
سطى إبر اغاغال جظعد ضغان غععد الشاخإ، لطختفغئ شغ 
صظاة الةجغرة حغرغظ أبع ساصطئ أبظاء تشطغاعا وزطقئعا 
سمطغئ اصاتام جغح غععد لمثغط جظغظ، ظحر المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ 
سطى طعاصسه تسطغصا ختفغا بسظعان "إجرام ضغان غععد 
ق غسابظغ ختفغا وق طثظغا وق ذفق أو حغثاً ضئغرا"؛ 
صال شغه: شغ جرغمئ جثغثة أصثطئ صعات ضغان غععد 
خئغتئ غعم افربساء الماضغ سطى اغاغال الختفغئ شغ 
صظاة الةجغرة حغرغظ أبع ساصطئ، وإخابئ زطغطعا الختفغ 
تشطغاعط  أبظاء  ظعره،  شغ  برخاخئ  السمعدي  سطغ 
الختفغئ قصاتاطعا طثغط جظغظ. وتابع الاسطغص الختفغ: 
إن عثه الةرغمئ تآضث أن ضغان غععد ق غمّغج شغ إجراطه 
بغظ طصاوم أو ختفغ أو طثظغ أو ذئغإ أو حغت ضئغر، 
شعع سثو غسائغح افرض والسرض والمصثجات وطةرد 
طظ افخقق، وصث ذالئ حروره الئحر والتةر والحةر، 
وصث رأى السالط وتحغاه وسثواظه سطى الرّضع السةعد شغ 
المسةث افصخى المئارك واساثاءاته الةئاظئ سطى الظساء 
وافذفال. وتابع: إن عثا السثو عع سغظه الثي تطئع طسه 
طسه  تظسص  الثي  سغظه  وعع  وتتادظه،  السربغئ  الثول 
السططئ الفطسطغظغئ وتتمغ أطظه، وعع سغظه الثي تفاح 
له صظاة الةجغرة طظئرًا إسقطغاً شاسادغش أضابر طةرطغه 
والماتثبغظ باجمه لغئرروا جرائمه بثرغسئ (الرأي والرأي 
اآلخر)! وخطص الاسطغص إلى الصعل: إن حرور عثا الضغان 
المست واجاطالئ شساده تآضث أن ق تض غرتةى طسه 
وإلى  واتثة  طرة  المئارضئ،  افرض  طظ  اصاقسه  جعى 
بسغثا  غروظه  وإظعط  طتالئ،  ق  ضائظ  ذلك  وإن  افبث، 
وظراه صرغئا. وشغ جغاق جرائط غععد ظحر أغدا المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ 
سطى طعاصسه سطى إبر الةرغمئ الاغ اصارشاعا صعات غععد 
تسطغصا  ٢٠٢٢/٥/١٣م،  الةمسئ  غعم  جظغظ  طثغط  شغ 
ختفغا بسظعان "صعات اقتاقل تتعل جظغظ وطثغمعا 
صعات  شةرت  شغه:  صال  طشغث!!"  وق  ترب  جاتئ  إلى 
اقتاقل طظجل المطارد طتمعد الثبسغ بسث طتاخرته 
طظث جاسات الخئاح بصثائش "اإلظغرجا"، وأخابئ ١١ حابا 
بالرخاص خقل احائاضات شغ طثغط جظغظ. واصاتمئ 
صعات اقتاقل خئاح الغعم الةمسئ طثغظئ وطثغط جظغظ 
وواد برصغظ وطظطصئ العثف شغ جظغظ وتاخرت أتث 
المظازل وظحرت الصظاخئ شغ سثة طعاصع. وأضاف الاسطغص 
لط  الماشطرس  المةرم  غععد  ضغان  عع  عا  الختفغ: 
غضاش بةرغماه المحععدة خئاح افربساء بصاض الختفغئ 
حغرغظ أبع ساصطئ أطام ضاطغرات اإلسقم شغسضظ صطغق أو 
غشغر وغئثل، بض ساد الغعم لطمضان ذاته لغعاخض طا خطط 
له طظ صاض واساصال وتثطغر لغعخض رجالئ بأن غطرجاه 
بالسططئ  غأبه  ساد  طا  وأظه  لعا،  تثود  ق  وسظةعغاه 
وطعاصفعط  السرب  بتضام  وق  وحسئغاعا  الفطسطغظغئ 
وق تاى بمجاج السالط الشربغ وتمظغاته وق بمآجسات 
وطا  وغاغاه  شمخالته  وخجسئقته،  الثولغ  المةامع 
غرغثه شعق ضض التسابات واقسائارات. واظاعى الاسطغص 
إلى الصعل: إّن ضغان غععد غثرك أظه جغئصى شغ طأطظ 
طظ السعاصإ والمتاجئئ ذالما بصغ التثغث سظ عغؤات 
وأظه  الماتثة،  افطط  وأروصئ  تصعصغئ  وطةالج  دولغئ 
طا طظ خطر سطغه طا لط تاترك افطئ وجغعحعا، وعثا 
طا غةإ أن تاسالى افخعات به، وعع طظاداة الةغعش 
افرض  بظخرة  بعاجئعا  لاصعم  وططالئاعا  وافطئ 
المئارضئ شطسطغظ وأعطعا وصطع ضغان غععد الشاخإ طظ 
جثوره لغاعصش بثلك طسطسض جفك الثطاء والشطرجئ 

والسظةعغئ.

َة َشْعَباَن ثـََالثنَِي» طع أظه بالتساب الفطضغ طعجعد. ِعدَّ
٢- إظظا ظثرك أظه بالتساب الفطضغ ُغسرف بالباظغئ طاى 
اقصاران وطاى غاعلث العقل وطاى غشغإ وضط دصغصئ 
لط  الحرسغ  الظص  ولضظ  الحمج...  غغاب  بسث  غئصى 
غظص سطى الزاعرة الضعظغئ بض سطى الرؤغئ. اظزر طبًق 
الضعظغئ  الزاعرة  ذضر  الظص  أن  شاةث  الخقة  أوصات 
،﴾ سِ مْ لُوكِ الشَّ ةَ لِدُ الَ ولط غصاخر سطى الرؤغئ ﴿أَقِمِ الصَّ

سطى  طاعصفًئ  الخقة  شضاظئ  َفَصلُّوا».  ْمُس  َزالَِت الشَّ «إَِذا 
شإذا  خطغئ،  العصئ  طظ  تتصصئ  وجغطئ  شئأغئ  العصئ، 
إلى  ظزرت  أو  الجوال  وصئ  لارى  الحمج  إلى  ظزرت 
الزض لارى ظض ضض حغء طبطه أو طبطغه ضما جاء شغ 
أتادغث أوصات الخقة، إن شسطئ ذلك وتتصصئ، ختَّئ 
الخقة، وإن َلط تفسض ذلك بض تسئاعا شطضغاً شسطمئ أن 
وصئ الجوال عع الساسئ ضثا شظزرت إلى جاساك دون 
الخقة،  ختَّئ  صث  الزض،  أو  الحمج  لارى  تثرج  أن 
أي أن تاتصص طظ العصئ بأغئ وجغطئ. لماذا؟ فن اهللا 
لك  وترك  العصئ  لثخعل  الخقة  طظك  ذطإ  جئتاظه 

اإلسقم الفاجث 
ودوره يف تدطغض الظاس

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: الحغت سخام سمغرة

رؤغئ العقل 
والتساب الفطضغ

إن أردوغان غثثم جغاجات أطرغضا، وخثغص لضغان غععد الشاخإ 

لفطسطغظ، وإن أسماله تسثُّ شغ ظزر اإلجقم جرائط تشدإ اهللا رب 

السالمغظ. شسطى افطئ أن تثرك ذلك صئض شعات افوان، وصئض أن 

ق غظفع الظثم، وأن تسمض طع تجب الاترغر إلجصاط جمغع افظزمئ 

الصائمئ شغ بقد المسطمغظ بما شغعا ظزام أردوغان، وأن ترصَّ 

خفعشعا خطش ربان جفغظئ الاشغغر التصغصغ السالط الةطغض سطاء 

إلصاطئ  بصغادته  الاترغر  تجب  طع  والسمض  الرحائ،  أبع  خطغض  بظ 

الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ شعغ جئغض خقخعا، 

والطرغص إلى سجتعا وظعداعا.

اصرأ شغ عثا السثد:
- التروب افطرغضغئ بالعضالئ ...٢

- تعذغظ قجؤغ جعرغا بسغثًا سظ دغارعط طضٌر أردوغاظغ إلسادتعط 

   لئطح ظزام اإلجرام  ...٢

-  أبر السصغثة شغ البعرة والظخر ...٣

- تمض الثسعة جغاٌج تاٍم لطمسطمغظ ...٤

- طحاورات اآللغئ البقبغئ لتض افزطئ السغاجغئ شغ السعدان ...٤
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كلمة العدد

الظاس، شق  تغاة  ججء ق غاةجأ طظ  حك أن اإلسقم  ق 
أن  دون  الثظغا  التغاة  عثه  شغ  غسغحعا  أن  غاخعر 
غسرشعا أخئار صعطعط أو افصعام افخرى، وذلك لغاابسعا 
أتعال أخثصائعط شغساظثوعط، وأخئار أسثائعط شغاصعا 
حرورعط. ولقسقم دور طعط جثا شغ خظاسئ الرأي السام 
وتعجغعه، وذلك فعمغاه شغ تسجغج طضاظئ التضام طظ 
جعئ، وتتصغص أعثاشعط واجامرارغئ وجعدعط طظ جعئ 
أخرى. وصث صص الصرآن الضرغط سطغظا ذرشا طظ سقصئ 
لْ أَنتُم  قِيلَ لِلنَّاسِ هَ اإلسقم بالتضام شغ صعله تسالى: ﴿وَ
 .﴾ الِبِنيَ مُ الْغَ انُوا هُ ةَ إِنْ كَ رَ حَ تَّبِعُ السَّ نَا نَ لَّ عُونَ * لَعَ ْتَمِ جمُّ
وعع ظمعذج لقسقم الفاجث الماتغج جطئا لطرف طظ 
أذراف الاتثي وعع الطرف الفرسعظغ. واإلسقم غحئه 
الصداء، إذ غظئشغ لطصاضغ صئض الفخض شغ الثخعطئ 
أن غسامع لتةب الطرشغظ، وغاائع التصائص دون تتغج. 
افطج  إسقم  ضائه  شما  لطاارغت،  ضاابئ  عع  واإلسقم 
أخئح الغعم تارغثا، وطا غضائه اإلسقم الغعم جغخئح 
تارغثا غثا. والثي غسظغظا عظا عع الاسرف سطى اإلسقم 
الفاجث وأبره شغ تعجغه الظاس ظتع السطئغئ وترشعط 

سظ اإلغةابغئ.
باعجغه  طسظغا  ضان  الفرسعظغ  اإلسقم  أن  وواضح 
طظ  غرغثعا  الاغ  الظاغةئ  ظتع  السام  الرأي  بعخطئ 
عثه المئارزة، وأظه ضان وابصا طظ شعز السترة سطى 
السترة  بأن  لطظاس  صعله  شغ  السقم،  سطغه  طعجى 
عط الشالئعن طظ خقل اإلغتاء بثلك سئر الثسعة الاغ 
وجعئ. وصث ضاظئ الخغاغئ طثروجئ بسظاغئ، وعضثا 

ضض خئر غظصطه اإلسقم ق بث أن غضعن ضثلك.
وشغ المصابض شإن اإلسقم الخادق غصادغ ظصض التصائص 
لمخطتئ  خثطئ  اإلسقطغئ  بالمعظغئ  والاتطغ  طةردة، 
المسطمغظ، وصث بغظ اهللا جئتاظه وتسالى ذلك شغ صعله 
واْ  اعُ فِ أَذَ وْ نِ أَوِ اخلَْ َمْ نَ األْ رٌ مِّ مْ أَمْ هُ اءَ ا جَ إِذَ جئتاظه: ﴿وَ
هُ  لِمَ لَعَ مْ  نْهُ مِ رِ  َمْ األْ ىلِ  أُوْ إِىلَ  وَ ولِ  سُ الرَّ إِىلَ  وهُ  دُّ رَ لَوْ  وَ بِهِ 
تُهُ  َ محْ رَ وَ مْ  يْكُ لَ عَ اهللاَِّ  لُ  فَضْ الَ  لَوْ وَ مْ  نْهُ مِ هُ  تَنبِطُونَ سْ يَ ينَ  الَّذِ
لِيالً﴾. وطظ افتضام واآلداب الاغ  يْطَانَ إِالَّ قَ تُمُ الشَّ بَعْ تَّ الَ
أخثعا السطماء طظ عثه اآلغئ الضرغمئ وجعب سثم إذاسئ 
افخئار - خخعخا شغ تاقت الترب - إق بسث الاأضث طظ 
ختاعا وطظ سثم إضرارعا بمخطتئ المسطمغظ. وشغ 
ذلك غصعل اإلطام ابظ ضبغر: عثا إظضار سطى طظ غئادر إلى 
افطعر صئض تتصصعا شغثئر بعا وغفحغعا وغظحرعا، وصث 
ق غضعن لعا ختئ. وشغ ختغح طسطط سظ أبغ عرغرة 
َث  سظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أظه صال: «كََفى ِبالَْمْرِء كَِذبًا أَْن يَُحدِّ
ِبكُلِّ َما َسِمَع». وشغ الختغتغظ سظ المشغرة بظ حسئئ أن 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ظعى سظ صغض وصال، أي: الثي غضبر طظ 
التثغث سما غصعل الظاس طظ غغر تبئئ وق تثبر وق 
َث ِبَحِديٍث َوُهَو يََرى أَنَُّه كَِذٌب  تئغظ. وشغ الختغح: «َمْن َحدَّ
َفُهَو أََحُد الْكَاِذِبنَي». وشغ جظظ أبغ داود أن رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ُجِل َزَعُموا». صال: «ِبْئَس َمِطيَُّة الرَّ
والثقخئ، أن إذاسئ افخئار بثون تبئئ، خخعخا شغ 
والحرور،  المفاجث  أسزط  إلى  تآدي  التروب،  أوصات 
فظعا إن ضاظئ تاسطص بافطظ شإظعا صث تتثث لعظا طظ 
بالثعف  تاسطص  ضاظئ  وإن  التثر،  أخث  وسثم  الاراخغ 
شإظعا صث تتثث بطئطئ واضطرابا شغ الخفعف. والمةامع 
الثي غضبر شغه السصقء الفطظاء عع الثي تصض شغه إذاسئ 
افخئار إق طظ طخادرعا افخغطئ، وعع الثي غرجع أشراده 

