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  المقدمة
إن الحمد  نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن 

ھادي لھ وأشھد أن  فالمضل لھ ومن یضلل  هللا فالمن یھده سیئات أعمالنا 
  شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ  ال إلھ إال هللا وحده ال

  أما بعد
فقد جاوز الظالمون المدى وأمنوا العقوبة في الدنیا فأغرقوا في اإلساءة فما 

  لذي فضل مذمة  عادوا یراعون لشيء حرمة وال
یھم من هللا حكام جزیرة العرب من آل سعود علھؤالء الظالمین على رأس و
جل شعبھم وتمكنوا من شراء طائفة من علمائھ حیث استخفوا یستحقون  ما

 ظھر الشعب كدابة ذلول لھم فأصبحوا یفعلون ما امتطواوكتابھ حتى 
یشاءون بال نكیر من جل الشعب وكلما أجرموا جرما تنھد لھ الجبال ورأوا 

  أعظم ..صمت الشعب عنھم أمعنوا في الظلم أكثر وارتكبوا جرما 
بدءوا سلسلة جدیدة من إجرامھم منذ حرب الكویت حیث لم یكن تفطن 
كثیرون لنفاقھم وحربھم الضروس في الباطن على اإلسالم وأنا ممن انطلى 
علیھ بعض خداعھم فسجنوا ثلة من الدعاة والعلماء فما وجدوا غیر شفاعات 

شباب  من ھنا وھناك على استحیاء ثم أعملوا القتل في ثلة من خیار
الحرمین ممن لھ سابقة جھاد وخیر فما وجدوا غیر الصمت أو التأیید 
فاعتقلوا اآلالف بغیر جرم وزجوا بھم في السجون السنوات الطوال وال 
نكیر فتجرءوا على خیرة العلماء والدعاة والمصلحین فوجدوا من شعبھم 

لصمت صمت القبور فاعتدوا على النساء فما من مجیر فاعتقلوھم فاستمر ا
جاھروا فعلوا ف فعلموا أن القوم الخیر في جلھم ولن یتحركوا ولو فعلوا ما

بتآمرھم مع طوب األرض من كل أنواع الكفر لحرب اإلسالم عالنیة جھارا 
  نھارا فما وجدوا إال التطبیل واإلعذار بكالم یضحك الثكلى 

ھیك عن ومن جملة إغراقھم في تلكم السلسلة القذرة من األعمال المشینة نا
اإلفساد والفساد الممنھج في البالد استمروا في االعتقاالت حتى بدءوا خطة 
العتقال المفرج عنھم من خیار أھل الحرمین مرة أخرى وطال ظلمھم من 
كان یطبل لھم ویحاول أن یراضیھم ممن لھ حظوة عالمیة وفیھ خیر ألھل 

شرة الذین یتابعونھ وھا اإلسالم فاعتقلوا العریفي مثال فلم ینفعھ المالیین الع
نحن یطرق مسامعنا احتماالت العتقالھم الشریم وھو غیر مستبعد عنھم 

   وھكذا فكما قلنا من أمن العقوبة أساء األدب
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وقد من هللا علینا بنشر طرف یسیر من إجرامھم في معتقالتھم وكذب ودجل 
: ما ینشرونھ لشعبھم ویضللون بھ الملبس علیھم من الدھماء ومن ذلك 

  ...  )كفى كذبا یاوزارة الداخلیة السعودیة: (مذكرة 
  عن نافذة التواصل بین المعتقلین وأھالیھم ..  )كذبة أبریل(ومقالة : 
    عن المؤسسة الدینیة الرسمیة )أطعم الفم تستحیي العین(ومقالة : 

  وكل ذلك وغیره منشور على الشبكة وھو موجود بموقعي
 www.tarhuni.org     

وقد قامت حكومة آل سعود بحجبھ عن شعبھم خوفا من انكشاف الحقیقة لمن 
  یثق بنا من أبناء الشعب .

ا ومما نشرناه موقد نشرنا جل ما عندنا على تویتر وعلى الفیس وغیرھ
نشرنا منھا  سالسل مباركة كسلسلة قصص التعذیب في سجون المملكة

 لتوسیعأربعین قصة سوف نخرجھا في كتاب مستقل بإذن هللا وسلسلة 
وھي مجموعة فیدیوھات تظھر حقیقة جنود آل سعود وسلسلة علماء  الصدر

ماتم نشره  انتھینا من المجموعة األولى منھا وھيودعاة في سجون المملكة 
  في ھذا الكتاب مع إضافات نسأل هللا أن ینفع بھا .

اب قسمان : القسم األول بھ تراجم العلماء والدعاة المعنیین من خالل والكت
تتعلق بھم فیھا إطالة بھا منقوالت ماغردت بھ عنھم والقسم الثاني ملحقات 

  ومعلومات إضافیة أو تفصیلیة ومراجع لما غردت بھ لمن أراد االستزادة .
لب من ونطلب العذر في تقصیرنا في اإلخراج فھذا ھو جھد المقل ونط

اإلخوة ممن یستطیع تطویر اإلخراج أال یتردد وكذا من یستطیع طباعتھ 
الكترونیا ھنا ننشره ونحن لطباعتھ ھنا حقوق  ونشره على أوسع نطاق فال

واألخیرة غیر دقیقة ألنھا عن طریق موقع مجاني  pdfالوورد و  تيبصیغ
  للتحویل .

وسوف نحاول استكمال السلسلة إن كان في العمر بقیة وبارك هللا في 
  األوقات والحمد  رب العالمین .
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  الرتمجة األوىل  
فضيلة الدكتور الشيخ 

  موسى القرني
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  ما غردت به عن الشيخ موسى القرني
أعالم األمـة ومنـارة مـن منـارات اهلـدى فيهـا أراد آل سـعود إطفـاء ضـوئه مع أحد  موعدنا اليوم

رجـل أعرفـه شخصـيا علـم  م ما حياك حوله خطر علـيهم أميـا خطـروإمخاد صوته فمثله ممن يفه
وعمـــل وأدب وفقـــه ودعـــوة وجهـــاد يل بعـــض مواقـــف معـــه تشـــهد بأدبـــه وفقهـــه والعجيـــب أن 

  البعض يف حرم املدينة كان يسلم علي حيسبين الشيخ للشبه بيننا .

ــرم ني وقـــد آن لقــد خــذل الشـــيخ مــن حمبيـــه ككثــري مـــن العلمــاء القـــابعني يف ســجون هـــؤالء ا
  كم.األوان للتصحيح ملن أراد ففعلوا قضيته بارك اهللا في

  "" موسى بن حممد بن حيىي القرين:إنه فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور
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  ترجمة  الشيخ موسى القرني:

  ه ودراسته:مولد )١

درس املرحلـة املتوسـطة والثانويـة يف معهــد  هـــ مبنطقـة جـازان مدينـة بــيش١٣٧٤مـن مواليـد عـام 
ودرس  مطة العلمي وترىب يف حماضن الدعوة السلفية اليت أسسها الشـيخ عبـد اهللا القرعـاويصا

  .املرحلة اجلامعية يف كلية الشريعة بالرياض

وحصل على درجة املاجستري يف أصول الفقه بتقدير ممتاز عن رسالته بعنوان ( النهـي وداللتـه  
وحصــل علــى درجــة الــدكتوراه يف  مكــة جبامعــة امللــك عبــد العزيــز فــرععلــى األحكــام الشــرعية) 

 ختصص أصـول الفقـه بتقـدير ممتـاز مـع مرتبـة الشـرف األوىل مـع التوصـية بطبـع الرسـالة وتبادهلـا
مــع اجلامعــات عــن رســالته يف حتقيــق ودراســة اجلــزء األول مــن كتــاب الواضــح يف أصــول الفقــه 

  .البن عقيل احلنبلي

 ه:ـــمشــــــــــــــــايخ )٢

عبد الرمحن الرباك والشيخ فاحل بن مهدي آل فاحل والشيخ حممد العجالن  ومن شيوخه الشيخ
العزيـــز الراجحـــي والشـــيخ عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة و الشـــيخ حممـــد أمـــني املصـــري  والشـــيخ عبـــد

  .والشيخ حممد الغزايل والشيخ حممد قطب والشيخ حممد أبو الفتح البيانوين وغريهم

  :هــــالــــــــــــأعم )٣

عــة اإلســالمية وكــيالً مث عميــداً لشــؤون الطــالب مث أســتاذاً ألصــول الفقــه يف كليــة عمـل يف اجلام
الشـــريعة وكليـــة احلـــديث وقســـم الدراســـات العليـــا يف اجلامعـــة مث رئيســـًا لقســـم أصـــول الفقـــه يف 

  .اجلامعة

وعمـل أسـتاذاً متعاونـًا لتـدريس مـادة العقيـدة يف فـرع جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلســالمية 
  نة (كلية الدعوة واإلعالم) باملدي
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وأشــرف ونــاقش عــدداً مــن رســائل املاجســتري والــدكتوراه يف اجلامعــة اإلســالمية وجامعــة اإلمــام 
حممــد بــن ســعود اإلســالمية وجامعــة أم القــرى وأكادمييــة األمــري نــايف وبلــغ عــدد الرســائل الــيت 

  .رسالة ٣٠أشرف عليها وشارك يف تقييمها ما يقارب 

يف جامعــــة الـــــدعوة واجلهــــاد التابعــــة للشـــــيخ ســــياف يف بيشــــاور واملعهـــــد وعمــــل يف التــــدريس 
  .الشرعي التابع للشيخ مجيل الرمحن يف بيشاور 

وأشرف على األكادميية اإلسالمية للعلوم والتقنية التابعة هليئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية ورابطـة 
  .امعة اإلسالمية للعلوم والتقنيةالعامل اإلسالمي يف بيشاور مث مديراً هلا بعد أن أصبحت اجل

وأشرف علميًا على عدد من املعاهد الشرعية يف خميمات املهاجرين األفغـان التابعـة للجنـة الـرب 
  .اإلسالمية

أحيل إىل التقاعد بقراٍر ملكي ضمن املسلسل اإلجرامي هلـؤالء الظلمـة إلقصـاء كـل واع وداع  
لتقاعد كان مشاركًا يف األنشطة الدعوية املنبثقـة وقبل إحالته إىل ا.يفهم كيدهم لإلسالم وأهله

مــن الرئاســة العامــة للــدعوة واإلرشــاد مــن دروٍس ونــدوات وحماضــرات وتوعيــة احلجــاج وكــذلك 
اإلمامـــة واخلطابـــة والـــربامج التلفزيونيـــة و مناشـــط اجلامعـــات الثقافيـــة والعلميـــة و مناشـــط رابطـــة 

  .و اإلغاثيةالعامل اإلسالمي الدعوية والعلمية والثقافية 

  ــــــــــــاتــــــه:ــمؤلفـ )٤

  :من مؤلفاته املطبوعة 

 مرتقى الوصول إىل تاريخ علم األصول. 

 التصورات األولية للمبادئ األصولية 

  .وله مؤلفات وحتقيقات ودواويني شعر مل تطبع 

  ه:ــــــــــاعتقـــــــــــال )٥

جمموعة من رموز تيـار الدسـتور ضمن هـ  ١٤/١/١٤٢٨  اعتقل الشيخ يف مدينة جدة بتاريخ
تمـع املــدين ممـن أطلــق علـيهم إصـالحيو جــدة أو خليـة االســرتاحة كمـا يســميهم  اإلسـالمي وا
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موا بتمويل أعمـال عنـف يف العـراق والتخطـيط لتأسـيس  ١٦وهم ي اإلعالم السعود ا ا ناشًط
م كانت لتأسـيس مج عيـة حقـوق حزب سياسي لكن منظمة العفو الدولية ذكرت أن اجتماعا

  .إنسان ولصياغة عريضة تدعو لإلصالح السياسي

  ه مع األمير نايف بن عبد العزيز:) لقاؤ ٦    

يســتحق وهــذه مقتطفــات ممــا دار بينهمــا يف  طلــب لالجتمــاع بالظــامل نــايف عليــه مــن اهللا مــا 
  حضرة مسئول كبري آخر .

  قال األثيم : مل أستدعك ألجل النقاش ولدي رسالة واضحة ؛

  .رسل إىل امللك أي خطابال ت -

  .تغلق ديوانيتك املسماة بالسبتية -

اور -   .تصلي يف املسجد ا

  .تتفرغ لعمل احملاماة -

  عالقة لك بالشأن العام فنحن أعلم! وكل واشرب ومن وال -

  من أنت حىت تستقبل الوفود يف بيتك!؟

أنــت متلــون ..  ليربالــني مث إننـا مل نعــرف لــك توجهـًا فمــرة توقــع بيانــات مـع إســالميني ومــرة مـع
هل كنت تريد أن حترج الدولة باستضافتك حلارث الضاري وبرهان الدين رباين، ووفـد محـاس، 

  ....وجنم الدين أربكان، وراشد الغنوشي، وغريهم

  هل أنت دولة داخل الدولة؟

  واسرتسل املسئول يف كيل التهم غاضبا ..!!

ساســــي للحكــــم، وبيــــيت ملكيــــة خاصــــة رد موســــى : إنــــين أخاطــــب امللــــك مبوجــــب النظــــام األ
يوجــد مـن منعـين وإذا أردت منعـي فــأعطين خطابـًا أبـرزه ملـن يطــرق  أستضـيف فيـه مـن أريـد وال

ـاور فـال بــأس سـأمتثل مـا اسـتطعت ذلــك  بـايب بـأنين ممنـوع بـأمركم، وأمــا صـاليت يف املسـجد ا
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. وأمـا اسـتقبال الوفـود .. وأما األكل والشـرب فهـذه معيشـة البهـائم مل ولـن أرتضـيها لنفسـي .
فهــؤالء أصــدقائي وطــاليب وأنــا ممــن يعــرف قــدر الرجــال وديــين يــأمرين أن أنــزل الرجــال منــازهلم، 
وأمــا التوقيــع علــى بيانــات األطيــاف املختلفــة فأنــا طالــب علــم وأعــرف الرجــال بــاحلق ال احلــق 

شـخاص، وأمـا كما أن احلكمة ضالة املؤمن يأخذها أين وجدها، بغض النظر عن األ بالرجال
ــا عنــدي مثــل أكــل امليتــة بعــدما  أنــين دولــة داخــل دولــة فهــذا شــرف ال أدعيــه، وأمــا احملامــاة فإ

هـ من اجلامعة بأمر ملكـي دومنـا ذنـب، ومنعتمـوين ١٤١٦أحلتموين إىل التقاعد املبكر يف عام 
م يومًا وق رزقي ومعيشيت، وأنا يف ذلك صابر حمتسب، من السفر وضيقتم علي د ناهز مل أتظّل

  عمري نصف قرن، مل أقف على باب مسئول لرد مظلميت فال متّن علي!

ــة فهــذه رخصــة احملامــاة أضــعها علــى مكتبــك ألن رزقــي بيــد اهللا ال  وإن كــان يف هــذا األمــر منّ
  بيدك ..

رم برأسه مث رفعه وقال ال مزيد على رساليت لك وإن مل متتثل ستسجن!   أطرق األثيم نايف ا

ن فعلَت فاعلم أنك يقدره اهللا، ولئ مما أدين اهللا به أنك لن تضرين بشيء ملرد موسى : إن   
  عليك! سأقوم يف جوف الليل وصغاري لندعوظامل، و 

مث إن قولك هذا هلو سياسة فرعونية مذمومة {ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل 
  الرشاد}!

ة احملاماة على مكتب املسئول .. ضاق املكتب الفسيح بنقاشهما، مث خرج موسى تاركًا رخص
  يعتصر قلبه األمل من هذه املقابلة .. 

عتقال .. أصبح من بعدها متابعًا من قبل املباحث ت هذه املقابلة بداية إرهاصات االكان
بطريقة فجة .. كان السجن يرتاقص له عند كل زاوية .. أصبحت االستدعاءات شبه يومية 

..خروجه  للمسجد مراقبًا .. يف حله وسفره ..مضى شهرين من املقابلة .. أصبح البيت مراقبًا
  ..مث نّفذ الوعيد ..!

  

هذه القصة منقولة من تغريدات األستاذ حممد القرين .. ابن الشيخ املعتقل الدكتور موسى 
  القرين
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٨٪٩D٨٤٪٩٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪/%D١٢٧٧٢٨٥٠٥/١http://twitmail.com/email/

-١A٨٪D٧٪A٨٪D٢٪
-٨١٪٩D٥٪B٨٪D٧٪A٨٪D٩٪B٨٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪%D

-٩B٨٪D٨٥٪٩٪AC%D٨٪%D-A٨٪٩D٠٪B٨٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪%D

-٨٦٪٩D٨٪A٨٪%D-٨١٪٩A%D٨٪٩D٧٪A٨٪D٨٦٪٩٪%D

A%٨٪٩D٢٪B٨٪D٩٪B٨٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪AF%D٨٪D٨٪A٨٪D٩٪B٨٪%D

-٢B٨٪D

AD%٨٪D٧٪A٨٪D٨٤٪٩٪D٥٪B٨٪D٥٪A٨٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪D٨٪A٨٪%D

-٨٤٪٩D٨٢٪٩٪AA%D٨٪D٩٪B٨٪D٨٥٪٩٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪%D-A٨٪٩D

-AE٨٪A%D٨٪٩D٤٪B٨٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪%D

-٨٩٪٩D٣٪B٨٪D٨٨٪٩٪D٨٥٪٩٪%D

A٨٪٩D٨٦٪٩٪D١٪B٨٪D٨٢٪٩٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪%D  

   

ن ينوي فيه هو واثنان( الرشودي والبصراوي) تقدمي مذكرة اعتقل الشيخ فجر اليوم الذي كا
  إىل ديوان املظامل، يطالبون فيها بتطبيق نظام اإلجراءات اجلزائية

ن وكلهم أو وكلهم أولياؤه وأقرباؤه، من املوقوفني املتهمني بالعنف، ممعلى أكثر من مخسني 
فسجنهم ضربة استباقية ويطلبون فيها التحقيق يف معلومات تواترت عن تعذيب منهجي، 

ا وزارة الداخلية ضرب كل من ينادي بفتح ملف حقوق اإلنسان، وتطبيق األنظمة  حاولت 
ا ال ا الدولة،أل تريد حماكمة للمتهمني بالعنف، حبضور احملامني، وأمام  العدلية اليت أصدر

ما حترص على  -إذن-شهود اهللا يف أرضه احملامني وعدسات التصوير واإلعالم احلر،ولديها
إخفائه من تعذيب أو تلفيق، أو إصرار على انتهاكات حلقوق املتهم تفضي إىل اإلخالل 

  ...بشرطي البيعة على الكتاب والسنة:العدل والشورى

فالدكتور القرين من أوائل من كان حياول الدفاع عن املعتقلني وأخذ وكاالت شرعية للرتافع 
  .دمة قضيتهمتسخري إمكاناته يف احملاماة خلهم و عن
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  ما تعرض له الشيخ من إهانة وتعذيب في السجن :) ٧   

تعرض الشيخ لإلهانات والتضييق يف السجن خاصة بعدما سربت قصيدتان له من داخل 
  السجن أربكت النظام اجلائر ومما قال يف أوالمها :

  ورناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكن قومًا من والة أم

وا رقابنــساقجن إىل السـ   اـونا وذَل

  رواــــــــــــــــــًا ومل يتبصــــــعلينا عدوا ظلم

ل   رواــــــــا وفينا جتبــــــــــــــوا أهالينـــــــــــــــــــــــوَذ
   ويقول :

  رـــــايــومن بعدها جئنا إىل سجن ح
  عروَ ــــــــــــــــــيء مــــن اإلذالل شــــففيه م

  اـــــــــــدودهـانات ختطت حــــــه إهــــوفي

  رـــــــــــــــــــــاين ويقصـــــــــــــه يعيا بيــــــوعن وصف

ُصــــــــال مـــــن اإلمهـــــه مـــــوفي   ورــــــــــــــــــــــــــاال ي

  روليست على ذي الدين والعقل ختــــط

  

  ويقول ال فض فوه :

رمـــــــامل كاألنعـــــنُع ُ   ــــــــــــــــــــــــــاى ِعالفهــــــام ي

  هـــــــــــــــــة نومـــــــدر فرشـــــــــني قــــــــل سجـــــلك
  هـــــــــــــــــــــري،وبابــــــــــدرٌ قصـــــــه جــــــــط بــــــــحيي

ذكـــا حق سوى األكــــــس لنـــولي ُ   رــــــــــــل ي
  رـــــــــــــــــــــح ينشـــــــــوت والريـــــا للصــــــــــامنومحّ 

  رتــــــــظ يســـــــــــــــري املغلَّ ــــــــا غــــــري فمـــــــــقص 

  
  :ويقول
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ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة أهلنــــــــــــزيــــــا للــــــا أتانـــــإذا م
  ا ــــــــــــــــاءنــــا ونســـــانوا أهلنــــــد أهــــم قــــــفك

ة  ــــــــــــــــــــــل أذيـــــــــــيش كــــــون يف التفتــــــيالق
عــــــــكالسين ُ م ــــــــــــــــــا وصدورهــــــــروـــــهم ي

  عـــــــذل سامــــن الــــم مــس لشكواهـــــولي

ا رو ــــــــــني حيضــناف األذى حصأيالقون 
  رواـــــــم وتذمّ ــــوا من جورهـــــد شكــــوكم ق

ــــــــــــــــــــر شـوى وتنــــــــــع تطـــــم باخللــــــــواــفأث
ّ ـــــــــم باللمــــــــوعورا صر ـــــــــــس ــــــس واجل

  ربــــــــــــــــوالتص ءاـــــــــم إال الدعــــــــــس هلــــولي

  

  

  

يف كيفيـة تسـرب هـذه القصـيدة، وقـد  جاءت جلنـة مـن هيئـة التحقيـق واإلدعـاء العـام للتحقيـق 
  منعه من الزيارة واالتصال فكتب القصيدة الثانية رداً على ذلك وفيها :مت 

  

  صادٍق أرجو به مرضاة ريب الغافر ما قلت شيئًا غري وصٍف 

  ي ما جرى لنا بذهبان وسجن احلائرإليك أشكو يا إهل

  

  وهذه مقتطفات من قصيدة أخرى له وامسها السجني احلر :

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


١٥ 
 

 
١٥ 

  

  صرباً أخي فالسجن ليس بعار إن السجون صوامع األبرار

  ما أدخلوك ألجل جرم جئته لكن أرادوا ذلة األحرار

  ويقول :

  السجن حبس الفكر عن إنتاجه حىت يكون العقل عقل محار

  عن آماهلا حىت تنافق للورى وتداري والسجن حبس النفس

  بالطول يف األعمار ءإال الدعا أن تربو على أن ال تعيوالسجن 

  

سـنة واملنـع مـن  ٢٠بقي الشيخ سبع سنوات تقريبا بدون حماكمة مث حكم عليه بالسـجن ملـدة 
  سنة أخرى بعد إطالق سراحه بعد حماكمة جائرة مسيسة . ٢٠السفر ملدة 

  و الدولية بيانا عن هذه احملاكمة اجلائرة وهذا رابطه :وقد كتبت منظمة العف

http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia-lengthy-sentences-reformists-worrying-

development-٢٣-١١-٢٠١١  

  مرضه في السجن والمعاملة الالإنسانية:) ٨

جريت للشيخ موسى القرين أثناء سجنه عملية جراحية يف الفك واألسنان.!! وهو مقيد أ
القدمني باألغالل داخل املستشفى ووضعه النفسي سيئ جداً نتيجة املعاملة الالإنسانية اليت 

طات حيث رفضوا فك القيد عنه وحتريره حىت لقضاء حاجته إال بعد أن يتلقاها على يد السل
يذلوه ويهينوه وجيعلوه للدرجة اليت يصرخ فيها مطالبًا بأبسط احلقوق اإلنسانية ألي معتقل 

يف العامل وحينها إما أن يقبلوا بفك القيد وقتيًا أو أن يرفضوا كإجراء إلذالله وإهانته مع علو 
وه وحذروه ليرتك القيد مغطى باألغطية حىت ال يشاهده عائلته، ولكن قدره ومنزلته وتوعد

شجاعته ورباطة جأشه جعاله يكشف األغطية عن تلك القيود وقد أبلغ أهله أن ينقلوا 
ا للعامل أمجع الطريقة املذلة الال   .إنسانية اليت يتعاملون معه 
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عاد ملعتقله وهذه صورته عندما خرج  وقد مسح للشيخ باخلروج ثالثة أيام لزيارة أمه املريضة مث
  .قوة إال باهللا  وال حول وال

  

  

  !!!!!!!انظروا ماذا فعلت سنوات االعتقال يف الشيخ الوسيم قاتل اهللا من كان السبب  
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  روابط مهمة للشيخ: )٩

  :استمعوا للشيخ وهو جيهر ببعض احلق الذي مل يرق خلدم أمريكا واليهود*

dXvxk٨i٩http://www.youtube.com/watch?v=dFN  

  :مث استمعوا له هنا أيضا سلمه اهللا*

EM٤Bvi٢http://www.youtube.com/watch?v=JLPY  

  :وهذا رابط عن سبتية موسى القرين اليت أزعجت نايف عامله اهللا مبا يستحق *

٢١٩٢٩alithnainya.com/tocs/default.asp?toc_id=http://www.&١-toc_brother=   

  صال االجتماعي:التوا على مواقعأهله ومحبيه و صفحات للشيخ  )١٠

  :هذه صفحة الشيخ على الفيس بوك أنشأها حمبوه  *

AE٨٪A%D٨٪٩D٤٪B٨٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪https://www.facebook.com/pages/%D

-١B٨٪D٨٨٪٩٪AA%D٨٪D٨٣٪٩٪AF%D٨٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪%D-

-٨٦٪٩D٨٪A٨٪%D-٨٩٪٩D٣٪B٨٪D٨٨٪٩٪D٨٥٪٩٪%D

-AF٨٪D٨٥٪٩٪AD%D٨٪D٨٥٪٩٪%D

-A٨٪٩D٨٦٪٩٪D١٪B٨٪D٨٢٪٩٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪%D

-٩A٨٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪AD%D٨٪%D

-٩A٨٪D١٪B٨٪D٥٪B٨٪D٨٦٪٩٪D٨٤٪٩٪%D

٨٤/٢٠٥٤٤٣٪٩D٨٢٪٩٪AA%D٨٪D٩٪B٨٪D٨٥٪٩٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪%D

٦٥٢٨٢٦٧٨٤  

   

AE٨٪A%D٨٪٩D٤٪B٨٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪https://www.facebook.com/pages/%D

-١B٨٪D٨٨٪٩٪AA%D٨٪D٨٣٪٩٪AF%D٨٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪%D-
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-٨٦٪٩D٨٪A٨٪%D-٨٩٪٩D٣٪B٨٪D٨٨٪٩٪D٨٥٪٩٪%D

-AF٨٪D٨٥٪٩٪AD%D٨٪D٨٥٪٩٪%D

-A٨٪٩D٨٦٪٩٪D١٪B٨٪D٨٢٪٩٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪%D

-٩A٨٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪AD%D٨٪%D

-٩A٨٪D١٪B٨٪D٥٪B٨٪D٨٦٪٩٪D٨٤٪٩٪%D

٨٤/٢٠٥٤٤٣٪٩D٩٪٨٢٪AA%D٨٪D٩٪B٨٪D٨٥٪٩٪D٨٤٪٩٪D٧٪A٨٪%D

?sk=info٦٥٢٨٢٦٧٨٤  

  :وهذه صفحته على صوتيات*

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&٨٧sid=  

  : وبريد التواصل مع حمبيه*

dr_mosaa@hotmail.com  

  :هذان حسابان البنته على تويرت تغرد فيهما عن أبيها و *

https://twitter.com/rogiaalqarni  

https://twitter.com/D_mosaalkarni  
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  الرتمجة الثانية
  فضيلة الشيخ الدكتور

  بشر بن فهد البشر
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  ما غردت به عن الشيخ بشر البشر

**********  

الشــيخ الــدكتور بشــر البشــر اعتقلــه جمرمــو مباحــث آل ســعود وأذكــر لكــم طرفــا عنــه نقــال عــن 
  ذه وابنه فهد وهنا الكالم كامال (منقول أسفل) أحد تالمي

http://rghost.net/٤٨٦٤٨٧٥٤  

م هـــ حصــل علــى الرتتيــب الثالــث علــى عمــو  ١٣٨٠بشــر بــن فهــد البشــر مــن مواليــد األفــالج 
  ..طالب اململكة يف الثانوية ، أما يف املعهد العلمي فقد نال األول

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


٢١ 
 

 
٢١ 

التحــق جبامعــة اإلمــام ـ كليــة أصــول الــدين وحصــل علــى البكــالوريوس بامتيــاز ليعــني معيــداً يف 
مث حضــر يف معهــد القضــاء .اجلامعــة ونــال املاجســتري بســرعة وبدرجــة امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف

  لفقه املقارن وناهلا جبدارة وامتياز مع مرتبة الشرف ..العايل شهادة الدكتوراه يف ا

ابــن بـاز وابــن عثيمـني وابــن عقيـل وابـن جــربين والغـديان واألطــرم والـرباك والفــوزان  :مـن شـيوخه
  ..وغريهم

  
يعطي الدروس العلمية يف كـل فنـون العلـم الشـرعي تقريبـًا وهـو مـن أوائـل مـن سـن سـنة " كان 

كان شغوفًا بالقراءة ، يقول عنه الشـيخ ناصـر  سنة ١٥ل حوايل الدروس العلمية الصيفية " قب
احـبس عـن بشـر كـل شـيء ، ال يضـره ، إال الكتـب ، "العمر _ وهو من جريانه وزمالئه _ : 

  "..فحبسه منعها عنه

فـألقى كلمــة  اجلــائر )وأجريـت لــه حماكمـة هزليــةاعتقـل منـذ ســبع سـنوات وأودع ســجن احلـائر( 
وذكــر أن هــذه اجللســة ..لقاضــي بــاهللا وذكــر أن هــذه حمكمــة الــدنيادمعــت منهــا العيــون ذكــر ا

ــــــــــــاألوىل لكــــــــــــن األهــــــــــــ ــــــــــــني يــــــــــــدي اهللا تعــــــــــــاىل ةيــــــــــــوم القيامــــــــــــ ةم هــــــــــــي اجللســــــــــــة النهائي   ب
 ذكـــره املــدعي هــو مـــن مث قــال مــا ةعلـــى اإلكمــال فأكمــل كلمتـــه املــؤثر  قاطعــه القاضــي فأصــر

ا أبدا ةالفجور يف اخلصوم م مل أمسع    .و

قتـا فوريــا للــرد علـى تلــك الـتهم الباطلــة حيــث تتـوفر لــه املراجـع واجلــو املناســب طلـب إفراجــا مؤ 
  . ٢٠١٣أبريل  ٢٨فلم جيب بشيء ومل حتدد جلسة ثانية حىت 

الشــيخ الــدكتور بشــر البشــر اعتقلــه جمرمــو مباحــث آل ســعود وأذكــر لكــم طرفــا عنــه نقــال عــن 
  أحد تالميذه وابنه فهد وهنا الكالم كامال (منقول أسفل)

http://rghost.net/٤٨٦٤٨٧٥٤  

هذا مثـال للعلمـاء القـابعني يف سـجون حممـد بـن نـايف أسـأل اهللا تعـاىل أن حيشـره مـع كـل مـن 
   .هم هو وكل زبانيتهعاداهم وأن حيرمه مرافقة من أحبهم وواال
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  بشر البشر: لشيخاترجمة 

 م:ــــــــــــساال )١

  .بشر بن فهد البشر 

  .سنوات ٧: عتقال ومدة احملكوميةعدد سنوات اال

 .غسطسأ ٦أيام من تاريخ ٧ملدة  امؤقت افراجإفرج عن الشيخ أ ر اإلفراج:ــــــتاريخ أم )٢

، تلــك املدينــة الصــغرية علــى الطريــق  ولــد شــيخنا يف مدينــة األفــالج نطالقــة :المنشــأ واال) ٣
ــا ، ثــاين مدينــة علــى هــذا ال طريــق بعد"الــدمل " املســمى ( طريــق اجلنــوب ) مــن الريــاض إىل أ

  ... " فالج " وبعدها منطقة " وادي الدواسراأل " تأتيك مدينة

ه يف هــذه املدينــة الصــغرية " األفـــالج " ولــد وترعــرع شــيخنا الفاضـــل ، وكــان متفوقــًا يف دراســـت
لكـة صـبيحة يـوم ظهـور النتـائج لدرجة أنه سنة خترجه من الثانويـة العامـة اسـتفاق النـاس يف املم

الذي حصل على الرتتيب الثالث علـى مدينة " األفالج "وابنها املسمى" بشراً " لون عنءيتسا
  . عموم طالب اململكة ، أما يف املعهد العلمي فقد نال شيخنا الرتتيب األول بال منازع

لـق إىل الريـاض العاصـمة ويلتحـق جبامعـة اإلمـام ـ كليـة أصـول الـدين ـ وأيضـًا حيصـل علـى لينط
البكــالوريوس بامتيــاز ليعــني معيــداً يف اجلامعــة ، لــتكن تلــك فرصــته ليواصــل طموحــه العصــامي 
لينــال املاجســتري بســرعة وبدرجــة امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف ، مث حيّضــر يف معهــد القضــاء العــايل 

  ..وراه يف الفقه املقارن ليناهلا جبدارة وامتياز مع مرتبة الشرف شهادة الدكت

  مشـــــــايخـــــــــــــــه:) ٤

هــو مــن طــالب اإلمــامني ابــن بــاز وابــن عثيمــني رمحهمــا اهللا ، كمــا طلــب العلــم عنــد عــدد مــن 
مــاء العلمــاء األجــالء كــابن عقيــل وابــن جــربين والغــديان واألطــرم رمحهــم اهللا ، وغــريهم مــن العل

ما   .. لعل أبرزهم الرباك والفوزان متع اهللا 
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  ـــــــه:ـــــــــالــــخصـــــــ) ٥

شـرُ العـارم ، هـو مـن سـكان حـي الروضـة بالريـاض ،  ه يتألق الِب ِ شرُ الصارم ويف أحنائ ـ شيخنا الِب
 وهناك .. حيث كان جيلس لطالبه ممن هم مل يوفقوا لدخول اجلامعة أو من طالبه يف اجلامعـة
، يعطــي الــدروس العلميــة يف كــل فنــون العلــم الشــرعي تقريبــًا ، وُحيســب لشــيخنا أنــه مــن أوائــل 

  . سنة ١٥من سن سنة " الدروس العلمية الصيفية " قبل حوايل 

ـ وبالرغم من أن شيخنا كـان ختصصـه يف الفقـه ، إال أنـه كـالبحر الزاخـر يف كـل الفنـون ، ففـي  
حنك وعذيق ُ ه املرجب ، وإن كان جلّ اهتمام شـيخنا كـان علـى العقيـدة كل فٍن تراه ُجذيله امل

والتوحيد ملا يرى أن فنت الزمـان أغفلـت النـاس يف هـذا الزمـان عـن العمـل احلقيقـي بالشـهادينت  
  .. كما ينبغي

لناس ، وجلست إليه بني الناس ، تشعر وأنت تتابعـه إن كـان :  اـ هناك أناس ، إذا جلس إىل 
م ، بــل كــل مهــه أال كــل اهتمامــه رضــا النــاس وشــ هرة النــاس ، أم ال يهمــه رضــا النــاس وشــهر

  .. يقول إال حقًا وإن أغضب ذلك الناس

ولعـل .. وكنـت إذا جالسـت شـيخنا " البشـرُ " تلمـس أنـه مـن الفئـة الثانيـة بـال شـٍك وال ريـب
مــن دالئــل ذلــك هــو ختصصــه بالــذهاب إىل حــي النظــيم _ مــن األحيــاء الفقــرية جــداً واملنســية 

_ يعطــيهم هنــاك الــدروس العلميـــة ويلقــي علــيهم اخلُطــب وقـــد بــذل الكثــري مــن الوقـــت  جــداً 
  .. واجلهد يف ذلك احلي على مدى عدة أشهر متواصلة

ـا أو  كذا فإن الشيخ مل يكن حيصل على أي لایر مقابل أي ملتقـى حيضـره أو دروس يشـارك 
  .. على أٍي من أشرطته وحماضراته

حنـــن يف بـــالد احلـــرمني ، تعرضـــنا خـــالل العقـــد املاضـــي هلجمـــاٍت  ــــ يـــا أحبتنـــا يف كـــل مكـــان ،
 شرسة ، تلقينا فيه من الفنت واهلجوم على أصول عقيدتنا وصميم مبادئنا ماال خيطـر علـى بـال

تعـرض ذلك اهلجوم على أمريكـا وحنـن يف حقيقـة األمـر ن ذ رحيل اإلمامني رمحهما اهللا وتالفمن
نــا ، وكــان وال يـــزال هجومــًا قويـــًا ومركــزاً وشـــامال .. وال لتزاماهلجــوم وهلائــب نـــار متــس صـــميم 
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يوجد أحد من الصادقني إال ومسـه مـن هليبهـا ، وعلـى حسـب ، فمقتصـد ومسـتكثر ، وطبعـًا  
كـان شـيخنا البشـر ممـن نالـه حـر هليــب فتنتهـا ألن إخالصـه املفـرط هـو الـذي سـاقه ليكــون يف 

  .. مقدمة مكافحيها بضراوة

شرُ " ملـس فيـه اجلديـة والغـرية واحلـرص والتفـاين املنقطـع النظـري يف نعم فمن جالس الشيخ ـ " الِب
احملافظـة علـى أصـول الـدين والعقيــدة ال أبـالغ حـني أقـول حــرص يصـل إىل املـوت املتفـاين بكــل 

  .. صدٍق وإخالص وإقدام

لقــد يعرفــه عــن كثــب : واهللا مســًا أم مستــًا ؟، قــال مــن اه شــيخنا بشــراً احلــايف رمحــه اهللا هــل شــاب
ه    . مسًا وعلمًا ومستًا وخلقا . وال أبالغاشا

كــان شــيخنا شــغوفًا بــالقراءة ، يقــول عنــه الشــيخ ناصــر العمــر _ وهــو مــن جريانــه يف نفــس *ـــ
احلي وزمالئه يف اجلامعة _ يقول عنه : احبس عن بشـر كـل شـيء ، ال يضـره ، إال الكتـب ، 

  . فحبسه منعها عنه

ـم يف " شيخنا البشر يوشك اآلن أن يد * خل عامه السادس يف سـجن احلـائر ، وقـد مسعنـا أ
ـذا الوصـف إن صـدق ،  ـا ، قلنـا هـذا جيـٌد  م بالكتب العلميـة الـيت يرغبـون  احلائر " يزودو
فلعله أنيس وتنفيس عـن شـيخنا الفاضـل ، بـل رمبـا هـذه هـي روضـته الربيعيـة الـيت ( يكشـت ) 

  !!! ا وحده يف سجنه هناك

الســجن فــاحملظوظ مــن هــؤالء الشــباب مــن نــزالء احلــائر مــن يكــون ســجنه يف  أمــا الطلــُب يف*
  .. زنزانة مع أحد هؤالء العلماء

  .. ويقول لنا بعض الذين مّن اهللا عليهم بالفرج

لف الورقة علـى شـكل  ُ م يتلقون العلم من أي شيٍخ جماوٍر هلم يف الزنزانة عرب ورقة مقوى ، تـ أ
علــى طــرف األنبــوب _ الورقــة _ والطــرف اآلخــر ملتصــق  أنبــوب طــويل ، ويضــع الشــيخ فمــه

باجلـــدار ، ويف اجلهـــة األخـــرى مـــن اجلـــدار جيتمـــع الطـــالب _ الســـجناء _ ملتصـــقني باجلـــدار 
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يتلقون العلم من شيخهم ، علمٌ خيرج مـن جـدار _ حـاولوا أن جتـروا هـذه التجربـة يف منـازلكم 
  !! يف جداٍر بني حجرتني

ذه الطريقة ، لكين أعرف آخـرينـ وال أدري إن كان شيخنا ا ّغ العلم يف "احلائر"   لبشرُ قد بـلـ
ٌ جــا ين فــأردت أن أضــيفه . فــانظروا وتــأملوا ، يــا اهللا ، انظــروا ءفعلــوا ذلــك ، وعمومــًا هــو خــرب

جلــدهم وحرصــهم يف هــذا العلــم الــذي نزهــد فيــه عنــدما تفــتح لــه دروس علميــة يف مســـاجدنا 
أعمارنـا أو حبجـة أننـا قـد خترجنـا ونلنـا الشـهادة ، أو حبجـٍج هـي القريبة ، فنزهد فيه حبجة كـرب 

   . أوهى من ذلك وأرذل
   لــه العديــد مــن الــدروس العلميــة املفيــدة واملقــاالت واملؤلفــات وهــذا رابــط موقعــه علــى الشــبكة

http://www.islamlight.net/albeshr/  
 هذا ما لدي على عجل ، والصالة والسالم على النيب املرسل حممد بن عبد اهللا عليه أفضل

 كل لطفه ومنته ورمحته أن يفك أسرواهللا وحده أسأله سبحانه بكرمه و  صالة وسالم
  سجون.م
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  الرتمجة الثالثة
  فضيلة الشيخ

  عبد العزيز اجلليل
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  ما غردت به عن الشيخ عبد العزيز الجليل

**********  

  

كل عام وأنتم خبري وتقبل اهللا منا ومنكم صاحل العمل ونستأنف معكم ما حنن فيه من 
  . ذنب استعراض لبعض العلماء والدعاة القابعني يف سجون آل سعود بال

بلى هلم ذنب ... وأي ذنب : إنه نصرة الدين والغرية على حرمات اهللا جرمييت حرصي على 
  نصرة الدين .... وحور حسان باحملاسن سبين

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


٢٨ 
 

 
٢٨ 

اليوم نبدأ التغريد عن علم من أعالم األمة وأئمة الرتبية فيها كان نصيبه من التكرمي لدى 
  مرات ! حكومة آل سعود االعتقال .. ليس مرة واحدة .بل ثالث

إنه فضيلة الشيخ املريب عبد العزيز بن ناصر بن سعد اجلليل الذي أيضا مل تسعفين املصادر  
  برتمجة تليق به وبقدره وعلمه وفضله وهذا من تقصرينا واهللا .

  
  

  لشيخ عبد العزيز الجليل:ترجمة ا

ولد الشيخ قبل ستة عقود ونشأ ودرس بالرياض وحتصل على بكالوريوس يف الصيدلة 
وممن تتلمذ عليهم وصحبهم ، عية فتتلمذ على العلماء األفاضل وعلومها واهتم بالعلوم الشر 

  الشيخ / عبد اهللا اجلربين والشيخ عبد الرمحن الرباك الذي يعد من أبرز تالميذه وأشهرهم .
عمل مديرا ألشهر دور نشر الكتب اإلسالمية بالرياض وهي دار طيبة للنشر والتوزيع ملدة 

  نة مث مشرفا على املكتب العلمي فيها .عشرين س
عضو جملس األمناء يف مؤسسة نور اإلسالم وعضو هيئة حترير جملة البيان وخترج على كان 

   يديه الكثري من طالب العلم وأهل الفضل وممن تتلمذ على يديه :
  الذي صحب الشيخ مدة طويلة وهذا موقعه : الشيخ سلطان العمري

http://www.denana.com/supervisor/articles.aspx?artic
le_no=٧٤٦٣&pgtyp=٠  

  
  :الشيخ سلطان العمري عنه تغريدات )١

كان صاحب تواضع كبري يف ملبسه ، ومل أشاهده البسا بشتًا أبداً مع أنه من رجال * 
  ث كان ميلك دار طيبة سابقًا .األعمال حي
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كان صاحب تربية وتزكية ، وكان يربينا على ذلك ، ويؤكد دائمًا على أن العربة بالعلم هو * 
  العمل وتزكية النفس ال جمرد مجع العلم.

كان صاحب خشية وتعظيم هللا تعاىل ويصدق فيه قول القائل ( إذا رأيته قلت هذا رجل * 
  السلف .خيشى اهللا ) وهو من بقايا 

كان رعاه اهللا شجاعًا يف النصيحة ، ويعاتب من يتأخر حبجة اخلوف من البالء ، وكان * 
  يردد ( ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا ) .

العزيز زهرة الدنيا عندي )  كان باراً بوالديه براً عجيبًا ومسعت والده رمحه اهللا يقول ( عبد* 
  وكانا يسكنان معه حىت توفيا .

   
حريصا على إخفاء أعماله ويصعب عليك أن تعرف براجمه ورحالته ودعوته ، وكان كان * 

  صاحب صمت ويكاد يكون صمته أكثر من كالمه .
كان صاحب صيام ومل يرتك صيام االثنني واخلميس والبيض أبداً ...كان يرحل جليزان  *

  وجيلس مع األعراب حتت األشجار لتعليمهم بعض العلم الذي حيتاجونه .
رأيته يف النوم يف اليوم الذي ُسجن فيه ومعه ( ألبوم أشرطة ) مكتوب عليه ( قصص * 

  األنبياء ) فلما استيقظت ، وصلين خرب سجنه .
  

ا كاملة .    هذا بعض تغريدات الشيخ سلطان وهي جديرة بقراء
  .وقد كان لشيخنا درسا أسبوعيا كل يوم مجعة يف تفسري السعدي بعد املغرب

  اله:ـــــــــــاعتق )٢ 
اعتقل الشيخ حفظه اهللا ثالث مرات أوالها مل يتيسر يل معلومات عنها وأما الثانية فقد 

اعتقل من منزله بالرياض ومل يعلن أي سبب العتقاله مث أطلق سراحه بعد شهرين يف 
١٩/١٠/٢٠٠٣   

سابقًا قيل على خلفية مقاالٍت كتبها  ٢٠٠٩مث أعيد اعتقاله مرة ثالثة يف شهر مايو سنة  
انتقد فيها زيارة الرئيس األمريكي السابق جورج بوش للمملكة، باإلضافة إىل كتابته مقاالً 

  .هاجم فيه الرئيس األمريكي احلايل باراك أوباما
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وكلها كلمات حق لكنهم فهموها  ويقول ابنه أن الشيخ نزل تصرحيات يف اآلونة األخرية
 . لى ما يشاءون وحسبنا اهللا وكفىوفسروها ع خالف مراد الشيخ واملراد الصحيح

 :ولعلكم ترجعون هلذا الرابط وترون آخر تصرحياته
http://www.islamlight.net/aljiliyl/  

ن وقد ناشدت مجعيات حقوقية امللك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود باألمر باإلفراج ع
مجيع املعتقلني من السجناء السياسيني وعلى رأسهم العلماء والدعاة وأساتذة اجلامعات 

  ورجال الفكر واألعمال املعتقلني يف السعودية. 
 ويف ما يلي نص الرسالة :

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&
view=article&id=٢٢-١٤-١٦-٠٩-٣٦٢٠:٢٠٠٩-

٠٥&catid=١٤٦:ak-com-sau&Itemid=٥٠  

  السوار اإللكتروني الذي وضع في رجل الشيخ:) ٣  
ح له حبضور دفنها مث أعيد وقد مس ١٦/٣/٢٠١٠وقد ابتلي بوفاة والدته وهو يف السجن 

من أجل زيارته أحد إخوته كان مريضا مث  ٢٠١١يوليو  ٢١للمعتقل . وأفرج عنه مؤقتا يف 
ائيا بعد يومني ولكن اعترب   لألسف ماذا عن الشيخ اجلليل املهيب ؟ إفراجا 

 لقد وضعوا يف قدم الشيخ إسوارة وقد علم موقع برق أنه ستتم حماكمته وهو مطلق السراح
وقد غرد مجع من الفضالء واملشايخ مستنكرين هلذه اإلهانة وذلك يف  ..حينما حيني موعدها

إنا هللا "هاشتاق خاص مبسمى إسوارة اجلليل ومنهم إبراهيم الرتكي ود. إبراهيم الفارس وقالوا :
تقوم املباحث بوضع إسوارة يف وإنا إليه راجعون.شيخ جليل..ومريب فاضل..وعامل نبيل..و 

الشيخ  ":اللطيف لعبدا العزيز عبدوقال "، مقابل إطالق سراحه..أي ذلة نعيشها هقدم
ّل قارب الستني ومل يفرج عنه إال و(السوار األمين) أحاط برجله! تذكرت نُعيم بن محاد  اجللي

 ".وأوصى أن يدفن يف قيوده،وقال:إين خماصم متحن،ا امل

رمني الذين فعلوا وهذه صورة السوار الذي وضع يف قدم الشيخ أعزه اهللا  ورفع قدره وأذل ا
  pic.twitter.com/EgZzVr٣rjl  .به ذلك
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  مقاالت ومؤلفات الشيخ عبد العزيز الجليل:) ٤
  *مقـــــاالت الشيـــخ:

  ) ومن آخر مقاالته حفظه اهللا(.تأمالت يف الربيع العريب *

http://www.dorar.net/article/١٣٦٥  

  ؟أوباما أخطر على املسلمني من بوشأليس ومن مقاالته املتميزة : *

http://aljolaiel.com/index.php?option=content&task=
view&id=١٣٧٢٨&Itemid=٥  

   
  :التحالف األمريكي الرافضي اللربايل يف بالد احلرمني*

http://aljolaiel.com/index.php?option=content&task=
view&id=١٣٥٩١&Itemid=٥  

   
  :آمنا باهللا وحده وكفرنا بالشرعية الدولية*

http://aljolaiel.com/index.php?option=content&task=
view&id=١٣٢٧١&Itemid=٥  
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وهذا الرقم لفتواه يف التسوية يف  ٣٠/٥/١٤٢٩فتوى حىت تاريخ  ٢٦٠١٢وله من الفتاوى *

  .مكافآت النجاح بني األوالد
   

  ومن مؤلفاته العظيمة :*
  سبعة جملدات ) . ٧وقفات تربوية يف ضوء القران الكرمي (  -
  منارات يف الطريق  -
  .جلهادية يف ضوء الكتاب والسنةالرتبية ا -
   

  روابط وصفحات للشيخ على النت:) ٥
  ومكتبته يف هذا الرابط*

   
 http://www.alrisalaah.com/vb/showthread.php?t=١٠٢٠٦  

   
  :وهذا موقع الشيخ *

http://aljolaiel.com/index.php?option=com_frontpage    
&١Itemid=   

  زائر  ١٢٣٣١٣١٧٤وقد وصل عدد زواره إىل 

  :وهذه صفحة على الفيس حمليب الشيخ ينشر فيها نتاجه الفكري *
   

https://ar-
ar.facebook.com/pages/%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٤٪D٩

٪٨A%D٨٪AE-
%D٨٪B٩٪D٨٪A٨٪D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٩٪

D٨٪B٢٪D٨٪٩A%D٨٪B٢-
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%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪AC%D٨٤٪٩٪D٨٪٩A%D٨٤/١٪٩
١٢٠٦٨١٥٢١٨٧٨٤١  

   
  :وهذه صفحته لدى صيد الفوائد*

http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%D
A%C٨٪CF+%C٧٪E١٪DA%D٢٪ED%D٢+%C٨٪E٤+%

E٤٪C٧٪D٥٪D١+%C٧٪E١٪CC%E١٪ED%E١  
   
صورة للشيخ ولكنه رجل حنيل يعلوه الوقار وقد أثرت السنون فيه عنوان للزهد يف ومل أظفر ب

اإلخوة جزاه اهللا  دمث من اهللا علينا بصورته عن طريق أح..بيته وملبسه وفقه اهللا لكل خري .
  .خريا وهي اليت يف أعلى الصفحة 
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  الرتمجة الرابعة
  يلة الشيخفض

  عبد الكريم احلميد
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  ما غردت به عن الشيخ عبد الكريم الحميد

**************  
م ينظــرون يف النـاس فينتقـون خـريهم إمـا  إن آل سـعود علـيهم مـن اهللا مـا علمــا يسـتحقون كـأ

م يف وفقها وإما م أدبا وفضال وإما زهدا وتعبدا وإما شجاعة وإقداما ليزجوا    معتقال
لـو  النـاس يتربكـون بزيارتـه ضيف حلقتنا اليوم رجـل هـو قبلـة للعلمـاء والوجهـاء والفضـالء يكـاد

  .جاز التربك
  ج عن الشيخ:فر مقالة الع 
ــــه يف ايقــــول عنــــه العــــرفج يف مقالــــة طويلــــة   فيــــه طلبــــة العلــــم ت لوقــــت الــــذي يتهافــــ: اعلــــم أّن

يستعصــم بعيــًدا عــن ذلــك، بــل حيصـــل  خور الكــرباء والــوزراء، فــإّن الّشــيورجاالتــه علــى قصــ
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ا حيث يسـعى إليـه ـا، ويف أخـرى يعتـذر ويـرفض، العكس من ذلك متامً  القـوم فيسـتقبلهم أحيانً
  .انظر املقالة كاملة باسم أزهد طالب علم باململكة

http://www.burnews.com/articles-action-show-id-
٣٩٤١.htm 

  
   ومـــــــا أذكـــــــره هنـــــــا مـــــــأخوذ جلـــــــه مـــــــن ترمجـــــــة كتبهـــــــا بعـــــــض حمبيـــــــه وتالميـــــــذه هـــــــذا رابطهـــــــا

http://t.co/MboHJfMhLd   
  عليه: وثناء أهل العلمزواره 

 السعـــد ، عبــد الشــيخ / الــرباك ، عبــد اهللا ومـنهم زواره كثـر وكلهــم يشــهدون لــه بــالعلم والعمــل
   حممد احمليسين . علي اخلضري ناصر الفهد . عبد اهللا اجلاليل ، محد الريس،الكرمي اخلضري 

األمـري / فيصـل بـن  ومـن األمـراء كاتـب العـرفجد والإبـراهيم بـن عبيـ/بشر البشر وغريهم واملؤرخ
الذي أصر علـى زيارتـه علـى الـرغم مـن رفـض الشـيخ دخـول احلـرس وطلـب  عبد اهللا آل سعود

ــــه ــــرياً  مــــن الشــــيخ أن يــــدعو ل ــــه وعلــــى جهــــوده خــــرياً كث ثــــين علي ُ ــــه ي ــــتمكن مــــن زيارت  ومــــن مل ي
خــوة إذا زاروا عــض اإلالــذي كــان يوصــي ب -ابــن بــاز  كســليمان العلــوان و العقــالء ، والشــيخ

بلغوه سالمه حيث كانت بينه وبينه مراسالت يف بعض األمور ُ   .بريدة أن ي

  :ترجمة الشيخ عبد الكريم الحميد

شيخنا اليوم هو العابـد الزاهـد الـذي يضـرب بزهـده األمثـال قـال فيـه العـرفج : وينحـدر الّشـيخ 
 يكـن الّشـيخ مكرًهـا علـى الزهـد من بيوتات بريدة اليت توصف بالنّعمة وحببوحة العيش، لـذا مل

ــــة اجلــــوع  ّ ا علــــى خلفي ا اضــــطراري مــــن بــــاب الفقــــر واإلمــــالق، ومل يكــــن كــــذلك صــــيامه صــــيامً
ـــمّ وال يتزحـــزح   اإلجبـــاري، بـــل هـــو زاهـــد عميـــق التّطبيـــق، قـــوّي املضـــمون، تتزحـــزح اجلبـــال الشُّ

الـذي شـهد لـه  دهـو فضـيلة الشـيخ ( أبـو حممـد ) عبـد الكـرمي بـن صـاحل بـن عبـد الكـرمي احلميـ
  .خالئق بالزهد والتقوى والورع

طلـــب العلـــم يف املعهـــد العلمـــي بربيـــدة وصـــحب مشـــايخ أجـــالء اســـتفاد  ه ١٣٦٢ولـــد عـــام 
ومل يسـافر .سكييت وصـاحل البليهـي وفهـد العبيـدمنهم مثل الشيخ حممد الصاحل املطوع وصاحل ال
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ر ولـد لـه وهـو سـجني كمـا ولـده األصـغ .قـط كما يشاع بل مل يستخرج جـواز سـفر  إىل أمريكا
  .القصري أنه تزوج من أشهر أسرية لدى السعودية الداعية هيلة

   ) اعتقاله أول مرة:١
حلديثــه يف بعــض األمــور السياســية مث أفــرج عنــه  ١٤٠٧أول ســجنه عــام ٢٠١٠منتصــف عــام 

  .    بعد عدة أسابيع ومنع من اخلطابة والدروس والتأليف
  
   

  ه:ــــــتؤلفـــــــــــاـــــــم) ٢
لفضــيلة الشــيخ أكثــر مــن مائــة وثالثــني مؤلفــًا كلهــا دون اســتثناء يف ديــن اهللا تعــاىل وأحكامــه 

  :ومسائله والدعوة إليه والدفاع عنه منها
  .إجلام األقالم عن التعرض لألئمة األعالم*
  .اإلحتاف بعقيدة األسالف والتحذير من جهمية ' السقاف*
  د قطب " من آثار الغرب .إنارة الدرب ملا يف تفسري " سي*
  .اإلنكار على من مل يعتقد خلود وتأبيد الكفار يف النار*
  .' األدب ' بني زخارف األقوال وعبودية ذي اجلالل*

  ..وغريها كثري
ف املؤلفــــة مــــن الآلعشــــرات مــــن القصــــائد واملنظومــــات واولــــه ديــــوان شــــعري خمطــــوط وفيــــه ال*

  .وة إليه والدفاع عنهاألبيات اليت أوقفها على خدمة الدين والدع
  

الـذي اسـتمر عليـه حـىت اليـوم قريبـًا مـن ( ثالثـني ) عامـًا مل يتزحـزح  -والشيخ بزهده العجيـب 
لقـب وجبـدارة بــ [ زاهـد العصـر ] .. -عنه قيد أمنلة  ُ مـع العلـم أن فضـيلته بزهـده  يستحق أن ي

ْغِرضذاك مل يكن ليكون عن حترمي إطالقًا ؛ وال خيفى ذلك على أحٍد إال جا هذا ما  هل أو مُ
   .رضيه الشيخ لنفسه وأهله من حطام الدنيا يف عصر العوملة

  مراسالت الشيخ مع أهل العلم:) ٣
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وللشـيخ مراسـالت كثـرية مـع أهــل العلـم حـول املسـائل الـيت لــه قـول فيهـا خمـالف ولـه مكاتبــات 
   .باألمر باملعروف والنهي عن املنكر للمسئولني وغريهم

  
  :ول مســألة مــن املســائل هــذا رابطهــاة كبــار العلمــاء يــدعوهم فيهــا للمباهلــة حــولــه رســالة هليئــ*

http://filaty.com/f/٨٠٩/١١٦٦٨/moba.pdf.html  
http://www.furk.net/moba.pdf.html  

  
  وللعلماء كتابات تثين عليه وعلى علمه وحتث على االستفادة منه ومن ذلك ما كتبه محود 

  :العقال وفيه
ُكثـروا مـن االسـتفادة مـن ِعلـم الشـيخ ومـن كتبـه وحبوثـه ، وأن " حنث الشباب وطلبة العلـم أن ي

َسه إذ فيها نفع عظيم رْ ه ودَ   .يلتزموا َحْلَقتَ
ا فهذا ديدن كثريوالشيخ    وإن كان له آراء يراها كثريون متشددة وهو يف الغالب مسبوق 

  ترى يكون هذا مسوغا هلدم مسجده وتسويته  من أهل العلم حىت األئمة األكابر فهل يا
  باألرض وهو بيت من بيوت اهللا ؟

قضــــها ة وقــــد تركهـــا هلــــم بوهـــل يكــــون هـــذا مســــوغا العتقالــــه وحرمانـــه حقــــه يف احلريـــة واحليــــا
وهل يكون هذا مسوغا الختطاف أوالده منه حبجـة عـدم إحسـانه الرتبيـة يف حـني ؟ وقضيضها

  يرتك أوالد املومسات والفنانات وأهل املخدرات والقتلة واألفاكني حتت رعاية والديهم ؟
  

َصـلني  انظروا إىل املسجد الذي كان كل ليلة يتكلم فيه الشيخ وحيضره ُ قريٌب من األْلِف مـن امل
  .سجد الذي طاملا ذب فيه عن دين اهللامل
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وانظـروا إىل فرحـة أتبـاع مـدعي املهديـة اللحيــدي الـدجال الـذي باهلـه الشـيخ يف مســجده ذاك 

  .دم املسجد والشياطني بعضهم أولياء بعض

  
  
  هدم مسجد الشيخ: )٤

 كارات عسـكرية وحظـر للتجـوال وانتهـاطائرة عمودية وجنود ال حتصى مدججة بالسالح وسي
  ت اهللا أقـض مضـاجع أصـحاب الغـواين لألهايل من نساء وأطفال كل ذلك هلـدم بيـت مـن بيـو 

ـدم املسـجد  مشهد من احلادثة جـدال وصـياح بـني ضـابط جمـرم وبـني صـاحب اجلرافـة املـأمور 
انصراف صاحب اجلرافة الذي خاف عقوبة اهللا له العاجلة أو اآلجلة لو هدم بيتا يذكر  يعقبه

ـــا ـــائهم : رجـــل  تـــرى ؟ فيـــه اســـم اهللا كثـــريا فمـــاذا حـــدث ي أتـــى شـــياطني آل ســـعود بأحـــد أولي
أعمدتـه املتواضـعة الـيت طاملـا  األرض ويهـدمبـر إليه وهو يسـوي بيـت اهللا بالنظهندوسي ومتتعوا 

  .إليها هللا وحده ىصل
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انظــروا وابكـــوا علـــى أطـــالل بيـــت اهللا الـــذي أمــر أن يرفـــع وأن يطهـــر ويطيـــب كيـــف صـــار مـــن 

  .خدام احلرمني
  

  
   

  
  
  قصيدة الشيخ حين فجع بهدم مسجده: )٥

دم مسجده ..وهذا رابطها زفراٌت من أمل ، وعرباٌت من حنني ، قصيدة الشيخ حينم   ا فُجع 
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http://www.shawati.com/vb/showthread.php?t=١١١٣٣  
ا   :وهذه صور

  

  
  

  وأخريا :
  :يسهذه صفحة غري رمسية عملها حمبوه له على الف*

https://www.facebook.com/pagesــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــن-الكــــــــــــــــــرمي-/عب  صــــــــــــــــــاحل-ب
  ١٥٣٧٦٤٦٥٤٧١٣٤٠١احلميد/

  
  :وهذه صفحة عملها حمبوه له على تويرت*

https://twitter.com/zohd_homaid  
  
   :وهذه صفحته على صيد الفوائد*

http://www.saaid.net/Doat/alhomaid/  
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اللهم فك أسر الشيخ العلم الزاهد وفك أسر الداعية املظلومة وسائر األسرى يف سجن هؤالء 
  كوبا وغريهم :  ىالظلمة وخنتتم ببيتني للشيخ حفظه اهللا قاهلما يف حق أسر 

  
ُــــــــــَني تــــــــــــرى املسلمـأس رّب  اـــي   مْ ـــــــــــــــــوهل
ـــــــــم ومهـــــــــــــَر ــــرّج كـــــــــــــــرّب ف ايـ هُ   ـمْ ــــــــــــــــومَ

  اِن ــــــــــــــــــــــــــةٍ وأمـــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــةٍ وعـنــــــــــــــــايــــرعـــــــــــــــب
  ـاِن ـــــــــــــــــــة اللهفـــــــاثــــــــــــــــرجـا إلغـــــــــــَت الــــــأن 
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  مسةالرتمجة اخلا
  فضيلة الشيخ الدكتور

  عبد الرمحن السديس
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  ما غردت به عن الشيخ عبد الرحمن السديس

***********  

م احلـرم ولـيس بـه موعدنا اليوم مع الشيخ الدكتور عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس مسي إمـا
مل تســعفين املصــادر برتمجــة ..فشــتان بــني مشــرق ومغــرب ذاك مطبــل ســقيم وهــذا مغربــل علــيم

 وافية له وال شرح مستفيض ملعاناته يف ضيافة الظاملني وال تفصيل لقضيته وهـذا عجـز وضـعف
  .منا جتاه أسرانا عامة وعلمائنا خاصة

برتمجة كاملة مفصـلة لـه وشـرح واف لقضـيته ومن منربي هذا أطالب أسرته وحمبيه أن يزودوين  
  .ومعاناته يف السجن لنشرها يف صفحته اخلاصة به مبوقعي

   :عبد الرحمن السديس لشيخترجمة ا

 هـــو العـــامل املفســـر أســـتاذ الفقـــه املشـــارك جبامعـــة أم القـــرى وإمـــام جـــامع الفرقـــان بعـــوايل مكـــة

  .الفنت معروف باعتداله ونصحه لطالبه بكلية الشريعة بالبعد عن

وهـو صـغري كنـا نقـول لـه اذهـب للعـب مـع الصـغار ، فيقـول: " ال "تقـول أمـي:  "قال أخوه : 
م بـــــالقرآن واالســـــتغفارأدري مل ال يســـــت كـــــان متفوقـــــا يف دراســـــته وحتصـــــل علـــــى "..غلوا أوقـــــا

  .املاجستري والدكتوراه 
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  :اته ــــــــــــــــــمؤلف) ١

 .ترمجة للشيخ حممد األمني الشنقيطي )١

 .متاب ساللة الفوائد األصولية ومنهج الشيخ الشنقيطي يف آيات األحكاك )٢

 

  .كان له درس أسبوعي مغرب كل أحد يف تفسري ابن كثري ومغرب اإلثنني يف الفقه*

رأيـــت جهـــوده  الرمحن_الســـديس إذا الشـــيخ_عبد:" فهـــد بـــن صـــاحل العبيســـي :قـــال األســـتاذ 
ه للعلم أتذكر مساحة والدنا ابـن بـاز رمحـه اهللا كـان ودعوته وعلمه وبذله للفقراء واحملتاجني وبذل

  وقفا هللا

pic.twitter.com/Df٣WHKLIc٦  

دله صوت شجي تعلقـت بـه قلـوب خلـق منـذ نعومـة أظفـارهم  *  كـان جريئـا يف قـول احلـق  وق
ز هذا الدين العظيم    على اهلواء مباشرة حىت يدهش سامعيه من شدته يف كل صغرية وكبرية 

، ألقاهــا أمــام املــأل يف وقــت كــان اهلمــس فيــه  ١٤١٥املشــايخ املســجونني عــام  قصــيدة يف ولــه
املركـــز األول يف  يوصـــف بأنـــه مـــرب حكـــيم ومدرســـة يف الصـــرب واالحتســـاب وقـــد حـــاز..جرميـــة

  .العزيز مسابقة امللك عبد

  اله:ـــــــــــــاعتق) ٢

إبلــيس بغتــة يف  ويف روايــة لبعضــهم أنــه أخــذه جنــود، ٢٢/٤/١٤٢٤اعتقــل ظهــر يــوم األحــد 
وقـد اعتقـل بسـبب  يوم عرفة وهو متوشح إحرامه أمام بيتـه ينتظـر خـروج أوالده ليتمـوا احلـج هللا

   ..خطبة للجمعة انتقد فيها احلملة اليت شنتها قوات األمن اخلاصة على مكة املكرمة

 قضــى فــرتة يف ســجن برميــان انتفــع بــه فيهــا نــزالء الســجن فمــا محــد لــه ذلــك مث نقــل إىل ســجن
  . ذهباناحلاير وهو موجود اآلن بسجن 
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  ) محـــــــــــاكمتـــــــــــــه:٣

أكثــر مــن ســنتني أحيــل للمحاكمــة وحكــم عليــه حكمــا مسيســا ظلمــا وعــدوانا بتمثيليــة  بعــدو 
ورفع احلكم للتمييز فرده بأن اجلزاء كثري جدا فأصر القضـاة علـى مـوقفهم  معهودة بعشر سنني
ــم زادوه ثالثــني  ومل فـأقر التمييــز بــاحلكم يــرض هــذا آلــة القمــع الوحشــية يف الداخليــة فانتشــر أ

خاطـــب الشـــيخ يوســـف األمحـــد وثلـــة مـــن  ســنة أخـــرى إداريـــة مـــن كيســـهم حقـــدا علـــى الشـــيخ
 العلمــاء املســئولني مــرات عديــدة إلطــالق ســراحه وســائر العلمــاء وحفــظ منزلــة أهــل العلــم وال

  .جميب

  بيتا  ٧٨٠مات إحداها يف قواعد التفسري منظو ٣من اهللا عليه يف السجن فكتب  *

  ومنظومة يف قواعد الفقه الكربى .

عشر سنني خلف القضـبان مل ختـل مـن أذيـة وممارسـات ظاملـة حترمهـا الشـريعة ومتنعهـا األنظمـة 
توفيــت أمــه وأبــوه  الشــيخ وأهلــه ومــن أعظــم مــا ابتلــي بــه يف ســجنه أن الدوليــة ومــع ذلــك صــرب

ولكــن هـــل خــرج الشـــيخ  ٢٢/٤/١٤٣٤هــى حكـــم الشــيخ يـــوم وقـــد انت ... وهــو يف الســجن
   . ؟إىل هذه الساعة الزال الشيخ يقبع يف سجن ذهبان

  من نظام اإلجراءات اجلزائية تقضي باإلفراج الفوري ملن قضى مدة عقوبته  ٢١٦المادة

  فهل طبق النظام؟

  مة الداخلية منصور الرتكي رأس الكذب والتدليس ؟ليوهل صدق مس

النـــاُس أحـــوج مـــا يكونـــون إىل علمـــه وحكمتـــه  " القـــادر عـــن الشـــيخ : ل عبـــدآد يقـــول د.أمحـــ
  ".وتوجيهه، واستبقاؤه غري مربر، مزعزعٌ للثقة يف استقاللية القضاء

  :أنشئت هاشتاقات للمطالبة باإلفراج عنه ولكنها ال ترقى للمستوى املطلوب ومنها وقد  * 

  على تويرت هذا رابطها :ويوجد صفحة لذلك ..لرمحن_السديس #أطلقوا_عبد
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١٠https://twitter.com/alsudays  ولكن ال يوجد موقع له وال صفحة على الفيس بوك  

وهــذه صــورة الشــيخ وهــو شــاب فــرج اهللا مهــه وفــك أســره والــبعض يظنهــا للســديس خــادم آل 
ا لوالده سعود وقد نفى ذلك إبراهيم ولد شيخنا ا   .لفاضل وبني أ
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 الرتمجة السادسة
  فضيلة الشيخ

  عبد ا السعد
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  اه :ـــــــــــــــلالنتب

  يوجد صورة مرفقة مع بيان الشيخ املتعلق بالعراق وهي ملشايخ الرافضة وليست للشيخ

  الداخلية ليست له أيضا . وكذا صورة مرفقة مع شريطه عن

   

  ما غردت به عن الشيخ عبد اهللا السعد

***********  

موعدنا اليوم مع عامل مـن العلمـاء األفاضـل ومـن حمـدثي هـذا العصـر ذاق الـويالت يف سـجون 
آل ســعود أزال اهللا ملكهــم وكفــى أهــل اإلســالم يف بقــاع األرض شــرهم وقــد مت ترشــيح الشــيخ 

ا يف تويرت والفيس لعضوية اهليئة العاملية  لعلماء املسلمني األحرار وترمجته يف الصفحة اخلاصة 
بوك مع مصادرها..سجن الشيخ مـرتني بسـجون هـؤالء الظلمـة وهـذه نبـذة عنـه وعـن حمنتـه يف 

  :  السجن كما روى هو طرفا منها يف تسجيل بصوته هذا رابطه بكامله

i٤wnLRd٧٨http://t.co/b  
  

  خ:ـــــــة للشيـــــــــترجم

هو الشيخ احملدث عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد آل سـعد املطـريي ،درس باملعهـد العلمـي، 
ــنيَّ مدرًســا بـــوزارة  وفيهــا ختــرج» ، قســم الســنة«والتحــق جبامعــة اإلمــام بكليــة أصــول الــدين وعُ

يف النســـيم مبدينــة الريــاض، وهــي اجلهـــة الــيت كــان يعمــل فيهـــا الرتبيــة والتعلــيم يف ثانويــة قرطبــة 
  .الشيخ حىت تاريخ اعتقاله األول
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  ــــه:ــــــــايخـــــمشـ) ١

والشــيخ/ إمساعيـل بــن  مـن شـيوخه ابــن بـاز وابــن محيـد وابــن عثيمـني واجلـربين والعقيــل وغـريهم 
لـه تواضـعا : كنـت أخشـى  حممد األنصاري وقد أجازه يف احلديث، وطلب إجازته وكـان يقـول

  أن أموت قبل أن جتيزين .وأجازه غريه أيضا !

  اله:ـــــــــــــــأعم) ٢

للشـــيخ ثبـــت بـــبعض مروياتـــه مســـاه "العجالـــة بـــبعض أســـانيدي إىل كتـــب اإلســـناد والرواية".لـــه 
ه العديد من اآلثار العلمية الرائعة فله مؤلفات كثرية منها كتابه يف احلج أحكامـه وصـفته كمـا لـ

   تقدميات لكثري من الكتب يف صنوف العلم املختلفة.

ــــدعوة إىل اهللا منــــذ ســــنة  ــــدريس يف حلــــق املســــاجد وال وأمــــا الــــدروس فقــــد بــــدأ االشــــتغال بالت
) تقريبا منها ما هو يف العقيدة، ومنها مـا هـو يف التفسـري، ومنهـا مـا هـو يف احلـديث، ١٤٠٦(

و يف الفقــه وأصــوله .ومـن نعمــة اهللا عــز وجــل ومنهـا مــا هــو يف الصـناعة احلديثيــة ، ومنهــا مــا هـ
أنه قد مت تسجيل الكثري من هـذه الـدروس صـوتيا، وللشـيخ عنايـة كبـرية بالـدعوة إىل اهللا ، ولـه 

  يف ذلك رحالت كثرية إىل سائر مناطق البالد ..هذا خال اإلفتاء .

  /https://www.facebook.com/pages وهذه صفحة الشيخ على الفيس: 

  ٣٢٦٦٦٧٨٣٤٠٨٩٦٩١رمسية/-غري-صفحة-السعد-عبد اهللا-الشيخ-احملّدث-صفحة

  ٧itter.com/Aaalsaadhttps://twوهذه صفحته على تويرت: 

  /http://www.alssad.comوهذا موقعه الرمسي: 

  

ـــة يف منطقـــة اخللـــيج إبـــان حـــرب  ّ *عـــرف عنـــه أنـــه كـــان مـــن املنـــاوئني لتـــدخل القـــوات األمريكي
  م.١٩٩١اخلليج الثانية يف العام 
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  اله:ـــــــــــــــاعتق) ٣

بعـد سـتة أشـهر مـن اعتقالـه  ٨/١١/٢٠٠٤مث أفرج عنـه مسـاء األحـد  ٢٠٠٤اعتقاله عام مت 
   مع الدكتور عبد اهللا الريس ملرض أمل به. وبعد ذلك بقرابـة مخـس سـنوات اعتقـل للمـرة الثانيـة

  : ٢٥/١٢/٢٠٠٩ونقلــت صــحيفة "حــرف" نبــأ اعتقالــه للمــرة الثانيــة وذلــك مســاء األربعــاء 
  م للملكة العربية السعودية يرجع إليه يف بعض مسائل احلديث.وذكرت أن املفيت العا

واعتقل الشيخ ألنه من العلماء الصـادعني بـاحلق والـذين عرفـوا بـالقوة يف بيـان احلـق و بالـدعوة 
  إىل اجلهاد و هذا مقطع يقال إنه خلطبة قد تكون السبب يف اعتقاله :

٣d.mp٣d_tafseer/sa٣http://www.archive.org/download/sa  
لتشـييع جنـازة  -بعـد اعـتالل صـحته  -مكث يف املعتقل قرابة سـنة ونصـف وأفـرِج عنـه مـؤخراً 

أيــام قضــى يــومني مث  ٣والــده الــذي تــويف فــرتة وجــوده يف الســجن. وكانــت املــدة املســموحة لــه 
هــب بــه إىل املستشــفى حــىت صــدر قــرار اإلفــراج عنــه مريضــا جــداً ال يســتطيع مقابلــة تعــب وذُ 

  . أحد وال يستطيع الصالة يف املسجد

:"الشـيخ احملــدث عبــد اهللا الســعد خــرج مــن ٢٠/٤/٢٠١١قـال الشــيخ يوســف األمحــد بتــاريخ 
ه املستشفى، لكن مل يعرف حىت اآلن سبب الوهن والضعف الشديد الذي أصابه، وطلـب منـ

الطبيب املعاجل وضع جهاز خاص يستمر معـه عـدة أيـام يكشـف نشـاط القلـب. وكتـب أخـوه 
الشيخ سعد لألمري حممد بن نايف برقيـة بطلـب اإلفـراج النهـائي خصوصـًا مـع وضـعه الصـحي 

  املرتدي ووضع والدته املنومة يف املستشفى، ومل يأت الرد حىت اآلن. اللهم اشفه وفرج عنه.

