
أن  شإطا  الحراضئ،  تصئض  ق  وأظزماعا  المئادئ  إن 
جظظ  طظ  وعثا  ق،  وإطا  جمطئ  ططئصا  المئثأ  غضعن 
ططئصا  ضان  لما  اإلجقطغ  شالظزام  افرض،  شغ  اهللا 
شعع لط غأخث سظ غغر اإلجقم طظ السصائث، وضثلك 
الظزام الحغعسغ صئض اظعغار اقتتاد السعشغاغ وطظ 
الرأجمالغ  الظزام  وأغدا  اقحاراضغئ،  المظزعطئ  بط 

المفروض سطى السالط تالغا.
طا  وعع  الثقشئ،  عثم  جئإ  شعط  غمضظظا  وسطغه 
سمطئ سطغه دول الضفر طظ ظحر طفاعغط غغر إجقطغئ 
ضالعذظغئ والصعطغئ وغغرعا، جاسثعا شغ ذلك تصئض 
المسطمغظ لعثه المفاعغط، وعثه جظئ اهللا شغ الاشغغر 
ْم﴾  ِ ْنُفِس

َ
ِبأ َما  وْا  ُ ِ

ّ َغ ُ  َّ َح ِبَقْوٍم  َما   ُ ِ
ّ َغ ُ َال   َ َّ ﴿ِإنَّ 

بأظفسعط  طا  سظعط  اهللا  رضغ  افظخار  غّغر  شسظثطا 
الثي  الصئطغ  الظزام  بثلك  وترضعا  اإلجقم  شاساظصعا 
اهللا  رجعل  بظخرة  اهللا  أضرطعط  سطغعط،  ططئصا  ضان 
افولى  اإلجقطغئ  الثولئ  إصاطئ  طظ  ملسو هيلع هللا ىلص  طضظاه  الاغ 
الاغ اجامرت أضبر طظ ألش وطائاغ جظئ، والاغ اطاث 

جططاظعا إلى طحارق افرض وطشاربعا.
سصعل  شغ  اإلجقم  شعط  سطى  ضسش  ذرأ  لما  أظه  إق 
زرسعا  الاغ  الشربغئ  بالمفاعغط  وصئطعا  المسطمغظ، 
الضاشر المساسمر لغمجق ضغان افطئ وغععظ جسثعا 
وغةسض بأجعا بغظعا؛ زال جططان المسطمغظ وُعثطئ 
دولاعط شافرصئ جماساعط وتحائ حمطعط وذعئئ 

رغتعط.
الصداء  طظ  المساسمر  الضاشر  الشرب  تمضظ  لصث  ظسط 
ولظ  لط  ولضظه  سام،  طؤئ  صئض  الثقشئ  دولئ  سطى 
ظفعس  شغ  اإلجقم  سطى  تماطا  الصداء  طظ  غامضظ 
شغ  طاصثة  اإلجقم  جثوة  شسائصى  المسطمغظ، 
لطمج  الضاشر  الشرب  طتاوقت  ضض  رغط  ظفعجعط، 
دغظعط،  سظ  ضطغئ  وترشعط  اإلجقطغئ،  ععغاعط 

وإلئاجعط بعب السطماظغئ الئاذطئ الفاجثة.
جثغث  طظ  الثقشئ  دولئ  جاسعد  عض  السآال  وغئصى 
طثغثة  وسخعر  ذعغطئ  صرون  سئر  ضاظئ  ضما  لاضعن 

طضء جمع السالط وبخره؟
والةعاب بق رغإ وبثون أدظى حك ظسط إظعا صائمئ 
صرغئا بإذن اهللا، شعغ وسث اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َوَعَد 
م  ُ َّ ْسَتْخِلَف َ اِت َل َ ِ ا ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ُ الَّ َّ
ْم﴾، وبحرى  ِ ِذيَن ِمن َقْبِل ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ

َ
ِ األ

ِة». رجعله ملسو هيلع هللا ىلص: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
طفاعغط  طفاعغمظا  طظ  ظةسض  بأن  غضعن  وذلك 
والعذظغئ  الصعطغئ  شظظئث  ظصغئ  خاشغئ  إجقطغئ 
جغرتعا  لظسغثعا  وظسمض  والسطماظغئ،  والثغمصراذغئ 
افولى اصاثاء بسغثظا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص، شظسمض طع الساططغظ 
المثطخغظ إلصاطئ دولئ اإلجقم، وظطالإ أعض الصعة 
قجاؤظاف  الاترغر  تجب  إلى  الظخرة  بإسطاء  والمظسئ 
التغاة اإلجقطغئ، والصداء سطى أظزمئ الزطط والةعر 
الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  اإلجقم  أتضام  باطئغص 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج، 
ِذيَن آَمُنوا  ا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَّ صال جئتاظه وتسالى: ﴿ِإنَّ
اُد﴾، وصال سج طظ  َ ْش

َ
ْوَم َيُقوُم األ َ ْنَيا َو َياِة الدُّ َ ْ ِ ا

ُة َجِميعًا ِإَلْيِھ  ِھ اْلِعزَّ َة َفِللَّ ُد اْلِعزَّ اَن ُيِر َ ﴿َمن  صائض: 
ُ َيْرَفُعُھ﴾ وصال  ِ ا ُب َواْلَعَمُل الصَّ ّيِ

ِلُم الطَّ َ َيْصَعُد اْل
الفاروق سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه: (ظتظ صعم 
أسجظا اهللا باإلجقم شإذا اباشغظا السجة بشغره أذّلظا اهللا)، 
وصال اإلطام طالك رتمه اهللا: (ق غخطح آخر عثه افطئ 
إق بما خطح به أولعا)، شإلى خقح دظغاضط وآخرتضط 
﴿َيا  طةغئعن؟  أظاط  شعض  المسطمعن،  أغعا  ظثسعضط 
ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ  ِ

ّ
ِ اْسَتِجيُبوْا  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ

َْرِء 
ْ
َن امل ْ َ َيُحوُل َب َّ نَّ 

َ
َدَعاُكم ِملَا ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا أ
ُھ ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن﴾. نَّ

َ
َوَقْلِبِھ َوأ

الَِّذي  اللَّه  َواسأَلُوا  ُهم،  َحقَّ أَعطُوُهم  ثُمَّ  ِل،  فاألَوَّ ِل  األَوَّ ِبَبيَعِة 
لَكُم، َفإنَّ اللَّه سائِلُهم عامَّ اسَرتعاُهم». طافٌص سطغه.

بعا  تاخش  أن  غةإ  الاغ  الخفات  أعط  طظ  ولسض 
الصغادة السغاجغئ، العسغ واإلخقص، بتغث تسغ سطى 
بإشحالعا،  الضفغطئ  المعاصش  شااثث  افسثاء  طثططات 
سظ  بالمسآولغئ  السالغ  اإلتساس  ذلك  إلى  أضش 
الشغر، بتغث تاتطى بتج الرساغئ السالغ والمسآولغئ 
َوكُلُّكُْم  َراعٍ،  كُلُّكُْم  «أََال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  صال  السزغمئ، 
َمْسئؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفاْألَِمريُ الَِّذي َعَىل النَّاِس َراعٍ، َوُهَو َمْسؤوٌل 

َعْن َرِعيَِّتِه».
بالحةاسئ  السغاجغئ  الصغادة  تاتطى  أن  غةإ  ضما 
والةرأة شغ اتثاذ المعاصش، والخئر والبئات، ووضعح 

العثف، ووضعح الطرغص المعخض لطعثف.
السغاجغئ  الصغادة  أضاظئ  جعاء  قزطئ  الخفات  وعثه 

صغادة دولئ أو صغادة جماسئ جغاجغئ.
وتآبر السصغثة السغاجغئ الاغ تتمطعا الصغادة السغاجغئ 
الصغادة  سطى  تتمطعا  الاغ  التغاة  سظ  الظزرة  ووجعئ 

السغاجغئ، وسطى ذئغسئ رساغاعا أو تطعا لطمحاضض.

لع ضان رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بغظظا
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذة اباعال بظ 
التاج سطغ – وقغئ تعظج
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غةإ سطى المسطمغظ - شغ عثا الحعر الضرغط 
حعر طداسفئ افجعر - ظخرة الساططغظ طظ 
أبظائعط المثطخغظ العاسغظ والساسغظ إلصاطئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. ﴿َوَعَد هللا 
 ِ م  ُ

َّ ْسَتْخِلَف َ اِت َل َ ِ ا ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ الَّ
ْم  ُ َل نَّ  َ َوَلُيَمّكِ ْم  ِ َقْبِل ِمن  ِذيَن  الَّ اْسَتْخَلَف  َكَما  ْرِض 

َ
اْأل

ْمنًا 
َ
ْم أ ِ ْعِد َخْوِف َ ن  م ّمِ ُ َّ َل ْم َوَلُيَبّدِ ُ َ َل ِذي اْرَت ُم الَّ ُ َ ِدي

ْوَلِئَك 
ُ
ْعَد َذِلَك َفأ ئًا َوَمن َكَفَر َ ْ ي َش ْشِرُكوَن ِ

ِ َال ُ ْعُبُدوَن
َ

ُم اْلَفاِسُقوَن﴾. ُ

اصرأ شغ عثا السثد:
- ظعاغئ الترب افطرغضغئ عض جاتاشر أششاظساان 

   سطى السقم المظحعد؟ ...٢
- اخاغار الظزام المخري بغظ إسثام الحسإ 

   وإرعاب الثولئ! ...٢
- طا الثي غسظغه شخُض الثغظ سظ الثولئ شغ بقد 

   المسطمغظ؟ (الةجء البالث وافخغر) ...٣
- طأجاة أعض الفظغثق بدع طظ طآجغ أعض المشرب! ...٤

- شاجسئ ترغص طساحفى ابظ الثطغإ لظ تضعن افخغرة
   طا داطئ الطشط السمغطئ الفاجثة تتضط السراق  ...٤
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ضطمئ السثد

طاذا لع ضان بغظظا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ جآال ُذرح سثغث 
شغ  الرأي  اجاطقسات  وشغ  الفدائغات  سطى  المرات 
ضاظئ  طّرة  ضّض  وشغ  السربغئ  الئطثان  بسخ  حعارع 
رّدات الفسض: دطعع تفغخ ولسان غحضع واصسا طرغرا 
وغططإ الخفح والشفران طظ تصخغر... وبسث عض عثا 

ضاف غا خغر أّطئ أخرجئ لطظاس؟
عض عثا غظةغضط طظ «ُسْحقاً ُسْحقاً» أطام التعض؟ عض 
جاضعظعن طظ الثغظ غصعل لعط رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «أََال 
لعا بسَثَك" شغصعل ملسو هيلع هللا ىلص: «ُسْحقاً  » شُغصاُل: "إظَّعط صْث بثَّ َهلُمُّ
ُسْحقاً» ضما جاء شغما أخرجه اإلطام طسطط شغ ختغته أنَّ 
الُم علَْيكُم داَر َقْوٍم  َرجعَل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص أَتى الَمْصُئَرَة، شصاَل: «السَّ
ُمْؤِمِننَي، وإنَّا إْن شاَء اللَُّه بكُْم الِحُقوَن، وِدْدُت أنَّا قْد َرأَيْنا إْخوانَنا 
قالوا: أَولَْسنا إْخوانََك؟ يا َرسوَل اللِه، قاَل: أنُتْم أْصحايِب وإْخوانُنا 
الَِّذيَن لَْم يَأْتُوا بَْعُد فقالوا: كيَف تَْعِرُف َمن َلْم يَأِْت بَْعُد ِمن 
لٌَة  ِتَك؟ يا َرسوَل اللِه، فقاَل: أَرأَيَْت لو أنَّ َرُجالً له َخْيٌل ُغرٌّ ُمَحجَّ أُمَّ
بنْيَ ظَْهَرْي َخْيٍل ُدْهٍم بُْهٍم أال يَْعِرُف َخْيلَُه؟ قالوا: بََىل يا َرسوَل 
لنَِي ِمَن الُوُضوِء، وأنا َفَرطُُهْم  ُمَحجَّ اللِه، قاَل: فإنَُّهْم يَأْتُوَن ُغّراً 
الُّ  عَىل الَحْوِض أال لَُيذاَدنَّ ِرجاٌل عن َحْوِيض كام يُذاُد الَبِعريُ الضَّ
لُوا بَْعَدَك فأُقوُل ُسْحقاً ُسْحقاً». أُناِديِهْم أال َهلُمَّ فُيقاُل: إنَُّهْم قْد بَدَّ