شغ طسرشئ التصائص إلى السطماء الماثخخغظ.
وعظاك طبال آخر طاسطص بالثئر الثي اظاعى إلى رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص وإلى المسطمغظ بثخعص ظصخ بظغ صرغزئ لطتطش 
الثي سصثوه طع الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص والمسطمغظ، شئسث رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص جسث بظ طساذ بظ الظسمان، وعع غعطؤث جغث افوس، 
وجسث بظ سئادة بظ دلغط، أتث بظغ جاسثة بظ ضسإ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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شغ  الفطضغ  التساب  ُظثخض  ق  اإلخعة  أغعا  إظظا   -
المعضعع، شالظص غسامث شصط الرؤغئ وظخعم وظفطر 
والسحرغظ  الااجع  طساء  شغ  ظره  لط  شإذا  سطغعا،  بظاء 
ضان  لع  تاى  بقبغظ  السثة  ظضمض  رطدان  حعر  طظ 
العقل طعجعدًا بالتساب الفطضغ ولضظ تةئه الشغط أو 
الزروف الةعغئ، شالرؤغئ عغ المسامثة فن الظص عع 
سطى الرؤغئ ولغج سطى الزاعرة الضعظغئ. اظزر تثغث 
َأَبا  َجِمْسُئ  َصاَل:   ... الئثاري:  أخرجه  الثي  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل 
ُعَرْغَرَة َرِضَغ اهللاَُّ َسْظُه َغُصعُل: َصاَل الظَِّئغُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْو َصاَل: َصاَل 
َأُبع اْلَصاِجِط ملسو هيلع هللا ىلص: «ُصوُموا لُِرْؤيَِتِه َوأَْفِطُروا لُِرْؤيَِتِه َفإِْن ُغبَِّي 
َة َشْعَباَن ثـََالثنَِي» بط الثي أخرجه أتمث:  َعلَْيكُْم َفأَكِْملُوا ِعدَّ
... َصاَل َجِمْسُئ َأَبا ُعَرْغَرَة َغُصعُل: ِإنَّ َرُجعَل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َصاَل: 
الِْهَالَل،  تََرْوا  َحتَّى  تُْفِطُروا  َوَال  الِْهَالَل  تََرْوا  َحتَّى  تَُصوُموا  «َال 
وا  َوَقاَل: ُصوُموا لُِرْؤيَِتِه َوأَْفِطُروا لُِرْؤيَِتِه َفإِْن َغِبَي َعلَْيكُْم َفُعدُّ
ثـََالثنَِي»، شإذا تةئه الشغط طبقً شطط غره المسطمعن طع أظه 
طعجعد خطش الشغط تصغصئ بالتساب الفطضغ شظتظ بظاء 
سطى ذلك ق ظفطر، بض غةإ أن ظخعم الغعم البقبغظ 
فظظا لط ظره. أضرر اظزر التثغث «َفإِْن ُغبَِّي َعلَْيكُْم َفأَكِْملُوا 

غععد صعم بعئ 
طفسثون يف افرض

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

آال
اب ج

جع

لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  غسر 
الاترغر أن غصثم لماابسغ طعاصسه سطى حئضئ 
اإلظارظئ وزوار خفتاته سطى طعاصع الاعاخض 
بسئ   (DVD) جثغثة  أجطعاظئ  اإللضاروظغ 

لشات طثاطفئ بسظعان:
الثضرى  شغ  السالمغئ  الاترغر  تجب  "شسالغات 
 - 1443عـ  الثقشئ  دولئ  لعثم  الـ101 

2022م"
وعغ طظ إسثاد دائرة اإلخثارات وافرحغش 
شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر.

لاتمغض افجطعاظئ:
https://www.hizb-ut-tahrir.

info/ar/index.php/dawahnews/
cmo/81977.html

لجغارة خفتئ التمطئ السالمغئ:
https://www.hizb-ut-tahrir.

info/ar/index.php/hizb-
campaigns/79762.html

العالمية  التحرير  حزب  فعاليات  أسطوانة 
(١٤٤٣هـ - ٢٠٢٢م)

 الذكر الـ١٠١ لهدم دولة الخالفة

التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله وختئه وطظ واقه، وبسث:
إلى اإلخعة الثغظ ْارجطعا سطى خفتاظا طاسائطغظ سظ رؤغئ العقل والتساب الفطضغ...

السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،
اذطسئ سطى تساؤقتضط تعل الرؤغئ والتساب الفطضغ، ولصث أخثرظا طرارًا سظ عثه المسألئ ولضظ ق بأس، 

جأزغثعا تعضغتاً وتأضغثا، آطقً طظ اإلخعة أن غاثبروعا بروغئ وإظسام ظزر، شأصعل وباهللا الاعشغص:



افربساء ١٨ طظ  حعال ١٤٤٣ عـ المعاشص ١٨ أغار/طاغع ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٣٩١

أصعى افوراق.
والثولئ افولى سالمغا بتاجئ لطترب بالعضالئ تاجاعا 
لطماء شعغ بثخعلعا الترب طئاحرة تثسر بسخ افطعر 
تاى لع اظاخرت سطى الثخط شغ الظعاغئ شعغ تثسر 
طظ صعتعا المئاحرة السسضرغئ واقصاخادغئ والسثدغئ 
وغظال افطر طظ عغئاعا وظزرة اآلخرغظ لعا طظ خقل 
وجعد ذرف غاتثاعا وق غثحاعا، ولسض طظ أخطر أظعاع 

الثسارة وأسظفعا اعاجاز بصئ السالط بعا.
وبمئ أطر آخر خطغر تثسره الثولئ شغ الترب المئاحرة 
ضطغا  اظحشالعا  غسظغ  المئاحرة  الترب  دخعل  أن  وعع 
سظ الظزرة السالمغئ وطاابسئ افطعر ضطعا بسئإ الارضغج 
المئاحر سطى الترب السسضرغئ طع خخط طسغظ شاافطئ 
افطعر طظ بغظ غثغعا وتثرج سظ جغطرتعا، وإذا ضان 
عظاك ذرف دولغ غاربص بعا شإظه غساطغع أن غساشض 
اظحشالعا سالمغا شغاثخض شغ بسخ الصداغا وغشغر بسخ 
افطعر وصث غتثث اظصقبا لمخطتاه شغ بسخ الثول ضما 
ضاظئ تفسض برغطاظغا شغ اجاشقل الترب بغظ السمقصغظ 
أظعاع  أجعأ  افطر  وعثا  بغظعما،  الثولغ  اقتفاق  صئض 
تثاسغات الترب المئاحرة وعع غسظغ تشغرًا شغ المعصش 
الثولغ ولغج ضرب واعاجاز بصئ السالط بالثولئ افولى 
الثولغ  المعصش  وخغرورة  الثولغئ  طضاظاعا  إلشاء  بض 

طشاغرا لما ضان سطغه صئض الترب المئاحرة.
إن الترب بالعضالئ شضرة جغاجغئ ذات سمص اجاراتغةغ 
ضئغر وأبرعا سطى الثولئ افولى سزغط، شعثه العقغات 
الماتثة تثعض تربا بالعضالئ ضث الخغظ قتاعائعا 
العادي  المتغط  شغ  الثول  طظ  طظزعطئ  خقل  طظ 
الحأن  ذات  الثولغئ  المظزمات  خقل  وطظ  والعظثي 
شغ تتةغط المارد الخغظغ واتاعاء خطر طتامض صادم 
بسصعد  الثطر  وصعع  طسائصًئ  خّقصئ  شضرة  خقل  طظ 
وطتارباه بصعى أخرى لافعز عغ بالعثف الضئغر تارضئ 
الفاات إن وجث لعثه افوراق طع طا خسرت طظ صعة 
أخرى  بأعثاف  أغدا  لافعز  بض  بالعضالئ  الترب  ظاغةئ 
زائثة ضمئغسات افجطتئ وضرب الةمغع ودخعل الضض 
الةمغع  سطى  الثولغئ  الجساطئ  شارضئ  أجظتاعا  تتئ 
غاباظغ  أو  أوضراظغ  جظثي  آخر  تاى  الصاال  خقل  طظ 
أو عظثي أو أجارالغ بثل المثاذرة بترب طئاحرة صث 
ضاظئ  إذًا  الثولغئ.  وعغئاعا  الثاتغئ  صعتعا  طظ  تظال 
لطثولئ  وجغاجغئ  تغعغئ  ضــرورة  بالعضالئ  الترب 

 افولى سالمغا

جثغث  طحروع  "سظ  أغام  صئض  الارضغ  الرئغج  ضحش 
شغ  المصغمغظ  طظ  جعري  قجأ  ططغعن  سعدة  غدمظ 
ترضغا إلى الثاخض السعري"، طحثدًا سطى أن ترضغا "تسمض 
سطى دسط اجاراتغةغئ السغطرة سطى العةرة سئر التثود 
بمحارغع السعدة الطعسغئ". طدغفاً: "ظئثل صخارى جعثظا 
طظ أجض السعدة الطعسغئ والمحرشئ إلخعاظظا السعرغغظ".

وتعل الثطئ الاغ أسطظعا أردوغان أبظاء إلصائه ضطمئ له 
سئر الفغثغع شغ تفض اشاااح طحروع طظازل الطعب شغ 

الحمال السعري صئض أغام، تط الاأضغث أن المظاذص الاغ 
لعا  جاضعن  والسسضري  السغاجغ  باقجاصرار  تاماع 
قجأ  ططغعن  تعذغظ  إسادة  طحروع  لاظفغث  افولعغئ 
ألش   ٥٠٠ "ظتع  إن  وصال  ترضغا،  شغ  طعجعد  جعري 
ترضغا  وشرتعا  الاغ  اآلطظئ  المظاذص  إلى  سادوا  جعري 

طظث إذقق سمطغاتعا شغ جعرغا".
شغما صال زسغط تجب الترضئ الصعطغئ بعةطغ شغ الغعم 
غجو".  إلى  تاتعل  الظزاطغئ  غغر  العةرة  "إن  الاالغ: 
تخرغتان طاجاطظان غآضثان جغر الطرشغظ وشص الثط 
سام  واظاثابات  السغاجغ  التض  غثص  شغما  افطرغضغ 

٢٠٢٣م.
خعغطع،  جطغمان  الارضغ،  الثاخطغئ  وزغر  صال  شغما 
الثي وخض طظ طسئر باب الععى إلى طثغط الضمعظئ 
جضظغئ  صرى  بقث  قشاااح  إدلإ  برغش  باتئع  بمظطصئ 
لطظازتغظ شغ إدلإ، إظعط بخثد بظاء ظتع ٢٥٠ ألش 
الطعسغئ  السعدة  تعشغر  بعثف  جعرغا  حمالغ  طظجل 
لمطغعن جعري طظ ترضغا، وأحار إلى أن ترضغا أسثت 
١٣ طحروسا تادمظ بظاء ٢٥٠ ألش طظجل شغ طظاذص 
وأوضح  أبغخ.  وتض  السغظ  ورأس  وجرابطج  الئاب 
أن تمعغض تطك المحارغع جغضعن طظ طظزمات إغابئ 
دولغئ، وأن المحروع غساعثف السعرغغظ التاخطغظ 
سطى التماغئ المآصائ شغ ترضغا، وغمظح السعرغغظ تص 

اقظافاع بالمظازل لمثة ٥ أو ١٠ جظعات.
باب  طظ  السغث،  صئض  تتثث  صث  ظفسه  خعغطع  وضان 
الادغغص سطى الظاس، سظ سثم الّسماح بسعدة طظ ذعئعا 
لطسعرغغظ  اإلجازات  وإغصاف  جعرغا  شغ  السغث  لصداء 
إغصاف المعاشصات سطى  الراغئغظ شغ ذلك، طآضثًا أغداً 

