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ضبغر طظ المسطمغظ ق غثرضعن طثى أعمغئ الخراع 
الفضري والضفاح السغاجغ ودورعما شغ الصغام بسمطغئ 
الاشغغر الةثري، تاى طظ الماسطمغظ التاخطغظ سطى 
حعادات رشغسئ ودرجات سطمغئ سالغئ، وأولؤك الثغظ 
إلى  سائث  وذلك  والمفضرغظ.  بالمبصفغظ  غعخفعن 
غثرضعا  لضغ  والسطغمئ  الختغتئ  الظزرة  شصثاظعط 
غتخض  أن  غمضظ  وضغش  التصغصغ،  الاشغغر  طاعغئ 
وشعق  والمةامع،  والثولئ  الفرد  شغ  الاشغغر  عثا 
اإلظةازات  سطى  طظخئان  واعاماطعط  ترضغجعط  أن 
المتسعجئ  المادغئ  الظاائب  وسطى  اآلظغئ  السرغسئ 
افظاظغئ.  الحثخغئ  المخالح  وسطى  بض  المطمعجئ، 
ق  دسعة  أي  إلى  غساةغئعن  ق  باتعا  صث  شعط  لثلك 
غطمسعن طظفساعا وق غئادرون إلى أي سمض ق غرون 
إصظاسعط  شغ  الخسعبئ  تأتغ  عظا  طظ  ولسطه  ظاائةه، 
الارضغج  وجعب  بض  ضرورة  طظ  المرجعة  بالظاغةئ 
افسمال  أعمغئ  غثرضعن  وجسطعط  افشضار  تشغغر  سطى 
السغاجغئ وأظعا أخطر أبرا طظ افسمال المادغئ، ﴿ِإنَّ 
ِبَأْظُفِسِعْط﴾.  َطا  ُغَشغُِّروْا  َتاَّى  ِبَصْعٍم  َطا  ُغَشغُِّر  قَ  اهللاََّ 
ضبغر  غظخرف  الثاذؤئ  السطئغئ  الظزرة  لعثه  وظاغةئ 
الساططغظ  الثسعة  تمطئ  ظخرة  سظ  المسطمغظ  طظ 
وشص ذرغصئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إلتثاث الاشغغر شغ الئقد 
الثولئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  واجاؤظاف  اإلجقطغئ 
اإلجقطغئ، دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة. إن سثم إدراك عآقء فعمغئ الاشغغر الفضري 
المسائظط  السغاجغ  ولطمحروع  السغاجغ،  والسمض 
رجعل  جغرة  وطظ  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  ضااب  طظ 
شغ  افولى  اإلجقطغئ  لطثولئ  إصاطاه  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
فعمغئ  إدراضعط  سثم  إن  ظصعل  المظعرة،  المثغظئ 
الظزرة  طظ  تفضغرعط  شغ  غظططصعن  غةسطعط  ذلك 
غظزرون  وبالاالغ  أجطفظا،  الاغ  افظاظغئ  السطتغئ 
الرغئئ  بسغظ  طسعط  ظصاحعط  شغ  الثسعة  تمطئ  إلى 
خراع  طظ  جثوى  ق  إظه  وغصعلعن  واقجاثفاف، 
دولئ  تئظغ  ق  شعغ  السغاجغئ،  افسمال  وطظ  افشضار 
ولظ تسغث الثقشئ؛ ذلك أظه صث اجاصر شغ أذعاظعط 
ووصع شغ ظفعجعط وصطعبعط أن افسمال المادغئ عغ 
وتثعا الاغ غمضظعا أن تتصص عثا العثف. وعظا ظصعل 
لعط وظثضرعط أن شغ الاارغت الثروس والسئر، وعع 
غثئرظا أن الثولئ اإلجقطغئ وسطى الرغط طظ طراتض 
الدسش الاغ طرت بعا لضظعا بصغئ خاطثة شغ وجه 
وأن  والخطغئغئ،  المشعلغئ  السسضرغئ  التمقت  جمغع 
دول الشرب الضاشر المساسمر لط تظاخر سطغظا بالتروب 
أدرضئ  الثول  تطك  إن  بض  شصط  السسضرغئ  المادغئ 
السغاجغئ،  وافسمال  والبصاشغ،  الفضري  الشجو  أعمغئ 
السغاجغئ  افسمال  خقل  طظ  وتصصئ  سطغعا  شرضجت 
والشجو الفضري والبصاشغ طا لط تامضظ طظ تتصغصه سئر 
سحرات  اجامرت  والاغ  المااابسئ  الخطغئغئ  التمقت 
السظغظ، شصث ضان لطتمقت الائحغرغئ والشجو الفضري 
الثور افضئر شغ تحعغه افشضار اإلجقطغئ وإضساشعا 
شغ أذعان أبظاء افطئ اإلجقطغئ وزرع افشضار الشربغئ 
الثئغبئ الاغ شاضئ بالثولئ اإلجقطغئ طضاظعا، وصاطئ 
جسض  طظ  تمضظئ  تاى  السغاجغ  المضر  طظ  بالضبغر 
لخالح  بسدا  بسدعط  غصاتض  العاتثة  السصغثة  أبظاء 
وبثلك  الثوائر،  بعط  غاربخعن  الثغظ  أسثائعط 
تمضظعا طظ الصداء سطى دولئ الثقشئ صئض طؤئ سام. 
تثرك  أن  صاذئئ  افطئ  سطى  غاتاط  إظه  ظصعل  لثلك 
عثه التصغصئ وتسغعا جغثا، وتسمض طع تجب الاترغر 
تاطض دسعة الثغر والاشغغر التصغصغ والةثري، لاخض 
الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  الضرغمئ  السجغجة  التغاة  إلى 
بثغري  شافعز  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
الثظغا واآلخرة ورضعان طظ اهللا أضئر. الطعط بطس سظا 

شإظك سطى ذلك صثغر، وباإلجابئ جثغر.

آخر، شأسطعا الغععد دولًئ شغ افرض المئارضئ، طسرى 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وطسراِجه، وزودوعا بأجئاب الئصاء. وأول 
السمقء  التضام  بعاجطئ  أطظعا  تماغئ  افجئاب  تطك 
المتغطغظ بعا، لغج عثا شتسإ بض ضان عآقء التضام 
غظعجطعن أطام غععد شغ ضض ترب تظحإ تاى َأْسَطْعا 
شعق تةمعا وخعرًة غغر خعرتعا.  دولئ غععد تةماً 
غتاربعا  أن  شغ  العجع  بثلعا  بض  بثلك،  غضافعا  وَلط 
اهللا ورجعله لغظصطعا الصدغئ طظ إزالئ ضغان غععد طظ 
شطسطغظ طظ جثوره إلى الافاوض طع ضغان غععد لسطه 
غظستإ طظ حغء طما اتاطه شغ ١٩٦٧! بط اظثفدعا 
درجات بسث ذلك شعرولعا ظتع الاطئغع طع ضغان غععد 
ارتضإ  وبسدعط  حغء!!  طظ  غظستإ  أن  دون  تاى 
جرغمئ الاطئغع طظ وراء جاار، وبسدعط ارتضئعا سطظًا 
شغ الطغض والظعار! وبسث أن صاد تضام طخر طسغرة الثل 
والععان عثه تئساعا المظزمئ وتضام ضض طظ افردن 
وغصش  والمشرب،  والسعدان  والئترغظ  اإلطارات  بط 
التضام السسعدغعن سطى صارسئ الطرغص غطعتعن لاطك 
سظ  غاثطفعن  وق  غسغرون  خطفعط  طظ  بأظعط  الثول 
رضئعط... وعضثا شضطعط غسارع شغ الةرغمئ دون أن 
شار الثي غطفعط طظ جمئ رؤوجعط إلى  غسئأوا بالخَّ
ْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد 

َ
ِيَن أ َّ أخمص أصثاطعط ﴿َسُيِصيُب ا

َِّ وََعَذاٌب َشِديٌد بَِما اَكنُوا َفْمُكُروَن﴾. اهللا
عآقء  ذسظعا  طظ  عغ  وتثعا  شطسطغظ  لغسئ  بط 
أخرى  بصاساً  جطَّمعا  أو  اجاسطمعا  ضثلك  بض  التضام 
ذاعرة طظ أرض اإلجقم، شضحمغر ضمعا المحرضعن 
الصرم...  ضمئ  وروجغا  دولاعط...  إلى  العظثوس 
وجظعب السعدان شخض سظ حماله... وتغمعر الحرصغئ 
ظجسئ طظ إظثوظغسغا... وصئرص وطا أدراك طا صئرص 
شغ  الغعم  غاتضط  ذعال  لسظعات  المسطمغظ  صطسئ 
غثبتعن  الروعغظةا  والمسطمعن  الغعظان...  طسزمعا 
ضغص  بظشقدش  إلى  لةأوا  وإذا  "بعرطا"  طغاظمار  شغ 
"باجان  ججغرة  شغ  وتحرعط  الثظاق،  سطغعط  الظزام 

افزطات اقصاخادغئ 
وشدغتئ الرأجمالغئ
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بصطط: افجااذ جمال عاروود – برغطاظغا
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شسالغات المآتمر الثااطغ لطتمطئ السالمغئ الاغ ظزمعا 
تجب الاترغر

شغ الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ
تعج تجب الاترغر شسالغات تمطاه السالمغئ الاغ ضاظئ تتئ حسار "شغ 
الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ.. أصغمععا أغعا المسطمعن"، والاغ 
ظزمعا شغ حعر رجإ المترم طظ عثا السام ١٤٤٢عـ - ٢٠٢١م، 
باعجغه طظ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ 
تفزه اهللا؛ بمظاجئئ الثضرى المؤعغئ افلغمئ لصداء المةرطغظ سطى 
دولئ اإلجقم الاغ أصاطعا جغث المرجطغظ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص وإلشاء ظزام 
التضط اإلجقطغ (الثقشئ)، تعجعا بمآتمر سالمغ غعم السئئ الااجع 
والسحرغظ طظ رجإ ١٤٤٢عـ، المعاشص ٢٠٢١/٠٣/١٣م، وإظظا شغ 
أجرة جرغثة الراغئ صث خخخظا عثا السثد والسثد الصادم لاشطغئ 

شسالغات المآتمر لما شغعا طظ خغر ججغض وظفع سمغط إن حاء اهللا.

اصرأ شغ عثا السثد:

- الثقشئ الراحثة الاغ ظرغث عغ خقشئ سطى 

   طظعاج الظئعة ق ورابئ شغعا ...٢

- ﴿َشَمِظ اتََّئَع ُعَثاَي َشق َغِدضُّ َوق َغْحَصى﴾ ...٢

- دور المرأة المسطمئ شغ الاشغغر ...٤

- حئاب افطئ، وطا غراد بعط، ودورعط المظحعد ...٤
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ضطمئ السثد

لصث وخش اهللا جئتاظه وتسالى عثه افطئ بأظعا افطئ 
الصائثة الاغ جاضعن حاعثة سطى الئحرغئ: ﴿َوَكَذلَِك 
َُكونُواْ ُشَهَداء بَلَ اجَّاِس َويَُكوَن  ًة وََسطاً حكِّ مَّ

ُ
َجَعلَْناُكْم أ

الرَُّسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداً﴾، وعثا افطر لغج طتثودا بعصئ 
طسغظ. شعثه الخفئ لط تضظ تخرا سطى المسطمغظ زطظ 
الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، بض عغ لةمغع المسطمغظ شغ جمغع افزطان. 
وذئسا شإن الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص حاعث سطغظا جمغسا. شاهللا جئتاظه 
وتسالى غتاجئظا بالسثغث طظ الطرق المثاطفئ. شالرجعل 
ملسو هيلع هللا ىلص صال شغ أتث أتادغبه: «لَْيَس الُْمْؤِمُن ِبالَِّذي يَْشَبُع َوَجاُرُه 

َجائٌِع إَِىل َجانِِبِه» (السغعذغ)
والاحرد  غجداد،  الفصر  شإن  عثا  طظ  الرغط  سطى  لضظ 
غجداد، وافطئ ق تفغ بعاجئاتعا. واآلن عا صث طرت ١٠٠

سام.
شغ حئاط/شئراغر السظئ الماضغئ ضظئ أجامع إلى الـ بغ 
بغ جغ، تغث ضاظعا غةرون طصابطئ طع الرئغج افجئص 
لمثغري اقجابمار شغ جعلثطان جاضج - جغط أوظغض، 
وصث اسارف بأظه لط غسرف ضط جغضعن شغروس ضعروظا 
جغؤا، لضظه حثد سطى أظه لظ غثع "أزطئ جغثة تدغع 
دون شائثة". واآلن وبسث طرور سام سطى عثه المصابطئ 

غمضظظا أن ظرى طاذا ضان غسظغ بثلك:
• بقد بأضمطعا اآلن تثخض وتثرج طظ إغقق إلى آخر 

(اساصال طظجلغ)
• أغطصئ افسمال الخشغرة والماعجطئ

• أغطصئ المثارس
• زاد الفصر واقساماد سطى المساسثات التضعطغئ

• ضاسئ الترغات والتصعق
• وافغظغاء غجدادون غظى - شغ ضض طضان

أطا دغفغث ظابارو طظ طظزمئ الختئ السالمغئ شإظه غعرط 
الرأجمالغئ شغ وخفه لما آلئ إلغه افطعر عثه السظئ: 
"اظزروا طاذا تخض لخشار المجارسغظ تعل السالط. اظزروا 
طاذا غتخض لمساعغات الفصر. غئثو أن الفصر شغ السالط 
جغاداسش بتطعل السظئ الصادطئ. وسطى افصض جظساظغ 
جعء  طظ  جغساظعن  الثغظ  افذفال  سثد  ضسش  طظ 

الاشثغئ".
عض عثا ضطه بسئإ الفغروس؟ ق! شمع أو بثون شغروس 
الفصر  طسئئئ  جاثور  الرأجمالغئ  آلئ  شإن  ضعشغث-١٩ 
الظفاق  ضحفئ  أغدا  عثه  السظئ  ولضظ  التغاة.  ودطار 

وافضاذغإ.
شسظثطا صاطئ التضعطئ الئرغطاظغئ بتئسظا جمغسا شغ 
اساصال طظجلغ شغ بغعتظا شغ آذار/طارس السظئ الماضغئ، 
جأل أتثعط "طاذا بثخعص أولؤك الثغظ ق طظجل لعط؟" 
- اآلقف الثغظ غظاطعن بالسراء شغ الحعارع ضض لغطئ! غا 
له طظ إتراج. ق غمطضعن أي طظجل لغطاجطعا التةر شغه! 
تسظا، لط أر تضعطئ جعظسعن تاترك بعثه السرسئ. 
شثقل أجئعع لط غضظ عظاك أي طاحرد شغ الحعارع شغ 
برغطاظغا، شصث وضسعا اآلقف شغ أطاضظ لقصاطئ، وذلك 
لاةظإ المحضطئ العاضتئ شغ جغاجاتعط. شصث أظعرت 
أظه ضان بإطضاظعط تض المحضطئ لع أرادوا ذلك تصا. لضظ 
الرأجمالغئ ق تسمض بعثا الحضض، شعغ ق تاسطص بتض 
طحاضض الئحر، جمغع الئحر. إظعا تسمض شصط طظ أجض 
أصطغئ خشغرة جثا. شعاتث بالمؤئ طظ السضان غتاضرون 
٤٤٪ طظ بروة السالط، بغظما غماطك ٥٠٪ طظ السضان 
شصط ١٪ طظ البروة. وعثه الفةعة المالغئ تاسع جظئ 

تطع افخرى.
الئسخ غاضطط سظ التاجئ إلى إسادة تحشغض، أو "إسادة 
الئظاء بحضض أشدض". لضظ ق تعجث أغئ إسادة تحشغض، ق 

غعجث شغ التصغصئ جعى المجغث طظ الحغء ظفسه:
• تضثس البروة بغث شؤئ خشغرة

• جغاجات طالاعجغئ إلضساف وتصطغض أسثاد السضان
• المجغث طظ الفصر، بما شغ ذلك إغقق افسمال الخشغرة 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله 
وختئه وطظ واقه وبسث...

