
المسطمغظ  صدغئ  عغ  الثقشئ  إن  المسطمعن،  أغعا 
افسراض،  وتتفر  التثود،  تصام  بعا  المخغرغئ، 
وتفاح الفاعح، وغسج اإلجقم والمسطمعن، وضض عثا 
رجعله  وجظِئ  التضغط  السجغج  اهللا  ضااب  شغ  طسطعر 
وغضفغ  سطغعط،  اهللا  رضعان  ختاباه  وإجماعِ  ملسو هيلع هللا ىلص 
لطمسطط أن غاثبر افطعر البقبئ الاالغئ لغثرك ضط عع 

شرض الثقشئ سزغط سزغط:
أولعا: صعله ملسو هيلع هللا ىلص شغما رواه الطئراظغ شغ المسةط الضئغر 
َسْظ َساِخٍط، َسْظ َأِبغ َخاِلٍح، َسْظ ُطَساِوَغَئ، َصاَل: َجِمْسُئ 
ُسُظِصِه  ِشغ  َوَلْغَج  َطاَت  «َطْظ  َغُصعُل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاَِّ  َرُجعَل 
َبْغَسٌئ َطاَت َطْغَاًئ َجاِعِطغًَّئ»، وعثا دلغض سطى سزط اإلبط 
إلغةاد  غسمض  ق  الثي  الصادر  المسطط  سطى  غصع  الثي 
خطغفئ تضعن له شغ رصئاه بغسئ، أي عع دلغض وجعد 

خطغفئ غساتص شغ سظص ضض طسطط بغسئ بعجعده.
وباظغعا: عع اظحشال أختاب رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ إصاطئ 
ملسو هيلع هللا ىلص،  بثشظه  اظحشالعط  صئض  الثطغفئ  وبغسئ  الثقشئ 
طع أن الاسةغض بثشظ المغئ أطر طظخعص سطغه شغ 
الحرع، جاء شغ طسرشئ السظظ واآلبار لطئغعصغ: (وصال 
دشظ  تسةغض  وأتإ  جسغث:  أبغ  رواغئ  شغ  الحاشسغ 
شضغش  طغئ  في  بالظسئئ  عثا  طعته)،  بان  إذا  المغئ 
ذلك  وطع  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  عع  المغئ  عثا  ضان  إذا 
صّثم الختابئ بغسئ الثطغفئ سطى دشظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
إصاطئ  سطى  الختابئ  إجماع  تأضغث  ظعر  شصث  وعضثا 
خطغفئ طظ تأخغرعط دشظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سصإ وشاته 

واظحشالعط بظخإ الثطغفئ.
صث جسض  وشاته  غعم  سظه  سمر رضغ اهللا  وبالبعا: أن 
أطثًا قظاثاب الثطغفئ طظ السائ المئحرغظ بالةظئ ق 
ُغافص  لط  إذا  أظه  أوخـى  بط  أغام...  بقبئ  سظ  غجغث 
بسث  المثـالـش  شطغصاض  أغـام،  بقبئ  شغ  الثطغفئ  سطى 
افغـام البقبئ، ووّضـض خمسغظ رجًق طظ المسـطمغظ 
باظفغث ذلك، أي بصـاـض المثـالش، طع أظعط طئحرون 
الختـابئ،  ضئار  وِطْظ  الحعرى،  أعـض  وِطـْظ  بالةظئ، 
ولط  الختابئ،  طظ  وطسـمع  طرأى  سطى  ذلك  وضان 
ُغـظـَصـض سـظـعـط ُطثالش، أو ُطظِضر لثلك، شضان إجماسًا 
طظ الختابئ سطى أظه ق غةـعز أن غثـطَع المسطمعن 
صث  وظتظ  بطغالغعا،  أغام  بقبئ  طظ  أضبر  خطغفئ  طظ 
طدى سطغظا "جمع طظ البقبات"، وق تعل وق صعة إق 
باهللا. وعضثا شإن الثقشئ أغعا المسطمعن أطر سزغط 

سزغط، وصدغئ طخغرغئ لطمسطمغظ وأغئ صدغئ.
أغعا المسطمعن، وطع ذلك شإظظا ق ظغأس طظ رتمئ 
اهللا ﴿ِإظَُّه َق َغْغَأُس ِطْظ َرْوحِ اهللاَِّ ِإقَّ اْلَصْعُم اْلَضاِشُروَن﴾، 
خاخئ وأن اهللا جئتاظه صث وسث الثغظ آطظعا وسمطعا 
ينَ  الَّذِ اهللاَُّ  دَ  عَ ﴿وَ افرض  شغ  باقجاثقف  الخالتات 
ضِ  َرْ مْ يفِ األْ نَّهُ لِفَ تَخْ اتِ لَيَسْ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ مْ وَ نْكُ نُوا مِ آمَ
رجعل  شإن  وضثلك   ،﴾ مْ بْلِهِ قَ نْ  مِ ينَ  الَّذِ لَفَ  تَخْ اسْ امَ  كَ
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صث بحر بسعدة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة بسث 
المطك الةئري الثي ظتظ شغه «ُبطَّ َتُضعُن ِخَقَشًئ َسَطى 
الغمان  بظ  تثغفئ  سظ  أتمث  أخرجه  ِة»  الظُُّئعَّ ِطْظَعاجِ 
رضغ اهللا سظه. ولضظظا ظآضث وظضرر طا جئص أن صطظاه 
طظ صئض وعع أن اهللا الصعي السجغج غظخرظا إن ظخرظاه 
بأن ظضعن طظ الساططغظ الخادصغظ المثطخغظ، شإن 
جظئ اهللا اصادئ أن ق ُغظجَل طقئضئ تسمُض ظغابئ سظا 
افرائك!  سطى  ظاضأ  صسعٌد  وظتظ  خقشًئ،  لظا  وتصغُط 
بض غظجل اهللا إن حاء طقئضئ تساسثظا وظتظ ظسمض، 
وعضثا وسث اهللا شغ ضض ظخر، جعاٌء أضان شغ إصاطئ 
الفاح  شغ  ضان  أم  وإتصاظه،  السمض  بإتسان  الثقشئ 

والظخر طظ اهللا بالصاال شغ جئغطِه جئتاظه.

والسقصات الثولغئ أو الختئ والاسطغط، تظجغض طظ لثن 
تضغط سطغط، غسطط طا َغخطُح لقظسان وطا ُغخطته ﴿أَالَ 
﴾، ولغج عثا ادساء  بِريُ وَ اللَّطِيفُ اخلَْ هُ لَقَ وَ نْ خَ مُ مَ لَ عْ يَ
ذئص  شصث  التصغصئ،  غظاشغ  زسماً  وق  العاصع،  غثالش 
اإلجقم شغ دولئ عغ دولئ الثقشئ صرابئ البقبئ سحر 
صرظاً طظ الجطان لط غداعه طئثأ ق شغ تسظ الاطئغص 
وق شغ طثة تغاته شغ السالمغظ، وإن ضظا لسظا بتاجئ 
لطاأضغث سطى خغرغئ اإلجقم والتص المططص الثي غتمطه، 
برأي  ظضافغ  شإظظا  به،  الصظاسئ  وإغةاد  ذلك  وإبئات 
جعرج برظارد حع وعع غخش الظئغ طتمثًا ملسو هيلع هللا ىلص بـ"طظصث 
الئحرغئ"، وصعله: "لع ضان طتمث بظ سئث اهللا بغظظا اآلن 

لتض طحاضض السالط وعع غتاسغ شظةان صععة".
باظغاً: وجعد تجب الاترغر الثي جسض طظ اإلجقم طئثأ 
له والسغاجئ سمقً له، شظزر شغ ضااب اهللا وجظئ رجعله 
ملسو هيلع هللا ىلص، ووضع طظ افشضار والمفاعغط طا غراه ضفغقً بظعدئ 
طظ  غمضظه  طا  الحرسغئ  افتضام  طظ  وتئظى  افطئ، 
رساغئ حآون الظاس وطخالتعط، وبطعر تطك افتضام 
بظعاره  لغطه  غخض  جاعثًا  وسمض  افطئ،  سطى  وسرضعا 
وتطئغصعا  بعا  وافخث  تئظغعا،  إلى  الظاس  دسعة  شغ 
شغ تغاتعا شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة، شعضع الثجاعر لعثه الثولئ المرتصئئ، 
وظزام اإلدارة والتضط شغعا، وأتضام الظزام اقصاخادي 
والظزام اقجاماسغ، وجغاجئ الاسطغط شغ دولئ الثقشئ، 
وتئظغ  افطئ  حآون  رساغئ  شغ  بمسآولغاه  واضططع 
طخالتعا، وضحش المآاطرات الاغ تتاك ضثعا، شضان 
جثغرًا ببصاعا وتمض لعائعا لعاء اإلجقم، وحعضئ شغ 
التص  سطى  بابااً  الاترغر  تجب  وجغئصى  أسثائعا،  تطص 
ظاعرًا سطغه، ق غدره طظ خالفه، وق طا أخابه طظ فواء 

أغعا السطماء أغعا املسطمعن
وسعد وبحرى
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: الثضاعر شرج طمثوح

لماذا آن لديننا أن يظهر 
ولراية رسول الله أن ترفع؟

بتص  عغ  الاترغر،  تجب  لعا  غسمض  الاغ  الثقشئ  إن 
جاعتث  الاغ  وعغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ 
الئقد اإلجقطغئ وتجغض التثود الخظاسغئ الاغ وضسعا 
الشرب الضاشر المساسمر بغظعا، وعغ الاغ جاترر افرض 
إجقطغئ  صدغئ  أخطعا  إلى  تسغثعا  أن  بسث  المئارضئ 
بثسط  تضافغ  شق  شخائطغئ،  أو  وذظغئ  صدغئ  ولغج 
بض  اإلسقطغئ،  بالمفرصسات  أو  طالغا  شطسطغظ  طصاوطئ 
باجاظفار الةغعش الاغ تجلجل أرضان الشاخئغظ، وتسغث 
أطةاد تطغظ وسغظ جالعت، شاسمطعا طسه أغعا المسطمعن 

لاظالعا حرف إصاطاعا.
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كلمة العدد

وَ  قٌّ هُ تَنْبِئُونَكَ أَحَ سْ يَ صال تسالى شغ جعرة غعظج: ﴿وَ
﴾ ينَ زِ عْجِ ا أَنتُم بِمُ مَ قٌّ وَ هُ حلََ يبِّ إِنَّ رَ لْ إِي وَ قُ

﴾ أي:  وَ قٌّ هُ تَنْبِئُونَكَ أَحَ سْ يَ "غصعل تسالى لظئغه ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿وَ
غساثئرك المضثبعن سطى وجه الاسظئ والسظاد، ق سطى 

وجه الائغظ والرحاد.
بسث  وبسبعط  السئاد،  تحر  أختغح  أي:   ﴾ وَ هُ قٌّ  ﴿أَحَ
طعتعط لغعم المساد، وججاء السئاد بأسمالعط، إن خغرًا 

