمِمديد٘ماًمّمقُم٤مًمٞملم وإطمب٤مش اًمٚمذيـ دومٕمقا أُمقال سم٤مهٔم٦م ومدي٦م ُمع وم

 اًمٗمج٤مر, ىمد مجٕمقا سملم أٟمقاع اجلرائؿ يمّٚمٝم٤م, ُمـ ىمٓمع اًمٓمريؼ إن ه١مٓء اعمجرُملم

واًمرسىم٦م واًمزٟم٤م واًمٚمقاط واًم٘متؾ واًمتٕمذي٥م سمٙمؾ صقره, وسمام ٓ يتخّٞمٚمف اًمٕم٘مؾ, 

٤مِرسُمقَن اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف  قمز وضمؾ وإن اهلل ـَ حُيَ ِذي اَم ضَمَزاُء اًمَّ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ﴿إِٟمَّ

َْرِض  ْٕ ـْ َوَيْسَٕمْقَن ذِم ا َع َأْيِدُّيِْؿ َوَأْرضُمُٚمُٝمْؿ ُِم وَمَس٤مًدا َأْن ُيَ٘متَُّٚمقا َأْو ُيَّمٚمَُّبقا َأْو شُمَ٘مٓمَّ

ظِمَرِة قَمَذاٌب قَمٔمِٞمٌؿ  ْٔ ْٟمَٞم٤م َوهَلُْؿ ذِم ا َْرِض َذًمَِؽ هَلُْؿ ظِمْزٌي ذِم اًمده ْٕ ـَ ا ظِماَلٍف َأْو ُيٜمَْٗمْقا ُِم
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ـْ ىَمْبِؾ َأْن شَمْ٘مِدرُ  * ـَ شَم٤مسُمقا ُِم ِذي َّٓ اًمَّ ]اعم٤مئدة  وا قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٤مقْمَٚمُٛمقا َأنَّ اهللََّ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿ﴾إِ

:33-33]. 

دًم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمسٜم٦ّم, ذم سمٞم٤من حتريؿ اًمٔمٚمؿ, ورّد اعمٔم٤ممل إمم وإًمٞمٙمؿ هذه إ

أهٚمٝم٤م, وإمم إظمذ قمغم يد اًمٔم٤ممل, وقمدم اًمسٙمقت قمغم اعمٜمٙمر واجلرم, وم٢من ذًمؽ 

 ًمٕمذاب. ٟمذير ّذ, وؾمب٥م حلٚمقل اًمٜم٘مؿ, وٟمزول ا

 حتريم الظؾم واألمر بردِّ ادظامل

ـْ ََحِٞمٍؿ َوٓ ؿَمِٗمٞمٍع ُيَٓم٤مُع﴾ ]هم٤مومر : , َوىم٤مَل  [21ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم : ﴿َُم٤م ًمِٚمٔم٤َّمعملَِِم ُِم

ـْ َٟمِّمػٍم﴾ ] احل٩م : َٓ حُي٥ِمه  :[, وىم٤مل  02شَمَٕم٤ممَم : ﴿َوَُم٤م ًمِٚمٔم٤َّمعملَِِم ُِم ﴿َواهللَُّ 

َٓ َُّيِْدي اًْمَ٘مْقَم اًمٔم٤َّمعملَِِم﴾  [, وىم٤مل ضمؾ صمٜم٤مءه:00اًمٔم٤َّمعملَِِم﴾ ]آل قمٛمران:  ﴿َواهللَُّ 

َٓ ًَمْٕمٜم٦َُم اهللَِّ قَمغَم اًمٔم٤َّمعملِِم﴾ ]هقد: ,  [18]آل قمٛمران:  وىم٤مل: , [21وىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿َأ

ُْؿ وىم٤مل , [33]هقد:  {﴿َوىِمٞمَؾ سُمْٕمًدا ًمِْٚمَ٘مْقِم اًمٔم٤َّمعملِِمَ  : ﴿وَم٠َمْوطَمك إًَِمْٞمِٝمْؿ َرهبه

َـّ اًمٔم٤َّمعملَِِم﴾ ]إسمراهٞمؿ: ًَمٜمُ  وىم٤مل: ﴿وَم٤مْٟمُٔمْر يَمْٞمَػ يَم٤مَن قَم٤مىِمَب٦ُم اًمٔم٤َّمعملَِِم﴾ , [23ْٝمِٚمَٙم

ْٕمٜم٦َُم  [,30]اًم٘مّمص:  َٓ َيٜمَْٗمُع اًمٔم٤َّمعملَِِم َُمْٕمِذَرهُتُْؿ َوهَلُُؿ اًمٚمَّ وىم٤مل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: ﴿َيْقَم 

اِر﴾ ]هم٤مومر:   [, وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت.01َوهَلُْؿ ؾُمقُء اًمدَّ

ُ٘مقا اًمٔمهْٚمَؿ 3 وَم٢منَّ اًمٔمهْٚمَؿ فُمُٚماَمٌت َيْقَم "ىَم٤مَل :  : أن َرؾُمقل اهلل  قمـ ضم٤مسمر و اشمَّ

ـْ يَم٤مَن ىَمْبَٚمُٙمْؿ, ََحََٚمُٝمْؿ قَمغَم أْن ؾَمَٗمُٙمقا  حَّ أْهَٚمَؽ َُم حَّ 3 وَم٢مِنَّ اًمِمه ُ٘مقا اًمِمه اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم, َواشمَّ

 ؿ.رواه ُمسٚم "ِدَُم٤مءُهْؿ, َواؾْمَتَحٚمهقا حَم٤َمِرَُمُٝمؿْ 

نَّ احلُُ٘مقَق إمَِم أْهِٚمَٝم٤م َيقَم "ىَم٤مَل:  : أن َرؾُمقل اهلل  وقمـ َأيب هريرة  ًَمُت١َمده

 
ِ
٤مِة اًمَ٘مْرَٟم٤مء ـَ اًمِمَّ  ُِم

ِ
٤مِة اجلَْٚمَح٤مء  رواه ُمسٚمؿ. "اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم , طَمتَّك ُيَ٘م٤مَد ًمٚمِمَّ

٦ِم اًمَقَداِع, و ـْ طَمجَّ ُث قَم  اًمٜمَّبله وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام, ىم٤مل: يُمٜم٤َّم َٟمَتَحدَّ

٦ُم اًمَقَداِع طَمتَّك ََحَِد اهللَ َرؾُمقل اهلل  َوأصْمٜمَك قَمَٚمٞمِف صُمؿَّ  سَملْمَ أفْمُٝمِرَٟم٤م , َوٓ َٟمْدِري َُم٤م طَمجَّ

٤مل وَم٠مـْمٜم٥ََم ذم ِذيْمِرِه , َوىَم٤مَل:  ضمَّ َتُف "َذيَمَر اعَمْسٞمَح اًمدَّ ـْ َٟمبلٍّ إَّٓ أْٟمَذَرُه ُأُمَّ َُم٤م سَمَٕم٨َم اهللُ ُِم

ـْ ؿَم٠مٟمِف  أْٟمَذَرُه ُٟمقٌح  ُف إْن ََيُْرْج ومِٞمُٙمْؿ وَمام ظَمِٗمَل قَمٚمْٞمُٙمْؿ ُِم ـْ سَمْٕمِدِه , َوإِٟمَّ َواًمٜمَّبِٞمهقَن ُِم

ُف أقْمَقُر قَملْمِ اًمُٞمْٛمٜمَك , يَم٠منَّ قَمْٞمٜمَُف قِمٜمََب٦ٌم  ُٙمْؿ ًَمْٞمَس سم٠مقْمَقَر وإٟمَّ وَمَٚمْٞمَس ََيَْٗمك قَمٚمْٞمُٙمؿ , إنَّ َرسمَّ
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َم قَمَٚمٞمْ  ُٙمْؿ ِدَُم٤مءيُمْؿ َوأُْمَقاًَمُٙمْؿ يمُحْرَُم٦ِم َيْقُِمُٙمْؿ َهَذا , ذم سمٚمديمؿ ـَم٤مومَِٞم٦ٌم . أٓ إنَّ اهلل طَمرَّ

 صمالصم٤مً  "اًمٚمَُّٝمؿَّ اؿْمَٝمْد "ىم٤مًُمقا: َٟمَٕمْؿ, ىَم٤مَل:  "هذا , ذم ؿَمْٝمِريُمْؿ َهَذا , أٓ َهْؾ سَمّٚمْٖم٧ُم؟

ُب سَمْٕمُْم  -َوْيَٚمُٙمْؿ " ُٙمْؿ ِرىَم٤مَب َأْو َوحْيَُٙمْؿ, اْٟمُٔمروا: ٓ شَمْرضمُٕمقا سَمْٕمِدي يُمّٗم٤مرًا َيْْضِ

 رواه اًمبخ٤مري, وروى ُمسٚمؿ سمٕمْمف . "سَمْٕمضٍ 

ـَ "ىَم٤مَل:  وقمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م : أن َرؾُمقل اهلل  ـْ فَمَٚمَؿ ىمٞمَد ؿِمؼْمٍ ُِم َُم

ـْ ؾمْبِع أَرضلمَ  ىَمُف ُِم  ُُمتََّٗمٌؼ قَمَٚمٞمِف . "إْرِض , ـُمقِّ

 ًمِٚمٔم٤َّممِلِ , وَم٢مَِذا أظَمَذُه إنَّ اهلل ًَمُٞمْٛمكِم ":  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل  وقمـ َأيب ُمقؾمك 

, صُمؿَّ ىَمَرَأ: ﴿ويَمَذًمَِؽ َأظْمُذ َرسمَِّؽ إَِذا َأظَمَذ اًْمُ٘مَرى َوِهَل فَم٤معم٦ٌَِم إِنَّ َأظْمَذُه َأًمِٞمٌؿ "مَلْ ُيْٗمِٚمْتفُ 

 [ ُُمتََّٗمٌؼ قَمَٚمٞمِف.201ؿَمِديٌد﴾ ]هقد : 

ـْ يَم٤مَٟم٧ْم قِمٜمَْدُه َُمٔمْ "ىَم٤مَل:  قمـ اًمٜمَّبّل  وقمـ َأيب هريرة  ـْ َُم ٚمَٛم٦ٌم ٕظَِمٞمف , ُِم

ْٚمُف ُِمٜمُْف اًمَٞمْقَم ىمْبَؾ أْن َٓ َيُٙمقَن ِديٜم٤َمر َوَٓ ِدْرَهٌؿ 3 إْن يَم٤مَن  , وَمْٚمَٞمَتَحٚمَّ
ٍ
ء ـْ َرْ قِمرِضِف َأْو ُِم

ـْ ؾَمٞمَِّئ٤مِت  ـْ ًَمُف طَمَسٜم٤َمٌت ُأظِمَذ ُِم ًَمُف قَمَٛمٌؾ َص٤مًمٌِح ُأظِمَذ ُِمٜمُْف سمَِ٘مْدِر َُمْٔمٚمَٛمتِِف , َوإْن مَلْ َيُٙم

 رواه اًمبخ٤مري . "بِِف وَمُحِٛمَؾ قَمَٚمٞمفِ َص٤مطمِ 

ىَم٤مَل :  وقمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام , قمـ اًمٜمَّبّل 

ـْ َهَجَر َُم٤م هَنَك اهللُ قَمٜمْفُ " ـْ ًمَِس٤مٟمِِف َوَيِدِه, َواعُمَٝم٤مضِمُر َُم ـْ ؾَمِٚمَؿ اعُمْسِٚمُٛمقَن ُِم  "اعُمْسِٚمُؿ ُم

 ُُمتََّٗمٌؼ قَمَٚمٞمِف .

َُم٤مَن ىَمِد اؾْمَتَداَر "ىَم٤مَل:  , قمـ اًمٜمَّبّل  َٗمْٞمع سمـ احل٤مرث وقمـ َأيب سمْٙمرة ٟمُ  إنَّ اًمزَّ

ٜم٦َُم اصْمٜم٤َم قَمنَمَ ؿَمْٝمَرًا , ُِمٜمَْٝم٤م أْرسَمَٕم٦ٌم طُمُرٌم:  اَمَواِت َوإَرَض: اًمسَّ يَمَٝمْٞمَئتف َيْقَم ظَمَٚمَؼ اهلُل اًمسَّ

٦ِم , َواعُمَحرَّ  ِذي سَملْمَ صَمالٌث ُُمَتقاًمِٞم٤مٌت: ُذو اًمَ٘مْٕمَدة , وُذو احِلجَّ ُم , َوَرضَم٥ُم ُُمَْضَ اًمَّ

ُف  "مُج٤َمَدى َوؿمْٕمَب٤مَن , أيه ؿَمْٝمر َهَذا؟ ىُمْٚمٜم٤َم: اهللُ َوَرؾُمقًُمُف أقْمَٚمُؿ , وَمَسَٙم٧َم طَمتَّك فَمٜمٜم٤َّم أٟمَّ

ٞمِف سمَِٖمػْمِ اؾْمِٛمِف , ىَم٤مَل:  ٦ِم؟"ؾَمُٞمَسٛمِّ  "وَم٠ميه سَمَٚمد َهَذا؟"ىُمْٚمٜم٤َم: سَمغَم, ىَم٤مَل:  "أًَمْٞمَس َذا احِلجَّ

ٞمِف سمَِٖمػِم اؾْمِٛمِف, ىَم٤مَل: ىمُ  ُف ؾَمُٞمَسٛمِّ أًَمْٞمَس "ْٚمٜم٤َم: اهللُ وَرؾُمقًُمُف أقْمَٚمُؿ , وَمَسَٙم٧َم طَمتَّك فَمٜمَٜم٤َّم أٟمَّ

ىُمْٚمٜم٤َم: اهللُ وَرؾُمقًُمُف أقْمَٚمُؿ , وَمَسَٙم٧َم طَمتَّك  "وَم٠ميه َيْقم َهَذا؟"ىُمْٚمٜم٤َم: سَمغَم, ىَم٤مَل:  "اًمَبْٚمَدَة؟

ٞمِف سمَٖمػمِ  ُف ؾَمُٞمَسٛمِّ وَم٢منَّ "ىُمْٚمٜم٤َم: سَمغَم. ىَم٤مَل: " أًَمٞمَس َيْقَم اًمٜمَّْحرِ " اؾْمِٛمِف, ىَم٤مَل: فَمٜمَٜم٤َّم أٟمَّ

ِدَُم٤مءيُمْؿ َوأُْمَقاًَمُٙمْؿ َوَأقْمَراَضُٙمْؿ قمٚمٞمٙمؿ طَمَراٌم , يَمُحْرَُم٦ِم َيْقُِمُٙمْؿ َهَذا ذم سَمَٚمِديُمْؿ َهَذا 
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ـْ أقْماَمًمِٙمُ  ُٙمْؿ وَمَٞمْس٠مًُمُٙمْؿ قَم ْؿ , أٓ وَمال شَمْرضمٕمقا سمٕمدي ذم ؿَمْٝمِريُمْؿ َهَذا , َوؾَمَتْٚمُ٘مقَن َرسمَّ

ـْ  ٤مِهُد اًمَٖم٤مِئ٥َم , وَمَٚمَٕمؾَّ سَمْٕمَض َُم ُب سَمْٕمُْمُٙمْؿ ِرىَم٤مَب سَمْٕمض , أٓ ًَمُٞمَبٚمِّغ اًمِمَّ يُمّٗم٤مرًا َيْْضِ

ـْ ؾَمِٛمَٕمفُ  ـْ سَمْٕمض َُم إَّٓ َهْؾ سَمٚمَّْٖم٧ُم , أَٓ َهْؾ ", صُمؿَّ ىَم٤مَل: "َيْبُٚمُٖمُف أْن َيُٙمقَن أْوقَمك ًَمُف ُِم

 ُُمتََّٗمٌؼ قَمَٚمٞمِف. "اًمٚمَُّٝمؿَّ اؿْمَٝمدْ "ْٚمٜم٤َم: َٟمَٕمْؿ , ىَم٤مَل: ىمُ  "سَمٚمَّْٖم٧ُم؟

ـُ ذم ":  وقمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام , ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقل اهلل  ـْ َيَزاَل اعُم١ْمُِم ًَم

ـْ ِديٜمِف َُم٤م مَلْ ُيِّم٥ْم َدُم٤ًم طَمَراُم٤مً   رواه اًمبخ٤مري. "وُمْسَح٦ٍم ُِم

وقمٜمٝم٤م , ىَم٤مًَم٧ْم :  ة َحزة وقمـ ظمقًم٦م سمٜم٧ِم قم٤مُمر إٟمّم٤مري٦م , وهل اُمرأ

, وَمَٚمُٝمُؿ "ي٘مقل:  ؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل اهلل  ُضقَن ذم َُم٤مِل اهلل سمَٖمػِم طَمؼٍّ إنَّ ِرضَم٤مًٓ َيَتَخقَّ

 رواه اًمبخ٤مري. "اًمٜم٤َّمُر َيقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

وأظمػمًا أؾمقق ًمٙمؿ هذا احلدي٨م اًمٕمٔمٞمؿ, اًمذي ومٞمف ومْمؾ قمتؼ رىمب٦م اعمسٚمؿ 

ًمؽ, وُمـ اعمٕمٚمقم أن ُم٤م ي٘مقم سمف أوًمئؽ اًمٗمج٤مر, وومّٙمف ُمـ إرس وُمـ اًمرق وهمػم ذ

 هلق أؿمّد وأٟمٙمك ُمـ إرس واًمرق.