إلى افطئ اإلجقطغئ بساطئ، وإلى تمطئ الثسعة إلسادة 
الثقشئ الراحثة بثاخئ، حئاباً وحابات...

السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته، 
رجإ  أواخر  شغ  جظئ،  طؤئ  صئض  افغام  عثه  طبض  شغ 
١٩٢٤م،  جظئ  آذار  فوائض  المعاشص  ١٣٤٢عـ،  جظئ 
آظثاك،  برغطاظغا  بجساطئ  المساسمرون  الضفار  تمضـظ 
بالاساون طع خعظئ السرب والارك طظ الصداء سطى دولئ 
إلشاء  ضمال  طخطفى  السخر  طةرم  وأسطظ  الثـقشئ، 
وإخراَجه  إجطظئعل  شغ  الثطغفئ  وطتاخرة  الثـقشئ 
شغ جتر ذلك الغعم، وضان ذلك بمظاً أطرته برغطـاظغـا 
باصثغمه، وطظ بط لاظخغئه طصابض ذلك رئغساً جصغمًا 
لطةمععرغئ الارضغئ السطماظغئ. وعضثا ضان، تغث تثث 
زلجال شزغع شغ بقد المسطمغظ بالصداء سطى الثـقشئ 

طئسِث سجعط وطرضاة ربعط.
لصث أسطظ ذلك المةرم الضفر الئعاح بإلشاء الثقشئ بسث 
تصاتطه  افطئ أن  سطى  العاجإ  وضان  أن ضاظئ صائمئ، 
بالسغش ضما جاء شغ تثغث الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص المافص سطغه 
سظ سئادة بظ الخاطئ رضغ اهللا سظه «َوأَْن َال نَُناِزَع اْألَْمَر 
أَْهلَُه إِالَّ أَْن تََرْوا كُْفراً بََواحاً ِعْنَدكُْم ِمْن اللَِّه ِفيِه بُْرَهاٌن» إق أن 
بطحه الحثغث شغ دطاء افطئ، وخاخئ السطماء، تغث 
اهللا،  رتمه  بغران  جسغث  الحغت  وطظعط  الضبغر،  أسثم 
تصخغر  شغ  تأبغره  له  ضان  ذلك  ضض  آخرغظ،  وجةظ 
افطئ شطط تصط بما غآزُّ ذلك المةرم وأسعاَظه أّزًا تصطئه 
إلى  غرصى  ق  ضسغفاً  الرد  ضان  بض  خاجرغظ،  وأسعاظه 
وعضثا  والمآطظغظ!  ولرجعله  هللا  الثائظ  ذلك  جتص 
أن  طظ  الحظغسئ  بفسطاه  الئعاح  الضفر  طصارف  "ظةا" 

تععي به افطئ شغ طضان جتغص!
بقد  شغ  المساسمرغظ  الضفار  ظفعذ  تضَّ  ذلك  بسث 
وخطئ  ِطَجٍق  إلى  وطجصععا  الئقد،  شةجأوا  المسطمغظ، 
لجلجال  ضظاغةئ  وذلك  ِطجصًئ،  وخمسغظ  خمج  ظتع 
الصداء سطى الثقشئ، بط أضاشعا إلى عثا الجلجال زلجاقً 

قوة الفکر
وأهمیته فی التغییر

تسإ بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن: طظث طؤئ سام وغجغث اخُاطفئ 
رجالئ اإلسقم سطى غث اقجاسمار وأذظابه شغ بقد المسطمغظ، وُوجعئ جعام الاحعغه والاحضغك شغ أشضار 
اخاطش  لصث  اقجاسمارغئ...  الشرب  أشضار  تحّربعا  جطثتظا  أبظاء  طظ  لظفٍر  المعمئ  عثه  ُأوضطئ  تغث  اإلجقم، 
افطئ  شضر  سظ  غرباء  وجسطعط  السمغطئ،  افظزمئ  بتمث  ُتسّئح  ذغسئ  أداة  وجسطعط  اإلسقطغغظ  طظا  المساسمر 
وطحاسرعا. وخاذإ الئغان شؤئ اإلسقطغغظ المسطمغظ: ظسطط تةط الاآطر سطى دورضط، لضظ خراع العجعد الثي 
تثعضه افطئ، غتاط سطغضط أن تضعظعا سطى طساعى الاتثي وأن تظتازوا لطرغص ظعداعا، شغ وجه أسثائعا. 
أطا ضفاضط طؤئ سام طظ السغر شغ رضاب المساسمر وأذظابه وتروغب أشضاره، لاسعدوا لتدظ أطاضط وتتمطعا 

طسعا شضرة الثقشئ وحرف الثسعة لعا؟! أطا ضفاضط طؤئ سام طظ صغعد التغاد الضاذب لاظتازوا لمئثأ أطاضط؟!

أما آن لإلعالمیین المسلمین االنحیاز لمبدأ األمۀ
ومناصرة فکرة الخالفۀ بدل التعتیم والتشویۀ؟!
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التمث هللا رب السالمغظ، صاخط الةئارغظ وطثل الطشاة 
اجامسضعا  طا  لطمآطظغظ  السجة  وجاسض  الماضئرغظ، 

بحرسه وعثي ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص، وبسث:
- صئض طائئ سام تصص الضاشر المساسمر أسزط اظاخار 
سطى المسطمغظ تغظ أجصط الثقشئ، وطا ضان له ذلك 

لعق خغاظئ شؤئ طارصئ طظ خعظئ السرب والارك.
المسطمغظ،  بقد  اجُاسمرت  الثقشئ  وبإجصاط   -
سام  طائئ  طثار  سطى  اإلجقطغئ  الحسعب  وتسرضئ 
سرصغ،  وتطعغر  جماسغئ  إبادة  تروب  حرجئ،  لتروب 
وظعإ  فعطعا،  وتحرغث  والصرى،  لطمثن  وتثطغر 

لبرواتعا، تروب وتحغئ بق صغط وق أخقق.
- ضما تسرضئ فحرس التروب الفضرغئ لسطثعا سظ 

دغظعا ولطتغطعلئ دون ظعداعا، وسعدة خقشاعا.
- وبعثطعا ُسطض حرع اهللا، وطجصئ الئقد إلى ضغاظات 
دون  تتعل  افطئ  خثر  شغ  طسمعم  وخظةر  عجغطئ 
وتثتعا وظعداعا، وأخئتئ دولعط رأس تربئ وأداة 

صثرة لطضاشر المساسمر شغ تربه سطى اإلجقم وأعطه.
- بشغاب الثقشئ شصثت افطئ اإلطام الةظئ الثي تاصغ 
وأراذل  افطط  سطغعا  شاةرأت  ورائه  طظ  وتصاتض  به 
والععان،  الثل  ضأس  المسطمعن  شاةرع  الحسعب، 

واجائغتعا شغ ضض حغء.
أسماق  شغ  ضاطظئ  وسصغثة  اهللا،  طظ  رتمئ  ولعق   -
المسطمغظ لفظغئ أطئ اإلجقم وأخئتئ خئرا بسث سغظ.

لصث اجاسخئ افطئ سطى أسثائعا بسصغثتعا؛ جر تغاتعا 
وطضمظ تغعغاعا، ولظ تطئث أن تسعد خغر أطئ أخرجئ 
خقشاعا. وأسادت  بسصغثتعا  اجامسضئ  طا  لطظاس 

وجغضعن ذلك إن حاء اهللا صرغئا.
أغعا المسطمعن: إن سعدة الثقشئ صدغئ سصائثغئ بعا 
غسج اإلجقم وغزعر دغظ اهللا سطى جائر افدغان. بعا 
غعتث اهللا، وغتضط حرسه، وغتمض اإلجقم رجالئ عثى 
ورتمئ لطسالمغظ. بعا تخان الثطاء وافسراض وافطعال 
وتطعر المصثجات طظ دظج الضفار، وغسغح الظاس؛ 

طآطظعط وضاشرعط، شغ ظطعا تغاة آطظئ ططمؤظئ.
أغعا المسطمعن: لصث صرر الحرع التضغط صاسثة ق تاثطش 
أق وعغ: طا آطظ الظاس باهللا وتضمعا حرسه إق سمعط 
افطظ، وشاض سطغعط الثغر والرزق طئارضا، وطا شارصعا 
بالسثاب  اهللا  أخثعط  إق  أععاءعط  وتضمعا  اهللا  حرع 
وأذاصعط الثجي وضظك السغح، وجطط سطغعط الطشاة 
الةئارغظ شأذاصععط العغقت وأوردوعط طعارد العقك، 

وطا غظازرعط سظث اهللا أحث خجغا وظثاطئ.
نَّ 

َ
- صال جئتاظه وتسالى وعع أخثق الصائطغظ: ﴿َولَْو أ

َماءِ  َن السَّ َقْوا لََفَتْحَنا َعلَْيِهم بََراَكٍت مِّ ْهَل الُْقَرى آَمُنوا وَايَّ
َ
أ

َخْذنَاُهم بَِما اَكنُوا يَْكِسُبوَن﴾، 
َ
بُوا َفأ ِكن َكذَّ

ْرِض َولَٰ
َ ْ
وَاأل

َفَمِن  ُهًدى  ِمينِّ  تِيَنَُّكْم 
ْ
يَأ ا  ﴿َفإِمَّ صائض:  طظ  جض  وصال 

َقْن  ْعَرَض 
َ
أ َوَمْن    يَْشىَق  َوال  يَِضلُّ  َفال  ُهَداَي  َبَع  ايَّ

ْقىَم﴾، 
َ
ْرُشُهُ يَْوَم الِْقَياَمِة أ ُ َمِعيَشًة َضناكً َوحنَ َ ِذْكرِي َفإِنَّ 

اراً  وصال جئتاظه: ﴿َفُقلُْت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه اَكَن َلفَّ
ْموَاٍل 

َ
بِأ َويُْمِدْدُكم    ْدَراراً  مِّ َعلَْيُكم  َماَء  السَّ يُرِْسِل   

ْغَهاراً﴾. وصال 
َ
َوَبننَِي َوجَيَْعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعل لَُّكْم أ

جئتاظه: ﴿َولَْو أَنَُّهْم أََقاُموا التَّْوَراَة َواْإلِنِجيَل َوَما أُنِزَل إِلَْيِهم 
وصال  أَْرُجلِِهم﴾.  تَْحِت  َوِمن  َفْوِقِهْم  ِمن  َألَكَلُوا  بِِّهْم  رَّ ن  مِّ
الَْبَقِر  أَْذنَاَب  َوأََخْذتُْم  ِبالِْعيَنِة  تََبايَْعُتْم  «إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  التئغإ 
ْرعِ َوتََركُْتْم الِْجَهاَد َسلََّط اللَُّه َعلَْيكُْم ُذالٍّ َال يَْنِزُعُه  َوَرِضيُتْم ِبالزَّ

َحتَّى تَْرِجُعوا إَِىل ِديِنكُْم».
أغعا المسطمعن: إن سعدة الثقشئ الاغ تسّئث الظاس 
هللا خالص الضعن واإلظسان والتغاة عغ صدغئ سصائثغئ 
شغ خطإ السصغثة اإلجقطغئ، شعغ وتثعا الاغ تةسث 
وتسطغ  الئحر،  تاضمغئ  وتجغض  وتثه،  هللا  التاضمغئ 
ططجطئ،  صعاظغظ  شاخئح  اإللجام،  خفئ  الحرع  أتضام 
وعغ الاغ تةسض السغادة هللا وتثه، صال تسالى: ﴿َفَال 
ُموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُعمَّ َال  َّ حُيَكِّ َوَربَِّك َال يُْؤِمُنوَن َح
ا َقَضْيَت َويَُسلُِّموا تَْسلِيماً﴾،  مَّ مِّ نُفِسِهْم َحرَجاً 

َ
جَيُِدوا يِف أ

وَحَِك 
ُ
َفأ  َُّ اهللا نَزَل 

َ
أ بَِما  حَيُْكم  َّْم  ل ﴿َوَمن  جئتاظه:  وصال 

ُهُم الْاَكفُِروَن﴾.
إصاطئ  أن  الحرسغئ  التصغصئ  تاصرر  ذلك  ضعء  وسطى 
اهللا  بحرع  غتضط  لطمسطمغظ،  خطغفئ  بمئاغسئ  الثقشئ 
تاج  بض  الفروض،  أسزط  طظ  عغ  الةعاد  لعاء  وغرشع 

الفروض.
- واجاجادة شغ افدلئ والئغان ظساسرض بسخ افدلئ 

الحرسغئ وبإغةاز حثغث:
ِطيُعوا 

َ
وَأ  ََّ اهللا ِطيُعوا 

َ
أ آَمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  تسالى:  صال   -

ذاسئ  الحارع  غعجإ  وق  ِمنُكْم﴾  ْمرِ 
َ ْ
األ  ِ و

ُ
وَأ الرَُّسوَل 

طظ ق وجعد له، شغةإ سطى المسطمغظ إغةاد الثطغفئ، 
الثي تةإ ذاساه.