ذطئات الطةعء الةثغثة إلى طثغظئ إجطظئعل.
ولظا وصفات صخغرة تغال طا جئص:

بثاغًئ، ق بث طظ الاأضغث أن عثه الثطئ تأتغ بالاجاطظ 
طع تجاغث الدشعط شغ اآلوظئ افخغرة سطى ططش القجؤغظ 
السعرغغظ شغ ترضغا، واصاراب طعسث اقظاثابات الرئاجغئ 
والاحرغسغئ المجطع إجراؤعا سام ٢٠٢٣م. تغث غصعم 
أردوغان، ضسادته، باجاشقل صدغئ القجؤغظ وغاتثث 
سظ إسادتعط لصطع الطرغص سطى افتجاب المسارضئ الاغ 

تااجر بعرصئ القجؤغظ طع صرب طعسث اقظاثابات.
شئسث تخار الظزام الارضغ لبعرة الحام بأواطر أطرغضغئ، 
إلى  تثرغةغاً  الحام  طسطمغ  لاسطغط  أردوغان  غسسى 
اقظاثابات.  طعضعع  طع  تماحغاً  أجث،  الطاغغئ  ظزام 
ضما غأتغ المعصش الارضغ عثا طاجاطظاً أغداً طع تطئغع 

سثد طظ الثول السربغئ طع ظزام الطاغغئ أجث.
المسطمغظ  عآقء  تعذغظ  غادمظ  عثا  طحروسه  وإن 
القجؤغظ شغ المظاذص اآلطظئ المجسعطئ بسئإ الدشعط 
الاغ تعلثت سظ الرأي السام المظاعخ لعط، سطى أن غاط 
تسطغمعط لطاغغئ السخر شغ وصئ قتص. وبما أن تضعطئ 
أردوغان تسطط أظه ق غمضظ إسادة القجؤغظ إلى بقدعط 
سطغعط  الثظاق  تدغغص  سظ  الطرف  تشخ  شإظعا  صسرًا 
وتألغإ الظاس ضثعط، وإغثائعط شغ الحعارع، وذلك 

لدمان "سعدتعط الطعسغئ"!
أن  ظةث  الاخرغتات  عثه  تصغصئ  شغ  ظزرظا  طا  وإذا 
الثثاع  جغاجئ  غمارجعن  زالعا  طا  ووزراءه  أردوغان 
والادطغض الممظعب باخرغتات طسضعجئ تثثغرغئ ذاق 
أعض الحام طرارتعا طرارًا وتضرارًا. شعط ق زالعا غئغسعن 
شغ  بغعتعط،  إلى  بالسعدة  وغمظعظعط  الععط  الظاس 
الثط  ضمظ  الساجئ  عآقء  شغه  غسغر  الثي  العصئ 
افطرغضغ لاسعغط ظزام اإلجرام سمغض أطرغضا، وغمظسعن 
(سئر صادة المظزعطئ الفخائطغئ المرتئطئ به) أي تترك 
جاد وطثطص إلظةاز ذلك، وافظضى طظ ذلك طا خثر 

طظ تخرغتات إلجضان القجؤغظ وتعذغظعط شغ طظاذص 
الحمال السعري المضازئ بالسضان طع ظسئئ سالغئ جثًا 
طظ الئطالئ وعمعم التغاة، شغ طظازل ق تطغص بضراطئ 
الئحر، تفاصث فدظى طصعطات السغح الضرغط، بسغثًا سظ 
طثظعط افخطغئ الاغ تط تعةغرعط طظعا صعرًا وصسرًا، 
باعاذآ الظزام الارضغ ظفسه، سثا سظ ضعظعا إبر طسّضظ 
لاثفغش ضشط الظاس واتاصاظعط وططالئاعط بإسادتعط 

طسجزغظ طضرطغظ إلى دغارعط وبغعتعط.
جطط  طظ  عع  ظفسه  أردوغان  ألغج  عظا:  وظاساءل 
طصابض  أعطعا  وعةر  ظفسه،  بعتغظ  وباساراف  تطإ، 

طثغظئ الئاب وطخالته وأطظ تثوده؟!
أجااظئ  اتفاصغات  شغ  اظثرط  طظ  عع  أردوغان  ألغج 
وجعتحغ الطاغظ تط بمعجئعما تسطغط طؤات المظاذص 
وتعةغر أعطعا، وطا زال غفرض سطى صادة المظزعطئ 
الفخائطغئ المرتئطئ طظع شاح الةئعات، بض وطتاجئئ 
شغ  وغغره  خعلئ  أبغ  ضأطبال  ذلك  غثالش  طظ  ضض 

تادف وغغرعا؟!
لط ظظج بسث الثطعط افردوغاظغئ التمراء تعل تطإ 
افظخار"  وظتظ  المعاجرون  "أظاط  وضثبئ  وأخعاتعا، 
الاغ اظاعئ خقتغاعا واشادتئ أعثاشعا، والاخرغح 
اقجاسراضغ المظاشص: "لظ ظسمح بتماة باظغئ"، شضاظئ 

بالبئ ورابسئ وخاطسئ وبمساسثة أردوغان ظفسه!
جظازته،  شغ  وغمحغ  الصاغض  غصاض  أردوغان  إن  ظسط، 
غزعر ظفاصاً تجظاً طخطظساً ودطعع تماجغح طساعطضئ، 
الحام  أعض  طتاخرة  شغ  شغه  غمسظ  الثي  العصئ  شغ 
الفخائض  وغمظع  تعةغرعط،  وآقم  طساظاتعط  وزغادة 
الظاس  وإسادة  المظاذص  اجاسادة  طظ  المرتئطئ 
جطإ  أن  بسث  وذلك  غجسط،  ضما  "بحرف"  لمظاذصعط 
إلى  طعماعا  وتعل  الفخائطغئ  المظزعطئ  عثه  صرار 
تراجئ جئعات الظزام رغبما تامضظ أطرغضا طظ المدغ 
صثطاً شغ خططعا وخطعاتعا لعأد البعرة وإسادة أعطعا 

إلى بطح وصعر سمغطعا المثلض أجث.
شالرئغج الارضغ غرغث أن غسغث القجؤغظ، ظسط، ولضظ 
لغج بحرف ضما غثسغ، إظما سئر بعابئ التض السغاجغ 
افطرغضغ الثي غظدح بسمعطه، والثي غعثف إلسادة 
الظاس لتدظ ظزام اإلجرام بسث الصداء سطى بعرتعط، 
المةرم  غخثرعا  الاغ  السفع  طسرتغات  اجاثضار  طع 
بعادر  طع  ذاتعا،  ولطشاغئ  ظفسه  السغاق  شغ  أجث 
تترضات أردوغاظغئ باتةاه الاطئغع طع ضض طظ اإلطارات 
والسسعدغئ وأرطغظغا وطخر، تمعغثًا لما صث غائسعا طظ 

تطئغعٍ طثٍج طع ظزام السفاح المةرم.
عثا وصث اجاعطك أردوغان ضاشئ طضره وخططه وجععده 
لضسر إرادة أعض الحام وترف طسار بعرتعط وطا زال. 
شعع غاساطض طع بعرة الحام سطى أظعا جعئ خارجئ سظ 
المةامع الثولغ وسطى سمغض أطرغضا، لثلك غسسى لمظع 
اظاخارعا ولابئغئ ظزام السمالئ باطئغص الرؤغئ افطرغضغئ 
لطتض سئر الصرار افطمغ ٢٢٥٤ إلسادة إظااج الظزام بعجه 
جثغث، جعاء أبصغ رأس الظزام أم رتض، وغساثثم لثلك 
أدواته بالمترر، طظ صادة المظزعطئ الفخائطغئ المرتئطئ 
وتضعطات طخطظسئ وظغفغئ لصعر وإذقل أعض البعرة 

وجسطعط غصئطعن بالتطعل اقجاسقطغئ المثلئ.
وطا السسغ لاعذغظ القجؤغظ السعرغغظ سطى التثود 
ضمظ  المظجلغئ،  المصابر  عثه  داخض  الارضغئ  السعرغئ 
جغاجئ صثرة تتئ حسار "السعدة الطعسغئ"، إق غغخ 
طظ شغخ المضر الارضغ افطرغضغ الثي غمعث لثطعات 
صثرة قتصئ تخإ شغ طخطتئ الظزام افجثي المةرم، 
المضحعف،  سطى  الطسإ  لئثء  ترضغ  تعجه  طع  وخاخئ 
والسعدة لسقصات ذئغسغئ طع ظزام ذاغغئ الحام، والاغ 
إظما تط الاساغط سطغعا طظ وراء جاار  لط تظصطع غعطاً 
تسإ طاططئات المرتطئ وطا غصادغه تصاجط افدوار بغظ 

الماآطرغظ لثثاع الحسإ السعري البائر.
ذئساً، عثا طضرعط وطضر اهللا بعط أضئر، وضفالاه لسئاده 
شغ الحام عغ زادعط وطخثر خمعدعط. وعط غسطمعن 
غصغظاً أن سعدتعط إلى دغارعط، طسجزغظ طضرطغظ طرشعسغ 
الرؤوس، ق تمر سئر طظزعطئ أطمغئ تاصثة سطى اإلجقم 
وأعض الحام، وق سئر طةامع دولغ حرغك لطظزام شغ 
ظفاصًا  غجسمعن  طظ  سئر  وق  الحام،  أعض  دطاء  جفك 
"خثاصئ الحسإ السعري". إظما تمر سئر إرادة طثطخئ طظ 
حسإ بائر غأبى الثل والععان وطرارة اقجاسقم، وغأبى 

إق غث السغر ببئات تاى بطعغ المراد.
وبإذن اهللا شإن بئات أعض الحام سطى بعرتعط وبعاباعا 
سطى  وطا  المةرطغظ،  ضغث  وغرد  المعازغظ  جغصطإ 
الخادصغظ إق ذرق باب الثقص، وطفااته اقلافاف تعل 
سمطغئ  ذرغص  وخارذئ  طحروساً  تتمض  جغاجغئ  صغادة 
تضط  وإصاطئ  إجصاذه  سئر  الظزام  إجرام  بإظعاء  ضفغطئ 
اإلجقم طضاظه شغ ظقل خقشئ سطى طظعاج الظئعة غسسى 
إلصاطاعا ضض طثطص غئاشغ اهللا والغعم اآلخر. وظسأل اهللا 

 ًأن غضعن ذلك صرغئا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

التروب افطرغضغئ بالعضالئ   

الترب بالعضالئ عغ ترب تظحأ سظثطا تساثثم الصعى 
بثق  لطصاال  أخرى  أذراشا  افولى  الثولئ  أو  الماتاربئ 
شطضعا  شغ  غثورون  أو  لعا  سمقء  أضاظعا  جعاء  سظعا 
أو دوق طساصطئ بحضض طئاحر، جعاء أضاظئ شردغئ أو 
سالمغا  افولى  الثولئ  دور  وغضعن  سسضرغئ،  تضاقت 
رجط اقجاراتغةغئ السغاجغئ (الثطئ) وتتثغث افدوار 
وافدوات وافوراق الاغ تماطضعا وضمان جغر الةمغع 
ضمظ الثطئ ووضع الئثائض السغاجغئ شغ افجالغإ 
والعجائض طظ أجض تتصغص عثف جغاجغ اجاراتغةغ 
طسغظ، جعاء لعثف سالمغ أو إصطغمغ، أو اتاعاء خطر 

طتامض أو تتغغث آخرغظ.
ضئرى  صعة  تصعم  سظثطا  تتثث  بالعضالئ  (والترب 
باترغخ أو لسإ دور رئغسغ شغ دسط وتعجغه الصاال 
طظ  خشغر  بصثر  إق  تحارك  ق  ولضظعا  آخر،  بطث  شغ 
الترب  السمطغئ  الظاتغئ  وطظ  بظفسعا.  الفسطغ  الصاال 
غاشغر  طا  غالئا  خراع  أي  وشغ  بطغش،  أحئه  بالعضالئ 

الاعازن بغظ صعى الثولئ الراسغئ والعضغض).
اجاراتغةغ  وسمص  جغاجغئ  ضرورة  بالعضالئ  والترب 
تامغئ  عع  بض  السغاجغ،  بالسمص  تاماع  دولئ  في 
والثولئ  سالمغا.  ــى  افول لطثولئ  صطسغئ  جغاجغئ 
طع  خراسعا  شغ  وافدوات  افوراق  تسثم  ق  افولــى 
أوراصًا  تضعن  صث  وافدوات  افوراق  وعثه  اآلخرغظ، 
وأدوات ذاتغئ طئاحرة تسئر سظ تصغصئ تفعق الثولئ 
الاصظغ  وتفعصعا  السسضرغئ  صعتعا  جــعاء  ــى  افول
وبغظ  بغظعا  الضئغر  الظعسغ  والفارق  والاضظعلعجغ، 
وصعة  اقصاخادي  تفعصعا  أو  خخعطعا،  أو  خخمعا 
صعة  أو  سمطاعا  صعة  جعاء  سالمغا،  اقصاخادغئ  افداة 
جعصعا الدثط بما غسمى التروب اقصاخادغئ، أو بما 
تمطك طظ أدوات دولغئ تتئ جغطرتعا، ضما عع حأن 
طةطج افطظ شغ تاقت طسغظئ والثي ضان غرشئ شغ 
الثارجغئ افطرغضغئ أو خظثوق الظصث الثولغ، وطزاعر 
صعة الثولئ الثاتغئ ضئغرة وطاسثدة جثا وإق لما ضاظئ 

