
استنقاذ وجوب
من المستضعفين

الطواغيت سجون
والمرتدين

الزأدي جندل أبي تأليف
الحرمين بلد من

المسلمين وعيـش          ثغر بكــل المسلمـات أتسبى
يطيــب إذا

شبـان عنــه يـدافع         حــق والســلما لله أمـا
وشيب

الله أجيبـوا          كانوا حيث الضمائر لذوي فقل
أجيبــوا ويحكـم

إهداء
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عبد عمر السير المجاهد العالم إلى
أمريكا سجون في الرحمن
محمد أبي السير المجاهد والعالم

الرأدن سجون في المقدسي
قتادة أبي السير المجاهد والعالم

بريطانيا سجون في الفلسطيني
طـــه رأفاعي السير المجاهد والعالم

مصر سجون في
علي السرى المجاهدين والعلماء
الخالدي وأحمد الفهد وناصر الخضير

سعود آل سجون في السناني ووليد
ضعيف السلما عبد المجاهد والسفير

أمريكا سجون في
في العراقي هاجر أبي المجاهد والبطل
أمريكا سجون

في يوسف رأمزي المجاهد والبطل
أمريكا سجون

سجون في أزأمراي المجاهد والبطل
أمريكا

المأسورأين والمسلمين المجاهدين إلى
وأورأبا وبريطانيا وأمريكا غوانتانامو في

وإسرائيل.
ومصر سعود آل سجون في إليهم

وباكستان وفلسطين والرأدن وسورأيا
كل وفي والمغرب وتونس والجزائر

أهدي نجهلهم أو نعرفهم ممن مكان
بعض قدمت أكون أن لعلي الكتاب هذا
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أن الله نسأل كمسلمين علينا حقوقهم
أسرهم.آمين. آمين. بفكاك يعجل

بتلك حر أنت أخي
القيود

القيود بتلك حـــٌر أنت أخــي                    السـدود ورأاء حــٌر تـأن أخـي
العبيـد كيـد يضيرك فمــــاذا                     اـتعـصمـمس هـلـبال كـنت إذا
جديد فجر الكون في ويشــــرق                    ظـلماـال وشـيـج يدـبـست أخي

بعـيد من يرمـقـنا الفـجر تـرى                     إشراقــها روحــكـل فــأطلق
كـليـل ذرأاٌع رأمـاك وغـــدرأا                      يلـذل سهـم كـابـأص دـق أخي

ُت ْدمَا مـلو                     جـميل فصـبـر يــومـا بتُرـس ُد َيـ الســود عريـُن بع
المــاء بقيـد ُتشـــّل أن أبت                   دماءـال يديـك مـن سرت قد أخـي

الخـلــود بدمـاء مـخـضـبة                     لسمــاءـل ُقــربـانهـا ستـرفُع
الســلح كاهـليك عن وألقـيت                     الكفاح سئـمـت ُتـراك هل أخـي
جـديــد مـن رأايـاتها رفـعـوي                    الجـراح واسـيـي للضـحـايا فمن
ُدّك                    التراب أنـين مـعتـس هـل أخـي الخــراب جيـوُش َحصـاه تـ

ُق عنيـد صلـب وهو صـفـعـُهـوت                    بالحـــراب شـاءهـأح ُتـَمـز
ُدك                  مراسـال صـلب اليـوما إنـني أخـي الـــرواس الجبـال صخـورأ أ
تـبــيد أن ىـإل الفـاعي ءوسرأ                   الخــلصا فـأسـب سأشـيح غـدا

ّلـت                    دمـوعـال علـّى ذرأفـت إن أخـي خشــوع في بهـا قـبري وبل
تلــيد مجـد نحـو بهـا سـيرواو                    الشمــوع رأفـاتي من لهـم أوقدـف

لـنا أعــدت رأبي فــرْوضـاُت                    أحـبابـنا نـلـَق ُـْتـنم إن أخـي
الخـلــود ديـارأ في لـنا فـطوبى                     حـولـنا رأفـرفـت اـوأطـيـارُأه

السـلح عـني قـيـتلأ أنـا ول                      الكفاح تـسـئم ما إنـني أخــي
.. بالصـبـاحثـقـة.. عـلى فإني                     الظــلما يـوُشـج طـوقتـني وإن

والشــروق السـنـا رأب الله إلى                     طـريقــي مـن قـةـث عـلى وإني
ُق عـافـني إنـف ِني أو الّسـو الوثـيـق لعـهـدي أمـين فـإني                     َعـّقـ

جـديـد فـجـٍر إثر على وفـوج                      اـإثـرن عـلى أخــذوك أخــي
مجـيـد بـنـصر ستمـضي وأنت                       شـهيد فـإني ُمـّت أنـــا فـإن
ُسـنـته عـلى سـنـمـضي وإنا                     هـدعــــوت في الله اختـارأنا قـد

ِذمـتـه عـلى الحـفـيـظ ومـنا                     بهمـنح قــضوا الـذين فـمــنا
الدمـــاء خـضبته قد طريقـك                        للورأاء تلتـفـت ل فامـض أخـي
السـمـاء لـغـيـر تـتـطلع ول                      هـنـاك أو هـهنا تـلـتـفت ول

نسـتـبـاح . ولن...نستـذل ولن                     الجنـاح ضـمهـي بطـير فـلسـنا
الكفـاح الكـفـاَح ينـادي قـويا                    الدمــاء صـوت مـعـلس وإنـي

يقـين في سـنـتي عـلى وأمـضي                      وديـن لـرٍب لكـن سـأثـــأرُأ
الـخــالـديـن في الله إلى وإمـا                     النـاما فـوق النـصـر إلى اـفـإم

الرحيم الرحمن الله بسم
المقدمة
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بالله نعوذ و نستغفره و نستعينه و نحمده لله الحمد إّن
ّيئات و أنفسنا شرورأ من فل الله يهده من أعمالنا س

ّ إله ل أن أشهد و له هادي فل يضلل من و له مّضل إل
رأسوله. و عبده محّمدا أّن أشهد و له شريك ل حده و الله

ّيها يا(  ّتقوا آمنوا الذين أ ّ تموتن ل و تقاته حق الله ا و إل
ّيها يا) (مسلمون أنتم ّناس أ ّتقوا ال خلقكم الذي رأبكم ا
رأجال منهما بّث و زأوجها منها خلق و واحدة نفس من

ّتقوا و نساء و كثيرا إّن الرأحاما و به تساءلون الذي الله ا
ّيها يا) (رأقيبا عليكم كان الله ّتقوا آمنوا الذين أ و الله ا

ذنوبكم لكم يغفر و أعمالكم لكم يصلح سديدا قول قولوا
(عظيما فوزأا فازأ فقد رأسوله و الله يطع من و

بعد: أّما
محّمد هدي الهدي خير و الله كلما الكلما أحسن فإّن

محدثة كل و محدثاتها المورأ شّر و وسلم عليه الله صلى
ّنارأ. في ضللة كل و ضللة بدعة كل و بدعة ال
محمد أمة على تجتمع لم الكفر أمم أن فيه لشك فمما
هذا مثل في عليه اجتمعت ما مثل وسلم عليه الله صلى

على الكافرة المم تداعت قدالخير) ف (القرن الزمن
عدو بين ما قصعتها على الكلة تتداعى كما المسلمين

المرتد) (الكافر عميل الصلي) وعدو (الكافر صليبي
لتقييد الكثير الشيء والطرق الوسائل من فاخترعوا

من القيود هذه عن خرج ومن وتطويقها السلمية المة
الدوائر بهم تربصوا والمجاهدين الله لدين العاملين

أو ليثبتوهم بهم ومكروا المؤامرات لهم وحاكوا
خير والله الله ويمكر ويمكرون يخرجوهم أو يقتلوهم

أمتنا تعيش والسلمي العربي عالمنا فيالماكرين.و
النسان، وامتهان والقمع والقهر العسف ضروب تحت

لرسالتها النظمة بتكرارأ اليأس من بحر في وإغراقه
حركة تتعدى ول الحياة، ومدى لتبقى، جاءت أنها اليومية
التي العلمية اللة تتولها التي الدعاية والبناء الصلح

وهي العملقة للنجازأات والتبجيل التعظيم عن تفتر ل
إنجازأات !! ومحصلةالفرد حقوق أبسط حقيقتها في

ًا تكون أن الحيان معظم في تتعدى ل النظمة كلم
ًا هذه وتتفق الشائع السوداني التعبير يقول كما ساكت

ًا النظمة وعن الحكم عن الله شريعة إقصاء في جميع
فرعونيتها درأجة في تختلف أنها إل بها الحكم في العدل
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الكتاب هذا مثل نكتب إذ ونحن المة على وتسلطها
وإن الصغير السجن في نعيشه الذي الواقع بعض ونبين

نريد ل السلمي العالم اسمه كبير سجن في نسكن كنا
التسلية ول القلوب استرحاما ول الدموع استجداء

تحريض به دنري اولكن والهات القصص وعرض بقراءة
من وثأرأهم إخوانهم وثأرأ دينهم ثأرأ طلب علي المؤمنين

في تقاتلون ل ومالكم( وجنودهم والمرتدين الطواغيت
والولدان والنساء الرجال من والمستضعفين الله سبيل
به ونريد )سبيل يهتدون ول حيلة يستطيعون ل الذين
بها يتعامل التي والنذالة الخسةو الكفر كشف

السلما شباب مع وأعوانهم والمرتدون الطواغيت
ذرأة قلبه في من كل استنصارأ به دنريو اليمان، وجنود
الشيطان معسكر ضد اليمان معسكر إلى لينضم إيمان
القضية هذه مثل في الشرعي الحكم معرفة به ونريد

والخطباء العلم طلبة غالب عنها غفل والتي العظيمة
.المستعان والله والتجارأ
تـمـر الـسـلمية العربـيـة والمنطـقـة الكـتـاب ـهـذا وـيـأتي

المـسـلمين ـمـن ـكـثير عنـهـا يغـفـل خطـيـرة بمنعطـفـات
القـنــوات تمارأـســه اـلــذي العلـمــي التـضــليل بـســبب

المـقــــروءة الـخــــرى العلما ووـســــائل الفـضــــائية
نـشـر ترـيـد اـلـتي الـصـادقة الـفـواه وتكمـيـم والمسموعة

جزـيـرة ـكـل ـفـي العتقالت حملة وستصّعد والخير الحق
(ـبـوش اتفاقـيـة تـمـر لكي ومصر والشاما والعراق العرب

نـصـره لدن ـبـن أسامة المجاهدين إماما سماها بلير) كما
ّنفذ ولكي الله نـفـس ـكـل وأد تريد التي الطريق خارأطة ت

يـهـود لدوـلـة (إـسـرائيل) وترـيـد المـسـماة يهود لمقاومة
برى وما أن الك ول تق و يق د أب ي عبي ه القرش ه وفق :1الل

الـصـليبي العدو قبل من العراق احتلل أن القول  يمكن(
العربـيـة للمنطقة الستراتيجي الميزان في تغييرا أحدث

ـا الـعـالم من أخرى ولمناطق والسلمية ووـسـط كأورأوـب
المترتبة: الثارأ بعض آسيا. وهذه

السلمية العربية المنطقة
ـد ـ1 ـذي الـصـريح التهدـي ـه اـل ـون وجـه لـسـورأيا المريكـي

ّ عليـهـا يمـلـون بـمـا الـتـاما باللتزاما ـعـواقب ـسـتواجه وإل
الخـطـوات ـمـن بـكـثير ـقـامت سورأيا فإن وخيمة. وللعلم

).28ـ25( الثالث العدد النصارأ كتاب 1
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الوجود كتصفية الماضية العقود خلل أمريكا من للتقرب
الـسـلمية الحركة على والجهازأ لبنان، في الفلسطيني

ضـد الثانـيـة الخلـيـج ـحـرب فـي والمـسـاهمة ـسـورأيا، في
ـضـد الـصـليبية الحمـلـة ـفـي المـشـارأكة وأخـيـرا الـعـراق،

أن إـلـى إـضـافة النظـيـر، منقطـعـة بحماـسـة المجاـهـدين
ـتـوترا تـشـهد ـلـم الـصـهيوني الكـيـان مع السورأية الحدود

ـذ ـقـط ـد مـن ـانت ـسـنة. وإذا ثلثـيـن ـمـن أزأـي ـادات ـك القـي
تـصـريحات إطلق عـلـى الماـضـي ـفـي دأـبـت قد السورأية
للمجاـهـــدين مـكـــاتب استـضـــافة أو رأماـنـــة، قومـيـــة

ـاد ذرأ نطاق في يدخل ذلك فإن الفلسطينيين ـى الرـم عـل
لـيـس أمريـكـا، أـمـاما لـسـورأيا يـشـفع ـلـم هذا العيون. كل

ّدمَا الذي السورأي النظاما في كرها ـة خيانات مرارأا َق جليـل
الـذي المسـلم، السورأي الشعب في كرها وإنما للسياد،

الواـضـح الغزاة. وـمـن أماما عثرة حجرة التارأيخ عبر شكل
آجل، أو ـعـاجل ـسـورأيا عـلـى ـسـتعرج الصليبية الحملة أن

ـضـد المقاوـمـة إرأادة لزأاـحـة الوحـيـد السبيل هو ذلك لن
الـشـعوب تـكـون أن بـعـد طويلة، لفترة الصهيوني الكيان

تماما. استنزفت قد المنطقة في الساسية العربية
ـبـأن لـيـران المريكـيـون وجـهـه اـلـذي الصريح التهديد ـ2

وضع في إيران باتت العراقية. لقد الشؤون عن تنصرف
مـن التطويـق خنقهـا أن بعـد عليـه تحسـد ل استراتيجي

(التواجد الشرقية العراق) وحدودها (مع الغربية حدودها
- باكـســتان) والـشــمالية أفغانـســتان ـفــي المريـكــي
قزويــن) والجنوبيــة بحــر فــي المريكيــة (الحالفــات

أن إـلـى إـضـافة العرـبـي)، الخليج في المريكية (القواعد
العميقــة للخلفات نظرا مستقرة غير الداخلية أوضاعها

الـقـرارأ مراـكـز جـعـل مـمـا والمحافظين، الصلحيين بين
بـيـن ـمـا اـلـولءات ومتوزأـعـة ومتـنـافرة متـعـددة اليرانية
تمـلـك إـيـران ـكـانت وـخـاتمي. وإذا ورأفـسـنجاني خامنئي

اـلـوقت ـفـي لتحريكـهـا الـعـراق ـشـيعة ما) ورأقة حد (إلى
عـلـى حـصـلت الـعـراق باحتللـهـا أمريـكـا أن إل المناسب،

ـدة أورأاق ـا جدـي ـد ـمـن تمكنـه ـفـي اليراـنـي الحـكـم تهدـي
فـي للشـيعة جديـدة مرجعـيـة لـفـرض كالـسـعي الصميم،
ـافس النجــف ـة تـن ـة وتكــون قــم مرجعـي للحكــم مناوـئ

ـي، ـة المعارأـضـة وتـشـجيع اليراـن (الـصـلحيون، اليرانـي
التحـكـم إـلـى إضافة الخ)، المضطهدة اليرانية القوميات

6



مما العراقي للنفط المتزايد الضخ عبر النفط أسعارأ في
اليرانية.  القتصادية القدرأات على الثر بالغ له سيكون

الحمـلـة ـعـن تخلفـهـا عـلـى بالعـتـذارأ تركـيـا مطالـبـة ـ3
ـتز المريـكـي الدفاع وزأير نائب وّجه حينما الصليبية ولفـي
ـة مقابلة خلل لتركيا حادة انتقادات ـاء تلفزيونـي -6 الثلـث

ـوما إن "سي شبكة  مع5-2003 ـة. ومعـل أن إن" المريكـي
ـَصـّعَب للـعـراق الـصـليبي الغزو خلل التركي النظاما أداء

بين العلقة وتر مما ،المريكيين الغزاة على كثيرا المورأ
مقاـبـل ـفـي دـعـا اـلـتركي النـظـاما فإن الطرفين. ولذلك

ـة التصــريحات ـة للدارأة اللذـع ـى المريكـي اســترجاع إـل
المريكييــن، يد من الستراتيجية التركية إنجرليك قاعدة

إطلقا.  المريكيون يحبذه ل ما وهو
ـرارأ ـ4 ـي الـق ـل المريـك ـد بنـق ـن العســكرية القواـع ـم

العلقات لسوء نتيجة يأت لم والذي قطر، إلى السعودية
ـهـدفه أمريكـيـا مخطـطـا ليكرس جاء ما بقدرأ البلدين بين

ـاعدة ـراء مـس ـعوديين الـم ـلين الـس ـى المفـض ـاوزأ عـل تـج
السـعودي الوضـع وترتيـب فهـد، الملـك خلفـة مشـاكل

أرأض علمـنـة المريكـيـة. فخـطـة الواـمـر وـفـق اـلـداخلي
الفـسـادية والحملة الخيرة، لمساتها في كانت الحرمين
تغيـيـرات اـسـتحداث مخططوـهـا لـهـا أرأاد اـلـتي الـشـاملة

ـة والتعليـمـة، والثقافـيـة الفكرـيـة المنظوـمـة ـفـي جذرأـي
(أو المريكـيـة بالقيم وتعويضها السلمية القيم لجتثات

انتهــاء مع ستنطلق كانت هجينة)، أخرى قيم القل على
هذه بوادرأ ظهرت أرأاضيه. وبالفعل واحتلل العراق غزو

العلمـيـة الوـسـائل أداء ـفـي ـسـريعا الفـسـادية الحمـلـة
الـجـو لتمهـيـد مركزة إعلمية حملة شنت التي السعودية،

الـسـلمي التـعـاطف أـشـكال وـسـحب المقـبـل، للفـسـاد
و الـعـراق، احتلل بـعـد ـمـا لستحقاقات رأضوخا الفطري
بعد الجزيرة في ساد الذي الشعبي الحباط لجو استغلل

شهدته الذي الضخم الهجوما أن يبدو العراق. لكن احتلل
أن ـــ المراـقـبين بـعـض حـسـب ـ ليبين جاء مؤخرا الرياض
يـمـر ـلـن الحرمـيـن أرأض ـفـي الـسـلمية ـبـالثوابت المس
باهظا. بالتأكيد سيكون ذلك ثمن وأن الكراما، مرورأ

رأأس عـلـى ـمـازأن أبو عباس (البهائي) محمود تنصيب ـ5
الحرـكـات عـلـى للهـجـوما تمهـيـدا الفلـسـطينية الحكوـمـة
بأـيـدي ـبـالقوة أـسـلحتها وـنـزع فلـسـطين ـفـي المجاهدة

ـمـن الـصـهيوني الجيش ينتهي حتى ومصرية، فلسطينية
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مهمــاته لداء ويستعد قدرأاته، استنزف الذي الصراع هذا
ـعية ـتقبلية التوـس ـد المـس ـولت أن بـع ـا ـت ـها أمريـك بنفـس

للصهاينة. المنطقة توطئة
ـصـارأوخية بمعدلت زأاد لمريكا العربي الشعبي العداء ـ6

الـقـابعون المـسـلمون يعيـشـه اـلـذي المرـيـع الذلل بـعـد
ـراق، ـفـي الـصـليبي الحتلل تـحـت ـذا أن ـشـك ول الـع ـه
المنطقة في الجهادي العمل ازأدياد عن سيتمخض العداء

ـع تبين قد داما ما والسلمية، العربية ـة أن للجمـي المعادـل
ـن ـا بـي ـلما أمريـك ـي والـس ـة ـه ـفرية، معادـل ـن ل ـص يمـك

الخر.  فناء دون البقاء لحدهما
ـا ليس أنه الجديد الستراتيجي الوضع وخلصة ـي تماـم ـف
ـة الُمعاِملت لن نظرا المتحدة الوليات مصلحة المجهوـل

ـران ـسـتتحرك كيف يعرف أحد فل كثيرة، المعادلة في إـي
يعـلـم أـحـد ول الن، تعيشها التي الحذرأ الترقب فترة بعد

ول تتـطـورأ، أن تركـيـا ـمـع الـسـيئة للعلـقـات يمـكـن كيف
ـكـل أـصـل ـخـالف اـلـذي الـسـورأي النظاما سيتصرف كيف

الحرب. وخلل قبل العراقي للنظاما بمساندته التوقعات
إذا لكـن زأمـن، منـذ قـائم اليراني ـ السورأي التحالف إن

الكراد، طرف من التركية الحمراء للخطوط تجاوزأ حصل
مـمـا اليراني، ـ السورأي للتحالف أكثر ستنحازأ تركيا فإن

ـواجه ـقـد للعراق المريكي الستعمارأ أن يعني ـا ـي امتحاـن
المـسـتحيلت. وـقـد ـمـن ـضـربا ـطـويل مكوثه يجعل صعبا
مراكـز مـن تنهـمـر الحتمـال ـهـذا تجـاه المـخـاوف بـدأت

الغربية. الدرأاسات
قنبـلـة والـسـلمي العرـبـي الغـضـب ـفـإن ذـلـك بـمـوازأاة
ـعـبر الزـمـن اـسـتباق تـحـاول أمريكا فإن ولذلك موقوتة،

ّـطـط و الحرمين، أرأض علمنة للقـضـاء والنـهـارأ باللـيـل ُتَخ
تكبـيـل ـمـن تتمـكـن لعلها مكان، كل في المجاهدين على

هيهات). السلمي... ولكن المارأد
الله إلى الفقير العبد كتبه

الزأدي جندل أبو
هـ18/4/1424

للبحث مهمة تعريفات
:  1  السرى     أولً: تعريف

الحروف. على المرتبة الفقهية الموسوعة في التعريفات لهذه انظر 1
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َْلْسَرى - 1 ُيْجَمُع ، َأِسيٍر َجْمُع ا ْيًضا َو َلى َأ ُأَسارَأى َع

َأَسارَأى َْلِسيُر َو ٌذ ُلَغًة . َوا ْأُخو ِْلَسارِأ ِمْن : َم ُد َوُهَو ، ا ْي ْلَق ، ا
ّنُهْم ُنوا َِل َنُه َكا ّدو ْيِد َيُش ْلَق ِإْن َأِسيًرا َأِخيٍذ ُكّل . َفُسّمَي ِبا َو

ّد َلْم ُكّل ِبِه ُيَش ُبوٍس . َو ْيٍد ِفي َمْح . َقاَل َأِسيٌر ِسْجٍن َأْو َق
ٌد ّلِه َقْوِل َتْفِسيِر ِفي ُمَجاِه َنُه ال ْبَحا ْطِعُموَن (:  ُس ُي َو

ّطَعامَا َلى ال ّبِه َع ًنا ُح ِكي ِتيًما ِمْس َي َأِسيًرا َو َْلِسيُر) َو :  ا
ْلَمْسُجوُن . ا

ِطَلِح  - َوِفي2 ْلَماَورْأِدّي : َعّرَف اِلْص َْلْسَرى ا ّنُهْم ا َأ : ِب
ُلوَن الّرَجاُل ِت ْلُمَقا ُكّفارِأ ِمْن ا ْل َذا ، ا ِلُموَن َظِفَر إ ْلُمْس ِبِهْم ا

ًء َيا ِبّي َتْعِريٌف . َوُهَو َأْح َل ِتَصاِصِه ، َأْغ َأْسَرى ِلْخ ّييَن ِب ِب ْلَحْر ا
َد ْن َتاِل ِع ْلِق ّنُه ، ا ّبِع َِل َت َت ِتْعَماَلِت ِب ْلُفَقَهاِء اْس َذا ا ّلْفِظ ِلَه ال

ّيُن َب َت ّنُهْم َي َنُه َأ ِلُقو ْط َلى ُي ْظَفُر َمْن ُكّل َع ِمْن ِبِهْم ُي
ِليَن ِت ْلُمَقا ْكِمِهْم ِفي َوَمْن ا ُذوَن ، ُح ُيْؤَخ َء َو َنا ْث ْلَحْرِب َأ َأْو ا

ِتَها ِفي َي ْيِر ِمْن َأْو ، ِنَها ّيٍة َحْرٍب َغ ِل ُء َدامَا َما ، ِفْع َدا ْلَع ِئًما ا َقا
ْلَحْرُب َلٌة َوا َتَم ِلَك . ِمْن ُمْح ْبِن َقْوُل َذ ّيَة ا ْيِم َبْت َت َأْوَج  :
َتاَل الّشِريَعُة ُكّفارِأ ِق ْل َلْم ، ا ْتَل ُتوِجْب َو ُدورِأ َق ْلَمْق ْيِهْم ا َل َع

ْنُهْم َذا َبْل ، ِم ْنُهْم الّرُجُل ُأِسَر إ َتاِل ِفي ِم ْلِق ْيِر َأْو ا َغ
َتاِل ْلِق ْثُل ، ا َيُه َأْن ِم ْلِق َنُة ُت َنا الّسِفي ْي َل ّطِريَق َيِضّل َأْو ، إ ، ال

َذ َأْو َلٍة ُيْؤَخ ّنُه ِبِحي ِإ ِْلَمامُا ِبِه َيْفَعُل َف َلَح ا َْلْص . َوِفي ا
ِني ْلُمْغ ُه ِلَمْن : ُهَو ا َذ ُكوُن َوِقيَل ، َأَخ َي ًئا :  ْي ِلُق َف ْط ُي . َو
ُء ْلُفَقَها َْلِسيِر َلْفَظ ا ْيًضا ا َلى َأ ْظَفُر : َمْن َع ِبِه َي

ِلُموَن ْلُمْس ّييَن ِمْن ا ِب ْلَحْر َذا ا ُلوا إ ِما َدارَأ َدَخ ِْلْسَل ْيِر ا َأَماٍن ِبَغ

َلى ، ْظَفُروَن َمْن َوَع ّديَن ِمْن ِبِه َي َت ْلُمْر َد ا ْن ِتِهْم ِع َل َت َنا ُمَقا . َل
ْبُن َيُقوُل ّيَة ا ْيِم ْنُهْم ُأِسَر : َوَمْن َت ْيِه ُأِقيَم ِم َل ّد َع ْلَح . ا

ِلُقوَن     َكَما ْط َْلِسيِر     َلْفَظ     ُي َلى     ا ِم     َع ِل ْلُمْس ّلِذي     : ا ِبِه     َظِفَر     ا
ُدّو ْلَع َيُقوُل     ا ْبُن     .  َلى     : َوَجَب     رُأْشٍد     ا ِما     َع ِْلَما َيُفّك     َأْن     ا

ِلِميَن     َأْسَرى ْلُمْس ْيِت     ِمْن     ا ْلَماِل     َب َيُقوُل     ا َذا     . . . َو ِإ َكاَن     : َو
ْلِحْصُن ِلِميَن     ِمْن     ُأَسارَأى     ِفيِه     ا ْلُمْس ْطَفاٌل     ،     ا َأ ِمْن     َو

ِلِميَن ْلُمْس . َلْخا. . .    ا

ْلَفاُظ  ال َلِة     َذاُت     َأ :     الّص
َنُة-  أ ُة الّرِهي َد ِئِن : َواِح ِبَس َما ُكّل َوِهَي الّرَها ُت ، ِبَشْيٍء ُاْح

َْلِسيُر َنُة َوا َبٌس ِكَلُهَما َوالّرِهي َت َْلِسيَر َأّن إّل ، ُمْح ّيُن ا َتَع َي
ُكوَن َأْن ًنا َي ْنَسا َباُسُه ، إ ِت ْلَزمُا َل َواْح ُكوَن َأْن َي ِبَل َي . َحّق ُمَقا
ْبُس-  ب ْلَح ّد ا َيِة : ِض ِل ّتْخ ُبوُس ، ال ْلَمْح ْلُمْمَسُك َوا َعْن : ا

ّتَوّجِه ْيُث ال ُء َح ْبُس ، َيَشا ْلَح َْلْسِر ِمْن َأَعّم َفا .ا
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ْبُسو ْلَح ّلَغِة ِفي ا ْنُع ال ْلَم ِْلْمَساُك : ا َدرُأ ، َوا َبَس َمْص . َح
َلُق ْط ُي َلى َو ْلَمْوِضِع َع ُبوٌس َوَجْمُعُه ، ا ِبَضّم ُح ْلَحاِء (  ) . ا
ُيَقاُل ُبوٌس ِللّرُجِل َو ِبيٌس : َمْح ْلَجَماَعِة ، َوَح ِل : َو

ُبوُسوَن ُبٌس َمْح ْيِن َوُح َت ِبَضّم َأِة ) ، (  ْلَمْر ِل ِبيَسٌة َو : : َح
ْلَجْمِع ِل ِئُس َو َبا ِلَمْن ، : َح ْنُه َيَقُع َو ْبُس ِم ْلَح ِبٌس ا َأّما : َحا  .

ِطَلِح ِفي ْبُس اِلْص ْلَح َتْعِويُق ُهَو َفا ْنُعُه الّشْخِص :  ِمْن َوَم
ّتَصّرِف َنْفِسِه ال ْلُخُروِج ِب َلى َوا ِلِه إ ِتِه َأْشَغا ّيِة َوُمِهّما ِن ّدي ، ال

ّية ِتَماِع ْيَس َواِلْج َل ْلَجْعُل َلَوازِأِمِه ِمْن . َو َياٍن ِفي ا ْن َخاصّا ُب
ّد ِلَك ُمَع َذ ْبُط َبْل ، ِل ْبٌس ِبالّشَجَرِة الّر ْلَجْعُل ، َح ْيِت ِفي َوا َب ْل ا

ْلَمْسِجِد َأْو ْبٌس ا . َح
َنى ِبَمْع ْبِس َو ْلَح ْتِح الّسْجُن ا َدرُأ الّسيِن ِبَف َأّما َسَجَن َمْص  .

َكْسِر َكاُن َفُهَو الّسيِن ِب ْبِس َم ْلَح ْلَجْمُع ، ا . َوِفي ُسُجوٌن َوا
ْنِزيِل ّت ْلَعِزيِز ال َلّي َأَحّب الّسْجُن رَأّب َقاَل (:  ا ِمّما إ

ِني َن ْدُعو ْيِه َي َل ْتِح  ُقِرَئ) إ َلى الّسيِن ِبَف َدرِأ َع ْلَمْص ، ا
َكْسِرَها ِب َلى َو َكاِن َع ْلَم َْلْشَهُر ، ا َكْسُر َوا ْل . ا
َنى ِبَمْع ْبِس َو ْلَح ْيًضا ا ِتَقاُل َأ ُيَقاُل اِلْع ْلت .  َتَق الّرُجَل اْع
َبْسته َتَقَل ، َح َنُه َواْع َذا ِلَسا ِبَس إ ِنَع ُح ِما ِمْن َوُم َكَل ْل . ا

ًا: تعريف الفداء:     ثاني
ُء - 1 َدا ْلِف َكْسِر ا ِب ْلَفاِء -  ّد ا ْلَم ْتِح ، َوا ْلَف ِبا َكْسِر َو ْل َمَع َوا

ْلَقْصِر ّلَغِة - ِفي ا َكاُك ال َْلِسيِر : َف ُه ُيَقاُل ، ا َدا ، َيْفِديِه : َف
َدى َْلِسيَر َوَفا ُه ا َذ ْنَق َت َْلْسِر ِمْن : اْس َدْت ، ا َدْت َوَف َت َواْف
َدْت ُة َوَفا َأ ْلَمْر َلْت زَأْوِجَها ِمْن َنْفَسَها ا َذ َب ّلَقَها َماًل َلُه :  َط ُي ِل

ْبُن َوَقاَل ، ْلَوزِأيِر َعْن َنْقًل َبّرّي ا ْلَمَعّرّي ْبِن ا ُيَقاُل ا  : :
َدى َذا َف َطى : إ َذ َماًل َأْع َأَخ َدى ، رَأُجًل َو َأْف َذا َو َطى : إ َأْع

َذ رَأُجًل َأَخ َدى ، َماًل َو َذا َوَفا َطى : إ َذ رَأُجًل َأْع َأَخ ، رَأُجًل َو
ُء َدا ْلِف َيُة َوا ْد ْلِف َدى َوا ْلَف ّلُه َوا ًنى ُك : َبْعُضُهْم َوَقاَل ، ِبَمْع
َيُة ْد ْلِف ْلَماِل اْسٌم ا ّلِذي ِل َدى ا َت َْلِسيُر ِبِه ُيْف ُه ، ا َنْحُو . َو

َنى َيْخُرُج َوَل ْلَمْع ِطَلِحّي ا َنى َعْن اِلْص ْلَمْع ّلَغِوّي ا . ال

َل َلِة     َذاُت     ْلَفاُظ  ا :  الّص

َكاُك-  أ ْلَف ْتِح ا ْلَف ِبا ْد : -  ْكَسُر َوَق ْكت - ِمْن ُي َك َء َف الّشْي
ْنَفّك َء . َوَفّك َفا ّلَصُه الّشْي ّكُه الّرْهَن : َفّك ُيَقاُل ، : َخ َيُف

ّكا َْلِسيَر ، َف ّلَصُه َوا ُكّل ، : َخ َلْقته َشْيٍء َو ْط ْد َأ ْكته َفَق َك . َف
ْيَن َب َداِء َو ْلِف َكاِك ا ْلَف . َوْجِهّي َوُخُصوصٌا ُعُمومٌا َوا

ُء-  ب َدا ِت ُذ ُلَغًة اِلْف ْنَقا ِت َداِء ، ِبِعَوٍض : اِلْس ْلِف َواْسُم ، َكا
ِلَك ْلِعَوِض َذ َيُة  ا ْد ْلِف ُء َأْو ا َدا ْلِف َْلِسيِر ِعَوُض َوُهَو ا . ا
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ُة َدا َْلْسَرى َوُمَفا َأْن ا ْدَفَع :  َذ رَأُجًل َت ْأُخ َت ُء ، رَأُجًل َو َدا ْلِف : َوا
َكاُك َْلِسيِر ِف َلُق ا ْط ُي ُء . َو َدا ِت ِطَلِح ِفي اِلْف َلى اِلْص َما َع

َنى َيْشَمُل ْلَمْع ّلَغِوّي ا ُذ َوُهَو ال ْنَقا ِت َلى ، ِبِعَوٍض : اِلْس َما َوَع
ُكوُن ْبًرا َي ٍأ َج َط ٍم َمْحًوا َأْو ، ِلَخ ْث . َتْقِصيٍر َأْو ِِل

سجون من وآهات قصص
والمرتدين الطواغيت

يتمكن : (ول1تعالى الله رأحمه القيم ابن العلمة يقول
ّ بالحق والحكم الفتوى من الحاكم ول المفتي بنوعين إل

الفهم: من
علم واستنباط فيه والفقه الواقع أحدهما: فهم ـ1

حتى والعلمات والمارأات بالقرائن وقع ما حقيقة
ًا. به يحيط علم

.)88-1/87( الموقعين إعلما 1

11



فهم وهو الواقع في الواجب الثاني: فهم والنوع ـ2
رأسوله لسان على أو كتابه في به حكم الذي الله حكم
.أ.هـالخر) على أحدهما يطبق ثم الواقع هذا في

المرتدة الدول سجون من سنذكرها التي القصص وهذه
فيه والفقه الواقع فهم( وهو الول النوع تبين 1وغيرها

والمارأات بالقرائن وقع ما حقيقة علم واستنباط
ًا به يحيط حتى والعلمات النوع ذلك بعد نذكر ) ثمعلم

الواقع في الواجب فهم( وهو الفهم أنواع من الثاني
لسان على أو كتابه في به حكم الذي الله حكم فهم وهو

)الخر على أحدهما يطبق ثم الواقع هذا في رأسوله
يتشدق التي المرتدة سعود آل دولة بذكر وسنبدأ

صباح سعود آل بحمد ويسبحون محامدها بذكر مشايخها
ًا ويدعون مساء منبر كل وعلى محفل كل في دائم

.التوحيد)!!! (بدولة ويسمونها حولهم لللتفاف
وسائلو أنواع نسرد القصص في الدخول قبل ولعلنا

من المعتقلين ضد تستخدما التي المختلفة التعذيب
وإل الغالب في كالتي وهي السلمية التيارأات

ًا يوما كل يخترعون فالطواغيت ًا نوع نحن ولكن جديد
ًا المفر أين لهم نقول  غدا: سنقتلكم غد

على المتهم لكراه والقارأب الوالد اعتقال ـ1
.العتراف

.المساجد واقتحاما المنازأل هدما مع القارأب اعتقال- 2
.والقارأب الزوجات أعراض بانتهاك التهديد- 3
الضرب.- 4
.بالسجائر الحرق- 5

في السرى إخواننا قصص بعض ذكر عدما علينا يعتب البعض لعل 1
ُألقيت بحوث عدة حولهم ُكتبت قد هناك إخواننا إن نقول ونحن غوانتانامو و

ُأنشئت والمحاضرات الخطب عشرات الشبكة على مواقع عدة لهم و
إل يذكرها فلم المرتدة العربية الدول سجون أما ذلك غير إلى العنكبوتية

من كثيرا ولكن كوبا في إخواننا يواجهه مما أشد فيها يجري وما القليل
وذلك الردة كفر عند ذلك يعمل ول الصلي الكفر لقضايا يتحرك الناس
الداخلي) والعدو الخارأجي العدو بين التفريق (عقدة العقدي الخلل بسبب

تيمية ابن قال بالجماع الصلي الكفر من وأغلظ أعظم الردة كفر أن مع
عقوبة من أعظم المرتد عقوبة بأن السنة استقّرت وقد(: الله رأحمه

ول حال، بكل يقتل المرتد منها: أن متعددة وجوه من الصلي الكافر
المرتد أن ومنها الصلي، الكافر بخلف ذمة، له تعقد ول جزية، عليه يضرب
ًا كان وإن يقتل الفتاوى  مجموع).الصلي الكافر بخلف القتال، عن عاجز

ًا:  وقال).534 / 28( ّدة وكفر(أيض )الصلي الكفر من بالجماع أغلظ الر
).28/47الفتاوى( مجموع

 .
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.الجنسي العتداء- 6
.الكهربائية الصدمات- 7
.اللحية شعر نتف- 8
.المعتقلين تعليق- 9

 .الخرين المعذبين لصراخ الستماع على الرأغاما- 10
 .طويلة لفترات النفرادي الحبس- 11
 بالقتل. التهديد- 12
 محدود. غير لمد بالسجن التهديد- 13
 .العينين عصب- 14
.الملبس من التجريد- 15
 .طويلة لفترات بالسلل القيد- 16
ساعات شاذة أوضاع في طويلة لفترات الوقوف- 17

أحياًن في والرجلين الذرأاعين مد مع متصلة طويلة
.تحرك إذا المعتقل ويضرب كثيرة

البرازأ على تحتوي قذرأة زأنزانات في الحتجازأ- 18
 بالحشرات. ومملؤة القاذورأات من وغيره

 المياه. لدورأة الذهاب من المنع- 19
 .الجماعي القتل- 20
.الشارأع في الغتيال- 21
.المعتقل اختفاء- 22
الشنق. ـ23

سعود: آل سجون من قصص ـ أ
1  في نشرتها رأقملصلحذكرت الحركة السلمية ل ـ

: التاليما1996 أكتوبر 14 بتارأيخ 31

(جريمة كبرى في سجون آل سعود)

في تطورأ غريب وخطير، قد يترتب عليه آثارأ وخيمة
ًا، اخترق النظاما السعودي حاجزا لم يخترقه من جد

قبل، وتجاوزأ فيه كل حدود الدين والخلق والعراف
.والقيم، وقررأ فيه المجازأفة بالتبعات التي تترتب عليه
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لقد أقدمت فرق التعذيب في جهازأ المباحث المكلفة
من قبل وزأير الداخلية، والموجهة من قبل

المستشارأين المستورأدين لوزأارأة الداخلية، بتجاوزأ
الحاجز الخلقي الذي ترددت في تجاوزأه مرارأا،

واقترفت تلك الفرق الجريمة الكبرى التي ل يمكن أن
يتصورأ أبناء الجزيرة حصولها في أنفسهم وأبناءهم

 .وإخوانهم بالطريقة التي نفذتها تلك الفرق الوضيعة

لقد ثبت لدى الحركة من مصادرأ مطلعة داخل الجهازأ
المني أن فرق التعذيب اقترفت الجرما الثيم،

المتمثل في هتك أعراض عدد كبير من المعتقلين
وتكرارأ العتداء الجنسي عليهم، في محاولة لسحق

 .شخصياتهم والقضاء على نفسياتهم العالية

لقد أفادت المعلومات القادمة من داخل السجون أن
الذين طالهم العتقال بسبب ماضيهم الجهادي

يتعرضون لسلسلة من الضغوط تنتهي بتلك النهاية
المشينة والعياذ بالله، حيث يطلب من كل من له علقة

 بأنه يؤمن بتكفير الحكاما)كرها(بذلك التيارأ بالقرارأ 
والمجتمع والعلماء، وإذا لم يوافق ُعذب تعذيبا شديدا

بشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، فإن أصر
على الرفض، يهدد بالعتداء الجنسي ويحاط نفسيا

بظروف وأوضاع يعيش فيها هذا التهديد القذرأ، فإذا
أصر على الرفض فحينئذ ل تتورأع الكلب البشرية عن
تنفيذ ذلك التهديد وارأتكاب الجريمة القذرأة ولربما تم

تصويره في هذا الوضع المشين إمعانا في إهانته
 .وابتزازأه إلى أقصى حد ممكن

ولقد علمت الحركة أن هذه الجريمة الحقيرة التي
دولة(تحصل في قلب جزيرة العرب وعلى يد زأبانية 

، إنما تأتي تنفيذا للبرنامج الذي اقترحه)!!!التوحيد
مستشارأوا وزأارأة الداخلية القادمون من شمال

أفريقيا، والذين نجحوا في إقناع وزأير الداخلية بفعالية
هذا السلوب في تحقيق الجزء الهاما من تجفيف
المنابع، من خلل تحطيم شخصية أولئك الشباب

 .والقضاء على معنوياتهم ونفسياتهم

نعم لربما حصل شيء من التهديد بالعتداء في
الماضي لمن يعتقد أنهم ممن ليس لهم ظهر يحميهم،

بل رأبما استغل المحققون صلحياتهم في حالت
فردية شاذة ونادرأة دون علم رأؤسائهم، لكن لم يخطر
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ببال أحد من أن تتحول هذه الممارأسات إلى عمل
رأوتيني بعلم وتوجيه وإقرارأ الرؤساء الكبارأ وعلى

ًا  .رأأسهم وزأير الداخلية شخصي

نعم لم يتردد آل سعود عن استخداما أي نوع من أنواع
التعذيب القديم والجديد، النفسي والجسدي، لكن لم

يكن هذا السلوب الخير إلى عهد قريب من
ممارأساتهم ول سياستهم، ولم يكن تجنبهم لهذا

السلوب بدافع العفة وحسن الخلق، بل كان لنهم
أكثر إدرأاكا في الماضي لمصلحة الحكم وسلمة

العرش، فلقد كانوا يعلمون أن أبناء الجزيرة العربية
بالمكان أن يتحملوا العتقال والتعذيب النفسي

والجسدي، بل رأبما يتأثرون حقيقة وتتغير قناعاتهم
ببعض الساليب النفسية الخاصة التي يتقنها آل

سعود، لكنهم ل يمكن بحال أن يتصورأوا أنفسهم أو
أقارأبهم أو أي عزيز عليهم وقد ُهتَك عرضه بتلك

 .الطريقة المقززأة
إن خطورأة هذه الممارأسات من قبل النظاما ل تقع

على من وقع ضحية لها فحسب، بل إن أثرها الحقيقي
على المجتمع كله، الذي سرعان ما ينتشر فيه خبر هذا

)شخصية( و )فرد(العتداء، لنه ليس اعتداء على 
)فلن( وقبيلة )فلن(فلن، بل هو اعتداء على عائلة 

وفصيلته وطائفته ومنطقته وقريته، وإذا لم تتحرك
البواعث الدينية تحركت هنا البواعث العصبية والقبلية.

وهذا يعني أن العلقة بين الفرد ورأجال المن تنقلب
تماما، فحين يستسلم الفرد المطلوب لرجال المن

الذين يحضرون لعتقاله بسهولة، اعتقادا منه أن
التعذيب فيما دون العتداء الجنسي، هو معاناة في
سبيل الله، ودفعا لفتنة أكبر في مواجهة شاملة مع

ستئسارأاالنظاما، فإن هذا الفرد ليس مستعدا لل
والستسلما إذا كان العتداء الجنسي وما يصاحبه من

تصوير وابتزازأ وارأدا في مخيلته بعد هذا العتقال،
حتى لو أدى صدامه مع قوات المن إلى قتال، بل حتى

لو أدى إلى قتله. وفي الحقيقة فإن هذا هو الذي
أخرج ظاهرة عدما الستسلما في البلد التي تحولت
فيها المواجهات مع النظمة إلى مواجهات شاملة،

وقتال مستمر. فلقد كانت بداية ذلك هي تلك
العتداءات الجنسية إما للفرد نفسه أو لفراد من
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عائلته، ول غرابة فالعربي البي بإمكانه أن يتصورأ
نفسه وقد ضرب ُوحّرق ونشر بالمناشير، لكنه ل

يتصورأ نفسه وقد تعرض لعتداء جنسي بتلك الطريقة
 .المشينة

المعلومات الوارأدة من وزأارأة الداخلية تدل على أن
نايف قد أخذ بكل التوجيهات التي قدمها خبراء الوزأارأة

المستورأدون، بل إن هذه المعلومات تقول أن نايف
أعطاهم دورأا شبه مباشر في تنفيذ ومتابعة تنفيذ تلك

ًا بقوائم الفصل والتسفير واليقاف، البرامج، بدء
وانتهاء بسياسة العتداء الجنسي على المعتقلين

 .بهدف تحطيم شخصياتهم
إن هذا يدل على أن نايف وإخوانه متهورأون في تقييم
الوضاع وتقدير قوتهم وإمساكهم بزماما المورأ، فلقد

تصاعدت أساليب النظاما خلل السنتين الماضيتين
بسرعة عجيبة من مجرد العتقال إلى التعذيب العنيف

إلى القتل ثم أخيرا إلى العتداء الجنسي والتصوير.
ول يوجد أبدا ما يمنع حسب عقلية نايف أن تعمم

التجربة وتطبق على كل المعتقلين حتى يمكن
استخراج ما يمكن استخراجه منهم، وإطلق سراحهم
بعد أن يتم ابتزازأهم بالكامل. إن الحكاما يعتقدون أن

رأد الفعل الذي يردعهم عن المضي قدما في ذلك ليس
عليهم،له قيمة إل أن يكون ثورأة شعبية عارأمة تقضي 

ول يفهمون أن مجموعة الحداث التي حصلت وخاصة
انفجارأي الرياض والخبر هي بمثابة مقدمات لردود

فعل عنيفة تجاه النظاما، وها قد حصل الن من قبل
النظاما ما يشجع على تحويل الحداث إلى منعطف

 .1 بحملهينوءونخطير ل نظن أن آل سعود 

إن تحمل نايف مسؤولية هذه الجريمة ل يعني أبدا
إعفاء إخوته من المتنفذين، فكل صاحب قرارأ في

سياسة هذه الدولة مسؤول عن هذه الجريمة القذرأة،
ويتحمل تبعاتها مثلما تحملها نايف، ويستحق ما يترتب
على ذلك في الحاضر والمستقبل، ول ولن يعفيه كونه

خارأج وزأارأة الداخلية. وإذا كان نايف ل يقيم وزأنا
للعرض ول للشرف ول للغيرة كما فعل في حياته

و هـ1416 عاما في القديمة والخبر الرياض أحداث بعد الكلما هذا أن لحظ 1
ّيرت أحداث من العرب جزيرة شباب فعل ماذا وانظر هـ1417 مجرى غ

الماما. إلى ُقدما يمضون زأالوا ول التارأيخ
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الشخصية، فإن هذا سيندرأج بعد هذه الجريمة على
ُتهم به نايف  .أخوته وسيكونون جميعا متهمين بما ا

بل إن المسؤولية تتجاوزأ المتنفذين من آل سعود إلى
أولئك الذين يضفون عليهم وعلى أعمالهم الشرعية

وصفات التوحيد، ويمعنون في تزكية هذا النظاما
وحرصه على الدين والدعوة وخدمة السلما وأنه قد

.)من النعم ما ل يحصيه إل الله(ُحِقَق على يديه 
فهؤلء ل نعتبرهم مقصرون فحسب في إنكارأ المنكر

الصريح والمعلن، والذي يستحقون به ما جاء في
سورأة البقرة من وعيد للمتخلف عن البيان، بل إنهم

 ـونقولها بكل قناعة وعلم ومعرفةـ في الحقيقة، 
شريكون في الجريمة، نعم شريكون فيها وسيحاسبون
عليها يوما القيامة كما لو كانوا قد مارأسوها بأنفسهم،
فإنهم من أقوى الرأكان التي يتكئ عليها النظاما في

استقرارأه، وأقوالهم ومواقفهم من أقوى الحجج التي
يحتج بها النظاما في ممارأساته، بل إن جريمتهم أعظم

كونهم لبسوا لباس العلم وتحملوا مسؤولية الفتيا،
فلم يتورأعوا بعد ذلك عن الكذب على الله وعلى

رأسوله والحيدة عن الحق الذي استأمنهم الله عليه.
والمصيبة أنهم يعلمون كل ذلك من خلل معرفتهم
بسيرة علماء السلف من أمثال الماما مالك والماما

أحمد وابن تيمية وغيرهم، يعلمون أنهم ليسوا مجرد
أعوان للظلمة بل هم الظلمة أنفسهم، يعلمون هذا
كله، ويعلمون أن إثم وجرما ومآل العالم الذي يدافع

عن الظالم ويزكيه أعظم من جرما وإثم ومآل الظالم
نفسه، ول ندرأي حقيقة لماذا يصر بعض الساذجين

على الفزعة إليهم والشكوى عندهم وهم يرون
تزكيتهم للكفر والشرك والظلم والفسوق والعصيان،

بل وتنافسهم وتحايلهم في الحصول على مخرج
وتفسير لكل جريمة للنظاما مهما عظمت، بطريقة ل
يمكن أن تخطر ببال أساطين النظاما نفسه. وإذا كان

الناس قد انبهروا بنصوصا ومتون محفوظة فقد وصف
 الذين لإسرائيلالقرآن الحفاظ من علماء بني 

. بل إن كثيرا)كالحمارأ يحمل أسفارأا(يعملون بعلمهم 
من علماء المستشرقين أعداء السلما لم يقصروا في

حفظ النصوصا والمتون والقياما عليها وخدمتها
 .وتصنيفها وترتيبها رأغم عداءهم للسلما وحربهم له
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إننا نقولها مرة أخرى، أن العلماء الرسميين شريكون
في هذه الجريمة القذرأة، ونشهد أماما الله ثم أماما

الناس أن الحجة قد قامت عليهم علما بالشرع وعلما
 .بالواقع

أما أولئك الشباب من دعاة السلما سواء من التيارأات
الجهادية أو غيرها، فليعلموا أنهم إذا استأسروا

واستسلموا للعتقال فإنهم جميعا معرضون لن تقع
عليهم تلك الجريمة القذرأة بتفاصيلها المشينة، وإذا

كانت هذه الممارأسة تقع الن على شباب الجهاد فإنها
حتما ستتجاوزأهم قريبا إلى غيرهم من المعتقلين بعد

رأد الفعل كما يظن النظاما التجربة ومحدودية نجاح . 

ومعنى ذلك أن يعيد الجميع النظر في المصلحة من
الستسلما والستئسارأ للعتقال ماداما ينتهي عاجل أو

آجل بتلك النتيجة المهينة. بل إننا ننصح الشباب
المطلوب والمعرض للعتقال في أي لحظة أن يبادرأ

بالخروج من هذه البلد الظالمة إلى أرأض الله
الواسعة، والبحث عن ملذ أمن يحمي فيه دينه ونفسه
وعرضه وشرفه. وبالمناسبة فإن هؤلء الذين تعرضوا

للعتداء لم يكونوا متهمين بالمشارأكة بأي عمل
 بل كانت)إرأهابية( أو صلت بجماعات )تخريبي(

 هي مجرد مشارأكتهم بالجهاد في)العظمى(جريمتهم 
أفغانستان في يوما من الياما. ولم يشفع لهم كونهم

استقروا في البلد وعادوا إلى معايشهم وقطعوا
علقاتهم بأفغانستان منذ سقوط الشيوعية هناك.