  ألمير نايف:ل لشيخ) رسالة اعتذار ا٤

وقد اضطر الشيخ لكتابة اعتذار عما بدر منه _ ومل يبدر منه إال كل خري _ حملمد بـن نـايف 
_ تقية منه كما صرح بذلك يف شريطه فطاروا به كـل مطـار ونشـروه ليتكسـبوا مـن ورائـه وهـذه 

   صورته:
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    :في السجنالذي تعرض له الشيخ جرام اإل )٥

نذكر اآلن مقتطفـات مـن إجـرام زبانيـة آل سـعود مـع الشـيخ حسـب مـا جـاء يف شـريطه الـذي 
  وضعنا رابطه يف أول كالمنا.

  قال الشيخ : 

  ما كتبه عبد العزيز قاسم ذكر أشياء غري صحيحة .. 

..هـــذا كـــالم غـــري صـــحيح بـــل هـــو قـــال إن الداخليـــة يعـــاملون املوقـــوفني كمـــا يعـــاملون أوالدهم
  منكر لفظا ومعىن وباطل سندا ومتنا وساقط من كل وجه ..
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حنو مائة سيارة جاءت العتقال الشيخ ووجد أناسا يرفعون البنادق..أغلقوا غرفتني من بيته مبـا 
فيهمــا الكتــب أكثــر مــن ســنة ووضــعوا عليهمــا الشــمع ومــا فتحــت إال بعــد مطالبــات، أخــذوا 

ا ختمه وإجازته ومفاتيحه ومل يرجعوها لـه طيلـة هـذه السـنوات إىل اآلن ويف أغراضا خاصة منه
ســــجنته األوىل أخــــذوا الكمبيــــوتر ومــــا ردوه إىل اآلن.. يأخــــذون ســــيارة الشــــخص وبطاقــــات 

ا له..الشخص ليس له حرمه وال ألهله حرمة..   الصراف وحنوها وال يرجعو

.. فـانيليت أمسـح فيهـا يـدي ال يعطـوين ال واهللا يا إخوان أنـا جلسـت فـرتة أصـلي بثيـاب جنسـة 
صابون وال منديل .. وال ثياب إال بعد حنـو شـهر أو أكثـر..واهللا جلسـت ثالثـة أيـام يـا مجاعـة 
أعطـــوين مصـــحف أريـــد أقـــرأ يف املصـــحف ... بعـــد إحلـــاح تصـــرف ضـــابط اجلنـــاح مـــن عنـــده 

بـدون سـبب نـاس  وجاب مصحف من بيته مستعمل ألطفاله الصـغار، نقلـوين املنطقـة الشـرقية
ا ينقلوهم إىل الشرقية .. هذه مشقة على من ؟..على والديهم وعلى أهاليهم...   من أ

جلسـت مخسـني يومـا مث مسحـوا باتصـال يسـري ... مث جلسـت مخسـة أشـهر مـا أدري عــن أيب  
أن  وال عـن أمـي وال عـن أوالدي عنـدما خرجـت قالـت زوجـيت هـذا ولـدك واهللا يـا إخـوان لــوال 

ت هــذا ولــدك ملــا عرفتــه وقــد وجــدت أن والــدي قــد توفــاه اهللا ووجــدت والــديت بــني زوجــيت قالــ
  احلياة واملوت ..

كان يصعب علي الوضوء وكنت أتيمم وأصلي وأنا جالس وأمجع بني الصالتني ..مضى علي 
حنــو ثالثــة أشــهر ومل أمكــن مــن أخــذ شــعر الشــوارب،أكثر مــن مــرة مضــى علــي شــهر كامــل مل 

السـبب املسـئول عـن ذلـك؟ يف إجـازة ..يـرتك اإلنسـان أظـافره مثـل أظـافر  أقلم أظافري ... مـا
  احليوانات..

واهللا يـــا إخـــوان أطـــالبهم جيـــب يل بطانيـــة ثانيـــة بـــردان ... تغطيـــت بالســـجادة الزوليـــة ودخلـــوا 
ا سحبناها مادام خصمك القاضي من القاضي.   العسكر وقالوا لو تغطيت 

هـو إنسـان مسـكني ال يعلـم مـا تعلـم ال يسـمحون لـك ال يقول يل العسـكر ال تـتكلم بالعربيـة 
تكلــم ال إخوانــك وال أخواتــك ...هــذا ممنــوع .. أكلــم زوجــيت .. يف الشــرقية كــل أســبوعني .. 
امك..عنــدما أقــول كلمــوا فــالن كلمــوا  والعســكري موجــود عنــدك وال تــتكلم عــن مــا يتعلــق با

معــك بــدون حمــام .. ويضــعونك بــدون املســئولني منعــوين مــن االتصــال أربعــة أســابيع..حيققون 
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حماكمة خليه سنتني..ثالث..أربع ..مخـس.. سـت ..سـبع..بدون حماكمـة..حىت أنظمـة البلـد 
  على خالف ذلك ولذا إحنا نطالبهم أن يطبقوا أنظمة البلد.

عنــدما كتبــت ألتقــيهم ... اتقــاء هلــم ... ظلــم تعســف خاصــة إذا كــان خصــمك القاضــي مــن 
القاضـــي.. إال أن تتقـــوا مـــنهم تقـــاة .. مث قـــاموا ونشـــروا هـــذا يف  القاضـــي أنـــت اخلصـــم وأنـــت

املواقـــع.. مكـــره.. إال مـــن أكـــره.. تعـــد وقســـوة يف األحكـــام بـــأدىن أي مالبســـة..أدىن مالبســـة 
حــىت يف الســجن ســنتني ..ثــالث ..أربــع ..مخــس ..أبــد مــا يف مباالة..املشــكلة ال تــدري مــاذا 

  يريدون ما هناك جادة تسلكها.

الشيء وما بلغنا أمور أعظم من هذه بكثري هناك أمور عظيمة وكبرية من أكثـر مـن هذا بعض 
ثالثني سنة منظمات حقوق اإلنسان تنتقد ...لكن كثري من عندها صحيح بـل هنـاك مـا هـو 

  صحيح ومل ينشر ومل خيرب عنه .
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  الرتمجة السابعة
  فضيلة الشيخ

  خلف العنزي
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  ما غردت به عن الشيخ خلف العنزي

**********  

نتكلم اليوم عن الشيخ والداعية ومـن وهبـه اهللا علمـا قـل أهلـه وهـو تأويـل الرؤيـا الشـيخ خلـف 
  ...ومته آل سعود انتصارا ألسيادهم األمريكانالعنزي الذي فجر يف خص

  ترجمــــــــــة الشيخ:

مثــان ســنوات عجــاف يف ســجون املهلكــة مســتقاة مــن   لننقــل طرفــا مــن ترمجتــه ومعاناتــه خــال
 :كــــــــــالم ولــــــــــده عبــــــــــد امللــــــــــك وبعــــــــــض حمبيــــــــــه وانظــــــــــر جللهــــــــــا هــــــــــذا الــــــــــرابط لالســــــــــتزادة

http://ar.rghost.net/٤٨٦٤٨٧٨٦  

   ه :ـــــــــــــــسمإ )١

  .خلف بن محدان العنزي 

  ) دراستــــــــه:٢

هو واحد من أبرز املعربين املوفقني ، هـ١٤١١خريج كلية الشريعة يف جامعة اإلمام عام 
عامل شرعي قوي وخطيب مفوه تشدك خطبه ويفغر ..واخلطباء املفوهني يف واقعنا املعاصر

  ..لهُ  مواقف مشرفه وقويه لنصرة اإلسالم..وهًا به من قوة إلقائه وشدة تأثريهفاك مشد
الرمحن الرباك الذي تأثر به  طلب العلم على العديد من العلماء ومنهم الشيخ العالمة عبد

  ..تأثراً بالغاً 
  ) أعمــــــــــــــاله:٣

لـــه دروس يف قــــرى كـــان الشـــيخ ال يتوقــــف عـــن نشــــر العلـــم فمـــع دروســــه يف الريـــاض كانــــت 
ــا قليــل شــرح عــدة كتــب وانتفــع بــه الطــالب ويــذكر عنــه مــن ..وحمافظــات مغمــورة وعــدد طال

مــع متكــن ..األدب اجلــم والتواضــع الشــيء الكثــري وقــد تــواتر الثنــاء عليــه مــن كثــري ممــن صــحبه
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الشيخ خلف من الرؤيا إال أنه كان حيذر من اشتغال الناس بـالرؤى عـن طلـب العلـم ويتضـايق 
  .بعض الطلبة الذين مههم الرؤىمن 

ـــــــــــا طـــــــــــرف مـــــــــــن حماضـــــــــــراته القيمـــــــــــة   :وهـــــــــــذه صـــــــــــفحة لـــــــــــه علـــــــــــى موقـــــــــــع صـــــــــــوتيات 
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview

&sid=٦٧١  

ك لإلبــل وأنــت مشــغول قــال الوالــدة يفرحهــا أن تــوزع احلليــب كــان بــارا بوالدتــه ســئل ماحاجتــ
ا فجلبتها هلا ألفرحها   ..على جريا

  اعتقــــــــــــــاله:) ٤

(دنسـوه) فاسـتحق علـى  ةعباد الصليب فصدع خبطبته العظيمـ انتصر لكتاب اهللا عندما دنسه
   http://youtu.be/x٩atpLPBI٦w :ثرها السجن والتعذيب وهذا رابطهاإ

ــا خطبــة (الســنة) هــامجهم فيهــا بشراســة  حيــث خطــب فــيهم خطبــة قويــة وصــفها الــبعض بأ
ومت القبض على الشـيخ علـى يـد قـوات األمـن السـعودية ..نتيجة تدنيسهم للمصحف الشريف

اعتقــل وأحــد أطفالــه يبلــغ مــن العمــر ســنتني ونصــف ؛ ..اضــرةبعــد حــوايل أســبوع مــن تلــك احمل
  ! يذكر شيئا من حياة أبيه معه ال ! واآلن يف الصف اخلامس

أحد اإلخوة قابله بعد ست سنوات من سـجنه فقـال لـه (واهللا منـذ دخلـت وحـىت اليـوم مل أدع 
  .ة يف معتقله ذكر عنه أنه أمت حفظ الكتب العشر ..اهللا أن خيرجين أبدا ولكن أن يثبتين)

  جلس يف االنفرادي سبعة أشهر يف عزل تام ال يكلم أحدا إال يف ساعة الزيارة شهريا

ــــوم األربعــــاء  ــــريا يف أحــــداث ســــجن احلــــائر (ثــــورة الكرامــــة) ي هـــــ ١٤٣٣شــــعبان  ٢١أوذي كث
ضرب على عينه وعلى رأسه وسالت دمـاؤه ، وأحداثها موثقة يف امللف املشار إليه أول الكالم

مل لعصــا الكهربائيــة وقيــد قيــودا يف يديــه ورجليــه مثــل قيــود اليهــود للفلســطينيني وأشــد وصـعق با
ميـن كـان األيـام وذالـك بسـبب ضـربه تلقاهـا يف فخـذه أ ٤ال بعد مضـي إقائما  ةيستطع الصال
  .حيسها كسرت
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  :) نصرة الشيخ٥

  .ل علوا مع شيخ جليشتاقات عدة على تويرت وحق هلم أن يفاحاول األخيار نصرته 

واهللا إن مثل الشيخ حيمل فوق األعناق فضال عن أن يسجن وأن يهان ":يقول أحد طلبته
له مثان سنوات ال حماكمة عادلة وال مراعاة  ".. أسأل اهللا أن يفرحنا خبرب خروجه ساملا غامنا

 لعلم وال اعتبار ملرض وال تقدير لشفاعات وهذا دين آل سعود
pic.twitter.com/٧yV٧٣BsQhC  

 :وهذه صورة إعالن عن هاشتاق ملناصرة الشيخ فك اهللا أسره وفرج مهه
pic.twitter.com/t١fWyQRN٤w  

  ) صفحات الشيخ على مواقع التواصل االجتماعي:٦

  :صفحته على الفيس بوك 

https://www.facebook.com/pages/%D٨١٪٩٪D٨٪B٦٪D٨٪٩
A%D٨٤٪٩٪D٨٪A٩-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٤٪D٨٪٩A%D٨٪AE-
%D٨٪AE%D٨٤٪٩٪D٨١٪٩-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٩٪D٨٦٪٩٪D٨٪B٢٪D٨٪٩A-
%D٨١٪٩٪D٨٪B١٪D٨٪AC-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٤٪٩٪D٨٧٪٩-
%D٨٪B٩٪D٨٦٪٩٪D٨٧٪٩-

/٢٦٥٦٦٦٦١٠١١٣٠٧٦?id=٢٦٥٦٦٦٦١٠١١٣٠٧٦&sk=info  
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  :صفحته على تويرت

https://twitter.com/kalaf١٤٢٦  
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  الرتمجة الثامنة
  فضيلة الشيخ الدكتور

  عبد العزيز كامل
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  ما غردت به عن الشيخ عبد العزيز كامل  

**********  

رمـون إطفـاءه وإمخـ    اد نـورهمنارة أخرى من منارات اهلدى ومصباح من مصابيح الـدجى رام ا
مــــأل ذكــــره اآلفــــاق ملـــا أثــــرى بــــه األمــــة مــــن  موعـــدنا اليــــوم مــــع عــــامل جليــــل مـــن أرض الكنانــــة

  مشاركات مهمة .

اعتقله جمرمو آل سعود يف غفلة من األمة عن محايـة علمائهـا والـتفطن لتـآمر حكامهـا مـن ألـد 
درس وأفــاد  قضــى مبملكــة اإلنســانية _زعمــوا _ ثالثــني عامــا فــدرس فيهــا أكثــر ممــا.. أعــدائها

  أكثر مما استفاد .

إـنه فضــيلة الشـيخ الــدكتور عبــد العزيـز مصــطفى كامـل الــذي مت ترشــيحه لعضـوية اهليئــة العامليــة 
  .لعلماء املسلمني األحرار
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   نذكر عنه مقتطفات أخذت من مصادر خمتلفة أمهها :

http://islamtoday.net/albasheer/artshow-١٥٠٩٦٠-١٢.htm  
http://www.goodreads.com/author/show/٣٠٠٨٤٣٣_.  

  

  :عبد العزيز كامل لشيخترجمـــــة ا

ــا وهــو حاصــل علــى ٥٧عمــر الــدكتور عبــد العزيــز كامــل يبلــغ مــن ال ماجســتري شــريعة مــن  عامً
ودكتــوراه يف الشــريعة مــن كليــة أصــول الــدين جبامعــة  جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية
مفكــر إسـالمي مهـتم بالقضــية الفلسـطينية ولـه فيهــا ..األزهـر الشـريف يف تفســري القـرآن الكـرمي

 ئـة حتريـر وجملـس إدارة جملــةعضـو هي.."رف العـام علـى موقـع "لـواء الشـريعةاملشـ..عـدة مؤلفـات
ا سابًقا جبامعـة امللـك سـعود قبـل أن يتفـرغ .. مدير مركز األجيال للبحوثن ..البيا كان حماضرً

الت اإلسالمية.   .للكتابة يف ا

  :  هــــــــــكتب )١

 .سباب العشرة املوجبة حملبة اهللا شرح األ )١
 .روح الصيام ومعانيه   )٢
 .قبل الكارثة نذير ونفري  )٣
  ٢٠٠٠محّى سنة  )٤
 .لثوابت بني اإلسالم والليرباليةمعركة ا )٥
 .أمريكا وإسرائيل.. وعقدة الدم )٦
 .العلمانيون وفلسطني  )٧
 .العلمانية إمرباطورية النفاق )٨
 الذي نبه فيه على اخلطر احلقيقي الذي يهدد املسجد  ؛قبل أن يهدم األقصى )٩

  ."ون وفلسطني.. ستون عاما من الفشلآخر كتبه " العلماني )١٠
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  اله:ـــــــــــاعتق) ٢

فجأة وبدون مقدمات وبقي معـتقال ألكثـر مـن عـامني مـن قبـل السـلطات  ٢٠٠٩اعتقل عام 
ــام لــه أو التحقيــق معــه أو إحالتــه  الســعودية يف ســجن احلــاير مبدينــة الريــاض دون توجيــه أي ا

: تضاربت وكتب أحدهم قائال .إىل حماكمة ودون أن تقدم السلطات السعودية سببا العتقاله
ــا تــأيت ضــمن محــالت االعتقــال  التقــارير الــيت تناولــت أســباب اعتقالــه.. فــذهب بعضــها إىل أ

  اليت تطال رموزاً  ودعاة من وقت آلخر.

يف  وقال آخرون إن األسباب رمبا تكمـن يف نشـاطه الـدعوي والفكـري بـني مصـر والسـعودية..
ث بعض الدعاة بإجيابية عـن مقاومـة حني مل تستبعد املصادر وجود عالقة بني االعتقال وحدي

  االحتالل األمريكي يف العراق.

رمــون علمــه وال ســـنه وال حالتــه الصــحية فالــدكتور كامـــل مــريض ومصــاب يف كلتـــا  ومل يــراع ا
%، وال يســتطيع احلركــة، وحيتــاج ٨٠% يف رجــل واألخــرى بنســبة ١٠٠رجليــه بالشــلل بنســبة 

 القلــب .وكانــت والدتــه قــد ســافرت لرؤيتــه يف إىل مــن خيدمــه، كمــا أنــه يعــاين مــن مشــاكل يف
ـــا عليـــه وماتـــت وهـــي تلـــبس مالبـــس اإلحـــرام  حمبســـه، فتوفاهـــا اهللا بعـــد زيارتـــه يف الســـجن حزنً

ا احلبيب إىل قلبها   . وتستعد للعمرة لتدعو البنها البار 

  ) إطالق سراحه:٣

ــا أهــايل وحمــامي العــامل  وجــاء إطــالق ســراح الــدكتور عبــد العزيــز بعــد أيــاٍم مــن شــكوى تقــدَّم 
ى مماثلـة لـوزير اخلارجيـة املصـري  األزهري إىل السفري السعودي يف القـاهرة أمحـد القطـان وشـكوَ
ــه يعــاِين مــن  نبيـل العــريب، وفًقــا ملوقـع "رســالة أون اليــن" .وأوضـحت أســرة الشــيخ يف الرسـالة أّن

 مستشــــفي تــــابع بعــــد تعرضــــه جللطــــة دماغيــــة مت نقلــــه علــــى إثرهــــا إىل تــــدهور حالتــــه الصــــحية
ســيما بعــد أن دخــل يف إضــراب ه الصــحية تتــدهور بصــورة ســريعة والللســجن، وقالــت إن حالتــ

  مفتوح بسبب سجنه.
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وتضمن اخلطاب الذي مت تسليمه للسفري السـعودي بالقـاهرة، أنـه مقـيم منـذ حنـو ثالثـني عامـا 
معـه يف أي مشـكلة  يف اململكة على فرتات متقطعة ومل حترر ضده أي خمالفة "ومل يتم التحقيـق

  مطلقًا رغم ما مرت به اململكة من أحداث جسام مما يؤكد نزاهته واستقامته واعتداله

  وكاتبة اخلطاب والدته رمحها اهللا ومما جاء فيه :

ــام ويــزداد األمــر عنــدما يكــون شخصــا لــه " فمــن الظلــم أن يوضــع إنســان يف الســجن بــدون ا
ا اإلنســــان ال التــــدهور اإلنســـاين عنــــدما يكـــون هــــذ يفالدينيــــة والعلميـــة ويــــزداد األمـــر مكانتـــه 

  ".قدميه ايستطيع احلركة بكلت

  :ط اخلطاب كامالوهذا راب

٢٤٣٢٧http://www.alarabnews.com/show.asp?NewId=&
٣٤PageID=&٢PartID=  
  

امي أسرته ممدوح إمساعيل إىل أن عدم اإلفراج عنه واسـتمرار سـجنه دون مـربر قـانوين وأشار حم
لــــس الــــدويل حلقــــوق اإلنســــان، واختــــاذ  جيعلهــــم مضــــطرين للتوجــــه إىل املنظمــــات الدوليــــة وا

  اإلجراءات القانونية كافة اليت تكفل حريته.

  بد العزيز كامل"مقالة المحامي ممدوح إسماعيل"محنة العالم الفقيه الشيخ ع) ٤

بعـد وقفـة احتجاجيـة  وقد كتب احملامي مقالة باسم حمنة العامل الفقيـه الشـيخ عبـد العزيـز كامـل
  أمام السفارة السعودية تضامنًا مع أهايل املعتقلني ومما جاء فيها :

املعتقلني ومـنهم أبنـاء الشـيخ  وقد جتمع عشرات من أهايل كان اليوم من الظهرية ممطرا بشدة"
رغـم أن  ثنـني مـن اإلخـوة األفاضـلاالصغار ومل أجد نصريا للشيخ غري العزيز وأخته وبناته عبد 

حصـر هلـم وفضـله كبـري علـى  حصـر هلـم ومعارفـه مـن الشـيوخ وطلبـة العلـم ال تالميذ الشيخ ال
لقــد  ينفسـ وقلــت يف قـل نظـريه بــني العلمـاء والشـيوخ يبعلمـه الغزيــر وأُفقـه الواسـع الــذ الكثـري
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للشيخ عبد العزيز ومن معـه مـن املسـلمني املعتقلـني  يوقل املعني من التيار اإلسالم صرعز النا
  "..ملاذا ؟ عالمات استفهام كثرية

    :وهذا رابط للمقالة كاملة

http://www.masress.com/almesryoon/٥٣٥٧٥  

  لجبرية بالمملكة السعودية للشيخ:) اإلقامة ا٥

ابتســموا  ؟وانظـروا إىل العجـب العجـاب هـؤالء الـذين قـد نــزع اهللا احليـاء مـنهم أفرجـوا عنـه مبـاذا
   ٢٠١١فـأنتم يف مملكـة اإلنسـانية : بعفـو ملكـي أصـدره املـدعو خـادم احلـرمني يف مـارس عــام 

د اشــرتطوا عليــه عنــد اإلفــراج منــع مــن العــودة إىل بــالده فقــ ٢٠١١وبعــد اإلفــراج عنــه يف مــايو 
وقضـى أكثـر مـن عـام ونصـف يعـاين مـن  عنه أال يسافر إىل بالده إال بأمر من وزارة الداخليـة،

هــذه اإلقامــة اجلربيــة وال جيــد حــال ملشــكلة منعــه مــن قبــل الســلطات الســعودية وإصــرارها علــى 
املصــرية يف اململكــة عــدم الســماح بعودتــه إىل بالده.فلــم جيــد بــدا مــن االعتصــام أمــام الســفارة 

الســـعودية بســـبب منعـــه ونشـــرت صـــورته علـــى مواقـــع التواصـــل وهـــي اآلن شـــعار صـــفحتنا عـــن 
  املشايخ املعتقلني يف اململكة .

وكـان نشـطاء قـد دشـنوا صـفحة علـى موقــع التواصـل االجتمـاعي "فـيس بـوك" باسـم "كلنــا د. 
جيــة بالتــدخل الفــوري لعــودة الشــيخ عبــد العزيــز كامــل" طــالبوا فيهــا الرئاســة املصــرية ووزارة اخلار 

  إىل مصــــر، كمـــــا ناشـــــدوا األزهـــــر بالــــدفاع عـــــن أحـــــد أبنائـــــه والعمــــل علـــــى عودتـــــه إىل بـــــالده
  : وهذا رابط الصفحة

  
https://www.facebook.com/pages/%D٨٣٪٩٪D٨٤٪٩٪D٨٦٪٩

%D٨٪A٧-%D٨٪AF-%D٨٪B٩٪D٨   

أفهــم أن تقــوم الــدول برتحيــل مــواطين الــدول األخــرى، "وقـد كتــب أحــدهم معلقــا علــى ذلــك :
  "لكن أن متنع سفرهم وحتتجزهم فهذا من األشياء الغريبة
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قــد يكـــون النظـــام البائـــد يف مصــر قـــد طلـــب مـــن اململكـــة االحتفــاظ بـــه وحتديـــد إقامتـــه وعـــدم 
فلمـــاذا يســتمر هـــذا القــرار الالإنســـاين  الســماح لــه بـــالعودة، ولكــن هـــذا النظــام ســـقط وانتهــى

  واملنايف للقوانني منذ عامني وحىت اآلن؟

مسـح لـه بـالعودة ملصـر حتـت  وقد ظل حتـت اإلقامـة اجلربيـة حـىت شـهر فربايـر مـن هـذه السـنة مث
 ١٦الضغوط بعد الربيع العـريب املبـارك قبيـل شـهر أبريـل وبـدأ مشـاركاته القيمـة علـى الفـيس يف 

  .يوليو ٤يداته يف تويرت يوم أبريل وبدأت تغر 

  )صفحات الشيخ على النت:٦

  :وهذه صفحته على صيد الفوائد

 http://www.saaid.net/Doat/kamel/  

   :وهذه صفحته على موقع جملة البيان 

http://albayan.co.uk/AuthorPage.aspx?authorid=٣٠٢٢  
  :وهذه صفحته على تويرت

 https://twitter.com/d_amk  

   …facebook.com/profile.php?id :وهذه صفحته على الفيس بوك

  kamil@albayan-magazine.com : وهذا بريده 

  : وأخريا هذا رابط مطالبته الرئيس مرسي بالتدخل لإلفراج عن املعتقلني

http://www.youtube.com/watch?v=YjcgLmljJGA  
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  الرتمجة التاسعة
  فضيلة الشيخ 

  اشدخالد الر
  
  
  
  

  

   

   

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


٦٩ 
 

 
٦٩ 

  

  

  

  

  

 

  

  

  ما غردت به عن الشيخ خالد الراشد

**********  
  

ــرمني اغتالتــه أيــدي جمرمــي  موعــدنا اليــوم مــع داعيــة مــن أهــل العلــم يقبــع يف ســجون هــؤالء ا
باحث آل سعود خلص اهللا العاملني من شرورهم نذكر لكم طرفا عنه مما ذكـره ولـده عبـد اهللا م

  وجمموعة من حمبيه ومن أراد التفصيل فهنا (منقول أسفل):

http://t.co/BCGKQ٨٥nu١  
  

  لشيـــــــــخ:ترجمـــــــــــــــــــة ا
طيــب املصـــقع غــين عــن التعريـــف إنــه الشـــيخ خالــد الراشــد الـــذي أجرمــت حكومـــة اخل الشــيخ

  اململكة يف حقه أميا إجرام .
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  ) مولده ومشواره العلمي والدعوي:١
نائيـة بأمريكـا قبـل مشـواره هــ درس العلـوم اجل ١٣٩٠الشيخ خالد بن حممد الراشـد مـن مواليـد 

ســـنة وتتلمـــذ علـــى ابـــن جـــربين وعبـــد اهللا ١٣ســـنة والـــرباك ١١الزم الشـــيخ ابـــن بـــاز ، الـــدعوي
  ..السعد وغريمها وحتصل على إجازات كثرية

بــرع الشــيخ يف علـــوم عــدة ولــه دروس يف شـــرح الكثــري مــن الكتـــب العلميــة وخطــب ولقـــاءات 
واشــتهر بالــدورات العلميــة واجلــوالت الــدعوة يف أحنــاء اململكــة ..ماتعــة مــألت مكتبــات العــامل

  .وغريها
درس ارجتاال من غري حتضري ومع ذلك تعجـب مـن استحضـاره لرجـال احلـديث وأحيانا يلقي ال

  .وأسانيده وعرضه للمذاهب!وهذا إمنا يدل على سعة علمه واطالعه
  
  اعتقـــــــــاله:) ٢

ـــام  اعتقـــل بســـبب اخلطبـــة الشـــهرية الـــيت ألقاهـــا غـــرية علـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أي
.اعتقلـوه وهــو يف ..ان سـنوات وكانــت بعنـوان ( يـا أمـة حممـد )الرسـوم الدامناركيـة قبـل حـوايل مثـ

م فقــد قــالوا ثــالث ســاعات فقــط    أيــام زواجــه األوىل وتركــوا عروســه يف الفنــدق وكــذبوا كعــاد
ظلت زوجته ثالثة أيام حتت احلراسة يف الفندق، حىت وصل نبأ اعتقـال الشـيخ إىل أخيهـا عـرب 

مة عن أهلها ومـا حتـررت مـن أيـديهم النجسـة إال بعـد وقد أخفوا كل معلو ..الشبكة العنكبوتية
  .التهديد

م  نقل الشيخ إىل سجن احلاير بالرياض يف زنزانة انفرادية صـغرية مـع قطـع اتصـاله بأهلـه وزيـار
كاملـة يف هـذا املعتقـل مسـح لـه يف نصـفها األخـري باالتصـال  له ملدة ستة أشهر، مث أكمل سـنة

  والزيارة.
  
  ي سجون آل سعود:وتعذيبه ف إهانته) ٣

 نقل الشـيخ إىل سـجن املباحـث بالـدمام، وهنـاك كانـت أحـداث التحقيـق العنيـف ومـا صـاحبه
  تعـــــرض لـــــه الشـــــيخ خـــــالل هـــــذه املـــــدة: مـــــن تعـــــذيب نفســـــي وجســـــدي ملـــــدة مثانيـــــة شـــــهور،

  الضرب على وجهه لعدة مرات. *
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  تعليق اليدين والرجلني.*
  احلرمان من النوم لساعات طويلة (التسهري).*
  البقاء واقفًا مكمم العينني ومقيداً لساعات طويلة.*
  احلرمان من الصالة يف وقتها بإحضاره يف جلسات حتقيق لساعات طويلة .*
  

قضى الشيخ ثالث سنوات يف غرفة انفرادية صغرية، عاىن فيها مـن االنتهاكـات واإلمهـال،حىت 
  إنه كان ميرض ويطلب العيادة فال يلىب له طلبه.

  
  :كمتهمحــــــا ) ٤

حوكم حماكمة هزلية كالعادة بعد أربـع سـنوات مـن اعتقالـه وحكـم عليـه خبمـس سـنوات بعـدما 
لفقــت لــه الــتهم الباطلــة كالعــادة ، فغضــب الشــيخ واعــرتض علــى القاضــي وناقشــه يف حكمــه 

غضـب القاضـي وامسـه  وكان مما قاله له: ( احكم بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسـلم)
احلكـــم عشـــر  علـــى  مســـتقو بأســـياده ومطعميـــه فـــزادوهـــو قـــاض ظـــامل متجـــرب صـــاحل العجـــريي

مـوع ( .حـاول الشـيخ االعــرتاض فلـم ميكــن وأمهـل حــىت .) عامــًا ١٥سـنوات أخـرى، ليكــون ا
  .مرت فرتة االعرتاض

بعــد مــرور ســنة كاملــة علــى احملاكمــة اهلزليــة مت إعــادة الشــيخ إىل الريــاض ملــدة شــهر، حيــث مت 
عينــني ومكــبالً بــالقيود إىل شــقة فــاخرة ومؤثثــة بشــكل جيــد ومــزودة بــأنواع مــن اقتيــاده مغمــم ال

ــرض عليــه الظهــور يف التلفــاز للرتاجــع عمــا بــدر منــه وإظهــار  الطعــام والشــراب واحللويــات، وعُ
النــدم والتوبــة، فكــان جــواب الشــيخ: (أتراجــع عــن مــاذا؟ واهللا لــو أبقيتمــوين ســنني عديــدة يف 

  السجن ما تراجعت) .
الشيخ خلفه مخسة من األبناء وبنتًا واحدة، كانوا أطفاالً يوم دخوله ( أكربهم يف العاشـرة ترك 

  (أكربهم يف ةروجه وهم يف ريعان الشباب ومشارفوأصغرهم يف سنته الثانية) واليوم ينتظرون خ
  .الثامنة عشر وأصغرهم يف التاسعة)
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   وقــد كــان بكــاء كثــري الصــالةقضــى ســجنه يف العبــادة واالطــالع وإفــادة مــن حولــه وإكــرامهم 
أي فـــرج "، قـــال: ؟ "الفــرج  مـــىت"كــان الشـــيخ ال يشــتكي مـــن شــيء أبـــدا ، فــإذا ســـأله ولــده 

   ."، ادع يل بالثبات الثباتةهللا كل يوم يفرج علينا من كل جه؟!ا
إذا ذكـر مبســألة اإلخــالص هللا تعــاىل ، وكـان ولــده وهــو صــغري إذا  كـان الشــيخ جيهــش بالبكــاء

  ة.قال له اتق اهللا فيجهش بالبكاء مباشر  أراد إبكاءه
  

هذا أمنوذج رائـع ملـن يـراهم آل سـعود مفسـدين يف األرض ( ذروين أقتـل موسـى وليـدع ربـه إين 
  أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد )

  
  ) صفحاته على النت:٥

alrashed.net-/www.khaledhttp://  
   :احملاضرة اليت سجن بسببها

U٥٨tbc_P٦http://www.youtube.com/watch?v=cb  
  

   :بإدارة حمبيهصفحته على الفيس 

١١https://www.facebook.com/Khaled.Alrashed  

  ة:محلة للمطالبة بإطالق سراح

١https://www.facebook.com/khaleddrachid  
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  لرتمجة العاشرةا
  فضيلة الشيخ

  ناصر الفهد
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 ما غردت به عن الشيخ ناصر الفهد 

**********  

ـم  اليوم نستكمل عرضنا لعلماء األمـة الـذين انتقـتهم آلـة القمـع يف مهلكـة اإلنسـانية وزجـت 
مثلمـا  عتقالت والعجيب أنين ال أعرف وال أعتقـد أحـدا يعـرف دولـة فعلـت بعلمـاء األمـةامل يف

  م .                                                                     فعلت هذه الدولة 

 شــيخنا املتحــدث عنــه اليــوم مــن نوعيــة خاصــة خدعتــه اآللــة اإلجراميــة وخــدعت بــه األمــة 
  .معه ومكرت به وبغريه فنقضت عهودها

ا ولكنـه حقـه الشـرعي أن يقـول مـا يـراه حقـا  الشيخ الفاضل ولو كانت له أقوال وفتاوى متيز 
وال يـرد علـى االجتهـاد إال باجتهـاد مثلـه  ..حسب اجتهـاده طاملـا أنـه أهـل لـذلك وهـو كـذلك

سـل ولـيس بالسالنفسه أهال ويرد عليـه احلجـة باحلجـة  والعلم رحم بني أهله فلينرب له من يرى
  .والطغيانم واألغالل وتشتيت األسر والظل
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   :هذه األبيات "رسالة إىل أمي"وقد قلت يف قصيدة يل كتبتها يف غياهب السجن مسيتها 

  ديــــــــــــن بنصــــــــــــرة اإلســــــــــــالمعبــــــــــــد أُ        إنين ـــــــــــــــــــــــــــــأمــــــــــــاه ال تبكــــــــــــي علــــــــــــي ف
  ميللحـــــــــــق أســـــــــــجن أو يـــــــــــذل مقـــــــــــا      أألجـــــــــــل قـــــــــــول قـــــــــــد يكـــــــــــون خمالفـــــــــــا

  المفاد واألغالل واآلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصــــــــــــــــــــــــــ        ال وليس بالالقول يدحض باملق

أقوالـه  أجرمت الداخلية يف حقه حيث ضغطوا عليه وأومهوه أنه لو خرج يف التلفاز وتراجع عن
ـــ وقـــد خـــدع الشـــيخ هـــو ومـــن معـــه ..هســـوف يرمحونـــه وهكـــذا فعلـــوا مـــع غـــري  االـــيت يـــدين اهللا 

ـم ينكثـون وال حيققـون شـيئا ممـا وعـدوا بـه بـل  فحصل ما طلبوه وترخص الشيخ باإلكراه فإذا 
ـم يلبســون علـى النــاس ديـنهم بتلــك املسـرحية فمــا  . .اسـتغلوا مـا حصــل أسـوأ اســتغالل وإذا 

صدر فيها فساموه سوء العذاب واسـتمروا يف حرمانـه مـن   عما  كان من الشيخ إال أن تراجع
 . أقل حقوقه كسجني

ة مـع كثـري مـن املسـاجني نشـرت يف  وقـد عملـت الداخليـة عـدة مسـرحيات وخمادعـات مشـا
   برنامج (مهومنا) املسمى عندنا (مهومهم) وهو من أفشل الربامج

علــيهم  ممــن حــاولوا اللعــب وقــد كتبــت هلــم بعــض االنتقــادات حــول هــذا الربنــامج امللفــق وأنــا
  ولكن على من ؟؟؟ 

ـم ؛ وإمنا هو حملمد بن نـايف وغدروا بكثري من الشباب وأومهوهم أن التسجيل لن ينشر فـإذا 
م علــى تلبيســ يقصــون مقتطفــات ومقــاطع مــن كالمهــم مبعــزل عــن ســابقها والحقهــا ختــدم ا

  .متاما كسن يظهر سقم احللقات ويؤدي بعضها العأالعوام ويأىب اهللا إال 

  ترجمـــــــــــــة للشيــــــخ: 

 ه:ـــده ونسبــــمول )١

ِ بـِن محـِد بـنِ  ـنيِّ ِ  إنه الشيخ العامل احملقق أبو مصعب ناصرُ بنُ َمحَِد بـِن محَ فهـٍد، مـن عشـرية
َِد يف (الرياِض) يف ل ِ الروقيَّةِ أصوله من الزلفي وُ اٍل  األساعدة  .هـ١٣٨٨شوَّ
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  :دراسته ومشايخـــــــــــه )٢

ا قـدَّمً ، وكـان مـربًِّزا فيهـا مُ َّـا بلـَغ السـنةَ الثالثـةَ  .شرعَ يف دراسةِ اهلندسةِ يف جامعةِ امللِك سعودٍ ومل
، وحفـَظ القـرآَن يف ثالثـةِ  حتـوَّل إىل كليـةِ الشـريعةِ يف جامعـةِ اإلمـاِم حممـِد  بـِن سـعودٍ اإلسـالميةِ

، وصــاحل األطــرم مــن أبــرز شــيوخه عبــد العزيــز آل الشــيخ وعبــُد ال١٤١٢أشــهٍر  عزيــِز الراجحــيُّ
  م..بنُ فيَّاٍض و أمحُد معبٍد وغريهاهللا الركبان وزيُد  وعبد

ه عمل معيدا بكلية أصوَل الـديِن  ِ ت عَ فـْ ِ واملـذاهِب  –وكان األوِل على دَ ).  قسـمَ العقيـدة املعاصـرِة
ا   .ونُِدَب إىل تايالنَد أستـاًذ

ـــ ، ومــا رأيتُ ِ ــا بــالقراءة عً ِ ل ـــه يف  ه ســاعةً يف البيــِت بغــِري كتــاٍب، وكــانَ قــال ولــده : كــان وَ يأخــُذ معَ
ـــا يقـــرُؤه عنـــَد (اإلشـــاراِت)، ولـــو قلـــُت إنَّـــه يقـــرأُ يف ً ه كتاب ِ  .ســـاعةً ألجحفـــُت  ١٥اليـــومِ  ســـيارت

ـــا واحلـــديِث والرجـــاِل   ُ ِ ومـــا يتصـــل ؛ يف العقيـــدة ـــِر فنـــوِن الشـــريعةِ ـــه  وبـــرعَ يف أكث والفقـــهِ مبذاهِب
–لــه حســنُ نظــٍر وقــدرٌة علــى االســتنباِط والتعليــِل والتحقيــِق. وهــو  واألصــوِل والفرائِض،وكــانَ 

  .بالتاريِخ واألنساِب  عاملٌ  -أيًضا

ـا وأسـرَعنابقال  ً ِس (املاجستِري)، وكـاَن أذكانـا قلب رْ ـ عض زمالئه : كان قريين يف دَ ـا، حفًظ ا وفهمً
تُ  ــه إال شــدَّ ُ ) قــاَل للته..وال يعيب ِ ــا: كــاَن يف قســِمنا وذكر أن أســتاذا يف (قســِم العقيــدة الميــِذ يومً

 ٌ ُ ناصِر الفهِد  رجــــل ُ الشبهاِت، ومل يستطْع أحٌد القيامَ له غري   .كثري

  :قــــوال المشايـــــخ فيـــــــهأ) ٣

مباركـة ، فقـد  لـه جهـود -وفقه اهللا  -(والشيخ ناصر الفهد  قاَل عنه الشيُخ محودُ الشعييبُّ :*
وتصــدى هلــم يف  ، ناصــرة احلــق وأهلــه ، ودفــع الباطــل وأهلــهيف م -وفقــه اهللا  -ســاهم وجاهــد 

  )يثبته على ذلك . كتب ورسائل كثرية معروفة ، نسأل اهللا أن يكتب له األجر واملثوبة وأن

 (هـو مـن أوعيـة العلـم، ولـه معرفـة بفنـون كثـرية، وقـد ظلـم يف :ُخ العلــواِن ــــــــه الشيـــــــــــــوقـاَل عن*
ا شديًدا).   سجنه ظلمً
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الكتـاب  كلها مفيدة ، مبنية على اتبـاع مـا دل عليـهعن رسائله  :خ عبُد اهللاِ السعُد وقال الشي*
 تعاىل)  والسنة ، سالكًا فيها منهج السلف الصاحل ، حنسبه كذلك وال نزكيه على اهللا

ِ والدي فرأيُت  قال ولده مصعب : أذكر نا يف أمٍر من عبادة  يف وجِهه أينَّ قلُت لرجٍل دخلَ بيتَ
ُ قرَّعين على ما كاَن مينِّ  ا خرَج الرجل   .الغضَب، ولكنَّه سكَت، فلمَّ

ــم إذا نزلــوا إىل أهلهــم نزلــوا وجبــاههم  ويقــول أخــربين مــن كــان مــع والــدي قبــل أن يعتقــل أ
م يف قيام الليل   .محراء؛ لطول سجوده 

  :) مؤلفــــــاتـــــــه٤

 .ئمة الدعوة منهاأالدولة العثمانية وموقف  )١
 .أسلحة الدمار الشامل ضد الكفار كم استخدامح  )٢
 .ني ملخاطر التطبيع على املسلمنيالتبي  )٣
  .كفر من أعان األمريكان التبيان يف  )٤

  :وله مقاالت ورسائل عدة منها *

 ر".مل يكفر الكافر فهو كاف من "حول قاعدة )١
 .لغناء بالقرآنا ورسالة يف حكم  )٢
 "اناحلملة العاملية ملقاومة العدو رأي يف "   )٣
  "التماثيل من منظور إسالمي الرد على مقال "هدم  )٤

  :وله عدة فتاوى منها*

 .ضوابط التكفري )١
 .املوسيقية ةحكم العمل يف الفرقة العسكري )٢
  "حول أحاديث "السفياين )٣
 .حكم جماهدة األمريكان خارج العراق )٤
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 .خروج املرأة للجهاد )٥
 .الرافضة  حكم ذبائح )٦

ولـه قصـيدة يف ولـده مصـعب "مجاهـد قـم يـا"دة كما أن لـه مشـاركات شـعرية منهـا قصـي
ا   : هذه صور
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ــــدي  ولــــه قصــــيدة نظمهــــا حينمــــا اســــتدعي يف حبســــه وســــئل عــــن الســــفري عبــــد اهللا اخلال

ـــــــه عميـــــــل ألمريكـــــــا بـــــــأمر الســـــــعودية  املأســـــــور ـــــــد اعـــــــرتف بأن  بـــــــاليمن وق
http://www.youtube.com/watch?v=MvJYsqFld٩Q:  

  :وهذا رابط جلهوده السابقة

٨rjbf٨m٠http://www.tawhed.ws/a?a= 

ـــه ِ ـــْت لـــه أخبـــارٌ فيـــه وصـــوالٌت، وأقـــامَ جملًســـا يف بيت )، كانَ ِي الســـبِت  وملـــا دخـــلَ (اإلنرتنـــتُّ يـــومَ
ت عليــه عــدة كتــب ورســائل واســتفاد منــه الكثــري مــن أوقــد قــر ...غــرِب والعشــاءوالثالثــاءِ بــَني امل

ـق علــى  …طـالب العلـم وكــان بعـض طلبـة العلــم يقـرأ بلـوغ املــرام عليـه يف طريقـه للمســجد فيعّل
فيبدأ بأسانيد احلديث، ويـتكلم يف الرجـال، ويتحـدث عـن منـاهج احملـدثني الـذين  كل حديث

  .أقواهلم يف الرواة يورد

  :ــهـــــــالاعتق) ٥

فيـه  أُدِخـلَ سـجنَ احلـايِر، ولبـَث  ١٤١٥وقد سجن الشيخ فك اهللا أسره مرتني األوىل يف سـنةِ 
، وخـرَج سـنةَ  ومت فصـله مـن عملـه باجلامعـة وحـرم مـن إمتـام ..١٤١٨ثالَث سـنَني ونصـَف سـنةٍ

  .والتمحيص دراسته العليا وهذا من متام االبتالء

عـن  الصورة العجيبة حيث كـان يراجـع املواريـث بقلـٍم عبـارة ومن أخباره يف تلكم السجنة هذه
ا ً  :ماّصـــــة وبطرفهـــــا منقـــــاش أســـــنان مث يصـــــب (نســـــكافيه) داخـــــل املاّصـــــة لتكـــــون حـــــرب

.jpg٢٠١٣/٠٤/٠٤/١٤/٦٢٨٩٦٨٣٤٥.com/٠zz١٣,٠http://www  
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ُ املســـ ا ابتلـــى اهللا املـــؤمنَني علـــى نصـــرِة  ســـعى الشـــيُخ حيـــرُِّض لمَني بغـــزِو أمريكـــا ألفغانستاَن،ولــــمَّ

هم مـــن مظـــاهرة الكفـــاِر علـــى املســـلمَني، فلـــم رُ م وحيـــذِّ ـــَب، مثَّ ُســـِجنَ ســـنةَ  إخـــوِا ِ ل يـــربْح أن ُط
١٤٢٤. 

ــم الشــيخ با  امــات كثــرية هــو بــريء منهــا ومــن ذلــك أنــه وراء التفجــريات الــيت حصــلتا
ا ــــــه هــــــذه صــــــور ــــــك عن ــــــده مــــــن املعتقــــــل ينفــــــي ذل ــــــد أرســــــل رســــــالة لوال   باململكــــــة وق
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ـه أو ومنُذ ذلك احلِني وهـو ِ ) حمظـورٌ مـن رؤيـةِ أهل ـةٍ ِهم منـُذ سـتِّ سـنَني  يف (زنزانـةٍ انفراديَّ  مكـاملت
ا مـن الكتـِب  واملتـوِن، وقـرأَ  أمتَّ يف السـجن حفـَظ الكتـِب التسـعةِ مـن مجـِع اليحـىي وحفـَظ عـددً

ونظـمَ أصـوَل فقـهِ شـيخ اإلسـالِم  (جمموعَ الفتاوى) ستَّ مـراٍت، وصـنََّف مخًسـا ومثـانَني رسـالةً،
  .بيٍت  مئة تفسِريه يف أكثـرَ من مثان وأصولَ 

ُ أربعَ ساعاٍت،عسكِر يقوُل عنهَض الكان بع  ويقضي سائرَ  : ما هلذا الرجِل (املوسوِس) ، ينام
ه يصلي ويقرأُ  ِ   !!وقت

ـا ذَِّب، وأرادوه على اهلواِن فأىب، وما زاَل ثابتً ، وعُ ِرَض يف السجِن للفتنةِ ا، زاده  وعُ ً ا حمتسـب صـابرً
 .اهللا ثباتًا وفك أسره

   :موقد قيلت فيه قصائد منها قول أحده

 
" ؟ زُجُّ باألبطاِل قهراً "حائرُ َ ِْكري حائرُ .. أيـ  نضَب القصيُد و إّن ف

؟ اِخرُ رُ العلِم و هو الزّ اُض َحبْ غَ ُ يَُّب األنوارُ يف سدِف الّدجى .. ويـ  أتـُغَ
اِصرُ  عيُّ " النّ وَذ ُ الّل ام ُ ؟ .. ذاَك اإلمَ ه ُ  ! " أيُّ األسودِ اليومَ ِغيلَ زئري

دى يا ناصراً للّديِن إْذ ع رُ  زّ الفِ   .. و تقاَصر األشياُخ ُكلٌّ َحاذِ

  

 :وقال آخر

اِرٍف فُسبَحانَ  عَ ِد  مجعت   َك اللهمَّ كم من مَ بْ  وأخالٍق لدى ذلك العَ
ناصر مناصرٌ  ُ  وميدْح أخو مدٍح كناصٍر الفهِد       ومل يبِك باٍك، أو ي
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  في السجن:) تعذيبه ٦

ضــربه جنــود الطــوارئ يف زنزانتــه مث :ســعودوممــا تعــرض لــه مــن تعــذيب إجرامــي يف ســجون آل 
وقدميـه بسلسـلتني وسـحبوه يف املمـرات  ثبتوه يف األرض وأوثقوا يديه من خلف ظهـره بسلسـلة

مث رموا به على وجهه ووضع أحدهم رجله (قطعهـا اهللا) علـى رأسـه  على ظهره من جهة يديه،
  .ربطه كما يف الصورة وخرجوا وحلوا وثاقه، وأعادوا

.jpg٢٠١٣/٠٤/٠٤/١٤/٦١٩٠٢٧١١٩.com/٠zz١٣,٠http://www  

 
 

 
  

ا كـامًال، ومـا ز  امهـا  ال يفتسببوا مـن تعـذيبهم لـه يف شـلل يـده اليسـرى وبقيـت مشـلولةً شـهرً إ
ـم أجلسـوه علـى صـاجة حـارة جـًدا أربـع سـاعات !  -أيًضـا-ومما صـنعوه ...خدر حىت اآلن أ

ً وال يــذهب إىل (دورة امليــاه) إال زحًفــا  مــرض بســببها مرًضــا شــديًدا، فكــان ال يصــلي إال إميــاء
ة وقـد أصـيب بسـبب التعـذيب بالبواسـري ومل يعـاجلوه إال بعـد أن تـرك األكـل مخسـ علـى بطنـه،
ا، بل عجزا أيام (ليس ً  ) .إضراب

ضــرب بالعصــا الكهربائيــة وســحب علــى وجهــه عــدة مــرات بالسالســل وكســرت ســنه وضرســه 
ومـرت فـرتة ال ميلـك وسـادة  ..احلقوق العادية للسجني بل حظرت عنه وجبـة الصـيام ومنع من

ـــا أمجـــل أيـــام ـــل (علـــى الصـــبة) مثانيـــة أشـــهر،ويقول: إ ِ ـــام علـــى نعليـــه مث ُجع  حيـــايت، فكـــان ين
  .وفيها نظمت األلفية
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حـىت  و(علـى الصـبة) لفـظ يـراد بـه التـأدييب، وهـو أن يوضـع األسـري يف غرفـة خاليـة مـن الُفـرُش
ـــــه ـــــه)،  اللحـــــاف وقـــــد يعاقـــــب فيهـــــا الســـــجني بإيقافـــــه ســـــبع ســـــاعات، ومراقبت أخـــــذوا (نظارت

  .. وضوءأحيانا بغري  وقيد عدة مرات وأليام طويلة حىت كان يضطر إىل الصالة..فهشموها

  :انظر هذه الصورة يف تعذيب الشيخ
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ا ـر االدعـاء  على عربية مث أجلس يف مـؤخرة (القاعـة وملا رفض احملكمة ضربوه، وأدخلوه قهرً وُأخِّ
فلـم جيبـه، ؟ ناصـر ولـك يـاقـال القاضـي:ما ق عليه حىت انتهى اجلميع،فلمـا سـرد املـدعي الـتهم،

ـــا: املصــــحة النفســــية مً ا،فلم جيب،فقـــال أحــــد القضـــاة الثالثــــة متهكِّ ــي عليـــه مــــررً  !فـــردد القاضــ
ـا  ةذ دخـل القاعـنـفقام أحد اإلخوة، وقال: واهللا إنه خري من يف هذا املكان عقًال.وكـان م مطرقً

  ).يذكر اهللا

 نا نريد زيارة والـدي بعـدطالت سجنته حىت بلغت عشر سنوات يقول ولده مصعب : ما عد
 انقطاعنا عنـه سـت سـنني وال مكاملتـه، نريـده بيننـا خـارج السـجن. أفـال تكفـيكم عشـر سـنني

  !!أخذمتوها من عمره

 كنا"ويقول وهو يروي قصة زيارة وحيدة يتيمة بعد ست سنوات من احلرمان من رؤية أهله : 
ب معظــم حليتــه، وتــأثر حــني رأى وكــان هــزيًال قــد غطــى الشــي.ننــوي تثبيتــه فكــان هــو مــن ثبتنــا
ا والده مقعًدا على كرسي بعد أن وملـا رأى أخـي أسـامة مل يعرفـه؛ فقـد  ..كـان عهـده بـه نشـيًط

ا يلعب ذا ً   .مثاين سنني، وهـو اآلن يف اخلامسـة عشـرة تغري وكرب، وكان آخر مرة رآه فيها صغري
ـا ومعنوياتـهوأرانا بعض آثار الضرب يف يديه ورجليه، وسـنه املكسـور. وكـان ث مرتفعـة، وكـان  ابتً

ا  علـى اجلسـد مل: إن األوكان يقول عن تعذيبـه ..يستحضر بعض املواقف الطريفة يضحكنا 
  ".فقط، أما النفس فمرتاحة مطمئنة

  

ا عن أسرته،وللقارئ أن يتصور كيف أ ّب متامً إال بعد  نه مل يعلم خبطبة ابنهإحىت ن الشيخ مغي
 جناء.زمن عن طريق أحد الس
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 قصيدته البنه مصعب من زنزانته:

 
  

معه  وكان الشيخ قد خرج على التلفاز كما أشرنا مع الشيخ اخلضري واخلالدي وحاوره حمقًقا
  :أمام اخللق عائض القرين .. يف خسةٍ ولؤم

http://www.youtube.com/watch?v=IeR٨Jz٨NWmk 
  . .وهذا بيان توضيحي ملا حصل نشر مبوقعه املعلق اآلن بعنوان : إال فتيا األسري 

  :رابط نقل عنه وهذا*

http://forum.wahati.com/index.php?showtopic=٥٨٧٩ 
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ــا أمســاه :" الرتاجــع عــن الرتاجــع  وتــأول الشــيخ يف ذلــك ملــا قــدمناه مث كتــب مــن حبســه تراجعً
أكتــب هــذه الكلمــات وأقــول بــني يــديها إنــين " :التوبــة الكاذبــة" جــاء فيــه املزعــوم والتوبــة مــن

  .."الدنيا ثالثًا وقطعت كل صلة بيين وبينها يف زنزانيت وطلقت اأكتبها وقد حفرت قرب 

  :وهذا رابط الرسالة املوجهة حملمد بن نايف كاملة*

http://majdah.maktoob.com/vb/majdah٤٦٢٧/ 
  

  لمناصرة الشيخ:الجهود المبذولة بعض 

 وقــد قصــرت األمــة كالعــادة يف نصــرة الشــيخ إال مــن جهــود يســرية ومــن ذلــك مــا يبذلــه ولــده
رمني وقد استفدنا جل ذلك منه   .مصعب حفظه اهللا ومحاه من ا

  Mosaab_nasir@ وهذا حساب مصعب*

https://twitter.com/Mosaab_nasir 

ـــ   :يقـــول فيـــه  ني أهلـــه بســـور لـــيس لـــه بـــاب عشـــرَ ســـنني#ناصـــر_الفهد ؛ أب ُضـــِرب بينـــه وب
  :سريته موجزة

http://justpaste.it/٣٥az 
  :وهذا رابط آخر لرتمجة للشيخ*

http://ahsaweb.net/vb/archive/index.php/t-٤١٠٠٩.html  

ــــذاُب  وهــــذا رابــــط لرتمجــــة أخــــرى لــــه جلامعــــة رمــــزت لنفســــها أخــــت مــــن أطــــاع اهللا أمستهــــا* مُ
هند ال ُ  ...فرد..الشيخ ناصر الفهدالشهد..يف سرية امل

http://www.twitmail.com/email/٨٤٦٣٨٦١٦١/٣٧/%D٨٥٪٩٪
D٨٪٩F%D٨٪B٠٪D٨٪A٧٪D٨٪A٨٪D٨٪٩F-
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%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٤٪D٨٧٪٩٪D٨٪AF--
%D٨١٪٩٪D٨٪٩A-%D٨٪B٣٪D٨٪٩A%D٨٪B١٪D٨٪A٩-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪٩F%D٨٧٪٩٪D٨٦٪٩٪D٨٪AF-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨١٪٩٪D٨٪B١٪D٨٪AF--

%D٨٪A٧%D٨٤٪٩٪D٨٪B٤٪D٨٪٩A%D٨٪AE-
%D٨٦٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪B٥٪D٨٪B١-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨١٪٩٪D٨٧٪٩٪D٨٪AF--- 
 :وهذه تغريدات ُمجعت من حساب مصعب*

http://twitmail.com/vWg 
http://twitmail.com/pEL 

  وقد عمل هاشتاقا لنصرته باسم # ناصر _ الفهد*

ا كما خرجت بعض املظاهرات للمطالبة باإلفراج عنه*   :منها يف بريطانيا هذه صور
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  : وهذا حساب لنصرته باسم*

 alhaeer٣٤@  حمب الشيخ ناصر الفهد 

 وهنـــــا تقريـــــر عـــــن محلـــــة نصـــــرة الشـــــيخ ناصـــــر الفهد..احلملـــــة الـــــيت هـــــزت أحنـــــاء العـــــامل*
http://www.dawntimes.com/٢٠١٢١٢١٩/when-little-

tweets-shack-the-earth-a-view-of-free_nasr_alfhd-
campaign/  

 : وهذا حساب باسم الشيخ على تويرت*

 nasseralfahad٠@ الشيخ ناصر الفهد

وثبتــه  -فــك اهللا أســره  -وهــي صــفحة تنشــر فتــاوى وفوائــد و أخبــار الشــيخ #ناصــر_الفهد 
  ..احلق على

  :وهذا حساب آخر بامسه*

 sh_Nasser_Fahad@ الشيخ ناصر الفهد

 ملواقفـه ضـد احلملـة ١٤٢٣فات كثرية..سـجني منـذ عـام وفيه :حافظ للكتب التسعة..له مؤل
   .الصليبية..كل ما أكتبه منقول من مصنفاته

 العالمــــــة الشــــــيخ ناصــــــر الفهــــــد فــــــك اهللا أســــــره وهــــــذه صــــــفحة علــــــى الفــــــيس باســــــم حمــــــيب*
https://www.facebook.com/pages/%D٨٥٪٩٪D٨٪AD%D٨٪

A٨٪D٨٨٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٤٪D٨٪٩A%D٨٪AE-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٩٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٥٪٩٪D٨٪A٩-

%D٨٦٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪B٥٪D٨٪B١-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨١٪٩٪D٨٧٪٩٪D٨٪AF-

%D٨١٪٩٪D٨٣٪٩-%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٤٪٩٪D٨٧٪٩-
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%D٨٪A٧٪D٨٪B٣٪D٨٪B١٪Dــــــو كــــــان ٨٧/٣٠٦٦٣٣٠٧٢٧٨٦٦٩٠٪٩ ول
 ليحـاكموه ويفتحـوا لـه لدى آل سعود ذرة من مصداقية فليأتوا بالشيخ علنا على اهلواء مباشرة

ال ليطرح حججه ويقيموا له من شاءوا من أهل العلم ملناظرته سـأل ن…وليخسـأ اخلاسـئون ا
  . اهللا أن يفك أسر الشيخ عاجال غري آجل وسائر األسرى أمجعني
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  ةالرتمجة احلادية عشر
  فضيلة الدكتور

  عبد الكريم اخلضر
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  الشيخ عبد الكريم الخضر ما غردت به عن

موعدنا اليوم مع عامل فقيه ال أظنـه خيفـى علـيكم فهـو علـى تـويرت وسـائر وسـائل التواصـل علـم 
  على رأسه نار ليس هو فقط بل أسرته الكرمية .

م ســــوء السياســــة  لقــــد أقــــض مضــــاجع آل ســــعود وأمثــــاهلم مــــن الظــــاملني الــــذين ســــاموا شــــعو
  م عظيم ... مباذا ؟؟ واستعبدوهم واسرتهبوهم وجاءوا بظل

بقلمه ولسانه وليس بسنانه ، فما كانت عاقبته أن قال ريب اهللا وأن قال أريد حقـوقي وحقـوق 
  أوالدي وأهل بالدي ؟ 

كانــت عاقبتــه : الفصــل مـــن عملــه مث التهديــد والوعيـــد مث االعتقــال واإلذالل .. ومــع شـــهرته 
  عامليا ووقوف جهات دولية يف صفه مازال معتقال ..
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و عينة جديدة من قادة األمة وخيارها وأفذاذها ممن ينتقيهم النظام السعودي وهم كالشامة وه
م يف غياهب السجون .   البيضاء يف الثور األسود ليزج 

  

  ترجمة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضر: 

ن إنه الشيخ الفقيـه احلقـوقي عـامل السياسـة الشـرعية األسـتاذ الـدكتور عبـد الكـرمي بـن يوسـف بـ
   .بربيدة١٣٨٤املولود سنة  .عبد الكرمي اخلضر.

  ) مشواره العلمي والمهني:١

تلقـــــى تعليمـــــه االبتـــــدائي يف الريـــــاض ودرس املرحلـــــة املتوســـــطة والثانويـــــة يف املعهـــــد العلمــــــي  
وحصـــل علــى املاجســـتري يف الفقـــه  ..هـــ١٤٠٧كليـــة الشــريعة بالقصـــيم عـــام وختـــرج مــن   بربيــدة

هــــ وكـــان عنـــوان أطروحتـــه (مفـــردات ١٤١٠عـــام   للقضـــاء بالريـــاض املقـــارن مـــن املعهـــد العـــايل
هــ ١٥/١١/١٤١٥.وحصل علـى الـدكتوراه يف كليـة الشـريعة بالريـاض يف .الشافعي يف الزكاة) 

  وكان عنوان أطروحته (األحكام الفقهية املتعلقة باملكان يف غري العبادات) .

غــديان وغــريهم كثــري وعــني حماضــراً مث تلقــى العلــم علــى ابــن بــاز وابــن عثيمــني والفــوزان وابــن 
  ..أستاذا مساعدا مث رئيسا لقسم الدراسات القرآنية بكلية املعلمني يف الرس 

هـــ فــرع القصــيم الــيت تــوىل فيهــا مناصــب عــدة ١٤١٨انتقـل للعمــل يف جامعــة امللــك ســعود عــام
  .وأشرف على كثري من األنشطة الطالبية فيها 

رك يف قسـم الثقافـة اإلسـالمية يف كليـة الرتبيـة بالريـاض مث إىل متت ترقيته إىل درجة أستاذ مشا 
  .يف الفقه املقارن يف قسم الفقه يف كلية الشريعة يف جامعة القصيم   درجة أستاذ

  أنشطتــــــــه: )٢ 

لــه الكثــري مــن املشــاركات االجتماعيــة يف الــربامج التليفزيونيــة واملقــاالت واحلــوارات الطالبيــة   *
  .هذا خال املشاركات العلمية واملؤمترات .. من الدروس العلمية واحملاضراتكما له الكثري
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قــام بتحكــيم كثــري مــن البحــوث العلميــة وحبــوث الرتقيــات األكادمييــة ، و مناقشــة الرســائل  * 
  ..العلمية كاملاجستري والدكتوراه 

ووزارة  واملروريـــة قـــام باملشـــاركة يف النـــدوات الـــيت تقيمهـــا كثـــري مـــن اجلهـــات احلكوميـــة األمنيـــة *
  الشئون اإلسالمية ووزارة العدل ووزارة الشئون االجتماعية.

ـــأليف طبـــع منهـــا الكثـــري وجلهـــا حبـــوث حمكمـــة  * ـــه إســـهامات عديـــدة يف جمـــال البحـــث والت ل
  وأكثرها يف الفقه واألحكام ختصصه الذي برز فيه .

رات يف التنميـة البشـرية كما أنه عضو يف كثري من اللجان يف جامعة القصيم وتلقـى عـدة دو  *
  وتطوير الذات وألقى عدة دورات وحماضرات يف القانون العام واخلاص.

  .قانون ونظام املرافعات الشرعية عدة دورات يف كيفية صياغة العقود يف الشريعة وال ىألق *

درس القـــانون وفقـــه املعـــامالت التجاريـــة يف جامعـــة امللـــك ســـعود كمـــا درس الفقـــه اجلنـــائي  *
  كلية الشريعة يف جامعة القصيم .  لطلبة

مارس االستشارات الشرعية والقانونية والتحكيم يف كثـري مـن القضـايا، وترافـع أمـام جهـات  * 
  وديوان املظامل (احملكمة اإلدارية).  قضائية شرعية متعددة من حماكم عامة وجزئية

  

  أسباب تضييق الدولة عليه:) ٣

هــ بسـبب جرأتـه ٤/١٢/١٤٣٢عة يف جامعـة القصـيم يف مت إبعاده عن التدريس يف كلية الشـري
هـــ ١٤٣١مت منعــه مــن الســفر أيضــا يف عــام ..وأرائــه السياســية املتوافقــة مــع األصــول الشــرعية 

  .مة اإلسالميسبب إدراج امسه ضمن أعضاء حزب األب

ه وتــوىل ١٤٣٠شـارك يف تأســيس مجعيــة احلقـوق املدنيــة والسياســية (حسـم) يف أواخــر عــام  *
  .هـ ١٤٣٣ها عام رئاست
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شارك يف صياغة وتوقيع كثري مـن بيانـات وخطابـات دعـاة العـدل و الشـورى وتطبيـق شـروط  *
  .البيعة الشرعية

ـــــــــة  * ـــــــــة رائعـــــــــة تســـــــــمى مدون -http://al :وهـــــــــذا رابطهـــــــــا  الفقـــــــــه السياســـــــــيلـــــــــه مدون
fighalsyasi.blogspot.com/٢٠١٢/١٠/blog-post.html  

  وما ذكرناه خمتصر من املعلومات املنشورة يف هذا الرابط 

https://plus.google.com/١٠٨٣٨٥٤٨٧٢٦٩٤٨٤٨٤٩٩٣٣/posts  

  

كان الشيخ قد ترأس فريق الدفاع عن عبد اهللا احلامد وأخيه عيسى احلامد عندما ُسـجنا يف  *
وقــــد كتـــب أحباثــــا شــــرعية عديــــدة خلصــــت إىل أن ..بتهمـــة التحــــريض علــــى التظــــاهر ٢٠٠٨

  املظاهرات السلمية جائزة وكذلك إضراب السجناء عن الطعام، وهو ما خيالف الرأي الرمسي.

امـــات باملشـــاركة يف تأســـيس مجعيـــة دون تـــرخيص، وتأليـــب تضـــمنت  ـــه ا الئحـــة االدعـــاء علي
ـــام النظـــام احلـــاكم بأنـــه نظـــام بوليســـي وقـــد طلـــب الشـــيخ تنحـــي القاضـــي ...الـــرأي العـــام، وا

بسـبب خــالف شخصــي ســابق بينهمــا ولكــن أعلــن القاضــي رفضــه التنحــي عــن القضــية لعــدم 
بعــة الــيت حضــرها عشـرات مــن الرجــال والنســاء رفــض وجـود مــربر وجيــه لــذلك؛ ويف اجللسـة الرا

ومــنهن زوجــة الشــيخ فــرفض اخلضــر حضــور اجللســة فــأمر القاضـــي -القاضــي حضــور النســاء 
  بإيقافه أربعة أشهر.

يونيــو موعــًدا للنطــق بــاحلكم، وقــرر فيــه إدانــة  ٢٤أعلــن القاضــي إبــراهيم احلســين يــوم االثنــني  
  العام إليه  اخلضر جبميع التهم اليت نسبها االدعاء

وحكم عليه بالسجن ثالث سنوات نافذة ومخس سنوات مـع وقـف التنفيـذ علـى أن تطبـق إذا  
ا وباملنع من السفر عشر سنوات تلي السجن. ر أيا من التهم اليت أدين     كرّ
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انتقــــدت منظمــــة العفــــو الدوليــــة قــــرار اإليقــــاف وطالبــــت بــــإطالق ســــراحه فــــورا ودون شــــروط 
أدانــت الشــبكة العربيــة ملعلومــات حقــوق اإلنســان احلكــم واعتربتــه ا .كموبإســقاط الــتهم عنــه.

ا لقائمة األحكام الصادرة حبق املشاركني يف تأسيس مجعية حسم" ا واستمرارً ا جائرً   "حكمً

  ٧٩٢٠٩=http://www.anhri.net/?p :وهذا رابط إدانة الشبكة كامال 

النظـــام الســـعودي ميثـــل عقبـــة يف وجـــه أي حتـــول دميقراطـــي يف  الشـــبكة العربيـــة أن وأوضـــحت 
أراضيه، وبينت أنه ما من حترك جاد يهدف ملمارسة احلق يف حرية التعبري أو حرية التنظـيم إال 

ا األمنية    .وتقوم السلطات مبالحقته قضائيًا أو من خالل أجهز

لضــرب مســاعيهم ومــنعهم مــن حقــوق اإلنســان  وانتقــدت الضــربات األمنيــة الشــديدة لنشــطاء
 ال يـــتم كشـــف مـــا ترتكبـــه الســـلطات الســـعودية مـــن انتهاكـــات يف حـــق مواطنيهـــا العمـــل حـــىت

وطالبــت الشــبكة العربيــة بــاإلفراج الفــوري عــن الــدكتور عبــد الكــرمي اخلضــر، وضــمان ســالمته 
ا ً   .وعدم مالحقته قانوني

ـــــيت  ـــــا وعـــــدم تقـــــديرهم للعلمـــــاء  ومـــــن إجـــــرام آل ســـــعود وخمـــــالفتهم لألنظمـــــة ال يتشـــــدقون 
   .واملصلحني طاملا اليطبلون هلم حماكمة الشيخ وهو بالقيد والكلبش

  :وهذا رابط للفيديو وهو بالقيد والكلبش أخذ اهللا له القصاص منهم 

http://www.youtube.com/watch?v=zdjO٥QZJB_I  

   

  أبحـــــــــــــــــــــاثه:) ٤

ومــن أحبــاث الــدكتور الفقيــه عبــد الكــرمي اخلضــر الــيت حــوكم وســجن بســببها وهــي أحبــاث قيمــة 
  ملن أراد أن حييا من موته أو يستيقظ من غفلته :

   :األجيال اخلانعة وعمالء السلطان*
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https://www.youtube.com/watch?v=AYhWcsFS٤GE&feat
ure=youtube_gdata_player  

  *مىت جيوز تسمية احلاكم، حاكما شرعيا ؟: 

       pic.twitter.com/p١yv٣٤c٦fc  

   :سالم"حبث "احلاكم الشرعي يف اإل* 

http://al-fighalsyasi.blogspot.com/٢٠١٢/١١/blog-
post_١٤.html?m=١  

  وله حماضرة قيمة بعنوان: املالحقة الدولية للمنتهكني من القضاة واحملققني* 

http://youtu.be/JEfsyNRgxOo  

  أسباب األزمات يف األمة ، وهل الدعاء وحده كايف لتحقيق النصر ؟* 

   :الكرمي_اخلضر آخر حماضرة للدكتور عبد 

https://www.youtube.com/watch?v=QRWq١s٠c٨dw&fea
ture=youtube_gdata_player  

  .وجممل أحباثه يف مدونته يف الفقه السياسي اليت أشرنا إليها سابقا 

  

  اعتقــــــــــــال ابنه ثامر:) ٥

ك وبعد رفض هلا لوقد عرض عليه مناصب عدة كربى إلسكاته كما أسكت كثريون غريه بذ 
ـــهل األبعـــزة العـــامل املســـلم أوذي بطـــرق خمتلفـــة حـــىت آ .ومـــن أنـــواع اإليـــذاء الـــيت .مـــر إىل اعتقال

تعرض هلا شيخنا الكرمي فك اهللا أسره اعتقال ولده وفلذة كبـده وهـو أصـغر معتقـل حقـوقي يف 
العامل إذ مل يتجاوز عند اعتقاله التاسعة عشرة وامسـه ثـامر بـن عبـد الكـرمي بـن يوسـف بـن عبـد 
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وهــو منــوذج للشــاب اإلصــالحي يف  ٢/٨/١٤١١الكــرمي بــن حممــد بــن فهــد اخلضــر مولــود يف 
   ..اململكة

هـــ وبــدأ ١٤٢٨بــدأ مشــواره يف املطالبــة باإلصــالح الســلمي وهــو يف الصــف الثــاين ثــانوي عــام 
بتوعيـــة الشـــباب وإرشـــادهم إىل املطالبـــة الســـلمية باإلصـــالح واملطالبـــة حبقـــوقهم وحقـــوق أفـــراد 

لـني وأبنـائهم بـأن يطـالبوا حبقـوقهم وبدأ بإرشاد أسـر املعتق..أسرهم بديال عن التطرف والعنف 
  بالطرق السلمية وال يصمتوا عن ذلك ألنه حق من حقوقهم 

كما شارك مـع جمموعـة مـن اإلصـالحيني يف التوقيـع علـى عـدة خطابـات أرسـلت إىل اجلهـات 
 .املختصة يف هذا الشأن

ذين يشـغلون وعادة ما يلجـأ النظـام السـعودي إىل اعتقـال أبنـاء النشـطاء السياسـيني السـيما الـ
ومـــن هـــؤالء الـــدكتور  مناصـــب رمسيـــة كخطـــوة ضـــغط علـــيهم للتخلـــي عـــن نشـــاطهم احلقـــوقي

 ”مبــارك”و” ســعيد“فهــو خــري مثــال علــى هــذا، حيــث مت اعتقــال جنليــه ” ســعد بــن زعــري“
 
وهــــذه صــــفحة للخطابــــات املطالبــــة بــــإطالق ســــراحه املوجهــــة مــــن والــــده ووالدتــــه اجلــــوهرة  * 

  /http://freethamer.wordpress.com :اهدةالقفاري املرأة الصابرة ا

هــ ١٧/٣/١٤٣١ومما ذكر فيها أنه مت اعتقال االبن ثـامر السـاعة احلاديـة عشـرة مسـاء األربعـاء
مـة إليـه ومت تفتـيش املنـزل صـباح اخلمـيس  هــ بـدون إذن تفتـيش . ١٨/٣/١٤٣١دون توجيه 

ـا ومل وقـد مكـث يف االعتقـال قرابـة الســنتني ..يوجـد فيـه مـا خيـالف اللـوائح واألنظمـة املعمـول 
مــــة يف هــــذه الســــن الصــــغرية واألجهــــزة القمعيــــة تضــــرب عــــرض احلــــائط  دون حماكمــــة ودون 

  بدراسته ومستقبله .