َقِّ حِكَْحُكَم  َْك الِْكَتاَب بِاحلْ َ ِ نَزْجَا إ
َ
- وصال جئتاظه: ﴿إِنَّا أ

ولما صال طروان بظ التضط شغ بغسئ غجغث "جظئ أبغ بضر 
الراحثة المعثغئ"، رد سطغه سئث الرتمظ بظ أبغ بضر 
شصال: "لغج بسظئ أبغ بضر، وصث ترك أبع بضر افعض 
والسحغرة، وسثل إلى رجض طظ بظغ سثي، أن رأى أظه 

لثلك أعض، ولضظعا عرصطغئ".
صئطك  ضان  صث  "إظه  لمساوغئ:  سمر  بظ  اهللا  سئث  وصال 
خطفاء لعط أبظاء، لغج ابظك بثغر طظ أبظائعط، شطط غروا 
اخااروا  ولضظعط  ابظك،  شغ  أظئ  رأغئ  طا  أبظائعط  شغ 

لطمسطمغظ تغث سطمعا الثغار".
صال ابظ ضبغر: "لما أخثت الئغسئ لغجغث شغ تغاة أبغه ضان 
التسغظ طمظ اطاظع طظ طئاغساه عع وابظ الجبغر وسئث 

الرتمظ بظ أبغ بضر وابظ سمر وابظ سئاس".
شغةإ أن غضعن واضتاً لثى المسطمغظ أن ظزام التضط 
شغ اإلجقم لغج ظزاطاً ططضغاً، وق ُغصّر الظزام المطضغ، 

وق غحئه الظزام المطضغ.
شالظزام المطضغ غضعن التضط شغه ورابغاً، غربه افبظاء 
سظ اآلباء، ضما غربعن ترضاعط. والاعارث غضعن شصط 
شغما ضان ططضاً خاخاً لطمرء غعربه فعطه أو ذرغاه طظ 
بسثه، وعع افطر الثي تصعم سطغه افظزمئ المطضغئ شغ 
جععرعا؛ شالسططان شغعا لطمطك وأجرته، غاظاصطعظه شغما 
بغظعط بالسعث أو بالخفصات أو تاى بالاظازع والشطئئ. 
بغظما ظزام التضط شغ اإلجقم ق ورابئ شغه، بض غاعقه 
طظ تئاغسه افُطئ بالرضا واقخاغار. صال اإلطام ابظ تجم 
سظ اإلطاطئ: "ق خقف بغظ أتث طظ أعض اإلجقم أظه ق 

غةعز الاعارث شغعا".
المطك  غثّص  أظــه  المطضغ  الظزام  خخائص  وطــظ 
باطاغازات وتصعق خاخئ، ق تضعن فتث جعاه طظ أشراد 
الرسغئ، وغةسطه شعق الصاظعن، وغمظع ذاته طظ أن ُتمّج، 

وغةسطه رطجًا لُفطئ.
بأغئ  اإلطام  أو  الثطغفئ  غثّص  ق  اإلجقم  ظزام  بغظما 
اطاغازات أو تصعق خاخئ، شطغج له إق طا في شرد طظ 
غتضط،  وق  غمطك  لُفطئ  رطجًا  لغج  وعع  افُطئ.  أشراد 
والسئاد  بالئقد  وغاخرف  وغتضط  غمطك  لعا  رطجًا  وق 
ضما غرغث وغععى، بض عع ظائإ سظ افُطئ شغ التضط 
والسططان، اخاارته وباغساه بالرضا لغطئص سطغعا حرع 
اهللا، وعع ُطصغَّث شغ جمغع تخرشاته وأتضاطه ورساغاه 

لحآون افُطئ وطخالتعا بافتضام الحرسغئ.
التضط  ظزام  شغ  السعث  وقغئ  اظسثام  سظ  شدقً  عثا 
أن  وغساظضر  السعث،  وقغئ  غساظضر  عع  بض  اإلجقطغ، 
غآخث التضط سظ ذرغص العرابئ، وغتخر ذرغصئ أخثه 

بالئغسئ طظ افُطئ لطثطغفئ بالرضا واقخاغار.
إق أظه، وبسغث شارة الثقشئ الراحثة، تسرب شغ جسث 
افطئ الحضض المطضغ شغ التضط، وتعجع عثا اقظتراف 
طثى  سطى  وترضج  تضط،  سائقت  واصسغاً  ظحأت  تاى 
السخعر عثا الحضض، شخار طساادًا أن غسغظ الثطغفئ أخاه 
أو ابظه ولغاً لطسعث، وغسغظ أخاه اآلخر وزغرًا، وغعزع أصاربه 
سطى طظاخإ العقغئ والسمالئ وصغادة الةغعش وصداء 

المخالح اإلدارغئ وجائر المظاخإ الصغادغئ شغ الثولئ.
وطع عثه الاراضمات الاارغثغئ شغ تغاة افطئ، وبفسض 
سعاطض طاسثدة، شسث الثوق السغاجغ لثى الضبغر طظ 
أبظاء افطئ، وخار طساادًا الاساطض طع الحضض المطضغ شغ 
التضط، واسائار ذلك حضقً تارغثغاً طصئعقً وطططئاً واصسغًا 
طساخرًا لاتصغص اقجاصرار شغ السططئ. بض تشطشض عثا 
الحضض شغ التغاة السغاجغئ والمةامسغئ إلى طساعى 

جسض الثولئ أحئه بالفسض باإلرث الثاص!
ابظ  بئطث  الثولئ  غخش  أن  الئسخ  غساسغس  شمبقً 
أخغه  أو  قبظه  افب  طظ  التضط  اظاصال  وخار  شقن، 
تتخغض تاخض، وتمثدت اقطاغازات الثاخئ لاحمض 
طظ  السثغث  ذلك  وغغر  جمغسعط،  المالضئ  افجر  أبظاء 

طزاعر خخثخئ التضط والسططان.
سطى  الصادطئ  الثقشئ  تضعن  ولضغ  ضطه،  ذلك  شفجض 
طظعاج الظئعة، ق بث طظ وضعح صاسثة السططان لفطئ، 
وق بث طظ الاتسج الحثغث في طزعر طتامض غطض 
برأجه لاضرار طا تخض شغ الاارغت طظ ترضج السائقت 
شغ التضط، وأن تاثث افجالغإ الصعغئ والتاجمئ لصطع 
الطرغص أطام أي رائتئ لمزعر ططضغ. وطظ ذلك طبًق 
احاراط الظاس سطى التاضط، صئض تظخغئه تاضماً، سثم 
تسغغظ أصاربه شغ طظاخإ صغادغئ شغ السططئ، وعثا 
طظ الحروط الةائجة الاغ ق تثالش الحرع والاغ غتص 

لطظاس احاراذعا.
لما جئص، أصعل: إن شغ الثقشئ  شغ الظعاغئ وتطثغخاً 
افطئ  سظ  ظائإ  الثطغفئ  لعا:  وظسمض  ظرغثعا  الاغ 
شغ تطئغص الحرع، وعع رجض تثااره افطئ سظ رضا، 
والئغسئ عغ الطرغصئ لاظخغإ التاضط ولغسئ دغضعرًا 
لمخاشتئ التاضط، وأصارب التاضط بق طمغجات وق ظفعذ 
افطئ  دولئ  الظعاغئ  شغ  والثولئ  صغادغئ،  طظاخإ  وق 

 ولغسئ دولئ بظغ شقن أو شقن

ِّلَْخائِننَِي َخِصيماً﴾،  َُّ َوَال تَُكن ل رَاَك اهللا
َ
َننْيَ اجَّاِس بَِما أ

والتضط بالحرع غتاط وجعب وجعد الثطغفئ.
- وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «َمن َخلََع يَداً ِمن طَاَعٍة، لَِقَي اللََّه يَوَم الِقَياَمِة ال 
َة له، َوَمن َماَت َوليَس يف ُعُنِقِه بَْيَعٌة، َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة»،  ُحجَّ
وعثا غعجإ وجعد بغسئ شغ سظص ضض طسطط وإق ضاظئ 
الثطغفئ  وجعد  غةإ  وبالاالغ  جاعطغئ،  طغائ  طغااعط 

الثي بعجعده تعجث الئغسئ العاجئئ شغ افسظاق.
- وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «كانَْت بَُنو إْرسائِيَل تَُسوُسُهُم األنِْبياُء، كُلَّام َهلََك نَِبيٌّ 
، وإنَّه ال نَِبيَّ بَْعِدي، وَسَيكوُن ُخلَفاُء َفَيكْرُثُوَن» صالعا:  َخلََفُه نَِبيٌّ
ُهْم،  ِل، أْعطُوُهْم َحقَّ ِل فاألوَّ َشما َتْأُطُرظا؟ صاَل: «ُفوا بَبْيَعِة األوَّ
فإنَّ اللََّه سائِلُُهْم َعامَّ اْسَرتْعاُهْم»، وعثا بغان طظ رجعل اهللا 
بأظه ق غضعن طظ بسثه إق خطفاء غةإ طئاغساعط وغةإ 

العشاء بئغساعط.
ُروا أََحَدُهم». وتأطغر  - وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «إَِذا َخَرَج ثـََالثٌَة ِيف َسَفٍر َفلُْيَؤمِّ
خطغفئ لطمسطمغظ غرساعط جمغسا، وغتضط شغعط حرع 

اهللا أوجإ وأسزط طظ تأطغر أطغر جفر.
- وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «إَِذا بُوِيَع لَِخلِيَفَتنْيِ َفاْقُتلُوا اْآلَخَر ِمْنُهاَم» وعثا 

غثلض سطى:
أوق: وجعب وتثة افطئ الاغ طظ أجطعا أجاز المحرع 

صاض خطغفئ طخان الثم تفاظا سطى وتثتعا.
وجظئ  اهللا  ضااب  سطى  غئاغع  الثي  عع  الثطغفئ  باظغا: 

رجعله لغج غغر.
بالبا: إن أطر المحرع بصاض الثطغفئ المئاَغع، وبالاالغ 
وجعب  سزط  غئغظ  طئاغسغه،  طظ  له  غظاخر  طظ  صاض 

وجعد الثطغفئ، ووتثة الثقشئ.
الثطاب  بظ  سمر  أطر  شعع  اإلجماع  طظ  الثلغض  أطا   -
رضغ اهللا سظه بإطعال أعض الحعرى السائ بقث لغال 
لمئاغسئ خطغفئ، وبصاض المثالش بسث بقث، وضان ذلك 
سطى طسمع طظ الختابئ، وإصرار طظعط بترطئ المئغئ 

شعق بقث بق خطغفئ.
- بط إن الصاسثة الحرسغئ: "طا ق غاط العاجإ إق به 
شعع واجإ" تةسض طظ أوجإ العاجئات إغةاد الثطغفئ 

الثي ق غاط تتضغط الحرع إق به.
رضغ اهللا  الفاروق  المسطمغظ  لثطغفئ  بصعل  وظثاط   -
بإطارة  إق  جماسئ  وق  بةماسئ  إق  إجقم  ق  "إظه  سظه: 
وق إطارة إق بطاسئ، شمظ جعده صعطه سطى الفصه ضان 
تغاة له ولعط، وطظ جعده صعطه سطى غغر شصه ضان 

عقضا له ولعط".
وسمقؤه  المساسمر  الضاشر  زرع  لصث  المسطمعن:  أغعا 
شغ سصعل المسطمغظ أن المسطمغظ ضساف وأن صعاعط 
المادغئ غغر صادرة سطى إصاطئ الثقشئ وطعاجعئ أسثائعا، 
شغ  المساحري  الفساد  طع  الممجصئ  بقدعط  وأن 
التضام والحسعب غةسطعط غغر طآعطغظ إلصاطئ الثقشئ. 
وعثا تطئغج سطى المسطمغظ إللصاء الععظ والغأس شغ 
ظفعجعط وإلصسادعط سظ عثا الفرض السزغط تطئغسا 
أظساعط صعل اهللا جئتاظه: ﴿َكم مِّن فَِئٍة َقلِيلٍَة َغلََبْت 
ابِِريَن﴾، وصعله تسالى:  َُّ َمَع الصَّ َِّ وَاهللا فَِئًة َكثرَِيةً بِإِْذِن اهللا
وجض:  سج  وصعله  الُْمْؤِمننَِي﴾،  نرَْصُ  َعلَْيَنا  َحّقاً  ﴿َواَكَن 
ْغَيا َويَْوَم َفُقوُم  ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ ﴿إِنَّا َجَنرُصُ رُُسلََنا وَا

ْشَهاُد﴾.
َ ْ
األ

سج  طظ  صال  تغث  باقجاثقف،  اهللا  وسث  أظساعط 
احِلَاِت  ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ َّ َُّ ا وصدى: ﴿وََعَد اهللا
ِيَن ِمن َقْبلِِهْم  َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ ْ
لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ

َجَُّهم مِّن َنْعِد  َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم ا َُمكِّ َ َو
ِ َشيْئاً﴾. ْمناً َفْعُبُدونيَِن َال يرُْشُِكوَن 

َ
َخْوفِِهْم أ

أظساعط بحارة ظئغعط بأظه جاضعن خقشئ راحثة بسث 
المطك الةئري، ططك الصعر والةئروت، والصاض والاظضغض، 
َجْربِيًَّة  ُملْكًا  تَكُوُن  «ثُمَّ  صال:  تغث  والظار،  التثغث  ططك 
َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ 