وإنما الهدف من تنفيذ هذه الجريمة هو مسخ
شخصياتهم وإطفاء رأوح الجهاد فيهم إلى البد، كبديل
عن تصفيتهم الجسدية التي ل يريد النظاما حاليا تحمل

تبعاتها. وفي نفس الوقت الحتفاظ بالتسجيلت
 ـكذبا وبهتانا وزأورأاـ ضدهم والوثائق التي تدينهم 

بالنحراف العقدي والفكري والضطراب النفسي
وتبني مذهب الخوارأج والتكفير حتى تكون أداة فعالة

 .في ابتزازأهم بل حتى وتجنيدهم

إن استخداما هذه الساليب مع هؤلء الشباب الذين لم
يعملوا شيئا سوى أنهم استغلوا الفرصة في تنفيذ

الشعيرة العظيمة حين سهلت الدولة نفسها الظروف
لذلك، دليل على أن النظاما عنده كامل الستعداد

لتعميم التجربة على الشباب من التيارأات الخرى. وقد
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تجددت لدينا معلومات عن عزما النظاما على بداية حملة
جديدة تستهدف تلك التيارأات، حتى تستأصل الدعوة

استئصال كامل، وتمسخ شخصيات الدعاة وتنتهي
، ويدوما حكمهم إلى يوما)السلما(مشكلة آل سعود مع 

 .!!!القيامة
إن الشعب كله بكل فئاته وشرائحه مطالب أن يساهم

في إيقاف هذه الجريمة، التي وإن كانت تنفذ خلف
السوارأ وتحت ظروف غاية في السرية والكتمان، إل

أن آثارأها قطعا ستكون ملء السمع والبصر، وسيكون
الشعب كله ضحية تلك الثارأ السيئة، إذا لم يساهم في

 .استدرأاك المر والخذ على يد الظالم
أما المنظمات والمؤسسات التي تدافع عن حقوق
النسان فإنها مطالبة الن أن تضيف اسم المملكة

العربية السعودية إلى قائمة الدول التي تستخدما
العتداء والبتزازأ الجنسي بشكل منتظم. والمطلوب

من هذه المنظمات أن تصّعد هذه القضية حتى تساهم
 .بما تستطيع في إيقاف هذه الجريمة

وأخيرا فإننا نطالب كل العقلء ممن يهمهم هذا المر
من داخل البلد وخارأجه، بسرعة التدخل كل بطريقته

الخاصة ليقاف هذه الجريمة التي يترتب عليها من
 .الثارأ ما يضر الجميع

لمعمر الليبيين المجاهدين السعودية الدولة تسليم ـ2
.1القذافي

من والصديُق العدو به وسمع والداني، القاصي علمه ما 
دولة لقب وتحتكر السلما، بدولة نفسها تنعت من قياما

المسلمين شباب خيارأ من ثلة !! بتسليم التوحيد
حرماته على وغيرته بدينه، والتزامه بطهره، المعروف
المعروف القذافي معمر ليبيا طاغية إلى وشعائره،

الله، بآيات واستهزائه وأهله، السلما على بحقده
هو مما وغيرها، المطهرة، للسنة وإنكارأه وتحريفها،

تقتصر ولم والعامة، الخاصة لدى ومعلوما ذائع، شائع
مناسبة كل في تحرصا التي الخبيثة السعودية الحكومة

حماه، حامي بمظهر وتظهر السلما، ثوب تتقمص أن

اليمان). وقوة الطغيان تنكيل بين (السرى انظر 1
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قضاياهم، حل على والقائم أهله، حقوق وداعي
تعدته بل فحسب، ذكر ما على تقتصر لم ومشكلتهم،

النساء بتسليم قامت إذ وأقذع وأشنع أخبث هو ما إلى
بل المسلم، الشباب هؤلء زأوجات العفيفات الطاهرات

البرياء الطفال ترويع إلى وحقارأتها دناءتها وصلت قد
وزأبانيته القذافي معمر الطاغوت إلى كذلك وتسليمهم
المبين، والعداء الدفين الحقد هذا أملتف المجرمين

وقارأنه السلما، لهل سعود آل طواغيت يكنه الذي
لطلق الكبر وشيطانهم الرأعن طاغوتهم بتدخل
لك لتنكشف الكافرتين البريطانيتين السجينتين سراح

دما  فصارأتدجيلهم. وينفضح عورأهم ويتبدى سوءاتهم
في لهم وزأن ل ممن هؤلء عند أهون وعرضه المسلم

يعلمها التي التوحيد مبادئ من ذلك فلعل الله، دين
ومجارأيهم !! وفضائحهم أجمع للعالم سعود آل طواغيت

يكن ألم العجب، منها ينقضي ول مستمرة تزال ما
ًا هؤلء عند بالمس القذافي السلما دين عن مرتد
وبدل الموازأين قلب الذي فما ؟ التوحيد ملة عن وخارأجا

على يجب حميما وصديقا وقائدا أخا فصيره الحال
للسلما حربه في ومناصرته مآزأرأته سعود آل طواغيت

أولياء بعضهم كفروا  والذين( تعالى الله قال ؟ 1وأهله
بها يقوما التي الحاقدة الخفية الحرب  . إن) بعض

ينتهجونها التي الخسيسة وأساليبهم سعود آل طواغيت
ل ظاهرا أمرا صارأت والمسلمين السلما حرب في

كل يشاهده مما أكثر براهين إلى إثباته أو تقريره يحتاج
الهواء عن ناء متجرد صادق

ٌءش الذهان في يصح وليس النهارأ احتاج إذا               ي
دليل إلى

وقيدتهم شهواتهم، أسرتهم الذين الطواغيت فهؤلء
والنصارأى اليهود من أسيادهم واستعبدهم أهواءهم،

زأهرات من كم بصائرهم، الحكم صورأة أبصارأه وأعمت

(البيان بعنوان فتوى أصدرأوا سعود آل مشايخ أن الزمن هذا عجائب من 1
طاغوت مع وأرأبابهم أسيادهم اختلف القذافي) لما معمر كفر في الشافي

ًا العجيب ومن ليبيا سعود آل مع (القذافي) اصطلح الطاغوت هذا أن أيض
جوف إلى سعود آل وأدخله الحرمين بلد إلى فجاء السبوع نفس في

ألعوبة الدين فأصبح واحدة بكلمة الُعجز الشيوخ هؤلء ينطق ولم الكعبة
وفي يريدون بما لهم فيفتون شاءوا كيف المشايخ يحركون سعود آل بأيدي

ًا سعود آل شيوخ وزأاد يعجبهم الذي الوقت ًا سبب أل التكفير أسباب من جديد
سعود)!!.     آل وهو( سب
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أدمعوا برئ طفل من وكم ؟ سجونهم في ذبلت شباب
فراق على لوعة الصغير قلبه وأدموا الصافيتين عينيه

أسرة من وكم ؟ وحنوه حنانه فقدان على وحزنا أبيه
طاهرة امرأة من وكم ؟ رأوعوها عيشتها في هانئة هادئة

المر وصل بل زأوجها وبين بينها وفرقوا فجعوها عفيفة
أمواتها بل القلوب قساة الكباد غلظ الطغاة بهؤلء

هؤلء إن 1عرسهما في العروسين بين يحولوا أن إلى
عن عراة هم بل خلق، ول دين من لهم خلق ل الطغاة

بني بعض في توجد قد التي والشرف والنخوة المروءة
التي المسلمين بأموال بنوها سجون من وكم البشر،

حاجة ويعانون جوعا يتضورأون وتركوهم منهم غصبوها
أسروها منابر من ؟وكم وشقاء بؤسا ويقاسون وعوزأا

النابهين ورأجالتها الصادقين دعاتها أفواه وكمموا
من تسلم لم الله مساجد وحتى ؟ بالحق الصادعين

فيه يذكر أن ومنعوا عطلوه لله مسجد من فكم أسرهم
الله مساجد منع ممن أظلم  ومن( تعالى الله قال اسمه،

لهم كان ما أولئك خرابها في وسعى اسمه فيها يذكر أن
في ولهم خزي الدنيا في لهم خائفين إل يدخلوها أن

.الية).عظيم عذاب الخرة

يهيج الذي والدافع الحقيقي السبب إلى نظرنا ولو
لوجدناه واضطهادهم السلما شباب على الطواغيت

التارأيخ امتداد وعلى دوما الكفارأ يدفع الذي السبب عين
بين المستحكم العداء وهو أل الحق، الدين أهل لسر

عقيدة يروا أن يطيقون ل فالكفارأ ومنهجين، عقيدتين
يرضون ل هم بل ومنهجهم، عقيدتهم غير آخر منهجا أو

بردته إل الحق بالدين وتمسك الله سبيل على سارأ ممن
بين وما لديهم ما يستخدموا أن يفتئون ول دينه عن

الوصول ولجل الغرض، هذا لتحصيل أساليب من أيديهم
صلى الرسول مدينة في المغربيات الخوات بسجن تتكررأ القصة هي وها 1

أزأواجهن وبين بينهن ففرقوا ومجاهدين علماء مع وسلم عليه الله
وهذا يتكلمون ول يتحركون ل والشيوخ والعلماء والمسلمون وأولدهن

فرق وولدها والدة بين فرق يقول: (من وسلم عليه الله صلى الله رأسول
)1566( ) والترمذي5/413( أحمد القيامة)أخرجه يوما أحبته وبين بينه الله

وأبيها وأمها وأولدها المسلمة بين بالتفريق فكيف السبايا في وهذا
علماء ومن الكافرين الطواغيت هؤلء فعل من إليك نبرأ إنا اللهم وزأوجها

الطواغيت هؤلء بين فّرق اللهم الخائنين والبهتان الزورأ علماء السلطين
رأب يا منهم بالنتقاما متعنا اللهم الخرة قبل الدنيا في وأولدهم وأهليهم

العالمين.
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كما تكفرون لو كفروا الذين  ود( تعالى الله قال إليه،
يزالون ول( تعالى  وقال) سواء فتكونون كفروا

 وقال)استطاعوا إن دينكم عن يردوكم حتى يقاتلونكم
أرأضنا من لنخرجنكم لرسلهم كفروا الذين  وقال( تعالى

الذين بـك يمكر  وإذ( تعالى  وقال) ملتنا في لتعودن أو
ويمكر ويمكرون يخرجوك أو يقتلوك أو ليثبتوك كفروا

.اليات). المـاكرين خير والله الله

أحوالهم بحسب للمسلمين عداءهم يظهرون هم ثم
لمجرد المسلمين يأسرون تارأة فتجدهم وظروفهم،

يأسرونهم وتارأة بالشهادتين، نطقهم ولمجرد إسلمهم،
يتركونهم وتارأة به، يدينون الذي بالحق صدعوا إذا

بالسيف بمواجهتهم بدءوا ما وإذا يشاءون ما يقولون
للقضاء وسعهم في ما كل بذلوا له العداد أو والسنان

من حينا لهم وتخليتهم شأفتهم، واستئصال عليهم
عنهم، رأضاهم يعني ل لهم المجال وإفساح الوقت

أعظم الخفاء في يكيدونه ما إن بل عندهم بما وقناعتهم
للفرصة تحين هو وإنما العراء، في يبدونه مما وأخبث

الخطة تستحكم حتى العامة لدى وتشويه وتشويش
ويقتلون يأسرون ذلك بعد هم ثم الحلقة وتتصل

ذمة ول إل مؤمن في يرقبون (ل هوادة بل ويشردون
.الية).

الزنازأين، أقبية في وقهرهم الموحدين، وأسر
يدل فإنما يءش على دل إن لهم والكيد ومطارأدتهم،

الذي الحق طريق يسلكون إنما السرى هؤلء أن على
مما وهذا بإتباعه، وسلم عليه الله صلى ورأسوله الله أمر

درأب على سائرا كان لمن فهنيئا يقينا المؤمنين يزيد
مقتفيا كان لمن وسحقا وسلم، عليه الله صلى الرسول

لهب وأبي جهل أبي لسنة متبعا قريش كفارأ آثارأ
الله لولياء حربهم في الكفر أئمة من وغيرهم

لولياء المحارأبين الطغاة هؤلء فلينتظر أل الموحدين
آذنته فقد وليـا لي عادى (من ورأسوله الله من حربـا الله

في الموحدين هؤلء وقوع وإن البخارأي ) رأواه بالحرب
من يجعلون المجاهدين إخوانهم يجعل سوف السر
الطغاة في للثخان وبابا لخلصهم،  طريقا)أسر( كلمة

فاللف: المؤمنين. صدورأ الله يشفي أن إلى الكافرين

22



رأصاصا والراء مسلط،  سيفوالسين: وإثخان إرأهاب
.وأوصالهم الطغاة قلوب في يدب ورأعب ورأهبة

المسلمات أسر الوصال ويقطع القلب يدمي مما وإن
وتسليمهن سعود آل سجون في العفيفات الطاهرات

.الجلف الغلظ الطغاة وزأبانيته القذافي ليبيا لطاغية

الحزن حديث هو وتسليمهن أسرهن عن الحديث إن
القلب بملك وهل ينصرما، ل الذي السى ينقطع، ل الذي
تملك وهل ؟ بمأساتهن علم إن به يبوح أن وأساه حزنه
؟وهل عليهن ولوعة حسرة ينسكب أن دمعها العين
إن قشعريرته والجلد حالهن، رأأى إن رأجفته البدن يملك
أخبارأهن سمع

الحياء ودثارأها والعفة، الطهر سمعتها بامرأة كيف
الطغاة يتعمد وانكسارأهن، النساء ضعف وفيها والورأع،
أن من الكاسرة والنفوس المتجبرة القلوب أصحاب
إلى فيسوقها وقسرا، وإذلل وقهرا، عنوة يأخذوها

الرجال قبلها من ساقوا كما السر محل

المسلمين وعيـش          ثغر بكــل المسلمـات أتسبى
يطيــب إذا

شبـان عنــه يـدافع         حــق والســلما لله أمـا
وشيب

الله أجيبـوا          كانوا حيث الضمائر لذوي فقل
أجيبــوا ويحكـم

بطشهم من تنجوا ل وانكسارأها ضعفها على هي ثم
طعامهم غدت المورأ هذه فإن وجبروتهم وقسوتهم
ل . فهم) ذمة ول إل مؤمن في يرقبون  ل( وشرابهم
تكتمل لم الذي جنينها وإسقاط ضربها عن يتورأعون

يكفون ول الحياة، في له يصيب ل مكرها فيخرج حياته
يتعدى قد بل أنوثتها، وإهانة حيائها وخدش شتمها عن

من ويستحي تسطيره عن القلم يعجز ما إلى المر
فيها يحتدما الخيالت ساحات إلى المر ولندع ذكره،
أيدي في طاهرات نساء وقوع يتصورأ أن ويكفيه الفكر
. بالله إل وقوة حول ول عتاة، جفاه طغاة
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مع والمسلمات          مسلم يهدأ وكيف القرارأ كيف
المعتدي العدو

لم ليتنـا المقالـة جهد         فضيحة خشين إذا القائلت
نولـد

النسوة هؤلء سجنوا السباب من سبب لي ترى ويا
بدينهن والتزمن الله، رأبنا قلن لنهن إل الشريفات

عليه الله صلى وبمحمد دينا وبالسلما رأبا بالله ورأضين
أنها وذنبها إحداهن جريرة تكون  وقدورأسول. نبيا وسلم
الدنية يعطي أن أبى موحد لرجل بنت أو أخت أو زأوجة

وتجبرهم الطغاة طغيان أماما بإيمانه واستعلى دينه في
.) الحميد العزيز بالله يؤمنوا أن إل منهم نقموا  وما(

قيود من وغيرهن العفيفات النسوة هؤلء لنقاذ فمن
اليدي بهن عبثت وقد مساء، صباح يصرخن وهن الطغاة

ل لكم  وما( تعالى الله قال الخبيثة والنفوس النجسة،
الرجال من والمستضعفين الله سبيل في تقاتلون
القرية من أخرجنا رأبنا يقولون الذين والولدان والنساء
من لنا واجعل وليا لدنك من لنا واجعل أهلها الظالم

.الية) نصيرا لدنك

عن تقعدون  ( وكيف:1الله رأحمه قطب سيد يقول
من المستضعفين هؤلء واستنقاذ الله سبيل في القتال
صورأهم ترسم الذين هؤلء ؟ والولدان والنساء الرجال

، المؤمن وكرامة ، المسلم لحمية مثير مشهد في
الذين هؤلء الطلق على النسانية الرحمة ولعاطفة

في المحنة يعانون لنهم والفتنة المحنة أشد يعانون
العقيدة في والمحنة ، دينهم في والفتنة ، عقيدتهم

محنة لنها والعرض والرأض المال في المحنة من أشد
كرامة تتبعه الذي ، النساني الوجود خصائص أخص في

 أ.هـ.) والرأض المال وحق والعرض النفس

اليتم الصبايا أفواه ملء          انطلقت وامعتصماه رأب

المعتصم نخوة تلمس لم         لكنها أسماعهم لمست

).2/708( القرآن ظلل في انظر 1
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أظهرت الرويس سجن من المجاهدين فرارأ عملية ـ3
:السطح إلى سعود آل عفن

الفارأين أحد القاسمي الليث أبي الشيخ مع حوارأ في
الفجر: مجلة معه أجرته الرويس سجن من

ضد الندلس في التفتيش محاكم بها قامت التي التعذيب أنواع كل
فيه فعل من سمعت أو السعودية السجون في رأيتها المسلمين،

شهر من والعشرين الرابع صباح من الثامنة الساعة عند مثلها
قوية وصفعة قاسية ضربة السعودي النظام تلقى الماضي رمضان

الجماعة أبناء من ثالثاة تمكن إذ المنية، أسطورته وبشدة هزت
جدة بمدينة الطاغوت سجن من الفرار من المقاتلة السلمية

في المثل به ُيضرب كان الرويس) بعدما (سجن باسم والمعروف
المنية السلطات اتبعته ما كل ورأغم المنية وتدابيره إجراءاته

بعد الخإوة هؤلء على للقبض مكثفة أمنية جهود من السعودية
السعودية، الراضي مغادرة من الله بفضل تمكنوا أنهم إل فرارهم

التقى آمن مكان إلى وصولهم وبعد المان بر إلى والوصول
القاسمي) الليث أبو( الشيخ وهم الخإوة (الفجر) بهؤلء مندوب

اللقاء هذا وكانالزاوي). محمد أبو( والخأم) الكري عبد (بشير والخأ
فيه القاسمي) وتحدث الليث أبي( الشيخ (الفجر) مع أجرته الذي
آل زبانية أيدي على الموحدون يلقيه وما السجن ظروف عن

هروبهم وكيفية سعود
الحديث نص يلي وفيما
في المشددة المنية الجراءات برغم الهروب من تمكنتم كيفس:

؟.الرويس سجن
في ابتداء البشر خإير على والسلم والصلة أمر كما لله الحمدج: 

فعل عن يعجز ل نأب يأمره وجل عز الله أن المسلم عقيدة
نمكن ل وان الدين في الدنية نعطي ل بأن امرنا والله المأمور،
الله يجعل ولن( تعالى قال المسلمين، رقـاب من الكافرين
الرباني المر هذا منطلق  فمن)سبيل المؤمنين على للكافرين

البحث محاولة في جدة (الرويس) بمدينة سجن في الخإوة اجتهد
عدة لنا فكانت الطاغوت ربقة من والخروج للهروب طريقة عن

ثام محاولتان، فشلت حيث الولى، اليام منذ للهروب محاولت
ًا الخأ بها قام التي وهي الثالثة المحاولة كانت (بشير) منفرد

الولى المحاولتين في بينما السجن من الخروج من حتى وتمكن
الخرائط برسم قمنا حيث السجن، من نخرج أن نستطع لم والثانية
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ًا ولكن الهروب مواصلة يستطع لم رجله في بكسر لصابته نظر
.أمره وانكشف

؟. الهروب هذا تم كيفس:
ممر الزنزانة هذه وفي انفرادية، زنزانة (بشير) في الخأ كانج:
حيث الكل عربة دخإول (بشير) فرصة فاستغل باب، بدايته في

ممر باب وكان الزنزانة باب له فتح فعندما البواب، لها تفتح
ًا الزنازين ًا مفتوح من يفلت أن(بشير)  الخأ فاستطاع أيض

فركض السجن بهو في نفسه ووجد السجن، وعريف العسكري
من بالقرب السجن طرف إلى وصل أن إلى متر 300 مسافـة

بان علما مساعدة بدون السور يعتلي أن واستطاع التحقيق، غرف
السور حافة على نفسه وجد أن إلى أمتار، ثالثاة إلى يصل ارتفاعه

إلى 6 بين ما ارتفاعه الخارج من والسور الخارج، إلى بعدها فقفز
حراس وكان فانكسرت رجله على سقط قفز فعندما أمتار، 7

مسافة السجن عن ابتعد أن بعد به فامسكوا يلحقونه السجن
. متر400 - 300
؟. الخإيرة هروبكم لعملية وبالنسبةس:
ًا كناج: عدة على تحصلنا حتى للهروب، وسائل عن نبحث ما كثير

ًا لنا تسهل أشياء من للناظر يظهر وحقيقة للهروب عديدة طرق
 هشة. ولكنها تحصينات هناك أن بعد

؟.عليها تحصلتم التي الشياء هذه هي ماس:
عليها تحصلنا والرجل، اليدي قيود مفاتيح مثل الشياء بعضج:

ًا لكن للهروب كثيرة أفكار هناك وكانت خإاصة، بطرق يكون ما غالب
ًا ًا، هروب ممكن عدد بأكبر الهروب يكون أن مقررين كنا ونحن فردي

فشلت إذا احتياطية وجعلناها الخطة هذه فأهملنا الفراد من
محتجزين كنا الذي فالمكان الهروب، كيفية عن ماأ الخإرى الخطة

بعض، على بعضها يفتح غرف ثاماني فيه عنبر عن عبارة كان فيه،
الحمامات هذه ونوافذ حمامات، ست توجد العنبر زوايا إحدى في

من بسياج المغطاة التشميس ساحة على يفتح ممر على تطل
نخرج أن الفكرة كانت حديدية مناشير على تحصلنا فعندما الحديد

يكون بحيث الحمامات، في تكون التي الهواء شفاطات إحدى من
يخرج حيث التشميس أوقات في إل يفتح ل الذي الممر في الخأ

وبعد الممر في وينزل الشفاطة من الخأ يخرج بحيث المساجين،
كان الباب وهذا واحد، باب التشميس ساحة وبين بينه يكون ذلك

ً وأفسدنا الحرس مخادعة من ـ الحمد ولله ـ فتمكنا بقفل مقفل
ًا، الباب هذا فصار القفل هذا للخأ المناشير أعطينا أيام وبعد مشرع

في فيكون هي، كما يعيدها ثام الشفاطة من يخرج (بشير) وصار
ذلك بعد ،التشميس ساحة في فيكون الباب من يخرج ثام الممر
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(بشير) الخأ فباشر الغرف، على يلف ممر على يدخإلك باب يوجد
على وصعد الغرف، خإلف فصار الممر هذا دخإل ثام الباب، قص في
الخارج عن يفصله ولم السطح على وأصبح الغرف مكيفات احد

ًا فقص الحديدي، السياج سوى واحد، شخص خإروج بقياس مربع
الظروف بسبب أسابيع أربعة إلى ثالثاة خإلل العملية هذه وتمت

ًاأ تعيق كانت التي والحراسة الفرص نتخير فكنا العمل، سير حيان
أن كدنا العسكر قبل من كثيرة عمليات لنا وحدثات الحرس ونخادع
يوم ونترقب ننتظر فأصبحنا يصرفهم كان الله لكن فيها نكشف
هذا واخإترنا الماضي،  رمضان24 الربعاء يوم وحددنا الهروب
إجازة تعتبر رمضان شهر من الواخإر العشر لن بالذات الموعد
عادة الربعاء ويوم السعودية، في العاملة القطاعات لكل رسمية

عطلة والجمعة والخميس فقط، الظهر إلى العمل دوام يكون
ًا فيه الوضع لهدوء الوقت هذا فاخإترنا ،السبوع نهاية وكذلك تمام

ًا الناس يكون حيث الصباح فترة مع المور كانت لله فالحمد نيام
ًا مرتبة ًا، ترتيب المقدمة الزاوي) في محمد أبو( الخأ كان حيث جيد
حتى (بشير) الخأ لحقنا ثام أنا لحقته ثام الشفاطة فتحة من فخرج
سبعة إلى ستة ارتفاع من وقفزنا الخارجي السور حافة إلى وصلنا
.الرض على أمتار
؟.ذلك بعد ذهبتم ينس: أ

ًالله. الحمد ج: لدينا الجزيرة ارض في طويلة مدة لبقائنا . نظر
ًا فأخإذنا البلد، بطرق المعرفة من نوع ًا طريق الحركة عن بعيد

ّدر ذلك ومع (مكة)، وصلنا أن إلى الدائبة نلتقي أن وجل عز الله يق
في الدهشة فرأينا يعرفنا، وكان السجن حراس بأحد الطريق في

بين الطريق في هذا وكان المكان ذلك في وجودنا لستغرابه وجهه
الله سهل ذلك وبعد الحمد (مكة) ولله ووصلنا (مكة)، (جدة) و

.المأوى أمر علينا
عنا يبحثون الطاغوت زبانية ونرى (جدة) نسمع (مكة) و في وكنا
يبحث وهو المكي الحرم في الخإوة احد رآه السجن مدير أن حتى
ًا وجهه بدا وقد عنا شاحب

؟.المكي الحرم دخإلتم أنكم ذلك يعني س:
.فيه . وصلينالله. الحمد نعم ج:

الجزيرة من الخروج
كل برغم ؟ الجزيرة رضأ من الخروج استطعتم وكيف متىس: 

صوركم ُوزعت حيث هروبكم بعد اتخذت التي المنية الجراءات
على توزيعها إلى المر ووصل والبوابات الحدودية المنافذ على

؟.الحرمين شرطة
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لب المدنيين، على حتى يوزعونها صاروا أنهم هذا من وأكثرج: 
في معنا كانوا ممن عنهم أفرج من أوساط في اعتقالت تمت

ًا هروبنا، (الرويس) قبل سجن هؤلء إلى نذهب قد أننا منهم اعتقاد
يقارب ما السجن من هروبنا بعد الجزيرة ارض في وبقينا الخإوة
ومرة الجزيرة، ارض في ونجول نصول كنا لله والحمد الشهر،
حيث أخإرى، مرة منهم فر الزاوي) ولكنه محمد ( أبو الخأ اكتشف

لله الحمد لكن صورته، وعرف أمره في الشرطة أفراد احد شك
ذلك وبعد مكـــة، في ذلـك وكان منه الفرار محمد) من (أبو تمكن
ًا علينا وجل عز الله سهل الجزيرة ارض من للخروج طريق

.وخإرجنا
ارض من خإرجتم كيف يستغرب القصة هذه يسمع من كلس: 

؟.ذلك للقاري تشرح أن يمكن هل ،الجزيرة
ًا، أول لله الحمد ـ تردد بعدج:  الخروج كيفية عن أما وآخإر

لجل عنها الحديث يصعب كثيرة جوانب فيها فتوجد التفصيلية
ـ يخفاكم ل كما ـ الموضوع هذا في تحدث التي المنية الملبسات

(مكة) من المسافة قطعنا (...) حيث طريق عن الخروج كان لكن
أذهبت وأقنعة بسواتر البوابات طريق (...) عن (...) في إلى

إلى الوصول من تمكنا لله والحمد الحقيقية وصورنا شخصياتنا
(...) عبر إلى(...)  هذه من الخروج من تمكنا ذلك وبعد (...)

.المنافذ

العتقال ظروف
اعتقالكم وملبسات ظروف هي . ماقليلً. الوراء إلى لنعد س:
؟.ذلك كان ومتى ؟ السعودية السلطات قبل من
يقارب بما  م1995 نوفمبر في الرياض تفجير حادثاة بعدج: 

من وإلزامات قناعات إلى السعودية الحكومة وصلت أسبوعا
السلطات فقامت إسلميون، المنفذين أن المريكية الستخبارات

بصفة السلميين صفوف في واسعة اعتقالت بحملة السعودية
كانت السعودية الحكومة أن وهي أخإرى مسألة هناك ثام عامة
الحوالي) (وسلمان (سفر الشيخين اعتقال بعد ذريعة عن تبحث

وتمييزهم السلميين وأصناف حقيقة لكشف وإخإوانهما 1العودة)
الحكومة ضد العمل في يفكر من السلميين من هناك هل ومعرفة

العشوائية، العتقالت بدأت حيث فرصتها، هذه فكانت ؟ السعودية
في مروري حادث لنا يحدث أن ذلك أثاناء وجل عز الله ويقدر

ًا تغيروا الشيوخ هؤلء 1 ًا تغير وقد سعود آل أيدي في ألعوبة وأصبحوا جذرأي
ل ونحن الرموزأ من لكثير وممحصة كاشفًة وواشنطن نيويورأك أحداث كانت
ضدنا. العدو مع تكونوا ل لهم نقول زألنا
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عليه القبض وعند للعتقال، الخإوة احد إثاره على تعرض الطريق
أغراض وفيها بالجماعة متعلقة أشياء البيوت احد في هناك كانت

البيت هذا إلى الذهاب فحاولُت المعتقل، الخأ تدين فإنها كشفت لو
بالمن اصطدم أن الله فقدر الخأ، إنقاذ أجل من لتنظيفه

.فيه اعتقالي فتم البيت داخإل في والشرطة
؟.الرويس إلى مباشرة حملوك ثامس: 
.علّي مغمى . حملونيمباشرة. نعمج: 

؟.حدث ماذا ثامس: 
أسئلة بدون مباشرة بالتعذيب باشروا  ابتداءالمستعان. اللهج: 

يسقطوا أن أرادوا السلمية هويتي عرفوا وعندما ومقدمات،
يباشر كان الذي اللواء فصار فيهم، أظنه قد الذي الديني الوازع
المدير ويعتبر الصل مصري ق) وهوزو زق (أمين واسمه تعذيبي

المسألة أن فعرفُت الدين، بسب معي الكلم فبدأ للسجن، العام
الجللة بسب ذلك اتبع ثام الكتراث، عدم فأظهرُت استفزازية
صلى الله رسول سب بأن ذلك واصل ثام المبالة عدم فأظهرُت

بالحرف لي قال اللمبالة مني وجد فعندما وسلم، عليه الله
كانوا لو ـ 1مشايخ عدة وسمى ـ والعثيمين باز ابن كان (لو الواحد

ًا السوقية باللفظة كناية بدون ذلك ) وذكر فيهم لفعلت هنا قاصد
.معنا التعذيب بدأ ذلك وبعد الفاحشة،

؟.الرياض انفجار عن للسؤال التحقيق في تعرضت هلس: 
نعترف أن سوى منا يريدون كانوا ما أنهم الحقيقة فيج: 

قرابة لي بالنسبة التعذيب واستمر النفجار، هذا عن بمسؤوليتنا
الربعة السعوديين الخإوة على القبض تم أن إلى ونصف شهر

.الرياض تفجير قضية وألبسوهم
كيف الربعة السعوديين الخإوة على القبض إلقاء مرحلة قبلس: 

؟.الرياض لنفجار بالنسبة معكم التعامل تم
اللواء العام المدير يرأسها المحققين من لجنة توجد كانتج: 

ًا المدعـو عليهـا ق) ويشرفزو زق أمين( (الخصيفـان) يومي
ًا يعتبر والذي ز)العزي عبد بن (نايف السعودي الداخإلية لوزير نائب
ًا التحقيق طاقم وكان وعشرة مصريين محققين تسعة من مكون

كبير، دور لهم ليس السعوديين المحققين ولكن سعوديين محققين
عندنا وجدوا وعندما التحقيق مهنة يتقنون ول بسطاء لنهم

ًاأ المقاتلة) ربطوا السلمية (الجماعة إلى انتمائنا على تدل غراض
بعض أن وخإاصة أنتم، إل يفعلها ل انه فقالوا والعمل المنهجية بين

عن سؤالهم عند التحقيق أثاناء قالوا السعوديين المعتقلين
الجانب يفعله أن  نتوقعقالوا: العمل، هذا يفعل عمن توقعاتهم

المعتبرين.  سعود آل شيوخ وهؤلء هذا 1
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، الجهادية السلمية الحركات أتباع الجزيرة ارض في الموجودون
ًا الول التهام كان فبهذا .الرياض تفجير قضية في لنا موجه

مهلوسة . وأقراص.إبر
خإطية باعترافات ؟ التهام بهذا العتراف على أجبروكم هلس: 
ً ؟. مثل
ًا.ج:  البر استخدام مع مصورة اعترافات ذلك من وأكثر . بلطبع

.المور هذه ضغط تحت فاعترفنا ، المهلوسة والقراص
إلى بالتحويل تهديدكم تم هل المصورة، العترافات هذه بعدس: 

ًا اتهامكم أو القضاء ؟. علن
منفذو نحن أننا أساس على ذلك كان بتصويرنا قاموا عندماج: 

بأن ـ اذكر حسبما ـ خإطة أعطوني حيث أنا، شخصي خإاصة التفجير
كانوا أنهم اذكر أنني حتى والقراص، البر هذه بعد التهمة ألبسوني
بالخط عليها مكتوب ورقة الكاميرا شاشة تحت لي يضعون
وكانت به، اعترف أو أقوله أن مني يريدون الذي الكلم العريض

هذا أن اذكر التفجير بتنفيذ قمت وكيف بالخريطة متكاملة خإطة
.لي حدث كله

الخإوة قدمها التي الرواية مع العترافات هذه تتشابه هلس: 
؟. الربعة

في رأيت عندما % لكن100 أقوله كنُت ما أذكر ل أنا بالضبطج: 
ًا الربعة الخإوة قاله ما التلفاز .الكلم نفس كان تقريب
؟. السجن في وجودكم أثاناء الربعة بالخإوة التقيتم هلس: 
ًا. كناج:  غرفة في يعذبون وهم غرفة، في نعذب نحن  كنامع

على حقيقية نوايا لهم أن اعترفوا الربعة الخإوة أن فيبدو أخإرى،
تهمة ألبسوهم ذلك وبعد مسلح، عمل في يفكرون كانوا أنهم

(مصلح الخأ وهو منهم بواحد التقيت وأنا الرياض، تفجير
بإصبع لّيإ فأشار بالحديث، لنا تسمح لم الظروف الشمراني) لكن

ولكننا ذاتها، الشارة إليه عدُتأ ثام الله، إل إله ل اثابت أن السبابة
نداءاتهم ونسمع الزنازين في بجانبنا كانوا حيث أخإبارهم نسمع كنا

.للقرآن وقراءتهم
فيهم العدام حكم تنفيذ قبل المعنوية أوضاعهم كانت كيفس: 

؟. 
أن إلى تحتاج السجن في ظهرت التي . بطولتهمحقيقًة. ج: 

ً كانت لكنها سأقوله، الذي الكلم هذا من بأروع تسطر من فعل
أخإبار ،يعذبون كانوا الذين الخإرين للخإوة الثبات أسباب اكبر

ًا يعذبون فكانوا الربعة، الخإوة هؤلء ومواقف ول يوصف ل عذاب
ًا شديد لعذاب يتعرضون اكانو وصف، مهما يتصور ول يصدق جد

على جالماكيا لستخدام الزبانية اضطر التصوير يوم في انه حتى

30



أن البطولية المواقف من واذكر التعذيب آثاار ليخفوا الخإوة وجوه
له قال بالقتل السجن مدير هدده عندما ) الشمراني (مصلح الخأ

اللي غير الرقبة يطير  (مارقبته: إلى أشار أن بعد الدارج باللفظ
ًاأالهاجري)  (رياض والخأ) يءش تسوى ما زفت أنت أما خإلقها، يض
ويقولون العساكر يتناقلها كان حيث المثل بها يضرب بطولته كانت

فهؤلء الصورة بهذه حالهم ويكون القتل على يعرضون هؤلء إن
.القتل من الخوف من اكبر يءش قلوبهم في

القصيبي تدجيل
مباشرة قبل حتى شديد لتعذيب تعرضتم أنكم لنا ذكرتس: 

الرويس سجن في تستخدم التي التعذيب أنواع هي ما التحقيق،
؟.

ًا قرأت أناج:  محاكم منذ السجون في التعذيب أنواع عن كثير
أو ورأيته وجدته قرأته فما غيرها، إلى الندلس في التفتيش
عرفي أو قانوني مانع أو ضابط يوجد ل ذلك، فيه فعل من سمعت

إلى يوصلهم انه يرون نوع أي استخدام من يمنعهم دستوري أو
كثيرة عندهم التعذيب فأنواع يريدون، بما السجين اعتراف

والصلب السطح في تعلق التي والقيود أنواع، الكهرباء ومخترعة
إلى تصل لمدة الجلوس من السجين ومنع النوم من والمنع

ًا، خإللها يظل أسبوعين والمخدرة، المهلوسة بالبر الحقن مع واقف
أنا فعلً، جنونية حالة إلى يصل النسان أظن الحالة هذه فمع

ًا فهي التعذيب أنواع أخإبث ماأ عقلي فقدت أنني أظن كنت شخصي
بعضهم في يفعلوا أن السجناء من يطلبون حيث العراض انتهاك

هذه في يسقط من تجد أن قل لله الحمد لكن بالقوة، الفاحشة
عن عبارة الول ثالثاة: فهي المستخدمة الكهرباء أنواع أما الكراه
ًا الشخص فيه يدخإل تابوت سلسل بواسطة عليه يغلق ثام ممدد

الثاني: والنوع الكهرباء، تفتح ذلك بعد جسده، سائر على تلف
دماغك أن تشعر حتى يلمسك أن ما الذي الكهربائي السوط

ًا وهذا الكهربائي  السلكالثالث: والنوع يغلي، في يصنع ما غالب
تشغل ثام الصدر أو الذنان أو الخصيتان بها تمسك مماسك طرفه

ًا التحقيق وأثناء الكهرباء ًا السجين يكون ما غالب ًا عاري من مجرد
المناسبة وبهذه الكثيرة التعذيب أنواع من وغيرها ملبسه، كل

في السعودي القصيبي) السفير (غازي للمدعو أقول أن أحب
معه: لقاء في يقول بريطانية إذاعة من علينا خإرج الذي بريطانيا

أن فأحب المملكة في إكراه ول ضرب ول تعذيب يوجد ل انه
وكان الفترة، تلك في التعذيب أنواع أبشع نعاني كنا له:أننا أقول

المجلة) باستهزاء مجلة( في المنقول كلمه يتداولون المحققون
ًا نفسه هو كان انه كيف ويتذاكرون وسخرية، من (القصيبي) يوم
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وطأة وتحت السجن، ذلك في أسياده عليه غضب عندما اليام
البحرين حكومة له توسطت ثام البحرين إلى فر حتى السياط
.الملكي البلط ساحة إلى وأعادته

(الرويس) سجن من عنهم المفرج احد ذكر أن سبقس: 
الخإوة على يتبول كان الشيعة المحققين احد لـ(الفجر) أن

؟. التحقيق أثاناء المساجين
ًا تراه الذي العادية المور من المر هذاج:  بل التحقيق، في يومي

.نفسه المني إلى ـ الله أكرمكم ـ المر وصل
؟. ظروفهن كانت كيف المعتقلين لزوجات وبالنسبةس: 
ما أنكر عندما بزوجته له جاءوا قضيتنا في الخإوة احد معنا كانج: 
من كان فما أمامكم، بها فسنفعل تعترف لم إن له: وقالوا به، اتهم
من لكثير حدث المر بهذا والتهديد كتبوا، ما على وقع أن إل الخأ

ًا أن ذلك إلى أضف السجناء غير وخإاصة الخإوة من كثير
فيستخدمونهن السجن في معهم زوجاتهم تكون السعوديين

مباشرة وأما عندهم، مشهور أمر وهذا الخإوة، على ضغط كوسيلة
بعض من سمعت فقد الخإوات أعراض انتهاك أي المر هذا

. ثاقة من اسمعه ولم ذلك أر لم لكن وقع، انه يقولون العساكر
الداخإلية وزير بزيارة معل على هروبكم قبل كنتم هلس: 

يساوم كان انه قيل حيث ليبيا إلىز) العزي عبد بن نايف( السعودي
في المباشر السبب هي وهل الرويس) ؟( في الليبي الشباب على

؟. به التعجيل أو الهروب قرار اتخاذكم
ً صادفت ليبيا إلى زيارته فترةج:  أن حظنا ل لكن هروبنا، فعل

ًا كان انه (نايف) مع عن يتكلم ل صار السعودي العلم على يومي
.وذهب.. وبعث.. والتقى... استقبل السطوانة: نفس تكرر التلفاز
؟. استغرابنا أثاار فغيابه وهكذا
ًاإس:  ؟.  سرية الزيارة كانت ذ
.عنها أعلنوا انتهائها بعد لكن بدايتها في كذلك . كانتنعم.ج: 

إجراءات اتخاذ تم هل ؟ السجن من هروبكم على ترتب ماذاس: 
ًا أكثر أمنية ؟. تشدد
ٍد نظام انه يعرف السعودي النظام بأحوال العارفج:  ًا متر جد
ًا أجانب سجناء فرار إن الضعيف بصورة يظهر أن يتحمل ل وانه جد

.كله كيانهم يهز يءش يكتشفوها، لم الن إلى ظنهمأ بطريقة
عن السجناء اخإبرهم أن بعد إل هروبنا يكتشفوا لم هم وبالمناسبة

ثام السجناء كل فقيدوا السجناء، ُيتهم ل حتى أشخاص ثالثاة اخإتفاء
وكذلك السجن، في هروبنا وقت في الحارس العسكري وضعوا

عن المسؤول العسكرية الخدمة من وطردوا المناوب، العريف
  .)ياسر أبو( المطيري صالح ويدعى رائد برتبة وهو السجناء
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وزير وأن خإاصة كبيرة، الرويس) هالة( سجن على تضفىس: 
أكثر الرويس في من على آمن أنه يقول كان السعودي الداخإلية

هذا ترتيب كيفية هي ما..بالرياض. الحاير سجن في الذين من
؟. الداخإل من السجن

فيه وتوجد جدة، مدينة وسط في سكني حي في السجن يقعج: 
مغلقة، وأخإرى للنساء مخصص هو ما منها متنوعة، عنابر خإمسة
ًا ضيقة زنازين: أقسام ثالثاة وهي زنازين فيه وتوجد وهي جد

زنازين وتوجد والنفسي، البدني التعذيب بداية في السيئة للحالت
ًا كبيرة ًا عندهم ما، نوع وإدارة عنابر وخإمسة زنزانة أربعون تقريب

.أخإرى جهة في التحقيق
؟. الرويس سجن في السجناء عدد كان كمس: 
ًا ويصل يمتلئ الزمات ففي أخإرى، إلى فترة من يختلفج:  تقريب
. سجين300 إلى

َبر) عليكم( انفجار تداعيات هي ماس:  ؟. السجن في الُخ
َبر)  انفجار حدث عندماج:  وأعيد جديد من للتحقيق أعادونا(الُخ

ًا جديد من التعذيب عليهم، التعرف منا طلبوا أشخاص لوجود نظر
. الشيعة عن نعرف وماذا
ًاإس:  ؟. الشيعة لتهام البداية منذ لديهم توجه هناك كان ذ
ًا، ظاهر الشيعة من خإوف  عندهمحقيقًة.ج:  إن حتى جد

ًا يضربونك الشيعة عن يسألونك عندما المحققين أخإبرت لو كثير
ً أنهم تعرف ل انك تظهر عندما لكن ،  يفعلونها قد ـ ظنك في ـ مثل
ًا الشيعة عن ًا لكن أهون، حالك فيكون شيئ الفعل أن إلى نظر

.عنهم السؤال إلى فاضطروا شيعية، أطراف إلى اسند الحقيقي
المزعوم الشرع

؟ السجن في شيعة سجناء معكم كان هلس: 
ًاأج:  قضايا غير قضايا في كانوا نإو حتى مكرمون الشيعة .. بل بد

.السجن في شيعي أي معنا يكن لم لذلك التفجير
التي القضايا هي ما الرياض بانفجار إدانتكم تتم لم عندماس: 
؟. قضائية أحكام حقكم في صدرت وهل ؟ فيها مدانين بقيتم
قضايانا لنا فتحت الربعة، للخإوة وإلباسها الرياض قضية بعدج: 

المقاتلة) السلمية (الجماعة لتنظيم النتماء قضية وهي الخاصة
خإاصة دعوية نشاطات لها والجماعة الحجاز، أراضي في متواجدة

القضايا هذه لنا ففتحت الليبيين، والحجاج المعتمرين صفوف في
وأدانونا القضاة وجالسنا المحاكم إلى أخإذونا ثام بها، إدانتنا وتم

لنا: فقالوا ،حكم أي حقنا في يصدر لم ولكن قضايانا في كذلك
خإرجنا لله والحمد السجن، إدارة من أحكامكم تسمعون سوف

الجائرة أحكامهم نسمع ولم
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ًا لي حدث ما هنا واذكر ًا المزعوم القاضي مع شخصي ًا زور وبهتان
اعتراض عندك  هلاخإبرني: أن بعد له قلت حيث بالشرع يحكم انه

يءش قول على أكرهت وهل ؟ التحقيق مذكرة في كتب ما على
ً أسألك أن أريد له: فقلت ؟ تفعله لم أننا أجبتك أنني لو: سؤال

ًا لنا تفعل أن تستطيع فهل فيها حرف كل كتابة على اكرهنا شيئ
 هلله: فقلت تتكلم، أن إل عليك ما . ولكنل. فقال: ؟ الحكم في

فيها فنناقشكم والسنة الكتاب مستندها شرعية هذه أحكامكم
وقال آخإر دعّي فقام ؟ الشريعة وفق على ُحكمنا أننا نطمئن حتى
أمثالك في الشرع حكم عن تسأل الفعال هذه كل فعلت أن : بعد

ًا القطع تستحق أنت ، ًا عضو .عضو
النفسي الجو هذا برغم المعنوية السجناء أوضاع كانت كيفس: 

؟. يعيشونه كانوا الذي الرهيب
تأكيد بكل سجنه حال في النسان تصاحب التي النفسية الحالةج: 
الضيق فيها يحدث البشرية فالنفس حريته، أثاناء حالته غير هي

دوافع كلها هذه أن يجد السجناء لوضاع المشاهد لكن ،والقلق
لن هذا كل هؤلء بنا يفعل لماذا: السؤال إلى النسان تقود

. حقيقتهمالماكن. هذه في تظهر للنظمة الحقيقية الصورة
السجناء علقات عن وأما مواطنهم إنسانية اعتبار وعدم الكفرية
ًا وممتازة أخإوية شبه فكانت ببعض بعضهم الترابط ويحدث جد
إلى الحاجة بأمس الظروف هذه في انه أخأ كل ويعرف بينهم،

تعالى الله قال وقد السجن، في إخإوانه وبين بينه الخإوية العلقات
بالمعروف يأمرون بعض، أولياء بعضهم والمؤمنات والمؤمنون(

الله ويطيعون الزكاة ويؤتون الصلة ويقيمون المنكر عن وينهون
).أ.هـ.الية). حكيم عزيز الله إن الله يرحمهم أولئك ورسوله،

مصر: من قصص ـ ب
فعله وما مصر في التعذيب عن مؤلفات عدة ُألفت

من كان الزمن من عقود منذ هناك بالمسلمين جلدوها
ذكر والذي رأائف ) لحمدالسوداء البوابة( كتاب أبرزأها

المجرما الطاغوت عهد في السجون وآهات قصص فيه
)السود الكتاب( كتاب وكذلك الله لعنه الناصر عبد جمال
على وثبته الله نصره الظواهري أيمن المجاهد للشيخ
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في مصر سجون من وآهات قصص فيه ذكر والذي الحق
بعض هنا وسأذكر الله قتله مبارأك حسني الطاغوت عهد

توفر لعدما فقط الخير الكتاب في الوارأدة القصص
السطورأ. هذه كتابة أثناء يدي بين السوداء البوابة كتاب

قال يوسف خلف محمد:( 1الله نصره أيمن الشيخ قال ـ1
التاسعة في مدرأس(الدولية:  العفو لمنظمة تقرير عنه

 أو15 ليلة أسيوط في منزله في عليه قبض والعشرين
التي المعاملة ووصف ،1990 )ديسمبر( الول  كانون16

المن لفرق التابع المستشفى إلى نقلنا(قائلً:  لقاها
أعتقد فيما الشرطة ضباط فيه يتلقى الذي المكان وهو

منا وطلب التعذيب، في يستخدما ولكنه الطبية الرعاية
الشخصية معلومتنا فيها نكتب استمارأات نمل أن هناك

من سمعت ثم ساعة، ونصف ساعة نحو ذلك واستغرق
وعصب بمنديل أحدهم أتى ثم ومن اسمي على ينادي
القماش من أخرى بقطعة ظهري خلف يدي وأوثق عيني

.. عشوائية بطريقة جسدي أنحاء كل في ضربوني ثم
جسدي أجزاء مختلف في ورأكلت ولكمات صفعات
ملبسي إل شيء كل من جردوني.رأأسي... ومؤخرة
وسألوني وتعذيبها، زأوجتي بإحضارأ هددوني ثم الداخلية

في الجمعة خطبة تلقي هل تصلي؟  هلمثل: أسئلة
ثم زأوجتي، على الجنسي بالعتداء وهددوني المسجد؟،

حتى ويجردونني يدخلون بآخرين وإذا يفتح الباب سمعت
لهم أقدما لم إذا إنني لي وقالوا الداخلية، ملبسي من

حياة أعيش ولن أخرى مرة الشمس أرأى فلن معلومات
المكان ذلك غادرأت إذا إنني وقالوا اليوما، بعد طبيعية

ًا يضربونني وأخذوا زأوجتي، اسم حتى أنسى فسوف حي
ًا واستخدموا جديد من على بالكهرباء مشحونا جهازأ

والمناطق ورأأسي وشفتي عيني على ورأكزوا جسدي
أنني يكررأون وظلوا جسدي في الخرى الحساسة
الخوان من بأنني واتهموني أعرف، من جميع سأنسى

 .المسلمين
تقريبا الظهر عند أخرى مرة جاءوا الثنين يوما وفي

الصوف من قطعة ووضعوا المستشفى إلى بنا وعادوا
علي إن لي وقالوا مني، يتصبب العرق وبدأ عيني على

وقدماي وممدودتان مرفوعتان وذرأاعاي أقف أن
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تعثرت وكلما تتعثران، ظلتا قدمي ولكن منفرجتان
ذلك في البقاء إلى واضطررأت رأجلي، رأكلوا أو ضربوني

مسيس في وكنت مرهقا وضعا كان طويلة، فترة الوضع
كلما بعصا يضربونني كانوا ولكنهم لتغييره الحاجة

من واقتادونا الواحدة، للحظة ولو وقفتي في تراخيت
ًا الغرفة ًا واحد وعندما بنا، التعذيب من مزيد لنزال واحد

الوضع نفس في للوقوف نعود أن علينا كان ُعدنا
على أو الجلوس أو القفز على يجبروننا كانوا السابق،

بصورأة بعصا الوقت طوال ويضربوننا أذرأعنا مد
 .عشوائية

السابقين اليومين عن الرأبعاء يوما المعاملة تتغير ولم
سيد في رأأيك وما الناصر؟، عبد في رأأيك ما وسألوني

إلى أخرى مرة الكهربائية الصدمات وجهوا ثم قطب؟،
جسدي، في الحساسة والماكن وفمي ورأأسي عيني

ًا وأحضروا وهددوني إليه ورأجلي يدي ورأبطوا كرسي
صرخاتها، أسمع كي  دقائق10 بعد زأوجتي بإحضارأ
لن وأنني بها، يريدون ما يفعلون سوف إنهم وقالوا

في سيضعونني إنهم وقالوا مني، ينتهوا أن بعد أعرفها
ًا، منه أعود ل مكان المسلمين الخوان إن وقالوا مطلق
في وإنني لمساعدتي، شيئا يفعلوا أن بوسعهم ليس

ًا أكون لن النهاية أو أرأى أو أتكلم أو أسمع أن على قادرأ
ًا أفهم في المكوث سيكون أستطيعه ما كل وإن شيئ

ًا المنزل ًا الحركة عن عاجز  .الخروج عن وعاجز
يوسف خلف محمد عن بالفراج المحاكم إحدى وحكمت

الواقع في عنه أفرج وقد ،1991 فبراير  شباط3 في
.)1991فبراير  شباط9 يوما في

ًا17 عمرها فتاة( :1آخر موضع في قال ـ2 تعتقل  عام
الدولية: العفو لمنظمة تقرير عنها يقول أخيها بسبب

عندما عشرة السابعة في طالبة كانت فرج، علي هناء
يوليو تموزأ أواخر في المنيا في منزلها في عليها قبض

ووضعوني الشرطة قسم إلى قالت: أخذوني ،1990
أخي، اختفاء مكان عن منهم ثلثة وسألني غرفة في
وظللت الليل منتصف قارأبت قد كانت الساعة إن لبد

أمن مباحث رأئيس وأمر مكانه أعرف ل إنني لهم أقول
وضعوا ثم ومن فأطاعوه، يعلقوني بأن الخرين الدولة
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وضع في أتأرأجح وجعلت رأكبتي تحت حديديا قضيبا
بعصا قدمي باطن على يضربونني بدأوا ثم منه، مقلوب
حملت  هلالسئلة: نفس يكررأون وهم غليظة، خشبية

بعد وفيما يختبئ؟، أين لرؤيته؟، ذهبت هل طعاما؟، إليه
ولكن ومعاملتي اعتقالي بخصوصا رأسمية شكوى قدمنا
ًا سيد أخي يكن ولم الطلق على فيها يحقق لم أحد

ًا العتقال كان ولكنه جريمة أي ارأتكاب بسبب مطلوب
مرات، ست حوالي الن حتى عليه قبض لقد المعتاد،

يزال ما  وكان1990سبتمبر أيلول في سيد على قبض
.)1991يونيو حزيران شهر حتى معتقلً

ًا قال ـ3 تقرير عنه ذكر يوسف علي ممدوح (:1أيض
الشرعيين الطباء أحد الدولية: أجرى العفو لمنظمة

نهاية في يوسف علي ممدوح على طبية فحوصا عدة
 وذكر1990نوفمبر الثاني وتشرين أكتوبر الول تشرين
29 يومي أجراها التي الفحوصا عن تقارأيره في الطبيب

كان , أنه المر أول في 1990أكتوبر الول  تشرين31 و
كان أنه ذلك بعد ذكر ثم وإرأهاق نسبي إعياء حالة في
الطبي الفحص إجراء وعند شديد وإنهاك إعياء حالة في

حالته كانت 1990نوفمبر الثاني  تشرين10 في التالي
في يكتب الطبيب جعل الذي الحد إلى تدهورأت قد

على القدرأة فاقد شديد إعياء حالة في كان إنه تقريره
 .الكرسي على الجلوس أو قدميه على الوقوف

واللكمات للضربات تعرض أنه يوسف على ممدوح ورأوي
للتعليق تعرض وأنه صدرأه في أطفأت التبغ لفائف وأن
الصدمات وأن ظهره خلف رأبطهما بعد معصميه من

ويذكر جسده، في حساسة مناطق إلى وجهت الكهربائية
أنحاء بشتى الموجودة الكدمات أن الشرعي الطب تقرير
أجساما أو بجسم الصطداما آثارأ من تنشأ ما عادة جسده
وجود أيضا الطبيب سجل كما الضرب، أثر من أو صلبة
رأأس حجم في داكنة اللون بنية دقيقة وبؤرأات ندوب

وأسفل اليمن الثدي حلمة حول وانتشارأها الدبوس
من تحدث ما عادة ومثلها الندوب .. تلكالقضيب. تمرة
الجسم سطح من مكهربة أجساما أو جسم تقريب مثل
على وتأثيرها نزفية نقط (من) حدوث عنها ينجم وما

).الجلد سطح تحت المنتشرة الدقيقة الدموية الشعيرات
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:(1الرسالة هذه فيه الله بارأك أيمن الشيخ ونقل ـ4
 :زأعبل أبى ليمان تأديب من مهربة رأسالة

الرمق في ونحن أجمع العالم إلى نسطرها الكلمات هذه
سجون في يحدث ما العالم يعرف حتى الحياة من الخير
يعلم ولكن النسان لحقوق انتهاك إنه نقول .. لمصر.