دولئ أولى سالمغا.
أطا افوراق غغر المئاحرة شعغ ضبغرة جثا جعاء أضاظئ 
لعا  تغعغئ  لمخطتئ  تاترك  لضظعا  طساصطئ  أو  تابسئ 
ضما تثحى دول المتغط العادي طظ جغطرة الخغظ 
الثول  عثه  لاترغخ  افطــر  عثا  أطرغضا  شاساشض 
رجط  بسث  المرضج  دور  وغضعن  الخغظ  خطر  قتاعاء 
واجاثثام  افدوات  واظسةام  الاظفغث  طاابسئ  الثطئ 

تعذني قجؤغ جعرغا بسغثاً سظ دغارعط
طضٌر أردوغاظغ إلسادتعط لئطح ظزام اإلجرام

ـــــــــ بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغ*ـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تسظ تمثانـ  ـ 

﴾، صال رئغج المضاإ السغاجغ  ريْ وَ خَ ي هُ نَى بِالَّذِ وَ أَدْ ي هُ لُونَ الَّذِ تَبْدِ تتئ سظعان: شرغئ التعار العذظغ: ﴿أتَسْ
لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج افجااذ سئث الرؤوف الساطري شغما ضائه شغ اشاااتغئ جرغثة الاترغر: لؤظ أخئح 
صغج جسغث أجغر سةجه سظ تصثغط طفععم واضح سظ تعاره العذظغ، شصث اجاطاع أن غةسض طظ اقظصقب 
سطى الثجاعر سعاطض صعة تسظثه لثى طةمعسئ السئع واقتتاد افوروبغ أو الثول ذات الاأبغر المئاحر شغ 
إخراج  بجسط  المعجع  التعار  جثوى  إبئات  وتض  شغ  جسغث،  صغج  "خخعم"  أغدا  وصع  ولؤظ  طظفردة.  بقدظا 
الئقد طظ أزطاعا السغاجغئ، شصث ظةتئ عغ أغدا، شغ تتطغط خعرة الفارس الظئغض الاغ ُظتائ له أبظاء تمطئ 
العغمظئ  صعى  تثبرعا  خطغرة  طآاطرة  سظ  غضحش  العضع  أن  الساطري:  افجااذ  وأضاف  الرئاجغئ،  اقظاثابات 
الثارجغئ وتظفثعا سخئئ طظ الفاسطغظ التصغصغغظ وذلك بالثشع بالرأي السام سطى الصئعل والاسطغط بأن التعار 
شغ تث ذاته، بغظ تطك السخئئ، عع المثرج العتغث طظ الثطر الثي تردت شغه الئقد. وتأتغ عثه المآاطرة 
وطا تش بعا طظ طظاورات، لقذسان والاسطغط بالتطعل الاغ جافرض لقحشال واإللعاء سظ التطعل والمسالةات 
الاغ تعشرعا افتضام الحرسغئ لتمطئ السصغثة اإلجقطغئ، الثغظ بثأت ظفعجعط تسغ سطغعا وتعفع إلغعا، وخاط 
افجااذ الساطري طصالاه طاسائق: طا طسظى أن غعضض أطر الظزر شغ طخائر الظاس طظ جثغث، إلى طا غسمى 
بالمظزمات العذظغئ، وعغ، لط "تظسط" بسث بطسط جائجة "ظعبض" الاغ وحتئ بعا صعى اقجاسمار السالمغئ، 
خثور صغاداتعا، إق أن غصخى اإلجقم طظ تغاة الظاس؟! شأي حغء أصئح طظ أن غظخإ السئث ظفسه طضان 
خالص الضعن، لغحرع لسئاده؟! شمظ جّططضط سطى خطصه لاسعطععط بما تسعل لضط به أععاؤضط، بض ذاسئ 

لمظ سادى اهللا ورجعله والمآطظغظ؟!

ليس أقبح من تنصيب العبد نفسه 
! عا من دون اهللا تعا م



 السثد ٣٩١  ٣       افربساء ١٨ طظ  حعال ١٤٤٣ عـ المعاشص ١٨ أغار/طاغع ٢٠٢٢ طـ  

الاتصص طظ دخعله دون تتثغث لضغفغئ الاتصص. وضما 
ترى شإذا أدرضئ الجوال بظزرك تخطغ وإذا تسئاه سطى 
جاساك تخطغ أي عظا (بالرؤغئ والتساب) تخطغ فن 
الضعظغئ...  الزاعرة  سطى  بض  الرؤغئ  سطى  لغج  الظص 
وعثه خقف الظص الحرسغ لطخعم والفطر الثي ظص 

سطى الرؤغئ.
سطغه شغحعث أظه  ٣- أطا أن الحاعث صث غحائه افطر 
طعمئ  شعثه  آخر،  حغؤًا  بض  العقل  غر  لط  وعع  رأى 
الصاضغ أو خاتإ الخقتغئ شغ إسقن بثاغئ الحعر 
وضطما  وسثدعط  الحععد  طظ  شغاتصص  وظعاغاه، 
جقطئ  طظ  وغاتصص  اقذمؤظان،  اصارب  السثد  ازداد 
بسث  طضبه  وطثة  العقل،  صعس  وجعئ  الحاعث،  بخر 
الشروب، والمضان الثي رآه شغه، وعض عع طسطط، وعض 
ُث ْبُظ َسْئِث اْلَسِجغِج ْبِظ َأِبغ  عع شاجص...إلت. َأْخَئَرَظا ُطَتمَّ
َسْظ  ُجْفَغاَن  َسْظ  ُطعَجى  ْبُظ  اْلَفْدُض  َأْظَئَأَظا  َصاَل:  ِرْزَطَئ 
َأْسَراِبغٌّ  َجاَء  َصاَل:  َسئَّاٍس  اْبِظ  َسْظ  ِسْضِرَطَئ  َسْظ  ِجَماٍك 
ِإَلى الظَِّئغِّ ملسو هيلع هللا ىلص «َفَقاَل َرأَيُْت الِْهَالَل َفَقاَل أَتَْشَهُد أَْن َال إِلََه إِالَّ 
َعْبُدُه َوَرُسولُُه َقاَل نََعْم َفَناَدى النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  داً  اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمَّ
أَْن ُصوُموا» (جظظ الظسائغ)، عضثا تاتصص طظ الحاعث، 
ولضظ دون إدخال التساب الفطضغ شغ المعضعع، أي 
طعجعد  العقل  أن  غصرر  الفطضغ  التساب  له:  غصعل  ق 
خطش الشغط، أو غصرر أظه غغر طعجعد، وذلك فن إدخال 
شغ  جاء  طا  خقف  عع  المسألئ  شغ  الفطضغ  التساب 
تثغث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ُصوُموا لُِرْؤيَِتِه، َوأَْفِطُروا لُِرْؤيَِتِه، 
أن  وعع  واضح  شالظص  ثـََالثنَِي»  وا  َفُعدُّ َعلَْيكُْم  ُغِبَي  َفإِْن 
خطش  طعجعد  بالتساب  أظه  طع  بقبغظ  الحعر  غضمض 

الشغط، ولضظ ق ُغرى.
يٌَّة،  أُمِّ ٌة  أُمَّ «إِنَّا  غصعل:  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  (إن  السائض:  أطا   -٤
ًة تِْسَعًة  ْهُر َهكََذا َوَهكََذا يَْعِني َمرَّ الَ نَكُْتُب َوالَ نَْحُسُب، الشَّ
طظه  غفعط  أشق  "الئثاري"،  ثـََالثنَِي»  ًة  َوَمرَّ يَن  َوِعْرشِ
وظتسإ،  ظضاإ  ق  فظظا  بالرؤغئ  ظأخث  أظظا  بالمثالفئ 
الفطضغ)،  بالتساب  ظأخث  شإذن  التساب  تسطمظا  شإذا 
عع  ضما  طردود  صعل  وعع  ختغح  غغر  الفعط  شعثا 
ُطسطَّض،  المفععم  عثا  إن  تغث  افخعل،  شغ  طسطعم 
فن وخش (أطغئ) خرج طثرج الشالإ، شالسرب ضاظعا شغ 
باإلضاشئ إلى أن عثا المفععم  افسط افغطإ أطغغظ، 
صث ُسطِّض بمظطعق ظخعص أخرى وطظعا التثغث «َفإِْن 
َة ثـََالثنَِي» (الئثاري). ولط ُغثضر طسه  ُغمَّ َعلَْيكُْم َفأَكِْملُوا الِْعدَّ
صغث، أي إذا ضاظئ رؤغئ العقل غغر طمضظئ لشغط أو ططر 
د  ُتثِّ صث  الحرسغ  شالتضط  الرؤغئ،  غمظع  جئإ  أي  أو 
ذالسًا  العقل  ضان  وإن  تاى  بقبغظ،  الحعر  بإضمال 
التثغث  بمظطعق  شُغسمض  وسطغه  غتةئه.  الشغط  ولضظ 
وُغسطَّض طفععم المثالفئ. أي أن طفععم المثالفئ عظا 
طظطعق  وفن  الشالإ،  طثرج  خروجه  بأطرغظ:  طسطض 

ظص آخر غسارض ذلك المفععم.
وعثا واصع شغ حروط السمض بالمفععم شغ أضبر طظ 
تالئ، شإظه غسطض إذا خرج طثرج الشالإ، أو إذا سططه 
يَةَ  شْ خَ مْ  كُ دَ الَ أَوْ تُلُوا  قْ تَ الَ  ﴿وَ طبض:  بمظطعصه  آخر  ظص 
﴾ شـ(خشية إمالق) وخش ُطفعط أي خحغئ الفصر،  قٍ الَ إِمْ
وضثلك شعع خرج طثرج الشالإ، شصث ضاظعا غصاطعظعط 
بظص  ُسطِّض  صث  المفععم  عثا  إن  بط  الفصر،  خحغئ 
﴾، لثلك غسطض  نَّمُ هَ هُ جَ اؤُ زَ داً فَجَ مِّ تَعَ ناً مُ مِ ؤْ تُلْ مُ قْ نْ يَ مَ ﴿وَ
عثا المفععم، شق غصال إن الترام عع صاض افوقد خحغئ 
الفصر وغضعن تققً إن صاطه سظ غظى! بض عع ترام شغ 
التالاغظ، جعاٌء أضان سظ شصر أم سظ غظى، وضثلك اآلغئ 
ةً﴾، شـ(أضعافاً مضاعفة)  فَ اعَ ضَ افاً مُ عَ ا أَضْ بَ لُوا الرِّ أْكُ ﴿الَ تَ
ضاظعا  شعط  الشالإ،  طثرج  خرج  وضثلك  طفعط،  وخش 
صث  المفععم  عثا  إن  بط  طداسفئ،  أضساشاً  غارابعن 
ولثلك  بَا﴾،  الرِّ مَ  رَّ حَ وَ الْبَيْعَ  اهللاَُّ  لَّ  أَحَ ﴿وَ بظص  ُسطِّض 
ُغسطَّض عثا المفععم، شق غصال الترام عع الربا الضبغر، 
وأطا الربا الصطغض شةائج، بض الربا طعما ضان صثره ترام 

فن طفععم (أضعافاً مضاعفة) ُطسطَّض ضما صطظا.
وعضثا شإن طفععم ضطمئ (أطغئ) ُطسطَّض ضما بغظا، أي أن 
رؤغئ العقل إذا تسثَّرت لشغط أو ططر شغةإ إضمال سثة 
الحعر بقبغظ، جعاء أضظا ظسرف التساب أم ضظا ق ظسرف.