ِة. ثُمَّ َسكََت».  تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
طا  أصخى  وشغ  َطططعب  المادي  اإلسثاد  إن  ظسط   -
ظساطغع، ولضظ لغسطط الةمغع أن جئإ الظخر أظه طظ 
سظث اهللا تخرا، صال تسالى: ﴿َوَما اجَّرْصُ إِال ِمْن ِعْنِد 
تأتغ  لظ  المادغئ  الصعة  وأن  َِكيِم﴾،  احلْ الَْعِزيِز   َِّ اهللا
بظخر إذا تثطى رب المادة وخالصعا سظا. شرضا اهللا أوق 
المسطمعن  أغعا  وأظاط  المساطاسئ.  السثة  بط  وآخرا 
شأظاط  ورضاه؛  اهللا  بتئض  اجامسضاط  طا  لثلك  أعض 
أخرجئ  أطئ  خغر  العجط،  افطئ  أظاط  افطط،  أحرف 
لطظاس، شبصعا باهللا واظخروا دغظضط وأصغمععا خقشئ 
أصثاطضط،  وغبئئ  اهللا  غظخرضط  الظئعة  طظعاج  سطى 

واهللا طسضط ولظ غارضط أسمالضط.
والخقة  السالمغظ  رب  هللا  التمث  أن  دسعاظا  وآخر 
والسقم سطى جغث المرجطغظ جغثظا طتمث وسطى آله 
واعاثى  دربه  سطى  جار  طظ  وسطى  أجمسغظ  وختئه 

 بعثغه إلى غعم الثغظ

الثقشئ الراحثة 
الاغ ظرغث عغ خقشئ سطى طظعاج الظئعة 

ق ورابئ شغعا

الاغ  اإلجقطغئ  الثولئ  سطى  التاضرة  افجغال  تع  لط   
عثا  العسغ  غغاب  واجامر  ظجل،  ضما  اإلجقم  تطئص 
صرابئ ١٠٠ سام، ولعثا شإظه طظ الخسإ تصرغإ خعرة 
تث  إلى  بالعاصع  طاأبرة  أذعان  إلى  اإلجقطغ  التضط 
ضئغر، وق تساطغع أن تاخعر التضط إق شغ طصغاس طا 
ووذظغات  وططضغات  دغمصراذغات  طظ  العاصع  شغ  ترى 
وغغر ذلك طظ أحضال طثاطفئ شغ الاظزغط السغاجغ 

واقصاخادي والمةامسغ.
لطتضط  حضض  سطى  العصعف  أتئئئ  السةالئ  عثه  وشغ 
غتااج المسطمعن أن غثرضعا تصغصاه شغ ضعء الحرع، 

وأصخث المطضغئ وورابئ السعث.
طظ ظاتغئ أجاجغئ أصعل: إن التضط والسططان أخالًئ 
عع لفطئ. شافطئ عغ المثاذئئ باطئغص أتضام الحرع، 
وصث ظجلئ سحرات اآلغات شغ الصرآن الضرغط شغ التضط 
اهللا  أظــجل  بما  بالتضط  المسطمغظ  تأطر  والسططان 
ارَِقُة  ارُِق وَالّسَ بافخغقته الماسثدة. صال تسالى: ﴿وَالّسَ
ُكّلَ  َفاْجلُِدوا  وَالزَّانِي  ﴿الزَّاغَِيُة  وصال:  يِْدَفُهَما﴾ 

َ
أ َفاْقَطُعواْ 

وَاِحٍد ّمِْنُهَما ِمَئَة َجلَْدةٍ﴾، وصال: ﴿َوإَِذا َحَكْمُتم َنْيَن الّنَاِس 
َقاتِلُواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
﴿يَا ك وصال:  بِالَْعْدِل﴾  ن تَْحُكُمواْ 

َ
أ

ارِ َولَِيِجُدواْ فِيُكْم ِغلَْظًة﴾ وصال:  الَِّذيَن يَلُونَُكم ّمَِن الُْكّفَ
لَْباِب﴾ وصال: ﴿يَا 

َ
ْ األ ِ و

ُ
﴿َولَُكْم فِي الِْقَصاِص َحَياةٌ يَاْ أ

ْوفُواْ بِالُْعُقودِ﴾ وغغر ذلك ضبغر.
َ
ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ أ

َ
ك

وضغ تطئص افطئ عثه افتضام سطى أرض العاصع جاء 
أطر  بأن  لثلك؛  الحرسغئ  الطرغصئ  لعا  وبغظ  اإلجقم 
المسطمغظ أن غصغمعا دولئ سطى أجاس اإلجقم، وأن 
والطاسئ  السمع  سطى  غئاغسعظه  طظعط  تاضماً  غظاثئعا 

لاطئغص الحرع.
شغ  افطئ  سظ  ظائإ  اإلجقم  ظزام  شغ  التاضط  أن  أي 
تطئغص الحرع. والسططان لفطئ صطساً، وعثه طظ صعاسث 
التضط شغ اإلجقم، وعغ صاسثة طأخعذة طظ جسض الحرع 
ظخإ رئغج الثولئ ق غضعن إق طظ افطئ أو افغطئغئ 
طظعا. والظخعص طاداشرة تثل سطى أن الثطغفئ إظما 
غأخث السططان بعثه الئغسئ. صال سطغه الخقة والسقم: 
«َوَطْظ َباَغَع ِإَطاًطا َشَأْسَطاُه َخْفَصَئ َغِثِه َوَبَمَرَة َصْطِئِه» وصال 
ِشغ  َوالطَّاَسِئ  ْمعِ  السَّ َسَطى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِّ  َرُجعَل  ملسو هيلع هللا ىلص: «َباَغْسَظا 

اْلَمْظَحِط َواْلَمْضَرِه َوَأْن َق ُظَظاِزَع اْفَْطَر َأْعَطُه».
شالحرع جسض الثطغفئ غظخإ بالئغسئ، وجسض الئغسئ طظ 
المسطمغظ لطثطغفئ، ولغج طظ جماسئ طسغظئ، ولغج 
أو  افتــجاب  أو  الجسماء  أو  ضالةغح  طظعط  طسغظئ  شؤئ 
السغاجغغظ أو طظ حاضض ذلك، بض المسطمغظ. وضثلك 
طا تخض طظ الثطفاء الراحثغظ بسث الرجعل سطغه الخقة 
والسقم إظما ضان الثطغفئ غظخإ بالئغسئ طظ الظاس، 
شأبع بضر لط غخئح خطغفئ إق بسصث الئغسئ له، وسمر رحته 
أبع بضر بسث أن اجاحار الختابئ شرضعا به، وذلك صعله 
رضغ اهللا سظه "أترضعن بمظ أجاثطش سطغضط، شعاهللا طا 
ألعت، وق تطعت، وق ألعت سظ جعث الرأي، وق ولغئ ذا 
صرابئ". ولط غخئح سمر خطغفئ بعثا الارحغح، بض بسصث 
الئغسئ له بسث وشاة أبغ بضر برضا طظ الختابئ، وضثلك 

التال طع سبمان وسطغ رضغ اهللا سظعط أجمسغظ.
بطرغصئ  طتخعر  الثطغفئ  ظخإ  أن  عع  الحرع  شتضط 

واتثة عغ الئغسئ طظ المسطمغظ.
شإذا لط تمارس افطئ تصعا شغ الئغسئ، ضأن ُغشاخإ 
صعى  بثسط  التضط  غآخث  أو  والصعر،  بالصعة  التضط 
شإن  أجرة،  داخض  بالاعارث  التضط  غضعن  أو  خارجغئ، 

السططان غضعن تغظؤث صث اظُاجع طظ افطئ.
سطى أن سصث الثقشئ سصث طراضاة واخاغار ضسائر السصعد 
ق غاط إق بغظ ساصثغظ أتثعما: افطئ، والباظغ: التاضط 
أو الثطغفئ، شعع سصث تضط، شإذا ُشصث شغه أتث الساصثغظ 
بطض السصث ضطغاً، شضان ضأي سصث طظ السصعد الئاذطئ، 
وق غضعن التاضط تاضماً طسائرًا حرساً، بض غسائر التاضط 

تغظؤث طشاخئاً لطتضط، وغطئَّص شغ تصه تضط الشاخإ.
شالسططان لفطئ صطساً، وعع أطر طظ الثطعرة وافعمغئ 
بتغث غخض تضط الاسثي سطغه إلى درجئ الصاض! وعا عع 
سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه غآضث سطى ذلك بصعله 
"طظ باغع رجقً طظ غغر طحعرة طظ المسطمغظ شق غاابع 
عع وق الثي باغسه تشرًة أن غصاق"، وصعله لطسائ "طظ 
شاضربعا  المسطمغظ  طظ  طحعرة  غغر  سطى  طظضط  تأطر 

سظصه".
تغظما  وسظغفاً  واضتاً  الختابئ  ضئار  طعصش  وضــان 
ذلك  وسارضعا  الئغسئ،  تطئغص  إجاءة  بئعادر  حسروا 
واجاظضروعا  ظضراء  شسطئ  واسائروعا  طسارضئ،  أحث 

وعاجمععا.
أتثاث  شغ  لمساوغئ  بضر  أبغ  بظ  الرتمظ  سئث  صال 
تعلغئ غجغث "إظك واهللا لعددت أظا وضطظاك شغ أطر ابظك 
افطر  عثا  لاردّن  واهللا  ظفسض،  ق  واهللا  وإظا  اهللا،  إلى 
حعرى بغظ المسطمغظ، أو لظسغثّظعا سطغك َجَثَسئ (أي 

الترب) بط خرج".

﴾ÌŒ̨ łçĄ́;ˆĄ̂; ć◊ ŽïĄ́;˜…̨;Į́\Ą̊·̌;√̨ęĆh\; Žfl⁄̨…̨﴿
ـــــــــ بصطط: الحغت جسغث رضعان – وقغئ افردنـ  ــــــــــ

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس أجاطئ البعغظغ – وقغئ الضعغئـ  ـ 

إدارة الفیسبوك تغلق صفحات المکتب اإلعالمی المرکزي لحزب التحریر واحدة تلو األخرى
شصث أصثطئ إدارة الفغسئعك غعم افتث ٢٠٢١/٠٣/١٤م ولطمرة التادغئ سحرة سطى تثف خفتئ

المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر بخعرة تسسفغئ، ودوظما جئإ إق الضغث لقجقم والمسطمغظ.
ظاظغظ أظعط غساطغسعن ضاط خعت التص شأظى لعط ذلك وأظى لعط أن غطفؤعا ظعر اهللا؟!

ن يُتَِمّ نُورَهُ َولَْو َكرِهَ الْاَكفُِروَن  ُهَو 
َ
َُّ إِالَّ أ ىَب اهللا

ْ
ْفوَاِهِهْم َويَأ

َ
َِّ بِأ ن ُفْطِفُؤواْ نُوَر اهللا

َ
﴿يُرِيُدوَن أ

يِن لُكِِّه َولَْو َكرِهَ الُْمرْشُِكوَن﴾. ِّ ُْظِهرَهُ بَلَ ا ِ َِقّ  ُ بِالُْهَدى وَدِيِن احلْ َ رَْسَل رَُسو
َ
ِي أ َّ ا
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 السثد ٣٣٠  ٣   افربساء ٤ طظ حسئان ١٤٤٢عـ المعاشص ١٧ آذار/طارس ٢٠٢١ طـ  

تطك المصعلئ وباقً سطى صائطغعا، وأسج اهللا دغظه وظخر 
السجغج  شاهللا  وبال،  سطغعط  عغ  الغعم  شضثلك  أعطه، 
له  المثطخغظ  سطغه،  الماعضطغظ  سئاده  طع  التضغط 
غسمطعن  الثغظ  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعله  طع  الخادصغظ  جئتاظه، 
وجعارَتعط  صطعَبعط  غفارق  أن  دون  واجاعاد،  بةث 
للُِكِّ   َُّ اهللا َجَعَل  َقْد  ْمرِهِ 

َ
أ بَالُِغ   ََّ اهللا ﴿إِنَّ  تسالى:  صعُله 

طظ  غصاربعن  غمر  غعم  ضض  طع  عآقء  َقْدراً﴾،  ٍء  ْ َ

ورجعله  شفازوا شغ الثظغا واآلخرة؟ تاى إن سرش 
الرتمظ صث اعاج لمعت جسث بظ طساذ لظخرته دغظ 
َجِمْسُئ  َسْظُه،  اهللاَُّ  َرِضَغ  َجاِبٍر  َسْظ  الئثاري  أخرج  اهللا، 
الظَِّئغَّ  َغُصعُل: «اْهَتزَّ الَعْرُش لَِموت سعد بن معاذ»... أشطغج 
طظضط رجض رحغث غظخر اهللا ورجعله وأعض دسعته؟ إن 
افطئ تظازرضط، تظازر طظضط أن تضئِّروا شاضئَر طسضط، 
وتثه  وبعثا  لضط،  شغعططعا  بأغثغضط  الراغئ  وتثفَص 
تطئُص  الاغ  الراحثة  الثقشئ  وتصغط  افطُئ،  تظعُخ 
اإلجقم شغ الثاخض وتتمُطه لطسالط بالثسعِة والةعاد، 
ِيَن آَمُنوا يِف  َّ  جئتاظه: ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ رُُسلََنا وَا

ُ
شغظخُرعا اهللا

ْشَهاُد﴾.
َ ْ
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
احل

طظ  طقئضٌئ  تظجل  لظ  أظه  ظثرك  إظظا  اهللا:  جظث  غا 
اإلجقم  غسج  جغحاً  لظا  وتصعد  خقشئ  لظا  تصغط  السماء 
والمسطمغظ وإظما غظجل اهللا جئتاظه طقئضًئ تساسثظا 
التغاة  قجاؤظاف  وإخقص  وخثق  بةث  سمطظا  إذا 
اإلجقطغئ شغ افرض وإصاطئ الثقشئ، وعغ وسث غغر 
اهللا  رجعل  وتثغث  جئتاظه  اهللا  ضااب  شغ  طضثوب 
ملسو هيلع هللا ىلص، وق غآبر شغ ذلك صعُل الصائطغظ بأن إصاطئ الثقشئ 
الغعم ضرب طظ الثغال، بض التصغصئ عغ أن الصائض بأن 
إصاطئ الثقشئ خغال عع الساسغ إلى خغال، أطا إصاطئ 
اهللا، تآضثعا  بإذن  واصسئ  بث  ق  تصغصئ  شعغ  الثقشئ 

تصائص أربع:
ِمْنُكْم  َءاَمُنوا  ِيَن  َّ ا  َُّ اهللا ﴿وََعَد  اهللا:  طظ  وسث  شأوقً: 
ْرِض َكَما اْسَتْخلََف 

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ وََعِملُوا الصَّ

ِيَن ِمْن َقْبلِِهْم﴾. َّ ا
وباظغاً: بحرى طظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بسعدة الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة بسث عثا المطك الةئري غصعل ملسو هيلع هللا ىلص: «...ثُمَّ 
تَكُوُن ُملْكاً َجْربِيًَّة َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء 
ِة» ُبطَّ َجَضَئ ملسو هيلع هللا ىلص.  أَْن يَْرَفَعَها ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

أخرجه أتمث سظ تثغفئ.
وبالباً: أطئ تغئ شاسطئ خغُر أطئ أخرجئ لطظاس: ﴿ُكْنُتْم 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن 

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخرْيَ أ

إصاطئ  سظ  عثأت  وإن  شعغ   ﴾َِّ بِاهللا َوتُْؤِمُنوَن  الُْمْنَكرِ 
الثقشئ غعطاً، شما عغ إق عثأُة الرئئال صئض َظفاره...