َؿ ىَم٤مَل:  ـِ اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, قَم ـْ َأقْمَتَؼ َرىَمَب٦ًم ُُمْسِٚمَٛم٦ًم, »قَم َُم

ـَ اًمٜم٤َّمِر, طَمتَّ   ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.ش ك وَمْرضَمُف سمَِٗمْرضِمفِ َأقْمَتَؼ اهللَُّ سمُِٙمؾِّ قُمْْمٍق ُِمٜمُْف قُمْْمًقا ُِم

 بداية الؼصة

اهلل قمز وضمؾ, أوراىمل ؾمٚمٞمٛم٦م, ُمٍمي اجلٜمسٞم٦م  ممإأٟم٤م ُمقاـمـ ـم٤مًم٥م وداقمل 

 م[.2223أقمٞمش سم٤مًمٞمٛمـ ُمـ قم٤مم ]

[ ؾمٜمقات, وُأظمرى صقُم٤مًمٞم٦م وزم 1وأٟم٤م ُمتزوج سمٞمٛمٜمٞم٦م وزم ُمٜمٝم٤م وًمد وقمٛمره ]

 .مخس اوٓد ُمٜمٝم٤م 

ح٨م قمـ قمٛمؾ, وطم٘مٞم٘م٦م يمٜم٧ُم ىمد ًم٘مد ظمرضم٧م ُمـ دار احلدي٨م سمدُم٤مج, ًمٚمب

أردُت احل٩م ًمقاًمدي رَحف اهلل, اًمذي ُم٤مت ُمـ ٟمحق مخس٦م قمنم قم٤مُم٤ًم, ويم٤مٟم٧م 

قمٜمدي وديٕم٦م ُمسٛمقح زم سم٤مًمتٍمف ومٞمٝم٤م ًمٚمح٩م قمـ واًمدي, ومخرضم٧ُم امم طمرض 

 هـ.2333اًم٘مٕمدة/ ًمٕم٤مم /ذو13يقم اًمثالصم٤مء/
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ّٓم٤مع وذم ٟم٘مٓم٦م طمػمان سمحرض وهذه اًمٜم٘مٓم٦م ُمٕمرووم٦م أن أصح٤مهب٤م يٕمٛمٚمقن ُمع ىم

اًمٓمرق وُمثٚمٝم٤م يمثػم, وعم٤م يمٜم٤م ذم ٟمحق ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ـمٚم٥م, ُمٜمل اًمٕمسٙمر اهلقي٦م, 

وم٠مظمرضم٧م هلؿ ضمقاز اًمسٗمر, ومحجزه أطمدهؿ قمٜمده, ومٜمزًم٧م ُمـ اًمسٞم٤مرة وأظمؼمشمف 

أن أوراىمل ؾمٚمٞمٛم٦م, وم٤مقمتذر زم, وىم٤مل: ؾم٠موصٚمؽ سمسٞم٤مرة أظمرى, وأدظمٚمٜمل ذم 

ت وؿمٙمٚمف خمٞمػ ضمدًا, همروم٦م ُمـ ىمش ومٞمٝم٤م رضمؾ ُمدين حيٛمؾ ؾمالطم٤ًم وهق خُمزن ًمٚم٘م٤م

[ دوٓر سم٤مًم٘مقة وهتديد اًمسالح, صمؿ ذهبقا يب 000وومّتِمٜمل اًمٕمسٙمري وأظمذ ُمٜمل ]

[ دوٓر, وـمٚمبقا ُمـ أهكم ذم ُمٍم 2100إمم احلقش وأظمذوا سم٤مىمل ُم٤م ُمٕمل وهل ]

[ آٓف ري٤مل ؾمٕمقدي, ُمع اًمٕمٚمؿ أٟمف ىمد شمبٚمغ اًمتٕمقيْم٤مت 20000حتقيؾ ُمبٚمغ ]

ُمٚمٞمقن ؾمٕمقدي 10تٝمديد سم٤مًم٘متؾ أيمثر ُمـ قمـ ضمريٛم٦م آظمتٓم٤مف واًمتٕمذي٥م واًم

ٓن اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ, ىم٣م سمٕمتؼ اًمٕمبٞمد ذم ضمريٛم٦م اًمتٕمذي٥م وم٘مط, 

 واًم٘م٤مٟمقن يٕم٤مىم٥م سم٠مؿمد ُمـ ذًمؽ.

صمؿ اشمّمٚمقا سم٘مٓم٤مع اًمٓمرق ومج٤مءوا سمسٞم٤مرة وهددوين سمذسمحل سم٤مًمسالح إسمٞمض  

ش اًمسّٗم٤مح ووضٕمقه قمكم قمٜم٘مل ُمرشملم, وَحٚمقين امم ُمٙم٤من ىمٓم٤مع اًمُٓمرق, وهق طمق

]حيٞمل قمبده احلسٜمل[ وهٜم٤مك أطمقاش يمثػمة ُمٜمتٔمرة رزىمٝم٤م ُمـ ٟم٘م٤مط اًمنمـم٦م, وىمد 

[ أًمٗملم ري٤مل ؾمٕمقدي 1000ىم٤مًمقا زم: إن اًمنمـم٦م شمبٞمع هلؿ سمٕمض اًمٜم٤مس سمـ ]

[ أرسمٕم٦م آٓف ري٤مل ؾمٕمقدي واًمبٕمض سم٠ميمثر ُمـ ذًمؽ, 3000واًمبٕمض سمـ ]

ؿمٞمخ٤ًم يمبػمًا ُمـ ضمٞمبقيت ويِمؽمون اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء وإـمٗم٤مل واًمِمٞمقخ و ىمد رأي٧م 

قم٤مُم٤ًم, وهؿ يْضسمقٟمف رضسم٤ًم ؿمديدًا, وىمد ُٟمزقم٧م اًمرَح٦م ُمـ ىمٚمقهبؿ,  80قمٛمره ٟمحق

 وذًمؽ ُمـ أضمؾ حتقيؾ ُم٤مل هلؿ .

صمؿ دظمٚم٧ُم طمقش اًمسٗم٤مح ]حيٞمل احلسٜمل وأوٓده[ ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: أن اًمْم٤مسمط 

( دوٓر, وومج٠مة 2100يٜمٔمر ذم أوراىمل, وم٢من يم٤مٟم٧م ؾمٚمٞمٛم٦م ؾمٞمسٚمؿ زم اعم٤مل )

ؿمخّم٤ًم ٟم٤مئٛملم قمكم إرض ذم هٞمئ٦م ُمٗمزقم٦م وصمٞم٤مب ُم٘مٓمٕم٦م,  10وضمدت أيمثر ُمـ 

وسمٕمْمٝمؿ سمدون صمٞم٤مب قمٚمٞمٝمؿ رساويؾ ىمّمػمة وهؿ ٓ يتحريمقن يم٠مهنؿ ُمقشمك أو 

ٟم٤مئٛملم ُمـ أصمر اًمتٕمذي٥م اًمِمديد, طمٞم٨م أٟمف يبدأ اًمتٕمذي٥م ُمـ اًمس٤مقم٦م اًمس٤مدؾم٦م 

ٕهنؿ يتٜم٤موسمقن صب٤مطم٤ًم, طمتل اًمقاطمدة سمٕمد ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ, ورسمام أيمثر ُمـ ذًمؽ3 
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قمغم ذًمؽ اًمتٕمذي٥م, ومٕمٚمٛم٧م أين وىمٕم٧م ومريس٦م ًمسٗم٤مطملم ىمٚمقهبؿ ىمٚمقب اًمِمٞم٤مـملم, 

ٓ يٕمرومقن إٓ اًم٘متؾ واًمتٕمذي٥م واًمرسىم٦م واًمزين واخلٛمقر واعمخدرات واسمتزاز 

 أُمقال اًمٜم٤مس وإومزاقمٝمؿ.

ًم٘مد رأي٧م اًمسٗم٤مح ]حيٞمل قمبده احلسٜمل[ ُيٕمّٚمؿ اسمٜمف اًمّمٖمػم اًمذي مل يتج٤موز 

ات, يْضب اعمس٤مضملم سمٕمّم٤م, وي٘مقل هلؿ: طمقًمقا اعم٤مل طمتل قمٛمره مخس ؾمٜمق

 ٟمخرضمٙمؿ.

عم٤م قمروم٧م احل٘مٞم٘م٦م أص٤مسمٜمل ومزع ؿمديد وهبقط ذم ضٖمط اًمدم واًمسٙمر, ودوظم٦م  

وىمٚمؼ, طمّتك ظمّرت ىمقاي, ومٓمٚمب٧م ُمٜمٝمؿ اًمدواء وم٤مؾمتٝمزأوا يب وضحٙمقا قمكّم3 ٕن 

أو حيجزوٟمف اعمريض ًمٞمس ًمف أي اهتامم قمٜمدهؿ, سمؾ يٕمذسمقٟمف طمتل حيقل هلؿ اعم٤مل 

 ًمٚمٕمٛمؾ قمٜمدهؿ.

إٟمٜمل مل أُذق ـمٕمؿ اًمٜمقم إٓ ٟمقم اعمٕمذب وؾمط صٞم٤مح وسمٙم٤مء اعمٕمذسملم, طمتل يمٜم٧م 

أظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م ذم اًمسجـ, وهؿ يٕمذسمقن اًمٜم٤مس, وسمّمقرة وطمِمٞم٦م, وأٟم٤م أظمٓم٥م 

 وأؾمٛمع صقت اًمسٞم٤مط واًمٕميص. 

 وذم اًمّمب٤مح ذيّمرهتؿ وظمّقومتٝمؿ سم٤مهلل, ومٚمؿ يٜمٗمٕمٝمؿ ذًمؽ, سمؾ ؾمّبقا اًمديـ ُمراراً 

وشمٙمرارًا, واؾمتٝمزأوا سم٤مًمديـ, ذم شمٙمؼّم إسمٚمٞمس وومرقمقن, ورضسمقين, وىم٤مًمقا زم: ٓ 

ٟمريد ٟمسٛمع ىمرآٟم٤ًم وٓ طمديث٤ًم وٓ رء, واشمّمٚمقا سم٠مهكم ذم ُمٍم, وأؾمّٛمٕمقهؿ 

ساظمل وأٟم٤م أقمّذب, وهّددوهؿ سم٘متكم إذا مل يتؿ حتقيؾ اعم٤مل, وٓ شمسٛمع ُمٜمٝمؿ إٓ 

احلدود, وسمِمٙمؾ ٓ يتّمقره ُمسٚمؿ, اًمْضب واًمس٥م واًمِمتؿ واًمٗمحش, إمم أسمٕمد 

 وٓ يستحٞمقن ُمـ رء, طمتك أن أطمدهؿ ظمٚمع صمٞم٤مسمف, وُمِمك قمري٤مٟم٤ًم.

وىم٤مل ]حيٞمك قمبده احلسٜمل[ ًمألخ اًمُسقِري ؾم٠مومٕمؾ ومٞمؽ اًمٗم٤مطمِم٦م إذا مل حتّقل زم 

]سمخٛمس٦م قمنم أًمػ ؾمٕمقدي[, ورومع صمٞم٤مسمف يِمػم إًمٞمف سمٗمٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م, واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل, 

أُم٤مُمل, وأٟم٤م أٟمٔمر إمم هذا اًمقاىمع اعم٠مؾم٤موي اعم١ممل  صمؿ رضسمقه طمتك ُأهمٛمل قمٚمٞمف

 واًمِمديد قمغم اًمٜمٗمقس.

طمتك ُمٜمٕمقٟم٤م ُمـ اًمّمالة, ويمٜم٤ّم ٟمٕمّمٞمٝمؿ ومٜمّمكم, ومٞم٠مشمقن ومٞمْضسمقٟمٜم٤م, طمتك 

وضمدت رائح٦م اعمقت ُمـ ؿمّدة اًمتٕمذي٥م, قمٜمد إٍذ ومّٙمرت ذم اهلرب, ودقمقة ريب ُمـ 
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وهؿ ٟم٤مئٛمقن, ُمـ أصمر طمٞمٜمٝم٤م طمتك ضم٤مء صب٤مح اًمٞمقم اًمث٤مين, وضم٤مء اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م 

اًمسٛمر واًمٗمجقر واعمٕم٤ميص اًمتل يامرؾمقهن٤م, ومٝمرسم٧م واظمتب٠مت ظمٚمػ اًمِمقك, أُم٤مم 

طمقش اًمسّٗم٤مطملم, ومرآين ٟمس٤مء اًمّمقُم٤مًمٞملم اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ُمٕمٝمؿ, وهؿ ٟمحق 

اًمٕمنميـ, وسمّٚمٖمقا قمٜمل اًمسٗم٤مطملم, ومج٤مءوا ُمـ ومقىمل, وأٟم٤م خمتب٠م, وىم٤مًمقا ؾمّٚمؿ 

إمم سمٞم٧م ]قمكم ؾم٤ممل[, أُم٤مم اعمسجد, وسمٞمتف  ٟمٗمسؽ, ومٝمرسم٧م ُمّرة صم٤مٟمٞم٦م, طمتك وصٚم٧ُم 

ُمـ اًمٓملم, وقمٜمده دّراضم٦م ٟم٤مري٦م, ومدظمٚم٧ُم واؾمتٖمث٧ُم هبؿ, وم٢مذا هؿ ىمّٓم٤مع ـمرق 

ُمثٚمٝمؿ, ومٝمرسم٧ُم ُمٜمٝمؿ, ودظمٚم٧ُم سمٞمت٤ًم آظمر, وقمٚمٞمف طمقش يمبػم, وم٢مذا سمٜمس٤مء وأـمٗم٤مل 

صقُم٤مًمٞملم وأطمبقش, حمبقؾملم, ومٕمٚمٛم٧ُم أن ه١مٓء ىمٓم٤مع ـمرق أيْم٤ًم, ومٝمرسم٧ُم إمم 

 ع, ومقضمدُت ُم٤م ٓ َيٓمر قمغم اًمب٤مل.اعمزار

                                                                                  وجدُت ]طبقدًا يف الؼرن العرشين[

يٕمٛمٚمقن حت٧م اًمتٕمذي٥م ذم شمٚمؽ اعمزارع, وهؿ رضم٤مل وٟمس٤مء وأـمٗم٤مل, وأوًمئؽ 

وين ـمٛمٕمقا يب, ومحٛمٚم٧م اًمسٗم٤مطمقن ُمٕمٝمؿ أقميص يمبػمة يْضسمقهنؿ هب٤م, ومٚمام رأ

طمجريـ ذم يدي, ومخ٤مومقا ُمٜمل, ومٝمرسم٧ُم وأظمذُت أضمري طمتك اٟم٘مٓمع ٟمٗمز, وم٘مد 

يمٜم٧ُم ٓ آيمؾ اًمٓمٕم٤مم, ومال ي٘مّدُمقن ًمٜم٤م ؾمقى ىمٓمٕم٦م صٖمػمة ُمـ اخلبز, يمّٚمام طم٤موًم٧م 

أن أيمؾ خترج شمٚمؽ اًمٚم٘مٛم٦م ُمـ ومٛمل, وىمد شمٕمب٧ُم شمٕمب٤ًم ؿمديدًا, مل حيّمؾ زم ُمثٚمف ُمـ 

 ىمبؾ.