  ٣/١٠/٢٠١١مث من اهللا عليه بإطالق السراح بعد اجلهود احلثيثة وذلك يف يوم 

  البن ثامر ابن أبيه وقدميا قالوا :واليزال ا

  ه فما ظلماومن شابه أب      بأبه اقتدى عدي يف الكرم

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


٩٨ 
 

 
٩٨ 

فاحلمــد هللا ذريــة بعضــها مــن بعــض وهــذه األســرة الكرميــة أعجوبــة وال غــرو إذ نشــا أبناؤهــا بــني 
   .جبلني عصيني يأبيان الضيم ويرفضان الذل واخلنوع

  :هذه صفحة ثامر على تويرت*

https://twitter.com/thamaer١٤٣٣  

  :وهذه صفحة جهاد عبد الكرمي اخلضر* 

https://twitter.com/jehad٩٠٩٥  

  :وهذه صفحة الرباء اخلضر* 

https://twitter.com/Bro١٤١٥  

وهذا مقطع البنته يقني تدعو على من تسلط على والدها ... اسـتمع إليـه وابـك معهـا علـى *
   :والدها وعلى أمة أسلمت ربا أنشأ هذه األسرة 

https://www.youtube.com/watch?v=db٧٠٥j١cKgg&feature
=youtube_gdata_player  

  :زوجة الشيخ اجلوهرة القفاريوهذه صفحة األم الرؤوم بنت األجواد * 

https://twitter.com/yoyo٨٨٨٨٢٢  

   

ــرمني فمــا كــان الشــيخ يطا لــب حبقــوق لــه شخصــية إيــاكم أن تســلموا الشــيخ وأمثالــه هلــؤالء ا
  وإمنا محل هم األمة وطالب حبقوقها .انظروا هلذه الروابط غري ما سبق :

  :هذا رابط ملناشدته امللك من أجل املوقوفني* 

http://www.facebook.com/l.php?u=http٪٣A٪٢F٪٢Fwww.
youtube.com٪٢Fwatch٪٣Fv٪٣DV٢YMAQ٢ScDI٪٢٦featu

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


٩٩ 
 

 
٩٩ 

re٪٣Drelated&h=bAQDhrS٧qAQCL٠zBWoUuXa-
gL٩Tm٠cPw٧UI٥lzhztlYhP_A  

ال تلومــــــوا الســــــجان ..ســــــجانمعــــــذور أيهــــــا ال" :وهــــــذه رســــــالة اخلضــــــر إىل وزارة الداخليــــــة* 
  "أهل املسجون ولوموا 

http://twitmail.com/email/٦٠٨٣٦٨٨٣٨/٥١/%D٨٪B١٪D٨٪B٣
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٩-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٤٪D٨٪٩A%D٨٪AE-
%D٨٪B٩٪D٨٪A٨٪D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٣٪٩٪D٨٪B١

%D٨٪٩A%D٨٥٪٩-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪AE%D٨٪B٦٪D٨٪B٣٪١A-

%D٨٤٪٩٪D٨٠٪٩-%D٨٨٪٩٪D٨%B٢٪D٨٪٩A%D٨٪B١-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٪AE%D٨٤٪٩٪D٨٪٩

A%D٨٪A٩  

  وهذه رسالته يف حكم املظاهرات :*

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?٤٢٨٢٠٢-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٣٪D٨٪AF%D٨٤٪٩٪D٨٪A٩-

%D٨٨٪٩-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٨٪D٨٪٩A%D٨٦٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪A

A-%D٨٪B٩٪D٨٤٪٩٪D٨٩٪٩-%D٨٪AD%D٨٣٪٩٪D٨٥٪٩-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪B٨٪D٨٪A٧٪D٨٧٪٩٪D٨٪B١٪

D٨٪A٧٪D٨٪AA-
%D٨٨٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪B٩٪D٨٪AA%D٨٪B

٥٪D٨٪A٧٪D٨٥٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٪AA-
%D٨٤٪٩٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٤٪D٨٪٩A%D٨٪AE-
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%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪AF%D٨٣٪٩٪D٨٪AA%D٨٨٪٩٪D٨٪B
١-%D٨٪B٩٪D٨٪A٨٪D٨٪AF-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٣٪٩٪D٨٪B١٪D٨٪٩A%D٨٥٪٩-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪AE%D٨٪B٦٪D٨٪B١  

اعتقلوا وكيله أيضا األستاذ عبد العزيز الشبيلي وهذه صفحته علـى  اقتيد الشيخ للمعتقل وقد 
  https://twitter.com/a_abdulaziz٣٠٠ :تويرت

الـــتهم املوجهـــة إيل :"ملوقــع "العـــرب األحــرار"واب حصـــري وقــد قـــال الــدكتور اخلضـــر يف اســتج
مث يضـــــيف: "وزارة الداخليـــــة هـــــي الـــــيت ينبغـــــي متابعتهـــــا بتهمـــــة  .."سياســـــية وليســـــت جنائيـــــة

  اإلخالل بالطمأنينة العامة".

http://freearabs.com/index.php/politics/٦٩-stories/٥٢٣-
١٤-١٧-٠٦-٢٣-٠٤-٢٠١٣  

أشـهر مـن املماطلـة،  ٣بعد أكثـر مـن  وقد مرض والد الشيخ حفظه اهللا مرضا ألزمه الفراش و 
  يأيت الرد برفض زيارته لوالده الذي يرقد على فراش املرض.

  : أسره هذا رابطه وقد كتبت شبكة جهود للدفاع عن سجناء الرأي بيانا عن الشيخ فك اهللا 

http://gohod.net/?p=٦١٠  

  :وهذه بيانات للشبكة عنه*

http://www.anhri.net/?p=٧٦٣٢٤  

http://www.anhri.net/?p=٧٩٢٠٩  

  :عن اخلضر ىوهنا بيانات منظمات أخر *

http://www.gc٤hr.org/news/view/٣٩٨  
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   :هذه صفحة الشيخ على تويرت*

https://twitter.com/drkhdar  

  

  :وهذه صفحته على الفيس بوك* 

https://www.facebook.com/pages/%D٨٪A٣٪D٨٪AF-
%D٨٪B٩٪D٨٪A٨٪D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٣٪٩٪D٨٪B١

%D٨٪٩A%D٨٥٪٩-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪AE%D٨٪B٦٪D٨٪B١/٢٢٦٦٦١٣٤٤٠٥٠٠

٥٤  

  

ــــة حســــموأمــــا  ــــة احل مجعي ــــة والسياســــية يف الســــعودية (ختتصــــر: حســــم؛ فهــــي مجعي قــــوق املدني
) مجعيـة Saudi Civil and Political Rights Associationباإلجنليزيـة: 

. ٢٠٠٩حقوق إنسان غري حكومية سعودية أسسها أحد عشر ناشطا حقوقيا وأكادمييا عـام 
قــوق اإلنســان لعــام ــدف اجلمعيــة إىل التوعيــة حبقــوق اإلنســان مركــزة علــى اإلعــالن العــاملي حل

أصدرت احملكمة اجلزائية بالرياض حكما يف حماكمة حسـم  ٢٠١٣مارس  ٩] يف ٢.[١٩٤٨
  وِمشل حل اجلمعية ومصادرة أمالكها فورا.

  :هذا موقعها * 

http://www.acpra-hr.co/  

  :صفحتها على تويرت* 

https://twitter.com/acprahr  
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نســأل اهللا تعــاىل أن يفــك أســر الشــيخ املفضــال ونــدعو كــل مســلم غيــور أن يكــون لــه دور يف 
  نصرة الشيخ وأمثاله كل مبا يقدر عليه ولو بالدعاء .
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  الرتمجة الثانية عشرة
  فضيلة الشيخ

  املديفر وليد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما غردت به عن الشيخ وليد المديفر
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ـا جـدران الظـاملني رغبـة يف تكمـيم  اليوم مع شخصية جديدة من الشخصـيات الفـذة الـيت حو
ذه الشخصية   :أفواه الناصحني ونبدأ بإعادة تغريدات تتعلق 

  

بالشـهود والتزكيـات مـن أهـل الفضـل  #وليد_املديفر اهلاشتاق مليءسعود بن ناصر الغنام : 
  والعلم للشيخ وليد؛ فهل هذه التزكيات هي السبب يف بقائه معتقال كل هذه السنني!؟

سؤال صريح: إذا كـان الشـيخ معروفـا ومزكـى مـن قبـل كـل هـؤالء العلمـاء الفضـالء؛ فهـل قـاموا 
  بواجب نصرته املتناسب مع ما عرفوا من فضله؟! 

ــــس  مـــن خـــرية املشـــايخ علمـــا وفضـــال واحتســـابا   الشـــيخ وليد_املـــديفر ير:ــــــــــــــامي المسيطــــــــ
  .نسأل اهللا أن يعجل بفرجه ..وشجاعة يف احلق مع حكمة وروية

خملــص  وليد_املــديفر شــيخ فاضــل وخطيــب بــارع وداعيــة معــروف اض المســيميري:ـــــــــد. ري 
ٌ لوطنه وناصح له   مة بقيده!!ما أشد خسارة األ..لدينه وقائم به، ويف

ــارٌ بــاملعروف …ذا عبــادة وزهــد ..شـيٌخ فاضــل وقــور وليد_املــديفرأبــوحفص عمــر الفــارس:  أمّ
!)…ّاء عن املنكر    …اللهم فرج عنه ياكرمي ..حنيل اجلسم لكنه (كنيف ملئ علمًا

ــة العتي وليد_املــديفر فــك اهللا اســره .. ال أجــد مــن يــتكلم عــن هــذا الرجـــل  :بيــــجريحــة األمّ
وأقــول : نعــم يــا أختــاه ال يــتكلم عــن علمائنــا وأحبتنــا املعتقلــني إال القليــل  لــق اجلــمصـاحب اخل

رمني شديد ولكين سأنوب عن إخواين وأتكلم ..   ألن الكالم حسابه عند ا

وقبــل أن يــرى املتــابعون مــا خطــه بنــاين أدعــوهم لســماع مــا مسعتــه آذاين مــن االبــن الغــايل عبــد  
  :العزيز ولد الشيخ 

JDs&featu٣http://www.youtube.com/watch?v=b_TuYmQ
re=youtu.be  

م مبا سبق وما يلي من تغريدات موفقة عن الشيخ :    وأدعوهم لتكتحل عيو
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  pic.twitter.com/٦WZuCX٠٧iG  

   

  pic.twitter.com/IrJAvGduAj :وهذه أيضا 

  

  ترجمــــة للشيخ:

َحــدُِّث أبــــو خـــالد / وليــد بــن علـــي بــن عبــد  ُ ُ احملتســب امل اهللا املـــديفر القـــابع يف  الشــيُخ الفقيــه
رمني منذ مخس سنوات    ..سجون ا
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َد عام  ِ ل قـرئ / صــالح بـن عبـد املقصـود املهـداوي هـ وأمت حفظ القرآن على ال١٣٨٤وُ ُ شيــخ امل
  هــ .١٤١٢وأجيز به من الشيخ حممد عـارف األثيويب سنة ، هـ١٤١٠عـام 

  ـه:ــــايخــــــــــــــمش) ١

تتلمــذ علــى ابــن بــاز وابــن عثيمــني وابــن جــربين وابــن غــديان والزم مجاعــة مــنهم الــرباك ، وغــريه 
كـان يقـرأ عليـه قبـل االعتقـال صـحيح البخـاري وللشـيخ   ويعد من كبار طالب الرباك وآخـر مـا

وقــد ســعى جاهـــداً  ..عنــد الــرباك منزلــة عظيمــة وحمبـــه وحفــاوة بالغــة ويتشــوف ويفـــرح بأخبــاره
رمني وودوا لو سجنوه بعـدما أطلقـوا العنـان  لفكاك أسره ولكن ليس للرباك منزلة عند هؤالء ا

  لسفلة الكتاب للخوض فيه .

رج عــن الشـــيخ وليــد ليـــوم واحــد فقـــط ! ، وذلــك حلضـــور العــزاء يف أحـــد وقــد حصــل وأن أُفـــ 
ــعُ العــني نطــق اللســا، أعمامــه مْ َق دَ َ ُ َســب ه ن ، وتعانقــا طــويالً والشــيخ ففــرح الــرباك بلقائــه وملــا َزارَ
  .يبكي

    ــوده:ــــــــــجهــــــ) ٢

بــوي مــنهم وقــد حتصــل الشــيخ وليــد علــى عــدة إجــازات مــن مجاعــة مــن املســندين للحــديث الن
والشـيخ فـك اهللا أسـره حيفـظ كثـريا مـن  ..الناخيب والسوريت اهلندي وصبحي السامرائي وغـريهم

   .املتون العلمية مع الكتب احلديثية كالصحيحني وغريمها

 .وحيـد وغـريه مـرات عديـدةكان أغلب وقته منشغال بالتـدريس يف مسـجده فشـرح كتـاب الت *
  . درس أسبوعي كل أحٍد يف التفسريله  *

، بعضهم اآلن أسـاتذة يف اجلامعـات وقضـاة عليه عدٌد من طالب العلم األفاضلتتلمذ وقرأ  *
وليد_املـديفر : "الـذي قـال ٧ MAJED_WB@ الشـيخ ماجـد أبـا اخليـل ودعاة ومنهم 

مـــن أفضـــل مـــن تتلمـــذت علـــى يديه،حضـــرت عنـــده شـــرح كتـــاب التوحيـــد حباشـــية قـــرة عيـــون 
  "..املوحدين،وشرح كتاب التوحيد
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كانـت لــه كلمـات ونصــائح تذكرييـة ، ألقاهــا يف ( إذاعـة القــرآن الكـرمي ) قبــل مخسـة عشــر  * 
  عامًا .

حاضــــرات والكلمــــات يف اجلوامــــع واملســــاجد يف الريــــاض وغريهــــا . * ُ لقـــاء امل وللشــــيخ جهــــوٌد  إِ
كـــرات والتواصـــل والكتابـــة إىل صــادقة وخملصـــة ، ونشـــاط ملمـــوس ، وأثـــرٌ كبــري ، يف إنكـــار املن

ا ئاملس   .ولني بشأ

كان له دورٌ بارٌز يف تأسيس أحد مراكز ( هيئة األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر ) .وكـان  *
  .ينزل بنفسه يف بعض أماكن املنكرات ، مع ما فيها من خماطر 

  .هذا خال جهوده وأفعاله يف أعمال الرب واخلري والدعوة إىل اهللا عامة *

  ه:ـــــــــــــمؤلفـــات) ٤

 .ر التوحيد يف احلج شعا )١

 .ري املسلم األيب بتأرخيه اهلجريتذك )٢

 حتذير املسلمني من بدعة االحتفال مبولد سيد املرسلني .  )٣

 حكم األئمة األخيار يف الرافضة األشرار  )٤

  وغريها .

  اعتقالـه وتعذيبه: )٥

   ٢٦/٧/١٤٢٩وبدال من تكرمي الشيخ على أعماله النافعة العظيمة مت اعتقاله بدون جرم يف 

وقــد لقــي يف معــتقالت مملكــة اإلنســانية الكثــري مــن العنــت ومــن ذلــك دخــول الطــوارئ علــيهم 
  بالقنابل الغازية والصوتية يف سجن احلائر وهم مساجني عزل 

وقــــد حصــــلت إصــــابات بالغــــة يف املســــاجني . كمــــا أن آثــــار القيــــد ال تــــزال علــــى رجلــــه منــــذ 
لضــغط عليـــه وإكراهــه كمـــا اســـتخدموا ســنوات"، حيـــث اســتعمل املباحـــث القيــد كطريقـــة ل٥"

  معهم التسهري والتوقيف والتهديد والضغط النفسي !!
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سوم أهله سوء العذاب يف الزيارات كذب وتدليس وتأخري ورفض مع سائر الزوار بل وضرب  
  للشباب من الزائرين .

  ي وقد حاول حمبوه مناصرته بعمل هاشتاق للمطالبة بإطالق سراحه ولكن الحياة ملن تناد

  #وليد_املديفر 

   

(عشــر فوائــد وقــد مــن اهللا عليــه بكتابــة رســالة مجيلــة قيمــة وهــو يف املعتقــل هربــت طبعــا ومساهــا 
  عظام ، من مدرسة يوسف عليه السالم).

  :وهذه صورة ألوهلا

  

  

  

  

  

  ) محـــــاكمته:٦

  رمون الظاملون حماكمته بعد مخس سنوات باملسرحية املعهودة فانظر لعجائبها :وأخريا قرر ا
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كان قد انتزعت منه إقرارات حتت اإلكـراه والتعـذيب وخمالفـة الشـرع والنظـام، فطعـن فيهـا فلـم 
فأجابـه:  "هل لديك البينـة علـى اإلكـراه؟!".ويف سؤال غريب وتعجيزي؛ قال القاضي: ..يقبل

وإذا كانــت احلقـــوق ..مخــس ســنوات ســـجن فمــاذا تســمي ذلـــك ؟! بعـــد إذا كانــت حمــاكميت"
  "تنتهك يف جملس القضاء فكيف هي عند املباحث !!

ففي أثناء اجللسة طلب فك قيـده كمـا هـو صـريح النظـام مـراراً فلـم يسـتجيبوا !!والعجيـب أن  
هتار القاضي طلب من جندي املباحـث فـك القيـد؛ فخـرج اجلنـدي مـن القاعـة ومل يعـد يف اسـت

  صريح بالقاضي واحملكمة !!

  

أحضــر الشــيخ للقاضــي هــذه القصاصــة، وقــال لــه أي اســتهتار هــذا !! ففــي اإلعــالم  -
   ....تقولون أنكم تنهون احملاكمة خالل أسبوعني فقط، وأما الواقع فأمره خمالف متاماً 

 pic.twitter.com/xJOV٤xUjhU  
  

  
  طالت حماكمته فبني كل جلسة وجلسة شهران فأكثر !! حىت وصلت شهورا .

ـم  - بعد اجللسة طلب ولده خالد فك قيده ليتوضأ ويصلي فرفضـوا ذلـك !! فتوضـأ وصـلى 
" ويف رجليه "القيد"   !! فسحقًا حلقوق اإلنسان املزعومة .. الظهر "مكلبشًا

كانــت معنوياتــه عاليــة جــداً، ســعيدا مــع مضــايقتهم لــه، مبتســما مؤانســا إلخوانــه، كــربَّ فرحــًا  
  حني حكم باإلفراج عن أحد ممن معه ..
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كــان املــدعي العــام حــاداً يف ألفاظــه مســتميتًا يف جترميــه بــال بينــة؛ وهكــذا هــو دائمــا مــع كــل   -
مــه املعتقلــني وقــد ط ــرم صــراحة يف احملــامي حــني حاججــه ووصــل بــه احلــال أن ا عــن املــدعي ا
  بالعمالة لقطر !!

أشـــــهر مـــــن احملاكمـــــة أمـــــر القاضـــــي بـــــاإلفراج عنـــــه لضـــــعف الـــــتهم وذلـــــك بتـــــاريخ  ٧بعـــــد  -
أيـام  ١٠ملـدة  ٢٠١٣غسـطس أ ٦ا بتـاريخ . أفـرج عنـه إفراجـا مؤقتـ.ومل ينفذ  ١٤٣٤/٧/٢٤

  مث أعيد للسجن.

   

    :تفدنا كثريا مما ذكر من تغريدات ولده املبارك وهذه صفحتهوقد اس

    kmdifer@  خالد بن وليد املديفر  -

   ben_alwaled@  ويوجد حساب آخر بامسه هذا هو  -

   wwss_١٢٣@الشيخ وليد املديفرحساب الشيخ املهتم ببث أخباره فهذا هو  -

م   :وأما األسرة املباركة الطيبة فهذه صفحا

ياحممـــد_بن_نايف أريـــد أيب ،  "تقـــول فيـــه :  jood٢٠٠٢@  ديفر جـــود وليـــد املـــ -
 ."أريد أيب ، أريد أيب أخرجوه أو اسجنونا معه

ابنة أفضل أب ! ولكن سـرق مـين ومل "تقول فيه :  joudhwوهلا حساب آخر @ -
 "يعد ( احلاير ) ...بالد االعتقاالت

 "يـــــه :يقـــــول ف  abo_dganh٩٩وهـــــذا حســـــاب ولـــــده عبـــــد الـــــرمحن املـــــديفر @ -
 ".يفر، أمتىن أن أرى أيب حرا طليقاالرمحن وليد املد أخوكم عبد

 وهذه صفحة املرأة الصابرة احملتسبة حرمه املصنون أم خالد املديفر -

@hwa٣١١١١١    
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وأخــريا نســأل اهللا تعــاىل أن يفــك أســر الشــيخ املظلــوم وهــو مثــال حــي ملــن حكــم بــراءة والزال 
  حتت نري السجان .

يـزال  قال دون حماكمة مث حماكمـة هزليـة مل تسـتطع إدانتـه ولـو بالكـذب مث المخس سنوات اعت
  ..سجينا 

نصــرته أن ينصـــره ولــو بـــدعوة الشــيخ املفضــال وليـــد املــديفر ينتظـــر مــن كـــل مســلم قــادر علـــى 
والزال ينتظر من أهله وحمبيه _ وقد فعلوا كثـريا _ أن يفعلـوا أكثـر ومـن ذلـك صـفحة ..صاحلة

  ا .على الفيس أو موقع

وأنــا أنتظـــر مـــنهم ترمجـــة بـــبعض تفاصـــيل حياتــه يف دراســـته وحالتـــه االجتماعيـــة وروابـــط خلطبـــه 
  .ومقاالته لكي أستكمل صفحته مبوقعي 
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  موسى القـــــــــــــــــــــــــرني الشيخ ملحقـــــات
  

  

ین الرشودي والبصراوي)  ھ ھو واثن وون فی ان ین اعتقل فجر الیوم الذي ك
راءات  ام اإلج ق نظ ا بتطبی البون فیھ الم، یط وان المظ ى دی ذكرة إل دیم م تق
العنف، من من  ین ب وفین المتھم الجزائیة، على أكثر من خمسین من الموق

م ات  وكلھ ي معلوم ق ف ا التحقی ون فیھ اؤه، ویطلب اؤه وأقرب م أولی أو وكلھ
ا وزارة  اول بھ تباقیة تح ربة اس جنھم ض ي، فس ذیب منھج ن تع واترت ع ت
ة  ق األنظم وق اإلنسان، وتطبی ف حق الداخلیة ضرب كل من ینادي بفتح مل

ا ال ة، ألنھ درتھا الدول ي أص ة الت العنف،  العدلی ین ب ة للمتھم د محاكم تری
ور  ات بحض امین وعدس ھ المح ي أرض ھود هللا ف ام ش امین، وأم المح

دیھا ذیب  -إذن-التصویر واإلعالم الحر، ول ھ من تع ى إخفائ ا تحرص عل م
الل  ى اإلخ ي إل تھم تفض وق الم ات لحق ى انتھاك رار عل ق، أو إص أو تلفی

  بشرطي البیعة على الكتاب والسنة:العدل والشورى.
   

ول  ة تق ك أن وزارة الداخلی ى ذل ال ومعن العنف ب ون ب ام: المتھم رأي الع لل
حقوق، فال ینبغي ألحد أن یطالب بالضوابط العدلیة ألي متھم منھم ، ال في 
ف  فات التوقی ي مواص ق، وال ف ي التحقی یش وال ف ي التفت بض وال ف الق
واترت عن  ي ت والسجن، وال أن ینبس ببنت شفة، لیشیر إلى المعلومات الت

   .لسجونتعذیب منھجي في دور التوقیف وا
  

ة -ومعنى ذلك أن ید وزارة الداخلیة طویلة وسلطتھا مطلقة والسلطة المطلق
ة دة مطلق ا إذن ال -مفس اء  وأنھ ذیب أخط ن حوادث تع ا انكشف م ر م تعتب

ي تجاوز ا ستستمر ف ررة، وأنھ  فردیة، تحاول تجنبھا، بل خطة منھجیة مق
ی بض والتفت ي الق ة، ف درتھا الدول ي أص ة، الت وابط العدلی ا، الض ش مع

وب، وال  ائي مكت ر قض ن دون أم وت م ام البی ي اقتح ا ف تمر جنودھ وسیس
ون  ا مخول ى أن موظفیھ اس إل ئن الن ب قضائي عدل وال حسیب، یطم رقی
ر  ون محض یش ویكتب بض والتفت ون الق أنھم یزاول بض، وب التفتیش والق ب
ة  یھم مراقب ام، وأن عل زمین النظ وت، ملت ون البی بوطات، ویقتحم المض

ا ال قضائیة، ت ك أنھ ى ذل تھم. ومعن ق ال اوز وتلفی دم التج دل، وع من الع ض
ترید أن تطمئن الناس إلى أن من أخل بضوابط العدل واإلنصاف، عرضة 
للمساءلة العلنیة، أمام دیوان المظالم أو غیره. لكي ال تزاول جھات القبض 
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ام  بوطات، واقتح ر المض ة محاض بض وكتاب یش والق ال التفت أعم
ق يواال البیوت،والتحقی ین وظیفت ل ب ن دون فص ا، م اء مع بض  دع الق

    .والتحقیق ومن دون رقابة ومحاسبة وضمانات قضائیة
  

ھ، أو  ب بحقوق ومعنى ذلك أنھا ال ترید رقابة قضائیة ، تحمي كل من یطال
وكیل أو محام، یطالب بحقوق موكلھ، أو بحقوق الناس التي قررھا النظام، 

ا  ة جزاف تھم الجنائی ھ ال ازة المخدرات أو وستكیل ل اء السالح، وحی ، كاقتن
تھم  ي ، وال وق األمن اوز الط ة تج اب، ومحاول م اإلرھ تعمالھا، ودع اس
المعروف والنھي  ر ب ة األم اب ھیئ ي ثی األخالقیة،عبر الفاسدین المندسین ف
ات  جون الجنای ي س تقلھم ف رطة، وتع درات والش ر وإدارة المخ ن المنك ع

للجنایات والمخدرات!!. إن غیاب  والمخدرات وتوقیف الشرطة المخصص
ل  ا یجع المساءلة والمراقبة والمحاسبة، القضائیة خصوصا والشعبیة عموم
ل  ا تفع أي سلطة مطلقة تتصور أنھا ھي الشریعة والقانون، ال تسأل عن م

  .وھم یسألون
   

إن الداخلیة عندما تجمع بین القبض والتحقیق واالدعاء؛ إنما تمارس سلطة 
بض مزدوجة، ال تض من فیھا العدالة، وكونھا السلطتین :سلطة التفتیش والق

وضبط الموجودات، وسلطة التحقیق واالدعاء، بیدیھا أو بإشرافھا ، فضال 
ا، و ب القضاة لھ ات السیاسیة، مدخل العن طواعیة أغل ي المحاكم سیما ف

اد  داخل اعتم من مداخل تلفیق التھم، من أجل تبریر القبض، ومدخل من م
ي اعترافات  ذا یسھم ف ار . وھ اإلكراه، الناتجة عن سلب اإلرادة أو االختی

رأي  ام ال ھا، أم وزارة نفس ر بمصداقیة ال ة یض ي النھای ة، وف اك العدال انتھ
ام،  رأي الع ام ال ھ أم معتھ وكرامت ر بس اء ویض ة القض ل بنزاھ ام، ویخ الع
ین والضعفاء والمھمشین، من  ذ المتھم ذي یعی ویضعف من كونھ المالذ ال

  .األقویاء ونزعات الھوى بطش

**********  
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    إصدار بيان من منظمة العفو الدولية حول األحكام الجائرة
٢٤ November ٢٠١١  

  
لـــــة علـــــى إصـــــالحيني يشـــــكل تطـــــوراً مقلقـــــاً    اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية: إصـــــدار أحكـــــام مطوَّ

رى نة أخــســ ١٥ســنة واملنـع مــن الســفر ملـدة  ١٥حكـم علــى سـليمان الرشــودي بالســجن ملـدة 
  Private© بعد إطالق سراحه.

مــن املعــروف أنَّ للســلطات الســعودية ســجالً يف معاقبــة األشــخاص الــذين يــدعون إىل التغيــري 
. ديداً أمنيًا م يشكلون    السياسي السلمي واحرتام حقوق اإلنسان ليس إال، وتصفهم بأ

  
ـــوثر، القـــائم بأعمـــال مـــدير برنـــامج الشـــرق األوســـط ومشـــال أ* ـــافيليـــب ل  ,Wed فريقي

٢٣/١١/٢٠١١  

رجـــالً،  ١٦قالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة اليـــوم إن صـــدور أحكـــام بالســـجن ملـــدد طويلـــة علـــى 
بينهم دعاة إصـالح بـارزون، كـانوا قـد حـاولوا إنشـاء مجعيـة حلقـوق اإلنسـان يف اململكـة العربيـة 

  السعودية، يعترب تطوراً مثرياً للقلق.

ا احملكمة اجلنائيـة املتخصصـة يف الريـاض يـوم وذكرت األنباء أن األحكام بالسجن ا ليت أصدر
وقـــد أُديـــن أولئـــك املعتقلـــون بـــتهم، بينهـــا تشـــكيل  تراوحـــت بـــني مخـــس ســـنني وثـــالثالثالثـــاء 

منظمــة ســرية وحماولــة االســتيالء علــى الســلطة والتحــريض ضــد امللــك ومتويــل اإلرهــاب وغســل 
  األموال.

نامج الشـرق األوسـط ومشـال أفريقيـا يف منظمـة العفـو وقال فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير بر 
الدوليـة، إنـه "يف الوقـت الـذي يبــدو فيـه أن بعـض هـذه الـتهم خطــري للغايـة، فـإن مـن املعــروف 
أنَّ للســــلطات الســــعودية ســــجالً يف معاقبــــة األشــــخاص الــــذين يــــدعون إىل التغيــــري السياســــي 

م . الســــــلمي واحـــــــرتام حقـــــــوق اإلنســـــــان لـــــــيس إال، وتصــــــفهم بـــــــأ ديـــــــداً أمنيـــــــًا   يشـــــــكلون 
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وأضاف لوثر يقول: "نظراً ألن إجراءات احملاكمة يف هذه القضية كانت جائرة بشكل صـارخ، 
امــات املوجَّهــة إىل أولئــك الرجــال تتصــل مبمارســتهم الســلمية حلقهــم يف حريــة  وأن العديــد اال

  كومني، على التعبري واالشرتاك يف اجلمعيات، فإن من املرجح أن يكون بعض هؤالء احمل

قـــد اُحتجـــزوا يف  –بيـــنهم نشـــطاء وحمـــامون وأكـــادمييون  -وكـــان تســـعة مـــن هـــؤالء املســـجونني
  نشاء مجعية حلقوق اإلنسان وتوزيع، إثر عقد اجتماع ملناقشة موضوع إ٢٠٠٧فرباير/شباط 

  .عريضة تدعو إىل اإلصالح السياسي

ــــه مت اعتقــــاهلم بســــبب ــــة إن ــــت وزارة الداخلي ــــك الوقــــت قال ــــامهم جبمــــع أمــــوال لــــدعم  يف ذل قي
. مة نفوها متامًا وقال الدكتور سعود اهلامشي إنـه مت احتجـاز سـبعة آخـرين يف .اإلرهاب، وهي 

م املزعومة ببعض دعاة اإلصالح وقـد احتُجـز العديـد مـنهم لفـرتات .وقت الحق بسبب صال
عـم اثنـان مـنهم، طويلة يف احلبس االنفـرادي ومبعـزل عـن العـامل اخلـارجي يف بعـض األوقـات. وز 

مـــــا أُرغمــــا علـــــى اإلدالء  مـــــا تعرضــــا للتعــــذيب يف احلجـــــز، وقــــال أحــــدمها إ علــــى األقــــل، إ
ة.   "باعرتافات" نتيجة لذلك. ومثة بواعث قلق مـن أن يكـون آخـرون قـد تعرضـوا ملعاملـة مشـا

جهــت الــتهم إىل الرجــال الســتة عشــر مجيعــًا يف أغســطس/آب  ، أي بعــد مــرور حنــو ٢٠١٠ووُ
  نوات ونصف على اعتقال جمموعة التسعة.ثالث س

م مــن احلصــول علــى تفاصــيل الــتهم املوجهــة إلــيهم طــوال عــدة  وُحــرم حمــامو املعتقلــني وعــائال
م وبعــض .أشـهر، وُحرمـوا مــن العديـد مـن إجــراءات احملكمـة. بيـد أنــه ُمسـح لـبعض أفــراد عـائال

  .ليلـــــــــة األخـــــــــريةوســـــــــائل اإلعـــــــــالم احلكوميـــــــــة حبضـــــــــور جلســـــــــات احملكمـــــــــة يف األشـــــــــهر الق
وصدرت قرارات مبنع أربعـة عشـر سـجينًا مـنهم مـن السـفر بعـد إكمـال مـدد أحكـامهم، بينمـا 

  .تقرر ترحيل شخص ميين وآخر سوري بعد إطالق سراحهما

ومـن املقــرر، أن يتســلم هــؤالء قــرارات إدانــة خطيــة يف األســبوع القــادم أو األســبوع الــذي يليــه. 
لتقـدمي اسـتئناف. وحـىت ذلـك احلـني، سـيتم اإلفـراج عـن  يومـاً  ٣٠وبعد ذلـك سـيكون أمـامهم 

  تسعة منهم بكفالة، بينما يظل ستة منهم قيد االحتجاز.
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وذُكر أن أحدهم، وهو عبد اهللا الرفاعي، الذي كـان طليـق السـراح بكفالـة، احتُجـز يـوم أمـس 
عرف مكان احتجازه ُ     .ألنه ضحك يف احملكمة. وال ي

  

  :امـــــــــــاألحك

  :٢٠٠٧ن التسعة الذين قُبض عليهم يف فرباير/شباط املتهمو 

ســنة أخــرى بعــد  ٣٠ســنة واملنــع مــن الســفر ملــدة  ٣٠الــدكتور مســعود اهلــامشي: الســجن ملــدة 
ــــون لایر ( حــــوايل  ٢إطــــالق ســــراحه وفــــرض غرامــــة قيمتهــــا    دوالر أمريكــــي). ٥٣٤،٠٠٠ملي

سنة أخرى بعـد إطـالق  ٢٠دة سنة، واملنع من السفر مل ٢٢العزيز اخلرجيي: السجن ملدة  عبد
  دوالر أمريكــــــــــــي). ٢٦٧،٠٠٠ســـــــــــراحه وفـــــــــــرض غرامـــــــــــة قيمتهـــــــــــا مليـــــــــــون لایر ( حـــــــــــوايل 

ســـنة أخـــرى بعـــد إطـــالق  ٢٠ســـنة واملنـــع مـــن الســـفر ملـــدة  ٢٠موســـى القـــرين: الســـجن ملـــدة 
  سراحه.

سـنة أخـرى بعـد  ١٥سـنة واملنـع مـن السـفر ملـدة  ١٥السجن ملـدة الدكتور سليمان الرشودي: 
  سراحه. إطالق

سنة أخـرى بعـد  ٢٠سنة واملنع من السفر ملدة  ٢٠السجن ملدة  ان:ــــــــــــــن خـــــــــــرمحـــــــــــال دــــــــــــــعب
  إطالق سراحه.

ــــعص ــــام بصــــــــــــــــــــــــــــــ وات ســـن ١٠ســـنوات واملنـــع مـــن الســـفر ملـــدة  ١٠الســـجن ملـــدة  راوي:ـــــــــــــــــــــــ
   أخرى بعد إطالق سراحه.

سنوات أخرى  ١٠سنوات واملنع من السفر ملدة  ١٠السجن ملدة  ريف:ـــــــــــــــدين الشــــــسيف ال
  بعد إطالق سراحه.
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ـــفه ـــد القــــــــــ ســنوات أخــرى  ١٠ســنوات واملنــع مــن الســفر ملــدة  ١٠الســجن ملــدة  رشي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إطالق سراحه.بعد 

سنوات أخـرى بعـد  ١٠سنوات واملنع من السفر ملدة  ١٠السجن ملدة  الرمحن الشمريي: عبد
  إطالق سراحه.

  

  رون:ـــــــــــــــــــــعة اآلخـــــــــــالسب

سـنة أخـرى بعـد إطـالق  ٢٥سـنة، واملنـع مـن السـفر ملـدة  ٢٥السـجن ملـدة  ري:ــــــــــــد العمْ ـــــــولي
  سراحه.

ســـنة وترحيلـــه إىل ســـوريا بعــــد  ١٥الســـجن ملـــدة  ( حيمـــل جنســـية ســـورية) :هللا الرفـــاعيعبـــد ا
  إطالق سراحه.

سنوات أخـرى بعـد إطـالق  ١٠سنوات واملنع من السفر ملدة  ١٠معتصم خمتار: السجن ملدة 
  سراحه.

ـــايشـــــــــــردة ا نوات أخــرى بعــد الســجن ملــدة مثــاين ســنوات واملنــع مــن الســفر ملــدة مثــاين ســ ي:ـــ
  إطالق سراحه.

ـــخال الســجن ملــدة مثــاين ســنوات واملنــع مــن الســفر ملــدة مثــاين ســنوات أخــرى بعــد  د العباســي:ـ
  إطالق سراحه.

الســـجن ملـــدة مخـــس ســـنوات والرتحيـــل إىل الـــيمن بعـــد (حيمـــل جنســـية مينية) :احل الراشـــديصـــ
  إطالق سراحه.
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) جمموعــة مــن ]٢][١إصــالحيو جــدة (أو خليــة االســرتاحة كمــا يســميهم اإلعــالم الســعودي[
ا[ ١٦ ً ا إصـالحي ً ا سياسـي ] ٣مـنهم[ ٩] غـالبهم سـعوديون اعتقلـت املباحـث السـعودية ٣ناشـًط
مــوا بتمويــل أعمــال عنــف يف العــراق[ ٢٠٠٧فربايــر  ٢يف  ] والتخطــيط ٤يف مدينــة جــدة مث ا

م كانت لتأسيس ٥لتأسيس حزب سياسي،[ ] لكن منظمة العفو الدولية ذكرت أن اجتماعا
  ]٣إنسان ولصياغة عريضة تدعو لإلصالح السياسي.[ مجعية حقوق

ـــا  ٢٠٠٧نــوفمرب  ٢٨يف  أصــدر فريــق العمــل املعـــين باالعتقــال التعســفي يف األمــم املتحــدة بينً
اعتقــل املــدون  ٢٠٠٧ديســمرب  ١٠] ويف ٦.[٢٠٠٧لصــاحل التســعة الــذين اعتقلــوا يف فربايــر 

مة متويل الع موعة  ] وأفرج عنه بعد أربعة أشهر دون ٧نف[فؤاد الفرحان بعد أن نفى عن ا
مــة.[ موعــة[ ٢٠١٠فربايـــر  ٣] ويف ٨توجيــه  ] مث أطلـــق ســراح القاضـــي ٩بــدأت حماكمـــة ا

 ٣٥وبعـــد  ٢٠١١نـــوفمرب  ٢٢] ويف ١٠.[٢٠١١يوليـــو  ٢٣الســـابق ســـليمان الرشـــودي يف 
نة ســ ٢٢٨جلســة حكمــت احملكمــة اجلزائيــة املختصصــة بــإدانتم مجيعــا وســجنهم مبــا جمموعــه 

ومنع السعوديني منهم من السفر بعد انتهاء مدة السجن بـنفس املـدة وترحيـل غـري السـعوديني 
  ]١بعد انتهائها.[

  ):عدل(أفراد المجموعة

  .سعود خمتار اهلامشي

  .عبد العزيز اخلرجيي

  .موسى القرين

  .سليمان الرشودي

  .عبد الرمحن خان
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  .عصام بصراوي

  .علي خصيف القرين

  .سيف الدين الشريف

  .فهد القرشي

  .عبد الرمحن الشمريي

  .وليد العمري

  .عبد اهللا الرفاعي

  .معتصم خمتار

ايشي   .ردة ا

  .خالد العباسي

  .صاحل الراشدي

  

**********  

   

  قصيدة (السجين الحر) للشيخ الدكتور موسى القرني

  
  

  صرباً أخي فالسجن ليس بعار إن السجون صوامع األبرار

  ن أرادوا ذلة األحرارما أدخلوك ألجل جرم جئته لك

  فاثبت فإنك لست أول داخل واصرب فهذي سنة األقدار

  ليس املقيد من ثوى زنزانة إن السجني مقيد األفكار
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  يا صاح ال حتزن فليس السجن أن تبقى رهني ثالثة أمتار

  كال وال تيأس فليس السجن أن ترمى وراء الشبك واألسوار

  رت على األقطارإن يسجنوا جسداً فروحك حرة ورؤاك قد دا

  وغراسكم يف كل أرض قد منا وغدا قذى يف أعني األشرار

  ما ضر نور الشمس كهف مظلم ما مسجد التقوى كبيت ضرار

  كم من طليق راسف يف قيده ومقيد من كل قيد عار

  كم من طليق ال يطيق حتركا ومقيد يف كل أرض سار

  كم من طليق قيده يف ذله ومن اخلنوع عليه ألف جدار

  ن حبس الفكر عن إنتاجه حىت يكون العقل عقل محارالسج

  والسجن حبس النفس عن آماهلا حىت تنافق للورى وتداري

  بالطول يف األعمار ءتعي إال الدعا والسجن أن تربو على أن ال

   مساءً  ٠٥:٠٣ ، الساعة  ٢٠١١مایو،  ٢٥ 

  

********* 
  

  

  :العزيز اللقاء العاصف الذي جمع بين موسى القرني ونايف بن عبد
  .جملس كبري .. مسئول كبري جبواره مسئول كبري آخر حتت إمرته

  والن حمتقنان ..ئاملس اعليّ : فأدخلوه وسلم عليهما، بد قيل : أدخلوا موسى القرين
رغب يف تلطيف األجواء فقال عنـدما وصـلتين دعوتـك أبلغـت أبنـائي، فقـال الصـغار مـنهم :  
  جن!تذهب فإنه ال يوجد لديه إال الس ال

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


١٢١ 
 

 
١٢١ 

ً جــزيالً علــى أرائــك اإلصــالحية،  وقــال الكبــار مــنهم لعلــه اســتدعاك ألجــل أن يعطيــك عطــاء
  تبسم املسئول ابتسامة باهتة وقال : صغارك أذكياء!

  مث استطرد املسئول قائالً مل أستدعك ألجل النقاش ولدي رسالة واضحة ؛
  ...ال ترسل إىل امللك أي خطاب -
  ..تيةتغلق ديوانيتك املسماة بالسب -
اور -   .تصلي يف املسجد ا
  .تتفرغ لعمل احملاماة -
  عالقة لك بالشأن العام فنحن أعلم! وكل واشرب ومن وال -

  من أنت حىت تستقبل الوفود يف بيتك!؟
أنـت متلــون ..  مث إننـا مل نعـرف لـك توجهــًا فمـرة توقـع بيانــات مـع إسـالميني ومـرة مــع ليربالـني

استضافتك حلارث الضاري وبرهان الدين رباين، ووفـد محـاس، هل كنت تريد أن حترج الدولة ب
  ....وجنم الدين أربكان، وراشد الغنوشي، وغريهم

  هل أنت دولة داخل الدولة؟
  واسرتسل املسئول يف كيل التهم غاضبا ..!!

انتظــره (الوالــد) حــىت فــرغ، مث قــال : إنــين أخاطــب امللــك مبوجــب النظــام األساســي للحكــم،  
يوجـــد مــن منعـــين وإذا أردت منعـــي فـــأعطين  اصـــة أستضـــيف فيــه مـــن أريـــد والوبيــيت ملكيـــة خ

ـــاور فـــال بـــأس  خطابـــًا أبـــرزه ملـــن يطـــرق بـــايب بـــأنين ممنـــوع بـــأمركم، وأمـــا صـــاليت يف املســـجد ا
ســـأمتثل مـــا اســـتطعت ذلـــك .. وأمـــا األكـــل والشـــرب فهـــذه معيشـــة البهـــائم مل ولـــن أرتضـــيها 

ء أصــدقائي وطــاليب وأنــا ممــن يعــرف قــدر الرجــال وديــين لنفســي .. وأمــا اســتقبال الوفــود فهــؤال
يـأمرين أن أنــزل الرجـال منــازهلم، وأمــا التوقيـع علــى بيانـات األطيــاف املختلفــة فأنـا طالــب علــم 

    وأعرف الرجال باحلق ال احلق بالرجال
كمــا أن احلكمــة ضــالة املــؤمن يأخــذها أيــن وجــدها، بغــض النظــر عــن األشــخاص، وأمــا أنــين 

ـــة داخـــل ـــا عنـــدي مثـــل أكـــل امليتـــة بعـــدما  دول ـــة فهـــذا شـــرف ال أدعيـــه، وأمـــا احملامـــاة فإ دول
هـ من اجلامعة بأمر ملكـي دومنـا ذنـب، ومنعتمـوين ١٤١٦أحلتموين إىل التقاعد املبكر يف عام 
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م يومًا وقد ناهز  رزقي ومعيشيت، وأنا يف ذلك صابر حمتسب، من السفر وضيقتم علي مل أتظّل
  قف على باب مسئول لرد مظلميت فال متّن علي!عمري نصف قرن، مل أ

ــة فهــذه رخصــة احملامــاة أضــعها علــى مكتبــك ألن رزقــي بيــد اهللا ال  وإن كــان يف هــذا األمــر منّ
  بيدك ..

  موسى اتق اهللا! تدخل املسئول اآلخر قائالً يا
ذه النصيحة فقلها له!! ِعمَ باهللا، ولكن صاحبك أوىل    قال له ن

  ..فأجلم ساكتاً 
ومركـب واحـد يلـزم النصـح بـني مجيـع تطرد (الوالـد) بـأن الـدين النصـيحة، وإننـا يف سـفينة مث اس

  فرادها ملنع غرقها وحتطمها ...أ
  أطرق املسئول الكبري برأسه مث رفعه وقال ال مزيد على رساليت لك وإن مل متتثل ستسجن!

ن فعلــَت فــاعلم أنــك ئولــلــن تضــرين بشــيء مل يقــدره اهللا، رد قــائالً : إن ممــا أديــن اهللا بــه أنــك 
  عليك! أقوم يف جوف الليل وصغاري لندعوظامل، وس

مث إن قولــك هــذا هلــو سياســة فرعونيــة مذمومــة {مــا أريكــم إال مــا أرى ومــا أهــديكم إال ســبيل 
  الرشاد}!

ضاق املكتب الفسيح بنقاشهما، مث خرج الوالد تاركـًا رخصـة احملامـاة علـى مكتـب املسـئول .. 
من هذه املقابلة .. يقول مل أشعر بنفسي إال وأنا أسـتوقف سـيارة يف الشـارع يعتصر قلبه األمل 

تعيــدين إىل ســكين .. تاركــًا ســيارة املراســم الــيت قــدمت يب .. حلــق يب ضــابط كبــري كــي يعيــدين 
  حتبون الناصحني ..} إىل أن وصلت إىل سكين كنت أردد {ولكن ال فرفضت .. 

  
عتقــال .. أصــبح مــن بعــدها متابعــًا مــن قبــل املباحــث ت هــذه املقابلــة بدايــة إرهاصــات االكانــ

بطريقة فجة .. كان السجن يرتاقص لـه عنـد كـل زاويـة .. أصـبحت االسـتدعاءات شـبه يوميـة 
..خروجه للمسجد مراقبًا .. يف حله وسفره ..مضى شهرين مـن املقابلـة  .. أصبح البيت مراقبًا

  ..مث نّفذ الوعيد ..!
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دات األســتاذ حممـد القـرين .. ابــن األكـادميي اإلصـالحي املعتقــل هـذه القصـة منقولــة مـن تغريـ 

  .حاليًا موسى القرين
  

**********  

  لسيرة الذاتية للشيخ الدكتور موسى القرني:ا
  هــ مبنطقـة جـازان مدينـة بـيش١٣٧٤ن مواليـد عـام ، مـالسم: موسى بن حممد بن حيىي القـرينا

  .من البنات ٦من األبناء و  ٦متزوج وله 

ــدد عبــد اهللا بــن والــده  الشــيخ حممــد بــن حيــىي القــرين مــن الطبقــة األوىل مــن تالميــذ الشــيخ ا
عامــًا إىل درجـة قاضــي متييـز واســتقال مـن القضــاء  ٤٢حممـد القرعــاوي وعمـل يف القضــاء ملـدة 

  هللا.يس جملـــــس القضـــــاء األعلـــــى رمحـــــه ابعـــــد وفـــــاة الشـــــيخ عبـــــد اهللا بـــــن حممـــــد بـــــن محيـــــد رئـــــ
الثانوية يف معهد صامطة العلمي وترىب يف حماضـن الـدعوة السـلفية الـيت درس املرحلة املتوسطة و 

ومـن شـيوخه الـذين تتلمـذ علـيهم  دد الشيخ عبـد اهللا القرعـاوي.أسسها يف اجلنوب الداعية ا
يف معهـــد صــــامطة الشــــيخ حممــــد بــــن أمحــــد احلكمـــي شــــقيق الشــــيخ اإلمــــام حــــافظ بــــن أمحــــد 

  بن حيىي النجمي والشيخ زيد بن هادي املدخلي. احلكمي رمحهما اهللا تعاىل والشيخ أمحد
  

ودرس املرحلـــة اجلامعيـــة يف كليــــة الشـــريعة بالريــــاض الـــيت كانــــت حينـــذاك تتبــــع الرئاســـة العامــــة 
ومـن شــيوخه  ن سـعود اإلسـالمية.للكليـات واملعاهـد العلميـة قبـل إنشــاء جامعـة اإلمـام حممـد بــ

بــن مهــدي آل فــاحل رمحــه اهللا والشــيخ حممــد يف الكليــة الشــيخ عبــد الــرمحن الــرباك والشــيخ فــاحل 
حممد أبـو والشيخ  العزيز الراجحي والشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهللا العجالن والشيخ عبد

اهللا بـن محيــد و  ومــن زمالئـه يف املرحلـة اجلامعيــة الشـيخ أمحـد بــن عبـد .الفـتح البيـانوين وغـريهم
  لعمر.الشيخ ناصر بن عبد الكرمي العقل والشيخ ناصر ا
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وأثناء دراسته يف معهد صامطة ويف كلية الشريعة بالرياض تعرف على دعوة اإلخـوان املسـلمني 
ـدد الشـيخ حسـن البنـا رمحـه اهللا واملفكـر الشـهيد إن شـاء اهللا  وقرأ كتبهم وتـأثر بفكـر اإلمـام ا

  د قطب رمحه اهللا.سي
  

لعزيـــز فـــرع مكـــة قبـــل إنشـــاء ودرس املاجســـتري يف قســـم الدراســـات العليـــا جبامعـــة امللـــك عبـــد ا
  .بة الفقه وأصوله ختصص أصول الفقهجامعة أم القرى يف شع

ومــن شــيوخه الــذين درس علــيهم وتعــرف إلــيهم ومســع مــنهم يف هــذه الفــرتة الشــيخ حممــد أمــني 
املصري رمحه اهللا والشيخ حممد الغزايل رمحه اهللا والشيخ حممـد قطـب والشـيخ عبـد الوهـاب أبـو 

كبار العلماء حـاالً والشـيخ حممـد العروسـي عضـو هيئـة كبـار العلمـاء حـاالً سليمان عضو هيئة  
  والشيخ أمحد فهمي أبو ُسنة رمحه اهللا والشيخ عثمان مريزق إمام أصول الفقه يف وقته.

وأثنــــاء املرحلــــة اجلامعيــــة ومرحلــــة املاجســــتري تعــــرف علــــى االنفصــــال الــــذي وقــــع داخــــل حركــــة 
د ذلك يف احلركة املسماة بـ(السرورية) وممـن تعـرف علـيهم يف اإلخوان املسلمني والذي تبلور بع

هذه الفرتة الشيخ ربيع بن هادي املدخلي والشيخ سفر احلوايل والشـيخ صـاحل بـن عبـد اهللا بـن 
  محيد رئيس جملس الشورى حاليا .

  
وحصل على درجة املاجستري يف أصول الفقه بتقدير ممتـاز عـن رسـالته بعنـوان ( النهـي وداللتـه 

لـى األحكـام الشـرعية) ويف هـذه املرحلـة اختارتــه إدارة اجلامعـة اإلسـالمية حينمـا كـان رئيســها ع
مساحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رمحه اهللا ليكون معيداً فيهـا و مبتعثـًا للدراسـة يف مكـة وذلـك 
 قبــل أن يــتم افتتــاح قســم للدراســـات العليــا يف اجلامعــة اإلســالمية.وأكمل مرحلــة الـــدكتوراه يف
أصـــول الفقـــه يف مكـــة بعـــد أن حتولـــت إىل جامعـــة أم القـــرى وحصـــل علـــى درجـــة الـــدكتوراه يف 
ختصص أصـول الفقـه بتقـدير ممتـاز مـع مرتبـة الشـرف األوىل مـع التوصـية بطبـع الرسـالة وتبادهلـا 
مــع اجلامعــات عــن رســالته يف حتقيــق ودراســة اجلــزء األول مــن كتــاب الواضــح يف أصــول الفقــه 

  بلي.البن عقيل احلن
  

وعمل يف اجلامعة اإلسالمية وكـيالً مث عميـداً لشـؤون الطـالب مث أسـتاذاً ألصـول الفقـه يف كليـة 
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الشـــريعة وكليـــة احلـــديث وقســـم الدراســـات العليـــا يف اجلامعـــة مث رئيســـًا لقســـم أصـــول الفقـــه يف 
ود وعمــل أســتاذاً متعاونــًا لتــدريس مــادة العقيــدة يف فــرع جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســع اجلامعــة.

اإلســــالمية باملدينــــة (كليــــة الــــدعوة واإلعــــالم) وأشــــرف ونــــاقش عــــدداً مــــن رســــائل املاجســــتري 
والــدكتوراه يف اجلامعــة اإلســالمية وجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية وجامعــة أم القــرى 

 ٣٠وأكادميية األمري نايف وبلغ عدد الرسائل اليت أشرف عليها وشارك يف تقييمها مـا يقـارب 
  .رسالة

وعمــــل يف التــــدريس يف جامعــــة الـــــدعوة واجلهــــاد التابعــــة للشـــــيخ ســــياف يف بيشــــاور واملعهـــــد 
الشــرعي التــابع للشــيخ مجيــل الــرمحن رمحــه اهللا يف بيشــاور وأشــرف علــى األكادمييــة اإلســالمية 
للعلــوم والتقنيــة التابعــة هليئـــة اإلغاثــة اإلســالمية العامليــة ورابطـــة العــامل اإلســالمي يف بيشـــاور مث 

ديراً هلــا بعــد أن أصــبحت اجلامعــة اإلســالمية للعلــوم والتقنية.وأشــرف علميــًا علــى عــدد مــن مــ
  املعاهد الشرعية يف خميمات املهاجرين األفغان التابعة للجنة الرب اإلسالمية.

  
أحيـــل إىل التقاعـــد بقـــراٍر ملكـــي وقبـــل إحالتـــه إىل التقاعـــد كـــان مشـــاركًا يف األنشـــطة الدعويـــة 

اســة العامـــة للــدعوة واإلرشـــاد مــن دروٍس ونـــدوات وحماضــرات وتوعيـــة احلجـــاج املنبثقــة مـــن الرئ
وكــذلك اإلمامــة واخلطابــة والــربامج التلفزيونيــة و مناشــط اجلامعــات الثقافيــة والعلميــة و مناشــط 

  رابطة العامل اإلسالمي الدعوية والعلمية والثقافية و اإلغاثية.
  

 تـــاريخ علـــم األصـــول) وكتـــاب (التصـــورات مـــن مؤلفاتـــه املطبوعـــة كتـــاب (مرتقـــى الوصـــول إىل
  األولية للمبادئ األصولية) وله مؤلفات وحتقيقات ودواويني شعر مل تطبع.

 
********** 

  
  :قصيدة للمحامي الدكتور موسى القرني

   .اإلصالحي املعتقل منذ مخس سنوات يف قضية ما بات يعرف باسم معتقلي جدة
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  ور وتقدرــــــــــذي جتري األمــــــــــــوأنت ال           ر ـــــدبوى وأنت املـــــــي لك الشكــــإهل
  رـــــــــــني وتنصــــــــوم تعــــــــــــــت ملظلـــــــــــــــــوأن            هــــــــــــاك جميبـــــــــــــــــــــــر دعــــــــوأنت ملضط

  رـــــا مؤخـــــلت فينــــــــــا عجــــــيس ملــــــــول             ا معَجلـــــــــــينا أَخرت فــــــــــــــس ملـــــــولي
  َسرـــــــــــــال تيــــــــــا بـــــــأيت مبــــــد يـــــــوال أح             انعـــــــق مـــــــــــس ال أعطيت للخلـــولي
  ربـــوأنت الذي للكسر والضعف جت             رســــــــــــــن معـــــمرته ــــــا يَس ــــــــس ملـــــــولي

  أرــــو إليك وأجــــذي أشكــــــوأنت ال             وعيتــــــزين ولـــــــــــــرى بثي وحـــــوأنت ت
  درــــــــــــــا تقـــــــــر فيمــــــــأن اخليم ــــــــوأعل            ابر ـــــــــدرت راض وصــــــــــا قـــــــــــــــوإين مب
  رــــــــــــــاوزُت تغفـــــــــي إن جتــــــوأنت إهل            ه ــــــــولــــــــايل أقـــــــــــــــف حلـــــــه وصــــــــولكن

  إىل العدل واإلصالح ندعو وننذر            ا ـــــا ألننـــــاروا علينـــــــــد جــــــي لقـــــــــــــــــإهل
  رـــــــر ننكـــــدى،والظلم والقهــــنيب اهل            وندعو إىل الشورى اليت قد دعا هلا 

  رواـــــــــــــًا ومل يتبصـــــــدوا ظلمــــــــعلينا ع            ا ــــــــــــــورنـــــــــــــــن والة أمــــــــًا مـــــــلكن قوم
َ ونا وذلــــــن ساقـــــــــإىل السج ل            وا رقابنا ــــ   ربواــــــــــــــــــا جتـــــــــــــينا وفينـــــــوا أهالـــــــــوَذ

  ذا ِحيَرب ـــري هـــــل غـــــل من دليــــــــــــفه             د آيهم ـــــــــــان والقيــــــــــهم السَج ـــــدليل
ٍ ــــــــد قضينا جبــــــني قـــــــالث سنـــــــث ُشهـــــــــــــــــــا باالنفــــــوحمبسن             دة   رـــــــــرادي ي

  رـــه يعيا بياين ويقصــــــــــــن وصفـوع             ن بعدها جئنا إىل سجن حاير ــــوم
ُصــــــال مــــــــوفيه من اإلمه             روَع ـــــــــــــيء مـــــــه من اإلذالل شـــــففي   ورـــــــــاال ي
  رــــــــــــالعقل ختطذي  وليست على             ا ــــــانات ختطت حدودهـــــــه إهــــــوفي
  رـــد تعثـــــــل يف القيـــــمغمَضة،والرج             وننا ــــــــــه كاللصوص،عيــــــــــــا إليــــــنُقلن

  رــــــــــــرى كاخلراف جنرجـــــنَدف وأخ             ارة ــــــــــــادي فتــــــــــــة منا األيـــــــــمكلبش
ذا احلال م   رـــر واحلراس باحلقد تقطــــإىل الفج             ر يومنا ـــن عصــــبقينا 

د زجمـــوإن أبط             د أغلظوا ــــــــــن القيــرنا مـــــإذا ما تعث َ   رواـــــــأ الشخص املقي
  رــــــر ُمتطــــمسعنا هراوات على الظه             ريه ــــــا يف مســـــــا بعضنـــــــــــا تلكَ ــــــــــومل

  ش تزأرحــــــاب بالفــــله كليوث الغ          على وجهه ألقوه يف األرض وانتحوا 
ا مث              ة ـــــــــونا بغرفــــــــد أدخلـــــا قــــــوَعشرتن   الب وحنشرـــــــــــل الكــــنُرص 

رمى ِعالفها ــــــــل كاألنعــــــــنُعام ُ ُذكر              ام ي   وليس لنا حق سوى األكل ي
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  رـــــــــــــح ينشــــــــوت والريــــــــــا للصـــــــامنــــــومحّ       ه  ـــــــــــــــة نومــــــدر فرشـــــل سجني قـــــــلك
  رتـــــــــــــظ يســــــــــــــــري املغلَّ ـــــا غـــــري فمــــــــــــقص       ه  ـــــــري،وبابـــــــــــــــدرٌ قصــــــه جــــــط بــــــحيي

  رـــــــــــــــــــــــــــــاه وننثـــــــو امليـــــــــــــــــــا حنثـــــــــــوابنــــــبأث       ا  ــــــــــــــــال فإننــــــــاالغتسا ـــــا أردنــــــإذا م
ُظهــــــفوق البط م ماـــــــمن اجلس        ان لصحبنا ــوب بــــــــا الثـــخلعنا ماإذ   رــــــون وي
  ورــــــــــــــــــــــــامنا ونّس ـــــــــــــــــا محـــــــــــط ــــــــــــحني        ة سرتة  ــــــــــــــاس القمامـــــأكيدنا بــــوج

  رــــــــــــــــــضق حتـــــــــــــالثاء دقائـــــــــــــــل ثــــــــــــبك        ا  ــــــــولنا األعلى رقيب جييئنـــــــــــــئومس
  زورـــــوى الكذب،واألوهام دومًا يـــــــــــس         واب ملطلب ــــــــه من جـــــــــوليس لدي

  رواــــــــة اشكـــــوم للنعمـــــوى قوله يا قـــــس        الب مل جند  ـــــــــرت منا املطــــوإن كث
ا ال زيــــــــــــران مــــــــــــــــوشه         ا  ـــــــــارات كلهـــــــوا عنا الزيـــــوقد منع   رـــــــــــــارة تذكــــــــــرّ

  ربــــــــــط نصـــــــــــــــد قــــــــنا بأنا مل نعـــــــــــــوقل         ا  ـــــــــا وُحبت حلوقنـــــــا وطالبنــــــــكتبن
  ررـــــــر تكـــــــــل شهـــــــــــــون لنا يف كـــــــــــتك         رة  ــــــــوا الزيارة مـــــــــدها قالـــــــومن بع
  ون أصناف األذى حني حيضرواــــــيالق         ا  ـــــــــــــــــــــزيارة أهلنـــــــــــــانا للــــــإذا ما أت
  رواــــــــــوا من جورهم وتذمّ ــــــوكم قد شك          ا ونساءنا ـــــانوا أهلنـــــد أهـــفكم ق

  شرــــــوى وتنـــــــــــــــــــع تطــــــم باخللــــــــــــفأثوا         ة  ـون يف التفتيش كل أذيـــــــــــــــــيالق
ع ُ ا وصدورهــــــكالسينهم ي م باللـــــوع         م  ـــــرو ّ ـــــورا صـــــــــمس واجل   رــــــــــس 

  ربــــــــــا والتصـــــــــــم إال الدعـــــــــــــــس هلــــــولي         وليس لشكواهم من الذل سامع 
  جرواــــــــــــــــــــــــــــًا ومل يتضــــــــوا يومـــــــومل ييأس         ا  ــــومن أجلنا ذاقوا املرارات والعن

ذا ألهلفهل مسلم ي   صرــــــــــــــوم أو متبــــــــــــــــــل يا قـــــــل عاقـــوه          ه ـــــــــرضى 
 و وتنذرــــــات تشكــــــــارت به اهليئـــــــــلط         لو كان يف كوبا الذي جرى لنا ف
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 Waleed Abu Alkhair  : مرصد حقوق اإلنسان يف السعودية <Monitor 
of Human Rights in Saudi (MHRSA(  

  
يف يوم األربعاء الذي كان مقررا فيه موعد زيارة زوجة وأخت احملامي اإلصالحي املعتقل د. 

 ٣موسى القرين، تعرضوا لإلهانة والتفتيش بطريقة ال إنسانية، وعند إخراجهم أخرجوا بـ 
ألجل ذلك وألجل منعه من  سجانات حيث اقتحموا الزيارة وأخرجوهم بطريقة مهينة ومذلة،

قضاء العيد مع أسرته بسبب قصيدة "إهلي لك الشكوى"، ومنع من الزيارة واالتصال طيلة 
  ربعاء ومنع من التشميس أيضا.األفرتة العيد، وحبس الدكتور يف احلبس االنفرادي منذ يوم 

خل د.موسى ا ذلك دىل املستشفى إلمهاله صحيا، وعدل الدكتور موسى القرين فيما بعد إنق
  ب وتناول الدواء حىت إشعار آخر.ضراب مفتوح عن األكل والشر القرين يف إ

من خلف القضبان ورغم التهديد واملنع من د. موسى القرين احد املعتقلني بذهبان واملتهم 
شرت قصيدة "إهلي لك الشك اخلامس بقضية ما وى" وانتشرت يعرف باسرتاحة جدة عندما ٌن

  يف صفحات اإلنرتنت.
اءت جلنة من هيئة التحقيق واإلدعاء العام للتحقيق يف كيفية تسرب هذه القصيدة، وقد  ج

ه، وبسبب انتشار هذه القصيدة مت منعه من سابقَا وعدوه بأن يقضي العيد مع أبنائكانوا 
ه فكانت هذه القصيدة رداً على ردة ال وكذلك منعه من قضاء العيد مع أبنائالزيارة واالتص

 التحقيق واالدعاء العام: الفعل من هيئة

ُعرف الظلم الذي حل عليّ في سجون الحائر   أزعجهم أن ي

  ال ختشوا الناس وخافوا ربكم وحاذروا بطش العزيز القاهر
  من يغرتر جباهه وماله وبطشه فما له من ناصر
ٌ بِرد كيد الظامل املكابر ُكد فإن ريب كافل   ومن ي

  ر اجلائرمخس سنني قد تقضى عقدها ال ذنب سوى القرا
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  ما قلت شيئًا غري وصٍف صادٍق أرجو به مرضاة ريب الغافر
  إليك أشكو يا إهلي ما جرى لنا بذهبان وسجن احلائر

  لكن قومًا مل يرقهم أننا ندعو حلٍق واضٍح وسافر
  قد دبروا الكيد وحاكوا مكرهم بكل قوٍل كاذٍب وفاجر

م واخلزي عند اهللا عقىب املاكر   ومكروا وميكر اهللا 
   جيدوا مايطفئون نورنا به سوى التضليل لنا والتآمرمل

  واختذوا اإلرهاب عذراً هلم ليلبسوا على ذوي البصائر
  ظنوا بأن الناس عميانًا وال يرون ما خلف الظالم الساتر
ٌ لكل زامر   وظنوا أن كل الناس ال عقل هلم وهم مطبل

  رعوا خوف السؤال عند يوم اآلخروقد نسوا اهللا وما تو 
  خافوا من النت فجاءت عصبةُ تسأل عما يف ضمري الشاعر مأو 

  يٍب يف سجون احلائرزعموا الصالح قصدهم لكل ع
  ال انتشار حرقة املشاعرإا قصدكم يا عجبًا ما هزكم وضركم ن كان هذإ

  جئتم سراعًا تركضون وما لكم همٌ سوى البحث عن السرائر
  ادروكيف تسربت من السجن ومن هم ناشروها ومن هم املص

  بصر واجلور قد بان لكل ناظرقد ظهر الظلم لكل م
م من اهلوامرإومت    طالق سراح بعضنا قيل أل

  وبعضنا مل يطلقوا سراحه ألنه ليس من األكابر
  وقد غدا املقياس أن بعضنا ضخمُ وبعضنا من األصاغر

  هذا له ظهرٌ وذا محولٌة له وذا ليس له من ناصر
  ذا قائم وآخرٌ نصيبه الفوز حبٍظ عاثروأصبح التمييز مسألة حٍظ فحظ ه
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صالحيني اللذين صدرت حبقهم رخة حبق معتقلي الرأي اإلبعد مجلة من االنتهاكات الصا
رد قوانني جمحفة جائرة الشهر املاضي و  غريهم من املعتقلني السعوديني الذين ُسجنوا فقط 

م أ يت متارسها السلطات السعودية حبق عوائل دانوا االعتقاالت التعسفية واالنتهاكات الأ
مثال الدكتور سعود لكة العربية السعودية املمتلئة بأاملعتقلني واملغيبني لسنوات يف سجون املم

والبصراوي والرشودي والبجادي خمتار اهلامشي و ومبارك بن زعري وأخوه وموسى القرين 
وطنهم أو من  جلاإلصالح ومن أاء الالمعة اليت عملت من أجل مسواألمحد وغريهم من األ

م املطاف بأن يكونواقالوا كلمة حق..! فا نزالء مسلويب اإلرادة واحلقوق باإلضافة إىل  نتهى 
وبأوامر شخصية جائرة  نواع التعذيب اجلسدي والنفسي يف السجون السعوديةتعرضهم شىت أ

موعة اخلرية م. دخلت هذولني سعوديون وظلما منه حبقهم وحبق عوائلهصدرت من مسئ ه ا
كثر من مخس سنوات أ بناء اململكة يف تلك السجون منذ سنوات بل قسما منهم قضىمن أ

بسط احلقوق املدنية والشرعية كأن يعرضوا على قاٍض خمتص أو حاكمًا بشرع دون مراعاة أل
دون  اهللا ورسوله على أقل تقدير وحبسب القوانني الدستورية للمملكة اليت تتيح هلم هذا احلق

اكمتهم اهلزيلة على يد قاٍض وهو أساسًا برتبة مر مبحأدىن قيد أو شرط. لألسف انتهى األ
ية مراعاة ق باألحكام اجلائرة الظاملة دون أدق ُكلف للنطعميد يف األمن السعودي، بتعبري أ

م و عينيةملفقة بل ودون أدىن أدلة مادية أ لتسلسل قضائي يف البت مبثل هكذا قضية و . 

داد غي وظلم السلطات السعودية حبق النخب من أبناء الشعب السعودي للحد الذي واز 
سرة املرض ويف داخل املستشفى فبعد أن أجرى م أن يعذبوا املعتقلني وهم على أوصل 

كثر بعد معاناة  اهلامشي عملية يف الفك األسفل واألسنان قبل حنو شهرين أو أالدكتور سعود 
ا اكبرية وطويل لدكتور سعود نتيجة األمل وااللتهاب الذي كان يرافقه أيضا مل يعرف ة ترك 

ا إىل يومنا هذا أ ة رغم إحلاح الطبيب متامه العملي..!! ونقل إىل السجن مباشرة بعد إسبا
منية السعودية رفضت هذا أيام ولكن السلطات األ ١٠املعاجل لبقائه يف املستشفى على األقل 

ي إىل زنزانة انفرادية مع معتقل آخر طاعن قلت الدكتور اهلامشالطلب وعاملته بازدراء ون
 بالسن

ســـتاذ موســـى القـــرين أيضـــًا قليلـــة ُأجريـــت عمليـــة جراحيـــة لإلصـــالحي الســـعودي األيـــام وقبـــل أ
عمليـة جراحيــة يف الفــك واألســنان.!! يــوم األربعـاء املاضــي يف مستشــفى غســان جنيــب فرعــون 
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يد القدمني باألغالل ووضعه النفسي سيئًا جداً نتيجـة جبدة وهو موجود يف املستشفى اآلن مق
منية حيـث رفضـوا فـك القيـد عنـه وحتريـره يتلقها على يد السلطات األ نسانية اليتإ املعاملة الال

للدرجــة الـيت يصــرخ فيهـا مطالبــًا بأبســط حـىت لقضــاء حاجتـه إال بعــد أن يـذلوه ويهينــه وجيعلـوه 
ن يقبلــوا بفــك القيــد وقتيــًا أو أن يرفضــوا  إمــا أمل وحينهــا ي معتقــل يف العــااحلقــوق اإلنســانية أل

هانتــــه وهــــو مـــــن عليــــة القــــوم. وصــــل التمــــادي بالســـــلطات قــــرين وإذالل الســــيد الكــــإجراء إل
الســـعودية بـــأن يتوعـــدون القـــرين وحيـــذروه بـــأن يـــرتك القيـــد مغطـــى باألغطيـــة حـــىت ال تشـــاهده 

يـة عـن تلـك القيـود وقـد أبلـغ أهلـه عائلته، ولكن شجاعته ورباطة بأسـه جعـاله يكشـف األغط
اإأن ينقلوا للعامل أمجع الطريقة املذلة الال  .نسانية اليت يتعاملون معه 

وهذه مناشدة للضمائر احلية اليت نؤمن بوجودها يف احلكومة السعودية أن ترفع احليف والظلم 
يامني اللذين عملوا وال برار املوقع على هذه النخبة املختارة من أبناء اململكة ورجاهلا األالذي 

تمع ور بلدهم وأزال فيهم الكثري من اهلمة والقوة ما يرفدون ويعززون د متهم ونناشد ا
خل الفوري الدويل، منظمات وأفراد وجماميع مستقلة، أن يقولوا كلمتهم ونطالبهم بالتد

م أخلصوا لبلدهم وعملوا مبو والعاجل ملا حيدث حبق أ القانون وما  جب ناٍس كل ذنبهم هم أ
لقتهم يف ذا بأن أدارة احلكومة السعودية اليت جازت صنيعهم اخلري هكفله هلم وبعلم وإ

ولزالوا غياهب السجون وعاملتهم بكل إذالل وامتهان بعد أن عذبوهم جسديا ونفسيًا 
ذا للحد الذي أ به ويطبق على مجيع املعتقلني اإلصالحيني  مسى نظام معموالمستمرين 

ا حراً وكفلتهاوالذي يشكل خرقًا واضحا حلقوق اإلي لرأومعتقلي ا  نسان وكرامته اليت ولد 
ل هذه اجلرائم اليت ىل مىت يستمر هذا الظلم والسكوت على مثله قوانني الشرعية والقانونية فإ

.برياءترتكب حبق األ  

بعد  أن صمتكم يقتلهم ويغلق كل فتحة أمل يدخل من خالهلا ضوء العدالة اليت ينشدوها
ول وأمست العدالة لذي باتت رهينة بيد احلاكم واملسئأن يأسوا من عدالة القضاء السعودي ا

معصوبة العينني يف اململكة العربية السعودية وتنتظر من يكشف عنها لرتى مدى الظلم الذي 
؟ىل مىت يدوم هذا الظلم..!!رة وعلمائها الغر امليامني..، فإارتكب بامسها حبق أبناءها الرب   
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  ملحقــــات الشيخ بشر البشر
  

كـــل ُســـجن يف ســـبيل ديـــن التوحيـــد ديـــن اهللا اخلـــالص ، يف كـــل ســـجن ، ويف كـــل أرض ، ويف  
فرجـة يل عـن ُكـرب يـوم  مكان ، وأن جيعلها خالصة لوجهـه الكـرمي ، يغفـر بـه ذنـويب ، وجيعلهـا

  ..القيامة 

  واحلمد هللا رب العاملني

٢٠١٣-٧-٢٣  

  :رالبشر بش لشيخا محاكمة 

محــد الشــيخ يوســف األ حبضــورة التاســعة الســاع ةقرابــ فريــق الــدفاع بالتوافــد علــى احملكمــةأ بــد
ذن حضـر بطاقاتنـا وحنـن ننتظـر اإل ةالبوابعند  عطينا..أالبشر ونايف والسكران واجلريس وبندر

 ذن لنـا بالـدخول وجلسـناأمث ة....ودخلـوا احملكمـ ةاملتهمني بـاص مضـلل ودوريـات كثـري  موكب
ــــادوا  ةقصــــري  فــــرتة وبعــــد االنتظــــار لةيف صــــا ــــوا مث أن هــــل املوقــــوفني فقــــط للــــدخول وقــــالوا ادخل

املطـريي  القاضـي وحممـد والدي وعقيل العقيل ومنصـور فإذا ةدخلت القاع..سيتبعكم احملامون
ت رأســـه ويـــده ســـلمت علـــى والـــدي قبلـــ ..خـــرونآيـــق الزهـــراين وباســـل الرشـــود ومخســـة عتد.و 

  ..نسان والقاضي وكاتبه واملدعي العامإلحقوق اناشطي يني و عالمإوجلسنا خلفهم حبضور 

ـــام وهـــو يقـــر ة املـــدعي بقـــراءأ بـــد ـــا  الالئحـــة دخـــل املشـــايخ واحملـــامون وجلســـواأ الئحـــة اال معن
 ا..مث تكلــم القاضــي وقــال قــدموا ردكــم مكتوبــ، ونصــف تقريبــا ســاعة ةالالئحــ ءةاســتمرت قــرا

جيب  وقبله ناآل رد عاجلبأنه البد من تقدمي  اضي فتكلمرفع الشيخ يوسف يده فأذن له الق
كلمـه دمعـت ى  رفـع والـدي يـده فـألق...حينهـا بعـد رفـض  وافق الشيخفاالجتماع مع املتهمني 

هــم وىل لكــن األاأل ن هــذه حمكمــة الــدنيا وهــي اجللســةأوذكــر  ر القاضــي بــاهللامنهــا العيــون ذَكــ
كمــال فأصــر والــدي علــى اإل  طعــه القاضــيقا ،بــني يــدي اهللا تعــاىل ةيــوم القيامــ ةالنهائيــ ةاجللســ
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م مل  ةو من الفجور يف اخلصومذكره املدعي ه مث قال ما ةفأكمل كلمته املؤثر  ـا أو بـدا أمسع 
يـتم يف السـجن مـع  علـى هـذه الـتهم وهـذا ال امتقن مؤصال اشرعي اللرد رد اكافي  ا طلب وقتمث 

مث  ةتــوفر املراجـع العلميــمـع مـن الــرد  كنيــتمل فــراج الفـوريلــذلك طلـب اإل ةاجــع العلميـقلـة املر 
طلـب الشـيخ ،بعـدها  ن يوفقه اهللا ويريه احلـق ويرزقـه اتباعـهأ ةالقضي لناظر ختم كلمته بالدعاء

فراج اإلالكايف كتبت فيـه طلبـات عاجلـه بـ يوسف االجتماع مع موكله فأعطانا القاضي الوقت
مل وىل و وبــذلك انتهــت اجللســة األقــدمناها ملكتــب القاضــي ..اليت الفــوري وغريهــا مــن الطلبــات

  .ل اهللا التوفيق والسداد والفرج للجميعأاس ةالثاني ةحيدد تاريخ اجللس

  كتبه / فهد بن بشر البشر

  ٢٠١٣ابريل  ٢٨

  
**************  
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  ملحقــــــــــــات الشيـــــــــخ عبد العــــــــــزيز الجليــــــــــل
  

  سعد اجلليلعبد العزيز بن ناصر بن 
  : ةــــــــــــدراســــــــ* النشأة وال

  بكالوريوس صيدلة وعلوم صيدلة –الرياض 
  : ةـــــــــــــال الوظيفيــاألعم* 

  سنة ) .٢٠ـ مدير دار طيبة للنشر والتوزيع ( 
  ـ مث مشرف على املكتب العلمي يف الدار .