شعه  ترَّ أو  غَظ  الثِّ غغَّروا  أي:  بسَثَك"  لعا  بثَّ صث  "إظعْط 
. واظترشعا بسَثك سِظ التصِّ

وإّظظا واهللا لظراعط رأي السغظ؛ غّغروا بسثك غا رجعل 
ضان  طظ  وطظعط  ععاه،  إلعه  اتثث  طظ  شمظعط  اهللا، 
سئثا لطثغظار، وافخطر طظ عثا وذاك عط طظ تسّططعا 

سطى رصابظا ششّغروا صئطاعط الشرب الضاشر!
ذّئصعا أواطره، ووصفعا سظث ظعاعغه شأتطعا طا أتّض طظ 
تّرم  طا  وتّرطعا  اهللا  فتضام  وتشغغر  وحثوذ  رذغطئ 
الاسطغمغئ،  المظاعب  وغّغروا  والطعر  السّفئ  شعاجمعا 
وغغرعا طظ المخائإ الاغ اصارشععا شغ تص حرع اهللا 
ق لحغء إق ارتداء لطشرب الضاشر وإطقءاته. وعثا بسث 
الافرغط شغ برواتظا واقرتعان لخظثوق الظصث والئظك 

الثولغغظ الطثغظ طا زادا السغح إق ضظضا وشصرا.
شغا أّطئ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص، غا طظ ضان شغك سمر وخالث وخقح 

الثغظ وطتمث الفاتح: ضفاك الاخاصا بافرض!
ضفاك ععاظا غا أّطئ غرتسث الشرب الضاشر طظ ظعداعا 

وسعدتعا لثغظعا!
«تََركُْت  ملسو هيلع هللا ىلص  رجعله  وجظئ  اهللا  ضااب  وشغك  ذق  ضفاك 
كُْتْم ِبِهاَم: ِكَتاَب اللِه َوُسنََّة نَِبيِِّه». ِفيكُْم أَْمَريِْن لَْن تَِضلُّوا َما مَتَسَّ

شرض  ظزاطا  سظك  ولاظفدغ  الثغر  أّطئ  شطاظعدغ 
سطغك طظ الئحر، ظزاطا طئاعرا سفظا طحّععًا ق غرتصغ 
أن غظّزط تغاة اإلظسان الثي ضّرطه اهللا جئتاظه سظ 
هللا  تسخغ  ق  الاغ  المقئضئ  وجسض  طثطعصاته  جمغع 

أطرا تسةث له!
وتثه  شئه  الئحر،  رب  بظزام  واجامسضغ  اظعدغ 

تعجطغظ سثّوك سثّو اهللا.
صال سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه: "إظضط ق تشطئعن 
بعثا  تشطئعظعط  ولضظ  سثة،  وق  بسثد،  سثوضط 
الثظعب  شغ  وسثوضط  أظاط  اجاعغاط  شإذا  الثغظ، 

ضاظئ الشطئئ لفصعى".
عّئغ غا أطئ طتّمث طظ غفطاك!

سّج  طحروع  غتمض  طظ  ظعراظغك  شئغظ  جئاتا  ضفاك 
وخغر وشقح شغ الثظغا واآلخرة. بغظ ظعراظغك تجب 
الاترغر الثي أظسط به اهللا سطغك لغثرجك طظ الزطمات 
إلى الظعر. صّثر اهللا السجغج التضغط أن غعجث شغك وطسك 

لغمغط الطبام سّما غتاك ضّثك وغثّبر لك بطغض.
السمقء  أصظسئ  وغسصط  الشحاوة  سظك  لغضحش  وجث 
شغ  لغةسطعك  الضاشر  الشرب  طع  تآطروا  الثغظ  الثعظئ 
إق  غضعن  لظ  الثي  سّجك  دون  ولطتغطعلئ  افطط  ذغض 
باإلظابئ إلى اهللا العاتث افتث وتطئغص حرسه شغ دولئ 
التّص، الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظّئعة، سطى 
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إن الصغادة السغاجغئ عغ إتثى أعط الرضائج شغ الظزام 
السغاجغ ولعا الثور الفسال والتغعي شغ سمطغئ الاشغغر 
بثور  تدططع  الاغ  وعغ  الةثري؛  الاشغغر  وخاخئ 
خغاغئ وتظفغث السغاجات الساطئ سطى الخسغث الثاخطغ 
والثارجغ، وعغ طظ خقل عثا الثور تسضج ذمعتات 
الضغان  إلغةاد  السمض  خقل  طظ  وتططساته  الحسإ 
المفاعغط  طةمعسئ  باطئغص  غصعم  الثي  السغاجغ 
والمصاغغج والصظاسات الاغ تئظاعا، وبسث إصاطئ الضغان 
برساغئ  السغاجغئ  الصغادة  تصعم  (الثولئ)  الاظفغثي 
طظ  المظئبصغظ  والصاظعن  بالثجاعر  رساغاعا  حآون 
سصغثة افطئ، وبثلك تاط خغاغئ تغاة الحسإ الساطئ 

والثاخئ سطى صاسثة واتثة وأجاس واتث.
وق غثطع سخر طظ السخعر طظ وجعد صغادة جغاجغئ 
وترسى  المخغرغئ،  وصداغاعط  الظاس  طخالح  تائظى 
حآوظعط، وتطئص سطغعط افظزمئ والصعاظغظ، وتثاشع 
صاَل  َصاَل:  سظه  اهللا  رضغ  عرغرَة  َأبغ  سظ  البشعر،  سظ 
َرُجعل اهللاَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «كَانَت بَُنو إَرسائِيَل تَُسوُسُهُم األَنْبياُء، كُلَّام 
، َوإنَُّه ال نَِبيَّ بَعدي، وَسَيكُوُن بَعدي ُخلََفاُء  َهلََك نَِبيٌّ َخلََفُه نَبيٌّ
َفَيكرُثُوَن»، صالعا: َغا رجعل اهللاَّ، َشما َتْأُطُرَظا؟ َصاَل: «أَوُفوا 
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شغ ١١ طظ أغار/طاغع ٢٠٢١م، جغئثأ السام الساحر سطى اخاطاف ظفغث بعت، الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ باضساان، تغث تط اخاطاشه شغ ١١ طظ أغار/طاغع ٢٠١٢م وتئسه شغ زظازغظ افجعجة الصمسغئ السرغئ. وق 
ٌث َرُجعُل اهللاَِّ  غجال عثا الظزام غترم ظفغث بعت طظ أي ظعع طظ الاعاخض طع سائطاه. صال اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿ُطَتمَّ
اِر ُرَتَماُء َبْغَظُعْط﴾. شضغش عع تال عآقء التضام طظ سمقء أطرغضا؟! إظعط لطغفعن طع  اُء َسَطى اْلُضفَّ َوالَِّثغَظ َطَسُه َأِحثَّ
الضفار افسثاء وغئادلعظعط طحاسر التإ والرتمئ والسطش، بغظما غاساططعن طع المسطمغظ بصئدئ تثغثغئ، تاى إظعط 
غساثثطعن لشئ الظار والصظابض طسعط، عثا سطى الرغط طظ صعله تسالى شغ التثغث الصثجغ الثي صال شغه رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإنَّ اهللاََّ َصاَل: َطْظ َساَدى ِلغ َوِلغاً َشَصْث آَذْظُاُه ِباْلَتْرِب» رواه الئثاري. ظفغث بعت الئالس طظ السمر ابظغظ وخمسغظ 
ساطاً، وعع أب فربسئ أذفال، عع ابظ افطئ اإلجقطغئ، وعع جثغر بالبظاء، شعع جغاجغ طئثئغ وطظ افضفاء الصادرغظ 
سطى العشاء بمسآولغئ التضط شغ أي طظخإ، بسث إسادة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وعع طظ أجرة ضحمغرغئ ظئغطئ 
طصغمئ شغ إجقم آباد. تخض سطى صئعل شغ جاطسئ العظثجئ والاضظعلعجغا الحعغرة (UET) شغ قععر. ولافعصه تط 
بسبه إلى جاطسئ إلغظعي شغ العقغات الماتثة، تغث أضمض تثرجه طظعا. وصث سمض شغ الصطاع الثاص شغ العقغات 
الماتثة، صئض أن غصرر السعدة إلى باضساان لغضعن ججءًا طظ الخراع السالمغ إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة شغ 
الئقد اإلجقطغئ، تارضاً وراءه التغاة الفارعئ لمعاجعئ غدإ الطشاة. لصث جسى بق ضطض شغ ضحش خغاظئ التضام الثغظ 
غسمطعن ضث اإلجقم والمسطمغظ وشدح سمالاعط فطرغضا، طظ خقل ضاابئ طؤات الئغاظات الختفغئ، وضاابئ سحرات 
افسمثة الختفغئ، وطثاذئئ سحرات المآتمرات الختفغئ، والاتثث شغ الظثوات والمآتمرات، وطصابطئ اآلقف طظ 
افحثاص ذوي الظفعذ، خقل طسغرته الظدالغئ. وصث جاشر شغ جمغع أظتاء باضساان لئث العسغ بغظ الظاس تعل 
واجإ إصاطئ الثقشئ وتفاخغض أجعجتعا، وخقل ضفاته السغاجغ وخراسه الفضري، ساظى طظ اقساصاقت الماضررة 
والسةظ وضان طحععرًا باتثغه وحةاساه. طظ العاضح وضعح الحمج أظه سطى الرغط طظ صمع الظزام الئاضسااظغ 
الحثغث، شإن تجب الاترغر لط غاثض سظ ظداله ولط غائاذأ. بض بثقً طظ ذلك، ازداد تأبغر تجب الاترغر بحضض سام 
بغظ المسطمغظ وخاخئ شغ الصعات المسطتئ. وعضثا شإن المسطمغظ الثغظ غاتمطعن الخسعبات شغ جئغض اهللا 
جئتاظه وتسالى ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص، عط طثطخعن وغساتصعن الصغادة. وشغ حعر رطدان المئارك عثا، ظثسع اهللا جئتاظه 
وتسالى، أظه ضما أخرج الظئغ غعجش سطغه السقم طظ جةظه أن غثرج ظفغث بعت طظ زظازغظ الطشاة، وأن غضرطه 

يَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن﴾.
َ
ِذيَن َظَلُموا أ بالتضط بما أظجل اهللا جئتاظه وتسالى، وتغظعا ﴿َوَسَيْعَلُم الَّ

نفيد بوت... أال تكفي ع سنوات من االختطاف؟!
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تظاصطئ ضبغر طظ وجائض اإلسقم والمعاصع سطى حئضئ 
الاعاخض أظئاء إسثاطات جثغثة ظفثعا الظزام المخري 
شغ  حظصا  باإلسثام  سطغعط  التضط  تط  طساصطغظ  بتص 
ضرداجئ  حرذئ  صسط  اصاتام  بصدغئ  جمغئ  صدغئ 
صعة  طظ  حرذئ  رجض   ١٧ بصاض  شغعا  والماعمعن 
٢ اقخاغار  طسطسض  سرض  طع  تجاطظا  ضرداجئ  صسط 

الثي غاطرق لفارة بعرة غظاغر وطا بسثعا وشخ رابسئ 
ططفصئ  برواغئ  وصطسا  افتثاث،  باطك  طرورا  وغغرعا، 
سطغعا  حععدا  وضاظعا  طخر  أعض  ساحعا  أتثابا  تجور 
ووبصعا طا خعروه بععاتفعط وضاطغراتعط وطا جةطعه 
وتظاصطعه، وتاى إسقم الظزام المدطض وبص لاطك الفارة 
بما غثغظ الظزام وغضحش جمطئ طما اسااد ضئاط أطظ 

الثولئ تطفغصه لطمساصطغظ.