ؾمٛمٕم٧ُم ص٤مرظم٤ًم ُمـ ظمٚمٗمل, وم٤مًمتٗم٧ُم وم٢مذا سمسٞم٤مرة ؿمبح وسمٞمٜمام أٟم٤م يمذًمؽ إذ 

ؿم٤مص, ٟمّمػ ٟم٘مؾ, ُمرسقم٦م ٟمحقي, وومٞمٝم٤م ٟمحق قمنمة رضم٤مل, ويم٤من ؿمٙمٚمٝمؿ خمٞمٗم٤ًم 

ضمدًا, وأٟم٤م ذم ؿمّدة اإلره٤مق, واجلقع واًمٕمٓمش اًمِمديد, وهبقط اًمسّٙمر واًمْمٖمط, 

طمتك ص٤مرت ىمدُمل ٓ حتٛمٚمٜمل, ومْضسمقين طمتك اٟمخٚمٕم٧م ىمدُمل, وأدُمقا فمٝمري, 

اًمٜمقم وإيمؾ وُمـ يمؾ رء, طمتك ُمـ دظمقل احلامم, ومجٕمٚم٧ُم أذيمر وُمٜمٕمقين ُمـ 

اهلل, وأسمٙمل سمٙم٤مًء ؿمديدًا, وقمٞمٜم٤مي شمذرف اًمدُمع ٓ شمتقىمػ, طمتك طمّقل أظمل اعم٤مل 

 ُمـ ُمٍم, وهق ]قمنمة آٓف ؾمٕمقدي[.

وطم٘مٞم٘م٦م ًمق شم٠مظمر إُمر ىمٚمٞماًل3 عم٧مه أو حلّمؾ زم اجلٜمقن, وطمتك ُمـ ؿمّدة 

وطمتك ٟمسٞم٧ُم أوٓدي وأهكم وأىم٤مريب, وٟمسٞم٧ُم يمؾ  اًمتٕمذي٥م, مل أيمـ أومٙمر ذم رء,
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رء, ومٚمؿ يٙمـ مّهل ؾمقى اخلروج ُمـ هذا اًمٕمذاب, ويم٤من هذا ُمثؾ احلُٚمؿ, ٓ 

أصدق ُم٤م أرى, وٓ أشمقىمع اخلروج, وهلذا عم٤م ظمرضم٧ُم ؿمٕمرُت أين ظمٚم٘م٧ُم ووًمدُت 

ُمـ ضمديد, ويم٠مين يمٜم٧ُم قمبدًا وم٠مقمت٘م٧ُم, وم٘مد يمٜم٧ُم يمؾ يقم أَتٜمك ؾم٤مقم٦م واطمدة 

 ومٞمٝم٤م ُمـ ذًمؽ اًمٕمذاب, وآظمذ ومٞمٝم٤م ٟمٗمز. أؾمؽميح

 (ئب وطجائب ومواقف وتلمالت ال تـسىغرا)

عم٤م ـم٤مًم٧م ُمدة  حيقى طبده احلسـي شقخ العسقؾة وكبريها يف ضواحي حرض يسب الدين؛  .2

سم٘م٤مئل ذم طمقش احلسٜمل ظم٤مف ُمٜمل أن أومْمحٝمؿ, ومٙم٤من يتّمؾ سمٖم٤موي 

, وم٢مذا وهق ظم٤مرج احلقش ويس٠مل قمٜمل ويمٚمام دظمؾ سم٤مب احلقش يس٠مل قمٜمل

ؾمٛمع أٟمٜمل ُم٤م زًم٧م ُمقضمقًدا يس٥م اًمرب واًمديـ ويت٠مومػ ويٜمزقم٩م 

 ويتسخط.

                                   ( غاوي طقسى سؾقامن يف أرض احلؽؿة واإليامن يستفزئ باهلل )

وآي٤مت اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  3 يمٜم٧م دائاًم أذيمرهؿ سم٤مهلل  وسمٙمالم اًمرؾمقل 

إٓ أن اٟمزقم٩م يمؾ اًمسٗم٤مطملم, وىم٤مم اًمنميٗم٦م, ومام ًمب٨م  وأطم٤مدي٨م اًمٜمبل 

هم٤موي قمٞمسك ؾمٚمٞمامن يْضسمٜمل سم٠مؾمالك اًمٙمٝمرسم٤مء, وي٘مقل زم: ٓ ٟمريد ٟمسٛمع 

ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مرآن وٓ إطم٤مدي٨م, ويِمد قمكم اًمتٕمذي٥م ويْضسمٜمل سمٜمٗمسف, 

: اذه٥م إمم ُمٚمؽ احلبِم٦م وسمٙمالم اًمرؾمقل  وي٘مقل وهق يستٝمزئ سم٤مهلل 

 ًرا قمكم, وهق ذم هم٤مي٦م اًمتٙمؼم.ئمٚمؿ قمٜمده أطمد, ويٙمرر ذًمؽ ُمرا وم٢مٟمف ٓ 

  n                                                                 (أن يؿسحوا آية احلرابة من الؼرآنالسػاحون يريدون )

ـَ  ضَمَزاءُ  ِإٟمَّاَم  ِذي ْرِض  ذِم  َوَيْسَٕمْقنَ  َوَرؾُمقًَمفُ  اهللََّ حُي٤َمِرسمُقنَ  اًمَّ َ ْٕ  َأوْ  ُيَ٘متَُّٚمقا َأنْ  وَمَس٤مًدا ا

ُبقا ـْ  َوَأْرضُمُٚمُٝمؿْ  َأْيِدُّيِؿْ  شُمَ٘مٓمَّعَ  َأوْ  ُيَّمٚمَّ ـَ  ُيٜمَْٗمْقا َأوْ  ظِماَلٍف  ُِم َْرضِ  ُِم ْٕ  هَلُؿْ  َذًمَِؽ  ا

ْٟمَٞم٤م ذِم  ظِمْزٌي  ظِمَرةِ  ذِم  َوهَلُؿْ  اًمده ْٔ : عم٤م ىمدُمٜمل إخ [33:  اعم٤مئدة] قَمٔمِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  ا

ا وىمٚم٧م: ٕىمرقمـ اًمسقداين ٕصكم هبؿ صالة اًمٗمجر ومرطم٧م ومرطًم٤م ؿمديدً 

أؾمامقمٝمؿ سمآي٦م احلراسم٦م, ومٚمام يمؼمت شمٙمبػمة اإلطمرام شمذيمرت ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ 

اًمٕمذاب وشمذيمرت ُم٤م رأشمف قمٞمٜمل ُمـ ُمٜم٤مفمر ُمٗمجٕم٦م وشمذيمرت وضمقه اعمس٤مضملم 
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شمبٙمل وشمّمٞمح وٓ يسٛمٕمٝم٤م أطمد, ومٚمؿ أؾمتٓمع أن أىمرأ آي٦م ُمـ اًم٘مرآن,  لوه

ـْ قًمف شمٕم٤ممم , ومتذيمرت دقم٤مء اًمٜمقازل وىمواؾمتٕمجؿ ًمس٤مين قمـ اًمٜمٓمؼ  ُُيِٞم٥ُم  َأُمَّ

قءَ  َوَيْٙمِِمُػ  َدقَم٤مهُ  إَِذا اعْمُْْمَٓمرَّ  , وٟمزل قمكم سمٙم٤مء ؿمديد [81:  اًمٜمٛمؾ] اًمسه

ومرومٕم٧م يدي إمم اًمسامء وهل هتتز وارشمٗمع صقيت سمٕمد اٟم٘مٓم٤مقمف, سمٕمد أن يم٤من 

اعمس٤مضملم يتٕمجبقن ُمـ ؾمٙمقيت ذم اًمّمالة, ومٜمٓمؼ ًمس٤مين سم٤مًمدقم٤مء3 وم٘مٚم٧م: 

, صمؿ سمٕمد لم ُمـ اعم١مُمٜملم واؿمدد وـم٠مشمؽ قمغم اًمٔم٤معملماًمٚمٝمؿ اٟم٩ِم اعمستْمٕمٗم

ذًمؽ اؾمتٓمٕم٧م أن أىمرأ اًمٗم٤محت٦م وىمرأت آي٦م احلراسم٦م, يمٜم٧م أىمرأه٤م ُمـ ىمٚمبل 

 ذم ومٛمل أطمغم ُمـ اًمٕمسؾ, ويم٠مين مل أىمرأه٤م ٧موقمٞمٜمل شمٜمزف ُمـ اًمدُمقع, ويم٤مٟم

إٓ طمٞمٜمئٍذ, ويم٠من اعمس٤مضملم مل يسٛمٕمقا أطمغم وأـمرب ُمٜمٝم٤م, ضم٤مءت ومقق 

 اعمس٤مضملم أسمرد ُمـ اًمثٚم٩م, وقمغم اًمسٗم٤مطملم أؿمد ُمـ اجلرح, ومٙم٤مٟم٧م قمغم

اجلٛمر, ويم٤من سمٕمض اعمس٤مضملم ٟم٤مئاًم وم٘م٤مُمقا ومتقض١موا وىم٤مُمقا ًمٚمّمالة, وض٩م 

اعمٙم٤من سم٤مًمبٙم٤مء واٟمزقم٩م ىمٓم٤مع اًمٓمرق, وأشمقا سم٠مؾمالك اًمٙمٝمرسم٤مء, ومهقا سمْضسمٜم٤م 

ًٓ ُمـ ىم٤مل هلؿ: يمٞمػ شمْضسمقهؿ وهؿ ذم  وٟمحـ ذم اًمّمالة, ومٙم٤من أطمسٜمٝمؿ طم٤م

اشمريمقهؿ طمتك يٜمتٝمقا ُمـ اًمّمالة, وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يستٓمٞمٕمقن آٟمتٔم٤مر, اًمّمالة, 

أي٦م شم٘مرع أؾمامقمٝمؿ وهل أؿمد قمٚمٞمٝمؿ ُمـ رضب اًمسٞم٤مط, وم٘م٤مل اًمٕمجقز 

رر ذًمؽ ٘م٤مل: يمٞمػ أرضسمف وهق يّمكم, وأظمذ يٙمٕطمدهؿ: ارضب اإلُم٤مم, وم

قمٚمٞمف ُمراًرا, وأظمر ي٠ميب, ومٙمٜم٧م أطم٥م ذًمؽ اًمرضمؾ, وًمٙمـ رسقم٤من ُم٤م حتقل 

قطمقش, وأوضمٕمٜمل رضسًم٤م سم٤مًمٕمَم ُمع اًمس٥م واًمِمتؿ, وُمـ ذًمؽ وطمًِم٤م ُمع اًم

, سمؾ ُمـ يمؾ حترك ذم اًمٚمٞمؾ, وًمق ُمـ اًمتحقل اًمٞمقم ُمٜمٕمقٟم٤م ُمـ صالة اًمٗمجر

ذم اعمْمجع ُمـ قمغم إرض اعمٙمِمقوم٦م ُمـ ؿمٍؼ ٍ إمم ؿمؼ, ومل أؾمتٓمع أن أىمرأ 

 هذه أي٦م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م.

ُمرة ذم إؾمبقع, وم٠مٟم٤م أٟم٤مؿمد أهؾ هذه اعمٜم٤مـمؼ أن يسٛمٕمقهؿ هذه أي٦م وًمق 

 وأٟم٤مؿمد اًمسٚمٓم٤من سم٢مىم٤مُم٦م طمد احلراسم٦م قمٚمٞمٝمؿ ذم جمٛمع ُمـ اًمٜم٤مس.

                                                                                 (:هيقـون رجاًل صاحًلاالسػاحون )

وذًمؽ عم٤م ؾمٛمع يب رضمؾ ص٤مًمح, ضم٤مء طمتك دظمؾ طمقش اًمسٗم٤مطملم, وأظمذ 
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إمم ظم٤مرج اًمسجـ, وي٘مقل هلؿ: دقمقه يّمكم سمٜم٤م, وم٠مسمقا  يٛمسؽ يدي ويسحبٜمل

ويسبقٟمف, طمتك يم٤مدوا أن ي٘مٕمقا سمف, ُمع أٟمف  يٜمٝمقٟمفقمٚمٞمف, ومجٕمؾ يسحبٜمل وهؿ 

رضمؾ يمبػم ذم اًمسـ, وم٠مظمرضمقه ؾمحًب٤م قمغم وضمٝمف, وقمٞمٜم٤مه شمذروم٤من سم٤مًمدُمقع, 

وهل ٓ شمٗم٤مرق قمٞمٜمل, ومرَحتف وظمٗم٧م قمٚمٞمف ُمٜمٝمؿ, وىمٚم٧م: أُم٤م هذا وم٘مد أدى 

ومتح ذم ُمؽم,  200, ومخرج إمم أىمرب ُمسجد ُمٜمٝمؿ قمغم سمٕمد ٟمحق اًمذي قمٚمٞمف

, وأظمذ يستٜمٍم اعمٙمؼم حم٤مرضة ًمرضمؾ ؾمٕمقدي ذم اعمرأة اًمتل قمذسم٧م ذم هرة

ُمـ أهٚمٝم٤م قمغم هذا اعمٜمٙمر, وم٤مًمٗمقاطمش سم٤مًمٜم٤مس, وًمٙمـ هذه اعمٜم٤مـمؼ اشمٗمؼ يمثػم 

قمٜمدهؿ ُمثؾ ذب اعم٤مء, ومال شمتٕمج٥م, ومٚمام هرسم٧م ُمٜمٝمؿ يمٜم٧م يمٚمام دظمٚم٧م 

يم٤معمستجػم ُمـ "ٜمٍم سمف وم٢مذا هق سمٞم٧م ؾمٗم٤مطملم أؿمد ُمٜمٝمؿ, وم٠مصبح٧م سمٞم٧م أؾمت

 ,"اًمرُمْم٤مء سم٤مًمٜم٤مر

قمٜمدُم٤م                                                                                                        (احلؿالت التـصريية  )

ىمٗمزت ذم طمقش يمبػم أُم٤مم ُمسجدهؿ, أؾمتٜمٍم هبؿ, وم٢مذا هق ؾمجـ يمبػم ُمكمء 

أيـ  ؟إـمٗم٤مل يمؾ ه١مٓء واسم٤مٕـمٗم٤مل واًمٜمس٤مء, ومٗمزقم٧م وىمٚم٧م: ُمـ أيـ أظمذ

آسم٤مؤهؿ؟ أيـ أه٤مًمٞمٝمؿ؟ ُمـ َيٚمّمٝمؿ ُمـ ه١مٓء اًمسٗم٤مطملم؟ أيـ اًمنمـم٦م؟ أيـ 

اًمدوًم٦م؟ ُم٤مذا يٗمٕمٚمقن سمٙمؾ ه١مٓء إـمٗم٤مل؟ وشمذيمرت اًمنميم٤مت اًمتل شمِمؽمي 