٥- بالظسئئ لسغث الفطر عثا السام شإذا قتزاط شظتظ 
تأخرظا شغ اإلسقن عثه المرة والسئإ عع الاتصص طظ 

عثا افطر، شصث ضاظئ عظاك حعادات بالرؤغئ طثاطفئ:
أ- أششاظساان وطالغ والظغةر أسطظئ الرؤغئ بسث غروب 
السغث  أسطظئ  بط  وطظ   ٢٠٢٢/٤/٣٠ السئئ  حمج 
افتث افول طظ حعال ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٠٢٢/٥/١م.
ب- ظتع ٢١ دولئ سربغئ أسطظئ سثم بئعت الرؤغئ بسث 
غروب السئئ شاسائرت افتث عع المامط لحعر رطدان 

وأن السغث عع اقبظغظ ٢٠٢٢/٥/٢.
عع  السئئ  أن  سظثعا  الاصعغط  ضان  دول  أربع  ج- 
الباطظ والسحرون طظ رطدان لثلك لط تاتر الرؤغئ 
طساء السئئ بض شغ الغعم الاالغ افتث ولط تر العقل 
البقباء  والسغث  لرطدان  المامط  عع  اقبظغظ  شاسائرت 
بظشقدش،  العظث،  عغ  الثول  وعثه   ،٢٠٢٢/٥/٣

إغران، باضساان.
غرى  طظ  فن  رأى  طظ  تائع  طظ  بث  ق  ضان  وعظا   -٦
ضما  الرؤغئ  طظ  الابئئ  وغضعن  غرى  ق  طظ  سطى  تةئ 
عع شغ الظخعص الحرسغئ دون إدخال التساب الفطضغ 
شغ المعضعع فن تثغث الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص واضح شغ ذلك 
ثـََالثنَِي»،  وا  َفُعدُّ َعلَْيكُْم  َغِبَي  «َفإِْن  غصعل:  ملسو هيلع هللا ىلص  شالرجعل 
إذا  الرؤغئ  أن  أي  أششاظساان  غرب  والظغةر  طالغ  وفن 

ق حرغك له، شغ تغظ إن الظزط الثغمصراذغئ تسغر بظا 
خقشاً لشاغئ وجعدظا. شئثقً طظ تطئغص أتضام اهللا لظظال 
رضاه شإظعا تثدسظا لحرغسئ الئحر، وتةسطظا شغ خثطئ 
الثول الضاشرة، وعغ أغدا تتاّد اهللا ورجعله، شاسرصض أو 
تمظع سظا ضض ذاسئ وتتّدظا أو تسعض لظا ضض طسخغئ، 
تاى غثا واصسظا طآلماً جثًا طخثاصاً لصعله سطغه الخقة 
اِبُر ِفيِهْم َعَىل ِديِنِه كَالَْقاِبِض  والسقم: «يَأيِْت َعَىل النَّاِس َزَماٌن الصَّ

َعَىل الَْجْمِر». ختغح الارطثي
إن شعط تصغصئ البعرة وتصغصئ الظخر غعجإ اقجامرار 
الظزام  بإجصاط  المفروض  العثف  إلى  العخعل  تاى 
بثجاعره وضاشئ أرضاظه ورطعزه، وإصاطئ تضط اإلجقم، 
لظا  غصثطعا  الاغ  السغاجغئ  التطعل  رشخ  غعجإ  ضما 
المةامع الثولغ وسطى رأجه أطرغضا وأحغاسعا، شعثه 
دون  وتتعل  الصائمئ  افظزمئ  سطى  تتاشر  التطعل 
تشغغرعا، ودون اقظسااق طظ ربصئ الائسغئ لطشرب الضاشر 
المساسمر. وعثا طا تخض شغ تعظج وطخر، وعثا طا 
غسسعن لاطئغصه شغ بعرة الحام، وبفدض اهللا تسالى 
بط بفدض العاسغظ المثطخغظ لظ غامضظعا طظ تمرغر 
طضائثعط السغاجغئ أو طظ إسادة بظاء أظزماعط السمغطئ.

وسطغظا أن ظثرك أن أظخاف البعرات طصاطئ لطبائرغظ، 
وأن أيَّ خطأ شغ تتثغث طسظى الظخر جغةسطظا ظخفص 
ظض  شغ  لطسغح  أعطظا  وظسغث  سطغظا،  أسثائظا  لظخر 
ربظا،  ذلك  صئض  وجظسثط  سطغعا،  برظا  الاغ  افظزمئ 

وعثا بإذن اهللا لظ غضعن.
والظاغةئ، أن المسطمغظ الثغظ باروا غظحثون الاشغغر 
وشص طفاعغط السصغثة اإلجقطغئ تاماً غعاجععن افظزمئ 
السمغطئ وِطظ خطِفعا الثول الاغ أوجثتعا ورساعا، شإن 
شغ  تسامث  الشرب  دول  وطسعا  افظزمئ  عثه  ضاظئ 
طعاجعاظا سطى طا تمطضه طظ صعة طادغئ طظ طال وجقح، 
شإظظا ظثعض عثه المعاجعئ بما ظساطغع وبما ظمطضه طظ 
صعى طادغئ، وق غضعن اسامادظا وتعضطظا إق سطى صعة اهللا 
تسالى، وبصاظا بالظخر طئظغئ سطى بصاظا بعسث اهللا جئتاظه 
لُوا  مِ عَ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آمَ دَ اهللاَُّ الَّذِ عَ الصائض شغ ضاابه: ﴿وَ
ينَ  لَفَ الَّذِ تَخْ امَ اسْ ضِ كَ َرْ مْ يفِ األْ نَّهُ لِفَ تَخْ اتِ لَيَسْ احلَِ الصَّ
مْ  لَنَّهُ لَيُبَدِّ مْ وَ تَىضَ هلَُ ي ارْ مُ الَّذِ مْ دِينَهُ نَنَّ هلَُ كِّ لَيُمَ مْ وَ بْلِهِ نْ قَ مِ
نْ  مَ يْئاً وَ ونَ يبِ شَ كُ ِ نِي الَ يُرشْ ونَ بُدُ عْ ناً يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ عْ نْ بَ مِ
﴾. والصائض جئتاظه:  قُونَ اسِ مُ الْفَ أُولَٰئِكَ هُ لِكَ فَ دَ ذَٰ عْ رَ بَ فَ كَ
ومُ  قُ مَ يَ وْ يَ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ نُوا يفِ احلَْ ينَ آمَ الَّذِ نَا وَ لَ سُ ُ رُ ا لَنَنْرصُ ﴿إِنَّ

ادُ﴾. هَ َشْ األْ
سطى  والامضغظ  والظخر  بالسج  غضرطظا  أن  ظسأل  شاهللاَ 
حعغث،  ططغعن  طظ  أضبر  تدتغات  بسث  الحام  أرض 
والاغ ق غضاشؤعا إق تضط اإلجقم سئر دولئ اإلجقم، 
بسعدتعا  بحرظا  الاغ  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
ِمْنَهاجِ  َعَىل  ِخَالَفًة  تَكُوُن  «ثُمَّ  صال:  تغث  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل 
ظفَسه  ظحأته  طظث  الاترغر  تجب  ظثر  والاغ  ِة»،  النُُّبوَّ
واآلقم  والسصئات  الخساب  ضاظئ  طعما  إلصاطاعا 
والادتغات، دولئ آن أواظعا وأذض زطاظعا بإذن اهللا 

 وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

بئائ شغ أششاظساان شمظ باب أولى أن تبئئ شغ طالغ 
والظغةر، وسطغه شصث بثأظا شغ الاتصص طظ أششاظساان، 

وضاظئ الرؤغئ المسطظئ شغ عثه الثول البقث:
بسث  حعال  حعر  عقل  رؤغئ  بئعت  الظغةر  أسطظئ  أ- 
غروب السئئ شغ إصطغط دغفا وذاوا وطرادي، وضثلك 

شغ طثغظئ زظثر.
ب- أسطظئ المتضمئ السطغا شغ أششاظساان، طساء السئئ، 
أن غعم افتث ١ أغار/طاغع، أول أغام سغث الفطر المئارك 
٢٠٢٢ شغ الئقد. وضما جاء سظ تطك الئقد شإن الرؤغئ 
تمئ شغ وقغات (غعر، وغجظغ، وصظثعار، وشراه، وبئعت 

٢٧ حعادة ختغتئ لثى الطةان اإلصطغمغئ...).
حعر  عقل  رؤغئ  بئعت  أغدا  طالغ  دولئ  وأسطظئ  ج- 

حعال طساء السئئ شغ طعصسغظ طظ صئض ٨ حععد.
طعاصع  شغ  حاعثًا   ٣٩ ظتع  طظ  ضاظئ  الرؤغئ  أن  أي 
طظ  وخاخئ  الاتصص  شغ  العجع  بثلظا  وصث  طثاطفئ... 
ضاظئ  شإذا  الشرب  إلى  والظغةر  طالغ  فن  أششاظساان 
أظعا  أولى  باب  شمظ  أششاظساان  شغ  ختغتئ  الرؤغئ 
ختغتئ شغ طالغ والظغةر... شطط ظضاش بعجائض اإلسقم 
بض  العقغات  شغ  المسامثغظ  طظ  وخطظا  بما  تاى  وق 
أششاظساان،  شغ  باإلسقطغ  شاتخطظا  لثلك...  أضفظا 
لقتخال  أوروبا  شغ  افششان  اإلخعة  بئسخ  وضثلك 
بئسخ المسارف شغ أششاظساان لطاتصص طظ افطر إلى 
أن تخطئ الطمأظغظئ لثغظا ببئعت الرؤغئ شأسطظاعا شغ 

تثود الباظغئ سحرة لغقً باعصغئ المثغظئ.
الرؤغئ؟  شغ  المسطمعن  غثاطش  لماذا  السائض  أطا   -٧

شالةعاب جعض طغسعر وعع ضما غطغ:
الحرسغ  التضط  اتئاع  سثم  بسئإ  عع  الثقف  إن  أ- 
وجعب  لظا  بغظ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  شرجعل  واضح!  بغِّظ  أظه  طع 
اتئاع الرؤغئ وأضث سطى ذلك بصعله ملسو هيلع هللا ىلص: «َفإِْن َغِبَي َعلَْيكُْم 
وا ثـََالثنَِي» وواضح طظه إجصاط التساب الفطضغ طظ  َفُعدُّ
اقسائار، فن الظص أوجإ إضمال الحعر بقبغظ إذا لط 
ضان  لع  تاى  الرؤغئ  سظ  تةئه  الشغط  فن  العقل  ُغر 
وجعده  غبئئ  الفطضغ  والتساب  الشغط  خطش  طعجعدًا 
ظضمض  بض  به  السمض  غخح  ق  ذلك  وطع  الشغط،  خطش 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  أتادغث  شغ  جاء  ضما  بقبغظ  الحعر 
وا  َفُعدُّ َعلَْيكُْم  ُغبَي  َفإِْن  لُِرْؤيَِتِه،  َوأَْفِطُروا  لُِرْؤيَِتِه،  «ُصوُموا 
أَْو  الِْهَالَل  تََرْوا  َحتَّى  ْهَر  الشَّ ُموا  تَُقدِّ «َال  ملسو هيلع هللا ىلص:  وصال  ثـََالثنَِي»، 
َة»،  َة ثُمَّ ُصوُموا َحتَّى تََرْوا الِْهَالَل أَْو تُكِْملُوا الِْعدَّ تُكِْملُوا الِْعدَّ
رواه أبع داود، وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «إَِذا َرأَيُْتْم الِْهَالَل َفُصوُموا َوإَِذا 
َرأَيُْتُموُه َفأَْفِطُروا َفإِْن ُغمَّ َعلَْيكُْم َفُصوُموا ثـََالثنَِي يَْوماً»، رواه 
طسطط، وافتادغث شغ عثا ضبغرة، وعغ تثل سطى أن 
السثة.  إضمال  أو  العقل  رؤغئ  عع  ذلك  شغ  المسائر 
ضض  غرى  أن  افتادغث  عثه  طظ  المصخعد  ولغج 
واتث العقل بظفسه، وإظما المراد بثلك حعادة الئغظئ 
السادلئ، شصث خح سظ ابظ سمر - رضغ اهللا سظعما - 
صال: «تََراَءى النَّاُس الِْهَالَل َفأَْخَربُْت َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أيَنِّ َرأَيُْتُه 

َفَصاَمُه َوأََمَر النَّاَس ِبِصَياِمِه»، رواه أبع داود.
تةمسعط  ق  شالمسطمعن  الباظغ  السئإ  وأطا  ب- 
دون  الثقف  غجغض  واتث  تاضط  لعط  شطغج  خقشئ، 
شصث  ذلك،  غائغظ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  تثغث  وباثبر  شرصئ، 
َأُبع  َأْخَئَرَظا  ُعَحْغٌط  َبَظا  َتثَّ صال  طسظثه  شغ  أتمث  أخرج 
ِطَظ  ِلغ  ُسُمعَطٌئ  َبِظغ  َتثَّ َأَظٍج  ْبِظ  ُسَمْغِر  َأِبغ  َسْظ  ِبْحٍر 
اْفَْظَخاِر ِطْظ َأْخَتاِب َرُجعِل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َصاَل: «ُغمَّ َعلَْيَنا ِهَالُل 
اٍل َفأَْصَبْحَنا ِصَياماً َفَجاَء َركٌْب ِمْن آِخِر النََّهاِر َفَشِهُدوا ِعْنَد  َشوَّ
اللَِّه  َرُسوُل  َفأََمَر  ِباْألَْمِس  الِْهَالَل  َرأَْوا  أَنَُّهْم  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل 
ملسو هيلع هللا ىلص أَْن يُْفِطُروا ِمْن يَْوِمِهْم َوأَْن يَْخُرُجوا لِِعيِدِهْم ِمَن الَْغِد» 