ق غساطغع ساصض أن غسطط لطرواغئ الرجمغئ الاغ غظطص 
بعا حععد الجور سطى وصائع وأتثاث لط تةش بسث دطاء 
طظ  أجساد  شغ  الشائرة  الةروح  تطاؤط  ولط  ضتاغاعا 
ساحعا تطك الفارة طظ طسارضغ عثا الظزام العتحغ 
والاظضغض  الصمع  أظعاع  ضض  طارس  والثي  وأعطعط 
بالظاس تاى خار الثروج طظ طخر بأي وجغطئ ظةاة 
الغعم  صظاة  أظعرت  وصث  غفسض،  أن  غساطغع  لمظ 
الفغسئعك  سطى  خفتاعا  وسطى  طعصسعا  سطى  السابع 
شغ ٢٠٢١/٤/١٩ أبظاء سرضعا لما وبصاه ضاطغراتعا، ق 
لاطك الفارة ضطعا بض قساصال أعالغ ضرداجئ وتروغسعط 
وجئعط بأبحع افلفاظ وطا خفغ ضان أسزط، وق ظصعل 
عثا سظ جعض بعط بض سظ بغظئ وسغظ بخغرة تحعث 
أسمال  شغ  ظعرت  الاغ  وبداساعط  خظاساعط  سطغعا 
الظاس  طع  افطظ  رجال  غاساطض  ضغش  وبغظئ  جابصئ 
ظخر  وخقح  الئسغعظغ  وتمجة  غساسئثوظعط،  وضغش 
تارغت ق غظسى غعبص لئحاسئ وصئح شسال عثا الظزام 

المةرم الثي غرث اإلجرام خاغرا سظ خاغر.
خئرعط  وغثائر  الظاس  طحاسر  غاتثى  الظزام  عثا 
وتاى  الماضررة  وإسثاطاته  باساصاقته  وتضرارا  طرارا 
صاطه لمسارضغه خارج إذار الصاظعن أو شغما غططص سطغه 
طعاجعات أطظغئ وطثاعمات غثرك أعض طخر ضثبعط 
بحأظعا، وق غخثصعا وق غروج لعا إق الصطئ المأجعرة 
ترتئط  طخالح  لعط  وطظ  الظزام  طظ  المثشعسئ 
بعجعده، غغر أن إصثام الظزام سطى تظفغث تضمه الةائر 
خائمعن  طخر  وأعض  وعط  رطدان  شغ  عآقء  بتص 
صائمعن غطعةعن إلى اهللا بالثساء، طساشق تالئ السثط 
اقظاصاطغئ الاغ رجمعا سظث طآغثغه باجوغره لطتصائص 
شغ المسطسض المسروض والثي غثرك ضض أعض طخر 
ضثبه تاى طآغثي الظزام شق غعجث بغئ شغ طخر لط 

غضاع بظار عثا الظزام.
المخري  الظزاطغظ  تصارب  بثء  طع  عثا  ضض  غأتغ 
والارضغ وطا تئسه طظ دسعات لطاعثئئ والمخالتئ طع 

غظةُج  ق  اظازار  الُمظصث.  اظازار  الظخر،  اظازار  اقظازار،  شضرة  عغ  والحسعب  بافطط  شاضاً  افشضار  أحث  طظ  إن 
تشغغرًا. إن عثه الفضرة تئطث اإلتساس وُتفِصُث افطَئ الحسعَر بافلط الثي غخغئعا، شااطصى الطسظئ تطع الطسظئ، 
وعغ واجمئ دون تراك، جراء تسطصعا بأطض ظععر الُمثطِّص، طما غحض ترضاعا وغجرع الاعاضض شغ ظفسعا، وأن 
الاشغغر لظ غضعن بةععدعا وسمطعا عغ، بض طظ تظازره عع الثي جغأتغ بالفرج والثقص. إن عثه الفضرة 
وتثعا ضفغطئ بأن تصاض أي جعث لطاشغغر، بض وتصدغ تاى سطى طةرد الافضغر شغه، وعغ بالاالغ تمّضظ السثو 
طظ تمرغر طثططاته، شغمضر بافطئ وغعغمظ سطى طصثراتعا وق غةث طظ غردسه أو غصش شغ وجعه، فن عثه 
الفضرة أصسثت افطئ سظ السمض، وخثرتعا بآطال شارغئ، وتسعدت طسعا سطى اقظازار، وإذا طا اظاعى طفسعل 
المثثر، غسعد السثو بمثّثر آخر. شسطى افطئ أن تضّش سظ اقظحشال بةعاب جآال طاى الظخر؟ فن ذلك لغج 
بغثعا، بض بغث اهللا وتثه، وعع الثي غمّظ به سطى طظ غساتصه. وأن ظظحشض باإلجابئ سطى جآال طا عغ خطعات 
الظخر،  ذرغص  ظاطمج  سظثطا  سطغظا  اهللا  أوجئعا  الاغ  افسمال  تتثد  السآال  عثا  سظ  اإلجابئ  إن  ظسط  الظخر؟ 

وظسسى لاشغغر العاصع بأظفسظا وجععدظا طاعضطغظ سطى ربظا سج وجض وتثه.

والسسضرغئ  المالغئ  المساسثات  ضمان  خقل  طظ 
وعظاك  واإلظساظغئ.  واقجاثئاراتغئ  والثبطعطاجغئ 
اتاماقت بأن تصعد أطرغضا أششاظساان طظ خقل أزطئ 
الدعء  أظعرت  ضما  صاجغئ،  أعطغئ  ترب  ربما  تادة 
واإلطــارات  وإغــران  لطعظث  ظفسه  العصئ  شغ  افخدر 
دسمعا  لمعاخطئ  افوروبــغــئ  والـــثول  والسسعدغئ 
لطتضعطئ افششاظغئ. أطا بالظسئئ لطعظث، شصث ضاظئ تعزع 
افجطتئ سطى بسخ سظاخر الاتالش الحمالغ طظ خقل 

التضعطئ بعثف إسثادعط لترب طتامطئ.
وطظ ظاتغئ أخرى، شإن أطرغضا لثغعا تعالغ ٢٠,٠٠٠

شغ  المرضجغئ  اقجاثئارات  وضالئ  درباعط  طاساصث 
طسروشعن  أطرغضغعن  طظعط   ٧٠٠٠ أششاظساان، 
المرتجصئ  أو  المأجعرغظ  "الصاطئ  باجط  افششان  بغظ 
وإرعابعط،  العتحغئ  تثابغرعط  بسئإ  افطرغضغغظ" 
المثسعطغظ  افششان  طظ  عط  الماساصثغظ  بصغئ  بغظما 
طظ وضالئ اقجاثئارات المرضجغئ. وصث جطمئ أطرغضا 
تضعطئ  إلى  (افششان)  عآقء  طظ  ضئغرا  سثدا  طآخرا 
الترب  أن  إلى  تحغر  الثطعات  عثه  ضض  أششاظساان. 
بغظ التضعطئ وذالئان جعف تجداد تثة إذا لط غضظ 
طآتمر  وخاخئ  السقم،  سمطغئ  تخض  أن  المرجح  طظ 

إجطظئعل، إلى الظاائب المرجعة.
شغ أسصاب اإلذقل والفحض السالمغغظ طظ خقل أجظثة 
"الترب سطى اإلرعاب" المسامرة طظث ٢٠ ساطا، غئثو أن 
أطرغضا صث تعلئ اآلن جغاجاعا ضث الخغظ وروجغا. 
وبأخث ذلك شغ اقسائار، ق تجال أششاظساان تتاض طعصسا 
فطرغضا.  الثارجغئ  السغاجئ  شغ  واجاراتغةغا  طرضجغا 
وبما أن أطرغضا تسسى إلى تطعغص الخغظ طظ خقل 
دول صعغئ طبض العظث وضعرغا الةظعبغئ والغابان، شإن 
طساصرة  أششاظساان  صغام  اتامالغئ  أن  سطى  غثل  عثا 
وصعغئ طظ غغر المرجح أن غاتعل إلى تصغصئ واصسئ شغ 
عثه افبظاء. لثلك، جاحاث تثة سثم اقجاصرار وتاى 
سمطغئ  تخض  لط  طا  افعطغئ  الترب  أحضال  طظ  حضض 
السقم إلى ظاغةئ ظاجتئ طع طحارضئ ذالئان تثرغةغًا 
تتعغض  أطرغضا  تتاول  السئإ،  ولعثا  التضعطئ.  شغ 
أششاظساان إلى طمر لاخثغر الظار واظسثام افطظ إلى 
السقم  طتادبات  جاار  تتئ  العجطى  وآجغا  الخغظ 
الخغظغئ  اقصاخادغئ  المحارغع  تسرغخ  أجض  طظ 

والاصثم السغاجغ والظفعذ شغ المظطصئ لطثطر.
شإن  أششاظساان  طظ  سسضرغا  أطرغضا  اظستاب  طع 
الئقد  عثه  أعض  غرغثه  طا  إلى  غاتعل  لظ  العضع 
الضاشرة  أطرغضا  ظفعذ  أن  غسظغ  وعــثا  المسطمعن. 
التضعطئ،  تضط  غساظث  ولظ  بصعة،  ظحطا  جغزض 
طخغر  شإن  وبالاالغ،  وتثه.  اإلجقم  إلى  ضاظئ،  أغا 
أششاظساان وغغرعا طظ الئقد اإلجقطغئ لظ غسعد إلى 
اإلجقطغئ  الثولئ  إصاطئ  تاط  لط  طا  المسطمغظ  أغثي 
الاغ  الظئعة)  طظعاج  سطى  الراحثة  (الثقشئ  التصغصغئ 
أظعاسه  بضاشئ  واقجاسمار  اقتاقل  سطى  جاصدغ 
واقجاثئاراتغئ  والسسضرغئ  المالغئ  المساسثات  طبض 
الشرب  دابر  وتصطع  الشربغئ،  واإلظساظغئ  والبصاشغئ 

 الضاشر المساسمر طظ بقد المسطمغظ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ أششاظساان

المسارضئ الاغ غتادظعا الظزام الارضغ وضأن الظزام 
المخري غثرج لعط لساظه صائق جظتخض طظضط سطى 
ضض حغء طصابض ق حغء بسث أن اتاعاضط سمغض أطرغضا 
اآلخر أردوغان تاى ق تاطصفعط برغطاظغا. وتاى غتئط 
ضض طظ ظظ بارضغا وتاضمعا خغرا وظظ أظعا لعط ططةأ 
ولعط بعا طثرج وطقذ، وضأظه غصعل لعط لصث أجثل 
السرض  أن  غثري  أن  دون  السرض،  واظاعى  الساار 
سرض  تغاتعا  وأن  اإلجقم  فطئ  بالظسئئ  غظاعغ  ق 
طسامر ق تظاعغ تطصاته ولظ تظاعغ إق بظخر وتمضغظ 

وسج لعثا الثغظ شغ دولئ تطئصه.
تجاطظ عثا طع دسعات تةثغث الثطاب الثغظغ وتحعغه 
الساططغظ لاطئغصه واساصالعط وإجئارعط سطى اقساراف 
الممظعب  الاحعغه  عثا  أخق،  غرتضئععا  لط  بةرائط 

غث  وإذقق  خطابه  تةثغث  ودسعات  اإلجقم  لبعابئ 
السطماظغغظ لطظغض طظه وطظ طصثجاته ورطعزه، ضض عثا 
تشغغر  وعغ  افطئ  طظ  تمضظعط  خئغبئ  غاغئ  أجض  طظ 
وبما  الشرب  غرغث  ضما  وتفسغرعا  اإلجقم  طفاعغط 
غدمظ بصاء عغمظاه سطى بقدظا وبما غدمظ أغدا وأد 
ضض خعت ربما غثرج غعطا ططالئا بثولئ تطئص اإلجقم 
وتتمطه لطسالط، ولضظ عغعات بط عغعات شضغثعط إلى 
بعار، وطضرعط شغ أظفسعط، شافطئ سرشئ ذرغصعا وإن 
لط تمسك بجطام أطعرعا إق أظعا تاطمج أي بارصئ أطض 
تاى  بائرة  الطرغص  عثا  ظطمئ  شغ  بعا  تعاثي  تاى 
طظاعاه بظخر طظ اهللا شغ دولئ سج غسج شغعا اإلجقم 
المضر  غتغص  شق  وسق  جض  المعلى  أخئر  وضما  وأعطه، 
السغأ إق بأعطه، وصئطعط طضر طحرضغ طضئ بالظئغ ملسو هيلع هللا ىلص 
لصاطه وطتع دسعته طظ العجعد شمضروا وطضر اهللا واهللا 
ُتوَك  ِ ِذيَن َكَفُروا ِلُيْث ْذ َيْمُكُر ِبَك الَّ ِ خغر الماضرغظ ﴿َو
 ُ َّ ُ َو َّ ْمُكُر  َ ْمُكُروَن َو َ ْو ُيْخِرُجوَك َو

َ
ْو َيْقُتُلوَك أ

َ
أ

َن﴾ شمضروا ودبروا وجعجوا وضغصعا الثظاق  َاِكِر
ْ
ُ امل ْ َخ

سطى الثسعة تاى أتاذععا ضما غتغط السعار بالمسخط 
تسالى:  صعله  تتصص  وتغظعا  الظاظر  غساغؤج  تاى 
َك  ِ

ّ ْح ِبَحْمِد َر َنا َوَسّبِ ِ ْعُي
َ
َك ِبأ َك َفِإنَّ ِ

ّ ْكِم َر ُ ِ  ْ ِ ﴿َواْص
َن َتُقوُم﴾ شضان ظخر اهللا وضاظئ العةرة والامضغظ  ِح
وجث  ذالما  طسامر  المضر  وعثا  السج،  دولئ  وإصاطئ 
اإلجقم، والتفر والظخر والامضغظ طساتص وتص طظ 
اهللا لمظ سمض طثطخا خادصا طع اهللا طظ أجض تطئغص 
اإلجقم شغ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. 
ظسأل اهللا أن ظظال عثه الثرجئ وظضعن طمظ عط أعض 
لعثا التفر والظخر والامضغظ، الطعط ساجق غغر آجض.

ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ  ِ
ّ
ِ اْسَتِجيُبوْا  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا 

َْرِء 
ْ
َن امل ْ َ َيُحوُل َب ّ نَّ 

َ
َدَعاُكم ِملَا ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا أ
 ﴾ُھ ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن نَّ

َ
َوَقْلِبِھ َوأ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ طخر

ظعاغئ الترب افطرغضغئ
عض جاتاشر أششاظساان سطى السقم املظحعد؟

الرئغج  صال  الضعظشرس،  أطــام  افخغر  خطابه  شغ 
أذعل  إلظعاء  العصئ  تان  "لصث  باغثن:  جع  افطرغضغ 
ترب فطرغضا". وأضاف "ق غمضظظا طعاخطئ دورة تمثغث 
أو تعجغع وجعدظا السسضري شغ أششاظساان سطى أطض 
خطص الزروف المبالغئ قظستابظا، وتعصع ظاغةئ طثاطفئ. 
شغ  السسضري  وجعدظا  سطى  اإلبصاء  تئرغر  غمضظظا  وق 
أششاظساان، بغث أظظا جظعاخض طساسثاتظا الثبطعطاجغئ 

واإلظساظغئ شغ أششاظساان".
سطى طثى طا غصرب طظ سصث طظ الجطان، طرت الترب 
أطرغضا  تامضظ  لط  تغث  خطغر  بمأزق  أششاظساان  شغ 
طظ عجغمئ ترضئ ذالئان ضما لط تامضظ ذالئان طظ 
أطرغضا.  طظ  المثسعطئ  افششاظغئ  بالتضعطئ  اإلذاتئ 
طظ  الاسعغثة  عثه  ضسر  تتاول  أطرغضا  شإن  وبالاالغ 
أجض  طظ  ذالئان  طع  السقم  طتادبات  طاابسئ  خقل 

تةظإ شحطعا الضاطض شغ أششاظساان.
عثا  طبض  اتثاذ  تساجم  أطرغضا  جسض  الثي  السئإ  إن 
الصرار الخسإ غرجع شغ افجاس إلى أظعا طظ ظاتغئ، 
ضاظئ تساظغ طظ عجغمئ ططتعظئ شغ ترب غغر تصطغثغئ 
طع افششان، وطظ ظاتغئ أخرى، تشغر الرأي السام تعل 
والسالط  أطرغضا  شغ  اآلن  تاى  أششاظساان  شغ  الترب 
طظث سام ٢٠٠١. والعاصع أن ترب أطرغضا وتطش حمال 
شتسإ،  اآلن  أطرغضا  شغ  الظاس  غثسمعا  ق  افذطسغ 
والسالط  المظطصئ  شغ  أغدا  حرسغاعا  شصثت  إظعا  بض 
بسث  طسظغئ،  تضظ  لط  أطرغضا  شإن  ذلك  وشعق  بأجره. 
صثطا  لطمدغ  المال  طظ  المجغث  بإظفاق  ضعشغث،  أزطئ 
شغ الترب افششاظغئ غغر الماضاشؤئ الاغ ضان طظ غغر 
المرجح أن تدمظ الظخر لعا. وإلى جاظإ ذلك، خرجئ 
تطعغر  خقل  طظ  السابصئ  سجلاعا  طظ  ذالئان  ترضئ 

سقصات دبطعطاجغئ طع بطثان شغ المظطصئ.
ضان خسعد تظزغط الثولئ شغ أششاظساان صدغئ أخرى 
أرادت أطرغضا طظ خقلعا ظصض ظغران الترب إلى آجغا 
وباضساان  افششاظغئ  التضعطئ  طظ  بثسط  العجطى 
عثا  ولضظ  والمرتجصئ،  افطرغضغئ  واقجاثئارات 
السغظارغع تسرض لدربئ صاجغئ طظ جاظإ ذالئان، طما 
أدى إلى إصاطئ ذالئان سقصات دبطعطاجغئ طع بسخ 
دول المظطصئ. وصث أبار طبض عثا الةعث طثاوف شغ 
أطرغضا طظ أن غاط تجوغث ذالئان بالمسثات السسضرغئ 
وافجطتئ طظ دول المظطصئ، وخاخئ روجغا والخغظ، 
طا طظ حأظه شغ غعم طظ افغام أن غشغر طغجان الترب 
السمغطئ  وتضعطاعا  فطرغضا  طططصئ  عجغمئ  وغدمظ 

شغ أششاظساان.
والسغاجغغظ  افطرغضغ  الةغح  أن  طظ  الرغط  وسطى 
أن  إق  أششاظساان،  شغ  الترب  آشاق  تعل  غثاطفعن 
افطرغضغئ  والثبطعطاجغئ  السغاجغئ  المآجسات 
افطرغضغ  السسضري  الصطاع  سطى  الافعق  طظ  تمضظئ 
غدشط  السئإ،  ولعثا  افششاظغئ.  الترب  تالئ  شغ 
الساجئ افطرغضغعن بةثغئ طظ أجض اظستاب الصعات 

طظ أششاظساان.
الصعات  اظستاب  ترجمئ  غظئشغ  ق  أخرى،  ظاتغئ  طظ 
افطرغضغئ وصعات تطش حمال افذطسغ سطى أظه ظعاغئ 
أطرغضا  ذضرت  وضما  أششاظساان.  شغ  افطرغضغ  الظفعذ 
افششاظغئ  التضعطئ  دسط  شغ  جاسامر  شإظعا  خراتئ، 

اخاغار الظزام املخري 
بني إسثام الحسإ وإرعاب الثولئ!

ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ  ــــــــــ
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 باألمم والشعوب
ً
داء االنتظار هو من أشد الداءات فتكا
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سصإ اجاماع سصثته السططئ شغ طصر الرئاجئ بمثغظئ رام اهللا، برئاجئ طتمعد سئاس تط اإلسقن سظ الئغان 
الثااطغ الثي تدمظ تأجغض اقظاثابات الاحرغسغئ، وصال رئغج السططئ "أضثظا أن إجراء اقظاثابات غةإ أن 
غحمض ضض افراضغ الفطسطغظغئ بما شغعا الصثس، ترحغتاً وتخعغااً". وتابع رئغج السططئ "بثلظا جععدًا ضئغرًة 
طع المةامع الثولغ طظ أجض إلجام دولئ اقتاقل بسصثعا شغ الصثس، ولضظ عثه المساسغ صعبطئ بالرشخ تاى 
اآلن، وأطام عثا العضع الخسإ، صررظا تأجغض طعسث إجراء اقظاثابات الاحرغسغئ لتغظ ضمان طحارضئ الصثس 
وأعطعا شغ عثه اقظاثابات. وإزاء ذلك اإلسقن، أضث تسطغص ختفغ ظحرته خفتئ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: أن الخراع طع ضغان غععد عع خراع وجعد وخراع سطى افرض، ولغج خراسا 
سطى بطبعا أو سطى اصاراع أعض الصثس شغ اظاثابات عجغطئ تصر بأوجطع وحرسغئ ضغان غععد وتاظازل له سظ جض 
افرض المئارضئ، وطتاولئ الارضغج سطى اصاراع أعض الصثس عع ترف لطئعخطئ وتصجغط لطمصجم. ولفئ الاسطغص 
إلى أن السططئ طةرد أداة رخغخئ شغ غث أطرغضا وضغان غععد، وعغ ق تمطك طظ أطرعا حغؤا، وأطرغضا عغ 
طظ تصرر إطداء اقظاثابات أو تأجغطعا، وشص رؤغاعا السغاجغئ وضثلك طخطتئ ضغان غععد! وأضاف الاسطغص: إن 
الظزرة لصدغئ اقظاثابات غضعن طظ طظزعر حرسغ جغاجغ، وشص افتضام الحرسغئ الاغ تترم الاظازل سظ حئر 
طظ أرض شطسطغظ، ووشص ظزرة حرسغئ تترم جسض الاحرغع لشغر اهللا. وخاط الاسطغص بالصعل: إن الخراع سطى 
المظاخإ والمضاسئات والسططئ، جعاء باظاثابات أو بشغرعا، لظ غةطإ فعض شطسطغظ جعى طجغث طظ العغقت، 
وإن الاترك الختغح غضعن شصط بظئث ضض اقتفاصغات طع ضغان غععد، وربط الصدغئ بسمصعا اإلجقطغ والسصثي 

وبثل الةعث شغ اجاظعاض افطئ وجغعحعا لطاترك لاصعم بعاجئعا ضما شسطئ شغ تطغظ وسغظ جالعت.

اع اعا ع صناديق االق اع مع كيان يهود ليس  ال
وما تقوم به السلطة تقزيم آخر لقضية فلسط
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اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الصائث السغاجغ لطمسطمغظ، وأخث سطى ساتصه 
بعخفعا  اإلجقطغئ  السصغثة  اساظاق  إلى  الظاس  دسعة 
شغ  غثخطعن  الظاس  شأخئح  جغاجغئ،  روتغئ  سصغثة 
تمض  جغاجغ  تجب  بثلك  شظحأ  أرجاق،  اهللا  دغظ 
وتةطى  التضط،  جثة  إلى  اإلجقم  إغخال  ساتصه  سطى 
ضث  السغاجغ  والضفاح  الفضري  الخراع  بثعضه  ذلك 
افظزمئ الصائمئ وصغاداتعا السغاجغئ شغ طضئ، وطا ظاب 
ضغان  إصاطئ  اجاطاع  تاى  جسام،  تدتغات  طظ  سظه 
جغاجغ لطمسطمغظ شغ المثغظئ المظعرة، ضان رجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صائثه السغاجغ، شأخث غطئص أتضام اإلجقم 
وطفاعغمه وطصاغغسه وصظاساته الاغ أخئح لعا رأي سام 
شغ المثغظئ وصعة تثاشع سظعا ووجط جغاجغ طامبض 

شغ الختابئ رضعان اهللا سطغعط أجمسغظ.
وطظ عثا المظططص الحرسغ الثي غسائر ذرغصئ لضض طظ 
غظحث الاشغغر الةثري، ظثرك أعمغئ وجعد تجب جغاجغ 
وصغادة جغاجغئ واسغئ وطثطخئ لطمسطمغظ؛ تأخث سطى 
ساتصعا إغخال اإلجقم إلى جثة التضط، وتصغط دولئ 
اإلجقم الباظغئ، ضما أصغمئ دولئ اإلجقم افولى؛ فن 
إصاطئ الثقشئ ق غمضظ بسمض شردي، بض غطجطعا سمض 
لطعخعل  المسطمغظ  وغصعد  الةععد  غعتث  جماسغ 
إلى العثف المظحعد، وغتثد ذرغصئ بابائ طساصغمئ 
وق  الحرسغئ،  افتضام  إلى  تساظث  لطسمض؛  وطتثدة 