وصف .. ويكفىالحيوان. لحقوق حتى انتهاك أنه الله
هي ما تتساءل قد آدميين، شبه أصبحنا بأننا الضباط أحد

الصناعي زأعبل أبى سجن إدارأة تجعل التي السباب
... لعلكمالليمان في التأديب إلى بالمعتقل تذهب

يعجب لم إذا المعتقل شكل أن علمتم إذا تعجبون
 التأديب. إلى يذهب يقول الضباط

بوابة عند السياسي المعتقل استقبال بعد الرحلة وتبدأ
والله أي أمه، ولدته كما ملبسه نزع يتم حيث السجن

عليه الماء وصب البطن على والزحف أمهاتنا ولدتنا كما
والحذية والهراوات بالعصي الضرب مع الزحف أثناء

أسم وإطلق والحواجب واللحية الرأس شعر وحلق
الليمان إلى الصناعي من زأحفا الرحلة تبدأ عليه أنثى،

تمر وقد السجنين ساحات عبر الضرب ينقطع ول
بليمان التأديب عنبر بوابة تلوح حتى وساعات ساعات

..الجحيم. أبواب فتحت فكأنما الدخول عند و زأعبل أبي
يلقي النهاية في أنه إل الوصف يفوق هناك والستقبال

من كتلة عن عبارأة وأنت عليك مغمي زأنزانة في بك
 والتراب. بالدماء مختلطة اللحم
غطاء أو شراب أو طعاما فيها ليس زأنزانة في يلقي

الطعاما عليه يحظر يوما بعد المعتقل ينتبه وعندما
في هذا يحدث أن معنا وتصورأوا أياما ثلثة والشراب

على الكعبة ورأب هذا حدث فلقد المعظم رأمضان شهر
ً خمسين من أكثر إلى العقرب سجن من نقلوا معتقل

لكل ألقى الرابع اليوما وفى رأمضان نهارأ في الصناعي
.الجاف الخبز من رأغيف منهم واحد

عليه يمر الغيبوبة من المعتقل فيه يفيق يوما أول ومع 
التعذيب عنبر قائد إلياس طارأق بقيادة التعذيب زأبانية

تارأة القدمين على فالضرب اليومي التعذيب ويتنوع
ظهر أصابع وعلى تارأة اليدين وعلي تارأة الظهر وعلي
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بتعذيب التلذذ مع هذا تارأة، الرأس وعلى تارأة اليد
.)عصى بعشرة فالجنة( بالسلما والستهزاء الفريسة

ًا الكهربائية بالعصا يمر فهو رأشاد هاني النقيب أما  ضرب
الحساسة والماكن الذان في بالكهرباء وصعقا بها

للفريسة.
السجن مباحث ضابط جابر مصطفى الرائد وأما 

للمعتقل يقول الضحية إذلل في يتفنن فهو الصناعي
).مصر لباشاوات ارأكع( ) قدمي قبل( )يدي قبل(
خبز عن عبارأة وهو الطعاما كمية زادُت أسبوع مرورأ وبعد 

وأما الرمل، مع العدس أو السود الفول من وقليل
وعشرين أرأبع كل مياه بزجاجة للفرد فيسمح الشراب

داخل الشديدة الحرارأة ارأتفاع من الرغم على ساعة
في حاجته ويقضي منها، يشرب الكمية وهذه الزنزانة

ًا المعتقل يخرجها البلستيك علبة تحت لتفريغها يومي
للمعتقل يعطي فترة وبعد والضرب، السباب من وابل
غسيل أو تغيير بدون جسمه على تظل الخيش من بدلة

العنبر هذا من بالخروج له الله يشاء حتى استحماما أو
استحماما بدون أشهر ستة من أكثر منا البعض مكث وقد

والقروح الجلدية المراض المعتقلين بين تنتشر بالطبع
الزاحفة والحشرات القمل أسراب عن أما والدمامل،

حرج). ول فحدث الخرى

ًا ونقل ـ5 درأاسة عن الهالي صحيفة : (نشرت1أيض
منطقة سجون عن النسان لحقوق المصرية المنظمة

التي الشكاوى تفيد النفرادي للحبس طرة:بالنسبة
حال الجدد المعتقلين حبس إلى المنظمة تلقتها

ًا للسجن وصولهم من كنوع شهر لمدة انفراديا حبس
بالعالم صلته تنقطع حيث المعنويات وتحطيم التكدير

دقائق عشر لمدة إل اليوما طوال عليه الزنازأين تفتح ول
الحبس عقوبة توقع البول، جردل من للتخلص فقط

توقيع أو المسجون مع تحقيق أي دون النفرادي
ًا النفرادي الحبس يتم كما عليه، الطبي الكشف أحيان

مدد وصلت وقد للقانون، بالمخالفة التجربة عنابر في
الجهاد قضية في المسجونين لبعض النفرادي الحبس

).88 يوليو منذ  سنوات3 إلى
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الفتيات اختطاف: 1التالي العنوان تحت وذكر ـ6
التقرير عن نقل الشعب صحيفة (ذكرت المنقبات
 منقبة) طالبة اختطاف(السابق: 

السلما بمدرأسة منقبة طالبة إبراهيم فتحي نصرة
الوايلي بحي منزلها من خرجت القبة بحدائق الثانوية
مصيرها؟، هو ما تدرأي ل وهى مدرأستها إلى متجهة

المقدما استدعى بل بذلك يكتف ولم المن اختطفها
وقاما السرة الدولة أمن بمباحث محمود مصطفى
تصرفات عن دقيقة بمعلومات وطالبهم معها بالتحقيق

ًا وأثارأ المنزل داخل نصرة السرة في الرعب من جو
ل السجون ودهاليز غياهب في نصرة مازأالت الن وحتى
).شيئا عنها تعرف

يمنعون أنهم الجلدين هؤلء عن أيمن الشيخ ذكر ـ7
يشارأف حتى الحيان من كثير في المساجين عن العلج

المثلة أبرزأ : (من2رأحمة أدنى دون الموت على بعضهم
:التالي الخبر الوفد ذكرت فقد المغربي، نبيل الخ حالة

بالتدخل الداخلية وزأير تطالب النسان حقوق منظمة 
 بطرة سياسي سجين حياة لنقاذ
المصرية المنظمة أمس شفيق: طالبت حمدي كتب

الداخلية وزأير موسى الحليم عبد اللواء النسان لحقوق
محمد نبيل السياسي السجين حياة لنقاذ بالتدخل
.. أكدتطرة. ليمان بسجن الحالي النزيل المغربي
الرعاية تقديم ضرورأة عاجلة استغاثة في المنظمة
ًا المغربي للسجين الصحية عدة من حياته لنقاذ فورأ
وإصدارأ والشرايين، والمعدة بالقلب خطيرة أمراض

تقديم عدما المنظمة . واستنكرتعنه. صحي عفو
وزأير . وطالبتللسجين. اللزأمة الصحية الرعاية

وصول عن المسئولين مع إدارأي تحقيق بإجراء الداخلية
وأعربت المتردية، الحالة هذه إلى المغربي نبيل السجين

شحاته المعتقل مع حدث مثلما وفاته من خشيتها عن
تركه طرة بسجن المسئولون تعمد الذي الحميد عبد

تم واحد بيوما وفاته وقبل الخطيرة، لمراضه علج بدون
ًا السجن من إخراجه .. وبعثتالمسئولية. من تهرب

الطباء نقابة إلى عاجلة ببلغات المصرية المنظمة
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النسان بحقوق المعنية الدولية المنظمات من وعدد
.)السجون لطباء المتعمد الهمال حول

القصة : (هذه1ذكره الله رأفع أيمن الشيخ يقول ـ8
الشعب صحيفة أورأدتها كما صيلهاابتف نسوقها البشعة

مأساةمصر:  يحكم الذي هذا نظاما أي القارأئ يدرأك حتى
بانتهاك المحتجزين فأمر ضابط مع اختلف شاب

 .رأجولته
أحمد العمر مقتبل في شاب الشعب جريدة مبنى دخل

أن وطلب والنكسارأ الحزن ملمح تبدو محمد محمود
تستطيعون هل وتساءل الجريدة محررأي أحد مع يتحدث

الداخلية؟، زأبانية من خوف دون مأساتي تنشروا أن
الله في يخشون ل الشعب جريدة محررأي أن له فأكدنا

ومعاناته مأساته يروي فبدأ يخافون؟، ول لئم لومة
منذ بدأت الشعرية: ومأساتي باب شرطة قسم داخل
ضابط وبين بيني بسيط خلف حدث عندما شهورأ ثلثة

إنهاء . وتمبيه. زأكي يدعى الشعرية باب قسم بمباحث
القدرأ ولكن تماما الموضوع ونسيت وتصالحنا الخلف

القدرأ  كان22/10 مساء ففي أتوقعه مال لي يحمل كان
على ولرأى جديد من بيه بزكي للتقي موعده حدد قد

القبض إلقاء تم حيث مصر، في إنسان يره لم ما يديه
باب قسم إلى اقتيادي وتم تهمة أي بدون علي

،)لولو( بـ تسمى التعذيب أدوات أولى . وكانتالشعرية.
في رأأسه ووضع قماش كيس من أخرجه ثعبان وهو

الفلكة على وضعوني . ثمملبسي. داخل وضعه ثم فمي
ولكن ضربا وأشبعوني قدمي على مدي وتم والكرباج،

 .ذلك بعد لي حدث لما يهون هذا كل
وحساما زأكي من كل قاما حيث !!، نصر صلح تلمذة
طرف في منهما كل ووقف تماما ملبسي بنزع معاونه
عشرين من أكثر حوائطها تقبيل على وأجبروني الحجرة

عن تأخرت إذا بالويل وتواعدوني فائقة بسرعة مرة
حتى هناك إلى هنا من أجري فكنت منهم أي تقبيل

أكدت التي التعذيب لصنوف وتعرضت الضرب، أتلشى
نصر، لصلح تلميذان هما باشا وحساما بيه زأكي أن لي

أحمد واستمر نعيش؟، أين جديد، من عادت أيامه وأن
المزعجة اللحظة هذه إلى جاء أن إلى قصته يحكي
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وهو تماما وجهه وتغير أنفاسه وتنحبس دموعه لتنطلق
ً : أن فيقول يحدث أن يمكن ما أسود يتذكر زأكي من كل

الفاحشة على وأجبروني بنطلونيهما بفك قاما وحساما
بيه زأكي قاما بل !!، بذلك يكتفيا ولم قضيبيهما وتقبيل
في الثلثة الرجال وبدأ القسم حجز من ثلثة بإحضارأ
أداء عن تأخر إذا منهم لي والويل انتهاكي على التناوب
نعيش؟، ويسائل: أين بحرارأة أحمد ويبكي القذرأة مهمته

بالطبل بيه زأكي قاما ذلك وبعد أعرف!، ل صدق بكل
التية: بالكلمات والغناء بالرقص وأمرني كرسي على

عايزة .مشاستكفيت. خلصا ده والنهارأ حميدة أنا(
 .)تاني

داخل الكلب مثل رأماني ذلك .. وبعدالحجز. داخل الفلكة
ًا أبقى أن وأقسم القسم حجز ًا قدمي على واقف ورأافع
إلى يدخل زأكي كان دقائق عشر وكل أعلى إلى يدي

أنزلت قد وجدني وإذا للمر تنفيذي من ليتأكد الحجز
ًاالحجز. بداخل من جميع بضرب يقوما يدي لما .. ونظر

المحامي خميس رأفعت تقدما فقد أحمد له تعرض
اللزأما باتخاذ يطالبه العاما المحامي للمستشارأ بمذكرة
ًا  وأصدرأتعذيب. من أحمد له يتعرض ما ووقف قانوني

ًا العاما المحامي باب  لنيابة24/10/1991 في قرارأ
ًا. اللزأما لتخاذ الشعرية النيابة طلب . وحيالقانوني

الشعرية باب نيابة إلى ويذهب السلخانة من أحمد يخرج
سيد مستشفى إلى تحويله تم ذلك وبعد أقواله لتأخذ
رأفض المستشفى وفي مشددة، حراسة وسط جمال

أشعة بإجراء طلبه بحراسته المكلفين الشرطة أمناء أحد
وبعد إصابات من له تعرض ما مدى لتوضيح رأأسه على
قامت التي شمس عين جامعة مستشفى إلى توجه ذلك

باب قسم إلى إشارأة وتوجيه يومين لمدة باحتجازأه
أن إل الوحشي للعتداء أحمد تعرض فيها توضح الشعرية
المستشفى تقرير ويوضح استلمها، رأفض القسم
للراحة واحتياجه الرأتجاج بعد ما باشتباه أحمد إصابة
 أسبوعين. لمدة
عن أحمد لنا يكشف ذلك كل ورأغم المظالم بلد يا مصر

بإدرأاج النيابة قرارأ صدرأ فقد حدث مما أفظع مفاجأة
ًا القضية من له تعرض ما كل بعد جنحة وليس !!، إدارأي
القرارأ هذا أثارأ وقد لدميته، للكرامة وامتهان تعذيب

أعرب كما أحمد مع تكاتفوا الذين المنطقة أبناء حفيظة
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عنه، الدفاع في رأغبتهم عن المحامين من كبير عدد
يوما عددهم ويتزايد محامين عشرة إلى عددهم وصل

فشل المحامين من الكبير الجمع هذا أن . إلآخر. بعد
بتحقيقات الخاصا المحضر من صورأة على الحصول في

الداخلية وزأير مقابلة أحمد حاول وعندما !! بل النيابة
ليس فالوزأير شكوى له  اكتب:قالوا الوزأارأة مبنى في
).لمشكلتك وقت لديه

:1الوفد صحيفة عن التالي التقرير أيمن الشيخ نقل ـ9
 :شمس عين مذبحة(

خلل شهدت التي شمس عين منطقة إلى الن وننتقل
9 مصرع عن أسفرتا مروعتين مذبحتين فقط  شهورأ5

بدرأ زأكي زأبانية برصاصا المئات وإصابة المواطنين من
ًا اعترف الذي أعضاء تصفية على بإصرارأه مؤخر

ًا السلمية الجماعات في الوزأير ذهب بل جسدي
إلى فقط أسبوعين منذ العربي الوطن لمجلة تصريحاته

السلمية الجماعات مع بالحوارأ يؤمن ل بأنه القول حد
سويداء وفي المليان في ضربهم هو الوحيد الحل وإنما

ًا 900 من أكثر المن أجهزة اعتقلت القلب!! أيض
الماضيين ديسمبر ثم أغسطس أحداث خلل شخص
وأمهات زأوجات من كبير عدد المعتقلين بين من وكان

وأطفال اعتقالهم والمطلوب الهارأبين الجماعات أعضاء
تسليم على الباء لجبارأ كرهائن منهم المتزوجين

الدامي أغسطس أحداث نوجز أن ويمكننا!!   أنفسهم
أمن نيابة بتحقيقات جاء لما وطبقا التالية السطورأ في

المصابين المواطنين وأقوال الحداث حول العليا الدولة
العيان. وشهود
 آدما: مسجد اقتحاما البداية
عقدت  أغسطس12 الجمعة يوما المغرب صلة عقب

وسط السبوعية ندوتها شمس بعين السلمية الجماعة
التابعة القوات من آلف فيه شارأكت مفاجئ أمني حصارأ

ًا وبدا المن أجهزة لمختلف وزأارأة قيادات أن واضح
آدما مسجد أن ذلك يؤيد ما، شيء فعل تعتزما الداخلية

الماضيين العامين خلل مرات عدة اقتحامه سبق بالذات
مصرع حادث أعقاب في تأتي  أغسطس12 ندوة وأن

خميس ثم القمري عصاما طرة ليمان من الهارأبين

).64ـ62( السابق المصدرأ 1
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الشرطة برصاصا السواني محمد ثالثهما وإصابة مسلم
تصريحاته في بعد فيما الداخلية وزأير اعترف وقد

بعض عن تحريات محضر بوجود الحكومية للصحف
الذن النيابة من الشرطة وطلبت بالمسجد، الموجودين

الندوة فرصة الشرطة انتهزت وهكذا بضبطهم
أعضاء على والقبض المسجد اقتحاما لتحاول السبوعية

الموجودون فرفض داخله الموجودين السلمية الجماعة
الضباط لمنع المسجد أبواب وأغلقوا الخروج بالمسجد
المرات في كعادتهم بأحذيتهم اقتحامه من والجنود

وأشدها الوسائل أخس إلى القوات فلجأت السابقة،
ًا نوافذه وحطمت وحرمته الله بيت لقداسة وتحديا جرم

للدموع المسيلة القنابل من عددا خللها من وألقت
به الموجودين لجبارأ المسجد داخل الحارأقة والقنابل

البواب فتح إلى هؤلء اضطر وبالطبع الخروج على
فتح وبمجرد بالغازأ، الختناق خشية المسجد لمغادرأة
بأحذيتهم المسجد داخل والجنود الضباط اندفع البواب
على الرصاصا وأطلقوا المتحجرة وقلوبهم الغليظة

الجرامي العمل هذا وكان تمييز بل بالداخل الموجودين
ًا انضموا الذين المنطقة أهالي لثارأة كافيا إلى تلقائي

فاتسع الشرطة عدوان ضد السلمية الجماعة أعضاء
وجن بأسرها المنطقة شمل حتى الضطرابات نطاق
الرصاصا بإطلق الوامر فصدرأت السلطة كلب جنون

جميع وعلى التجاهات جميع في المليان في والضرب
والنساء الطفال من الضحايا وتساقط تمييز بل الهالي

بالجرحى والبيوت الشوارأع وامتلت والشباب والشيوخ
لورأيات امتلت كما دمائهم في الغارأقين والقتلى
يرد أن الطبيعي من وكان المعتقلين بمئات الشرطة
والطفال النساء فألقت الغاشم، العدوان على الهالي
شرفات من المركزي الحتلل قوات على الحجارأة
وتوفي جنود وأرأبعة ضابطان وأصيب المنازأل ونوافذ
ًا زأكريا محمد الضابط رأأسه في بحجر بإصابته متأثر

شاهدت لنها منزلها سطح أعلى من ثائرة أما ألقته
بركة وسط اللم من يتلوى الرأض على الوحيد طفلها

بعض أحرق كما الضباط أحد برصاصا لصابته الدماء من
الوحشية للمذابح انتقاما للشرطة سيارأتين الثائرين

فرضت وبالطبع.. البرياء. المواطنين لها تعرض التي
المنطقة شوارأع جميع في التجول حظر المن أجهزة
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التابعة القوات من هائلة بأعداد الداخلية وزأارأة ودفعت
 !!!. كالعادة بأسرها المنطقة لتأديب أجهزتها لمختلف

المنطقة أهالي كامل أسبوع مدى على القوات أذاقت
والنتقاما البطش أنواع من البال على يخطر ما كل

داخل وحشية لمذابح المعتقلون وتعرض والتنكيل
توزأيعهم تم التي المختلفة والسجون الشرطة أقساما
).عليها

ًا ونقل ـ10 خبر عنوان:آخر تحت الشعب صحيفة عن أيض
المصرية للمنظمة تقرير أحدث أكد :(قالت 1التي

في للتعذيب تعرضوا من عدد ارأتفاع النسان لحقوق
ًا315 إلى بالصعيد المركزي المن معسكرات  مواطن

ًا، 125 تعذيب شهد فقط يوليو شهر وأن وأشارأ مواطن
المن لقوات معسكرات ثلثة وجود إلى التقرير

وهى وحشية بصورأة التعذيب فيها يجري المركزي
الفيوما ومعسكر قنا ومعسكر بأسيوط أبنوب معسكرات
وبني الغردقة في محدودين لمعسكرين بالضافة
هذه ضحايا من نماذج المنظمة تقرير وتناول سويف،

والذي الشيخ بكري محمد تعرض حيث المعسكرات
بأساليب أسبوع مدارأ على  للتعذيب1990 عاما اعتقل
وذكر الكهربائية، والكابلت بالسلك الضرب بين تتراوح

والذي محمود الدين بهي أسامة المواطن حالة التقرير
مظلمة زأنزانة في  واحتجز1991 نوفمبر في اعتقل

في بالكهرباء للصعق وتعرض للتهوية منافذ أي بها ليس
).)15/12/1992( جسده من حساسة أجزاء

 :ملوي في الرعب حملت: (2الله نصره وقال ـ11
متى) أنورأ (ظريف مجهولون  قتل25/6/94 يوما في
تندا، قرية في وجوده أثناء متجول أقمشة تاجر وهو

لتمشيط كثيفة أمنية حملت قامت الفورأ وعلى
حاولوا القرية أهل وكعادة الجناة، عن بحثا المنطقة
التفتيشية بالحملت فوجئوا ولكنهم الضباط مع التعاون

تستجوب وأخذت الطريق في منازألهم أثاث ألقت التي
مقر إلى اقتيادهم فتم الرجال أما والطفال النساء
 يونيو28 يوما حتى الوضع واستمر الدولة أمن مباحث

).67( السود الكتاب 1
).69(صا السود الكتاب 2
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مباحث من الحميد عبد رأفعت أول الملزأما قاما عندما
التي المساجد أحد إلى بالذهاب المنيا في الدولة أمن

وأصر السبوعية لقاءاتها الدينية الجماعات بها تعقد
عليهم النارأ بإطلق وهددهم المجتمعين تفريق على

ًا، اعتقال قرارأات بصدورأ أخبرهم رأفضوا وعندما جميع
ًا، ضدهم قرارأات صدرأت حتى المساء يأت ولم جميع

ًا12 باعتقال عشوائية قرارأ ومنها المنيا من  مواطن
عقوبة يقضي الذي محسب جمال الدكتورأ باعتقال
الحملت واستمرت سياسية قضية في  سنة15 الحبس

قوات أصابت عندما التالي اليوما فجر حتى التفتيشية
رأصاصات بثلث سعد الحكيم عبد رأجب المحاسب المن

إلى بنقله السعاف وقامت والركبة والساق الفخذ في
عناية بل الطباء تركه حيث العاما ملوي مستشفى
حالته ساءت حتى الدولة أمن تحقيقات لستكمال

مستشفى إلى نقله تم الموت على أوشك وعندما
 الطريق. في توفي حيث أسيوط

الثأرأ بأخذ القتيل أهل قياما الدولة أمن مباحث وخشيت
من المتوفى أسرة بترحيل وقامت أخيه على فقبضت
 القرية.

الفتح جامع بحصارأ قاموا بل بهذا الضباط يكتف ولم
الماء في المصلين بعض لقفز أدت نارأية أعيرة وإطلق

ًا ناجي أشرف لوفاة أدى مما قوات ذلك بعد وعادت غرق
بحجة جلوبا، و ومحرصا وأوجا تندا، قرية إلى المن
.الهارأبين عن البحث

تغيرت تندا، قرية إلى ملوي مركز من الضباط عودة بعد 
ًا الصورأة إلى يفرون والسكان خاوية فالشوارأع تمام
ًا قادمة سيارأة أي صوت سماع لمجرد منازألهم من خوف
يخرجون ل المنازأل سجناء فأصبحوا الرجال أما الشرطة

ًا أعمالهم إلى منها يد في الوقوع أو التجوال من خوف
الضباط. أحد

ًا21 التواب عبد محروس يقول  ًا: ويعمل  عام حداد
واستأذنت منزلي إلى الشرطة قوات حضرت عندما

ملوي لمركز الذهاب مني وطلب رأفض ولكنه السطى
الذهاب حاولت وعندما الورأشة مستلزمات بعض لحضارأ

بضربي قاما الذي للضابط وأخذوني العساكر علي قبض
بها كبيرة سيارأة في وضعوني ثم رأجلي على بالعصا

ً خمسين من أكثر السجن إلى بنا وذهبوا القرية من رأجل
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بالتعب أحد يشعر وعندما كبير صف في وضعونا وهناك
عن الضابط وسألني بالضرب عليه ينهالوا ويجلس
فأخذ أعرف ل أنني أجبته ولكني يختبئون وأين السنيين
وقالوا القرية إلى أعادوني ثم أياما ثلثة لمدة يضربني

.أخرى مرة نأخذك سوف حدث ما لحد رأويت إذا
لم المنية الحملت أنمزارأع:   علي محمد ويضيف 

تتحول لم ولكنها  يونيو25 يوما من القرية عن تنقطع
الفتح. جامع أحداث بعد إل الدرأجة هذه إلى

ًا اعتادوا إنهم: ويضيف  والضباط المن قوات قياما يومي
بحجة الشوارأع في الفلقة ونصب منازألهم من بإخراجهم

ندلهم أن نريد ول السلمية الجماعات قيادات نخفي أننا
عليهم.
أضاعوا الضباط خضارأ: أن بائع محمود طه علي ويؤكد
وقاموا الطريق في البطيخ بعربة ألقوا عندما ماله رأأس

وهو يتركوه لكي سيدة اسم انتحال على وإجبارأه بضربه
ًا منزله يغادرأ ل الوقت ذلك منذ الضباط يقوما أن من خوف

يرتدي جعله أو والدته اسم ترديد على أخرى مرة بإجبارأه
كثيرين. مع حدث مثلما السيدات ملبس

القرية أهل بشهادة نال والذي الرحمن عبد صابر أما 
قوات أن فيؤكد الشرطة يد على الضرب من نصيب أكبر

ومحمد قطب ورأمضان هو عليه بالقبض قامت الشرطة
حظر ميعاد عن تأخروا أنهم لمجرد فتحي ومحمد شرف

لهم ونصبوا الحلقة محل داخل كانوا حيث التجوال
ًا أقدامهم على وانهالوا الطريق في الفلقة بالعصا ضرب

ًا الثانية وحتى مساء السابعة منذ في وقيدوهم صباح
أصبحوا أن بعد لديارأهم للعودة تركوهم حتى السيارأات

الحظر. قرارأات يخالف من لكل عبرة
ًا اسمه يذكر لم المواطنين أحد ويضيف من خوف
محله بنهب قامت الشرطة قوات الضباط: أن اضطهاد

والمواد والسكر الشاي على تتارأية بهجمة قاموا حيث
ًا المحل وتركوا والسمن والرأزأ التموينية أن دون خاوي

ًا، يدفعوا ًا مليم له أين من ويتساءل البضاعة، لهذه واحد
التهمتها أن بعد أصحابها إلى البضاعة هذه ثمن بسداد
منزله أثاث يبيع أن سوى له يعد ولم الشرطة قوات
) ثمنها لسداد
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آثارأ عن النفسي للطب أخصائية شهادة ونقل ـ12
:1والفتيات النساء ضد الشرطة جرائم

الطب أخصائية فياض سوزأان الدكتورأة (أرأسلت
لجريدة التالية الرسالة النديم مركز ومديرة النفسي
 يلي: ما منها نقتطف العربي
أساليب بعض عن المحزنة الطبية بشهادتنا إليكم نرسل

وعن الشرطة أقساما من عدد في اتبعت التي التعذيب
ترتبت التي المستعصية والجتماعية الطبية المشاكل

بعض تدفع التي الواهية السباب وعن بل ذلك، على
.بشاعة وأكثرها الساليب أعنف لستخداما الضباط

ففي ،)المهات( النساء حالت عند خاصا بشكل نتوقف  
بتجريدهن المهات تعذيب جرى الحالت هذه من عدد

الرجال المخبرين من جمع أماما ثيابهن من الكامل
الصعق باستخداما وعذبوا أرأضا وطرحوا بالطبع

وجرت بل الجسد من حساسة أماكن في الكهربائي
بل بالغتصاب وهددن شرفهن ومن منهن السخرية

سنها يقترب طفلة استجواب جرى قد أنه المر وصل
ًا عارأية وهي  سنة13 حرجة عمرية مرحلة من لمدة تمام

بإدخال الضباط قاما المحددة الحالة هذه وفي ساعتين،
الذي الحي نفس سكان الرجال من وعدد الطفلة خال
السيدة علي الطريقة بنفس وتعذيبهم استجوابهم جرى

 .كالذبيحة أرأضا المطروحة العارأية
سيدة بإجبارأ الرجال من جمع قاما ثانية حالة وفي 

الن حتى جسدها نفسه زأوجها ير لم الغالب في صعيدية
ًا عارأية وعذبوها وضربوها كاملة ثيابها بنزع قاموا تمام

وطفله. ابنها وزأوجة وابنها هي
التقليدية الوسائل أحد يعتبر فهو والتعليق الضرب أما

شرخ الحالت إحدى في نتائجه من وكان المعروفة
وارأتجاج العينين حول وكدمات الجمجمة في أمامي
سائل داخل ونزيف الصدغيين بالفصين وكدمات بالمخ
والجارأي بالجسد المبرحة اللما بخلف وهذا العين
ًا للن استمرارأها سبب فحص المراض بخلف وأيض

تلك في حدثت التي المستديمة والعاهات النفسية
.الحالة

المواطنون بسببها يتعرض التي الواهية السباب عن أما
مكان معرفة في الرغبة بين تتراوح فهي للتعذيب

).73(صا السود الكتاب 1
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شباب عادة وهم صغرى بسرقات المتهمين أحد هروب
أسرته أفراد أو وأبيه أمه تعذيب ويجري السن، صغير

القانون أن رأغم هروبه، بمكان اعترافهم على للحصول
في المعلومات تقديم عدما في الحق والما الب يعطي

أحد ضغط تحت الضباط يقوما أن أو الحالة، هذه
ًا الهامة الشخصيات عن مواطن من بالنتقاما اجتماعي

ًا وتدميره تعذيبه طريق .نفسي
بالفك كسر الولى عن نتج حالتين هنا بالذكر وأخص
والحالة بالكهرباء، التعذيب بعد جنسي وعجز ليلي وتبول
وتزرأعها الرأض تعزق مكافحة فلحة لسيدة الثانية

وأسرة أفراد ستة من المكونة أسرتها لعالة بنفسها
ً طفلين لها وترك زأوجها توفى التي ابنتها ًا ومنزل صغير

ًا. صغيرة أرأض وقطعة جد
الرأض وأخذ أخذهم على يصر الطفال عم أن والقصة
والدتها، مع وتقيم لتذهب أخيه أرأملة وطرد والمنزل

أبلغ والرأض الطفال ترك ووالدتها الرأملة رأفضت ولما
منها بالنتقاما فقاموا البوليس قسم في أصدقائه
تخلع أن وهو مستحيل نفسي خيارأ في وبوضعها بضربها

للحبس بها يرسل أن أو قطعة قطعة بنفسها ملبسها
 .الرجال زأنزانة في
هذه استخداما على المترتبة الطبية التبعات عن أما

الخيال، تتعدى فهي الجسدية العتداءات من الساليب
عرضها جرى التي السيدة أصيبت الولى الحالة ففي
عن وامتنعت حادة نفسية بحالة الحي رأجال على عارأية

أصبحوا وأبنائها أخوتها أن كما الشارأع إلى الخروج
المشروعة والرغبة والمرارأة بالخجل بالشعورأ محملين

بحروق السيدة هذه شقيق أصيب كما النتقاما، في
إلى أدت بالكهرباء الصعق أماكن في وتقرحات شديدة
الحرارأة درأجة في شديد وارأتفاع تسمم حالة في دخوله

الثارأ الله إل يعلم ل نفسية بصدمة فأصيبت الطفلة أما
المستقبل. في عليها المترتبة

ذهول بحالة أصيبت فقد الصعيدية السيدة حالة وفي
مستشفيات أحد لدخالها معه اضطررأنا نفسي ومرض
الن العلج تستكمل وهي للعلج النفسي الطب

واشتكى إل صحيفة يترك لم الذي زأوجها أما بمنزلها،
الكتئاب بجانب أصيب فقد الوقت طوال يبكي وهو لها
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بالجانب وشلل الدما ضغط في فجائي بارأتفاع النفسي
 اليسر.

وارأتجاج الجمجمة في بكسر أصيبت التي الحالة وفي
المستشفيات أحد المريض أدخل أن فبعد المخ، في

بشلل مصاب وهو خرج فقد أياما عشرة لمدة الحكومية
العين في دائمة وزأغللة السادس الدماغي العصب في

النوما في وصعوبة للعصبية يصل وقلق دائم شبه وصداع
واللحقة السابقة والفترة الحادث ليوما كامل ونسيان

 له.
الجنسي والعجز الليلي والتبول الفك كسر حالة في أما

بالكتئاب الدائم الشعورأ من يعاني المواطن فهذا
عمله في النتظاما يستطيع ول والخجل والمرارأة
 السباب. لتفه وأبنائه زأوجته مع ويتشاجر

شعورأها برغم الوحيدة فهي الفلحة السيدة أما
بخلع قيامها بسبب بالذنب الدائم وشعورأها بالكتئاب
وهي أسرتها وتعول تعمل لزأالت فهي بنفسها ملبسها

ملف بغلق النيابة وكيل أمر التي المتكررأة الحالت أحد
.الخصم مع الصلح رأفضت أن بعد تحقيقها

ًا ـ13 مصاب تعذيبالتالية: ( القصة الله حفظه نقل أخير
 الطفال: بشلل
 يلي: ما السابقة الصحيفة نفس ذكرت
ضد ناصر منشية قسم داخل حدثت جديدة تعذيب واقعة

12 يوما بدأت القصة الطفال، بشلل مصاب مواطن
الميكروباس سيارأات موقف داخل الماضي أكتوبر
محمد المواطن حاول عندما ناصر منشية كوبري أسفل
في الجلوس جلل سيد بمستشفى الموظف أحمد بخيت

ًا للميكروباس المامي المقعد إل الصحية لظروفه نظر
أمناء أحد رأغبة بسبب جلوسه رأفض السيارأة سائق أن

أصر وعندما المامي المقعد في الجلوس في الشرطة
السيد (أشرف الشرطة أمين قاما الجلوس على الشاب

بعض معه واشترك إعاقته، رأغم عليه جاد) بالعتداء
ًا المواطن سقط حتى والبلطجية اللصوصا عليه، مغشي

الشرطة أمين قاما فقد الحد هذا عند المر يتوقف لم
قسم إلى المواطن باقتياد البلطجية من عدد بمساعدة

ضابط وشارأكهم عليه العتداء وواصلوا ناصر منشية
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المواطن بتجريد قاما حيث طاحون عماد النقيب القسم
ًا ملبسه من القسم داخل المحتجزين بعض وحرض تمام

جسده، في حساسة أماكن في حادة آلت وضع على
وجهه في المواطن أصيب البشع التعذيب ونتيجة
 ).الحركة على القدرأة وفقد غائر بجرح وصدرأه

هذا،: (1سبق لما ذكره بعد الظواهري أيمن الشيخ يقول
إرأهاب     من     وقعت     التي     الحداث     جميع     هنا     نذكر     لم     ونحن

بعض     ذكرنا     وإنما     الحصر،     غرضنا     فليس     للشعب،     الحكومة
الشعب     امتهان     أن     على     للدللة     أحداث     من     وقع     ما

عهد     في     مصر     لحكومة     ثابتة     سياسة     هي     وإذلله     وتعذيبه
الفراعنة،     من     سبقه     من     وعهد     مبارأك،     حسني     الفرعون

ًا     المرفوضة     الحاكمة     النظمة     فهذه والمرفوضة     شرع
ًا     تبقي     أن     تستطيع     ل     الجماهير     من الحكم     في     واحدا     يوم
القوانين     باختراع     القانوني     الرأهاب     بالرأهاب،     إل

والرأهاب     للشعب،     الحكومة     تعذيب     تقنن     التي     الكافرة
).وظهورأهم     الشعب     أبناء     رأقاب     على     يقع     الذي     المادي

).75(صا السود الكتاب 1
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سورأيا: من قصص ـ ج
سواء هناك المسلمين مع أسود تارأيخ سورأيا لطواغيت

أو الله (النعجة) لعنه السد حافظ الطاغوت عهد في
المؤلفات ُألفت وقد الله قتله بشارأ الطاغوت عهد في

هبة كتاب منها هناك المسلمون عاناه ما عن الكثيرة
سجون في سنوات تسع 1)! وحسب دقائق خمس( الدباغ

ًا1989  – ديسمبر1980 ديسمبر من سورأية كتاب  وأيض
ًا11 ( قضى2)حماد سليم محمد( ) تدمر سجن في  عام

عن تحدثت التي واللقاءات والرسائل الكتب من وغيرها
سورأيا في للمسلمين والذلل والقهر التعذيب صنوف

الكثير لعل والهات القصص تلك من نماذج وسنذكر
.3المرتدين الطواغيت هؤلء عن غفلته من يستيقظ

على كنت: (4اعتقالها كيفية موضحًة الدباغ هبة تقول ـ1
المقربة صديقتي اصطحبت قد يومين قبل المثال سبيل

الحميدية سوق . إلى ل ماجدة الكلية في وزأميلتي
وكأن فشعرت المريضة، لعمتي ملئمة هدية لنشتري

 .آخر. إلى شارأع ومن محل إلى محل من يتبعنا من ثمة
تأكدت عمتي تسكن  حيث) الخيم( إلى الباصا رأكبنا فلما

الخوف فتملكني ورأاءنا رأكب قد نفسه الشخص أن
شفتي تحريك على أقدرأ أكاد ل وأنا  . وهمستجدا.

موهومة  أنتوقالت:  . فتبسمتلماجدة. بمخاوفي
الكلية أدخل كنت  . وعندمااليوما. هذا ! وصباح وحسب
هويتي بطاقة فأخذوا المن عناصر استوقفني كالعادة
 . لكننيأعادوها. ثم يوما كل يفعلون كما فيها ودققوا

مع البيت إلى رأاجعة وقفلت المحاضرات انتهت ولما
 . فلمابنا. يلحق ما أحدا وكأن ثانية شعرت ماجدة

 . وأنموهومة. أنني لي فأكدت عادت أحس بما أخبرتها

 وعدتكتابها:( تسمية سبب تبين وهي كتابها آخر في الدباغ هبة تقول 1
سنوات تسع قبل بالبرامكة بيتنا في السنة رأأس ليلة إلى بالذاكرة
في الشارأع طول على المخابرات سيارأات اصطفت أن  . ليلةبالتحديد.
وحسب، دقائق خمس معه أذهب أن رأئيسهم وسألني . الليل. منتصف

إلى لذلك سببا أعرف أن  . دونكاملت. سنوات تسع الحياة من فانتزعوني
).! اليوما

ًا11 قضى أرأدني، حماد، سليم محمد 2 في الصحراوي تدمر سجن في  عام
أجهزة ُتمارأسه الذي والهوان، العذاب صنوف خللها ورأأى وذاق سورأية،

بل شهادته، يكتم لم حماد سليم محمد شعبها، أبناء بحق السورأية القمع
.النظاما هذا وحشية على شهادة لتكون كتاب، في أصدرأها

قراءتها. عند فتنبه الدارأجة السورأية باللهجة كثيرة ألفاظ هناك 3
). ـ9( وحسب دقائق خمس 4
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 لكنللقلق. داعي ول حولنا من طبيعية كلها المورأ
البارأد الليل  . وسكونيتملكني. يزال ل هو ها القلق
من أكثر بي المر يطل  . ولمويؤججه. فيه يزيده كأنما
في المفاجىء السيارأات أبواب  . فخبطةذاك. بعد ذلك

رأجال وصول تميز التي  . والجلبةمنا. أسفل الشارأع
عن وهم كل لتطرد كافية كانت ما، مكانا المخابرات

أو جديدة مداهمة أن حسبت وقد وتدفعني ذهني،
نحن الذي الحي يشهده سوف المطلوبين لحد اعتقال

وأستجلي الخبر أشع النافذة إلى لهرع  . تدفعنيفيه.
طرق مسمعي بلغ حتى أبلغها أكد لم لكنني الحقيقة،

نظرة ألقي كنت  . وبينايكون. ما أشد بيتنا باب على
أحصيه أن من أصعب عددا فألمح النافذة من خاطفة
 . أتانيالشارأع. تمل المخابرات سيارأات من ساعتها
فسنكسر تفتحوا لم  إذايصيح: البيت باب على الصوت
صلتي غطاء تناولت ةآلي وبحركة!  بالرصاصا القفل

 .المر. بادئ الباب باتجاه ورأكضت رأأسي على فوضعته
كلهن والبنات لهم ! أأفتح أفعل ما أعرف لم لكنني

أهرع وجدتني  . ثمبالحيرة. الضطراب أصابني ؟ نائمات
السكن، تشاطرنا معلمة وهي سنا أكبرنا فاطمة إلى

 . كأنهيا. وعي: بل لها أقول وأنا أول فأيقظتها
شريكة أن خيالي في لمح ! ثم عليك أتوا المخابرات

كلية  (خريجةس. سوسن اسمها معنا البيت في أخرى
) قد دمشق في ةالتدرأيبي سنتها وتكمل السنان طب

تدمر سجن في اليوما صباح بأخيها العداما حكم نفذوا
 .أجلها. من أتوا إنما أنهم فظننت وأبلغتنا، بلغها كما

الباب بخلع بدأوا قد المخابرات رأجال كان ذلك خلل
حجابها إلى فاطمة فأسرعت بالبوارأيد، عليه والضرب
! لطيف يا  . ودخلوالهم. وفتحت رأأسها على فوضعته

فورأا السقيفة إلى منهم دواح قفز!  لمعقو غير شيء
في  . وثالثالشباك. إلى آخر  . واندفعيفتشها.
يقتحم أحدهم إل نجد  . ولموعاشر. . ورأابع. . المطبخ.

الجدارأ     على     معلقا     مصحفا     رأأى     أن     وما علينا، الغرفة
بقدميه     يدوسه     وصارأ     الرأض     على     ورأماه     انتزعه     حتى

وينقبون أمتعتنا ينبشون آخرون رأاح  . فيما.كالمهووس
ما أو لماذا نستوعب نكاد ل ونحن خزائننا في زأاوية كل

سمعت المفاجأة غمرة ! وفي يبحثون عنه كانوا الذي
 فتقدمتدباغ.  وهيبةالصالة: من يصيح منهم واحدا

53



 ماله: وقلت عني بالرغم مرعبا كابوسا ألج وكأنني
.السم هذا عندنا
أتوا أنهم ساعتها وتأكدت الرعب، من انقطع قلبي لكن

واحدة كل  أرأجعواالمجموعة: رأئيس لهم  . فقالعلي.
 . ودخلناللطلب.  فامتثلناالهويات. وفتشوا غرفتها إلى

عسكري وكأنه مني عنصر  . وتقدمانرتعد. ونحن غرفنا
فيها اسمي إلى نظر فلما هويتي، ليفحص الخدمة في
وهو بتأثر وقال بالدموع، عيناه اغرورأقت وجهي إلى ثم

؟هل  لماذاسألته: يعين.  . واللهبلدي. بنت  أنتيبكي:
تفعلي أن يمكن . . ماذا بيصبر : الله ! أجاب شيء هناك

 لماذامظلم: بئر في أهوي وكأنني  سألتهبيعينك. الله ؟
عني: بناظريه يشيح وهو قال ؟ أجلي من أتوا هل ؟

كان الذي الدورأية لرئيس الهوية وأعطى  . وذهبنعم.
وقال: بحنق إلي هذا  . فنظر). دباغ وهيبة( ينادي

! السم هذا لديكم يوجد ل أنه وقحة عين بكل بتقولي
لوحدها غرفة إلى  خذهاله: وقال آخر عنصر إلى والتفت
).جيدا وفتشها

سوسة: كفر الثاني الفصل في الدباغ هبة تقول ـ2
بين :(19821 أكتوبر1 -1981 يناير الزمن خارأج رأحلة
 ! الجلد يدي
داخل  هذاوالضطراب: الفزع يثير حولي ما كل كان

 .يفتح. أدرأي ل أين من وآخر يقفل  . بابخارأج. وذاك
أو كبل أو لسلكي جهازأ بيده يحمل عابر أو قادما وكل
مكتب على أدخلوني البداية  . وفيللتعذيب. أخرى أداة

انتقلت وكأنني فأحسست بك، خير ناصيف الفرع رأئيس
التأثيث، أنيقة دافئة واسعة  . فالغرفةآخر. عالم إلى
توزأعت وقد بمهابة أرأضهما على الفاخر السجاد يمتد
تمثال يحتل فاخر ومكتب ومكتبة وثيرة كنبات عليه

زأاوية في ينتصب بينما منه، رأكنا السد الرئيس لرأس
الرئيس لرأس آخر برونزي تمثال القصوى الغرفة
منهمكا كان الذي ناصيف المقدما  وأماالطبيعي. بالحجم
ازأدرأاء نظرة من أكثر يعرني فلم وقتها لسلكية بمحادثة
وأكمل مكاني إلى يعيدني أن للعنصر وأومأ عينه، بطرف
أخرى غرفة إلى ثانية ذاك اقتادني أن ألبث  . ولمحديثه.
أشخاصا مجموعة فوجدت ناصيف، مكتب مقابل

).22ـ18( وحسب دقائق خمس 1
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معه، ويحققون يعذبونه مقيد شاب على مجتمعين
مرة فيه يتحدث بيده اللسلكي جهازأ ممسك وناصيف

أشارأ أن يلبث  ولممرة. والعناصر المسكين الشاب ومع
منكبي من ذاك فجذبني أحضرني الذي العنصر إلى بيده

ل كالنائمة وأنا جديد، من الغرفة خارأج أنتظر أن وأمرني
والوجوه المتجددة المشاهد متابعة على أقدرأ أكاد

فيها الشتائم تختلط التي والصوات المتعاقبة
فأدخلني العنصر عاد ما ! وسرعان والهات بالستغاثات

أخاف لعلي نفسه الشاب تعذيب لحضر ذاتها الغرفة
في يشتركون خمسة أو أرأبعة  كانوايريدون. ما وأتكلم

والكهرباء: والخيزرأان والعصي بالكابل أمامي التعذيب
ثلجة العزيز عبد والرائد الفرع، رأئيس بك خير ناصيف

كان آخرون وعناصر الجلفة، بالغ الجثة ضخم رأجل وهو
عرفت كما درأعا من مجندا بعد العشرين يبلغ لم أحدهم
الشاب ذاك كان من أعرف ولم حسين، ينادونه لحقا
ويستغيث التعذيب طوال يصيح كان لكنه يعذبونه، ولماذا
ل المر آخر اعترف  . ثمأنا. مو العظيم  واللهمناديا:

فأقر آخر لسبب أما العذاب من مزيد من ليتخلص أدرأي
وكاد عليه التعذيب اشتد  . وعندماالضباط. أحد قتل أنه

معي العنصر إلى التفت بالنهيارأ يصيبني صراخه
 .أعرف.  لبسخرية: قال ؟ هنا بي أتيتم  لماذاوسألته:
ما أنا ولكن أسألهم أن أرأيد  لبانفعال: . قلتاسأليهم

الموقف هذا في ويضعوني به لعترف شيء عندي
هز أن عن العنصر يزد  ولمالناس. تعذيب على فأتفرج

علقة  . لأعرف.  ليقول: وهو متهكما وابتسم كتفيه
حوالي والتعذيب الضرب ! واستمر هنا شيء بأي لي

بالدماء مضرجا بعدها الشاب أنهضوا الساعة نصف
العنصر اقتادني وفيما ورأجليه، يديه فكبلوا والكدمات

ثلجة الرائد سحب المشهد، رأؤية يبدو كما لكمل ورأاءه
قسوة، بكل برجله رأكله ثم الدرأج، رأأس إلى الشاب

إلى لينزله هنالك ما أحد على ونادى يئن، هاويا فتدحرج
العنصر فأمر وعاد المبنى، أسفل القبو في المنفردة
زأاويتها، في فأوقفني أخرى، مرة الغرفة إلى ليدخلني

من، مع أدرأي ل باللسلكي يتحدثان وثلجة ناصيف وجعل
ويغلق وحده ثلجة الرائد ليعود فجأة، الجميع خرج ثم

حتى بالجدارأ الباب فاستوى زأرأ، بضغطة ًكهربائيا الباب
 . ومنالباب. هذا كان أين ول دخل أين من أدرأي أعد لم
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إل أحس لم سؤال أي يسألني أو كلمة أي يلفظ أن غير
من رأأسي اصطدما غرة حين على تأتيني مفاجئة وصفعة
في، كلها تدورأ الدنيا وصارأت وارأتد، بالجدارأ عزمها
وأرأى معا، أشخاصا أرأبعة أمامي الرائد أرأى وصرت
يزد ! لم وفوقي الرأس فوق ورأجلي مني أسفل رأأسي

ما بتعرفي ما تحكي بدك ما  . إذاانظري. قال: أن عن
 لك. سيحصل الذي

! الريح بساط
حتى نفسي فيها أتمالك أكد لم برهة ثلجة الرائد خرج
البيت من أحضرتنا التي الدورأية ورأئيس ناصيف مع عاد

ناصيف  وابتدرأنيكان. من أعرف لم رأابع وشخص
وتدلينا تقري بدك ما ؟ تحكي بدك ما  . شووليك. يقول:

؟ هو أين  إذاقال: هنا. ليس أخيله: قلت ؟ أخوك فين
 وواقعدرأاسته. ليكمل ذهب أنه الظاهر أعرف  لقلت:
زأارأته عندما أمي أخبر قد كان صفوان أخي فإن المر
له فقولي أنا أين أبي سألك  إذالهما: وقال الرأدن في

بمجرد ذلك  تذكرتالباكستان. في درأاسته ليكمل ذهب
كانت أمي بأن وقتها أدرأي أكن ولم عنه، سألني أن

دقائق قبل سألها وأنه معي، السجن نفس في معتقلة
مع كلمي والتقى نفسه، الجواب فأجابت أخي عن

التعذيب من أعفاني الذي المر النقطة، هذه في كلمها
بأن تعرفين  أنتبلؤما: سألني ولكنه السؤال، ذلك على
رأفاقه على أو عليه، وتدليننا تأخذيننا وسوف هنا، أخاك

من شيء أي أعلم  لقلت: فيه. يجلسون الذي والبيت
لها وأحضر اذهب له: وقال أحدهم على  . فنادىهذا.