ورابساً: تجٌب بإذن اهللا طثطص له جئتاظه، خادٌق طع 
لاتصغص  بظعاره  لغطه  واخًق  السغر،  غشث  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعله 
العسث والئحرى، وضأظه طخثاُق صعله ملسو هيلع هللا ىلص: «َال تََزاُل طَائَِفٌة 
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم َحتَّى يَأيِْتَ أَْمُر  ِتي ظَاِهِريَن َعَىل الَْحقِّ َال يَُرضُّ ِمْن أُمَّ

اللَِّه َوُهْم كََذلَِك» أخرجه طسطط سظ بعبان. 
إن أغَّئ واتثة طظ عثه افربع ضاشغٌئ لاظطص بأن السمض 
وعضثا  طةامسئ؟!  بافربع  شضغش  خغاقً،  لغج  لطثقشئ 
لغج  وصئ  شغ  واصسئ  تصغصئ  عع  الثقشئ  صغام  شإن 
بئسغث بإذن اهللا، وإن بئاتعا واجاصرارعا بسث صغاطعا 
عع أطر طتصص إن حاء اهللا، وأن بظغان الثول الاغ عغ 
جتغص،  طضان  شغ  الثول  باطك  جغظعار  الغعم  ضئرى 
وعثه الثول أععن سظث اهللا وسظث سئاد اهللا، وطا شسطه 
الثول  باطك  ُغرى  ق غضاد  خشغر (ضعشغث ١٩)  طثطعق 
تض  طاذا  واظزروا  بثلك...  غظطص  أطرغضا  وزسغماعا 
عا جرصئ وتجوغرا وآخر  بعا شغ اظاثاباتعا، شرغص غسثُّ
غسّثعا ظخرًا ضئغرا! بط ق تصش سظث الصثائش الضقطغئ 
الروح  وإزعاق  الرجمغئ،  المآجسات  باصاتام  بض 
بالصثائش المادغئ شغ أروصئ زسغمئ الرأجمالغئ، وضق 
الفرغصغظ غظادي بالثغمصراذغئ الثِربئ! عثا عع السالط 
الغعم، ضئغره صئض خشغره... ولظ غظصثه إق إصاطئ دولئ 

اإلجقم، دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة...
أغعا اإلخعة: لصث ضظا ظسمض وظدرع إلى اهللا أن تضعن 
إصاطئ الثقشئ صئض الثضرى المؤعغئ، شضاظئ تمر سطغظا 
التجب  سمر  طظ  السئسغظ  السظعات  عثه  خقل  أغام 
ق  شإظظا  ذلك  وطع  تئاسث،  بط  بالثقشئ  ظمسك  شظضاد 
ظغأس طظ روح اهللا، شظتظ ظسمض وسغعظظا تاططع إلى 
الثقشئ، وصطعبظا تثفص ظتععا، وضطظا ذمأظغظئ بصغاطعا 
شرجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أظئأظا بثلك وبحرظا: «...ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة 
غحتث  أن  سطى  تصغص  عثا  وضض  ِة».  النُُّبوَّ ِمْنَهاجِ  َعَىل 
جثغث،  طظ  الترارة  وغحسَض  السجائط،  وغصعَي  العمط، 
أخاباه  إذا  سطغه  طشحغ  طظ  آخر،  خطصاً  المرء  وغةسَض 

ظازلئ إلى طسائحٍر شرجاً بعصعع الظازلئ.
 إِنَّ  عضثا ظئأظا السطغط الثئغر ﴿َفإِنَّ َمَع الُْعرْسِ يرُْساً 
المخثوق  الخادق  ظئأظا  وعضثا  يرُْساً﴾  الُْعرْسِ  َمَع 
وعضثا  يِْن»،  يُْرسَ ُعْرسٌ  يَْغلَِب  «َولَْن  رزغظ:  تثغث  شغ 
ِإقَّ  ٌة  ِحثَّ َتُضْظ  َلْط  (َشِإظَُّه  سئغثة:  فبغ  سمر  ضااب 
ُغْسَرْغِظ)،  ُسْسٌر  َغْشِطَإ  َوَلْظ  َطْثَرجًا،  َبْسَثَعا  اهللاَُّ  َجَسَض 
والثقشئ  السالمغظ،  رب  اهللا  بإذن  صادم  شالفرج 
سطى  شاصدغ  الخادصغظ،  المآطظغظ  بسعاسث  صائمئ 
ضغان غععد وتسعد شطسطغظ إلى دار اإلجقم، وروطا 
تفاح بسث أن شاتئ أخاعا، وتخثع التظاجر الطاعرة 
اْكَاِطُل  وزهق  َقُّ  احلْ َجاَء  ﴿َوقُْل  السجغج:  الصعي  بصعل 
إِنَّ اْكَاِطَل اَكَن َزُهوقاً﴾، وتمف الثظغا خغتات الاضئغر، 
َما  اْألَْمُر  َهَذا  «لََيْبلَُغنَّ  اإلجقم،  بظعر  افرض  وتحرق 
بَلََغ اللَّْيُل َوالنََّهاُر َوَال يَْرتُُك اللَُّه بَْيَت َمَدٍر َوَال َوبٍَر إِالَّ أَْدَخلَُه 
ِبِه  اللَُّه  يُِعزُّ  ِعّزاً  َذلِيٍل  ِبُذلِّ  أَْو  َعِزيٍز  ِبِعزِّ  يَن  الدِّ َهَذا  اللَُّه 
اْإلِْسَالَم َوُذّالً يُِذلُّ اللَُّه ِبِه الْكُْفَر». أخرجه أتمث سظ تمغط 

الثاري.
تتصغص  جغسّثون  اإلجقم  أسثاء  أن  ظثرك  إظظا 
صئض  طظ  أحغاسعط  طصعلئ  وغرددون  ُطتاقً،  ذلك 
ضاظئ  ضما  ولضظ  ِديُنُهْم﴾،  َهُؤَالءِ  ﴿َغرَّ  طساعجئغظ، 

تحار" وعغ ججغرة خطرة طسرضئ لطفغداظات ق تخطح 
أخئتئ  الاغ  الحرصغئ  ترضساان  بط  الئحر!  لسضظى 
بض  وتحغئ  طساططئ  وتساططعا  بعا  تئطح  الخغظ 
تظأى سظعا العتعش شةسطاعا جةظاً لفترار طظ الرجال 
ولطترائر طظ الظساء، شسزمئ المةازر سطظا ق جرا أطام 
جمع وبخر الثول الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، وعغ 
بطح  سظ  صالئ  ظطصئ  شإذا  الصئعر  خمئ  خاطائ 
الخغظ بالمسطمغظ إظعا طسألئ داخطغئ! ﴿َكرُبَْت لَكَِمًة 

ْفوَاِهِهْم إِْن َفُقولُوَن إِالَّ َكِذباً﴾.
َ
ُْرُج ِمْن أ ختَ

تضام  شغتضمعا  افخرى  المسطمغظ  بقد  وأطا 
ضغفما  المساسمرغظ  الضفار  طع  غثورون  روغئدات 
داروا، شق غتفزعن أطظ الئقد وق غرسعن تصا لطسئاد، 
برواتعط طظععبئ وضراطاعط طسطعبئ، ق شغ السغر وق 
شغ الظفغر، ق غصغط لعط الضفار المساسمرون، وخاخئ 
ذقً  غجغثعط  بما  سمقءعا  تظادي  بض  وزظًا،  أطرغضا، 
وععاظًا شامطغ سطغعط "لعقظا لما بصغاط سطى ضراجغضط 
المسعجئ أغاطا طسثودات، شادشسعا لظا طظ افطعال طا 
تساطغسعن، بض شعق طا تساطغسعن" وتصًا شمظ غعظ 

غسعض الععان سطغه!!
أغعا المسطمعن: عثا تالضط بسث زوال الثقشئ تغث 
تثاسئ سطغضط افطط طظ ضض جاظإ، شضغش ضظاط وأظاط 

تسازطعن بالثـقشئ؟
ملسو هيلع هللا ىلص،  طتمث  أتئاَع  لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر  ضظاط 
الثطفاء  أجثادضط  المةاعثغظ...  وإطاِم  الظئغغظ  خاتِط 
الظاخر  أتفاد  أظاط  الفاتتعن...  والصادة  الراحثون 
خقح الثغظ صاعر الخطغئغغظ وطترر بغئ المصثس طظ 
٥٨٣ه...  رجإ  السزغط  الحعر  عثا  طبض  شغ  دظسعط 
أتفاد صطج وبغئرس صاعَريِ الااار... أتفاُد طتمث الفاتح 
افطغر الحاب الثي َلط غةاوز البالبئ والسحرغظ سظثطا 
شاح الصسطظطغظغئ شغ ٨٥٧عـ-١٤٥٣م، شحرشه اهللا 
بمثح رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ التثغث الثي أخرجه أتمث 
سظ ِبحر الثبسمغ «َشَطِظْسَط اْفَِطغُر َأِطغُرَعا َوَلِظْسَط اْلَةْغُح 
َذِلَك اْلَةْغُح»... أتفاُد الثطغفئ جطغمان الصاظعظغ الثي 
اجاشابئ به شرظسا شغ الصرن السادس سحر المغقدي 
١٥٢٥م لفك أجر ططضعا، لضظعا الغعم ظسغئ أو تظاجئ 
اجاشاباعا بثطغفئ المسطمغظ، شاطاولئ سطى اإلجقم 
ورجعل اإلجقم ملسو هيلع هللا ىلص دوظما رصغإ أو تسغإ فن درع 
الثي  البالث،  جطغط  الثطغفئ  أتفاُد  زال...  صث  اإلجقم 
شغ سعثه دشسئ العقغات الماتثة افطرغضغئ ضرغئًئ 
طظ  بأطان  تمر  أن  افطرغضغئ  لطسفظ  لطسماح  جظعغًئ 
تسرض  دون  الماعجط  الئتر  إلى  افذطسغ  المتغط 
الئترغئ السبماظغئ شغ وقغئ الةجائر لطسفظ افطرغضغئ، 
وفول طرة تةئر أطرغضا أن تعصع طساعثًة بشغر لشاعا 
بض بطشئ دولئ أخرى (الثولئ السبماظغئ) جظئ ١٢١٠عـ-

المسطمغظ  تضام  شغ  تاتضط  اآلن  وأطرغضا  ١٧٩٥م، 
صائطئ ادشع شظتظ الثغظ ظتمغك... أتفاُد الثطغفئ سئث 
التمغث الثي َلط تشره المقغغظ الثعئغئ الاغ سرضعا 
شغ  باقجاغطان  لعط  لطسماح  الثولئ  لثجغظئ  الغععد 
المئدع  سمض  (إن  المحععرة  صعلاه  وصال  شطسطغظ 
شغ بثظغ فععن سطغ طظ أن أرى شطسطغظ صث بارت 
الغععد  (...شطغتافر  أضاف  بط  الثـقشئ)،  دولئ  طظ 
شإظعط  غعطاً  الثـقشئ  دولئ  طجصئ  وإذا  بمقغغظعط... 
بمظ)  بق  شطسطغظ  غأخثوا  أن  آظثاك  غساطغسعن 
السـاسـئ  اخارسعا  الثغظ  أتفاُد  تثث!...  طا  وعثا 
شأعـثوا واتثًة طظعا إلى حارلمان أسزِط ططعك أوروبا 
ظظععا  سظثه،  الصعم  سطغئ  تاحغاه،  شزـظـاعا  تغظعا 
طفى بالسفارغئ والةظ! عضثا ضظا شغ أشضارظا المظغرة 
المساظغرة وعضثا ضاظعا شغ أشضارعط الثاوغئ السصغمئ!
تزطضط  ضاظئ  سظثطا  المسطمعن  أغعا  ضظاط  عضثا 
الثقشئ، وعضثا أخئتاط سظثطا اظضحفئ سظ جئاعضط 

الثقشئ، شاسائروا غا أولغ افبخار...
وشغ الثاام شإظغ أتعجه إلغضط غا أعض الصعة والمظسئ... 