تسامث شغ جغرعا سطى اقرتةالغئ أو الطرق المطاعغئ.
وطظ أجض ذلك ظحأ تجب الاترغر سام ١٩٥٣م وبظى 
حئابه لغضعظعا حثخغات إجقطغئ ورجال دولئ، وجسض 
الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف 
سطى طظعاج الظئعة صدغاه المخغرغئ، ووضع طحروع 
دجاعر طساظئط طظ ضااب اهللا سج وجض وجظئ رجعله 
ملسو هيلع هللا ىلص، وعثا المحروع عع طحروع دجاعر لثولئ الثقشئ 
ولغج طحروسا صطرغا أو صعطغا، ولغج طحروسا لتجب، 
ذرغصئ  تثد  ضما  المسطمغظ،  لةمغع  طحروع  عع  بض 
السمض، طساظئطا إغاعا طظ ذرغصئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الاغ 

أصام بعا دولئ اإلجقم افولى شغ المثغظئ المظعرة.
وبثلك شتجب الاترغر غسمض سطى صغادة افطئ اإلجقطغئ 
ولغسئ  جغاجغئ  شضرغئ  صغادة  الةثري  الاشغغر  ظتع 

صغادة حثخغئ أو تجبغئ ضغصئ.
وبعرة الحام لظ تتصص أعثاشعا المظئبصئ طظ سصغثة 
طظ  العاسغئ  السغاجغئ  الصغادة  عثه  بعجعد  إق  افطئ 
ضض  شغ  وخثصعط  طعاصفعط  خئرت  الثغظ  أبظائعا 
المعاصش التاجمئ الاغ طّرت طظ سمر البعرة، شعغ الاغ 
جاتفر البعرة طظ تآطر الماآطرغظ سطى بعرة الحام، 
وتسغر بعا سطى بخغرة إلجصاط ظزام الصاض واإلجرام 
سطى  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  اإلجقم  تضط  وإصاطئ 
طظعاج الظئعة وبثلك غاتصص الثقص التصغصغ والاشغغر 
 ِ َّ  َ ِإ ْدُعو 

َ
أ  ِ ي ِ َس ِذِه  َ ﴿ُقْل  تسالى:  صال  الةثري، 

َنا ِمَن 
َ
ِ َوَما أ َّ ِ َوُسْبَحاَن  َبَع

َنا َوَمِن اتَّ
َ
ٍة أ َ َ َبِص َع

  ﴾َن ُْشِرِك املْ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

شالصغادة السغاجغئ سظث الشرب تصعم سطى أجاس شخض 
الثغظ سظ الثولئ، وتطئص سطغعط افظزمئ والصعاظغظ 
جغاجاعا  شغ  وتتمض  الظزرة،  عثه  سظ  المظئبصئ 
ذرغص  سظ  السالط  إلى  الرأجمالغ  المئثأ  الثارجغئ 

اقجاسمار.
أجاس  سطى  شاصعم  اإلجقطغئ  السغاجغئ  الصغادة  أطا 
حآون  وترسى  أتضاطعا  تطئص  اإلجقطغئ  السصغثة 
الظاس بأظزماعا وتتمطعا إلى السالط رجالئ عثى وظعر 

بالثسعة والةعاد.
وبشغر وجعد الصغادة السغاجغئ سظث افطئ أو التجب أو 
الةماسئ أو البعرة ق غمضظ أن غصعم ضغان وق أن غظةح 
شغ تتصغص أعثاشه أو غئصى طامسضا بفضرته باباا سطى 
ذرغصاه طامضظا طظ الاخثي لمآاطرات أسثائه. شعغ 
تسائر بمبابئ الرأس طظ الةسث، صال سمر بظ الثطاب 
إق  جماسئ  وق  بةماسئ،  إق  إجقم  (ق  سظه:  اهللا  رضغ 

بإطارة، وق إطارة إق بطاسئ).
وصال الحاسر:

ال يصلح الناس فوضى ال َسراة لهم 
 وال َسراة إذا جهالهم سادوا
وتاجئ  اإلجقطغئ  افطئ  تاجئ  سظ  ظاتثث  وسظثطا 
بعرة الحام إلى صغادة جغاجغئ واسغئ وطثطخئ؛ شفن 
الصائمئ  السغاجغئ  صغادتعا  شصثت  اإلجقطغئ  افطئ 
سطى أجاس السصغثة اإلجقطغئ، طظث أن أجصط الشرب 
الضاشر دولئ اإلجقم سطى غث المةرم طخطفى ضمال 
شغ الباطظ والسحرغظ طظ رجإ جظئ ١٣٤٢ عةرغئ، 
شاسطط سطغعا تضام سمقء، صادوا افطئ اإلجقطغئ سطى 
أجاس طثالش لسصغثتعا اإلجقطغئ، وخاغعا التغاة بما 
غاعاشص طع وجعئ ظزر الشرب سظ التغاة، الصائمئ سطى 
أجاس شخض اإلجقم سظ التغاة وسظ الثولئ، وغغروا 
السغاجغئ  الصغادة  تسث  ولط  السغاجغ،  العجط  بثلك 
صائمئ سطى أجاس الرساغئ وتئظغ طخالح افطئ، وإظما 
طخالتعا  وتئظغ  الةئاغئ  أجاس  سطى  صائمئ  أخئتئ 
الحثخغئ وطخالح أجغادعا الثغظ جططععا سطى رصاب 

المسطمغظ.
السغاجغئ  الصغادة  أعمغئ  غثرك  الضاشر  الشرب  وفن 
ودورعا وخاخئ شغ تعجغه البعرات ظتع أعثاف طسغظئ، 
سمض طظث بثاغئ بعرة الحام سطى خظاسئ صغادة جغاجغئ 
لعا طرتئطئ به، وتسعغصعا سطى أظعا الممبض الحرسغ 
لطبعرة لاطسإ الثور المرجعم لعا وتترف طسار البعرة 

وتثخطعا شغ دعالغج المآتمرات الثولغئ.
والثي غسظغظا شغ عثا المصال عع التثغث سظ أعمغئ 
أجاس  سطى  تصعم  لطمسطمغظ؛  جغاجغئ  صغادة  وجعد 
وبالاالغ  وصظاساته،  وطصاغغسه  اإلجقم  طفاعغط 
تصعدعط ظتع سمطغئ الاشغغر الةثري الثي غظاحطعط طظ 
وتض افظزمئ السغاجغئ العضسغئ وصغاداتعا السغاجغئ 
الماآطرة  الثول  أجعجة  سغظ  سطى  المخظسئ  السمغطئ 

لاتصغص أعثاشعا وطخالتعا.
لصث ظحأت الصغادة السغاجغئ اإلجقطغئ طع ظجول صعله 
ْنِذْر﴾، تغث أخئح رجعل 

َ
ُر  ُقْم َفأ ّثِ دَّ

ُ ا املْ َ ُّ
َ
تسالى: ﴿َيا أ

تفزه اهللا:
"َتغََّعًق بظخرة دغظ اهللا، تغَّعق بظخرة الساططغظ إلى 
جغرة  شاساد  الاترغر،  تجب  بظخرة  تغَّعق  الثقشئ، 
وأعطه،  اإلجقم  وغسج  سطغعط،  اهللا  رضعان  افظخار 

وغثل الضفر وأعطه."
َمْن  َيْنُصُر   ِ َّ ِبَنْصِر    ُْؤِمُنوَن 

ْ
امل َيْفَرُح  ْوَمِئٍذ  َ ﴿َو

 ﴾ِحيُم ُز الرَّ َو اْلَعِز ُ َشاُء َو َ

١٢ السئئ،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
رطدان ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠٤/٢٤م) خئرا 
الارضغئ  الثارجغئ  وزارة  "صالئ  شغه:  صال 
إظعا اجاثسئ السفغر افطرغضغ لثى أظصرة 
بحأن اساراف الرئغج افطرغضغ جع باغثن 
خقل  سام ١٩١٥  شغ  افرطظ  طثابح  بأن 
تصئئ اإلطئراذعرغئ السبماظغئ تمبض إبادة 
جماسغئ. وضان باغثن صث خرح شغ وصئ 
الاغ  الصاض  سمطغات  بأن  السئئ  جابص 
جماسغئ،  إبادة  تمبض   ١٩١٥ سام  وصسئ 
وزاد  ترضغا  تظص  أبار  تارغثغ  إسقن  وعع 
طظ تعتر السقصات بغظ الئطثغظ السدعغظ 

شغ تطش حمال افذطسغ".
: خفسئ جثغثة غاطصاعا أردوغان 

غغغغغغغغ

طظ جغثته أطرغضا، شرغط ضض طا صثطه وغصثطه أردوغان طظ خثطات فطرغضا شغ جعرغا ولغئغا وشطسطغظ 
وأذربغةان وأشرغصغا، إق أن أطرغضا تخر سطى طساططاه طساططئ السئغث ق افصران والظزراء، وعثا غآضث التصغصئ 
ْم﴾. ولع ضان لثى أردوغان بصغئ طظ سصض أو  ُ َ ِبَع ِملَّ َّ َّ َت َصاَرى َح وُد َوَال النَّ ُ َ َ َعنَك اْل الصرآظغئ: ﴿َوَلن َتْر
َبَنا َدآِئَرٌة  ن ُتِص

َ
َ أ ْم َيُقوُلوَن َنْخ ِ َساِرُعوَن ِف ُ َرٌض  م مَّ ِ ِ ِذيَن ِ ُقُلو

ى الَّ َ َ طروءة لاثبر صعل اهللا تسالى: ﴿َف
َن﴾، وساد إلى رحثه، لغسطظ  ْم َناِدِم ِ ْنُفِس

َ
وْاِ  أ َسرُّ

َ
َ َما أ ْن ِعنِدِه َفُيْصِبُحوْا َع ْمٍر ّمِ

َ
ْو أ
َ
َي ِباْلَفْتِح أ ِ

ْ
ن َيأ

َ
ُ أ َّ  َ َفَع

براءته طظ أطرغضا والشرب الضاشر المساسمر، وطعاقته هللا ورجعله ولطمسطمغظ.

طظعاج طظ جغساصئطك سظث التعض لاحربغ طظ غثغه 
الحرغفاغظ حربئ لظ تزمؤغ بسثعا أبثا.

ظخر  الاترغر:  تجب  غثسعك  واآلخرة  الثظغا  لثغري 
افظئغاء  طع  اآلخرة  شغ  وتحر  الثظغا  شغ  وتمضغظ  وسّج 
والحعثاء والخثغصغظ والخالتغظ وتسظ أولؤك رشغصا.

وخااطا جأظادغك أطاغ، أّطئ اإلجقم بظثاء أطغر تجب 
الرحائ  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط  الاترغر 

تامئ: الاشغغر الةثري ودور الصغادة السغاجغئ شغ تتصغصه

تامئ ضطمئ السثد: لع ضان رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بغظظا

القضاء ع ثورة األمة  الشام
هدف أمريكا الثابت وإن اختلفت أدواتها

وجةظ  إذار  داخض  وجسطعا  المطالإ  تسصغش  خقل 
طظ  أخًق  عغ  الاغ  جصفعا،  وتتئ  العذظغئ  الثولئ 
أغدًا  ذلك  وطظ  ظفسه.  المساسِمر  الشرب  خظع 
اقجاصطاب  غسمعظه  طا  وظئث  افغثغعلعجغا  حغطظئ 
افغثغعلعجغ بتةئ أظه غفرق وق غةمع! وظاغةئ ذلك 
تظمغئ  طسرضئ  المسرضئ  بةسض  المطالإ  تتعغُض  عغ 
السام  المال  جرصئ  شغ  تخره  طع  لطفساد  وطتاربئ 
وتئثغث بروة الئقد. أق شطغسطط البائرون المظافدعن 
الراشدعن لطعاصع الثغظ غظحثون الاشغغر أظه ق تظمغئ 
طظ دون تترر، وأن ق تترر طظ دون وسغ جغاجغ، 
وق وسغ جغاجغ طظ دون ظعدئ شضرغئ سطى أجاس 