  * العلماء الذين درس عليهم :
  ربين .ـ الشيخ / عبد اهللا اجل

  ـ الشيخ عبد الرمحن الرباك ، حفظه اهللا تعاىل
  :  ئلــــــــــــــــــــــاب ورســـــــــــــكت* 

  سبة جملدات ) . ٧ـ وقفات تربوية يف ضوء القران الكرمي ( 
  . ١ـ ـ منارات يف الطريق ج 

اـ أين حنن من أخالق السلف ؛ باال   الدين بن عقيل ءشرتاك مع األخ 
   
 اليومية لفضيلة الشيخ الدروس

 املكان الوقت عنوان الكتاب اليوم م

 اجلمعة ١
تفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

 بعد املغرب السعدي
مســـــــــــجد األمــــــــــــري نــــــــــــايف / 

 السويدي
   

 الزوار الكاتب عنوان املوضوع لتاريخ

  ٢٢/٥/١٤٣٠ 
 هـ
أليس أوباما أخطـر علـى املسـلمني مـن 

 بوش
ــــــن  ــــــد العزيــــــز ب الشــــــيخ / عب

 ٩٧٥٨ ناصر اجلليل
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التحــــالف األمريكــــي الرافضــــي اللــــربايل  هـ ٨/٥/١٤٣٠  
 يف بالد احلرمني

ــــــد العزيــــــز  ــــــن الشــــــيخ / عب ب
 ٧٨٠٨ ناصر اجلليل

آمنـــــــا بـــــــاهللا وحـــــــده وكفرنـــــــا بالشـــــــرعية  هـ ٧/٤/١٤٣٠  
 الدولية

ــــــن  ــــــد العزيــــــز ب الشــــــيخ / عب
 ٥٦٥٧ ناصر اجلليل

  ١١/١/١٤٣٠ 
 هـ
الــوالء والــرباء بــني النظريــة والتطبيــق يف 

 نازلة غزة املرابطة
ــــــن  ــــــد العزيــــــز ب الشــــــيخ / عب

 ٦٤٢١ ناصر اجلليل

ا أهـــل العـــزة يف غـــزة ال حتســـبوه شـــرا يـــ هـ ٤/١/١٤٣٠  
 لكم

ــــــن  ــــــد العزيــــــز ب الشــــــيخ / عب
 ٦٩٧٧ ناصر اجلليل

  ١٥/١٢/١٤٢٩ 
 هـ
املغالطة مبصطلح (اإلنسانية) يف حـوار 

 األديان
ــــــن  ــــــد العزيــــــز ب الشــــــيخ / عب

 ٣٦٩٦ جلليلناصر ا

  ٣٠/١٠/١٤٢٩ 
ـــــــد ( النكبة األمريكية .. رؤية شرعية ) هـ ـــــــن  الشـــــــيخ/ عب ـــــــز ب العزي

 ٤٧٧٩ ناصر اجلليل

  ٢٢/٩/١٤٢٩ 
 هـ
مناصــرة للشــيخ اللحيــدان يف مواجهتــه 

 للمفسدين
ــــــد ــــــن  الشــــــيخ / عب العزيــــــز ب

 ٦٤٢٥ ناصر اجلليل

  ٢٨/٥/١٤٢٩ 
ــــــن  كميا أهل السنة يف لبنان خذوا حذر  هـ ــــــد العزيــــــز ب الشــــــيخ / عب

 ٤٦٩٩ ناصر اجلليل

     غزة الصابرة والسنن اإلهلية هـ ٨/٣/١٤٢٩  
   

  
 الزوار الكاتب عنوان املوضوع التاريخ 

   الشيخ / عبد العزيز بن ناصر اجلليل الرتبية اجلهادية هـ ٣/٩/١٤٢٦  
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  زائر ١٢٣٣١٣١٧٤

   
 مرات التحميل حتميل القسم نوان امللفع

 ٥٥٩٣  والتوحيد ةالعقيد أفال تتذكرون  
فـــأي الفـــريقني أحـــق بـــاألمن إن    

 ٧٩٣٥  التفسري وعلوم القران كنتم تعلمون

الرتبيـــــــــــــة اجلهاديـــــــــــــة يف ضـــــــــــــوء   
 الكتاب والسنة

اجلهـــــــــــــــــــــاد وأحـــــــــــــــــــــوال 
 ٨٣٧١  املسلمني

 ٤٥٠٣  التفسري وعلوم القران قل إمنا أعظكم بواحدة  
 ١٣٣٦٤  الرتبية والسلوك فاستقم كما أمرت  
 ٩٦٤٦  التفسري وعلوم القران وكذلك جعلناكم أمة وسطا  
وقفات تربويـة يف ضـوء الكتـاب   

 ٨٢٤٣  التفسري وعلوم القران والسنة (اجلزء األول)

وقفات تربويـة يف ضـوء الكتـاب   
 ٨٨٦٥  التفسري وعلوم القران والسنة (اجلزء الثاين)

 ٥٣٥٤  التفسري وعلوم القران وهللا األمساء احلسىن  
       إن ربك حكيم عليم  

   

 التسوية يف مكافآت النجاح بني األوالد عنوان الفتوى
 ٢٦٠١٢   رقم الفتوى

 ٠٤-٠٦-٢٠٠٨ --هـ  ٣٠/٥/١٤٢٩ تاريخ الفتوى
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 ّ  لالسعودية.. اإلفراج عن الشيخ عبد العزيز اجللي

 ١٩/١٠/٢٠٠٣اإلسالم اليوم: خاص 
 

ــل) أحــد أبــرز  ّ أطلقــت الســلطات الســعودية ظهــر اليــوم ســراح الشــيخ (عبــد العزيــز اجللي
  .العلماء يف السعودية

ّل مالك ومدير "دار طيبة للطباعة والنشر اإلسالمي" قد  وكان الشيخ عبد العزيز اجللي
ـــه الكـــائن وســـط العاصـــمة الســـع قـــل قبـــل شـــهرين مـــن منزل ودية الريـــاض، ومل تعلـــن اعتُ

  .اجلهات املختصة حينها أسباب اعتقاله
ّل أن الشـيخ  ويف اتصال مع شبكة (اإلسالم اليوم) أفاد مصدر مقرب من الشيخ اجللي
يتمتـع بصــحة جيــدة ومعنوياتـه مرتفعــة، وقــد زاره عقـب اإلفــراج عنــه عـدد مــن املشــايخ 

  .والعلماء منهم الشيخ عبد الرمحن الرباك
ــــع ســــنوات يف وتنحصــــر اهت ــــذ أرب مامــــات الشــــيخ اجلليــــل املتفــــرغ للبحــــث العلمــــي من

ــل قــد ختــرج يف كليــة الصــيدلة  ّ اجلوانــب الرتبويــة والســلوكية ويعتربهــا رســالته، وكــان اجللي
ـــا-جبامعـــة الريـــاض  ً ، اجتـــه بعـــدها للعلـــوم الشـــرعية، ومـــن مؤلفاتـــه -امللـــك ســـعود حالي

ا، كما أن لـه  الشهرية سلسلة تربوية باسم "وقفات تربوية"، م ً كونة من أربعة عشر جزء
ا بعنوان "الرتبية اجلهادية" طبع قبل أشهر قليلة ً   .كتاب

   

  :اجلليل العزيز عبد الشيخ عن العمري سلطان تغريدات
http://twitmail.com/email/٢٧٧٣٩٧٥٣١/٣٣/%D٨٪AA%D٨٪B

A%D٨٪B١٪D٨٪٩A%D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٪AA-
%D٨٪B٣٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٧٪D٨٪A٧٪D٨٦٪٩-

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٩٪D٨٥٪٩٪D٨٪B١٪D٨٪٩A-
%D٨٪B٩٪D٨٦٪٩-

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


١٣٨ 
 

 
١٣٨ 

%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٤٪D٨٪٩A%D٨٪AE-
%D٨٪B٩٪D٨٪A٨٪D٨٪AF%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٩٪D٨٪B

٢٪D٨٪٩A%D٨٪B٢-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪AC%D٨٤٪٩٪D٨٪٩A%D٨٤٪٩-

%D٨١٪٩٪D٨٪B١٪D٨٪AC-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٤٪٩٪D٨٧٪٩-

%D٨٪B٩٪D٨٦٪٩٪D٨٧٪٩-%D٨٨٪٩٪D٨١٪٩٪D٨٣٪٩-
%D٨٪A٣٪D٨٪B٣٪D٨٪B١٪D٨٧٪٩---  

العزيـز اجلليـل (فـك اهللا أسـره)  سأغرد عن مواقف من حياة الشـيخ العابـد الزاهـد عبـد )١
 عشر من عمري وكنا يف حي واحد .وقد أدركته منذ كنت يف الثانية 

العزيــز بــن ناصـــر اجلليــل ، طلــب العلــم عنـــد اإلمــام ابــن جــربين رمحـــه اهللا ،  هــو عبــد )٢
 والرباك حفظه اهللا والزمه كثريا . والشيخ يعتين برتبية النفس كثريا.

 -التفسـري  -كنت أحضر عنده الدروس يف بداية حيـايت وحضـرت عنـده : التوحيـد  )٣
 مبكرا ، وكان يربط الواقع كثريا بدروسه . السرية .وكان حيضر

كان الشيخ حيضر معه ( يف ظالل القرآن ) ويقـرأ منـه يف مواضـع يف درس التفسـري ،  )٤
 ويبدوا متأثراً كثرياً بأسلوب سيد قطب .

كان صاحب تواضع كبري يف ملبسه ، ومل أشاهده البسا بشتًا أبداً مع أنه مـن رجـال  )٥
 بة سابقًا .األعمال حيث كان ميلك دار طي

كــان صــاحب تربيــة وتزكيـــة ، وكــان يربينــا علــى ذلـــك ، ويؤكــد دائمــًا علــى أن العـــربة  )٦
 بالعلم هو العمل وتزكية النفس ال جمرد مجع العلم.

كان صاحب خشية وتعظيم هللا تعاىل ويصدق فيـه قـول القائـل ( إذا رأيتـه قلـت هـذا  )٧
 رجل خيشى اهللا ) وهو من بقايا السلف .
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شـجاعًا يف النصــيحة ، ويعاتــب مـن يتــأخر حبجــة اخلـوف مــن الــبالء ، كـان رعــاه اهللا  )٨
 وكان يردد ( ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا ) .

العزيــز زهــرة الــدنيا  كــان بــاراً بوالديــه بــراً عجيبــًا ومسعــت والــده رمحــه اهللا يقــول ( عبــد )٩
 عندي ) وكانا يسكنان معه حىت توفيا .

ليــك أن تعــرف براجمــه ورحالتـــه علــى إخفــاء أعمالــه ويصــعب ع اكــان حريصــ )١٠
 ودعوته ، وكان صاحب صمت ويكاد يكون صمته أكثر من كالمه .

سلطان مـن أيقـن بلقـاء اهللا  سألته مرة عن مشكلة تتعلق بالقلوب ، فقال : يا )١١
 هان عليه كل شيء .

أيـام وكـان جـدولنا ملـيء بالـدروس  ٣خرجنا معه يف رحلة إلحدى املزارع ملدة  )١٢
 وقظنا قبل الفجر بساعة للقيام .واملناقشات وكان ي

كــان صــاحب صــيام ومل يــرتك صــيام االثنــني واخلمــيس والبــيض أبــداً يف حــدود  )١٣
 الرمحن . معلومايت عنه وعن طريق ابنه عبد

زارنــا مــرة يف تبــوك وســألته عــن ســبب الزيــارة ؟ فقــال : بلغنــا أن بعــض األخــوة  )١٤
م .  من رجال اهليئة يف التوقيف فأحببنا زيار

الناس له الشيخني ( سفر احلوايل وناصر العمـر ) وقـد كانـا جيلسـان  من أقرب )١٥
 معه كثرياً يف عدة جلسات منذ عدة سنوات .

زان وجيلــس مـــع اات دعويــة أخـــربين أنــه كــان يرحــل جلــكانــت لــه عــدة مشــارك )١٦
 األعراب حتت األشجار لتعليمهم بعض العلم الذي حيتاجونه .

ــ )١٧ د غبــت عنــه ســنتني ، مث حضــرت كــان يقــدر طالبــه كثــريا ويتواضــع هلــم ، وق
 درسه ، فلما رآين ، وانتهى من درسه ، أقبل إيل بكل تواضع .
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خرج من السجن يف وفاة والدته ، فحضرت للسالم عليه ، وكان جبـانيب رجـل  )١٨
 يذكر الشيخ بالصرب ، فقال الشيخ : يريد اهللا بكم اليسر.

تسـابق كلماتـه ويقـول: يف املقربة رأيته بعد الـدفن يعـانق الشـيخ الـرباك ودموعـه  )١٩
 شيخنا ووالدنا، فقال الرباك لنا : ارفقوا بالشيخ.

رأيته يف النوم يف اليوم الذي ُسجن فيه ومعه ( ألبوم أشرطة ) مكتـوب عليـه (  )٢٠
  ه.) فلما استيقظت ، وصلين خرب سجنقصص األنبياء 

شــأن هـــ احتسـب الشـيخ يوســف يف خماطبـة الداخليــة جمـدداً ب١٤٣٠ويف شـهر رجـب مــن عـام 
  جمموعـــــة مـــــن املعتقلـــــني مـــــن الـــــدعاة، وممـــــا جـــــاء يف خطـــــاب الشـــــيخ الشخصـــــي للداخليـــــة:

اهللا الـــريس،  بـــراهيم الناصـــر، والشـــيخ عبـــدإلـــذين أوقفـــوا مـــؤخراً، وهـــم: الشـــيخ (إن املشـــايخ ا
ــــدون كــــل البعــــد عــــن الفكــــر  والشــــيخ عبــــد ــــل، كلهــــم معروفــــون باالســــتقامة، وبعي العزيــــز اجللي

لشــيخ يوســف كــرم باملوافقــة يف اإلفــراج عــنهم) [وثيقــة مــن مكتــب االضــال..، آمــل مــنكم الت
 /خ]٤٩٧األمحد، برقم 

٠٢:١٧، ٢٠١١-٢٤-٠٧ AM  

  

  

  ( بسم اهللا الرمحن الرحيم )

    ( منقول ) :

   إفراج مؤقت عن أبرز املعتقلني السعوديني، الشيخ عبد العزيز اجلليل

   | السعودية: ٧٠٣خاص بشبكة 
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 ٦٣مس األول عن فضـيلة الشـيخ عبـد العزيـز بـن ناصـر اجلليـل (أفرجت السلطات السعودية أ
 ( وأحد أبرز تالمذة الشيخ العالّمة عبد الـرمحن بـن ناصـر  -عضو هيئة حترير جملة البيان-عامًا

  الرباك، والذي اعتُقل قبل سنتني.

طالبات باإلفراج النهائي عن الشي   خ لقضاء رمضان بني أهله وحمبيه.ومُ

http://store٢.up-٠٠.com/Jun١١/zmC١٣٨٧٩.jpg  
  

  اإلخبارية .. لتبدو احلقيقة .. ٧٠٣شبكة 

  نتواجد على مواقع التواصل االجتماعي..

  تابعنا على الفيس بوك: 

 https://www.facebook.com/news٧٠٣ 
)https://www.facebook.com/news٧٠٣(   

  تابعنا على التويرت: 

https://twitter.com/#!/news_٧٠٣   

)https://twitter.com/#!/news_٧٠٣(   
  

  gmail.com٧٠٣news@للتواصل مع غرفة التحرير: 

   

  الشيـــــــــــــــخ عبد الكــــــــــــــــريم الحميـــــــــــــــــد ملحقـــــــــات
  

 :ميدترجمة مختصرة لفضيلة الشيخ / عبد الكريم بن صالح الح
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-حفظـه اهللا - هو فضيلة الشيخ ( أبو حممد ) عبد الكـرمي بـن صـاحل بـن عبـد الكـرمي احلميـد 
لـد يف حـيِّ " اجلنـوب " يف  -عاصـمة القصـيم  -بريـدة "  " عـاِمل عامـل صـاحل جليـل ، وقـد وُ

) بنــــات ،  ٣) أبنــــاء ، و (  ٣هـــــ ، وهـــو مــــن قبيلــــة بـــين خالــــد ، ومتــــزوِّج ولـــه ( ١٣٦٢عـــام 
َِد يف أواخـر شـهر شـعبان ووالـده الشـيخ يف السـجن عـام وأصغر أبنا ل ئه ( عبد اللطيف ) وقد وُ

لمَ على مشايخ أجالء كرام من أمثال فضيلة الشـيخ ..هـ١٤٢٥ حممـد  / وقد طلب الشيخ العِ
) ،  -والزمــه الشــيخ قريبــًا مــن ســنتني مالزمــة تامــة  -هـــ  ١٣٩٩الصــاحل املطــوع ( متــوىف عــام 

صـاحل الســكييت ، والشــيخ /  / هــ ) ، والشــيخ١٤١٠هـي ( متــوىف عــام والشـيخ / صــاحل البلي
 * .. ) ، وآخــرين -ســنوات  ١٠والزمــه الشــيخ  -هـــ ١٤٢٢فهــد العبيــد ( متــوىف عــام 

ُشــاع عنــه كثــرياً بأنــه ســبق لــه الســفر إىل  وللمعلوميــة فــإن الشــيخ مل يســافر ألمريكــا بتاتــًا ألنــه ي
ة عكسية ملا شاهده هناك مـن مظـاهر جيبعدما أصيب بنتزاهداً بالدنيا  تلك البالد وعاد منها

  احلضارة ! ، وهذا غري صحيح إطالقًا .. 
  زهد الشيخ في الحياة:

بتوفيـــق اهللا أوالً مث بعكوفـــه علـــى كتـــب الســـلف وطلـــب العلـــم علـــى علمـــاء  الشـــيخ زهـــدجـــاء 
وحيـاة خـري  مشهورين بالعلم والزهد واستفاد منهم واقعًا حىت صـار بـذلك يتشـبه حبيـاة السـلف

 .القرون
ا وشــ ا أشــهر مــن نــار وقـد أصــبح الشــيخ يف زهــده العظــيم العجيــب يف هـذه الــدنيا وملــذا هوا

م ال سـيما وأنـه تركهـا عـن ِغـىن ولـيس عـن فقـر حيـث هـو مـن عائلـة ثريـة مشـهورة يف ( على َعَل
اهـــا ، فهـــو يعـــيش يف حـــي ِغنَ طيـــين  يف بيـــت -غـــرب بريـــدة  -اخلبيبيـــة ) ) بريـــدة ) بثرائهـــا وَ

لبتــة ، فهــو ال يركــب الســيارات وال يســتعمل الــيس فيــه مــن مقومــات احلضــارة شــيء  متواضــع
لكــرب ولكنــه ال يركبــه اآلن  -الكهربــاء وال حــىت الغــاز للطــبخ وال لإلنــارة ! ، بــل يركــب اخليــل 

، ويسـتعمل السـراج ، ويطـبخ علـى الشباب من يتسـابقون إىل خدمتـه له من أسنه وألن اهللا هي
ا خالية  " احلديد السعودي املعروف عمل من العمالت إال احلديد " لایر، وال يست احلَطب أل

مـن الصـور .. وهـو بــذلك يرجـو أن يكـون يف حياتــه متشـبهًا مبـا كانــت عليـه حيـاة أيب القاســم 
 -حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم وســائر األنبيــاء واملرســلني وخــري القــرون مــن الصــحابة والتــابعني 

م بسـيطة مل يظهـر فيهــا شـيء مــن  -هم ورمحهــم رمحـة واسـعة رضـي اهللا عـن حيــث كانـت حيــا
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مظـاهر احلضــارة الغربيـة املعاصــرة الـيت بســطت اليـوم نفوذهــا مـن كهربــاء وسـيارات وحنوهــا علــى 
   ..مجيع بالد املسلمني 

  
  .صورة للمنزل الطيين املتواضع الذي يسكنه الشيخ وعائلته اآلن

نتصـــف العقــد التاســـع مــن القـــرن وحينمــا ختــرَّج الشـــيخ مــن * املعهـــد العلمــي يف بريــدة يف مُ
أصـبح مدرسـًا يف ( أرامكـو ) يف املنطقـة الشـرقية  -هـ تقريبـًا ١٣٨٥أي يف عام  -املاضي 

ـــــان تدريســـــه يف ( أرامكـــــو ) يف الفـــــرتة  ، ومَكـــــث أربـــــع ســـــنوات علـــــى ذلـــــك تقريبـــــًا ، وإبَّ
الفرنسية " ، وقد أخربين  " " االجنليزية " و الصباحية كان يف الفرتة املسائية يدرس اللغتني

مـا قبـل أن يـرتك ( أرامكـو ) ويتجــه  أنـه قطـع يف تعلمهـا شـوطًا طـويالً حـىت قـرب مـن إتقا
ُصــبح أشــهر زهادهــا ومــن أشــهر علمائهــا ١٣٩٠ملســقط رأســه بريــدة يف عــام  ي هـــ تقريبــًا وَ

َكلُّون و  َ   .سالم واملسلمنيواإل الَ َميَلُّون من نصرة الدينالعاملني الذين ال ي
 
والشيخ مل يسلم من الشائعات شأنه يف ذلـك شـأن غـريه مـن الصـادقني مـع اهللا يف حتـري *

قًا مـع ربـه يف سـلوك ذلـك  ن كـان صـادِ السنة ولزوم املنهج النبوي حىت يف العادات ، فإنَّ مَ
 فليـــوطن نفســـه علـــى حتمـــل مـــا يشـــاع عنـــه مـــن األباطيـــل والشـــائعات الكاذبـــة املغرضــــة ،

  .وحسبك أن اجلنة حمفوفة باملكاره والطرق املوصلة إليها ليست مفروشة بالورود
  
   الــذي اســتمر عليــه حــىت اليــوم قريبــًا مــن ( ثالثــني ) عامــًا مل  -والشــيخ بزهــده العجيــب  *  

لقــــب وجبــــدارة بـــــ [ زاهــــد العصـــــر -يتزحــــزح عنــــه قيــــد أمنلــــة  ُ   .. [ يســـــتحق أن ي
ك مل يكـن ليكـون عـن حتـرمي إطالقـًا ؛ وأعتقـد أن ذلـك ال خيفـى مع العلم أن فضيلته بزهـده ذا
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ٌف عظـــيم يف الزهــد باملباحـــات والـــورع  ْغـــِرض ، وإمنــا الشـــيخ لـــه َســَل ٍد إال جاهــل أو مُ علــى أحـــ
ــع بــني ت مــن أمثــال الكهربــاء والســيارات بالشــبهات ، وهــو حينمــا زهــد بتلــك املباحــا ْجمَ اْلمُ

ض ذلك على أحٍد أو يدعو إليه ، بل رضـيه لنفسـه وهـو فإنه مل يفر  -املسلمني على إباحتها 
يف راحة تامة وسعادة غامرة يف حياته اخلالية من مجيع مقومات احلضارة على خالف مـا يظنـه 
دَ عليهــا ! ، وأنــا حينمــا قلــت عنــه بأنــه يف راحــة تامــة  نــه قــد شــقَّ علــى نفســه وشــدَّ الــبعض بأ

ه الزهدي فإمنا أقوله ْضعِ عن شيء َلمسته فيه عن كثب وعرفته عنه بشـكل  وسعادة كبرية من وَ
ـت يقينـًا أن السـعادة احلقيقيـة ليسـت بـوفرة املأكـل واملشـرب واملركـب والزوجــة  مْ ِ مباشـر حـىت َعل
ــا  واملــال والولــد وحنــو ذلــك مــن متــاع الــدنيا وإمنــا هــي ســعادة القلــوب حينمــا تتعلــق حقيقــة بر

  .جل جالله -وخالقها العظيم 
  زوار الشيخ:

د كــان ممــن زار الشــيخ / عبــد الكــرمي احلميــد املشــايخ التاليــة أمســاؤهم وكلهــم يشــهدون لــه ولقــ 
  : بالعلم والعمل

 الشيخ / عبد الكرمي اخلضري -الشيخ احملدث / عبد اهللا السعـد- كالشيخ / عبد الرمحن الربا 
حممـــد  الشـــيخ /- الشــيخ / أمحـــد الســناين-الشـــيخ / محــد الـــريس-الشــيخ / عبـــد اهللا اجلــاليل 

  الشيخ املؤرخ -رالشيخ / بشر البش -الشيخ / ناصر الفهد-الشيخ / علي اخلضري- احمليسين
وآخـرين ال أحصـيهم    .. الشـيخ / حممـد السـعوي ـ الشيخ / حممد الفراج-/ إبراهيم بن عبيد

ن أذكره يف هذه العجالة  ... بل كتبُت مَ
ثــين  ُ ــن ي كالشــيخ   عليــه وعلــى جهــوده خــرياً كثــرياً وكــم مسعــت ممَّــن مل يــتمكن مــن زيــارة الشــيخ مَ

، والشــيخ العالمــة / محــود العقــالء ، والشــيخ املفــيت الســابق / عبــد احملــدث / ســليمان العلــوان
بلغـــوا الشـــيخ ( عبــــد خـــوة إذا زاروا بريـــدالـــذي كـــان يوصــــي بعـــض اإل -ز بـــن بـــاز العزيـــ ُ ة أن ي

مـور ، وكـذلك الشـأن مـع ) سالمه حيث كانت بينه وبني الشيخ مراسالت يف بعض األالكرمي
الشــيخ الفقيــه / حممــد بــن عثيمــني الــذي كــان بينــه وبــني الشــيخ عــدة مراســالت حــول مســألة 

 . رحم اهللا امليت منهم وبارك يف احلي ونفع به -وصول القمر وبعض األمور األخرى 
 
عشـر قبل أكثـر مـن  -امللك حاليًا  -وأذكر أن الشيخ كتب رسالة قوية لويل العهد عبد اهللا *
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 ســنوات عــن بعــض املنكــرات ، وقــد رأيــت بعيــين جــواب امللــك علــى رســالة الشــيخ وهــو يعــده
خبري ويشـكره علـى رسـالته .. وجـواب امللـك موجـود اآلن لـدى أحـد طـالب الشـيخ ممـا يشـهد 

  . ولني يف نصرة الدينئالشيخ حىت مع الوالة وكبار املس على جهود
 

  :للشيخسعود فيصل بن عبد اهللا آل قصة زيارة األمير 
أثنــاء زيــارة امللــك عبــد اهللا لربيــدة قبــل مخســة أشــهر تقريبــًا قــام األمــري / فيصــل بــن عبــد اهللا آل 

 ٥/  ٢٠عصـر يـوم اجلمعـة  -صهر امللك ، ووكيـل احلـرس الـوطين يف املنطقـة الغربيـة  -سعود 
وكــان  هـــ بزيــارة الشــيخ ، وقــد رفــض الشــيخ اســتقباله بســبب اجلنــود الــذين مــع األمــري١٤٢٧/ 

الشيخ حذراً جداً من أن يقوموا بالتصوير ألنه حمرم ، وأنكـر علـى اجلنـود حلـق حلـاهم وإسـبال 
مالبسـهم ، وكــذلك أنكـر علــى األمـري ذلــك ، ولكـن األمــري رغـب بــدخول بيـت الشــيخ وكلــم 
بذلك أحد كبار طالب الشيخ ، فقام األخ الفاضل مبناقشة الشيخ يف األمـر واسـتقبال األمـري 

ه فأذن الشيخ بدخول األمري مبفرده دون اجلنود وحـذر مـن التصـوير ، ونصـح الشـيُخ ومناصحت
َ طــويالً ، و ( إذا قلــتم فاعــدلوا ) فــإين أقوهلــا  ُحيســب هلــذا األمــري أخالقــه العاليــة  ق:حبــاألمــري

ورحابة صدره ؛ وقد كلم الشيخ األمري بشأن تركي احلمد وملاذا ال يقام احلد عليه بسبب سـبه 
، وكذلك تكلـم عـن هيئـة األمـم املتحـدة وعـدم  -عاىل عما يقوله " احلمد " علوا كبرياً ت -هللا 

إقامة احلد يف أصحاب السرقات والزناة احملصنني .. وحنو ذلك ؛ وكان مما ذكره الشيخ لألمـري 
ـدمون بيـت اهللا ؟!  -وهذا هو املقصود هنـا  - هـدم الدولـة ملسـجده وقـال لألمـري : ( كيـف 

وليس يل ! ، مهما قلـت ممـا ال يرضـيكم فـال حتـق لكـم اجلـرأة علـى هـدم بيـت اهللا ) ، هذا هللا 
إخل مـا قالـه الشـيخ لألمـري ، ويف ختـام اجللسـة كـان ممـا قالـه األمـري للشـيخ : حنـن اآلن يف آخـر 
ساعة من يوم اجلمعة فـادع اهللا يل ، فـدعا لـه الشـيخ بـأن يغفـر اهللا لـه ، وأن يكـون مـن أنصـار 

هـداه الشـيخ مـا يتـوفر عنـده مـن كتبـه أهللا بعيـداً عـن موجبـات غضـبه ؛ مث مبا حيبه ا الدين قائماً 
وقصائده ؛ وبعد خروج األمري من منزل الشيخ وقف هو بنفسه مـع جنـوده علـى املسـجد وقـد 
ِك يف األمر ، وأذكر أنه اعتذر من الشيخ وقـال :  سوي باألرض وقد وعد األمري أن يكلم املل

ولني مـن حمـيب الشـيخ ئسـدي ما مسسنا املسـجد بسـوء " .. وقـد زار أحـد امل" لو كان األمر بي
َ فيصــل للنظــر يف اإلذن بإعــادة املســجد ، ول وهــو مــن ئوكــان ممــا قالــه األمــري هلــذا املســ األمــري
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أعيان بريدة : ( نعم لقد زرت الشيخ ، وصحيح أنه أنكر عليَّ ما رآه مـن املنكـر لكنـك تـرى 
اً لنــا ألنــه يريــد الســلطان ، لكنــه صــادق يف محاســه للــدين وغــري يف عينيــه الصــدق ولــيس عــدو 

ول حني لقائه باألمري يف " جدة " بعـد لقـاء الشـيخ ئذا واهللاِ ما أخربنا به ذلك املسمداهن ) ه
  ..بأسبوع تقريبًا 

ومعذرة إخواين األفاضل فأنا إذ أذكر قصة زيارة األمـري للشـيخ بنـوع مـن التفصـيل فقـط ألجـل 
كمـا أشـيع مثلهـا أثنـاء   -األخبار املغلوطة اليت أشيعت بعد زيارة األمري للشيخ  تصحيح بعض

وأن الشــيخ فعــل كــذا وقــال كــذا  -هـــ ١٤٢٣زيــارة األمــري ممــدوح بــن عبــد العزيــز للشــيخ عــام 
ا فرصة لذكر احلقيقة ، واألمري فيصـل دونكـم ولـن  وكذلك األمري قال كذا وفعل كذا ، فوجد

   ..  شيء ألنين مل أقل إال احلقيقة وهللا احلمدخيالفين فيما قلته يف
  

  
  

 
 

 وكثــريونصــورتان ملســجد الشــيخ قبــل هــدم الدولــة لــه بســبب إصــراره علــى موقفــه فيمــا يعتــربه 
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اهدين ره قريـٌب ، حيث كـان كـل ليلـة يـتكلم يف ذلـك يف هـذا املسـجد وحيضـنصرة للجهاد وا
َصلني ُ   .من األْلِف من امل

   

   

  
  

  ء في الشيخ:آراء العلما
ن عاب الشيخ ، بل كل أولئك العلماء يدينون اهللا    ومل نرَ واحداً من العلماء الصادقني مَ

  ، وحيثون على نه ، ومن علمه املنتشر بني الناس، ويستفيدون ممبحبة الشيخ فيه، ويزورونه
دا   على أَحِد  زيارته واالستفادة منه ومن ِعْلمه املبارك ؛ وقد كتب بعضهم يف ذلك بيانات رَ

لة املت هَ ً !! اْجلَ قًا وغباء لمًا وُمحْ َ ُظ   علمني الذين ناصبوا هذا الشيخ الصاحل والعامل العامل العِداء
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َّن كتب رداً على ذلك : فضيلةُ الشيخ العالمة محود بـن عقـالء الشـعييب   ممِ  ) - رمحـه اهللا -وَ
  .ريف لبيانه رمحه اهللاهـ ) ، وهذا النص احل١٤٢٢/ ١١/  ٤املتوىف مساء يوم اجلمعة 

  
  : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، وبعد

 من أهل العلم العاملني الذين -وفقه اهللا  -فإن فضيلة الشيخ عبد الكرمي بن صاحل احلميد 
نة والذب عن حياضها م يف نصر السُّ َّن قََضوا أعمارهم وأوقا   أعطاهم اهللا بصرية يف الدِّين ممِ

ُت يف اآلونة األخرية على كثريٍ هكذا حن عْ   سبه واهللا حسيبه وال نزكي على اهللا أحداً ؛ وقد اطََّل
ــِب ورســائل فضــيلة الشــيخ وهــي يف الــرد علــى أهــل البــدع واألهــواء ويف الرقــائق وإنكــار  تُ مــن كُ

عــة ، نســأل اهللا أْن يزيــده املنكــرات ، انــتهج فيهــا الشــيخ عبــد الكــرمي مــنهج أهــل الســنة واجلما
ُكثـروا مـن االسـتفادة مـن ِعلـم الشـيخ  .. هفضـلمـن  ومـن هنـا حنـث الشـباب وطلبـة العلـم أن ي

َسه إذ فيها نفع عظيم رْ ه ودَ   . ومن كتبه وحبوثه ، وأن يلتزموا َحْلَقتَ
نسأل اهللا أن َميُنَّ على فضيلة الشيخ عبد الكرمي بالثبات على اإلسالم ، والتوفيق ؛ وأن يزيـده 

 .  عمل الصاحل إنه ويل ذلك والقادر عليهمن العلم النافع وال
  . وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  .أماله / محود بن عقالء الشعييب
  انتهى حبروفه ١٤٢٢ / ٥ / ١٩

 
ة بيـاِن الشـيخ محـود وعليهـا َختْمـه ، وكنـت قـد* َصوَّرَ رمحـه  -أخذتـه مـن بعـض طالبـه  ولديَّ مُ

   ) :حفظه اهللا -وقال فيه الشيخ / حممد بن أمحد الفراج  مشهور ، وهو بيان منشور -اهللا
  
 مسم اهللا الرمحن الرحيب

ـــــاء واملرســـــلني، وبعـــــد ـــــى أشـــــرف األنبي  : احلمـــــد هللا رب العـــــاملني ، والصـــــالة والســـــالم عل
  األخرية يف  - وفقه اهللا –الكرمي بن صاحل احلميد  فقد قرأت جمموعة من كتب الشيخ: عبد

ا كتبًا قيمـة ، مليئـة بالفوائـد ، وحنسـب أن الشـيخ عبـد الردود على أهل  األهواء والبدع فوجد
من العلمـاء الصـاحلني ، العـاملني بعلمهـم ، الغيـورين علـى  -واهللا حسيبه  –الكرمي حفظه اهللا 
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التوحيــد ، القــائمني علــى نصــرة الســنة واملــدافعني عنهــا باللســان والبنــان ، نســأل اهللا تعــاىل لــه 
  .التوفيق والتأييدمزيداً من 

  .هـ ٢٢/٥/١٤٢٢  حممد بن أمحد الفراج
 
  – حفظه اهللا -وقال فيه الشيخ / علي بن خضري اخلضري *

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشـرف األنبيـاء واملرسـلني نبينـا حممـد وعلـى آلـه 

  :وصحبه أمجعني ، أما بعد
ا كتبـًا نافعـة  ثري مما كتبه فضيلة الشيخ عبدفقد اطلعت على ك الكرمي بن صـاحل احلميـد فوجـد

ـرف عنـه نصـرة السـنة وأهـل احلـق ، وقمـع  والشـيخ عبـد. فجـزاه اهللا خـرياً  الكـرمي وفقـه اهللا ممـا عُ
الباطـــل وأهلـــه واجلهـــاد يف ذلـــك ، والتصـــدي للمبتدعـــة والـــزائغني يف كتـــٍب معروفـــة مشـــهورة ، 

  ه.بونفع فجزاه اهللا خرياً 
   ..نسأل اهللا أن يثبته ويوفقه 

 .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 علي بن خضري اخلضري/كتبه

 ..هـ٢١/٥/١٤٢٢ 
 
  :حفظه اهللا -وقال فيه الشيخ / ناصر بن محد الفهد *
  بسم اهللا الرمحن الرحيم  

  :وبعداحلمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، 
أكرب من أن ينبه علـى  -حفظه اهللا ووفقه  –الكرمي بن صاحل احلميد  فإن فضيلة الشيخ/ عبد

ولكنها شهادة أسجلها، فقـد عرفـت الشـيخ عـن قـرب، وقـرأت لـه   فضله مثلي، وأين أنا منه ؟
يـاء كثرياً من كتبه ورسائله، فرأيته من أهل العلم العاملني الذابني عن السنة، وأحسبـه مـن األول

   – ..وال أزكي على اهللا أحداً  –الصاحلني 
  هـ٢٤/٥/١٤٢٢ .كتبه / ناصر بن محد الفهد

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


١٥٠ 
 

 
١٥٠ 

 
والشيخ عبد الكرمي يف احلقيقة ليس حباجة لتزكيـات أو بيانـات تثـين عليـه فهـو مشـهور بعلمـه *

غرضـني املشـنعني  -حنسبه كذلك  -وزهده وتقاه وصالحه  لوال أن يكون يف ذلك ردٌّ على اْلمُ
ـم وبأمثـاهلم .. وقـد قـال اهللا تعـاىل يف الذين  بتلـى  ُ ـن أن ي ال خيلو شـيخ صـادق وعـامل عامـل مِ

ـهِ : " الرسـل واألنبيـاء ـنِّ  ) : " خـري خْلقِ اْجلِ ـِس وَ اِطَني اِألنْ َ اً َشـي ـِيبٍّ َعـُدوّ ُِكـلِّ نَ ـا ل ْلنَ َِك َجعَ وََكـَذل
وراً وَ  ـرُ ِل غُ ـٍض ُزْخـرَُف اْلَقـوْ عْ َ مْ إَِىل بـ ُضـهُ عْ َ ُـوِحي بـ ونَ ي ـرُ ْفتـَ َ ـا يـ مَ ُهمْ وَ ـَذرْ ُ فَ ـوه ُل ـا فـَعَ ـَك مَ بُّ َ رَ ـوْ َشـاء  ( َل

َني وََكَفـــى ١١٢األنعــام : ) ْجـــرِمِ ــنَ اْلمُ اً مِ ــِيبٍّ َعـــُدوّ ُِكـــلِّ نَ ــا ل ْلنَ َِك َجعَ ) ، وقـــال ســبحانه : ( وََكـــَذل
نَِصرياً  يًا وَ بَِّك َهادِ    )٣١الفرقان) ( بِرَ

  
إمــام وخطيــب  -قيــه / حممــد بــن فهــد الرشــودي ولقــد حــدثين وجهــًا لوجــه فضــيلة الشــيخ الف

عــن تلميــذه النجيــب العالمــة احملــدث / عبــد اهللا بــن حممــد  -حفظــه اهللا  - جــامع الفاخريــة
أنـه قـال لـه : ( إيـاك وأن تتعـرض الشـيخ عبـد  -رمحـه اهللا  -هــ ١٤٠٨املتوىف عـام  - الدويش

ُصـــاب  الكـــرمي احلميـــد بســـوء ، فهـــذا بينـــه وبـــني اهللا ســـر ، وال أظـــن مـــن عـــاداه بســـوء إال وسي
عـرف أشخاصـًا آذوا الشـيخ أاهللا إنـين  ويعاجل بالعقوبة ) .. وهذه فراسة أثبتـت صـحتها ، فـو

وال أريـد أن أذكـر أمسـاءهم ،  ..كتبوا ضده من جنس كتاباتك هذه ولكـنهم عوقبـوا  وكتبوا ما
وأقسـم بـاهللا  -الشـفقة اهللا إن أحـواهلم تثـري  وأسأل اهللا أن يسرت علـيهم ، ويتجـاوز عـنهم ؛ فـو

  .على صحة ما أقول ، وهو تعاىل شهيد على ذلك رقيب عليه
  
ـدم * وقد كتَب الشيخ ضد الصوفية ، ومـن أشـهر مـا كتـب يف ذلـك كتـاب : ( معـاول احلـق 

) صــــفحة ، وهــــو كتــــاب مطبــــوع طبعتــــه دار ســــفري .. ويف  ١١٢بنيــــان الباطــــل ) ويقــــع يف ( 
فقــد وصــل إيلَّ كتـــاب عنوانــه : " صـــاروخ الغــارة احملمديـــة  مقدمتــه قــال الشـــيخ : ( أمــا بعـــد :

لطاغيـة سـوداين امسـه عبيـد  "الطاهرية الصوفية لقذف أنصار سنة ابن عبد الوهـاب الشـيطانية 
إىل آخـر كـالم الشـيخ ، وقـد وضـعه الشـيخ  ( ... ربه حممد الطـاهر التجـاين املـالكي األشـعري

ســفود وأبطــل محاقاتــه الصــوفية ودحــض شــبهاته علــى ال -حفظــه اهللا وجــزاه أحســن اجلــزاء  -
  .. - رمحه اهللا وأجزل له األجر والثـواب -ضد دعوة شيخ اإلسالم / حممد بن عبد الوهاب 
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وأمـا  ) : وقد قرأت كالمًا جيداً ألحد الكتاب أذكره هنا مـع بعـض التصـرف حيـث يقـول فيـه
ُدرك  حباط يفاإل ليس مـن أن للناس أمزجة خمتلفة ، و جمال التعامل مع البشر ، فعلى املرء أن ي

ُربجموا أمورهم وفق ما يدعو إليه .. كما أنه هو املنطق أبداً أن يتوقع اإل نسان من اآلخرين أن ي
رتب مزاجه علـى وفـ ُ صـلوا إىل نبيـاء مل يق مـزاج اآلخـرين .. بـل إن مجيـع األأيضًا ال يرضى أن ي

َسـط الـذ ما كانوا يطمحون إليه يف لسـالم عليـه ا -ون فيـه .. حـىت إن موسـى يعيشـي تغيـري الوَ
ال يرضـيه  يلق ، طالبـًا كفهـم عـن احلـديث الـذما يلقاه من اخل -عز وجل  -إىل ربه  اشك -

نفِسي ! " ) انتهى ِ ُ ل ْله ٌ َملْ أْجعَ  ، فأجابه اهللا تعاىل بقوله : " إنَّ َهَذا َشيء
  

كمـا لسـائر العوائـل   -يـد ) هلـا الديك ) فهـو لقـب لعائلـة الشـيخ ، وعائلـة ( احلم ) أما لقب*
لقب بـ ( اهلدبان ) وقسـم بــ  - ُ ألقاب ، فهذه العائلة ( احلميد ) هلا ألقاب ِعدَّة فقسم منهم ي

،  -الشــيخ املعــروف يف بريــدة  -( احلجــرا ) وإلــيهم ينتســب الشــيخ حَســن بــن صــاحل احلميــد 
لقَّـب بــ ( الفنتـوخ ) ، وقسـم بــ ( املبـا ) وقسم بــ ( الكهـاف ) ، وقسـم بــ ُ رك ) ، وقسـم آخـر ي

وا بذلك ألن جدَّهم  ُ قِّب كـان   -رمحـه اهللا  -الديك ) ، والشيخ ينتسب هلذا القسم األخري ، وُل
َكة ، ونظراً لكونه أصبح لـدى أهـل  ي يؤذن أذان الليل األوَّل يف وقٍت يتزامن بِدقَّته مع أذان الدِّ

قِّـب بـذلك ، وكـان رجـالً عابـداً بلدته بذلك ومتيـزه بأذانـه املتـزامن بدقـة مـع أذا ن الديكـة فقـد ُل
 .رمحه اهللا حلاً صا

 
آلف املؤلفة من عشرات من القصائد واملنظومات واللشيخ ديوان شعري خمطوط وفيه ال*

األبيات اليت أوقفها على خدمة الدين والدعوة إليه والدفاع عنه ومن أبياته الرائعة ، قوله 
   :٢٤ه ( املخاطر األربعة ، ص مناديًا املسبل لثيابه ناصحًا ل

  

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


١٥٢ 
 

 
١٥٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــالً لثيــــــــــــيا مسبـ ـالً ــــــــــــــــــــــــــابــه متجمّ
 هــــــــــــــــــــباــو ـــــــــــــــــــــــــُب أن يف أثـــــــــــاُل حيسخيتـــــ
ه ــــــوابـــــــــــــــــــــــــــُب أن يف أثـــــــــــاُل حيســــــــــــــــــــــخيت
  ايــــــة ــــــــــــــــــــــــــــلك ـــــــــــــدايتـــه وتــــــــــــذي بــــــــــــه
  
  
  

مَ  َ    نِ ـــــــاعةِ الرمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل بطـــــــــــــــــــــإن اجل
ِن مــــــــر املكــغي اِن ـــــــــــــــــــــــــــذا األبـــــــــــن غــــــوّ وَ
ــــــــــــــر الـــــــــــــــــــغي ُ اِن ـــــــــــــــلفُّ بـاألكفــــــــــذي سي
  اِن ــــــــــــــــــــين اإلنســـــــــــــــــــــا يف بـــــــــــــــــّد منهــــــــــالب

ومن أبياته الرائعـة قولـه مناديـًا املـرأة املسـلمة آمـراً هلـا بالتحجـب باحلجـاب الشـرعي واحلـذر مـن 
هــ ، ١٤٢١دعوة املنافقني هلا باخلروج واالختالط بالرجال ( جالب السـرور لربـات اخلـدور ط 

  ) ٥ص 
  

  ىـــــــــــي التقــــال لفـــــــــي إن اجلمــــــدعـــالخت
ُــــــــــــــــــــــــــرٌ يفــــــــــــــــــــَّــه ذكــــــــــــــنلك   ــه ـــــــــــــــــــوُت أوانـ

  ــهِ ـــــــــــــــــــل نــزولـِ ـــــــــــــــوِت قـبـــــــــــــــيب للمــــــــــفتأه
  
  

  ا ـــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــيت يــــــــــــــــن نصيحــــريـــوستذك
ِ ـــــــاَك ــــــــــــهن إذ ما   لشقا و اوى السعادة

 ـــاــــــــــــــــــِل للبقــــــــنَ الوسائــــــِك مِ ــــــــاذا لديــــم
   
  
  

ـــدنيا  وقـــال أيضـــًا متأســـفًا علـــى مـــا مـــاك يف ال آلـــت إليـــه حـــال كثـــري مـــن النـــاس اليـــوم مـــن اال
   : الدين معترباً ذلك من نقص العقلواالنشغال عن 

  ــاــــــــن الديــــنُ أين مهــــأينَ العقوُل وأي
ُ من شرٍّ ول   رتــو كثــــــاليرجتى اخلري

 !نِ ــــل والديـــــل نعيش بال عقـــــوه
ُ من مدٍح وـــفيه األقاوي   ! نِ ــــويــــل

  
 
  
  املسلمني داعيًا هلم بالفرج العاجلومن أبياته قوله عن أسرى كوبا وغريهم من أسرى 
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 :منظومة االستبشار باالنتصار على الكفار ، الصفحة األخرية
ُــــرى املسلمــــيا رّب أس   مْ ــــــَني توهل
َ م ومهومــــرّج كَر ــــــــيا رّب ف ــمْ ـــــــــــ   هُ

  

  ــاِن ـــــــــــــــــــــــــةٍ وأمــــــــايـــــةٍ وعـنــــايـــــــــبرع
  ا إلغاثـة اللهفـــــاِن ـرجــــأنَت ال 
  
  

ن مضـــمنة يف كتـــاب وهـــي يف الغايـــة مـــن الروعـــة والبالغـــة لعلهـــا تكـــو  ىحتصـــ وهنـــاك أبيـــات ال
   خوة اآلن جلمع ترمجة وافية للشيخ ــ حفظه اهللا ــيعمل فيه بعض اإل

    مؤلفات الشيخ: 
هــا دون اســتثناء يف ديــن اهللا تعــاىل وأحكامــه لفضــيلة الشــيخ أكثــر مــن مائــة وثالثــني مؤلفــًا كل

وهـذه أمسـاء مؤلفاتـه املنشـورة ، وسأسـتثين منهـا عنـاوين  .. ومسـائله والـدعوة إليـه والـدفاع عنـه
ــا ، وســأذكر هنــا فقــط بعــض املنشــور مــن كتبــه ورســائله ملــن يريــد أن  البيانــات والقصــائد لكثر

  م:وهي مرتبة على حروف املعج – يستفيد
 عقيدة األسالف والتحذير من جهمية ' السقافاإلحتاف ب  
  إبطــــال دعــــوى اخلــــروج ليــــأجوج ومــــأجوج . ( رد علــــى الشــــيخ الســــعدي يف تأولــــه أن

 .الصني وأمريكا هي يأجوج ومأجوج
 أحـداث صحبة األحداث.  
 ْق اإلنسان  .إحسان خلـ
 إحسان سلوك العبد اململوك إىل ملك امللوك. 
  "دية ذي اجلاللبني زخارف األقوال وعبو  "األدب.  
 إشعار احلريص على عدم جواز التقصيص من اللحية ملخالفة التنصيص.  
  أضـــواء املســـارج لبيـــان جـــور التعليقـــات علـــى ' املـــدارج ' . ( ردٌّ علـــى حامـــد الفقـــي يف

  .بن القيمعليقه على " مدارج السالكني " الت
 إعانة املتعايل لرد كيد  الغزايل. 
  ن زعم أن اهللا يف كل مكانإقامة احلجة والربهان على  .مَ
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  إجلـام األقـالم عــن التعـرض لألئمــة األعـالم . ( رد علــى منصـور النقيــدان وسـبه لإلمــام
 .رمحه اهللا -أمحد بن حنبل 

 َْجر غض واهل ُ ر يف الب  .إمعان النََّظ
 إنارة الدرب ملا يف تفسري " سيد قطب " من آثار الغرب . 
 لكفار يف الناراإلنكار على من مل يعتقد خلود وتأبيد ا. 
 علــى املتجــرئني علــى ملــك امللــوك ورب  اردقــة .. مهــالً عــن اجلبــار مهــالً ! أيهــا الزناد

 .جل جالله -العاملني 
   بيـــان األدلـــة النقليـــة والعقليـــة يف الفـــرق بـــني الرقيـــة الشـــرعية والرقيـــة التجاريـــة ، وبيـــان

 .عـز وجل -وجوب تعظيم واحرتام ذِكر اهللا 
  واملزاحم الدخيلبيان العلم األصيل. 
 تأخري نصر الدين لطف باملؤمنني ومكر بالكافرين واملنافقني. 
 َُحـف من ذخائر السلف  .تـ
 التفكر واالعتبار بآيات الكسوف والزالزل واإلعصار. 
 مثار يانعـة وتعليقات نافعـة. 
 جالب السرور لربات اخلدور. 
 غضوب عليهم والضالنيجالء حقيقة الدين وعزة املتدينني ، وبيان ضالل ُسـنن امل 
  جــواب األمــريكيني ببيــان عــزة املــؤمنني وذلــة الكــافرين ؛ ( رد علــى مــا يســمى بـــ ' بيــان

/  ١٢/  ٣الصـــادر يف " ؟قفــني األمــريكيني ' املوســــوم بـــ "علـــى أي أســاس نقاتــلاملث
 .م ٢٠٠٢/  ٢/  ١٥ -هـ ١٤٢٢

  احلب يف اهللا . 
 القرضاوي "احلق الدامغ للدعاوي يف دحض مزاعم." 
 احلق املستبني يف بيان ضالل ' اللحيدي ُحِسني '  
 دشٌّ وديٌن كيف جيتمعاِن ؟!  
 دعوى وصول القمر ؛ ( دحض خرافة وصول القمر 
 دواء العشاق. 
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 منبئ السوداين ' سليمان أيب القاسالرد الصارم على املت'. 
 دَّ أحاديث الشفاعة ن رَ  الشناعة على مَ
 عوائق يف طريق العبودية. 
 يد البناء يف دار الفناءعيوب تشي . 
 االستنفار يف حمق القول بفناء النار ' فتوى وبيان يف كتاب ' 
 الفرقان يف بيان إعجاز القرآن. 
  ' ضـالت القـوايف ؛ ( بيـان األبيـات الشـركية وحنوهـا يف ديــوان الكايف يف التحـذير مـن مُ

 . أمحد شوقي ' والـرد عليـه
 مطالب الطالب ومثالب الناكب  
  الدجالمقدمات . 
 دم بنيان الباطل  .معاول احلق 
 معرفة الكبري املتعال بالعظمة واجلالل واجلمال. 
 معرفة املأمور به واحملذور يف زيارة القبور. 
 منازل احلور العني يف قلوب العارفني برب العاملني. 
 نور البصرية والبصر يف مسائل القضاء والقدر. 
 ـــــدوران ؛ ( د ـــــات هدايـــــة احلـــــريان يف مســـــألة ال حـــــض خرافـــــة القـــــول دوران األرض وثب

 .الشمس
  دحض نظرية ' داروين ' القاضية بأن أصل اإلنسان من قرد:وحدة الوجود العصرية. 
 الوعيد على أهل الغـلو والتشديد. 
  
   - : وله الكثري من البيانات واملنظومات يف األحداث ، وهاك بعضها*

 مناصرة الطالبان يف حتطيمهم ألصنام بوذا. 
 اهدين العرب ) إن تن  صروا اهللا ينصركم ( بيان حول نصرة الطالبان وا
 مركب النجاة ( بيان حول أمهية ووجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر( 
 نداء إىل حكام العرب.  

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


١٥٦ 
 

 
١٥٦ 

 اهدي األفغان  )ليس لنا مثل السوء . ( توطئة لعودة حكم اإلسالم 
  حيل مقارنة لسوء العمل . 
  : مهالً عن اجلبار مهالً  أيها الزنادقة..  
  معرفــة احلــق ألهلــه .. ( رســالة إىل اإلمــارة اإلســالمية يف أفغانســتان خصوصــًا وإىل

 .غريها عمومًا 
 ــ  .. ( العز املفقود واألمل املنشود ( بيـان حـول قضـية املسـجد األقصـى وفلسـطني

 نصيحة وذكرى للفلسطينيني خصوصًا وللمسلمني والعرب عموماً 
 نهج املسدد ) ــ أكثر من مائة بيت ــمنظومة ( امل 
 منظومة ( نداء التوبة ) ــ أكثر من مائة بيت ــ 
 منظومة ( جالء الصراط املستقيم ) ــ أكثر من مائة بيت 
 منظومة ( االستبشار باالنتصار على الكفار ) ــ أكثر من مائة بيت ــ  

  )وفقه اهللا -كتب هذه الرتمجة املختصرة أحد طالب الشيخ (
  
  الكريم الحميد غريدات األخت مي الطلق عن قصة اعتقال وهدم مسجد الشيخ عبدت

 ٢٠١٢اكتوبر  ٤
   

ــــــد )١ ــــــد..يف هــــــدم  بســــــم اهللا أبدأ..واحتســــــبها نصــــــرة لشــــــيخنا الزاهــــــد عب الكــــــرمي احلمي
 ..منزله..تلك اجلرمية الشنيعة اليت شهدها أهل احليّ بأعينهم

واألهـــــــل كالعـــــــادة اســـــــتعداداً  يف صـــــــباح يـــــــوم ملـــــــئ باألقـــــــدار املؤملة..صـــــــحوُت أنـــــــا )٢
 س..وكانت الساعة السابعة..ركبت السيارة مع أخي تقبله اهللا وكانتر اللمد

.تفاجأنــــا ممــــا  ع.ا البــــاب اآليل إال والصــــراخ ممنــــوع مممنــــو يف فنــــاء املنزل..مــــا إن فتحنــــ )٣
 .الباب نرى..عسكر وقوات خاصة مقنعني يصرخون بـ ممنوع اقفلوا

ه يـــوم احملشـــر للعسكر..الشـــارع ملـــئ بـــاجلنود واجليـــوش يـــاهللا مـــن هـــول ممـــا نـــرى وكأنـــ )٤
م..أغلقنا الباب..ونزلت من السيارة وفتحت باب الشارع وصرخت  .وسيارا
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لقـي البـاب حـىت سـحب أحـدهم غأ وش تسوون..صـرخوا مجيعـا ادخلـي و عليهم..خري )٥
 ..غلقه بالقوة..ركضت أنا وأخي لغرفيت وفتحنا الشباكأالباب و 

هـذا..وعلمنا أن شـيئًا ُحيـاك لشيخنا..سـيارات كثـرية ال أحصـيها جنـود وليتنا متنا قبـل  )٦
م وقد أغلقوا منافذ احليّ  وجيوش شيْ   عجيب..نصف احلي ممتلئ 

 ألمــر مــاا وحظــروا التجول..موقــف مفجع..ارتعــب أهــل احلــي الكــل يتصــل بــاآلخر مــا )٧
 ماءخلطب..ال أحد يدري؟؟يف الساعة الثامنة بدأت اهليلوكبرت حتوم يف السا

ـؤالء  )٨ وبشكل قريب جداً..واجلنود واحلشـود يف ازدياد..أصـبحت األرض كبحـر ميـوج 
 ..األجناس..الساعة التاسعة أقبلت جرافة وفتحوا هلا الطريق

كـالب إال املسـاجد..مسعونا وهـم  كـالب يـا وعلمنا حينها اخلرب..فبدأ أخي يصرخ يـا )٩
 إلينا كتهديد غلقوا النوافذ ووجهوا أسلحتهمأعلينا بالشارع صرخوا 

فجع..كانت اجلرافة  يءا وذهبنا للغرفة األخرى..ياهللا شغلقناهأ )١٠ مهوٌل مُ
 ..تقف أمام املسجد ورأينا جدال عنيف بني سائق اجلرافة وأحد الضباط

اشتد النقاش واجلدال ونزل صاحب اجلرافة مث ركبها شخص آخر..تبني لنا  )١١
ليب مطلبهماستطاع أ فيما بعد أن صاحبها رفض هدم املسجد وما ُ  ن ي

..أمام أعيننا بدأ اهلدم..واهللا  )١٢ وأما الشخص اآلخر فقد كان هنديا هندوسيًا
 ..أخي كان يصرخيءشباك ونبكي كاألطفال ليس بيدنا شإننا نقف على ال

ويبكي ويضرب بيده على اجلدار..حلظة بلحظة..وشيئًا فشيئًا بدأ املسجد  )١٣
 ..رات املياهيتساقط حىت تساوى باألرض..ومل يرتكوا إال دو 

آه بعد أن كان مسجداً يصلى فيه أصبح أرض فضاء..خالية ترابية..إنه  ..آه )١٤
 موقف مؤمل تبكي له العيون وتسيل ألجله الدموع..ومل يفكوا حظر التجول

إال املغرب..تسللوا بعد أن فعلوا جرمية مل يفعلها إال اليهود والنصارى..جتمع  )١٥
 ..سح دموعه بشماغهأهل احليّ ووقفوا على أطالله فهذا مي

مل يستطيع الكالم..أصبحت لغة الدموع تُعرب عن  ةوذاك ختنقه العرب  )١٦
دم  احلدث..بعدها بعدها بأيام يسرية أعادوا الشيخ إىل منزله وكان على علم 
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..بعد  )١٧ دم مسجده..حبق مؤمل وموجع..وهو يرى مسجده الذي أصبح ترابًا
 حضرأحزينا على أرض املسجد.. رب..ووقفأن ذهبوا عنه خرج الشيخ يتحسس اخل

 .خشب طويل ووضعهم على حدود املسجد حىت ال تدعس أرضه )١٨
السيارات..وفرش ثالث سجادات طويلة..وقال نصلي يف أرض مسجدي..كرب 

 .لصالة العشاء وبكى
بكى املصلني..بعد الصالة أتوا إليه املباحث حيذرونه من الصالة فيه أو  )١٩

 .حضر خشب وسجادات وأعادهمأالفجر  األخشاب والسجادات..وقبيلوأخذوا 
وصلى على أرض مسجده..من الغد أتوه وهددوه..فما لبث شيئًا يسريا  )٢٠

ريدة رمزاً للعلم والزهد والورع والتُقى ثبته اهللا ُ  .حىت اعتقلوه..وفقدت ب
شد االعتذار..أخطأت يف البداية وقلت هدم املنزل..بل الذي هدم أأحبة  يا )٢١

  ..مسجده وليس منزله
ا يف النــت وقــد انتشــرت يف وقتهــا واعتقــل مــن صــورهاهــذه   صــورة بعــد هــدم املســجد وجــد

http://t.co/DaLxwYyc  
الكــرمي احلميــد كمــا أخــربوا الشــيخ بأنــه بــدون  ملــن يســأل عــن ســبب هــدم مســجد الشــيخ عبــد

  تصريح..أما الشيخ اآلن يسكن يف ملحق بأحد بيوت أل سعود بالطائف
   

 الكرمي احلميد لق عن الشيخ الزاهد العابد عبدع تغريدات األخت مي الطيمج
 :٢٠١٣مايو  ١٣
ت مضـــجعنا ، وصـــحونا مـــن نومنـــا ، يف صـــباح ذات يـــومٍ ملـــٍئ بـــاجلربوت ضـــئرة مروحيـــة أقاطـــ

 والبطش ، من شبيحة طغت
م وســعوا يف خــراب  وجتــربت ،  ــا احلــال هلــدم بيــوت اهللا ، نُــزع اإلميــان مــن قلــو حــىت وصــل 

ظللــة ودبابــات وجرافــات مــن عســكر مقنعــني وســ نــدهم وحشــدهماملسـاجد ،جتمعــوا جب يارات مُ
ــرف إمامــهاوطــ بالزهــد والتقــى  ئرة مروحيــة ، كــل هــذه احلشــود مــن أجــل هــدم مســجد طينيــًا عُ

ني علــى أســوار وقــف املقنعــوالصــالح، نــادوا علينــا مبكــربات الصــوت ُمينــع اخلــروج مــن املنــازل و 
اورة  .املنازل ا
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ه يف حياتنـــا الشــوارع واألراضـــي كمـــوٍج أســـود مل نـــر  لثــاين فـــإذا بنـــا نـــرى مــادور افتحنــا نوافـــذ الـــ
منزلنــا مل يســلم مــنهم ، مــا إن رأينــا ذلــك املنظــر توقعنــا هــدم  بــاملقنعني والســيارات حــىت ســور

م  ، املسجد ، فقد دامهوا الشيخ قبلها مبدة يسرية واعتقلوه  فأدركنـا خمططهـم األسـود مـن قلـو
اورةاحلاقدة ، يف ظل ال   توتر العجيب واخلوف من ُسكان املنازل ا

ئق حىت أصبح املسـجد أرضـًا مسـتوية ، مل ارف اجلدران الطينية للمسجد ، دقبدأت اجلرافة جب
يبقوا إال دورات املياه ،وبعد الظهر تفـرق الكثـري مـن جنـدهم وبقـي القليـل للحراسـة ملـدة ثالثـة 

 كما كان !؟أيام وال أدري هل يتوقعون أن يعود املسجد  
  

بعد احلادثة اليت زلزلت القصيم بفرتة يسرية أُفرج عن الشيخ فوقف على أرض مسـجده وبكـى 
ــــه ، وأىب احلنــــني بصــــدره ــــؤدي   علــــى حمراب إال أن يفــــرش ســــجادات علــــى األرض املهدومــــة وي

إال أن يفـرش  الصلوات عليها ، لكن حقدهم كان أكرب !؟ فعـاودوا اعتقـال الشـيخ مـرة أخـرى
على األرض املهدومة ويؤدي الصلوات عليها ، لكن حقدهم كان أكرب !؟ فعاودوا  سجادات

  اعتقال الشيخ مرة أخرى
 . الشيخ_عبدالكرمي_احلميد#
  

ـدم  زفراٌت من أمل ، وعرباٌت مـن حنـني ، قصـيدة #الشـيخ_عبدالكرمي_احلميد حينمـا فُجـع 
 !!..مسجده .. مؤملة حبق

http://www.shawati.com/vb/showthread.php?t=١١١٣٣ 
  

    مقالة العرفج كاملة  
**************  
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  أزهد طالب علم في السعودية

  
ا من كلِّ  ً ا، خالي ا طيني إذ قُدِّر لك أن تزور بريدة، من ناحية ريفها الغريب، ستلمح عيناك بيتً

بناء القرن العشرين من أسالك كهرباء أو خطوط هاتف أو صنبور مياه! ذلكم  ما ميسُّ 
تع احلياة  (كان) منزل الّشيخ عبد ارك لكلّ مُ اهد التّقي، التّ الكرمي بن صاحل احلميد، الّشيخ الزّ

الّدنيا وفق قناعة راسخة عنده بأّن الزُّهد أقرب الطُّرق إىل دخول اجلنّة! والّشيخ احلميد يعترب 
ة، وخياالت تدور حولنا دون شعور  ّ ة خوارق شيطاني ّ الكهرباء والّسيارات واألجهزة اإللكرتوني

من احلديث\منا! وقد وصف كلّ ما ميّس  ة \"معطيات الزّ ّ " من صعود للفضاء، والقنبلة الّذري
ة\وغريمها يف كتابه:  ّ ة واآلالت الّسحري ّ ا (لي\"العلوم العصري ّ ا بأ  ست أكثر من"، مقرِّرً

ة)! ّ   خوارق شيطاني
   

هــد يف بريــدة  والّشــيخ عبــد ــا لّشــيخ الزّ ً الكــرمي احلميــد مل يكــن وليــد عصــره، بــل كــان تلميــًذا جنيب
ل طريقتـه وأسـلوبه وفكـره، ولكـن حـدث بـني الـرّجلني  الّشيخ فهد العبيـد، الـذي أخـذ عنـه األوّ

ــة األرض\مــا يثــري اخلــالف ويــزرع االخــتالف، وهــو القــول  ّ ــا "، حيــث يــ\"بكروي ّ رى العبيــد أ
ا إىل مــا يــروى عــن ابــن تيميــة وتلميــذه  ــة اســتنادً ّ ــا كروي ّ ليســت كــذلك، يف حــني يــرى احلميــد أ
ــة الّشــكل، وإمجــاع املســلمني علــى ذلــك، ولكــّن الّشــيخ  ّ ابــن القــيم بــأّن اهللا خلــق األرض كروي

وي أي هــو بدعــة حمدثــة يف اإلســالم، واصــًفا مــا رُ ــذا الــرّ عــن ابــن تيميــة  العبيــد يــرى أّن القــول 
هــان عنــه   وابــن القــيم يف هــذا الّشــأن لــيس ــا مدسوًســا عليهــا، ومهــا منزّ ال يعــدو أن يكــون كالمً

ــيخ احلميـــد هـــذا الــزَّمن بأنـــه  ــالم. يصـــف الشَّ "زمـــن \كتنزيــه الـــّذئب مــن دم يوســـف عليـــه السَّ
مــن  "، ويـرى أّن زمــن خـروج الـّدجال قــد اقـرتب، لـذا كــان هـو وطائفـة مــن الـذين قبلـه\إبلـيس

ـذون اسـتخدام  ّ ـد املطـوّع وإبـراهيم العبيـد ال حيب طلبة العلم واملشايخ من أمثـال فهـد العبيـد وحممّ
الكهرباء، وإن استخدموها فهو استخدام اخلائف، الّشاعر بالّذنب واملعصـية! وقّصـة الكهربـاء 
ــــين هنـــــا  ا مــــع بعــــض أهــــايل بريـــــدة هلــــا حكايــــات تــــروى وقصـــــص حتكــــى! لــــن يهمّ ومشــــتقا

ـا، ليعــود بعـدها زاهــًدا  "\"نـبش\ بــدايات الشَّـيخ وشــبابه الـذي أنفقــه يف أرامكـو بوصــفه مرتمجً
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ــين ذلــك فهــي مرحلــة قــد خلــت هلــا مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت، ناهيــك  واعًظــا.. لــن يهمّ
غـــط\عـــن  " الـــذي يـــدور حوهلـــا، فمـــن الّصـــحفيني مـــن قـــال إّن الّشـــيخ ســـافر إىل \"كثـــرة الّل

ـه ذهـب إىل الّشـام.. ومـنهم ومـنهم، وقـد أكـّد يل الّشـيخ يف إحـدى  أمريكا، ومنهم من قال إّن
ه مل يسافر أبداً، بل مل حيصل علـى جـواز قـائال: (قلـم اجلـوازات يفصـل بيننـا فيمـا   زيارايت له بأّن
ــا فيــه خمتلفــني)! وينحــدر الّشــيخ احلميــد مــن بيوتــات بريــدة الــيت توصــف بالنّعمــة وحببوحــة  كنّ

مكرًهـــا علـــى الزهــد مـــن بـــاب الفقــر واإلمـــالق، ومل يكـــن كـــذلك العــيش، لـــذا مل يكـــن الّشــيخ 
ـــة اجلـــوع اإلجبـــاري، بـــل هـــو زاهـــد عميـــق التّطبيـــق، قـــوّي  ّ ا علـــى خلفي ا اضـــطراري صـــيامه صـــيامً
املضمون، تتزحزح اجلبال الشُّمّ وال يتزحزح! ولو فتّشت يف جيـوب شـيخنا فلـن جتـد أّي بطاقـة 

ـــة، فهـــو يـــرى أنّ  ّ ة، أو أوراق نقدي ّ ـــا حـــني   شخصـــي ـــور حـــرام، وكـــم كـــان يرجـــو منّ كـــلَّ هـــذه الصُّ
ــّدخول عليــه أو اجللــوس معــه بنبــذ مــا يف جيوبنــا مــن هــذه األشــياء ووضــعها يف مكــان قصــيّ  ال
  عنه وعن داره اليت يرغب أن تدخلها املالئكة، بوصفها ال تدخل منـزالً فيـه صـور أو رسـومات

  
  

اقـة جّذابـة،  وطريقة حياة الّشيخ عبد ـة بكـلِّ مـا يف هـذه الكلمـة مـن معـىن، الكرمي برّ ّ فهـي بدائي
ــــني القــــدمي، جيــــوس فيــــه اخليــــل الــــيت  "معقــــود بنواصــــيها اخلــــري إىل يــــوم \حيــــث البيــــت مــــن الطِّ

فـــات، أو \القيامـــة ّ ثـــه أزيـــز الّســـيارات، أو صـــرير املكي ـــه اهلـــدوء الـــذي ال يلوّ "، حيـــوط ذلـــك كّل
ا مناجاة بني  ّ رجل وصحرائه اليت تلمسها عنـدما تـزوره، وكـلّ صفري املراوح، وتزور املصابيح! إ

ـا أشـعر باملعانـاة، مثّ ألــوذ  ل خطوا ة أزوره فيهـا أتعّهـد نفســي بإتّبـاع طريقتـه، وعنـدما أبــدأ أوّ مـرّ
إىل ســياريت وكهربــائي وســراجي املنــري. وهللا درّ هــذا الّشــيخ الــذي صــرب علــى حيــاة يعجــز عنهــا 

ــل وجهــ\"كــلّ البشــر\ اق أّخــاذ، إذ  "، وإن كــان زهــده ميثّ هــد بــرّ ة نظــره يف احليــاة، فــإّن هــذا الزّ
هــد  ــرء الــّدنيا وزينتهــا، وقــد ســال لعــاب مــن قبلــه ومــن بعــده عليهــا. كــلّ هــذا الزّ كيــف يــرتك امل
ـاب والبـاحثني عـن األشـياء الغربيـة! وشـيخنا  جعل الّشيخ احلميـد حمـّط أنظـار الّصـحفيني والُكتّ

اهــد عبــد ي إال يف مســجده الطِّيــين، الــذي ُهــدم ليعــاد تشــييده الكــرمي احلميــد كــان ال يصــلّ  الزّ
علــى طــراز حــديث، ويف زيــاريت األخــرية لــه حضــرتنا صــالة املغــرب، فعمــدنا إىل اســرتاحة جبــوار 

نـا أنـا وتلميـذه  داره، ليس فيها أسالك الكهرباء أو مكرفون ،أوكل ما جيرح شـعور شـيخنا، ليؤمّ
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اهــد! ومـا شــّد  -كمئــات غـريه   –الـويف أبــو أيـوب الّســويد، الـذي نــذر نفسـه  خلدمــة الّشـيخ الزّ
هـــد،  القلـــم إىل الّشـــيخ عبـــد ـــة أذاه، إذ انطلـــق إىل الزّ هـــد الـــيت تغشـــاه، وقّل الكـــرمي هـــو حالـــة الزّ

ــاس ومــا يعبــدون إال اهللا، يف حــني أّن أقرانــه وبعــض أصــحابه الــذين كــانوا  وعــاش فيــه معتــزالً النّ
م وأخ ا معه، انقلبوا على أعقا مـون ُزّهادً ذوا يثرثـرون يف كـلّ وسـائل اإلعـالم، بعـد أن كـانوا حيرّ

  .استخدامها أو شراءها
ًكا بأسلوبه  كلّ هذه األفعال اليت أخذ ميارسها أقران الّشيخ جعلت شيخنا يزداد متسُّ

وطريقته، سائالً اهللا الثّبات بعد أن ضلَّ كثري من النّاس، الذين كان الشَّيخ يراهم يف منتهى 
م خيرجون يف كلّ حدب إعالمي وصوب صحفي مرشدين النّاس وقائلني هلم الزُّهد وإ ذا 

الكرمي اآلن ليس أكثر من طالب علم زاهد،  (إّن احلياة ليست أكثر من كلمة)! والّشيخ عبد
ال يستقبل أحًدا إال بإحلاح، وإن استقبل فإّن الّشيخ ال يتأّخر عن عتاب املقّصر مىت ظهر 

تكاب خطيئة، من مثل إزالة حلية، أو إطالة ثوب، أو االنتساب إىل منه أثر معصية، أو ار 
ة. بدأت معرفيت بالّشيخ عبد ّ الكرمي احلميد  عمل حكومي، أو االلتحاق بأّي مدرسة نظامي

ة وقعت على أذين كلمة ١٤٠٦عام  ل مرّ "، تلك كانت املرة \"املباهلة\هـ، عندما زرته أوّ
الذي ال يغادر ذهن الّشيخ، فكلّ زائر له لن حيرم مساع  األوىل اليت امسع فيها هذا املصطلح

هذه املفردة، وهي مصطلح شرعي حيلّ نزاع املخالفني، حبيث يدعو كلّ واحد منهم على 
صاحبه باهلالك إذا كان من الكاذبني أو املدّلسني!! والّشيخ أسعد ما يكون إذا مرض، ألّن 