بساط على وضعها تنستر خليها إياه وأعطها ًبنطال
الخشب من لوح على وطرحني مني العنصر  تقدماالريح.

ورأكبي وبطني ورأسغي رأقبتي بها طوق أحزمة له
السفلي القسم رأفع تثبيتي من تأكد ولما رأجلي، ومشط

ووجدتني القائمة، كالزاوية فبات فجأة الخشب لوح من
الهواء في الرجلين مرفوعة والرعب الدهشة بين وأنا
الجوارأب إل يغطيهما يعد ولم عنهما الجلباب سقط وقد

تحريك على لي قدرأه ول الطويل، الشتوي والسروال
العنصر صاح وقاحة  . وبكلجسمي. مفاصل من أي

من ليست إنها قالت ؟ . أرأأيتسيدي.  انظريقول:
نفسها ومجهزة منهم أنها كيف انظر  . ولكنالخوان.

من أي دفع ! حاولت للبنطلون لها حاجة ول للفلقة

56



أن  . وقبلاستطعت. فما مفاصلي عن الجلدية القيود
للستر طلبا استقامته إلى الخشب لوح إعادة أحاول
وتقدما السقف، إلى به مثبت جنزير من علقوه قد كانوا

رأفيعة طويلة خيزرأانة وبيده اعتقلنا التي الدورأية رأئيس
؟ تحكي بدك ما  شوصريح: تهديد بلهجة وسألني

كان الوقت نفس  فيلحكيه. شيء أي لدي ليسقلت: 
مربع كهربائيا مولدا يجهز رأأسي فوق ثلجة الرائد

قربها وملقط بها يدارأ يد وله بالفيش موصول الشكل
ذاك هوى  . وفيمايدي. أصابع على فجأة وأطبقها مني

من شحنة هذا أطلق رأجلي بطن على بالخيزرأانة
يلتفت أن دون فقال بدني، في كالنارأ سرت الكهرباء

ما لكم : قلت صرخت ؟ تحكي بدك ما لسه  ههلصرختي:
كانت كم  أرأأيتببرود: . قال للحكي شيء عندي

ولو  حتىقلت:لدينا!  الموجود أخف هذه قوية؟ الكهرباء
 . أنتل. قال:أفعلها!  لم أنا بأشياء أعترف هل كان،

وتدلينا تأخذينا الن تقومي  . بدكعلينا. وتخبين تكذبين
فسنأخذك وإل ورأفاقه أخوك فيه يسكن الذي البيت على
وجهي من قربها بصورأة هنا ثلجة ! وأقبل تدمر إلى

 كيفقال:ل. قلت:  ؟ الشاب هذا تعرفين  هلوسألني:
رأفيق هذا  لكنقال:ل. قلت:  ؟ أخيك رأفاق تعرفين أل ؟

؟ تعرفينه  . ألرأجب. الكريم عبد  . هذاالحميم. أخيك
حيكت التي الرخيصة الوشاية لي تأكدت وقد بحزما قلت
صفراء ابتسامة ثلجة الرائد  تبسمأعرفه.  . لل. لي:

وعينه بعين، يديه بين أورأاق مجموعة من يقرأ وشرع
مع  منظمةالدباغ:  هبةوجهي: انفعالت بعتتا الخرى
وتعطي بيتا، لهم  . اشترتمعهم. وتتعامل الخوان
 .  صرختو. دمشق مساجد في قطب لسيد درأوسا

اللف: للمرة الكاذبة التهامات قائمة أسمع وأنا بانفعال
 دسعنه. تتحدث شيء أي أعرف  . لكذب. . كذب.
هذا ؟ تري  أليقول: وهو بوجهي الورأاق ثلجة الرائد

الذي  . هوالرجب. اعترافات من . . كله هنا مكتوب كله
ويعرف المائة في مائة الخوان من وهو بهذا، عنك تكلم
إلى  . عدتأيضا. تعرفينه أنك بدو ول شيء كل عنك
الدورأية رأئيس وصارأ جديد، من التعذيب  . وعادكل. قولة

عندما الخيزرأانة أصبحت حتى عزمه، بكل قدمي يضرب
عنصر وجاء كالصفير، بصوت الهواء تشق عليهما تهوي

عاد فيما الضرب، معه يشارأك وجعل ثانية بخيزرأانة آخر
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أصابعي يكوي وجعل رأأسي فوق فقبع ثلجة العزيز عبد
 .يوصف. أن من أشد اللم  كانجديد. من بالكهرباء

أستطيع أعد لم  . لكننيالله.  ياأصيح: البداية في وكنت
فقط برأسي ألوح فصرت صوتي، أخرج أن المر آخر
تقريبا دقائق عشر بعد  . ووجدتهمبشيء. أحس أعد ولم
الشتائم ومع فجأة، يتوقفون المتواصل الضرب من

تدمر!  إلىعبارأة: سمعي طرق البذيئة والعبارأات
عنصر وسحبني مفاصلي، عن القيود انفكت ما وسرعان

إلى ثانية والسللم الممرات عبر التعذيب غرفة من
قد ماجدة برفيقتي ففوجئت الباب، عند متوقفة سيارأة

لم ولكنني معا  أرأكباناآخر. عنصر بحراسة إليها سبقتني
بحركة السيارأة  . وانطلقتبشيء. معها أتحدث أن أجرؤ

من فسألني الخارأجي، الباب بلغت أن إلى مسرحية
أعصابي وكأن أحسست ؟ تحكي بدك ما  لسهجديد:

أي عندي  ماواحد: بصوت معي كلها تصيح المشدودة
أن تريدون  . هلبأحد. لي علقة ل . . أنا أحكيه شيء
ولم السيارأة، ! توقفت تريدون هل ؟ فقط عليكم أكذب
وأعادوني جديد، من المبنى إلى بنا عاد أن السائق يلبث
السئلة نفس  . وعادتالتعذيب. إلى أخرى مرة

اشتد والتعذيب الضرب لكن علي، تطرح والتهامات
أستطيع أعد لم حتى بتعذيبي المشارأكين عدد وزأاد أكثر،

والخيزرأانات المحصي عدد أو حولي من عدد أعرف أن
عصيا كلها الغرفة أرأى  . وبدأترأجلي. على تهوي التي

كالضفادع أسئلتهم كثرة من فيها  . والناسوخيزرأانات.
النهاية في أعد  . فلمغامض. واحد بصوت وتنق تنق

جديد من ثلجة الرائد صوت ! وأتاني أحد على أجيب
 . تدعيإليها.  . انظروامسلحة. إذا  . أنتها. يقول:
الخوان من ليست وهي منظمة أنها وتنفي البراءة

أكبر تهمة أن أيضا! أحسست مسلحة  . ولكنهاوحسب.
علقة ل  .أنال. بعصبية: فصرخت المرة هذه لي تلفق

رأفيقتك  ولكنقال: مسلحة. لست  . وأنابأحد. لي
 .تصدقها.  لقلت: عنك. ذلك قالت التي هي ماجدة

خوفها من ذلك قالت  . رأبماأمامي. ذلك لتقول أحضرها
 .تكذب. ل  . رأفيقتكل. قال: الضرب. من تنجو حتى
وأنت تعذبت، وما شيء كل عن  . تكلمتمنك. أصدق هي
 وتقدماتحكي. حتى ضربا تأكلي فستبقي تتكلمي لم إذا

على وضعها كهرباء بطارأية وبيده نحوي جديد من ثلجة
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قلت: ؟ تتكلمي ألن التهديد: بلهجة وقال مباشرة فمي
أو الكهرباء لي وضعت .مهماأحكيه. شيء عندي ما

على أكذب ولن أحكيه شيء عندي فما ضربا أطعمتني
وأعطها أنهضها  هيابضجر: ناصيف صاح  وهنانفسي.

بعدها. وسنرى معلومات من لديها ما لتكتب ورأقة
شيء بكل تتحدثي لم  إذايقول: مهددا نحوي والتفت

كالوحش منم الواحد عناصر لدينا أن فاعلمي المرة هذه
كيف الديرية لشواياا تعرفين  هلوأضاف: الباب. يسد

وسنرى عليك فسأدخلهم تعترفي لم إذا ؟ شكلهم يكون
 ).! بعدها

ًا قالت ـ3  :! المؤمن رأاحة  الموت:(1أيض
غير من مبللة نفسي فوجدت الريح بساط عن أنهضوني

فدلقوا التعذيب أثناء علي أغمي كأنما وكنت أشعر، أن
كالسكرى حولي فتّ تلأصحو. حتى ماء سطل علي

خلل من وأدرأكت الناس، من تقريبا خلت الغرفة فرأيت
ليل، أصبحت قد الدنيا أن رأأسي فوق كانت نافذة

في وأنا علي انقضت ثلث أو ساعتين أن فقدرأت
جاء توازأني استعادة أحاول أزأال ل أنا ! وبينا التعذيب

 .انظري. يقول: أمامي وجلس وقلم بورأقة العناصر أحد
مما أكثر فستطمسي وإل نفسك، فستساعدي حكيت إذا

 لقال: أحكيه. شيء أي عندي  ماله:  قلتطامسة. أنت
هنا يصل أحد  . ولشيء. عنده وما هنا إلى به يأتون أحد
شيء. أي لدي ليس أنا  ولكنله:  قلتمذنبا. كان إذا إل

عن عامة معلومات استمارأة  وأعطانيحرة.  أنتقال:
 .الخوان. بتنظيم علقتي عن ثم ومدارأسي درأاستي

ولم بها، فذهب للعنصر الورأقة وأعطيت أعرف بما أجبت
بادية الغضب وملمح بها يلوح ثلجة الرائد عاد أن يلبث
التي تلك أجوبة هذه  هلفي: يصرخ وهو وجهه على

والعبارأات الشتائم كل  . . واندلقتالـ. أخت يا بها أجبت
تنتظر كانت وكأنها لسانه من واحدة دفعة البذيئة

يقول: سمعته أطلقها عبارأة آخر وفى للفلت فرصتها
ورأفاقه أخوك فيه يسكن الذي البيت هذا تعرفين أنت

ذلك. تريدين ل لماذا أعرف أنا لكن الن عليه تدلينا وبدك
أن دون وسجل يهربوا حتى بالوقت تماطلي أن . تريدين

ولم وخرج معه التي الورأاق على الكلمات بعض عليه أرأد

).25ـ22( وحسب دقائق خمس 1
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لم  إذاوقال: عاد أن يلبث ولم خرج، اوقالو عاد أن يلبث
ل إليه نزلت إذا والقبو القبو، إلى فسننزلك تتكلمي
رأاحة  أحسن. . الموتله: قلت تموتي حتى منه تخرجي
!  المؤمن

بيتك يخرب عين وكل وقاحة بكل وتجيبينبغيظ:  قال
ترحمي أن في تفكري أل ؟ قتل من أكلت كم تحسي الم

لكنله:  العذاب.  قلت هذا من لتخلصي وتعترفي نفسك
ما لكم  . قلتبه. أعترف حتى شيء أي لدي ليس أنا

من بك خير ناصيف دخل اللحظة تلك  فيشيء: عندي
فابتدرأني ثلجة، للرائد جديد ذلك أقول وسمعني
تسبق البذيئة والشتائم وقال مرعبة ونظرة بتكشيرة

مباشرة.. الن. شيء بكل تعترفي الم إذا كلماته
التهديد:لكن هزني وقد صحت ثيابك من أعريك .فسوف

 اخلعيالمر: بلهجة  قالاحكيه. شيء عندي ما أنا
يغمر الحقيقي والخوف إليه ونظرت هنا وقفتجلبابك. 

سأخلعه أنا  تخلعيه؟ أن تريدين أل  قالمرة. لول قلبي
فما الجلباب أزأرأارأ يفك أن يريد يده فمد مني لك. وتقدما

الزأرأارأ كانت الجلباب ذلك تفصيلة   ففيشيئا. وجد
لينزع رأأسي إلى مدافعته أحاول وأنا يده فحول مخفية،
الحجاب تحت شعري من  . أمسكنييستطع. فلم حجابي

وبدأ منه أمسكني للخلف وملفوفا وقتها طويل وكان
ثم إليه، مني إرأادة غير من كله رأأسي فينجذب يشده
يرافق البذيئة الشتائم  .وسيلبالجدارأ. ويخبطه يعود
لن الحجاب نزع من ذلك رأغم يتمكن لم لكنه كله، ذلك

لبست عندما أكمامي في نزل قد كان الصلة غطاء
عن   وتقوليبي:  .فصاحالعتقال. ساعة فوقه الجلباب
ببدنك ملتصقة كلها وثيابك الخوان من لست أنك نفسك

آخر ومجهز ومخفية سرية أزأرأارأه والجلباب التصاقا
تجهيز! . 

أحدهم نادى منه الشتائم وسيل صمتي استمرارأ ومع
كانت  . ووقتهاضربي. ليجدد الخيزرأانة أو الكبل ليعطيه
لبس بإمكاني يعد ولم الضرب من تورأمتا قد قدماي
أنا ؟ الكلما تريدين لطلب:  ما يتناول وهو فقال الحذاء،
منه بعفوية فركضت ، ضربي ليبدأ وتقدما سأرأيك

أرأكض . . وبدأت ورأائي فركض الطاولة ورأاء والتجأت
ويصيح: بي ليمسك ورأائي يركض وهو حولها وأدورأ
رأوح فيك ولزأال والضرب التعذيب هذا كل بيتك يخرب

60



من  أمسكهاله: وقال الحاجب ونادى وتركضي لتنطي
فيه: ناصيف صاح وأمسكني العنصر تقدما فلما عندك
 .المنفردة. إلى  . خذهاوجهي. من تنقلع  . خذهاخذها.

التعذيب حفل أن أصدق ذلك. لم من أكثر أرأاها أن أرأيد ل
إل المنفردة إلى أذهب أن معنى ما أعي ولم انتهى قد

الغرفة خارأج وجذبني إلى حذائي العنصر دفع عندما
هذه نزول ثانية والممرات السللم عبر يقودني وجعل
كان أما ؟ تتكلمي لم لماذا  : لماذا؟يل يقول وهو المرة

. . أنظري بحالك رأأفت القل على كنت ؟ لك أفضل ذلك
وأكلت رأجلك وتورأمت يداك وازأرأقت وجهك انتفخ كيف
حذائك. تلبسي أن تستطيعين تعودي لم حتى الدنيا قتل

المر بي فاض وقد  وأضفتأحكيه. شيء عندي  ماقلت:
العافية يعطيهم ل  اللهلكلماتي: بال ألقي أعد ولم

لم مرسوما دورأا يؤدي كان وكأنما  . لكنهالظلما. هؤلء
عليهم كذبت أنك لو  لكنيقول: وأكمل لعبارأتي يلتفت

الذي أن وأعلم أكذب ل  أناقلت:حالك.   خلصت كنت
بدهاء: سألني واحدة. فنتيجته يكذب أو هنا يصدق
 . قلتيصدقونني. لم  لنهمقلت: ؟ ذلك عرفت وكيف

كذبت أنا إن سيفعلون فكيف يصدقوا فلم الحقيقة لهم
 .حسين. فوجدت أخيرا، القبو باب وصلنا قد ! كنا عليهم

الشاب تعذيب في قليل قبل يشارأك كان الذي العنصر
على فمه فتح وقد مظلم بوجه علينا يطل العلى في

فكأنها الوسط في مقلوعة سنا تكشف سخرية ابتسامة
يتلوى كبل وبيده  . استقبلنيخرب. بيت في نافذة
وهو فمه على الساخر الترحيب كلمات تلوت مثلما

!  نورأت  . واللهوسهل.  . أهلأهل. يقول:
الخمس الدرأجات وأنزلني كتفي من حسين أمسكني

إلى المعتم الممر عبر جديد من واقتادني أسفل، إلى
آخره، يبدو يكاد ل آخر ممر في منفردة زأنزانة ثاني

 . غرفتكمكانك. هذا الداخل إلى يشير وهو وقال
بالنفورأ ! أحسست هنية نومة الله شاء  . وانالعامرة.

متوترة أزأال ل وكنت المكان ووحشة الظلمة من
! أبدا أدخلها  . لوالله.  لوعي: بل فقلت جدا العصاب

تدخلي بدك  إيبغلظة: الزنزانة إلى يدفعني وهو قال
فلمحت الخرى الغرف أبواب إلى  التفترأأسك. بكسر

من بوجوههن يطللن معي السكن زأميلت صديقاتي
نحوهن فركضت عليها، وزأعوهن التي الزنازأين طاقات
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يقول: وهو بقوة  . فجذبنيفلنة. . فاطمة. أصيح: وأنا
في أو فندق في نفسك تظنين  . هلتعالي. . تعالي.
 )24 (رأقم الزنازأين آخر من سمعت ! وفجأة زأيارأة
فبدأت     أيضا     صوتي     سمعت     أنها     يبدو     التي     أمي     صوت
تتقوون     حريمات      هؤلء  وتصيح:     عال     بصوت     عليهم     تدعو

عمري     طول     أنا     ! والله     رأحمة     عندكم      . ما  ظلما.     يا     عليهن
الن     ذلك     أرأى     ولكنني     قلوبكم     في     رأحمة     ل     أنه     أسمع
مصدرأ باتجاه ثانية  . ورأكضتالمفاجأة.  بهرتني!     بعيني

 .بيتكم. يخرب الله ؟ هنا  أميبدورأي: أصيح وأنا الصوت
حول  . ولمريض. وأبي صغارأ إخوتي ؟ بها تفعلون ماذا

يقهقه وهو حسين  فنادانيقوة. ول لهم جميعا
أمك نريد نحن ؟ وإخوتك لبيك حاجتنا  ومابسخرية:

عاد ثم جميعا المنفردات نوافذ فأغلق ! وذهب فقط
على وأتكىء المقاومة أحاول وأنا المنفردة إلى يدفعني

الن تدخلي لم  إذامهددا: لي فقال الباب، زأاوية
 المكانقلت:ليدخلوك.  الفرع عناصر كل فسأحضر

 . هياستنورأينه. الن  أنتبسخرية: ! أجاب جدا معتم
زأاوية في الصفيح من بعلبتين فإذا  نظرتادخلي.
مرق مع برغل أو أرأزأ من خبيص فيها واحدة الزنزانة

 .الدجاج. قن مثل هذا  واللهله:  . قلتماء. الثانية وفي
عشاؤك  هذاقال:!  الحيوانات معاملة مثل والله وهذه
تملكني وقد  قلتفكليه. لتأكلي نفس لك كان ذاإ الليلة

له تعود ل إليكم يدخل الذي أن تعرفون  أنتمالغيظ:
السن في متقدما آخر عنصر حضر ! وهنا ليأكل نفس

 . تقدماالمستطاع. قدرأ بعد فيما معاملتي يحسن كان
وتوكلي ادخلي أختي يا  يلهمنخفض: بصوت وقال مني
منك. ليسخر الفرصا من مزيدا له تتركي ول الله على

 . ثممسمعي. يبلغ يزال ل أمي وصوت المنفردة فدخلت
العناصر قهقهات وسط غاب أن صوتها يلبث لم

الخمر رأائحة المكان وعمت وهذرأهم، وصياحهم
إ! فيما السنة رأأس بليلة احتفال المجون وصيحات

فازأدادت المكان ووحشة الظلمة وحدتي في لفتني
خاصة جلستي، أغير أن حتى أستطع ولم توترا أعصابي

الممكن من وكان التحقيق إلى بعدي ماجدة أخذوا وأنهم
تقول أن محتمل كان مثلما الساعة تلك في تعذب أنها

بعد ما إلى الحال هذا على  وبقيتشيء. أي عني
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إلى واقتادني العناصر أحد حضر حينما الليل، منتصف
 جديد). من التحقيق غرفة

بكيت لقد ووالله الله رأحمها أمها عن الدباغ هبة قالت ـ4
:والضراب أمي: (1القصة لهذه قراءتي عند
 . كنتجديد. تحقيق غير من علي الثاني اليوما ينته لم

مجمل أدرأكت قد السجن في مضت التي ساعاتي خلل
العذاب أشد قدومي أول في وتذوقت حولي، يدورأ ما

لم جديد من للتحقيق نادوني فلما التهديدات، وأبشع
وتوجيه السئلة نفس طرح ! أعادوا جديد ثمة هناك يكن

 .السلوب. ونفس الطريقة بنفس التهامات نفس
ولم نفسه، البرنامج استمر كامل أسبوع مدارأ وعلى
الضرب ! فمع الشيء بعض الضرب طريقة إل فيه يتغير

الدولب على يضعوني أن مرة أرأادوا والعصي بالخيزرأان
ذلك عن يعوض المحقق فصارأ مقاسي، على يكن فلم

جسدي، كل بذلك فطال واقفة، وأنا بالخيزرأانة بالضرب
في شيئا ولكن المعاناة، وآثارأ اللم بقع من وزأاد

فكانت المنفردة في ! أما يتغير لم الجابات أو السئلة
المفجعة  . والمشاهدهناك. مستمرة المتغيرات
السجناء استغاثات  كانتتتوقف: لم المحزنة والحوادث

يضبطه لمن الويل كل  . والويلنهارأا. أو ليل تكف تكاد ل
فإذا ميعاد، بل عليهم يمرون ! كانوا يصلي وهو العناصر
فأوسعوه أخرجوه يصلي الطاقة من أحدهم ضبطوا

البذيئة والشتائم بالله الكفر وأما رأحمة، بل وتعذيبا ضربا
لكنهم بينهم، فيما يتخاطبون عندما حتى ديدنهم فكانت

ذلك، على النساء نحن يضربوننا الحمد ولله يكونوا لم
في  وكنتمراقبتهم. تحت حتى الصلة من نتمكن وكنا
على بالضرب الشارأات بعض ماجدة أعطي الحيان بعض

من المكان خلو من تأكدنا وإذا وبينها، بيني الجدارأ
أن وأذكر الجدارأ، عبر وتكلمني أكلمها كنت العناصر
بسرعة فنهض الليل في نتحدث مرة بنا أحس عنصرا

يتكلم الذي هذا  . منصوتا. أسمع  أنايصيح: نحونا وأتى
قالت الشباب من أحد تعذيب في سببا تكون ل وحتى ؟

 معقالت: ؟ من  معبغضب: فسألها أنا. بثقة: ماجدة
بسلما. الحمد ولله الحادثة ومرت حراما؟  . أهوصديقتي.

إل بي للتصال فرصة تدخر تكن فلم والدتي وأما

).33ـ31( وحسب دقائق خمس 1
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كلما  كانتالكثير. ذلك كلفها ولو  . حتىواغتنمتها.
زأنزانتي عند "الخط" توقفت إلى تخرج أن أرأادت

لها يفتحوا حتى تتزحزح أن تريد ل بقفلها وتعلقت
من أحيانا ملوا فإذا كلمتين، ولو وتحدثني فتراني
شوفيها  هياوقالوا: الطاقة لها فتحوا ومدافعتها سحبها
الباب يفتحوا أن وتطلب  . فترفضكلمتين. بل ولكن

من الثاني اليوما في تلبث  ولمممنوع. فيقولوا: . لها.
أضربت أن دوننا من البنات بقية خروج وبعد اعتقالها

النوما عن وحتى الحماما إلى الخروج وعن الطعاما عن
عادل أبو حضر عندما إل بذلك أدرأ  . ولمتراني. حتى

ثانية مرة أمك التقيت  إذالي: يقول النوبة رأئيس
لجسدك إن لها  . قوليالدين. في درأوسا فأعطيها

تأكل. خليها الشريعة؟ في ذلك تدرأسي  . ألمحقا. عليك
 .الما. قلب يكون كيف تعرف وأنت أما  هيله: قلت

استمرارأها ومع الثاني اليوما  وفيمعها. والحق
فجاء وأرأاها، تراني أن لها بالسماح المر أتى بالضراب

بحديث يذكرني وهو زأنزانتها إلى وأخذني ثانية عادل أبو
 .قولياتفقنا.  مثلماإليها: يدفعني وهو وقال المس،

أن تريدين  ألقال: حرة. هي ؟ أقول  ماذاله:  . قلتلها.
 .أفعل. أن يمكن  ماذاقلت: ؟ إضرابها لتفك تساعدينا

إليها  فالتفتويساعدها. يعينها الله ؟ وضعها ترى أل
نظرها رأفعت تكن ولم ؟ ابنتك رأأيت  هلوسألها: بغيظ
فقال: ل. فقالت: . لتقهرهم. الوقت ذلك طوال إلي
ماذا تعرف : أنت ! قالت حيرتينا والله ؟ تريدين ماذا إذا

وهو جميعا منكم أحسن  . هوالله. يأذن . . وحتى أرأيد
! رأقابكم يقصف أن على قادرأ  . وهوالحاكمين. أحكم
الزنزانة ويقفل بغباء يضحك أن إل يفعله ما يجد فلم

كان إضرابها لكن جديد، من لزنزانتي أنا ويعيدني عليها
بعد ونقلنا معنا التحقيق بإنهاء للتعجيل سببا أعلم والله

ملننض المهجع، إلى المنفردة في قضيناها أياما ثمانية
 المعتقلت). النساء بقية إلى هناك

 .إفراج.:( 1والدتها فيها رأأت مرة آخر مبينًة وقالت ـ5
! تدمر إلى ولكن
في الشباب تحادث الحاجة كانت  . وبينمايوما. وذات

الجدارأ ورأاء من أتاها النبوب عبر المجاورأة الزنزانة

).46ـ45( المرجع نفس 1
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 فقالتحمويات. بيننا كان إن يسأل منهم سائل صوت
أيضا حماة من نحن خالتي  يالها:  . فقالنعم. له

الحمويات من أي لدى كانت فلو ، إفراج غدا وسنخرج
ونحن الطاقة شق في وضعوها اكتبوها لهاليهن رأسالة

ل بطريقة الخط إلى خروجنا أثناء الله بإذن سنسحبها
أن بعدها تبين . والذي لهم ونوصلها العناصر تشعر
اليوما في بالخروج وعدوا المساكين الشباب هؤلء
تدمر إلى الحقيقة في كان الخروج ولكن بالفعل التالي

بل أمي ورأاء يرسل بالمحقق الصباح عند ! وفوجئنا
تحدق عينيها ملء والدموع  . فتعودسبب. أو مقدمات

وهجمت عليها والخوف القلق  . فتملكنيوتبكي. في
أنهم  أخبرنيفقالت: . حدث. ماذا وأسألها أحضنها

 .كاذبا. لظنه ولكنني اليوما آخر فرع إلى سينقلونني
أن علينا  وقصتاليوما. سيطلقونني أنهم وأحس

نفسك  جهزيلها: يقول ابتدرأها استدعاها لما المحقق
قال: ؟  وابنتيفسألته: بسرعة. أغراضك وأحضري
يسلم حتى تخرج ولن صفوان أخيها عن رأهينة ستبقى
! وانسيها البنت هذه تلدي لم أنك فاعتبري  . أونفسه.
عنها ملبسها تخلع ذلك علينا تقص وهي أمي وجعلت

يسترها ما إل أبقت وما قطعة، بعد قطعة إياها وتعطينا
إن  . وسألتنايكفينا. ما لدينا ليس أنه لعلمها وحسب

عنه، خبر توصيل أو رأسالة إرأسال يريد منا أي كان
رأسالة وكتبت منيرة من قلما وأخذت ماجدة فسارأعت

سترتها، كم في أمي دستها المحارأما ورأق على لهلها
 .وخرجت. لها وندعو لنا وتدعو وتقبلنا تعانقنا وأخذت

أن العنصر تستحلف وهي السلم عند الباب تبلغ تكد ولم
ورأجاؤها الساخرة إجابته كانت خروجنا بموعد يخبرها

انفلتت حتى وحسرة ألما فيزيدنا مسامعنا يبلغ المتكررأ
وسألت الباب طاقة ففتحت رأاجعة، وقفلت يديه بين من

من بيت من جيراننا الشباب هؤلء  نسيتتقول: بسرعة
إليها وصل قد حسين كان حتى نخبرها نكد ولم ؟ كانوا

الكلما. في لها مغلظا وجذبها جلبابها ياقة من فأمسكها
حتى منها بأشد والعبارأة بأخرى الكلمة عليه ترد . وهي

).الله     رأحمها     فيها     أرأاها     مرة     آخر     وكانت . خرجت.

ًا حماد محمد يقول ـ6 :التعذيب حفل: (1تعذيبه بداية حاكي

ًا11حماد)  سليم (محمد 1 ).18ـ16( تدمر سجون في عام
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المزيد مني يسمع أن المكتب ورأاء القابع الرجل يشأ لم
ًا فهمت كما وأدرأك يبدو، كما بعد. ينضج لم المر أن لحق
من أحضرني الذي للعنصر يقول سمعته أن ألبث ولم
 كلمي: أنهي يدعني أن غير
يقر. خليه بأخته وكذا كذا هال.... اعمل خذه

الممر في وساقني مكاني من ذاك انتزعني ما وسرعان
على أزأال ل وأنا مجاورأة، غرفة إلى منه جئت الذي

ًا حالتي ًا عارأي ًا  ووجدتالعينين. مغطى مقيد قاسية أيدي
الخلف، من يدي عن القيد فترفع جديد من تتناولني

التي اليدي تعود ثم تقييدهما، وتعيد للماما وتجذبهما
الرأض، عن وسطي من فترفعني اتجاه كل من تمتد

لحظة  وفيللعلى. ساعدّي جذب أخرى أيد وتتولى
ًا فوجدتني الجميع، أفلتني واحدة ًا كالذبيحة مشبوح تمام

تحتهما ليس الهواء في تخبطان ورأجلي السقف، إلى
! التعذيب حفلت أولى . وبدأتشيء.

بحمد عافيتي وكانت الشباب، مقتبل في أيامها كنت
التعذيب ابتداء مع ناداني أحدهم أن حتى وافرة، الله

ًا  يقول: ساخر
ْنتول.  ؟ حديد ) بتلعب أنت ( أي . ِه
أعصابي لتمزق كافية كانت وحدها الشبح عملية لكن

َلدي، وتتلف أن  غيردقائق. عشر بعد الوعي وتفقدني َج
انطلقت ما فسرعان وحسب، كذلك كان ما المر

كأسياخ تجلدني والعصي الكبلت من مجموعة تتناوشني
تتخير الكهرباء لسعات أدرأي ل حيث من تبعتها النارأ،
رأحمة: بل فتصعقها الجسد في الحساسية مناطق أكثر
. فيالعورأة. . فيالشفتين. في ومرة مرة، النف في

فيه تتجمع مكان كل . فيالذن. شحمة . فيالعينين.
!  باللم الشعورأ ومواطن الحساس مراكز

ازأداد فكأنما المتفجر اللم شدة من بالصياح انفجرت
اللسعات حدة ! وازأدادت بذلك انتشاء الجلدون

!  شيء أي أحد يسألني أن غير من والصعقات
وهياجهم صياحهم اللم دوامة وسط أسمع كنت

ًا أبصر أن غير ومن حولي، المسعورأة كالكلب شيئ
ضربة كل ومع العشرة، قرابة كانوا رأبما أنهم أحسست

تزلزل بالله كفر وألفاظ جديدة شتيمة أذني تطرق كانت
فاق وقد وجدتني أن ألبث  ولموالرأضين. السماوات

عن أغيب الصياح على وحتى الحتمال على قدرأتي اللم
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ًا، الوعي زأنزانة في فأجدني متى أدرأي ل لصحو تمام
ًا الوجاع وتشتعل أطرافي اللم ينهش منفردة في نيران

 بدني). ثنيات من ثنية كل

ًا وقال ـ7 هؤلء لدى الريح بساط معنى يبين وهو أيض
:الريح بساط: (1الجلدين

بساط( على فكانت التعذيب من الخرى الحالة أما
من عليه المعتقل يشدون الخشب من لوح . وهو)الريح

السفل نصفه يرفعون ثم جلدية، بسيورأ أطرافه كل
فرصة أي تملكان تعودا ولم الساقان عليه ارأتصت الذي

على تهوي المعدنية النصال ذات الكبلت  وتبدأللتحرك.
لسعة كل مع وتترك شفقة، بل تنهشهما الرجلين بطن

المتفجرة، الجروح ثنيات في الحديد نصال من أجزاء لها
المتجمد الدما مع النصال هذه بقيت الضرب انتهى فإذا

اللم فيتضاعف وتتعفن، فتلتهب المفتوحة والجروح
فلم بالله والكفر الشتائم  وأماوالمعاناة. الوجاع وتشتد

من أنجو أكن  ولمالتعذيب. أنواع كل مع تتوقف تكن
لستيقظ علي، يغمى عندما إل الدامية الحفلت هذه
ً الوصال ممزق البدن عارأي الزنزانة في وأنا مبلل

وألملم أنفاسي ألتقط أكاد  ولالبرد. شدة من أرأتجف
َلدي بقايا وتعود أخرى، مرة التعذيب موعد يحين حتى َج

ْبلت َك الحديد ملقط وتنقض جديد، من لحمي تنهش ال
جسدي من الحساسية بالغة متفرقة أماكن على

بالكهرباء. لتصعقني
كانوا فقد كبير أمر لدينا العورأة أن يعرفون كانوا ولنهم

والعصي الكبل بطرف بسوآتنا بالعبث إهانتنا يتعمدون
على الكهرباء بملقط الطباق أو التعذيب، أثناء

في ذلك وكان فيها، الكهرباء صعقات وإطلق المحاشم
ما ذلك أن ويبدو علي، العذاب أنواع أشد من الحقيقة

 الوجود). عن وأغيب بسببه الوعي وقتذاك أفقد كنت

ًا حماد سليم محمد قال ـ8 في كانوا معتقل مائة أن مبين
القمل: (2يقول العادية الغرف حجم حجمها واحدة غرفة

   :! والجرذان

ًا11حماد)  سليم (محمد 1 ).20ـ19( تدمر سجون في عام
ًا11حماد)  سليم (محمد 2 ).29ـ28( تدمر سجون في عام
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هذه في ونحن أننا المبكيات المضحكات من كان ولقد
ًا قضاء كان والمعاناة والضيق الجوع من الحالة محتم
ًا والمقاما الطعاما نشارأك أن علينا مخلوقات من ضيوف
!  حدود بل مباح حق الضيافة كرما أن تؤمن أخرى
من أكبر كان واحدها أن أقسم والتي الجرذان، كانت
الذي المساجين طعاما على تربت مبالغة، بل القط

! هذه القمامة في يرمونه ثم عنا السجانون يحتجزه
قنوات خلل من المهاجع بين تتنقل كانت الجرذان
المروحة فتحة فوق عبورأها وأثناء غادية، رأائحة التهوية

ًا تقدما أن من أعجز كانت التي الموبوء، الجو لهذا شيئ
المهجع فيصاب علينا، أو بيننا فيسقط يزلق بعضها كان
ًا الناس ويتراكض الذعر، بهستيريا كله ً يمين وشمال

المرعب. المخلوق هذا عضة من ينجوا أن يريدون
الغارأة تنتهي . ولالصياح. . ويعلوالخلق. ويتدافع
أو أرأبعة أرأجل نهش وقد إل القداما تحت الجرذ ويموت
 منا. خمسة

بعض وبسبب المعتقلين، وتزاحم المهجع احتشاد ومع
نظيفة غير أو موبوءة مواطن من القادمين السجناء
وانتشر السل، مرض أعرض فينا تتفشى بدأت بالصل،

بعضنا أصاب قد الول البلء كان  وإذاالقمل. بيننا فيما
ًا يوفر لم القمل فإن الوباء، صفة يأخذ ولم وقتذاك أحد

ًا، بيننا من وأمتعتنا وملبسنا رأؤوسنا في وانتشر أبد
الناس أكثر أنا  وكنتلتفاديه. سبيل من يعد لم حتى

ًا  وكانقملوا. الذين ًا منظر ًا اعتيادي ًا ونشاط مشترك
القمل ونتابع ملبسنا نخلع أن يوما كل المهجع لسكان

أو للحد متاح وحيد كإجراء بأصابعنا فنفقأه فيها
 ).! انتشارأه من التخفيف

تدمر سجن إلى وصولهم ليلة الحامد محمد يقص ـ9
 :! جهل أبو:( 1لقوها التي الستقبال وكيفية

ً يكن لم نمضي، أين إلى نتكهن أن البداية في علينا سهل
ًا يكن ولم أو الرأاء نتبادل أن الوقت نفس في لنا ممكن
علينا طال الذي الوقت لكن شفة، ببنت ننبس أن

عليها تحافظ السيارأة أخذت التي المنتظمة والسرعة
بعيد، مكان إلى نتجه العاصمة خارأج الن أننا إلينا أوحت

غير. ل تدمر يكون أن المرة هذه رأجحنا أن نلبث لم

ًا11حماد)  سليم (محمد 1 ).42ـ37( تدمر سجون في عام
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وسكن بنا السيارأة توقفت المطاف نهاية وفي وبالفعل
المر وأتانا علينا الحديدي الباب وفتح محركها، هدير

بالنزول.
السيارأة من نزلت أن فورأ بدني في القشعريرة سرت

نلبث  ولمالفجر. قبيل الصحراوي البرد قرصة ولسعتني
عن الطماشات يرفعون بنا أتوا الذين العناصر وجدنا أن

في بها ويرموا وأرأجلنا أيدينا من القيود ويفكون أعيننا
الحالك الظلما  وبرغمهناك. الفرع عهدة لنها السيارأة

أفراد لنرى كافية كانت علينا تسلطت التي النوارأ أن إل
عناصر مع ويجرون بنا يحيطون العسكرية الشرطة

ثم من ولنعلم والتسليم، الستلما إجراءات المخبرات
لكل . وأنهوصلناه. الذي ذاك عسكري سجن أنه

!  رأيب ل تدمر سجن اجتمعت التي المعطيات
هجم حينما معدودات ثوان من لكثر بنا المر يطل لم

من كل يجذبون وبدأوا علينا العسكرية الشرطة عناصر
فورأه من نفسه يجد رأكلة فيركلونه منا القيد من تحررأ
يجذبه آخر شرطي جانبه على ينتظره صغير، باب على
الباب. ليلج ثانية مرة ويركله الحظ تعس كخروف بيديه

شرطي لطمة استقبلتني حتى دلفُت أن وما وهناك
الخوة وصول  وتتابعالجدارأ. إلى وجهي حولت ثالث

اكتمل إذا حتى الطريقة، بنفس الجدارأ إلى الخرين
كلنا الجدارأ إلى ووجوهنا أحسسنا الدفعة وانتهت عددنا

ًا أن ًا شخص الجراء وفق أحدهم  ونادىحضر. قد مهم
 المساعد. سيدي  حاضرالمتبع: العسكري

أحمد السجن مساعد صوت ظهورأنا ورأاء من وانطلق
ًا علمنا كما كيساني سماه كما جهل أبو أو لحق

وأجدادنا آباءنا يلعن مقدمات غير من . انطلقالسجناء.
َيْفُجُر ًا . كانوديننا. وأعراضنا أمهاتنا بحق و ًا مضحك مبكي

 يقول: البرياء دماء في الوالغ المجرما هذا ينادينا أن
!! الصهيونية عملء . يا). خونة ( أي َخَون يا

المكشوفة جلودنا تسلخ إنذارأ غير من السياط وانطلقت
 لكنالعذاب. عليه ضاعفوا تأوه أو واحدنا صاح فإذا لهم،
أصول نتلقى أن قبل من لتبدأ كانت ما التعارأف حفلة

أبي صيحة سمعي طرق أن ألبث ! ولم السائد التيكيت
 عساكره: ينادي هذا جهل

 الجينز. أبو العرصا هذا أحضروا
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ًا، جينز بنطال ألبس اعتقالي وقت وكنت فكأنما قدرأ
 وجذبتنيمهمته. أداء على تساعده علما نقطة وجده

المساعد، سيادة أماما ورأمتني الحديد كملقط اليدي
بي صاح الخبر أستطلع أن أرأيد إليه عيني رأفعت فلما
صوته: ملء

 ول. عينيك غمض
ًا فبطحوني علي الشرطة عناصر وهجم يركلونني أرأض

العاصفة هذه وسط  وأتتنياتجاه. كل من ويجلدونني
! منها خرج والله الشررأ رأأيت عيني على كرباج لسعة

ًا وأدرأكت درأس مجرد كان أصابني الذي هذا أن لحق
تدمر سجن في هنا ! فالقوانين وحسب لنا تعليمي

 وإذابدمشق. المخابرات أقبية في غيرها العسكري
معصوبة عيوننا تبقى أن هناك تقتضي التعليمات كانت

ًا نرى ل حتى الدواما على مطمشة أو المحققين من أحد
وأن عيوننا نكشف أن علينا توجب هنا فإنها الجلدين،

على نزلت ! ولو منهم أحد أي رأؤية عن ذلك رأغم نمتنع
فالواجب السياط لحمه قطعت أو الرأض كبلت واحدنا
! العينين مغمض يبقى أن عليه المحتم
وأتاني جهل، أبي من بإشارأة فجأة الضرب وتوقف

 القبيح: صوته
 عينيك. وغمض ول بالرأض سكأرأ

أدرأك  فلمازأمن. من لبرهة رأعيب سكون المكان وساد
 جديد: من صاح كلها المجموعة وصل الول الدرأس أن

 ول. سيدي حاضر قل
 حاضرمغمضتان: وعيناي الرأض في ورأأسي قلت

 سيدي.
 ؟ عرصا ول عامل أنت عملية  كمقال:
 سيدي. عملية  ولقلت:
 ؟ . بتكذبعرصا.  ولأشتمه: الذي أنا وكأنني قال

أتلوى  وجعلتجديد. من علي والسياط الكبلت وانهالت
 والخوةالمفر. أين أدرأي ل كالذبيحة الرأض على

من الشرطة وعواء وصياحي الجدارأ إلى كلهم وجوههم
 ولمقلوبهم. ويفري أعصابهم يفتت وحولي حولهم

 جديد: من جهل أبو ونادى تحول أن الدورأ يلبث
لبرة. اطلعواخونه)  (أي َخَون يا هون من واحد واحد
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أخرى باحة إلى جديد من والكرابيج اللطمات وساقتنا
أمامها خمسة خمسة أجلسونا الذاتية، غرفة تتصدرأها

ًا يدخلوننا وبدأوا خلفنا والشرطة إليها، الخر تلو واحد
ويلسعون بأيديهم رأؤوسنا يصفعون أو بأرأجلهم يركلوننا
شتمنا عن يكفون ل وهم والكبلت بالكرابيج ظهورأنا
وتهديدنا: وتوعدنا

.ويلكم. يا تخلصو بس . هلقَخَون. يا بنفرجيكم هلق
الموت . واللهوأخواتكم. .. بأمهاتكملنعمل. والله

.يا. مصيركم
قتل اعتادوا فلقد ذلك، في كاذبون الزبانية يكن ولم

وعدهم  ووفواتعد. ل مرات ذلك وفعلوا بأنفسهم الناس
نفس من الخوة أرأواح من وأزأهقوا المستقبل في

ًا الدفعة !  الحياة على منهم بقي من فاق رأبما عدد
! التعليم

علينا أطبقت التي والبرودة بعد، طلع قد الفجر يكن لم
التي الخفيفة الصيفية ملبسنا في ونحن اتجاه كل من

أجلسونا الذي السمنت برودة عليها زأادت بها اعتقلنا
دورأي حان  فلماتلك. الذاتية غرفة نلج أن ننتظر فوقه

دخلت أصابتني التي السياط رأغم أتجمد كدت وقد
وسني اسمي عن كالعادة يسألونني فوجدتهم
من العاشر في اليوما أننا ذلك أثناء . وعلمتوعنواني.

ثارأت الجنسية أرأدني أنني علموا  فلما.1981 عاما شباط
ًا علي وانهالوا أوداجهم وانتفضت ثائرتهم ًا ضرب ولكم
ًا غضبة أنها ذلك معنى يكن  ولماللفاظ. بأقذع وشتم
ًا لنا تبين  فلقدوحسب. ساعة الذي الشخص أن لحق
في استقباله ساعة النوع هذا من خاصة معاملة يلقى

ّلم( فقد الذاتية قد الشرطة أن  معناه)التعليم(. و)تع
بالتالي عليه محتم . وأنهما. لسبب غيره عن ميزوه
 غيرالقريب. الجل في أو العاجل . فيمحالة. ل الهلك

النوبة تغيرت أن وحدث ولطف، قدرأ سبحانه الله أن
مجموعة . وذهبتالثناء. تلك في استقبلتنا التي

ّلمتني كانت التي الشرطة آخرون وحضر وقتذاك ع
موت من الله . فأنجانيعني. الملحظة هذه فاتتهم
!  محقق

:! قصاصا
عهدة من جزء الن وصرنا التسجيل، إجراءات وانتهت

ًا، تدمر الستقبال مراسيم نتلقى أن وعلينا رأسمي
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يكن لم أنه تبين سبق الذي هذا . فكلالن. الرسمي
! الحساب ضمن
كبير باب أماما بنا فإذا الذاتية، خارأج الحزين موكبنا تجمع
فهالني أعله إلى عيني من لمحة . أخذتنيالغول. كفم

ًا تعالى الله قول أقرأ أن في ( ولكم هناك مخطوط
النظاما شعارأات ) تحوطه اللباب أولي يا حياة القصاصا
 ! ) خالدة رأسالة  ذاتواحدة. عربية أمة( المعروفة

! السلما ورأاءنا الدنيا على نقرأ ونحن الباب دخلنا
التي المهاجع تحيطها إسمنتية باحة في أنفسنا ووجدنا
ِلمين جدرأانها على نصطف أن أمرونا رأجال للوحوش ُمْس

َية أن الزبانية يلبث ! ولم بالختيارأ ظهورأنا كلهم الَسِر
إل ثيابه من فيعرونه الخر تلو منا الواحد يسحبون بدأوا

 وفيالحتياط. باب من أخرى مرة ويفتشونه الشورأت،
المتجهين الخوة الشرطة من قسم يتولى الذي الوقت

الصياح يعلو وبينما والركلت، والجلد بالضرب الجدارأ إلى
اليدي تجذب مغيث، ول الستغاثة أصوات وترتفع

ًا وبات ثيابه من تجرد الذي الخ القاسية تدفعه أو جاهز
في الدولب ليكون الرأض، على ويقع توازأنه فيختل

جانبيه على العسكرية الشرطة من واثنان استقباله
واحدنا . ويفقدالهواء. في الرجلن  فترتفعفيه. ينزلنه
ولزيادة الجلدين  لكنالتحرك. على ذاك إذ القدرأة

الرجلين يربطان التقان من مزيد وتحقيق الحتياط
قيد للتحرك لهما فرصة أية تعدما الحديد من بجنزير
أنملة.
. فإشارأةعد. غير ومن رأحمة غير من الضرب ويبدأ

الرجل بطن تتفتح أن أولئك الوحوش لدى النتهاء
الرجلين عن القيد فكوا ذلك تم  فإذاالدماء. منها وتسيل

كفيه يفتح أن وأمروه الدولب من المعتقل وأخرجوا
من سياط الراحات على  وتنهالأخرى. هدية ليتلقى

مروحة حزاما من صنعت أنها سمعنا العريض الجلد
قبل من حل الذي مثل باليدي حل إذا ! حتى الدبابات
أمروا يسيل الن الدما أن الجلدون وتأكد بالرأجل
لسماع بحاجة المسكين يكون  ولبالنبطاح. ضحيتهم

َتٍه منهارأ لنه المر ْن له حول ل الرأض فيستقبل بذاته، وُم
ظهره الن تأكل والعصي السياط به . وتلحققوة. ول

أن قبل جلدة مائتا . ورأبمامائة.. خمسون. وجنبيه:
 الزبانية. يتوقف
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ظهر فوق أحدهم فيقفز الخيرة، مرحلته الحفل ويدخل
كلهما . ويأخذصدرأه. ويعلو فيقلبه ثان ويلحقه الضحية

العسكرية نعالهما به ويمسحان ويركلنه يعفسانه
الجلد بقايا وتتهتك الضلوع تتكسر . حتىالغليظة.
كلها، الدفعة على مرت قد الدائرة  وتكونالسليم.
ًا الخوة دماء وسالت ًا منهم واحد كل ونال جميع نصيب

َد  ولكمموصوف. غير العذاب من حفل في ُفِق
أحد. يأبه أن غير من وماتوا إخوة من ذاك الستقبال

ًا خرج من الجحيم هذا من خرج ولكم صاحب أو كسير
ًا إل الزبانية ذلك يزيد أن غير من عاهة ًا). سرورأ وغرورأ

ًا وقال ـ10 ًا أيض تدمر سجن في اليومي البرنامج شارأح
لدى المسلمون بها يمر التي المأساة عظم ترى لكي

علماء وللسف الجلدين والمرتدين الطواغيت هؤلء
والله يجري عما تامة غفلة في ودعاتهم المسلمين
كاللزأمة: يتكررأ اليومي البرنامج: (1لويق المستعان
والبطانيات العوازأل فنضب السادسة، في نستيقظ

الباب يفتح أن يلبث . ولواجمين. صامتين فوقها ونقبع
ًا فننتفض  وتخرجالستعداد. حالة في ونقف جميع
يعتبرونها التي الطعاما حفنة لستلما منا مجموعة
ًا. الفطورأ رأكن في نجمعها أو شهية، بل  فنزدرأدهامجازأ
الواحد على مرت  ورأبماأحد. يقربها أن غير من الحماما

الطعاما من يمس ل وهو والخمس والوجبتان الوجبة منا
ًا. الشهية قلة من إلى المهجع رأئيس اضطر  ولكمشيئ

ًا لن الحماما في الطعاما رأمي أن خشية يأكله لم أحد
!  عنه بغنى نحن ما فننال ذلك الشرطة يكتشف

التفقد. وقت حان مشاكل غير من الفطورأ انتهى فإذا
كل  ويناللزأما. تعذيب لساعة الله حسبنا ونأخذ فنستعد

مترقبين جلستنا إلى . ونعودالمقدورأ. نصيبه منا
هذه للتنفس علينا ينادوا أن الشرطة يلبث  ولحذرأين.
مغمضي الرؤوس مطرقي الساحة إلى  فنخرجالمرة.

وسطه من أمامه الذي أخاه واحدنا . يمسكالعيون.
فتقودنا والعصي الكبلت . لتتلقاناكالعمى. ويتبعه

نجري مسعورأ كقطيع  وترانايشاؤون. حيث إلى بالكراه
أنى تلحقنا والضربات والكبلت والكرابيج الساحة حول

فوقه وتكوما البقية به تعثر وقع أو أحدنا زأّل  فإذااتجهنا.