شثغر، وإن حرًا شحر؟
﴾ لعط طصسماً سطى ختاه، طساثق سطغه بالثلغض  ﴿قُلْ
﴾ ق طرغئ شغه وق  قٌّ هُ حلََ يبِّ إِنَّ رَ العاضح والئرعان: ﴿إِي وَ

حئعئ تسارغه.
اباثأ  شضما  غئسبضط،  أن  هللا   ﴾ ينَ زِ عْجِ بِمُ تُمْ  أَنْ ا  مَ ﴿وَ
خطصضط ولط تضعظعا حغؤاً، ضثلك غسغثضط طرة أخرى 

لغةازغضط بأسمالضط." اظاعى تفسغر السسثي.
ضط طظ العسعد وافطعر الاغ وسث اهللا الظاس بعا وصرر 
لعط تامغئ وصعسعا؟ إظعا ضبغرة وطاظعسئ ضمبض عثه 
اآلغئ الماسطصئ بالئسث والظحعر، شعغ تصائص ق حك 

شغعا وق رغإ شغ تامغئ وصعسعا.
وضط طظ العسعد الاغ وسثعا اهللا تسالى بظفسه لسئاده 
الثغظ آطظعا وسمطعا الخالتات؟ عغ أغدا ضبغرة وعغ 

أغدا تامغئ العصعع والتخعل بق حك ورغإ.
شغ  تسالى  صعله  والئحرى  العسعد  عثه  أطبطئ  وطظ 
لُوا  مِ عَ وَ مْ  نكُ مِ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ اهللاَُّ  دَ  عَ ﴿وَ الظعر:  جعرة 
ينَ  لَفَ الَّذِ تَخْ امَ اسْ ضِ كَ َرْ مْ يفِ األْ نَّهُ لِفَ تَخْ اتِ لَيَسْ احلَِ الصَّ
م  لَنَّهُ لَيُبَدِّ مْ وَ تَىضَ هلَُ ي ارْ مُ الَّذِ مْ دِينَهُ نَنَّ هلَُ كِّ لَيُمَ مْ وَ بْلِهِ مِن قَ
ن  مَ يْئاً وَ ونَ يبِ شَ كُ ِ نِي الَ يُرشْ ونَ بُدُ عْ ناً يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ عْ ن بَ مِّ

﴾ قُونَ اسِ مُ الْفَ أُولَئِكَ هُ لِكَ فَ دَ ذَ عْ رَ بَ فَ كَ
الثغظ  المآطظغظ  لسئاده  اهللا  طظ  العسث  لعثا  اظزر 
لط  شاآلغئ  وطضان،  زطان  ضض  شغ  الخالتات  غسمطعن 
تتثد وصاا وق زطاظا، وسثعط باقجاثقف شغ افرض 
وتمضغظ دغظعط الثي ارتدى لعط وتئثغطعط طظ بسث 

خعشعط أطظا.
المآطظغظ  لعآقء  وجض  سج  اهللا  وسث  غاتصص  وضغش 
افرض  شغ  باقجاثقف  الخالتات  غسمطعن  الثغظ 
دون أن تضعن لعط دولئ، السططان شغعا لعط وصرارعا 
الضفار  إرادة  سظ  طساصض  وعع  بغثعط  السغاجغ 
وافسثاء؟ إذ ق غاخعر أن غمضظ اهللا لطمآطظغظ شغ دار 
اآلغئ  طظطعق  غثالش  ضفار. شعثا  جططان  أو شغ  ضفر 
وغثالش شعط العاصع. شالامضغظ غضعن شغ أرض غمطضعا 
المسطمعن وغئسطعن سطغعا جططاظعط وتطئص شغعا 
أتضام دغظعط الثي ارتداه اهللا لعط وتضعن طتمغئ 
بةغعحعط ولغج بةغعش وإرادة غغرعط، وبثلك غاط 

تئثغض خعشعط بأطظ.
طحروذات  وافطظ  والامضغظ  اقجاثقف  أن  إق 
عثا  طعاد  ضاظئ  إذا  أي  دولاعط،  دجاعر  بطئغسئ 
اجامر  رجعله  وجظئ  اهللا  ضااب  سظ  طظئبصئ  الثجاعر 
اقجاثقف والامضغظ وافطظ، وإق شإن ضض عثه الظسط 
والحرذطئ  والععان  الدسش  طتطعا  وغتض  جاجول 

وتتضط افسثاء شغ بقدظا وأسراضظا وبرواتظا وصرارظا.
إن الامضغظ ق غضعن بق دولئ واقجاثقف ق غضعن 
بق جططان وتئثغض الثعف بافطظ ق غضعن بق راع. 
غساثطفظا  ق  لط  الغعم؟  طآطظعن  شغظا  ألغج  والسآال 

اهللا تسالى وغمضظظا؟ لط ق غسائثل خعشظا أطظا؟
المآطظغظ،  بعجعد  تضاش  لط  شإظعا  لفغئ  ظزرظا  وإذا 
﴾، وأي سمض خالح بسث  اتِ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ بض صالئ ﴿وَ
اإلجقم؟  دولئ  إلصاطئ  السمض  طظ  أضئر  باهللا  اإلغمان 
التغاة  قجاؤظاف  أسزط طظ شرض السمض  وأي شرض 
اإلجقطغئ؟ ضط طظا وطظ سطمائظا وطفضرغظا ووجعائظا 
وخطئائظا وأجاتثتظا وساطاظا غسمطعن بةث إلصاطئ عثا 
الفرض السزغط الثي عع تاج الفروض؟ عض بثل ضض 
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شالسالط  ضّرتعا،  افغام  وأسادت  دورته،  الجطان  أدار 
أجمع بمثاطش حسعبه الغعم غسغح تالئ طظ السصعط 
والطمع،  الةحع  وبات  افخقصغ،  واقظتقل  التداري 
والشطرجئ والاسطط سطى صعت الفصراء وظعإ أطعالعط 
الثاشع افجاس شغ ترضئ الثول الضئرى، تتمض لطسالط 
وافطان،  وافطظ  الترغئ،  سظ  طجغفئ  براصئ  حسارات 
الصاظعن،  وجغادة  والسثالئ  الضرغمئ،  والتغاة  والسقم 
الطرق،  ضصطاع  تاخرف  العاصع  أرض  سطى  بغظما 

ولخعص الماشغا.
وإذا ضان عثا تال السالط، وظتظ ظسغح شغه وججء طظه، 
شأغظ طعصسظا بغظ افطط؟ وأغظ ظتظ طظ تض طحاضض 
غطغص  الثي  الظمعذج  تصثغط  طظ  ظتظ  وأغظ  الئحرغئ؟ 
بظا ضأطئ إجقطغئ لغعاثي الظاس بظعره ورتماه؟ وُرب 
لطئحرغئ؟!  ظصثطه  أن  لظا  غمضظ  الثي  طا  غصعل  صائٍض 
وعض ظمطك افعطغئ لطصغام بأسئاء عثه المعمئ البصغطئ؟!

لعثه  أعٌض  بأظظا  المفن  وبالفط  بصئ،  وبضض  ظصعل 
إن  بض  بمسآولغاتظا،  الصغام  سطى  وصادرون  العظغفئ 
إجقطغئ،  أطئ  بعخفظا  جعاظا  طظصٌث  له  لغج  السالط 
واإلطضاظغات  المصعطات  طظ  ظمطك  اهللا  بفدض  شظتظ 
وتصثغط  المبطى  الصغادة  السالط  صغادة  طظ  غمضظظا  طا 
بعخفه  اإلظسان  طحاضض  لضاشئ  والتطعل  المسالةات 
سظ  الظزر  بشخ  السالط  عثا  شغ  وجث  أغظما  إظساظاً، 

جظسه ولعظه وسرصه أو دغظه.
أطا سظ عثه المصعطات شألثخعا شغ الظصاط الاالغئ:

أوقً: اإلجقم بعخفه سصغثة وظزاطاً، وشضرة وذرغصئ، 
وطئثأ طظه الثولئ، شغه طظ المسالةات لمحاضض اإلظسان 
طا غدمظ اقجاصرار الثائط شغ تغاة الفرد والمةامع، 
واقظسةام الضاطض شغما غظحأ طظ سقصات، جعاء تسطص 
ذلك شغ الظاتغئ السغاجغئ، واقجاماسغئ واقصاخادغئ، 

أغعا املسطمعن:
الثقشئ صدغاضط املخريغئ

بصطط: افجااذ خالث جسغث*

صال بغظغ غاظاج وزغر دشاع ضغان غععد، شغ طآتمر طغعظغت لفطظ: إن الفطسطغظغغظ جغضعن لثغعط "ضغان" شغ 
المساصئض ولغج دولئ ضاططئ، وجظةث أظفسظا أطام تض غسامث سطى ضغاظغظ". وصال بأظه اخاار بسظاغئ طخططتاته 
سظثطا تتثث سظ "ضغاظغظ ولغج دولاغظ". وتسصغئا سطى عثه السظةعغئ صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعاصسه: إن عثه الاخرغتات عغ بمبابئ خفسئ لعزراء 
خارجغئ افظزمئ السربغئ والسططئ الثغظ تتثبعا شغ الصمئ ذاتعا سظ السقم وطحروع الثولاغظ، وعغ رجالئ طظ 
غاظاج لطسططئ ولمظزمئ الاترغر، أن ضغان غععد غراوغ وغظاور بحضض غئصغعط أداة خئغبئ بغثه إلدارة حآون 
الظاس والاظسغص افطظغ، بغظما غظحشض عع شغ الاعجع اقجاغطاظغ واباقع المجغث طظ افراضغ وشرض العصائع 
واجاةقب المجغث طظ المعاجرغظ. إن ضغان غععد المست بسث أن اسارشئ به طظزمئ الاترغر وطظ بط لتصاعا 
افظزمئ طظ خقل اتفاصغات الاطئغع، وخض لثرجئ طظ السظةعغئ أن غخرح بعضثا تخرغتات طظ غسمسعا غزظ 
أن شطسطغظ ططٌك له، وأن أعض شطسطغظ دخقء سطى عثه افرض، ولط غضظ غةرؤ سطى ذلك لعق خغاظئ التضام 
وطظزمئ الاترغر! إن رد افطئ التصغصغ سطى تخرغتات ووصاتئ ضغان غععد المست غةإ أن غضعن باصاقسه 

وإزالاه طظ افرض المئارضئ، وأن غحرد به طظ خطفه طظ صعى اقجاسمار الاغ تطاولئ سطى افطئ.