نيا، واالقرتاب من اآلخرة اليت تعين للّشيخ املرض يف نظره يعين االبتعاد عن احلياة الدّ 
ة يف املدينة \"رياض الّصاحلني\ ّ ". يف زياريت األوىل للّشيخ كنت طالبًا يف اجلامعة اإلسالمي

اهد إال أن منحين  رة، وكان أثر إزالة اللحية ظاهر على الوجه، فما كان من الشيخ الزّ املنوّ
ا أن أترك  ًّجا بني خيارين إمّ ا مسي "، أو أغرب عن وجه \"الّلحية\اجلامعة وأعفي إنذارً

ا بعنوان  ً "املسلمون بني \الّشيخ. يف تلك الّسنة، كان الّداعية سلمان العودة قد أّلف كتاب
يسري مون الكهرباء، وركوب الّسيارة، \التّشديد والتّ "، غمز فيه وملز بعض طلبة العلم الذين حيرّ

ة اآلالت احلديثة، ومل تكن فطنة ال ذا  ّشيخ عبدوكاّف ِين  عْ َ ه امل الكرمي احلميد لتحرمه فهم أّن
مز، فكتب يف عام  ة\، قصيدته ١٤٠٦الغمز والّل ّ " املشهورة يف الرَّدِّ على الّداعية \"النّوني

ل من حصل على صورة من هذه القصيدة اليت يقول يف مطلعها:    العودة، وقد كنت أوّ

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


١٦٣ 
 

 
١٦٣ 

  
اِن  ْهتَ ْن أتَى بِاإلفِْك والبـُ ا مَ َ اِن           ي اِهِر اخلُْسرَ ٍي َظ ى بَِسعْ   وَسعَ

ا هي كتب الزّهد، وهجر الّدنيا مثل   كتب الّشيخ اليت يدور يف فلكها ويوصي مريديه بقراء
ّني\"، و \"اجلواب الكايف\"، و \"طريق اهلجرتني\كتاب  " البن القيم، \"روضة احملب

تنشاق نسيم األُنس من "اس\" البن اجلوزي، وكتاب \"ذمّ اهلوى\إضافة إىل كتاب 
م ال \صفحات رياض القدس ّ اد الثّقافة بأ " البن رجب. قد يستغرب كثري من القراء وروّ

بع منها قرابة   ١٢٠الكرمي احلميد، رغم أّن الّشيخ له أكثر من  يعرفون الّشيخ عبد ا، ُط ً كتاب
م، ً بالّسلف الّصاحل يف تصنيفا تهم  الثّمانني!والّشيخ مولع بالّسجع اقتداء وإتّباًعا لسنّ

"إنارة الّدرب ملا تفسري سيد \"، ومن كتبه: \"التّسميات\الثّقافية، واقتفاء أثرهم حّىت يف 
"إشعار \"، وكتاب \"إعانة املتعايل لردِّ كيد الغزايل\"، وكتاب \قطب من آثار الغرب

نصيص حية ملخالفة التّ ب "جال\". وكتاب \احلريص على عدم جواز التّقصيص من الّل
ات اخلدور ّ رور لرب "تأخري نصر الّدين لطف باملؤمنني ومكر بالكافرين \"، وكتاب \السُّ

"إقامة احلّجة \"، وكتاب \"بيان العامل األصيل واملزاحم الّدخيل\"، وكتاب \واملنافقني
"احلّق الّدامغ للّدعاوي يف دحض \"، وكتاب \والربهان على من زعم أّن اهللا يف كلِّ مكان

ضالت القوايف\"، وكتاب \رضاويمزاعم الق "، وهو رد على \"الكايف يف التّحذير من مُ
ة للّشاعر أمحد شوقي، وكتاب  ّ " وهو \"الّشناعة على من رّد أحاديث الّشفاعة\أبيات شركي

ّطه فيها، وكتاب  "هداية احلريان \رّد على مصطفى حممود يف إنكاره أحاديث الّشفاعة وختب
ة الّدوران، وكتاب  كتاب يوّضح باألدلة" وهو  \يف مسألة الّدوران ّ ة بطالن نظري ّ ة والنّقلي ّ العقلي

ة\ ّ ة دارون \"وحدة الوجود العصري ّ ة بطالن نظري ّ ة والنّقلي ّ " وهو كتاب يوّضح باألدلة العقلي
" \"اإلنسان بني املادِّية واإلسالم\القاضية بأّن أصل اإلنسان قرد، وفيه أيًضا رّد على كتاب 

الكرمي احلميد، برغم زهده كما أرى، ورغم تطرفه وغلوه وتشديده،   الشيخ عبدحملمد قطب. و 
"الوعيد على أهل \كما يرى اآلخرون، يعترب نفسه رجال معتدال بدليل انه ألف كتابا امسه 

" يوضح فيه فوائد وقواعد مهمة يف معىن الغلو والتشديد والتحذير من \الغلو والتشديد
بادر بالتأليف بل يعيش ردة الفعل فكل مؤلفاته تقريبا هي ردود ذلك. والشيخ يف منهجه ال ي

"حدود \ومناقشات وتصحيح ومناورات حياول فيها الشيخ أن تقول وجهة نظرة وفق 
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" لقياس حمدثات هذا الزمان. \"تقاليده املعرفية\" وحتكيم \"فهمه للنص\" و\علمه
اظ  افضني، بل ومصادر علم الّشيخ ليست أكثر من كتب الزّهد والوعّ وبسطاء املعرفة الرّ

افعني لشأن اآلخرة، وأكثر ما جيذبه يف الفكر ابن تيميه وتلميذه ابن  نيا، الرّ احملّقرين لشأن الدُّ
ا إحاالته فهو حييل إىل مصادر غري موثوقة مثل  "، أو مثل قوله: \"الّشيخ موسى\القيم. أمّ

هر ورقة يف كتاب أبيات.. (يقول الشيخ موسى احلجاوي يف شرح اآلداب، وجدت يف ظ
إخل)، وغري ذلك كثري، ومن إحاالته أيًضا: (قال بعض العارفني)، و(قال بعضهم)، و(قال 

" أو \"البعضهم\" أو \"العارفون\أحدهم)، وال يعلم إال اهللا من هم هؤالء 
ه ال يهتم كثرياً \"األحدهم\ و بتخريج األحاديث فه ".. الذين حييلنا إليهم الّشيخ، كما إّن

يأيت بالّصحيح والّضعيف واملتوسط وما بينهما من هذا وذاك! ولألمانة فإّن كتب الّشيخ 
بعت يف الفرتة من عام  اهد احلميد األخرية ،اليت ُط بعدها، قد أخذت تلبس  هـ وما١٤٢٦الزّ

نظيمي حبيث يوجد فهارس، وخترجيات، ومراجع، وأرقام صفحات،  ية، وزخرفها التّ زينتها العلمّ
م وحواشي ونه، ويفنون أوقا ّ ة من رجال حيب ، وهوامش. والعجيب يف هذا الّشيخ أّن حوله خّل

ا غري ما يسدُّ رمقه ورمق  نيا شيئً يف خدمته، فهو ال خيرج من منزله، وال ميلك من حطام الدُّ
أوالده، إال أّن تالميذه، وهم على مستوى من النّجابة والفطنة، حيمون كتبه، ويسعون 

"، مثّ يهرعون إىل التّّجار \"قسم املطبوعات\ترخيص لطباعتها عند باحلصول على 
ا على املكتبات ونقاط البيع، فسبحان من سّخر هلذا  فيجمعون تكاليف الطِّباعة، مثّ يوزعو

   األموال والتّوفيق واإلقبال!!الّشيخ الرِّجال و 
  

 ً ة جّذابة، غري أّن الّصحافة تظلمه كثري ّ ا، بل وتعتدي عليه، وما والشيخ احلميد ماّدة صحفي
أكثر ما احتسب عند اهللا بعض ما يكتبه الّصحفيون عنه! ويف زياريت األخرية للّشيخ قبل 

ا أحرش على طول الثَّوب، وأنذرين بأّن كررت هذا اخلطأ ً يف الزِّيارة  بضعة أشهر عاتبين عتاب
ىن أّن الشيخ قد انتقل من املقبلة ستكون املقّص هو الرادع يف حال استمرّ الثّوب طويالً، مبع

" بلسانه، إىل تغيريه بيده! والّشيخ احلميد ال ينافح عن اإلسالم بنثره \"املنكر\مرحلة تغيري 
فقط، بل بشعره أيًضا، وال زلت أحتفظ له بقصائد يف الرَّدِّ على سلمان العودة والدكتور 

 ّ د، وغريهم من الذين رأى الّشيخ أ م يستحّقون الرَّدَّ. وأغلب إبراهيم العواجي وقناة ا
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ائرين، أو جيمعها له  األشياء اليت يردُّ عليها الّشيخ تقع يف يده مصادفة، أو ينقلها له أحد الزّ
ه ال يركب الّسيارة مطلًقا، بل  ا، أو يالقيها هو يسري يف قريته، خاّصة وأّن بعض أصحا

ة للّصالة يف إحدى ا ين مشيت معه مرّ السرتاحات، وعندما مهمنا بعبور حيتقرها. وأتذّكر إّن
فُت حّىت تعرب إحدى الّسيارات فنهرين قائالً: (جيب أن تقف السيارة لنا، فنحن  الّشارع توّق
خلق اهللا، وهي من خلق إبليس)! ومل ختل زياريت األخرية للّشيخ من عتابه حول دراسيت يف 

القيامة كونه مل ينصحين وحيثّين بريطانيا، وأّكد أّن خوفه عليَّ نابع من خشيته أن ألعنه يوم 
"جالء حقيقة \على ترك الّدنيا واألعراض عنها! مثّ أهداين آخر كتبه وهي مذّكرة بعنوان 

نني وبيان ِخالل ُسنن املغضوب عليهم والضَّآلني ّ ة املتدي " وهي رّد على حمسن \الّدين وعزّ
ة) الفتوى و(خصخصة) ": (عومل\"تعالوا إىل كلمة سواء\العواجي يف مقاله الذي مساه 

الّلطيف آل  "حممد بن عبد\"! كما تتضمن املذّكرة تعليًقا مهما حول مقاالت \الرأي
ا  ". هذا هو الّشيخ عبد\"دعوته للمباهلة\الشيخ و ً يه رجالً مصاب الكرمي.. لك أن تسمّ

يه زاهًدا، ولك أن \"صدمة احلضارة\بـ   يهتناديه بالصُّويف، ولك أن تناد"، ولك أن تسمّ
يه غري ذلك، ولكن كلّ هذه األوصاف كلمات  بالغريب وطوىب للغرباء، ولك أن تسمّ

ه شيخ متقّشف يف صومعته،  ينقصها الّدليل، ويعوزها التّوثيق والتّحليل والتثبيت والتّعليل. إّن
ا على أطماعه، ال ميلك من  جذاب يف طريقته خّفاٌض يف مشيته، يتوّكأ على عصاه ويهّش 

ا حطام الدُّ  نيا إال ما يكفيه ليومه أو بعض يومه، خملص ملنهجه، سالك يف مدرجه، يقرأ دائمً
" البن تيمية فيشعر أّن الدنيا ليست له! جيذبين منهجه، ويبهرين \"مدارج الّسالكني\

ها القارئ الكرمي أّن الّشيخ إجابة  ّ مدرجه، ولكن من املستحيل أن أعيش حياته، وال تظّن أي
ال يتطّلب إجابة عميقة، ملاذا هو هكذا وحنن هكذا؟ وال تظّن أّن طلبة لسؤال، بل هو سؤ 

العلم بعيدين عنه، ال.. ليسوا كذلك، ألّن املورد الذي شربوا منه واحد، ولكّن الفرق أّن 
الّشيخ احلميد صغّر الّدائرة، وهم كّربوها! هو كان وما زال صادقا مع نفسه، وهم كانوا  

مني الّطامعني املتهافتني! إّن الّشيخ كالذي أتبع نفسه هواها فك ان يف هذه الّدنيا من املتنعّ
ا مع احلداثة  ه يعيش صراًعا طويال وأبدي رجل صدق ما عاهد اهللا عليه من البساطة والزّهد، إّن

ا اليت تتصادم مع  "! لذا فهو ينكر ما مل \" مغروس الثّوابت وحمصول التّقاليد\ومنتوجا
د عليه، مثل عل م النّفس، وعلم االجتماع، وإعجاز القرآن، والسيارات، ودوران األرض، يتعوّ
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ة.. إخل. أكثر من ذلك فللّشيخ مؤّلفات يف هذا اخلصوص،  ّ و الكهرباء، والقنوات الفضائي
"، وهو كتاب يرّد فيه الّشيخ على \"الفرقان يف بيان إعجاز القرآن\لعلّ من أبرزها كتابه 

رتئني على كتاب اهللا تع عرف بـا ُ أليف \"إعجاز القرآن\اىل باسم ما ي ". والشيخ مع كثرة التّ
يقع يف التّشابه، لذا قد جتد له كتابني حيمالن موضوًعا واحًدا، ولو طلبت دليالً جلاءك على 

ة\النّحو التايل: للّشيخ كتاب امسه  ّ " موضوعه متماثل مع كتاب \"عوائق يف طريق العبودي
مة للّسالكني \ك إىل ملك امللوك"إحسان سلوك العبد اململو \ ّ "، وكالمها يدور حول فوائد قي

ا  طريقهم إىل اهللا. وللّشيخ لقطات بالغية رائعة، فهو يرى أّن احلّب هللا جلّ وعزّ ولرسوله، أمّ
ة  ّ ا يف هذا الّصدد بتفعيل خاصي ً وجة فأمر حممود من غري جتاوز احلدود، مطالب ة الزّ ّ "املوّدة \حمب

ةً \القًا من قوله تعاىل: "، انط\والرّمحة دًَّة ورَْمحَ وَ نَُكمْ مَ يـْ َ لَ بـ ا وغراما! وكلّ \"وَجعَ "، ومل يقل حب
ما مل يوجد عند ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يف العلم فهو دخيل غري أصيل، لذا يرفض 
ا! أكثر من ذلك.. ميارس الّشيخ  ا وإفرازا الّشيخ كلّ مظاهر احلياة احلديثة ومنتوجا

ّني أنفسهم، حّىت خينق ال ة املعاصرة، مستشهدا بأقوال بعض الغربي ّ تّشكيك باحلضارة الغربي
ا وفق قاعدة  "، وخاّصة كتاب ألكسيس كاريل \"وشهد شاهد من أهلها\املعجبني 

هول\ ". وعلى \" اإلسالم على مفرتق طرق\"، وكتاب حممد أسد \"اإلنسان ذلك ا
ة عندما قال: (ومن مثّ فإّن ذلك فهو يستشهد مثال بقول كاري ّ ل يف وصف احلضارة الغربي

التّقّدم اهلائل الذي أحرزته علوم اجلماد على علوم احلياة هو إحدى الكوارث اليت عانت منها 
ا عقولنا واخرتاعاتنا غري صاحلة ال بالنّسبة لقوامنا وال بالنّسبة  ة، فالبيئة اليت وّلد ّ اإلنساني

نا قوم تعسا ق الّشيخ احلميد على هذا النّص هليئتنا، إّن ا!). مثّ يعّل ا وعقلي نا ننحطُّ أخالقي ء، ألّن
م إىل ما وصلت \"كاريل\بقوله: (والعجيب أّن هذا الكالم لـ " قيل قبل أن تصل حضار

ّت منذ ستّني سنة وهذا كالمه.)! وللّشيخ منهج ساخر يف الرَّدِّ  ه مي  –إليه من التّدهور ألّن
دما زرته مؤّخٍرا أهداين وريقات كتبها يف الرَّدِّ على قرارات وتوصيات ما يسمى ، وعن-أحيانًا

م\بـ ى اهللا عليه وسّل "، ليعلق الّشيخ على هذا املؤمتر قائالً: \"املؤمتر العاملي لنصرة النّيب صّل
 "، وال تسأل عن الباقي..)!! واملؤمتر يف\"فندق شرياتون\(املؤمتر عقد يف البحرين، واملوضع 

"، \"املشاحل\نظر الشيخ احلميد ليس أكثر من جمموعة من املتعاملني، حيسنون لبس 
دين به أيًضا قصيدة  ثاؤب!. وممّا زوّ ويتظاهرون بالعلم، ال جيمعهم إال حبُّ العطاس وكثرة التّ
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د\يف وصف  ا وهي يف حدود \"قناة ا    بيت: ١٠٠"، وهذه بعض أبيا
  
  

  شَّاَشةٌ َحلَّْت بَِداِرَك َشاَشٌة غَ 
اِن  عَ َمنا إِمْ وْ يها دُ ِ َت ف بْ     رَحَّ

ُ ِيف َشاَشةٍ  ه نَ يـْ ُب دِ ُل ْط َ ْن َكاَن ي     مَ
ِن واإلْميَاِن  ْ ي َْدِم الدِّ ْت هلِ َ   َجاء

ْجُد \و َ ةً \"امل ورَ نُْظ َح َشاَشةً مَ َ     " أْصب
َدنَا اإلْميَاِين  ا َجمْ نَ ا أَضعْ َّ   مل
اُل وِعزَُّها نَ ُ ا يـ نَ ِ ت ُد أُمَّ ا َجمْ   مَ

ادِ  اِن ِخبَوَ َ ي مْ ى عُ اَجْت َعَل   ٍع رَ
اءِ ِغرٌّ َجاِهلٌ    َكمْ غُرَّ بِاألْمسَ

اِن  َ اِعيَ الطُّْغي يبِّ دَ َل ُ ا يـ مَ   "\َكيْ
ْجُد  َ ُ \امل اُكه َس بَِشاَشةٍ إْدرَ يْ   " َل

اِن  ْهتَ ُ ْن بـ ِن اهللاِ مِ ْ ِِدي    َحاَشا ل
اِسهِ  َ ب ِ اِطلٌ بِل َ وََّق ب زَ ا تـَ ْهمَ    مَ
طْ  ُ َِف الب ْكِشُف َزائ َ   الِن فَالنُّورُ ي

َها ارُ ا أْضرَ    والدِّشُّ والتـِّْلَفاُز مَ
اِن  رَ ِِق النـِّيـْ ائ    إال َكِمثِْل َحرَ

  
  

بعد كلّ ذلك يبدو الّشيخ احلميد، وفق حياته العجيبة وآرائه الغريبة، ختليدا لقول أيب الّدرداء: 
شدَّ (لن تفقه كلّ الفقه حّىت متقت النّاس يف ذات اهللا ، مثّ ترجع إىل نفسك فتكون هلا أ

ا). وقد شرح ابن القيم هذه املقولة بقوله: (وهذا الكالم ال يفقه معناه إال الفقيه يف دين  مقتً
اهللا، فإّن من شهد حقيقة اخللق، وعجزهم، وضعفهم، وتقصريهم، بل تفريطهم، وإضاعتهم 
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، مل حلق اهللا، وإقباهلم على غريه، وبيعهم حظَّهم من اهللا بأخبس الثّمن من هذا العاجل الفاين
دا من مقتهم، وال ميكنه غري ذلك البتّة. ولكن إذا رجع إىل نفسه وحاله وتقصريه، وكان  ُ جيد ب

ا واستهانة، فهذا هو الفقيه)! أكثر من ذلك..  على بصرية من ذلك، كان لنفسه أشدَّ مقتً
ما  ١٣٥" يف صفحة \"اإلسالم والغرب\يقول األستاذ واملفكر حسني أمحد أمني يف كتاب 

ا نّص  ً ات عنيفة، أو تطورات ضخمة متالحقة، كثري زّ تمعات اليت مترّ  اريخ أّن ا منا التّ ه: (عّل
ة، متيل إىل أن تغلق األبواب على نفسها يف عامل خاصٍّ  ّ ة انعزالي ّ ما تظهر فيها مجاعات ديني

ة العامل. وقد ظهرت مثل ه ّ ا وعالقتها ببقي ل إىل أقصى حدٍّ ممكن من صال ذه ا، وتقّل
ّني واملسلمني). وال أرى الّشيخ احلميد إال رهني هذين  اجلماعات بني كلٍّ من اليهود واملسيحي
ه رجل  مان، ألّن النَّصني! هذا هو احلميد الّشيخ، الذي يعترب نفسه ضيًفا على أهل هذا الزّ

تأّخر ميالده ألف سنة، فتصميمه من تصميم أهل القرون األوىل! وإذا أردت فوق كلّ ذلك 
ه يف الوقت الذي يتهافت فيه طلبة العلماء ورجاالته على قصور الكرباء  مزيًدا، فاعلم أّن
ا  والوزراء، فإّن الّشيخ احلميد يستعصم بعيًدا عن ذلك، بل حيصل العكس من ذلك متامً
حيث يسعى إليه القوم فيستقبلهم أحيانًا، ويف أخرى يعتذر ويرفض، وله يف ذلك دوافعه 

راته، فانظ ّ ر وتأملّ وتذّكر أّن اهللا يرفع من يشاء بغري حساب! لقد ارتقى الّشيخ احلميد ومرب
ا \"حراسة اخلواطر\يف الزّهد درجة جعلته يعمد إىل التّذكري بفّن امسه  ّ " على اعتبار أ

" اليت هي \"إشغال القلب خبواطر اإلميان\الّطريق املؤّدي إىل االستقامة مىت ما تكاتفت مع 
ة اخلري للمسلمني. حقا لقد عرف الّشيخ أصل اخلري وما ّ ة واإلنابة والتّوّكل وحمب ّ ّدته من احملب

وُل  زُ َ ُ ويـ ْذَهُب َهَذا ُكلُّه َ َقِضي وي نـْ ا ِهيَ إال َساَعةً ُمثَّ تـَ رها شاعرهم: ومَ احلميد أنّ الّدنيا كما يصوّ
ها مبا ينفعه،  !! لقد أدرك الشيخ أن الدنيا يف عمر الزمن ساعة ،لذا أحبَّ الشَّيخ أن يستغّل

اعة   حىت يكون من الفائزين يوم تقوم السَّ
  
  

http://www.burnews.com/articles-action-show-id-
٣٩٤١.htm 

  كتبه أمحد العرفج
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  ملحقات الشيخ عبد الرحمن السديس
   

  ب أحدهم :كت

هـــل  أمــا وقــد صــار األمــر متعلــق بالشــيخ ( عبــد الــرمحن بــن عبــد العزيــز الســديس ) فســأنطق
مســـوكم الكــرمي أن يســـجنَ هـــذا الشــيخ الـــذي كــاَن يـــدافع عـــنكم وينــافح عـــن عـــائلتكم  يرضــى 

ا مـن الفتنــة ولطاملـا مهــَس يف آذان طالبــه يف   لطاملـا اعتلــى منـرب جــامع الفرقـان بعــوايل مكـة حمــذرً
ـا إىل السـمع والطاعة كلية خلطيئـة تغمـرُ عنـد الكـرام يف حبـار ..االشريعة جبامعـة أم القـرى موجهً

وهــو متوشـــح إحرامـــه أمــام بيتـــه ينتظـــر  احلســنات يؤخـــذ الشــيخ يف يـــوم عرفـــة قبــل ثالثـــة أعـــوام
لــيحكمَ عليــه بالســجن عشــرة  خــروج أوالده ليتمــوا احلــج للهــمَّ يلبــث يف الســجن ثالثــة أعــوام

  أعوام!
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ـــارًزا يف فـــرتة ومســـو  ا وب ً ا كبـــري كم الكـــرمي يعلـــم أنَّ الشـــيَخ الكـــرمي عبـــد الـــرمحن الســـديس أدى دورً
مـن خــالل نصــحه الصــادق، وتوجيهـه املشــفق، وحــواره املثمــر. .  إيقافـه يف ســجن برميــان جبــدة

  .مع من اعتنق الفكر التكفريي

ايف حسنات ليَس من عادات الكرام أمثال آل سعود  وأن يعيـدوا املعـروف  أال يكرمـوا أصـحا
أســتاذ الفقــه املشــارك  هــذا هــو الشــيخ الــدكتور عبــد الــرمحن بــن عبــد العزيــز الســديس يف أهلــه

ُ الشـيخ  وإمام وخطيب جـامع الفرقـان بعـوايل مكـة جبامعة أم القرى ـه واسـأل عنـه إن شـئَت َخاَل
ُ الشــيخ ســفر احلــوايل حممــد الســبيل ــه  نقيــة فســتجد الصــفحة بيضــاء ســل عنــه مــن شــئت أو ِخّل

  .وأنَت أهل العفو واملقدر

************  

ضــي لتحريــره اعتقــال عــددٍ مــن املشــايخ وهــم: فضــيلة الشــيخ ســليمان بــن ناصــر العلــوان،  (املقت
الـــرمحن الســـعد، وفضـــيلة الشـــيخ حســـني بـــن حممـــد  اهللا بـــن عبـــد وفضـــيلة الشـــيخ احملـــدث عبـــد

لعلــم والــدعاة وطــالب العلـــم، املســتنري، وقــد آملنــا خــرب اعتقـــاهلم، وحــز ذلــك يف نفــوس أهـــل ا
ونـرى أن االعتقـال يزيــد األزمـة وال يعاجلهــا، ونتقـدم إىل مســوكم يف معاجلـة هــذه األزمـة بالتــايل: 
خــروج هــؤالء املشــايخ مــن الســجن، إن كــان مثــة ضــرورة أمنيــة فإنــه يكــون بطريــق يتحقــق مــن 

خــروج بقيــة املشــايخ  خالهلــا حفــظ حــق الشــيخ كاللقيــا باجلهــة الرمسيــة يف وقــت الــدوام الرمســي،
 الــرمحن بــن عبـــد اهللا الـــريس، والشــيخ الــدكتور عبـــد املســجونني، ومــنهم: الشـــيخ الــدكتور عبــد

  العزيز السديس، وأمثاهلم من أهل العلم والدعاة إىل اهللا) 

  [وثيقة من مكتب الشيخ يوسف األحمد]

  
العزيـز  محد، وعبدووقع على هذا اخلطاب اجلماعي مجلة من الدعاة منهم املشايخ: يوسف األ

 بـــراهيم احلمـــاد، وفهـــد القاضـــي، و حممـــد اخلضـــريي، وحممـــد الفـــراج، وعبـــدإاللطيـــف، و  العبـــد
  العزيز العمر، وحممد اهلبدان.
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هــ رفـع املشـايخ خماطبـات ومكاتبـات وزيـارات أخـرى لإلفـراج عـن ١٤٢٦ويف رمضان مـن عـام 
ــــــــني مــــــــن الــــــــدعاة، وممــــــــا جــــــــاء يف أحــــــــد املخاطبــــــــات اجلماعيــــــــ   اهللا: ة للملــــــــك عبــــــــداملعتقل

(ســـبب حتريرنـــا هلـــذا الكتـــاب طلـــب اإلفـــراج عـــن اثنـــني مـــن املشـــايخ املســـجونني ومهـــا: فضـــيلة 
العزيـز  الـرمحن بـن عبـد الشيخ احملدث سليمان بن ناصـر العلـوان، وفضـيلة الشـيخ الـدكتور عبـد

  السديس..) 

  [وثيقة من مكتب الشيخ يوسف األحمد]

 الـرمحن احملمـود، وعبـد من الدعاة ومنهم املشـايخ: عبـد ووقع على هذا اخلطاب اجلماعي عدد
 اهللا الريس، وعبـد اهللا آل سيف، وفهد القاضي، وعبد العزيز الطريفي، ويوسف األمحد، وعبد

  العزيز اجلليل. براهيم احلماد، وعبدإالعزيز العمر، و  اللطيف، وعبد العبد العزيز

*************  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

بـوي مـو الشـيخ السـديس أنـه ذا أشـيء  وضـحالرمحن السديس وحـاب أ بن عبد براهيمإمسي ا 
بــوي أمســاء بـني الشــيخ و أقــان بعـوايل مكــة وطبعــا فيـه تشــابه مـام مســجد الفر إبــوي أمـام احلــرم و إ

وضـــح ذا الشـــي ألنـــه أنـــا شـــايف ذي أبـــوي ) بـــس أنـــا كنـــت أوطبعــا الشـــيخ قريـــب (ولـــد عـــم 
  .لشيخ الصورة منتشرة باسم ا

    .والسالم عليكم

************  

   

العزيـــز الســديس إمـــام جــامع الفرقـــان مبكــة ترمجـــة لإلمــام حممـــد  الــرمحن بـــن عبــد للــدكتور عبـــد
  الشامية، وهي موجودة يف األسواق. بالدار ةطبع األمني الشنقيطي
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  مايو htz٢٠٠٥١٧@  عبد العزيز كوفيه

ة  الى قراءته اخلاشـعة .دروسـه عقـب الصـمام الذي غري جمرى حيايت لن أنسلن أنسى ذلك اإل
   .رب فإنه مغلوب وأنت القادر كن له يا

اه ١٠حكم على الشيخ املفسر    وتوفيت أمه وأبوه وهو يف السجن ،، ا،سنوات وأ

  

  

  

  

  

  

  

  السعد ملحقــــــــــــــــــــــــــات الشيـــــــــــــخ عبــــــــــد اهللا
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  هذه ترجمة الشيخ منقولة من موقعه الرسمي

  نسب الشيخ ونشأته:

نشـأ الشـيخ منـذ صـغره .طـرييالرمحن بـن حممـد آل سـعد امل هو الشيخ احملدث عبد اهللا بن عبد
حمبًا للسنة، فبعد أن درس املرحلـة االبتدائيـة و املتوسـطة مث الثانويـة حيـث التحـق بقسـم العلـوم 
الطبيعية؛ حبـب إليـه دراسـة العلـوم الشـرعية، فانتقـل يف السـنة الثالثـة إىل املعهـد العلمـي، وبعـد 

ـى الدراسـة فيـه التحــق جبامعـة اإلمـام بكليــة أصـول الـ   ومنهـا ختــرج .» ، قســم السـنة«دينأن أ
  ه:ــــــــــــــوخـــــــــــــشي
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، وقـد حضـر دروس الشــيخ -رمحـة اهللا عليــه–الشـيخ/ عبـد العزيــز بـن عبـد اهللا بــن بـاز  - ١
الــيت كانــت يف اجلــامع الكبــري، وكانــت بعــد صــالة الصــبح، وبعــد صــالة املغــرب، وكــان 

ايـــة الســـنة الثانيـــة مـــن  املرحلـــة الثانويـــة، أو يف املعهـــد يف شـــيخنا يف ذلـــك الوقـــت يف 
العزيز بن باز  الثالث ثانوي.وقال شيخنا: قد حضرت كثريا جمالس شيخنا الشيخ عبد

، واســـتفدت كثـــريا مـــن جمالســـه، وتعلمـــت يف جملســـه عـــدة علـــوم، ومـــن -رمحـــه اهللا  -
 ذلك احلكم على األحاديث وعلى الرجال ا.هـ.

، فقد حضر دروسه قُبيل وفاتـه بنحـو سـنة -ليهرمحة اهللا ع-الشيخ/عبد اهللا بن محيد   - ٢
هــــ، وكانـــت دروســـه تعقـــد يف املســـاء بعـــد صـــالة املغـــرب، ١٤٠١ونصـــف تقريبـــا عـــام 

ـــذكرُ شـــيخنا أّن الشـــيخ/ عبـــد العزيـــز الراجحـــي _ حفظـــه اهللا _ كـــان يقـــرأ عليـــه يف   وي
 مســاء الثالثــاء، وأن الشــيخ/عبد العزيــز بــن عبــد اهللا آل الشــيخ كــان» الكــايف«كتــاب

 حيضر أحيانًا دروس الشيخ ابن محيد.

، فقد كان الشيخ يرتدد عليه _ رمحـه -رمحة اهللا عليه–الشيخ/حممد بن صاحل العثيمني - ٣
نيــزة يف اإلجــازة الطويلــة، وأقــام يف ســكن قــد هيــأ لطلبــة العلــم، وكــان عــدد  اهللا _ يف عُ
ـــــــــــــروا فيمـــــــــــــا بعـــــــــــــد. ـــــــــــــل، مث كث ـــــــــــــت عـــــــــــــدد قلي ـــــــــــــك الوق ـــــــــــــة يف الســـــــــــــكن ذل   الطلب

زمــالءه الــذين قــد صــحبوه يف تلــك الفــرتة أن الشــيخ _حفظــه اهللا_ كــان ويــذكر أحــد 
يشغل أوقات فراغه بالقراءة واملطالعة، حىت يف األيام اليت ال يكون فيها دروس للشـيخ 

 ابن عثيمني.

الشـــيخ/عبد اهللا بـــن عبـــد الـــرمحن اجلـــربين، فقـــد حضـــر الشـــيخ يف جمالســـه، وقـــرأ عليـــه  - ٤
 يسريا.

، وقد كانت دروس الشيخ فهد يف منزلـه -رمحة اهللا عليه-فهدالشيخ/ فهد بن ُمحّني ال - ٥
قرأ عليه  ُ ، وممـن  »صـحيح اإلمـام مسـلم«و» تيسري العزيـز احلميـد«يف البطحاء، وكان ي

، والشـيخ سـعد الربيـك،  كان حيضر جملس الشيخ فهد: الشيخ عبـد اهللا اخللـف أحيانـًا
، وكـــان الشـــيخ يف هـــ تقري١٤٠١والشــيخ حممـــد الشـــعالن وغــريهم، وكـــان هـــذا عـــام  بـــًا

 الثانية من املرحلة الثانوية. ذلك الوقت يف السنة
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، وكــان الشــيخ الــدويش مــن كبــار علمــاء -رمحــة اهللا عليــه-الشــيخ/ عبــد اهللا الــدويش   - ٦
ان إقامته يف عنيزة مـن كتـاب  ّ » اجلـامع«احلديث يف وقته، وقد قرأ الشيخ عليه يسرياً إب

يخ/ عبـد السـالم بـن بـرجس العبـد الكـرمي رمحـه أليب عيسى الرتمذي، وكـان برفقتـه الشـ
 اهللا تعاىل، و الشيخ/سلطان بن عبد احملسن اخلميس.

، حضـر دروسـه فـرتة يسـرية، -حفظه اهللا ورعـاه-الشيخ/ عبد الرمحن بن ناصر الرباك   - ٧
وقـــد كانـــت يف التوحيــــد، والنحـــو، وكـــان يقــــرأ عليـــه الشيخ/ســـلطاُن بــــن عبـــد احملســــن 

 اخلميس.

، حضـــر دروســـه فـــرتة يســـرية، وكانــــت -رمحـــة اهللا عليـــه-علـــي الناصـــر الشيخ/صـــاحل ال - ٨
 دروسه يف الفقه وغريه بعد صالة العشاء.

، حضــر دروســه فــرتة يســرية يف -حفظــه اهللا ورعــاه-الشــيخ/ عبــد اهللا بــن محــد اجلــاليل  - ٩
 التفسري عندما كان يف القصيم.

ليســت بالطويلــة  ، حضــر دروســه فــرتة-رمحــة اهللا عليــه-الشــيخ/ عبــد العزيــز املســاعد  -١٠
 وذلك عندما كان يف القصيم.

العزيـز العقيـل _ حفظـه اهللا ورعـاه _، وهـو مـن كبـار علمـاء  الشـيخ/ عبـد اهللا بـن عبـد -١١
خمتصـر «، و»الـروض املربـع«احلنابلة يف وقته، وقـد درس عليـه الفقـه وأصـوله يف كتـاب 

حفظـه  - ، وال زال الشيخ حيضر عند الشيخ، ومن تواضـع الشـيخ ابـن عقيـل»الروضة
أن طلــب مــن شــيخنا اإلجــازة، كمــا طلــب منــه أن يقــدم لكتــاب قــام فيــه أحــد  –اهللا 

مـن بروايـة  طالب الشيخ ابن عقيـل بــ(انتخاب أربعـني حـديثا مـن عـوايل مسـند األمحـد
 الشيخ ابن عقيل).

، وهــو مــن كبــار علمــاء -حفظــه اهللا ورعــاه-الشــيخ/عبد اهللا بــن عبــد الــرمحن الغــديان  -١٢
» املوافقــات«البــن رجــب، وكتــاب » القواعــد«ه، درس عليــه يف كتــاباألصــول يف وقتــ

 البن مفلح.» أصول الفقه«للقرايف، وكتاب » الفروق«للشاطيب، وكتاب 
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، قرأ عليه القرآن الكرمي مـن سـورة الفاحتـة إىل -حفظه اهللا ورعاه-الشيخ/سيد سادايت  -١٣
ســيد ســادايت حيضــر ســورة النســاء، وقــرأ شــيخنا القــرآن علــى غــريه أيضــا، وكــان الشيخ/

 بعض دروس شيخنا.

قطـــر «، قـــرأ عليـــه يف النحـــو، يف كتـــاب -حفظـــه اهللا ورعـــاه-الشـــيخ/ حســـن احلفظـــي  -١٤
، وكــان معــه عــدد مــن اإلخــوة مــنهم: ســلطان بــن فهــد الطبيشــي، وهشــام بــن »النــدى

عبـد العزيـز احلـالّف وغــريهم، وقـد كـان هــذا الـدرس بطلـٍب مــن الشـيخ، فوافـق الشــيخ 
 ه اهللا خرياً.حسن احلفظي جزا

، درس عليه يسرياً يف الفقه -رمحه اهللا تعاىل –الشيخ/ عبد اهللا بن عبد الرمحن البسام  -١٥
البـــن » القواعـــد«، ويف أول كتـــاب »شـــرح الزركشـــي علـــى خمتصـــر اخلرقـــي«يف كتـــاب 

رجــب، وكـــان معـــه عـــدد مـــن اإلخـــوة مــنهم: خالـــد بـــن صـــاحل الســـويح، وعبـــد اهللا بـــن 
يــ يــد العجــالن، وقــد كــان هــذا الــدرس حممــد الدهيشــي، وعبــد ا د الــوهييب، وعبــد ا

 بطلٍب من الشيخ، فوافق الشيخ عبد اهللا البسام رمحه اهللا تعاىل.

، وقــد الزمــه الشــيخ واســتفاد -رمحــه اهللا عليــه-الشــيخ/ إمساعيــل بــن حممــد األنصــاري  -١٦
ولـذلك   منه كثرياً يف احلديث وغريه، وقد كان الشيخ إمساعيل حريصًا على وقتـه جـداً،

، وقـــد أجـــازه يف احلـــديث، ومـــن  ـــًا ْقـــرأ بعـــض حبوثـــه علـــى مـــن يـــأيت عنـــده أحيان َ كـــان يـ
أّن أحلّ علـــى الشـــيخ/ عبـــد اهللا أن جييـــزه مبروياتيـــه فأجـــازه،  -رمحـــة اهللا عليـــه-تواضـــعه 

 وكان يقول لشيخنا/ كنت أخشى أن أموت قبل أن جتيزين!

زاره يف املدينــة، واســتفاد منـــه، ، -رمحــة اهللا عليــه-الشــيخ/ محــاد بــن حممــد األنصـــاري  -١٧
 وقد أجازه يف احلديث.

، كان الشيخ يرتدد عليه يف آخر حياته، -رمحة اهللا عليه-الشيخ: عبد الرزاق العفيفي  -١٨
 ويسأله ويستفيد منه، وقرأ عليه شيئًا من حبٍث كان قد كتبه يف البسملة.

يخ يـــرتدد عليــــه ، ، كـــان الشـــ-رمحـــة اهللا عليـــه-الشـــيخ/ محـــود بـــن عبـــد اهللا التـــوجيري  -١٩
 ويستفيد منه، وقد أجازه يف احلديث.
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، كــان الشــيخ يــرتدد عليــه كثــرياً، -رمحــة اهللا عليــه–الشــيخ/ عبــد اهللا بــن حســن القعــود  -٢٠
 ويسأله ويستفيد منه، ويتباحث معه يف املسائل والقضايا العلمية.

وقــد  ،-حفظــه اهللا ورعــاه-الشـيخ/ حممــد بــن عمــر العقيــل، أبــو عبــد الــرمحن الظــاهري  -٢١
، وكــــان يــــرتدد عليــــه ، وقــــد أجــــازه يف » صــــحيح البخــــاري«حضــــر بعــــض دروســــه يف 

، درس عليـــه شـــيئا يســـرياً يف -رمحـــه اهللا تعـــاىل–احلديث.الشـــيخ/ عبـــد العزيـــز املســـند 
 النحو.

وقــد درس الشــيخ علــى عــددٍ مــن املشــايخ يف املعهــد العلمــي، ويف جامعــة اإلمــام حممــد  -٢٢
-ملعهد:الشــيخ/ عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن التــوجيري بــن ســعود ، فمــن الــذين كــانوا يف ا

س الشيخ يف األصول ويف القرآن.-حفظه اهللا ورعاه رّ  ، دَ

س الشـــــــيخ يف التفســـــــري.-حفظـــــــه اهللا ورعـــــــاه-الشـــــــيخ/ حممـــــــد العلـــــــي الـــــــرباك  -٢٣ رّ   ، دَ
 ومن الذين كانوا يف جامعة اإلمام حممد بن سعود:

  س الشـيخ يف -رعـاهحفظـه اهللا و -الشيخ/عبد العزيز بـن سـعد التخيفـي رّ ، دَ
 احلديث، وقد تردد عليه يف منزله، واستفاد منه جزاه اهللا خرياً.

  س الشــيخ يف -حفظــه اهللا ورعــاه-الشــيخ/ أمحــد بــن عبــد الكــرمي معبــد رّ ، دَ
 احلديث وعلومه، وغريهم.

هـــذا وقـــد أجـــاز الشـــيخ مجـــع مـــن مشـــاخيه واســـتُجيز لـــه أيضـــًا مـــن اجلزيـــرة العربيـــة وخـــارج *
  منهم: اجلزيرة؛

 محود بن عبد اهللا التوجيري )١

 وإمساعيل بن حممد األنصاري. )٢

 ومحاد بن حممد األنصاري )٣

 وعبد اهللا بن عبد العزيز العقيل. )٤
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 وحممد ياسني الفادين املكي. )٥

  وحممد بن عمر العقيل أبو عبد الرمحن الظاهري. )٦

ســناد العجالـة بــبعض أسـانيدي إىل كتــب اإل«وغـريهم، وللشــيخ ثبـت بــبعض مروياتـه مســاه 
  ».والرواية

  
  مطالعات الشيخ:

كانـــت للشـــيخ عنايـــة باملطالعـــة والقـــراءة منـــذ الصـــغر ، فكـــان يقضـــي الكثـــري مـــن وقتـــه يف 
القـراءة ، وكـان يركــز علـى كتــب السـلف وكتــب شـيخ اإلسـالم ابــن تيميـة وكتــب ابـن القــيم 

  وكتب أئمة الدعوة بعد كتاب اهللا وكتب السنة بعامة.

ثيــة فقــد كــان الشــيخ يركــز علــى كتــب املتقــدمني ، والكتــب الــيت وبالنســبة للصــناعة احلدي*
ـج األوائـل كـابن عبـد اهلـادي وابـن  تعىن بنقل كالمهم ، وكتب العلماء الذين ساروا على 
رجــب، ومــن املعاصــرين : املعلمـــي وغــريهم ، مــع مطالعتـــه يف كتــب املتــأخرين واالســـتفادة 

احلديثيـة أن جيمـع بـني الناحيـة النظريـة  منها ، وكـان الشـيخ يوصـي مـن يريـد تعلـم الصـناعة
للـــــذهيب ، » املوقظـــــة«ملســـــلم ،و» التمييـــــز«والناحيـــــة التطبيقيـــــة ، فيوصـــــي بقـــــراءة كتـــــاب 

البـن حجــر ألخــذ الناحيــة » النكـت علــى ابــن الصــالح«البــن رجــب ، و» شـرح العلــل«و
عــي ، زيللل» نصــب الرايــة«البــن عبــد اهلــادي، و» تنقــيح التحقيــق«النظريــة ، وبــالقراءة يف 

للــذهيب ، »امليــزان«لــه أيضــا ، و» ــذيب التهــذيب«، ورالبــن حجــ» التلخــيص احلبــري«و
ـــتعلم مـــن خالهلـــا طريقـــة  وحنـــو هـــذه الكتـــب الـــيت تعـــىن بنقـــل أقـــوال األئمـــة املتقـــدمني ، لي

  ومناهج األئمة يف اجلرح والتعديل ، والتصحيح والتعليل.

عض املسائل املشكلة يف كتـب الرجـال، أنه كان عنده ب -حفظه اهللا  –وقد ذكر الشيخ *
وقــال أيضــا: وهنــاك  للــذهيب زالــت تلــك اإلشــكاالت حبمــد اهللا» امليــزان«فلمــا قــرأ كتــاب 

  طريقتان ملعرفة الرجال وحفظهم:

  :طرق معرفة الرجال وحفظهم
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وهـــي األســاس واألهــم أن يقـــرأ يف كتــب احلـــديث املســندة، وإذا مـــرّ عليــه إســـناد  األولــى:
  .اله يف كتب الرتاجمراجع تراجم رج

فيعرف الرجال وحيفظهم من خالل الرجـوع إىل كتـب الرجـال مباشـرة، كـالقراءة يف   الثانية:
البــن » الثقــات«البــن أيب حــامت و» اجلــرح والتعــديل«للبخــاري و» التــاريخ الكبــري«كتــاب 

  حبان وغريها.

ســـناد أدعـــى إىل والطريقـــة األوىل أوىل ؛ ألن مراجعـــة ترمجـــة الرجـــل بعـــد مـــروره عليـــه يف اإل
ـــه أن يقـــرأ يف كتـــاب  ـــذ ل ّ ـــراوي عنه.وُحيب حفظـــه ومعرفـــة طبقتـــه ومـــن هـــو شـــيخه وتلميـــذه ال

وذلك لقصر أسـانيده ولشـهرة رجالـه وثقـتهم، فرجالـه ممـن تـدور علـيهم كثـري مـن » املوطأ«
األســانيد الصــحيحة، ومــن أتــى مــن بعــده كأصــحاب الكتــب الســتة وأمحــد وغــريهم يــروون 

ــذا األمــر، مث بعــد مــن طريقــه أو مــن  طريــق شــيوخه، فلــذلك البدايــة بــه أوىل فيمــا يتعلــق 
  ذلك أسانيد البخاري ومسلم، مث باقي كتب السنن.

والطريقة الثانية البد منها أيضًا ملن أراد أن يتمكن يف هذا الفن، فعليـه أن يـدمن النظـر يف  
م، ومـــن هـــو  املعتـــدل مـــن كتـــب اجلـــرح والتعـــديل حـــىت يعـــرف منـــاهج األئمـــة ومصـــطلحا

ـــذا، وبـــاهللا  املتشـــدد واملتســـاهل، إىل غـــري ذلـــك مـــن الفوائـــد والـــدقائق الـــيت ال حتصـــل إال 
  التوفيق ا.هـ.

  آثار الشيخ العلمية:

  : -حفظه اهللا ورعاه–من آثار الشيخ 

  أوال: المؤلفات:

ــا املؤلفـات الــيت كتبهـا الشــيخ خبـط يــده، أو الـيت أمالهــا أو فرغـت مــن  )١ واملقصـود 
ة وراجعها الشـيخ وأجـاز نشـرها، ومنها:شـرح جـامع أيب عيسـى الرتمـذي ، األشرط

 .مل يكمله

 حبث يف أحاديث اجلمع بني أدعية االستفتاح. )٢
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 خمطوط _ .» _ صاحب اليمني أمني على صاحب الشمال«حبث يف حديث  )٣

 رسالة يف حكم زيارة آثار الصاحلني _ مطبوع _. )٤

 .احلج أحكامه وصفته _ مطبوع _  )٥

 كتاب تقريب التهذيب البن حجر.  حواشي على )٦

 حواشي وتعليقات على مجلة من الكتب املتفرقة. )٧

 الرزاق العفيفي رمحه اهللا تعاىل. نبذة عن الشيخ عبد )٨

 نبذة عن الشيخ إمساعيل األنصاري رمحه اهللا تعاىل. )٩

 أسباب مغفرة الذنوب _ مطبوع _. )١٠

 ع _.البدر التمام يف بيان حكم بعض ما ورد يف فضل رمضان _ مطبو  )١١

 الربهان بوجوب اللجوء إىل الواحد الديان _ مطبوع _. )١٢

  _ مطبوع _. rفتح الواحد العلي يف الدفاع عن صحابة النيب  )١٣

  
  :ثانيا : تقديمات الكتب ( التقاريظ )

وهي كثرية، ويف الكثري منها يبسط الشيخ الكالم يف بعض املسائل العلميـة مبـا يكـون  
  ها:حبثا مستقال يف تلك املسألة، ومن

  في العقيدة:

  مقدمة كتاب بدع القبور. -

  مقدمة كتاب التوضيحات الكاشفات -

  مقدمة كتاب شرح نواقض اإلسالم. -
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  مقدمة كتاب من أحكام الكهانة. -

  مقدمة كتاب اإلبانة ملا للصحابة من املنزلة واملكانة. -

  مقدمة كتاب رفع الالئمة. -

  مقدمة كتاب الصفدية البن تيمية. -

  كتاب وقفات مع زيارة آثار الصاحلني.  مقدمة -

  في الحديث:

  مقدمة كتاب اخلرب الثابت. -

  مقدمة كتاب منهج املتقدمني يف التدليس. -

  مقدمة كتاب طبقات املكثرين. -

  مقدمة كتاب السالسل املشهورة. -

  مقدمة كتاب معرفة الرواة املكثرين. -

  مقدمة كتاب ختريج أحاديث الكشاف. -

  عمدة األحكام. مقدمة كتاب -

  مقدمة كتاب النكت على عمدة األحكام. -

  مقدمة كتاب اجلزء العاشر من مسند يعقوب بن شيبة. -

  مقدمة كتاب إشكال وجوابه يف حديث أم حرام. -

  مقدمة كتاب العلل الصغري للرتمذي. -

  مقدمة كتاب تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي. -        
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  ى العلل البن عبد اهلادي.مقدمة كتاب التعليقة عل -

  مقدمة كتاب دراسة حديثية حلديث أم سلمة. -

  في الفقه وأصوله:

ام البن كثري. -   مقدمة كتاب اآلداب واألحكام املتعلقة بدخول احلمَّ

  مقدمة كتاب كنوز الصالة. -

  مقدمة كتاب االستسقاء. -

  مقدمة كتاب صالة الغائب. -

  البن تيمية. مقدمة كتاب الصيام من شرح العمدة -

  مقدمة كتاب إرشاد الفحول للشوكاين. -

  مقدمة كتاب كيف نفهم التيسري؟ -

  في المنوعات:

  مقدمة كتاب فضائل الشام البن رجب. -

  مقدمة كتاب جمموع املنظومات. -

  مقدمة كتاب الشعر النبطي. -

  ثالثا : الدروس.

ىل اهللا منـــــذ ســـــنة بـــــدأ الشـــــيخ يف االشـــــتغال بالتـــــدريس يف حلـــــق املســـــاجد والـــــدعوة إ
) تقريبا ، وكانت دروس الشيخ متنوعة منها ما هو يف العقيدة، ومنهـا مـا هـو ١٤٠٦(

يف التفسـري، ومنهـا مـا هـو يف احلـديث، ومنهـا مـا هـو يف الصـناعة احلديثيـة ، ومنهـا مــا 
  .هو يف الفقه وأصوله
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االشـتغال ومما امتاز به الشيخ يف دروسه أنه حيـرص علـى تربيـة طالبـه علـى عـدم قصـر 

علــى الصــناعة احلديثيــة ، فهــو دائمــا يقــرن بــني تقريــر الصــناعة احلديثيــة ، وبــني تقريــر 
  املسائل العلمية العملية اليت يتضمنها احلديث ، حسب مناسبة املقام .

  يف دروسه : -أو بعضا منها  –ومن الكتب اليت شرحها الشيخ وعلق عليها         

 كتاب التوحيد البن خزمية . اهللا بن أمحد كتاب السنة لعبد )١

 ثالثة األصول للشيخ حممد بن عبد الوهاب .  )٢

 كتاب التوحيد له أيضا . )٣

 نواقض اإلسالم له أيضا . )٤

 القواعد األربع له أيضا.كشف الشبهات له أيضا . )٥

 مسائل اجلاهلية له أيضا . )٦

 الدرر السنية . )٧

 حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد. )٨

 مية .العقيدة الواسطية البن تي )٩

 صحيح البخاري.  )١٠

 .صحيح مسلم   )١١

 سنن أيب داود .  )١٢

 اجلامع للرتمذي . )١٣

 ى .السنن الصغر  )١٤
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 السنن الكربى له أيضا . )١٥

 صحيح ابن خزمية . )١٦

 اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان . )١٧

 .املنتقى البن اجلارود  )١٨

 مسند أيب يعلى . )١٩

 األدب املفرد للبخاري . )٢٠

 الزهد هلناد بن السري. )٢١

 راح.الزهد لوكيع بن اجل )٢٢

 اجلامع الصغري للسيوطي. )٢٣

 احملرر البن عبد اهلادي . )٢٤

 .حجر بلوغ املرام البن  )٢٥

 األربعني النووية للنووي . )٢٦

 حتفة األشراف للمزي . )٢٧

 ذيب التهذيب البن حجر . )٢٨

 العلل البن أيب حامت . )٢٩

 العلل الكبري للرتمذي . )٣٠

 التمييز لإلمام مسلم . )٣١

 اإللزامات للدارقطين . )٣٢

 هل مكة .رسالة أيب داود أل  )٣٣
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 شرح علل الرتمذي البن رجب . )٣٤

 .االقرتاح البن دقيق العيد  )٣٥

 املوقظة للذهيب . )٣٦

 خنبة الفكر البن حجر . )٣٧

 الرسالة للشافعي . )٣٨

 آداب املشي إىل الصالة للشيخ حممد بن عبد الوهاب . )٣٩

 حتفة اللبيب يف شرح التقريب البن دقيق العيد . )٤٠

 حجة الوداع من البداية والنهاية البن كثري . )٤١

 اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية. )٤٢

 الكايف البن قدامة. )٤٣

  النهاية البن كثري . )٤٤

  وغريها من الكتب .

وأقـــام الشـــيخ العديـــد مـــن الـــدورات العلميـــة يف علـــم احلـــديث ، حـــرص فيهـــا الشـــيخ علـــى 
  اجلمع بني املنهج النظري واملنهج العملي ، منها :

  
  قواعد اجلرح والتعديل . -١

  صطلح .مقدمة يف علم امل -٢

  مقدمة يف علم اجلرح والتعديل . -٣

  .مباحث يف اجلرح والتعديل -٤    

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


١٨٥ 
 

 
١٨٥ 

  ضوابط اجلرح والتعديل . -٥

  دراسة تطبيقية يف مصطلح احلديث. -٦

  * وقد ألقى الشيخ عددا كبريا من الكلمات واحملاضرات ، ومما سجل منها :

  .طلب العلم -١

  النصيحة . -٢

  منهج السلف يف الرواية. -٣

  فقه السنة والصناعة احلديثية. -٤

  أربعة أسباب للوقاية من الفنت . -٥

  وجوب تعلم التوحيد والدعوة إليه . -٦

  دروس يف العقيدة . -٧

  قواعد وضوابط يف فهم ومعرفة التوحيد . -٨

  الدعوة إىل التوحيد . -٩

  من تشبه بقوم فهو منهم . -١٠

  وتزودوا فإن خري الزاد التقوى . -١١

  ة صفتها وأحكامها .الصال -١٢

  الصالة قول وعمل . -١٣

  احلج أحكامه رواية ودراية . -١٤

  مناقشة الشيخ األلباين . -١٥ 

   الذكر يف رمضان . -١٦
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اية شهر رمضان . -١٧   نصيحة مبناسبة 

ا، والعمل جار يت تسجيل الكثري من هذه الدروس صو ومن نعمة اهللا عز وجل أنه قد مت
  ،نسأل اهللا اإلعانة والتوفيق على ذلك.» مؤلفات الشيخسلسلة «إلخراجها ضمن 

  :عناية الشيخ بالدعوة إلى اهللا عز وجل

وللشــيخ عبــد اهللا عنايــة كبــرية بالــدعوة إىل اهللا ، ولــه يف ذلــك رحــالت كثــرية إىل ســائر منــاطق 
س الــبالد ، احلاضــرة منهــا والباديــة ، ويقــوم يف هــذه الــرحالت بإلقــاء الكلمــات ، وإقامــة الــدرو 

العلميـــة ، وتعلـــيم مـــن حيتـــاج إىل تعلـــيم ، ويركـــز فيهـــا علـــى تعلـــيم النـــاس التوحيـــد والفـــرائض ، 
والتحذير من الشرك واملعاصي ، ويصحبه يف هذه الرحالت بعـض طالبـه ملشـاركته يف النشـاط 
ـذه الـرحالت نفعـا عظيمـا ، نسـأل  ا ، وقـد نفـع اهللا عـز وجـل  الدعوي يف املناطق اليت يزورو

عز وجل أن جيعل ذلك يف ميزان حسنات شـيخنا ، وأن يثبتنـا وإيـاه علـى اإلسـالم والسـنة اهللا 
  إىل املمات، آمني .

كمــا أن الشــيخ يــرد عليــه املســتفتون يف ســائر األوقــات مــن أمــاكن متعــددة ، وتــرد عليــه بعــض 
  األسئلة من خارج البالد أيضا ، وخاصة يف موسم احلج .

  دروس الشيخ ونماذج منها:

ا الشــيخ عبـد اهللا كمــا ذكرنـا مــن أهـل العلــم الـذين اجتهــوا إىل التـدريس، وكــان ذلـك مــن شـيخن
أول حياته العلمية، فقد أواله عنايته ، وشغل بـه وقتـه، وميكـن تقسـيم دروس الشـيخ إىل ثالثـة 

  أقسام :

الدروس اليت يعد هلا الشيخ ، وأمهها: شرح الرتمذي ، وشـرح النسـائي ، والـدروس  - ١
  الدورات العلمية املكثفة . اليت تكون يف

الدروس اليت تكون على شـكل تعليقـات يقررهـا الشـيخ مـن ذاكرتـه ، وهـي دروس   - ٢
ال ختلـو مـن قـراءة يف   –وفقـه اهللا  –كثرية يصعب حصرها ، فجل جمـالس الشـيخ 

 كتاب .
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الدروس اليت تكون يف املكتبة ، وهذه كالسابقة ، ولكن متتاز عنهـا مبراجعـة بعـض  - ٣
وحبث بعض اإلشكاالت يف الكتب ، مث يلخص الشيخ النتيجـة الـيت املعلومات ، 

ــــــــك علــــــــى طريقــــــــة اإلمــــــــالء . ــــــــا مــــــــا يكــــــــون ذل   انتهــــــــى إليهــــــــا البحــــــــث ، وغالب
ويف هذا القسم من الـدروس قـد يقـوم بعـض الطلبـة بإعـداد بعـض البحـوث مسـبقا 
ُطلــع الشــيخ علــى ذلــك البحــث ، وقــد يطلــب الشــيخ مراجعــة بعــض املراجــع  ، وي

 مث يعلق عليه الشيخ . فرتاجع ،

  
ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن الشيخ حيرص يف مثل هذه الـدروس أن جتمـع نسـخ الكتـاب 

  الذي يقرأ؛ اخلطي منها واملطبوع .

ـــذه الطريقـــة :  ـــدرس  البـــن » اإلحســـان برتتيـــب صـــحيح ابـــن حبـــان«ومـــن الكتـــب الـــيت تُ
البــن أيب » العلــل«اهلــادي، و عبــدالبــن » احملــرر«للبخــاري ، و» األدب املفــرد«بلبــان ، و 
  البـــــــــن رجـــــــــب، وغريهـــــــــا.» شـــــــــرح العلـــــــــل«البـــــــــن حجـــــــــر، و» التهـــــــــذيب«حـــــــــامت ، و

ونــذكر هنــا بعــض منــاذج ألهــم دروس الشــيخ، وطريقــة الشــيخ فيهــا بشــيء مــن التفصــيل ، 
  فمن هذه الدروس :

  _ دروس العقيدة:١

سنة واجلماعـة ونشـرها كما سبق أن أشرنا أن شيخنا له عناية كبرية بتدريس عقيدة أهل ال
كتـاب «و» نـواقض اإلسـالم«و» القواعد األربـع«و» ثالثة األصول«وتعليمها، فقد شرح 

لوهـاب رمحـه اهللا  كلها إلمام الدعوة الشـيخ حممـد بـن عبـدا» مسائل اجلاهلية«و» التوحيد
البــن » كتــاب التوحيــد«لإلمــام ابــن تيميــة، وشــرح » العقيــدة الواســطية«تعــاىل، كمــا شــرح 

اهللا بـــن أمحـــد وغريهـــا مـــن كتـــب العقيـــدة الـــيت  لعبـــد» الســـنة«ة، وعلـــق علـــى كتـــاب خزميـــ
  شــــرحها الشـــــيخ أو علـــــق عليهـــــا، وبعـــــض هـــــذه الكتـــــب شـــــرحه الشـــــيخ أكثـــــر مـــــن مـــــرة.
ومتتــاز دروس الشــيخ يف العقيــدة بــاحلرص علــى ربــط املســائل العقديــة بواقــع النــاس ، وبيــان 

  صحيحة .املفردات اليت خيالف الناس فيها العقيدة ال
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  _ درس شرح جامع الترمذي :٢

  يعــد لــه بتوســع. -حفظــه اهللا  –وهــذا الــدرس مــن أمتــع دروس الشــيخ احلديثيــة، والشــيخ 
وطريقــة الشــيخ فيــه أن يقــرأ القــارئ البــاب املــراد شــرحه، مث يشــرع الشــيخ يف الــدرس بقــراءة 

  احلديث :

  ، وفــــق الطريقــــة التاليــــة :واحــــدا .._ فيبــــدأ بقــــراءة اإلســــناد ، مث يــــرتجم لرجالــــه واحــــدا ١
، مث يــذكر طبقتــه ،  -مــع التحقيــق يف ذلــك  -يـذكر اســم الــراوي كــامال مــع كنيتــه ونســبه 

ويســـري الشـــيخ علـــى الطبقـــات الـــيت يـــذكرها ابـــن حجـــر، وإن كـــان الشـــيخ قـــد خيـــالف ابـــن 
حجـر يف حتديــد طبقــات بعــض الــرواة، مث يــذكر تــاريخ وفــاة الــراوي ، مث يــذكر مــن روى لــه 

ـــــــــي :ة أصـــــــــحاب الكتـــــــــب الســـــــــتة ، مث يـــــــــذكر احلكـــــــــم مـــــــــن بقيـــــــــ ـــــــــق مـــــــــا يل   عليـــــــــه وف
ي مــن األئمـة املشـهورين أشــار إىل ذلـك ، ورمبـا ذكــر طرفـا مـن مناقبــه ، مث و اإن كـان الـر  -

ــــــــــه . ــــــــــا ، وشــــــــــيئا مــــــــــن منهجــــــــــه ومكانت ــــــــــيت يتصــــــــــف    يــــــــــذكر الســــــــــمات العلميــــــــــة ال
فإنه يبني ذلك احلكـم، لى توثيقه ، إن كان الراوي ليس من األئمة ، ولكنه ممن اتفق ع -

  ينص على االتفاق وقد ال ينص عليه. وقد

  إن كان الراوي ضعيفا باالتفاق ، فإنه يبني ذلك أيضا كما سبق. -

  إن كان الراوي خمتلفا فيه ، فيستقصي الشيخ مجيع األقوال اليت قيلت فيه ، مث يرجح  -

، ويف تضاعيف ذلك يذكر  القول الذي خيتاره يف حال هذا الراوي ، ويبني أوجه الرتجيح
م ،  بعض الفوائد املتعلقة مبناهج علماء اجلرح والتعديل ، ويفسر معاين بعض عبارا

  استنادا إىل استقراء كالمهم ونصوص العلماء يف ذلك.

َىن الشيخ بذكر األحاديث اليت تستنكر على ذلك الراوي  عْ ُ ويف مجيع احلاالت السابقة يـ
  رواة شديدي الضعف .أيا كان حاله ، باستثناء ال

وإذا كان احلكم على الراوي مبنيا على قاعدة من قواعد اجلرح والتعديل، فإن الشيخ 
يبسط القول يف تلك القاعدة ، ويفصل فيها ، ويضرب هلا األمثلة، وستطبع هذه القواعد 

  يف كتاب مفرد إن شاء اهللا تعاىل.

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


١٨٩ 
 

 
١٨٩ 

  
 تتعلــق بالرجــال ، فيــذكر مــثال أنويعــىن الشــيخ أيضــا بــذكر بعــض اللطــائف احلديثيــة الــيت 

مسه قتيبة إال قتيبـة بـن سـعيد، ولعـل اهللا أن ييسـر لنـا إرجال الكتب الستة ليس فيهم أحد 
ا إن شاء اهللا تعاىل .   مجع هذه القواعد اللطيفة يف جزء مستقل ليعم النفع 

ضوء _مث يقرأ الشيخ منت احلديث ، مث حيكم الشيخ بعد ذلك على إسناد احلديث يف ٢ 
أحــوال رواتــه ، مــع العنايــة بــالتحقق مــن ثبــوت لقيــا كــل راٍو لشــيخه ، وعــدم حصــول تفــرد 

  قادح يف صحة احلديث .

ويــذكر الشــيخ حكــم الرتمــذي علــى احلــديث ويبــني وجهــه ، ويعتــين بتحقيــق صــحة مــا يف 
النسخة املطبوعة من أحكـام الرتمـذي ، وذلـك مـن خـالل مراجعـة بعـض النسـخ اخلطيـة ، 

للمـــزي، وغريهــا مــن املصــادر الــيت تنقـــل » حتفــة األشــراف«ملطبوعــة املختلفــة ، ووالنســخ ا
  أحكام الرتمذي .

مث يشـــرع الشـــيخ يف ذكــــر املصـــادر الــــيت شـــاركت الرتمـــذي يف ختــــريج احلـــديث ، وأحكــــام 
  العلماء على احلديث .

 هـذا يف األحاديــث الــيت مل يقــع يف أســانيدها اخــتالف ، وأمــا األحاديــث الــيت حصــل فيهــا
اختالف ، فيشري الشيخ إليه باستقصاء وبسط ، ويبني موقف أئمة العلـل منـه ، مث يـرجح 

  الوجه الذي يرى أنه األصح ، مع ذكر أوجه الرتجيح .

مث بعـــد ذلـــك إن كـــان للحـــديث شـــواهد فـــإن الشـــيخ يـــذكرها مـــع عزوهـــا ، والكـــالم علـــى 
  واهد .أسانيدها باختصار غالبا ، ورمبا توسع يف الكالم على بعض الش

  _يشرع الشيخ بعد ذلك يف الكالم على فقه احلديث ، وفق الطريقة التالية :٣

مســـألة ، فــإن كانـــت مســـألة ..يقســم الكـــالم علــى فقهـــه إىل مســائل ، مث يـــذكرها مســألة 
مــع العنايــة بــاحلكم علــى  -خالفيــة ذكــر األقــوال فيهــا ، فيــورد أقــوال الصــحابة والتــابعني 

وأقــوال فقهــاء اإلســالم املشــهورين ، وإن كــان ألحــد أئمــة  -هم أســانيد األقــوال املرويــة عــن
قــوال ذكـــره ،  -كالبخـــاري والــدارمي وابـــن خزميــة وأيب عوانــة اإلســـفرائيين   -أهــل احلــديث 
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ويتبــع ذلــك بــأقوال احملققــني مــن أهــل العلــم كشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القــيم 
ـــار بعـــض العلمـــ اء املعاصـــرين كالشـــيخ حممـــد بـــن إبـــراهيم وأئمـــة الـــدعوة ، ورمبـــا ذكـــر اختي

والشـــيخ ابـــن ســـعدي والشـــيخ ابـــن بـــاز والشـــيخ عبـــد الـــرزاق عفيفـــي والشـــيخ ابـــن عثيمـــني 
  رمحهم اهللا مجيعا .

مث يـــذكر مـــا ميكـــن أن يســـتدل بـــه لكـــل قـــول مـــن األقـــوال ، مـــع الكـــالم علـــى األحاديـــث 
  باختصار .

ب األقـوال األخـرى ، ويف أثنـاء ذلـك مث يرجح ما يراه صوابا ، مع اجلواب عـن أدلـة أصـحا
  يذكر الشيخ بعض القواعد والفوائد األصولية .

وأمـــا املســـائل الـــيت ال خـــالف فيهـــا ، فإنـــه يقررهـــا ، مث إن كـــان هلـــا أدلـــة أخـــرى ســـاقها أو 
  بعضا منها .

_ مث يكمــل الشــيخ قــراءة بقيــة كــالم الرتمــذي ، ويعلــق عليــه باختصــار ، ورمبــا توســع يف ٤
ورمبـا اختصـر »، ويف البـاب عـن فـالن«اديث اليت يشـري إليهـا الرتمـذي بقولـه : ختريج األح

  ذلك.

ويف ضــوء مــا ســبق يتبــني أن هــذا الــدرس درس منهجــي يــتم فيــه تعلــم كيفيــة دراســة تــراجم 
  الرواة وختريج األحاديث، ودراسة فقه األحاديث .

اية الكتاب ، وإمنـا وهلذا بقي الشيخ فيه زمنا طويال ، ومل يكن هم الشيخ هو البلوغ  إىل 
تعلــيم الطلبــة املنهجيــة الــيت يســريون عليهــا يف دراســة  -جــزاه اهللا خــريا  –غايتــه ومقصــوده 

  السنة النبوية ، وهلذا حيصل فيـه شـيء مـن التكـرار ، ألجـل جتـدد الطلبـة الـذين حيضـرون .
  »:تحفة األشراف«_درس التعليق على ٣

رح ســنن النســائي واملنتقــى البــن اجلــارود وســنن وبقريـب مــن هــذه الطريقــة كــان الشــيخ يشــ 
  أيب داود وغريها من كتب السنة.
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بـــدأ الشــــيخ يف القــــراءة مـــن أول هــــذا الكتــــاب ، وكانــــت الطريقـــة أن يبــــدأ القــــارئ بقــــراءة 
حــديث مــن أحاديــث الكتــاب ، مث يبــدأ الشــيخ يف الرتمجــة لــرواة أســانيد ذلــك احلــديث ، 

ــنيَّ الشــ َ يخ ذلــك باختصــار ، وأمــا إن كــان غــري مشــهور أو فيــه فــإن كــان الــراوي مشــهورا بـ
البـن حجـر ، وآخـر » التهـذيب«خالف طلب الشيخ من طالب آخر أن يقرأ ترمجته من 

، ورمبـا رجـع إىل غـري هـذه الكتـب يف » امليـزان«و» الكاشـف«، وثالث مـن»التقريب«من 
خمطوطــا  الــذي كــان ال يــزال -للمــزي » ــذيب الكمــال«ســيما كتــاب الرجــال ، ال بعــض

لــس يف   -إبــان قيــام هــذا الــدرس  ، فقــد كــان يوضــع مبجلداتــه الــثالث الكبــار يف وســط ا
كــل جلســة ، ويرجــع إليــه عنــد احلاجــة إىل ذلــك ، ومــن الكتــب الــيت يرجــع إليهــا أيضــا : 

البـــن عـــدي ، وذلـــك ملعرفـــة هـــل للـــراوي شـــيء مـــن » الكامـــل«للعقيلـــي ، و» الضـــعفاء«
  املنكرات أم ال ؟

نتهاء مـن قـراءة مـا يف هـذه الكتـب يشـرع الشـيخ يف تلخـيص األقـوال الـيت قيلـت مث بعد اال
يف الراوي ، مث يرجح ما يـراه يف حالـه ، مـع ذكـر أسـباب الرتجـيح ، واألجوبـة عـن األقـوال 
قـــــرأ منهـــــا مـــــنت احلـــــديث كـــــامال . ُ ـــــا إىل أصـــــول املـــــزي ، وي رجـــــع أحيان ُ   املخالفـــــة، وكـــــان ي

لــــد األول مـــن وكـــان كثـــري مـــن الطلبــــة حيملـــون مع » : حتفـــة األشــــراف«هـــم إضـــافة إىل ا
البن حجـر ويعلقـون علـى ذلـك الرجـل مبـا ذكـر الشـيخ فيـه ، ألن هـذا » التقريب«كتاب 

  يســـهل علـــيهم معرفـــة حكـــم الشـــيخ علـــى ذلـــك الـــراوي إذا احتـــيج إليـــه يف موضـــع آخـــر .
  وفق هذه الطريقة عدة فوائد ، منها:» حتفة األشراف«ولدارسة كتاب 

  م طريقة دراسة ترمجة الراوي .تعل - ١

 حفظ أحوال الرواة من خالل تكرر ورودهم . - ٢

ا . - ٣  معرفة السالسل املشهورة ، ومرتبة األحاديث اليت رويت 

 معرفة أصحاب الراوي املكثرين واملقلني عنه . - ٤

 .التمرن على طريقة اختصار سوق أسانيد احلديث ، وحكاية اخلالف فيه  - ٥

 ناهج مؤلفيها، ومىت حيتاج إىل كل واحد منها .التعرف على كتب الرجال وم - ٦

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


١٩٢ 
 

 
١٩٢ 

  
  البن أبي حاتم :»العلل«_ درس التعليق على ٤

وكانـت الطريقـة »، حتفـة األشـراف«مـع درس » العلـل«كان للشيخ درس يف التعليـق علـى 
يقــوم بإعـداد ختـريج احلــديث الـذي يــذكره  -يتغـري كــل أسـبوع  -فيـه أن أحـد كبــار الطلبـة 

قــوم بكتابــة ذلــك التخــريج ، مث يقــرأه علــى الشــيخ يف الــدرس ، مث يقــوم ابــن أيب حــامت ، وي
  ولكن هذا الدرس مل يستمر ..الشيخ بالتعليق على احلديث .

فكــان يقـــرأ علـــى الشــيخ مســـألة مـــن »، املكتبـــة«وكـــان يف »، العلــل«مث قــام درس آخـــر لــــ 
قبــل صــدور  وذلــك -»العلــل«مــن املطبوعــة مــع مقابلتهــا علــى النســخ اخلطيــة لـــ »العلــل«

ـــه ، وكـــان أحـــد طلبـــة الشـــيخ يقـــوم جبمـــع الطـــرق واألســـانيد املتعلقـــة  -الطبعـــات احملققـــة ل
باملسألة اليت يذكرها ابن أيب حامت قبل الدرس ، وبعد اطالع الشيخ عليهـا يطلـب مراجعـة 
بعــض املصـــادر للوقـــوف علــى أســـانيد أخـــرى ، أو لدراســـة أحــوال بعـــض الـــرواة ، مث يقـــوم 

لتعليق على احلديث ؛ فيذكر أوجـه االخـتالف الـيت حصـلت يف احلـديث ، الشيخ بإمالء ا
ويعــزو كــل وجــه إىل مصــدره ، ويــذكر موقــف أئمــة العلــل مــن هــذا االخــتالف ، مث يــرجح 

  الوجه الذي خيتاره ، مع بيان أسباب الرتجيح .

  » :تهذيب التهذيب«_ درس التعليق على ٥

البــن حجــر، »ــذيب التهــذيب«علــى  عقــد فضــيلة شــيخنا أكثــر مــن درس يعلــق فيــه لقــد
ولكــن الــدرس الــذي ال يــزال مســتمرا حــىت اآلن وقطــع فيــه شــوط طويــل مــن الكتــاب هــو 
الدرس الذي يقرأ فيه الشيخ/ علي الصياح، وميتاز هذا الـدرس بأنـه يكـون يف املكتبـة فتـتم 

تقــــرأ  مجـــة الـــيتنقــــول واإلضـــافة إليهـــا،مث يعلـــق الشــــيخ علـــى الرت مراجعـــة الكتـــب لتحريـــر امل
سيما يف الرواة املختلف فيهم، وحبمد اهللا فـإن هـذه التعليقـات حمفوظـة، بتعليقات طويلة ال

  وسوف تنشر مبشيئة اهللا تعاىل.