ًا11حماد)  سليم (محمد 1 ).50ـ48( تدمر سجون في عام
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الضرب لزيادة الشرطة فرصة . فتزدادالمتساقطون.
الستغاثة، وأصوات الصياح  ويعلوالعذاب. ومضاعفة

 البذيئة. والشتائم الكفر عبارأات عليها فتعلو
ْبلت وقادتنا التنفس وقت انتهى فإذا َك المهجع صوب ال
 فمائةدامية. أخرى ملحمة الباب على تكون جديد، من

هذا فتحة إل أمامهم ليست البؤساء هؤلء من ونيف
يستطيعون فل مغمضة  عيونهممنها. لينفذوا الباب

والهراوات والسياط أقدامهم، موطىء مشاهدة
الكتاف  فتنحشروصوب. حدب كل من تلحقهم

ويشج القداما، تحت يسقط من ويسقط والرؤوس،
التنفس حفلة تنتهي  فلالحديدية. الباب بعارأضة البعض

وأصيب سلم، ممن أكثر بيننا من دمي وقد إل تلك
 نجا. من أضعاف

!    ومناما طعاما
ونتأوه بصمت، جراحنا لنلعق المهجع إلى نعود كنا وهكذا
بعد الغداء موعد . ويحينوالعبرات. الحسرات تخنقنا
إذا  ونحصيالعشاء. ثم من يأتي أن يلبث . ولحين.
فل الطعاما من اليوما مدارأ على نلناه الذي نصيبنا قدرأنا
صمونتان صغير: طفل رأمق يسد لن يكفي نراه

على شاي  ورأشفةالثلث. للوجبات جافتان صغيرتان
ل حلوة أو مربى لحسة أو زأيتون حبات بضع مع الفطورأ

لكي يكفي يكاد ل للغداء أحمر  ومرقواحدة. ملعقة تملؤ
الحمص حبات  وبعضفيه. فتتناها التي الصمونة يبلل

.للعشاء. المسلوقة البطاطس من أجزاء أو المسلوق
ْبِدَل ! ولربما وحسب ُت أو مرات، بالبطاطس البيض اس
الكمية قلة  لكنالمسلوق. بالحمص العدس شورأبة
أن من أكثر بالجوع الشعورأ فينا تثير كانت النوعية وسوء
لم حضر إذا البيض من ! فنصيبنا الشبع إلى حاجتنا تلبي
الرأزأ  ومنأشخاصا. لستة الواحدة البيضة يتجاوزأ يكن

رأأس من أقل اللحم  ومنللشخص. واحدة صغيرة ملعقة
ًا أحضروا  وإذاالمناسبات. في العصفورأ نصيب كان دجاج

مائة من أكثر مقابل دجاجات ست أو خمس كله المهجع
ًا الطعاما نعتبر بتنا أننا ! حتى فم ًا نوع العذاب من إضافي

ًا ! وصارأ إل ليس البرتقال قشر نأكل أن بيننا اعتيادي
في الفضلت من نرمي ول والبطيخ البيض وقشر

ًا. القمامة موعد ويحل ينتهي، وأن بد ل النهارأ  ولكنشيئ
صاحبه على يحرما الذي النوما لكنه السادسة، في النوما
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ليل يطفؤ ل المهجع داخل ! فالضوء فيه بالنوما يتنعم أن
 ولوباستمرارأ. يراقبوننا السطح على والشرطة نهارأ،
بيننا من حركة حس أو همس صوت سمعهم إلى نمى

ّلموا في العذاب من نصيبه فكان الفورأ على صاحبها ع
!  يسر ل ما الصباح

ًا الظرف هذا وسط الصلة كانت ولقد التهلكة من نوع
وانهالوا المهجع رأئيس الشرطة أخرج ولكم بالطبع،

ًا عليه المساجين من عنده يصلي عمن يسألونه ضرب
 كليوما. أول من إيماء نصلي كنا  ولذلكعليه. ليدلهم
التي النعمة  لكنسجود. أو رأكوع غير من وحده بسّره

من يكن  فلمالحماما. في كانت المهجع ذلك في وجدناها
نتوضأ كنا ولذلك تكشفه، شراقة للحماما الله رأحمة

ونصلي تحتها فنستلقي بطانياتنا إلى وننسحب آمنين،
 وهدوء). بسكون ينئموم

من كانت التي العدامات عن حماد محمد يقول ـ11
مضى قد .. وكان يوما وذات: (1المسلمين ضد النصيريين

الشرطة علينا دخل أسابيع بضعة العداما حادث على
ينادون عهدناهم قد نكن ولم بعينها، أسماء عن وسألوا

ًا ًا  لكنقبل. من باسمه أحد يكن لم السماء هذه من أي
ًا ثمة أن . فأحسسنامرة. بعد مرة المر  وتكررأبيننا. شيئ
ًا دخل حينما جديد، يوما صبيحة كان . حتىيدورأ. مريب

المرة هذه مهجعنا من أسماء مجموعة ونادوا الحرس
ًا عشر الخمسة قرابة  وكانوامعهم. وقادوهم شخص

 حمص. من كلهم
الشرطة أحضر ساعات ست أو خمس حوالي ومضت
ًا والغداء الفطورأ خللها غير من علينا الباب وأغلقوا مع
كنتم أين وسألناهم الخوة عاد . فلماتنفس. أو تفقد
ًا. جد أنها ساعتها  فتيقناالمحكمة. في قالوا  وعلمناإذ
ًا أن منهم  وسرعانأكثرهم. على بالعداما صدرأت أحكام

تغير قد بالعداما عليهم المحكوما الخوة وجدنا ما
ًا الدنيا شؤون كل عن . وانصرفواحالهم. ًا. انصراف .تام

أنفسهم يهيئون بكلياتهم سبحانه الله إلى وتوجهوا
هذه أهل من يكن لم أحدهم كأن حتى العالمين رأب للقاء
ًا. الدنيا ِلَب حتى بعدها شهران ينقض  ولمأبد هؤلء ُط

إن الجنان أهل من كوكبة أول . فكانتللعداما. الخوة

ًا11حماد)  سليم (محمد 1 ).64ـ63( تدمر سجون في عام
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أن تعالى الله . سائلينمهجعنا. من نودعهم الله شاء
عليين. أعلى في ويجعلهم ويتقبلهم لهم ينتقم
ًا الله بلقاء مرحب
أسماء وقرؤوا المرير اليوما ذلك صبيحة الشرطة دخل

وتهيئة المشانق نصب إجراءات كانت فيما المطلوبين
مباشرة. مهجعنا أماما الباحة في تتم العداما مراسم
ًا أن لنا مفاجأة وكانت قد كانوا أسماؤهم تليت ممن عدد
أنهم كالخرين يبلغونهم ولم وقتها المحكمة إلى خرجوا
وأيقنوا أسماءهم الخوة سمع  فلمابالعداما. حكموا

ًا ومدوا فتوضئوا الحماما إلى تراكضوا المصير هناك شيئ
ًا عليه وصلوا على ل نحن علينا خشية الشرطة من تخفي

الذين غير كأنهم عشرة من أكثر الركب  وخرجأنفسهم.
. مشرقيالنفوس. . مطمئنيالياما. هذه كل عرفنا

رأاضين الله على جوارأحهم بكل . مقبلينالقسمات.
ًا يعانق أن بعضنا  واستطاعبقضائه. . وخرجمنهم. عدد
أسماء من أذكر زألت  لوداع. كلمة غير من حتى الخرون

الدباغ، الغني وعبد الصغير، حسن الخوة الدفعة تلك
الساعة كأنه أذكر زألت  ولحمص. من وكلهم كالو وبساما

ًا اليوما ذلك صباح استيقظ بساما الخ أن كيف وقال مبكر
ًا. اليوما  رأأيتحوله: لخوة ًاسألوه: منام شاء إن  خير
في تعالى الله قول : رأأيت قال ؟ رأأيت . ماذاالله.

وجنة رأبكم من مغفرة إلى ( وسارأعوا الكريم القرآن
يلبث ) . ولم للمتقين أعدت والرأض السماوات عرضها

فأحسسنا أقل، أو ساعة بعد الله رأحمه للعداما نودي أن
وأنزله له وغفر وتقبله منامه له حقق سبحانه الله أن

 الله). شاء إن الجنان

الشهداء أرأجوحة: (1حماد يقول ـ12
إلى المر أول الخوة . وساقواالباب. الجلوزأة وأقفل
بعد من الورأشة. وعلمنا يسمى الباحة أقصى في مهجع

السماء من ليتأكد بنفسه يأتي الخطيب سليمان أن
أو معه ويأتي الحكم، ديباجة عليهم ويتلو والشخاصا

صوت من بقدومه نحس كنا الذي السجن مدير يتبعه
 قائلً: المعتادة بالزأمة يقدمه المساعد

للتفتيش جاهزة  الباحةد.. استع......رأح......إست
 العقيد. سيدي أو اللواء سيدي
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إلى الخوة بسوق الشرطة يبدأ الجراء هذا وبعد
ًا. المشانق إلى فورأي من هرعت ذلك بدأ  وعندماتباع

منصوبة المشانق فرأيت مهجعنا باب في صغير شق
حافة على باتوا وقد الن . والخوةالباحة. امتداد على

أحدهم . ويساقويهللون. صوتهم بأعلى يكبرون الردى
المشنقة إلى اليدين مكبل العينين مغمض الخر بعد

حبل منها . يتدلىالثلث. قوائمها على انتصبت التي
هذه في . يخالفالبلستيكية. الغسيل كحبال

يفترض التي الشروط أبسط الوضعية وتلك المواصفات
! للمجرمين المخصصة العداما مشنقة في تتوفر أن

يدرأي أن دون المشنقة أماما بالجثو الخ يؤمر ذلك ورأغم
اليعازأ ينتظران البلدية من اثنان جانبيه وعن أمامه، ماذا
أشارأ  فإذاالخ. مقابل في يقف الذي الشرطي من

. ثمالسجين. رأقبة به فطوقا المشنقة حبل تناول إليهما
يلبث  ولالمشنقة. بقائمة فأمسكا الورأاء إلى تأخرا

البلدية . فيشدالخير. اليعازأ يصدرأ أن الشرطي
الهواء في الخ . فيرتفعالمشنقة. . وتنتصبالخشبة.

خلل رأوحه وتزهق الخيرة شهقته . ويشهقعين. بلمحة
استمرارأ احتمال على تدل حركة منه بدت  فإذالحظات.

وتعلقا الخ فجذبا ثانية البلدية عنصرا تقدما فيه الحياة
 مدى. أبعد إلى رأقبته على الحبل إطباق يشتد حتى به

النبض، فيجس يتقدما أن العلي يونس الطبيب يلبث ول
ويفك وضعها، إلى المشنقة . فتعادالوفاة. من ويتأكد
ًا القتلة به . ويرميالشهيد. رأقبة عن الحبل بدما جانب
إذا  حتىللعداما. التالي الخ الشرطة يعد فيما بارأد،

دخلت الجثث، وتكومت الجريمة ونفذت العدد اكتمل
أجساد فحملوا البلدية وتقدما عسكرية، شاحنة الساحة
ًا الخوة إلى . لتمضيفيها. وقذفوهم الخر بعد واحد

الدفعة هذه  وفيالله. إل أحد بمصيرهم يعرف ل حيث
ًا خمسين من أكثر أن قدرأت . نحتسبهمنحبهم. قضوا أخ

 الله. شاء إن البرارأ الشهداء عداد في
العزاء
كربتنا في نحن وبقينا الله، لقاء إلى الخوة غادرأ

على وكأن والناس خانقة، الكآبة من حالة تلفنا ووحشتنا
نطلقها الحرى العبرات إل لنا . ليسالطير. رأؤوسهم

77



ًا نرسله الله إلى وألم.. والتضرع بصمت ًا خافت مرتعش
 الزفرات. مع

نأكل كنا الذين . فهؤلءشتى. خواطر في منا كل وغاصا
برهة. قبل الفجر وإياهم . ونصليخلت. ليلة قبل معهم
.الله. كتاب حفظ على سباق في وإياهم كنا الذين هؤلء
بات قد واحدهم كان  ورأبمالنا. يسمعوا أو منهم نسمع
وجهه من له ابتسامة آخر أرأسل أو بجانبنا، الخيرة ليلته

عن العلقة بيننا نمت الذين  هؤلءوتركنا. وغادرأ الطلق
.وأقساها. الظروف أحلك في قبل من معرفة سابق غير

ومواجهة العذاب تلقي على نتناوب ثلثة أو شهرين
ًا. الهول وألصق إخوة من أكثر الياما قصر على . فكنامع

ًا  هؤلءأشقاء. من يعودوا ولن بيننا من خرجوا جميع
ًا.  الدين. يوما إلى نلقاهم ولن الدنيا  وغادرأواأبد

ًا، ذواتنا إلى الخواطر وترتد شريط نسترجع ونبدأ سريع
.البريئة. طفولتنا  منأحياء. نزال ل الذين نحن حياتنا

يد اقتطفته حتى فينا يزهر بدأ أن ما الذي شبابنا إلى
إلى ذواتنا في الحوارأ  ويتجهإنذارأ. ما غير من الظلمة

هي ها والمشانق ذاك مستقبل . وأيالتي. المستقبل
الشفقة مشاعر فينا ! وتختلط بعد حبالها ُتَحّل لم

نجد  ولبالرجاء. . والحباطبالخوف. . واللوعةبالشوق.
جراحنا ونواسي أنفسنا به نعزي ما المطاف خاتمة في

الرحمن إلى اللتجاء إل علينا المصيبة هول من ونخفف
في فيقبلنا سبيله في ذلك يكون بأن والرجاء الرحيم،
.)عنا ويعفو الخرة

كتاب مع :(1فيقول القرآن مع قصتهم حماد ويحكي ـ13
الله

وبلسم أنيسنا وعل جل كتابه إلى جديد من نهرع وترانا
سبحانه أكرمنا  ولقدإليه. ونلتجىء عليه ننكب جروحنا

مع إلينا قدما الله لكتاب حافظ بأخ تطل لم أسابيع بعد
ًا عشر خمسة حوالي جماعة من كلهم دمشق من أخ
صنوبر محمد اسمه الحافظ  والخثابت. بن زأيد مسجد

به سرورأنا  فكاندمشق. قرب الذيباني جديدة بلدة من
واليات السورأ منه نتلقى  وأقبلنايوصف. أن من أكبر

إصابته برغم عثمان هيثم والخ أنا  وكنتونحفظها.
ًا. نحفظ الشديدة . حتىباستمرارأ. حفظنا ما . ونراجعمع
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وعزيمتنا همتنا شدة  ومنالشاغل. شغلنا الله كتاب بات
في كلها النعاما سورأة حفظت الله بتوفيق أنني أذكر

عم جزء أحفظ أعتقل أن قبل من . وكنتأياما. أرأبعة
ًا رأأينا  فلماوحسب. والعشرين التاسع الجزء من وبعض

ننهي أن أحببنا دنت قد المنية أن وقدرأنا العدامات
 أنهيت1982 عاما  وفيرأبنا. وجه به فنلقي الحفظ

 وكناكله. الكريم القرآن حفظ الحمد ولله هيثم والخ
).الله بفضل مهجعنا من الحفظ ينهي من أول

:(1الطواغيت هؤلء سجون في المؤامرات ويبين ـ14
! مؤامرة
العسكرية الشرطة من بواحد . وفوجئناالياما. ومرت
ل حيث إلى به ويمضي رأشيد أبا يطلب تال يوما صبيحة
ُيرثى حالة في كان ساعات بضع بعد عاد  وعندماندرأي.

الكثارأ رأشيد أبي طبع من يكن  ولمالتعذيب. أثر من لها
بحكم جرى ما بذكر الله رأحمه خصني لكنه الحديث، من

 ووقتهامعه. الوثيقة وصلتي به السابقة معرفتي
ًا أن أخبرني حول معه للتحقيق أتوا المخابرات من ضباط
إلى حضر الذي الشهابي حكمت الرأكان برئيس علقته

دفعه وحاول ـ ذكرت كما ـ قبل من المخابرات فرع
مع التحقيق إعادة  وكانتبالمساعدة. ووعده للعتراف
من انتهى أنه ظن وقد عليه المورأ أصعب من السجين

الشهابي أن  ورأغمملفه. أورأاق وطويت المرحلة هذه
المخابرات ويعين رأشيد أبا يوقع أن المر حقيقة حاول
 ولعبيضره. بأمر العتراف رأفض أنه إل عليه

ينقذوه بأن ووعدوه معه ثانية الغراء لعبة المحققون
فأبى. معه للشهابي صلة بوجود اعترف إذا العداما من

.موقفه. على فأصر العذاب أشنع ذلك على وعذبوه
استغلله تريد النظاما أجنحة داخل مؤامرة ثمة أن وأحس

يظلم أن المسلم بنزاهة . فأبىبينهم. خصومات لتصفية
العذاب.  أشد ذلك سبيل في وتحمل عدوه، حتى

المقدورأ اليوما
والتأمت رأشيد أبي صحة  وتحسنتأخر. شهورأ وانقضت

نفس على حياتنا . ومضتتلك. التعذيب حفلة جراح
ننجو . ولأشد. هم في نقع حتى هم من نخرج ل المنوال
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شهر . وفيأشنع. تعذيب حفل يطولنا حتى تعذيب من
 تم1981 عاما من الثاني تشرين أو الول تشرين

أحد كانت التي الهزلية للمحكمة جديدة دفعة استدعاء
ًا. والجسدي النفسي التعذيب فصول هذه في  وخرجمع
ًا أرأبعين حوالي ضمن رأشيد أبو الدفعة مهجعنا. من أخ
أن أدرأك أنه إل بالحكم يبلغونه أن غير من رأجع أنه ورأغم
الخطيب سليمان كلما من ذلك . واستشفانتهى. المر
ًا القضاء كرسي على تربع الذي ًا. جورأ وأنه . خاصةوظلم
من بإنقاذه . ووعدهالشهابي. لتورأيط عليه وألح عاد

الرفض على وقتها رأشيد أبو . وأصرفعل. إن العداما
 النتيجة. كانت مهما
من الصياما يبدأ أن نوى وقد المحكمة من رأشيد أبو وعاد

حتى يفطر لن بأنه  وقالرأبه. يلقي أن وإلى ساعتها
بعد المقدورأ اليوما ذلك حل  وعندماالعداما. إلى يخرج
ًا له رأفعت قد كنت الشهرين قرابة الطعاما وبعض شاي

دخلوا  فلماالغروب. عند ليتناولها الفطورأ وجبة من
لم دفعته من للعداما المطلوبين أسماء على ونادوا
ثم من وأغلق الحبة لوداع الخوة . وتدافعاسمه. يذكروا
الله رأحمه رأشيد أبو ناداني نترقب نحن . وبينماالباب.
 لي: وقال
ًا. اليوما . أرأانيسليم. أبو أخي الشاي ناولني . هاتمتعب

لفطر. والطعاما
 الله. على وتوكل  هاكله: قلت

الشاي من رأشيد أبو يرشف لم هو، إل إله ل الذي ووالله
ِتَح حتى بالثانية وبدأ رأشفة ونادى جديد من الباب ُف

 فينا: الشرطي
 عثمان. شيدحاضر.

حاضر. 

. فأيقناشفتيه. بين يزال ل الشاي وكأس رأشيد أبو رأد
وأن بد ل المقسوما النسان رأزأق أن كيف الله سبحان
ل هاتين الشاي رأشفتي يأخذ وأن بد ل كان . وأنهيبلغه.

!  تنقصان ول تزيدان
المهجع زأوايا من زأاوية إلى الله رأحمه قفز أن يلبث ولم
يبق لم . وحينماويهلل. يكبر وهو ملبسه عنه يخلع وبدأ
يجنون يكادون الباب على والشرطة الشورأت إل عليه
.منه. لنستفيد يرتدي كان ما بكل إلينا ألقى يفعل مما
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المرة هذه أستطع  ولمالله. رأحمه العداما إلى وخرج
ما  وسرعانحصل. الذي بعد الباب ثقب من التلصص

فأخرجونا علينا الشرطة ودخل العداما، تنفيذ انتهى
ًا وأشبعونا الساحة إلى ًا جلد أي عنا يمسحوا حتى ولطم
 الله). رأحمه رأشيد أبي تكبيرات فينا تركته إيجابي أثر

الجرب: (1حماد قال ـ15
ازأدياد  فمعالمّرة. الحياة هذه أوجه كل المحنة وطالت
المقررأة الطعاما كمية انخفضت والعدامات العذاب

 وصارأتبالصل. لتقيتنا تكفي تكن لم أنها رأغم للسجناء
خلل عانينا أننا حتى عنا الماء قطع تتعمد السجن إدارأة
ًا العاما ذلك صيف ً شهر مورأدنا  وكانماء. غير من كامل

وقتما لنا الشرطة يملؤها بيدونات طريق عن الوحيد
القذارأة عمت  وقتذاكيريدون. الذي وبالعدد شاءوا

ًا المهاجع أن يلبث  ولمتطاق. ل رأائحتها وباتت عنا غصب
ًا وانتشر بيننا الجرب تفشى ًا انتشارأ نفسي أنا كنت كبير
ًا ضحاياه. من واحد

بحكة النسان يصيب جلدي مرض معلوما هو كما والجرب
.وتقيحه. تورأمه إلى تؤدي ما سرعان جلده في شديد
ًا هناك وليس ًا مكان  فمنالداء. هذا به يكتفي محدد

والظهر والصدرأ واليدين الرجلين يصيب أن الممكن
يسببه الذي الشديد اللم على  وعلوةذاتها. والمحاشم

محتم. أمر المتجاورأين الناس بين انتقاله فإن الجرب
حدث  ولقدالمرض. من يموت فقد المصاب يعالج لم ولو
انتشر مثلما فيه الجرب انتشر  الذي26 مهجعنا في ذلك

ًا المرض هذا دهم كيف أذكر أزأال  ولالمهاجع. ببقية أخ
جلده فالتهب الصالح، الكريم عبد اسمه الزورأ دير من
شدة من يصيح الشهر قرابة يعاني وظل وانتفخ، كله

الدعاء. إل عنه لنخفف نقدمه شيء بيدنا وليس اللم
عليهم وكررأ بحاله الشرطة المهجع رأئيس أبلغ وعندما

وأن الشكوى عن يكف أن أمروه أن عن يزيدوا لم البلغ
!  ليموت المهجع في يتركه

المهاجع في المرض وانتشارأ الصابات تزايد لكن
وتحضر تتنازأل حين بعد السجن إدارأة جعل الخرى

لكل صحي مسؤول تعيين  وتمالجرب. دواء للمصابين
تقديم مسؤوليته تكون أنفسهم السجناء من مهجع
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يضطر ل حتى السجن طبيب إلى الصحية بالحالة تقرير
لحتمالت والتعرض بنفسه المرضى فحص إلى ذاك

ّيَن السياق هذا ! وفي منهم بالعدوى الصابة الخ ُع
ً موسى قاسم الطبيب ًا مسؤول لما  ثملهجعنا. صحي
ًا للمصابين فتحوا أكثر الحالت تزايدت ًا مهجع كما خاص

أن خشية وإنما بالتأكيد بهم رأحمة ل الكوليرا، أياما حدث
الجرب بسبب مات فقد ذلك  ورأغمإليهم. العدوى تنتقل

من قليل غير عدد الخرى المهاجع وبقية مهجعنا من
يتعافى أن الصالح الكريم عبد للخ وقدرأ الخوة،

وسيق النداء، أتاه حين بعد الله شافاه إذا حتى بالتدرأيج،
). الله رأحمه الردى إلى العداما دفعات من دفعة مع

! سحورأ( :1حماد يقول أموات تلو أموات ـ16
.الوفيات. وكثرت المراض . وازأدادتالياما. ومضت

ًا الفترات من فترة في نخرج كنا حتى كل مهجعنا من ميت
كمال الخ بجانب أناما كنت أنني أذكر زألت ! ول يوما

نويت قد وكنت الرهيبة، الليالي تلك من ليلة في أندورأة
 وكانلتسحر. الفجر قبيل فنهضت التالي، اليوما صياما
ل الخيرة الفترة في المرض عليه اشتد أن بعد كمال

ًا النوما يستطيع في يتربع  فكاناختنق. وإل مستلقي
طوال يكابد ويظل الجدارأ إلى الله رأحمه ويستند مكانه
ًا وجدته لتسحر نهضت  فلماويعاني. ويتأوه الليل ساكت
لم  فلماخافت. بصوت أناديه  فجعلتعادته. غير على

يسقط فوجدته براحتي، دفعته المر في وارأتبت يجبني
ًا الخر. الطرف على ميت
ًا يكن ولم أماما تكشفني حركة بأي أقوما أن وقتها وارأد

على البطانية فسحبت المهجع، سطح على الشرطة
قد كنت ندويشةس فسحبت والتفت هدوء، بكل وجهه

ًا لتكون المس عشاء من وفرتها ليلتها، لي سحورأ
ًا فمي في اللقيمات أدس فجعلت والخ بهن، وأغص دس
ًا استيقظنا ! وعندما فيه رأوح ل مسجى بجانبي صباح
وجدناه بموته الشرطة يعلم أن قبل لنغسله ومضينا

بضع وفاته على مضت وقد جسده تخشب الله رأحمه
أخبرناهم الرعب يكلله جهد بعد انتهينا إذا  حتىساعات.
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.ليسحبوه. البلدية نادوا أن عن يزيدوا  فلمبموته.
). المر وانتهى

ًا حماد ويحكي ـ17 الغي في الشرطة إمعان من قصص
! بالفاحشة أمر: (1فيقول والجراما

في . وزأادواوغيهم. إجرامهم في الشرطة وأمعن
مرة من  فكمالعدوان. أساليب في وتفننوا بطشهم
السفهاء هؤلء من بواحد النوما ساعة في ونحن فوجئنا

فوقنا ويبول السقف فوق الشراقة من علينا يطل
ًا ًا. عامد وثلث. واثنتين مرة علينا يبصق . أومتعمد

! مجلسه في تململ أو رأأسه رأفع لمن الويل كل والويل
ًا الظلمة هؤلء أخرج ولكم في بيننا من أكثر أو واحد

. أوسبب. أي غير من بتعذيبه ليتسلوا الليل منتصف
ًا فأوسعوه الظهيرة حر في الجلدون عليه اجتمع لطم
ًا !  يضحكون وهم الباحة أرأض على وسحلوه وضرب
كانت التي والسياط والعصي الكبلت على وعلوة
عمد الوجوه، وتشوه الضلع وتحطم الجلود تنهش

 وياضربنا. في حديدية قضبان استخداما إلى الزبانية
ذلك إلى ! وإضافة ضربة القضبان هذه من ناله من بؤس

نفسياتنا. لتحطيم ذاتها القضبان الشرطة استخدما
ً الحلقة يوما حان إذا فكانوا الساحة باب من دخلوا مثل

ورأموا المتارأ عشرات مهجعنا عن تبعد التي السادسة
صوت لينطلق السمنتية أرأضها على الحديدية القضبان
يكن ! ولم الموت نذير كأنه فيصلنا بالرأض ارأتطامها

. التحمل وقدرأة الثبات من واحدة درأجة في كلهم الخوة
ويبكي الصوت ذاك سمع إذا فرائصه ترتعد بعضهم فكان
!  الجلدون يصل أن قبل من حتى
ًا ينسى ل مما أنه غير أن يوما الفترة تلك مشاهد من أبد

أخوين على ونادى السقف شراقة من الحراس أحد أطل
أن وسفالة صفاقة بكل وأمرهما مهجعنا في شقيقين

! ومع البعض ببعضهما الفاحشة ويفعل ملبسهما يخلعا
على المجرما أصر الدنيئة والمسبات الفاجرة الضحكات

أن خشية يجارأيانه أن إل الخوان يجد .. ولم المر تنفيذ

ًا11حماد)  سليم (محمد 1 ).76( تدمر سجون في عام

83



.بالفعل. ملبسهما . فخلعاعقباه. تحمد ل ما يحدث
نحن . وأطرقناوأكثر. أكثر ليفعل يلحقهما والسفيه
الذي الخسة من المدى هذا نصدق نكاد ل عيوننا وأغمضنا

أن سرائرنا في نبتهل . وجعلناالوحوش. أولئك بلغه
هذا من وينجينا الخوين وينجي الذى الله يصرف

علينا تندلق والشتائم والمسبات بالله  والكفرالخسيس.
يكفي بما ضحك أنه أحس  فلماتكف. ول النجس فمه من

وكأننا . أحسسناورأحل. حقده غليل يشفي بما وحقرنا
ل صامتين  وأطرقنايوصف. ل مرعب كابوس من خرجنا

ساعات البعض بعضنا وجوه في ننظر أن نستطيع
ًابعدها. جرى ما سيرة منا أحد يفتح  ولمعديدة. . ستر

ًا للخوين وكرامة وكرامتهما، شعورأهما على وحفاظ
!  نفسه المهجع نزيل كان الذي أبيهما وشعورأ

هؤلء  وأعادمرة. غير الحدث هذا مثل تكررأ ولقد
.وكانوامهجع. من أكثر في وأمثاله الطلب السفهاء
ًا التنفس في ينادون أو علينا الباب يفتحون منا واحد
 له: الشرطي ويقول

 ؟ . شوكذا. أمك في أعمل بدي .. أنايا. أنت
به. يجيب ما يجد ول المر أول يسكت المنادى فكان

 به: يصيح وهو جلده من ضربة أو لطمة فتأتيه
 ؟  شوكذا. بأمك أعمل بدي .. أنايا. كررأ
 وانكسارأ: بذل يقول أن إل المسكين يجد فل

سيدي. وكذا كذا بأمي تعمل أن تريد أنت
يعيد أن أمره وإل تركه، المجرما صلف من ذلك أشبع فإذا

ُيسمع قال ما المهجع في أو الساحة في من آخر به و
).الخبيثة هواجسه وتسكن الفاجرة عينه تقر حتى

! لبن جرعة: (1حماد يقول ـ18
تنفيذ عن فيها نسمع نعد لم أشهر سبعة قرابة مضت
هناك يعد ولم انتهى المر أن ظننا حتى إعداما أحكاما

ًا لذلك نجد لم أننا  ورأغمالمزيد. مشاعرنا أن إل تفسير
أنفسنا في نعتقد جعلتنا والشهورأ السابيع مرورأ مع

ًا ً توهم الفترة وأن انتهت، العدامات بأن وتأميل
 ولت. قد سجننا من السوداء
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أجنحة وتكسرت كالسراب، تبخر ما سرعان المل أن غير
بعد من تنصب بالمشانق صباح ذات فوجئنا حينما الحلم
عن ويسألون المهاجع يجوبون وبالشرطة بقليل، الفجر
من علت أن التكبيرات أصوات تلبث  ولمبعينها. أسماء
. وعدناالواهية. آمالنا . وانهارأتبأيدينا. . فأسقطجديد.
باب الشرطي فتح إذا  حتىوالترقب. الوجوما يلفنا

الحناجر القلوب بلغت وقد كلنا انتفضنا  علينا26 المهجع
الشرطي يتلو أن يتوقع منا . وكلأنفاسنا. واحتبست

واحد أخ اسم إل يناد لم جلدنا  لكنللردى. ويناديه اسمه
أعتقد. كما العمر الحكيم عبد اسمه سراقب بلدة من
ًا عربية لغة مدرأس كان ًا وملزأم  وكاناعتقل. حين مكلف

وحسن خلقه بدماثة المهجع في علينا فضل صاحب
حتى عليها واظبنا التي والنحو البلغة وبحلقات معشره،

سينقل لنه أغراضه يضب أن له  وقالالكثير. منه تعلمنا
خدمته يقضي كان حيث بحلب المدفعية مدرأسة إلى

إل الجديد السلوب هذا من استغرابنا  ورأغماللزامية.
وحسب، عسكري لنه إعدامه أخروا إنما أنهم قدرأنا أننا
دنا. قد الن دورأه وأن

يطوف الله رأحمه وجعل منيته، أنها الحكيم عبد وأدرأك
في له كلمات آخر ويردد منا كل وجه في ويتفرس علينا
 سمعناها: الدنيا هذه

الجنة. في الله شاء إن . واللقاءشباب. يا سامحوني
كانوا بلده أهل من مجموعة إلى بتطوافه وصل فلما

بأهله أوصاهم المهجع في الطعاما مجموعة في شركاء
تطوف وقلوبنا تتابعه وعيوننا به فوجئنا  لكنناوأولده.

قد كانوا اللبن بعض ويطلب فجأة نحوهم يستدير معه
آية  وكانتمنه. ليأكل المغرب عند لفطورأهم وفروه

عليه الله صلى الله رأسول حديث مصداق فيها رأأينا والله
لن أنه المين رأوعي في نفث( فيه: قال الذي وسلم
ورأزأقها). أجلها تستوفي حتى نفس تموت
اللبن صحن الحكيم عبد أخذ هو إل إله ل الذي ووالله
أنه نصدق ل ونحن الباب إلى بعدها  واتجهمنه. وأكل

تفيض الله رأحمه ونفسه العداما إلى ومضى مفارأقنا،
إليه الناس أحب لملقاة ذاهب وكأنه والطمئنان، بالرضا

!.( 
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! خضوع ل: (1حماد يقول ـ19
اجتمع قد كان حيث الرابعة  بالباحة23 السل مهجع وفي
َكْرُب السجن َكْرُب هناك إخواننا على أخرج المرض و

ًا يومها الشرطة ً أخ عبارأة يوسف اسمه حلب من مسلول
بعد، للمسلولين انضممت قد أكن لم  وقتهاللعداما.

ًا صرت عندما القصة سمعت لكنني حين. بعد منهم واحد
صلة قبيل رأبه لقاء إلى الله رأحمه الخ نادوا فلقد

ودعهم ثم الفريضة الخوة مع وصلى  فهرعالفجر.
ً منيته إلى ومضى نزلء من  وكانالله. على مقبل
عندما مشاعره تفجرت موهوب شاعر أخ نفسه المهجع

ً يساقون الخوة أبصر ً رأتل المشانق، إلى طويل
له رأقيقة قصيدة إخوانه ودموع دموعه مع وانسابت
ًا حفظناها فيها: يقول ذاك منذ ننشدها وأخذنا جميع

 الصباح في الجنازأ موكب وسارأ
ًا  الجراح ورأاءه مخلف

ًا الكفاح مسيرة ورأاسم
 سلح دونما حياة فل
ًا المنادي نادى قبلها من ً هاتف  مجلجل
 الفلح. على . حيالفلح. على حي

 خشوع في الشباب موكب وسارأ
 خضوع رأبهم لغير يعرفوا لم

 كالشموع تضيىء عيونهم
 خضوع ل للجيال تقول

ًا المنادي نادى قبلها من ً هاتف  مجلجل
 الفلح. على . حيالفلح. على حي

الشقاء وداع
إلى تساق الزهرات مشهد وتكررأ المشانق نصب وتتابع
أشد من  وكانالطغاة. الزبانية أيدي على حتفها

ًا المشاهد بيت من أخ سمع أن يوما بلغني كما إيلم
مهجع من للعداما يطلب أبيه اسم دمشق من العابدي
الباب ثقوب خلل من عينيه أماما يساق  ورأآهمجاورأ.
اعتقل قد الولد  وكانالمشنقة. حبل على رأوحه فتزهق

ًا عشر خمسة ابن وهو أبيه مع درأاسته مرحلة في عام
!  العدادية
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ًا أقل يكن ولم من اثنين بعد فيما طلبوا أن يوما إيلم
وملهم حداد طريف هما للعداما معنا المعتقلين الشباب
نفس في معهما  وكانحمص. من وكلهما التاسي
 وعندماأتاسي. ومطاع حداد بشارأ شقيقاهما المهجع

 اثبتله: قال الجنان ثابت طريف أخاه ليودع بشارأ تقدما
رأزأقك أن لله  والحمدالجنة. في . واللقاءواصبر.

 الشفاعة. من تنسانا الشهادة. ول
الياما تلك في الله للقاء آخر أخ بيننا من خرج كذلك

أن نلبث لم  ثمحمص. من دباغ الغني عبد هو العصيبة
مدة بعد أعدما آخر مهجع في له اثنين أخوين بأن سمعنا
الزمان).  من وجيزة

قلبية نوبة( :1حماد ويقول ـ20
ًا السل مهجع شهداء ومن محمد الخ قصة تحضرني أيض

الشيخ جماعة من كان الذي حماة من عجعوج حسن
السورأية المخابرات قامت الوائل. والذي حديد مروان

وأودع ، مروان الشيخ اعتقال بعيد لبنان من باعتقاله
تطورأ . ومع وقتها اعتقل من بقية مع المزة سجن

الثمانينات بداية في العتقال موجات وتصاعد الحداث
الكبرى المجزرأة بعد تدمر سجن إلى حسن الخ نقل
11 مهجع  إلى9 مهجع من  وتنقلهناك. حدثت التي

 .35 مهجع في المر آخر السل أصابه وقد للتقيه
نبأ عجعوج حسن محمد وصل الياما من يوما وفي وهناك

ًا أسرته استشهاد من أقل قبل حماة أحداث أثناء جميع
ًا بأن  وسمععاما. شوارأع في ُسِحَل اخوته من واحد

قلبية بنوبة وأصيب الله رأحمه يتمالك  فلمسحلً. المدينة
عليه. قضت
ًا وصارأ ًا أمر كل صباح الشرطي ننادي أن بيننا اعتيادي
إلى نلتفت ثم المرضى، أحد بوفاة ونخبره أياما بضعة

بالحسرة الفقيد الخ تجاه نحس ل نكاد ذاته برنامجنا
من فاستراح إليه الله قبضه أن بالغبطة إحساسنا قدرأ
).العذاب هذا
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هستيريا: (1حماد قال ـ21
بساما الخ مشهد تنسى ل التي السل مهجع مشاهد ومن

على المر آخر القدرأة فقد الذي حمص من الحافظ
عاد وما النفسية والضغوطات العذابات هذه كل تحمل
الليالي من ليلة في  فوجدناهالمزيد. تلقي على يقدرأ

أو دما من هما فكأنما عيناه احمرت وقد وسطنا ينهض
الخوة  وكانوالعويل. بالصراخ عقيرته يطلق ورأاح نارأ

ً ازأداد تهئتهد حاولوا كلما ًا. انفعال وتأزأم
المسؤول وأمر المر، يستطلع المناوب الشرطي ودخل

يجد  فلمبالقوة. يسكته أن عبادي زأاهي الخ الصحي
 وفيبالتدرأيج. هدأته مسكنة إبرة يعطيه أن إل الخ

الخ هذا ليخرج الصحي المسؤول الشرطي نادى الصباح
ًا عليه الشرطة تانهال المسكين خرج  فلماإليه. ضرب

ًا حل وعندما  لكنهالروح. يسلم يكاد وأعادوه وجلد
 فعادالمس. ليلة حدث ما وكررأ وانتفض عاد المساء

أتى  وعندمامهدئة. ثانية إبرة وأعطاه زأاهي الخ
مصاب السجين هذا أن رأجاه جديد من الشرطي

ًا. أمره من يملك ول بالهستيريا يبذل أن  ووعدهشيئ
أن منا زأاهي طلب  بعدهاوعلجه. تهئلتهد جهده أقصى

من زأاوية في له  ونصبوابساما. الخ محادثة عن نكف
 وظلفيها. وأجلسوه الخيمة يشبه ما المهجع زأوايا

ً الشهرين قرابة المسكين نكلمه ول يكلمنا ل عنا معزول
نقله جرى  ثمبالتدرأيج. يتحسن خللها . أخذبشيء.

به انتهت الذي ما ندرأي نعد ولم آخر مهجع إلى بعدها
  إليه). الحال

السلميين بين النصيريين تفريق حماد ويبين ـ22
! المدللون الشيوعيون: (2فيقول والشيوعيين

فإن معنا العراقيين البعثيين حال هو هذا كان وإذا
في  كانوا84 عاما بوجودهم أحسسنا الذين الشيوعيين

السجينات الخوات نقل تم العاما ذلك  ففيأخرى. منزلة
أحسسنا  ولقدآخر. سجن إلى المستوصف مهجع في
ظل وفي  فوقتذاكالسخرة. توزأيع خلل من ذلك

على الطعاما توزأيع مهمة إلينا أوكلت النسبي النفراج
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المستوصف وكان والسابعة، السادسة الباحتين مهاجع
بجلب "البلدية" الموكلين  لكنالنطاق. هذا ضمن

تقديم عن بالتوقف الياما من يوما في أعلمونا الطعاما
قد مضى يوما قبل  وكناالمستوصف. لمهجع السخرة

ً لمحنا عددهن قارأب وقد المهجع يغادرأ النساء من رأتل
المكان، هذا غادرأن أنهن فأدرأكنا عليه، زأاد أو العشرين

خل  فلماوالنجاة. الفرج ولنا لهن تعالى الله وسألنا
الحيان بعض نلمحهم  فكناإليه. بالشيوعيين أتوا المكان
ًا29 مهجع إلى انتقلت  ولمابوجودهم. ونسمع  لحق

لي الممكن من  وأصبحواحدة. باحة على متجاورأين صرنا
مباشرة. وضعهم على وأطلع متواصل بشكل أرأاهم أن

ًا وكان ًا أمر كل عن تختلف كانت حالتهم أن للعجب مثير
يطلقون  فكانواالختلف. تماما السجناء بقية

 ويتحدثوندائم. بشكل للتنفس . ويخرجونشعورأهم.
. ويدخنونكاملة. بحرية الشرطة ومع بينهم فيما

 ولممتواصل. بشكل الزيارأات ويستقبلون ويطبخون
ًا. يضربونهم أو يعذبونهم نرهم بتنفيذ نسمع . ولمأبد
).الرأبعين يجاوزأ عددهم يكن  ولمفيهم. بالعداما أحكاما

جماعية تصفيات: (1حماد يقول ـ23
فيها شهدنا أننا  المريرة1984 عاما أياما من ينسى ل وما
أكبرها تكن لم إن الجماعي العداما عمليات أكبر أحد

أشهر عدة الحكاما تنفيذ انقطاع  فبعدالطلق. على
في يوما ذات تنصب بالمشانق فوجئنا الفترة تلك في

يخرجون الزبانية ورأاح كبيرة، بأعداد السادسة الساحة
ًا المعتقلين الخوة من  يومهاحتفهم. إلى فوج إثر فوج
ّدرأ يجري مما جانب مشاهدة من تمكنوا الذين الخوة ق
من     بمائتين     أعدموا     الذين     عدد الباب في شق خلل من
من عبيد يوسف الخ بلغنا كما بينهم من كان ،مبالغة     غير

تلك أن قدرأنا بعد فيما الخبارأ تسرب  ومعدمشق.
بين حصلت التي النزاع حالة مع ترافقت العدامات

شهدت والتي رأفعت، وأخيه السد حافظ النظاما رأأسي
بأن حدث ما  وفسرنابينهما. حقيقية عسكرية حشودات

الذي المرض بعد الحكم لستلما نفسه يهيئ كان رأفعت
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من ممكن قدرأ أكبر يصفي أن أرأاد ولذلك بأخيه، ألم
). محتمل مستقبلي خطر كل وينهي السجناء

! سليمان أبي بقرة: ((1حماد يقول ـ24
بذاكرتي عالقة تزال ل التي المبكيات المضحكات ومن
ًا أن وحكاياتها المحاكمات أياما عن على عرضوا ممن أخ

ًا كان المحكمة ًا طبيب السورأي الساحل منطقة من بيطري
سليمان رأأس مسقط درأيكيش قرية في يعمل وكان

أن حدث  ولقدالهزلية. المحكمة هذه رأئيس الخطيب
يبدو. كما البقارأ يربون كانوا الخطيب سليمان أهل
ًا أخذوها إحداها مرضت فلما ليعالجها. الخ ذلك إلى قدرأ
وإذ الياما  ودارأتذلك. بعد الله بقدرأ ماتت لكنها

الخطيب سليمان القاضي أماما يقف البيطري بالطبيب
 فيه: وصاح واستفز اصفر عرفه  فلمانفسه.
بدي رأوح ؟ ول وقتلتها البقرة جبنالك يوما آبتذكر

أعدمك.
القصة  وسمعنابالفعل. المسكين الخ إعداما تم ولقد

المهجع نفس في معه كانوا الخوة من عدد من
وشهدوا الطبيب من الرواية  سمعوابعدها. التقيناهم
).! الله رأحمه إعدامه بأنفسهم

الصياما منع: (2حماد يقول المحنة وتستمر ـ25
يعد  ولمرأحمة. غير من رأحاها تدورأ المحنة واستمرت

اليومي . فالبرنامجمعنى. حياتنا في السنوات ول للياما
فرصة لواحدنا تترك ل والمعاناة  والعذابيتغير. يكاد ل

شهوة فينا قتلت والعدامات  والقتلالنفاس. التقاط
عاما حل  وهكذالدينا. المستقبل معنى وأطفأت الحياة

ً سبقته التي العواما بمأساة  متصل86ً لما إياها وواصل
جرى قد كان العاما ذلك بداية  وفيتلت. أعواما من بعده

السابعة الباحة  في29 المسلولين مهجع إلى نقلي
ًا وصرت التي الساحة في يكن  ولمذاك. منذ له رأئيس
 إضافة30 مهجع هو فقط ثان مهجع إل المهجع عليها

الشيوعيين للسجناء تخصيصه تم الذي المستوصف إلى
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ًا. التنفس من نصيبنا  فكانذكرت. كما أن  وبدلمضاعف
مرتين أصبح فقد العادة جرت كما اليوما في مرة يكون
ًا الن تكون أن بدل مرة كل في  ساعةومساء. صبح

ًا يعني  وهذاسبق. كما ساعة نصف العنت من مزيد
المتربصين. الشرطة لذى والتعرض والقتل

هو عما زأيادة الفترة تلك في الشرطة أذى اشتد ولقد
إلى خرجنا إذا  فكناعدوانيتهم. في وتمادوا عليه

لحفل أنفسنا جهزنا المساء في أو الصباح في التنفس
لهؤلء يحلو كان  ولكمينتظرنا. التعذيب من كامل

ًا يبطحوا أن الزبانية ويأخذوا الرأض على منا واحد
 ولكمرأحمة. بل صدرأه على أو ظهره على بالقفز

 ولالتعذيب. من النوع هذا في منا إخوة أضلع تكسرت
بإخراج مرة الموتورأين هؤلء من واحد قاما كيف أنسى
ًا الناس مرأى على عضوه ونحن علينا يبول وأخذ جميع

! وأما التنفس موعد في يديه بين القرفصاء جالسين
تعد لم كلها فهذه البذيئة والمسبات والضرب الجلد
مدارأ على حياتنا من لزأما جزء لنها الحساب في تدخل

خلت. التي السنوات
ًا يزال ل ومما أنهم العاما ذلك عن ذاكرتي في واضح
قبل  فمنمرة. لول رأمضان في عنا الصياما فيه منعوا
الطعاما وجبات بدل والفطورأ بالسحورأ لنا يأتون كانوا

 امتنعوا1986 عاما رأمضان من وابتداء  لكنهمالمعتادة.
في تأتينا فقرها على الثلث الوجبات  وصارأتذلك. عن

ًا  وصارأالعادية. مواعيدها إلى الطعاما ادخارأ ممنوع
أخرجوه صائم أحدنا أن أحسوا  فإذاالسحورأ. أو الفطورأ
ًا وقتلوه ًا قيام  وهكذاالفطارأ. على وأجبروه وقعود

ًا. الصياما ومن الصلة من ممنوعين صرنا  وزأادنامع
ًا بذلك الزبانية ًا هم ًا جديد ًا وقهر  آخر). نوع من وعذاب

ًا حماد قال ـ26 اختناق: (1السرى معاناة حاكي
على السجناء من المزيد وتوافد الكرب اشتداد ومع

من آب شهر في حدثت بنزلئها اكتظت التي المهاجع
آب يسمونه الذي الشهر ذلك  ففيمثيرة.  حادثة87 عاما

الوقت في معقول غير بشكل الحرارأة ارأتفعت اللّهاب
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والشراقات منعدمة المهاجع في التهوية كانت الذي
وهج من تقي ول السخونة من المزيد تجلب والنوافذ
ًا، الشمس جماعي اختناق حادثة في تسبب مما شيئ

العشرات. بأرأواح تودي كادت
 قبيل36 السل مهجع في وقتها الختناق بدأ ولقد

الموت على شارأفوا الذين السجناء وأخذ المغرب
منهم طاشت وقد الحرس وينادون الباب يقرعون
عم يسألونهم أتوا  فلماالهلك. على وشارأفوا العقول

لم الشرطة  لكنيختنقون. أنهم فيهم صاحوا حدث
 ففقدعليهم. الرد في وتلكأوا الجد مأخذ المر يأخذوا

يفقدوا أن قارأبوا وقد عقولهم المساكين السجناء
ًا، أرأواحهم على ويدقون الباب يقرعون وأخذوا جميع
 والمسبات. بالصراخ أصواتهم ويرفعون الجدرأان

على فانتشروا للشرطة الوامر صدرأت ما وسرعان
الكبيرة الرشاشات وسلطوا كلها، الباحة مهاجع أسطحة

أو تمرد إلى المر يتطورأ أن خشية المهجع على  مم500
إلى ليخرجوا للسجناء الباب فتحوا ثم جماعي، عصيان
ل وعي غير من الخوة اندفع حتى فعلوا أن  وماالباحة.
يتلوون الرأض على  وارأتمواشيء. على يلوون

جدية من وتأكد وقتها السجن طبيب  وحضرويتقيأون.
المهاجع سجناء بإخراج المر صدرأ أن يلبث  ولمالمر.
ًا الباحات إلى كلهم في يومها  وبقيناالمر. لتكرارأ تفادي

منتصف بعد الثانية الساعة قرابة حتى الطلق الهواء
وعلى يومها  ومنمهاجعنا. إلى يعيدونا أن قبل الليل
مرتين التنفس إلى نخرج ظللنا تاليين أسبوعين مدى
أن وقتها لنا  وسمحواتعذيب. أو ضرب غير من اليوما في

حدة من للتخفيف بالماء السمنتية الباحة أرأض نرش
إلى  وعدناانتهت. أن الستثناءات هذه تلبث لم  ثمالحر.

ومن القاتل الحر من  فنجونانفسه. المعاناة برنامج
). حين إلى ولكن الختناق

بالكراه طلق( :1حماد قال ـ27
قصة تحضرني تزال ل التي الفترة تلك مشاهد ومن

استدعوه العمر رأضوان اسمه دمشق من أسنان طبيب
في وأمروه اعتقاله على مضت سنوات تسع حوالي بعد
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.الخ.  وذعرزأوجته. طلق ورأقة على يوقع أن الذاتية
رأفضه أتبعت التي التعذيب جلسة  لكنيفعل. أن ورأفض
ًا. يوافق جعلته  ووجدله. القاصمة ثم من  فكانتمكره
غير من وطفله زأوجه يفقد السنوات هذي بعد نفسه
فقد قبلهما ومن السبب، يعرف أن دون ومن إرأادته
 ولمثله. الوطن أبناء خيرة من ألوف مع وحريته شبابه
الخيرة محنته آثارأ لكن بعدها، بالخ حل الذي ما أدرأي
طوال به نزل ما كل من رأبما أثقل كانت عليه نزلت تلك

إل كله ذلك أماما لنا ول له يكن  ولماعتقاله. سني
). والحتساب التسليم

ًا حماد وقال ـ28 غالب به يمر الذي والقهر الظلم واصف
! الفأرأة: (1المساجين

ًا كان ولقد ًا أمر أن تدمر في أيامنا بدايات منذ شائع
القمامة بين من الطعاما بقايا بتناول الجلدون يأمرنا
في يصادفنا صرصارأ أو ذبابة التقاط أو عنوة، وأكلها
البصاق عن ليتورأع بعضهم يكن  ولموابتلعه. الباحة

بصاقه لحس على السجناء من واحد وإجبارأ الرأض على
أياما من يوما في الطعاما موعد حان وعندما  لكننابعده.

 المقابل18 مهجع على الدورأ  ووصل1989 عاما
ًا سمعنا الرابعة الباحة على لمهجعنا أثارأ هناك من لغط
من النظر أسترق وجعلت كعادتي  فأسرعتانتباهنا.

الشرطة  فرأيتالمر. أستطلع المهجع باب في شق
الزبداني من خريطة بيت من المهجع رأئيس على منكبين

ًا وكان ـ يضربونه ـ اعتقاله قبل الجيش في نقيب
بابتلع ويأمرونه أيديهم بين الصدرأ عارأي وهو ويركلونه

وجدتها النظر دققت  فلمابيده. يحمله بالكراه شيء
ًا عليه ينهالون ميتة فأرأة ًا ويجلدونه ضرب الخر بعد واحد
هذا كل برغم  والمسكينيبتلعها. أن يأمرونه وهم

الضرب عليه اشتد إذا  حتىيفعل. أن يستطيع ل العذاب
ًا فمه في الفأرأة دسوا قواه وخارأت الجلد وأرأهقه دس
هذه كبر يتولى  وكانالمهجع. في به ورأموا إياها وبلعوه
 وكانغضب. أبا نفسه يسمي كان منهم شرطي العملية

ًا تملؤ التي بكفه منا الواحد يصفع أن له يحلو ما أشد قدرأ
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بانتشاء: يقول وهو أذنه طبلة له يخرق فيكاد وتفيض
!  ول غضب أبي من خذها
18 مهجع رأئيس دق حتى برهة الزمن من تمض ولم

ًا. أفهمه لم بشيء الشرطة وأخبر الباب  لكننيتمام
 وفيالفأرأة. حول يدورأ حديث أصداء وسمعت عدت

على ونادى مهجعنا إلى غضب أبو حضر المساء
من الباقي عبد غسان الخ وكان لدينا الصحي المسؤول

أكل إذا للنسان يحدث أن يمكن الذي ما وسأله حماة،
من يتملص أن إل الخ يجد لم وقتها ؟ يموت . هلفأرأة.