(طسظث أتمث).
شرغط خسعبئ اقتخال بغظ الصرى والمثن تغظثاك إق 
أن المحضطئ تطئ بأن أطر الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص المسطمغظ شغ 
المثغظئ بالفطر فن العقل تمئ رؤغاه شغ الئادغئ بط 
الئادغئ  وشث  فن  غثًا  السغث  غخطعا  أن  المسطمغظ  أطر 
وخض المثغظئ بسث ذعاب وصئ خقة السغث ذلك الغعم، 
عثا شغ العصئ الثي ضان شغه ظصض افخئار طظ بطث إلى 
شغ  غظاصض  والثئر  الغعم  شضغش  غطعل،  وصااً  غأخث  بطث 
ودولئ  خطغفئ  لطمسطمغظ  ضان  شطع  طاظاعغئ؟  جرسئ 
واتثة لضاظعا سئاد اهللا إخعاظا، خاخئ وأن الائظغ شغ 
اإلجقم  به  أطر  ووتثتعط  المسطمغظ  غةمع  طا  ضض 
شائظغ  الحرسغ،  العجه  تسإ  ولطفرد  ولطتجب  لطثولئ 
درجاه  أطر  عع  المسطمغظ  غةمع  الثي  الحرسغ  الرأي 

سزغمئ شغ اإلجقم.
والعاجإ  الثقف،  غجغقن  الطثان  عما  افطران  عثان 
لغسعد  لاتصغصعما  العجع  بثل  المسطمغظ  سطى 
شغ  اهللا  أظجل  ضما  لطظاس  أخرجئ  أطئ  خغر  المسطمعن 
ونَ  رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نْتُمْ خَ طتضط ضاابه: ﴿كُ

نُونَ بِاهللاَِّ﴾. مِ تُؤْ رِ وَ نِ املُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ بِاملَْعْ
المسطمغظ  غعثي  أن  جئتاظه  اهللا  أجأل  الثاام  وشغ 
اإلجقم،  بسج  غسجعط  وأن  أطرعط،  أرحث  إلى  أجمسغظ 
ق  بط  وطظ  غغاب،  ذعل  بسث  دولاعط  غصغمعا  وأن 
غثاطفعن شغ ذاسئ ربعط بض غضعظعن ضما صال جئتاظه: 
وا  بَعُ اتَّ وءٌ وَ مْ سُ هُ سْ سَ مْ ْ يَ لٍ ملَ فَضْ نَ اهللاَِّ وَ ةٍ مِ مَ بُوا بِنِعْ لَ قَ انْ ﴿فَ

ظِيمٍ﴾. لٍ عَ اهللاَُّ ذُو فَضْ انَ اهللاَِّ وَ وَ ضْ رِ
اهللا  ورتمئ  سطغضط  والسقم  الطاسات،  اهللا  وتصئض 

 وبرضاته
أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

١٠ حعال ١٤٤٣عـ
المعاشص ٢٠٢٢/٠٥/١٠م
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تامئ: رؤغئ العقل والتساب الفطضغ

حزب التحرير/ والية باكستان
حملة "ارفضوا الديمقراطية وأقيموا الخالفة"

تامئ ضطمئ السثد: اإلسقم الفاجث ودوره شغ تدطغض الظاس
خقشئ المسطمغظ الباظغئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
تعلعط  طظ  الظاس  غظفخ  تاى  سطغعط،  وغترضعن 
وطظ  سطغه.  عع  طا  سطى  الفاجث  التال  بصاء  أجض  طظ 
وظعارا  لغق  غسمض  الفاجث  اإلسقم  شإن  آخر  جاظإ 
شغ  أوصاتعط  واجاعقك  الظاس،  أذواق  إشساد  سطى 
تتمض  إظعا  بض  الفائثة،  سثغمئ  الضبغرة  المسطسقت 
سةإ  شق  الماسمث.  والاثرغإ  الجساف  السط  إلغعط 
تسرف  ق  أجغال  المسطمغظ  شغ  ظعرت  أن  ذلك  بسث 
غثضر،  حغؤا  وتارغثعا  وصغمعا  وإجقطعا  دغظعا  سظ 
طسزط  والحسعر  الفضر  شغ  العائطئ  اقظعغارات  وسمئ 
المسطمغظ سطى ظتع لط غسئص له طبغض، وطا ذلك إق 
السطماء.  وشساد  التضام  وشساد  اإلسقم  شساد  بفسض 

ظسأل اهللا الساشغئ.
اإلسقم  عثا  برابظ  طظ  المسطمغظ  غظصث  لغج  وإظه 
سطى  غظصطئعا  أن  إق  المسطمغظ  سصعل  سطى  المطئص 
تضاطعط افحرار، وغصغمعا الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة سطى أظصاض طمالضعط الدارة، لغتضمعط 
سطماء  دغظعط؛  شغ  وغفصععط  بالحرع،  غسعجعط  طظ 
رباظغعن، وغاعغأ لعط إسقم ظزغش خادق غسغث فشضارعط 
تَى  ولُونَ مَ قُ يَ وطحاسرعط تعازظعا اإلجقطغ طظ جثغث، ﴿وَ

 ﴾ًيبا رِ ونَ قَ ى أَن يَكُ سَ لْ عَ وَ قُ هُ

بظ الثجرج وعع غعطؤث جغث الثجرج وطسعما سئث اهللا بظ 
رواتئ، أخع بظغ التارث بظ الثجرج، وخعات بظ جئغر، 
أخع بظغ سمرو بظ سعف. شصال: «انْطَلُِقوا َحتَّى تَْنظُُروا أََحّق َما 
ا َفالِْحُنوا ِيل لَْحًنا أَْعِرُفُه،  بَلََغَنا َعْن َهُؤَالِء الَْقْوِم أَْم َال؟ َفإِْن كَاَن َحقٍّ
َوَال تَُفتُّوا ِيف أَْعَضاِء النَّاِس، َوإِْن كَانُوا َعَىل الَْوَفاِء ِفياَم بَْيَنَنا َوبَْيَنُهْم 
َفاْجَهُروا ِبِه لِلنَّاِس» صال: شثرجعا تاى أتععط، شعجثوعط 
سطى أخئث طا بطشعط سظعط، (شغما) ظالعا طظ رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص، وصالعا: طظ رجعل اهللا؟ ق سعث بغظظا وبغظ طتمث وق 
سصث. شحاتمعط جسث بظ طساذ وحاتمعه، وضان رجق شغه 
تثة، شصال له جسث بظ سئادة: دع سظك طحاتماعط، شما 
بغظظا وبغظعط أربى طظ المحاتمئ. بط أصئض جسث وجسث 
وطظ طسعما، إلى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، شسطمعا سطغه، بط صالعا: 
سدض والصارة؛ أي ضشثر سدض والصارة بأختاب الرجغع، 
وا يَا  خئغإ وأختابه؛ شصال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «اللَُّه أَكَربُ، أَبِْرشُ

َمْعَرشَ الُْمْسلِِمنَي».
شغ  ضئغرا  دورا  غطسإ  الغعم  الفاجث  اإلسقم  وإن  عثا 
تبئغط المسطمغظ سظ الصغام بافطر بالمسروف والظعغ 
وتطئغص  اإلغةابغ  الاشغغر  إلى  المفدغ  المظضر  سظ 
طظ  ضئغرا  جغحا  لثلك  وجظث  سئاده،  سطى  اهللا  حرع 
اإلسقطغغظ وسطماء الصخعر الثغظ طا اظفضعا غروجعن 
إلصاطئ  الةادغظ  الساططغظ  وغسادون  التضام،  لئاذض 

إن ضض إظسان بطئغساه غتمض أجؤطئ سظ تصغصئ وجعده؛ 
طظ أوجثه؟ وطا الشاغئ طظ إغةاده؟ وطا ضان صئض التغاة؟ 
وطا جغضعن بسثعا؟ وطا دوره شغ التغاة؟ وغئتث سظ 

إجاباتعا.
واإلجابئ  الضئرى،  السصثة  عغ  العجعدغئ  افجؤطئ  عثه 
سظعا عغ سصغثته ووجعئ ظزره سظ التغاة، وباخاقف 
اإلجابات تثاطش سصائث الئحر، وطاى تئظى إجابئ طظعا 
رجط لظفسه طسارًا خاخاً غسغر به شغ التغاة، والمسار 
خاٌص بضض سصغثة فّن لضض طظعا طسظى خاخاً لطسسادة، 
وطصغاجاً لفسمال طامغجًا سظ غغره، وظزاطاً طسغظاً غتصص 

لعط غاغئ وجعدعط الاغ أصرتعا سصغثتعط.
وتغث إن البعرة عغ تشغغر اظصقبغ جثري حاطض لضض 
طظاتغ التغاة، شعثا غسظغ أظعا تساطجم تشغغر افظزمئ 
الصائمئ الاغ تظزط حآون التغاة بحضض جثري لااعاشص 
طع سصغثة البائرغظ، ولظ غضعن عثا الاشغغر تصغصغاً إق إذا 
ضان غاعاشص طع سصغثتعط الاغ تسئر سظ تصغصئ العجعد 

الاغ تئظععا، وإق ضاظعا أطام تالئ اظفخام وضغاع.
إذ ضغش غسسعن لاشغغر ظزام تغاتعط - وعط غائظعن 
طظ  المظئبص  الظزام  غأخثون  ق  بط   - طسغظئ  سصغثة 

سصغثتعط عثه؟!
وبالاثصغص شغ افظزمئ الصائمئ الغعم شغ السالط، وطظه 
الئقد اإلجقطغئ ظةثعا أظزمئ سطماظغئ رأجمالغئ تصعم 
طصغاجعا  التغاة،  وسظ  الثولئ  سظ  الثغظ  شخض  سطى 
المظفسئ، والسسادة شغعا عغ الماع والمطثات، وغاغاعا ق 
تاسثى تثود التغاة الثظغا بإحئاع الرغئات، وعثا غظاصخ 
طا جاء به اإلجقم الثي غئغظ تصغصئ وجعدظا ضمثطعصات 
هللا الثالص، وغتثد الشاغئ طظ وجعدظا شغ عثا الضعن، 
نْسَ  ِ اإلْ نَّ وَ ِ لَقْتُ اجلْ ا خَ مَ أق وعغ السئعدغئ هللا تسالى: ﴿وَ
التضط  وعع  لفسمال  طصغاجاً  وغسطغظا  ونِ﴾،  بُدُ لِيَعْ إِالَّ 

الحرسغ.
شالسصغثة اإلجقطغئ تعجإ سطغظا باسائارظا طسطمغظ ظزاطًا 
طسغظاً طظئبصاً طظعا، غادمظ صعاسث سغحظا الاغ تعخطظا 
إلى تتصغص الشاغئ الاغ طظ أجطعا وجثظا. وإن أي ظزام 
آخر ظاتب سظ سصغثة أخرى، وغضعن ظااج طصاغغج أخرى 
لظ غتصص غاغئ العجعد الاغ ظساصثعا، ولظ غتصص الاشغغر 

المظحعد الثي غتصص شعزظا وشقتظا.
أن  المسطمغظ  بقد  شغ  بائر  ضض  سطى  لجاطاً  ضان  لعثا 
غعثم المصاغغج السطماظغئ طع افظزمئ الرأجمالغئ الاغ 
وإق  بعا،  وظزاطه  اإلجقم  طصغاس  وغسائثل  أظاةاعا 
شإظه جغسغث بظاء الظزط ظفسعا الاغ بار سطغعا، ولظ غشظغه 
تشغغر التضام الصائمغظ سطغعا. وعثا الاشغغر شغ افظزمئ 
وطصاغغسعا عع الاشغغر التصغصغ، وطا سثاه ق غسثو ضعظه 

تشغغرًا حضطغاً ق غسمظ وق غشظغ طظ جعع.
ولعثا ضان ظخر البعرة وشص طفاعغط سصغثتظا عع إسادة 
غضعن  شق  شغعا،  التغاة  أظزمئ  وتشغغر  الثولئ،  بظاء 
السصغثة  أجاس  سطى  إق  صائمئ  وأظزماعا  دجاعرعا 
اإلجقطغئ، فظظا بعثه افظزمئ شصط غمضظ أن ظسغر ظتع 
تتصغص غاغئ وجعدظا، أق وعغ السئعدغئ هللا تسالى وتثه 

أبر السصغثة يف البعرة والظخر
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طرسغ أبع التسظـ 

غظّزط تجب الاترغر شغ وقغئ باضساان تمطئ بسظعان "ارشدعا الثغمصراذغئ وأصغمعا الثقشئ" سطى طعاصع الاعاخض 
التضط  أظزمئ  سطى  باصئئ  ظزرة  سطى  التمطئ  طعاد  تتاعي  اهللا،  حاء  إن  الصادم  الحعر  طثار  سطى  اإللضاروظغ 

واقصاخاد والصعات المسطتئ لثولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئاً بإذن اهللا. 
طظ أجض الاشغغر التصغصغ.. ارُشخ الثغمصراذغئ.. َأصط الثقشئ.