» ـذيب الكمـال«ويبدأ الدرس بقراءة الرتمجة، ويضـبط نـص الكتـاب مـن خـالل مراجعـة 
كــان حــال الرجــل واملصــادر األصــلية األخــرى للتهــذيب، مث يبــدأ شــيخنا يف التعليــق ؛ فــإن  

واضــحا ومتفقــا عليــه فـــإن الشــيخ يعلــق عليــه باختصـــار، وأمــا إن كــان هنــاك اخـــتالف يف 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


١٩٣ 
 

 
١٩٣ 

حالــه، فيطلــب الشــيخ مــن احلضــور التوســع يف مراجعــة الكتــب األخــرى، ومراجعــة بعــض 
األحاديث اليت يرويها ذلك الراوي وحكم العلماء عليها، ورمبـا استقصـيت مجيـع أحاديـث 

، مث يعلــق الشــيخ فيــذكر األقــوال الــيت قيلــت يف الــراوي، مث يــرجح مــا الــراوي إذا كــان مقــال
خيتــاره مــن تلــك األقــوال ويــذكر األدلــة علــى ترجيحــه لــذلك القــول مــع اإلجابــة عــن القــول 
املخالف، ويذكر يف أثناء ذلك قواعد مهمة يف باب اجلـرح والتعـديل، ولشـيخنا شـرح هلـذه 

  اهللا تعاىل.القواعد سوف يصدر يف كتاب مستقل مبشيئة 

حتريـرات يف » ذيب التهذيب«وأيضا مما جتدر اإلشارة إليه، أن لشيخنا يف تعليقاته على 
أنســاب بعــض الــرواة، وثبــوت صــحبة بعــض الــرواة ونفيهــا، وغــري ذلــك مــن الفوائــد، وهــي 

  غاية يف القوة والنفاسة يسر اهللا نشرها.

الشــيخ يركــز يف دراســة _ دروس املصــطلح، للشــيخ عــدة دروس يف مصــطلح احلــديث، و ٦
املصـــطلح علـــى اجلمـــع بـــني الطريقـــة النظريـــة والطريقـــة التطبيقيـــة، مـــع الرتكيـــز علـــى الثانيـــة 

لإلمــام مســلم، » التمييــز«بشــكل أكــرب، ومــن الكتــب الــيت شــرحها الشــيخ يف املصــطلح: 
البـن » االقـرتاح«البـن رجـب، و» شـرح علـل الرتمـذي«، و»رسالة أيب داود ألهل مكة«و

   .للحافظ ابن حجر» خنبة الفكر«للذهيب، و» املوقظة«يد، ودقيق الع
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  ملحقــــــــــــــات الشيـــــــــــخ خلف العنـــــــــــــــــــــــــــزي
  
 الشيخ_خلف_العنزي#تغريدات حمود المرزوقي عن 

@marzouqy  
 

مــن ثــالث ســنوات كمــا صــحبه غــريي وســأنقل بعــض  صــحبت الشــيخ خلــف أكثــر )١
عنـــــــــــــــه ال أقـــــــــــــــول مسعتهـــــــــــــــا واهللا مـــــــــــــــن وراء القصـــــــــــــــد  املواقـــــــــــــــف الـــــــــــــــيت رأيتهـــــــــــــــا

 الشيخ_خلف_العنزي#

ــــــــــــــه درس ١٤٢٣عرفتــــــــــــــه   )٢ ــــــــــــــد وكــــــــــــــان ل ــــــــــــــة وكتــــــــــــــاب التوحي يف األصــــــــــــــول الثالث
 الشيخ_خلف_العنزي#

ء وكـان احلضـور متواضـعا لكـن واألربعني النووية يوم األحـد بعـد املغـرب وبعـد العشـا  )٣
 الشيخ_خلف_العنزي#الشيخ ينثر الفوائد والتعليقات النفيسة 

الثالثــاء يف البلــوغ موقــف اســتأذن أحــد الطــالب الشــيخ أن مغــرب  فــتح درس آخــر  )٤
 خ_خلف_العنزيالشي#يقرأ عليه وقد ملس الشيخ نباهة يف الطالب فقال 

الطالب  علي تلكأ تقرأ لزم العلماء والأواحضر دروس الشيخ صاحل الفوزان و اذهب  )٥
 الشيخ_خلف_العنزي#مسجد الشيخ وأنه يشرح الزاد والزاد صعب  واعتذر ببعد
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فـربط الطالـب بطـالب الشـيخ صـاحل ليـذهب ويعـود معهـم ووعـده أنـه إن انــتظم يف   )٦
ـــــــــــى نصـــــــــــح وصـــــــــــدق  ـــــــــــدل عل ـــــــــــف ي ـــــــــــالقراءة موق ـــــــــــه ب ـــــــــــه يســـــــــــمح ل ـــــــــــدرس أن ال

 الشيخ_خلف_العنزي#

التكفــري والعــذر  ومــن املواقــف أن أحــد طالبــه أشــكل عليــه بعــض املســائل يف قضــايا )٧
 الشيخ_خلف_العنزي#باجلهل فأرشده إىل كتب قدم هلا علماء أجالء ككتاب 

ضــوابط تكفــري املعــني أليب العــال راشــد قــدم لــه الشــيخ صــاحل الفــوزان وكتــاب العــذر  )٨
 الشيخ_خلف_العنزي#باجلهل رسالة أشرف عليها الشيخ الرباك 

هـو الكتـاب اجلديـد قـال  قـال الطـالب مـا موقف ملا انتهـى مـن شـرح كتـاب التوحيـد )٩
د وفضـــــــــــــــله خصوصـــــــــــــــا يف هــــــــــــــــذا وتكلـــــــــــــــم عـــــــــــــــن أمهيـــــــــــــــة التوحيـــــــــــــــ التوحيـــــــــــــــد

 الشيخ_خلف_العنزي#

رئ قــالــزمن وأثــىن علــى هــذا املؤلــف ومؤلفــه وأوصــى حبفظــه ومراجعــة شــروحه و  )١٠
 الشيخ_خلف_العنزي#ذكر أعليه أكثر من أربع مرات فيما 

ع فكـــان احلضـــور ســـجد جـــامومـــن املواقـــف أنـــه أعلـــن عـــن درس للشـــيخ يف م )١١
 الشيخ_خلف_العنزي#تني فقال الشيخ أوقفوا الدرس اءيتجاوز امل

ه وليلتحق الطـالب بالعلمـاء الفـوزان واللحيـدان أنا حيضر يل هذا العدد أوقفو   )١٢
 الشيخ_خلف_العنزي#حىت أُقنع باملتابعة 

بــل كـــان مــن التواضـــع يف الـــذروة  ن لـــه حقــا علـــى أحـــديــرى أ كــان الشـــيخ ال )١٣
 _خلف_العنزيالشيخ#اسط الصغري والكبري وقد صحبته يف سفر فكان واهللا يبو 

 خيـــدمين وســـكنت معـــه يف نفـــس الغرفـــة فكــــان يقطـــع الليـــل بـــني قيـــام وقــــراءة )١٤
عليـــــــــــه يف الســــــــــــيارة  كـــــــــــان يســـــــــــتغل الوقـــــــــــت فكـــــــــــان يقـــــــــــرأ للكتـــــــــــب العلميـــــــــــة

 الشيخ_خلف_العنزي#
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جـاءه أحـد الطـالب مسرتشـدا يف مسـائل كــان النـاس خيوضـون فيهـا بغـري علــم  )١٥
مــــــــــن تكفــــــــــري وغــــــــــريه فقــــــــــال اطلــــــــــب العلــــــــــم وكــــــــــف عليــــــــــك لســــــــــانك فلســــــــــت 

 الشيخ_خلف_العنزي#

بعــامل ينتظــر النــاس قولــك حقــا وصــية عزيــزة وكــان ميثــل للفتنــة بعاصــفة مقبلــة  )١٦
 الشيخ_خلف_العنزي#تؤذيك وأكمل املسري  ويقول انزل رأسك كي ال

والــدة يفرحهــا حاجتــك لإلبــل وأنــت مشـغول قــال ال كـان بــارا بوالدتــه ســئل مـا )١٧
ا فجلبتها هلا ألفرحها ى أن توزع احلليب عل  الشيخ_خلف_العنزي#جريا

معــروف أن الشـــيخ معــرب للـــرؤى ومـــع متكنــه يف هـــذا الفـــن كــان يتضـــايق ممـــن   )١٨
 الشيخ_خلف_العنزي#يتشاغلون به عن طلب العلم وتدريسه 

موقـــف كـــان الشـــيخ يف أحـــد الـــدروس يعلـــق ويشـــرح وهنـــاك شـــخص يقـــاطع  )١٩
احـــــــــرتام جمـــــــــالس  الشـــــــــيخ عنـــــــــدي رؤيـــــــــا فلمـــــــــا انتهـــــــــى نبـــــــــه الشـــــــــيخ أنـــــــــه جيـــــــــب

 الشيخ_خلف_العنزي#

 . تكــون الـرؤى هــي احملــرك والــدافع العلـم وليهــتم النــاس بــالعلم وطلبــه وأال  )٢٠
 الشيخ_خلف_العنزي#يف األسبوع  ةلك قلص الوقت املخصص للتعبري ساعولذ

فأعطـــاه الشـــيخ مبلغـــا مـــن  ةســـيار م الشـــيخ أن أحـــد طالبـــه اشـــرتى موقـــف علـــ )٢١
وهــــــــذا مـــــــن مــــــــواطن البــــــــذل  املـــــــال حرصــــــــا منـــــــه علــــــــى مســــــــاعدة طـــــــالب العلــــــــم

 يالشيخ_خلف_العنز #

فــــتح اهللا علــــى الشــــيخ فكــــان جيــــوب املنــــاطق للمحاضــــرات والــــدروس داخــــل  )٢٢
 الشيخ_خلف_العنزي#اململكة وخارجها ومل يكن يأخذ مقابال لذلك 

مغنيـين مـن فضـله ومـن وحدثه أحد طالبه أن يأخـذ مقـابال فتعجـب وقـال اهللا  )٢٣
 الشيخ_خلف_العنزي#تعليقاته على شرح أمساء اهللا احلسىن  ةشروحه املسجل
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امللحقة بتفسري ابن سعدي وشرحها ابن سعدي وشرح الشـيخ خلـف مسـجل  )٢٤
 الشيخ_خلف_العنزي#يف تسجيالت التقوى وللحديث بقية 

مع متكن الشيخ خلـف مـن الرؤيـا إال أنـه كـان ينبـه عـن اشـتغال النـاس بـالرؤى  )٢٥
موقـــف  اعـــن طلـــب العلـــم ويتضـــايق مـــن بعـــض الطلبـــة الـــذين مههـــم الـــرؤى ويف هـــذ

 الشيخ_خلف_العنزي#

مـن مـرة أثنـاء  يف أحـد الـدروس جـاء رجـل عـام عنـده رؤيـا وقـاطع الشـيخ أكثـر )٢٦
ــــــــــــرؤى  ــــــــــــى ال ــــــــــــه مقــــــــــــدم عل ــــــــــــم وطلب ــــــــــــه أن العل ــــــــــــدرس فتضــــــــــــايق الشــــــــــــيخ ونب ال

 الشيخ_خلف_العنزي#

ممــا مــن اهللا بــه علــى الشــيخ احلــرص علــى التوحيــد ونشــر املعتقــد الصــحيح ولــه  )٢٧
 الشيخ_خلف_العنزي#تدريسه وكان  ميل من مواقف يف ذلك فكتاب التوحيد ال

طبــــق ذلــــك واقعــــا فكــــان حيــــارب الســــحرة واملشــــعوذين ويتصــــدى هلــــم قبضــــا ي )٢٨
 الشيخ_خلف_العنزي#شبههم ويقول هؤالء مراكز الشرك يف األرض وتفنيدا ل

مـن العلـم والبيـان ومناقشـة وكانت خطب الشيخ حيرص عليها الناس ملا فيهـا   )٢٩
 الشيخ_خلف_العنزي#قضايا األمة وله مواقف وسأله أحدهم عن طريقة حتضريه 

أحضــــر هلــــا بــــل قــــال إين أحيانــــا ال أعــــزم علــــى  فقــــال حفظــــه اهللا ال للخطبــــة  )٣٠
 الشيخ_خلف_العنزي#املوضوع إال على درج املنرب ويقول نفعين اهللا بالقراءة 

يــه ويكــرر دائمــا أثنــاء املرحلــة اجلامعيــة ويوصــي طالبــه بــالقراءة واإلنكبــاب عل  )٣١
 الشيخ_خلف_العنزي#ينال العلم مستحي وال مستكرب  اهد: الجم قول

خـرج معـه طالبـه حيـب أن يشـغل  اضـه وكـان إذوأعـط العلـم كلـك يعطيـك بع  )٣٢
الوقـــــــــــت بــــــــــــالقراءة عليــــــــــــه يف كتـــــــــــب العلــــــــــــم فهــــــــــــذا يف الفتـــــــــــاوى وهــــــــــــذا مــــــــــــنت 

 الشيخ_خلف_العنزي#
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العلــم فمــع دروســه يف  يتوقــف عــن نشــر مواقــف يف بذلــه لوقتــه كــان الشــيخ ال )٣٣
ـــــــا قليــــــــل  الريـــــــاض كانـــــــت لــــــــه دروس يف قـــــــرى وحمافظــــــــات مغمـــــــورة وعــــــــدد طال

 الشيخ_خلف_العنزي#

كـــــان الشـــــيخ حيـــــرص علـــــى زيـــــارة طـــــالب العلـــــم والتنـــــاقش يف أمـــــور الـــــدعوة  )٣٤
 الشيخ_خلف_العنزي#والدروس ويسافر لذلك بل كل شهر يسافر مرة جليزان 

وحيبهــا وحيــب أهلهــا وحيــدث دائمــا عــن علمائهــا ويســافر للمدينــة كثــريا فهــي   )٣٥
 الشيخ_خلف_العنزي#ملدينة علماء أجالء كاجلبال موطنه(العال)ويقول يف ا

أمســـاء اهللا اخـــتم هـــذه التغريـــدات بعبادتـــه وذكـــره فيحـــب كثـــريا احلـــديث عـــن   )٣٦
 الشيخ_خلف_العنزي#ونعوته ويربط هذه املعاين بالواقع وله يف ذلك مواقف 

ء اهللا احلســىن يف أكثــر مــن دورة بــل كــان يفــرد لقــاء  ومــن ذلــك أنــه شــرح أمســا  )٣٧
ا مل تعط حقها من التبيني   شيخ_خلف_العنزيال#كامل ألحد األمساء ويرى أ

ختامـا أقــول أن مــن صــحب الشـيخ وتعــرف عليــه عــن قـرب علــم أن كثــريا ممــا   )٣٨
ـــــــــــم واقعــــــــــه خيالفهــــــــــا علـــــــــــى األقــــــــــل يف الــــــــــثالث ســـــــــــنوات  وجــــــــــه إليــــــــــه جمــــــــــرد 

 الشيخ_خلف_العنزي#

واهللا إن مثـــل الشـــيخ حيمـــل فـــوق األعنـــاق فضـــال عـــن أن ه فيهـــا الـــيت صـــحبت  )٣٩
غامنـــــــــــــا  يســـــــــــــجن وأن يهـــــــــــــان أســـــــــــــأل اهللا أن يفرحنـــــــــــــا خبـــــــــــــرب خروجـــــــــــــه ســـــــــــــاملا

 #الشيخ_خلف_العنزي

  

ـــق: هــــ ١٤٣٣شـــعبان  ٢١قصـــة أحـــداث ســـجن احلـــائر (ثـــورة الكرامـــة) يف يـــوم األربعـــاء  توثي
  #اعتقال #السعودية

   
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  ثورة الكرامة

  هـ١٤٣٣شعبان  ٢١قصة أحداث سجن الحائر في يوم األربعاء 
   

) (  ١٠من غرفة  ١) ( ٨من غرفة  ٢من اإلخوة (  ٧عند الساعة الواحدة والنصف اعتصم 
نــت مطــالبهم التــأخر الكبــري ) ، وكا ١٥مــن غرفــة  ١) ( ١٣مــن غرفــة  ٢) (  ٩مــن غرفــة  ١

بعالجهــم وحتــويلهم إىل املستشــفى وكــذلك عــدم صــرف األدويــة الــيت صــرفت ملــن حــول مــنهم 
للمستشفى وكذلك عدم صـرف وجبـات غذائيـة تـتالءم مـع وضـعهم الصـحي وقـد سـبق ذلـك 
مطالبــــات كثــــرية هلــــم ومــــن طريــــق أهــــاليهم ولكــــن التعنــــت مــــن قبــــل إدارة الســــجن والتعســــف 

هللا ا االعتصــام وبعــد قرابــة ســاعة مــن االعتصــام جــاء الضــابط مــالزم أول ( عبــداضــطرهم هلــذا 
اخــذ بعــض املعتصــمني إىل الزنــازين بعــد تعمــيمهم  ٢٠اهلــزاع ) وفرقــة امللثمــون الســود عــددهم 

ــــدهم إىل اخللــــف مث ذهــــب إىل غرفــــة  ليأخــــذهم إىل الزنــــازين ولكــــن رفــــض اإلخــــوة  ١٣وتقيي
لضـــابط علـــى ذلـــك وتعنـــت العســـكر وزيـــادة يف اإلهانـــة ا تقييـــدهم مـــن اخللـــف وعلـــى إصـــرار 

وتلفظ بكالم بذيء لإلخـوة واسـتثاره لإلخـوة يـدفعهم بـالقوة وسـحبهم بعنـف ممـا دفـع اإلخـوة 
باالمتنــاع عــن الــذهاب معهــم فقــام العســكر باالعتــداء علــى اإلخــوة بالضــرب فصــرخ اإلخــوة 

م الذين ذاقوا منهم سنوات من الذل و اإلهانـة ومتريـغ الكرامـة  يستنجدون ويستنصرون بإخوا
  مما سنذكره بعد سرد احلدث.

   
بكســــر التلفزيـــون واخلـــروج منــــه للمـــر "الســـيب" داخــــل اجلنـــاح فخــــرج  ٧،٨،٩فقامـــت غرفـــة 

ـــ الكــونرت واســتمر ذلــك إىل العصــر حــىت قــدم  الضــباط وامللثمــون الســود مــن اجلنــاح وجلســوا ب
ب مـنهم الـدخول إىل الغـرف فرفضـوا ملعـرفتهم اهللا السـرهيد ) وطلـ رئيس الشعبة النقيب ( عبد

م املتكــررة مــع  بغــدره املتكــرر ، وطلبــوا التفــاوض مــع شخصــية مــن وزارة الداخليــة بســبب جتــار
  إدارة السجن !

   

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


٢٠٠ 
 

 
٢٠٠ 

أشخاص وطالـب األخـوة أن  ٦وعند الساعة التاسعة مساء قدمت جلنة من الوزارة مكونة من 
  فقال هلم مطالبنا ١٣عليهما يف غرفة يكون التفاوض مع األخوين الذين اعتُديا 

   
  إرجاع اإلخوة الذين اخذوا بغري ذنب للزنازين ؟! أوال:
  عدم إدخال امللثمون السود إىل اجلناح ؟! ثانيا:
  جعل النوافذ املوجودة بالباب مفتوحة لكي نتحقق من عدم غدر إدارة السجن ؟! ثالثا:
  ني إدارة السجن.أن تكون هذه اللجنة حلقة وصل بينهم وب رابعا:

  
ــم دخلــوا إىل الغــرف املقابلــة   ملــا رجــع اإلخــوة مــن الزنــازين دخــل اإلخــوة إىل الغــرف ( علمــا أ

ـــم  لـيـتم إصــالح التلفزيونــات يف غــرفتهم ) وانصــرف الوفـــد علــى االتفاقيــة الســابقة ، وعلــى أ
عهــدوا لإلخــوة سـيأتون يــوم الســبت ملناقشــة بـاقي املشــاكل مــن اإلهانــات وامللفـات العالقــة ، وت

م األربعة السابقة هم املسأن  لون عنها ، وأنه إذا حصل غدر أو عدم الوفاء بأي شي ئو طلبا
  من هذه الطلبات فال تثقفوا بنا أبدا وانصرفوا بعد ذلك ؟!!

   
هــ أغلـق العسـكري النوافـذ ١٤٣٣شـعبان  ٢٢وعند الساعة السابعة صباحا مـن يـوم اخلمـيس 

خمالفة صرحية لالتفاق السابق مما جعل اإلخـوة يطلبـون مـن العسـكر  املوجودة على األبواب يف
بفتحه ، وإال كسروا التلفزيونات ! بعد ذلك فتح النوافذ ، وعند الساعة العاشرة قاموا برتكيب 
شــبابيك حديديـــة يف القســـم األول (الونـــق) مـــن اجلنـــاح ، وملـــا انتقلـــوا إىل القســـم الثـــاين رفـــض 

  مل يتم الرتكيب.اإلخوة حىت تأيت اللجنة و 
   

هــــ هــــ دخـــل رئـــيس الشـــعبة النقيـــب ( عبـــد اهللا الســـرهيد ) ١٤٣٣شـــعبان  ٢٣يف يــوم اجلمعـــة 
يغلقـون النوافـذ  امساء ، وبـدأو  ٦من امللثمون السود (الشبيحة) وذلك عند الساعة  ٢٠ومعه 

 هـــو متفــق عليـــه مــع جلنـــة وزارة الداخليـــة ، ومعهــم عمـــا ل الصــيانة لوضـــع الشــبابيك علـــى مــا
، ١٥، ١٤وحذره اإلخوة من مغبة الغدر ، فرفض وأصر على ذلك !! فقام اإلخـوة يف غـرف 

بكسر التلفزيونات والقفـز مـن طريقهـا وخـرج  ٣وهو القسم الثالث من جناح  ١٨، ١٧، ١٦
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، عنــد ذلــك خــرج النقيــب  ١٣مجيــع اإلخــوة خــالل أقــل مــن عشــر دقــائق ومل يبقــى إال غرفــة 
 الكونرت وأغلقوا الشبك ، وملا مسع اإلخوة يف القسـم الثـاين مـن ومعه شبيحته خارج القسم إىل

خـــوة لـــث يستفســرون عمــا حــدث فــأخربوهم اإلاجلنــاح األصــوات نــادوا اإلخــوة يف القســم الثا
ا مل توِف باالتفاقية اليت متت مع جلنة وزارة الداخلية.   بغدر إدارة السجن وأ

   
سـكري مبـا فـيهم امللثمـون السـود فقـام اإلخـوة ع ٨٠قِدم الضابط ومعه قرابـة  ١٠عند الساعة 

يف القســـم الثـــاين بكســـر التلفزيونـــات والقفـــز منهـــا ،واخلـــروج فأصـــبح مجيـــع اإلخـــوة يف القســـم 
، ٥، ٤، ٣، ٢، ١خارج غـرفهم ، وأمـا القسـم األول وهـي غـرف  ٣الثاين والثالث من جناح 

ـم ركبــوا الشــبوك علـى التلفزيونــات صـبح ا٦ خلمــيس كمــا ذكرنـا ذلــك آنفــًا ، فلـم يســتطيعوا أل
ودون علمهـم ممــا فيــه اإلخــوة يف القسـم الثــاين والثالــث لــيال يف ذلـك اليــوم ، (علمــا ان القســم 

ف املوجــود وذلــك الثالــث مــن اجلنــاح بعــد خــروجهم مــن غــرفهم وجــدوا يف غرفــة االتصــال اهلــات
بعاء خـرج وتفاعـل ول عن االتصال ملا كانت املشكلة اليت حدثت يوم األر ئالن العسكري املس

معهـــا ونســـي اهلـــاتف يف الغرفـــة) فمـــا كـــان مـــن اإلخـــوة إال أن اتصـــلوا علـــى أهـــاليهم وابلغـــوهم 
باحلقيقة وبالغدر الذي حصل هلم وكذلك اتصلوا على (هيومني رايـتس) ، وعلـى هيئـة ومجعيـة 
حقــوق اإلنســان وبعــد ربــع ســاعة فقــط مــن االتصــال علــى الــدكتور حممــد القحطــاين ( رئــيس 

بل إدارة السجن.مجع ِ ائيا من اهلاتف من ق   ية حسم ) مت قطع اخلط وإقفاله 
   

وبعــد خــروج القســم الثــاين والثالــث مــن اجلنــاح خــرج الضــابط والعســكر الــذين كــانوا معــه مــن 
  اجلناح.

   
علـب  عند ذلك استعد اإلخـوة للمواجهـة فكسـروا الكراسـي واخـذوا زجـاج التلفيزيـون، وملئـوا 

ومت جتميــع مــا اســتطاعوا مــن حديــد ، وقــاموا بــربط الشــبك باحلبــال لكــي ال  البيبســي بــاملواد ،
يستطيع العساكر فتحه بسهولة، فتجهز اإلخـوة للمواجهـة قبـل أن يفـاجئوهم مـن قبـل اإلخـوة 
بنقض االتفاق مـن قبـل إدارة السـجن ( تركيـب الشـبابيك علـى التلفزيـون يف القسـم األول مـن 

 –دخول امللثمني السـود إىل اجلنـاح  –القسم الثاين والثالث  عزمهم على تركيبها يف –اجلناح 
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إغـــالق النوافـــذ الـــيت بـــاألبواب وغريهـــا ) مـــع حتـــذرينا هلـــم وإحلاحنـــا بعـــدم الغـــدر بنـــا ولكـــن مل 
  يستجيبوا ؟!

   
  عند ذلك قالوا لنا سنخاطب الداخلية مث نرجع وخنربكم بذلك ؟!

   
اللجنــة وقــالوا لنــا بعــدم ثقــتهم بــإدارة الســجن بعــد عنـد الســاعة الثانيــة عشــرة لــيالً رجعــت إلينــا 

تقيـدهم باالتفـاق املعتــرب ومسـارعتها للغــدر بنـا وأخربونـا برفــع مسـؤوليتهم عــن هـذا املوضــوع مث 
  انصرفوا ..؟

   
فـرفض اإلخـوة   -......-بعدها قِدم احد العساكر يريد إخراج اإلخـوة ملقابلـة مـدير السـجن 

شــخص يندبــه لنـا وزيــر الداخليــة أمحــد بــن عبــد العزيــز ، عنــد ذلـك وقــالوا لــن نتفــاوض إال مــع 
بعنهجية ويتوعـد باسـتخدام  -خلف العنزي –ذلك قدم مدير السجن وبدأ يتكلم مع الشيخ 

القـــوة ، والشـــيخ ينقـــل مـــا دار بينـــه وبـــني مـــدير الســـجن لإلخـــوة أوال بـــأول وأمـــام هـــذه اللغـــة 
وض معـــه حـــىت يـــأيت منـــدوب مـــن وزيـــر املتعاليـــة مـــن مـــدير الســـجن قـــرر اإلخـــوة توقـــف التفـــا

  الداخلية ليكون شخصا حمايدا أو أي جهة حمايدة لتنظر إىل معاناتنا !
   

جلسنا بعدها قرابة يومني مل يأتينـا أحـد وبـدأ اإلخـوة يسـتعدون للمواجهـة بتجهيـز ( مشـانق ، 
لقنابـل أكياس رمل على األبواب ، ودروع للحماية من عصا الكهربا ، وكمامـات للوقايـة مـن ا

الغازية واملسـيلة للـدموع، وطرحـات للوقايـة مـن املـاء احلـار، وتغطيـة كـامريات املراقبـة ملنـع مراقبـة 
  حتركات اإلخوة ...).

   
أشــخاص وهــي ( الشــيخ خلــف العنــزي، واألخ  ٨وقــد قــام اإلخــوة بتكــوين جلنــة مكونــة مــن 

واألخ بــدر الســديري ،  خالــد الــدويش ، واألخ أبــو عبــد اهللا الدوســري ، واألخ قــالط العنــزي،
والشيخ فارس احلريب ، واألخ أبو عزام األمسري، واألخ أبو عبيدة احلزمي ) وكان األخ أبو عزام 
واألخ أبو عبيدة يكتبان كـل مـا يـدور بيـنهم ، وقـام اإلخـوة بإعـداد الئحـة مبطـالبهم وحقـوقهم 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


٢٠٣ 
 

 
٢٠٣ 

م يف الســجون لعرضـــها علــى الوفـــود واللجــان املفاوضـــة مــ ع ذكـــر األدلــة املاديـــة وتــاريخ معانـــا
  والشهود املثبتة لذلك وهي كاأليت :

   
بــل  -١ ِ التعــذيب الــذي حصــل ألغلــب اإلخــوة يف التحقيــق ، وكــذلك التعــذيب املتكــرر مــن ق

إدارة الســجن يف الزنــازين وحـــىت الغــرف اجلماعيـــة ومــا يتبعهـــا مــن إهانـــات وانتهاكــات لكرامـــة 
ان واتفاقهم علـى اآلثـار املوجـودة علـى أجسـاد اإلنسان من صور مؤملة ال يكاد يصدقها اإلنس

  بعض اإلخوة فمنهم من فقد بعض أعضائه ومنهم من ُكسر أو فقد حاسة من احلواس!!
   
 –ســوء الوضــع الصــحي لإلخــوة حيــث أنــه يوجــد عنــد بعضــهم أورام ســرطانية مثــل األخ  -٢

ـا داخـل السـجن   -حممد مصلح الشهري مثـل األخ كمـا يوجـد عنـد آخـرين جلطـات أصـيبوا 
كمـا يعـاين الكثـري مـن أمـراض مزمنـة مثـل الضـغط، والسـكر، وأمـراض   -عبد الرمحن املعجـل –

نزالقــــات الغضـــــروفية، لربــــو احلـــــاد، والدســــك يف الظهـــــر واالالقلــــب، والكلســــرتول، وأمـــــراض ا
باإلضافة إىل األمراض املومسية وغريها حيث ان املـرض يبـدأ وينتهـي والسـجني مل يـرى الطبيـب 

اجل ، رغــم النــداءات والطلبـات املتكــررة باالهتمــام بالوضــع الصـحي ممــا دفــع بعضــهم إىل ومل يعـ
اإلضراب إما عن الطعام أو عن الزيارة أو يقوم بتشريط نفسه احتجاجا علـى ذلـك ومـن اجـل 
ـــه والنـــذر اليســـري الـــذي يصـــل إىل الوحـــدة  أن يـــتم عالجـــه ، ولكـــن مـــع ذلـــك ال يســـتجاب ل

عالج ، وان وصل فقد يكون ناقصـا لعـدم تـوفره يف صـيدلية الوحـدة الصحية ويعاجل ال يصله ال
  الصحية ومينعه من شراءه من الصيدليات اخلارجية !؟؟

   
سـنة ومــع ذلـك مل يعــرض علــى  ١٢تـأخر احملاكمــات حيـث أن بعضــهم لـه مــا يزيـد علــى  -٣

 احملكمــة ؟! وبعضــهم ُحكــم عليـــه حبكــم ومــع ذلــك مضـــى ســنوات علــى انتهــاء حمكوميتـــه ومل
ن ُحـوكم يفـرج عنـه ويكمـل حماكمتـه خـارج السـجن أنه !! ومطلبنا بأن الذي مل يسـبق يفرج ع

  والذي انتهت حمكومته يفرج عنه مباشرة ويتم تعويضه ؟
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العزل التعسفي ألدىن سبب حيث جيلس السجني بزنزانـة االنفـرادي سـنوات تصـل أحيانـا  -٤
القحطاين ) حيث لـه يف االنفـرادي مـا إىل مخس أو ست سنوات مثل األخ ( حممد آل منالن 

  سنوات بدون زيارة أو اتصال؟!! ٦يزيد على 
   
الغــرف املغلقــة لعشــر أشــخاص التقــاء اإلخــوة بعضــهم بــبعض وصــلب فــتح هــذه الغـــرف  -٥

أشــخاص يف  ٧إىل  ٦علــى بعضــها كحــال الســجون العامــة حيــث يســكن الغرفــة الواحــدة مــن 
  م الغذائية واخلدمية بأنفسهم .اجلناح الواحد ويقومون برتتيب أوضاعه

   
  اإلفراج عن األخوات املعتقالت ويف مقدمتهن األخت ( هيلة القصري) . -٦
   
تغيري وضع الزيارات ومراعـاة األحـوال اخلصوصـية واالجتماعيـة والبعـد عـن التفتـيش القـذر  -٧

بل املفتشات من ملس للعورات املغلظة واالطالع على امل ِ البس الداخليـة واملسيء للكرامة من ق
وإجبار الزائرات خبلع السراويل احتجاجا باألنظمة !! وكذلك وجود العسكر يف ممرات النساء 
وجتمعهــم يف الزيــارات والــدخول املفــاجئ مــن قبـــل العســكر يف الزيــارات العامــة وحــىت اخلاصـــة 

ا غري مقصـودة وهـي حتصـل بشـكل متكـرر فـال حياسـب مـن قـ ا وكأ ام أحيانا !! واليت يظهرو
  بالعمل ؟!

   
الوقوف يف وجه اإلخوة الذين يريدون الزواج ومنعهم من ذلك بعدم متكيـنهم مـن التوكيـل  -٨

ذا اخلصوص ؟   بالزواج ورفض أي طلب 
   

وممــا ســبق وبنــاء علــى هــذه النقــاط الثمانيــة وهــي مــا اتفــق اإلخــوة علــى عرضــها علــى أي جلنــة 
بعد ذلـك  -أمحد بن عبد العزيز -األمري  تقدم للمفاوضة أو أي شخص يرسله وزير الداخلية

هـ حضرت جلنة من حقوق اإلنسان مـن ضـمنهم ١٤٣٣شعبان  ٢٦بيومني تقريبا يوم االثنني 
موعة املفاوضة من اإلخوة املطالب الثمانية السابقة  –د. ناصر الشهراين  – وعرضت عليه ا

ت الـــيت أصـــابتهم جـــراء وشـــاهد هـــو جمموعـــة مـــن اإلخـــوة الـــذين علـــيهم آثـــار تعـــذيب والعاهـــا
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التعــذيب أو اإلمهــال الصــحي !! ولكــن لألســف ، ومــع ذلــك وكــل مــا رأى خيــرج مــن الغــد يف 
اإلعالم يربر إلدارة السجن وجلهاز املباحث كـل أعمـال العنـف والقسـوة ، وينفـي حصـول أي 

  تعذيب يف تكذيب صريح ملا شاهده ورآه ويّدعي أنه يوجد أخطاء بسيطة وفردية.
   

د حضـــرت جلنـــة أخـــرى مـــن حقـــوق اإلنســـان وعـــرض عليهـــا اإلخـــوة كـــذلك مطـــالبهم ويف الغـــ
موعة من اإلخوة وما فيهم من تعذيب وفقدان ألعضاء وحواس !!   الثمانية مع عرض ا

   
وتوالــت جمــيء جلــان هيئــة حقــوق اإلنســان وكــذلك اجلمعيــة حلقــوق اإلنســان واإلخــوة مصــرون 

إدارة الســـجن بالـــدخول إىل الغـــرف حـــىت جمـــيء علـــى مطـــالبهم الثمانيـــة ، ويرفضـــون مطالـــب 
ا وزير الداخلية ؟   شخصية ينتد

   
مكلــف باإلشـــراف ول يف وزارة الداخليـــة ئمســ -علــي العفنـــان –إلينــا الـــدكتور وبعــدها حضـــر 

ا برنـامج املناصـحة والـذي يسـبق خـروج السـجني ئعلى اإلفراجات ومس ول االسرتاحات اليت 
جاءه إفراج صـحي خلطـورة وضـعه ، وهـو مـن  -مصلح الشهري حممد –ائيا، فقال أن األخ 

ذكرنا آنفا انه مصاب بسرطان يف فقرات الظهر ، والذي كان من أهم مطالـب اإلخـوة وخـرج 
فـرج عنـه ؟! ُ علمـا أن اإلخـوة رفضـوا  من اجلناح على هذا األساس ولكن لألسف إىل اآلن مل ي

وبالفعــل حضــر اثنــان مــن إخوانــه و  ه ؟إخراجــه حــىت يــأيت أهلــه الســتالمه خوفــا مــن الغــدر بــ
  واحد من أبناء عمه.

   
دخل شـهر رمضـان واإلخـوة مـازالوا خـارج الغـرف ويف األسـبوع الثـاين مـن رمضـان طلـب مـدير 

اثنـني مـن اإلخـوة للتفـاوض معهـم يف مكتبـه ،  –سـعيد القحطـاين  –سجون املباحث العميـد 
ندوب املدير بعدم الغدر واشرتط اإلخوة فرفض اإلخوة اخلروج خوفا من الغدر؟ ولكن تعهد م

  أن يكون زمن اللقاء ساعتني فقط وبعدها سيتصرف اإلخوة ؟؟
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ومت  -خلف العنزي واألخ أبـو أسـامة القحطـاين –وبعد اخذ العهد متت املوافقة وخرج الشيخ 
يئة اللقــاء ولكــن املــدير رفــض مطلبــني لإلخــوة احــدمها إلغــاء فرقــة امللثمــني الســود (الطــوارئ) ســ

الــذكر واآلخــر رفــض فــتح األبــواب لإلخــوة رفضــا قاطعــا يف خمالفــة صــرحية حلــال مجيــع ســجون 
  العامل وأصر على ذلك ، عندها رجع اإلخوة ؟!

   
يــة األســبوع الثالــث مــن رمضــان قــِدم إلينــا منــدوب مــن وزيــر الداخليــة األمــري أمحــد بــن  ويف بدا

وا لـــه كـــل مـــا ذكـــروه ملـــن ســـبق أن أرســـلته عبـــد العزيـــز وأبلغـــه اإلخـــوة مبطـــالبهم الثمانيـــة وذكـــر 
الداخلية أو حقوق اإلنسـان ! فطلـب مـن اإلخـوة كتابـة كـل ذلـك يف أوراق حبيـث يكتـب كـل 
أخ مـــا حصـــل لـــه، وقـــال اإلخـــوة لـــه نعـــم ســـنكتب كـــل مـــا شـــاهدناه ومـــا حصـــل إلخواننـــا يف 

كـــن الســـجون األخـــرى فقـــال هلـــم ســـآيت غـــدا بـــأوراق لكـــم لتكتبـــوا ذلـــك كلـــه وانصـــرف ، ول
املؤسف حقا أنه حينما جـاء الغـد جـاء إلينـا املنـدوب الـذي بـاألمس وقـال إين كلفـت بالقـدوم 
إلـــيكم مث جـــاءين أمـــر بـــالتوقف ، ولـــذلك جئـــت إلـــيكم ألخـــربكم لكـــي ال تضـــنوا أين كــــذبن 
علـــيكم ولكـــي تعلمـــوا مصـــداقييت !! وشـــهادة هللا أن هـــذا املنـــدوب هـــو أصـــدق وأوضـــح مــــن 

  ان ؟!تفاوض معنا واهللا املستع
   

وهـو  –علـي النفيسـة  –مـن شـهر رمضـان ويف نفـس األسـبوع جـاء إلينـا الـدكتور  ٢١ويف يـوم 
مــدير مكتــب األمــري حممــد بــن نــايف مســاعد وزيــر الداخليــة آن ذاك وبــدأ يتحــاور مــع اإلخــوة 
فقال هلم انه يوجد أخطاء وسنعاجلها وطلب من اإلخـوة الـدخول إىل غـرفهم حـىت يـتم معاجلـة 

 –حممـد بـن نـايف  –نثـق بـك وال بـأمر األمـري  ولكن اإلخـوة رفضـوا وقـالوا حنـن الاألخطاء ، 
ـم مل  –امحـد بـن عبـد العزيـز  –ولن يتفاوضوا إال مـع شـخص يرسـله وزيـر الداخليـة األمـري  أل

تشـاوروا فيمـا  –النفيسـة  – جيربوا أو يعرفوا منه غدرا كمـا جربـوا وعرفـوا مـن غـريه ؟ فقـال هلـم 
دا إلـيكم وكانـت مـدة جلوسـه مـع اإلخـوة سـاعة تقريبـا مث انصـرف ، وملـا كـان بينكم وسـآيت غـ

مرة أخرى وكان بينه وبني اإلخوة حوار استمر  -النفسية–من رمضان جاء إلينا  ٢٢من الغد 
ملـــدة ســـاعتني تقريبـــا ،فكـــان مـــن ضـــمن النقـــاش الـــذي دار بيـــنهم هـــو مناقشـــة القضـــاء وعـــدم 

األخ مث ميــر علــى حكمــه مخــس ســنوات دون أن خيــرج !! اســتقالليته ، حيــث أنــه ُحيكــم علــى 
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 تصدق احملكمة عليه شيئا وال يكون لديـه قضـيه جمـرد اشـتباه ويبقـى سـبع سـنوات وال وآخر ال
  يزال حبيس اجلدران !!

   
قائال " لويل األمر احلق بأن يسجن من يشـاء بـدون سـبب وأي مـدة  –النفيسة  –فرد املدعو 

  ؟يريدها ولو لعدة سنوات !!
   

فتحدث اإلخوة وقالوا: كيف لكم أن تسمون من يف السجون مجيعهم إرهـابيون وخـوارج رغـم 
  انه يوجد عدد كبري ليس لديه قضية أصالً ؟؟

   
ُكفرون الصحابة ؟؟   وملاذا ترتكون الرافضة يسرحون وميرحون وهم ي

   
  ر؟!يكفرون ويل األم بقوله هم يكفرون الصحابة ولكنهم ال -النفيسة–فرد عليهم 

   
ُكفــــر ويل األمــــر  ُكفــــر صــــحابة رســــول اهللا أهــــون ممــــن ي فأجــــاب عليــــه اإلخــــوة بقــــوهلم : مــــن ي

  ارتفعت أصواته بالنقاش وشهد اإلخوة على كالمه ، فقام مغضباً  !!!!
بأن له دينه وهلـم ديـنهم ؟ وقـال ال  –عبد العزيز  –وقال : الرافضة عندهم معاهدة مع امللك 

  م األيام املاضية برتككم ؟؟تظنوا أن الدولة عاجزة عنك
   

 أي احـد فقال له اإلخوة وأنت تعلم أن الدولة لو أرادت أن تفعل شي مل ترجـع إليـك وال إىل
  تيكم احد بعدي وانصرف ؟!أ؟؟ قال اعلموا انه لن ي

   
هـايل بعـض املعتصـمني يتوافـدون علـى السـجن أيام املاضـية يف رمضـان كـان نه خالل األأعلما 

ظـــر ن بعضـــهم جيلـــس طـــوال اليـــوم ينتإارة الســـجن لرؤيـــة ســـجنائهم حـــىت إد ويضـــغطون علـــى
جنحــة ولكــن يكــون ذلــك مــن وراء دخــاهلم لرؤيــة ســجنائهم داخــل األإفتضــطر إدارة الســجن 
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وقــع لإلخــوة داخــل الســجن  الشــبك ملــدة ربــع إىل نصــف ســاعة تقريبــا ممــا ســاهم يف معرفــة مــا
  ونقلها للرأي العام .

   
عنــد الســاعة الواحــدة ظهــرا قــام إدارة الســجن برتكيــب كامريتـــان ، مــن رمضــان و  ٢٣ويف يــوم 

، فوضــع اإلخــوة  ٣واحــدة علــى الونــق "الســيب" الثــاين وأخــرى علــى الونــق الثالــث مــن جنــاح 
فطار وضعوا منـوم يف القهـوة ممـا خوان ، وبعد اإلعلى الشبك لعزل الكامريات عن اإل شراشف

ا العشـــاء مل يـــأتوا باملـــاء احلـــار الـــذي حيضـــرونه لنـــا  ســـاهم يف نـــوم غالبيـــة اإلخـــوة ، وملـــا احضـــرو 
ول عــن سـبب ذلـك فقـال : عنـدما تتحلـى آيت لكــم ئفسـأل اإلخـوة العسـكري املسـ كالعـادة ،

  ا !!!
     

ــم مــن اليــوم األول  عنــدها أحــس اإلخــوة بــاخلطر وقــرب املواجهــة !! فاســتعدوا لــذلك علمــا أ
  وهم قد وضعوا خطة املواجهة وهي كالتايل :

   
إخوة وميسرتني مكونـة  ٨أخ وميمنتني مكونة من  ١٥أخ ومؤخره من  ١٥وضعوا مقدمة من 

أخـــوة فــــوق غرفـــة االتصــــال واملمــــرض  ٧إخـــوة يف القلــــب وكـــذلك وضــــعوا  ٨إخــــوة وَ  ٨مـــن 
من اإلخوة وكان اإلخوة قد مجعوا قرابة مائيت دبـة مـاء .... ومئـات  ٤وداخل خمازن املكيفات 
املاء أو باملـاء والشـامبو أو الـرتاب وقـد مت ربـط الشـبك حببـال واألسـالك علب البيبسي وملئها ب

الكهربائيـــة حـــىت يصـــعب علـــيهم فتحـــه وقـــد خصصـــوا اثنـــني مـــن اإلخـــوة للتعامـــل مـــع القنابـــل 
الغازيـة واملسـيلة للـدموع واثنـني ممرضــني لإلسـعافات األوليـة وكـل واحــد مـن اإلخـوة معـه كمامــة 

وضـــــع اإلخـــــوة داخـــــل براميـــــل الزبالـــــة بعـــــد تنظيفهـــــا مـــــاء و  وعصـــــا حديـــــده ودرع والزجـــــاج ، 
وبطانيات من أجل أن يأخذها اإلخوة لوضعها على القنابـل الغازيـة واملسـيلة للـدموع ، ووضـع 
اإلخـــوة عنـــد كـــل بـــاب "مشـــنقة" ، وفـــوق غرفـــة االتصـــال ثـــالث مشـــانق ومجـــع اإلخـــوة قرابـــة 

طيش الـدفاع املـدين احلـارة ذات مـام خـراأوربطوها مـع بعـض لوضـعها سـاتر هلـم عشرين طراحة 
  الدفع القوي أمام الشبك .
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عســــكري مــــن قــــوات الطــــوارئ  ٥٠٠وعنــــد الســــاعة احلاديــــة عشــــرة لــــيال دخــــل اجلنــــاح قرابــــة 
اخلارجية وعسـكر املباحـث يف غـرف اإلعاشـة ومعهـم الـدفاع املـدين وانتشـروا داخـل اجلنـاح ومت 

دِخلوا من عنـدها خـراط ُ ٌ  يش املـاء ، تكسري زجاج اجلناح حىت ي عنـد ذلـك اسـتعد اإلخـوة وكـل
أخذ مكانه عند ذلـك بـداء الـدفاع املـدين بتوجيـه خرطـوش املـاء القـوي الـذي ميسـك بـه مخسـة 

 أمتـار ، وبـدأخوة عـدة املاء احلار بقوة دفعه يرمي باإل من قوات الدفاع املدين إىل اإلخوة وكان
إلمساك بـبعض اإلخـوة كـل ثالثـة أو بااإلخوة يتسرتون بالطراحات اليت وضعوها وبعضهم بدأ 

ربعة يتكتلون وجيتمعون ويضعون ظهورهم جلهة املاء فيصعب حتركهم والكـرخ يقـص األسـالك أ
واحلبال اليت وضعها اإلخوة على الشـبك مـن اجـل فتحـه والتقـدم إىل اإلخـوان وعنـد ذلـك بـدأ 

ارئ مــن التقــدم وقــوات اإلخــوة يرمــي الزجــاج وعلــب البيبســي واملــاء علــيهم ليمنعــوا قــوات الطــو 
ا بالــدروع الــيت صــنعوها بــل أن احــد اإلخــوة  ــا علــى اإلخــوة ويــدفعو الطــوارئ والعســكر يردو
 ااســــتطاع أن يســــتويل علــــى عصــــا كهربائيــــة مــــن احــــد العســــكر وملــــا انتهــــى املــــاء احلــــار بــــدأو 

يستخدمون ماء الصرف الصـحي ويضـعون معهـا الشـطة مـن اجـل أن تـؤثر علـى أعـني اإلخـوة 
ن دفعهـــا ضـــعيف واإلخـــوة مـــازالوا يرمـــون علـــيهم علـــب املـــاء والبيبســـي وكـــذلك ثالجـــات ولكـــ

الشــــاي ، وملــــا متكنــــوا مــــن فــــتح الشــــبك أرادوا الــــدخول ، ولكــــن اإلخــــوة واجهــــوهم باحلديــــد 
م اإلخـوة مث يرتاجعـون  والعصي فيرتاجع العسـكر مث يتقـدمون علـى شـكل جمموعـات فيواجهـو

عة ، بعـــد ذلــك بـــدأ يرمــي القنابـــل املســيلة للـــدموع والقنابـــل ، واســتمر األمـــر قرابــة نصـــف ســا
خ فــوق غرفــة االتصــال أ ٢٠نســحب اإلخــوة إىل اخللــف قرابـة الغازيـة والدخانيــة ، عنــد ذلـك ا

وانتظـرت  ١٣وأربعة أشخاص يف غرفة  ١٦وبعضهم يف غرفة  ١٨واملمرض وبعضهم يف غرفة 
اك اإلخو    ة من القنابل املسيلة للدموع والدخانية!قوة الطوارئ ومل تدخل مباشرة ليزداد إ

   
واجهــــوهم اإلخــــوة بالعصــــي واحلديــــد  ١٨عنــــد ذلــــك دخلــــوا اجلنــــاح وملــــا أرادوا دخــــول غرفــــة 

مــن عنــد  ١٨ومغلقـني البــاب بالــدفع بـه عنــد ذلــك رمــوا بالقنابـل الغازيــة والدخانيــة علـى غرفــة 
ـم بضـرب اإلخـوة وتغمـي ؤاالطعام ودخلوا مباشـرة للغـرف وبـدنافذة  مهم وكلبشـتهم واإلسـراع 

م ضــربا قويــا يف كــل مكــان مــن  إىل جهــة التفتــيش ويســتقبلهم هنــاك الســود امللثمــون ويضــربو
ــم يتقصــدون اجلســم ويضــربون بالعصــي والبســاطري ، حــىت ان بعــض اإلخــوة يقــول ت وقعــت أ
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ة يتورعـــون عـــن شـــي يف احملاشـــم وبعـــد التفتـــيش يأخـــذون األخ بســـرع ـــم القتلـــي بالضـــرب أل
ما مــن   شـديدة وهــو مغمـى اليــرى شــي ورجـاله مقيــدتان ويـداه مكلبشــة للخلــف وهـم يضــربو
كل جهة بالعصي والبسطار وحىت العصي الكهربائية والذي يسقط منهم يسحبونه بعنف مـع 
الضرب الشديد وقد جـردوك مـن كـل مالبسـك ومل يبقـى علـى الواحـد مـن اإلخـوة إال "سـروال 

  زانة ؟؟قصري" مث يدخلونه إىل الزن
   

رض منــا ينــام علــى األإال طراحــة ، و فنصــف اإلخــوة وضــع بالزنزانــة بــدون أي شــيء ال بطانيــة و 
خــــر ببطانيــــة وطراحــــة فقــــط ؟ وقــــد وضــــعوا املكيــــف علــــى التربيــــد الشــــديد أو !! والنصـــف اآل

يرتدونـه إال سـروال قصـري ، والـذي يـتكلم  خوة لـيس علـيهم مـايضعونه على احلار الشديد واإل
  الباب يسحبون طراحته وبطانيته !!من عند 

   
خوة بســة واحــدة فقــط مــن أجــل الــذهاب بــاإلســاعة أدخلــوا املصــاحف واملالبــس ل ٤٨وبعــد 

ن التحقيــق داخــل أيــق بالقيــد والكلبشــة والغمــة ، مــع لزمــوا اإلخــوة الــذهاب للتحقأللتحقيــق و 
ـذه الطريقـة املهينـة وكـذلك التحقيـق إال  بوجـود حمـامي علمـا السجن ، ورفض اإلخوة اخلروج 

الســـاعة األوىل كـــان اإلخـــوة مقيـــدين ومكلبشـــني ومـــن يـــتكلم توضـــع يديـــه إىل اخللـــف  ٤٨أن 
ذه الطريقـة علمـا أن هـذا حصـل لإلخـوة مجيعـا يف جنـاح  جنـاح  حـىت اإلخـوة يف ٣والكلبش 

  الذين مل يعتصموا ومل يشاركوا يف االعتصام !!؟ ١
   

الزنـازين ، علمـا أن اجلـروح الـيت أصـابتهم يف املواجهـات  واستمر األمر ثالثة أشـهر واإلخـوة يف
يتأخرون ويتعنتون مبعاجلتها وكذلك تغيري اجلروح ، إال إذا كان وفد من حقوق اإلنسان سيأيت 

ولني ئين يقـوم أهـاليهم بالضـغط علـى املسـلألخ املصاب وجوالت حقـوق اإلنسـان لإلخـوة الـذ
درا ممـــا خيـــالف املراقبـــة واملتابعـــة التامـــة املوكلـــة هلـــذه ، أم اآلخـــرين فـــال تشـــملهم اجلـــوالت إال نـــا

  املؤسسة مبتابعة اجلميع والدفاع عنهم .
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ذه املهمة ضباط املباحث الذين هم طرف من املشـكلة  رفض اإلخوة للتحقيق الن من يقوم 
ولة عــن ذلــك كمــا هــو معــروف هــي هيئــة ئكــل هلــا التحقيــق وإمنــا اجلهــة املسـوهـم غــري اجلهــة املو 

لتحقيق واالدعاء ، وأما بالنسبة من جاءه حمققـني مـن التحقيـق واالدعـاء العـام فـرفض اإلخـوة ا
التحقيــق معهــم إال بوجــود حمــاميهم الــذي هــو مــن حقهــم ومــع ذلــك مل تســمح إدارة الســجن 
بوجـــود احملـــامي يف التحقيـــق ممـــا أدى إىل امتنـــاع اإلخـــوة مـــن التحقيـــق وهـــذا مـــا حصـــل للونـــق 

  . ٣الثالث من جناح 
   

أما بالنسبة للونق الثاين فلعل احد اإلخوة ممن شارك فيه يكتـب عنـه بتفصـيل لينقـل مشـاهدته 
ـا احلـدث ولقـد   فتكون املعلومة أوضح وأوثق ولكن سأذكر حملـة سـريعة عـن املواجهـة لتكتمـل 
كـــان للمواجهـــة مـــع الونـــق الثالـــث أثـــره يف إمكانيـــات ومعنويـــات العســـكر ، فنفـــاذ املـــاء احلـــار 

إلخــوة اإلخــوة مــن جتربــة ا الصــحي الضــعيف الــدفع وكــذلك اســتفادعماهلم ملــاء الصــرف واســت
اإلخــوة مــن جتربــة الونــق الثالــث وكــذلك شــدة ربــط اإلخـــوة يف  الونــق الثالــث وكــذلك اســتفاد

الونق الثاين للشبك كل ذلك جعـل القـوة العسـكرية ال تسـتطيع فـتح الشـبك مـم اضـطرهم إىل 
رمي القنابل الغازيـة والدخانيـة وكـان دخـان القنابـل يرجـع علـى  قلع الشبك بالونش وذلك بعد

العسـكر فوضــعوا مـراوح كبــرية لـدفع الــدخان اإلخـوة ومــع ذلـك مل ينفــع بـل زاد رجــوع الــدخان 
للعسكر وبعد أربـع سـاعات وعنـدما عجـزوا دخـل ( العقيـد الفـويرس ) وأعطـى اإلخـوة األمـان 

د مـنكم بسـوء بعـد ذلـك سـلم ُميـس احـ ن الأ ن نسـيطر علـى الوضـع ولكـم العهـدأ وقال البد
م وجتريـدهم مـن أاإلخوة  م إىل التفتـيش وهنـاك مت ضـر نفسهم وقيدوهم وغمموهم مث ذهبوا 

  كثر من ونق ثالثة.أن الضرب الذي جاءهم إقتيادهم إىل الزنازين بالسحب بل املالبس وا
   
   

  كتبه / أخوكم : أبو عطا سجن احلائر السياسي
  -فرج اهللا عنه  -لسجن القدمي) ا٣جناح (

  م٢٠١٣يوليو  ٧ -هـ  ١٤٣٤شعبان  ٢٨حد األ
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  يرويها ابنه عبد الملك ٣ماحدث للشيخ خلف العنزي بعد مداهمة جناح 

  @mlek١٠٠  

ءات وانتهاكـات مـن امـن اعتـد الشـيخ_خلف_العنزي#بسم اهللا نبدأ بذكر ماحدث لوالـدي 
 ٢٥ن تكـــون ليلــه القـــدر وهـــي ليلـــه أحيــث انـــه يف ليلـــه مباركــه يرجـــى  ٣ حـــداث جنـــاحأبعــد 
 ءةمملــو  ةت بتمريــر قهــو أبــد حــداثت األأبــد ةهـــ ومــع غــروب مشــس تلــك الليلــ١٤٣٣ن رمضــا

بقيه التوقف عن شرب القهـوه مث سرى حىت جمها فورا طالبا الحد األأباملخدر شديد وما ذاقها 
  الطوارئ عليهم بلباسهم املقنعلك بدخول قوات بعد ذ أواحداث تتواىل تفاجاأل تأبد

ـا علــيهميـديهم خــراطيش امليــاه يوجهأوب الشــيخ خلــف  يوالــد اوائــل مــن سـقطو أفكــان مـن  و
ىل نصــف الســاق تلقــى الشــيخ يف هــذا الوقــت ضــربه يف جانــب عينــه إوقــد وصــل املــاء العنــزي 

ا دما يف يـده اليسـرى حيـث شـلت  ةكهربائيـخرى من عصـا  أه مث تلقى ضربه ءاليسرى خرت 
بعــدها هجمــت قــوات .. نىل اآلإصــابعه بشــكل جيــد أصــابعه حيــث مل يــتمكن مــن حتريــك أ

عليــه مث محــل غمــي أعليــه ضــربا بــاهلراوات حــىت  اــالو او  العنــزي خلــف الشــيخالطــوارئ علــى 
خبــار اه يف األنــر  ذيحــدمها بالســتيكي مــن النــوع الــألــى كرســي متحــرك قيــدت يديــه بقيــدين ع

هــذا  قلليــدين وقــد طــو وهــو قيــد حــاد مــؤمل جــدا ،نيني يســرائيل مــع الفلســطإالــذي تســتخدمه 
ليـه إمث عـاد  ..قـدام باحلديـدهو مغمـى عليـه ) كمـا جـرى تقييـد األخر (و آالقيد بقيد حديدي 

س وقـد أللـر  ةعصـابه اخلارجيـأمـات أتيـه علـى رأسـه مـن اخللـف ممـا أى ضـربات كانـت توعيه عل
ال وهـو يف إاب عن الوعي ومل يعد له الـوعي غ ةبعد تلقيه هلذه الضرب على وجهه ةثرت الضربأ

جبانــب عينــه ســنان خيــيط جرحــه الــذي ســه ووجــد دكتــور األأللعجــب حينمــا رفــع ر  ويــا ةالعيــاد
مل  رــا (محــام فيــه ســريأيقــال عنهــا  قــل مــاأ ةىل زنزانــإادوه بعــدها عــأغــرز مث  ٤اليســرى وهــي 
ميـن كـان يـام وذلـك بسـبب ضـربه تلقاهـا يف فخـذه األأ ٤ال بعـد مضـي إقائمـا  ةيستطع الصـال

اأحيـث بـدت بلـون ؛حيسـها كسـرت  امـات بســود غـامق مث ا نــه ألـت بعـدها التحقيقـات واال
   ! سبب االعتصام

صـحته منـذ شـهر شـعبان و حـىت و االطمئنـان علـى أمـن زيارتـه شـيخ الهل أحد من أومل ميكن 
مـر أالهم اهللا ىل مجيع من و إ ةعشرات اخلطابات والربقيات املرسلربعاء قبل املاضي رغم يوم األ
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نطلبـــه فقـــط هـــو  مـــاة حـــداث إحـــداث فتنـــنطلـــب مـــن ســـرد هـــذه األ حنـــن ال ..هـــذه الـــبالد
حنـن نطالـب بالقصـاص نعـم  ..كهربـائيال صـعقالضرب و العتدى عليه باالقصاص ممن ظلمه و 

القصــاص ة خــر هــون مــن قصــاص اآلأفقصــاص الـدنيا  ةســالمياإل ةحكــام الشــريعالعـادل وفقــا أل
  ..ولن نتنازل عن حقنا يف ذلك  ةاملخزي ةو شارك يف هذه املهمأو نفذ أمر أمن كل من 

احلـاير القـدمي ) ومت  ٣بعـد حادثـه جنـاح  العنـزي خلـف لشـيخلختصار شديد ملا حصـل اهذا ب
كـالم ر رمضـان املاضـي ممنـوع مـن الانفرادي وال زال منذ شـه ٨جناح  ١٠ىل ب إنقل الشيخ 

  ٢٠١٢ديسمرب ٩                !..و االجتماع مع أحد من املعتقلنيأ
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  ملحقـــــــــــات الشيـــــــــــخ عبد العزيــــــــــــــــــــز كـــــــــــــــامل
  

  خادم الحرمين إلىرسالة من أم الدكتور عبد العزيز كامل  
   العرب نيوز :١٤/٣/٢٠١٠

نيا وقــد عامــا) وعلــى مشــارف اخلــروج مــن الــد٨٢أنــا امــرأة وأم عجــوز بلغــت مــن الكــرب عتيــا (
 ١٣ة الريــاض يــوم مدينــ عبــد العزيــز مصــطفى علــى كامــل يف بــينافوجئــت بــالقبض ظلمــًا علــى 

داً للقـبض عليـه ومل يوجـه واحيداعه سجن احلاير ومن يومها ال نعرف سببًا إومت  ٢٠٠٩يونيو 
ــام مطلقــًا بــل مل حيقــق معــه يف يلــه أ امــات ف يأ ا   حالتــه حملكمــة.إضــالً  علــى أنــه مل يــتم ا
  

ـا عاما يف ٣٠ن ابين مقيم منذ حوايل والغريب والعجيب أ ، اململكة العربية السعودية ويعمـل 
شـكلة مطلقـا رغـم مـا مـرت م يأ مرور حىت، ومل يتم التحقيق معه يفخمالفة  يومل حترر ضده أ

خــري  واعتدالــه وكــان خــري مســلم يفبــه اململكــة مــن أحــداث جســام ممــا يؤكــد نزاهتــه واســتقامته 
بقعـة وكيـف ال وهـو خـريج األزهـر الشـريف وهـو العـامل بدينـه احلاصـل علـى الـدكتوراه مـن كليـة 

   أصول الدين يف تفسري القرآن جبامعة األزهر الشريف.
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امــا مث شـهورا مضــت ولكـن مل يتحــرك األمـر مطلقــا، وقـد أبلغنــا الســفارة لقـد متســكنا باألمـل أي

  والقنصلية املصرية يف اململكة ولكن مل يتحرك أحد .

عامــا ويعــول زوجتــني وعشــرة  ٥٤وابــين الشــيخ الــدكتور عبــد العزيــز مصــطفى يبلــغ مــن العمــر 
  أوالد أصغرهم سنة واحدة مل تر أباها.

اجلليل مصاب يف كليت رجليه بالشلل، بنسـبة  يزهر ين العامل األن شدة املأساة أن ابومما يزيد م
% وال يســتطيع احلركــة وحيتــاج إىل مــن خيدمــه فكيــف ٨٠% يف رجــل، واألخــرى بنســبة ١٠٠

  يعيش داخل سجن وراء القضبان.

أناشدك باهللا يا خادم احلرمني أن تتدخل هللا مث مـن أجـل احلـق والعـدل، فمـن الظلـم أن يوضـع 
ــام ويــزداد األمــر عنــدما يكــون شــخص لــه مكانتــه الدينيــة والعلميــة إنســان يف الســج ن بــدون ا

  التـدهور اإلنسـاين عنـدما يكـون هـذا اإلنسـان ال يسـتطيع احلركـة بكلـيت قدميـه زداد األمـر يفوي
  

ابنهــا قبــل أن  ىومــة آخــر أمنيتهــا يف احليــاة أن تــر جاللــة امللــك عبــد اهللا.. هــذه شــكوى أم حمر 
  . من معاليكم التدخل لإلفراج عن ابينمتوت.. لذلك التمس 

  

   فتحية حسني حممد عامر

   والدة الشيخ الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل احملبوس بسجن احلاير

  القاهرة

  

  محنة العالم الفقيه الشيخ عبد العزيز كامل
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  ٢٠١١ -  ٠٤ - ٠٥يوم  املصريون نشر يف مساعيلإممدوح 
  

ابريــــل الســـاعة التاســـعة مســــاء مـــن وقفــــة  ٣أكتـــب هـــذا املقــــال بعـــد مـــا رجعــــت مســـاء اليـــوم 
املعتقلـــني املصــــريني بالســـعودية وعلــــى  أهـــايل عمــــ أمـــام الســــفارة الســـعودية تضـــامناً احتجاجيـــة 

  رأسهم 

 للكتابــة هــو مــا دفعــين ومــا طفى كامــلصــشــيخ الفاضــل الــدكتور عبــد العزيــز ماألخ احلبيــب وال
املعتقلـني  عشـرات مـن أهـايلحدث اليوم حيث كـان اليـوم مـن الظهـرية ممطـر بشـدة وقـد جتمـع 

 للشـــيخ غـــري أثنـــني مـــن ار ومل أجـــد نصـــريومـــنهم أبنـــاء الشـــيخ عبـــد العزيـــز وأختـــه وبناتـــه الصـــغ
 حصـــر هلـــم ومعارفـــه مـــن الشـــيوخ وطلبـــة العلـــم ال خـــوة األفاضـــل رغـــم أن تالميـــذ الشـــيخ الاإل

قــل نظــريه بــني العلمــاء  يبعلمــه الغزيــر وأُفقــه الواســع الــذ حصــر هلــم وفضــله كبــري علــى الكثــري
ي اصـــر القســـطاو ن يأنـــا أرى املطـــر يهطـــل بشـــدة وابـــن أخـــو  يوالشـــيوخ وقـــد أمســـكت دمـــوع

  م مـــن الرجـــال واألطفـــال!!ه بعـــض زوجـــات املعتقلـــني وأقـــار ءعتقـــل أيضـــًا يـــدعو ويـــّؤمن وراامل
للشـيخ عبـد العزيـز ومـن معـه  يصر وقـل املعـني مـن التيـار اإلسـالملقد عز النا ينفس وقلت يف

  ..من املسلمني املعتقلني ملاذا ؟ عالمات استفهام كثرية

التفسـري  اصل علـى الـدكتوراه مـن األزهـر يفيعرفه ح امل ملن ال(والشيخ عبد العزيز مصطفى ك
ســالمية ولــه مئـــات وعضــو جملــس حتريــر جملــة البيــان اإل يالتيــار اإلســالم وهــو مــن القــدماء يف

وكان حماضـرا جبامعـة حممـد بـن  ميات املميزة للفكر والعلم اإلسالتعد من العالم املقاالت اليت
 الرؤيـة اإلســالمية وقــد اعتقـل منــذ مــا تعــد منــارة يف الـيتد ولــه عشـرات الكتــب اإلســالمية سـعو 

وقـــد نصـــف بـــدون أدىن مـــربر مطلقـــاً  وهـــو مشـــلول القـــدمني بنســـبة متفاوتـــة و يزيـــد عـــن ســـنة 
وعنـدما كنـت أردد  سجنه بالسعودية من شهور ودفنت بالبقيع) توفيت والدته بعد ما زارته يف

ـــة بغـــم عـــدم وجـــود أمـــن الدو الســـؤال ملـــاذا قـــل الناصـــر مـــن املســـلمني؟ ر  ينفســـ يف ه دســـتبداال
نصـــرة  كــل جمــال اآلن يتكلمــون ولكــنهم يف  جعلــت اإلســالميني يف وإرهابــه وتــوفر احلريــة الــيت

م املعتقلــون بالســعوديإ بن األخ ناصــر القســطاوى اة صــامتون إال مــن رحــم رىب فوجئــت بــخــوا
ـا السـعودية والنـاس  ممـدوح يعم يا صغرياً واآلن هو شاب كبري يقول يل(هشام )وقد عرفته  إ

ــا الــدنيا الــيتشــك هلــا مصــاحل  بــال رغــم احلريــة منعــت النــاس مــن نصــرة  ختشــى عليهــا معهــم إ
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وراجعـــت شـــريط املعتقلـــني بالســـعودية فقـــد بـــدأت الـــدفاع عـــن  األســـرى فنظـــرت إليـــه وســـكت
 الشــيخ عبــد العزيــز مث ضــممت إليــه األخ ناصــر القســطاوى مث فوجئــت أن الطــابور للمعتقلــني

اســـم حـــىت اآلن أطبـــاء ومهندســـون  ٣٥ويـــل ومـــنهم شـــيخ امســـه حممـــد رزق الطرهـــوىن وغـــريه ط
صــــــوت  حيـــــث جــــــاءين خـــــر اســــــم أبكــــــاينآتتابعــــــت علــــــى أمســـــاء املعتقلــــــني حــــــىت وعلمـــــاء و 

لت ملـاذا ءء فتسـاينـه شـيعلـم ع منذ مخس سنوات ال عن معتقل بالسعودية قال يل أسوان من
أنـــه كـــان  يصـــوت حمـــدث ينأجـــاف ؟ســـجنه حـــد مـــن أهلـــه للعمـــرة ويطمـــئن عليـــه يفمل يـــذهب أ

كــان هـــو الكبــري ســـافر لينفــق علـــى أمـــه   اصـــغار  العائــل ألســـرة فقــرية تـــوىف عائلهــا وتـــرك أطفــاال
ميلكــون مثــن تــذكرة ســفر  وال وأشــقائه الصــغار وانقطعــت أخبــاره وعلمــوا أنــه اعتقــل بالســعودية

  ..رب أعىن على نصرة املظلومني فسكت حزنًا وقلت يا األقصر ىلإ سوانأ  من

منــذ ثالثــة  يالســفارة وقــد قابلــت الســفري الســعودبريــل كانــت الوقفــة اخلامســة أمــام أ ٣واليــوم 
ء يومل يتحقــق شــ لــت ســفري باخلارجيــة املصــرية فوعــدينء وقابيومل يتحقــق شــ أســابيع ووعــدين
ن ولكــىن ء حــىت اآليومل يتحقــق شــ كتــب عصــام شــرف رئــيس الــوزراء فوعــدينوقابلــت مــدير م

 ى اهللا عليــه وســلم قــال فكــوا العــايناملعصــوم صــل ه طالــب والنــيبءحــق ورا لــن أيــأس فمــا ضــاع
 راه بيننـا اآلن يفـرح باحلريـة الـيتكـم كنـت أمتـىن أن أ  ياألسري هو الشيخ عبد العزيز الـذ والعاين

ــا ملصــر وللتيـــار اإلســالمطاملــا متناهــ يـــزه فالشــيخ عبـــد العزيــز يعلــم كـــل مــن عرفــه مت يا وحلـــم 
ميني وسـعيه قل نظريه بني اإلسـال يسع الذوأفقه الوا يوالسياس يعلمه الشرعبنظرته الواقعية و 

 يـؤملين يلغـريه مـن املعتقلـني املصـريني الـذولكنه البالء وقـدر اهللا لـه و  يالدؤوب للعمل اإلسالم
طــول أمطـار عجيــب مل وقـد مــر ا إال مـن قلــة يالتيـار اإلســالم يف اأجـد هلـم نصــري  أن ال ليـوم 

صــرارا مــن النســاء إواســتمر طــوال اليــوم ومــع ذلــك رأيــت هــذا العــام مطلقــًا  القــاهرة حيــدث يف
م الصــغريات علــى االزوجــات اإلخــوة امل مــام الســفارة عتصــام واملبيــت أســتمرار واالعتقلــني وبنــا

صـريني بالسـعودية فاسـتحييت سـتجابة ملطلـبهم بـاإلفراج عـن املعتقلـني امليـتم االالسعودية حـىت 
قنــت بقــرب الفــرج ولكــىن  أن أطــالبهم باملغــادرة ومــع اســتمرار املطــر كثــر الــدعاء وأي يمــن نفســ

الشـارع حـىت برقـت السـماء ورعـدت  العـراء يف فاقًا واهلواء والـربد شـديد وهـم يفشإكنت ازداد 
 ا املكـان وقلـت هلـم لقـد بـذلنا مـاة الثامنـة مسـاء فشـددت علـيهم أن يغـادرو زداد املطر السـاعاو 
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وســعنا مــن األســباب وســبحانه وتعــاىل هــو رب األســباب فتوكلــوا عليــه فاســتجابوا وأســرعنا  يف
  ..نغادر املكان واملطر يهطل بشدة

مــًا حمنـة متعـددة األوجــه منهـا حمنـة السـجن ظل ن الشـيخ عبـد العزيـز مصــطفى كامـل يفويبقـى أ
سـجنه وحمنـة قلـة الناصـر مـن إخوانـه وهـى حمنـة كبـرية  يف وحمنة مرضه بقدميـه وإصـابته جبلطـات

ا إال مــن مــرت يــع يعلمهــا وال وشـديدة ال  خوانــه يفإعليــه نفــس التجربــة وحمنــة الســجن و  شــد
شــك كــل  نصـرته وبــال نهــا ولــو القــدر اليسـري مــن وقــتهم يفيعطونـه م مصـر ينعمــون باحلريــة وال

  ..ه يشاركه نفس اإلحساسأسري مع

 د فمعــه عــدد كبــري وغــريهم كثــريون يفوأخــرياً لــيس الشــيخ عبــد العزيــز كامــل هــو األســري الوحيــ
وحنـن نـنعم باحلريـة  يفمـا ينبغـ مني اعتقلوا بسبب التـزامهم الـديينسجون العرب وىف بالد املسل

فــرج وذهـاب أمـن الدولـة غـري مأسـوف عليـه أن ننسـى ولـو حـىت الـدعاء ألسـرى املسـ ُ لمني أن ي
م ويفك أسرهم وأن ي   .كل مكان بالعدل واحلرية  نعم املسلمون يفاهللا كر

  
  .عضو جملس النقابة العامة للمحامني، مساعيل حمام وكاتبإممدوح 

  

  نسان:مقرر اللجنة العامة لحقوق اإل

http://www.masress.com/almesryoon/٥٣٥٧٥  

  

  العزيز كامل ،اعتقال املعتدلني يثري املخاوف يف السعودية بعد اعتقال د.عبد

  بقلم أ. علي عبد العال
أثـــار اعتقـــال الداعيـــة والكاتـــب اإلســـالمي املصـــري د/عبـــد العزيـــز كامـــل واحتجـــازه يف مكـــان 

بيــة مــن دائـــرة جمهــول مــن قبــل ســلطات األمـــن الســعودية املخــاوف مــن أن توســـع اململكــة العر 
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االعتقــــاالت لتشــــمل الــــدعاة والشــــيوخ الوســــطيني يف إطــــار جهــــود احلــــرب علــــى مــــا يســــمى 
  اإلرهاب وسياسة جتفيف املنابع.

صــنف ســعوديا ً * كــ ُ مــن مجاعــة االعتــدال قــد أثــار تســاؤالت عديــدة لــدى ان توقيــف الشــيخ امل
ــــه مل يعــــرف عــــن الرجــــل أي انتقــــاد أو  ــــة وإســــالمية.. خاصــــة أن ــــذكر أوســــاط ثقافي معارضــــة ت

لتوجهـــات اململكـــة.. بـــل علـــى العكـــس هـــو منفـــتح علـــى قنـــوات الســـلطة ومعـــروف باعتـــدال 
  منهجه وتفرغه ملواجهة مشاريع التغريب والعلمانية وإحياء قضية الشريعة اإلسالمية.

أشهر تقريباً  إال أن حتفظات أسرته واملقربني منه خوفاً  مـن  ٣انتشر نبأ اعتقاله منذ أكثر من 
  السلطات جتاهه حال دون تناول قضيته يف وسائل اإلعالم. تشدد

ــم للرجـل.. ومل يقدمـه للمحاكمـة.. كمــا مل يبـد لذويـه أســباباً   مل يوجـه األمـن السـعودي أي 
واضحة لالعتقال.. لذلك تضاربت التقارير اليت تناولت أسباب اعتقاله.. فـذهب بعضـها إىل 

ا تأيت ضمن محالت االعتقال اليت تطال   رموزاً  ودعاة من وقت آلخر. أ
* وقال آخرون إن األسباب رمبا تكمن يف نشـاطه الـدعوي والفكـري بـني مصـر والسـعودية..  

يف حــني مل تســتبعد املصــادر وجــود عالقــة بــني االعتقــال وحــديث بعــض الــدعاة بإجيابيــة عــن 
  مقاومة االحتالل األمريكي يف العراق.

للتوسـط أو التمـاس العفـو مـن قبـل وزارة الداخليـة  جرت حماوالت عديدة من قبل أسـرة الشـيخ
  لإلفراج عنه.. خاصة وأنه يعيش حالة صحية متدهورة.