 ع, وسمٕمْمٝمؿ شم٘مٓمقمـ ـمريؼ احلٛمالت اًمتٜمّمػمي٦م إـمٗم٤مل, سمٕمْمٝمؿ يتٜمٍمون

)احلٛمالت اًمتٜمّمػمي٦م شم٠ميت قمغم صقرة  سم٤مهٔم٦مسم٠مؾمٕم٤مر  وشمبٞمٕمٝم٤م هؿأقمْم٤مء

وىمد شمِم٤مرك ذم  -زقمٛمقا-ظمدُم٤مت إٟمس٤مٟمٞم٦م أو ظمدُم٤مت ـمبٞم٦م, أو ًمتحرير اعمرأة 

ُمِم٤مريع يمثػمة سمنمط ٟمنم أومٙم٤مره٤م وشمرسمٞم٦م اعمسٚمٛملم شمرسمٞم٦م همرسمٞم٦م سمحت٦م3 ُمثؾ 

ة, ويقفمٗمقن ُمِم٤مريع رقم٤مي٦م إيت٤مم, وشمٕمٚمٞمؿ وشم٠مهٞمؾ وقمالج اعمٕمقىملم واعمرأ

قمدًدا ُمـ اعمسٚمٛملم ُمٕمٝمؿ سمٛمب٤مًمغ يمبػمة ٓؾمت٘مٓم٤مهبؿ ؿمٞمًئ٤م ومِمٞمًئ٤م, وٟمِم٤مـمٝم٤م 

ىمقي ذم اًمدول اًمٗم٘مػمة, وم٢مذا مل يتٛمٙمٜمقا ُمـ اًمتٜمّمػم ٟمنموا اًمٗمس٤مد إظمالىمل 

وآضمتامقمل, وٟمِم٤مـمٝمؿ ىمقي قمغم اًمٜمس٤مء وإـمٗم٤مل, ظم٤مص٦م اًمبٕمٞمديـ قمـ 

ف اهلل, وُمـ سمٕمده اًمِمٞمخ أه٤مًمٞمٝمؿ, وىمد شمّمدى هلؿ اًمِمٞمخ ُم٘مبؾ اًمقادقمل رَح

, وؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤مس ذم صٜمٕم٤مء وهؿ حيٞمك, وذم قمبس إخ ُم٤مضمد اًمِم٤مرف(
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ي٘مقًمقن: اٟمتنم ظمٓمػ إـمٗم٤مل سمِمٙمؾ خمٞمػ, طمتك أن اُمرأة ومٕمٚم٧م طمٞمٚم٦م 

خلٓمػ ـمٗمؾ ُمـ سملم أهٚمف, ومج٤مءت سمٓمٗمؾ ُمٞم٧م ىمد ؿمؼ سمٓمٜمف وأظمرضم٧م 

أطمِم٤مؤه وطمِمقه٤م ىمش وظمٞمٓمقه, وىم٤مًم٧م ٕهؾ اًمبٞم٧م: ضٕمقا ـمٗمكم هذا 

ديمؿ وأرؾمٚمقا ُمٕمل سمٜمتٙمؿ شمٕمرومٜمل ُمٙم٤من اًمديم٤من أؿمؽمي ؿمٞمًئ٤م, وظمٓمٗم٧م قمٜم

, وعم٤م ـم٤مًم٧م اعمدة يمِمٗمقا اًمٖمٓم٤مء قمـ اًمٓمٗمؾ اًمذي قمٜمدهؿ وم٢مذا سمٜمتٝمؿ وذهب٧م

ُيدوه٤م, هق ُمٞم٧م, ومبحثقا قمـ اعمرأة ومٚمؿ ُيدوه٤م, وسمحثقا قمـ سمٜمتٝمؿ ومٚمؿ 

ؿ وهٜم٤مك ىمّمص واىمٕمٞم٦م يمثػمة ُمـ أُمث٤مل ذًمؽ, وم٠ميـ اًمنمـم٦م؟ طمسبٜم٤م اهلل وٟمٕم

 اًمقيمٞمؾ.

وذًمؽ                                                                                     ( أطجب مـازطة يف العامل:)

عم٤م هرسم٧م ُمـ طمقش احلسٜمل إمم سمٞم٧م ُمـ ـملم أُم٤مم ُمسجدهؿ, شمتبع أصح٤مب 

ومرأوه٤م اٟمتٝم٧م إمم هذا اًمبٞم٧م, ومس٠مًمقا أهؾ اًمبٞم٧م وم٠مٟمٙمروا احلسٜمل آصم٤مر ىمدُمل, 

( ري٤مل 20000ضمقدي, ًمٕمٚمٝمؿ يٜمجحقن ذم سمٞمٕمل ٕٟم٤مس آظمريـ سمـ )و

ؾمٕمقدي أو ٟمحق ذًمؽ, ومتٜم٤مزقمقا قمكم وارشمٗمٕم٧م أصقاهتؿ وأٟم٤م أؾمٛمع, ويم٤مدوا 

, وُمروءةأن ي٘متتٚمقا ُمـ أضمكم, وأٟم٤م يمٜم٧م أفمـ أن أهؾ هذا اًمبٞم٧م أهؾ ٟمجدة 

 ورسقم٤من ُم٤م اٟمٙمِمٗم٧م زم احل٘مٞم٘م٦م, وهرسم٧م ُمٜمٝمؿ وسم٤مؤوا سم٤مخلرسان.

                                                                                   ( درات يف العامل:أصغر تاجر خم)

 3سمٕمدُم٤م طمقل أهكم ُمـ ُمٍم ًمٚمسٗم٤مطملم اعم٤مل, أظمذوين ذم ؾمٞم٤مرة, وسمٕمد ٟمحق 

هؿ أقمامم وىمبٞمٚم٦م احلسٜمل, يمؿ, إذا ٟمحق قمنم ظمٞم٤مم ُمـ ىمش رضم٤مهلؿ ُمسٚمحلم, 

ؾمٜمقات, وىم٤مل زم: هذا  8همالم قمٛمره ٟمحق ومدظمٚمٜم٤م قمٜمدهؿ, وأظمرج هم٤موي 

 طمب٤مت ُمـ اعمخدرات. 20اًمٖمالم أُمف حتبف وشمدقمقا ًمف, ٕٟمف يبٞمع هل٤م يمؾ يقم 

                                                                                     (عامل:ع صريق يف الصأصغر قا)

ؾمٜمقات أو  0وُمٕمف همالم ٟمحق وأٟم٤م ذم اًمسجـ ذم اًمّمب٤مح ظمرج احلسٜمل قمٚمٞمٜم٤م 

أصٖمر, وم٠مقمٓم٤مه قمّم٤م وىم٤مل ًمف: ارضب ه١مٓء اعمس٤مضملم,  وىمؾ هلؿ: طمقًمقا ًمٜم٤م 

 اعم٤مل طمتك ٟمخرضمٙمؿ, ومٗمٕمؾ اًمٖمالم ذًمؽ وأٟم٤م أٟمٔمر إًمٞمف وأشمٕمج٥م.



 رحلتي مع قطاع الطرق
13 

 
                                                                                    أكرب قاصع صريق يف العال)

 10رأي٧م ؿمٞمب٦م ُمـ قمّم٤مسم٦م احلسٜمل ىمد اٟمحٜمك فمٝمره, وسمٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر ٟمحق 

شمٙمؼم ومرقمقن, وئمٝمر اًمٗمسؼ واًمٗمجقر,  قم٤مًُم٤م أو أيمثر, وهق حيٛمؾ سمٜمدىم٦م ذم

ويم٤من ُمـ أؿمدهؿ قمٚمٞمٜم٤م, ويم٤من يٖم٤مزل اجلقاري ويتٙمٚمؿ ُمٕمٝمـ ذم اجلقال 

ف سمٙمالم وم٤مطمش, ُم٤م رأي٧م ذم طمٞم٤ميت أومحش ُمٜمف, ومٚمؿ أؾمتٓمع ؾمامع ذًمؽ, ومٜمٝمٞمت

م يْضسمٜمل سمٕمّم٤مه, ومٚمقٓ قمّم٤مسم٦م قمـ ذًمؽ, ومٖمْم٥م همْمًب٤م ؿمديًدا, وىم٤م

 احلسٜمل ًمدومٕمتف دومٕم٦م واطمدة يم٤مٟم٧م شمٙمٗمٞمف أن يٛمقت ُمٜمٝم٤م.

 (كقف مساجد قطاع الطرق؟!)

اًمذي رأيتف وطمدصمٜمل سمف أهؾ هذه اعمٜم٤مـمؼ أن ُمس٤مضمد ىمٓم٤مع اًمٓمرق ظم٤مًمٞم٦م, 

 .٤مؿ أذاٟمً أؾمٛمع هلٓ ي٠ميت اعم١مذن ي١مذن صمؿ يٛميض إمم سمٞمتف, ويمثػًما ُم٤م يمٜم٧م 

 (كقف كساء قطاع الطرق؟!)

اًمذي رأيتف وشمٕمجب٧م ُمٜمف أهنـ ُمٕمٝمؿ يس٤مقمدهنؿ قمغم هذا اًمٕمٛمؾ, وقمغم ُم٤م 

أصٖمر شم٤مضمر "هق أؿمد ُمٜمف وهق دم٤مرة اعمخدرات, يمام شم٘مدم ذم ىمّم٦م 

 ."خمدرات ذم اًمٕم٤ممل

وًم٘مد يم٤مٟم٧م سمٜم٤مهتؿ وأوٓدهؿ اًمّمٖم٤مر يدظمٚمقن قمٚمٞمٜم٤م وٟمحـ حمبقؾمقن, ومال 

ٝمؿ, سمؾ أصبح إُمر قم٤مدًي٤م قمٜمدهؿ, وؾمٛمٕم٧م ٟمرى اًمرَح٦م ذم وضمقه

يمالُمٝمؿ وٟمحـ ذم اًمسجـ ُمع ٟمس٤مئٝمؿ, ذم هم٤مي٦م اًمٗمحش, وًمقٓ احلٞم٤مء ُمـ 

 اهلل وُمـ ظمٚم٘مف ًمذيمرت ًمٙمؿ ـمروًم٤م ُمٜمف.

 ض٤مرسًم٤م ومِمٞمٛم٦م أهؾ اًمبٞم٧م اًمرىمص.   وم٢مذا يم٤من رب اًمبٞم٧م سم٤مًمدف

وقمٜمدُم٤م هرسم٧م ُمـ اًمبٞم٧م اًمذي أُم٤مم ُمسجدهؿ وضم٤مء أصح٤مب احلسٜمل 

قمكم, ىم٤مُم٧م اُمرأة ص٤مطم٥م هذا اًمبٞم٧م سمحراؾمتل طمتك ٓ أهرب,  وشمٜم٤مزقمقا

ويمٜم٧م ٓ أؾمتٓمٞمع اهلروب ٕن اًمسٗم٤مطملم جمتٛمٕملم طمقل اًمبٞم٧م ُمـ يمؾ 

 ضم٤مٟم٥م, وعم٤م ذه٥م أصح٤مب احلسٜمل َتٙمٜم٧م سمحٛمد اهلل ُمـ اهلروب,

هجقُمٝمؿ قمغم ىمٓم٤مع اًمٓمرق أن ُيٝمزوا  ورضم٤مهلؿ ُمٕمٝمؿ, ومٕمغم اًمنمـم٦م قمٜمد
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ؾمٞم٤مرات ٟم٘مؾ ًمٜمس٤مء ىمٓم٤مع اًمٓمرق, وؾمٞم٤مرات أظمرى ًمٜم٘مؾ اًمٜمس٤مء وإـمٗم٤مل 

 اعمحبقؾملم, وطمسبٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

                                                                                    ال يرسق طـدهم إال احلالق .1

ٓ ي٠مظمذ أضمرشمف إٓ سمٕمد اٟمتٝم٤مء قمٛمٚمف: يٜمتنم ذم هذه  ٕٟمف اًمقطمٞمد اًمذي

اًمبالد اًمرسىم٦م سمِمٙمؾ خمٞمػ, طمتك ي٘مقًمقن: أصح٤مب طمرض يرسىمقن 

اًمٙمحؾ ُمـ داظمؾ اًمٕملم, ومتجد سم٤مىمل اًمبٚمدان يرسىمقن اًمِمخص ويؽميمقٟمف, 

أُم٤م ذم طمرض ومٞمرسىمقن اًمِمخص صمؿ ي٠مظمذوٟمف يبٞمٕمقٟمف, ُمثؾ اًمب٘مر واًمٖمٜمؿ, 

وم٤مهلل أقمٚمؿ أيـ يبٞمٕمقهنؿ؟  , أُم٤م إـمٗم٤ملدوُيٕمٚمقٟمف يٕمٛمؾ قمٜمدهؿ ُمثؾ اًمٕمب

وطمتك ٓ شم٠مُمـ قمغم ٟمٗمسؽ أن شمريم٥م ومقق ؾمٞم٤مرة أضمرة ٓ شمٕمرف ص٤مطمبٝم٤م, 

وـمرىمٝمؿ, وًم٘مد يم٤من زم ُمع وومٜم٤مدىمٝمؿ وٓ شم٠مُمـ قمغم ٟمٗمسؽ ذم ُمٓم٤مقمٛمٝمؿ 

, ومٕمغم "إذا مل شمستح وم٤مصٜمع ُم٤م ؿمئ٧م"سمٕمْمٝمؿ ىمّم٦م ٓ داقمل ًمذيمره٤م, ومـ 

ُ٘مقا  ىمبؾ أن حيؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمذاب3 اًمّم٤محللم أن ي٘مقُمقا سم٢مٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر  ومِْتٜم٦َمً   َاشمَّ

َـّ  َٓ  ـَ  شُمِّمٞمَب ِذي ٦مً  ُِمٜمُْٙمؿْ  فَمَٚمُٛمقا اًمَّ  اًْمِٕمَ٘م٤مِب  ؿَمِديدُ  اهللََّ َأنَّ  َواقْمَٚمُٛمقا ظَم٤مصَّ

 .[10:  إٟمٗم٤مل]

                                                                (  قطاع الطرق أكرب طصابة يف اجلزيرة:) .3

ضمٞمبقيت( َتر قمغم  –اًمّمقُم٤مل  –وذًمؽ أهن٤م شمبدأ ُمـ ضمٜمقب إومري٘مٞم٤م )اصمٞمقسمٞم٤م 

وُمٙم٦م واعمديٜم٦م واًمري٤مض, وقمٜمدهؿ أقمقان ذم يمثػم  "طمرض"ومـ  "اعمخ٤م"

ُمـ سمالد اًمٕم٤ممل ُمـ أضمؾ حتقيؾ اعم٤مل ُمـ اعمس٤مضملم, وُمـ أضمؾ دم٤مرة 

د اجلزيرة, اعمخدرات, ومت٠ميت اعمخدرات إمم ُمٞمٜم٤مء اعمخ٤م صمؿ شمقزع إمم سم٤مىمل سمال

وهلؿ أقمقان ُمـ اًمنمـم٦م وُمِم٤ميخ اًم٘مب٤مئؾ, وُمس١موًملم ذم اًمدوًم٦م, ويم٤من 

رئٞمس اًمٕمّم٤مسم٦م رضماًل قمٔمٞماًم ذم ىمقُمف وم٘متٚمف رضمؾ صقُم٤مزم عم٤م ومٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م 

ت قمـ هذه ذم اًمٞمٛمـ ُمٕمٚمقُم٤م "اًمسٕمٞمدة"ذم أطمد حم٤مرُمف, وٟم٘مٚم٧م ىمٜم٤مة 

 وحي٤مرسمقن اعمست٘مٞمٛملم, وم٠مصبح اًمٜم٤مساًمٕمّم٤مسم٦م سم٤مًمّمقت واًمّمقرة, 

 َي٤مومقن ُمٜمٝمؿ ظمقوًم٤م ؿمديًدا.
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أُم٤م شم٤مريخ سمداي٦م هذه اًمٕمّم٤مسم٦م وم٘مديؿ ضمًدا3 يٕمرومقن قمغم ؾمقاطمؾ ضمٜمقب 