الرد الحقيقي ع عنجهية كيان يهود 
هو باقتالعه من األرض المباركة
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وعجغماعا، وطظح أطرغضا وبرغطاظغا تص الطةعء السغاجغ 
لطرئغج افوضراظغ شعثا غثخض ضمظ باب خثاع روجغا 

لاحةغسعا شغ الثخعل أضبر شغ المساظصع افوضراظغ.
شعغ  روجغا  ضث  واقصاخادغئ  المالغئ  السصعبات  وأّطا 
وأّطا  تتّمطعا،  غمضظ  ُطاعّجطئ  أو  خفغفئ  سصعبات 
السصعبات البصغطئ الاغ تصخط الزعر شاطاظسئ أطرغضا 
سظ إغصاسعا ضث روجغا، فّظعا ق ُترغث إغثاءعا ضبغرًا، 
فّن فطرغضا طخطتئ شغ إبصاء روجغا قسئا دولغا ُطعّما 
شغ  وتساثثطعا  والخغظ،  ــا  أوروب ضث  تساثثطعا 
الحرق افوجط وأشرغصغا ضث خخعطعا طظ افوروبغغظ 
والخغظغغظ، شالسصعبات الصاجغئ جثا طبض سصعبئ ذرد 
روجغا طظ ظزام جعغفئ المالغ السالمغ شق تعصسعا 
سطغعا، صال الرئغج افطرغضغ جع باغثن غعم الثمغج 
جعغفئ  ظزام  طظ  روجغا  تزر  "إن   :٢٠٢٢/٠٢/٢٤
وإظه  التالغ  العصئ  شغ  الطاولئ  سطى  ططروتاً  لغج 

غفدض سصعبات أخرى".
أطرغضا،  ولغج  برغطاظغا  عغ  إلغصاسعا  غثسع  والثي 
شئرغطاظغا عغ الاغ تثسع لعصش سمض ظزام جعغفئ شغ 
روجغا، وتآغثعا شصط دول الئططغص البقث؛ إجاعظغا 
تزر  بحثة  شاسارض  ألماظغا  أّطا  وقتفغا،  ولغاعاظغا 
روجغا طظ الظزام، بغظما تصعل شرظسا وععلظثا إن خغار 
تزر روجغا طظ جعغفئ جغاط الطةعء إلغه شصط شغ 

تالئ الدرورة الصخعى.
سالمغ  طالغ  حرغان  عع  جعغفئ  ظزام  أّن  وطسطعم 
غسمح باظاصال جطج وجرغع لطمال سئر التثود وعع 
جمسغئ اقتخاقت المالغئ السالمغئ بغظ الئظعك، وغربط 
عثا الظزام ١١ ألش بظك وطآجسئ شغ أضبر طظ ٢٠٠

غعطغئ،  رجالئ  ططغعن   ٤٠ طظ  أضبر  وغرجض  دولــئ، 
وغاط سئره تثاول ترغطغعظات الثوقرات بغظ الحرضات 
الاةارة  جسض  شغ  الظزام  عثا  وغساسث  والتضعطات، 

الثولغئ اآلطظئ طمضظئ وجطسئ فسدائعا.
وجغآدي تزر روجغا طظ الاساطض سئر ظزام جعغفئ 
لع تخض إلى الاأبغر سطى حئضئ الئظعك الروجغئ وصثرة 
روجغا سطى العخعل لطمال، وجافصث الحرضات الروجغئ 
المساطقت  إلى  الثخعل  إطضاظغئ  تزرعا  تال  شغ 
السطسئ والطتزغئ الاغ غعشرعا ظزام جعغفئ، وجااأبر 
المثشعسات الثاخئ بمظاةات روجغا المعمئ شغ صطاع 
طا  وعع  لطشاغئ،  ضئغرة  بثرجئ  جطئغا  والجراسئ  الطاصئ 
الاغ  افوروبغئ  بالحرضات  أغداً  غدر  أْن  حأظه  طظ 
تجود روجغا بالسطع وتحاري طظعا، وق جغما الحرضات 
افلماظغئ، شروجغا ُتسائر المجّود الرئغسغ لطظفط والشاز 
الطئغسغ شغ اقتتاد افوروبغ، ولظ غضعن السبعر سطى 

إطثادات بثغطئ أطرًا جعقً.
إّن ظعسغئ السصعبات الاغ تفرضعا أطرغضا سطى روجغا 
ق ترعصعا، وتعثف أطرغضا إلى جسض روجغا تشرق شغ 
الثوام،  سطى  لعا  طتااجئ  تئصى  لضغ  أوضراظغا  أوتال 
المزطئ  طظ  ججءا  أوروبا  إبصاء  شغ  تساثثطعا  ولضغ 

افطظغئ افطرغضغئ.
تصسغط  شإّظه  الترب  عثه  طظ  الماعصع  عع  طا  أّطــا 
الحرق  شغ  إتثاعما  ُطاسادغاغظ  لمظطصاغظ  أوضراظغا 
فطرغضا،  طعالغئ  الشرب  شغ  والباظغئ  لروجغا  طعالغئ 
ظار  الطرشغظ  بغظ  غظحإ  الثي  السثاء  عثا  وغضّرس 

 التصث والتسث والئشداء بغظعما أطثا بسغثا

تارغت  شغ  الطرغص  خارذئ  لةظئ  الئرلمان  حضض  لصث 
٢٠٢١/١٢/٢١ م المآلفئ طظ ١٠ أسداء بعثف الاعخض 

إلى خغشئ تعاشصغئ بحأن المسار الثجاعري شغ الئقد.
وبسث أن أخفص ضض طظ طةطج الظعاب والمفعضغئ السطغا 
لقظاثابات شغ تظزغط اقظاثابات الرئاجغئ بمعسثعا شغ 
٢٤ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢١م، تغث اصارح المحري 
أن تةري اقظاثابات الئرلماظغئ شغ ١٥ حئاط/شئراغر وعع 
تارغت صرغإ طظ ٢٤ ضاظعن الباظغ/غظاغر، وغمضظ الاعاشص 
بحأظه إطا بالامثغث أو الاصطغص ولط غعاشص سطغه، وبصغ 

افطر طسطصاً.
طةطج  رئغج  أسطظ  ٢٠٢٢/٢/٧م،  اقبظغظ  وغعم 
اخاغار  سطى  جغسمض  المةطج  أن  خالح  سصغطئ  الظعاب 
والاغ  برلماظغئ  جطسئ  خقل  الةثغثة  التضعطئ  رئغج 

البقباء  غعم  وشغ  ٢٠٢٢/٢/١٠م،  الثمغج  سصثت 
٢٠٢٢/٢/٨ أضث رئغج التضعطئ والمةطج الرئاجغ شغ 
لغئغا سطى أعمغئ إجراء اظاثابات برلماظغئ ورئاجغئ إلظعاء 
الظجاع شغ الئقد، وصال رئغج تضعطئ العتثة العذظغئ 
الثشع  "ظرغث  طصادإ:  بغان  شغ  الثبغئئ  التمغث  سئث 
ظتع المسار الثجاعري، والصرار غةإ أق غضعن أتادغا، 
سطى  حسئغ  اجافااء  إجراء  غسظغ  الثجاعري  والمسار 
طسعدة طحروع دجاعر جاعج، بط تظزغط اظاثابات وشصا 
لعثا الثجاعر، وذلك سضج المسار الثي ضاظئ تسغر شغه 
الئقد، وعع إجراء اقظاثابات بط اقجافااء سطى الثجاعر".

وشغ طساء الغعم ذاته تط إسقن تعخض لةظاغ خارذئ 
(ظغابغ  الطغئغ  لطثولئ  افسطى  بالمةطج  الطرغص 
اجاحاري)، وطةطج الظعاب غئتث اقتفاق سطى الخغشئ 
ظحره  بئغان  ذلك  وجاء  الثجاعري،  لطاسثغض  الظعائغئ 
سطى  الظعاب  طةطج  باجط  الماتثث  بطغتص  اهللا  سئث 
تسابه الحثخغ بمعصع الفغسئعك صائق: "إن الطةظاغظ 
اجامساا طساء بمصر الثغعان طةطج الظعاب شغ طثغظئ 
ذئرق (حرق) تغث تط الاعاشص سطى الخغشئ الظعائغئ 

لطاسثغض الثجاعري".
سئث  أسطظ  ٢٠٢٢/٢/٩م  افربساء  غعم  خئاح  وشغ 
سمطعا،  شغ  طسامرة  تضعطاه  أن  الثبغئئ  التمغث 
غسمح  ولظ  جثغثة،  اظاصالغئ  بمرتطئ  ظسمح  ولظ 
لططئصئ السغاجغئ المعغمظئ ذعال السظعات الماضغئ 

باقجامرار لسظعات أخرى.
الثبغئئ  أظخار  طظ  سثد  خرج  ذاته  الغعم  وطساء 
لطازاعر شغ ذرابطج ططالئغظ بإجصاط طةطج الظعاب 
وإظعاء المراتض اقظاصالغئ سئر اقظاثابات تغث اسامث 
اظاثابات  بإجراء  تظاعغ  ذرغص  خارذئ  الظعاب  طةطج 
شغ غدعن ١٤ حعرًا طظ إجراء تسثغض سطى اإلسقن 
الثجاعري  اإلسقن  تسثغض  شسق  تط  وصث  الثجاعري، 
الثي غادمظ إدراج تحضغض لةظئ طظ ٢٤ سدعا بغظعط 
افسطى  المةطج  طظ  وطبطعط  الظعاب،  طةطج  طظ   ٦

لطثولئ لاسثغض المعاد الثقشغئ شغ طحروع الثجاعر.
وغعم الثمغج خئاتا ظصطئ صظاة لغئغا افترار سظ طخثر 
تضعطغ لط تسمه صعله: "إن سئث التمغث الثبغئئ تسرض 
جغارته  تسرضئ  تغث  ذرابطج،  شغ  اغاغال  لمتاولئ 

لعابض طظ الرخاص باجاعثاف طئاحر له".
الظعاب  طةطج  سصث  ذاته  الغعم  طظ  قتص  وصئ  وشغ 
شغ طثغظئ ذئرق جطسئ قظاثاب رئغج جثغث لطتضعطئ 
الظعاب  بسخ  غغاب  وطع  الثبغئئ،  التمغث  سئث  بثل 
الثغظ ضاظعا خارج الئقد، وسثم رضا بسخ الظعاب، تط 
تضطغش شاتغ باحا آغا رئغسا لطتضعطئ الةثغثة خطفا 
لسئث التمغث الثبغئئ، تغث تط اسائار التضعطئ افخغرة 
سظ  وظصق  اقظاثابات،  إرجاء  بسئإ  العقغئ،  طظاعغئ 
إجطظئعل افظاضعل صعلعا ٢٠٢٢/٢/١٠م: "إن عثه 
الثطعة طظ حأظعا إسادة اجاظساخ اقظصسام السابص 
أطام إخرار سئث التمغث الثبغئئ رئغج تضعطئ العتثة 
العذظغئ سطى سثم تسطغط السططئ إق لتضعطئ طظاثئئ، 
وطع السطط أن شاتغ باحا آغا طظ افجماء البصغطئ شغ 

المظطصئ الشربغئ جغاجغا وسسضرغا".
تغث إن شاتغ باحا آغا وشغ جظغش دخض شغ تتالش عةغظ 
طع أسثاء افطج، وحضض طع رئغج طةطج الظعاب سصغطئ 
خالح صائمئ طحارضئ لثعض المظاشسئ سطى السططئ 