غا أتفاَد خالث وخقح الثغظ وطتمث الفاتح...
طظ  افطئ  خثر  حفاء  غساطغع  طظ  شصط  أظاط  إظضط 
ضسر  غساطغع  طظ  شصط  أظاط  دغظضط،  أسثاء  أسثائعا 
الععان الثي وخض إلغه المسطمعن شغ بقدعط، بقد 
اإلجقم... وجغضعن لضط حرف الئثء وتتصغص أطض افطئ 
بض وجاائسضط افطئ ضطعا، وضضُّ جظثعا طظ أطاطعا وطظ 
خطفعا، شطظ تضعظعا وتثضط بإذن اهللا تسالى، شصعطعا 
إلى واجئضط بارك اهللا بضط، صعطعا إلى ظخرتظا، ظخرِة 
لغسئ  شعغ  الراحثة،  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب 
ذرغَص الظخر شتسإ طظ باب وخش العاصع، بض فظعا 
شغ الثرجئ افولى شرٌض سزغط، شئعا تصام افتضام، 
وتتثُّ التثود، وبثوظعا ق تطئص افتضام سطى الظاس 
وق تصام بغظعط التثود... وطظ ق غسمض إلصاطئ الثقشِئ 
وإغةاد الثطغفِئ وعع صادٌر شإبمه سزغط ضأظه طات طغائ 
جاعطغئ لطثقلئ سطى حثة اإلبط «...َوَمْن َماَت َولَْيَس ِيف 
المسطمعن  َحَرع  وصث  َجاِهلِيًَّة»...  ِميَتًة  َماَت  بَْيَعٌة،  ُعُنِقِه 
بئغسئ الثطغفئ صئض أن غحرسعا باةعغج رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ذلك  أعمغئ  سطى  سطغه،  وجقطه  اهللا  خطعات  ودشظه 

وسزماه، وضض ذلك لسزط الثقشئ وأعمغِاعا...
غا أعض الصعة والمظسئ... غا أعض الظخرة... غا جغعش 

المسطمغظ
ألغج طظضط ُطْخَسُإ ْبُظ ُسَمْغٍر، وَأْجَسُث ْبُظ ُزَراَرَة، َوُأَجْغُث 
ْبُظ ُتَدْغر، وجسُث بظ طساذ الثغظ ظخروا اهللا جئتاظه 

شرض  إلى  اآلن  غثشع  السالمغ  اقصاخاد  طظاثى  إن 
ضرائإ جثغثة، تاى إظه غصارح ضرائإ سطى البروات 
طحابعئ لمفععم الجضاة، تغث صالعا طآخرا: "لع ضاظئ 
عظاك ضرغئئ، لظصض، ٢٪ سطى عثا (الظصث الماعشر)، شعثا 
طظ حأظه أن غرشع تعالغ ١,٦ ترغطغعن دوقر شغ السظئ". 
لاشطغئ  افطعال  سطى  ضرائإ  شرض  غرغثون  أظعط  إق 
دغعظعط المخظسئ، لطئاسئ الظصعد، ولغج إلذسام الفصراء!
لصث ُخممئ الرأجمالغئ لاضعن غغر سادلئ ولاثطص شصرا 
أضبر طما تخطح شغ التصغصئ. وضض اعاماطعط غظخإ شغ 
التفاظ سطى البروة طرضجة وطضثجئ بغث الصطئ الصطغطئ، 
وطظ التماصئ أن ظساصث أن عثا جغاشغر غعطا طا، أو أن 

ظظازر طظعط تطعق لطمحاضض الاغ تسئئعا بعا.
وعاضط بسخ افشضار الظعائغئ لظثاط بعا...

إظه طظ الترام أن ظسطغ السططئ أو الصغادة لطضاشرغظ: 
﴿َوَلظ َغْةَسَض اهللاُّ ِلْطَضاِشِرغَظ َسَطى اْلُمْآِطِظغَظ َجِئغًق﴾.

وشغ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  ظحعثعا  الاغ  العغقت  إن 
الشرب تظئع طظ غغاب اإلجقم شغ تغاتظا. شق غمضظ أن 
غضعن عظاك اصاخاد إجقطغ بثون طةامع إجقطغ، وق 

طةامع بثون تضط اإلجقم.
لضظظا عا ظتظ عظا اآلن، ١٠٠ سام عةرغئ طظث آخر طرة 
ضاظئ عظاك بغسئ شغ رصئئ افطئ لثرسظا التاطغ، أطغرظا، 

الثطغفئ.
سمران:  آل  جعرة  شغ  غأطرظا  وتسالى  جئتاظه  اهللا  إن 
ُمُروَن 

ْ
َويَأ َرْيِ  اخلْ إىَِل  يَْدُعوَن  ٌة  مَّ

ُ
أ نُكْم  مِّ ﴿َوحْكَُكن 

ْولَـئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾. 
ُ
بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمنَكرِ وَأ

الثقشئ  إصاطئ  عغ  بالطئع  أولعغاظا  سام،   ١٠٠ شئسث 
وإسطاء الئغسئ لطثطغفئ الصادم. لضظ ذلك لظ غتخض دون 
ذاصئ وسمض افطئ لاشغغر الظزام، وتشغغر أظزمئ التضط، 
بصغادة جماسئ طثطخئ. شطظ تضعن عظاك أطعال تصغصغئ 
ططمعجئ خادصئ شغ السالط صائمئ سطى الثعإ والفدئ 

بثون عثا الاشغغر.
الطرغصئ  عغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إن 
العتغثة شغ التغاة الاغ وبحضض صاذع تترم الربا، ضض 

أظعاع الربا، جعاء أضاظئ إغةابغئ أم جطئغئ.
إن الثولئ اإلجقطغئ، سعضا سظ إغقق افسمال الخشغرة 
والتخص الجراسغئ الخشغرة، شإظعا جاحةسعا، بمظتعط 
طظ  بثق  والمساسثات  افراضغ  وإعثائعط  الاسغغب 

طخادرتعا وطظتعا لطحرضات الضئغرة.
إن الثقشئ لظ تضعن سئؤا سطى الحسإ، تغث إظعا لظ 
تصعم أبثا بجغادة الدرائإ، والجضاة لظ غاط اجاثثاطعا 

جعى ضما ذضر شغ الصرآن الضرغط.
شالطعط أسّظا تاى ظفعط دسعتك بعضعح، وظطئصعا شغ 

 ﴾رَْسلَْناَك إِالَّ رمَْحًَة لِّلَْعالَِمنَي
َ
تغاتظا. ﴿َوَما أ

المضاإ  أخثره  ختفغ  بغان  تظاول 
السراق  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ 
عغ  طا  طاسائق:  لطسراق،  الئابا  زغارة 
إغخالعا  الئابا  أراد  الاغ  الرجالئ 
والثسعة الاغ أراد الاروغب لعا؟ وطا عغ 
أضث  اإلجابئ  طسرض  وشغ  تثاسغاتعا؟ 
الئغان: أن واصع عثه الثسعة المامبطئ 
طظ  خطغط  اإلبراعغمغئ،  بالثغاظئ 
الاظاصدات، إذ ضغش غافص الظخراظغ طع 
الغععدي والثي غساصث أظه صاض وخطإ 
بسدا،  بسدعط  غضّثب  وعط  ظئغه؟! 
أن  غساصث  الثي  المسطط  غافص  وضغش 
أرجطه  وظئغ  بحر  السقم  سطغه  سغسى 

اهللا جئتاظه وتسالى ضشغره طظ الرجض، طع طظ غساصث أظه اهللا أو عع ابظ اهللا أو عع بالث بقبئ؟! وضغش غصئض 
المسطط أن غساء إلى إبراعغط سطغه السقم بةسطه طظئع الغععدغئ والظخراظغئ؟! واهللا جئتاظه وتسالى غصعل: 
﴿َما اَكَن إبراهيم َفُهودِيّاً َوال نرَْصَاغِّياً َولَِكْن اَكَن َحنِيفاً ُمْسلِماً َوَما اَكَن ِمَن الُْمرْشِكنَِي﴾. وأضاف الئغان: إن عثه 
الثسعة الاغ غصعم بعا بابا الفاتغضان عغ تطصئ طظ جطسطئ العةمئ الحرجئ الاغ غحظعا الشرب الضاشر بصغادة 
أطرغضا سطى اإلجقم والمسطمغظ بالشجو البصاشغ والفضري وتسثغر اإلسقم لعثا الشرض، وعثه الثسعة عغ 
دسعة لاترغش اإلجقم بةسطه دغظا ضعظعتغا ق سقصئ له شغ التغاة، وظصعل اإلجقم شصط فظه الثغظ العتغث 
الثي غماطك حرغسئ تحمض جمغع ظعاتغ التغاة، شعثه الثسعة ترغث طتع ضض عثا وجسض اإلجقم أجغرا أو 
طتةعزا بالمسةث أو دور السئادة ضتال الغععدغئ والظخراظغئ. ولفئ الئغان: بأن عثه الجغارة تعثف إسطاء 
شغ  الروح  ظفت  شعع  افظعف،  شسادعا  رائتئ  وأزضمئ  سعارعا  بان  أن  بسث  الفاحطئ  السراق  لتضعطئ  الحرسغئ 
التبالئ  عثه  لغئارك  الئابا  غأتغ  بط  وتةعغسعط،  صاطعط  شغ  وأوغطئ  العغقت  حسئعا  أذاصئ  تتادر  تضعطئ 
وغثسععا لاختغح المسار وإخقح افوضاع! وخاط الئغان بالصعل: لط غضاش الضاشر بإجصاط الثقشئ وجططان 
المسطمغظ، بض عع اآلن غسسى لسطت المسطمغظ سظ سصغثتعط والاظازل سظ بعاباعط، وطا عثه الثسعة الاغ 
غسعصعا لظا الئابا باجط الثغاظئ اإلبراعغمغئ والسغح تتئ سئاءتعا إق تدطغض وتترغش سظ بعابئ اإلجقم، 
شاجاةغئعا فطر اهللا وأسغثوا جططاظضط باجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ 

خقشئ غسغح المسطط شغعا وغغر المسطط تغاة ضرغمئ غأطظ شغعا سطى تغاته وسرضه وطاله.

والتخص الجراسغئ.
• جرصئ البروات طظ خقل طعظ وأجعاق طالغئ طاقسئئ

لصث طر ٥٠ ساطا طظث أن تخطظا سطى إسادة تحشغض، إسادة 
طسغار  سظ  السالط  أطرغضا  أبسثت  تغث  الثوقر؛  تحشغض 
برغاعن وودز الثعئغ، تغث تراجع الثوقر بمصثار ٥٥٠٪ 
المجغث،  بطئاسئ  غسامرون  لضظعط  العصئ.  ذلك  طظث 
ترغطغعظات  غسثوا  أن  غمضظعط  شصط  واآلن  والمجغث! 

الثوقرات، لغج ططغارات وق طقغغظ.
غظ، تغث وبحضض  إن السالط الرأجمالغ غصعم سطى الثَّ
خارج سظ السغطرة غعجث طا صغماه ٣٠٠ ترغطغعن دوقر 
سطى حضض دغعن، غغر صابطئ لطثشع تماطا، لضظ عثا ق 
الظصعد  طظ  المجغث  اجائثال  إلى  خططعا  تغث  غعط، 

العرصغئ بعا.
إذقق  إلى  المرضجغئ  التضعطغئ  الئظعك  تثطط  تغث 
سمقت رصمغئ طحفرة قجائثال والاثطص طظ الظصعد 
الظصعد  طبض  غجال  ق  الرصمغ  الاحفغر  إن  تمطضعا.  الاغ 
المرة  عثه  لضظه  شدئ.  أو  ذعإ  غثسمه  وق  العرصغئ، 
جغأتغ بمسثقت شائثة جطئغئ - ضسصعبئ سطى تمض أي 
طخادرة  إظعا  المال.  طخادرة  طظ  حضض  وعع  ظصعد - 
طظ خقل الادثط أو إجئارك سطى خرشعا بالحضض الثي 
غرغثوظه، وإذا لط تصط بخرشه، شإظعط جغساعلعن سطغه 
طظ خقل "المسثقت السطئغئ". وعغ شغ التصغصئ ضرغئئ 
بضض  والاتضط  طراصئئ  سطى  الصثرة  إلى  إضاشئ  أخرى، 

طخروشات الةمغع.
إن عثا اضطعاد ضئغر.

لصث صاطئ الخغظ بالفسض بإذقق سمطاعا الرصمغئ.
بئساذئ ق غعجث عظاك أي تعصش. شالتروب والاثخقت 
إن  تاى  وجاق؛  صثم  سطى  طسامرة  المسطمغظ  ضث 
طظاثى اقصاخاد السالمغ تئاعى بصغاطه بدرب السالط 
السطط  "طع  طآخرا:  صالعا  تغث  أصسى.  بحضض  المسطط 
باسصغثات واتامالغئ اجامرارغئ الخراسات التالغئ، بتطعل 
٢٠٣٠ ُغاعصع أن تعالغ ٨٠٪ طظ الفصراء جثا شغ السالط 
جغسغحعن شغ طظاذص طسرشئ سطى أظعا ضسغفئ - تغث 
إن أغطئعط جغضعظعن طظ دول ذات أغطئغئ طسطمئ، أو 

طظ دول شغعا ظسئئ سالغئ طظ المسطمغظ".
وإظه طظ المثجي جثا أن الئقد اإلجقطغئ الاغ ضاظئ 
ُتطسط السالط أخئتئ اآلن غغر صادرة سطى إذسام ظفسعا 
بسئإ اقتاقل والفساد والسغاجات التضعطغئ، لغسئ 
إلذسام الئحر بض إلذسام صروض الشربغغظ ضخظثوق 
الشثاء  جغاجئ  أبتاث  طآجسئ  شتسإ  الثولغ.  الظصث 
أظه  صثر  بقدظا  شغ  الشثاء  أزطئ  تض  شإن  السالمغئ، 
جغضطش تعالغ ٧ ططغارات دوقر. لضظ ق أتث غسرع شغ 

دشع عثا البمظ الدؤغض.