%   ٨٠%.. واليســرى بنســبة ١٠٠* إذ إنــه يعــاين مــن عجــز يف كلتــا ســاقيه.. اليمــىن بنســبة 
كما تستدعي حالته وجود مرافق دائم يقوم على خدمته.. إال أن هذه اجلهود مل تـأت بشـيء 

  آلن.حىت ا
ومازالت األسرة تعول على خطابـات التطمـني مـن قبـل األجهـزة األمنيـة رغـم املخـاوف مـن أن 
يناله نصيب دعاة آخرين حمتجزين منذ سنوات أبرزهم الدكتور عبد العزيز اخلرجيـي.. والـدكتور 

  سعود اهلامشي.. وخالد الراشد املعروف بالشيخ البكاء.
ات الســعودية علــى توقيــف عــدد مــن اإلســالميني * فخــالل الســنوات األخــرية أقــدمت الســلط

احملســـوبني علـــى التيـــار اإلصـــالحي واملعتـــدلني.. وهـــو مـــا انتقدتـــه منظمـــات وجهـــات ســـعودية 
معتــربة أن مثــل هــذه اإلجــراءات قــد تــدفع بالتيــارات املعتدلــة يف اململكــة إىل التشــدد.. واختــاذ 
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م هــؤالء ممــن ينبــذون العنــف.. مواقــف أكثــر صــالبة يف تعاملهــا مــع الدولــة.. خاصــة وأن معظــ
ــــل وكــــان بعضــــهم قــــد أظهــــر دعمــــه للحكومــــة الســــعودية يف مكافحــــة  ــــدلني.. ب والــــدعاة املعت

  اجلماعات اليت تتبىن العمل املسلح.. متهمة الرياض بعدم اجلدية يف أي إصالح سياسي.
ا".. على * "عبد العزيز كامل مصري اجلنسية إال أن سفارة بالده يف الرياض مل حترك له ساكن

حــد قــول أحــد املقــربني لــه مفضــالً  عــدم ذكــر امســه.. مضــيفاً : "بــل وخنشــى إن تــدخلت أن 
يضره هذا التدخل أكثر مما يفيده.. خاصة إذا تعاملت القـاهرة مـع الرجـل باعتبـاره حالـة أمنيـة 

ــــوا ــــداً  بتوقــــف "ل ء بــــدالً  مــــن النظــــر إىل اجلوانــــب القانونيــــة واإلنســــانية ملســــألة توقيفــــه".. مفي
  الشريعة" املوقع الذي يشرف عليه الشيخ جراء اعتقاله.

  * وقد قضى عبد العزيز كامل سنوات عديدة مقيماً  يف السعودية كاتباً  وباحثاً  وحماضراً .
  

    
لـــذلك رأى حقوقيـــون أن (ملفـــه األمـــين) رمبـــا يكـــون حمســـوباً  علـــى الســـعودية أكثـــر مـــا يكـــون 

قت آلخر.. إال أن "مصـريته تظـل معلقـة بعنـق حكومـة حمسوبا ً على مصر.. اليت يزورها من و 
  القاهرة" على حد قول أحدهم "ال سبيل إىل التنصل منها".

* ظلت قضية إحياء الشريعة اإلسالمية الشغل الشاغل للدكتور عبـد العزيـز مصـطفى كامـل.. 
 ولــذلك أســس موقعــه "لــواء الشــريعة" معتــرباً  أن قضــية اإلســالميني جيــب أن يظــل موضـــوعها

  املركزي هو السعي الستعادة سلطان الشريعة.
حيث يرى أن التهجمات على الشريعة اإلسالمية ليست ناشئة عن مبـادرات فرديـة مـن خنـب 
تمعـات  ا امتـداد ملشـروعات فـرض املنظومـة العلمانيـة الالدينيـة علـى ا علمانية معزولة.. بل إ

  اإلسالمية.
 يف الشريعة اإلسالمية مـن اململكـة السـعودية.. حصل األكادميي املصري على درجة املاجستري

  مث على درجة الدكتوراه من جامعة األزهر.
* عمــل حماضــراً  يف جامعــة امللــك ســعود قبــل أن يتفــرغ للكتابــة اإلســالمية.. فهــو عضــو هيئــة 
حتريــر وجملــس إدارة جملــة "البيــان" اإلســالمية الشــهرية.. فضــالً  عــن كونــه املشــرف العــام علــى 

  واء الشريعة".موقع "ل

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


٢٢١ 
 

 
٢٢١ 

  وله العديد من املؤلفات واملقاالت املتنوعة. 
  -ومن أهم كتبه:

  "قبل أن يهدم األقصى".
  و"معركة الثوابت بني اإلسالم والليربالية".

  و"العلمانية إمرباطورية النفاق".

  

  

  

  

  ــــــدملحقـــــــــــــــات الشيـــــــــــخ خالــــــــــــــــد الراشــــــــــــــــــ
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ٢٠١٣مايو  ٢١

  فصول اعتقال داعية إسالمي وتعذيبه بالسعودية..خالد الراشد

  :بداية القّصة

ا مــن  علـى خلفيـة أزمـة الرســوم املسـيئة ملقـام الرســول صـلى اهللا عليـه وسـلم الــيت انطلقـت شـرار
ة واحـداً مـن أغـري املواقـف وأكثرهـا الدامنارك، شهدت املنطقة الشرقية باململكة العربيـة السـعودي

يف مواكبة احلدث، ممثالً يف اخلطبة الشهرية اليت ألقاها الداعية اإلسالمي الشيخ خالد  سخونة
  الراشد وكانت بعنوان ( يا أمة حممد ) .
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كانــت خطبــة ملتهبــة، ملؤهــا الغــرية ملقــام الرســول، واألمل مــن االعتــداء اآلمث علــى جنابــه، قــد  
ايــة خطبتــه .شــيخ فيهــا أكثــر مــن مــرة، نتيجــة تفاعلــه وأملــه وكثــرة بكائــه.انقطــع صــوت ال ويف 

ســعودي ومطالبتــه بالتواصــل مــع أعلــن الراشــد أنــه بصــدد زيــارة الريــاض ألجــل مقابلــة املفــيت ال
وكفلتهـا  منارك اليت احتضنت هذه اإلساءةاولني لتبليغهم مطلبًا شعبيًا ممثالً بطرد سفري الدئاملس

ً حيفــظ للمســلمني مشــاعرهم بعــد جــرحهم يف واحــد مــن أعــزومل تعتــذر عن  هــا، ممــا حيــتم إجــراء
م.   .مقدسا

ومل يكن الراشد وحيداً يف رحلته تلـك، فقـد صـاحبه إىل الريـاض العديـد مـن األشـخاص الـذين 
حضــروا اخلطبــة، واســتقبله يف الريــاض أيضــًا العديــد مــن األشــخاص الــذين بلغهــم نبــأ مقدمــه، 

اجلـامع الكبـري بالريـاض، وحتـدثوا مـع املفـيت بشـأن مطلـبهم آنـف الـذكر، مث يف  وتالقت اجلموع
لــوا املســؤولي ــم أّدوا واجــبهم الــديين ومحّ ة للمفــيت وملــن ستصــل إليــه مــن غــادروا بعــد أن شــعروا أ

  ولني.ئاملس

  الواعظ المؤثر هدفًا للداخلية:

يـــة الســـعودية قـــد جعلتـــه إن معرفـــة الراشـــد بـــاألجواء القمعيـــة الـــيت تســـيطر علـــى سياســـة الداخل
يفكر حتمًا قبل هذه اخلطـوة يف أنـه قـد يرتتـب عليهـا اسـتدعاء أو مسـاءلة، ولرمبـا وصـل األمـر 

منــرب اجلمعــة وإيقافــه عــن اخلطابــة، ولكــن مــن مســع خطبــة الراشــد ســيدرك أن  إىل حرمانــه مــن
دبلوماسـية الـواعظ الشيخ انتابته نوبة كثيفة من الغرية والشعور باألمل جعلته يتصرف بعيداً عن 

  األحداث. املعتادة يف مثل هذه

مل يدر خبلد الراشد أن هذا التصرف سيجعله غرضًا لقناص الداخلية، ذلك القناص الـذي  إنه
سيســطر فصــوالً قامتــة الســواد مــن االنتهاكــات والتعــذيب حبــق الداعيــة اإلســالمي بعــد خطبتــه 

 لدرجــة أنــه جنــح يف مجــع عــدد مــن كســر إرادة الشــخص الــذي صــار لــه تــأثري بأيــام، مســتهدفاً 
 األشــخاص للمطالبــة بطــرد الســفري الــدامناركي، وهــو موقــف يتعــارض مــع املطلــوب مــن النــاس

ولني مــا يتوجــب علــيهم عملــه وإمنــا ئأن يقرتحــوا علــى املســ بنظــر الداخليــة حيــث ال جيــوز هلــم
  عليهم االكتفاء بالصمت واالنصياع التام.
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ن تتجــاوز عــن هــذه احلادثــة الــيت جــاءت يف ظــروف مؤملــة ومــع ذلــك كــان بإمكــان الداخليــة أ
ـا صــدرت  وحمتقنـة، اسـتثارت غــرية النـاس لنبــيهم وحبيـبهم صـلى اهللا عليــه وسـلم، وخصوصــًا أ
مـــن شـــيخ ملتعـــرف لـــه اهتمامــــات سياســـية إطالقـــًا وإمنـــا كانــــت عنايتـــه مقتصـــرة علـــى الــــوعظ 

  والدعوة، لكن شيئًا من تلك املرونة مل حيدث.

  العتقال:أحداث ا 

هـــ احتفــل الشـــيخ  ١٤٢٧بعــد خطبتــه بأيــام، وحتديــداً يف الثالـــث عشــر مــن شــهر صـــفر عــام 
خالد الراشد بزواجه مبدينة اخلرب شـرق السـعودية، وأثنـاء االحتفـال الحـظ أحـد أقاربـه حتركـات 

قريبًا من منطقة االحتفال، و عند خروجه من بوابة الفندق شاهد سـيارة وفيهـا  تستدعي الريبة
ص حيمل سـالحًا (رشـاش) فـاقرتب منـه وسـأله: مـن يكـون؟ ومـاذا يعمـل يف هـذا املكـان؟ شخ

يف صـبيحة اليـوم ،الشخصـي للشـيخ، وأن الشـيخ يعلـم مبكانـه هنـا فأجابه املسلح: بأنه احلارس
هذا القريب للشيخ قصة هذا احلارس املزعوم، فتبسـم الشـيخ وقـال لقريبـه:  ىالتايل للزواج حك
م املباح   ث.يبدو أ

مث سافر الشيخ إىل الرياض وكان طيلة سفره يشعر باملتابعة األمنيـة لـه، ومـن الريـاض غـادر إىل 
يف اليوم التـايل مـن وصـوله ملكـة .مكة ألداء العمرة مع زوجته اجلديدة، وكانت املتابعة مستمرة.

ـرق بـا –أي بعد زواجـه بثالثـة أيـام  -هـ  ١٤٢٧وحتديداً يف السابع عشر من صفر عام  ب ُط
ومعهـــم بعـــض  الفنـــدق علـــى الشـــيخ، ونظـــر الشـــيخ مـــن خـــالل البـــاب فوجـــد رجـــاالً مـــدنيني

العسكريني، وملا فتح الباب قالوا لـه: تفضـل معنـا ملـدة ثـالث سـاعات فقـط، وبعـدها سـرتجع، 
نــدات  واصــطحبوه معهــم يف حــني أبقــوا زوجتــه اجلديــدة قيــد اإلقامــة بالفنــدق ومعهــا بعــض ا

، أما الشيخ فقـد طلـب مـنهم يف املكـان الـذي ذهبـوا بـه إليـه أن يعيـد منعوها من االتصال وقد
  زوجته ألهلها فقط، ولكنهم رفضوا طلبه، وقالوا له: اتصل مبن تثق به يف مكة ليصطحبها.

ظلت زوجته ثالثة أيام حتت احلراسة يف الفندق، حىت وصل نبأ اعتقـال الشـيخ إىل أخيهـا عـرب 
إىل جــدة وســأل عــن الشــيخ وعــن أختــه يف أقســام الشــرطة  الشــبكة العنكبوتيــة، فســافر مســرعاً 

  ، حىت تعاطف معه أحدهم وأرشده إىل الذهاب ملكة.اجيد جواب واملباحث ومل
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ويف مكـــة قابـــل شـــقيق الزوجـــة ضـــابطًا مـــن املباحـــث برتبـــة رائـــد، وملـــا ســـأله عـــن الشـــيخ وعـــن 
ه جوابــًا صــارمًا بــأن شــقيقته أجابــه الضــابط: مــن أخــربك أنــه هنــا؟ ومــا الــذي أتــى بــك؟ ليواجــ

باحملـــارم وإن أي مماطلـــة أو عـــدم جتـــاوب ســـيقابلها بكـــل صـــرامة، عنـــد ذلـــك مت  القضـــية تتعلـــق
  تسليم الزوجة إىل شقيقها بعد أن وقع ورقة ختلي فيه املباحث مسؤوليتها عن الزوجة.

  مشوار االنتهاكات والتعذيب: 

التغول األمين يف أعلى مستوياته ) فرتة تكثف فيها ١٤٢٧صادف اعتقال الشيخ (طليعة عام 
لتعــذيب يف هـذا العــام كمــا مـن احلقبــة الســبتمربية، وشـهدت الســجون الســعودية بعـض وقــائع ا

  معتقلون أفرج عنهم.ا حتدث 

وكــان مــن ذلــك أن تعــرض الشــيخ نفســه للتعــذيب، وبــدأت مقدماتــه بنقــل الشــيخ إىل ســجن 
م لـه ملـدة سـتة أشـهر، مث احلاير بالرياض يف زنزانة انفرادية صغرية مع قط ع اتصـاله بأهلـه وزيـار

  أكمل سنةكاملة يف هذا املعتقل مسح له يف نصفها األخري باالتصال والزيارة.

ــــوم التاســــع عشــــر مــــن شــــهر صــــفر عــــام  مت نقــــل الشــــيخ إىل ســــجن املباحــــث  ١٤٢٨ويف الي
ملـدة  بالدمام، وهناك كانت أحداث التحقيق العنيف وما صاحبه من تعذيب نفسي وجسـدي

  مثانية شهور، ومماتعرض له الشيخ خالل هذه املدة:

  الضرب على وجهه لعدة مرات.        · 

  تعليق اليدين والرجلني.        · 

  احلرمان من النوم لساعات طويلة (التسهري).        · 

  البقاء واقفًا مكمم العينني ومقيداً لساعات طويلة.        · 

   وقتها بإحضاره يف جلسات حتقيق لساعات طويلة .احلرمان من الصالة يف        · 
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ومـن املواقـف الـيت حكاهـا أقـارب الشـيخ: أن احملقـق أوقفـه علـى جـدار مقيـداً يديـه مـن اخللــف 
وطالبه بالتحدث عن أمور مل يفعلها، وبعد ما أبقاه طويالً أصـر الشـيخ علـى أال شـيء عنـده، 

؟ نـزل عليـك الـوحي؟) هـاهإليه وقال لـه ( عاد لفرتة والشيخ على حاله بقيده، مث  فغادر احملقق
ي رب رأس الشــيخ يف اجلـــدار حــىت أغمـــفقــال الشــيخ: لـــيس عنــدي إال مـــا ذكرتــه، فأخــذ يضـــ

  عليه. يقول الشيخ ( ومل أفق إالوأنا يف الزنزانة) !

مث قضى الشيخ ثـالث سـنوات يف غرفـة انفراديـة صـغرية، عـاىن فيهـا مـن االنتهاكـات واإلمهـال، 
  ان ميرض ويطلب العيادة فال يلىب له طلبه.حىت إنه ك

  

  

  المحاكمة الهزلية في الوقت بدل الضائع:

بعـد أربعــة أعـوام مــن اعتقالــه (عـام يف احلــاير وثالثــة أعـوام يف ســجن الــدمام) تقـرر نقــل الشــيخ 
، فضـالً عـن  يكن يعلم بإجراء احملاكمة، كماإىل الرياض حملاكمته، ومل مل يعلم بذلك أهله أيضًا

الشــيخ ملــدة شــهرين يف ســجن  للشــيخ توكيــل حمــاٍم للرتافــع عنــه، ويف الريــاض مكــث مل يــتح أنــه
مل يــتح لــه خالهلــا أي مكاملــة وال زيــارة بــل وال حــىت تغيــري مالبســه الداخليــة طيلــة هــذه  احلــاير
  املدة.

ونقــل الشــيخ إىل احملكمــة األمنيــة املتخصصــة (اخلاضــعة إلشــراف املباحــث) وتليــت الــتهم الــيت 
  ندت على أمرين:است

اعــة  -١ نشــاطه اخلــريي يف الــبالد اإلســالمية املنكوبــة (كــان للشــيخ نشــاط يف النيجــر أيــام ا
ويف شــرق آســـيا بعــد تســـونامي ويف غريهــا مـــن الـــبالد وكــان يســـتقبل التربعــات لتلـــك املنـــاطق) 

م استناداً على هذا النشاط بغسيل األموال. حيث   ا

م بإثارة الفتنة.خطبته املؤثرة (يا أمة حممد -٢   ) حيث ا
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 –حكامـه وتوىل النظر يف قضيته القاضي/ صاحل العجريي، وهو قاٍض معروف بظلمه وقسـوة أ
  . -سعود اهلامشي بثالثني سنة هو نفسه الذي حكم على د.

بــّني الشــيخ للقاضــي أنــه يســتند يف أنشــطته اخلرييــة علــى فتــاوى واستشــارات لكبــار العلمــاء (  
رمحـه اهللا والشــيخ الـرباك حفظـه اهللا) ولكــن القاضـي تــنقص مـن الشــيخني كالشـيخ ابـن جــربين 

حكـــم علـــى الشـــيخ خبمـــس ســـنوات، فغضـــب الشـــيخ واعـــرتض علـــى القاضـــي  ومل يعتربمهـــا، مث
وناقشه يف حكمه وكان مما قاله له: ( احكم بكتـاب اهللا وسـنة نبيـه صـلى اهللا عليـه وسـلم) ومل 

مـوع  لغضـب وزادايتقبـل القاضـي هـذا النقـاش، ب علـى احلكـم عشـر سـنوات أخـرى، ليكـون ا
  ) عامًا .١٥(

كانـت تــالوة الـتهم علــى الشــيخ، ومسـاع جوابــه عنهـا، وحكــم القاضــي، ومضـاعفة احلكــم بعــد 
، ومل حيضــر معــه أحــد حــدة، مل ميكــن فيهــا مــن توكيــل حمــاماعــرتاض الشــيخ: كلهــا يف جلســة وا

ذه اإلجراءات . من أهله بل ومل   يبلغوا 

إىل  جن طلــب الشــيخ االعــرتاض علــى احلكـــم فقيــل لــه تعــرتض مــن الــدمام، مث أعيـــدويف الســ
حىت انتهت فرتة االعرتاض، مما أفقد الشيخ أي أمـٍل يف عدالـة  بهسجن الدمام ومتت املماطلة 

ر يف قضـيته ومطالبـة يقبل بعد ذلك عروض احملامني الذين تصـدوا إلعـادة النظـ اإلجراءات فلم
ول، وقال: ئتوكيل أي حمامي أو خماطبة أي مس جراءات فامتنع الشيخ عنولني بإعادة اإلئاملس

  تعاىل) . (سيخرجين اهللا

  راء :ـــــرحلة اإلغـــم

بعــد مــرور ســنة كاملــة علــى احملاكمــة اهلزليــة مت إعــادة الشــيخ إىل الريــاض ملــدة شــهر، حيــث مت 
ل جيــد ومــزودة بــأنواع مــن اقتيــاده مغمــم العينــني ومكــبالً بــالقيود إىل شــقة فــاخرة ومؤثثــة بشــك

ــرض عليــه الظهــور يف التلفــاز للرتاجــع عمــا بــدر منــه وإظهــار  الطعــام والشــراب واحللويــات، وعُ
النــدم والتوبــة، فكــان جــواب الشــيخ: (أتراجــع عــن مــاذا؟ واهللا لــو أبقيتمــوين ســنني عديــدة يف 

  السجن ما تراجعت) .
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واحلصــول علــى إقــراره بأنــه كــان  الــذي يــراد منــه كســر إرادتــه-كــان رفــض الشــيخ هلــذا العــرض 
، أ -خمطئًا فيما عمله مـن دعـوة ونشـاط حيتسـبه عنـد اهللا ـم إىل قطـع األمـل رفضـًا صـارمًا دى 

  سجنه بالدمام . ىوإعادته إىل

  وماذا بعد ؟! 

هذه إملاحة موجزة عن قضية الشـيخ خالـد الراشـد، الداعيـة اإلسـالمي السـعودي، الـذي كتـب 
يف الــدعوة والتــأثري علــى مســتوى العــامل اإلســالمي، بفعــل وعظــه الصــادق  اهللا لــه جناحــًا وقبــوالً 

حســيبه، ومــن األمــور الــيت تصــادف كثــرياً مــن الــدعاة الســعوديني حينمــا ميارســون  حنســبه واهللا
الـــدعوة يف اخلـــارج: ســـؤال الشـــعوب اإلســـالمية، واملهتمـــني بالـــدعوة منهـــا خصوصـــًا عـــن حـــال 

ومــىت ســيخرج؟ وهــم يكنــون لــه احرتامــًا كبــرياً ويــرون لــه ســجنه؟  الشــيخ خالــد، وهــل ال زال يف
  فضالً بالدعوة على كثٍري من املسلمني.

اريخ عــاراً وهــا هــو الشــيخ اليــوم ميضــي عامــه الثــامن يف معتقلــه، وقــد مــرّ بتجربــة ســيحفظها التــ
ـذه املكانـة ئعلى من صنعها وكان مس والً عنها، شـاهدة علـى تعامـل وزارة الداخليـة مـع رجـل 

ا. د املسلمنيعن   يف مشارق األرض ومغار

سنتجاوز املنطق اإلسـالمي الـذي ال يـرى فيمـا فعلـه الشـيخ خالـد الراشـد أي خطـأ أو إسـاءة، 
ا حماولة للقمع وتـدجني النـاس وكسـر إرادة العـاملني املـؤثرين،  والذي ينظر إىل ما تعرض له بأ

فيمــا فعلــه خطــأ، ونتســاءل : أمل املنطــق لنــتقمص الشخصــية األمنيــة الــيت تــرى  ســنتجاوز هــذا
يكــن باإلمكــان التجــاوز عــن هــذا اخلطــأ حينمــا يصــدر مــن رجــل صــاحب حســنات وأفضــال  

  كثرية وله مكانته بالعامل اإلسالمي؟

  والذي مل يعهد عنه إال االشتغال بالوعظ، ودعوة املقصرين واملذنبني من الشباب؟ 

تفصــلنا عنــه مســافات فلكيــة يف ظلهــا متــارس يبــدو هــذا املنطــق أكثــر اعتــداالً ويبــدو أيضــًا أنــه 
  صور بشعة من انتهاك احلقوق وإهانة اإلنسان والدعاة.
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دخــل الشــيخ معتقلــه يف إجــازة اضــطرارية عــن الــدعوة إىل اهللا تعــاىل بعــد أن حقــق فيهــا رقمــًا  
..دخل إىل معتقلـــــه يف أوج عطائـــــه الـــــدعوي تاركـــــًا خلفــــه العديـــــد مـــــن املنـــــابر الوعظيـــــة  صــــعبًا

تفتقــد بذلـه وعطــاءه ..دخــل إىل معتقلـه تاركــًا وراءه آالف القلــوب متعطشــة  اثيــةدين اإلغاوامليـ
ا    عليها .. بهوزادها اإلمياين الذي كان يفيض إىل شرا

ـــًا واحـــدة، كـــانوا أطفـــاالً يـــوم دخولـــه ( أكـــربهم يف  وتـــرك الشـــيخ خلفـــه مخســـة مـــن األبنـــاء وبنت
وجـــــــه وهـــــــم يف ريعـــــــان الشـــــــباب ينتظـــــــرون خر العاشـــــــرة وأصـــــــغرهم يف ســـــــنته الثانيـــــــة) واليـــــــوم 

  الثامنة عشر وأصغرهم يف التاسعة) .. (أكربهم يفةومشارف

إن واجبنا عظيم جتاه هـذا الداعيـة احملبـوب بعـد أن خـذلناه يف الفـرتة املاضـية، وبعـد أن مضـى  
مـر عليه مثان سنوات يف سجنه، ال يعـذرنا أمـام اهللا إال القيـام يف نصـرته حـىت خيـرج اسـتجابة أل

  صلى اهللا عليه وسلم (انصر أخاك ظاملا أو مظلوما) . الرسول

  القدوس بن حسن عبد 

@AHasn١٩٨٠  

  

اهللا خالد الراشد عن سبب القبض على الشيخ مع بعض األحداث  تغريدات عبد
  والمواقف التي وقعت خالل سنين حبسه

رسـلني نبينـا حممـد عليـه بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم علـى أشـرف األنبيـاء وامل  -١
  :وعلى أصحابه أمجعني مث أما بعد

خطبة بعنوان يا أمة حممد .. كانت نصرة للنيب  ١٤٢٧ألقى الشيخ خالد الراشد يف عام  -٢
  صلى اهللا عليه وسلم حني صور بأبشع

قــال الشــيخ  ةخـر هــذه اخلطبــاركيني مــن عبــاد الصــليب ، يف آمناالصـور مــن قبــل بعــض الـد -٣
  د،[من كان يؤمن باهللا واليومخالد الراش
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ىل إض،وذهــــب آالف الرجـــال ، عنـــدما وصــــل يف إمـــارة الريا إال ةاآلخـــر فـــال يبيــــنتَّ الليلـــ -٤
  ياض قابل املفيت وحادثه ولألسفالر 

يـــة أخـــرى ، كانــت وزارة الداخل ةهتمـــام الشــبه مرضـــي ، بينمــا مـــن جهــمل يظهــر ذلــك اال -٥
  ذاالعزيز ، إ سها األمري نايف بن عبدأيرت 

يطلـــع مـــن الريـــاض دامـــه  صـــح مـــا وصـــلين واهللا أعلـــم حبيـــث قـــال األمـــري نـــايف (واهللا مـــا -٦
  دخلها) فوضع على

ىل الدمام أربع نقاط تفتيش يف كل نقطه لواء، لكن بفضـل اهللا إمن الرياض  ةطريق الرجع -٧
م   ومنته وقوته وجربوته أعمى بصري

،فصــار مطلــوب أمنيــا حــىت مضــى اغامن البيــت ســاملاَ  إىلفمــر علــى كــل نقطــه حــىت وصــل   -٨
  ىلإهللا مث توجه  شهر تقريبا ، فتزوج واحلمد

ســك يف مكــة وهــو ةاجلديــد ةبعــد الــزواج برفقــة الزوجــ مــاة ليأخــذ عمــر  ةمكــ  -٩ (عميت) ، فمُ
  برفقة زوجته ، فمسكت زوجته العديد من

ـا مـن اخلـروج مـن الغرفـة،وكانوا حاجزينهـ -١٠ ا يف هذاالفنـدق مدخنات يدخن أمامها ومينعو
  حىت يأتون أهلها،طبعا هذا احلدث بعد

فأخــذوه مــن مكــة ، فركــب طيــارة  الــزواج بيــومني ، أمــا بالنســبة للشــيخ خالــد الراشــد ، -١١
   ىل جدةإذهبت به  ةخاص

 اهللا ونعـم الوكيـل) بعـد (حسـبنا هانـاتهناك والشتم واإل جدا السيئة لقي املعاملة وطبعا -١٢
ِهَب به    رياض يف سجن احلايرىل الإذلك،ُذ

ســاعه  ٢٤أمضــى يومــه األول يومــا مريــرا جــدا ، حبيــث بــدأ يومــه األول بــالتحقيق ملــدة   -١٣
  ن يصليأخالل هذه الساعات كان يطلب 
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ـع مـن أداء هـذه الفريضـ يف كل وقت من أوقـات الصـالة -١٤ ِ ن ـا ةلكنـه مُ أوامـر كمـا  حبجـة أ
  !؟ اهللا أعلى من أوامر أوامر (من فوق) يزعمون

 ٢٤، فـإذا تركـوه بعـد ةى قدميـه طيلـة األربـع وعشـرين سـاععلـ اومت تعذيبه بالتسهري واقف -١٥
  صلى سريعا مجيع الصلوات ةساع

ت الطـوارئ ، كـان يف وقت واحد بدون علمهم لكي ال يعاقب أو يضـرب مـن قبـل قـوا -١٦
  للتحقيق ومينع من ةساع ٢٤يقف ملدة 

ىل أربــع ســاعات فيــأيت إان حيقــق معــه حمقــق ثــالث الة!!!)فكالنــوم أو اجللــوس أو(الصــ -١٧
  وكان الشيخ واهللا املستعان ،همث غري ه غري 

عشـرات املـرات ، ولكـن عنـد   حـىت أغمـي عليـه اشديد االوقوف والتسهري تعبمن يتعب  -١٨
  ةماء يقوم احملقق بإفاقته بال رمحإغ ةكل حال

َُسـهر يف الزنزانـة يف يومه ا ساعة ٢٤، بعد أول خرى أ رجاعه ليقف مرةإو  -١٩ ألول أصـبح ي
  ةساع١٣ملدة ه قدمي ىعل االنفرادية واقفا

ذهاب للدمام وليته مل واستمر ذلك مثاين شهور حىت طلب اجلماعي مث نقل مث طلب ال -٢٠
  فساموه سوء العذاب يطلب فنقل

 علـى مسـتوى فراشـه ،أمـا ةانفراديـ ةيـة وضـع يف زنزانـفعال ساموه سوم العذاب ففـي البدا -٢١
  بالتحقيق فكانوا يعلقونه بالسالسل

ـــه فـــال تلمـــس رجلـــه األرض ، وكانـــت قـــوات الطـــوارئ يضـــربونه بإشـــرا -٢٢ ف مـــن عنـــد يدي
   صيالضابط باألسواط واحلديد والع

قوة الضـرب الـذي  أبدا من ةى عربة نقل لعدم قدرته على احلركعل ةىل الزنزانإحىت يعود  -٢٣
  من الكالب املستعبدة ، ءهجا
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 اتو أالراشـــــد عـــــن الطعـــــام ملـــــده طويلـــــة ، فـــــضـــــرب الشـــــيخ خالـــــد أذا كـــــل يـــــوم ، فوهكـــــ -٢٤
  :لونهـأبـمناصحني من املشايخ فيس

بـه ، فيظهـر املناصـح حزنـه ويقـول التعـذيب الـذي ميـر نت مضرب؟! فيحدثـه عـن ملاذا أ -٢٥
    فعل ما أستطيع ، والشيخ خالد من صفاتهأس

 ضـرابا يتوقع الكثـري ، فقـال لـه فـك اإلمم، وقلبه أبيض حسان الظن بشكل كبري جداإ -٢٦
   ضرابولن يأتوك ، فصدقه الشيخ وفك اإل

ضــرابه ، دخلــوا عليــه قــوات الطــوارئ وضــربوه ضــربا حــىت أغمــي إوبعــد أســبوع مــن فــك  -٢٧
  عليه ، ورجعوا يعذبونه أكثر من قبل

كلـبش ففي إحدى املرات كان الشـيخ بغرفـة التحقيـق ، مقيـد ومكلـبش ومغمـم، (مبعـىن   -٢٨
  على يده وسالسل على رجله وغطاء على عينه)

خـــوة بتعجـــب :مـــاذا ثـــر مـــن ســـت ســـاعات(حني ســـأله بعـــض اإلواقفـــا علـــى قدميـــه أك -٢٩
  شيخ؟!فرد عليه األسد فعلت خالل هذه الساعات يا

ســت أجــزاء)[اهللا أكــرب][هللا درك )، وبعــد انتظــاره ســت ســاعات دخــل (راجعــت  ابــدأ -٣٠
  ويأمر العسكر اان ملتحيعليه الضابط احملقق ، وك

هــــذا التنــــاقض ؟!، املهــــم ، قــــال املقابــــل مينــــع الشــــيخ مـــن الصــــالة ، مبالصـــالة لكــــن با -٣١
  ا خالد الضابط للشيخ خالد بتكرب وصراخ(ها

ك الوحي؟!) فرد عليه الشيخ ال ، فجاء للشيخ ومسك رأسـه ، ا خالد ، نزل علي (ها  -٣٢
  يضرب فأخذ يضرب به باجلدار ويضرب و

ن جيـدوا أسـقط الشـيخ صـريعا ، طبعـا حـاولوا  يضربه بقسوة وبكل ما أويت من قوة حـىت -٣٣
  عليه أي اعلى الشيخ شيء ، لكن مل جيدو 
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: همتــــه يف والــــدي والشــــيخ يف وادي ســــألو  اجديــــد اســــري أأي شـــيء فكــــانوا إذا أســــروا  -٣٤
  تعرف الشيخ خالد الراشد ؟! كانوا يريدون

فهــل توقفــوا عــن  ،اهللا مل جيــدو  لكــن احلمــدكــون هلــم حجــه ،عليــه أي شــيء ي اجيــدو ن أ -٣٥
   اق التهم ؟!صلإمضايقته وحماولة 

يرتـــدي الـــزي املـــدين ويـــدخل بصـــفته  ال بــل صـــاروا يأخـــذون بعـــض العســـكر ، وجيعلونــه -٣٦
  سري جديد ويتهم الشيخ بتهم باطله !!!أ

ـــذب قـــرأ  ن الشـــيخ كـــان يتلـــذذ يف التعـــذيب ،إســـبحان اهللا ، واهللا العظـــيم  -٣٧ وكـــان إذا عُ
   القرآن ، ويقول أحد العسكر ، أراه

ل احتسـب كـل ذلـك عنـد راه يضحك أحيانا ، فلما أساله عن ذلـك ، فيبتسـم ، فيقـو أ -٣٨
   اعظيم ان أنال أجر أريب ، أمتىن 

التعـــذيب بتهمـــة غســـيل األمـــوال ، (طبعـــا غســـيل األمـــوال ،  مـــن بعـــد ثـــالث ســـنوات   -٣٩
م     من أجلها الشيخكانت األموال اليت ا

، لكــن كــذبوها ،  ة، بــأوراق رمسيــه مــن وزارة الداخليــكانــت تربعــات الــيت مجعهــا للنيجــر   -٤٠
  ومن التهم التموين لإلرهاب

بهتـه ، كـان الشـيخ يقـرأ سـحار ، والـدليل يف جلشيخ يقوم الليل كلـه ويسـتغفر باألكان ا  -٤١
   ا ، وكان كثري االبتسامالكتب كثري 

، كــــل وقتــــه قــــراءة ىل ثــــالثإومــــه يف اليــــوم بــــاالنفرادي ســــاعتني كــــان ن،  بشــــوش الوجــــه -٤٢
   هللا طلب العلم بشكل كبري جدا وقيام،احلمد

الصـالة ء كثـري ابكـ ا، خالـد الشـمري ، كـان واعظـيقول أحد من اجتمـع معـه باجلمـاعي -٤٣
   ةكثري القراءة ، كان بالغرف
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أبـدا مـن  مـن العلـم ، مل يشـتك احبـر هللا ميتلـك  مجيع أغراضه وقف لألخوة ، اآلن احلمـد -٤٤
   هلتعذيب يل وألهلي ، كنا حني نسألا

ا أيب ؟! فيضـــحك محـــرار خـــدك يـــاســـبب  ســـنني ، مـــا ٦إحـــدى املـــرات قبـــل لته يف أســـ -٤٥
   ظوظحمكم أنا ا ،يا باب ةحن هويعضين ، يقول هذ

نـك أ، و  نـك علـى خطـأأله وقع لكي تظهر بالتلفاز وتقـول بكوين ابنك ، كانوا يقولون  -٤٦
   مذنب ، فال يقبل بذلك أبدا

ىل اآلن الشـــــيخ مســـــتمر إتقلـــــب يف نعـــــم اهللا ، أاثبتـــــوا ، فأنـــــا  ةكـــــان يقـــــول لنـــــا بالزيـــــار   -٤٧
  بالتحقيق ، واهللا أعلم إذا كان يعذب

ال يعلمــه إال اهللا ، بعــد كــل هــذا  اعظيمــ اىل اآلن أم ال ، لكــن واهللا الشــيخ ثابــت ثباتــإ -٤٨
   هات ومنعه منالتعذيب ، وكل اإلكرا

، كـــان يــدافع عـــن  بشــيْ   يوقـــع علــى شــيء مل يفعلـــه ومل يــرضالزيــارات واملكاملــات ، مل -٤٩
   من املرات ةاألخوان حبيث مر 

ائم ، فتصـدى الشـيخ هلـم ، ومل يـرض دخلت قوات الطوارئ لضرب أحد األخوة وهو ن -٥٠
  هن ميسه وأكل الضرب بدال عنأألحد 

بفضـل اهللا ، كـان الشـيخ ال  اارئ أرضا كمـا وصـلين وانسـحبو سقط اثنني من الطو ألكنه  -٥١
  يشتكي من شيء أبدا ، فإذا سألته مىت

دع يل بالثبـات ا،  ةاهللا كـل يـوم يفـرج علينـا مـن كـل جهـالفرج ، فيجاوبك : أي فـرج ؟! -٥٢
  الثبات ، كان الشيخ جيهش بالبكاء

لـه اتـق بكـاءه قلـت إذا أردت  تعاىل ، يف صـغري كنـت إخالص هللاإذا ذكرناه مبسألة اإل -٥٣
    ةاهللا فيجهش بالبكاء مباشر 
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،  ةخـي خليفـأي ، اتصال يف ذلـك اليـوم فقـال لـه عندما قال اللواء الرتكي ما قاله لوالد -٥٤
  ن هناك من تكلم عليك بسوءإ

أيب هــذا يســيء إليــك ،  ، يــاة، قــال خليفــةدع لــه باهلدايــافقــال مباشــرة ال تــذكر امســه ،  -٥٥
   حيسن إيل ويسيء لنفسهقال أيب:بل 

لــــدعاء هلــــم اهلــــم و  ةكر حــــني نــــزوره ، باالبتســــام، كــــان حيســــن للعســــة ادع لــــه باهلدايــــ -٥٦
  عن ذلك ه، فعندما نسأل ةاهلداي بالصالح و

إال  لــيهمإ؟!فيقــول واهللا مل أحســن  حلــاق األذى لــكإالء وهــم ســبب يف ؤ ملــاذا حتســن هلــ -٥٧
م ظلموين ليعظم أجري وأل   اكون سببأل

 يبحلقــوه أهم !!! فقــال أســاحمهم علــى مــا ، قلنــا فهــل تســاحميف هــدايتهم والتــأثري علــيهم -٥٨
  خواينإحلقوه بألكن ال أساحمهم عما 

دي،مكتوب والـــلن يعطيهـــا أورقـــه ، يريـــد  ةخـــي خليفـــأمـــن املـــرات أخـــذ  ةمـــر  يف لكـــن -٥٩
  فيها،أنه سيخرج ألن الكثري خرجوا ومن هذا القبيل

يــــا  :"فصـــرخ العســـكري "لوالـــدي ؟ ةدخـــل هــــذه الورقـــأن أل يل هـــ :"فقـــال للعســـكري -٦٠
   ة، فقام بتفتيش خليف"ذا مهرب ورقة ه ةمجاع

وصــرخ عليــه وقــال مــاذا فعلــت أنــا ،مل  ، فدفعــهةفحــاول العســكري خلــع مالبــس خليفــ -٦١
   ن أردتأهرب شيء وراجع الكامريات أ

دث ، هنـــا غضـــب والـــدي حـــ وقـــال لوالـــدي مـــا ةلزيـــار اىل إفرتكـــه أحـــد الضـــباط يـــدخل  -٦٢
    ن جاءأىل إذا العسكري ، فطالب مبجيء هاشديد اغضب

حلــق بــك مــاال ألكــن تضــر أبنــائي واهللا ال أدعــك و ســكت أفقــال لــه والــدي : ضــرين وس -٦٣
  تتمناه ، فخاف العسكري وذهب ، ومل نره
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 خوانـه بالسـجن أوإيرضاه أبـدا علـى  ذى على نفسه لكن الاألمن يومها ، كان يرضى  -٦٤
  ه ، يقول يل أحد األخوة الذين كانوائأبنا

كـان والــدك يـردد (الصــادق عنـده قضــيه ميـوت وحييــا مـن اجلهــا) كـان مــريب وأب ناصــح   -٦٥
  واعظ ، مجيع من قابلتهم وكانوا معه بنفس

مل منــزح مــع أحــد  الســجن كانــت أمجــل أيــام حياتنــا ،حياتنــا مــع الشــيخ خالــد الراشــد يف -٦٦
   العلم إال معه مثله ومل جنتهد يف طلب

أو  ت مجيع أغراضـه وقـف للجميـع عطـورثناء نومنا ، كانأيف حصاالتنا كان يضع املال   -٦٧
   مالبس أو كتب وغريها

ن أعــيش معـك ، سـجنت وأنـا أبلــغ أم فقـدناك ، كــم أحـن إليـك ، وأريـد ه يـا أيب ، كـآ -٦٨
   سنوات، كم عانت أمي ١٠من العمر 

ت ، تعبـت ر الليـل لكـي حيقـق معهـا مـن قبـل العسـكرياكانت تؤخذ مـن قـبلهم يف أواخـ  -٦٩
   ها اجلنانين جيز أيف تربيتنا فاسأل اهللا 

لــه بالثبــات وال تنســوه مــن هــذه طبعــا مقتطفــات مــن قصــص والــدي يف الســجن فــادعوا  -٧٠
  ، واملطالبات باإلفراج عنه ةاملناصر 

ـــذه تنســـوا األســـرى يـــا أخـــو  ن يفـــك قيـــد مجيـــع األســـرى ، الأاســـأل اهللا  -٧١ ة فـــالكثري ميـــر 
   دهى منهاأوالكثري يذوق  األمور

هــذا واهللا علــى مــا أقولــه شــهيد وصــلِّ اللهــم وســلم علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وصــحبه  -٧٢
  أمجعني ..

  )abo٥aled١٠٠اهللا بن خالد الراشد (@ كتبه :عبد

  ٢٠١٢ديسمرب  ٧التغريدات بتاريخ  
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خالد الراشد تبين كيفية االعتقال تغريدات الشيخ شايع الصوياني صهره الشيخ 
  والتعامل مع الشيخ والمحاكمة

يـام أاعتقال الشيخ بعد زواجه بأربعـة  نه متأعتقال كانت تعسفية جداً حيث طريقة اال )١
 مل يراعوا فيها املشاعر

زيـارة وال مكاملـة وال خـرب هـل هلـذا  شـهر الأالشيخ بعد اعتقاله ملدة مثانيـة  مل نعلم عن )٢
 ؟كراءاحلد جرميته ن

يف كــذا زيــارة يــدخلون الشــيخ علــى زوجاتــه وهــو مقيــد الــرجلني واليــدين مغمــم العينــني  )٣
 ؟نسانيةهذا يكون يف مملكة اإلأ

ي مث طلــب الشــيخ يف زنزانــة منــذ اعتقالــه ملــدة ســنتني تقريبــًا مث شــهرين تقريبــًا يف مجــاع )٤
 ىل هذه اللحظةإالشيخ انفرادي ومل يزل 

ة ـا تتحـدث عـن اجلنـأشـرطته الصـوتية وكلكـم يعـرف أبعد سـجنه بعـام تقريبـًا منعـت   )٥
  ذاً ملاذا ؟إوالنار واملوت وغريها ال لشيء 

نــه حيبــه فكشــفوا ألعلمــه بيــه أل احضــر ابنــه يوســف مســواكأزيــارة أبنائــه لــه  ىحــدإيف  )٦
  !! بيهأابنه ذو التسع سنني بسجنه مع  الك وهددو ذ

لريـاض لحـىت الشـيخ نقـل مـن الـدمام  لك بـلسرية ومل خيربوا أحـداً بـذيف احملاكمة متت  )٧
 نه ذاهب للمحكمةأمل يعلم 

ال بعــــد مكثــــه يف زنزانــــة لشــــهر كامــــل يف احلــــائر بــــل مل يســــتطع حــــىت تغيــــري إمل يعلــــم  )٨
ا شهراً كامالً   ! مالبسه فجلس 

حكم عليه القاضي مخس سنوات حكمًا مث اعرتض الشيخ وناقشة فزاد عشراً ( تعزيراً  )٩
 مت زدناشاء اهللا فإن زد ) ما

ـا الشـيخ خالـد خطبـة  )١٠ ـم  مجـع يضـًا ذهابـه و أو  "يـا أمـة حممـد"والقضايا الـيت ا
 لك الدعماملال لنيجر دون علمهم ؟ وكذ
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قاضــي قــال اعــرتض يف الســجن ومــن مث اعــرتض الشــيخ علــى احلكــم ولكــن ال )١١
 دمام هناكلذا رجع لإن يعرتض أخربوه أ
ن أة الـيت مل يسـتطع الشـيخ نتهت املـدحد هناك اأيف الدمام مل يستطع مقابلة  )١٢

ميشهم ؟؟؟  يعرتض عليها بسبب 
شـــياء لـــن أحصـــلت  بـــلرض الشـــيخ ملعاملـــة ســـيئة جـــداً يف مـــدة التحقيـــق تعـــ )١٣

 جر الشيخ خالدأن يكتب أسأل اهللا أتصدقوها بتاتًا 
جـد حـالوة أت عليه يقـول ححلأن يبكي و أ لك املوقف عندما كادنسى ذألن  )١٤

 ذا خرجت لن جتدهاإل يل ستطيع وصفها وكأن اهللا يقو أال 
ه اخلروج مـن الزيـارة يقـف ابنـه عنـد البـاب ويقـول ( مـىت تـروح ءعندما يريد أبنا )١٥

 معنا ) يقول الشيخ عندها تتبعثر كلمايت ؟
زيــارة وهــو يتلــو لن يفــتح الســجان بــاب غرفتــه لأتــذكر نــربة صــوته قبــل أزل أمل  )١٦

 القرآن وذات مرة فتح وهو يصلي الضحى
ـــام وهـــو أيخ يصـــبح طـــريح الفـــراش ألربعـــة الشـــ مـــن العجائـــب أن )١٧ يطالـــب أن ي

 ؟ين حقوق اإلنسانأيذهب لطبيب ولكن هيهات 
م فــن الصــرب حــىت يوصــي بالســالم لكــل مــن ســأل عنــه ويوصــي بــتعل دائمــًا مــا )١٨

 لك بعد توفيق اهللاتروض النفس على ذ
سـره وقـد أن الشـيخ سـليمان العلـوان فـك اهللا يسـأل عـ الشيخ خالد كان دائما )١٩

 عتقال الشيخ يوسف األمحد تأثراً بالغاً اً التأثر جد
لشــــيخ جــــداً مـــــن مجيــــع النــــواحي وهـــــذه األخــــرية حتســــنت معاملـــــة اة يف الفــــرت  )٢٠
 رهاصات خري وبشرى بإتيان الفرج قريبًا بإذن اهللاإ
ال إتـــــراه  ن الشـــــيخ بصـــــحة وعافيـــــة واهلمـــــة مرتفعـــــة جـــــداً الأوأخـــــرياً أبشـــــركم  )٢١

  ضاحكًا مبتسمًا وكأنه ليس يف سجن

  shalshamre@ ع الصوياينشاي

  سمار  ٢٣التغريدات بتاريخ 
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ــــر..راشد ـــــــخ الـــــال الشيـــــب اعتقـسب َ   !!درَُّة الُخب

  ٢٠١٢مايو  ٥

ــذا االســم ، وال عــن جممــع جتــاري ســيتم بنــاؤه يف  عــذرا فلــن أحــدثكم عــن مســامهة جديــدة 
ذ أكثـر ل سـأحدثكم عـن إنسـان عرفتـه منـمدينة اخلرب يف املنطقة الشرقية من بـالد احلـرمني ، بـ

 .الشيخ خالد الراشد :إنه.من مخس سنني

كنت يف مسجد احلي أسبح اهللا بعد صالة املغرب وفجأة وقف أحد املصلني وذهب وحتـدث 
توقعـت الكلمـة كسـائر الكلمـات ...  ، استلم مكرب الصوت وأخذ يتحـدثمع اإلمام برهة مث

يقوله ذلــك الرجــل ..ومــا هــي إال حلظــات حــىت بــدأ فجلســت أنظــر إىل األســفل وأمســع مــا ســ
الكالم يدخل القلب ويهز أركان الضلوع،،، كان يتكلم عـن اهللا سـبحانه وتعاىل..وكلمـا ذكـره 

ّيف ويف احلاضــرين بــالغ أردف وقــال جــلّ يف عــاله .. فرســخت يف ذهــين تلــك اجلملــة .. فــأثر 
 .وغرينـــــا مـــــا بـــــني فـــــرتة وفــــــرتة واســـــتمر الشـــــيخ علـــــى هـــــذا احلـــــال يزورنـــــا ..وانصـــــرف التـــــأثري

 
 ال علــى اهللا أكثــر يف مــدينتنابــدأت ريــاح الــدعوة مــن جديــد واإلقبــ..ســبتمرب ١١بعـد أحــداث 

ــــدمام وامسهــــا قوافــــل العائــــدين وكــــان امســــه  ومت تنســــيق حماضــــرة يف قاعــــة األنــــدلس يف مدينــــة ال
ائق بعشـر دقـوصـلت متـأخرا ..نين مل أكن أعرفه.. وقررت الـذهابموضوعا على اإلعالن ولك

وكانــت القاعــة األوىل الرئيســية ممتلئــة عــن بكــرة أبيهــا ... وكنــت أرى الشــيخ علــى املســرح مــن 
 .كــــــــانوا مئــــــــات لــــــــك القصــــــــص واجلمهــــــــور خاشــــــــع منصــــــــت ..بعيــــــــد يتحــــــــدث ويقــــــــص ت

حبثـت يل عــن مكــان فمـا وجــدت ســوى ممـر وجلســت أنــا وبعـض اإلخــوة نســمع دون أن نــرى 
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ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــت األرض ب ـــــــــــــــــــــــدأنا ننصـــــــــــــــــــــــت وكان   .اردة جـــــــــــــــــــــــدا الشـــــــــــــــــــــــيخ وب
 

ُ ( وفجـــأة مسعـــت تلـــك الكلمـــة فتـــذكرت ذلـــك الشـــيخ الـــذي كـــان يـــزور  )جـــل يف عـــاله اهللا
مسجدنا ، وأثناء ذلك مت فتح قاعة أخرى فأخذ كل نعله (أجلكم اهللا ) وبدأ يـدخل يف تلـك 

ـــــــــــــــــت أن أتأكـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيخ وهـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو ذاك ؟ ..القاعـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــا فأحبب  أمـــــــــــــــــا أن
  .ة صـــــــعبة قلـــــــيال إال أنـــــــين عرفتـــــــه وتذكرتـــــــهوكـــــــان الشـــــــيخ علـــــــى املســـــــرح وكانـــــــت الرؤيـــــــ

وانصرفت بعدها وجلست مع احلاضرين وبدأت القاعـة متتلـئ شـيئا فشـيئا ، مث أحضـروا شاشـة  
كبــرية متنقلــة تعــرض لنــا مــا جيــري يف القاعــة الرئيســية ... كــان املوقــف مهيبــا .. وبــدأ الشــيخ 

ايــة القصــة املــؤثرة حــىت مــا بقــي بقصــة الطفــل ســامل رمحــه اهللا املشــهورة ... ومــا إن قــرب مــن 
 .أحد يف القاعة إال ويبكي أو مسدال مشاغه أو غرتته على عينيه 

توقعـت بكـاءهم ميشـون رأيـت أناسـا مـا  ..كان عدد املهتدين بسبب تلك احملاضرة بالعشـرات
م تسي   .كانت حلظات ال تنسى .ل..وعيو

وس ... فقــررت الــذهاب إىل ومــرت األيــام ومسعــت بــأن للشــيخ مســجدا يلقــي فيــه بعــض الــدر 
ــيء مبكــرا  دخلــت ذلــك املســجد الصــغري يف مدينــة العمــال يف  ...هنــاك ... حرصــت علــى ا

راءته أو صالته ينتظر الصالة وكان اجلميع خاشعا يف ق..كان هناك ما حيفك بالسكينة..اخلرب 
شـية واضـحة الزهـد يف ملبسـه واخل...ومر الوقت ودخل الشيخ وكـان كحالـه مـا تغـري منـه شـيء 

  .على حمياه الزكيّ 

صــلى بنــا ... وكانــت صــالته خاشــعة ...الصــوت يتهــدج... واللســان يكــرر آيــات الوعيــد إن 
ا .. فزادنا خشوعا ورهبة وإنابة وخضوعا  وبعد انتهاء الصالة صلينا السنة مث بدأ بعض ..مر 

وكـــان الشـــيخ ميـــزج اإلخـــوة جيهـــزون للشـــيخ طاولـــة احلـــديث .. كـــان الـــدرس يف الســـرية النبويـــة 
 .الدرس باملوعظة والرتبية 

وكان املسجد ميتلئ دائما ويقف الناس يف اخلارج لسماعه ... وكان ربع احلضور وأكثـر.. مـن 
ومــرة وأنــا متجــه حنــو بــاب املســجد ألدخــل وكــان الشــيخ يف نفــس  ..غــري الشــباب امللتــزم أبــدا
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والتفــت إيل ومــد يــده مبتســما ..قــف الوقــت يســبقين خبطــوات متقدمــة مــن اجلهــة املقابلــة يل فتو 
حرتمـه  أومن يومها وأنا أحـب هـذا الشـيخ و .ع وبشاشة و كان يتسوك فسلمت عليهبكل تواض

تفاعل مع ..مرح وفكاهة ..صدق..إخالص..مهة..تواضع..نقاء ...كثريا رغم قلة حضوري له
  .أحداث األمة

 
بالدنـــا حرســـها اهللا عـــن ومــرت األيـــام وانشـــغلت يف زمحـــة العمـــل واألحــداث الـــيت حصـــلت يف 

 جدا وأخذت مين الكثري مـن حضور دروس الشيخ فقد كنت أدرس هذه الظاهرة بشكل كبري
 .الوقت

مسعت بأن الشيخ قد انتقل إىل مسـجد جديـد يف منطقـة الثقبـة ... فأحسسـت بالرغبـة بتلـك 
وميـــة... الرقــائق الـــيت قــد يفتقـــدها اإلنســان مـــع مــرور الوقـــت والعمــل واالنشـــغال باألعمــال الي

من وجود املسـجد وجتدد إميانه ومهته للعمل مع اهللا تعجبت ..ئق ترقق هذا الكيان اإلنساينرقا
وتعجبـت أكثــر مـن هــذه احلركـة الضــخمة حـول املســجد قبـل الصــالة ،،  بـذلك احلــي بالـذات

ن..جتـد جم موعـة مـن الشـباب يشـرتون السـواك جتد النساء يدخلن إىل مكان الصـالة اخلـاص 
   ..وزعون أشرطة وكتيبات ... وآخرون ينزلون من السيارةوآخرون ي

صـــليت حتيـــة  دخلــت املســـجد وقـــد كـــان املســـجد أكـــرب مـــن املســـجد الســـابق بعشـــرات املـــرات
املسجد وأخذت أدعوا مث سكنت خمفضا رأسي إىل أسفل أتأمل يف أمور كثرية حىت حملـت يـدا 

ء ذلك مسعـت جبلبـة حتصـل عنـد متد يل مصحفا فأخذته وشكرت صاحبه وبدأت أقرأ ...وأثنا
 باب اإلمام فنظرت إىل هناك وإذا بالشيخ يدخل وخلفـه كـان بعـض النـاس وقـد أغلـق البـاب 

  .صلينا ...وجتهز الشيخ للدرس .. يتغري فيه شيءملكان كما تركته ....وبدأ الشيخ ميشي

ة األنفـال  وطلـب منـا الشـيخ يومهـا البـدء حبفـظ سـور  كان الدرس عن االسـتعدادات لغـزوة بـدر
كاملـــة وأعـــد برناجمـــا لـــذلك ينتهـــي بعـــد أســـبوعني وكـــان هنـــاك بعـــض املتطـــوعني لكـــي جيـــرون 

  .فحفظتها يف ثالثة أسابيع  ..اختبارا ملن يرغب يف تسميع السورة
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كـــان الشـــيخ قمـــة يف النشـــاط .. بـــل كــــان هنـــاك العشـــرات مـــن األطفـــال يصـــلون الفجــــر يف 
حلقـات التحفـيظ يف مسـجده للكبـار والصـغار  .م.جده يف الصـف األول وكـان هـو حمفـزهمسـ

دروســه يف الفجــر والثالثــاء واجلمعــة .. حماضــراته وكلماتــه غطــت دول اخللــيج ... ســـاهم مــع 
 .إخوانه يف اخلروج والدعوة إىل اهللا ومثله جيوز له اخلروج فهو طالب علم 

ت الـيت حصـلت كان يربينا على السكينة وضـبط الـنفس وعـدم التسـرع وكـان يعـارض التفجـريا
ــــه منصــــفا مــــا اســــتطاع بعكــــس الــــذين تــــاجروا يف القضــــية ل  !بكــــل صــــراحة وكــــان أمينــــا يف ُمجَ

ويف ـيـوم خروجـــه للريــاض مـــع إخوتنــا لالحتجـــاج علـــى حادثــة الرســـوم تلقيــت رســـالة يف وقـــت 
املغــرب تــدعو لــذلك ومل أكــن حينهــا أعلــم عــن حقيقــة األمــر ومالبســات املوضــوع وقــد كنــت 

وأمــور كهــذه ينبغــي هلــا شــيء مــن التــأين والرتكيــز حــىت حتصــل التأكــد مــن  ةور كثــري مشــغوال بــأم
رجحـة ؟ وهـل هـذه الوسـيلة هـي والعقوبة ستحصل ولكن هل الثمرة محصول الثمرة فاالبتالء 

وبعدها كلنا تابعنا القضـية ومـن مث  األصلح واألفضل ؟وهذه األمور حتتاج لوقت ولعقول متأنية
امات وبعد أن حتري اعتقال الشيخ   نا األمر وجدنا أن الشيخ قد وجهت له ثالثة ا

  .هي اإلتيان بالشباب إىل الرياض ـــى:لو األ

ا بســيوف أو قنابـــل ؟هــل رفعــوا شـــعارات تنــادي ضــد احلكومـــة و هـــل جــاؤ :وأنــا بــدوري أســأل 
 ا للرقص والعربدة ؟و هل جاؤ  السعودية ؟

  .مجع التربعات للنيجر :انيةـــالث

هــل كــان الشــيخ معروفــا للقاصــي والــداين  كــان اجلمــع ســريا أم علنيــا ؟  هــل :وأســأل هنــا أيضــا
أليس هـو إمـام وخطيـب   هل كان حساب الشيخ معروفا للقاصي والداين ؟ ومعروٌف توجهه ؟

 رمسي من قبل األوقاف ؟ فلماذا هذا الصد ؟

 .وجود سالح يف بيته ة:ـــالثـــالث

مــةهــل وجــود ســالح أو أســلحة يف ب :وأســأل هنــا أيضــا فــإن كــان كــذلك  ؟يــت إنســان يعــد 
وأهم وهي عادة قدمية متوارثة .....فكل أبناء اجلزيرة متهمون والكثري لديهم متاحف لألسلحة 
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من ذلك محاية للبيت والعـرض واملـال مـن خطـر السـراق وجـرائم السـرقة يف هـذه األيـام منتشـرة 
  .وبشكل خطري يف بالدنا

امـــات وأنــا احـــرت  م الـــرأي اآلخـــر ومجيــع االجتهـــادات!! .. لكـــن إذا قارنـــا ولــو تأملنـــا هـــذه اال
الـــتهم بوجـــود الشــــيخ واألعمـــال اجلليلــــة الـــيت يقـــدمها لألمــــة وللـــوطن يف حفــــظ الشـــباب مــــن 
التفجريات أو من االحنراف األخالقي وهو من أكثر احملاربني للـدش . أقـول لـو قارنـا لرجحـت  

  .انته كفة أعماله بكثري ومصلحة اإلفراج عنه وتقدير مك

الشـيخ ومـع مجيـع واليوم أوجه نداء حمليب الشـيخ وطلبتـه ومـن نـالوا شـيئا مـن خـريه أن يقفـوا مـع 
 ال واهللا ..ال أقـــــــــول اذهبــــــــــوا وفجـــــــــروا أو اخرجـــــــــوا علـــــــــى احلكومــــــــــةن..علمائنـــــــــا يف الســـــــــجو 

وإمنــا هــي أفكــار ســلمية تفهمـــا لطبيعــة املرحلــة قابلــة للتطــوير أدرجهـــا هنــا ويــتم تنفيــذ الالئـــق 
 :منها

 .الدعاء له ولبقية علمائنا ومشاخينا يف مواطن إجابة الدعاء )١

 .إنشاء موقع خاص ملؤازرة الشيخ )٢

 .تصميم تواقيع خاصة بالشيخ )٣

 .مراسلة املسئولني وتكثيف املراسلة وخصوصا يف هذا الشهر )٤

 .لماء الكبار ممن هلم كلمة مسموعةمراسلة الع )٥

 .يخ والدعاء لهتذكري الناس عرب املنتديات ورسائل اجلوال بالش )٦

  .نشر حماضراته ودروسه والتذكري مبحنته  )٧

  :ةـــا األحبـــأيه
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إننــا مقصــرون يف حــق الشــيخ وبقيــة علمائنــا فلــيقم كــل مبــا يســتطيع ... وإين ألحســب الشــيخ 
اهللا  فليتـق اهللا حابسـوه .. فليتـق ه..ا من أولياء اهللا الصاحلني فليتـق اهللا حابسـو خالد الراشد ولي

  !ذا الذي ينصب نفسه ندا أمام اهللا وأوليائه فمن ..حابسوه

ملــن هـب لنصـرة جنــاب ..الزكـيّ النقــيّ الصـادق العلـم..ملعــروف املقـام واحلـال كتبنـا هـذا املقـال
نصـــر اهللا مـــن ..ســـّخر نفســـه لقضــايا اإلســـالم النبيلــةو ..رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وآلـــه وســلم

 واهللا من وراء القصد..مظلوم  وفتح اهللا على من سانده ومجيع علمائنا وكل..نصره

  بالد احلرمني/حممد الياقوت

 هـ ١٠/١٤٢٧/ ٥اجلمعة 

  :بعض من دروسه المميزة

  مرئي ،فغار اجلبار يف مسائه*
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http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=٢٣٤٨٧ 
 
*حماضرة قوافل العائدين  

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=٢٧٣٥٥ 
  بشرى يف احلصار والتاريخ واخلندق*

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=٢٨٧٩٤ 
  رجال الفلوجة*
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http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=٣٥٠٢٢ 
  أحوال العابدين

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=٢٣١٢٩ 
  قوافل العائدات*

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=٤٣٣٥  

  مقاتالت من جيش النبوة*

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=٢٠٥١٥ 
  قعيد أحيا األمة *

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=٣٢٨٤٢ 
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  صورة من قرار حكم القاضي
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مع الشيخ خالد الراشد وكيف  هيحكي قصت المعتقل الكويتي السابق ناصر الهاجري
  الشيخ لىن يفتري عحاول المحقق الشهري بأ

  ٢٠١٣مارس  ٣١

ن أو  ةهل السنأخواننا إنصرة  ةخو قرر بعض اإل العراقيف أيام الغزو الصلييب الرافضي على  )١
 جنمع هلم املال

اهدين والعوائل املتضرر  العراقهل السنة يف أطريق مع  وفقنا اهللا وفتح لنا )٢ كانت ة  من ا
 ة.شبه جلنة خريي

مسعه طيبه واستمرينا على هذا احلال قرابة سنة ونصف وكان يف ذلك الوقت قد انتشرت  )٣
 وغريها السعوديةيف  الراشدخالد للشيخ 

 اطلب منه دعمأو  السعوديةذهب له يف أن أ الراشد خالدحدثت نفسي عن الشيخ  )٤
 عرفهأنين ال أل ويشهد اهللا نه جيمع املاأمبا  لعراقل

 ةالني و الراشد خالدن ينسق يل لقاء مع الشيخ أالدمام طلبت  السعودية يف اخأكلمت  )٥
 خذ يل موعدأوفعال  لعراقموال لأن نطلب أ

العشاء يف  ربعاء بعدقابلته يوم األ الراشد خالديام كلمين وبشرين بلقاء أوفعال خالل   )٦
 منزله وفتحت معه احلوار

هل مواالً ألأسه ودمعت عينه قلت له نريد أمرات طأطأ ر ٣  #شيخ  بقويل له اتق اهللا يا )٧
 حمتاجني العراق يف ةالسن

هل أرأسه متأثرا مما قلته من مآسي  ئاطوال حديثي معه مطأط الراشد خالدوكان الشيخ  )٨
 خالص فيهوجدت اإل العراق يف ةالسن

ن أللمسلمني أيستحق  ساعدتهعلى م الراشد خالدجدت احلرص الشديد يف الشيخ و  )٩
  .السعوديةالدعاة يف  رزهو أحد أب غوانتانامو_اخلليج#يكون مثل هذا الرجل يف 
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  ملحقـــــــــــــات الشيـــــــــــــــــخ ناصــــــــــــر الفهـــــــد
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  : ديرـــــتص

هِ حممٍد، أمَّا بعُد  ِ ُ على رسول ، والصالُة والسالم   :احلمُد هللاِ

 َ ِ والــدي ناصــِر الفهـِد غــري ســِهٍب  فقـد ســألين بعــُض إخــواين أْن أســجِّلَ كلمـةً مــوجزًة يف ســرية مُ
ـْن أخبـاٍر تكشـُف عـن ا مِ ا مـا حضـرين السـاعةَ عْفـوً ـوِردً ٍر، مُ ِ كث ه؛ القتضـاءِ مقـاِم  فيها وال مُ ِ فضـل

 ِ ه ت ِ ـذه الرتمجـةِ  بياَن ذلك بغـِري إمـالِل. فاسـتعنُت بـاهللاِ القـويِّ نصرت ـه إىل مـا سـأَل  املتـِني؛ وأجبتُ
ِ اإلجيازِ   .الشديدة

ـاك إىل حسـِن األخـِذ –واعلمْ  ُ وإيَّ أخبـارِه،  أن مـا هنـا لـيَس بأحسـِن مـا علمـُت مـن -وفقـين اهللا
، وإين علـى َ أينِّ قـد أوِردُ املفضـوَل منهـا وأنسـى الفاضـلَ ُ علـى فـواِت خـٍرب   يقـٍني أين غـري سـأندم

باإلثبـاِت، ولكـين حممـوٌل علـى العجلـةِ  كـان أحـقَّ مـن غـِريه بالـذكِر وقـوٍل هـو أحـرى مـن أخيـهِ 
 .مدفوعٌ إليها

ه، وأذكـرُ أينَّ قلــُت  ُ ــه صـفًحا؛ لعلمـي أنَّ ذلــك يغضـب ِ لرجــٍل  هـذا، وقـد ضــربُت عـن ذكـِر عبادت
ِ والــدي فر  نــا يف أمــٍر مــن عبــادة ــا خــرَج  أيــُت يف وجِهــه الغضــَب، ولكنَّــه ســكَت،دخــلَ بيتَ فلمَّ

ُ قرَّعين على ُ يهدي إىل سواءِ السبيلِ .ما كاَن مينِّ  الرجل  .واهللا

ه ِ ٌ في ذكِر اسِمه ونسبِه ومساكِن أهل   :فصل

] ِ ِ ١هو ناصرُ بنُ َمحَِد بِن محَنيِّ ِ األساعدة ه  ] بِن محِد بِن فهٍد، من عشرية ُ ، وينتهي نسـب الروقيَّةِ
ُ عليـه وسـلَّمَ  صـلى–ىل بـين سـعِد بـِن بكـٍر الـذين اسرتضـعَ فـيهم الرسـوُل إ فـوَن اليـومَ -اهللا عرَ ُ ، وي

، يعودُ  ها إىل البدارينَ الدواسرِ  بـ(عتيبةَ). وأمُّه نورُة الغزيُّ ُ  .نسب
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ـه يف (الثـويِر)، وهـي مـن قـرى (الزلفـي)، وحتـوََّل أبـوه الشـيُخ  ِ ـْت مسـاكنُ أهل ٍ  كانَ ـُد بـنُ محـنيِّ  َمحَ
ُ – إىل (الرياِض)؛ للعمِل عنـَد الشـيِخ العالمـةِ حممـِد بـِن إبـراهيمَ  ـه اهللا َ عشـرَة -رمحَ ـه مثـاين ، فالتزمَ

ه ِ  .سنةً حىتَّ وفات

ٍذ من حياتِه وطلبِه بْ ٌ في ذكِر سنةِ والدتِه ونـَ   :فصل

اٍل ســنة  ــَد يف (الريــاِض) يف شــهِر شــوَّ ِ ل ــه١٣٨٨وُ ِ ائ ــ هـــ، وفيهــا نشــَأ. وبعـــَد إ ةَ شــرعَ يف الثانويَّ
، وكـان مـربًِّزا فيهـا ،  دراسـةِ اهلندسـةِ يف جامعـةِ امللـِك ســعودٍ َّــا بلـَغ السـنةَ الثالثـةَ التــزمَ ا. ومل قـدَّمً مُ

، وحفـَظ القـرآَن يف  فتحوَّل منها إىل كليةِ الشـريعةِ  يف جامعـةِ اإلمـاِم حممـِد بـِن سـعودٍ اإلسـالميةِ
ه الـذي كـاَن حيفـُظ منـه : ( متَّ وكتـَب يف الورقـةِ األوىل مـن مصـ ثالثـةِ أشـهٍر،  وحبمـِد اهللاِ –حفِ

ه ه  -وتوفيقِ ُ منه وختمُ ا–االنتهاء التاسـِع والعشـرينَ  عرضةً واحدًة بعَد عصِر يـومِ األحـِد  -حفًظ
ِ لعاِم اثين عشرَ وأربعِمئةٍ وألٍف من هجرةِ  ه عليـه،  من ذي القعدة املصطفى صـلواُت اهللاِ وسـالمُ

ُ يف حفِظـــه مـــن . واحلمـــُد هللاِ الـــذي حبمـــِده تــــتمُّ  أوَِّل رمضـــاَن مــــن وكـــاَن البـــْدء نفــــِس الســـنةِ
 ).الصاحلاُت 

، والشـيُخ  ويف كليةِ الشريعةِ خترََّج على بعِض املشايِخ، من أبرِزهم: الشيُخ عبـُد العزيـزِ  الراجحـيُّ
ــاٍض  ُ –زيــُد بــنُ فيَّ ــه اهللا . وُأجيــزَ يف الكليــةِ ســنةَ  ، والشــيُخ أمحــُد معبــٍد -رمحَ ه ١٤١٢ األزهــريُّ

ـه تْ َ ـه، وطلب ِ ت عَ فـْ ، فاختـارَ (أصـوَل  برتتيـِب األوِل يف دَ ِ ) و (أصـوِل الـديِن) لإلعـادة كليَّتـا (الشـريعةِ
ا، ونـاظرَ هنالـك قسمَ  –الديِن  ). ونُـِدَب إىل تايالنـَد أستــاًذ ِ واملذاهِب املعاصرِة ـا  العقيدة جهمي

 ]٢فظهرَ عليه فصفَق احلاضروَن [

ــاواجتهــَد إْذ ذاك يف ال عً ِ ل ــه  طلــِب جبــردِ الكتــِب واملطالعــةِ والبحــِث، وكــان وَ ، ومــا رأيتُ ِ بــالقراءة
ه ِ ـه يف ســيارت ـا يقــرُؤه عنـَد (اإلشــاراِت)، ولــو  سـاعةً يف البيــِت بغـِري كتــاٍب، وكـاَن يأخــُذ معَ ً كتاب

 .ألجحفُت  قلُت إنَّه يقرأُ يف اليومِ مخَس عشرَة ساعةً 

؛ يف الع ــا واحلــديِث والرجــاِل وبــرعَ يف أكثــِر فنــوِن الشــريعةِ  ُ ِ ومــا يتصــل ــه  قيــدة والفقــهِ مبذاهِب
–والتعليــِل والتحقيــِق. وهــو  واألصــوِل والفرائِض،وكــاَن لــه حســنُ نظــٍر وقــدرٌة علــى االســتنباِط 

ِل الشـيُخ  -أيًضـا ٌ بالتـاريِخ واألنسـاِب، وكـاَن ُسـئ ُ فكاَكـه–وليـُد السـناينُّ  عـامل عـن  -أحسـنَ اهللا
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َُشقُّ لهوهو نسَّ -بعض األنساِب  ، معروٌف بذلك ابٌة ال ي ، فقاَل: سلوا ذلـك األسـعديَّ -غبارٌ
– ِ  .الشيَخ ناصرَ الفهِد  . يعين-نسبةً إىل األساعدة

سِ  رْ ِ يف جامعةِ اإلماِم، قاَل : كـاَن أبـوك قـريين يف دَ املاجسـتِري)، ) وحدثين بعُض أساتيِذ العقيدة
ــا، وال  ــا وفهمً ــا وأســرَعنا حفًظ ً تُهوكــاَن أذكانــا قلب ــه إال شــدَّ ُ وهــذا صــحيٌح، فإنَّــه إذا نــاظرَ  .يعيب

ه ِ ه إال اعتذرَ من مقابل ُ  .احتدَّ، فما يسكَت غضب

ا: كاَن يف قسـِمنا ) قاَل للتالميِذ يومً ِ ا يف (قسِم العقيدة ُ الشـبهاِت،  وبلغين أنَّ أستاًذ ٌ كثـري رجـــــل
ُ ناصِر الفهِد   .ومل يستطْع أحٌد القيامَ له غري

، وخــرَج ســنةَ  ١٤١٥ويف ســنةِ   أُدِخــلَ ســجنَ احلــايِر، ولبــَث فيــه ثــالَث ســنَني ونصــَف ســنةٍ
)، وكانَْت له أخبارٌ فيه وصـوالٌت، طويـُت الَكْشـَح .١٤١٨ عنهـا؛  وبعَد الفرِج دخلَ (اإلنرتنتُّ

  .لضيِق الوقِت 

ِي السـبِت  ه يـومَ ِ ، فأقامَ جملًسا يف بيت اءِ بـَني املغـرِب والثالثـ كاَن الزائروَن يكثروَن، ووقتُه ال يتسعُ
دار فيه ما جدَّ من أحاديَث  ُ لُس يكتظُّ حىت متتلـَئ  والعشاءِ من كلِّ أسبوٍع، ي وأخباٍر، وكاَن ا

لِس صفوفًا أطرافُه فيجعلوَن جيلسون يف منتصِف   .ا

ُ املســلمَني بغــزِو أمريكــا ألفغانســتاَن، ســعى الشــيُخ حيــرُِّض  ا ابتلــى اهللا  املــؤمنَني علــى نصــرةِ  ولـــمَّ
هم مــن مظــاهرة الكفــاِر علــى املســلمَني، فلــم رُ م وحيــذِّ ــَب، مثَّ ُســِجنَ ســنةَ  إخــوِا ِ ل يــربْح أن ُط

١٤٢٤. 
. وهـــو حمظـــورٌ مـــن رؤيـــةِ  ) حـــىت الســـاعةِ ـــةٍ ذلـــك احلـــِني وهـــو يف (زنزانـــةٍ انفراديَّ ـــه أو  ومنـــُذ  ِ أهل

ِهم منُذ ستِّ سنَني [  ]٣مكاملت

ــه ِ ُ عليــه يف الســجِن مــن بركات ه بســطةً يف العلــِم، فمــن ذلــك أنَّــهوقــد فــتَح اهللا أمتَّ حفــَظ  ، وزادَ
ا مـن الكتـِب ٤الكتـِب التسـعةِ مـن مجـِع اليحـىي [ ً ا صـاحل واملتـوِن، وقـرأَ (جممـوعَ  ]، وحفـَظ عـددً

وَل ونظـمَ أصـوَل فقـهِ شـيخ اإلسـالِم وأصـ الفتاوى) سـتَّ مـراٍت، وصـنََّف مخًسـا ومثـانَني رسـالةً،
يل أٌخ حــديُث عهـٍد بســجٍن: إنَّ بعــَض العســكِر  ئــةِ بيــٍت. وقــالَ ما تفسـِريه يف أكثـــرَ مــن مثـان
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ا– (يقوُل: ما هلذا الرجِل (املوسوسِ  ُ أربـعَ سـاعاٍت، ويقضـي سـائرَ  -يقصُد الشـيَخ ناصـرً ، ينـام
ه يصلي ويقرأُ  ِ  !!وقت

ـا ذَِّب، وأرادوه على اهلواِن فأىب، وما زاَل ثابتً ، وعُ ِرَض يف السجِن للفتنةِ ا حم وعُ ا، زاده صـابرً ً تسـب
 .اهللا ثباتًا وفك أسره

ٌ في ذكِر ما قيَل فيه   :فصل

ا، ويكفـي مـن ـرً ـا وال متخيـِّ ً ا وال طالب ً ِ مـا  أوردُت هنا من األقواِل ما حضـرين ال مستقصـي القـالدة
 .أحاَط بالعنِق 

ُ –قـــاَل الشـــيُخ العالمـــةُ محـــودُ الشـــعييبُّ * ـــه اهللا ــــ(التبياِن يف -رمحَ َن كفـــِر مـــن أعـــا يف تقريِظـــه ل
 -فقـد سـاهم وجاهـد  لـه جهـود مباركـة ، -وفقـه اهللا  -األمريكـاَن) : (والشـيخ ناصـر الفهـد 

هلم يف كتب ورسـائل كثـرية  يف مناصرة احلق وأهله ، ودفع الباطل وأهله ، وتصدى -وفقه اهللا 
  .على ذلك .) معروفة ، نسأل اهللا أن يكتب له األجر واملثوبة وأن يثبته

اوحــدَّثين بعــُض إخــواين* ـــَخ محــــــودً الشــعييبَّ بشــبهةٍ ليجيــَب  ، قــاَل: كــان اإلخــوُة إذا أتــوا الشيــــ
؟  .عنها يقول: هل ردَّ عليها الشيُخ ناصرٌ

ــاَل الشـــيُخ احملـــدُث العالمـــةُ ســـليماُن العلــــواِن يف تقريِظـــه للـــــ(التبياِن يف كفـــرِ * مـــن أعــــاَن  وقـ
ــا مــا كتبــ حبفــاوة أهــل العلــم  ت يــداه ، فهــو جــديراألمريكــاَن) : (فللــه در هــذا الشــيخ ، ونعمَّ

مـن أئمـة اهلـدى وأهـل  وطالب احلق . فإىل الكتاب حمققًا عقيدة وفقهًا على طريقة من مضـى
 .العلم والتقى.)