رشسئ التضعطئ الئاضسااظغئ المسائثة جسر الئظجغظ إلى أسطى طساعى تارغثغ، وطصابض تقسإ الصعى اقجاسمارغئ 
السالمغئ شغ أجسار الظفط وق جغما أطرغضا، تساءل بغان ختفغ خادر سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
باضساان: لماذا ق تاثث التضعطئ إجراءات لدمان أن تضعن افجسار شغ طاظاول الةمغع؟! ولماذا غةإ حراء الظفط 
بالثوقر افطرغضغ؟ ولماذا ق غسغث المسطمعن السمض بالسمطئ الثعئغئ والفدغئ الاغ أوجئعا اإلجقم؟! ولماذا غةإ 
سطى التضعطئ بغع الظفط المتطغ بأجسار الظفط الثولغئ، شغ تغظ إن باضساان وجغراظعا اإلصطغمغغظ لثغعط اتاغاذغات 
ضثمئ طظ الظفط والشاز؟! وأضث الئغان: أن طخادر الطاصئ شغ اإلجقم عغ ططضغئ ساطئ، وق غةعز شرض أي ضرغئئ 
سطى الطاصئ طا غدمظ إطثاد الظاس به بأجسار طسصعلئ. بغظما شغ ظض غغاب الثقشئ، جغزض التضام غرشسعن افجسار 
طع ضض ارتفاع سالمغ، وجازض السمطئ تادثط، إضاشئ إلى زغادة الدرائإ الاغ غفرضعا خظثوق الظصث الثولغ، لثلك 
ق غمضظ أن غضعن عظاك اجاصرار اصاخادي شغ ظض غغاب الثقشئ، شارشدعا الثغمصراذغئ والثغضااتعرغئ، وذالئعا 

الصعات المسطتئ بظخرة تجب الاترغر، إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

الاظفغثغئ، الاغ اجاطاع الثبغئئ خطفعا طظ شط الخصعر 
الةارتئ شغ المسسضرغظ.

والغعم برساغئ طخرغئ ظةث أظه تط تعبغص الثطش الةثغث 
الراسغ الحرسغ له بمخر وعع شاتغ باحا آغا، والةظرال 
خطغفئ تفار وسصغطئ خالح، بمئارضئ ترضغئ خةعلئ، تغث 
اجامع شاتغ باحا بمخر طظث بدسئ أحعر، وظةث أن 
تآغث  رجمغا  بغاظا  أخثرت  الاغ  العتغثة  الثولئ  طخر 
تضعطئ شاتغ باحا آغا، تغث صال السفغر أتمث تاشر 
باجط وزارة الثارجغئ المخرغئ شغ بغان سئر خفتاعا 
سطى الفغسئعك باارغت ٢٠٢٢/٠٢/١٠م: "إن طخر تبمظ 
دور المآجسات الطغئغئ واضطقسعا بمسآولغاتعا بما 
الغعم  إجراءات  طظ  الظعاب  طةطج  اتثثه  طا  ذلك  شغ 
الخثغرات".  قتفاق  وشصا  الثولئ  طةطج  طع  بالاحاور 

وأضاف أغدا "أن طخر طسامرة شغ تعاخطعا طع جمغع 
بغظعط،  الظزر  وجعات  تصرغإ  بعثف  الطغئغئ،  افذراف 

وضمان تفر افطظ واجاصرار الئقد".
وطظ جعئ أخرى أسطظ الماتثث باجط افطط الماتثة 
جاغفان دوجارغك الثمغج ٢٠٢٢/٢/١٠ أن المظزمئ 
الثولغئ ق تجال تثسط سئث التمغث الثبغئئ بعخفه رئغسا 
لطعزراء شغ لغئغا، وذلك بسثطا سغظ الئرلمان الطغئغ وزغر 

الثاخطغئ السابص شاتغ باحا آغا رئغسا جثغثا لطتضعطئ.
وظاساءل عظا عض جافحض تضعطئ شاتغ باحا آغا ضما 
تثث طع تضعطئ أبع حاصعر سام ٢٠١٢م، تغث إظه تط 
تحضغض تضعطئ ولضظ رشخ ١٢٥ سدعا شغ المآتمر 
طآغثا،  خعتا   ٤٤ طصابض  افزطئ  لتضعطئ  البصئ  طظح 

واطاظاع ١٧ سدعا سظ الاخعغئ!
إن الاتالفات الةثغثة طع أسثاء افطج تسطغ صراءات 
ضبغرة، عض عثا الاشغغر جثري أم عع لترق ورصئ شاتغ 
باحا آغا؟ تغث إظه رجض صعي، وعع غخطح طظاشساً شغ 
اقظاثابات الرئاجغئ، شئعثا الاتالش جسطعه غسسى ظتع 
طخالح حثخغئ غتصص طظ ورائعا طضاجإ إطا طآصائ 
أو طظخئاً طدمعظاً ضرئاجئ العزراء طبق! وذلك ضمظ 
أظه  أو  ترضغئ؟  طخرغئ  بدماظئ  طسطظئ  غغر  تعاشصات 
تتالفًا  بثخعله  وذلك  حسئغاه،  لترق  اجاثراجه  غاط 
طع الةظرال تفار الثي لغج له تارغت جغث طع الحسإ 

الطغئغ لثطعغاه؟
عع  الثبغئئ  التمغث  سئث  غخئح  اقتامالغظ  ضق  وشغ 
المرحح الرئاجغ افوشر تزا طع بصاء سصغطئ خالح شغ 
طةطج الظعاب، وبعثا غضعن صث تط الاتدغر لطثجاعر 
بحضض غعاشص طخالح أطرغضغئ طع ضشط جغاجغ تعل 
اظصسام صابض لقظفةار شغ أي لتزئ، شاضعن ورصئ إسثاد 
اقظاثابات  طعسث  وتتثغث  سطغه،  والمعاشصئ  الثجاعر 
صرغئئ وسطى خفغح جاخظ ضمظ تعثغثات باقظصسام، 
وسعدة التثغث والظار واقصااال غغر المئرر، والثي ق غرغإ 

الحسإ الطغئغ بالسعدة له.
طظ  تطئص  المآاطرات  عثه  إن  الحثغث  ولفجش 
لدمان  الطغئغ،  الحسإ  أبظاء  بأغثي  خارجغئ  أجظثات 
الئقد  بروات  لظعإ  الثغظ  وأسثاء  الشرب،  طخالح 
الحسإ  تثثم  ق  الاغ  لمثططاتعط  ططغئ  وجسطعا 

الطغئغ، وق الئطث برطاه.
إن الثغارات المااتئ عغ خغارات رأجمالغئ بشخ الظزر 
إلى طظ تسعد، وق غعجث أي خغار لرغئئ الحسإ الطغئغ 
بماذا غرغث أن غتضط فظعط غسطمعن أظه ق غسصض أن 
غثاار جعى المظعب الرباظغ شغ تطئغص التضط أق وعع 
وشرغثًا،  دولئ اإلجقم، الاغ تمطك ظزام تضط خاخاً 
وغتصص  وطاططئاتعا.  الئحرغئ  غعاشص  صعغماً  وطئثأ 
طرتطئ  وغظعغ  الثارجغئ،  اإلطقءات  وغمظع  السثالئ، 
خغر  شظسعد  اإلجقم،  سج  وغسغث  الئقد،  لبروات  الظعإ 

أطئ أخرجئ لطظاس.
إن المططعب عع أن تبص الةماعغر اإلجقطغئ بثغظعا 
أظعا  وتسطط  اهللا،  فواطر  ططغسئ  وتضعن  وربعا، 
سطى  الطاولئ  صطإ  بمصثورعا  وأظه  السططان،  خاتئئ 
السمقء والثعظئ، وذرد الشرب المساسمر بضض أحضاله  
واقساماد سطى المثطخغظ طظ أبظائعا الثغظ غسمطعن 
بحرى  وتتصغص  باإلجقم،  التغاة  لسعدة  وظعارا  لغق 
 «ِة ثُمَّ َسكََت رجعلظا ملسو هيلع هللا ىلص: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

الشجو الروجغ فوضراظغا 
وطعصش أطرغضا طظه

الروجغ  السسضري  اقجاغاح  أّن  الروجغئ  الصغادة  ترى 
تساطع  لط  ُططّتئ  جغعجغاجغئ  ضرورة  عع  فوضراظغا 
والثبطعطاجغئ،  السطمغئ  بالعجائض  تتصغصعا  روجغا 
لاأطغظ  السسضري  لطثغار  الطةعء  إلى  اضطرت  لثلك 
جعئ  طظ  لطاثطثض  تسرّضئ  الاغ  افطظغئ  اتاغاجاتعا 

أوضراظغا.
شغ  العضع  بعتغظ  شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  ووخش 
سطى روجغا  أوضراظغا بأّظه بات ُغحّضض تعثغثًا وجعدغاً 
المعت  أو  التغاة  إجراء  اتثاذ  طظ  ُبّث  ق  وأّظه  ظفسعا، 
المظطصئ،  شغ  التغعغئ  روجغا  طخالح  سطى  لطتفاظ 
ووخفئ وجائض اإلسقم الروجغئ تضام أوضراظغا التالغغظ 
بأظعط طظ المعالغظ فطرغضا والشرب، وبأظعط ظازغعن 
جثد غسسعن قطاقك افجطتئ الظعوغئ، وُغرغثون ظحر 
وتعثغث  أوضراظغا،  شغ  الئالغساغئ  افطرغضغئ  الخعارغت 
طعجضع،  وطظعا  الروجغئ  والمثن  الروجغئ  افراضــغ 
واسائر بعتغظ أن روجغا إن لط َتشُج أوضراظغا اآلن شإظعا 
جُاَثّطر شغ المساصئض، وأّن سئث أوضراظغا بأطظ روجغا 

عع خط أتمر ق غمضظ السماح باةاوزه.
جشراشغًا  بروجغا  لخغصئ  عغ  العاصع  شغ  أوضراظغا  إّن 
والثول  روجغا  بغظ  شاخض  تاجج  وعغ  ودغمعغراشغاً، 
جصعط  وإّن  الظاتع،  تطش  شغ  افسداء  افوروبــغــئ 
أوضراظغا بغث التطش طسظاه جصعط آخر خط دشاع روجغ 
طظ  غغرعا  سظ  تثاطش  شأوضراظغا  والشرب،  أطرغضا  ضث 
الةمععرغات السعشغاغئ السابصئ ضةعرجغا وأوزبغضساان 
طبق، فّن افخغرتغظ ق تصسان سطى خطعط الاماس طع 
عع  ضما  روجغا  سطى  ِصَئطعما  طظ  خطعرة  شق  الشرب، 
إجراًء  روجغا  اتثثت  لثلك  فوضراظغا،  بالظسئئ  التال 
تاجماً ورادساً طع أوضراظغا ُطثاطفاً تماطاً سّما شسطاه شغ 
طظاذص أخرى، ولط تأبه روجغا لطسصعبات الشربغئ، فّظعا 
تسائر أّن خسارتعا فوضراظغا أضئر بضبغر طظ خسائرعا 

ظاغةئ السصعبات.
لروجغا،  بالظسئئ  أوضراظغا  أعمغئ  شُاثرك  أطرغضا  أّطا 
اجاثثام  خقل  طظ  روجغا  سطى  تدشط  شعغ  لثلك 
عثه العرصئ افوضراظغئ، وعغ تتاول أخثعا طظعا طظ 
لع  أطرغضا  لثى  طاظع  وق  لعا،  المعالغظ  تضاطعا  خقل 
تصاجماعا طع روجغا، شاأخث روجغا المصاذسات الحرصغئ 

طظ أوضراظغا وتأخث أطرغضا الئاصغ.
الصعى  طعازغظ  تشغغر  ُترغث  روجغا  أّن  سظ  الضقم  أّطا 
السالمغئ وشرض ظزام دولغ جثغث لخالتعا، وإزاتئ 
أطرغضا سظ زساطئ السالط، وأّن غجوعا فوضراظغا جغاسّئإ 
باظثقع ترب سالمغئ بالبئ، وأّن الخغظ جاثخض الترب 
قتاقل تاغعان طساشطئ افزطئ افوضراظغئ، شضض ذلك 
أجاس  وق  لعا،  صغمئ  ق  جغاجغئ  وأخالغط  تثمغظات 
وق  وصعتعا،  تةمعا  ُتثرك  شروجغا  الختئ،  طظ  لعا 
ُتطالإ بأضبر طظ تأطغظ طخالتعا التغعغئ شغ الثول 
المقخصئ لعا، وعغ تسطط أّن أطرغضا تشخ الطرف سظ 
الروجغئ  اإلسقم  وجائض  تصعله  وطا  فوضراظغا،  غجوعا 
والسربغئ المآغثة لروجغا والاغ ُتدّثط طظ صعة روجغا 
شعع ق غجغث سظ ضعظه تععغقً إسقطغاً وجسةسئ ضقطغئ.