افربساء ١٨ طظ  حعال ١٤٤٣ عـ المعاشص ١٨ أغار/طاغع ٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٣٩١

اظططصئ شغ الساخمئ السعداظغئ الثرذعم غعم الثمغج 
البقبغئ  اآللغئ  بعا  تصعم  جغاجغئ  طحاورات  الماضغ 
المضعظئ طظ بسبئ افطط الماتثة شغ السعدان غعظغااطج، 
واقتتاد افشرغصغ، وطظزمئ اإلغصاد، شغ طتاولئ إلغةاد 

تض لفزطئ السغاجغئ الراعظئ شغ السعدان.
رئغج  بغرتج  شعلضر  طتاولئ  بسث  اآللغئ  عثه  وتةغء 
بسبئ غعظغااطج شغ السعدان، اقظفراد بالتض لمخطتئ 
أطرغضا  أزسب  طا  لئرغطاظغا،  غائع  الثي  المثظغ  المضعن 
بأظه  واتعاطه  شعلضر،  بمعاجمئ  السسضر  إلى  شأوسجت 
غاةاوز المعام الاغ طظ أجطعا ضاظئ بسباه، بض وتعثغثه 
بالطرد، وطسطعم ضغش جاءت عثه الئسبئ أجاجاً، تغث 
أرجض تمثوك خطاباً إلى غعتغرغح بمساسثة السفغر 
الئرغطاظغ السابص سرشان خثغص، الطثان تاوق أن غةسق 
الثطاب جرغاً لطشاغئ، إق أظه اظضحش بسث ١٤ غعطاً لعجائض 
اإلسقم، شاظجسب السفغر الئرغطاظغ. بط تصثطئ برغطاظغا 
وألماظغا بمحروع الصرار لمةطج افطظ الثي اتثث الصرار 
٢٥٢٤ شغ ٢٠٢٠/٠٦/٠٤م باحضغض بسبئ الغعظغااطج 
لغظاصض الخراع إلى رئاجئ الئسبئ، تغث رحح افوروبغعن 
صغادات  رشداه  الثي  بطغار  ضرغساعشر  جان  الفرظسغ 
السسضر، بط تط الاعاشص سطى افلماظغ شعلضر بغرتج، بط 
ضان اظصقب الئرعان الثي رتئه المئسعث افطرغضغ لطصرن 
افشرغصغ جغفري شغطامان باارغت ٢٠٢١/١٠/٢٥م، شضان 
أن أسطظ شعلضر شغ ٢٠٢٢/٠١/٠٨م إذقق طحاورات 
أولغئ لسمطغئ جغاجغئ حاططئ بغظ افذراف السعداظغئ بسث 
أن سصثت الئسبئ ١١٠ اجاماساً بمحارضئ ٨٠٤ حثخاً، 
وتطصئ ٨٠ طصارتاً طضاعباً، شةاء شغ تصرغرعا الثااطغ: 
"دسط تض جعداظغ وذظغ لطثروج طظ افزطئ السغاجغئ".

التعار  إلى  اقظاصال  شغ  الغعظغااطج  بسبئ  حرسئ  بط 
المئاحر بغظ أذراف افزطئ؛ السسضر والمثظغغظ، شترضئ 
أطرغضا اقتتاد افشرغصغ الثي غظازع الئسبئ افطمغئ، شصث 
ذضرت ختغفئ الةرغثة شغ ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م بأن اقتتاد 
افشرغصغ ذالإ بإغصاف طا غصعم به شعلضر، طثضرًا إغاعا 
باقتفاق المعصع شغ السام ٢٠١٧م بأن افطط الماتثة ق 
تئتث صداغا أشرغصغا إق إذا أتالعا لعا اقتتاد افشرغصغ، 
لثلك شإظه ق وقغئ لفطط الماتثة سطى الحأن السعداظغ، 
الغعظغااطج،  طظ  البقبغئ  اآللغئ  سطى  الاعاشص  وتط 
واقتتاد افشرغصغ، وطظزمئ اإلغصاد. وشغ طآتمر ختفغ 
شغ ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، أسطظئ اآللغئ سظ اظطقق التعار 
شغ أغار/طاغع، صال ود لئاد: "اتفصظا سطى طعسث اظطقق 
التعار العذظغ شغ الفارة طظ ١٠-١٢ أغار/طاغع المصئض".

وغئثو أن تعاشص اآللغئ البقبغئ غسضج الاعاشص والثسط 
-٢٨ شغ  الثرذعم  زار  تغث  التعار،  لعثا  الثولغ 

غمبطعن  غربغغظ  طسؤعلغظ  جائ  ٢٠٢٢/٠٤/٢٩م، 
افذراف التصغصغئ لفزطئ، وعط: (طئسعث شرظسا لطصرن 
سظ  افلماظغ  والمسآول  ضقشغر،  شرغثرغك  افشرغصغ 
حرق أشرغصغا بعرجاظ ععتر، وطثغر الحآون اإلصطغمغئ 
الئرغطاظغ  والمئسعث  جاغظر،  إغطغظ  طاي  الظروغةغ 
الثاص لطصرن افشرغصغ شغطغإ بارعام، وظائإ طساسث 
وزغر الثارجغئ افطرغضغ لحرق أشرغصغا بغار لعرد، وطمبض 
وغإ).  أظغئ  افشرغصغ  لطصرن  الثاص  افوروبغ  اقتتاد 
وصال رئغج الئسبئ افوروبغئ، روبرت شان دن دوول شغ 
بغان: "جغعاخض اقتتاد افوروبغ دسط أعثاف الاتعل 
الثغمصراذغ شغ السعدان". وأوضح أن "المئادرة بقبغئ 
افذراف طظ افطط الماتثة واقتتاد افشرغصغ والعغؤئ 
لطةمع  (إغشاد)  بالاظمغئ  المسظغئ  الثولغئ  التضعطغئ 
بغظ السثغث طظ المئادرات المثظغئ شغ سمطغئ غصعدعا 
السعداظغعن إلغةاد ذرغصئ لطثروج طظ افزطئ التالغئ 
باقساماد سطى دساطئ صعغئ طظ الحمعلغئ، تتزى بثسمظا 
الضاطض". وأضاف: "الغعم ظثسع جمغع أختاب المخطتئ 

وظخغتاعط وضفاتعط إن ضطعا، وُغفعط طظ ذلك أّن 
تمض الثسعة غةإ أن غحمض التضام، بمسظى أن غأخث 

الحضض السغاجغ.
الثولئ  وتسظغ  المسطمغظ،  جماسئ  لجوم  والبالبئ: 
اإلجقطغئ، شةماسئ المسطمغظ عغ المسطمعن الثغظ 
بقبئ  طظ  طآلفئ  عغ  أي  ختغتئ،  بغسًئ  إطاطاً  باغسعا 

أرضان: طسطمعن وبغسئ وإطام.
الثولئ  لجوم  عع  المسظى  بعثا  الةماسئ  شطجوم 
شروض  أعط  طظ  الطجوم  وعثا  (الثقشئ)،  اإلجقطغئ 
إن  وأّطا  طعجعدة،  ضاظئ  إن  عثا  وأسزمعا،  اإلجقم 
أجض  طظ  إلغةادعا  السمض  شغةإ  طعجعدة،  غغر  ضاظئ 
غاط  ق  (طا  الحرسغئ  الصاسثة  باب  طظ  وذلك  لجوطعا 

العاجإ إق به شعع واجإ).
واسائر الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغ آخر التثغث أّن دسعة المسطمغظ 
ولجوم  وطتاجئاعط  وطظاختاعط  وطتضعطغظ  تضاطاً 
غتغط  ضما  ورائعط  طظ  تتغط  ودولاعط  جماساعط 

السغاج التاطغ بعط لغتمغعط وغمظسعط.
الثسعة  تمض  أّن  الحرغش  التثغث  عثا  طظ  وُغفعط 
غةإ أن غحمض التضام ضما غحمض المتضعطغظ، شإن 
شق  شصط  السادغغظ  الظاس  سطى  الثسعة  تمطئ  اصاخر 
تاخش الثسعة سظثعا باإلتاذئ طظ ورائعط، وضثلك 
إذا خطئ الثسعة طظ ذضر جماسئ المسطمغظ ودولاعط، 
ولجوطعا إن ضاظئ طعجعدة، والسمض سطى إغةادعا إن 
ضاظئ غغر طعجعدة، شإن خطئ الثسعة طظ عثه الخفئ 

شق تاخش أغدا باإلتاذئ.
وطظ عظا ضان طظ الدروري تثضغر جمغع الساططغظ شغ 
تصض الثسعة أّن سمطعط غضعن ظاصخاً إْن عع خق طظ 

ذضر الثولئ ولجوطعا، أو طظ ذضر اإلطام وطئاغساه.
لطتضام  الاسرض  دون  طظ  بالثسعة  الئسخ  صام  شإن 
وطظ دون طتاجئاعط، شطغسطمعا أّن سمطعط عثا طثالش 
لطحروط الحرسغئ، وضثلك إْن لط غثضروا شغ دسعتعط 
لجوم الةماسئ، وإبراء الئغسئ الاغ شغ أسظاصعط إلطام، 

شسمطعط أغداً غضعن طثالفا لطحروط.
وشغ عثا الجطان الثي ظسغح، وشغ ظض غغاب الثقشئ، 
شإن الثسعة غةإ أْن تارّضج سطى السمض قجاؤظاف التغاة 
لاطئغص  اإلجقطغئ  الثقشئ  بإصاطئ  وذلك  اإلجقطغئ 
أتضام الحرع تطئغصا ضاطق سطى الظاس، وتمض دسعة 

 اإلجقم إلى السالط

تساءل المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان شغ بغان ختفغ: طا الثي ربته الظاس شغ غدعن 
حعر طظ الاشغغرات افخغرة طظ الطخعص والمرتثغظ الثغظ تّعلعا اقصاخاد الئاضسااظغ إلى بصرة تطعب طربتئ 
لماشغا الربا؟ ألغج خظثوق الظصث الثولغ عع المآجسئ اقجاسمارغئ ظفسعا الاغ دطرت خططعا الساطئ اقصاخاد 
الئاضسااظغ شغ ٢١ طرة جعاء شغ ظض تضعطئ سمران أو تضعطئ حعئاز حرغش؟ وأضث الئغان: إن الادثط عع 
جمئ دائمئ لعثا الظزام الرأجمالغ، فن بظك الثولئ الئاضسااظغ غثطص اقئامان طظ خقل أدوات الثغظ طصارظئ 
بالسطع وافخعل، وطظ خقل سمطغات ذئاسئ الظصعد، واقتاغاذغ المخرشغ الةجئغ، وتمعغض الظفصات الجائثة 
طظ خقل جظثات الثجاظئ بالربا، شعثه آلغات تاتث شغ إتثاث شغدان سارم غشرق الظاس شغ الادثط. وأحار 
الئغان إلى: أظه شغ ظض الثقشئ الصائمئ صرغئا بإذن اهللا، لظ تخثر الثقشئ جعى السمطئ المثسعطئ بالثعإ 
والفدئ، وجغآدي إلشاء الربا إلى تترغر باضساان طظ المثشعسات الربعغئ الاغ زادت سطى ظخش إجمالغ الدرائإ 
تجب  وضع  وصث  الظاس،  لطادثط الثي غضسر ظععر  ظعاغئ  جغدع  المتّخطئ، وعثا عع الاشغغر العتغث الثي 
الاترغر بالفسض جغاجات طفخطئ شغ عثا الخثد لطاظفغث، وغطالإ حسإ باضساان بالاعصش سظ تتمض ظزام الضفر 
الثغمصراذغ وعع خاطئ، وأن غاصثم لثسط طحروع الثقشئ سطى طظعاج الظئعة طظ أجض إتثاث الاشغغر التصغصغ.

ظحر طعصع (syria.tv، الثمغج، ١٢ حعال ١٤٤٣عـ، ٢٠٢٢/٥/١٢م) الثئر الاالغ: "أسطظئ وزارة الثشاع الارضغئ، 
الغعم الثمغج، سظ وصعع سثد طظ اإلخابات شغ وقغئ غازي سظااب جظعبغ الئقد، إبر صخش طخثره "صعات جعرغا 
الثغمصراذغئ" (صسث) المامرضجة حمالغ جعرغا. وصالئ العزارة، شغ بغان، إن "صسث" المامرضجة شغ طظطصئ سغظ السرب 
برغش تطإ اجاعثشئ بالخعارغت والعاون طثفرًا تثودغاً لطةغح الارضغ شغ طظطصئ صارصمح بعقغئ غازي سظااب، 
طا أجفر سظ إخابئ ٤ جظعد وطثظغ جرى ظصطعط إلى المحفى. وبتسإ الئغان، رد الةغح الارضغ سطى طخثر الصخش 

بالخعارغت "شغ إذار تص الثشاع سظ الظفج"، طا أجفر سظ تتغغث ٦ سظاخر طظ صسث". 
: سصإ رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا افجااذ أتمث سئث الععاب، سطى ذلك 
بصعله: إن الظزام الارضغ غظاعب جطعك الخشار وغضافغ بالرد الثةعل سطى ذرغصئ المظزعطئ الفخائطغئ، 
وق غساطغع أن غاصثم سطى طخادر الظغران الاغ تططصعا صعات صسث والاغ ق تئسث سظه إق بدسئ ضغطع 
طارات، وتساءل افجااذ سئث الععاب: إلى طاى جائصى الةغعش طضئطئ شغ بضظاتعا، وق تساطغع تأدغإ 
العظغفغئ  افظزمئ  عثه  طظ  غرتةى  وعض  وأسراضعط؟!  المسطمغظ  دطاء  سطى  غاطاولعن  الثغظ  افصجام 
مٍ إِنَّ  رِ كْ امَ لَهُ مِن مُّ ِنِ اهللاَُّ فَ ن هيُ مَ ظخرة لصداغاظا؟! وخاط افجااذ سئث الععاب طساتدرا صعله تسالى: ﴿وَ

اء﴾. ا يَشَ لُ مَ عَ فْ اهللاََّ يَ

ة  السويد  إغالق المدارس اإلسالمية الخاصّ
ة المسلم يستهدف هويّ

ت وجوه النظام  باكستان  تغ
ولم يتغ بؤس الناس!