ُ عنه ابنُه عبُد امللِك يف الشيِخ ناصـرِ  -أيًضا–وقال الشيُخ سليماُن * الفهـِد : (هـو  فيما حكاه
امن أوعية العلم، وله معرفة بفنون ك   شديًدا). ثرية، وقد ظلم يف سجنه ظلمً

التـــدليِس) : (وقـــد  وقــاَل الشـــيُخ احملـــدُث عبـــُد اهللاِ الســـعُد يف تقريِظـــه لــــ(منهِج املتقـــدمَني يف*
ا كلهــا مفيــدة ، مبنيــة علــى  اطلعــت مــن قبــل علــى رســائل أخــرى للشــيخ ناصــر الفهــد فوجــد
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كــذلك وال حنســبه   ســلف الصــاحل ،اتبــاع مــا دل عليــه الكتــاب والســنة ، ســالكًا فيهــا مــنهج ال
  .ـمزكيه على اهللا تعاىل)

ـه ال    ُك كلُّ ُـدرَ ـه. واحلمـُد  وبعُد، فقد كانِت النيةُ معقودًة على غِري هذا، ولكن ما ال ي َُك كلُّ ُـرت ي
 .هللاِ ربِّ العاملَني 

ه: مصعُب بنُ ناصِر الفهُد  َ   كتب

 َ  ١٤٣٤/١/٢٧الثالثاء

  حوأجرى عليه قلمَ اإلصال

 َ  ١٤٣٤/٥/٢٢ األربعاء

 -فرج اهللا عنه-تغريدات مصعب الفهد عن أخبار والده الشيخ ناصر الفهد 
  ١٢أكتوبر  ١٠

 
 حـىت اجتمـع عنـدي شـيء صـاحل منهـا بأسـانيد   #ناصـر_الفهد  مازلت أتسقَّط أخبـار والـدي 

  .رَّخ. سأحدثكم مبا يتيسر منهاؤ عالية، ومجهورها م

 
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :ا كان لوالدي يف السجن مما مل أدرْكهملديث هذا أوان احل

دخــل عليــه أربعــة، وضــربوه، فكــان يصــلي جالًســا ثالثــة  ١٤٢٨يف شــهر رجــب ســنة  )١
 .ناله منهم أيام؛ ملا

ـل مـع الشـيخ سـليمان العلـو  )٢ )، ١٠ن إىل (باويف شهر ذي احلجة من السنة نفسها نُقِ
ا مث أخذوه ً  .إىل زنزانته سحب
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ــــــــــــــــات ســــــــــــــــنة  )٣ ــــــــــــــــ ١٤٢٩ويف أولي ِ ن ــــــــــــــــب والقهــــــــــــــــوة و(املقضــــــــــــــــيمُ  .(ع مــــــــــــــــن الكت
 ويف صفر ُحِظرت عليه وجبة الصيام. 

وســادة، ومل يكــن عنــده إال لباســان  وبــات ينــام علــى نعليــه حــىت رمضــان؛ إذ ال ميلــك )٤
 .اثنان

ــا أمجــل أيــام حيــايت، وفيهــا نظمــت )٥ ــل (علــى الصــبة) مثانيــة أشــهر، ويقــول: إ  مث ُجعِ
 .األلفية

، وهـــو: أن يوضـــع األســـري يف غرفـــة خاليـــة مـــن ديـــب(علـــى الصـــبة) لفـــظ يـــراد بـــه التأو )٦
ش  .حىت اللحاف الُفرُ

ســاعات، ومراقبتــه ب(الكــامريا). وفيهــا غــري  وقــد يعاقــب فيهــا الســجني بإيقافــه ســبع )٧
 .ذلك

وفـد  ويف مجادى األول ُأِخذ إىل (فندق احلاير)، وملا استقر به املكان، قالوا: يف القاعة )٨
 دخول، فأتوا إليه يف صحن الفندق، مث حتدثوامن (جملس الشورى) للقائك. فرفض ال

 .حبديث ال أعلمه
 ويف أخريـات رمضــان دخـل زنزانتــه مخسـة بعــد الفجــر، وضـربوه، وقيــدوا يديـه ورجليــه )٩

 .ليًال  ١١جمتمعتني، وتركوه حىت 
ا كامًال  ويف شوال ذهبوا به إىل (الشرقية) بطريقة )١٠  .إرهابية) مرض بسببها شهرً
يِّد مخسة أيام ١٤٣٠ويف شهر حمرم من سنة  )١١  .قُـ
ويف شــهر شــعبان عــادوا بــه مــع الشــيخ ســليمان العلــوان إىل الريــاض يف ســيارة  )١٢

 .واحدة
ويف ذي القعــدة ُســِحب مــن الزنزانــة خبمــس سالســل إىل التــأدييب، فلمــا بلغــوا  )١٣

محلوه فرموه على األرض مرتني، فكسرت سنه وضرسـه. مث أخـذوا (نظارتـه)،  التأدييب،
 فهشموها. 

 .ليًال فصلى بال وضوء ١١، وغلوه حىت قيدوه مث )١٤
ــدت يــداه ورجـــاله، وقيــل لــه: هـــذه  ١٤٣١ويف التاســع مــن حمــرم مـــن ســنة  )١٥ يِّ قُـ

 .أوامر
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ـل مـن التـأدييب إىل زنزانتـه يف )١٦  وبقي مقيًَّدا حىت الثالث والعشرين من حمرم، ونُقِ
 .٥جناح 

 ُسِحب كل ما عنده مـا عـدا لباسـني ١٤٣٢ويف شهر مجادى األوىل من سنة  )١٧
 .ومخسة كتب

أوقف استعمال (الكلبشة) أول مـرة، وُأخـرِج  ١٤٣٣ويف ربيع اآلخر من سنة  )١٨
ا إىل املستشفى  .لألسنان عصرً

ِهـــب بـــه إىل احملكمـــة، ومـــا كـــان يعلـــم بوجهتـــه، فركــــب  )١٩ ويف مجـــادى اآلخـــرة ُذ
بلغوا احملكمـة، ورآهـا رفـض النـزول، فجـاءه ضـابط، وقـال لـه: هـذه أوامـر  الباص، فلما

 من فالن.
ا علــــــى عربيــــــة فضــــــربوهفرفض،  )٢٠ مث أجلــــــس يف مــــــؤخرة  وأدخلــــــوه احملكمــــــة قهــــــرً

 (القاعة).
ــــــر االدعــــــاء عليــــــه حــــــىت انتهــــــى اجلميع،فلمــــــا ســــــرد املــــــدعي  )٢١ التهم،قــــــال  وُأخِّ

 ؟ناصر القاضي:ما قولك يا
ا، فلـــم جيـــب، فقـــال أحـــد القضـــاة الثالثـــة  )٢٢ فلـــم جيبـــه، فـــردد القاضـــي عليـــه مـــررً

ا مً  !املصحة النفسية :متهكِّ
فقــام أحــد اإلخــوة، وقــال: واهللا إنــه خــري مــن يف هــذا املكــان عقــًال. وكــان مــذ  )٢٣

 .القاعة) مطرقًا يذكر اهللا) دخل
 .وُسئِل يف رمضان أن يلتقي ب(املناصحني!)، فرفض )٢٤
ومــن الطرائــف أنــه ملــا ُأِخــذ مــن احملكمــة إىل املديريــة قبــل إرجاعــه إىل (احلــاير)  )٢٥

تهــى، قـــال الضــابط: كالمـــك غـــري مكتـــب ضــابط، وحدثـــه ســاعة فلمـــا ان جلــس يف
ــــــم ــــــك، وإال، كنــــــَت جــــــاري يف الســــــجن صــــــحيح. فقــــــال الشــــــيخ: أعل  .أن هــــــذا رأي

ا، أو زوِّدت بأخبــار، حــدَّثت  وبعــُد، فهــذا مــا عنــدي حــىت الســاعة. وإن تــذكرت شــيئً
 .ا

  Mosaab_nasir@هذه التغريدات ُمجعت من حساب مصعب ناصر الفهد*
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  ٢٠١٢ديسمبر  ٨ معتقل الشيخ #ناصر_الفهدتغريدات مصعب الفهد عن أبيه ال

 

    بسم اهللا أبدأ

كنـــت أمســـع بالتعـــذيب يف الســـجون وأحســـبه مـــن جـــنس الضـــرب العـــادي والتضـــييق  )١
 .وحنوه، حىت بلغين ما أخربكم به والتعليق

وأوثقــوا يديــه مــن  املقنعــون زنزانــة والــدي وضــربوه، مث ثبتــوه يف األرض دخــل الطــوارْي  )٢
 .يه بسلسلتنيخلف ظهره بسلسلة وقدم

وسحبوه يف املمرات على ظهره من جهة يديه، مث رموا به على وجهه، ووضـع أحـدهم  )٣
 .قطعها اهللا) على رأسه) رجله

 .وحلوا وثاقه، وأعادوا ربطه كما يف الصورة، وخرجوا )٤
فتحامل على نفسـه وحـاول حـىت اسـتطاع أن خيـرج يـده اليمـىن مـن القيـد، أمـا اليسـرى  )٥

ا مشلو  فلم  ).لة (شل اهللا أيديهميستطع؛ أل
ا كــامًال، ومــا زال يف  )٦ ــام  مث عـادوا يف الليــل وحلــوا رباطـه. وبقيــت يــده مشـلولةً شــهرً إ

 .يده اليسرى خدر حىت اآلن
ـــم أجلســوه علــى صــاجة حـــارة جــًدا أربــع ســاعات ! مـــرض  -أيًضــا-وممــا صــنعوه   )٧ أ

ً  بسببها  .مرًضا شديًدا، فكان ال يصلي إال إمياء
األكــل  ورة امليـاه) إال زحًفــا علـى بطنـه، ومل يعــاجلوه إال بعـد أن تـركوال يـذهب إىل (د )٨

ا، بل عجز  ً  ا).مخسة أيام (ليس إضراب
ا حىت  )٩ ا (!!)، فرفض أن يكتب شيئً ا، وطلبوا أن يكتب اعتذارً ً ا واستدعوه قريب  .توقيعً

ه ومل نســــــــــمْع صــــــــــوته مــــــــــذ ســــــــــت ســــــــــنني )١٠ ــــــــا مل نــــــــــرَ  !!! ومــــــــــا زلنــ
 

 Mosaab_nasir@أماله مصعب بن ناصر الفهد
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 ٢٠١٣يونيو  ٤ الفهد ناصر ملخص تالعب إدارة (الحاير) في زيارة

ا ايــبد )١ ة أرغــب يف التنبيــه علــى أمــر: ال يــرفض والــدي الزيــارة أبــًدا، ولكــن لــه شــروًط
 :له، وهي هي حق

أن تكـون الزيـارة مـن غـري (كلبشـة) وال قيـد وال (غمامـة)، وأن ال يكـون يف الغرفـة   )٢
 .كامرات

رمني. فمـن كرامتــه أن يــر  )٣ فض أن يقــاد بـــ(كلبشة) وقيــد وهــو معصــوب العينــني كــا
 .عرضه أن ال تكون يف الغرفة كامرات حني يكون بني أهله وحمارمه ومن صيانة

اتصـــل والـــدي األســـبوع الســـالف، وأخربنـــا بالزيـــارة، وقـــال: عرضـــوا علـــي الزيـــارة،  )٤
ا. وستكون ـن يومً  األسبوع القادم. ومل يعيِّ

ـدًة  قال: كلموين يف الزيارة،مث اتصل بنا أمس، و   )٥ وجعلوا موعدها غًدا االثنني، مقيَّ
 .بالشروط املذكورة

ـــا جـــدي؛ فلـــيس يف طاقتـــه أن ينتظـــر الســـاعات الطـــوال، مث  )٦ ذهبنـــا، ومل نأخـــذ معن
أكـل الشـوق قلبـه، هـذا إىل كـرب سـنه وضـعفه ومرضـه، وقـد جـرب أن  يردونـه وقـد

د ثالث مرات رَ ُ  .يـ
ب،وجلســـنا ننتظـــر حـــىت الظهـــر. فـــذهب أخــــي إىل بالتقري ٨:٣٠دخلنـــا الســـاعة  )٧

ــــــــارة ! فخرجنــــــــا بعــــــــد انتظــــــــار ئوســــــــأهلم،فقال املســــــــإدارة الزيارة،  ٤ول:رافض الزي
  !ساعات

م )٨ م مل يلتزموا بالشروط على عاد  .وسبب الرفض ظاهر، وهو أ
وقـد جربنــا علـيهم اإلخــالف ونقـض العهود،فوالــدي يشـرتط هــذه الشـروط يف كــل  )٩

اويقولون: س زيارة،   !ننفذها.فإذا أتينا مل ينفذوا شيئً
واملؤمنـون علـى شـروطهم،ومن صــفات املـؤمنني الوفـاء بالعهــد. ومـن كـان علــى  )١٠

 الصفات كيف نصدقه فيما يقول يف األسرى وحاهلم؟ نقيض هذه
 :وهذا هو الوالد الشيخ #ناصر_الفهد ملن ال يعرفه )١١

SccuGtk٩٦http://t.co/x 
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  : سير_أعالم_السجناء / #ناصر_الفهد#

 جاء يف رسالة لبعض طلبة العلم إّيل: (والدك جهبذ قلّ يف زماننا مثله؛ فهـو شـيخ يف )١
 العقيدة والتوحيد، باحث متوسع يف العقائد واملذاهب والتيارات الفلسفية فقيه أصويل

ال جيـــارى يف التـــاريخ  متحـــرر حمـــدث ناقـــد لألســـانيد واملتـــون احلديثيـــة، مـــؤرخ موســـوعة
اإلســالمي أو العــريب، يســوق لـك الوقــائع بتوارخيهــا وأبــرز أحــداثها بــال تكلــف،  سـواء

 ....)يتذوق الشعر ويقرضه، ذكي يتوقد ذكاء حنوي أديب
صـنف الوالـد رسـالة يف حكـم اخلـط احملـاذي للحجـر األسـود، وقرأهـا العالمـة بكـر أبــو  )٢

 .رمحه اهللا زيد
ا كــان مريًضــا ال يســتقبل أحــًدا إذ ذاك، فأرســل يطلــب لقــاءه، علــى )٣  أن الشــيخ بكــرً

 .فزاره
وكان الوالد إذ ذاك حيقق كتاب (نقض التأسيس) لشيخ اإلسالم، فسأله الشيخ بكر   )٤

 .جيعله ضمن مشروعه أن
ا منه بتصنيف الوالد  )٥ ً  .يف طباعة كتب شيخ اإلسالم، ويقرظ له الشيخ بكر؛ إعجاب
  :نت بـــالتحقيق ريـــاح الـــزمولكنـــه ُأِســـر، وعصـــف وقـــد أجنـــز الوالـــد أكثـــر الكتـــاب،  )٦

 
مل يكــــن الوالـــــد حريًصـــــا علــــى تقـــــريظ كتبـــــه، ومل يفعــــل ذلـــــك إال يف كتـــــابني؛   -  أ

 .ومنهج املتقدمني يف التدليس التبيان،
النـــــاس كالمهـــــم، وأمـــــا  ن الغـــــرض خطـــــري، واملقـــــدمون يقبـــــلإأمـــــا التبيـــــان؛ فـــــ  - ب

 .الغرض حساس غري مطروق نفإالتدليس؛ 
 السعد معروف عند املشتغلني باحلديث، فهذا جيعـل الكتـاب والشيخ عبد اهللا  - ت

 .بالقبول أحرى
 .فكـــــان غرضـــــه مـــــن هـــــذه املقـــــدمات = النفـــــع والفائـــــدة، ال الثنـــــاء والســـــمعة  - ث

 
حــدثين بعــض مــن قــرؤوا علــى والــدي، قــال: رأيتــه مــرة وكنــت أمســع بــه، فســألته أن  )١

 .عليه،وكان ذلك قبل ضرب أمريكا أقرأ
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ه بعـــــد العصـــــر، وكـــــان يف جملســـــه لعصـــــر موعـــــًدا. فجئتـــــفرحـــــب يب، وجعـــــل يل ا  )٢
 .حىت انصرفوا ، فانتظرتضيوف

يقول: وكنت أظن األمر كما اعتدت عند من قرأت علـيهم مـن الشـيوخ؛ يعيـد مـا  )٣
 .بعبارة ثانية قرأته

وجييب عن االستشكاالت وحنو ذلك. يقول: فلما تقـدمت بـني يديـه سـألين:ماذا  )٤
 .ريسيستقرأ؟قلت:نقض الدارمي على امل

يقول: فشرعت أقرأ، فلما بدأ احلديث فغرت فمي! وانصب انصباب السيل، فلم  )٥
ا أستطع ً  .جماراته كتابةً واستيعاب

 فقلت يف نفسي: ال ينفع هنا إال املسجل.   )٦
وكــان مجــع مــن طــالب العلــم يتحــرون الصــالة عنــده؛ ليقــرؤوا عليــه يف طريقــه إىل   )٧

 .املنزل
 الطالب إال اجلاد منهم، ويقول: كثري يأتون وبعد غزوة سبتمرب أصبح ال يستقبل )٨

 ...للحديث؛أرأيت فالنًا ما فعل
وال يأتون للعلم. فجعل لذلك جملًسا يـومي السـبت والثالثـاء، يـديرون الكـالم يف   )٩

 .حادث األخبار والواقع على
ـــة العلـــم يقـــرأ بلـــوغ املـــرام علـــى والـــدي يف طريقـــه إىل صـــالة   )١٠ وكـــان بعـــض طلب

ق على كل حديث الوالد العصر، فكان  .يعّل
فيبــدأ بأســانيد احلــديث، ويــتكلم يف الرجــال، ويتحــدث عــن منــاهج احملــدثني   )١١

 .أقواهلم يف الرواة الذين يورد
كـل هـذا وهـو ميشـي إىل املسـجد. وكـان أحـد املشـايخ (والـدي يف سـن ولـده)  )١٢

 !منت الورقات يف درس خاص يقرأ على أيب
ذا   )١٣ ـا لعلمـهوأظن الوالد يغضب إذا علم بتحديثي   اخلرب، ولكـن أقولـه؛ إثباتً

 .وفضله
  :ت عليهأومن الكتب اليت قر   )١٤

  . األصول الثالثة*
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 . كتاب التوحيد*

 . كشف الشبهات*

  .التدمرية*

 .السفارينية*

  .رسائل أئمة الدعوة*                    

  .الدرر البهية للشوكاين                    * 

  ) .املربع مع حاشيته (كتاب البيوعالروض                     * 

  .   منار السبيل*                    

  ) .من الفتاوى ١٠نقض املنطق (من اجلزء *                    

  . الرد على املنطقيني*                    

 .من الفتاوى ٢٨اجلزء *                    

  .رفع املالم                    *

  .إرشاد الفحول للشوكاين*                    

  ت.ذيب املوافقا*                    

 .حجة اهللا البالغة للدهلوي*                    

  .اإلنصاف للدهلوي *

 .قواعد ابن رجب* 
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 .سنن الرتمذي *

 .سنن أيب داود *

ذا...وغريها غ منه     .هذا ما حضرين، واحلديث طويل متشعب، أتبّل

 . رب العاملنيواحلمد هللا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــرملحقـــــــات الشيـــــــخ عبد الكريـــــم الخضــ
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    أ.د/عبد الكرمي بن يوسف بن عبد الكرمي اخلضر. م:ـــــــــــــــاالس

  .هـ.بريدة ١٣٨٤سنة الميالد:

ة املتوســــطة درس املرحلــــ تلقـــى تعليمــــه االبتـــدائي األويل يف الريــــاض مث انتقـــل إىل بريــــدة وفيهـــا 
  . والثانوية يف املعهد العلمي يف بريدة

  هـ .١٤٠٧خترج من كلية الشريعة بالقصيم عام  

هــ ١٤١٠عـام   وحصل على املاجستري يف الفقه املقـارن مـن املعهـد العـايل للقضـاء يف الريـاض 
وكــان عنـــوان أطروحتـــه يف املاجســتري(مفردات الشـــافعي يف الزكـــاة) .وحصــل علـــى الـــدكتوراه يف  

هـ وكان عنوان أطروحة الدكتوراه (األحكام الفقهية ١٥/١١/١٤١٥كلية الشريعة بالرياض يف 
  املتعلقة باملكان يف غري العبادات) .

  ه:ــــــــمشايخ 

تتلمذ على جمموعة كبرية من العلماء واملشايخ ومنهم : الشـيخ :عبـد العزيـز بـن بـاز يرمحـه اهللا  
و الشـــيخ الـــدكتور صـــاحل بـــن فـــوزان الفـــوزان حفظـــه اهللا، والشـــيخ حممـــد بـــن عثيمـــني يرمحـــه اهللا 

  عبد  هللا والشيخ وفضيلة الشيخ عبد اهللا بن غديان حفظه ا

  .هـ ١٤١١عني حماضراً بكلية املعلمني يف الرس عام  -

تــوىل فيهــا رئاســة قســم  هـــ يف كليــة املعلمــني بــالرس٢٨/١٢/١٤١٥عــني أســتاذ مســاعد يف  -
  الدراسات القرآنية.

  صبح عضواً يف جملس كلية املعلمني يف حمافظة الرس.كما أ- 

  كما توىل رئاسة قسم النشاط يف كلية املعلمني.- 

وفيهـا تـوىل اإلشـراف  هـ فرع القصيم ،١٤١٨مث انقل إىل العمل يف جامعة امللك سعود عام- 
 قســــم اإلعــــداد العــــام يف كليــــة االقتصــــاد واإلدارة.كمــــا تــــوىل رئاســــة وحــــدة التوجيــــه     علــــى 

  واإلرشاد يف الكلية .

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


٢٦١ 
 

 
٢٦١ 

توىل رئاسـة جلنـة اإلعـداد والتحضـري للقـاء عمـداء كليـات االقتصـاد واإلدارة يف دول جملـس  - 
  التعاون اخلليجي والذي عقد يف رحاب كلية االقتصاد واإلدارة يف القصيم .

  فرع القصيم .-أشرف على كثري من األنشطة الطالبية يف جامعة امللك سعود - 

ته إىل درجة أستاذ مشارك يف قسم الثقافة اإلسالمية يف كلية الرتبيـة بالريـاض عـام متت ترقي - 
  هـ .١٤٢١

يف قســم الفقــه يف كليــة الشــريعة يف جامعــة   يف الفقــه املقــارن  ترقيتــه إىل درجــة أســتاذ متــت - 
  هـ .١٤٢٥القصيم عام 

   -له عدة مشاركات اجتماعية وعلميه ومنها :

  املشاركات االجتماعية :

كربنــــــــــامج حـــــــــــديث    املشــــــــــاركة يف بعــــــــــض الــــــــــربامج التلفزيونيــــــــــة املســــــــــجلة واملباشــــــــــرة  -١
  وبرنامج ساحة احلوارات الشرعية وغريها من الربامج بصفة مستمرة .  الصباح

ـــالت حـــول كثــري مـــن احملـــاور املهمـــة    -٢ املشــاركة يف كتابـــة بعـــض املقــاالت يف الصـــحف وا
لتفسـريية علـى نظـام املرافعـات الشـرعية ونظـام احملامـاة أهم املالحظات علـى اللـوائح ا كمحور:

.  

  وحمور: أهم الطرق الرتبوية لرتبية النشء وإبعادهم عن أصدقاء السوء .

وحمور: األساليب العملية إلبعاد األبنـاء عـن أصـحاب التوجهـات الفكريـة املنحرفـة املشـاركة يف 
  عقودة يف مدينة الرياض.بعض الندوات العلمية كندوة ضوابط التيسري يف احلج امل

املشــــــــاركة يف اإلعــــــــداد للقــــــــاء بعــــــــض طــــــــالب وطالبــــــــات اجلامعــــــــة يف احلــــــــوار الــــــــوطين   -٣
  الشباب..   حول

املشـاركة يف إلقــاء جمموعـة مــن الـدروس العلميــة يف املسـاجد منهــا شـرح كتــاب العمــدة يف   -٤
  الفقه وشرح كتاب منهاج السالكني وغريها من الكتب
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دد كبــري مــن احملاضــرات يف مــدارس التعلــيم العــام ركــز فيهــا علــى اجلوانــب قــام بإلقــاء عــ    -٥
  والتحذير من االنزالق خلف أصحاب األفكار املنحرفة والدخيلة . الرتبوية

  -املشاركات العلمية واملؤمترات :

قام بتحكيم كثري من البحوث العلمية وحبوث الرتقيـات األكادمييـة ، و مناقشـة الرسـائل    -١
  كاملاجستري والدكتوراه .  العلمية

  -املشاركة يف بعض املؤمترات والندوات العلمية ومنها :  -٢

ــــــة املقامــــــة يف مكــــــة املكرمــــــة مــــــن  ــــــدعوة والتنمي ــــــة الوقــــــف وأثــــــره يف ال -٢٢أ) نــــــدوات مكان
ــاالت احلديثــة للوقــف وأثرهــا يف ٢٣/٨/١٤٢٠ هـــ. وقــد شــارك ببحــث حمكــم فيهــا بعنــوان (ا

  )دعم االقتصاد والتنمية 

ب) نـــدوة األنظمـــة العدليـــة واملقامـــة يف مدينـــة بريـــدة .وقـــد شـــارك فيهـــا ببحـــث حمكـــم بعنـــوان 
  )-نظام املرافعات الشرعية منوذجاً -(أحكام احلضور والغياب يف األنظمة العدلية

  ج) املشاركة يف مجيع املناسبات العلمية اليت تقام يف رحاب اجلامعة .    

ـــ      يت تقيمهـــا بعـــض اجلهـــات األمنيـــة كمعـــارض التوعيـــة بأضـــرار د) املشـــاركة يف النـــدوات ال
وألقـــى فيهـــا بعـــض احملاضـــرات والكلمـــات   والتـــدخني واملشـــاركة بالنـــدوات املروريـــة  املخـــدرات

  هذه اجلهات . .مبشاركة بعض املسئولني يف 

 هـــ) املشــاركة يف النــدوات واللقــاءات الــيت تقيمهــا بعــض اجلهــات احلكوميــة كــوزارة الشــئون    
  اإلسالمية ووزارة العدل ووزارة الشئون االجتماعية.

و) املشــاركة يف نــدوة التحكــيم واحملامــاة املقامــة يف مدينــة بريــدة وحتــت إشــراف وتنظــيم الغرفــة  
  والصناعية بالقصيم. التجارية 

  ز) عضوية اجلمعية الفقهية السعودية يف الرياض.    

  -إسهاماته يف البحث والتأليف :
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   -مات يف البحث والتأليف ومنها :له عدة إسها

  حبث بعنوان: مفردات الشافعي يف الزكاة .رسالة املاجستري .   -١

  حبث بعنوان :األحكام الفقهية املتعلقة باملكان يف غري العبادات.رسالة الدكتوراه.   -٢

االت احلديثة للوقف وأثرها يف دعم االقتصاد والتنمية .مطبوع .  -٣   حبث بعنوان: ا

  حبث بعنوان: مسائل الطهارة الفقهية يف البالد غري اإلسالمية. حمكم ومنشور .  -٤

  حبث بعنوان: أحكام املغرتبني الفقهية يف الصالة. حمكم ومنشور .  -٥

  حبث بعنوان: حكم االنتفاع بالرهن بدون عوض. مطبوع .  -٦

اجلمعة والعيـدين واجلنـائز.حمكم حبث بعنوان: املسائل الفقهية املتعلقة باملغرتبني يف صالة   -٧
  ومنشور.

  حبث بعنوان: أحكام وآداب دخول البيوت. حمكم ومنشور.   -٨

  حمكم ومنشور .  يف الصيام والزكاة.  حبث بعنوان: فقه املغرتبني  -٩

  مطبوع .  أحكام الرؤية عند اخلطبة.  -١٠

  حمكم ومنشور . .حبث بعنوان: أثر جنون اجلاين يف سقوط القصاص ودرء احلدود  -١١

  حمكم ومنشور . حبث بعنوان :حكم التسمية عند الوضوء.  -١٢

حبث بعنوان :شرح باب السلم من كتاب العمـدة .وتطبيقاتـه املعاصـرة .حمكـم ومنشـور   -١٣
.  

حبــث بعنــوان :شــرح بــاب القــرض والــرهن مــن كتــاب العمــدة .وصــوره املعاصــرة .حمكــم   -١٤
  ومنشور 

  اختالف الفقهاء . حبث بعنوان :أسباب -١٥
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ين عليه يف سقوط القصاص عن اجلاين. حمكم ومنشور .  -١٦   حبث بعنوان :أثر عفو ا

نظـــام املرافعـــات الشـــرعية -حبـــث بعنوان:أحكـــام احلضـــور والغيـــاب يف األنظمـــة العدليـــة  -١٧
  -منوذجاً 

  حبث بعنوان:األحكام الفقهية للمغرتبني يف النكاح.  -١٨

   

ة أســــتاذ يف الفقــــه املقــــارن يف قســــم الفقــــه يف كليــــة الشــــريعة يف جامعــــة وال يــــزال يشــــغل درجــــ 
  القصيم كما أنه عضو يف كثري من اللجان يف جامعة القصيم ومنها :.

  مستشار اجلامعة يف الدراسات العليا للعلوم اإلنسانية يف جامعة القصيم . -١

  عضو جملس البحث العلمي يف جامعة القصيم -٢

  الشريعة يف كلية الشريعة يف جامعة القصيمرئيس مركز حبوث  -٣

  عضو جملس الدراسات العليا يف جامعة القصيم -٤

  عضو اللجنة الدائمة لربامج الدراسات العليا يف جامعة القصيم. -٥

  عضو اللجنة الدائمة إلحالل املوظفني السعوديني يف اجلامعة.  -٦

لـدكتوراه وحبـوث الرتقيـة يف جامعـات كما قام مبناقشة وفحص جمموعة مـن رسـائل املاجسـتري وا
خمتلفة كجامعة امللك سـعود وجامعـة أم القـرى وجامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود، وجامعـة امللـك 

  فيصل. 

  تلقى عدة دورات يف التنمية البشرية وتطوير الذات ومن أمهها : -

  دبلوم الربجمة اللغوية العصبية . -١

  العصبية. دورة ممارس معتمد يف الربجمة اللغوية -٢

  دورة ممارس مرخص يف الربجمة اللغوية العصبية. -٣
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  دورة ممارس مرخص يف التنومي اإلحيائي. -٤

  دورة جدد حياتك. -٥

  دورة تنمية الثقة بالنفس. -٦

  ألقى عدة دورات وحماضرات يف القانون العام واخلاص.

  ظام املرافعات الشرعية كما ألقي عدة دورات يف كيفية صياغة العقود يف الشريعة والقانون ون

وطالبـــات كليـــة االقتصـــاد واإلدارة يف   كمـــا درس القـــانون وفقـــه املعـــامالت التجاريـــة لطـــالب
  جامعة امللك سعود أكثر من اثين عشر فصالً دراسيًا .

  كما درس فقه املعامالت املالية يف كلية املعلمني وكلية االقتصاد واإلدارة وكلية الشريعة . 

  اجلنائي لطلبة كلية الشريعة يف جامعة القصيم .كما درس الفقه 

مــارس االستشــارات الشــرعية والقانونيــة والتحكــيم يف كثــري مــن القضــايا، وترافــع أمــام جهــات  
وغـريهم   ...وديوان املظـامل (احملكمـة اإلداريـة).  قضائية شرعية متعددة من حماكم عامة وجزئية

  كثري.

هــ بسـبب جرأتـه ٤/١٢/١٤٣٢يف جامعـة القصـيم يف  مت إبعاده عن التدريس يف كلية الشـريعة
ــــب بالعــــدل والشــــورى يف احلكــــم  وأرائــــه السياســــية املتوافقــــة مــــع األصــــول الشــــرعية والــــيت تطال

ــــا هــــي املخاطبــــة شــــ  مــــة وقوامتهـــالشـــرعي واملنبثقــــة مــــن مبــــدأ ســــلطة األا رعا بالتكــــاليف لكو
  فاظ عليها.ولة أمام اهللا عن تطبيق الشريعة واحلئالشرعية. وهي املس

 مـــةمن أعضـــاء حـــزب األهــــ بســـبب إدراج امســـه ضـــ١٤٣١مت منعـــه مـــن الســـفر أيضـــا يف عـــام 
  .اإلسالمي

ه وتـــوىل ١٤٣٠شـــارك يف تأســـيس مجعيـــة احلقـــوق املدنيـــة والسياســـية (حســـم) يف أواخـــر عـــام 
  .هـ ١٤٣٣رئاستها عام 
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طبيــق شــروط شــارك يف صــياغة وتوقيــع كثــري مــن بيانــات وخطابــات دعــاة العــدل و الشــورى وت
  .البيعة الشرعية

 له عدة حبوث ومقاالت يف الفقه السياسي اإلسالمي سننشرها يف هذه املدونة بإذن اهللا .

***********  

عبــد الكــرمي اخلضــر أســـتاذ الفقــه املقــارن يف كليــة الشـــريعة يف جامعــة القصــيم وأحــد األعضـــاء 
 ٢٤سم). اعتقل بأمر قضـائي يف املؤسسني جلمعية احلقوق املدنية والسياسية يف السعودية (ح

يونيـو  ٢٤بعد أن اعرتض على منع النساء من حضور حماكمته. حكم عليه يف  ٢٠١٣أبريل 
  بالسجن مثان سنوات واملنع من السفر عشر سنوات تليها.

 ٢٠٠٨ترأس اخلضر فريق الدفاع عـن عبـد اهللا احلامـد وأخيـه عيسـى احلامـد عنـدما ُسـجنا يف  
] مث شارك عضـوا مؤسسـا جلمعيـة احلقـوق املدنيـة والسياسـية ١لتظاهر،[بتهمة التحريض على ا

] كتـب د. عبـد الكـرمي ٣.[٢٠١٢] مث توىل رئاسـتها عـام ٢،[٢٠٠٩يف السعودية يف أكتوبر 
ــــدة خلصــــت إىل أن املظــــاهرات الســــلمية جــــائزة وكــــذلك إضــــراب  ــــا شــــرعية عدي اخلضــــر أحباث

  ي.السجناء عن الطعام، وهو ما خيالف الرأي الرمس

موعــدا ألوىل جلســات حماكمــة عبــد الكــرمي اخلضــر يف احملكمــة اجلزائيــة  ٢٠١٣فربايــر  ٤ُحــّدد 
] ٤يف بريدة أمام القاضي إبراهيم احلسين، لكن القاضي تغيب عن احلضـور فأجلـت اجللسـة.[

ـب عنهـا لظـروف والـده الصـحية  ٢٠١٣فرباير  ١١يف  ّ عقدت اجللسـة األوىل لكـن اخلضـر تغي
امـات باملشـاركة يف تأسـيس مجعيـة فحضر موكلـه نيا بـة عنـه وتسـلم الئحـة االدعـاء وتضـمت ا

ـام النظـام احلـاكم بأنـه نظـام بوليسـي.[  ٢١] يف ٦][٥دون ترخيص، وتأليـب الـرأي العـام، وا
فرباير عقدت اجللسة الثانيـة فحضـرها اخلضـر وقـدم ردا يطلـب تنحـي القاضـي بسـبب خـالف 

  ]٧شخصي سابق بينهما.[

ل عقــدت اجللســة الثالثــة وأعلــن القاضــي رفضــه التنحــي عــن القضــية لعــدم وجــود إبريــ ١٠يف  
إبريــل عقــدت اجللســة  ٢٤] يف ٨مــربر وجيــه لــذلك؛ ومل حيضــر أي صــحفي رمســي للجلســة.[

ومـــنهن -الرابعــة وحضـــرها عشـــرات مـــن الرجـــال والنســـاء لكــن القاضـــي رفـــض حضـــور النســـاء 
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". رفض اخلضر حضور اجللسة فأمر القاضـي مستشهدا باآلية "وقرن يف بيوتكن -زوجة املتهم
] انتقدت منظمة العفو الدولية قـرار اإليقـاف وطالبـت بـإطالق سـراحه ٩بإيقافه أربعة أشهر.[

  ]٦فورا ودون شروط وبإسقاط التهم عنه.[

يونيــو موعــًدا للنطــق بــاحلكم، وقــرر فيــه إدانــة  ٢٤أعلــن القاضــي إبــراهيم احلســين يــوم االثنــني  
تهم الـيت نسـبها االدعـاء العـام إليـه وحكـم عليـه بالسـجن ثـالث سـنوات نافـذة اخلضر جبميع ال

ــا  ر أيـا مـن الـتهم الـيت أديـن  وبالسـجن مخـس سـنوات مـع وقـف التنفيـذ علـى أن تطبــق إذا كـرّ
  وباملنع من السفر عشر سنوات تلي السجن.

ا لقائمـة الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان احلكم واعتربه "حك أدانت ا واستمرارً ا جائرً مً
  حكام الصادرة حبق املشاركني يف تأسيس مجعية حسم".[األ

http://www.anhri.net/?p=٧٩٢٠٩  

  ٢٠١٣يونيو  ٢٩القاهرة يف 
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بيــة ملعلومــات حقــوق اإلنســان، اليــوم، احلكــم الصــادر مــن حمكمــة ســعودية أدانــت الشــبكة العر 
خـــالل األســـبوع املاضـــي حبـــق الناشـــط احلقـــوقي الـــدكتور عبـــد الكـــرمي اخلضـــر بالســـجن مثانيـــة 

امه بإشاعة الفوضى واإلخالل باألمن والطمأنينة العامة.   سنوات علي خلفية ا

ـــا يقضـــي  ٢٠١٣يونيـــو  ٢٤ثنـــني االاجلزائيـــة بربيـــدة قـــد أصـــدرت يـــوم وكانـــت احملكمـــة  حكمً
أســتاذ الفقــه املقــارن بكليــة الشــريعة جامعــة القصــيم، ” عبــد الكــرمي اخلضــر“بســجن الــدكتور 

والرئيس السابق جلمعية حسم، بالسجن ملدة مثان سـنوات بتهمـة عصـيان احلـاكم، والتحـريض 
ــــة،  علــــى الفوضــــى مــــن خــــالل الــــدعوة ملظــــاهرات، وتقــــدمي معلومــــات كاذبــــة جلماعــــات أجنبي

واملشاركة يف تأسيس منظمة غري مرخصـة (مجعيـة حسـم)، علـي أن يكـون منهـا ثـالث سـنوات 
  مع النفاذ، ومخس سنوات مع إيقاف التنفيذ، ومنعه من السفر ملدة عشر سنوات.

امـات السـابقة يف ينـاير ” عبد الكرمي اخلضر“وكان  الذي قد بدأت حماكمته علـي خلفيـة اال
ا بسجنه ملدة أربعة أشهر بعد تعنت القاضـي ، قد صدر حبقه ٢٠١٣ خالل شهر إبريل حكمً

معه يف أحد اجللسات ورفضـه حضـور املتضـامنني معـه، ممـا دفـع اخلضـر لـرفض حضـور اجللسـة 
  متسًكا حبقه يف أن تكون اجللسة علنية.

ـــا إن احلكــم الصــادر حبـــق الــدكتور عبــد الكـــرمي اخلضــر، يعــد حك“وقالــت الشــبكة العربيـــة:  مً
ا لقائمة األجائرً  حكام الصادرة حبق املشاركني يف تأسيس مجعيـة حسـم، والـيت طالـت ا واستمرارً

العديد من بينهم الدكتور حممد فهد القحطاين، والدكتور أبو بـالل عبـد اهللا احلامـد، وسـليمان 
ــم يف الســجون ومــن أبــرز  الرشــودي، فضــًال عــن اســتمرار الســلطات يف مالحقــة غــريهم للــزج 

ي ذلك التحقيق مع الرئيس احلايل جلمعية حسم احملامي والناشط احلقـوقي وليـد أبـو األمثلة عل
  ”.اخلري بتهمة املشاركة يف تأسيس منظمة غري مرخصة

النظـــام الســـعودي ميثـــل عقبـــة يف وجـــه أي حتـــول دميقراطـــي يف  وأوضـــحت الشـــبكة العربيـــة إن 
ري أو حريــة التنظــيم إال وتقــوم أراضــيه، ومــا مــن حتــرك جــاد يهــدف ملمارســة احلــق يف حريــة التعبــ

ــا األمنيــة كمــا شــاهدنا مــا حــدث يف اآلونــة  الســلطات مبالحقتــه قضــائيًا أو مــن خــالل أجهز
ـــدف ضـــرب مســـاعيهم إلنشـــاء  األخـــرية مـــن ضـــربة أمنيـــة شـــديدة لنشـــطاء حقـــوق اإلنســـان 
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ــــتم كشــــف مــــا ترتكبــــه الســــلطات قوقيــــة مســــتقلة ومــــنعهم مــــن العمــــل حــــىت منظمــــات ح ال ي
دافع عــن حقــوق اإلنســان دية مــن انتهاكــات يف حــق مواطنيهــا، وكــان أخرهــا ســجن املــالســعو 

  ”.، ومالحقة األعضاء املؤسسني جلمعية االحتاد حلقوق اإلنسانخملف الشمري

وطالبــت الشــبكة العربيــة بــاإلفراج الفــوري عــن الــدكتور عبــد الكــرمي اخلضــر، وضــمان ســالمته 
ا ً   .وعدم مالحقته قانوني

عبد الكرمي بن يوسف بن عبد الكرمي بـن حممـد بـن فهـد اخلضـر املولـود يف اليـوم ويعد ثامر بن 
هــــ، منـــوذج للشـــاب اإلصـــالحي يف اململكـــة، حيـــث بـــدأ ١٤١١الثـــاين مـــن شـــهر شـــعبان عـــام

هــ وبـدأ بتوعيـة ١٤٢٨مشواره يف املطالبة باإلصالح السلمي وهو يف الصف الثاين ثانوي عام 
لســـلمية باإلصـــالح واملطالبــة حبقـــوقهم وحقــوق أفـــراد أســـرهم الشــباب وإرشـــادهم إىل املطالبــة ا

بـــديال عـــن التطـــرف والعنـــف وبـــدأ بإرشـــاد اســـر املعتقلـــني وأبنـــائهم بـــأن يطـــالبون حبقـــوقهم وال 
يصــمتون عــن ذلــك ألنــه حـــق مــن حقــوقهم وواصــل الســـعي إلرشــاد الشــباب وأســر املعتقلـــني 

شــــــارك مــــــع جمموعــــــة مـــــــن  النتهــــــاج األســــــلوب الســــــلمي يف مطــــــالبتهم يف حقــــــوقهم .كمــــــا
 .اإلصــالحيني يف التوقيــع علــى عــدة خطابــات أرســلت إىل مقــام خــادم احلــرمني يف هــذا الشــأن

 
ألـف سـعودي يقبعـون يف السـجون واملعـتقالت  ٣٠وحبسب إحصائيات غـري رمسيـة فـإن هنـاك 

 .بال حماكمة

الـذين يشـغلون  وعادة ما يلجـأ النظـام السـعودي إىل اعتقـال أبنـاء النشـطاء السياسـيني السـيما
سـعد بـن “مناصب رمسية كخطوة ضغط عليهم للتخلي عن نشاطهم احلقوقي، ويعـد الـدكتور 

  ”مبارك”و” سعيد“خري مثال على هذا، حيث مت اعتقال جناله ” زعري

***********  

عبد الكرمي اخلضر ناشط حقوقي سـعودي ومـدافع عـن حقـوق اإلنسـان، يشـغل وظيفـة أسـتاذ 
ة الشـــريعة يف جامعــة القصــيم وأحــد األعضـــاء املؤسســني جلمعيــة احلقـــوق الفقــه املقــارن يف كليــ

املدنيـــة والسياســـية يف الســـعودية (حســـم) ، وتـــرأس اخلضـــر فريـــق الـــدفاع عـــن عبـــد اهللا احلامـــد 
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بتهمــة التحــريض علــى التظــاهر، وتــويل رئاســة  ٢٠٠٨وأخيــه عيســى احلامــد عنــدما ُســجنا يف 
قــــوقي وانضــــمامه جلمعيـــة حســــم، مت مالحقتــــه ، وبســــبب نشـــاطه احل٢٠١٢اجلمعيـــة يف عــــام 

ـــا حيـــث ُحـــّدد  ً موعـــدا ألوىل جلســـات حماكمتـــه يف احملكمـــة اجلزائيـــة يف  ٢٠١٣فربايـــر  ٤قانوني
 ١١بريدة أمام القاضي إبراهيم احلسين، لكن القاضي تغيب عن احلضـور فأجلـت اجللسـة إىل 

ــب عنهــا لظــروف والــده الصــحية، و وح ٢٠١٣فربايــر  ّ ضــر حماميــه نيابــة عنــه لكــن اخلضــر تغي
امـات باملشــاركة يف تأسـيس مجعيــة دون تـرخيص، وتأليــب  وتسـلم الئحــة االدعـاء وتضــمنت ا

ام النظام احلاكم بأنه نظـام بوليسـي، ويف يف  فربايـر عقـدت اجللسـة الثانيـة  ٢١الرأي العام، وا
وحضـــرها اخلضـــر وقـــدم ردا يطلـــب تنحـــي القاضـــي بســـبب خـــالف شخصـــي ســـابق بينهمـــا، 

ــــــــالرفض، ويف وق ــــــــب ب ــــــــل الطل ــــــــل   ٢٥وب ــــــــد اهللا ”برئاســــــــة القاضــــــــي ٢٠١٣إبري ــــــــراهيم عب إب
ا بسجن الدكتور   ”احلسين أستاذ الفقه املقارن ” عبد الكرمي يوسف اخلضر“قد أصدرت قرارً

جبامعــة القصـــيم وأحـــد األعضـــاء املؤسســـني جلمعيــة احلقـــوق املدنيـــة والسياســـية (حســـم)، ملـــدة 
بدايـة جلسـة احملاكمـة دون حضـور املتضـامنني معـه، وبعـد ” اخلضـر“أربعة شـهور، بعـد رفـض 

اجللسـة، أرسـل أحـد حـراس ” اخلضـر“فرتة مـن تعنـت القاضـي ورفضـه حضـور املتضـامنني مـع 
واصــطحابه لغرفــة ” للخضــر“وقــام احلــارس مبصــادرة البطاقــة الشخصــية ”، للخضــر“احملكمــة 

” احلســـين“أن القاضــي ” اخلضــر“انتظــار الســجناء، وبعــد فــرتة مــن الوقــت أكتشــف حمــامي 
ا بســجن  ملــدة أربعــة شــهور دون ذكــر األســباب، علــي الــرغم مــن عــدم ” اخلضــر“أصــدر قــرارً

 انتهاء جلسات حماكمته.

ـا يقضـي بسـجن الـدكتور   ٢٠١٣يونيو  ٢٤ويف  عبـد “أصدرت احملكمة اجلزائية بربيدة حكمً
، والــرئيس الســابق جلمعيــة أســتاذ الفقــه املقــارن بكليــة الشــريعة جامعــة القصــيم” الكــرمي اخلضــر

حسم، بالسجن ملدة مثان سنوات بتهمة عصيان احلاكم، والتحريض على الفوضى من خـالل 
الدعوة ملظاهرات، وتقدمي معلومات كاذبة جلماعات أجنبية، واملشاركة يف تأسيس منظمـة غـري 
مرخصــة (مجعيــة حســم)، علــي أن يكــون منهــا ثــالث ســنوات مــع النفــاذ، ومخــس ســنوات مــع 

  يقاف التنفيذ، ومنعه من السفر ملدة عشر سنوات.إ
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  ـــــــــــــفرديــد المملحقـــــــــات الشيـــــــــــخ وليــــــــــ
  

  م عليكم ورمحة اهللا وبركاته السال

شــيخ اهتمامــك ، والشــيخ وليــد خطيــٌب مفــوه لكنــه منــع مــن اخلطابــة بعـــد  شــكر اهللا لــك يــا
  ع الربــــــــــــــع ومشـــــــــــــرف علــــــــــــــى دار الرميصــــــــــــــاء.. ســــــــــــــبتمرب ، وإمـــــــــــــام جلــــــــــــــام ١١أحـــــــــــــداث 

  
ا مــن الــرباك يف تواضــعه وبســاطته  ٢١الزم الــرباك  ً عامــًا حــىت فرقهمــا األســر، وقــد اكتســب كثــري

  ورقتــه وأيضــًا اكتســب منــه الشــدة يف أمـــر التصــوير ولــذلك كــان يــرفض الظهــور يف التلفـــاز ..
  

ــا يكــره الــربوز والظهــور، ال ً رة املــديح ، ومــن أبــرز صــفاته حيــب كثــ وقــد عــرف بكونــه رجــًال خفي
ا إال وأنكــره أيــًا كــان احل رون ! ضــااألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر فمــا نــزل مكانــًا فيــه منكــرً

وهـــو حفظـــه اهللا ورعـــًا يكـــره الـــدخول يف متاهـــات تصـــنيف النـــاس وتكفـــريهم بـــال حجـــة مـــن 
م ، وقـد اك تسـب ذلـك مــن  الكتـاب والسـنة، وعـرف أيضـًا حبسـن التعامـل مـع الشـباب وقيـاد

.   كونه مشرفًا للمكتبات واحللق قدميًا

وقـد فـتح اهللا عليـه يف الســجن فتحـًا عظيمـًا يف احلـديث فحفــظ الصـحيحني والسـنن واملســانيد 
  الســـــــجن واحلريـــــــة الخـــــــرتت الســـــــجن !ويقــــــول دائمـــــــًا : لـــــــو عـــــــاد يب الـــــــزمن فخـــــــريت بـــــــني 

  
-http://www.ddحــــــــــــــــزب اهللا والـــــــــــــــــرمحن أم حــــــــــــــــزب الطـــــــــــــــــاغوت والشـــــــــــــــــيطان *

sunnah.net/forum/showthread.php?t=٥٤٤٣٩  

ـــم آنـــذاك ٢٠٠٦وقــد كتـــب هـــذا املقــال عـــام      ومســـاهم حــزب الشـــيطان رغـــم اغــرتار النـــاس 
الرمحن الـرباك عنـدما تعـدى عليـه اجلربـوع وكتـب مقـاالً يسـيء  وقد ذاد عن شيخه العالمة عبد

  إليه ..
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مــــــــــــــــــــوع علــــــــــــــــــــى عبــــــــــــــــــــد*  العزيــــــــــــــــــــز اجلربــــــــــــــــــــوع فكتــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــرد ا
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?٢٠٠٨٣٨  

موع-الرد-   )-املديفر-علي-بن-وليد-للشيخ-(-اجلربوع-العزيز عبد-على-ا

  وكتب أيضًا تعقيبًا على ندوة النجيمـي والصـفار "حكـم األئمـة األخيـار يف الرافضـة األشـرار"*
http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-

٣٠٠٨٥٩.html  
  
ًا مقـــاالً تأصـــيليًا عـــن بدعـــة االحتفـــال بـــرأس الســـنة عنوانـــه : تـــذكري املـــؤمن األيب وكتـــب أيضـــ*

  .بتأرخيه اهلجري

http://saaid.net/mktarat/mohram/٤٠.htm  
  
  .حتذير املسلمني من بدعة االحتفال مبولد سيد املرسلني *

http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/٤٢.htm  
  
  .يف احلجوهنا كتابه : شعار التوحيد *

http://saaid.net/book/open.php?cat=٩٩&book=٤٠٤٨  

  
ـــا يف الســـجن بعنـــوان : عشـــر فوائـــد عظـــام مـــن مدرســـة يوســـف عليـــه * ً وقـــد ألـــف الشـــيخ كتاب

لكـــــن الكتـــــاب مل يصـــــدر كـــــامًال بعــــد ، ووردت منـــــه مقتطفـــــات يف هـــــذا احلســـــاب ..الســــالم
@١٢٣_wwss   
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يف سـجن نسان ص االستهانه واالستخفاف حبقوق اإلخرى من قصأخالد املديفر يروي قصة 
 ١٤٣٣-٩-٢٦احلاير

 
يرويهــا خالــد وليـــد  ٩/ ٢٦ســاعة ؛ يــوم  ١٢مــا حــدث لنــا يف ســـجن احلــائر واعتصــامنا  -

 .املديفر

توجهنــا للحـائر بعــد صــالة الـرتاويح لالطمئنــان علــى وضـع والــدي الصــحي ،  ٩/ ٢٥يف يـوم  
  بعـــــــــدما وردتنـــــــــا أخبـــــــــار تفيـــــــــد دخـــــــــول الطـــــــــوارئ علـــــــــيهم بالقنابـــــــــل الغازيـــــــــة والصـــــــــوتية ،،

 ١٠:٣٠وبعـد وصـولنا لبوابـة احلـائر بـدأ األهـايل يتوافـدون يف القـدوم وكـان ذلـك قرابـة السـاعة 
،، وقدم إلينا نقيب من الشرطة العسـكرية وأقسـم أميانـا مغلظـة بـأن الطـوارئ مل تـدخل ،، وأن 

مـا زال معتصـما ،، وبعــد األخـذ والـرد والنقاشـات احلــادة رفضـنا تصـديقه بتاتـا حبكــم   ٣جنـاح 
ساعتني ونصف يئسـوا يف  تذهب حىت نزور ، وبعد حماوالت دامم املعتاد ،، وقلنا لن نكذ
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إقناعنــا .. حينهــا أتــت مجعيــة حقــوق اإلنســان ، ووعــدت اجلميــع بالزيــارة ، وأخــذت األمســاء 
 .. واألرقـــــــــام ، وقـــــــــالوا إن مل نرتـــــــــب لكـــــــــم زيـــــــــارات فـــــــــاجتمعوا غـــــــــدا مـــــــــرة أخـــــــــرى

 ..يف أحر من اجلمرحينها انصرفنا وحنن ننتظر اتصاهلم 

ومــن صــباح الغــد اتصــلت علينــا إدارة الســجن وأخربونــا بــأن لــدينا زيــارة يف الواحــدة ظهــرا وأنــه 
دخلونا مبـىن أيف الوقت احملدد ، واستقبلونا و  يسمح للزيارة بشخصني فقط ،، وفعال ذهبنا هلم

 ٤نصـف اســتدعوا عوائـل .. وبعــد انتظـار دام سـاعة و  ٧الزيـارة القـدمي لكـي نــزور حنـن ومعنـا 
كبنـا البـاص وحنـن يف عوائـل وأخـربوهم بـأن الزيـارة يف مبـىن آخـر وعلـيهم الـذهاب يف البـاص ، ر 

 .. ا مل نـــــــزرهم مـــــــن شـــــــهر ونصـــــــفنـــــــأهالينـــــــا ؛ خصوصـــــــا وأن ةيـــــــؤ أشـــــــد الشـــــــوق لر 
حتــرك البــاص متجهــا ( للمبــىن اآلخــر ) وتفاجأنــا برجوعــه ملبــىن االســتقبال وإذا بالضــابط يأتينــا 

وا ما عندكم زيارة ،صدمنا وذهلنا ؛ ولكن ال عجب فنحن نتعامـل مـع فئـة متمرسـة ويقول أنزل
  ..وحمرتفة للكذب واخليانة

نزالنــا لكــن إوحــاولوا  رفضــنا النــزول ، فهــددونا بــإغالق مكيــف البــاص وجلســنا نصــف ســاعة
ن يرجعونــــا ملــــن كـــذب علينــــا وبعــــد فـــرتة نزلنــــا ملكتــــب االســـتقبال وجلســــنا خلــــف أال إرفضـــنا 

كم مضــربني ولــن تــزورون، ؤ بنــاأنــذهب أبــدا حــىت نــزور ،فقــالوا لنــا فتــيش وأخربنــاهم بأننــا لــن الت
ســـاعات مـــن جلوســـنا ختللتهـــا دعـــوات مـــن األمهـــات أقضـــت مضـــاجع الضـــباط،أتتنا  ٣وبعــد 

اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان وممثلهم الراشد ليتفاوض معنا ،، وحني رأى إصرار األهـايل وهـم 
ب وسيصــــور أخربنــــا بأنــــه ســــيذهب إلقنــــاع املوقــــوفني بالزيــــارة وفــــك اإلضــــراأســــرة،  ١٤قرابــــة 

ن رفضوا ،، وعلـى ذلـك جـرى االتفـاق ، دخلـوا وجلسـوا أكثـر مـن إبالفيديو رفضهم يف حال 
وافقـوا علـى الزيـارة والبـاقني  ٢وكانت الساعة قرابـة الثامنـة .. أخربونـا بـأن  اساعتني ومن مث أتو 

دخلـــوا عنـــد الضــابط وقصـــوا مجيـــع املقـــاطع إال اير ، فقــالوا انتظـــروا و رفضــوا ، قلنـــا أرونـــا التصـــو 
  ..بضعة ثواين

وهـو جـالس يف  ومن مث أرونا إياهـا وكـان والـدي يتحـدث بصـوت عـايل علـى الضـابط ويزجـره،
قلنــا حلقــوق اإلنســان وش تفيــد بضــعة ثــواين .. قــالوا : تفيــدكم أنــه حــي أو ..فثوان٥زنزانــة ، 

  ...ميت
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اإلنسـان ،، وململكـة اإلنسـانية .. كـان مـن ضـمن املقـاطع هـو ألمحـد احلصـان واعجيب حلقـوق 
الـداه أو أحـدا مـن أهلــه ســنة لـه اآلن عشـر سـنوات ،، ومل يــزره و  ١٥مسـجون منـذ كـان عمـره 

 .. إال وجهه فقط دون جسمه اومل يصورو . تسنوا ٤من 

بــاء وبكــاء ء اآلعــرض املقــاطع مبكيــا ، بــني دعــاوهــذا يثبــت وجــود اإلصــابات ،. كــان وقــت 
 .. األمهات ، ولكن ال حياة ملن تنادي

ـــا بـــأن ءولكـــن تفا ـــا للمـــرة اخلانونـــا علـــى أهئســـيزورون ومـــن مث يطم ٢لن ـــا .، وتفاجأن مســـني لين
  !!!!!ثنني رفضوا الزيارة وغريوا من قرارهم بقدوم الضابط خيربنا بأن اال

ني ؛ مـــنهم الرجـــل الكبـــري واملـــرأة حينهـــا انصـــرفنا قـــافلني ، وعنـــد البوابـــة وجـــدنا األهـــايل جمتمعـــ
أهـاليهم واالطمئنـان علـيهم  ةيـؤ كان مطلـبهم الوحيـد ر ..وز ، واألطفال ، وكان معنا امرأةالعج

م ســيعتقلوننا بعــد  دقـائق ، وحــني جــاء الوقــت  ١٠،، وبعـد ســاعتني مــن جلوســي أخربونـا بــأ
  ..ملستعانوات واهللا اارأيتهم بأم عيين يضربون الشباب العزل والرجال باهلر 

 : هــــديف مــــن الســــرد هــــو : أن إدارة الســــجن مل تســــمح لنــــا بالزيــــارة وذلــــك ألحــــد ســــببني
طــرية ، وال ترغــب إدارة الســجن يف خدامهــة تعرضــوا للضــرب واإلصــابات أن األجنحــة امل -١

 ..انتشار األخبار

أن الشـــباب مضـــربني فعـــال عـــن الزيـــارة وذلـــك لتحقيـــق مطلـــبهم ، وهـــو نقلهـــم لغـــرف  -٢
  ..عياجلما

وأيــا كــان الســبب فالواجــب علــى األهــايل مراجعــة احلــاير وبقــوة ، وفــرض مطــالبهم علــى إدارة 
ـــم وحماســـبة مـــن اعتـــدى  الســـجن ، فـــإن كـــانوا مصـــابني فألجـــل أن يـــتم عالجهـــم واالعتنـــاء 
علـــيهم ،، وإن كـــانوا مضـــربني فاإلضـــراب ال يكمـــل نفعـــه ويتحقـــق املقصـــود منـــه وهـــو حتقيـــق 

هــايل الشــديد والقــوي والســريع علــى إدارة الســجن ، وحقــوق اإلنســان املطلــب إال بضــغط األ
  ما ُأخذ بالقوة ال يسرتد إال بالقوة : وقد قيل ...والداخلية وغريها

  ...... وباهللا التوفيق
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 مؤثرة ومشاهد وقائع ؛"عنه اهللا فرج" • املديفر_وليد#  أحداث جلسة حماكمة والدي الشيخ •
    احملاكمات_مسرحية#  .. 

  ••أحداث جلسة حماكمة الوالد "وليد املديفر" •• 
   

، -فرج اهللا عنه-بضعة تغريدات عن أحداث جلسة حماكمة والدي الشيخ #وليد_املديفر • 
  وما جرى فيها من انتهاكات ووقائع مؤثرة ::

   
طعــن والــدي يف اإلقـــرار الــذي اُنتــزع منـــه حتــت اإلكــراه والتعـــذيب وخمالفــة الشــرع والنظـــام،  -

  املدعي كعادته مع كل متهم: أن األصل يف اإلجراءات السالمة !! فقال
   
ويف ســؤال غريــب وتعجيــزي؛ قــال القاضــي: هــل لــديك البينــة علــى اإلكــراه؟! فأجابــه: إذا   -

وإذا كانـت احلقــوق تنتهــك  كانـت حمــاكميت بعـد مخــس سـنوات ســجن فمــاذا تسـمي ذلــك ؟!
ناء اجللسة طلبنا فـك "قيـد" والـدي كمـا يف جملس القضاء فكيف هي عند املباحث !! ففي أث

  هو صريح النظام مراراً ومل يستجيبوا !!
   
والعجيب أن القاضي طلب من جنـدي املباحـث فـك القيـد؛ فخـرج اجلنـدي مـن القاعـة ومل  -

  يعد يف استهتار صريح بالقاضي واحملكمة !!
   
سنوات"، حيـث ٥نذ "من ضمن ما قاله والدي للقاضي أن آثار القيد ال تزال على رجله م -

استعمل املباحث القيد كطريقة للضغط عليه وإكراهه كما استخدموا معهم التسهري والتوقيـف 
  والتهديد والضغط النفسي !!

   
أحضر والدي للقاضي هـذه القصاصـة، وقـال لـه أي اسـتهتار هـذا !! ففـي اإلعـالم تقولـون  -

  أمره خمالف متامًا ..أنكم تنهون احملاكمة خالل أسبوعني فقط، وأما الواقع ف
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 pic.twitter.com/xJOV٤xUjhU  
أشــهر، ومل تنتهــي بعــد !! وبــني كــل  ١٠وذلــك ألن حماكمــة والــدي "فــرج اهللا عنــه" هلــا اآلن  

  جلسة وجلسة شهرين فأكثر !!
   
فعــت اجللســة قــال والــدي للق - اضــي: واهللا ألقفــن أنــا وأنــت بــني يــدي اهللا عــز وجــل حينمــا رُ

  واملّدعي كذلك؛ وليقتصن اهللا لكل مظلوم من ظامله ..
   
بعد اجللسة طلبت منهم فك قيد والدي ليتوضأ ويصلي فرفضوا ذلك !! فتوضـأ وصـلى بنـا  -

" ويف رجليه "القيد" !! فسحقًا حلقوق اإلنسان املزعومة ..   الظهر "مكلبشًا
   
ـــه، مبتســـم مـــؤانس ممـــا خفـــ - ف األمل عـــين أن معنوياتـــه عاليـــة جـــداً، ســـعيٌد مـــع مضـــايقتهم ل

  إلخوانه، كربَّ فرحًا حني حكم باإلفراج عن أحد من معه ..
   
كان املـدعي العـام حـاداً يف ألفاظـه مسـتميتًا يف جتـرمي والـدي بـال بينـة؛ بـل إنـه طعـن صـراحة   -

مه   بالعمالة لقطر !! يف احملامي حني حاججه ووصل به احلال أن ا
   

لكم أن تتصوروا أن أحد الشباب حكم عليه بسنة واحدة فقط، بينما هو قـد أمضـى  -
عوضه عن سنوا ٨يف احلاير  ُ   !!ت شبابه اليت سلبها منه الظاملسنوات، فمن ي

  
أشــهر مــن احملاكمــة أمـر القاضــي بــاإلفراج عــن والـدي لضــعف الــتهم وذلــك يف  ٧بعـد  -

أشهر مصدر من احملكمة ومل يتم تنفيـذه بعـد !!  ٣له اآلن " !! وأمر اإلفراج ٧شهر "
  #مسرحية_احملاكمات_
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    kmdifer@  خالد بن وليد املديفر  *
م عت[حســـايب الرمســـي والوحيـــد يف تـــويرت ومـــا ســـواه فمخـــرتق] ( مـــىت اســـ بدمت النـــاس وقـــد ولـــد

م    حراراً )أأُمها

    ben_alwaled@  خالد وليد املديفر  *

رمحـة اهللا أقف مع املظلوم وأناصـره || مهـتمٌ بـأحوال أهلنـا يف #الشـام || حمتـاج لأحبُّ أن 
كم تفلحون}آ{يا أيُّها الذين    منوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعّل
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  ـرســــــــــــــــالفه
  الصفحة  المـــوضـــــــــــــوع

  رنيالترجمة األولى:فضيلة الشيخ الدكتور موسى الق
  ماغردت به عن الشيخ موسى القرني:

  ترجمة الشيخ موسى القرني:
  _صورة للشيخ.

 دراسته.لده و و م )١
 مشاخيه. )٢
 أعماله. )٣
 مؤلفاته. )٤
 اعتقاله. )٥
 لقاؤه مع األمري نايف بن عبد العزيز. )٦
 ما تعرض له الشيخ من إهانة وتعذيب يف السجن. )٧

 _صورة قصيدة خبط الشيخ مهربة من السجن.
 ملعاملة الال إنسانية.مرضه يف السجن وا )٨

 _صورة للشيخ تبني الفرق بني حاله قبل االعتقال وبعده.
 روابط مهمة للشيخ. )٩

 صفحات للشيخ وأهله وحمبيه.)١٠
  الترجمة الثانية: فضيلة الشيخ الدكتور بشر بن فهد البشر.

  _صورة للشيخ.
  ماغردت به عن الشيخ بشر البشر:

  ترجمة الشيخ بشر البشر:
 االسم. )١
 مر اإلفراج.تاريخ أ )٢

١  
٢  
٣  
٣  
٣  
٣  
٤  
٤  
٥  
٥  
٧  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٢  
١٤  
١٥  
١٥  
١٦  
١٦  
١٦  
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 املنشأ واالنطالقة. )٣
 مشاخيه. )٤
 خصاله. )٥

  الترجمة الثالثة: فضيلة الشيخ عبد العزيز الجليل.
  صورة للشيخ._

  ماغردت به عن الشيخ عبد العزيز الجليل.
  ترجمة الشيخ عبد العزيز الجليل.

 تغريدات الشيخ سلطان العمري عنه. )١
 اعتقاله. )٢
 .السوار اإللكرتوين الذي وضع يف رجل الشيخ )٣
  مقاالت ومؤلفات الشيخ. )٤

 مقاالته:  
 :مؤلفاته 

  روابط وصفحات للشيخ على النت: )٥
 .مكتبته 
 .موقعه  
 .صفحته على  الفيس 
 .صفحته لدى صيد الفوائد 

  الترجمة الرابعة: فضيلة الشيخ عبد الكريم الحميد.
  _صورة لبيت الشيخ املتواضع.

  ما غردت به عن الشيخ.
  مقالة العرفج عن الشيخ.

   ء أهل العلم عليه.زواره وثنا
  ترجمة الشيخ عبد الكريم الحميد:

  اعتقاله أول مرة. )١

١٦  
١٦  
١٧  
٢٠  
٢١  
٢١  
٢٣  
٢٣  
٢٤  
٢٥  
٢٦  
٢٦  
٢٦  
٢٧  
٢٧  
٢٧  
٢٧  
٢٧  
٢٩  
٣٠  
٣٠  
٣٠  
٣١  
  
٣١  
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 مؤلفاته. )٢
 مراسالت الشيخ مع أهل العلم. )٣
 هدم مسجد الشيخ. )٤
دم مسجده. )٥  قصيدة الشيخ حني فجع 

  صفحات للشيخ على مواقع التواصل االجتماعي.
  الترجمة الخامسة:فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.

  شيخ.صورة لل_
  ما غردت به عن الشيخ عبد الرحمن السديس.

  خ عبد الرحمن السديس.ترجمة  الشي
 مؤلفاته. )١
 اعتقاله. )٢
 حماكمته. )٣

  الترجمة السادسة:فضيلة الشيخ عبد اهللا السعد.
  ماغردت به عن الشيخ عبد اهللا السعد.

  ترجمة الشيخ عبد اهللا السعد.
 مشاخيه. )١
 أعماله. )٢
 اعتقاله. )٣
 مري نايف.لأل رسالة اعتذار الشيخ )٤
 اإلجرام الذي تعرض له الشيخ يف السجن. )٥

  الترجمة السابعة:فضيلة الشيخ خلف العنزي.
  _صورة للشيخ.

  ماغردت به عن الشيخ خلف العنزي.
  ترجمة الشيخ خلف العنزي.

 امسه. )١

٣٢  
٣٢  
٣٤  
٣٥  
٣٦  
٣٨  
٣٩  
٣٩  
٣٩  
٤٠  
٤٠  
٤١  
٤٣  
٤٤  
٤٤  
٤٥  
٤٥  
٤٦  
٤٦  
٤٧  
٥٠  
٥١  
٥٢  
٥٢  
٥٢  
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 دراسته. )٢
 أعماله. )٣
 اعتقاله. )٤
 نصرة الشيخ. )٥
 صفحات الشيخ على مواقع التواصل االجتماعي. )٦

  فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز كامل.الترجمة الثامنة:
  _صورة للشيخ.

  ماغردت به عن الشيخ عبد العزيز كامل.
  ترجمة الشيخ عبد العزيز كامل.

 كتبه. )١
 اعتقاله. )٢
 إطالق سراحه. )٣
 مقالة احملامي ممدوح إمساعيل"حمنة العامل الفقيه الشيخ عبد العزيز كامل" )٤
 اإلقامة اجلربية باململكة السعودية للشيخ. )٥
 حات الشيخ على النت.صف )٦

  الترجمة التاسعة:فضيلة الشيخ خالد الراشد.
  للشيخ. ة_صور 

  .ما غردت به عن الشيخ خالد الراشد
  .خالد الراشد ترجمـــة الشيـخ

 مولده ومشواره العلمي والدعوي. )١
 اعتقاله. )٢
 إهانته وتعذيبه يف سجون آل سعود. )٣
 حماكمته. )٤
 صفحاته على النت. )٥

  لشيخ ناصر الفهد.الترجمة العاشرة:فضيلة ا

٥٢  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
٥٤  
٥٦  
٥٧  
٥٧  
٥٧  
٥٨  
٥٩  
٥٩  
٦٠  
٦١  
٦٢  
٦٣  
٦٤  
٦٤  
٦٤  
٦٥  
٦٥  
٦٥  
٦٦  
٦٧  
٦٨  
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  _صورة للشيخ.
  .ناصر الفهدما غردت به عن الشيخ  
  .ناصر الفهد ترجمـــة الشيـخ 

 مولده ونسبه. )١
 دراسته ومشاخيه. )٢
 أقوال املشايخ فيه. )٣
 مؤلفاته. )٤
  اعتقاله. )٥

  ._رسالته لوالده
  تعذيبه يف السجن. )٦

  _قصيدته البنه مصعب من زنزانته.
  .بعض اجلهود املبذولة ملناصرة الشيخ

  الحادية عشرة:فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضر. الترجمة
  _صورة للشيخ.

  عبد الكريم الخضر.ما غردت به عن الشيخ  
  ترجمة الشيخ عبد الكريم الخضر.

  مشواره العلمي واملهين. )١
 أنشطته. )٢
 أسباب تضييق الدولة عليه. )٣
 أحباثه. )٤
 اعتقال ابنه ثامر. )٥

  خ وليد المديفر.الترجمة الثانية عشرة:فضيلة الشي
  وليد المديفر.غردت به عن الشيخ ما 
  تغريدات لبعض املغردين عنه. )١

 .ترجمة الشيخ 

٦٩  
٦٩  
٧٠  
٧٠  
٧١  
٧١  
٧٢  
٧٤  
٧٥  
٧٧  
٨٠  
٨١  
٨٥  
٨٦  
٨٦  
٨٧  
٨٧  
٨٧  
٨٨  
٩٠  
٩١  
٩٨  
٩٩  
٩٩  
١٠١  
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 مشاخيه. )٢
 جهوده. )٣
 مؤلفاته. )٤
 اعتقاله وتعذيبه. )٥

  _رسالة"عشر فوائد عظام،من مدرسة يوسف عليه السالم"
  حماكمته. )٦
 صفحات أهله على مواقع التواصل االجتماعي. )٧
  

  ــــــــاتفهرس الملحقــــــــــــــ
  

  ملحقات الشيخ موسى القرني._
  ملحقات الشيخ بشر البشر._
  ملحقات الشيخ عبد العزيز الجليل._

  _ملحقات الشيخ عبد الكريم الحميد.
  _ملحقات الشيخ عبد الرحمن السديس.

  _ملحقات الشيخ عبد اهللا السعد.
  _ملحقات الشيخ خلف العنزي.

  _ملحقات الشيخ عبد العزيز كامل.
  ت الشيخ خالد الراشد._ملحقا

  _ملحقات الشيخ ناصر الفهد.
  _ملحقات الشيخ عبد الكريم الخضر.

 _ملحقات الشيخ وليد المديفر.
  

١٠١  
١٠١  
١٠٢  
١٠٢  
١٠٣  
١٠٤  
١٠٥  
  
  
  
١٠٧  
١٢٧  
١٢٩  
١٣٧  
١٦٥  
١٦٨  
١٩٠  
٢١٠  
٢١٧  
٢٤٢  
٢٥٥  
٢٦٦  
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