ضئغر  بجخط  الروجغئ  الصعات  دخــعل  طظ  وبالرغط 
ظاائب  تتّصص  لط  اآلن  تاى  لضّظعا  افوضراظغئ  لفراضغ 
ُتثضر سطى افرض، بض وُطظغئ بثسائر شادتئ، وأّطا طا 
ُتحغسه وجائض اإلسقم طظ ضقم سظ اجاسقم أوضراظغا 
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عآقء وجسعط طظ أجض تتصغص عثا الفرض؟ وإذ ق، 
شضغش جغساثطفظا اهللا وغمضظ لظا شغ افرض وغسائثل 

خعشظا عثا أطظا؟
ضغش غاتصص لظا عثا العسث وعثه الئحارة وجمععر ضئغر 
ووجعائظا  وطبصفغظا  وطفضرغظا  وخطئائظا  سطمائظا  طظ 
سظ  وغظععن  بالمظضر  غأطرون  الثغظ  التضام  غعالعن 
المسروف وغعالعن الشرب المساسمر وغتضمعن بالضفر؟ 
أعثا عع الثغظ الثي ارتداه اهللا لظا؟! بط ضغش غضعن 
سطماء  طظ  وجمععر  افرض  شغ  لطمآطظغظ  تمضغظ 
المسطمغظ غرجثعن الفرصئ بغظ المسطمغظ بثسعتعط 
قتارام التثود الاغ وضسعا الضاشر المساسمر لاضرغج 
واجاثقف  تمضغظ  غضعن  ضغش  المسطمغظ؟!  وتمجغص 
شغ دوغقت ضرتعظغئ ُوضع سطغعا تضام سمقء ألسعبئ 
شغ غث المساسمرغظ؟! بط ظاساءل أغظ الامضغظ وأغظ 

اقجاثقف وأغظ افطظ؟!

أضثت اشاااتغئ جرغثة الاترغر - جرغثة جغاجغئ غخثرعا تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج - أن الرئغج صغج 
جسغث ق غثاطش شغ حغء سظ جابصغه شعع ضشغره غرتمغ سطى أسااب خظثوق الظصث الثولغ والئظك السالمغ. 
والئظك  الظصث  وخظثوق  أوروبا  ِصئطاعط  وطسارضئ،  رئغسا  وضطعط  تطعا  وضرورة  افزطئ  سظ  غاتثث  والةمغع 
الثولغان، والةمغع غسطط أظعما أداة لطسغطرة سطى الحسعب، تغث ُتعثر السغادة واإلرادة، الفت الثي تصاد إلغه 
الحسعب، لاصع شغ طخغثة الثول المساسمرة الاغ اجائثلئ بالصعة السسضرغئ المضطفئ صعة ظاسمئ تعغمظ بعا 
دون ضطفئ. وأضاشئ اقشاااتغئ: إن الصرار شغ تعظج لغج شغ صرذاج أو الصخئئ بض عع شغ السفارات افجظئغئ 
وأروصئ المآجسات الثولغئ. وعظا تضمظ الصدغئ؛ شاعظج بطث طساسمر تتئ العخاغئ المئاحرة ق غمطك طظ 
الصرار حغؤا، إذ غاسرض الحسإ الاعظسغ فخطر سمطغئ تروغخ وتثجغظ ذرشاعا الرئغج طظ جعئ بأزطاته 
المفاسطئ، والمسارضئ طظ جعئ أخرى باتاةاجاتعا المثروجئ، أطا المططإ الرئغج ششائإ بض طشّغإ. وخطخئ 
اشاااتغئ الاترغر إلى الصعل: المططإ العتغث لحسإ تعظج عع أن غسارد بقده طظ أغثي الظاعئغظ والساببغظ، 
جغاجاته  تظفث  الاغ  التاضمئ  الفؤئ  عثه  ذرغص  سظ  الئقد  شغ  الماتضط  المساسمر  عع  التصغصغ  سثوظا  وفن 
تاتث  أن  شالعاجإ  المساسمر،  أجطتئ  أخطر  إتثى  عغ  الثولغغظ  والئظك  الظصث  خظثوق  بسبات  وفّن  الصاتطئ، 
الةععد وتثخر الطاصات ضطعا طظ أجض تترغر بقدظا ولظ غضعن ذلك إق بثولئ تصغصغئ، ذات جغادة صعق وشسق، 

ورجض دولئ طظ الطراز الثي ق غسرشه أحئاه التضام شغ تعظج.

بعلغاضظك  جاطسئ  شغ  العسغ  ضاطئ  ظزمئ 
الثي  الضااب  تعل  سثة  ظحاذات  شطسطغظ 
أخثره تجب الاترغر تثغباً، بسظعان "ظصخ الفضر 
الشربغ الرأجمالغ طئثأ وتدارة وبصاشئ"، وطظ 

عثه الظحاذات:
تعزغع الضااب سطى العغؤئ الاثرغسغئ وسطى بسخ 
الططئئ شغ الةاطسئ، وتسطغص بعجارات، وتعزغع 
ورصئ تثسع شغعا الطقب لصراءة الضااب، خخعخًا 
شغ عثه الفارة الاغ غاسرض شغعا المسطمعن 
لعةمئ حرجئ، طظ خقل بث افشضار الشربغئ سظ 
ذرغص الشرب وأسعاظه طظ طآجسات وجمسغات 

برساغئ افظزمئ. ضما ظاصحئ ضاطئ العسغ بسخ افشضار العاردة شغ الضااب طع الطقب شغ جاتات الةاطسئ، وبغان 
أعمغئ طا ورد شغ الضااب طظ أشضار، تعضح تصغصئ وواصع التدارة الشربغئ وبصاشاعا وظحأتعا وطا ظاب سظعا طظ 
طسارف وأشضار وطفاعغط، وبطقن ذلك وشساده بالثلغض السصطغ. واخاامئ ضاطئ العسغ تطك الظحاذات باظزغط 

ظصطاغ تعار شغ طئظى واد العرغئ وطئظى أبع رطان، ظاصحئ خقلعما بسخ افشضار الاغ تظاولعا الضااب، وطظعا:
خراع اإلجقم طع الشرب دائط بثغمعطئ الفضر الشربغ الرأجمالغ الماعالك. غةإ سطى افطئ أن تثرك ذئغسئ 
الفضر الشربغ الثي تخارسه، وأن تاسّطح بالفضر السمغص المساظغر لمخارساه وبغان شساده وبطقظه. المئثأ الشربغ 
الرأجمالغ سئارة سظ طئثأ ظفسغ وتحغ ق صغمئ لقظسان سظثه. إعاظئ الشرب لطمرأة واسائارعا جطسئ وطحروسًا 
اصاخادغاً لطمااجرة بعا وأداة لطماسئ. سثم واصسغئ شضرة الترغئ وشضرة الاسثدغئ الاغ لط غطئصعا الشرب سظثطا 
تارب افتجاب الحغعسغئ، وتارب وطا زال غتارب اإلجقم السغاجغ. خقص اإلظسان الشربغ وخقص السالط بأجره 
غضمظ شغ الاثطص طظ السصغثة الشربغئ الرأجمالغئ، وأخث سصغثة جطغمئ تتّض سصثة اإلظسان الضئرى تقً غصظع السصض 

وغعاشص الفطرة شغمف الصطإ ذمأظغظئ وجضغظئ.

تاى غأتغ أطر اهللا، شغأذن اهللا لثغظه بالظخر وفولغائه 
تَى  ولُونَ مَ قُ يَ بالامضغظ، شئحائر الظخر تطعح شغ افشص ﴿وَ

يباً﴾. رِ ونَ قَ ى أَن يَكُ سَ لْ عَ وَ قُ هُ
الضرغمئ،  السزغمئ  التغئ  افطئ  اإلجقم،  أطئ  بالباً: 
أطئ خمثت شغ وجه الرغح الساتغئ، شطط تساطع تطك 
السعاخش وافزطات، والتروب والمآاطرات الاغ طعرجئ 
سطغعا سطى طر السخعر، أن تسخش بعا شاارضعا ضأسةاز 
ظثض خاوغئ ضما شسطئ شغ افطط السابصئ، ذلك فن اهللا 
تضفض بتفر عثه افطئ الطغئئ المئارضئ، شطصث تسرضئ 
افطئ لةائتئ المشعل تاى ضادوا غساأخطعن حأشاعا، 
شبئائ شمدى المشعل بق رجسئ وبصغئ افطئ واظاخرت، 
واجامسئ سطغعا دول أوروبا شغ ترب خطغئغئ حسعاء 
ذردة،  حر  وذردوا  عجغمئ  حر  الخطغئغعن  شُعجم 
غصعدعا  رأس  بق  أظعا  وطع  افغام  عثه  شغ  وتاى 
جصطئ  أن  طظث  غآوغعا،  تخظ  وق  غتمغعا  درع  وق 
دولئ الثقشئ صئض طائئ سام، شإن افطئ اإلجقطغئ رغط 
أخالئ  أبئائ  أظعا  إق  والمتظ  الفاظ  لحاى  تسرضعا 
ولط  شبئائ  بظغاظعا،  وخقبئ  روتعا،  وظصاء  طسثظعا، 
تسصط وق زالئ تصاوم وتظاضض طاحئبئ بثغظعا، تطمح 
إلى غعم خقخعا وتاططع إلى الحةسان وافبطال طظ 
أبظائعا ضغ غاثثوا صرارعط وغاترروا طظ ضض تئسغئ لشغر 
اهللا شغسغثوا بظاء دولئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص طظ جثغث؛ خقشئ 