شضر طسغظ.
- أطا طططإ إبساد الةغح سظ السغاجئ وإدخاله إلى 
البضظات لضغ تضعن الثولُئ طثظغًئ شإظه غظطعي دون 
حك سطى طشالطات سثة، شصث غآجج سئر العااشات 
والحسارات الاغ ُترشع شغ الساتات شغ أذعان السثج 
واجاسثاء  بض  الةغح  اجاسثاء  لفضرة  المسطمغظ  طظ 
جمغع تاططغ السقح طظ أشراد افطئ! والظاغةئ عغ تامًا 
أظفسعط،  البائرغظ  بأغثي  الاشغغر  سطى  الطرغص  صطع 
المساسِمر، فن الةغعش  حظغع طظ تثبغر  خطأ  وعثا 
تساثثطعا  الاغ  الصعة  تماطك  الاغ  عغ  افطئ  شغ 
وإبصاء  تضمعا  ظزام  أرضان  لابئغئ  الفسطغئ  السططئ 
الائسغئ والظفعذ افجظئغ شغ الئطث، وتتعل شغ ضض طرة 
الحسإ.  لمطالإ  اقجاةابئ  أو  التصغصغ  الاشغغر  دون 
طظثجغظ  ذرف  طظ  الحسارات  عثه  ُترشع  طا  وضبغرًا 
لثلك  خخغخاً  المازاعرغظ  خفعف  بغظ  طجروسغظ 
الشرض. شئثل ضسإ وقء أشراد الةغعش بثضاء ودعاء 
وذطإ الظخرة طظعا لصطع التئال طع السثو المساسِمر، 
صث غةري بضض تماصئ وغئاوٍة اجاسثاؤعا بض وتعجغُه 

جقتعا إلى خثور البائرغظ!!
- أطا الطاطئ الضئرى شعغ دون حك خثسئ أن الشرب 
بمططإ  الحسارات  سئر  خراتًئ  بالمةاعرة  غسمح  ق 
المسطمغظ.  بقد  شغ  اإلجقطغئ  الحرغسئ  تطئغص 
شضأظـعط بعثا الصعل غخرتعن أظه ق تخح المطالئُئ 
بحغء طما ق غتزى برضا وطعاشصئ الشرب! وطظ ذلك 
سثم إدراك خسران الظخر والاأغغث طظ اهللا تسالى ﴿ِإن 
ِذي  ِن َيْخُذْلُكْم َفَمن َذا الَّ َينُصْرُكُم الّلُھ َفَال َغاِلَب َلُكْم َو

ِل اْلُمْؤِمُنوَن﴾. ِ
ّ َ الّلِھ َفْلَيَتَو ْعِدِه َوَع ن َ َينُصُرُكم ّمِ

 ُغساظئط طظ ضض طا جئص أن الفرَق حاجع بغظ حرسغئ 
التاضط شغ اإلجقم وحرسغاه شغ الظزط الثغمصراذغئ، 
الحسإ  طظ  طظاَثئاً  التاضط  غضعن  أن  غضفغ  شعض 
شغ  ولضظ  ظسط.  المثظغئ  الثولئ  شغ  حرسغًا؟!  لغضعن 
حرسًا  وطططعٌب  ُطِعطٌّ  ظسط  ق!  بالاأضغث  اإلجقم  دولئ 
طظ  واخاغاٍر  برضا  التضط  جثة  إلى  التاضُط  غخض  أن 
افطئ، وافعط عع أن ُغتضط بحرغسئ اإلجقم بعخفعا 
طظ اهللا تسالى دون غغرعا، ولع ضره الضاشرون!  وتغاً 
ْحَسُن ِمَن الّلِھ ُحْكمًا 

َ
ِة َيْبُغوَن َوَمْن أ ِليَّ ِ ا َ

ْ َفُحْكَم ا
َ
﴿أ

َقْوٍم ُيوِقُنوَن﴾. ظسط إن الشرب المةرم غرشخ بحثة  ّلِ
ذلك  فن  المسطمغظ،  بقد  شغ  اإلجقُم  غطئص  أن 
سظثطا  تاماً  افطر  وجغخض  بض  شغعا،  ظفعَذه  جغصطع 
تصعم دولُئ اإلجقم، الاغ عغ ضغان جغاجغ بحري ق 
صثاجئ شغه فتث، إلى إزالئ جغطرة الشرب الرأجمالغ 
سطى ضاشئ حسعب افرض باترغر جائر الئقد والسئاد 
سطى  غةإ  ولضظ  حروره.  طظ  المسمعرة  أرجاء  شغ 
وأن  طحروسعط  سزمَئ  غثرضعا  أن  أوقً  المسطمغظ 
ذلك لظ غاط إق بظخر وتأغغث طظ اهللا تسالى، شعع ظسط 
المعلى وظسط الظخغر، ولظ غاةسث إق بسعدة حرغسئ 
جاساأظش  الاغ  الثقشئ  ظزام  شغ  التضط  إلى  اهللا 
شعرًا تمَض رجالِئ اإلجقم إلى ضاشئ الحسعب بالثسعة 
والثساغئ، وسظ ذرغص إزالئ ضغاظات الزطط والطشغان 
 ِ ِذيَن آَمُنوا 

ا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَّ ﴿ِإنَّ المادغئ.  بالصعة 
 ﴾اُد َ ْش َ

ْوَم َيُقوُم اْأل َ ْنَيا َو َياِة الدُّ َ ْ ا

الظزط  شغ  التاضط  حرسغئ  بغظ  المساشئ   -٣
الثغمصراذغئ وحرسغئ التاضط شغ اإلجقم.

إن واضسغ طخططح الثولئ المثظغئ أو دولئ المعاذظئ 
غسطمعن  ضاظعا  الحسإ  طظ  حرسغَاعا  تسامث  الاغ 
تساجغئ المسطمغظ طظ السطماظغئ، لثا لط غساثثطعا 
أن  غظئشغ  الاغ  الثولئ  لعخِش  السطماظغئ  طخططَح 
لثثاع  طعه  وجـمَّ زغَّـظعه  ولعثا  الظاس.  بعا  غطالإ 
الظاِس سطى أظه غسظغ دولئ سخرغئ غغر سسضرغئ ذات 
طآجساٍت تثغبئ طاطعرٍة أجاُجعا المعاذظئ، غاساوى 
سئر  غثااروظه  الثي  الصاظعن  أطام  المعاذظعن  شغعا 
طمبطغعط دون تمغغج سطى أجاس الِسـرق أو الطعن أو 
الةظج أو المسَاـصث، وأظعا دولئ ترغٍئ وسثالٍئ ق طضان 
شغعا لطصمع أو الزطط، وأظه ق َغفرُض حثٌص أو تجٌب 
اآلخر،  اتاراُم  شغعا  غةإ  وأظه  غغره،  سطى  رأغـَه  شغعا 
الظاس.  جمغع  بغظ  الَتَضُط  عغ  اقصاراع  شخظادغص 
وإطساظًا شغ الثثاع خار ُغروَّج لعثه الثولئ سطى أظعا 
الظاس  سصائث  طع  تخطثم  ق  المسطمغظ  بقد  شغ 
وسصغثِة المسطمغظ خاخئ، وذلك فظعا دولئ طثظغئ 

ق تظتاز إلى أي دغظ.
ولضغ غادح الفرق بغظ الثولئ اإلجقطغئ الاغ شغعا 
سظ  المظئبصئ  المثظغئ  الثولئ  وبغظ  لطحرع  السغادُة 
أجمى  أختابعا  غسائرعا  والاغ  الثغمصراذغ،  الفضر 
طظ  التثغث  اإلظساظغ  الفضر  إلغه  تعخض  طا  وأرصى 
والُثثع  المطئَّـات  إلى  الاظئغُه  غظئشغ  التضط،  أظماط 
وافقسغإ الاالغئ الاغ اظططئ بضض أجٍش وبضض دعاٍء 
الاغ  المسطمئ  الحسعب  سطى  افطئ  أسثاء  ِطظ  وطضٍر 
المطالئئ  بعابئ  سئر  الشرب  صئدئ  طظ  الاترَر  تظحث 
وحرغساه  اإلجقم  بثل  وبالترغات  بالثغمصراذغئ 
عثه  سصعد،  طثى  سطى  وبعراتعا  اظافاضاتعا  ضض  شغ 
الحسعب الاغ غاط إغعاطعا شغ ضض طرة أظه آن أواظعا، 
وأظعا بطشئ طظ العسغ طا أبعر السالط، وبطشئ جصفًا 
غآعطعا لطمطالئئ بالثغمصراذغئ التصغصغئ، وأظعا عغ 

الاغ غةإ اآلن أن تصرر. وطظ ذلك:
- خثسئ أظه إذا تضَّمظ الحسإ طظ اخاغار تاضمه شصث 
ُتطئ المحضطئ واجارجع الحسإ جغادته، بشخ الظزر 
ق  بأْن  الصعل  وطظعا  أظزمئ!  طظ  التاضط  غطئصه  سما 
تظاصخ بغظ طططإ الثولئ اإلجقطغئ وطططإ الثولئ 
بتسإ  أظه  بمسظى  طسطماً!  الحسإ  ضعن  المثظغئ، 
المظافدغظ طظ اإلجقطغغظ خاخًئ لع ُغثطى بغظ الحسإ 
وبغظ طا غرغث، وعع طا جعف غاتصص شغ الثولئ المثظغئ 
المجسعطئ أي دولئ التص والصاظعن والترغات بجسمعط، 
شتاماً جغثاار الحسُإ المسطط اإلجقَم سئر الخظادغص!! 
جمغع  شغ  الشرب  إن  أظفسعط  عط  صعلعط  طاظاجغظ 
التاقت غرشخ وق غسمح أن ُغطئص ظزاُم اإلجقم شغ 

بقد المسطمغظ، جعاء سئر الخظادغص أو غغرعا!
- خثسئ المراعظئ سطى ظخرة المظخفغظ طظ الشربغغظ 
و"أترار السالط" لبعرات الحسعب المصععرة. وِطظ ذلك 
الاسعغض سطى المظزمات الشربغئ غغر التضعطغئ خاخًئ 
أو  الترغات  سظ  والثشاع  اإلظسان  تصعق  طةال  شغ 
الصائمئ  الظزط  سطى  لادشط  الماتثة  لفطط  الاابسئ 
ضتالئ  سظ  لفجش  غظط  وعثا  المسطمغظ.  بقد  شغ 
الفضر وصطئ العسغ السغاجغ والسثاجئ المفرذئ لثى 

البائرغظ! شَمظ عط أترار السالط؟
شغ  المامبض  الصائط  الظزام  بأن  الصعل  جثاجئ   -
المآجسئ السسضرغئ التاضمئ غةإ أن "غفَعَط" وغثرك 
أن  عغ  والتصغصئ  لطحسإ!  السططئ  تسطغط  سطغه  أن 
عثا الصعل غصفج بضض جثاجٍئ وتماصٍئ سطى تصغصئ أن 
الشرب عع سثو افطئ وعع َطظ غتضط تصغصًئ ولضظ طظ 

وراء جاار.
شغ  - خثسئ تضرغج واصع الاصسغط المفروض غربغاً 
والمتاةغظ  البائرغظ  وتظاجر  بأغثي  المسطمغظ  بقد 
طظ  الحعارع  شغ  المرشعسئ  الحسارات  سئر  أظفسعط 

طا الثي غسظغه شخُض الثغظ سظ الثولئ
يف بقد املسطمني؟
(الةجء البالث وافخري)

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائرـ 

بسث شحض أطرغضا وتطفائعا وأدواتعا شغ إجعاض بعرة أعض الحام، والصداء سطغعا ذعال سحر جظعات، رغط اجاسمال 
جمغع افجالغإ طظ صخش وصاض واساصاقت، دون تتصغص طرادعا، بإصظاع الظاس بتطعا السغاجغ الثي غسغث أعض 
الحام طظ جثغث إلى تزغرة ظزام اإلجرام، تعلئ الترب طظ سسضرغئ إلى اصاخادغئ لضسر روح البعرة سظث أعض 
الحام، لغثدسعا لمثططاتعا الصاتطئ وتطعا السغاجغ المعطك لطبعرة وأعطعا. وغساسثعا شغ ذلك تضعطات وظغفغئ، 
وشخائض طاسططئ تصعم بالادغغص سطى الظاس لاخض بعط إلى الحسعر بالسةج والغأس. إن تةط الادتغات الاغ 
صثطامععا غا أعض الحام شغ عثه البعرة المئارضئ سزغمئ؛ لثلك غةإ أن تضعن الظاغةئ سزغمئ عغ أغدا، ولط غئص 
إق الصطغض تاى تظاعغ طرتطئ الشربطئ والامتغص وبسثعا غأتغ الظخر بإذن اهللا، وتاى غأتغ ظخر اهللا ق بث طظ أن 
تظخروه أوق بظخرة دغظه والسمض لاطئغص حرسه بسث إجصاط الظزام المةرم، وعثا ق غاأتى إق بعجعد صغادة جغاجغئ 
طثطخئ واسغئ تماطك ذرغصا واضتا غضعن به الثقص لةمغع طآجغ أعض الحام وافطئ اإلجقطغئ طظ خطفعا. شالخئر 
الخئر والبئات البئات، شالسمض شغ عثه المرتطئ ق بث أن غضعن ضمظ خطعات، أعمعا اجاسادة صرار البعرة واقساخام 

بتئض اهللا الماغظ وصطع تئال الثاسمغظ، لاخض إلى بر افطان وغاتصص الظخر باأغغث اهللا سّج وجض.