تامئ: ضطمئ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ بمظاجئئ الثضرى المؤعغئ لعثم دولئ الثقشئ جظئ ١٣٤٢عـ - ١٩٢٤م

تامئ ضطمئ السثد: افزطات اقصاخادغئ وشدغتئ الرأجمالغئ

زیارة البابا للعراق وبدعۀ الدیانۀ اإلبراهیمیۀ

ْكرَثَ 
َ
أ َولَِكنَّ  ْمرِهِ 

َ
أ بَلَ  ذَللٌِب   َُّ ﴿َواهللا "الصْثر"  عثا 

اجَّاِس َال َفْعلَُموَن﴾.
 والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته

السئئ، ٢٩ رجإ ١٤٤٢عـ                                                                        
المعاشص ١٣ آذار/طارس ٢٠٢١م   

 أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
 أطغر تجب الاترغر
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 افربساء ٤ طظ حسئان ١٤٤٢عـ المعاشص ١٧ آذار/طارس ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٣٠

شغ اجامرار لاثاسغات الةرغمئ المثجغئ الاغ ارتضئاعا 
طزاعرة  سطى  باساثائعا  الحام،  تترغر  عغؤئ  أطظغئ 
الستارة  صرغئ  شغ  المساصطغظ  وظساء  فطعات  ظسائغئ 
برغش تطإ الشربغ، أخثرت ترائر بطثة أذمئ حمالغ 
"طظ  سظعان  تتئ  الستارة  لترائر  ظخرة  بغان  إدلإ 
أسصإ  ترائرظا"،  إلى  غثه  شطاماث  أطه  تبضطه  أن  أراد 
ذلك خروج طزاعرة ظسائغئ شغ أذمئ تساظخر عمط 
الحئاب برد الزطط، وتسغإ اقساثاء سطى الترائر، وشغ 
إدلإ  برغش  تسان  دغر  ترائر  أخثرت  ذاته  السغاق 
بغاظا تطئغئ قجاظخار ظساء الستارة بسث اساصال ابظغظ 

شغ  أضثوا  شصث  الشربغ  تطإ  رغش  شغ  بابضئ  صرغئ  رجال  أطا  المزاعرة.  شغ  سطغعظ  واقساثاء  أبظائعظ  طظ 
بغان طخعر، وصعشعط طع أعطعط شغ صرغئ الستارة بسث اساثاء افطظغات سطى أخعاتعط. وشغ جغاق المطالئئ 
بالمساصطغظ ظطما طظ حئاب تجب الاترغر، أخثر إخعة وأخثصاء الحاب جاطر سغث أتث حئاب تجب الاترغر طظ 
طثغظئ أرغتا بغاظا اجاظضروا شغه اساصاله سطى غث ططبمغ عغؤئ تترغر الحام، سطى خطفغئ ططالئاه بإذقق جراح 
حئاب التجب الثغظ اساصطاعط المثابرات الارضغئ شغ طثغظئ إسجاز برغش تطإ الحمالغ، ضما أخثر جمع طظ 
أعالغ الحابغظ طتمث سةان التثغث، وأتمث إجماسغض بغاظًا تعل اساصال أبظائعط شغ طثغظئ جرطثا سطى أغثي 

أطظغئ تترغر الحام وذلك سطى خطفغئ تثضغرعط افطئ بثضرى عثم الثقشئ سطى غث الضاشر المساسمر.

الساخمئ  طظ  ضض  شغ  الاترغر  تجب  لحئاب  اساصاقت  تمطئ  التعبغغظ  لمطغحغات  الاابسئ  افطظ  أجعجة  حظئ 
٤ باساصال  صاطئ  تغث  تسج،  بمتاشزئ  طاوغئ  طثغرغئ  وشغ  التجب،  حئاب  طظ  حابغظ  اساصطئ  تغث  خظساء، 

حئان؛ وذلك شغ الثضرى المؤعغئ لعثم دولئ الثقشئ الاغ أذطص شغعا التجب تمطئ سالمغئ غساظعخ شغعا 
عمط المسطمغظ تعل السالط، إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. وشغ عثا الخثد تساءل 
بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ: أي إجرام غزعره التعبغعن تةاه حئاب 
تجب الاترغر؟ وعض غساطغع التعبغعن أن غسضاعا خعت التص وغبظعا تجب الاترغر سظ اقجامرار شغ سمطه 
وتتصغص غاغاه المظحعدة بإصاطئ التضط باإلجقم؟ وخاط الئغان بالصعل: لصث اظضحش سعارضط أغعا المةرطعن، 
شأظاط لساط جعى ططاغا جثد لطشرب الرأجمالغ، واهللا طاط ظعره ولع ضره أطبالضط. وإن حئاب تجب الاترغر 

طسروشعن شغ السالط ضطه بثسعتعط وغاغاعط وذرغصاعط، ولظ غظفع الاثلغج سطى الظاس ورطغعط بالئاذض.

حئاب افطئ، وطا غراد بعط، ودورعط املظحعد
ــــــــــ بصطط: افجااذ ظاخر رضا (أبع رضا)* ــــــــــ

أجهزة أمن ملیشیات الحوثیین 
تشن حملۀ اعتقاالت لشباب حزب التحریر

ِي َخلََقُكْم ِمْن َضْعٍف ُعمَّ َجَعَل ِمْن  َّ َُّ ا صال تسالى: ﴿اهللا
ةٍ َضْعفاً وََشيَْبًة خَيْلُُق َما  ةً ُعمَّ َجَعَل ِمْن َنْعِد قُوَّ َنْعِد َضْعٍف قُوَّ

يََشاُء وَُهَو الَْعلِيُم الَْقِديُر﴾.
شغ  الضئرى  الحرغتئ  ظثاذإ  الحئاب،  صعة  ظثاذإ 
اإلجقطغئ،  افطئ  طظ   ٪٨٠ ظتع  ظثاذإ  اإلجقم،  أطئ 
ظثاذئضط غا حئاب اإلجقم. بحراضط بتثغث رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص شغ ختغح الئثاري: «َسْبَعٌة يُِظلُُّهْم اللَُّه ِيف ِظلِِّه يَْوَم َال ِظلَّ 

إِالَّ ِظلُُّه؛ اْإلَِماُم الَْعاِدُل، َوَشابٌّ نََشأَ ِيف ِعَباَدِة َربِِّه...».
والصادة  الراحثغظ  الثطفاء  أتفاد  غا  ظثاذئضط 
ضطه  والسالط  ظثاذئضط  الئارزغظ،  والسطماء  الفاتتغظ 
والطشغان  الزطط  ضث  وبعرتضط  اظافاضاضط  غحاعث 
والمتسعبغئ واقجائثاد، ظثاذئضط وصث طططاط الثظعع 
والثدعع والئطالئ والسطالئ وأظاط تاططسعن إلى تغاة 
السجة والضراطئ والسغح الضرغط؛ تظحثون غثًا طحرصًا 
وطساصئقً باعرًا، عثا الثي ظرغثه وظروطه، ولضظ السثو 
طاربص بظا وبما ظرغث، غسفه أتقطظا وغسغص طسغرة 
ظعداظا وطئسبظا طظ جثغث؛ لثلك ضان اجاعثاشضط غا 
طساحر حئاب المسطمغظ، صطإ افطئ اإلجقطغئ الظابخ، 
التضام  طظ  وسمقؤه  المساسمر،  الضاشر  غساعثشضط 
ببصاشاه،  والمدئعسغظ  اإلسقطغغظ  وطظ  والساجئ 
غرغثون إشظاءضط بةرضط إلى التروب السئبغئ؛ طثعئغًئ 
تارة وسظخرغًئ تارة وجغاجغًئ تارة أخرى. شتخثت وطا 
زالئ تتخث المقغغظ طظ أبظاء المسطمغظ، شما جظغظا 

طظعا إق التسرة والثراب والظجوح.
ولما شاجأتعط اظافاضاضط (بعرات الربغع السربغ) صاطعا 
الاغ  ظفسعا  الفاجثة  افظزمئ  إظااج  بإسادة  بسرصاعا، 
برتط ضثعا إلجصاذعا، بخعرة أصئح، تاى غدمظعا بصاء 
طخالتعط شغ بقدظا شغ ظعإ برواتظا وتسطغض طحارغع 
ظعداظا سطى أجاس حرغسئ ربظا، طما غئسث اإلتئاط شغ 
ظفعس حئابظا وشصثان افطض شغ إطضاظغئ إتثاث تشغغر 
تصغصغ غطئغ ذمعتاتظا، شأخئتئ العةرة تطط حئابظا، 
واظططصئ جمعع المعاجرغظ لائاطسعط رطال الختراء أو 
طغاه الئتار، وطظ سَئَر طظعط لط غةث إق السراب شأخئح 

ضالمساةغر طظ الرطداء بالظار!
غساعثشعن سصغثتضط بظحر اإللتاد وافشضار المسمعطئ 
والمفاعغط المدططئ والمشطعذئ، سئر طا غسمى بالترغات 
الثغظغئ الاغ أظحأت لعا أطرغضا وزارة شغما سرف بصاظعن 
"رالش وولش لطترغات الثغظغئ" الثي غسطغ أطرغضا التص 

شغ الاثخض شغ أي دولئ لدمان تص اإللتاد.
غساعثشعن صغط السفئ والحرف سظثضط بالاعصغع سطى 
طبض  خئغبئ  وبئراطب  الطفض...  وتماغئ  جغثاو  اتفاصغئ 
"جاار أضادغمغ"، "ذا شعغج"، والمسطسقت الاغ تثثش 

صغط الفدغطئ والتغاء.
شغ  بةرضط  سصعلضط  وتشغغإ  تثطغرضط  سطى  غسمطعن 
تمرغر  غاط  تغث  والسرذاظات  المثثرات  طساظصع 
ضثمئ  وبتاوغات  والمطارات  المعاظأ  سئر  المثثرات 
برساغئ المسآولغظ والتضام، وبإدخال افجعجة وافذسمئ 
ووزغر  وزغرًا  لـ٣٦  الاعمئ  تعجغه  تط  وصث  المسرذظئ. 
دولئ شغ السعدان لاعرذعط شغ تعرغث أجعجة ضمئغعتر 

لطمخالح التضعطغئ اتدح أظعا ططعبئ إحساسغاً.
غساعثشعن ضرب أي سمض لطاشغغر سطى أجاس اإلجقم؛ 
طسماة  تضعطات  سئر  اإلجقم  خعرة  باحعغه  وذلك 
السثل  وتظتر  صئغح  ضض  تفسض  وبعااظاً)  (زورًا  إجقطغئ 
وتظحر الزطط تاى تحضك الحئاب شغ جثوى الاشغغر سطى 
أجاس اإلجقم وشغ صثرة اإلجقم سطى طسالةئ افزطات 

الاغ ظسغحعا شغ تغاتظا، ولاخرف الحئاب سظ اقظثراط 
شغ السمض طع الساططغظ المثطخغظ شغ إصاطئ التضط سطى 

أجاس اإلجقم.
غا أطض افطئ ورجاءعا، ق تضعظعا ضالسغج شغ الئغثاء 
غصاطعا الزمأ والماء شعق ظععرعا طتمعل! اسطمعا سطط 
الغصغظ أن عثى اهللا عع العثى، صال تسالى: ﴿قُْل إِنَّ 
ِي َجاَءَك  َّ ْهوَاَءُهْم َنْعَد ا

َ
َِّ ُهَو الُْهَدى َولنَِئِ ايََّبْعَت أ ُهَدى اهللا

ٍّ َوَال نَِصرٍي﴾ واسطمعا سطط  ِ َِّ ِمْن َو ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن اهللا
الغصغظ أن طا بغظ أغثغظا شغ عثي ربظا وحرغساه التغاة 
اتََّئَع  ﴿َشَمِظ  تسالى:  صال  الضرغط،  والسغح  المساصغمئ 
ُعَثاَي َشَق َغِدضُّ َوَق َغْحَصى  َوَطْظ َأْسَرَض َسْظ ِذْضِري 

َشِإنَّ َلُه َطِسغَحًئ َضْظضًا﴾.
وفجض ذلك شطاسمطعا طع تجب الاترغر قجاؤظاف التغاة 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ 
ولاسغثوا جغرة حئاب المسطمغظ السابصغظ افولغظ. شصث 
ضظاط غا طسحر الحئاب أول تطصئ شغ اإلجقم بسث إجقم 
أبغ بضر وخثغةئ، وضاظئ أول دار قجاماع المسطمغظ 
لاثارس اإلجقم دار الحاب افرصط بظ أبغ افرصط، وضان 
الحاب طخسإ بظ سمغر أول جفغر شغ اإلجقم سظثطا 
أرجطه الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص إلى المثغظئ لغسطط الظاس دغظعط، شطصإ 
بمخسإ الثغر الثي أجرى اهللا الثغر سطى غثغه شأجطط 
أعض المثغظئ، وضان حئاب افظخار الثغظ خرجعا لظخرة 
رجعل اهللا وبغساه سظث السصئئ الباظغئ عط أول لئظئ شغ صغام 
دولئ اإلجقم، شةمسعط اهللا طع طظ جئص طظ إخعاظعط 
آَمُنوا  ِيَن  َّ ﴿وَا تسالى:  اهللا  شصال  إلغعط  عاجروا  الثغظ 
وَحَِك 

ُ
وا أ ِيَن آَووْا َونرََصُ َّ َِّ وَا وََهاَجُروا وََجاَهُدوا يِف َسبِيِل اهللا

ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحّقاً لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق َكرِيٌم﴾ [افظفال: ٧٤] 
شئسطعا السثل وسط الثغر وجثروا السطط لاسمغر افرض 

وخثطئ الظاس، وتمطعا اإلجقم إلى السالط.
أول  وجعه  اهللا  ضرم  الحاب  سطغ  ضان  العةرة  وسظث 
وظام  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  شثى  تغث  اإلجقم  شغ  شثائغ 
برز  والثولئ  العةرة  وبسث  ملسو هيلع هللا ىلص.  سظه  بثقً  شراحه  سطى 
طخسإ  المسطمغظ،  لعاء  وتمطعا  الفاتتعن  الصادة 
ابظ  (التإ  زغث  بظ  وأجاطئ  الطغار  وجسفر  سمغر  بظ 
التإ)، وطتمث الفاتح ظسط افطغر شاتح الصسطظطغظغئ، 
شضاظئ جغعش ق تشطإ، ق بضبرة السثة والسااد وإظما 
بخثق إغماظعط وتسظ تعضطعط سطى اهللا، صال تسالى: 
ُكْم َويُثَبِّْت  ََّ َفْنرُصْ وا اهللا ِيَن آَمُنوا إِْن َيْنرُصُ َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

ذَللَِب  َفَال   َُّ اهللا ُكُم  َفْنرُصْ ﴿إِْن  وصال:  ْقَداَمُكْم﴾. 
َ
أ

َنْعِدهِ  ِمْن  ُكْم  َفْنرُصُ ِي  َّ ا َذا  َفَمْن  خَيُْذلُْكْم  َوإِْن  لَُكْم 
ِ الُْمْؤِمُنوَن﴾، شإظا ق ظثحى أطرغضا وق 

َِّ َفلَْيَتَولكَّ وبََلَ اهللا
جغعش افرض طةامسغظ، شإظعط وإن أسةجوظا شإظعط 

ق ُغسةجون اهللا.
شغا حئاب المسطمغظ: عطط إلى تطصات الثرس شغ تجب 
ولاتمطعا  الخاشغ  اإلجقم  طسغظ  طظ  لاظعطعا  الاترغر 
خظابغر  الضاشر  أغطص  أن  بسث  بخغرة،  سطى  اإلجقم 
المسرشئ إق خظئعره. عطط غا حئاب اإلجقم شغ جغعش 
المسطمغظ لاظخروا إخعاظضط شغ تجب الاترغر وتدسعا 
أغثغضط سطى أغثغعط قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شاسغثوا جغرة 
أجقشضط طظ حئاب افوس والثجرج شاثخطعا طسعط شغ 
وَحَِك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن 

ُ
وا أ ِيَن آَوْوا َونرََصُ َّ صعله تسالى: ﴿وَا

 ﴾ًَحّقا
* رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

اإلجقم  وظرى  الصعر،  أحضال  ضض  طظ  لطاترر  ذرغصاً 
بض  اإلجقطغئ  لئقدظا  إحراصاً  أضبر  لمساصئض  وجغطئ 

ولطسالط بأجره!
شغ  تغعي  دور  المسطمئ  لطمرأة  السجغجات،  أخعاتغ 
لضظ  السالط.  عثا  شغ  إغةابغ  جغاجغ  تشغغر  إتثاث 
لظ غاتصص عثا طظ خقل المسارك غغر المةثغئ وغغر 
والاغ  الةظسغظ  بغظ  المساواة  لمعضعع  اإلجقطغئ 
حغء  سظعا  غظاب  لط  تغث  الظسعغات،  شغعا  اظثرذئ 
باجابظاء تسمغص طحاضطظا ضظساء وضمةامسات، بما شغ 
ذلك إلتاق الدرر بالجغةات والسائقت طظ خقل زرع 
والمسآولغات.  والتصعق  الجواج  شغ  والحصاق  الئطئطئ 
طظ  السالط  لعثا  أو  لطمرأة  تصغصغ  تشغغر  غاتصص  ولظ 
خقل إخقح بسخ الصعاظغظ والسغاجات سظثطا غضعن 
الظزام بأضمطه شغ بقدظا شاجثًا؛ شغ الةثور والفروع! 
لماذا ظرضى بالفاات الفاجث وصث أسطاظا اهللا الثعإ؟!