راحثة سطى طظعاج الظئعة.
شأطاظا اإلجقطغئ الضرغمئ أطام طسآولغئ سزغمئ بأطر 
مْ  نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وتضطغش رباظغ تضغط، صال تسالى: ﴿وَ
ولُ  سُ الرَّ ونَ  يَكُ وَ النَّاسِ  ىلَ  عَ اءَ  دَ هَ شُ ونُوا  لِّتَكُ طاً  سَ وَ ةً  أُمَّ
يداً﴾، شتمض اإلجقم ودسعته إلى الئحرغئ  هِ مْ شَ يْكُ لَ عَ
جمساء طظعذئ طظ بسث الظئغ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص بأطئ اإلجقم 
إلى غعم الثغظ، شافطئ اإلجقطغئ تغئ ولظ تمعت، وعغ 
باصغئ ولظ تفظى فن اإلجقم باٍق طا بصغئ السماوات 
وافرض، ووظغفئ الحعادة دائمئ طا دام الطغض والظعار، 

وفن الحاعث ق غمعت.
رابساً: تامغج افطئ اإلجقطغئ بتغعغئ لغج لعا طبغض شغ 
تسثل  والاغ  شغه،  افضئر  المضعن  عع  شالحئاب  افطط، 
خمج السالط طظ تغث الاسثاد الئحري، ضما أن شغعا 
طظ الطاصات واإلطضاظغات والضفاءات الفضرغئ والسطمغئ، 
سطى  تافعق  غةسطعا  طا  والفظغئ  والمعظغئ  والخظاسغئ 
أسزط اإلطضاظغات المعجعدة لثى جمغع الثول شغ السالط، 
وعغ تتااج شصط لمظ غسابمرعا وغعظفعا شغ إذارعا 

صال  الةاظئغظ،  بغظ  السطظغئ  العشعد  زغارات  تعالئ  بط 
سظعا الئرعان شغ طصابطئ طع الاطفجغعن الرجمغ السئئ 
٢٠٢٢/٠٢/١٢، "إن السقصئ بغظ السعدان و(إجرائغض) 
شعق  السقصات  عثه  ششثت  (افظاضعل).  جرغئ"  لغسئ 
السطح بسث أن ضاظئ طثفغئ تتئ الطاوقت، طسفعًا 
بثلك طحاسر افطئ اإلجقطغئ صاذئئ، راضقً برجطغه ضراطئ 

المسةث افصخى افجغر بغث غععد!
بط إن الئرعان غسعق طئررات جثغفئ لثطعاته الثظغؤئ 
تسإ  صال  تغث  فطرغضا،  وقئه  سظ  وغضحش  عثه، 
رئغج  طع  لصاءه  "إن  ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م:  شغ  روغارز 
ضان  أوغظثا،  شغ  ظاظغاعع  بظغاطغظ  (اإلجرائغطغ)  العزراء 
بارتغإ أطرغضغ"، وسئر تطفجغعن السعدان غعم اقبظغظ 
٢٠٢٠/١٠/٢٦، صال: "الاطئغع طع (إجرائغض) غسظغ سعدة 
السقصات إلى ذئغساعا والطئغسئ لغج بعا سثاء... وظسسى 

لطئتث سظ طخالتظا وظرغث طخطتئ السعدان شصط".
خفات  غسطط  وعع  الئرعان،  غاتثث  طخطتئ  أغئ  شسظ 
وبّغظ  لطمف،  جئتاظه  ضحفعا  الاغ  وذئاسعط  غععد، 
سزغٍط  ضثرٍس  واشغاً  حاشغاً  بغاظاً  وضغثعط  تصثعط 
السالط  الاترغر  تجب  أطغر  شّخض  وصث  طسعط؟!  لطاساطض 
الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا شغ ضاابه 
الصّغط "الاغسغر شغ أخعل الافسغر" بسخ خفات غععد؛ 
طظعا أن سـقصاعط طع اهللا سقصئ ضفر به جئتاظه وبظسمه، 
شغ  وأظعط  والظفاق،  الاترغش،  دغظعط  طع  وسقصاعط 
الظفاق فولع باعٍ ذعغٍض، ق غدرعط أن غسطظعا اإلغمان بط 
غثفعا الاآطر والضفر، وسقصاعط طع افظئغاء الشثر، والصاض، 
والمعابغص  السععد  طع  سقصاعط  أن  وطظعا  والتسث. 
ظصٌخ وإسراٌض، شالظصخ واإلسراض سظ تظفغث المعابغص 
عع دغثظعط، وعثا واضح شغ الاطضآ شغ تظفغث صرارات 
رؤجاء  طع  اتفاصغاتعط  وشغ  وغغرعا،  الماتثة  افطط 
وطظزمئ  وجعرغا  وافردن  (طخر  الدرار  المتعر  دول 
م  نْهُ يقٌ مِّ رِ هُ فَ بَذَ داً نَّ هْ وا عَ دُ اهَ ا عَ لَّمَ كُ الاترغر وغغرعط)، ﴿أَوَ
نُونَ﴾ شما بال التضعطئ اقظاصالغئ شغ  مِ ؤْ مْ الَ يُ هُ ثَرُ بَلْ أَكْ
السعدان تةسض شغ آذاظعا وصرًا وشغ أسغظعا غحاوة سما 
غفسطه غععد بافرض المئارضئ شغ شطسطغظ وأعطعا؟! أق 
غرون أن سقصئ غععد طع تظفغث أطر اهللا الاطضآ والائرغرات 
اللَُّه  «لََعَن  الحرغش:  التثغث  شفغ  والاأوغقت؟  والتغض 
ُحوُم َفَجَملُوَها َوبَاُعوَها َوأَكَلُوا أَثَْمانََها». َمْت َعلَْيِهُم الشُّ الَْيُهوَد، ُحرِّ

شساٌد  الظاس  طظ  غغرعط  طع  غععد  سقصئ  إن  بط 
وإشساٌد دون أن غراسعا شغ غغرعط تققً أو تراطاً، بض 
الُواْ  مْ قَ هُ لِكَ بِأَنَّ غةغجون السعء طسعط وعط غسطمعن ﴿ذَ
بَ  ذِ الْكَ هِ  اللَّ لَى  عَ ولُونَ  قُ يَ وَ بِيلٌ  سَ يّنَ  ُمِّ األْ فِي  يْنَا  لَ عَ لَيْسَ 
﴾، وافطغعن سظثعط غغر الغععد، شطغج  ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ وَ
سطغعط جئغض شغ إجاءة الاساطض طسعط. بغث أن غععد 
غماازون باطفطعط سطى اآلخرغظ شق صعة لعط وق سجة 
وق ذمأظغظئ شغ غظًى أو أطٍظ إق شغ تال تطفض وتئسغئ 
لطثول افخرى، ولظ تصعم لعط صائمئ إق أن غطاخصعا 
شغ  غسغتعن  افخرى،  الثول  سطى  وغاشعلعا  بشغرعط، 

أرضعا الفساد وغظعئعن البروات.
خراع  وضفر،  إغمان  خراع  غضعن  أن  غةإ  الخراع  إن 
تص وباذض، وعثه عغ تصغصاه، شالخراع عع بغظ أطئ 
اغاخئئ أرضعا وبغظ ضغان طست غضّظ سثاوة دشغظئ 
بغظ  خراع  وعع  ولمصثجاتعا،  ولثغظعا،  افطئ،  لعثه 
سثوغظ لغج بغظعما أي ظصاط طحارضئ، شعثان خطان 
ق غطاصغان، ولظ غاساغحا طا داطئ السماوات وافرض، 
بض غةإ اتثاذ تالئ ترب طسعط، شإن لط تفسطعا، ولظ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  شساسطظعا  تفسطعا، 

 الظئعة السائثة صرغئاً بإذن اهللا

شاهللا اهللا شغ عثا الفرض السزغط، شرض السمض إلصاطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، عثا الفرض 
الثي جغتعل تالظا طظ ذل لسج وطظ خعف فطظ وطظ 
افرض  شغ  قجاثقف  حرذطئ  وطظ  لامضغظ  ضسش 

وطظ شصر لشظى ورخاء.
وخااطا شعثا وسث وبحرى لمظ أراد أن غاصثم لاتصغص 
عثا الفرض طظ سطمائظا وطبصفغظا وجغاجغغظا وجظعدظا 
وضئاذظا وساطاظا وخاخاظا، إظه وسث وبحرى طمظ ق 
ُة ِفيكُْم َما َشاَء اللَُّه أَْن  غظطص سظ الععى ملسو هيلع هللا ىلص: «تَكُوُن النُُّبوَّ
َعَىل  ِخَالَفٌة  تَكُوُن  ثُمَّ  يَْرَفَعَها،  أَْن  َشاَء  إَِذا  يَْرَفُعَها  ثُمَّ  تَكُوَن، 
ِة، َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء  ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َعاضاً، َفَيكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن يَكُوَن، 
َجْربِيًَّة، َفَتكُوُن  ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً 
َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن 

 ٍة» رواه أتمث ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ نُُبوَّ

الطاصات،  شغ  والعثر  الظجغش  ووصش  والمظاب،  الختغح 
وخطص بغؤئ جاذبئ تمظع عةرة السصعل طظ بقدظا.

وطظ افطعر المعمئ الاغ تمغج بقد المسطمغظ المعصع 
الةشراشغ والثي غماث واجساً بحضض ق طبغض له، شالةشراشغا 
اإلجقطغئ تماث ظتع وادي شرغاظئ حماقً تاى غاظا جظعباً، 
وطظ إظثوظغسغا حرصاً تاى إجئاظغا غرباً، وعع طا غضسئعا 
طرضجًا جغعجغاجغاً طآبرًا بحضض شاسض سطى طساعى السالط، 
المقتئ  طسارات  شغ  الاتضط  سطى  صادرة  غةسطعا  طا 
والاظصض والسفر، وترضئ الاةارة السالمغئ، والاأبغر شغ أي 
دولئ شغ عثا السالط، بض إن أرادت أن تدئط أظفاس أي 

دولئ طظ تطك الثول لفسطئ.
وطعارد  وبروات،  بضظعز  المسطمغظ  بقد  اهللا  تئا  ولصث 
وطصثرات طظ ضض افخظاف وبضمغات واشرة طظ المسادن 
وطخادر الطاصئ المثاطفئ، وخخعبئ الاربئ وطعارد المغاه، 
والبروة التغعاظغئ وضض طا غطجم لئظاء دولئ صعغئ، وتعشغر 
طساعغات  وبأسطى  لرساغاعا  رغغث  وسغح  ضرغمئ  تغاة 
الرشاعغئ وباجاثثام آخر خغتات الاضظعلعجغا والاصظغئ 
التثغبئ، وغةسض بقد السالط افخرى طرتئطئ بعا، وبتاجئ 
الاةارة  لرواج  رئغج  داشع  وعع  برواتعا،  وإلى  إلغعا 