َيٓمٗمقن اًمسٗمـ وي٠مظمذون ُمـ ومٞمٝم٤م  "اًم٘مراصٜم٦م"إومري٘مٞم٤م ويسٛمقن سمـ 

ويٓمٚمبقن اًمٗمدي٦م ُمـ اًمدول اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م اًمسٗمٞمٜم٦م, طمتك يم٤من يمثػم ُمـ اًمدول 

ُمـ إؾمب٤مب ذًمؽ خت٤مف ُمٜمٝمؿ, ويٗمٕمٚمقن هلؿ أًمػ طمس٤مب, ويم٤من 

اؾمتبدال ـمريؼ ضمٜمقب إومري٘مٞم٤م سمٓمريؼ واًمرئٞمسٞم٦م ذم إٟمِم٤مء ىمٜم٤مة اًمسقيس 

ىمٜم٤مة اًمسقيس, وىمد اؾمتٖمٚم٧م هذه اًمٕمّم٤مسم٦م ومرص٦م ضٕمػ اًمدوًم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م 

ؾمقف يٛمتد ظمٓمره٤م قمغم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م يمٚمٝم٤م وإٓ وم٤مٟمتنمت, وم٢من مل شمدرك 

 سمِمٙمؾ أيمؼم مم٤م هل قمٚمٞمف3 سمٜمنم اعمخدرات واًمرسىم٦م واًمٜمٝم٥م, وٟمنم

  إُمراض اخلٓمػمة يم٤مإليدز, وٟمنم اًمٗمس٤مد سمٙمؾ أؿمٙم٤مًمف.
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 (وإلقؽم ذكر بعض أكواع التعذيب) 

 ]ومٛمـ ذًمؽ[:

أهنؿ يؽميمقن اعمسجقن يٜم٤مم ٟمقُم٤ًم قمٛمٞم٘م٤ًم ُمـ آصم٤مر اًمتٕمذي٥م, صمؿ يٜمّٙمبقن قمٚمٞمف  -2

ُمّرة واطمدة ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م, طمتك يٗمزقمقٟمف, ُمع اًمّمٞم٤مح اًمِمديد واًمْضب 

ـّ اعمسجقن أو  سم٤مًمٕميص واًمٜمٕم٤مل واًمرُمل سم٤محلج٤مرة, ويٙمّررون ذًمؽ طمتك ُُي

يٛمقت, أو يٙمقن ؿمبف جمٜمقن, وٓ يٜمبئؽ هبذا ُمثؾ ظمبػم, واًمذي ٟمٗمز سمٞمده, 

ُم٤م ظمرضم٧م ُمـ قمٜمدهؿ3 إٓ وأٟم٤م ؿمبف جمٜمقن, وىمد يمٜم٧ُم سمٕمد ظمروضمل ُمـ 

ذًمؽ اًمسجـ إذا ٟمٛم٧م, ىمٛم٧م ُمـ اًمٗمزع وأٟم٤م أختّٞمؾ ذًمؽ اًمٕمذاب, ويّمػم 

 طم٤مزم يم٤معمجٜمقن.

اًمتقطمٞمد, وهل ٓ إًمف إٓ اهلل, أو يسٛمٕمقن دقم٤مًء  قمٜمدُم٤م يسٛمٕمقن يمٚمٛم٦م -1

واؾمتٖم٤مصم٦م سم٤مهلل, ومٞمٜم٘مّْمقن ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م قمغم ُمـ يسٛمٕمقن ُمٜمف ذًمؽ, يمام هق 

ذم ُمٙم٦م, طمتك يٗم٘مد اًمِمخص  ؿم٠من اًمٙمٗم٤مر َت٤مُم٤ًم, ذم سمداي٦م دقمقة اًمٜمبل 

وقمٞمف, صمؿ يسٙمبقن قمٚمٞمف اعم٤مء, وهق سملم اًمؽماب, ومٞمّمػم اًمِمخص سملم اًمٓملم 

مل يٗمؼ أقم٤مدوا قمٚمٞمف اًمْضب ُمـ ضمديد, وم٢مذا أوم٤مق  ُي٠مُمر  واًمؽماب, وم٢مذا

سمتحقيؾ اعم٤مل, وم٢مذا ىم٤مل ُم٤م قمٜمدي, أو ًمٞمس ُمٕمل أطمد, وضٕمقا اًمسٙملم قمغم 

رىمبتف, وقمغم صدره, ويْمٕمقن اًمبٜمدق قمغم صدره سمٕمد ؿمحٜمف, ُمع اًمّمٞم٤مح 

واإلومزاع اًمِمديد, وي٘مقًمقن: ٟمحـ ىمتٚمٜم٤م أٟم٤مؾم٤ًم يمثػميـ, وؾمٜمُٚمح٘مؽ هبؿ, إذا 

 ٤معم٤مل.مل حتقل سم

وم٠مُم٤م ُمع اًمٜمس٤مء, ومػمشمٙمبقن ُمٕمٝمـ اًمٗم٤مطمِم٦م, وإذا يم٤مٟم٧م اعمرأة مجٞمٚم٦م,  -3

اطمتجزوه٤م سمٕمد حتقيؾ اعم٤مل, وضمٕمٚمقه٤م ذم ُمٙم٤من ويدظمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م اًمرضم٤مل, 

اًمذيـ يدومٕمقن هلؿ اعم٤مل ٓرشمٙم٤مب اًمٗم٤مطمِم٦م هب٤م, وشمّمػم يم٤مًمسٚمٕم٦م, وم٢مٟم٤م هلل 

ق احلسٜم٤موي٤مت وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن, وطمسبٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ. وهذا يسٛمك ر

وهق ُمٜمتنم ذم مجٞمع سمٚمدان اًمٕم٤ممل وًمٙمـ سمّمقر خمتٚمٗم٦م وم٢مين أؾمتٖمؾ هذا اعم٘م٤مم 

ًمتحذير إظمقاين اعمسٚمٛملم ُمـ اؾم٤مًمٞمبٝمؿ اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م وم٤مًمٞمٜمتبف اعمسٚمؿ هم٤مي٦م 
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آٟمتب٤مه قمغم حم٤مرُمف وىمد شمٙمٚمؿ سمٕمض ظمٓمب٤مء اعمٛمٚمٙم٦م قمـ هذا اعمقضقع 

 ومٙمٞمػ سمب٤مىمل اًمبٚمدان.

ومٞمٝمؿ وم٤مطمِم٦م اًمٚمقاط واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.)يم٤من قمٜمدي  وأُم٤م ُمع إـمٗم٤مل, ومػمشمٙمبقن -3

ذم اًمسجـ همالم صقُم٤مزم مجٞمؾ وذيمروا أُم٤مُمل هذه اًمٗم٤مطمِم٦م ُمٕمف وم٘مٚم٧م هلؿ 

 .اشم٘مقا اهلل وسمٕمد ؾم٤مقم٦م اظمتٗمك اًمٖمالم ُمـ احلبس ٓ ٟمدري ايـ ذهبقا سمف(

يٗمٕمٚمقن اًمٗم٤مطمِم٦م ذم سمٕمض اًمرضم٤مل اعمس٤مضملم, صمؿ ي٠مُمروهنؿ أن يٗمٕمؾ  -0

 سمٕمْمٝمؿ سمبٕمض.

, صمؿ يرسمٓمقٟمف حت٧م دسّم٦م ُمـ اًمبالؾمتٞمؽ, وحيرىمقهن٤م طمتك ي٠مشمقن سم٤مًمِمخص -8

 شمٜم٘مط وشمّم٥ّم قمٚمٞمف ُم٤م حيؽمق ُمٜمٝم٤م.

 يرسمٓمقن يديف إمم ظمٚمٗمف, صمؿ يٕمّٚم٘مقٟمف ذم اًمس٘مػ. -0

يدظمٚمقن اًمِمخص ذم ُمٙم٤من, ىمد ُمٚمئقه سم٤مًمٕمٔم٤مم واجلث٨م, وأٟم٤مس ُمٕمٚم٘ملم  -1

سم٠مىمداُمٝمؿ رؤوؾمٝمؿ إمم أؾمٗمؾ, وسم٠ميدُّيؿ اًمسٙم٤ميملم اًمٓمقيٚم٦م. ضم٤مءين سمٕمض 

ًمٞمٛمٜمٞمقن وذيمروا زم أهنؿ دظمٚمقا اعمٛمٚمٙم٦م ُمع سمٕمض اعمٝمرسملم ومذهبقا اإلظمقة ا

هبؿ إمم ُمٙم٤من ُمقطمش ىمد ُمأل سم٤مًمٕمٔم٤مم واجلث٨م وأٟم٤مس ُمٕمٚم٘ملم سم٠مىمداُمٝمؿ 

رؤوؾمٝمؿ إمم أؾمٗمؾ وىم٤مًمقا هلؿ : إن مل حتقًمقا اعم٤مل ومٕمٚمٜم٤م سمٙمؿ ُمثٚمٝمؿ , 

ومدومٕمقا اعم٤مل وظمرضمقا. وذيمر سمٕمْمٝمؿ زم أٟمف ـمٚم٥م ُمـ ه١مٓء اًمسٗم٤مطملم 

عم٤مل وم٘م٤مًمقا ًمف : اذه٥م إمم هذا اًمرئٞمس واـمٚم٥م ُمٜمف أن َيٗمػ ًمؽ ختٗمٞمػ ا

اعم٤مل , ىم٤مل : ومذهب٧م ومبٞمٜمام أٟم٤م أشمٙمٚمؿ ُمٕمف وهق ٓ ُيٞم٥م قمكم ومٜمٔمرت إًمٞمف وم٢مذا 

هق ُمذسمقح سم٤مًمسٙملم وىمد أظمرضمقا أطمِم٤مءه وطمِمقه٤م سم٤مًم٘مش , ومخرضم٧م 

 ُمٗمزقم٤م وطمقًم٧م هلؿ اعم٤مل .

أضٕم٤مف ذًمؽ, وإذا ـمٚم٥م اعمسجقن ُمٜمٝمؿ ختٗمٞمػ اعم٤مل قمٜمف, ضمٕمٚمقه  -2

ويٚمزُمقٟمف سم٤مًمدومع, وإٓ رضسمقه طمتك اعمقت, وم٢مذا أقم٤مد قمٚمٞمٝمؿ اًمتخٗمٞمػ, 

 ض٤مقمٗمقا قمٚمٞمف.
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وُمـ أظمّػ أٟمقاع اًمتٕمذي٥م قمٜمدهؿ, اًمتٕمذي٥م سم٤مًمِمٛمس ـمقل اًمٜمٝم٤مر, ذم  -20

, ُيدظمؾ يده ُمـ حت٧م ريمبتٞمف, صمؿ يٛمسؽ رأؾمف, وُيٕمٚمقن اًم٘مرومّم٤مءوضع 

 قمغم رضمٚمف ؾمٚمسٚم٦م ُمـ احلديد.

ؿ يمٚمٝمؿ وومٕمٚمقا ُمٕمٝمؿ ُم٤م ٓ أؾمتٓمٞمع ذيمره طمتك إذا وضمدوا قم٤مئٚم٦م أظمذوه -22

 يّمؾ إُمر ًمٚم٘متؾ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل 

وم٢مذا طمقل أهٚمٝمؿ اعم٤مل ُمرة  ـمٚمبقا ذًمؽ ُمرة أظمرى وصم٤مًمث٦م وهٙمذا  يمام ذيمر ذًمؽ 

 .أَحد إسمراهٞمؿ اًمٕمْم٤ميب وهمػمه

 (وإلقؽم بعض ما رأيته بلم طقـي وما خػي أطظم)

٘مد وقمٞمف, وعم٤م أن أوم٤مق وىم٤مًمقا يم٤مٟمقا يْضسمقٟمف أُم٤مُمل طمتل ومواقعة ألخ سوري: 

[ ري٤مل ؾمٕمقدي, وأهٚمف 20000ًمف: ؾمٜمٗمٕمؾ سمؽ اًمٗم٤مطمِم٦م إذا مل حتقل اعم٤مل وهق ]

[ وم٘مط, ويْمٕمقن اجلٜمبٞم٦م )اًمسٙمٞمٜم٦م( سملم صدره 21000ذم ؾمقري٤م ُم٤م ُمٕمٝمؿ إٓ ]

 ويرهبقٟمف سم٤مًمبٜمدق سمٕمد ؿمحٜمف.

ُمٜمٝم٤م :  ـمٚمبقا واقعة ألخت سورية مع ابن أختفا، كاكت معـا يف كػس الغرفة

حتقيؾ اعم٤مل ومقاوم٘م٧م ظمقوم٤ًم قمكم قمرضٝم٤م, وذم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ ـمٚمبقا ُمٜمٝم٤م اخلروج ازم 

أظمتل وم٘م٤مًمقا: ٟم٤مُمل هٜم٤م ُمع اًمرضم٤مل, اسمـ همروم٦م أظمرى وم٘م٤مًم٧م: ٓ شمٗمرىمقا سمٞمٜمل وسملم 

ومٚمام وضمدت إُمر هٙمذا, ظمرضم٧م ُمع اسمـ أظمتٝم٤م صمؿ سمٕمد قمنم دىم٤مئؼ, رضمع اسمـ 

ت وهل ُمٜمٙمرسة ذًمٞمٚم٦م, شم٘مقل ٓسمد أن ٟمخرج أظمتٝم٤م وٟم٤مم ُمٕمٜم٤م, وذم اًمٞمقم اًمث٤مين ضم٤مء

ُمـ هذا اعمٙم٤من وٟمحق هذا طمدث ُمع صمامن ٟمس٤مء صقُم٤مًمٞم٤مت رأيتٝمـ سمٕمٞمٜمل, وىمد 

أقمؽمف سمٕمض اًمسٗم٤مطملم ُمتبّجح٤ًم سمٗمٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م ُمع ه١مٓء اًمٜمسقة, وم٠ميـ اًمٖمػمة 

 أُّي٤م اعمسٚمٛمقن قمكم إقمراض.

ذٟمف أُم٤مُمل, طمتك قمذسمقه شمٕمذيب٤م ؿمديدًا طمتل وم٘مٕمقا ـمبٚم٦م أ واقعة ألخ صومايل:

ذهب٧م ًمٚمسٗم٤مطملم وىمٚم٧م هلؿ, شمٕم٤مًمقا أٟمٔمروا ًمٚمدُم٤مء خترج ُمـ أذٟمف, وم٘م٤مل: ؾم٠موم٘مع 

 ًمف إظمرى.
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رأيتٝمؿ قمذسمقه طمتل أطمرىمقه سم٤مًمٜم٤مر ذم فمٝمره, ومقق  واقعة ألخ صومايل آخر: 

 ؿمديد, وىمد يمِمػ قمقرشمف ًمٜم٤م, يريٜم٤م آصم٤مر 
ٍ
ومتح٦م اًمنمج, وهق ذم ظمقف وهٚمع وسمٙم٤مء

 ر. اًمتٕمذي٥م واًمتحريؼ سم٤مًمٜم٤م

قمذسمقه ووضٕمقا اًمسالؾمؾ احلديدي٦م ذم ىمدُمٞمف وقمٚم٘مقه ُمـ  واقعة ألخ سوداين:

يده ذم اًمس٘مػ ُمٕمٓمقوم٦م ظمٚمػ فمٝمره ُمع اًمٕمٚمؿ أهنؿ ىمّٓم٤مع صالة ويسبقن اًمديـ 

 ضمٝم٤مرًا أُم٤مُمٜم٤م, ويستٝمزئقن سم٤مًمديـ, وحي٤مرسمقن أهؾ اًمديـ, إذا قمٚمٛمقا أٟمف ُمتديـ.