 وأقفلانقلع. غضب: أبو له  قالل. له ويقول الجابة
الشخص ذلكل جرى الذي ما نتبين  ولمومضى. الباب

ًا أن أدرأكنا لكننا بالتحديد، يكن لم وأنه أصابه، ضررأ
بعض المر يعطون جعلهم الذي  المرالمعتاد. بالضررأ
). ويستفسرون فيسألون الهمية

التي تدمر مجزرأة على لشاهد مقابلته حماد ينقل ـ29
مجزرأة على شاهدالمسلمين: ( ضد النصيريون اقترفها

تدمر
ًا أن قلت قبل تدمر وصلنا حينما كانت المهاجع من بعض
جدرأانها على تحتفظ تزال ل سنوات عشر من أكثر

عاما حزيران في الكبرى تدمر مجزرأة من بآثارأ وأسقفها
ً حدث  ولقد.1980 عن الناس كباقي سمعت وأن فعل

ببضعة اعتقالي قبل دمشق في أزأال ل وأنا المجزرأة
من وطفة بيت من الخوة أحد وقتها تمكن  ولقدأشهر.
من الضحايا بأسماء قائمة على يحصل أن من دمشق
اللزامية، جنديته يخدما كان حيث الدفاع وزأارأة ملفات

 وتموقتذاك. الناشئة دمشق قيادة في للخوة وأوصلها
 وكاننفسه. تدمر سجن في وإعدامه بعد من الخ كشف
قتيل. الثمانمائة حدود في أذكر كما الرسمي العدد

لم تدمر سجن في أمضيتها التي السنوات طوال لكنني
ًا بنفسي أجد القدارأ جمعتني حتى المجزرأة، على شاهد
علقتي توطدت حماة من يميني بسجين الفترة تلك في

ً كان أنه علي  فقصمعه.  مع1980 عاما منذ معتقل
السجن إدارأة  وأنالعراقيين. البعثيين من مجموعة
الرابعة الباحة مهاجع أحد في ووضعته ذاك منذ فرزأتهم

 السلمي. التجاه أو الخوان سجناء عن منفصل بشكل
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مهجع إلى لينقلوا كلهم إليهم الوامر صدرأت ليلة وذات
اليوما  وصبيحةمفاجىء. بشكل السابعة الباحة  في29

تحلق مروحية طائرات أصوات أسماعهم بلغت التالي
برهة تمض  ولمقريب. مكان في وتنزل المهاجع فوق
القنابل وانفجارأات الرصاصا أصوات يسمعون بدأوا حتى

تلبث لم  ثمالمجاورأة. الباحات في التكبير وصيحات
المكان. فغادرأت المروحيات  وعادتهدأت. أن الصوات

ما معرفة من وقتها الخرين السجناء من أي يتمكن ولم
جدد سجناء مع إليهم المجزرأة أخبارأ تسربت  حتىحدث.

قبل السوارأ خارأج من بها وسمعوا بعدها حضروا
قدرأ حتى الحياة قيد على الشخص هذا  وظلاعتقالهم.

الذي ما أدرأي ل أنني  ورأغمشهادته. وأسمع ألقاه أن لي
ًا أرأاه أن أتمنى أنني إل الخ، بهذا حل منصة على يوم

فتح  تعيدعادلة. محكمة أماما قصته يروي الشهادة
وبقية تدمر مهاجع جدرأان شهدتها التي الفظائع ملفات
كل في وتطبق وأقبيتها، وسجونها المخابرات أوكارأ
من أزأهقت التي البرياء أرأواح  علالحق. حكم الجناة

الطائفية غباشة بلدال هذا عن . وترتفعتقر. ذنب غير
).والجبروت والظلم المقيتة

ًا ـ30 ممن بقائمة كتابه حماد سليم محمد ختم أخير
ليسذلك: ( عن فقال سورأيا سجون في نحبهم قضوا

ًا السهل من شهداء عدد عن حقيقي إحصاء يصدرأ أن أبد
الذي . فالرأهاب الشهداء أولئك أسماء أو تدمر سجن
بها تتم التي والسرية ، ابتداء المعتقلين حياة يحيط

، الشهود تلو الشهود وانقراض ، بعد من العدامات
.. الدائم الموت وانتظارأ ، والتنقلت والخوف والتوتر

ً المعتقل يجعل ذلك كل ، حوله يدورأ مما كثير عن ذاهل
.  فيه يقبع الذي المهجع باب خلف حتى يحدث بما جاهلً

ومراجعة وتدقيق تمحيص وبعد ، الذاكرة في رأسخ ومما
إعدامهم شهدت من أسماء أثبت أن أستطيع ، متكررأة
سجل من تتلى أسماءهم سمعت أو ، بنفسي

أن ثقة مصادرأ من بلغني أو ، للعداما المطلوبين
ً تنفيذه تم قد إعدامهم في قضوا أولئك . وغالب فعل
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وحمل المزة سجن في أعدموا منهم وقليل ، تدمر سجن
. وإني هناك إعدامهم عاصروا ممن القادمون الخبر إلينا
ما أؤكد ، للشهداء والقبول الرحمة تعالى الله أسأل وأنا
قضوا الذين عدد بأن ، بالضرورأة المر من معلوما هو

. والزبانية الجلوزأة بأيدي أو المشانق أعواد على
أخ بكل فأهيب لذلك . وأعود الرقم هذا أضعاف أضعاف

ذاك يسجل أن ، علم مهما عنها علم أو المحنة هذه شهد
تكمل أن عسى ، وعى وما علم ما ويوثق ، شهد الذي

الجهود وتكمل ، البعض بعضها العمال هذه أمثال
الشناعة مدى للجيال وتحفظ ، الفاجعة صورأة المتعددة

السورأي القطر أبناء بحق ، الثمة اليدي اقترفتها التي
المنكوب).

قتادة أبو السير الشيخ قاله بما الواقع هذا ونختم

هؤلء سجون عن يقول إذ أسره الله فك الفلسطيني

في وخاّصة المعاصر العالم في الّسجن إّن: (1المرتدين

ّدة بلد في المرء يوضع حيث فقط، حبس هو يعد لم الر

ّيته ممارأسة من يمنعه جّب وحركتها؛ الحياة في بشر

ل آلما الّسجون صارأت بل وعمله، وبيته أهله من فيمنع

ّنفس لها تقوى ّية ال ّدواما على وعلينا بحال، البشر أن ال

ّكر ّدين صنائع نتذ وقت كّل في المسلمين مع المرت

وعدما لهم، بالبغض مليئة ونفوسنا قلوبنا لتبقى وحين،

ّتفكير ّتة ال ما أقّل وإن مسامحتهم، أو عنهم بالعفو الب

معاذ بن سعد حكم هو بهم المسلم ظفر إذا فيهم يحكم

حكم حيث ، قريظة بني من حلفائه في عنه الله رأضي

وتسبى الحلم، منهم بلغ من وكّل مقاتلتهم، تقتل أن

). 57رأقم( المقال منهجين بين مقالت 1
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فوق من تعالى الله حكم وهو أموالهم، وتغنم نساؤهم،

ّننا سماوات، سبع قادة ذاكرة ضعف من نراه ما للسف ل

ّية الحركات ّد السلما خصوما مع السلم ول مؤلم، ج

ّدين. هؤلء وبين بيننا المعركة طبيعة مع تتلءما المرت

النتماء بتهمة المرء يسجن تونس: عندما في

ّلي أن لثباتها يكفي تهمة وهي للسلما، الّشاّب يص

ل عذاب بعد فيؤخذ لحيته، تطلق أن أو المسجد، في

ّ مداه يعلم هنا وإلى الّسجن، إلى به يصارأ ثّم الله إل

يصنع ما تصّورأ يمكن هل لكن تصّورأه، يمكن فالمر

ّظرف هذا في ذلك؟ بعد بعائلته أهله معاناة تبدأ ال

ّية وزأير قال حيث الخارأج، في ّداخل ّتونسّي: ال ال

ّتى وسنحاصرهم السلميين سنتابع ّطر ح تض

أّن فلو هذا بأجسادهن. وعلى الكل إلى نساؤهم

ًا وكان والكهرباء، الماء فاتورأة ودفعت جاءت أخت

ًا زأوجها ّية) كما بتهمة سجين يسّمونها (الخونج

ّنها هناك، أين للمساءلة: من عرضة تكون فإ

ّتى بال لهم يرتاح ول المال؟ هذا أحضرت تبيع ح

الحياة. وتكاليف الحاجة وطأة تحت نفسها الخت

المنهزمين بعض يريدنا الذي الّسجن هو هذا فهل

ّذهاب نسارأع أن ّتى بأنفسنا إليه بال الّسجن نجعل ح

ً الخوة، أفهاما فيها ترتقي مدرأسة ًا ومجال رأحب

ّدعوة ًا يصبح الله؟. ثّم إلى لل إذا العصر هذا في ذنب
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أهذه المساجين؟ بإخراج المسلمون طالب

ّية إليها؟. يدعونا التي العقلن

مع المخابرات أفراد يمارأسه لما الرأدن من صورأة

ثّم ثيابه، من الخ هناك: جّردوا المسلم الّسجين

ًا، ألقي ّباط من ضابط وقاما أرأض المخابرات ض

ّية ّتنبيه المهم (ومن الرأدن يكن لم إن أغلب، أن ال

ّباط كّل إلى حّجوا أفرادهم وأغلب المخابرات ض

ّ البعض بعضهم ينادون ل وهم الحراما، الله بيت إل

ّلي أغلبهم بل فلن، الحاّج بلقب وبعض يص

ّية خّريج أفرادهم ّل ألقي أن الّشريعة!!) وبعد ك

ًا (الحاّج منهم ضابط قاما ثيابه، من مجّرد وهو أرأض

يدير جعل ثّم عورأته، جهة من ثيابه فلن) وخلع

ًا: يقول وهو ورأأسه الّشاب لحية على ذكره مستهزئ

ولتجرحنا الواقع هو منك. هذا نتبّرك شيخنا يا دعنا

وقرفها. بآلمها الحقيقة

علينا يجب الذي هو ـ قوما يا ـ الّسجن هو هذا فهل

ّذهاب نسارأع أن ّية حسب إليه، بال بعض وص

؟المنهزمة والتيارأات المدارأس

ّدث هل ّيا عن نتح ّكامها سورأ والقادة البعثيين وح

ّنصيريين؟ ّلم ال المسلمات الخوات مآسي عن فنتك

داخل في المسلم الّشباب مآسي أو هناك؟

يزيد ل كالقبر، غرفة في الخ يربط حيث الّسجون؟
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جسم بقدرأ وتكون سم، أرأبعين عن ارأتفاعها

ّياما ل الّسجين فيها ويبقى طولً، النسان ال

والعواما. الّسنين ولكن والّشهورأ

ّدكتورأ سمعتم هل ّناطق المسعري محّمد ال ال

ّدفاع لجنة باسم الّرسمي ّية الحقوق عن ال الّشرع

ّية الجزيرة في وعّما الّسجن في معاناته وعن العرب

المجاهدون ذاقه ما أنا وسمع؟. (وأقول وذاق رأأى

ًا ذكرنا وقد المسعري على مر مما بكثير أكثر طرف

ولكن الجميع على وأسفنا تقديرنا مع ذلك من

والله لهم بواكي ل أنهم المجاهدين مشكلة

المستعان)

عّما المسلمين المساجين بعض كتب ما قرأتم هل

ّناصر، عبد جمال سجون في ذاقوه وصل وكيف ال

الجنون؟. إلى المساجين ببعض الحال

بطش عن البعض يحكيه ما إلى الّسمع أصغيتم هل

ّداما وظلم في فنونه وعن البعثّي؟ وحزبه حسين ص

ّيته ممارأسة ّد ساد خصومه؟. ض

ًا     أو     بعضه     يعرف     أو     هذا     يعلم     من     إّن ثّم     منه،     قريب

أن     تعالى     الله     دين     إحياء     في     منهجه     من     يجعل

ّذهاب     المسلم     الّشباب     يطالب الّسجون     إلى     بال

أسارأى     بفّك     يطالب     من     ما  يجّر     ثّم     باختيارأهم،

المجرمين     عداد     في     يدخل     أن     جدير     لهو     المسلمين،
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ّدين،     وأعداء ًا     يصبح     أن     ل     ال ّكر ًا     مف ّيارأ     وزأعيـم لت

ّننا     الّشباب،     بركبه     يلتحق زأمن     نعيش     والله     لك

العجائب).أ.هـ.

والسنة الكتاب من الدلة
السارى فكاك على

تخليص المسلمين على وتعالى سبحانه الله أوجب
بالقتال كان ولو كانوا مكان أي في السر من إخوانهم
فكاك في الخاصة الدلة منها كثيرة ذلك على والدلة

:العامة الدلة ومنها السرى

العامة: الدلة
على تحث أنها يجد العامة الشرعية النصوصا يتأمل من

لبعض بعضهم خذلن وعدما وتعاونهم المسلمين تناصر
له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد كالجسد وأنهم
وتعالى سبحانه الله يقول والحمى بالسهر الجسد سائر
( ) وقال فاعبدوني رأبكم وأنا واحدة أمة أمتكم هذه ( إن
.إخوة) المؤمنون إنما
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 إنما(: 1الية هذه على الله رأحمه القرطبي قال 
، النسب في ل ، والحرمة الدين في : أي إخوة المؤمنون

فإن ؛ النسب أخوة من أثبت الدين : أخوة قيل ولهذا
ل الدين وإخوة ، الدين بمخالفة تنقطع النسب أخوة

.)النسب بمخالفة تنقطع
الله رأضي بشير بن النعمان عن الصحيحين في وثبت
(ترى قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهما

كمثل وتعاطفهم وتوادهم تراحمهم في المؤمنين
بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو اشتكى إذا الجسد

والحمى).
ًا فيهما وثبت الله رأضي الشعري موسى أبي عن أيض

(المؤمن قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه
ًا، بعضه يشد كالبنيان للمؤمن أصابعه). بين شبك ثم بعض

ًا الصحيحين في ثبتو عنهما الله رأضي عمر ابن عن أيض
أخو (المسلم قال وسلم عليه الله صلى النبي أن

يسلمه).  ول يظلمه ل المسلم
ًا الصحيحين في وثبت عنه الله رأضي هريرة أبي عن أيض

أخو (المسلم قال وسلم عليه الله صلى النبي أن
يحقره). ول يخذله ول يظلمه ل المسلم

ل المسلم أخو المسلم( :2تعالى الله رأحمه النووي قال 
أخا المسلم كون  أمايحقره: ول يخذله ول يظلمه

 فقاليخذله: ل وأما قريبا، شرحه فسبق المسلم
استعان  إذاومعناه: والنصر، العانة ترك  الخذلالعلماء:

يكن ولم أمكنه إذا إعانته لزمه ونحوه السوء دفع في به
.)شرعي عذرأ له

.)16/322( القرآن أحكاما جامع 1
.)120/ 16( مسلم شرح 2
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ـخـذلن ذـلـك وـمـن( :1الـلـه رأحـمـه رأـجـب اـبـن وـقـال
أـخـاه ينـصـر أن ـمـأمورأ الـمـؤمن  فإنلخيه: المسلم

 (انصـروسـلم: وآلـه عليـه الله صلى النبي قال كما
ـا أـخـاك ـا أو ظالـم ـا) ـقـال: مظلوـم ـه، رأـسـول  ـي الـل
 (تمنعهقال:.  ؟ ظالما أنصره فكيف مظلوما أنصره

ـحـديث ـمـن ) خرـجـه إـيـاه نـصـرك ـفـذلك الظلم، من
ـمـن داود أـبـو وـخـرج ـجـابر، حديث من وخرجه أنس،
ـعـن الـلـه عـبـد بن وجابر النصارأي طلحة أبي حديث
امرئ من  (ماقال: وسلم وآله عليه الله صلى النبي
فـيـه تنتـهـك موـضـع ـفـي مـسـلما اـمـرأ يـخـذل مسلم
ـفـي الـلـه ـخـذله إل عرـضـه ـمـن فيه وينتقص حرمته
ـلما ينصر امرئ من وما نصرته، فيه يحب موضع مـس

فـيـه وتنتـهـك عرـضـه ـمـن فـيـه ينتـقـص موـضـع ـفـي
ـه يحب موضع في الله نصره إل حرمته )، نـصـرته فـي
ـسـهل ـبـن أماـمـة أـبـي حديث من أحمد الماما وخرج

ـقـال: وـسـلم وآله عليه الله صلى النبي عن أبيه عن
عـلـى يـقـدرأه وـهـو ينصره فلم مؤمن عنده ُأذل (من

ـه ينصــره أن ـه أذـل ـى الـل ـق رأؤوس عـل ـوما الخلـئ ـي
ًا الـلـه رأحـمـه المـنـاوي الـمـاما ) ـقـال القيامة ـشـارأح

) عنده ( للمجهول ) بالبناء ّلُِذأ من (: 2الحديث لهذا
ـمـن ) على ينصره فلم مؤمن ( بعلمه أو بحضرته أي

ينصــره أن على يقدرأ ( أنه الحال و ) أي هو ( ظلمه
ّلــه أذلــه ) القيامــة يــوما الشــهاد رأؤوس علــى ال

ًا التحرـيـم شديد حراما المؤمن فخذلن ـــ ـكـان دنيوـيـ
فل ـبـه يبـطـش أن يرـيـد عدّو دفع على يقدرأ أن مثل

ًا أو ـ يدفعه . أهـ.) ديني
صلى النبي عن حصين بن عمران حديث من البزارأ وخرج

وهو بالغيب أخاه نصر  (منقال: وسلم وآله عليه الله
والخرة). الدنيا في الله نصره يستطيع

).333( والحكم العلوما جامع 1
).47  ـ46/ 6( القدير فيض 2
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الخاصة: الدلة
آمنوا الذين ( إن وجل عز الله  قولالول: الدليل
الله سبيل في وأنفسهم بأموالهم وجاهدوا وهاجروا

والذين بعض أولياء بعضهم أولئك ونصروا آووا والذين
حتى يءش من وليتهم من مالكم يهاجروا ولم آمنوا

إل النصر فعليكم الدين في استنصروكم وإن يهاجروا
) بصير تعملون بما والله ميثاق وبينهم بينكم قوما على

اليات.
هؤلء دعوا إن يريد (:1الله رأحمه القرطبي قال

عونكم الحرب أرأض من يهاجروا لم الذين المؤمنون
عليكم فرض فذلك فأعينوهم لستنقاذهم مال أو بنفير

بينكم كفارأ قوما علي يستنصروكم أن إل تخذلوهم فل
العهد تنقضوا ول عليهم تنصروهم فل ميثاق وبينهم

أسرى يكونوا أن إل العربي بن ا قال مدته تتم حتى
لهم والنصرة قائمة معهم الولية فإن مستضعفين

إلي نخرج حتى تطرف عين منا تبقى ل حتى واجبة
جميع نبذل أو ذلك يحتمل عددنا كان إن استنقاذهم

كذلك درأهم لحد يبقى ل حتى استخراجهم في أموالنا
ىعل رأاجعون إليه وإنا لهل نافإ العلماء وجميع مالك قال

وفي العدو أسر في إخوانهم تركهم في بالخلق حل ما
والعدد والقدرأة الحوال وفضول أموال خزائن أيديهم
.)والجلد والقوة

أرأض من دعوا إن : ( يريد2الله رأحمه العربي ابن قالو
فأعينوهم لستنقاذهم مال أو بنفير عونكم الحرب
فل عهد وبينهم بينكم قوما على إل فرض، عليكم فذلك

سواء على ينبذ أو العهد يتم حتى يريد عليهم، تقاتلوهم
فإن مستضعفين، أسرى يكونوا أن إل ـ قال أن إلى ـ

ل بأن بالبدن واجبة لهم والنصرة قائمة، معهم الولية
كان إن استنقاذهم إلى نخرج حتى تطرف عين منا يبقى
في أموالنا جميع نبذل أو ذلك، يحتمل عددنا

مالك قال كذلك درأهم لحد يبقى ل حتى استخراجهم،
العلماء.  وجميع

تركهم     في     بالخلق     حل     ما     على     رأاجعون     إليه     وإنا     لله     فإنا

.)8/56( القرآن أحكاما جامع 1
.)2/440( القرآن أحكاما 2
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الموال     خزائن     وبأيديهم     العدو،     أسر     في     إخوانهم
.)والجلد     والقوة     والعدد     والعدة     الحوال،     وفضول

يأتوكم وإن( وجل عز الله  قولالثاني: الدليل
أفتؤمنون إخراجهم عليكم محرما وهو تفادهم أسارأى
). ببعض وتكفرون الكتاب ببعض

َلَعمُر :1الله رأحمه القرطبي قال نحن أعرضنا لقد الله ( و
! ليس بعض على بعضنا فتظاهر بالفتن الجميع عن

أذلء إخواننا تركنا ! حتى بالكافرين بل بالمسلمين،
قوة ول حول فل المشركين، حكم عليهم يجري صاغرين

العظيم العلي بالله إل
درأهم يبق لم وإن واجب السارأى  فداءعلماؤنا: قال

واحد
السارأى، فك وجوب الية  تضمنتمنداد: خويز ابن قال

أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن الثارأ ورأدت وبذلك
المسلمين عمل بذلك وجرى بفكهم، وأمر السارأى، فك

الجماع به وانعقد
فهو يكن لم فإن المال، بيت من السارأى فك ويجب
أسقط منهم به قاما ومن المسلمين، كافة على فرض

 ). الباقين عن الفرض
أسراهم فداء أن على تدل( : 2الله رأحمه الجصاصا قالو

ديارأهم من منهم فريق إخراج وكان عليهم واجبا كان
أن عليهم كان عدوهم بعضهم أسر فإذا عليهم محرما

الكتاب ببعض كافرين إخراجهم في فكانوا يفادوهم
مؤمنين مفاداتهم وفي عليهم الله حظره ما لفعلهم

الحكم وهذا عليهم الله أوجب بما بقيامهم الكتاب ببعض
بن الحجاج رأوى علينا ثابت السرى مفاداة وجوب من
عليه الله صلى الله رأسول أن جده عن الحكم عن ةأأرأط

يعقلوا أن والنصارأ المهاجرين بين كتابا كتب وسلم
بين والصلح بالمعروف عانيهم ويفدوا معاقلهم

).المسلمين

ل لكم وما( وجل عز الله  قولالثالث: الدليل
الرجال من والمستضعفين الله سبيل في تقاتلون

.)2/17( القرآن أحكاما جامع 1
.)1/57( القرآن أحكاما 2
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هذه من أخرجنا رأبنا يقولون الذين والولدان والنساء
لنا واجعل وليا لدنك من لنا واجعل أهلها الظالم القرية

). مصيرا لدنك من
: أوجب علماؤنا  قال (:1الية هذه في العربي ابن قال
من السرى ; لستنقاذ القتال الية هذه في سبحانه الله

بذل , فكان النفس تلف من القتال في ما مع العدو يد
وأهون النفس دون , لكونه أوجب فدائهم في المال
وسلم عليه الله صلى النبي أن الئمة رأوى . وقد منها
)، العاني وفكوا المريض وعودوا الجائع  ( أطعمواقال:
بجميع السارأى يفدوا أن الناس  علىمالك: قال وقد

 فإنيواسوهم, أن  عليهمقالوا: ; ولذلك أموالهم
المفاداة). دون المواساة

ل لكم (وما تعالى  قوله( :2الله رأحمه القرطبي وقال
وهو ، الجهاد على الله) : حض سبيل في تقاتلون
الكفرة أيدي من المستضعفين تخليص يتضمن

ويفتنونهم العذاب سوء يسومونهم الذين المشركين
وإظهارأ كلمته لعلء الجهاد تعالى فأوجب ، الدين عن
في كان وإن عباده من الضعفاء المؤمنين واستنقاذ دينه
جماعة على واجب السارأى وتخليص ، النفوس تلف ذلك

أوجب وذلك بالموال وإما بالقتال إما المسلمين
: مالك قال ، منها أهون هي إذ النفوس دون لكونهما

، أموالهم بجميع السارأى يفدوا أن الناس على واجب
 ( فكوا:والسلما الصلة عليه لقوله فيه، خلف ل وهذا

.)) العاني
مجرورأ والمستضعفين( : 3الله رأحمه الشوكاني قالو 

في تقاتلون ل مالكم أي الشريف السم علي عطفا
من تخلصوهم حتى المستضعفين وسبيل الله سبيل
يكون أن ويجوزأ الجهد من فيه هم مما وتريحوهم السر

فإنهم المستضعفين وأخص أي الختصاصا علي منصوبا
.) الله سبيل عليه يصدق من أعظم من

عن تقعدون ( وكيف :4الله رأحمه قطب سيد قالو
من المستضعفين هؤلء واستنقاذ الله سبيل في القتال
صورأهم ترسم الذين هؤلء ؟ والولدان والنساء الرجال

المؤمن، وكرامة المسلم، لحمية مثير مشهد في
.)1/583( القرآن أحكاما 1
.)5/279( القرآن أحكاما جامع 2
.)1/487( القدير فتح 3
.)2/708( القرآن ظلل في 4
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الذين الطلق.. هؤلء على النسانية الرحمة ولعاطفة
في المحنة يعانون لنهم والفتنة المحنة أشد يعانون

أشد العقيدة في والمحنة دينهم، في والفتنة عقيدتهم،
في محنة لنها والعرض والرأض المال في المحنة من

كرامة تتبعه الذي النساني، الوجود خصائص أخص
). والرأض المال وحق والعرض النفس

رأضي الشعري موسى أبي عن الرابع: الدليل
وسلم: عليه الله صلى الله رأسول  قالقال: عنه الله

) رأواه المريض وعودوا الجائع، وأطعموا العاني ( فكوا
.ومسلم البخارأي

:1الله رأحمه حجر ابن الحافظ قال  السيروالعاني:
 وبهالكفاية. على واجب السير  فكاكبطال: ابن ( قال

.المال) بيت  منرأاهويه: بن إسحاق وقال الجمهورأ، قال

ًا المناوي الماما وقال ـض في الحديث هذا شارأح فـي
و الـفـاء بفـتـح الفـكـاك و ، صواّ) خل فكوا (القدير: (

أي نــون و هملــةُ) بم العــاني ( ، التخليــص تكســر
ـوا ـن الســير أعتـق ـدي ـم ـدو أـي ـال الـع ـره أو بـم غـي
ـمـن ـكـل و الـسـير : العاني الثير ابن قال كالرقيق

: بـطـال اـبـن ـقـال عـنـا فـقـد خـضـع و اـسـتكان و ّذل
ـال و الجمهورأ قال به و كفاية فرض السير فكاك ـق

و ماـلـك ـعـن ويُرأ و ، الـمـال بـيـت : ـمـن هرأاهوي ابن
بالمبادلــة أو بالمال أو بالرؤوس : يفادي أحمد قال
. ).أهـ

مفاداة وجوب من الحكم  وهذا (:2الجصاصا بكر أبو قال
الحكم عن أرأطأة بن الحجاج ; رأوى علينا ثابت السارأى

كتابا كتب وسلم عليه الله صلى الله رأسول : أن جده عن
ويفدوا معاقلهم يعقلوا أن والنصارأ المهاجرين بين

. ورأوى المسلمين بين والصلح بالمعروف عانيهم
الشعري موسى أبي عن سلمة بن شقيق عن منصورأ

: (أطعموا وسلم عليه الله صلى الله رأسول : قال قال
العاني وفكوا المريض وعودوا السلما وأفشوا الطعاما

العاني ; لن السير فكاك على يدلن الخبران فهذان ) ،

.)205 /6( البارأي فتح 1
.)1/58( القرآن أحكاما 2
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الكوع بن وسلمة حصين بن عمران رأوى وقد السير هو
المسلمين من أسارأى فدى السلما عليه النبي : أن

.)بالمشركين

ًا الصحيح في ثبت ما الخامس: الدليل عن أيض
أمير  ياعنه: الله رأضي لعلي  قلتقال: جحيفة أبي

والذي ل، قال: ؟ شيء الوحي من عندكم هل المؤمنين،
ًا إل النسمة وبرأ الحبة فلق وجل عز الله يعطيه فهم

؟. الصحيفة في  وماقلت: الصحيفة. في وما رأجلً،
بكافر. مسلم يقتل ول السير، وفكاك العقل، قال:

صلى النبي سنة به جرت  ماالسادس: الدليل
من وتخليصهم السرى إنقاذ على وسلم عليه الله

الله رأضي حصين بن عمران عن الصحيح ففي العدو،
برجلين ًرأجل ( فدى وسلم عليه الله صلى النبي  أنعنه:

.(

فكاك في العلماء أقوال
السرى

ًا الكافرين أيدي في مسلٌم وقع إذا أنه نعلم أن لبد أسير
، يدهم من لتخليصه النهوض المسلمين يلزما أنه فالصل

من الدلة ذكرنا وقد الفقهاء باتفاق دارأنا يدخلوا لم وإن
وسلم عليه الله صلى الله رأسول سنة ومن الله كتاب
على يجب أنه على أجمعوا الفقهاء أن وذلك ذلك على

دخلوا إذا الكافرين لدفع النهوض عيٍن وجوب المسلمين
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ًا ُحرمة من ُحرمًة أعظُم المسلم وحرمة ، للمسلمين بلد
أسرى تخليص في الفقهاء أقوال بعض وإليك الدارأ

المسلمين:

أسرى فداء ويجب فصل، (:1الله رأحمه قدامة ابن قال ـ1
ومالك العزيز عبد بن عمر قال وبهذا أمكن إذا المسلمين

بن الحسن سأل أنه الزبير ابن عن ويروى وإسحاق
التي الرأض على قال السير؟ فكاك من علي: على

وسلم عليه الله صلى الله رأسول أن وثبت عليها، يقاتل
)العاني وفكوا المريض وعودوا الجائع  أطعموا(قال: 
الله رأسول أن جبلة بن حبان عن بإسناده سعيد ورأوى
في المسلمين على  إن(قال:  وسلم عليه الله صلى

ورأوي ،)غارأمهم عن ويؤدوا أسيرهم يفادوا أن فيئهم
بين كتابا كتب أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن

يفكوا وأن معاقلهم يعقلوا  أن(:  والنصارأ المهاجرين
وسلم عليه الله صلى النبي وفادى ،)بالمعروف عانيهم
عقيل بني من أخذه الذي بالرجل المسلمين من رأجلين
الكوع بن سلمة من استوهبها التي بالمرأة وفادى
رأجلين.

بنوع يقيد فلم الفكاك فيهما أطلق قد النصوصا فهذه
علينا تعين به السرى فك استطعنا شيء فكل معين
لفك الحرب بوجوب فقالوا الفقهاء فعل وهكذا فعله

. )بها السرى فك استطعنا إذا السري

أو مسلما أسروا لو (:2الله رأحمه النووي قال ـ2
ل، أحدهما وجهان السلما أرأض كدخول هو هل مسلمين

حرمة لن نعم وأصحهما بعيد الواحد الجند إزأعاج لن
رأعاية من لبد هذا فعلى الدارأ حرمة من أعظم المسلم

وتوقعنا السلما دارأ قرب على كانوا فإن النظر
فعلنا. (والفداء إليهم طرنا لو أسروه من استخلصا

.) به السرى تخليص استطعنا إن واجب بالمال

استنقاذهم  يجب (:3الله رأحمه المالكي ُجَزّي ابن قال ـ3
وجب عنه المسلمون عجز فإن بالقتال الكفارأ يد من

، نفسه فداء الغني على فيجب بالمال، الفداء عليهم
.)228/ 9( المغني 1
.)10/216( الطالبين رأوضة 2
).172( الشرعية الحكاما قوانين 3
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نقص فما ، المال بيت من الفقراء فداء الماما وعلى
) .  عليها أتى ولو المسلمين أموال جميع في تعين

أسرى  وإنقاذ (:1الله رأحمه السلما عبد بن العز قال ـ4
وقد ، القربات أفضل من الكفارأ أيدي من المسلمين

علينا وجب واحدا مسلما أسروا : إذا العلماء بعض قال
فما ، نبيدهم أو نخلصه حتى قتالهم على نواظب أن

).!  المسلمين من كثيرا خلقا أسروا إذا الظن

فكاك (:2الله رأحمه تيمية ابن السلما شيخ قال ـ5
الموقوف المال وبذل ، الواجبات أعظم من السارأى

. )القربات أعظم من ذلك في وغيره

فالصح مسلما أسروا  ولو (:3الهيتمي حجر ابن قال ـ6 
ٍقن نحو ولو ـ قادرأ كل على فورأا إليهم النهوض وجوب

على ولو ، توقعناه إن لخلصه ـ لبعضهم خلفا ، إذن بغير
أولى , بل دارأنا كدخولهم عين وجوب يظهر فيما ، ندورأ
الله رأحمه حزما ابن حكى ـ7.)أعظم المسلم حرمة ; لن

َدرأ لم إن أنه اتفقوا  و(: 4فقال الجماع فك على ُيْق
ذلك إعطاءهم أن ، الحرب أهل يعطاه بمال إل المسلم

).   واجب السير ذلك يفك حتى المال

ًا وـقـع ـمـن: ( 5الـلـه رأحمه السرخسي قال ـ7 أـسـير
قتـلـه قـصـدوا و الـمـؤمنين ـمـن الـحـرب أـهـل يد في

ـديه أن بحاله يعلم مسلم كل على يفترض ـاله يـف بـم
عليه يقدرأ ممن غيره به أخبر وإل ، ذلك على قدرأ إن
بحـصـول الـبـاقين ـعـن ـسـقط البـعـض ـبـه ـقـاما إذا و

). المقصود

).197( وفضائله الجهاد أحكاما 1
.)28/635( الفتاوى مجموع 2
.)9/237( المحتاج تحفة انظر 3
).122( الجماع مراتب 4
).271 / 30( المبسوط 5
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من الصدقة آية تفسير في القرطبي الماما قال ـ8
ـــ منـهـا السارأى فك في اختلفوا و: ( 1التوبة سورأة

ـهـو  ويـجـوزأ.  لأـصـبغ: فـقـال ـ الزكاة أموال من أي
لنـهـا ،  يـجـوزأـحـبيب: اـبـن ـقـال  وقاـسـم. ابن قول
عـتـق إلى رأق من تخرج فهي الرق بملك لكتُم رأقبة

اـلـذي الرـقـاب فـكـاك ـمـن أوـلـى و أحق ذلك كان و ،
المـسـلم رأق ـعـن المـسـلم ـفـك كان إذا لنه ، بأيدينا
يكون أن أولى و فأحرى ، الصدقة من ًجائزا و عبادة

).  ذله و الكافر رأق عن المسلم فك في ذلك
موـقـوف ـمـال ـعـن الـلـه رأحـمـه تيمـيـة ابن وُسئل ـ9

ذـمـم ـفـي بـمـال دينُاـسـت ذاإ و ، السرى فكاك على
ـرى ـهم الـس ـدون ل بخلـص ـاءه يـج ـل وـف ـوزأ : ـه يـج

ـن صــرفه ـف ـم ـذلك و ؟ الوـق ـو ـك ـي اســتدانة ـل وـل
؟ غيره وأ الوقف ناظر مرأب فكاكهم

:2جابأف
الـسـرى خلصا في الطريق هو بل ، ذلك يجوزأ نعم(
، بعينهم يفتكهم لمن ابتداء المال عطاءإ من جودأ ،
، الفكاك غير في يصرف قد و ، عليه يخاف ذلك نإف
ًا الفـكـاك ـفـي مـصـروف فـهـو ـهـذا ماأ و ل . و قطـعـ

الستحقاق جهة في المال عين يصرف نأ بين فرق
الـلـه ـصـلى الـنـبي ـكـان كما ، استدين ما يصرف وأ ،

ـه ـارأة وـسـلم علـي ـهـلأ ـلـىإ الزـكـاة ـمـال يـصـرف ـت
ـارأة و ، الســهمان ـلأل يســتدين ـت ـم الســهمان ـه ـث

و الـصـرف نأ لمُفع ، ينّالـد هـلأ لىإ الزكاة يصرف
ّله و ، داءأ كالصرف فـاء .أهـ.  علمأ ال

متى المقهورأ : ( السير3الله رأحمه النحاس ابن قال ـ10
وإن ، خلف بل ذلك لزمه ، 4الكفارأ من الهرب على قدرأ

ًا أطلقوا ً يقاتلهم أن فله شرط بل أسير ًا قتل وسبي
ًا أنهم على أطلقوه وإن ، أحمد مذهب وهو للمال وأخذ

، اغتيالهم عليه حُرما منهم أمان في وهو ، منه أمان في

.)183 / 8( القرطبي تفسير 1

2
 /... ).31( الفتاوى مجموع 

).2/1053( العشاق مصارأع إلى الشواق مشارأع 3
تخصه أحكاما له المرتد الكافر أن إذ الصلي الكافر في الله رأحمه هنا كلمه 4

فتنبه. المسائل من كثير في
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ولم ، منهم أمان في أنه على أطلقوه لو وكذلك
احمد. مذهب وهو ، المنصوصا الصحيح على يستأمنوه

ّ عليه وشرطوا أطلقوه ولو لزمه دارأهم من يخرج أل
في أحمد . وقال بالشرط الوفاء عليه وحُرما ، الخروج

يعود أن شرطوا ولو ، به الوفاء عنه: يلزمه المنصوصا
ً إليهم يبعث أو ، إليهم ًء مال وهو حراما فالعود ، فدا
شارأطهم فإن المال وأما ، أحمد عن الروايتين إحدى
ًا عليه صالحهم وإن أحمد قال وبه ، لغو فهو مكره

ًا لكن ، حق بغير التزاما لنه بعثه عليه يجب لم مختارأ
أحمد. مذهب وهو يجب قول وفي يستحب

المختصر: إذا شرح في المالكي السلما عبد ابن قال
ًا شيء على السير ائتمن ولم ، الوفاء عليه وجب طائع

ًا ائتمنوه ومن ، الخيانة له تجز له جازأ يأتمنوه لم أو مكره
على ائتمن إذا سحنون . وعن أموالهم من أمكنه ما أخذ
ول بنفسه يهرب أنه مالك . وعن يهرب فل ونفسه ماله
ًا. أموالهم من يأخذ شيئ

أسر التبصرة: إذا في المالكي اللخمي الحسن أبو وقال
ًا العدو على أو بنفسه يهرب أل على أطلقوه ثم مسلم

ًا أعطاهم إن أن له يكن لم ، فتركوه يهرب ل أنه عهد
ًا كان وإن لنه ، يهرب يؤدي ذلك فإن العهد على مكره

من بأيديهم من على والتضييق ، بالمسلمين الضررأ إلى
بعهد).أ.هـ.  يوفون ل المسلمين أن ويرون السرى
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لفكاك تاريخية مواقف
السرى

بإسناده عساكر ابن : ( خّرج1الله رأحمه النحاس ابن قال
بن عمر قال: قال كريز بن الله عبيد بن طلحة عن

ً استنقذ عنه: لن الله رأضي الخطاب المسلمين من رأجل
العرب. جزيرة من إلّي أحب المشركين أيدي من

ًا وخّرج العزيز عبد بن عمر أن ، خنيس بن بكر عن أيض
أمابالقسطنطينية:  المسلمين من السارأى إلى كتب
أنتم بل الله ومعاذ ، السارأى أنفسكم تعدون فإنكم ، بعد

شيئا أقسم لست أني واعلموا ، الله سبيل في الحبساء
وأني ، وأطيبه ذلك بأكثر أهلكم خصصت إل رأعيتي بين
أني ولول ، دنانير بخمسة فلن بن فلن إليكم بعثت قد

وقد ، لزدتكم الروما طاغية عنكم يحبسها أن خشيت
وكبيركم صغيركم يفادي فلن بن فلن إليكم بعثت

به ُيسأل بما ، ومملوككم وحّركم ، وأنثاكم وذكركم
).والسلما أبشروا ثم فأبشروا

أمير بعث السر في المسلمين بعض وقع عندماو
بن الرحمن عبد إليهم العزيز عبد بن عمر المؤمنين

ما مسلم لكل : ( أعطهم له وقال أسرهم لفك عمرة
كل من إلي أحب المسلمين من لرجل الله !! فو سألوك
! به ظفرت فقد المسلم به فاديت ما ! إنك عندي مشرك

.2السلما) تشتري إنما إنك

أن العربي ابن بكر أبو القاضي : ( حكى3الله رأحمه وقال
ًا عاهد الملوك بعض ًا يحبسوا ل أن على كفارأ ، أسير

بيت على فمر بلدهم جهة المسلمين من رأجل فدخل
، خبري صاحبك فأبلغ أسيرة امرأة: إني فنادته ، مغلق
هذه إلى الخبر انتهى الحديث ذيل وتجاذبا به اجتمع فلّما

.)832ـ 2/831( العشاق مصارأع إلى الشواق مشارأع 1
. )2822(  رأقم منصورأ بن سعيد سنن 2
.)833ـ 2/832( العشاق مصارأع إلى الشواق مشارأع 3
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قدميه على المير قاما حتى حديثه أكمل فما المرأة
ًا وخرج أخرج حتى الثغر إلى ومشى فورأه من غازأي

الموضع. على واستولى السيرة
المنصورأ عن تارأيخه في القرطبي حكاه ما هذا ونظير

بالندلس القائمين الملوك في يكن ولم عامر أبي بن
ًا غزا ، مثله في كانت غزاة منها ، غزوة وخمسين نيف

، فارأس بعد فارأس إل يجوزأه ل جبلين بين ضيق مكان
موضع له ومسكوا تحصى ل أمم في الروما واجتمعت

الدورأ تبنى وأن الخيم برفع أمر بذلك علم فلما ، الخروج
ًا لنفسه واختط ، وكتب بذلك خواصه سائر وأمر قصر

نوابه: إلى
من سلف من رأأي استقصرت البلد هذه رأأيت لما إني

قدرأها وجللة أمرها لعظم تكوها كيف والخلفاء الملوك
مدينة أتخذ وأن بها القامة في تعالى الله استخرت وقد

تحققت فلما ، والفعلة البنائين بإرأسال وأمر ، وأسكنها
فقال: ل عليه فألحوا فأبى الصلح في سألوه ذلك الروما
ما عارأ هذا فقالوا ، ملككم ابنة تعطوني أن إل أفعل
في هو وكان عظيم عدد في . فاجتمعوا بمثله سمع

المسلمون انكسر التقوا فلما ، فارأس ألف عشرين
تضرب أن وأمر يسير ونفر وكاتبه وولده هو وانهزما

إليه المسلمون فتراجع الرأض من نشر على خيمة
والعاقبة الكفارأ على الدائرة فكانت وقاتلوهم
وأسر. فقتل للمسلمين

ملكهم ابنة يعطوه أن إل فأبى الصلح في فسألوه
وكانت ، كثيرة تحف مع ذلك فأعطوه اقترحها وأموالً

ّيعها فلما الجمال نهاية في البنت قومها أشراف ش
فقالت: إن ، عنده لقومها الوساطة تحسن أن سألوها

، الرجال برماح يطلب إنما النساء بأفخاذ يطلب ل الجاه
أنت فقالت امرأة تلقته مدينته إلى المنصورأ وصل ولما

قالت: قال: ولم؟ ، حزينة باكية وأنا يفرحون والناس
لوقته العساكر فّسير ، الروما بلد من بلد في أسير ولدي
ولدها. أحضروا حتى البلد إلى رأاجعة
، العالية الهمم بتلك الخالية المم تلك الله فرحم

دارأ في التاما رأضوانه السلما دين إعزازأ على وأثابهم
السلما).

113



عبد العارأف الماما : (ذكر1الله رأحمه النحاس ابن قال
في بالوحيد المسمى كتابه في القوصي نوح بن الغفارأ
من ًعلجا أن المعتصم فقال:بلغ ، التوحيد أهل سلوك
: فقالت عمورأية في أسيرة امرأة لطم الفرنج علوج

على إل المعتصم يجئ العلج: ل لها فقال ، وامعتصماه
ّير ، أبلق فرس فرس ألف عشر بثمانية جيشه إليها فس
وصدق العزما بقوة إليها وسارأ ـ ألف ثمانون وقيل ـ أبلق
ولم يديه على الله ففتحها ، الله دين على والغيرة النية
بالنارأ وحرقها وقتل وسبى ، ذلك قبل فتحت تكن

فرس على رأاكب وهو يديه بين والمرأة العلج وأحضر
أبلق. فرس على جئتك : قد له وقال ، أبلق
:القصة هذهل ذكره بعد الله رأحمه النحاس ابن قال

تكون     أن     ينبغي     هذا     ومثل     الدين     إعزازأ     فليكن     فهكذا(
وأثبه     ،     الهمة     هذه     أجر     تحرمه     ل     اللهم     ،     المسلمين     أئمة
).الغمة     هذه     بكشف     عليه     كان     ما     على

قصيدته عمورأية غزوة في الطائي تماما أبو قال
:الشهيرة

ًء أصـدق  السيف        ّده        في الكتب من أنبـا حـ
ّد واللعب الجـد بين الحـ

متونهن         في الصحائف سـود ل الصفائح  بيض       
والريـب الشك جـلء

بين         لمعــة الرأماح شهب في  والعلم       
الشهب السبعة في ل الخميسين

ًا الله رأحمه النحاس ابن قال ثم أبيات من بيت على معقب
فيها: قوله أحسن : (وما2تماما أبي

ولم بأهل باٍٍٍِن         على ذاك يوما فيه الشمس تطلع لم
عزب على تغرب

زأوجة     له     من     على     طلعت     ما     اليوما     ذلك     الشمس     أنيعني: 
غربت     ما     فتحوها     فلما     ،     فتسبى     المسلمين     عسكر     في

السبي.     من     أهل     العسكر     من     لكل     صارأ     بل     عازأب     على

.)2/834( العشاق مصارأع إلى الشواق مشارأع 1
.)838ـ2/836( العشاق مصارأع إلى الشواق مشارأع 2
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حكاه ما ـ بها شبيه وهو ـ القصة هذه من وأغرب
معاوية زأمن في رأجل قال: أسر ، تارأيخه في القرطبي

يدي بين ،فتكلم القسطنطينية وأدخل عنه الله رأضي
وكان السير فقال ، البطارأقة أحد فلطمه ، بكلما ملكهم

ًا: بيننا فضيعتها أمورأنا وليت معاوية يا الله وبينك قرشي
عن سأله أتاه فلما ، وافتداه فّسير كلمه معاوية فبلغ ،

ً فأفكر ، فأخبره ، البطريق اسم قائد خلف نفذ ثم طويل
أن منك وقال: أرأيد ، ومعرفة خبرة ذو صورأ قواد من

. القسطنطينية من البطريق فلن إحضارأ في تتحيل
ًا أنشىء أن فقال: أرأيد ول يلحق مخفيه بمجاذيف مركب

ما كل من ومكنه لك بدا ما : افعل له فقال ، بها يلحق
وتحفة طرفة كل من أوسقها كملت فلما ، إليه يحتاج

ً وأعطاه القسطنطينية إلى وقال: اذهب ، جزيلة أموال
وبطارأقته الملك لوزأير واهد واشتر فبع تاجر فكأنك

فإذا ، تهاده ول تقربه فل البطريق ذلك خل وخاصته
لك سأضاعف ولكن عرفتك له: ما فقل ذلك على أعتبك

لمثلك. يصلح ما معي يبق لم فإنه عودتي في
فجهزه ، صنع بما وأخبره معاوية إلى رأجع ثم ذلك ففعل

ًا ًا ـ وقال: هذا ذلك أضعاف وأعطاه ثاني للملك ـ أيض
على عزمت فإذا ، البطريق ولذلك خواصه ولسائر
أصادقك أن أحب البطريق: إني لذلك فقل إلينا الحضورأ
لك أحضرها حاجة فسلني ، معرفة وبينك بيني ويكون

ًا ويكون ، تقترحه ما حسب على في قّصرت عما عوض
ًا فقال: أرأيد ، حقك اللوان جميع يحوي حرير من بساط

، والوحوش والزأهارأ والشجارأ الطيارأ سائر وصورأ
كذا. وعرضه كذا طوله
في فكمل ، الصناع سائر له جمع معاوية وأخبر رأجع فلما
يحتاج ما كل معه وجهز ، الناظرين يدهش صورأة أبدع
البساط فانشر البحر فم إلى وصلت له: إذا وقال إليه

، إليك ينزل أن على الشره فسيحمله المركب ظهر على
البساط عليه واعرض بالحديث فاشغله عندك صارأ فإذا

ّدما أن المركب أصحاب ومر ، التحف من ذلك غير له وق
فارأفع البحر في صرت فإذا المخفية بالمجاذيف يقذفوا
ًا معه ومن وأوثقه الشراع بهم. وآتني كتاف

وصول بلغه فلما البحر فم على ستارأة للعلج وكان
عقله كاد البساط رأأى فلما ، إليها لينظر أشرف المركب

ًا فخرج ، يذهب ًا إليه فنزل للقائه مسرع ، مسلم
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له علم ول يقذفون وأصحابه ، غيره مع عليه فأعرضه
هذا؟ فقال: ما ـ القلع يعني ـ الشراع برفع إل شعر فما

إلى به وأتى أصحابه وسائر بالحديد وأوثقه عليه فقبض
، قال: نعم خصمك؟ وقال: هذا القرشي فأحضر معاوية

ثم ، ذلك ففعل ، تزد ول لطمك كما فالطمه قال: قم
الذي الموضع إلى به واذهب خذه المركب لصاحب قال

وغيره. البساط ذلك وأعطاه ، منه أخذته
ممن يقتص المسلمين ملك تركت لملكك له: قل وقال

أوصلوه فلما ، وبطارأقتك خواصك ومن بساطك على هو
البحر فم على اتخذوا قد وجدوهم القسطنطينية إلى

ملك فهاب ، البساط وأعطوه هناك فرموه ، سلسلة
وهاداه. وعظّمه عنه الله رأضي معاوية الروما
في السلما: أن تارأيخ في الحافظ الذهبي ابن وذكر
أمير الملك عبد بن سليمان هّم وتسعين ثمان سنة

والموال الناس وجمع المقدس ببيت بالقامة المؤمنين
على خرجت الروما أن الخبر جاء إذ ذلك على هم فبينما ،

، ذكر لها امرأة فيهم جماعة فسبت ، حمص ساحل
والله ، ويغزونا نغزوهم ، هذا إل هو وقال: ما فغضب

، دونها أموت أو القسطنطينية بها أفتح غزوة لغزونهم
، مركب ألف في البحر في والجزيرة الشاما أهل فأغزى
القسطنطينية غزو أنه وأعلمهم ، العطية للناس وأخرج

كتب في مذكورأ هو ما أمرهم من فكان ، قدرأه ليقدرأوا
التوارأيخ.

أسرى المسلمين من عدة بأنطاكية اجتمع كان وقد
أن إلى وحاصرها ، طرسوس من زأرأافة غلما فغزاها
عماد وغزا ، مسلم آلف أرأبعة منها واستنقذ أخذها
ونقب ، المجانيق عليها ونصب الرهاء زأنكي الدين

، انهدما أن إلى ، والنارأ الحطب فيه وطرح ، صورأها
وسبوا فغنموا المسلمين الله ونصر فحارأبهم ودخلها

أن الكاتب العماد أسير. وذكر خمسمائة منها وخلصوا
وقعة في السرى من خلص الدين صلح السلطان

عشرين من أكثر وخمسمائة وثمانين ثلث سنة حطين
أسير. ألف مائة الكفارأ من وأسر أسير ألف

عبد بن هشاما قال: كان ، تارأيخه في القرطبي وذكر
ًا الملك ًا حازأم يجر لم ما أزأمنة في لعماله وجرى متيقظ

بلد أحدهم غزا واحد عاما في ، الزأمان من زأمن في
فارأس كل مع فارأس آلف عشرة منهم فوجد الحرير
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ابن ملكهم وقتل آخرهم عن فقتلهم ، مسلم أسير
فصالحه السرير ملك آخر . وغزا مدائن عدة وفتح خاقان

عامل وغزا الشعورأ سود غلما وخمسمائة ألف على
ّيره الذي أن إل يحصى ل ما فغنم الروما المغرب س
ًا عبد ألف ألف عشرين كان لهشاما وطرائف كثيرة وثياب

وتحف).أ.هـ

للمجاهدين وصايا
الله:     رأحمة     وإرأسال     إمساك     تأملوا    ـ 1
يمسك وما لها ممسك فل رأحمة من للناس الله يفتح ما(

) الحكيم العزيز وهو بعده من له مرسل فل
من الثانية الية هذه في: (1الله رأحمه قطب سيد يقول

التي الله قدرأة صورأ من صورأةفاطر) (سورأة السورأة
في السورأة هذه تستقر  وحينالولى. الية بها ختم
ومشاعره تصورأاته في كامل تحول فيه يتم بشري قلٍب

ًا. الحياة هذه في وقيمه وموازأينه واتجاهاته جميع
و والرأض السماوات في قوة كل شبهة عن تقطعه إنها

في رأحمة كل مظنة من  وتيئسهالله. بقوة تصله
). فاطر سورأة من الثانية /الية5( القرآن ظلل في 1
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كل أمامه  وتوصدالله. برحمة وتصله والرأض السماوات
الله. باب أمامه وتفتح والرأض السماوات في باب

والرأض السماوات في طريق كل وجهه في وتغلق
الله. إلى طريقه له وتشرع
ويعجز العد؛ يحصيها ل مظاهر في تتمثل الله ورأحمة

نفسه ذات في وتسجيلها ملحقتها مجرد عن النسان
حوله من له سخر وفيما كرمه؛ بما  وتكريمهوتكوينه,

يعلمه, مما عليه به أنعم وفيما تحته؛ ومن فوقه ومن
الممنوح. في تمثلها الممنوع في تتمثل الله ورأحمة
وضع, كل  وفيشيء, كل في له الله يفتحها من ويجدها

نفسه, في  . ويجدهامكان. كل  وفيحال, كل وفي
 وكيفماكان,  وحيثماحوله, فيما ويجدها ومشاعره؛

هو فقده الناس يعد مما شيء كل فقد  ولوكان.
شيء, كل في عنه الله يمسكها من  . ويفقدهاالحرمان.