واقرتفاع اقصاخادي سطى المساعغغظ السام والثاص.
شغا أطاظا الضرغمئ: لصث ذال غغابك وذال خماك، أطا 
لك طظ صغاطئ لطتص وبالتص؟! شالسالط ضطه الغعم بتاجئ 
لطثغر الثي بغظ غثغك، وغا حئاب المسطمغظ: عض طظ 
صعغئ،  لطتص  ختعة  طظ  عض  الظفج؟  طع  جادة  وصفئ 
دغظظا  شظظخر  طسآولغاتظا،  سظث  وظصش  أعثاشظا  شظتثد 
افولى  جغرتعا  لعا  وظسغث  أطاظا،  سظ  الدغط  وظرشع 
خغر أطئ أخرجئ لطظاس؟ شعغا بظا طسرسغظ ظشث السغر 
ظتع الاترر طظ ضض شضر وطظ ضض ارتئاط وتئسغئ لشغر 
لاضظ  صدغاظا،  عغ  اإلجقم  صدغئ  ولظةسض  اإلجقم، 
إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
تتصغص  حرف  وظظال  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعلظا  بظاء  شظسغث  صدغاظا، 
بحراه ملسو هيلع هللا ىلص، شصث آن لثغظظا أن غزعر، وآن لراغئ رجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ترشع، وأظاط بإذن اهللا أعض لثلك، وصادرون 
سطغه إن خثصاط ظعاغاضط طع اهللا وأخطخاط سمطضط له، 
شإن  شأبحروا  ملسو هيلع هللا ىلص،  ظئغضط  وذرغص  ربضط  أطر  والاجطاط 
الظخر تطغفضط، واهللا طسضط ولظ غارضط أسمالضط، وطا 

 الظخر إق خئر جاسئ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

تامئ: لماذا آن لثغظظا أن غزعر ولراغئ رجعل اهللا أن ترشع؟

تامئ ضطمئ السثد: أغعا السطماء أغعا المسطمعن وسعد وبحرى

تسارسئ وتغرة السقصات السعداظغئ طع ضغان غععد شغ 
اآلوظئ افخغرة، وحارشئ سطى الاطئغع الضاطض شغ ظض 
وطا  السقصات،  عثه  بثأت  شماى  اقظاصالغئ،  التضعطئ 
عغ المراتض الاغ طرت بعا، وطا عغ دواشسعا وطئررات 
تضام السعدان شغ اقظثراط شغ سمطغات الاطئغع؟ وطا 

عع المعصش الثي غةإ اتثاذه تةاه عثه السقصات؟
التضام  تثص  السقصات  عثه  أن  إلى  أظعه  الئثء  شغ 
وتثعط، قظفخالعط سظ افطئ، وق حأن فعض السعدان 
بعا، ضما أذّضر بمصعلئ جعلثا طائغر سظثطا ضاظئ تاعلى 
وزارة خارجغئ ضغان غععد وضثلك ططش أشرغصغا شغ سام 
١٩٦٧ سظثطا صالئ: "إن إضساف الثول السربغئ الرئغسغئ 
واجاظجاف ذاصاتعا وصثراتعا واجإ وضرورة طظ أجض 
تسزغط صعتظا وإسقء سظاخر المظسئ لثغظا... وعثا غتاط 
والثبطعطاجغئ  تارة،  والظار  التثغث  اجاثثام  سطغظا 

ووجائض الترب الثفغئ تارة أخرى".
تضام  بغظ  جرغئ  سقصات  ظحأت  المظططص  عثا  وطظ 
السعدان وبغظ ضغان غععد صئغض اظفخال السعدان سظ 
طخر، شصث سصثت غعلثا طائغر اجاماساً جرغاً طع رئغج 
العزراء السعداظغ سئث اهللا خطغض شغ خغش ١٩٥٧ شغ 
أتث شظادق بارغج، وضثلك ظحأت سقصئ جرغئ بغظ 
غععد والرئغج الظمغري أواخر السئسغظات، وُظِصض سظ 
الظمغري شغ ١٩٧٥ صعله: "إن وجعد (إجرائغض) بات أطرًا 
ططمعجا ظتظ ظسارف به"، وصادت عثه السقصئ لسمطغئ 
غععد،  ضغان  إلى  التئحئ  طظ  الفقحا  غععد  تعرغإ 
الثغمعغراشغ  غععد  طغجان  تسثغض  شغ  لطمساعمئ 
ضااب  وبتسإ  وتأجغسعا.  غععدغئ  أغطئغئ  لخالح 
لطئاتث إغطغ بعدغه، الاصى طعظفعن طظ وزارة خارجغئ 
الئحغر،  سعث  شغ  جعداظغغظ  ظزراء  طع  غععد  ضغان 
اخاامئ بطصاء رئغج المعجاد غعجغ ضععغظ برئغج 
المثابرات السعداظغئ صعش سطى عاطح طآتمر أطظغ 
شغ طغعظغت شغ ٢٠١٩، ضاظئ ضطعا سقصات جرغئ لط 

غضحش سظعا إق إسقم غععد.
ووزغر  الئرعان  بغظ  طضبفئ  اتخاقت  بسث  وأخغرًا، 
ضشعط  وتتئ  بعطئغع،  طاغك  السابص  أطرغضا  خارجغئ 
أطرغضغئ ضئغرة بحأن الاطئغع طع غععد، تترك الئرعان 
شئثأت  الاطئغع،  طسار  شغ  طاسارسئ  سطظغئ  بثطعات 
طضاإ  سظعا  ضحش  الاغ  سظاغئغ،  شغ  بظاغاعع  بطصائه 
رئغج وزراء غععد السابص ظاظغاعع شغ ٣ حئاط/شئراغر 
٢٠٢٠م، شضاظئ ظاغةاعا السماح باتطغص ذائرات غععد 
شغ أجعاء السعدان، والعخعل إلى اتفاق الاطئغع بغظعما 
تراطإ،  بتدعر  واحظطظ،  شغ   ٢٠٢٠/١٠/٢٣ شغ 
والئرعان، وتمثوك، وظاظغاعع، لئثء السمض سطى إصاطئ 
سقصات دبطعطاجغئ ضاططئ بغظعما، ضما اتفصعا سطى بثء 
سقصات اصاخادغئ وتةارغئ، واسائر ظاظغاعع عثا اقتفاق 
ووخش  جثغث"،  لسعث  وبثاغئ  لطسقم  ضئغرًا  "تصثطاً 
اقتفاق  عثا  غععدي  جعداظغ  أطرغضغ  طحارك  بغان 

بالاارغثغ. (الةجغرة ٢٠٢٠/١٠/٢٣).
وضثلك تط الاعصغع سطى اتفاصات أبراعام شغ الثرذعم 
سطى  الثرذعم  بمعجئه  واشصئ  ٢٠٢١/٠١/٠٦م  شغ 
زغارة  خقل  وذلك  غععد،  ضغان  طع  سقصاتعا  تطئغع 
وزغر الثجاظئ افطرغضغ جاغفظ طظعحغظ. وشغ خطعة 
غعم  والعزراء  السغادة  طةطسا  خادق  أخرى  طسافجة 
صاظعن  غطشغ  طحروع  سطى  ٢٠٢١/٠٤/١٩م  اقبظغظ 
تغث  ١٩٥٨م،  سام  طظث  الصائط  غععد  ضغان  طصاذسئ 
صال وزغر السثل ظخر الثغظ سئث الئاري: "أججظا صئض صطغض 
شغ اجاماع طحارك لمةطسغ السغادة والعزراء طحروع 

صاظعن إلشاء صاظعن طصاذسئ (إجرائغض)".

السقصات السعداظغئ طع ضغان غععد 
ظحأتعا وطخريعا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ غسصعب إبراعغط (أبع إبراعغط) – وقغئ السعدانـ 

كتلة الو  جامعة بوليتكنك 
تنظم نشاطات حول كتاب نقض الفكر الغر

دوا بالدهم  مطلب أهل تونس هو أن يس

من أيدي الناهب والعابث
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 افربساء ٢٩ طظ رجإ ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢ آذار/طارس ٢٠٢٢طـ  ٤     السثد ٣٨٠

شغ إذار الجغارات المائادلئ بغظ تجب الاترغر 
شغ وقغئ لئظان وافذراف السغاجغئ الطئظاظغئ 
الةعاد  ترضئ  طظ  وشث  صام  والفطسطغظغئ، 
اإلجقطغ شغ شطسطغظ باارغت ٢٠٢٢/٢/١٦م، 
طثغظئ  شغ  لئظان  وقغئ  الاترغر/  تجب  بجغارة 
سطى  طارضجًا  الطصاء  شغ  الئتث  وضان  خغثا. 
وجعب سثم اظةرار المثغمات الفطسطغظغئ إلى 
أي شاظئ أو اقتاضام إلى طظطص السقح، وأضث 
عع  شطسطغظ  بصدغئ  رابط  أعط  أن  التجب 
اإلجقم السزغط، وأن اجامرار الظضاغئ بالسثو 
أطر طططعب طظ ضض طظ تئظى السمض المسطح 

لصاال ضغان غععد، وشغ ظعاغئ الطصاء تمظى وشث التجب أن غضعن لترضئ الةعاد اإلجقطغ شغ شطسطغظ دور 
شغ سثم السماح باجاشقل دطاء طظ ضتعا شغ عثا الطرغص سطى ذاوقت الافاوض والاظازقت، وأن غضعن 
دورعط شغ المثغمات الفطسطغظغئ وشغ الساتئ الطئظاظغئ وأد أي شاظئ، وسثم السماح باقظةرار شغ المحارغع 

الاغ تصعدعا صعى إصطغمغئ أو دولغئ.

ضث  تضمغظ  حئاط/شئراغر   ١١ باارغت  دون  أون  روجاعف  شغ  السسضرغئ  الةظعبغئ  المظطصئ  طتضمئ  أخثرت 
طسطمغظ طظ حئه ججغرة الصرم بمعجإ طا غسمى "صداغا تجب الاترغر"؛ واتعمئ السططات الروجغئ عثغظ 
المسطمغظ باظزغط أظحطئ إرعابغئ والمحارضئ شغعا. وبظاء سطغه صال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ أوضراظغا: سطى غرار افتضام السابصئ فسداء طظ تجب الاترغر، أضثت المتضمئ الروجغئ طرة أخرى شغ 
تضمعا افخغر أن صعات افطظ الروجغئ لغج لثغعا أي دلغض سطى وجعد أظحطئ إرعابغئ أو سظغفئ لطتجب جعى 
دراجئ المعاد افغثغعلعجغئ، واضاساب طعارات تظزغط التمقت، وظحر افشضار بغظ السضان المتطغغظ إلحراك 
وجعه جثغثة. لغادح أن ذظإ إخعاظظا عآقء غضمظ شصط شغ أظعط "درجعا" و"اتافزعا" و"ظحروا" افشضار واآلراء 
اإلجقطغئ. وأضاف الئغان: عضثا ظرى طرة أخرى طتاوقت طبغرة لطحفصئ لاطفغص صدغئ جظائغئ إللخاق اإلرعاب 
بأختاب الثسعة الثالخئ، الثغظ غصعدون أجطعب تغاة إجقطغ. قشاا إلى أن روجغا التثغبئ، عغ ورغث الصغاخرة 
اإلجقطغئ  السصغثة  سطى  لطصداء  طظعا  جسغاً  الفعلشا،  وطظطصئ  والصعصاز  الصرم  طسطمغ  اضطعثت  والحغعسغغظ 
المظاحرة بغظعط، إق أن طسطمغ الصرم سطى دراغئ جغثة بما غتثث، وطع ضض تضط صدائغ طظ عثا الصئغض، غزعر 
طعصفعط طظ خقل اجاماسات سثغثة شغ طظاذص طثاطفئ طظ حئه ججغرة الصرم، وضثلك طظحعراتعط شغ طعاصع 

الاعاخض، تغث غثغظعن تخرشات السططات الروجغئ وغسئرون سظ دسمعط لطمسطمغظ المساصطغظ.