سوريني واألفريؼقني ال وطدد من اإلخوان ال واأليبعة األخ احلرضمي قاو

 20ُيلء ٟم٤مس ويٛمٌم ٟم٤مس وأٟم٤م أؿم٤مهدهؿ ذم ٟمحق  :يعرف طددهم إال اهلل 

 , يمؾ ه١مٓء اعمس٤مضملم اًمذيـ ذيمرهتؿ قم٤مؿمقا أي٤مًُم٤م ُمـ أؾمقإ أي٤مُمٝمؿ.يقًُم٤م

إن شاء اهلل سوف يـتؼم اهلل هلذه الدماء الطاهرة والوجوه ادتوضئة، وسوف 

 ػاجر.يميد هذا الدين حتى ولو بالرجل ال

                                                                                                                (مؾحوضة)

وُمـ ذًمؽ, ي٠مظمذوا أرىم٤مم هقاشمػ اًمٜمس٤مء ُمـ هقاشمػ اعمس٤مضملم ويٖم٤مزًمقهنؿ, ومٝمؿ 

ة هلؿ, يتٙمٚمٛمقن قمدة هلج٤مت وًمٖم٤مت, وهلؿ اشمّم٤مٓت ُمع ٟمس٤مء اًم٘مب٤مئؾ اعمج٤مور

ويم٤من هذا أُم٤مُمل وٟمحـ ذم اًمٓمريؼ إمم )اخلِمؿ( ؾمٛمٕمتٝمؿ شمٙمٚمٛمقا قمـ اُمرأة أُم٤مُمٜم٤م 

ُمـ ٟمس٤مء ُمِم٤ميخ اًم٘مب٤مئؾ, وأهن٤م ذم اٟمتٔم٤مرهؿ, ويم٠مهن٤م اُمرأة سمٖمل هلؿ, صمؿ أٟمزًمقين 

 سمرسقم٦م, ورضمٕمقا إًمٞمٝم٤م, وم٠ميـ همػمة اًمٕمرب واًم٘مب٤مئؾ اعمسٚمٛم٦م.

 (رسالة حتذير وكذير لؾدولة السعودية)

إول هلل اًمدوًم٦م اًمسٕمقدي٦م, طمٞم٨م أن ىمٓم٤مع اًمٓمرق ه١مٓء اقمؽمومقا أن اعمتْضر 

سم٠مهنؿ ُّيرسمقن اعمخدرات )وىمد اومتخر أُم٤مُمل هم٤موي قمٞمسك ؾمٚمٞمامن أن قمٜمدهؿ وًمد 

قمٛمره ؾمبع ؾمٜملم يبٞمع ذم اًمٞمقم قمنم طمب٤مت خمدرات وأُمف شمدقمقا ًمف سمسب٥م ذًمؽ (  

ٜمدهؿ واًم٘م٤مت واًمسالح وأؿمخ٤مص همػم ُمرهمقب ومٞمٝمؿ داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م, اعمٝمؿ قم

احلّمقل قمغم اعم٤مل , ومٝمؿ ُمستٕمدون أن يٙمقٟمقا ُمع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واإلره٤مسمٞملم 

 واعم٤مؾمقٟمٞملم واًمراومْم٦م وهمػمهؿ.
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ريؼ إدظم٤مل ٟمس٤مء وىمد ىم٤مم ه١مٓء سمٜمنم إُمراض اخلٓمػمة يم٤مإليدز ]قمـ ـم

[ وشمّمدير اًمٗمقاطمش واعمٕم٤ميص سم٠مٟمقاقمٝم٤م وىمٓمع اًمٓمرق وٟمنم ُمريض ُمـ أي ضمٜمسٞم٦م

رسم٦م اًمديـ, وم٘مد يم٤مٟمقا يٛمٜمٕمقٟمٜم٤م ُمـ اًمّمالة وىمراءة اًم٘مرآن, اًمٗمس٤مد إظمالىمل وحم٤م

 وُمـ صَمّؿ ومٝمؿ هدف ًمٚمامؾمقٟمٞم٦م ًمتٜمٗمٞمذ خمٓمٓم٤مت إقمداء, ذم هذه اًمدول اعمسٚمٛم٦م.

ـَ فَمَٚمُٛمقا َأيَّ ُُمٜمَْ٘مَٚم٥ٍم َيٜمَْ٘مِٚمُبقن﴾  ِذي ىم٤مل اهلل شمٕم٤مزم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: ﴿َوؾَمَٞمْٕمَٚمُؿ اًمَّ

 [.110]اًمِمٕمراء : 

 (ير لؾسػارات والدول السابق ذكرهارسالة حتذير وكذ)

أن يدافعوا عن رعاياهم، وهذه الوقائع واألحداث موّثقة ومشهورة، في 

أبشع جرائم عرفها التاريخ، والحمالت التي تخرج من صنعاء ضّدهم، ال 

تقوم بعملها، إنما يأخذون من أولئك أمواالً، فيتركونهم يفجرون ويعبثون 

 ال باهلل.في الناس، وال حول وال قوة إ

 (رسالة حتذير لؾدولة القؿـقة)

, واٟمت٘م٤مُمف ًمٚمْمٕمٗم٤مء وإسمري٤مء, مم٤م ي٘مقم سمف ه١مٓء اًمٗمج٤مر ُمـ همْم٥م اًمرب 

ُمـ ىمٓمع اًمٓمرق, وُمـ اجلرائؿ اًمتل يرشمٙمبقهن٤م قمٞم٤مٟم٤ًم ذم وضح اًمٜمٝم٤مر, وقمغم ُمرأ 

وُمسٛمع ُمـ رضم٤مل اًمدوًم٦م وإُمـ, وسم٢مقم٤مٟم٦م وشمقاـمئ ُمـ سمٕمض رضم٤مل اًمنمـم٦م, 

دوًم٦م, ومٝمق ذـمل وىم٤مـمع ـمريؼ ذم وىم٧م واطمد, هؾ هذا يٕم٘مؾ, ممـ يٜمتٛمقن ًمٚم

ومٝمذا ٓ دمده ذم أي دوًم٦م ذم اًمٕم٤ممل, ومٛمـ يٜم٘مذ اًمِمٕم٥م ُمـ أيدي ه١مٓء اًمذيـ 

 يٜمتٛمقن ًمٚمنمـم٦م واًمدوًم٦م.

 تذكري أهل تؾك البالد بنكؽار ذلك ادـؽر

 . هم العذابقبل أن حيل 

, واًم٘مٞم٤مم سمام ى اهلل وم٢مين ُأذيّمر أهؾ شمٚمؽ اًمبالد, وأهؾ شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م سمت٘مق

أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ, ُمـ إٟمٙم٤مر ذًمؽ اعمٜمٙمر, وحم٤مرسم٦م ه١مٓء اًمٗمج٤مر اعمجرُملم, اًمذيـ 
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اٟمخٚمٕمقا واهلل ُمـ ُمب٤مدئ اًمديـ واًمٕمرف واًم٘مبٚمٞم٦م واإلٟمس٤مٟمٞم٦م, وىمد أوضح٧ُم 

ؾم٤مسم٘م٤ًم, سمٕمض أومٕم٤مهلؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م, اًمتل يتحرز ُمٜمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر, وه١مٓء ذم يٛمـ اإليامن 

هبذه اجلرائؿ اخل٤مرضم٦م قمـ اإلٟمس٤مٟمٞم٦م, وٓ ٟمٙمػم قمٚمٞمٝمؿ, سمؾ واحلٙمٛم٦م, ي٘مقُمقن 

ُيدون ُمـ حيٛمٞمٝمؿ, ويتٕم٤مُمؾ ويتٕم٤مون ُمٝمؿ, ممـ يٜمتسبقن إمم اجلٞمش واًمنمـم٦م, 

وسمٕمْمٝمؿ ُمـ اعمس١موًملم وُمِم٤ميخ اًم٘مب٤مئؾ, وم٤مشم٘مقا اهلل ي٤م أهؾ اًمٞمٛمـ, و ي٤م أهؾ شمٚمؽ 

ؿ سمٕمذاب اًمبالد ظم٤مص٦م, وم٢مين أظمِمك أن حيؾ قمٚمٞمٙمؿ همْم٥م اهلل وُم٘متف, ومٞمسحتٙم

ـْ  ـَ : »ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  َأيِب ُهَرْيَرَة,  ُمـ قمٜمده, ومَٕم إِنَّ اهللَ َيَٖم٤مُر, َوإِنَّ اعم١ُْْمُِم

ُة اهللِ َأْن َي٠ْميِتَ اعمُْ  َم قَمَٚمْٞمفِ َيَٖم٤مُر, َوهَمػْمَ ـُ َُم٤م طَمرَّ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ش١ْمُِم

ٛمٞمع, وإين ُأذيّمر واقمٚمٛمقا أن اعمٜمٙمر واإلضمرام إذا مل ُيٜمٙمر, طمّؾ اًمٕمذاب سم٤مجل

صَمٜم٤َم َأَْحَُد  اجلٛمٞمع هبذا احلدي٨م اًمٕمٔمٞمؿ: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي رَحف اهلل ذم ضم٤مُمٕمف: طَمدَّ

ـْ ىَمْٞمِس  ـُ َأيِب ظَم٤مًمٍِد, قَم َٟم٤م إؾِْماَمقِمٞمُؾ سْم ـُ َه٤مُروَن ىَم٤مَل: َأظْمؼَمَ صَمٜم٤َم َيِزيُد سْم ـُ َُمٜمِٞمٍع ىَم٤مَل: طَمدَّ سْم

ـْ َأيِب سَمْٙمرٍ  ـِ َأيِب طَم٤مِزٍم, قَم ُٙمْؿ شَمْ٘مَرُءوَن َهِذِه أَي٦َم:  سْم ٤َم اًمٜم٤َّمُس, إِٟمَّ ُف ىَم٤مَل: َأُّيه يِؼ َأٟمَّ دِّ اًمّمِّ

ـْ َضؾَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْؿ﴾ ]اعم٤مئدة:  يُمْؿ َُم َٓ َيُْضه ـَ آَُمٜمُقا قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َأْٟمُٗمَسُٙمْؿ  ِذي ٤َم اًمَّ ﴿َي٤م َأُّيه

َؿ َيُ٘مقُل: [, َوإيِنِّ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قمَ 200 إِنَّ اًمٜم٤َّمَس إَِذا َرَأْوا »َٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

ُٝمُؿ اهللَُّ سمِِٕمَ٘م٤مٍب ُِمٜمْفُ   ش.اًمٔم٤َّممِلَ وَمَٚمْؿ َي٠ْمظُمُذوا قَمغَم َيَدْيِف َأْوؿَمَؽ َأْن َيُٕمٛمَّ

وم٠ميـ ُمِم٤ميخ طمرض, وُمِم٤ميخ شمٚمؽ اًمبالد يمٙمؾ, عم٤مذا هذا اًمسٙمقت وهذا 

تحرك ضامئرهؿ وىمبٞمٚمتٝمؿ وإٟمس٤مٟمٞمتٝمؿ, اًمتامدي ذم ؾمامع ُمثؾ هذه اعمٜمٙمرات, صمؿ ٓ شم

وىمبؾ ذًمؽ ديٜمٝمؿ, ومال يٜمٍمون ُمـ اؾمتٜمٍم هبؿ, ويمٞمػ يٙمقن اًمسٙمقت قمـ ُمثؾ 

هذه اجلرائؿ ذم سمالدهؿ, عم٤مذا هذا اجلبـ وهذا اخلقف ُمـ ذذُم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمٗمسدة ذم 

إرض, ومٚمق ىم٤مم ؿمٞمخ٤ًم واطمدًا ُمـ ُمِم٤ميخ شمٚمؽ اًمبالد عم٤م أسم٘مك هلؿ سم٤مىمٞم٦م سم٢مذن اهلل, 

نَّ اهللَُّ  ٍمه اهلل ويٕمّزه, إن ىم٤مم هلل, وهمػمة قمغم احلرُم٤مت وإقمراض,وؾمٞمٜم ﴿َوًَمَٞمٜمٍُْمَ

ُه إِنَّ اهللََّ ًَمَ٘مِقيٌّ قَمِزيٌز﴾ ]احل٩م:  ـْ َيٜمٍُْمُ  [. 30َُم

 وإلقؽم طـاويـفم حول حرض وما جاورها

 .وُمـ مل يّمدق  ضمرب وُمـ ذه٥م إًمٞمٝمؿ وضمد أؿمٞم٤مء سمِمٕم٦م مل أذيمره٤م ًمبِم٤مقمتٝم٤م
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ذم طمرض,  1واًمرايم٥م[ ـ ُمثٚم٨م ُمٞمدي, وسمٕمد ]جمٕمر وـم٤مسمزة, ُم2[ذم ]اًمٕمسٞمٚم٦م

ٞمحٞمك قمبده احلسٜمل )وهذا ُمِمٝمقر سمتج٤مرة اعمخدرات ُمٜمذ قمنم ؾمٜمقات صمؿ ارشم٘مك ًم

ُم١مظمرا ًمتج٤مرة اًمبنم سمج٤مٟم٥م دم٤مرة اعمخدرات( , وهم٤موي ]وىمٞمؾ ٟمِمقان[ قمٞمسك 

سمٕمد  ؾمٚمٞمامن, وقمكم قمبده, وه٤مدي حيٞمك قمبده احلسٜمل, وأقمامُمٝمؿ ذم اًمٕمِمش, اًمتل

ُمسجد ]اًمٕمسٞمٚم٦م[, وطمقآت أسمق ُم٤مضمد, اًمتل حيّقل اعم٤مل قمـ ـمري٘مٝم٤م, وهؿ 

 يٕمرومقن أن ه١مٓء ىمّٓم٤مع ـُمرق وؾمّٗم٤مطملم.

 وذم ]ُمثٚم٨م اجلامرك[, وذم ]ىمري٦م اعمخ٤مزن[, ؿمامل ظمط ُمٞمدي.

 (.21وذم ]ضمٜمقب إؾمٗمٚم٧م[, قمغم ظمط ُمٞمدي قمٜمد اًمٙمٞمٚمق )

 وذم ]ُمٞمدي[, وذم ]اًمداهؾ[, ٕوٓد حمٛمد سم٘مر. 

ذم ]ظمط اًمزهرة[, ذم ]أيب طمٚمؼ[, عمحٛمد سم٘مر, وإسمراهٞمؿ ؿمبقت اًمٕمْم٤ميب, ُمـ و

 .وهق جمرم يمبػم ]ُمٜمٓم٘م٦م اًمس٤معمٞم٦م[

 وذم ]اًمٜم٤مذي٦م[, َٕحد سمـ طمسـ ُمِمخري.

 وذم ]أيب ظمٚمؼ[, إلسمراهٞمؿ ـمحقل.

وُمع ذًمؽ يٛمسؽ اًمبٜمدق  ُم٘مٓمقع اًمٞمدوهق -وذم ]دير ؾمٞمد[, إلسمراهٞمؿ طمجر

 .-٤م ُمـ ذهويٗمزع اًمٜم٤مس, وشمستٕمٞمذ طمرض يمٚمٝم

وذم ]يمتػ اهلل ؾمقيد[, ذم ادم٤مه اًمِم٤مم قمنمة يمٞمٚمق, وُمـ أقمقاهنؿ ]قمكم قمبداهلل 

 .و.... وؾمٞم٠ميت ذيمر اعمخ٤م وضمٞمبقيت واًمّمقُم٤مل وطمٞمش[  و]قمكم ومْمؾ اًمتٝم٤مُمل[

 . أسامء قطاع الطرق ادستعارة

ًملم –ُمٝمرب ضمٞمزان وقمدن وصٜمٕم٤مء  ّٓ  وأطمٞم٤مٟم٤م ي٘مقًمقا ٟمحـ ضب٤مط قمغم  -د

لم عمخ٤مسمرات ُمٙم٤مومح٦م اإلره٤مب, أو أقمقان ٟم٘م٤مط ذـم٦م طمرض, أو احلدود أو شم٤مسمٕم

 شم٤مسمٕملم ًمألُمـ اًمسٞم٤مد, أو شمبع ًمٚمٛمخ٤مسمرات اًمٞمٛمٜمٞم٦م أو اًمسٕمقدي٦م.