صفعة أمريكية جديدة ع وجه أردوغان
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طظ شعجفات الئطث بدسش المثجون السالمغ، وعظاك 
ظعإ  وعغ  وذاذا  وورززات  باجظغئ  الثعإ  طظاجط 
أضئر  وشغه  والضظثغئ،  الئرغطاظغئ  والحرضات  لطظزام 
طظاجط لطفدئ والرخاص بأشرغصغا، وباظغ ورابع طظةط 
بمثجوظات  أخرى  وطظاجط  بأشرغصغا،  والئارغعم  لطجظك 
والضعبالئ  والمظةظغج  والئارغظ  ضالتثغث  واشرة 
والاغااظغعم  والصخثغر  والفطغعر  وافبمث  والظتاس 
المساسمض  الطغبغعم  ضمسثن  ظادرة  أخرى  وطسادن 
الضعربائغئ  لطسغارات  الةعدة  سالغئ  الئطارغات  شغ 
العثبغئ  والطغظ  اإلجمظئ  سظ  شدق  المساصئطغئ، 
والفتط، وتصعل الظفط والشاز المسضعت سظعا والاغ 

تاضالإ سطغعا الحرضات افوروبغئ وافطرغضغئ.
بط بروة بترغئ عائطئ غضفغ خئر اتفاق الخغث الئتري 
طع أجطعل طةمعع الثول افوروبغئ الثي َخغَّر الئتر 
طساتاعا  تصثر  شقتغئ  بروة  وضثلك  لثوله،  ظعئا 
الجراسغئ بـ٩٥ ألش ضغطعطار طربع (أضبر طظ ٣ أضساف 
جطتغئ  طعمئ  طائغئ  وطعارد  ضئطةغضا)،  بطث  طساتئ 
ططعغئ،  الربغع،  أم  (جئع،  سزغمئ  وأظعار  وجعشغئ، 
جقجض  تشثغعا  طاةثدة  جعشغئ  وأتعاض  درسئ...)، 
بسغظ  أخثا  الئطث  لبراء  شغخ  طظ  غغخ  عثا  جئطغئ. 
اقسائار حح المسطعطئ وذمج خرائط البروة وضسش 

اضاحاف المعارد.
شغ تغظ غظثر الفصر جسث المةامع، شصث ضحش تصرغر 
طسثل  أن  لطاثطغط  الساطغئ  المفعضغئ  سظ  رجمغ 
الفصر ارتفع إلى ٤٥٪ طظ جاضظئ الئطث، ورخث طآحر 
افطط  سظ  الخادر   ٢٠١٩ لسظئ  افبساد  طاسثد  الفصر 
الماتثة أن ظسئئ أعض المشرب الثغظ غساظعن الترطان 
الحثغث بطشئ ٤٥,٧٪. عثه أرصاطعط والتصغصئ أصئح 

وأبحع والةرغمئ أحظع!
وأعجب ما أرى شعب نحيف 

 يسوس قطيعه راع بدين
إق  شغظا  ضاظعا  طا  التطمئ،  الرساء  بحر  رزغؤاظا  عغ 

أجئاب شصر وجعض واظتطاط، شغعط صغض: 
وراعي الشاة يحمي الذئب عنها 

فكيف إذا الرعاة لها ذئاب
تمشص  أن  إطا  والفةعر،  الةعر  أظزمئ  طع  تالظا  عع 
بسخغ  ظععرظا  تمشص  أو  والمرض  بالةعع  بطعظظا 
جقوزتعا، ظتظ والثظغا خخمان لغج طظ ورع وزعث 

ولضظ طظ صعر تضام الةعر وشصر إشصارعط لظا.
وإن أردت السةإ شاسةإ لتال المسطمغظ وصث تعلى 
شغعط  وظطص  لؤاطعط  وشاضئ  حرارعط  أطعرعط 
الروغئدئ وططك أطرعط السثو الضاشر واساطى طظابرعط 
شصعاء السعء الضثبئ، ضغاع تاصاذشعط غث سمغض خائظ 
طسشئئ  الضاشر  لطسثو  جظئ  أرضعط  سمغض،  خائظ  لغث 
المساسمر  لطضاشر  ظعإ  وبرواتعط  خغراتعط  سطغعط، 
سرصعط  طظ  خئجعا  جعداء  صخسئ  ولعط  وأذظابه 

وإداطعا طظ دطعط.
أغعا افعض شغ المشرب:

آن لضط أن تصثروا تصغصئ الائسات الثطغرة المثطرة 
وضغاع  الروغئدات  تضط  طظ  السةاف  السظغظ  لعاته 
تةاه  والصغادة،  التضط  دشئ  سظ  وغغابه  إجقطضط 
أظفسضط وأطاضط والئحرغئ جمساء. آن لضط أن تظاجسعا 
جططاظضط المشخعب طظ عضثا روغئدات غسعطعظضط 
جعء السثاب، بئغسئ إطام سادل راحث سطى ضااب اهللا 
وجظئ ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص غسمض شغضط بسغرة الراحثغظ شغ ظض 
خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة شعغ واهللا خقخضط 
وسجضط وتغاتضط وذغإ سغحضط وصئض ضض عثا رضا 
ربضط. لعثا الفرض السزغط ظثسعضط ولطسمض طظ أجطه 
اْسَتِجيُبوْا  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا  عممضط،  ظساتث 

نَّ 
َ
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا أ ِلّلِھ َوِللرَّ
 ُھ ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن نَّ

َ
َن اْلَمْرِء َوَقْلِبِھ َوأ ْ َھ َيُحوُل َب اللَّ

ًة  ِذيَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخآصَّ نَّ الَّ َ ُقوْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصي َواتَّ
 ﴾َھ َشِديُد اْلِعَقاِب نَّ اللَّ

َ
َواْعَلُموْا أ

إن اقظاثابات الاغ غجطع الظزام السعري المةرم إصاطاعا عغ طعجلئ صثرة، الشاغئ افجاجغئ طظعا، أطعر أعمعا:
١- إظعار أن الظزام صعي وصث اجاساد حرسغاه، ولع ججئغا وعثا جغآدي إلى زرع طجغث طظ الغأس سظث تاضظئ 
البعرة. ٢- إن أطرغضا جغثة ظزام أجث لغسئ شغ سةطئ طظ أطرعا لتض العضع شغ جعرغا، وعثا طا ظعر طظ 
تسإ  التض  طصعطات  فن  غصال،  ضما  عادئئ  ظار  سطى  العضع  إبصاء  ترغث  شعغ  جمغسا،  طسآولغعا  تخرغتات 
تصثغرعا لط تظدب بسث، وفن الئثغض المظاجإ لغج جاعجًا. ٣: اقظاثابات تةسض المحضطئ تثور تعل طخغر 
رأس الظزام، وضأن البعرة صاطئ ضث حثص بسغظه ولغج ضث ظزام الصمع واإلجرام بثجاعره وضاشئ أرضاظه 
ورطعزه. إن سطى أعض البعرة جمغسا أن غثرضعا وغسعا أعثاف عثه المعجلئ الاغ ُغراد طظعا جسطعط غفضرون 
شصط شغ زوال بحار أو بصائه، طع الرضا بالثجاعر السطماظغ وبئصاء أجعجة الصاض واإلجرام وطسزط رطعز الظزام 
ضما عغ. وسطى أعض الحام أن غاثثوا المعصش الختغح وعع ذرح الئثغض الثي غحضض الثقص التصغصغ لما 
ظساظغه، وعع تختغح طسار البعرة وطعاخطاعا سطى بخغرة، تاى تتصغص أعثاشعا شغ إجصاط ظزام اإلجرام 
وإصاطئ تضط اإلجقم طضاظه، شفغ ذلك تفر لضّض الادتغات الاغ ُصّثطئ، والثطاء الاغ ُجفضئ، وطا سثا ذلك 

شعع اجامرار لطمساظاة والثل والصعر والسغح شغ جتغط ظزام اإلجرام.

شاجسئ ترغص طساحفى ابظ الثطغإ لظ تضعن افخرية
طا داطئ الطشط السمغطئ الفاجثة تتضط السراق

ـــــــــ بصطط: افجااذ طازن الثباغ – وقغئ السراقـ  ــــــــــ

الغاية من االنتخابات المزمع إقامتها  سوريا

إن ترغص طساحفى ابظ الثطغإ شغ بشثاد والمثخص 
حثخا   ٨٢ طصاض  سظ  أجفر  والثي  ضعروظا  لمرضى 
الثاخطغئ  وزارة  أسطظئ  طا  تسإ  آخرغظ  وإخابئ ١١٠ 
افخغرة،  تضعن  ولظ  افولى  الفاجسئ  لغسئ  السراصغئ، 
الئطث  عثا  شغ  تاضرر  الضبغر  وأطبالعا  التادبئ  شعثه 
طا  أبسث  عغ  شاجثة  تضعطئ  ظض  شغ  ببرواته  الشظغ 
تضعن سظ طسظى الرساغئ، شضبغرا طا تحعث طآجسات 
الثولئ وخاخئ الثثطغئ طظعا، بغظ التغظ واآلخر ترائص 
ضئغرة غثعإ ضتغاعا السحرات، ولغج ترغص الحعرجئ 
تماس  بعجعد  الترائص  عثه  تئرر  طا  وسادة  بئسغث، 
ضعربائغ، وغاط إغقق الاتصغص، وإلى اآلن لط غحعث 
أعض السراق طتاجئئ شاجث واتث، بض افدعى طظ ذلك 
وافطر عع تعظغش عثه المآجغ لطمخالح الحثخغئ، 
صسعة،  أحث  بض  ضالتةارة  شعغ  صطعبعط  صسئ  وصث 
شاراعط غعرولعن وغاجاتمعن قجاشقل أوجاع الظاس 
باجاشقل  طظعط  الضبغر  شصام  بثطائعط،  والمااجرة 
الضاربئ لطتسابات اقظاثابغئ وتسصغط بسدعط لئسخ 

غغر طضاربغظ بأوجاع الظاس وآقطعط!
شمظث عثم الثقشئ سام ١٩٢٤م تعالئ سطى عثا الئطث 
غحعث  لط  ولضظ  شاجثة،  سمغطئ  وتضعطات  أظزمئ 
السراق أشسث وق أجرم طظ عثه الطشمئ الاغ تسططئ 
سطى رصاب الظاس طظث اتاقل الئطث سام ٢٠٠٣م وإلى 
لئاس  وأذاصاعط  الظاس  صاض  شغ  أوغطئ  ذشمئ  اآلن، 
المةرطئ  السخابات  طظ  خائش  شالضض  والثعف،  الةعع 
اقصاخادي  المطش  سطى  تسغطر  باتئ  والاغ  المافطائ 
وافطظغ وجمغسعا لعا غطاء جغاجغ، شُظعئئ افطعال 
وجمغع  الئطالئ،  وزادت  الفصر  وتفحى  الظاس  وجاع 
وق  طثارس  شق  طاعالضئ،  الثثطغئ  المآجسات 
طساحفغات وق ذرق وق خثطات، والغعم والئطث غسغح 
عثا المرض الثي اجااح السالط والضض طساظفر، شإظك 
سطى  التخعل  غفدض  البروات  بطث  شغ  المرغخ  ترى 
أجطعاظات أضسةغظ لاطصغ السقج شغ المظجل، بثقً طظ 