وجد  ولومكان, كل  وفيحالة, كل  وفيوضع, كل وفي
الرضوان؛ و الوجدان علمة الناس يعده مما شيء كل
هي تنقلب حتى رأحمته معها الله يمسك نعمة من وما

تكون حتى الله رأحمة تحفها محنة من  ومانقمة. بذاتها
رأحمة مع الشوك على النسان  . ينامانعمة. بذاتها هي
عنه أمسكت وقد الحرير على  وينامامهاد. هو فإذا الله
الله برحمة المورأ أعسر  ويعالجالقتاد. شوك هو فإذا
تخلت وقد المورأ أيسر  ويعالجيسر. و هوادة هي فإذا

المخاوف بها  ويخوضوعسر. مشقة هي فإذا الله رأحمة
المنهاج بدونها  ويعبروسلما. أمن هي فإذا الخطارأ و

رأحمة مع ضيق ول وبوارأ؛ مهلكة هي فإذا والمسالك
ولو ضيق  لسواه. دون إمساكها في الضيق  إنماالله.
أو العذاب جحيم في  أوالسجن, غياهب في صاحبها كان
تقلب ولو إمساكها مع وسعة ول الهلك شعاب في

 فمنالرخاء. مراتع  وفيالنعيم, أعطاف في النسان
والرضا السعادة ينابيع تتفجر الله برحمة النفس داخل

عقارأب تدب إمساكها مع النفس داخل  ومنوالطمأنينة.
والمعاناة. والكد والنصب والتعب القلق

جميع وتوصد البواب جميع وتغلق يفتح وحده الباب هذا
الفرج  فهوعليك,  . فلالمسالك. جميع  وتسدالنوافذ,

يغلق وحده الباب والرخاء. . وهذا واليسر والفسحة
بنافع. هو فما والمسالك والنوافذ البواب جميع وتفتح

العناء. و القلق و والشدة والكرب الضيق وهو
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السكن.  ويضيقالرزأق. يضيق  ثميفتح, الفيض هذا
 . فلالمضجع.  ويشوكالحياة,  وتخشنالعيش, ويضيق

 وهذاوالسعادة. والطمأنينة والراحة الرخاء فهو عليك
 فلشيء. كل ويقبل الرزأق يفيض  ثميمسك. الفيض
البلء. و والشقاوة الحرج و الضنك هو  وإنماجدوى.
 .السلطان. و الجاه  ةوالقوة, الصحة  ووالولد, المال
عنها أمسكت إذا وجهد ونكد وتعب قلق مصادرأ تصبح
السكن فيها كان رأحمته أبواب الله فتح  فإذاالله. رأحمة

والطمئنان. السعادة و والراحة
ورأخاء؛ طيب متاع هو فإذا رأحمته مع الرزأق الله يبسط

ٌد هو وإذا رأحمته,  ويمسكالخرة. إلى وزأاد الدنيا في رأغ
وبغض, حسد مثارأ هو  وإذاوخوف, قلق مثارأ هو فإذا
معه يكون  وقدمرض, أو ببخل الحرمان معه يكون وقد

استهتارأ. أو بإفراط التلف
حياة في زأينة هي فإذا رأحمته مع الذرأية الله ويمنح

الخرة في للجر  ومضاعفةواستمتاع, فرح ومصدرأ
فإذا رأحمته  ويمسكالله. يذكر الذي الصالح بالخلف
وتعب بالليل  وسهروشقاء, وعنت ونكد بلء الذرأية

بالنهارأ.
وحياة نعمة هي فإذا رأحمته مع والقوة الصحة الله ويهب
والقوة الصحة فإذا نعمته  ويمسكبالحياة.  والتذاذطيبة,

ٌء الصحة فينفق القوي الصحيح على الله يسلطه بل
السوء ويدخر الروح ويفسد الجسم يحطم فيما والقوة

الحساب. ليوما
أداة هي فإذا رأحمته مع والجاه السلطان الله ويعطي
من الصلح الطيب لدخارأ  ووسيلةأمن,  ومصدرأإصلح,
والسلطان الجاه فإذا رأحمته الله  ويمسكوالثر. العمل
 ومثارأبهما, وبغي طغيان ومصدرأ فوتها على قلٍق مصدرأ

 ولقرارأ, معهما له يقر ل صاحبهما على وموجدة حقد
ًا للخرة بهما  ويدخرسلطان, ول بجاه يستمتع رأصيد

ًا النارأ. من ضخم
تتغير كلها الطيب والمقاما الطويل والعمر الغزير علملوا

الرأسال. ومع المساك  . . معحال. إلى حاٍل من وتتبدل
العمر من  وقليلوينفع, يثمر المعرفة من . وقليل

فيه الله يجعل المتاع من هيدزأ وفيه. الله يبارأك
كل في كالفراد  والممكالحاد.  والجماعاتالسعادة.

119



القياس يصعب  . ولحال. كل  وفيوضع, كل وفي أمر
المثال. هذه على
تضمك الله  فرحمةالله. برحمة تحس نأ الله رأحمة ومن

هو بوجودها شعورأك  ولكنعليك. وتفيض وتغمرك
 وثقتكالرحمة. هو إليها وتطلعك فيها  ورأجاؤكالرحمة.

العذاب هو  والعذابالرحمة. هو أمر كل في وتوقعها بها
 وهوفيها. شكك أو منها يأسك أو عنها احتجابك في

ًا.( مؤمن على الله يصبه ل عذاب رأوح من ييأس ل  إنهأبد
.) الكافرون القوما إل الله

أي في ول مكان أي في طالب على تعز ل الله ورأحمة
النارأ. ووجدها في السلما عليه إبراهيم  وجدهاحال.

السجن. في وجدها كما الجب في السلما عليه يوسف
ظلمات في الحوت بطن في السلما عليه يونس ووجدها

طفل وهو اليم في السلما عليه موسى  ووجدهاثلث.
قصر في وجدها  كماحراسة, كل ومن قوة كل من مجرد

 ووجدهاعنه. ويبحث به متربص له عدو وهو فرعون
القصورأ في افتقدوها حين الكهف في الكهف أصحاب
ينشر الكهف إلى  فأووا( لبعض: بعضهم فقالوالدورأ.

الله صلى الله رأسول . ووجدها) رأحمته من رأبكم لكم
يتعقبونهما القوما و الغارأ في وصاحبه وسلم عليه

ًا إليها آوى من كل  . ووجدهاالثارأ. ويقصون كل من يأس
ًا, سواها. ما في مظنة كل  وعنقوة, في  شبهةمنقطع

ًارأحمة, البواب. دون وحده الله باب  قاصد
 ومتىله. ممسك فل رأحمته أبواب الله فتح متى إنه ثم

. ول أحد من مخافة فل ثم لها. ومن مرسل فل أمسكها
شيء. في رأجاء  ولشيء, من مخافة  ولأحد. في رأجاء

هي إنماالوسيلة. مع رأجاء  ولوسيلة, فوت من خوف ول
فل الله يمسك  وماممسك. فل يفتح  ماالله. مشيئة

..) الحكيم العزيز وهو( .الله. إلى مباشٌر  والمرمرسل.
والمساك. ويرسل الرأسال على معقب بل يقدرأ

والمساك. الرأسال ورأاء تكمن حكمة وفق ويمسك
). . لها ممسك فل رأحمة من للناس الله يفتح ( ما
منه, مباشرة يطلبوها أن إل الله ورأحمة الناس بين وما
وفي طاعة في إليه التوجه إل وسيلة وبل وساطة بل

استسلما. وفي ثقة وفي رأجاء
). بعده من له مرسل فل يمسك ( وما
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فما خلفه من لحد خوف خلقه, ول من أحد في رأجاء فل
قرارأ؟ وأي ؟ الطمأنينة الله. أي أمسكه ما بمرسل أحد
والموازأين والقيم والمشاعر التصورأات في وضوح وأي
الضمير؟ في الية هذه تقر
في تنشئ و جديدة؛ صورأة للحياة ترسم واحدة آية

ًا الشعورأ ل و تهتز ل وموازأين ثابتة؛ الحياة لهذه قيم
جاءت. كبرت أما كلها. ذهبت بالمؤثرات تتأثر ل و تتأرأجح

الحداث أو الناس مصدرأها كان هانت أما صغرت. جلت أما
الشياء. أو

كالطود لصمد إنسان قلب في استقرت لو واحدة صورأة
و القيم و القوي و الشخاصا و الشياء و للحداث

ل الجن. وهم و النس عليها تضافر العتبارأات. ولو
حين يمسكونها يمسكها, ول حين الله رأحمة يفتحون

). . الحكيم العزيز يفتحها. .( وهو
تلك الصورأة وهذه الية هذه بمثل القرآن أنشأ وهكذا
التي السلما. الفئة صدرأ في البشر من العجيبة الفئة

أدوات من أداة لتكون هذا بقرآنه الله عين على صنعت
وموازأين, وتصورأ, وقيم عقيدة من القدرأة, تنشئ

من تقر أن الله شاء ما الرأض في أوضاع. وتقر و ونظم
كالساطير اليوما لنا تبدوا التي الواقعة الحياة نماذج

ًا كانت التي والحلما. الفئة يسلطه الله قدرأ من قدرأ
الحياة واقع في ويثبت فيمحو الرأض في يشاء من على

لم أنها إثبات. ذلك ومن محو من الله شاء ما والناس
الجميلة المعاني مع القرآن, ول هذا ألفاظ مع تتعامل

مع تتعامل كانت تصورأها. . وكفى. . ولكنها التي
في القرآن, وتعيش آيات تمثلها كانت التي الحقيقة
بها, ولها. . واقعها

ًا الناس أيدي بين القرآن هذا يزال وما أن على قادرأ
ًا تلك بآيته ينشئ الرأض في وتثبت تمحو وفئات أفراد
الصورأ هذه تستقر حين الله. . ذلك يشاء ما الله بإذن
ًا, وتتمثلها القلوب, فتأخذها في ًا جد ًا. حق تحسه, حق

بالبصارأ. . وتراه باليدي تلمسه كأنها
خاصة منه رأحمة على لله بالحمد أنا أتوجه أن ويبقى
الية. . هذه في منه عرفتها

عسر     في     وأنا     اللحظة     هذه     في     الية     هذه     واجهتني     لقد
جفاف     لحظة     في     ومشقة. واجهتني     وضيق     وجهد

من     بضائقة, وعسر     نفسي, وضيق     رأوحي, وشقاء
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أن     لي     الله     اللحظة. ويسر     ذات     في     مشقة. . واجهتني
في     حقيقتها     تسكب     حقيقتها. وأن     على     منها     أطلع

ودبيبه     سريانه     وأحس     أرأشفه     رأحيق     هي     كأنما     رأوحي؛
رأحمة     أدرأكه. فكانت     معنى     ل     أذوقها     كياني. حقيقة     في

ًا     لي     نفسها     بذاتها. تقدما ًا     تفسير الية     لحقيقة     واقعي
ًا.     قبل     من     قرأتها     هذا. وقد     تفتحها     لي     تفتحت     التي كثير

ًا. ولكنها     قبل     من     بها     ومررأت تكسب     اللحظة     كثير
المجردة,     بحقيقتها     معناها, وتنزل     وتحقق     رأحيقها

ًا يفتحها.     حين     الله     رأحمة     من     وتقول: هاأنذا. . نموذج
نكون.     كيف     فانظر

كل     تغير     لقد     حولي. ولكن     مما     من     شيء     يتغير     لم     إنه
القلب     يتفتح     أن     ضخمة     نعمة     حسي, إنها     في     شيء

الكبرى     الوجود, كالحقيقة     هذا     حقائق     من     كبرى     لحقيقة
النسان     يتذوقها     الية. نعمة     هذه     تتضمنها     التي

نقلها     تصويرها, أو     على     يقدرأ     قلما     ولكنه     ويعيشها؛
وتذوقتها     عشتها     الكتابة. وقد     طريق     عن     للخرين

و     الضيق     لحظات     أشد     في     كله     هذا     وعرفتها. وتم
الفرج     أجد     حياتي. وهاأنذا     في     عشتها     التي     الجفاف
ومن     قيد     كل     من     النطلق     و     السترواح     و     الري     و     والفرج

الله     رأحمة     إنها     مكاني     في     ضيق. وأنا     كل     ومن     كرب     كل
من     آياته. آية     من     آية     في     فيضها     يسكب     و     بابها     الله     يفتح

ًا     النورأ. وتفجر     من     كوة     تفتح     القرآن الرحمة.     من     ينبوع
ًا     وتشق ًا     طريق و     الطمأنينة     و     الثقة     و     الرضا     إلى     ممهود
خفقة     وفي     قلب     نبضة     وفي     عين     ومضة     في     الراحة

ًا     جنان. اللهم و     القرآن. هدى     هذا     منزل     لك. اللهم     حمد
)أ.هـ. .للمؤمنين.     رأحمة
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وأنتم     تحزنوا     ول     تهنوا     ول    ـ 2
:  1  العلون

وقد إليكم رأالسوا خلف الحرارأ الكبارأ..إلى البطال إلى
وحالت الخبارأ، وانقطعت المزارأ، وشط الديارأ، تناءت
والبحارأ، البرارأي وامتدت والقفارأ، الفيافي دونكم

من خذلكم من وخذلكم والشرارأ، الكفارأ فتشمتت
والخيارأ!! . الفضلء

أمثلة أرأوع ضربتم من يا القيود، في السود أيها إليكم
المجاهدون أيها الرجال، أيها والصمود.إليكم الثبات

والنزال، القتال في ببطولتكم صنعتم من يا البطال،
الخيال. من وأعظم المثال، من أرأوع حقائق
الكفارأ سجون في مكان كل في أسرانا يا إليكم

يا والكبارأ، الجلل تحية نحييكم ،والمرتدين الصليين
على السارأ وآثرتم والعارأ، الذل خيارأ رأفضتم من

الشاعر الفارأس قول حالكم بلسان مرددين الفرارأ،
الروما: أسرته بعدما

رسيـف ول        الوغى لدى بعزل صحبي وما أسرت
غمر به ول ُمـهر،

في الصغير) نشر غوانتانامو إلى الكبير غوانتانامو (من بعنوان مقال 1
النداء.  موقع
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قيهـي بر هـل فليس       امرئ على القضاء ّمـُح إذا نـولك
حرـب ول

أمران ماـه قلتـف        الردى أو فرارأـال أصيحابي الـوق
مر أحلهم

أمرين من وحسبك          يبنيـيع ل لما ضيـأم نيـولكن
السر! خيرهما

والله أما تـقلـف        بالردى السلمة بعت لي قولونـي
خسر نالني ما

تجافى ما إذا         ساعة الموت عني جافىـيت لـوه
والضر؟ السر نيـع

تـيم فلم         ذكره لك على ما فاختر الموت هو
الذكر حيي ما النسان

ًا رأدها ماـك        مذلةـب الردى دفع في يرـخ ول يوم
عمرو سوءتهـب

الكرامة، وفاتورأة العزة، ضريبة تدفعون وانتم تذكروا
ًا ًا، ومعاناة دم وهو وجل عز الله قول تذكروا وألم

يوما وقرح جرح من أصابها ما بعد المؤمنة الفئة يخاطب
كنتم إن العلون وأنتم تحزنوا ول تهنوا ول)  فقال أحد

أعدائكم أماما تضعفوا ول ) تهنوا ول ) (مؤمنين
ومهما القهر، وشدة السر، وطأة كانت مهما وجلديكم،

شعرتم ومهما السجان، وقسوة الطغيان، وحشية كانت
الخوان!!.وتذكروا بعض وجفاء الوطان، خذلن من به
الشاعر: قال كما هم الناس معظم أن

أين ومن       ينوبه فيمن النسان يثق بمن                 
؟ صحاب الكريم للحر

ًا       أقلهم إل الناس هذا صارأ وقد                 على ذئاب
 !! ثياب أجسادهن

قوانين وحكمتكم ، المصاب عظم مهما تحزنوا) ول) 
على وتسلطت ، والناب والظفر ، والغاب الوحوش

رأب لله شكوأو ، بالعتاب تنشغلوا فل ، الكلب السود
!!.الرأباب

في تحكم     بمنازأل أننا أشكو الله إلى                     
كلب!!. آسادهن

الحقراء هؤلء يد على كان أسركم أن يحزنكم ول
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وأصحابهم والرسل النبياء في أسوة فلكم الجراء،
أصابوكم. من أسلف أصابهم ممن

كلب      بها ظفرت إن للسد عجب فل              
وأعجم! فصيح من العادي

وموت      الردى حمزة سقت وحشي فحربة              
 ملجم بن حساما من علي

في القوياء فأنتم )مؤمنين كنتم إن ونلالع وانتم) 
مادي، سلح كل من مجردين عزل كنتم ولو حقكم،

بحوزأتهم كان مهما باطلهم، في الضعفاء هم وأعداؤكم
أرأضي!! . وسلطان مادية قوة من

الراسخة، وعقيدتكم الصادق، بإيمانكم العلون فأنتم
وتسلحوا، بباطلهم تبجحوا مهما الذلون الدنون وهم
الذين الحقراء الضعفاء وهم الشرفاء، القوياء أنتم

وقوة إيمانك صلبة على الرأضية قواهم كل تحطمت
عقيدتكم.

حتى حين، كل في والعز دائما، العلى هو المؤمن إن
ولرسوله العزة ولله)  القهر ويكابد السر، يعاني وهو

). يعلمون ل المنافقين ولكن وللمؤمنين

عاجزة تبقى وتكبرت، تجبرت مهما الطغيانية فالقوة
عامرة كانت إذا والسرائر، الضمائر علي السيطرة عن

بالقرآن. مستنيرة باليمان،
ومكان؛ زأمان كل في اليمان أصحاب صمود سر وهذا
النارأ في يتقحمون وهم الخدود أصحاب صمود سر فهو
ما إذا حتى مستبشرين، فرحين الكفارأ لهم أوقدها التي

الطفل نطق رأضيعها، تحمل كانت امرأة منهم ترددت
على فإنك أماه يا  أدخليقائل: المهد في وكلمها
الحق!!.

الجلد، سياط تحت عنه الله رأضي بلل صمود سر وهو
في صدرأه على توضع كانت التي المحماة والحجارأة

( ببرد اللهيب ذلك يطفئ فكان الحارأقة، مكة بطحاء
.أحد!!).أحد.

وأصحاب الدعوة،  وقادةالرسالة, حملة شأن وهكذا
تيمية ابن السلما فشيخ ومكان، زأمان كل في الحق
على وكابده عاناه وما محنته أثناء يقول كان الله رأحمه

فسجني سجنوني إن ؟ بي أعدائي يفعل  ماذاأعدائه: يد

125



فقتلي قتلوني وإن سياحة، فنفيي نفوني وإن خلوة،
شهادة!!.

عز الله بقول يتمثل السجن باب عليه يغلق عندما وكان
الرحمة فيه باطنه باب له بسورأ بينهم فضرب ( وجل:

). العذاب قبله من وظاهره
الحقيقة بهذه ينادي كان الله رأحمه قطب سيد والستاذ
العزائم، ويوقظ الهمم، بها يستحث العظيمة، اليمانية
في القابعين المؤمنين ألسنة على يتردد نشيدا فصاغها
والظالمين: الطغاة سجون

حر أنت أخي       السدود ورأاء حر تـأن أخي             
 القيود بتلك

ًا لهـبال نتـك إذا              يركـيض فماذا       مستعصم
 العبيد كيد

تسع لم أنها بذنب أمتكم تؤاخذوا ل الحرارأ البطال أيها
أجل من والنفيس النفس تبذل ولم أسركم، فكاك في

وذويكم، لبلدكم مكرمين تعودوا حتى سراحكم، إطلق
التي الشرف أوسمة وتمنحون التكريم، خلع عليكم تخلع
حسي ألم من دفعوا ما دفعوا مثلكم بأبطال تليق

ما وقدموا ،عانوا ما وعانوا تحملوا، ما وتحملوا ونفسي،
المة، كرامة عن الذود في وبذل تضحية من قدموا

حرماتها!! . دون والقتال شرفها، عن والدفاع

ول الشعورأ، بفقدان ول الضمير، بموت أمتكم تتهموا ل
حمية أو إنسانية، رأحمة من بقية عندها تعد لم بأنها

أنات تحركها لم عندما) جاهلية ولو( نخوة أو وطنية،
ول المفجوعة، ذرأيتكم دموع ول المكلومة، أمهاتكم

المظلومة!! . زأوجاتكم آهات
تكون ل أن معنا، تكن لم إن بإمكانها كان تقولوا ول

تسلم ول ضدنا، الكفرية الحملة في تساهم فل ضدنا،
!!! . القل على لعدائنا منا وجدته من
المجاهدين معاملة تعاملنا لم إن بإمكانها كان تقولوا ول

حقوق بعض ولو نعطى بأن تطالب أن المكرمين،
المجرمين!! .

ًا أسوأ تكون ل أن بإمكانها كان تقولوا ول من موقف
فظاعة أماما تستطع لم التي الصليبية المنظمات بعض

المريكية الوحشية وجه في صوتها ترفع أن إل مأساتنا
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بها!! . نعامل التي
بشيء أمتكم تؤاخذوا ول أبدا، ذلك من شيئا تقولوا ل

من عليها تستحق حالة في أمتكم لن !! ؛ ذلك من
المؤاخذة من تحمله تستطيع مما أكثر والرثاء، الشفقة

.والعتاب!!
واسر، اعتقال ووضع وقهر، اختطاف حالة في أمتكم إن
في فيه أنتم الذي الوضع من بكثير أسوأ هو

أحسن ) الصغير (غوانتنامو في (غوانتنامو)!! فحالكم
) الكبير!! . (غوانتنامو في حالها من مرة ألف

كل سجانيكم بصمودكم ُتِذلون المعاناة، كل رأغم فأنتم
ساعة، كل أعدائكم على بإيمانكم وتستعلون يوما،

قرارأة في وتقديركم احترامكم بذلك عليهم وتفرضون
لكم ويحسبون يوما، كل أسركم ثمن ويدفعون أنفسهم،

وحساب. حساب ألف
بعض و المقهورأة، المأسورأة المة هذه حكاما أما

يقبلون فهم المنكوسة، الفطر أصحاب من المسلمين
التي الحذية ويمسحون صباح، كل تصفعهم التي اليدي

سجانيهم على بسخاء وينفقون مساء، كل تدوسهم
يقبعون الذي السجن ببناء هم تطوعوا أن بعد وجلديهم،

تحمي التي العسكرية القواعد وتوسعة وبناء فيه،
!! . هذا غوانتنامو) الكبير(

من نعمة الكبير لسجن هذا في وجودهم يعتبرون وهم
بدخوله، لهم سمح الذي السجان من ومنة السجن، سيد

نزلء عليها يحصل التي بالحماية والتمتع فيه، والقامة
السجن!!. هذا

وأخو      بعقله النعيم في يشقى العقل ذو                 
!! ينعم الشقاوة في الجهالة

والقهر السر في حاله هذه بمن الجحاف من إن
!.الجبارأي السر في غيره بتحرير يطالب أن الختيارأي،

تقولوا !! ول المؤلمة الحقائق هذه من تستغربوا ول
السجناء يرفض اختيارأي سجن هنالك يكون كيف

ل حتى ونفيس غال كل ويدفعون منه، والخروج
. منه؟ السجان يخرجهم

على تتعود عندما العليلة، والهمم الذليلة، النفوس إن
تنتكس والحقارأة، الستخذاء وتألف ،والمهانة الذل
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من تألفه لم ما كل من نفورأ عندها فيصبح فطرتها،
والنخوة والمامة، والقيادة والكرامة، العزة معاني

والشهامة!!.
والقيادة، بالريادة ول والسيادة، بالحرية تقبل ل فهي

ّدمت ولو أن عن فضل تضحية، أو بذل أي دون لها ُق
وتضحية وعطاء، بذل من تستحق بما لها تسعى

 .وفداء!!
تحت تكون أن ألفت التي الداجنة الحيوانات هذا ومثال
طردها النسان حاول فلو الدجاج، مثل النسان تسخير
لما البرية أخواتها مع البرارأي في طليقة حرة لتعيش
لم لنها العطش، الجوع من لماتت قبلت ولو ذلك، قبلت
والستقلل!! . الحرية حياة تعرف

الظلما، في الحياة على تعودت التي الخفافيش وكذلك
للضوء!! . رأؤيتها عند تعمى فإنها
الطيب أبو الشاعر إليه أشارأ الذي هو المعني وهذا

بقوله: المتنبي

جرحـل ما     عليه الهوان يسهل يهن من                  
إيلما!! يتـبم

الذين أنتم الصغير،(غوانتنامو)  في الصامدون أيها أنتم
ما لها وتعيدون الكبير،( غوانتنامو)  من المة ستحررأون

عزتها!! . من فيه وفرطت كرامتها، من ضيعت
ومن الوفياء، المة هذه أبناء من والصادقون أنتم

من يخرجوكم حتى قرارأ لهم يقر لن الذين إخوانكم
توفيق بعد الذين أنتم القهارأ، وعون السيف بقوة السر

الكسر بكم وينجبر السر، من المة بكم ستتحررأ الله
.القهر بكم ويزول
محنتكم في خير من الله لكم أرأاد ما يتحقق بعدما ولكن
( محنة!! صورأة في جاءت إلهية منحة من وكم هذه،

تحبوا أن وعسى لكم خير وهو شيئا تكرهوا أن وعسى
). تعلمون ل وأنتم يعلم والله لكم، شر وهو شيئا
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:  1  قادما     فالنصر     واستبشروا     تفاءلوا    ـ 3

ل بالقنوط.. بالثقة ل باليقين باللم.. ل بالمل(
بالتراجع.. ل بالخورأ.. بالصرارأ ل باليأس.. بالعزيمة

، الصمت جدارأ تشق ورأسالة مدوية حق صرخة أبعثها
غريب رأسالًة الظلم جموع وتتحدى الظلما، دياجير وتنير

 إلى: غربته في
رأغم الثابت البطل عرينه.. إلى في الرابض السد

في البي الجلد.. إلى قهر رأغم الصامد العذاب.. إلى
النبطاح.. إلى زأمن في الشامخ إلى الخضوع.. زأمن

إلى الحديد.. قضبان ورأاء الحر العبيد.. إلى ذل الرافض
المجيد. المولى للواحد إل النحناء أبى من

 السير(الحر): أخي
القيـود بتلك حر أنت أخـي السـدود ورأاء حر أنت أخي

ًا بـالله كنت إذا العبيد؟! كيـد يضيرك فماذا مستعصـمـ

أبو سليمان الشيخ فضيلة بقلمأسير)  إلى غريب من (رأسالة بعنوان مقال 1
غيث.
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الحرية أن تعلم وأنت العبيد كيد يضيرك ماذا أخي نعم
ومبدئه، وعقيدته لدينه النسان يعيش أن هي الحقيقية

النفس، عزيز الجبين، شامخ الرأس، رأافع يعيش أن
لقى ولو يومه من أفضل وغده أمسه، من أفضل يومه
الحياة يعيش أن يريد من لقى. أما ما ذلك سبيل في

هدف بل يموت وأن مبدأ، بل يحي وأن الحياة، لمجرد
ًا يكون أن يعدو ل فهو ًا كائن هذه على الكائنات من حي

حياة! ) أية حياة على الناس أحرصا ( ولتجدنهم الرأض
الستكانة الهوان!! حياة الذل!! حياة حياة كانت ولو

ًا تكون أن إل رأفضت فقد أنت والخضوع!! أما عزيز
عزته لتحقيق الصعاب ويركب الهوال يصارأع والعزيز

ًا الموت إل يكن لم ولو أن يتردد لن فإنه العزة لتلك ثمن
يردد: ومقاله حاله ولسان كأسه يتجرع

ًا المجد أتحسب تلعق حتى المجد تبلغ آكله؟! لن أنت تمر
الصبرا

 السير(الحر): أخي
بأكملها أمة أغلل فكت التي المفاتيح هي قيودك إن

ً هناك أن كلها المة فعرفت لحظات أغلى يفنون رأجال
أعمارأهم أورأاق ويحرقون عزتها، سبيل في أعمارأهم
وتشتم لتتنفس حريتهم ويخنقون طريقها، ليضيئوا

حريتها. عبق
في داما ما الحرير قيود على الحديد قيود آثروا رأجالً

وغض الحق، عن والسكوت الذل، على الرضا الخرى
والقعود الطاغوت، لحكم والتسليم الظلم، عن الطرف

وأعراضنا وعقيدتنا ديننا على اعتدى من محارأبة عن
ومقدساتنا.

من والنفي خلوة، والسجن منحة، المحنة يرون رأجالً
ذلك يرون شهادة الله سبيل في والقتل سياحة، البلد

ًا خيالً، ل حقيقة ًا، ل وواقع ً تنظير قولً، ل وعمل
ًء. ل وممارأسة ادعا

 السير(الحر): أخي
حتى نحن ومن وابتله، منه أصاب عبده أحب إذا الله إن

ومنا الطريد منا منا؟! ( فيكون فيصب إلينا الله ينظر
ومنا الكسير ومنا السير ومنا الخائف ومنا الشريد

تعالى وجل. قال عز فضله محض هذا ..) إنومنا.
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من ونقص والجوع الخوف من بشيء ( ولنبلونكم
إذا الذين ، الصابرين وبشر والثمرات والنفس الموال

أولئك ، رأاجعون إليه وإنا لله إنا قالوا مصيبة أصابتهم
) ( المهتدون هم لئكووأ ورأحمة رأبهم من صلوات عليهم

ًا أحب إذا الله إن من الصالحون كان ) ولقد ابتله عبد
يفرح كما بالبلء يفرحون المهتدون المة هذه سلف

حب علمة أنه يعلمون لنهم إل ذاك وما بالعافية غيرهم
وجل. عز المولى

 الحبيب: أخي
وطريقهم هديهم على سارأ ومن النبياء في لك إن

موسى لمصابك. فهاهو وتسلية حسنة وقدوة أسوة
والخوف والمطارأدة النفي حياة يدخل السلما عليه

على العاقبة ذلك بعد له لتكون طويلة سنين والترقب
مدرأسة يدخل السلما عليه يوسف وهاهو وملئه، فرعون
ًا السجن ًا ظلم ًا منها ليخرج وزأورأ الرأض خزائن على ملك
يدخل  النبي وهاهو وأخوته، أبويه وبين بينه الله ويجمع
ًا ليخرج سنين ثلث الجائر الحصارأ ًا فاتح يرى منتصر
ًا، الله دين في يدخلون الناس حبل بن أحمد وهاهو أفواج
ليحفظ الجلد من جسده وينهك السجن يدخل الله رأحمه
ًا بذلك فيكون عقيدتها المة على وهاهو به، يقتدى إمام
على (يتعرف النورأ يرى ل القلعة في يحبس تيمية ابن

شرف بذلك الطعاما) لينال مواعيد من الصلة مواقيت
في المامة تنال واليقين فبالصبر الدين في المامة
ّكن ولن الدين، الماما قال كما يبتلى حتى النسان يم

فبهداهم الله هدى الذين الله. ( أولئك رأحمه الشافعي
سجنك من ستخرج الحر البطل أيها وأنت ) ، اقتده

ًا ولكن ـ تعالى الله بإذن ـ وأسرك ًا، عزيز ًا منتصر ًا حر أبي
العقيدة.. الروح.. انتصارأ انتصارأ هو الحقيقي فالنتصارأ

في الحقيقي النتصارأ إنه والقيم المبادئ انتصارأ
وعملوا آمنوا الذين الله ( وعد والخرة الدنيا الحياتين

الذين استخلف كما الرأض في ليستخلفنهم الصالحات
لهم ارأتضى الذي دينهم لهم وليمكنن قبلهم من

ًا خوفهم بعد من وليبدلنهم بي يشركون ل يعبدونني أمن
ًا ل للذين نجعلها الخرة الدارأ تلك ( سبحانه ) وقال شيئ

ًا يردون ًا ول الرأض في علو ). للمتقين والعاقبة فساد
من خرجت ما هو فإنما يضيرك فماذا أسرك في مت ولو

أعداءك؟! بك سيفعل فماذا الله سبيل في الشهادة أجله
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ًا الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن ول ( أحياء بل أموات
). يرزأقون رأبهم عند

 السير(الحر): أخي
ًا الكثير منا ويريد الكثير منا يطلب الدين هذا إن مهج

ًا تبذل، ً تنفق، وأوقاتا تزهق، وأرأواح وترك تضيع وأموال
إل ذاك وما والولد والهل المال من النفس لمحبوبات

التمكين وهو السمى والهدف العظمى الغاية لتحقيق
إل التكاليف تلك كل يتحمل أن يستطيع ول الله لدين
ومن الخرة على الدنيا الحياة آثروا ممن وأمثالك أنت
( تعالى قوله فليقرأ هذا غير ظن أو الفهم هذا غير فهم
وأزأواجكم وإخوانكم وأبناؤكم ءاباؤكم كان إن قل

كسادها تخشون وتجارأة اقترفتموها وأموال وعشيرتكم
وجهاد ورأسوله الله من إليكم أحب ترضونها ومساكن

يهدي ل والله بأمره الله يأتي حتى فتربصوا سبيله في
) الفاسقين القوما
وكانت الله: ( رأحمه الندوي الحسن أبو العلمة يقول
متنعمون، أفراد لها يقوما أن من أعظم النسانية قضية

النعيم لهم لمحنة، ول لخسارأة ول لخطر يتعرضون ل
إلى القضية هذه تحتاج إنما !، المضمون والغد الحاضر

خدمة سبيل في ومستقبلهم بإمكانياتهم يضحون أناس
نفوسهم ويعرضون المقدسة، رأسالتهم وأداء النسانية
للخطر الدنيا من وحظوظهم ومعائشهم وأموالهم
للتلف ومكاسبهم وحرفهم وتجارأاتهم والضياع،
حتى فيهم، وأصدقائهم آبائهم آمال ويخيبون والكساد

صالح يا ( قالوا صالح قوما قال كما منهم للواحد يقولوا
ًا فينا كنت لقد ) هذا قبل مرجو
هؤلء بغير كريمة لدعوة قياما ول للنسانية بقاء ل إنه

يعتقد كما ـ البشر من الحفنة هذه وبشقاء المجاهدين،
المم، وتسعد النسانية تنعم ـ معاصريهم من كثير

السعادة الخير. ومن إلى الشر من العالم تيارأ ويتحول
وتكسد أموال وتضيع أمم، وتنعم أفراد يشقى أن

إل يحصيها ل وأرأواح نفوس وتنجو الفراد لبعض تجارأات
يسعد ل العالم جهنم..... إن نارأ ومن الله عذاب من الله

على عاكفون العربية العواصم في الشباب وخيرة
يفكرون ل والمعدة المادة حول حياتهم تدورأ شهواتهم،

ولقد سبيلهما في الجهاد عن يترفعون ول غيرهما، في
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بمستقبلهم ضحوا الذين الجاهلية المم بعض شباب كان
ًا منهم اكبر اعتنقوها التي المبادئ سبيل في نفس

ًا، وأوسع القيس" " امرؤ الجاهلي الشاعر كان بل فكر
قال: إذ همة منهم أعلى

ً أطلب ولم كفاني معيشة لدنى أسعى أني ولو من قليل
المال.

المؤثل المجد يدرأك وقد مؤثل لمجـد أسعى ولكنمـا
أمثـالي.

قنطرة على إل السعادة إلى يصل أن يمكن ل العالم إن
الرأض المسلم. إن الشباب يقدمها ومتاعب جهاد من

به تصلح التي البشرية أرأض وسماد سماد إلى حاجة لفي
والمطامع الشهوات هي الكريم السلما زأرأع وتنبت

السلما علو سبيل في الشباب بها يضحي التي الفردية؛
من الناس وانتقال العالم، على والسلما المن وبسط

إلى المؤدية الطريق إلى جهنم على المؤدية الطريق
الجنة.

 ) أهـ. جدا غالية لسلعة جدا قليل لثمن إنه

 السير(الحر): أخي
ـ والترقب الخوف وحياة وقيودها الغربة أسر في ـ نحن

ليضئ يحترق كلنا ـ وقيوده العدو أسر في ـ وأنت
ّكن ويضحي السلما، ليربح ويخسر للسلما، السلما، ليم

السلما. أهل ليأمن ويخاف السلما، ليحيا ويموت
ً أخي يا فكن الدين.. كن لهذا فالمستقبل متفائل

ًا ًا للمسلمين.. كن فالنصر مستبشر فالعاقبة واثق
ًا للمتقين.. كن المحسنين.. أجر يضيع ل فالله مستيقن

ًا كن ). حساب بغير أجرهم الصابرون يوفى ( إنما صابر

بالمرصاد واليأس متفائـل
يذيقنا القنوط رأغم متفائـل
أرأضنا يسقي بالغيث متفائل
شطأه يخرج بالزرأع متفائل
دموعكم رأغم قوما يا متفائل
أتضـره خيره َيبقى والبحر
وذيولـه بمكره العدو فدعوا
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قريبـة النبي بشرى متفائل
ًا عباده بخير أسرى بمن قسم
عليهم الزمان دائرة لتـدورأ

الصدا بل لي وهو يقيني هذا
حقيقة باللـه يقينك فاجعل
جيـاد دون بالسبق متفائل

الجلد وزأجرة السياط جمر
بـاد وصحو شمس وسماؤنا

الحصاد ومنجل الجراد رأغم
الوادي فيحيا تبكي السما إن
؟! الصيـاد سنارأة قومنا يا

الســـاد بغابة يدب نمل
ًا المجاد طلعة سنبصر فغد

لعاد الهلك بدائرة وقضى
ًا ويكون الهادي حكاه ما حق

صادي لغلة غامرة والكأس
ًا بكفك واصنع لسداد صارأم

 السير(الحر): أخي
ًا ولست لها لقول السلمية للمة بكلمة أبعث أخير
ًا بذلك ًا أو مستجدي ًا بل متمني تأثم شرعي لحق طالب
من الجهاد وهو أل يحققه من منها يقم لم إن كلها المة
المة على الجهاد يجب فإنه المسلمين أسرى فك أجل

من ومئات فكيف الكفارأ بأسر مسلم وقع إذا ويتعين
بيد أسرى المحتسبين والمجاهدين الصادقين المؤمنين

أو بطعاما يستلذ أو بشراب مسلم يهنأ ؟! كيف الكفارأ
سوء يسامون العقيدة في وإخوانه جفن له يغمض
النجاس أيدي على والهوان الذل ألوان ويلقون العذاب
الخلق؟! . وأرأاذل

يلقون؟ ما هؤلء يلقي لماذا نفسه مسلم كل سأل أما
السير أخيه مكان كان لو أنه مسلم كل استشعر أما

تعالى الله قول انسينا سيطلب؟ وماذا سيفكر بماذا
مثل (  ..) ، بعض أولياء بعضهم والمؤمنات ( والمؤمنون

كمثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين
له تداعى عضو منه اشتكى  النبي قول أنسينا إذا الجسد
نجحوا الكفارأ أن أما ) ؟ والحمى بالسهر الجسد سائر

134



ًا بتمزيقنا ًا؟؟!! تمزيقنا في نجحوا كما عقدي جغرافي
امرأة رأسالة جاءته لما الرشيد هارأون به قاما ما أنسينا

الكفارأ يفعله لما ننتبه لم هل أما ؟ الروما أسرها مسلمة
سبيل في كبير وإخلصا دءوب حركة من به يقومون وما

ببعضهم أرأحم الكفارأ أيكون ورأهائنهم؟ أسراهم إنقاذ
يؤمن ( ل البعض؟ ببعضنا المسلمين نحن منا البعض
)لنفسه يحب ما لخيه يحب حتى أحدكم
واليوما بالله يؤمن من كل إلى ، ومؤمنة مؤمن كل فإلى

ًا يحسب من كل إلى الخر، إن الحساب ليوما حساب
ًا بأعناقكم أمانة السرى المجاهدين إخوانكم جميع

أنتم فماذا وجل عز الله يدي بين عنهم وستسألون
قائلون؟؟.

نراك حتى قرارأ لنا يقر فلن الحر السير أخي نحن أما
ًا بيننا ًا حر  .)وجل عز الله بإذن طليق
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ابن     السلما     شيخ     رأسالة     تأملوا    ـ 4
حبس     في     وهو     لطلبه     تيمية

رأائعة:     معاني     ففيها     السكندرأية

َلٌة ْيِخ ِمْن رِأَسا ِما َش ِلْسل ّدَس ـ ا ّلُه َق َلى ـ رُأوَحُه ال ِبِه إ َأْصَحا

ْبِس ِفي َوُهَو  :1َقاَل السكندرأية َح
َأّما الرحيم الرحمن الله بسم ِنْعَمِة ( َو ّبَك ِب ّدْث رَأ ). َفَح

ّلِذي َا ْلَجَماَعَة ِبِه ُأَعّرُف َو ّلُه َأْحَسَن ا ْيِهْم ال َل َيا ِفي إ ْن ّد ال
َتّم الِخَرِة َوِفي َأ ْيِهْم َو َل َتُه َع َة ِنْعَم ّظاِهَر َنَة ال ِط َبا ْل ّني َوا ِإ ـ َف
ّلِه َال ِم َو ِظي ْلَع ّلِذي ا َلَه ل ا ٍم ِفي ـ ُهَو إل إ ّلِه ِمْن ِنَع َما ال
ْيت َأ َلَها رَأ ْث ّلِه ُعْمِري ِفي ِم ْد ُك َتَح َوَق ّلُه َف َنُه ال ْبَحا َلى ُس َتَعا َو

ْبَواِب ِمْن ِلِه َأ ِتِه َفْض ِنْعَم ِئِن َو ِتِه ُجوِدِه َوَخَزا َلْم َما َورَأْحَم
ُكْن َباِل َي ْل ُدورُأ ; َول ِبا َياِل ِفي َي ْلَخ ّطْرُف َيِصُل َما ا ْيَها ال َل إ

ّلُه َيّسَرَها َلى ال ّتى َتَعا َد َصارَأْت َح َذا َمَقاِع َبْعَضَها َيْعِرُف َوَه
ّذْوِق ّلِه َمْعِرَفِة ِمْن َنِصيٌب َلُه َمْن ِبال َتْوِحيِدِه ال ِئِق َو َوَحَقا
ِليَماِن ُلوُب ُهَو َوَما ا ْط ِليَن َم َلّو ِم ِمْن والخرين ا ْل ْلِع ا

ِليَماِن. ِإّنَوا َة  َف ّذ ّل ْلَفْرَحَة ال ِطيَب َوالّسُرورَأ َوا ْلَوْقِت َو ا
ّنِعيَم ّلِذي َوال ِكُن ل ا ِبيُر ُيْم ّتْع ْنُه ال ّنَما َع ّلِه َمْعِرَفِة ِفي ُهَو إ ال
َنُه ْبَحا َلى ُس َتَعا َتْوِحيِدِه َو ِليَماِن َو َتاِح ِبِه َوا ْنِف ِئِق َوا ْلَحَقا ا

ّيِة ِن ِليَما ْلَمَعارِأِف ا ّيِة َوا ِن ْلُقْرآ ْد َبْعُض َقاَل َكَما ا َلَق ُيوِخ: الّش
ْنت ّنِة َأْهُل َكاَن ِفيَها: إْن َأُقوُل َحاٍل ِفي ُك ْلَج َهِذِه ِفي ا

ْلَحاِل ّنُهْم ا ْيٍش َلِفي إ ّيٍب. َع َتُمّر آَخُر: َوَقاَل َط َلى َل َع
ْلِب ْلَق ًبا ِفيَها َيْرُقُص َأْوَقاٌت ا ْيَس َطَر َل َيا ِفي َو ْن ّد َنِعيٌم ال
ِبُه ِليَماِن َنِعيَم إل الِخَرِة َنِعيَم ُيْش ْلَمْعِرَفِة ا َذا َوا ِلَه َكاَن َو
ِبّي ّن َنا َيُقوُل: ( وسلم عليه الله صلى ال َيا ِبالّصلِة َأرِأْح
 ) ِبلُل
َنا َول َأرِأْح ْنَها َيُقوُل:  ُلُه َكَما ِم ْثُقُل َمْن َيُقو ْيِه َت َل ُة َع الّصل
َلى َقاَل َكَما ّنَها ( : َتَعا ِإ ٌة َو ِبيَر َك َلى إل َل ْلَخاِشِعيَن َع ) ا

ْلُخُشوُع ْلُخُضوُع َوا ّلِه : ا َلى ِل ُكوُن َتَعا َنُة َوالّس ِني ْأ ّطَم ْيِه َوال َل إ
ْلِب ْلَق ْلَجَوارِأِح ِبا  . َوا

َكاَن ِبّي َو ّن ّبَب وسلم عليه الله صلى ال َلّي َيُقوُل: ( ُح ِمْن إ
ُكْم َيا ْن ُء ُد ّنَسا ّطيُب ال ُثّم َوال َلْت )  ُة َيُقوُل: ( َوُجِع ِني ُقّر ْي َع

َلْم الّصلِة ِفي ّبَبَيُقْل: ) َو َلّي  ( ُح ُكْم ِمْن إ َيا ْن َكَما َثلٌث ُد  (
ّناِس َبْعُض َيْرَفُعُه َذا َبْل ال َك ُه َه ِلَمامُا رَأَوا والنسائي َأْحَمد ا

.)46-28/30( الفتاوى مجموع 1
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ّبَب َأّن ْلُمَح ْيِه ا َل َيا ِمْن إ ْن ّد ُء ال ّنَسا ّطيُب. ال َأّماَوال ُة  َو ُقّر
ْيِن ْلَع ُلوِب ِبُحُصوِل َتْحُصُل ا ْط ْلَم ِلَك ا َذ  الّصلِة. ِفي َو

ُلوُب ْلُق ّنْفِس َوْسَواُس ِفيَها َوا َطاُن ال ْي ْأُمُر َوالّش َي
ُبَهاِت ِبالّشَهَواِت ُد َما َوالّش ْيِه ُيْفِس َل ْيِشَها ِطيَب َع َفَمْن َع

ّبا َكاَن ْيِر ُمِح ّلِه ِلَغ ّذٌب َفُهَو ال َيا ِفي ُمَع ْن ّد ; إْن َوالِخَرِة ال
ُه َناَل َد ّذَب ُمَرا ِإْن ِبِه ُع ْلُه َلْم ; َو َن َذاِب ِفي َفُهَو َي ْلَع ا

ْلَحْسَرِة ْلُحْزِن. َوا  َوا
ْيَس َل ُلوِب َو ْلُق ٌة َول ُسُرورٌأ ِل ّذ ّبِة ِفي إل َتاّمٌة َل ّلِه َمَح ال

ّتَقّرِب ْيِه َوال َل ّبُه ِبَما إ ِكُن َول ُيِح ُتُه ُتْم ّب ِلْعَراِض إل َمَح َعْن ِبا
ُبوٍب ُكّل ُه َمْح َذا ِسَوا َلَه ل َحِقيَقُة َوَه ّلُه إل إ ّلُة َوِهَي ال ِم

ْبَراِهيَم ِليِل إ ْلَخ ِئِر السلما عليه ا َياِء َوَسا ِب ْن ل
َ ِليَن ا ْلُمْرَس َوا

ُة ّلِه َصل ْيِهْم َوَسلُمُه ال َل َكاَن َأْجَمِعيَن َع ِبّي َو ّن الله صلى ال
َنا َيُقوُل وسلم عليه َبْح َأْص ُلوا:  ِبِه: ( ُقو َلى َلْصَحا ْطَرِة َع ِف

ِما ِلْسل ِلَمِة ا َك ِلْخَلصِا َو َنا َوِديِن ا ّي ِب عليه الله صلى ُمَحّمٍد َن
ّلِة وسلم َنا َوِم ِبي أ

ْبَراِهيَم َ ِنيًفا إ ِلًما َح ِمْن َكاَن َوَما ُمْس
ِكيَن ْلُمْشِر ). ا

ِنيُف( ْلَح َلِف) َوا ِللّس َبارَأاٍت. َثلُث ِفيِه   ُد  َقاَلِع ْبُن ُمَحّم
َتِقيًما. َكْعٍب: ٌء:  َوَقاَلُمْس َطا ِلًصا. َع آَخُروَن:  َوَقاَلُمْخ
ِبًعا. ّت َتِقيُم َفُهَو ُم ْلِب ُمْس ْلَق َلى ا ّلِه إ ُه َما ُدوَن ال َقاَل ِسَوا

ّلُه َلى: ال َتِقيُموا ( َتَعا ْيِه َفاْس َل ُه إ َتْغِفُرو ْيٌل َواْس َوَو
ِكيَن ْلُمْشِر  ) ِل

َلى َوَقاَل ّلِذيَن إّن ( : َتَعا ُلوا ا َنا َقا ّب ّلُه رَأ َتَقاُموا ُثّم ال  ) اْس
ُبو َقاَل ْكٍر َأ ّديُق َب َلْم الله رأضي الّص ُتوا عنه: َف َتِف ْل ْنُه َي َع
َنًة ًة َول َيْم َلْم َيْسَر ُتوا . َف َتِف ْل ِبِهْم َي ُلو َلى ِبُق ُه َما إ ل ِسَوا

ْلُحّب ْلَخْوِف َول ِبا َول ; ِبالّسَؤاِل ; َول ِبالّرَجاِء َول ِبا
ّكِل ّتَو ْيِه ِبال َل َبْل َع ّبوَن ل ;  ّلَه إل ُيِح ّبوَن َول ال ًدا َمَعُه ُيِح َدا ْن َأ

ّبوَن َول ُه إل ُيِح ّيا َلِب ; ل إ َط ْنَفَعٍة ِل َدْفِع َول َم َول َمَضّرٍة ِل
ُه َيَخاُفوَن ْيَر ًنا َغ ِئ ُلوَن َول َكاَن َمْن َكا َأ ُه َيْس ْيَر َول َغ

َتَشّرُفوَن ِبِهْم َي ُلو َلى ِبُق ْيِرِه. إ  َغ
َذا ِلَه ِبّي َقاَل ( َو ّن الله رأضي ِلُعَمِر وسلم عليه الله صلى ال
َتاك  َماعنه: َذا ِمْن َأ ْلَماِل َه ْنَت ا َأ ْيُر َو ِئٍل َغ َتَشّرٍف َول َسا ُم

ُه ْذ ِبْعُه َفل ل َوَما َفُخ ْت ِئُل) َنْفَسك ُت ِنِه  َفالّسا ِلَسا ِب
َتَشّرُف ْلُم ِبِه َوا ْل ّتَفٌق ِبَق َلى ُم ِتِه َع ِبي َوَعْن ِصّح أ

َعْن َسِعيٍد َ
ِبّي ّن ّنُه وسلم عليه الله صلى ال َتْعِفْف َقاَل: ( َمْن َأ َيْس
ّلُه ُيِعّفُه َتْغِن ; َوَمْن ال ِنِه َيْس ّلُه ُيْغ ِبْر ; َوَمْن ال ُه َيْص ّبْر ُيَص
ّلُه ّتَفٌق ال َلى )ُم ِتِه. َع َنىِصّح ْلِغ ْلِب ِفي  َفا ْلَق َقاَل َكَما ا
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ِبّي ّن ْيَس(  وسلم: عليه الله صلى ال َنى َل ْلِغ ْثَرِة َعْن ا َك
ْلَماِل ِكّن ا َل َنى ; َو ْلِغ َنى ا ّنْفِس ِغ ْلَعِفيُف).( ال ّلِذي) َوا ل  ا
َأُل ِنِه َيْس ِلَسا َلى: َقاَل رِأزْأًقا َول َنْصًرا ل ِب َذا َأّمْن ( َتَعا َه
ّلِذي ٌد ُهَو ا ْن ُكْم ُج ُكْم َل ْنُصُر َكاِفُروَن إِن الّرْحَمِن ُدوِن ِمْن َي ْل ا

َأّمْن ) ُغُرورٍأ ِفي إل َذا (  ّلِذي َه ُكْم ا رِأزْأَقُه َأْمَسَك إْن َيْرزُأُق
ُتّو ِفي َلّجوا َبْل ُنُفورٍأ ُع ِإْن ). َوَقاَل َو َلى: ( َو ّلْوا َتَعا َتَو