شغ سمطغئ اقظاصال شغ السعدان إلى اقظثراط بحضض 
بصغادة  جعثا  غةسطعا  طا  عثه،  التعار  سمطغئ  شغ  بظاء 
السعداظغغظ تصا إلظةاح الاتعل الثغمصراذغ". (افظاضعل 

٢٠٢٢/٥/١٠م).
وزغر  طساسث  افتث ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م،  غعم  اتخطئ  بط 
الثارجغئ افطرغضغ لطحؤعن افشرغصغئ طعلغ شغ، لاآضث 
الاجام  سظ  ولاسرب  البقبغئ،  اآللغئ  لتعار  بقدعا  دسط 
تتصغص  تال  شغ  السعدان  إلى  الثسط  بإسادة  بقدعا 
خادر  بغان  وشغ  اقظاصال.  سمطغئ  واجاضمال  الاعاشص 
أضثت   ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ شغ  افطرغضغئ  الثارجغئ  سظ 
دسمعا الصعي لةععد اآللغئ وترتغئعا بالاعاخض والاصثم 
دسمعا  الماتثة  العقغات  "تضرر  الئغان:  وصال  المترز، 
افطط  بسبئ  تئثلعا  الاغ  المحارضئ  لطةععد  الصعي 
الماتثة الماضاططئ لثسط المرتطئ اقظاصالغئ شغ السعدان 
(غعظغااطج) واقتتاد افشرغصغ والعغؤئ التضعطغئ الثولغئ 
المسظغئ بالاظمغئ (إغشاد) لاسعغض سمطغئ جغاجغئ تمضظ 
اجاسادة المرتطئ اقظاصالغئ بصغادة طثظغئ لطاعخض إلى 
الثغمصراذغئ شغ السعدان، وظرتإ بالاعاخض والاصثم 
السمطغئ  تصثم  "طع  الئغان:  وأضاف  اآلن".  تاى  المترز 
وبثء المغسرغظ بالمتادبات طع أختاب المخطتئ تعل 
جععر التض، ظتظ طصاظسعن بأن السمطغئ الاغ غغسرعا ضض 
طظ غعظغااطج واقتتاد افشرغصغ وإغشاد عغ اآللغئ افضبر 
حمعق لطاعخض إلى اتفاق تمج التاجئ إلغه بحأن إذار 
المرتطئ اقظاصالغئ بصغادة طثظغئ. وظعاخض تحةغع ضاشئ 
افذراف المثظغئ والسسضرغئ السعداظغئ سطى اقجافادة 
واجاصرار  دغمصراذغ  تصثم  لاتصغص  السمطغئ  عثه  طظ 
تعاشص  غآضث  الثولغ  والجخط  الثسط  عثا  ضض  وذظغ". 

افذراف سطى اآللغئ البقبغئ.
ولط  أغار/طاغع  الفارة ١٠-١٢  طرت  ذلك  طظ  وبالرغط 
سظ  افخئار  ورحتئ  التعار،  إذقق  اآللغئ  تساطع 
اقخاقف بغظ طضعظات اآللغئ شغمظ تعجه لعط الثسعات، 
خطئ  سطى  طخادر  صالئ  تغث  التعار،  غحمطعط  وطظ 
بأسمال الئسبئ، وبتسإ طعصع ظئخ السعدان: "إن عظاك 
طئسعث  وبغظ  شعلضر،  الغعظغااطج  رئغج  بغظ  خقشا 
اقتتاد افشرغصغ ود لئاد بحأن افذراف الاغ غمضظ أن 
تحارك شغ المطاصى"، وأضاف: "ود لئاد غسسى بخعرة 
تبغبئ إلحراك صعى جغاجغئ ضاظئ حارضئ الئحغر تاى 
جصعذه". وضاظئ الئسبئ افطمغئ صث صالئ "بالظزر إلى 
شغ  طئاحر  غغر  بحضض  المئاتبات  سصث  جغاط  الزروف 
بادئ افطر". وضاظئ بقبئ طظ افتجاب المرتئطئ بالسفارة 
الئرغطاظغئ اجائصئ المعسث المتثد لئثء التعار وأسطظئ 
الثمغج  غعم  بثأ  صث  التعار  أن  إق  لطتعار.  طصاذساعا 
الصعى  بسخ  تسظئ  طظ  غزعر  طما  وبالرغط  الماضغ، 
السغاجغئ، إق أن ذلك طظ باب طتاولئ ضسإ طجغث طظ 
الظصاط سطى تساب اآلخرغظ، وأغداً طتاولئ لرشع السصش 
لغج إق، شإظعط جمغساً شغ خاتمئ المطاف طةرد أدوات 
تظفث جغاجات أجغادعا، ولغج لعط طظ افطر حغء، شإذا 

اتفص جادتعط أذسظ السئغث وق سجاء فعض السعدان!
لطخراع  جاتئ  زالئ  طا  بقدظا  أن  تآضث  العصائع  عثه 
والعجط  الةغح  صادة  عط  اآلن  وأدواته  الثولغ، 
السغاجغ السمغض، وضض طظعط غثسغ أظه وضغض سظ أعض 
الئطث، وطاخرف شغ جططاتعط، لضظ ظصطئ الاشغغر الاغ 
جاصطإ الطاولئ سطى الشرب وأدواته تئثأ باجارداد افطئ 
جططاظعا المشاخإ، وجسض السعدان ظصطئ ارتضاز إلصاطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاطعر 
العجط السغاجغ، وتصاطع ظفعذ الشرب الضاشر المساسمر 
بالثسعة  لطسالط  اإلجقم  وتتمض  المسطمغظ،  بقد  طظ 

 والةعاد شغ جئغض اهللا
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

كي ينتهج سلوك الصغار  النظام ال
ويكتفي بالرد الخجول!

حمل الدعوة سياٌج 
حامٍ للمسلم
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وعع  وأسزمعا،  افسمال  أجّض  طظ  عع  الثسعة  تمض 
اإلجقطغئ  الثولئ  تصام  وبه  طسطط،  ضض  سطى  شرض 
والتجب  الفرد  به  غصعم  سمض  وعغ  وتتفر،  وتخان 
سطى المسطمغظ أْن غةسطعا  والثولئ، لثلك ضان لجاطاً 
غةسطععا  وأن  طخالتعط،  تعله  تثور  طرضجًا  الثسعة 
عثشاً دائماً، وغاغًئ طساثاطئ تقزطعط ذعال تغاتعط، 
أسئائعا  تتمض  شغ  غاضاجطعا  وق  غمطعا  وق  غضطعا  شق 

وتئساتعا.
طسسعد  بظ  اهللا  سئث  سظ  والطئراظغ  الارطثي  أخرج 
َ اللَُّه َعْبداً َسِمَع  رضغ اهللا سظه سظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص أّظه صال: «نَرضَّ
َفِقيٍه،  اَها، َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه َغرْيُ  َمَقالَِتي، َفَحِفظََها َوَوَعاَها َوأَدَّ
َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه إَِىل َمْن ُهَو أَْفَقُه ِمْنُه»، شاهللا جئتاظه غطصغ 
الظدارة واإلحراق سطى وجه المسطط الثي غسمع العتغ 
الظاس،  إلى  وغئطشه  وغسغه  شغتفزه  وجظئ  ضااب  طظ 
شالائطغس وتمض اإلجقم عع بمرة الاطصغ والعسغ، شق 
تئصى المسطعطات الحرسغئ الاغ غاطصاعا المسطط تئغسئ 
بثاخطه، بض العاجإ سطغه ظصطعا وظحرعا بغظ الظاس، 

وعثا عع طسظى تمض الثسعة وإغخالعا لطظاس.
وغضمض الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص عثا التثغث الثي خطإ به الظاس 
شغ طسةث الثغش بمظى شغصعل: «ثَالٌث َال يُِغلُّ (من الخيانة) 
- أو يَِغلُّ (من الحقد) - َعلَْيِهنَّ َقلُْب اْمِرٍئ ُمْسلٍِم: إِْخالُص الَْعَمِل 
لِلَِّه، والنَِّصيَحُة لِلُْمْسلِِمنَي، َولُُزوُم َجاَمَعِتِهْم، َفإِنَّ َدْعَوتَُهْم تُِحيُط 
«َوُمَناَصَحُة  بصيغة  الحديث  هذا  أنس  وروى  َوَرائِِهْم»،  ِمْن 
ُوَالِة اْألَْمِر، َولُُزوُم َجاَمَعِة الُْمْسلِِمنَي»، ورواه جابر بخغشئ: 
َجَماَسِاِعْط»،  َوُلُجوُم  اْلُمْسِطِمغَظ،  ُوَقِة  «َوُطَظاَخَتُئ 
ِئ  ورواه أبع جسغث الثثري بخغشئ: «َواْلُمَظاَخَتُئ ِفَِئمَّ

اْلُمْسِطِمغَظ، َوُلُجوُم َجَماَسِاِعْط».
وغآضث طسظى المظاختئ التثغث الثي رواه طسطط وأبع 
داود والظسائغ سظ أبغ عرغرة وغغره أّن الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص 
يُن النَِّصيَحُة». َصاُلعا: ِلَمْظ َغا َرُجعَل اهللاَِّ؟ َصاَل:  َا الدِّ صال: «إمِنَّ

ِتِهْم». «لِلَِّه َولِِكَتاِبِه َولَِرُسولِِه َوِألمَِئَِّة الُْمْسلِِمنَي َوَعامَّ
شالتثغث الظئعي الحرغش: «ثَالٌث َال يُِغلُّ َعلَْيِهنَّ َقلُْب اْمِرٍئ 
ُمْسلٍِم» ُغتّثد بقث خفات غةإ أْن غاخش بعا المسطط 
طثساة  شعغ  سظثه  ُوجثت  شإْن  الثسعة،  طدمار  شغ 
شق  صطئه،  طظ  طحاصاتعما  وضض  والتصث  الثغاظئ  لظفغ 

تةامع عثه الخفات طع الثغاظئ والشح والتصث.
شافولى: وعغ إخقص السمض هللا حرط لطباظغئ والبالبئ.
وظعغعط  بأطرعط  التضام  طتاجئئ  عغ  والباظغئ: 

طحاورات اآللغئ البقبغئ لتض افزطئ 
السغاجغئ يف السعدان
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خاخاغظ  طثرجاغظ  تخارغح  ألشئ  السعغثغئ  المثارس  طفاحغئ  أّن  الماضغ  صئض  الثمغج  ختش  أشادت 
إجقطغاغظ بسث تتثغر طظ خثطئ افطظ السعغثغئ بأن الاقطغث طسّرضعن لثطر الاطّرف اإلجقطغ. وشغ عثا 
الثاخئ  المثارس  إغقق  إن  الّسعغث:  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره  ختفغ  بغان  صال  الخثد، 
اإلجقطغئ لغج صرارًا تسطغمغاً صائماً سطى الظاائب السغؤئ أو أوجه الصخعر شغ الاثرغج، ولضظه صرار جغاجغ بثواشع 
طسادغئ لقجقم. وععس افتجاب السغاجغئ والسغاجغغظ، والثعف طظ تصثم اإلجقم، عع طا غثشسعط إلى طسرضئ 
خاجرة، وأضاف الئغان: لطالما صطظا إن اقظثطاج عع أداة لمتع ععغئ المسطمغظ ودطب افذفال بالصعة شغ الصغط 
السطماظغئ. إذا لط تضظ طظثطةاً، شأظئ طاطرف، وعع اّتعام غغر طتثد. لثلك غظئشغ شعط إغقق المثارس اإلجقطغئ 
الثاخئ شغ عثا السغاق تغث غاسرض اإلجقم لطعةعم باجامرار وتاسرض الصغط اإلجقطغئ لقحضالغات. شق شرق 
جععري بغظ إغقق المثارس وترق الصرآن أو اخاطاف السعجغال لفذفال المسطمغظ، إظعا طةرد أدوات طثاطفئ 
شغ خظثوق أدوات جغاجئ اقجاغساب. وخاط الئغان طاعجعا إلى افتجاب السغاجغئ والسغاجغغظ بالصعل: أظاط 
تسطمعن أن طئثأضط غاثععر وظفعط أظضط تتاولعن خرف اقظائاه سظ شحطضط وسظ زوالضط بمعاجمئ اإلجقم. 
لضظ طسرضاضط التمصاء ضث اإلجقم لظ تآدي إقّ إلى تسرغع جصعذضط، ولظ تظةتعا أبثًا شغ طتع اإلجقم طظ 

صطعب المسطمغظ، فظظا ظتمض صغماً تصغصغئ لغسئ لطئغع.