الثعاب إلى المساحفغات.
المسآولغئ  تاتمض  السراصغئ  التضعطئ  شإن  ذلك  فجض 
ضاططئ أطام اهللا بط أطام الظاس سظ ضض عثه الضعارث، 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِّ  َرُجعَل  َجِمْسُئ  َغُصعُل:  ُسَمَر  ْبِظ  اهللاَِّ  َسْئِث  شَسْظ 
اِإلَطاُم  َرِسغَِّاِه،  َسْظ  َطْسآول  َوُضطُُّضْط  َراعٍ  َغُصعُل: «ُضطُُّضْط 
بضر  أبع  شعثا  سطغه،  طافص  َرِسغَِّاِه»  َسْظ  َوَطْسآوٌل  َراعٍ 
الخثغص رضغ اهللا سظه سظثطا وسى طصعلئ رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ووضسعا ظخإ سغظه ضان غثرج إلى أذراف المثغظئ 
بسث خقة الفةر وغمر بضعخ خشغر وغثخض به لساسات، 
بط غظخرف لئغاه وسظثطا سرف سمر بظ الثطاب رضغ 
اهللا سظه أن داخض عثا الضعخ اطرأة سةعز ق تصعى سطى 
التراك، ضما أظعا سمغاء السغظغظ، وأن خطغفئ المسطمغظ 
لعا  وغسث  وغضظسه  الئغئ  وغظزش  خئاح  ضض  غأتغ 
الطسام، صال صعلاه المحععرة "لصث أتسئئ ضض الثطفاء 

طظ بسثك غا أبا بضر".
بسثه  طظ  سظه  اهللا  رضغ  الثطاب  بظ  سمر  غأتغ  بط 
اهللا  أن  أدرك  فظه  بظفسه  السسج  بعظغفئ  وغصعم 
تارغثه،  شغ  الطئري  أخرج  وصث  اجارساه،  سما  جائطه 
ْتَمِظ ْبُظ َزْغٍث،  َبَظا َسْئُث الرَّ طظ ذرغص ابظ وعإ َصاَل: َتثَّ
ِه، َأنَّ ُسَمَر ْبَظ اْلَثطَّاِب َرِضَغ اهللاَُّ َسْظُه  َسْظ َأِبغِه، َسْظ َجثِّ
، َلْع َأنَّ  ثًا ِباْلَتصِّ َخَطَإ الظَّاَس، َشَصاَل: "َوالَِّثي َبَسَث ُطَتمَّ
َجَمق َعَطَك َضَغاساً ِبَحطِّ اْلُفَراِت، َخِحغُئ َأْن َغْسَأَل اهللاَُّ 

َسْظُه آَل اْلَثطَّاِب".
ظسط عضثا ضان الثطفاء الراحثون وعط بحر طبطظا لغسعا 
بمقئضئ وق أظئغاء ولضظعط خاشعا اهللا شغما اجارساعط 

به شضاظعا تةئ سطى طظ بسثعط.
شسظ  المسطمغظ،  أئمئ  أتعال  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  بغظ  وصث 
ِاُضْط  سعف بظ طالك سظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صال: «ِخَغاُر َأِئمَّ
الَِّثغَظ ُتِتئُّعَظُعْط َوُغِتئُّعَظُضْط َوُغَخطُّعَن َسَطْغُضْط َوُتَخطُّعَن 
ِاُضْط الَِّثغَظ ُتْئِشُدعَظُعْط َوُغْئِشُدعَظُضْط  َسَطْغِعْط، َوِحَراُر َأِئمَّ
سائحئ  وسظ  طسطط،  رواه  َوَغْطَسُظعَظُضْط»  َوَتْطَسُظعَظُعْط 
رضغ اهللا سظعا َصاَلْئ: َجِمْسُئ َرُجعَل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص غُصعُل شغ 
تي َشْيئاً َفَشقَّ َعلَْيِهْم  بغاغ َعَثا: «اللَُّهمَّ َمْن َوِيلَ ِمْن أَْمِر أُمَّ
ِتي َشْيئاً َفَرَفَق ِبِهْم َفاْرُفْق  فاْشُقْق َعلَْيِه، َوَمْن َوِيلَ ِمْن أَْمِر أُمَّ
اللَُّه  يَْسَرتِْعيِه  َعْبٍد  ِمْن  «َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  وصعله  طسطط،  رواه  ِبِه» 
َم اللَُّه علَيِه  َرِعيًَّة، مَيُوُت يَْوَم مَيُوُت َوُهَو َغاشٌّ لَِرِعيَِّتِه، إالَّ َحرَّ

الَجنََّة» طافٌص سطغه.
تضام  وضسعا  الاتثغرات  وعثه  الظخعص  عثه  ضض 
زطاظظا وراء ظععرعط، شق غمظسعط خراخ المزطعطغظ 
وق  افطئ،  سظ  غرباء  شعط  اهللا،  طثاشئ  تردسعط  وق 
غمّاعن لعا بخطئ، تضام ضما وخفعط الرجعل الضرغط 
صطعبعط  بسظاه،  غساظعن  وق  بعثغه  غعاثون  ق  ملسو هيلع هللا ىلص 

صطعب الحغاذغظ شغ جبمان إظج.
طساظاتضط  لضض  التض  إن  السراق:  شغ  المسطمعن  أغعا 
عع  التض  إن  أسراضه،  ق  المرض،  جئإ  بمسالةئ  عع 
وبغظ  ضأطئ،  به  تآطظعن  طا  بغظ  الاظاصخ  تالئ  إزالئ 
طظ  بث  شق  أظزمئ،  طظ  سطغضط  وغطئص  تسغحعظه  طا 
السمض إلسادة بظاء افطئ والثولئ سطى أجاس سصغثتعا، 
اإلخقح  طتاوقت  أطا  الةثري،  الاشغغر  طظ  بث  وق 
الماضررة الاغ تصعم بعا التضعطئ أو غظادي بعا الظاس، 
طتاولئ  طافسثئ،  جبئ  شغ  الروح  ظفت  طتاولئ  شعغ 
طتاولئ  شعغ  ودولئ،  أطئ  ق  طاماجضئ  تضعطئ  إغةاد 
والعاجإ  والسصض،  لطتضمئ  شاصث  طحعه  لعلغث  تةمغض 
سطى افطئ وأد عثا العلغث ووقدة آخر طظ رتط افطئ 
تتادظه وتثاشع سظه ضثشاع افظخار سظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
وظخرتعط لقجقم، شسظثعا وسظثعا شصط تظال افطئ 
وُتخان  أطعالعا  وُتتفر  سغحعا  شغ  وَتظسط  تصعصعا 

أسراضعا.
ظسأله تسالى الفرج والظخر والامضغظ شغ ظض خقشئ 

 راحثة سطى طظعاج الظئعة

طسرح  بعا  وضأظك  أضفرعا!  طا  افظزمئ  عثه  ُصاطئ 
التصغصئ  سطى  شعغ  لطرذائض،  وطسرض  لطعغقت 
الارجمان الثاطغ لخظغع إجرام الشرب شغظا، والطرغصئ 
السمطغئ لظزرغات اقظتطاط المةامسغ، وشظ طظ شظعن 
الاسفض ودرب طظ دروب الطئصات السفطى لطتغاة. ق 
تضاد تئخر شغ تضاطعا إق ضئار الطخعص وأعض اإلبط 
دوغقتعط  بسثد  سثدا  واإلشساد،  والفساد  والحر 
تأضض  الاغ  والمخغئئ  الئطغئ  حر  شعط  ووغقتعط، 
والةثب  الصتط  طساظغ  تاسثد  بعط  المخائإ،  ضض 
والرذائض،  واآلبام  والئشداء  والسثاوة  والفصر  والعباء 
شعط ذرف طظ ضض جائتئ وجئإ طظ ضض آشئ، بعط 
تاى  واظفساتعا،  جساعا  سطى  الخئر  جعاظإ  تدغص 
شغ  المعت  غثعضعن  السمر  طصائض  شغ  حئابا  ترى 
رضعب الئتر خقخا طظ صعرعط وجعرعط وشسادعط 
وإشسادعط. شعط واهللا َطْتص لطخئر وذعاب لطسضغظئ 
وشساد لطرأي وشاص لطسجغمئ، تاى ترى المخاب بَضِطِإ 
جعسعط وصعرعط وجعرعط وضأظه طةظعن بحغء أضئر 

طظ الةظعن.
وذلك الثي ضان، طثغظئ الفظغثق حمال المشرب تفطر 
جتغط  طظ  عربا  أبظائعا  غرق  ظئأ  سطى  وضمثا  تجظا 
تئدع  سطى  ضفاشا  أعطعا  غصاات  طثغظئ  أوضاسعط، 
المثن المةاورة طظ أجعاصعا، شإذ بالروغئدئ التاضط 
شغ جفه جغاجئ وذغح رأي واظسثام بخغرة غشطص 
بط  ضعروظا،  بفجاسئ  تتةةا  الثارج  سطى  طظاشثعا  ضض 
طصئرة  شأضتئ  والةعع،  لطفصر  وظعئا  عمق  غارضعا 
أعطعا  شاظافخ  أبظائعا،  بسثد  ظسعحعا  سثد  فعطعا 
لمظ  تغاة  ق  ولضظ  تغا  ظادغئ  لع  أجمسئ  ولضظ 
الئتر  إق  غئص  شطط  السئض  بأبظائعا  شداصئ  تظادي، 

طرضئا وظسحا.
غحضع  وتماصاته،  غغه  شغ  جادر  الروغئدئ  شظزام 
الثواء  واظسثام  المسغحئ  وغقء  والسعز  الفصر  الظاس 
وشساد الاسطغط وظطط الصداء وجعر الئطاظئ واإلدارة 
أن  غغر  السططئ.  وأسعان  الحرذئ  وبطح  وتغش 
جصط  ترى  أن  سةئا،  طظه  غصدغ  طا  الثي  السةغإ 
إسقطغغه  ورخغخغ  الظزام  جغاجغغ  طظ  المااع 
حغؤا،  الظاس  صداغا  طظ  غسصطعن  ق  سمغًا  بضمًا  خمًا 
طظطص العاتث طظعط شغ لشع التثغث سظ إلشاء سصعبئ 
جرغمئ الجظا بالاراضغ، وتصظغظ التحغح، والتص شغ 
الردة، وإلتاق ظسإ أبظاء الجظا بالجظاة، وتشغغر شروض 
الباطظئ  جظ  دون  الفاغات  زواج  وتةرغط  المعارغث، 
سحرة، وترغئ الافتح والفةعر والمةاعرة بمسخغئ 
حعر  شغ  سطظا  باإلشطار  وافرض  السماوات  دغان 
اهللا  بغعت  إغقق  طظ  السغاجغئ  والتضمئ  رطدان، 
غععد  ضغان  طع  والاطئغع  دغظا  الثغاظئ  اساظاق  وطظ 

ذرغصئ وطثعئا!
لك أن تثعض طظ ععل شاجساظا وتر طخغئاظا بعضثا 
شغ  بأظفسعط  غرطعن  الحئاب  سحرات  روغئدات، 
جماسغ  ظجوح  شغ  الظزام  صعر  طظ  شرارا  الئتر  لةئ 
طظعط  السثغث  ُشِصَث  اإلجئان،  طظ  المتاطئ  جئائ  ظتع 
بعثا  وضأظك  طظعط،  غرصى  سطى  وسبر  الئتر  صسر  شغ 
الظزام صث جظ لطظاس طظ المخغئئ ظعةا وطظ رضعب 
الئتر عربا طظ جعره وصعره ذرغصئ وطسطضا. وضأظك 
أشطر  المظخرم  رطدان  شفغ  تاضرر  الظاس  بفعاجع 
أعض صطسئ السراغظئ حمال طراضح تجظا وضمثا سطى 
بترا  المعت  خاضعا  أبظائعط  طظ  السحرات  غرق  ظئأ 

عربا طظ صعر وجعر عثا الظزام.
أن  سطمئ  طاى  الفةغسئ  صئح  أطام  تثعض  أن  ولك 
والبروات، والاغ  الثغرات  بضض أظعاع  الئطث غجخر  عثا 
ظصمئ  إلى  باتعغطعا  والفةعر  الةعر  أظزمئ  تضفطئ 
ضظضا.  طسغحئ  أعطه  وأتطئ  ضفرا  اهللا  ظسمئ  وبثلئ 
شالمشرب غجخر بمعارد طسثظغئ عائطئ، شعع باظغ أضئر 
طظاب لطفعجفات وأول طخثر له، وغصثر طثجوظه طظ 
الغعراظغعم المساسمض شغ الطاصئ الظعوغئ والمساثرج 

طأجاة أعض الفظغثق 
بدع طظ طآجغ أعض املشرب!
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