َلُموا ّلَه َأّن َفاْع ُكْم ال َلى ِنْعَم َمْول ْلَمْو ِنْعَم ا ّنِصيُر َو )َوَقاَل ال
َلى: ( ُدوا َتَعا ّلِه ِفي َوَجاِه َلى ِجَهاِدِه َحّق ال الّسورَأِة. آِخِر )إ

ْيَس َوَقاَل َل َلى: (  ِلِه َتَعا ْث ٌء َكِم َبِصيُر الّسِميُع َوُهَو َشْي ْل ) ا
ِتِه ِفي ل :َأْي ِتِه ِفي َول َذا ِلِه ِفي ; َول ِصَفا ّنُه َأْفَعا ِإ َف

َنُه ْبَحا َلى ُس َتَعا ِبيِرِه ُحْسِن ِمْن َو ْد ْبِدِه َت ْيِسيِرِه ِلَع َت َلُه َو
َباَب ْيِر َأْس ْلَخ َدى ِمْن ا ْلُه ُلوِب ا ْلُق ْلَفى ِل ْيِه َوالّز َد ْبِصيِر: َل ّت َوال

ْدَفُع ْنُه َي ِطيَن َع َيا ْنِس َش ِل ْلِجّن ا ُلُغ ل َما َوا ْب ُد َت َبا ْلِع ُه. ا ْدرَأ َق
ْيُر ْلَخ ّلُه َوا َبَعِة ِفي ُك َتا ِبّي ُم ّن ِبّي وسلم عليه الله صلى ال ّن ال
ُلّمّي ّلِذي ا ْأُمُرُهْم ( ا ْلَمْعُروِف َي ْنَهاُهْم ِبا َي َكِر َعِن َو ْن ْلُم ) ا

َلى َيِة. آِخِر إ َثُرال ْك َأ ّناِس  َو ِئَق َيْعِرُفوَن ل ال َء َما َحَقا ; ِبِه َجا
ّنَما َدُهْم إ ْن ِلَك ِمْن ِقْسٌط ِع ّلِذيَن (.َذ َدْوا َوا َت َدُهْم اْه ًدى زَأا ُه

َتاُهْم َلى: َوَقاَل ) َتْقَواُهْم َوآ ّلِذيَنَتَعا ُدوا  ( َوا َنا َجاَه ِفي
ّنُهْم َي َنْهِد َنا َل َل ُب ُد ) ُس ْلِجَها َيَة ُيوِجُب َوا َدا ِبيِل ِه ْيِه. الّس َل  إ

َلى: َوَقاَل ّيَها َيا ( َتَعا ِبّي َأ ّن ُبَك ال ّلُه َحْس َبَعَك َوَمِن ال ّت ِمَن ا
ِنيَن ْلُمْؤِم  ). ا

ُكّل َبَع َمْن َف ّت ِإّن الّرُسوَل ا ّلَه َف ُبُه ال َأْي َحْس َوَهاِديِه َكاِفيِه ; 
ُه َناِصُر َأْي َو َكاِفيِه ;  َتُه :  َي َتُه ِكَفا َي َدا ُه َوِه َناِصُر  . َورَأازِأُقُه َو

ْنَساُن ِل ِلٌم َفا َلى: َقاَل َكَما َجاِهٌل َظا ّنا ( َتَعا َنا إ َعَرْض
َنَة َلَما َلى ا َلرْأِض الّسَماَواِت َع َباِل َوا ْلِج َلى َوا ِلِه: )إ َقْو

ُلوًما َظ  ) ً ّنَما ) َجُهول ِإ َيُة َو َياِء َغا ِل ّلِه َأْو ّتِقيَن ال ْلُم ِبِه ا َوِحْز
ِلِحيَن ْلُمْف ْنِدِه ا ِبيَن َوُج ِل ْلَغا َبُة. ا ّتْو ْد ال َلى: َقاَل َوَق ( َتَعا

ّبْح ّبَك ِبَحْمِد َفَس ُه رَأ َتْغِفْر ّنُه َواْس ًبا َكاَن إ َبُة ) َتّوا َتْو ُكّل َو
ْنَساٍن ِبِه إ َلى ِبَحَس ْدرِأ َوَع ِلِه. َمَقاِمِه َق َذاَوَحا ِلَه ّديُن َكاَن  َو ال

ّتْوِحيِد ِفي َمْجُموًعا ِتْغَفارِأ ال َلى َقاَل َوالْس َلْم ( : َتَعا َفاْع
ّنُه َلَه ل َأ ّلُه إل إ َتْغِفْر ال ِبَك َواْس ْن َذ ِنيَن ِل ْلُمْؤِم ِل َو

َناِت ْلُمْؤِم َلى: ََقاَل).َوا َتِقيُموا ( َتَعا ْيِه َفاْس َل ُه إ َتْغِفُرو َواْس
َلى َوَقاَل .) َتْغِفُروا( َتَعا ُكْم َواْس ّب ُبوا ُثّم رَأ ْيِه ُتو َل َفِفْعُل ) إ

ْأُمورَأاِت َجِميِع ْلَم َتْرُك ا ُظورَأاِت َجِميِع َو ْلَمْح ْدُخُل ا ِفي َي
ّتْوِحيِد َلَه  لَقْوِل: ِفي ال ّلُه إل إ ّنُه ال ِإ َيْفَعْل َلْم َمْن ; َف

ّطاَعاِت ّلِه ال ْتُرْك ِل َي ْلَمَعاِصَي َو ّلِه: ا َلْمِل َبْل   ّلُه َيْق َلُه ال َعَم
َلى: َقاَل ّنَما( َتَعا ّبُل إ َتَق ّلُه َي ّتِقيَن ِمَن ال ْلُم  ) ا
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ْلُق َقاَل  ِبيٍب: ْبُن َط ّتْقَوى: َح َأْنال َطاَعِة َتْعَمَل   ّلِه ِب َلى ال َع
ّلِه ِمْن ُنورٍأ ّلِه رَأْحَمَة َتْرُجو ال َأْن ال ْتُرَك ; َو َيَة َت ّلِه َمْعِص َلى ال َع
ّلِه ِمْن ُنورٍأ َذاَب َتَخاُف ال ّلِه. َع  ال
ّد َول ُكّل ُب ْبٍد ِل َبِة ِمْن َع ّتْو ِتْغَفارِأ ال ِلِه. ِبَحَسِب َوالْس َحا

ُد ْب ْلَع َذا َوا ْنَعَم إ ّلُه َأ ْيِه ال َل ّتْوِحيِد َع َد ِبال َلَه ل َأْن َفَشِه ّلُه إل إ ال
ِلًصا ِبِه ِمْن ُمْخ ْل َلُه ـ َق ِل ُد ُهَو َا ُبو ْلَمْع ّلِذي ا َتِحّق ا َيَة َيْس َغا
ْلُحّب ّيِة ا ُبوِد ْلُع ِلْجلِل َوا ِما ِبا ْكَرا ِل ْلَخْوِف َوا َوالّرَجاِء َوا
َنى ْلُب َيْف ْلَق ّلِه ِبُحّب ا َلى ال ُه َما ُحّب َعْن َتَعا ِئِه ِسَوا ُدَعا َو

ّكِل ّتَو ْيِه َوال َل ِلِه َع ُه َعّما َوُسَؤا ِتِه ِسَوا َطاَع ِب َما َطاَعِة َعْن َو
ُه ُه ـ ِسَوا ّلُه َل َلْمِن ال ُبورِأ َوالّسُرورِأ ِبا ْلُح ْلِق َوالّرْحَمِة َوا ْلَخ ِل

ْلِجَهاِد ِبيِل ِفي ; َوا ّلِه َس ُد ; َفُهَو ال َيْرَحُم. ُيَجاِه ْبُر َلُه َو الّص
ّلُه َقاَل َوالّرْحَمُة َلى: ال َتَواَصْوا ( َتَعا ْبِر َو َتَواَصْوا ِبالّص َو

ْلَمْرَحَمِة ّلَما ) ِبا ُك ُد َقِوَي َو ّتْوِحي ْلِب ِفي ال ْبِد َق ْلَع َقِوَي ا
ُنُه ُتُه إيَما َن ِني ْأ ُطَم ُلُه َو ّك َتَو ُنُه. َو َيِقي  َو

ْلَخْوُف ّلِذي َوا ُلوِب ِفي َيْحُصُل ا ّناِس ُق ّلِذي الّشْرُك ُهَو ال ا
ِبِهْم ِفي ُلو ّلُه َقاَل ُق َلى: ال ْلِقي ( َتَعا ُن ُلوِب ِفي َس ّلِذيَن ُق ا

ُكوا ِبَما الّرْعَب َكَفُروا ّلِه َأْشَر ). ِبال
َكَما ّلُه َقاَل َو ُلُه َجّل ال ِليِل ِقّصِة ِفي َجل ْلَخ :السلما عليه ا

ِني( َن ُتَحاّجو ّلِه ِفي َأ ْد ال ِني َوَق َدا َلى َه ِلِه: إ ّلِذيَنَقْو ُنوا  ( ا آَم
َلْم ِبُسوا َو ْل َنُهْم َي ٍم إيَما ْل ُظ ِئَك ِب َل َلْمُن َلُهُم ُأو َوُهْم ا

ُدوَن َت ْلَحِديِث َوِفي. ) ُمْه َتِعَسالّصِحيِح: ا ُد  (  ْب َنارِأ َع ّدي ال
ُد َتِعَس ْب ِم َع ّدرْأَه ُد َتِعَس ال ْب ْلَخِميَصِة َع ُد َتِعَس ا ْب َلِة َع ْلَخِمي ا
َكَس َتِعَس َت ْن َذا َوا ِإ َتَقَش َفل ِشيَك َو ْن ِفي َكاَن ). َفَمْن ا
ِبِه ْل َياَسٌة َق ُلوِق رِأ ِتِه ِمْن َفِفيِه ِلَمْخ ّي ُبوِد ِلَك. ِبَحَسِب ُع  َذ
َلّما َلُه َخّوُفوا َف ِلي َنُه ِبَما َخ ُدو ُب ُكوَن َيْع ُيْشِر الّشْرَك ـ ِبِه َو

َبَر ْك َل َدِة ا َبا ْلِع ِليُل: َقاَل ـ َكا ْلَخ ْيَف ( ا َك ُتْم َما َأَخاُف َو ْك َأْشَر

ُكْم َتَخاُفوَن َول ّن ُتْم َأ ْك ّلِه َأْشَر َنّزْل َلْم َما ِبال ُكْم ِبِه ُي ْي َل َع
ًنا َطا ْل َأّي ُس ْيِن َف ْلَفِريَق َلْمِن َأَحّق ا ُتْم إْن ِبا ْن َلُموَن ُك ) َتْع
ِطيُعوا  إْنَيُقوُل: ْيَر ُت ّلِه َغ ُدوا ال ُب َتْع ُه َو ْيَر ّلُموِن َغ َك ُت ِفي َو

ِنِه َنّزْل َلْم َما ِدي ًنا: ِبِه ُي َطا ْل َأّيُس ْيِن  َف ْلَفِريَق َلْمِن َأَحّق ا ِبا
ُتْم إْن ْن َلُموَن ُك ُكوَن َأْي ؟ َتْع ّلِه ُتْشِر َال َنُه َول ِب َتَخاُفو

ِني ُتَخّوُفو َنا َو ْيِر َأ ّلِه ِبَغ ّلِذي َذا َفَمْن ال َتِحّق ا َلْمَن َيْس َلى ا إ
ِلِه: ِئَك ( َقْو َل َلْمُن َلُهُم ُأو ُدوَن َوُهْم ا َت َهُؤلِء َأْي: ) ُمْه

ُدوَن ْلُمَوّح ِلُصوَن ا ْلُمْخ َذا ا ِلَه ِلَمامُا َقاَل َو َبْعِض َأْحَمد ا ِل
ّناِس: َلْوال ًدا. َتَخْف َلْم َصَحْحت    َأَح

ِكْن َل َطاِن َو ْي ُلوِب ِفي َوْسَواٌس ِللّش ّناِس ُق َقاَل َكَما ال
َلى: ِلَك ( َتَعا َذ َك َنا َو ْل ُكّل َجَع ِبّي ِل ُدّوا َن ِطيَن َع َيا ْنِس َش ِل ا
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ْلِجّن َلى َبْعُضُهْم ُيوِحي َوا ْلَقْوِل زُأْخُرَف َبْعٍض إ ) ُغُرورًأا ا
َلى ِبُعوَن  ( إْنتعالى: قوله إ ّت ّظّن إل َي ِإْن ال إل ُهْم َو

 .) َيْخُرُصوَن
َبَر َنُه َأْخ ْبَحا َلى: ُس َتَعا َأّنَو َءْت َما   ُء الّرُسُل ِبِه َجا َيا ِب ْن ل

َ ـ َوا
ّد ل ـ أجمعين عليهم وسلمه الله صلوات ُدّو ِمْن َلُه ُب َع

ِطيِن َيا ْنِس َش ِل ْلِجّن ا ْلَقْوَل ُيَوْسِوَسوَن َوا ْلُمَزْخَرَف ا ا
َنَهى ُلَب َأْن َو ْط ْكًما َي ْيِر ِمْن ُح ّلِه َغ ِلِه ال َلى: ِبَقْو ْيَر ( َتَعا َأَفَغ

ّلِه َتِغي ال ْب َكًما َأ ّلِذي َوُهَو َح ْنَزَل ا ُكُم َأ ْي َل َتاَب إ ِك ْل ً ا ) ُمَفّصل
َتاُب: ِك ْل ِكُم  ُهَوَوا ْلَحا ْيَن ا ّناِس َب ًنا َشْرًعا ال ْنُصُر َوِدي َي َو

ِئَم ْلَقا َدرًأا. َنْصًرا ا ْدَوَق ّلُه َقاَل  َوَق َلى: ال ّيَي إّن ( َتَعا ِل ّلُه َو ال
ّلِذي َتاَب َنّزَل ا ِك ْل ّلى َوُهَو ا َتَو ِلِحيَن َي َلى: ). َوَقاَل الّصا  (َتَعا

َناَك ُثّم ْل َلى َجَع َلْمِر ِمَن َشِريَعٍة َع ِبْعَها ا ّت َلى ) َفا ِلِه: إ َقْو
ّلُه ِلّي ( َوال ّتِقيَن َو ْلُم ْد ). َوَقاَل ا َلَق َلى: (  َنا َتَعا ْل ْكٍر: َأرْأَس َاَب

َناِت ّي َب ْل َنا ِبا ْل ْنَز َأ َتاَب َمَعُهُم َو ِك ْل ْلِميَزاَن ا َيُقومَا َوا ّناُس ِل ال
ْلِقْسِط َلى ) ِبا ِلِه: إ ّلَه  ( إّنَقْو ) ِميَزاُن(ال َو ) َعِزيٌز َقِوّي ال

ْدُلهَو: ْلَع ْدُل ُيْعَرُف ِبِه َوَما  ا ْلَع ْنَزَل ا َأ َد َو ْلَحِدي ْنُصَر ا َي ِل
َتاَب ِك ْل ِإْن ا ُبُه َقامَا ; َف ِلَك َصاِح َذ ًدا َكاَن ِب ًدا َسِعي ِفي ُمَجاِه
ِبيِل ّلِه َس ِإّن ال ّلَه َف َتاَب َنَصَر ال ِك ْل َأْمِر ا ْنِدِه ِمْن ِب َتَقَم ِع ْن ; َوا
ِم َعْن َخَرَج ِمّمْن ْك َتاِب ُح ِك ْل َلى: َقاَل َكَما ا ُه إل ( َتَعا ْنُصُرو َت
ْد ُه َفَق ّلُه َنَصَر ْذ ال ّلِذيَن َأْخَرَجُه إ ِنَي َكَفُروا ا ْيِن َثا َن ْث َلى ) ا إ

ِلِه: ّلُهَقْو ِكيٌم َعِزيٌز  ( َوال ِلِه.() َح وسلم عليه الله صلى َوَقْو
ِبي ل

ْكٍر َ ّلَه إّن ( : َب َنا ال َلى َوَقاَل ) َمَع ّلَه :( إّن َتَعا َمَع ال
ّلِذيَن ّتَقْوا ا ّلِذيَن ا ُنوَن ُهْم َوا َلى َوَقاَل ) ُمْحِس :( إّن َتَعا

ّلَه ِبِريَن َمَع ال ُكّل ) الّصا الله صلى الّرُسوَل َواَفَق َمْن َو
َلَف َأْمٍر ِفي وسلم عليه ُه ِفيِه َخا ْيَر ّلِذيَن ِمْن َفُهَو َغ ا

ُه َبُعو ّت ِلَك ِفي ا َلُه َذ ِلِه ِمْن َنِصيٌب ; َو ّلَه إّن َتْحَزْن ل ( : َقْو ال
َنا ِإّن ؛ ) َمَع ّيَة َف ْلَمِع ّيَة ا َلِه ِل َنَة ا َتَضّم ْلُم ّنْصِر ا َء ِلَما ِهَي ِلل َجا

َلى ِبِه ِما إ َياَمِة َيْو ْلِق َذا ا ْد ; َوَه ْيِه َدّل َق َل ْلُقْرآُن َع ْد ا َنا َوَق ْي َأ رَأ
ِلَك ِمْن َنا َذ ْب ُطوُل َما َوَجّر  . َوْصُفُه َي

َلى: َوَقاَل ُنِريِهْم ( َتَعا َنا َس ِت َيا ْنُفِسِهْم َوِفي الَفاِق ِفي آ َأ

ّتى ّيَن َح َب َت َلى َلُهْم َي َلى:  َوَقاَلالّسورَأِة. آِخِر )إ َتَعا
َبُة ْلَعاِق ّتِقيَن ( َوا ْلُم َلى: َوَقاَل ). ِل ّبَك َفَصّل ( َتَعا ْنَحْر ِلَر َوا

َئَك إّن ، ِن َتُر ُهَو َشا ْب َل َأ َفَمْن ) ا َن ًئا َش ْي َء ِمّما َش ِبِه َجا
َلُه وسلم عليه الله صلى الّرُسوُل ِلَك ِمْن َف ; َنِصيٌب َذ

َذا ِلَه ُبو َقاَل َو ْكِر َأ ّياٍش ْبُن َب ْلَمْسِجِد : إّن َلُه ِقيَل َلّما َع ِبا
ِلُسوَن َأْقَواًما ِلُس َيْج َيْج ّناُس َو ْيِهْم ال َل َلَس َمْن : َفَقاَل إ َج
ّناِس َلَس ِلل ّناُس َج ْيِه ال َل ِكّن إ َل ّنِة َأْهَل ;  ْبَقْوَن الّس ْبَقى َي َي َو
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ْكُرُهْم َأْهَل ِذ ْدَعِة َو ِب ْل ُتوَن ا َيُموُت َيُمو ْكُرُهْم َو ِلَك ِذ َذ َأّن . َو

ْدَعِة َأْهَل ِب ْل ُئوا ا َن َء َما َبْعَض َش الله صلى الّرُسوُل ِبِه َجا
َتَرُهْم وسلم عليه ْب َأ ْدرِأ َف ِلَك ِبَق ّلِذيَن َذ َا ُنوا َو َل َء َما َأْع ِبِه َجا

ِبّي ّن قوله ِمْن َنِصيٌب َلُهْم َفَصارَأ وسلم عليه الله صلى ال
َنا ( تعالى: ْكَرَك َلَك َورَأَفْع  ) ِذ

ِإّن َكَرمَا َما َف ّلُه َأ ّيُه ِبِه ال ِب َدِة ِمْن َن َيا َسَعا ْن ّد َوالِخَرِة ال
ِنيَن ْلُمْؤِم ِل ِبِعيَن َف َتا ْلُم ْدرِأ َنِصيٌب ا ِنِهْم ِبَق ِمْن َكاَن َفَما . إيَما

ِئِص ُبّوِة َخَصا ّن َلِة ال َلْم َوالّرَسا ٌد ِفيِه ُيَشارِأْك َف ِتِه ِمْن َأَح ُأّم

ِليَماِن َثَواِب ِمْن َكاَن َوَما َلْعَماِل ا ِلَحِة َوا ُكّل الّصا ِل َف
ْدرِأ َنِصيٌب ُمْؤِمٍن ِلَك. ِبَق ّلُهَذ َال َلى  َو ّلِذي ُهَو ( َيُقوُل: َتَعا ا
َلُه َأرْأَسَل َدى رَأُسو ْلُه ْلَحّق َوِديِن ِبا ُه ا ْظِهَر ُي َلى ِل ّديِن َع ّلِه ال ُك

ْلُحّجِة ) َياِن ِبا َب ْل َيِد َوا ْل ِبا ّلَساِن ; َو َذا َوال َلى ; َوَه ِما إ َيْو
َياَمِة ْلِق ِكّن ; ا َد َل ْلِجَها ّكّي ا ْلَم ِم ا ْل ْلِع َياِن ِبا َب ْل َد َوا ْلِجَها ; َوا
ِنّي َد ْلَم ّكّي َمَع ا ْلَم َيِد ا ْل ْلَحِديِد ِبا َلى: َقاَل َوا ِطِع َفل ( َتَعا ُت

َكاِفِريَن ْل ْدُهْم ا ًدا ِبِه َوَجاِه ِبيًرا ِجَها ُة َو ) َك ْلُفْرَقاِن ُسورَأ ا
ّيٌة ّك ّنَما َم ِإ َدُهْم َو ّلَساِن َجاَه َياِن ِبال َب ْل ِكْن َوا َل ُكّف ; َو َعْن َي

ِطِل َبا ْل ّنَما ا ِإ ْد َو ّيَن َق ّيِة. ِفي َب ّك ْلَم َلى:ْ َلوقا ا ّتى( َْتَعا َح
َلَم ْلُمَجاِهِديَن َنْع ُكْم ا ْن ِبِريَن ِم ُلَو َوالّصا ْب َن ُكْم َو َبارَأ َوَقاَل.) َأْخ

َلى: ُتْم َأمْا ( َتَعا ْب ُلوا َأْن َحِس ْدُخ ّنَة َت ْلَج َلّما ا ُكْم َو ِت ْأ َثُل َي َم
ّلِذيَن َلْوا ا ُكْم ِمْن َخ ِل ْب ْتُهُم َق ُء َمّس ْأَسا َب ْل ُء ا ُلوا َوالّضّرا ْلِز َوزُأ
ّتى ّلِذيَن الّرُسوُل َيُقوَل َح ُنوا َوا َتى َمَعُه آَم ّلِه َنْصُر َم َأل ال

ّلِه َنْصَر إّن َلى: َوَقاَل. ) َقِريٌب ال ّناُس َأَحِسَب الم ( َتَعا ال
ُكوا َأْن ْتَر ُلوا َأْن ُي ّنا َيُقو ُنوَن ل َوُهْم آَم َت َلى ) ُيْف ِلِه: إ َقْو

َء ُكُموَن َما ( َسا ّيَن ) َيْح َب َنُه َف ْبَحا َلى: ُس َتَعا ّنُهَو َأ َأرْأَسَل  

َلُه. رُأُس
ّناُس َناَيُقوُل:  رَأُجٌلرَأُجلِن: َوال َأ ِطيُعُه ِبِه ُمْؤِمٌن   َذا ُم ; َفَه

ّد ل َتَحَن َأْن ُب ّتى ُيْم َلَم َح ْدُقُه ُيْع ِبِه. ِمْن ِص  َكِذ
َلى ُمِقيٌم َورَأُجٌل َيِة َع ْلَمْعِص َذا ا ْد ; َفَه َئاِت َعِمَل َق ّي َفل الّس
ُظّن َنا َأْن َي ِبُقو ّد ل َبْل َيْس َذُهْم. َأْن ُب ْأُخ  َن
ْيِن َعْن ُخُروٍج ِمْن َلَحِد َوَما َذ ْيِن. َه ْلِقْسَم َلى:  َقاَلا ( َتَعا

ّناِس َوِمَن ّلِه ِفي ُيَجاِدُل َمْن ال ْيِر ال ٍم ِبَغ ْل ِبُع ِع ّت َي ُكّل َو
َطاٍن ْي َلى ) َمِريٍد َش ِلِه: إ ْئَس ( َقْو ِب َلى َل ْلَمْو ْئَس ا ِب َل َو
ْلَعِشيُر ّيَن. ) ا َب َنُه َف ْبَحا ّديِن ِفي ُيَجاِدُل َمْن َحاَل ُس ِبل ال

ٍم ْل ْلُم:;  ِع ْلِع ّلُه َبَعَث َما  ُهَوَوا َلُه ِبِه ال عليه الله صلى رَأُسو
َطاُنَوُهَو: وسلم ْل َلى: َقاَل َكَما  الّس ّلِذيَن إّن ( َتَعا ا

ُلوَن َياِت ِفي ُيَجاِد ّلِه آ ْيِر ال َطاٍن ِبَغ ْل َتاُهْم ُس ّلَم َفَمْن ؛ ) َأ َك َت
ّديِن ِفي ْيِر ال ّلُه َبَعَث َما ِبَغ َلُه ِبِه ال عليه الله صلى رَأُسو
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ّلًما َكاَن وسلم َك َت ْيِر ُم ٍم ِبَغ ْل ُه َوَمْن ِع َطاُن َتَول ْي ّنُه الّش ِإ َف
ّلُه َيْهِديِه ُيِض َلى َو َذاِب إ َد َوَمْن الّسِعيِر َع ْنَقا ّلِه ِلِديِن ا َد ال َفَق

َد َب ّلَه َع َيِقيِن ال ْل َبُه إْن َبْل ِبا ُه َما َأَصا َتَمّر َيْهَوا ِإْن اْس َبُه َو َأَصا

ِلُف َما ُه ُيَخا ْد رَأَجَع َهَوا َد َوَق َب ّلَه َع َلى ال ْلَحْرُف  َو َحْرٍف َع ا
ِنُب ُهَو ْلَجا َبِل َوَحْرِف الّرِغيِف َكَحْرِف : ا ْلَج ْيَس ا َتِقّرا َل ُمْس

َباِت َث ِإْن ( ِب َبُه َف ْيٌر َأَصا َيا ِفي ) َخ ْن ّد َأّن ( ال ْطَم ِإْن ِبِه ا َو
ْتُه َب َنٌة َأَصا ْت َنٌة َأْي ) ِف ُتِحَن : ِمْح َلَب ( ِبَها ُاْم ْنَق َلى ا َوْجِهِه َع

َيا َخِسَر ْن ّد َة ال ِلَك َوالِخَر ْلُخْسَراُن ُهَو َذ ِبيُن ا ْلُم َوَحْرُف ) ا
َبِل ْلَج ْيَس ا َتِقّرا َل َباِت ُمْس ّث ُه ِبال َنا َيا : َخِسَر َمْع ْن ّد ِبَما ال
ُتِحَن َة َوَخِسَر ِبِه ُاْم ّديِن َعْن ِبُرُجوِعِه الِخَر  ال

ْدُعو ( ّلِه ُدوِن ِمْن َي ُه ل َما ال َيَة ) َيُضّر ْدُعوَأْي: . ال َي  
ُلوِقيَن ْلَمْخ َيَخاُفُهْم ا َيْرُجوُهْم ;  ُكوَن ل َوُهْم َو ِل َضّرا َلُه َيْم

ِإْن ; َنْفِعِهْم ِمْن َأْقَرُب َضّرُهْم َبْل َنْفًعا َول َبُب َكاَن َو َس
ِلَها ّيٍن َشْخٍص ِفي ُنُزو َلَم ُمَع َكاَن َأْس ًكا َو ْكُمَها ُمْشِر َعامّا َفُح

َلُه َمْن ُكّل ِفي َناَو ُظَها َت َناَها َلْف َلى َوَمْع ِما إ َياَمِة. َيْو ْلِق ا
ُكّل َلى: َف ْيَرَتَعا ّلِه  َغ َياُن ُمْشِرٌك َفُهَو ال ْلِع ُق َوا ّد َذا ُيَص َه
ِإّن ُلوِقيَن َف ْلَمْخ َذا ا َكى إ َت ْيِهْم اْش َل ْنَساُن إ ِل َفَضَررُأُهْم ا

ِلَق َنْفِعِهْم ِمْن َأْقَرُب ْلَخا ُلُه َجّل َوا ّدَسْت َجل َتَق ُه َو َأْسَماُؤ

َلَه َول ُه إ ْيُر َذا َغ َكى إ َت ْيِه اْش َل ُق إ ُلو ْلَمْخ ْنَزَل ا َأ َتُه َو ِبِه َحاَج
ُه َتْغَفَر ِبِه: ِمْن َواْس ُنو ُه ُذ َد ّي ُه َأ ُه َوَقّوا َدا ّد َوَه َتُه َوَس َفاَق

ُه َنا َأْغ َبُه َو ُه َوَقّر َنا َأْق ّبُه َو ُه َوَح َطَفا ُق َواْص ُلو ْلَمْخ َذا َوا ْنَزَل إ َأ

ُد ْب ْلَع َتُه ِبِه ا َلُه َحاَج َذ َتْر ُه اْس َدرَأا ْنُه َأْعَرَض ُثّم َوازْأ َخِسَر َع
َيا ْن ّد َة ال ِإْن َوالِخَر َبْعِض َلُه َقَضى َو ِبِه ِب َل ْط ّنُه َم َل ُه ;  َد ْن ِمْن ِع
ُه رأعاياه َبْعِض ُد ِب َتْع ُه ِبَما َيْس ِليُل َقاَل َيْهَوا ْلَخ ْيِه ا َل َأْفَضُل َع

ِما: الّصلِة َتُغوا ( َوالّسل ْب َد َفا ْن ّلِه ِع َق ال ُه الّرزْأ ُدو ُب َواْع
ُكُروا ْيِه َلُه َواْش َل َلى َوَقاَل. ) ُتْرَجُعوَن إ ُكُم إْن ( : َتَعا ْنُصْر َي

ّلُه ِلَب َفل ال ُكْم َغا ِإْن َل ُكْم َو ْل ُذ ّلِذي َذا َفَمْن َيْخ ُكْم ا ْنُصُر ِمْن َي
َلى َبْعِدِه ّلِه َوَع ّكِل ال َتَو َي ْل ُنوَن َف ْلُمْؤِم َلى َوَقاَل ) ا َول ( : َتَعا
ُنوا ُنوا َول َتِه ُتُم َتْحَز ْن َأ َلْوَن َو َلْع ُتْم إْن ا ْن ِنيَن ُك  ). ُمْؤِم
َذا ْد َواِسٌع َباٌب َوَه ْبت َق َت ًئا ِفيِه َك ْي ِثيًرا َش ْلًماَوَعَرْفته: َك  ِع

َذْوًقا َبًة. َو َتْجِر َو
َفْصٌل
َلِة َوِفي ْلُجْم ّيُن َما ا َب ّلِه ِنَعَم ُي ِتي ال ّل ْنَعَم ا َلّي ِبَها َأ َع

ّذاِت.َ ّل َكاِن َوال ْلَم َظُم ا ْدرًأا َأْع َثُر َق ْك َأ ًدا َو َد ِكُن ل َما َع ُيْم
ُه َثُر َحْصُر ْك َأ ْنُقُص َما َو َلّي َي ْلَجَماَعُة َع َنا ا َأ َأْن َلُهْم ُأِحّب َف

ُلوا َنا ّذِة ِمْن َي ّل ِم َوالّسُرورِأ ال ّنِعي ُنُهْم ِبِه َتَقّر َما َوال ُي َأْن َأْع َو
َتَح ّلِه َمْعِرَفِة ِمْن َلُهْم ُيْف ِتِه ال َطاَع ْلِجَهاِد َو ِلِه ِفي َوا ِبي َما َس
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ُلوَن َلى ِبِه َيِص َلى إ ّدرَأَجاِت َأْع ُأَعّرُف ال َثَر َو ْك ّناِس َأ ْدرَأ ال َق
ِلَك ّنُه َذ ِإ ّذْوِق إل ُيْعَرُف ل َف ْلَوْجِد ِبال ِكْن َوا إل ُمْؤِمٍن ِمْن َما َل

ِلَك ِمْن َنِصيٌب َلُه َتِدّل َذ َيْس ْنُه َو ِليِل ِم ْلَق َلى ِبا َك َع ْل ل ثير.أنا
ّدرُأ ُه ُيَق ْدرَأ ِبيَر َق َك ْل َنا ا َأ ّناِس َأْحَواَل َأْعِرُف َو َناِس ال َلْج َوا

ّذاِت ّل ْيَن َوال َأ ّدرّأ . َو َبْعِر ِمْن ال ْل ْيَن ؟ ا َأ ِمْن الفالوذج َو
ْبِس ّد ْيَن ؟ ال َأ َكُة َو ِئ ْلَمل َبِهيَمِة ِمْن ا ْل ِم َأْو ا ِئ َبَها ْل ؟ ا

ِكْن ْكَمَة َأّن َأْعِرُف َل ّلِه ِح َيارِأِه َوُحْسَن ال ِت ْطَفُه اْخ ُل َتُه َو َورَأْحَم
َتِضي ُد َواِحٍد ُكّل َأّن َيْق َد َأْن ُيِري ُب ّلَه َيْع َد ال ُيَجاِه ِلِه ِفي َو ِبي َس

ْلًما ـ ً ِع ِتِه ِبَحَسِب َوَعَمل ُكوَن َطاَق َي ّديُن ِل ّلِه ال ُكوَن ِل َي َو
ُد ِلِه: َمْقُصو ّلِه ِلَمَةكََقْو َيا ِهَي ال ْل ْلُع ُكوُن َول ا ّبُه َي ُبْغُضُه ُح َو

ُتُه َدا ْدُحُه َوُمَعا َذّمُه َوَم ّلِه إل َو ّيٍن. ِلَشْخِص ل ـ ِل ُمَع
ْلَهاِدي َلُق َوا ْط ْلُم ّلِذي ا َلى َيْهِدي ا ْيٍر ُكّل إ ُكّل ـ َخ َأَحٍد َو

َتاٌج َلى ُمْح ِتِه إ َي َدا ّلِه رَأُسوُل ُهَو ـ َوْقٍت ُكّل ِفي ِه صلى ال
ِتِه َأْفَضُل ُثّم وسلم عليه الله ُلُهْم ُأّم َبَعًة َأْفَض َتا َذا َلُه ُم َوَه

ُكوُن ِليَماِن َي َيِقيِن ِبا ْل ْلِجَهاِد َوا َلى َقاَل َكَما َوا ّنَما: (َتَعا إ
ُنوَن ْلُمْؤِم ّلِذيَن ا ُنوا ا ّلِه آَم ِلِه ِبال ُبوا َلْم ُثّم َورَأُسو َتا َلى ) َيْر إ

ِلِه ِئَك ( : َقْو َل ّيَن ) الّصاِدُقوَن ُهُم ُأو َب َنُه َف ْبَحا َلى ُس َتَعا َأّن َو

ْلُمْؤِمَن ّد ل ا َثِة ِمْن َلُه ُب : ُأُمورٍأ َثل
ُلَها َأْن َأّو ّلِه ُيْؤِمَن :  َال ِلِه ِب  . َورَأُسو

ِنيَها: َثا َتاُب  لَو َد َيْر ِلَك َبْع  َذ
ُكوَن َأْن ًنا َي ًتا ُموِق ِب َيِقيُن َثا ْل ِلُف ; َوا ْيَب ُيَخا  الّر

ْيُب َنْوٌع َنْوَعاِن َوالّر ُكوُن :  ّكا َي َنْقِص َش ِم ِل ْل ْلِع َنْوٌع ا . َو
ُكوُن ًبا َي ِطَرا ْلِب. ِفي اْض ْلَق ِكلُهَماا َنْقِص  َو ْلَحاِل ِل ا

ِنّي ِليَما ِإّن ; ا ِليَماَن َف ّد ل ا ِم ِمْن ِفيِه ُب ْل ْلِب ِع ْلَق ْيَس ا َل َو
َكاٍن ُكّل ُكون َم ْلُقْرآِن. َي َلُمُه ٌا ْلِب . َوَعَمُل َيْع ْلَق ُتُه َأْو ا َبِصيَر

ُتُه َبا َث ُتُه َو َن ِني ْأ ُطَم ُتُه َو َن ِكي ُلُه َوَس ّك َتَو ِإْخلُصُه َو ُتُه َو َب َنا ِإ َلى َو إ
ّلِه َلى ال ُلُمورُأ َوَهِذِه َتَعا ّلَها ا ْلُقْرآِن ِفي ُك . ا

ِإّن َق َف َلُق ل َمْن الّصاِد ُبُه َيْق ْل َكاِذَب َق ْل َلُق َوا ُبُه َيْق ْل ْيَس َق َل َو
َناَك َلُم َبْل َشّك ُه ْيَب َأّن َيْع َذاالّشّك. ِمْن َأَعّم الّر ِلَه ِفي  َو

ّدَعاِء ُثورِأ ال ْأ ْلَم ّلُهّم ا َنا اْقِسْم ( ال ِتك ِمْن َل َي ِبِه َتُحوُل َما َخْش
َنا َن ْي ْيَن َب َب ِتك َو َي ْلَحِديَث َمْعِص َلى )ا َنِد . َوِفي آِخِرِه إ ْلُمْس ا

ِبي َعْن والترمذي أ
َة َ ْكَر ّنُه نهع َْيرأض َب ُلوا   (َقاَل: َأ ّلَه َس ال

َيِقيَن ْل َيَة ا ْلَعاِف ّنُه َوا ِإ ْيٌر ُيْعَط َلْم ; َف َيِقيِن ِمْن َخ ْل َيِة ا ْلَعاِف َوا
ُلوَها َأ ّلَه َفاْس َنُه ال ْبَحا َلى ُس َتَعا ) َو

ْلَعَرُب ٌءَتُقوُل: َوا َذا َيِقٌن  َما ًنا َكاَن إ ِك َتَحّرُك. ل َسا ْلُب َي َفَق
ْلُمْؤِمِن ِئٌن ا َطْم ُكوُن ل ُم ْيٌب ِفيِه َي َذا رَأ َنى . َه ِلِه َمْع َقْو
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َنُه ْبَحا ّنَماَوَقاَل:ى: ُس ُنوَن  ( إ ْلُمْؤِم ّلِذيَن ا ُنوا ا ّلِه آَم ِبال
ِلِه ُبوا َلْم ُثّم َورَأُسو َتا ُدوا َيْر ِلِهْم َوَجاَه َأْمَوا ْنُفِسِهْم ِب َأ ِفي َو

ِبيِل ّلِه َس ِئَك ال َل ) الّصاِدُقوَن ُهُم ُأو
ْيِن َوِفي ِبي ْبِن َسْعِد َعْن الّصِحيَح أ

عنه الله رأضي َوّقاصٍا َ
َطىَقاَل: َأْع ّلِه رَأُسوُل   (  ًطا وسلم عليه الله صلى ال رَأْه
َلْم ً ُيْعِط َو َلّي َأَحّب َوُهَو رَأُجل ْنُهْم إ ْلت: ِم َياَفُق ّلِه رَأُسوَل   ال

ّلِه ؟ ُفلٍن َعْن َلك َما َال ُهالله: َفَو ًنا َأرَأا َأْوَقاَل: ُمْؤِم ِلًما   ُمْس
ْيِن َت ًثا َأْو َمّر ّنيَقاَل: ُثّم َثل ِطي  إ ُه الّرُجَل َُلْع ْيُر َأَحّب َوَغ

َلّي ْنُه إ َيَة ِم ّبُه َأْن َخْش ُك ّلُه َي َلى ال ّنارِأ ِفي َوْجِهِه َع  ). ال

: الله رأحمه قال ثم
ُد ْلَمْقُصو َبارُأ َوا ْلَجَماَعِة إْخ َأّن ا ّلِه ِنَعَم ِب َنا ال ْي َل َق َع َما َفْو

َنْت ِثيِر َكا َك ِثيٍر ِب َنْحُن َك ّلِه ِبَحْمِد َو َدٍة ِفي ال َيا ِم ِمْن زِأ ّلِه ِنَع ال
ِإْن ِكْن َلْم َو ْدَمُة ُيْم ْلَجَماَعِة ِخ ّلَقاِء ا َنا ِبال َأ ْيِل َلُهْم َداٍع َف ّل ِبال

ّنَهارِأ َياًما َوال َبْعِض ; ِق ْلَواِجِب ِب ًبا َحّقِهْم ِمْن ا َتَقّر َلى ; َو إ
ّلِه َلى ال ِتِه ِفي َتَعا َل . ِفيِهْم ُمَعاَم

ّلِذي َا ْنُهْم َشْخٍص ُكّل ِبِه آُمُر َو ّتِقَي َأْن ِم ّلَه َي َيْعَمَل ال ّلِه َو ِل
ًنا َتِعي ّلِه ُمْس َال ًدا ِب ِبيِل ِفي ُمَجاِه ّلِه. َس َد ال َيْقِص ِلَك َو َذ َأْن ِب

ُكوَن ِلَمُة َت ّلِه َك َء ِهَي ال َيا ْل ْلَع َأْن ا ُكوَن َو ّديُن َي ّلُه ال ّلِه ُك رأب ِل
َلِميَن. ْلَعا ْيِرِها ِلَك ِبَحَسِب  َوَغ ّلُه َأَمَر َكَما َذ ُلُه: ِبِه ال  َورَأُسو

ّلُهّم ( ِنيَن اْغِفْر ال ْلُمْؤِم َناِت ِل ْلُمْؤِم ِلِميَن َوا ْلُمْس َوا
ِلَماِت ْلُمْس ّلْف َوا َأ ْيَن َو ِبِهْم َب ُلو ِلْح ُق َأْص ِنِهْم َذاَت ; َو ْي ; َب

ْنُصْرُهْم َلى َوا ُدّوك َع ُدّوِهْم َع ُبَل ; َواْهِدِهْم َوَع ِما ُس ; الّسل
َأْخِرْجُهْم ُلَماِت ِمْن َو ّظ َلى ال ّنورِأ إ ْبُهْم ال ّن ْلَفَواِحَش ; َوَج َما ا

ْنَها َظَهَر َطَن َوَما ِم َبارِأْك ; َب َأْسَماِعِهْم ِفي َلُهْم َو

ْبَصارِأِهْم َأ ْيتهْم. َما َو ْبَق ْلُهْم َأ ِكِريَن َواْجَع ِنَعِمك َشا ِنيَن ِل ْث ُم
ْيك ِبَها َل ِليَها َع ِب ْتِمْمَها ; َقا َأ ْيِهْم َو َل َلِميَن رَأّب َيا َع ْلَعا . ا

ّلُهّم ْنُصْر ال َبك ُا َتا َنك ِك َدك َوِدي َبا ِنيَن َوِع ْلُمْؤِم ْظِهْر ا َأ ; َو
َدى ْلُه ْلَحّق َوِديَن ا ّلِذي ا ْثت ا ِنيَن. َبَع ْلُمْؤِم ًداا الله صلى ُمَحّم

َلى وسلم عليه ّديِن َع ّلِه. ال ّلُهّمُك ّذْب  ال ُكّفارَأ َع ْل ا
َناِفِقيَن ْلُم ّلِذيَن َوا ّدوَن ا ِلك َعْن َيُص ِبي ُلوَن َس ّد َب ُي َنك َو ِدي

ُدوَن ُيَعا ِنيَن َو ْلُمْؤِم ّلُهّم ا ِلْف . ال َتُهْم َخا ِلَم ّتْت َك ْيَن َوَش َب
ِبِهْم ُلو ْلُمْجِرِميَن. تدمير ل; َواْجع ُق ِبيِرِهْم ِفي ْا ْد َأِدرْأ َت ; َو
ْيِهْم َل َة َع ِئَر ّلُهّمالّسْوِء. َدا ْنِزْل  ال ْأَسك ِبِهْم َأ ّلِذي َب ّد ل ا ُيَر

ِما َعْن ْلَقْو ْلُمْجِرِميَن ا ّلُهّم ا ْنِزَل الّسَحاِب ُمْجِرَي . ال َوُم
َتاِب ِك ْل َلْحَزاِب َوَهازِأمَا ا ْلُهْم اْهِزْمُهْم ا ْلِز َنا َوزَأ ْنُصْر َوا
ْيِهْم. َل َناَع ّب ّنا  رَأ َنا. ُتِعْن َول َأِع ْي َل َنا َع ْنُصْر ْنُصْر َول َوا َنا َت ْي َل َع
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ُكْر َنا َواْم ُكْر َول َل َنا َتْم ْي َل َنا ; َع َيّسْر َواْهِد َدى َو ْلُه َنا ا ; َل
َنا ْنُصْر َلى َوا َنا. َبَغى َمْن َع ْي َل َنا َع ّب َنا رَأ ْل ِكِريَن َلك اْجَع َشا

َطاِوِعيَن ِتيَن ُم ِب َأّواِهيَن ُمْخ ِبيَن. ;  ِني َناُم ّب ّبْل  رَأ َنا َتَق َت َب ; َتْو
َنا َواْغِسْل َت َب ّبْت َحْو َث َنا َو َت َنا ; َواْهِد ُحّج َب ُلو ْد ُق ّد َنا ; َوَس َت َن ْلِس َأ

ُلْل ِئَم َواْس َنا َسَخا ُدورِأ  ). ُص
َذا ُه َوَه ّتْرِمِذّي رَأَوا َلْفِظ ال َأْجَمِع ِمْن َوُهَو َوَصّحَحُه إْفَراٍد ِب

َيِة ْدِع َْل ْيِر ا َيا ِبَخ ْن ّد َلُه َواْلِخَرِة ال ِظيٌم َشْرٌح َو ُد َع ْلَحْم ّلِه . َوا ِل
ّنِة َناِصِر ْدَعِة َأْهِل َوَخاِذِل الّس ِب ْل ْلِغّرِة ا ّلى َوا ّلُه َوَص َلى ال َع
ِلِه ُمَحّمٍد ِبِه َوآ ّلَم َوَصْح ِليًما َوَس ِثيًرا َتْس .) َك

 

الخاتمة
من المسلمين وأبناء اكتبه الذي البحث هذا ختاما في

كل في الكفر أيدي تتخطفهم الصادقين المجاهدين
الصليين الكفارأ من غربها إلى الرأض شرق من مكان

الطاغوت جند قبل من مطارأد وأنا المرتدين والكفارأ
وخاتمته مدينة في البحث هذا مقدمة كتبت لقد فوالله

الله قال وكما أخرى مدينة من وأرأسلته أخرى مدينة في
عليه الله صلى الله رأسول على يمتن وهو وجل عز

كنتم إذ (واذكروا فيقول الله رأسول صحابة وعلى وسلم
يتخطفكم أن تخافون الرأض في مستضعفون قليل

الطيبات من ورأزأقكم بنصره وأيدكم فأوآكم الناس
تشكرون). لعلكم
رأحمه النحاس ابن الماما كلما الخيارأ لقرائي وأنقل

إلى الشواق (مشارأع العظيم كتابه خاتمة في الله
:1السلما) يقول دارأ إلى الغراما ومثير العشاق مصارأع

).1089ـ2/1087( 1
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من فيه هو ما يرى أن الحقوق من مسلم كل على (فمّما
الدعاء في فيها. ويجتهد السبب كان من ويشكر النعم
ضعفه مع هو وصل حتى الله سبيل في نفسه بذل لمن

بهم القتداء عن همته وقصورأ عجزه وفورأ إليها. ويشهد
ًا ومهجته. ويعلم ماله بذل في أقامهم من لول أنه يقين
َنهم اقتفى ومن والتابعين الصحابة من الله َن من س

, وشجعان وحماته الدين , أنصارأ والمجاهدين الغزاة
الشرق وفاتحو ، والضرب الطعن رأجال وكماته السلما
من وحشدوه ، جنودهم من استنجدوه وما ، والغرب

وأنفقوا ، الحافلة الجحافل من جمعوه وما ، حشودهم
القساورأ من دافعوه وما ، المتواصلة الحواصل من

رأدوا أن إلى ، الكاسرة العساكر من وواقعوه ، القاسرة
الروما ملوك واستنزلوا ، إليها السلما ملة عن المرتدين
ِتهم عن والفرس ثياب واستلبوا ، عليها وعلوا أِسّر

، هامهم عن تيجانهم واجتذبوا أجسامهم عن عزهم
وألسنة شفارأهم بشفاه دمائهم شرب واستعذبوا

، والرسوما الجسوما منهم ومزقوا ، وسهامهم أسنتهم
جموع وأدخلوا ، بالمعدوما منهم الموجود وألحقوا
باب في كثرة اللوف ألوف كانوا وإن ، منهم الباقين

رأغم على منهم العالين النوف شم وأنزلوا ، القلة
محصن على وأقاموا ، والذلة الهوان أرأض ، النوف

، المشروع الرجم حدود ، بالمجانيق ومدنهم حصونهم
، وهّمهم فيها بغّمهم نعمهم أطلل في قاطنين كنا لَما

بأنفسهم بجودهم ، هممهم ظلل في آمنين عشنا ولما
، عليه اجتهدوا العوائد بمؤانسة جهلنا أن إلى ، وكرمهم

بما واستغنينا ، إليه والخروج المعاند مقايسة عن وذهلنا
الكتساب في ، الحتوف كؤوس شرب عن إلينا أسدوا

ّنا والسيوف بالرماح ، والنعيم ذلك في بالرفاهية واستع
، التسليم من علينا القديم البيع أوجبه ما منع على

وغبطنا والسباب النشاب من فيه نحن بما وقنعنا
، الدنيا إلى ورأكنا ، والحباب المنازأل من بالزائل أنفسنا
دارأ إلى وسكنا ، السراب شراب إلى الظمآن رأكون

، مآب ول انقلب عنها له ليس من سكون الغرورأ
، إليه يدعو فرق ول فقر ل إذ الجهاد عن وأعرضنا
أحد ل إذ ، الكسل حضيض إلى الجلد أوج من وأخلدنا

المان مع أن الجديد فأخلق ، عليه يحض ول ، الغزو يذكر
ًا كان أن بعد ، الجهاد ثوب ًا جديد بالهوى وذوى ، بهي
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ًا كان أن بعد نمعنه والهوان ًا نضيد من نجمه وهوى ، زأهي
ًا كان أن بعد عزة سماء ًا مشرق رأسمه وانمحى ، سني

ًا قبل من له يكن لم كأن واسمه الدين فضعف ، سمي
ًا كان أن بعد لذلك ًا أيد بعد المسلمين رأكن ووهى ، قوي

ًا كان أن ًا. مؤيد محمي
ًا     الغائر     العدو     بأيدي     نتخطف     فصرنا ًا     بر ونلتقط     ،     وبحر

ًا     الحب     الطائر     يلتقط     كما ًا     سر ًا     ونؤخذ     ،     وجهر جمع
لذلك     القلوب     تتحرك     فل     ،     والسواحل     بالمواسط     وفرادى

الباطل.     على     ونحن     الحق     على     كأنهم     ،
أمرنا     إليه     وما     ،     الحوال     فساد     من     بنا     ما     الخ     أيها     تنكر     فل
شعيرته     الدين     من     تركنا     إذ     ،     الكمال     بعد     آل     النقص     من

،     كلفنا     به     ما     المشركين     أمورأ     من     وأهملنا     ،     العظمى
دارأ     من     ورأغبنا     ،     والدورأ     المساكن     بناء     على     وأقبلنا
ًا     الجهاد     بنا     يمر     فل     ،     محذورأ     كل     في     الشرورأ بال     على     أبد

وكنز     ،     المال     طول     في     الجتهاد     عن     مندوحة     نرى     ول     ،
ومن     ،     المقال     من     أولى     فيه     نحن     لما     والكتمان     الموال

من     دونه     من     لهم     فما     يضلل     ومن     المهتد     فهو     الله     يهد
.وال

وبجنابك ، والنكسارأ الذل رأكائب أوقفنا ببابكاللهم: 
الفاقة يد مددنا ولعطائك ، والفتقارأ العجز نجائب أنخنا

فل السرارأ. رأّب عالم وأنت وقفنا وبفنائك ، والضطرارأ
ّلَفته ما تجعل ًا قرائحنا أ ول ، والبعاد بالطرد إلينا مردود

ًا أناملنا سطرته ما ، الشهاد يقوما يوما علينا شهيد
ّيض ، لديك الزلفى رأتب أعلى بها ننال شهادة وارأزأقنا وب
ّد يوما وجوهنا ذو فأنت ، يديك بين وتبيض الوجوه تسو
بك إل قوة ول حول ول العميم والفضل ، العظيم الطول

وأشرفها ، وأكملها صلة أفضل وصل اللهم ، الله يا
ًا ظلم أذهبت الذي محمد سيدنا على ، وأجزلها قدرأ

، وجلده بجهاده الفك أمم وأرأهبت ، باجتهاده الشرك
ما النجاد الشجعان وصحبه ، المجاد العيان آله وعلى

ورأكضت ، القساطل ظلمات في البوارأق بوارأق أومضت
ًا وسلم ، الجحافل صدمات في الفيالق سوابق تسليم

ًا ًا كثير ًا. دائم أبد
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