                                                           

 وهي مشهورة بتجارة المخدرات مع تجارة البشر.( 1)

 وهذه الثالث المناطق مشهورة بتجارة المخدرات. (2)
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 أطوان قّطاع الطرق 

سمٕمض ٟم٘م٤مط اًمنمـم٦م اًمٕمسٙمري٦م سمحرض: وًمذًمؽ ي٘مقُمقن سم٤مظمتٓم٤مف اًمٜم٤مس وذم  -2

ن سم٠موًمئؽ اًمٔم٤مهر أهنؿ يريدون ظمدُمتف وإيّم٤مًمف إمم اعمٙم٤من اًمذي يريد, ومٞمتّمٚمق

 اًمسّٗم٤مطملم, ومٞم٠مشمقن ٕظمذ هذه اًمٗمريس٦م.

 وىمد أشمقا سم٠مؿمخ٤مص وؾمٚمٛمقهؿ أُم٤مُمل.: قمبداًم٘مقيُمثؾ اعمٝمرسملم  سمٕمض -1

 سمٕمض أصح٤مب اًمٗمٜم٤مدق: وىمد أقمؽمف أخ ؾمقداين أهنؿ أظمذوه ُمـ اًمٗمٜمدق. -3

 .واًمٍموم٤متسمٕمض أصح٤مب اعمٓم٤مقمؿ  -3

 سمٕمض أصح٤مب ؾمٞم٤مرات إضمرة. -0

هؿ اشمّم٤مل ءغم اخلط  ظم٤مص٦م إذا ضم٤مقن سمراُمٞمؾ قمأطمٞم٤مٟم٤م ي٠ميت سمٕمض أقمقاهنؿ ويْمٕم -8

 .ٞمئ اًمنمـم٦مسمٕمض اًمٜم٤مس ويرومٕمقه٤م سمرسقم٦م ىمبؾ جم سمٛمجٞمئ

إصمٞمقيب وهق ُمِمٝمقر  وُملإرقمـ ـمريؼ اًمتج٤مر اًمبنميلم ُمـ أُمث٤مل حمٛمد أُملم  -0

إصمٞمقيب  إروُمل اًمرؤوفوُمـ قمّم٤مسمتف قمبد وٌأسٌمخ( دمرى  )ذم ضمٞمبقيت ذم ُمٜمٓم٘م٦م

ي٠مظمذون ُمٜمٝمؿ ٟم٘مقد  وـمري٘متٝمؿ اًمبِمٕم٦م أهنؿ وقمكم اًمٕمٗمري وهق إُم٤م ضمٞمبقيت أو أصمٞمقيب

ذم ضمٞمبقيت وَيؼموهؿ أن اًمٓمريؼ اُمـ صمؿ ذم اًمٞمٛمـ ىمبؾ اعمخ٤م سمٕمنمة يمٞمٚمق يٜمزًمقهنؿ 

سمب٘مٞم٦م ـم٤مىمؿ اًمٕمّم٤مسم٦م  اشمّم٤مليسبحقن ذم اعم٤مء رضم٤مل وٟمس٤مء ويٕمد اعمجرم حمٛمد أُملم 

ٝم٥م ُمـ اًمٞمٛمٜمٞملم سم٤مؾمت٘مب٤مهلؿ سم٤مًمسالح قمغم اًمس٤مطمؾ ٓؾمتٙمامل ُمِمقار اًمرسىم٦م واًمٜم

ومٛمـ طمقل ٟم٘مقد شمريمقه وُمـ مل حيقل أظمذوه وسم٤مقمقه ًمب٘مٞم٦م اًمٕمّم٤مسم٦م ذم طمرض ُمع 

اًمٕمٚمؿ أن اًمٜمس٤مء وظم٤مص٦م اًمِم٤مسم٤مت أهمغم ُمـ اًمرضم٤مل عم٤م شمٕمٚمؿ أظمل اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ 

 .ُمـ إؾمب٤مب  واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل 

ٕروُمل سم٤معمخ٤م وطمرض ُمٕمرووم٦م ضمدا ُمـ ؾمامقمل اوقمالىم٦م اخلبٞم٨م حمٛمد أُملم 

 .٤م يذيمروٟمف طملم يمٜم٧م قمٜمدهؿ ذم اًمسجـًمٓم٤مىمؿ اًمٕمّم٤مسم٦م يمثػما ُم

 .دن أراد التلّكد من أصحاب هذه اجلواالتادراجع: 

٤م اؾمتٓم٤مع أطمد أن هؾ طمرض ًمٙم٤من هذا جمٚمدا يمبػما وُمأًمق يمتب٧م يمؾ ُم٤م ؾمٛمٕمتف ُمـ 

 .ي٘مرأه٤م ًمبِم٤مقمتٝم٤م
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ذم ]اعمٕمّرص[ اًمِمٞمخ زي٤مد اًمّمٖمػم اًمِم٤مُمل, واًمِمٞمخ قمبداًمرَحـ ُمقؾمك اًمِم٤مُمل: 

[, وومٝمد ُم٘مبقل: 0221100010ِمٞمخ قمكم ضمٞمالين: ج][, واًم020880113ج]

[, وقمبده حمٛمد: 020332201[, وأَحد إسمراهٞمؿ اًمٕمْم٤ميب: ج]038121221ج]

[, وقمثامن قمرقمر: 022011021[, وحمٛمد اجلٕمدي: ج]020832031ج]

[, وحمٛمد ضم٤مسمر احلجقري: 000810382[, ويقؾمػ ذيب٤من: ج]038013130ج]

[, وقمكم 022830338ر ومرزة طمرض: ج][, وأَحد ه٤مزل ُمزسم٩م, ُمدي000180231ج]

, واًمِمٞمخ حمٛمد احل٤مَتل [028311218[, واعمٍمي: ج]028208282ؾم٤ممل: ج]

[, اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ ضمب٤مرة 022312128[, واًمِمٞمخ ضم٤مسمر ومرطم٤من ]020333032]

[, وُم٤مضمد أَحد قمبداهلل اًمِم٤مرف 022223383[, وحمٛمد ضمب٤مرة ]022323113]

 .  [023133120[, وضمؼمان قمكم اًمزهمبل ]020300012]

 الؼصص ال تصدق، وال تتصور؟ هذهسؤال: 

 هذا طمدث زم ويمٜم٧م ذم سمداي٦م إُمر ٓ أشمّمقره!! ويم٠مين ذم طمٚمؿ!الجواب: 

صمؿ شمبلم زم احل٘مٞم٘م٦م, وُم٤م زًم٧م أؾم٠مل: أهل هذه اعمٜم٤مـمؼ؟ وذهب٧م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م إمم هذه 

اًمِمٞمخ اعمٜم٤مـمؼ سمٕمد ظمروضمل ُمـ قمٜمد اًمسٗم٤مطملم, وقمروم٧م ُم٤م ىم٤مم سمف ؿمٞمخ ُمِم٤ميخ هت٤مُم٦م )

زي٤مد قمكم صٖمػم اًمِم٤مُمل( ُمـ ـمردهؿ ُمـ ُمٜمٓم٘متف )اعمٕمرص(, وًم٘مد ؾمٛمٕم٧م ُمـ أصح٤مسمف 

ُمثؾ ُم٤م ذيمروه: أن ضمث٨م إومري٘مٞملم وًمق ذيمرشمف ًمٙمؿ ُم٤م صدىمتٛمقه ىمّمص أهمرب مم٤م ذيمرشمف3 

طمتل آن ُم٤م يتّمقر ذاًمؽ يم٤مٟمف ومٞمف ُمب٤مًمٖمف  زادت ومٚمؿ يستٓمٞمٕمقا دومٜمٝم٤م إٓ سم٤مًمِمٞمقٓت

 ؿمديده

. 

٤ميب: إن اًمسٗم٤مطملم ُمسٙمقا صقُم٤مزم ُمع زوضمتف واسمٜمف, وقمذسمقهؿ وىم٤مل زم إخ اًمٕمْم

قمذاسًم٤م ؿمديًدا, طمتك يم٤مدت زوضمتف أن َتقت, وم٘م٤مل اًمسٗم٤مطمقن: أظمرضمقه٤م, ومخرضم٧م هل 

يس٘مٞمٝم٤م , صمؿ ؾم٘مٓم٧م ذم اًمٓمريؼ وـمٚمب٧م ُمـ اسمٜمٝم٤م أن وزوضمٝم٤م ُم٤م زال أؾمػًما قمٜمدهؿ واسمٜمٝم٤م

ف وضمده٤م ُم٤مشم٧م, ومٕم٤مد يّمٞمح ُم٤مء, ومذه٥م إمم سمٕمض اًمبٞمقت يٓمٚم٥م اعم٤مء, ومٚمام قم٤مد إمم أُم

إسمراهٞمؿ ؿمبقت ٕهؾ اًم٘مري٦م, ومج٤مءوا وأشمقا سم٤مًمنمـم٦م وُمِم٤ميخ اًم٘مب٤مئؾ وم٠مشمقا إمم اعمجرم 
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ومدومع هلؿ قمنمة ُماليلم قمغم أن يدومٜمقا اًم٘مْمٞم٦م  -ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م اًمس٤معمٞم٦موهق - اًمٕمْم٤ميب

 وٓ يرومٕمقه٤م ًمٚم٘مْم٤مء.

ُمِمٞمف  وأصمٜم٤مء: ذات ُمرة ؾم٤مومر سمٕمض إظمقاٟمف زوقم٤منوىم٤مل زم إخ قمكم حمٛمد 

ؽميح حت٧م ؿمجرة, ومجٚمس ومقق يمقم ُمـ سيأراد أن جقار ُمٜمٓم٘م٦م اًمسٗم٤مطملم سم

اًمؽماب حت٧م اًمِمجرة, ومٗمقضمئ سمّمقت ؾم٤مقم٦م ُمـ حتتف, ومٜمٔمر وطمٗمر ىمٚمٞماًل ومقضمد 

ضمث٦م ُمٜمتٗمخ٦م طمتك يم٤مدت اًمس٤مقم٦م أن شمٜم٘مٓمع أو شم٘مٓمع يد اجلث٦م, وم٠مظمذه اًمرقم٥م طمتك 

 ص٤مر يٛمٌم ذىًم٤م وهمرسًم٤م وهق وم٤مىمد اًمققمل.

ست٘مٞمٛملم ُمـ ىمقات اجلٞمش اعمقضمقدة ذم طمرض ىمّمص أهمرب وذيمر زم سمٕمض اعم

مم٤م ذيمرت, سمؾ يمؾ ُمـ اًمت٘مٞم٧م سمف ُمـ أهؾ هذه اًمبالد يذيمرون زم ىمّمص همريب٦م, 

 يم٠مٟمٜم٤م سملم وطمقش ُمٗمؽمؾم٦م.

 وهٜم٤مك ُم٘م٤مـمع ومٞمديق سم٤مًمّمقت واًمّمقرة قمٜمد يمثػم ُمـ اإلظمقة.

وًم٘مد ٟمنم ذم اًمتٚمٗم٤مز ُم٘م٤مـمع ومٞمديق وسمٕمده٤م ىم٤مُم٧م َحٚم٦م ُمـ صٜمٕم٤مء ضدهؿ, 

وًمٙمٜمٝم٤م مل شمٙمِػ ومل شمٜمجح ذم قمٛمٚمٝم٤م, وىمد شم٘مدم ُم٤م ٟمنم ذم ضمريدة اًمثقرة, وه٤مأٟمذا 

أدقمق اجلٛمٞمع أن يٜمت٘مٚمقا إمم ُمٙم٤من احلدث, ويتّمٚمقا سم٤مٕرىم٤مم اًمتٚمٗمقٟمٞم٦م اًمس٤مسمؼ 

حمٛمد وإخ  , 023311202حلجقري زوقم٤من اذيمره٤م, وسم٤مٕخ قمكم حمٛمد 

ضم٤مسمرُمـ اومٚمح اًمِم٤مم واَحد سمـ  038381301اًمّم٤مئغ اعم٤مًمٙمل ُمـ ُمدريرة يمنم 

, ويقؾمػ اًم٘مٞمز   022210112 زوقم٤منحمٛمد قمبداهلل و 020022002طمج٦م

, قمبداًمٙمريؿ  000112311, وإخ أَحد سمـ طمزام  028313811احلجقري 

وًمٞمد طمزام  002381131, ُمٕم٤مرم احلديدي  000230080طمزام 

 .002211100اًمتٕمزي

 : كقف وقعت يف أيدهيم، وداذا مل أهرب مـفم؟سؤال

 :وابالج
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: ًمث٘متل سم٤مًمنمـم٦م مل أشمقىمع ُمٜمٝمؿ أهنؿ يٕمٛمٚمقن ُمع ىمٓم٤مع اًمٓمرق, ومٚمؿ أٟمتبف  ًٓ أو

طمتك أدظمٚمقين ذم طمقش اًمسٗم٤مطملم ووؾمط أصح٤مب اعمخدرات, ًمذًمؽ أرومع 

 ؿمٙمقيت هذه إمم اعمس١موًملم ذم اًمدوًم٦م.

صم٤مٟمًٞم٤م: أين مل أؾمتٓمع اهلروب ٕهنؿ إذا قمرومقا ُمـ ؿمخص أٟمف يٗمٙمر ذم اهلروب 

احلراؾم٦م, ورضسمقه قمغم ؾم٤مىمٞمف وريمبتٞمف, طمتك يٕمجز قمـ اعمٌم,  ُمٜمٝمؿ ؿمددوا قمٚمٞمف

وهذا ومٕمٚمقه ُمٕمل قمٜمدُم٤م هرسم٧م ُمٜمٝمؿ, طمتك يمٜم٧م ٓ أؾمتٓمٞمع أن أصكم ىم٤مئاًم, 

وَيٗمقن قمٜم٤م أطمذيتٜم٤م ٕن إرض ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمِمقك3 ومال ٟمستٓمٞمع اهلروب, وىمد ي٘متٚمقن 

 اعمسجقن إذا أطمسقا أن ذم طمٞم٤مشمف ظمٓمر قمٚمٞمٝمؿ.

: اًمسٗم٤مطمقن ي٠مظمذون سمٕمض أهؾ اًمبالد إذا يم٤من زوقم٤منىم٤مل زم إخ قمكم حمٛمد 

اسمـ شم٤مضمر يمبػم, وم٢مُم٤م أن يٖمٓمقا قمٞمٜمٞمف طمتك ٓ يٕمرف ُمٙم٤مهنؿ وإُم٤م أن ي٘متٚمقه سمٕمد 

 حتقيؾ اعم٤مل هلؿ.

وقم٤من أٟمف يم٤من ذم اؾم٦م3 وم٘مد ذيمر زم إخ قمكم حمٛمد زوهؿ داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م أؿمد ذ

ٟمج٤مشمف: أٟم٧م أُمؽ شمدقمق اعمٛمٚمٙم٦م وٟمج٤م سم٠مقمجقسم٦م ُمٜمٝمؿ, وىم٤مل ًمف سمٕمض اإلظمقة سمٕمد 

ًمؽ!! ه١مٓء سم٤مُٕمس أظمذوا إظمقة يٛمٜمٞملم وىمٓمٕمقا ضمٚمقدهؿ سم٤مًمسٙم٤ميملم, وضم٤مءوا 

 إمم اًمنمـم٦م ودُم٤مؤهؿ شمسٞمؾ.