إلغظا  لقظدمام  ظثسعضظ  السجغجات،  افخعات  أغاعا 
الثسعة  عثه  شغ  الاترغر  تجب  شغ  أخعاتضظ  ودسط 
الضرغمئ إلصاطئ ظزام اهللا، ظزام الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة، الثي جغئحرظا بفةر جثغث؛ شةر السثل وافطظ 
ُأْخِرَجْئ  ٍئ  ُأطَّ َخْغَر  ﴿ُضظُاْط  تسالى:  اهللا  صال  واقزدعار. 
اْلُمظَضِر  َسِظ  َوَتْظَعْعَن  ِباْلَمْسُروِف  َتْأُطُروَن  ِلطظَّاِس 
َوُتْآِطُظعَن ِباهللاِّ﴾. والمرأة المسطمئ عغ ججء طظ عثه 
الختغح  طضاظظا  ظأخث  أن  سطغظا  لثلك  الضرغمئ؛  افطئ 
إلى  الضفر  ظقم  طظ  الئحرغئ  لظثرج  الظدال  عثا  شغ 
ظعر اإلجقم بإسادة ظزام اهللا إلى عثا السالط... شعثه 
أطاظئ وضسعا ربظا شغ أغثغظا. بض إن اهللا صث جسض عثا 
الظئغ  لصعل  وظساًء  رجاقً  المآطظغظ  جمغع  سطى  شرضاً 
ملسو هيلع هللا ىلص: «َوَمْن َماَت َولَْيَس ِفي ُعُنِقِه بَْيَعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة». لثلك 
شإن شرض السمض إلصاطئ الثقشئ، تاى ظسطغ الئغسئ 
المرأة  سطى  ضئغرة  وطسآولغئ  أولعغئ  عع  لطثطغفئ، 

المسطمئ ضما عغ سطى الرجض المسطط.
واجئاتظا  أداء  إلى  باإلضاشئ  السجغجات،  افخعات  أغاعا 
وزوجات  بظات  طسطمات،  بخفاظا  الفردغئ  اإلجقطغئ 
وأطعات، سطغظا أن ظسطغ وصاظا واعاماطظا، وظئثل صخارى 
جعثظا لطعشاء بعثا العاجإ المعط. لثا، سطغضظ الاعاخض 
وذالئاتضظ  وجغراظضظ  وسائقتضظ  خثغصاتضظ  طع 
طةامسضظ  شغ  تسرشظ  طمظ  والمآبرات  وزطغقتضظ 
وشغ وجائض اإلسقم وجغعش المسطمغظ لرشخ افشضار 
وافظزمئ غغر اإلجقطغئ الفاجثة شغ بقد المسطمغظ، 
لغضعظعا  أذفالضظ  باربغئ  صمظ  الثقشئ،  إصاطئ  ودسط 
عثا  ترجغت  سطى  غسمطعن  الئحرغئ  سطى  أوخغاء  أغداً 
الحئاب،  طظ  جغقً  طساً  ظثطص  تاى  السالط،  شغ  الثغظ 

غتمض الصرآن شغ غث والراغئ شغ الغث افخرى.
المسطمات  الظساء  وربئ  أظاظ  التئغئات،  أخعاتظا 
اإلجقم  ظخرن  الطعاتغ  الماضغ  شغ  السزغمات 
ملسو هيلع هللا ىلص،  الرجعل  زوج  خثغةئ  طبض  أجطه،  طظ  وظاضطظ 
اإلجقم،  شغ  حعغثة  أول  سظعا  اهللا  رضغ  وجمغئ 
الرجعل  سظ  داشسئ  الاغ  سظعا  اهللا  رضغ  سمارة  وأم 
خطا  اتئسظ  لثا،  المسرضئ.  جاتئ  شغ  بةسثعا  ملسو هيلع هللا ىلص 
عآقء الظساء السزغمات طظ خقل اقجاةابئ لظثاء اهللا 
جئتاظه وتسالى إلصاطئ ظزاطه شغ عثه افرض، وضظ 
ججءًا طظ إتثاث عثا الاشغغر السزغط شغ عثا السالط. 
جارسظ إلى رضعان ربضظ، وإلى اجاسادة طضاظئ المرأة 
المفصعدة، جارسظ إلى تتصغص طةث عثا الثغظ، وإلى 
إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ. صال اهللا تسالى: ﴿َوالَِّذي 
ا يََشاءوَن ِعنَد  َق ِبِه أُْولَِئَك ُهُم الُْمتَُّقوَن لَُهم مَّ ْدِق َوَصدَّ َجاء ِبالصِّ

 ﴾َربِِّهْم َذلَِك َجَزاء الُْمْحِسِنيَن
ı طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 

   لتجب الاترغر

التمث هللا رب السالمغظ، والخقة والسقم سطى جغثظا 
سطغضط  السقم  أجمسغظ.  وختئه  آله  وسطى  طتمث 

ورتمئ اهللا وبرضاته،
الااجع  الصرن  شغ  افسجاء،  وافخعات  اإلخعة  أغعا 
سحر، صال طسآول شرظسغ ضان غتاول تصعغئ التضط 
اإلجقطغئ:  الئقد  طظ  أججاء  سطى  لفرظسا  اقجاسماري 
"طظ خقل الظساء غمضظظا التخعل سطى روح الحسإ". 
لصث أدرك المساسمرون أن المرأة شغ الئقد اإلجقطغئ 
عغ طرضج افجرة، والسمعد الفصري لطمةامسات، وعغ 
افجاس شغ تربغئ افذفال؛ إذا اجاطاسعا أن غأجروا 
روح  أجر  سظثئث  شغمضظعط  وسصعلعظ،  الظساء  صطعب 

افطئ اإلجقطغئ فجغال صادطئ.
المرأة  تعل  افضاذغإ  طظ  حئضئ  ظسةعا  لثلك، 
والثقشئ  الحرغسئ  ضثباً  طاعمغظ  ودغظعا،  المسطمئ 
أن  بأظعما سثوعا وطخثر صمسعا، بغظما زسمعا أغداً 
إلى  الطرغص  عع  السطماظغ  الشربغ  والظزام  البصاشئ 

تترغرعا طظ الصعر.
لضظ أضاذغئعط تئثدت شغ دطعع الظساء المسطمات، 
أتضام  وتطئغص  الثقشئ  ودرع  أطرظا  ولغ  شصثان  فن 
خظسعا  الاغ  افظزمئ  طظ  وغغرعا  السطماظغئ  افظزمئ 
اإلظسان شغ بقدظا لط غةطإ لظا جعى المعت والثطار 

والسار والغأس.
ظض  شغ  التغاة  طظ  أشدض  تغاة  لطظساء  تضظ  لط 
طضاظئ  شغ  بعرة  أتثبئ  الاغ  الثقشئ،  اهللا؛  ظزام 
لط  طساعى  إلى  ضراطاعا  ورشسئ  وتصعصعا،  المرأة 
غحعثه السالط طظ صئض، تغث إن خرخًئ واتثًة طظ 
الثطغفئ  غتحث  فن  ضاشغًئ  ضاظئ  طدطعثة  طسطمئ 
لطثشاع سظعا. لصث ضاظئ دولئ تثسط المرأة شغ  جغحاً 
طتاجئئ صغاداتعا بحضض سطظغ دون خعف، وتجودعظ 
بمآجسات تسطغمغئ وطراشص رساغئ ختغئ طظ الثرجئ 
بحضض دائط  افولى، وتدمظ أن تاط رساغاعظ طالغاً 
طظ صئض أزواجعظ أو أصاربعظ الثضعر أو الثولئ وشصًا 
لما غفرضه اإلجقم. لصث تماسظ بتغاة طجدعرة وآطظئ. 
وبالفسض، وخفئ وبائص الثقشئ السبماظغئ المرأة بأظعا 
إغثاء  سثم  سطى  الثولئ  رجال  وتبئ  الثولئ"،  "تاج 
المرأة وبثل ضض جعث لطتفاظ سطى ضراطاعا. ضض عثا 
السطماظغئ  الشربغئ  الثول  تسارف  أن  صئض  صرون،  صئض 

بمفععم تصعق المرأة!
شصثان  سظ  الظاجمئ  واآلقم  المآجغ  ظرى  اآلن  لضظظا 
أخئح  شصث  سالمغًا.  المسطمات  تغاة  شغ  الثقشئ 
وق  تسث  ق  الاغ  واطاغازاتعظ  وتماغاعظ  حرشعظ 
طظ  أخئح  اهللا،  حرغسئ  لعظ  طظتاعا  الاغ  تتخى 
ضتاغا غغاب عثه الثولئ المةغثة. وأخئتظ ضتاغا 
لفظزمئ المسائثة الاغ اضطعثتعظ لمةرد لئاجعظ 

اإلجقطغ أو رشسعظ راغئ دغظعظ.
شق سةإ أن ظسمع الغعم ظثاء الثقشئ غاردد طظ ظساء 
عثه افطئ طظ ضض أظتاء السالط! شغ العاصع، ضط عع طبغر 
لطسثرغئ، أظه بغظما اجاعثشئ التضعطات اقجاسمارغئ 
الشربغئ الظساء شغ الئقد اإلجقطغئ لعثم الثقشئ، شإن 
أسثادا ضئغرة طظ الظساء الطعاتغ ولثن وترسرسظ شغ 
الثول الشربغئ ضممظ أخعاتعظ الغعم إلى أخعاتعظ 
الثقشئ،  دولئ  بإصاطئ  لطمطالئئ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ 
الصغط  زرساه  الثي  الثطار  ضبإ  سظ  حعثن  أن  بسث 
وافظزمئ الطغئرالغئ السطماظغئ شغ تغاة الظاس عظا وشغ 
طسطمات،  ظساء  بخفاظا  لثلك،  السالط.  أظتاء  جمغع 
شإظظا ظرشخ السماح لطسطماظغغظ والظسعغات بالاتثث 
ظغابئ سظا، وتئج أخعاتظا وضاابئ الظخعص سظ آطالظا 
إظظا  وواضح،  سال  بخعت  ظصعلعا  لطاشغغر.  وتططساتظا 
ظرى الثقشئ طظصثتظا طظ الزطط، ظتظ ظسائر الحرغسئ 

دور املرأة املسطمئ يف الاشغري
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعرة ظسرغظ ظعاز*ـ 
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تداعیات جریمۀ هیئۀ تحریر الشام باعتدائها على مظاهرة نسائیۀ
طالبت بإطالق سراح المعتقلین لدى أمنیات الهیئۀ

اجامرارًا لسغاجئ الزطط والصعر أصثطئ أجعجة أطظ الظزام شغ افردن سطى اساصال المعظثس أطغظ طخطفى 
خرخعر ووالثه، وذلك لمحارضاه شغ التمطئ السالمغئ الاغ غصعم شغعا تجب الاترغر باظزغط شسالغات شغ جمغع 
أن  الئقد الاغ غسمض شغعا تتئ حسار: "شغ الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ.. أصغمععا أغعا المسطمعن"، سطماً 
عثه  وضسادة  ظفسه.  لطسئإ  الاترغر  تجب  حئاب  طظ  خمسئ  أجئعع  صئض  اساصطئ  صث  الصمسغئ  الظزام  أجعجة 
افجعجة الصمسغئ الاغ تسمض ضثفاشغح الزقم، داعمئ صعة أطظغئ ضئغرة بغئ الحاب أطغظ ووالثه بسث طظاخش 
الطغض وسابئ شغ الئغئ الفساد، طروسغظ الظساء وافذفال اآلطظغظ، ق لةرغرة ارتضئععا جعى صعلعط ربظا اهللا 
وتثضغرعط أطاعط بفرٍض سزغط وعع إصاطئ حرع اهللا شغ افرض. وصث سصإ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ 
وقغئ افردن شغ بغان ختفغ صائق: "إن طعاخطئ الظزام شغ افردن وأجعجته الصمسغئ طظ أطظ وصائغ وطثابرات، 
صمَع تجب الاترغر وحئابه باقساصال والادغغص، لظ َغُفئَّ شغ سدثه بسعن السجغج الةئار، ولظ غبظغ حئابه سظ 
إغخال الثغر فطاعط بالضفاح السغاجغ والخراع الفضري، طسامرغظ سطى ذرغصئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ إصاطئ الثقشئ 

الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، طعما قصغظا شغ جئغطعا طظ ظطط وجعر...."

النظام األردنی مستمر فی تغوله على شباب حزب التحریر
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