صم٤مًمًث٤م: قمٜمد اًمسٗم٤مطملم طمراؾم٦م ُمع إرسى داظمؾ إطمقاش, طمتك ٓ يتٙمٚمؿ 

ج إطمقاش ُمـ مجٞمع اجلقاٟم٥م ُمع سمٕمض ومٜمتٗمؼ قمغم رء, وطمراؾم٦م ظم٤مرسمٕمْمٜم٤م 

وأهؾ هذه اًم٘مري٦م وُمِم٤مَيٝمؿ ُمتٗم٘مقن ُمع اًمسٗم٤مطملم قمغم هذا اعمٜمٙمر,  شمٕمزيًزا هل١مٓء,

ومٞمٝم٤م رضم٤مل ُمسٚمحقن شمٕمزيًزا هلؿ, يمؿ قمِمش  3وقمٜمدهؿ ُمـ ىمبٞمٚمتٝمؿ سمٕمد ٟمحق 

وٟمحـ داظمؾ احلقش ذم ىمٛم٦م اًمْمٕمػ اًمبدين سمسب٥م ُمٜمٕمٝمؿ أي٤مٟم٤م ُمـ اًمٜمقم وإيمؾ 

يس٘مط  ويمذا سمسب٥م ؿمدة اًمتٕمذي٥م, وم٤مًمذي ُّيرب ُمٜمٝمؿ ُيري طمتك يٜم٘مٓمع ٟمٗمسف صمؿ

قمغم إرض ومريس٦م هلؿ, ويٍمخ وٓ ُيد ُمـ يستجٞم٥م ًمف, ومٝمق صٞمد وىمع سملم 

 جمٛمققم٦م ُمـ اًمقطمقش. وىمد شم٘مدم طمّمقل ُمثؾ هذا زم.
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 : دن تذهب األموال التي تمخذ من األرسى األبرياء؟سؤال 

: اعمبٚمغ اًمرؾمٛمل اًمذي يٗمرضقٟمف قمغم يمؾ أؾمػم ومدي٦م ًمٜمٗمسف ٓ الجواب

ذا اعمبٚمغ ي٘مسؿ سملم ُمِم٤ميخ اًم٘مب٤مئؾ اًمذيـ ري٤مل ؾمٕمقدي, وه 20000ي٘مؾ قمـ 

 ُمٕمٝمؿ, واًمنمـم٦م اًمذي يتٕم٤موٟمقن ُمٕمٝمؿ وىمٓم٤مع اًمٓمرق.

 سؿعته طن همالء السػاحني يف القؿن ؟ ما خرآ اذكر لـا :سؤال

ؿ اظمذوه ُمـ اعمخ٤م ذم سمٞم٧م آخ حمٛمد مج٤مل آصمٞمقيب اهن:   ىم٤مل زم الجواب

اًمسٗم٤مطملم يرسمٓمقن  رأىٟمف ذم ُمٜمٓم٘مف ظم٤مًمٞمف ُمـ اًمبٞمقت وىم٤مل ا اًمبحر قمكم ؿم٤مـمئ

حيؽمق  طمتك شمٜم٘مط وشمّم٥م ذم قمٞمٜمف ُم٤م ؽ وحيرىمقهن٤مؾمتٞماعمختٓمػ حت٧م دسمف ُمـ اًمبال

ازم اخل٤مرج وسمٕمْمٝمؿ ي٘متٚمقه سمٛمسدس ذم راؾمف ويرُمقه  طمتك حتؽمق قمٞمٜمف وشمؼمز ُمٜمٝم٤م

ؾم٤مىمف حمروىمف ُمـ  رأي٧موىمد م 1023وظمرج ُمـ قمٜمدهؿ ذم اول ايمتقب رذم اًمبح

 اجلقاب ذيمر ٦مٚمٙمٛمسمٕمض اًمذيـ ىمتٚمٝمؿ اًمسٗم٤مطملم ذم اعم ًمٜم٤م ؾم١مال اذيمراصم٤مر اًمتٕمذي٥م 

 ُمـ اىم٤مرسمف واطمد قمكم زوقم٤من ُمـ ُمٜمٓم٘متف وذيمر صمالصم٦م سمـ ضم٤مسمر زم آخ اَحد

 .واظمرُمـ ىمرشمف

 ؟ادؿؾؽةاين يوجدون يف : سمال

ُمثؾ  اًمنمـم٦مقمـ  اًمبٕمٞمدة ُمـ احلدود ب٦مياًم٘مرذم اًمقدي٤من واًمِمٕم٤مب  :اجلقاب

يمؾ هذه وقم٘مب٦م اجل٤مهٞمٗم٦م ؿمٕم٥م اًمدي٥م وادي هِمبؾ ووادي ريم٤من ووادي سمٞمِمـ 

 . ًمف قمكم زوقم٤من٤مىمرب ُمٜمٗمذ طمرض ىماًمقدي٤من 

 ؟اين يوجدون يف القؿن :سمال

هلؿ وُمٞمدي وطمرض و واحلديدة ًمزهرةوا ذم اعمخ٤م اًمبحر قمكم ؾمقاطمؾ: اجلقاب 

 اًمبنم اًمذيـ يت٤مضمرون ومٞمٝمؿ. ٘مٞم٤ميومرإرؾمٚمقن هلؿ ُمـ ي دم٤مر
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 بالبرش؟ قف االجتار:هل يؿؽن لؾتغقريات الؼاكوكقة ان تو سمال 

سمت٤مريخ 2032رىمؿ  اًمٕمدد ريدة اًمقطمدويذم ضمٟمنم ان هذا اًمس١مال  :اجلقاب

ٟمحـ ٟمرومع هذا اًمس١مال ازم اًمدوًم٦م سمؾ ازم اًمٕم٤ممل  يمتبف اًمٕمٗمٞمػ 12-90-4902ً

 وٟمٓمٚم٥م ُمـ مجٞمع آظمقة ان يٜمنموا هذه اًم٘مْمٞم٦م .

 رشطقة : شبفة يؼول بعضفم همالء دخؾوا البالد بطريؼة غري سمال

 قستحؼون ما حيدث هلم .ف

اعمسٚمٛمقن يمٚمٝمؿ يٕمتؼمون دوًم٦م واطمدة وهذه اًمت٘مسٞمامت اطمدصمٝم٤م : اجلقاب

  .اًمٖمرب ًمتٗمرق اعمسٚمٛملم واضٕم٤مومٝمؿ وًمٜمنم اًمِمحٜم٤مء واًمٕمداوات سمٞمٜمٝمؿ 

وهؾ هذه اعمخ٤مًمٗم٦م شمستحؼ يمؾ هذا اًمتٕمذي٥م سمؾ ُي٥م ان يٙمقن اًمٕم٘م٤مب سم٘مدر 

ەئ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ) : ىم٤مل شمٕم٤ممم اعمخ٤مًمٗم٦م

 (   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

﮶ ) ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

﮾ ﮿ ﯀ ﯁        (   ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

 ُمـ طم٤مئٓم٤م ومدظمٚم٧م اعمديٜم٦م وم٠مشمٞم٧م جم٤مقم٦م أص٤مسمتٜم٤م:  ىم٤مل , ذطمبٞمؾ سمـ قمب٤مد وقمـ

 ص٤مطم٥م ومج٤مء صمقيب ذم ُمٜمف وضمٕمٚم٧م ُمٜمف وم٠ميمٚم٧م ومٗمريمتف ؾمٜمبال وم٠مظمذت , طمٞمٓم٤مهن٤م

 إذا قمٚمٛمتف ُم٤م ":  وم٘م٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل وم٠مشمٞم٧م صمقيب وأظمذ ومْضسمٜمل احل٤مئط

 زم وأُمر اًمثقب قمكم ومرد:  ىم٤مل " ضم٤مئٕم٤م أو ؾم٤مهمب٤م يم٤من إذا أـمٕمٛمتف وٓ ضم٤مهال يم٤من

                   .                                                                       " وؾمؼ أو وؾمؼ سمٜمّمػ

                                                                        : كقف سؽت طـفم أهل هذه البالد؟  سمال

ُمٜمٝمؿ وطمتك اٟمف ايمثر ُمـ ًم٘مٞم٧م ًم٘مقل زم ٓ  ؿمديد ظمقف: الناس كلهم في الجواب
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قين ذم ذًمؽ شمذيمر اؾمٛمل وًمٙمٜمل مل اؾمتٓمع ٓن آُمر ؿمديد وارضمقا ُمٜمٝمؿ ان يس٤محم

        طمتك  طمبسٜم٤م اهلل هٜم٤م  ) تٙمؼم ان ىم٤مل اطمدهؿاًمؿ اًمتٛمرد وهبواًمسٗم٤مطمقن سمٚمغ 

 ٗمر اهلل .اؾمتٖم(طمقل ًمٜم٤م ُم٤مل 

 ("واخري)  

اًم٘م٤مئد ؿم٤مضمع  اوضمف ٟمداء ًمقضمٝم٤مء وُمِمٞمخ شمٚمؽ اًمبالد ُمع اًمقضمٝم٤مء اًمس٤مسمؼ ذيمرهؿ واضٞمػ

                                         وُمذسم٩م    طمٞمديُمٕمٝمؿ اًمِمٞمخ اًمّمب٤مر وقمكم  أضٞمػو اًم٘م٤مدةومجٞمع 

وُمدير ُمديرة  طمرض وُمٞمدي  وقمبد اًم٘مدوس اًمِم٤مُمل وقمبد اعمجٞمد اًمِم٤مُمل(ُمدير اجلامرك  )

وآُمرا ذم يمؾ ُمـ اعمٛمٚمٙم٦م وضمٞمبقيت واًمّمقُم٤مل واصمٞمقسمٞم٤م اعمس١موًمقن قمـ  واًمزهرة واعمخ٤م

ٜمديمؿ يِمقه صقرشمٙمؿ ان وضمقد ُمثؾ ه١مٓء قماعمٜم٤مـمؼ اًمتل ومٞمٝم٤م اًمسٗم٤مطملم اًمس٤مسمؼ ذيمره٤م 

يمام ذم مجٞمع هذه اًمبٚمدان  ويِمٞمٜمٙمؿ ويٜمزل ُمٜمزًمتٙمؿ ٟمريد ُمٜمٙمؿ اًمتٕم٤مون قمغم اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ

قمٜمدُم٤م  ىمتٚم٧م اًمنمـم٦م ارسمٕم٦م ُمٜمٝمؿ وصٚمبتٝمؿ ذم شمٕمز ذم ) صٞمٜم٦م ( (  قم٤مم 20) طمدث ذًمؽ ُمـ 

                                                                                                         .ضمزير اًمِمٙمر   وًمٙمؿ  وإَت٤مُم٤من عمنموع ُمٙم٤مومح٦م دم٤مر اًمٕمبٞمد عم٤م ىمتٚمقا ارسة ؾمٕمقدي٦م 

ٚمٝمؿ إين سمّٚمٖم٧م, اًمٚمٝمؿ وم٤مؿمٝمد, وأرضمق أين ىمد سمّرأُت ذُّمتل وأّدي٧ُم ُم٤م قمكّم, ُمـ اًم 

 .إمم هٜم٤م واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملماًمبٞم٤من واًمتحذير, وطمسبل اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ, و

 

 وصحبف وؾمٚمؿ. آًم٦مصغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمٜم٤م ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم و

 اًمٗم٘مػم إمم قمٗمق رسمف/ اًمٕمٞمسك اًمرهمقي اجلذيٛمل اًم٘مرر.

  هـ2330/رضم٥م/ 3

 هـ 2330 وشمؿ ُمراضمٕمتٝم٤م ذم رضم٥م
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 كؾؿة شؽر

وٟمنمت ذم  وآُمرا امم يمؾ ُمـ ؾم٤مقمدين ذم ٟمنم هذه اًمرؾم٤مًم٦م طمتك دظمٚم٧م ذم سمٞمقت اعمٚمقك

ُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ حمٛمد ُم٤مٟمع ادظمٚمٝم٤م ازم ُمٚمؽ اًمٞمٛمـ ًمّمحػ واجلرائد اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م وذم ا

واًم٘م٤مئٛملم قمغم ُمقىمع اظمب٤مر  واًمِمٞمخ قمبد احلٙمٞمؿ اًمريٛمل ادظمٚمٝم٤م ازم اًمسٗمػم اًمسٕمقدي

وضمريدة وضمريدة اًمقطمدوي  وؿمبٙم٦م اًمٕمٚمقم اًمسٚمٗمٞم٦موُمقىمع طم٤مؿمد اًمسٚمٗمل  اًمس٤مقم٦م 

قمالم وا ًمِمٞمخ اَحد ُمٗمرح ُمر سمٜمنمه٤م ذم مجٞمع وؾم٤مئر آواًمِمٞمخ حيل احلجقري ا(ٟمٞم٧م )18

واًمسٗم٤مرة اًمّمقُم٤مًمٞم٦م وآخ طمسـ اًمّمقُم٤مزم وهمػمهؿ ىم٤مم سمٜمنمه٤م ذم ؿمبٙم٤مت آٟمؽمٟم٧م 

ويم٤من ًمِمٞمخ ُمِم٤ميخ هت٤مُم٦م اًمِمٞمخ زي٤مد واًمِمٞمخ قمبد  ٟمنموه٤م ازم ُمٜمٔمامت آُمؿ اعمتحدة

ن يٙمٛمٚمقا ل يم٤من هلؿ جمٝمقد ـمٞم٥م ومٜمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أاًمرَحـ ُمقؾمك اًمِم٤مُمل وحمٛمد احل٤مَت

وإن يم٤من سمٕمض ُمٕمٝمؿ واًمِمٞمخ قمكم اجلٞمالين ًمف ُمقاىمػ ـمٞمب٦م ذم ٟمٍمة اعمٔمٚمقم  اًمٕمٛمؾ واهلل

أىف ٗببىق٘ة بذُٗ سظٚ 099999ٍقببو رىل )  يضيذ ػِ  ُم٤مٓصح٤مسمف ي٠مظمذون أ

  ُ حشم٘ا رىل مبُ خيشا" ىٌٖ .ٗإ ٍِ صبحبٔ ٕٗزا اخفٌٖ(

حيِ ٍِ اىصبى "ايمام اؿمٙمر قمدد واعمٝمٜمدس حمٛمد اًمزٟم٤مُمل رومٕمٝم٤م امم اًمبح٨م اجلٜم٤مئل

سجبال" ّٗغبء" قبٍ٘ا بْششٕب في اىؼبىٌ مئ ٍٗغ ٕزا اىَجٖ٘د اىنبيش ٍب صاه 

االٍش يحخبج اىٚ ٍجٖ٘د امبش ّطيب ٍِ اىجَيغ اىخؼبُٗ . ٗاىغفبحيِ يؼزبُ٘ اىْبط 

 ,اىقخو,اىخؼزيب ,ٍثو اىغشقت  عيَب اّٖب حشَو اٍ٘س أُخشٙ ال في ّشش ٕزٓ اىقعيت

حجبسث ,ّشش االٍشاض اىفخبمت  ,االػعبء بيغ , خطف االغفبه,اىي٘اغ ,اىضّب

حٖشيب االعيحت ٗاىَخفجشاث ,دخ٘ه اىبيذاُ بطشيقت غيش ششػيت ,اىَخذساث 

ٗحؼبقب  سٍ٘حعبػ األاىذٗىت بحجت أّ ىيظ ْٕبك دٗىت سجبه ٗاىخيبّت ٍِ بؼط 

ٗقذ مٌْج ٗاّب ٍغجُ٘ ػْذ  يؼْي ّشش اىفغبد بنو ص٘سٓػيٚ فؼئ  اىجبّي

ّخحذإٌ ق٘ىٌٖ ىي اىذٗىت ال حغخطيغ اُ حفؼو ٍؼْب شيئب ّحِ اىغفبحيِ احؼجب ٍِ 
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في اىذٗىت ٗقذ اجَغ ػيٚ رىل مو  ِفٖو ٌٕ دٗىت إٌٗ يؼَيُ٘ ٍغ ٍغؤٗىي

 .بغيِ ٍؼي اىَح

 