زيارة وفد من حركة الجهاد اإلسالمي  فلسط 
لمكتب حزب التحرير/ والية لبنان

أصرب  خاروا  عثا،  زطاظظا  شغ  السطماظغغظ  بسخ  إن 
خاروا  تغث  السطط،  إلى  طظه  والجظثصئ  الحسعذة  إلى 
غساعطضعن افشضار اإللتادغئ وغسامغاعن شغ الثشاع 
السطمغئ  المسرشئ  غطاء  تتئ  الاصثغج  تث  إلى  سظعا 
طخثاصا  سصطغئ،  طسطمات  طع  اخطثطئ  وإن  تاى 
  وَ تَهْ ا  مَ وَ الظَّنَّ  إِالَّ  تَّبِعُونَ  يَ ﴿إِن  جئتاظه:  لصعله 
﴾. ولثلك، شإن  دَ مُ الْهُ هِ بِّ ن رَّ م مِّ اءهُ دْ جَ لَقَ سُ وَ األَنفُ
السطط المحروط شغ التصغصئ لغج بسطط، إظما عع باب 
طظ أبعاب الةعض المصثس والاثطش سظ شعط تصغصئ 

عثا العجعد.
غظسةط  تغث  تماطا،  طثاطش  شافطر  اإلجقم،  شغ  أطا 
عثا  تةط  وغجداد  ودغظه،  سصغثته  طع  المسطط  تفضغر 
اقظسةام ضطما زاد المرء سطما وطسرشئ، بظاء سطى صعاسث 
سصطغئ صادرة سطى أن تتضط سطى المظعب السطمغ، أي 
بظاء سطى شعط تثود السصض بعخفه أداة لطافضغر، بط 
تظجغض عثا الفعط سطى ججئغات الضعن واإلظسان والتغاة 
إلدراك عثا العجعد إدراضا غصغظّغا. بط سطى ضعء عثا 
وذطإ  المسرشئ  شغ  اقجاجادة  غمضظ  الغصغظغ  الفعط 
السطط الثي غةسض اإلظسان غثحى رّبه ضطما ازداد سطما. 

صال تسالى: ﴿إنّما يخشى الله من عباده العلماء﴾.
شالصرآن عع ضااب اهللا المصروء، والضعن عع ضااب اهللا 
المظزعر، وضّطما ازداد اإلظسان سطما أدرك تةط الاطابص 
بغظ ضااب اهللا المصروء وضااب اهللا المظزعر، طا غةسض 
طع  طاخالتئ  رؤغئ  السطمغ  لطمظعب  المسطمغظ  رؤغئ 
ذاتعا، تاساطض طع اإلظسان بعخفه إظساظا، وطع السطعم 
المتسعجئ  العصائع  شعط  أدوات  طظ  أداة  بعخفعا 
شرغثة  رؤغئ  وعغ  المثروجئ،  الفغجغائغئ  والزعاعر 
طظ ظعسعا، أجاجعا الفضر الظعدعي الثي ق غمضظ إق 
أن غتثث بعرة سطمغئ وخظاسغئ تسصإ البعرة الفضرغئ 
وجث  طاى  تاططغه،  ظفعس  شغ  اإلجقم  غتثبعا  الاغ 

لقجقم دولئ وضغان غظفث أتضاطه.
إغثاظا  ظجول العتغ بصعله تسالى ﴿اْصَرْأ﴾  بثأ  بض لصث 
عغ  الئحرغئ،  تارغت  سرشعا  طثرجئ  أسزط  بمغقد 
المثرجئ المتمثّغئ الاغ ق غظطص شغعا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص سظ 
الععى. بط ظض الصرآن غثاذإ السصعل وغططإ الاأطض 
والاثبر شغ العاصع المتسعس، وغصثم الطرغصئ السصطغئ 
سطى المظعب الاةرغئغ الثي غسامثه الئتث السطمغ طظ 
ونَ إِلَى  نظُرُ أجض اضاساب المسرشئ. صال تسالى: ﴿أَفَال يَ
إِلَى  فِعَتْ * وَ يْفَ رُ اء كَ مَ إِلَى السَّ لِقَتْ * وَ يْفَ خُ بِلِ كَ اإلِ

.﴾ تْ طِحَ يْفَ سُ ضِ كَ إِلَى األَرْ بَتْ * وَ يْفَ نُصِ بَالِ كَ الْجِ
التاجئ  أحث  شغ  عغ  الغعم،  الئحرغئ  شإن  وعضثا، 
إلى صعاسث شضرغئ ق تثدع لسصثة الخثام طع الّثغظ 
الظاتةئ سظ خراع الفقجفئ طع رجال الثغظ شغ أوروبا، 
إظما عغ صعاسث سصطغئ تتضط سطى المظعب السطمغ بضض 
وظجغه،  طظخش  سطمغ  باتث  في  وتخطح  طعضعسغئ 
السصطغئ  الطرغصئ  طع  جسر  إلصاطئ  له  أداة  تضعن  ضغ 
لطاثلغض، واقعاثاء إلى تصغصئ عثا العجعد طظ خقل 
غصرب  أن  إق  لطسطط  غمضظ  ق  سظثعا  السطمغئ،  الظزرة 

خاتئه طظ اهللا.
شغ  بعا  والسمض  تحغغثعا  غمضظ  ق  الصعاسث،  عثه 
أختابه  وتعمح  السطمغ  الئتث  تتارب  أظزمئ  ظض 
الفضرغئ  الائسغئ  واصع  لاضرغج  اإلبثاع  وتصاض 
الشربغئ  افظزمئ  ظض  شغ  وق  لطشرب،  والسغاجغئ 
المطضغئ  حروط  وتدع  وظاائةعا  السطعم  تتاضر  الاغ 
دولئ  جاسمض  بض  الرأجمالغئ،  فرباب  خثطئ  الفضرغئ 
الثقشئ الصادطئ صرغئا بإذن اهللا، سطى تئظغعا طظ باب 
المسآولغئ والترص سطى طساصئض الئحرغئ وإظصاذعا 

 طظ تشعل التدارة الرأجمالغئ الماعتحئ

تتثبظا شغ التطصئ السابصئ سظ طعصش المسطمغظ بحضض 
شغ  غععد  ضغان  دطب  تةاه  الشرب  طتاوقت  طظ  سام 
المتغط اإلجقطغ، والفحض الثرغع الثي واجععه... أطا طا 
غاسطص بعاجإ افطئ تةاه افصخى وأضظاشه المئارضئ شصث 
تثده العاجإ الحرسغ، ولغج افطر خاضسا قجاعادات 
عثا  غحئه  بعاصع  المصثس  بغئ  طّر  وصث  المسطمغظ. 
العاصع الثي ظسغحه الغعم؛ تغث أجج الخطغئغعن طمطضئ 
بغئ المصثس جظئ ١٠٩٩م، واتاطعا طسزط المثن شغ 
الساتض الفطسطغظغ والعجط، وأتئسععا لطممطضئ؛ طبض 
سضا وصغسارغئ وبغسان وذئرغا والرططئ والطث وسسصقن 

وغجة وظابطج وبغئ لتط، وطثن أخرى.
لصث تثد سطماء المسطمغظ شغ السخر الخطغئغ ذرغصئ 
الاساطض طع الخطغئغغظ، بظاء سطى شعط الصرآن والسظئ 
أطبال السالط: ابظ الةعزي الثي ألصى الثطئئ الحعغرة 
طظ الةاطع افطعي شتث سطى الةعاد، وابظ تغمغئ الثي 
دساة  طظ  وضان  الخطغئغغظ،  ترب  شغ  الةغعش  راشص 
طسطط  بظ  سطغ  التسظ  أبع  المسطمغظ  بغظ  العتثة 
شغ  ضااباً  ألش  الثي  اهللا،  ظخر  بظ  وذاعر  الثطحصغ 
شدض الةعاد شغ سعث ظعر الثغظ، والحغت أبع الصاجط 
اجااتعا  سظثطا  لطصثس  صاضغاً  ضان  الثي  افظخاري 
الخطغئغعن، والحغت أبع الصاجط الرازي الثي اجاحعث 
سئث  أبع  والفصغه  الحرغش،  الصثس  برى  سظ  طثاشساً 
اهللا التسغظ بظ التسظ الحعرجااظغ، الثي خرج طع 
الةمعع إلى أظطاضغئ شاجاحعث شغعا، واإلطام أبع العشاء 
بظ سصغض التظئطغ، والصاضغ أبع الفدض بظ الثحاب، 
طسرضئ  شغ  خاخئ  الخطغئغغظ؛  ضث  الةعاد  صاد  الثي 
الئقط. وعظاك السحرات طظ السطماء والثطئاء غغرعط؛ 
برى  سطى  واجاحعثوا  الخطغئغغظ،  ضث  الةعاد  صادوا 
بغئ المصثس والحام، وصث اجاظثوا إلى وجعب تترغر 
الئقد اإلجقطغئ الاغ أخئتئ أرضا خراجغئ طظث شاتعا 
ضثلك  واجاظثوا  سظه،  اهللا  رضغ  الفاروق  سعث  شغ 
رجج  طظ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  طسرى  تطعغر  وجعب  إلى 
تضاطا  افطئ  ظفعس  شغ  التمغئ  وأباروا  الخطغئغغظ، 
ورسغئ طا دشع المسطمغظ لطظععض واقتتاد شغ وتثة 
واتثة، شظعخ آل زظضغ بط افغعبغعن بط الممالغك، 
بطثا،  بطثا  الخطغئغغظ  رجج  طظ  الئقد  عثه  وذعروا 

وترروا المسةث افصخى وطثغظئ الصثس ٥٨٣عـ.
إن الحرع غعجإ سطى افطئ اإلجقطغئ الغعم طا غطغ:

سج  اهللا  تضط  وتطئغص  اإلجقم،  لعاء  تتئ  اقتتاد   -١
راغئ  تتئ  والحام  طخر  أعض  اتتث  ضما  تماطا  وجض؛ 

اإلجقم صئض الفاح الخقتغ.
٢- خطع ضض عآقء الروغئدات طظ التضام، واقظسااق 

طظ ضاشئ المساعثات الاغ وصسئ جابصا.
٣- تةغغح افطئ اإلجقطغئ شغ وجه غععد والخطغئغغظ 
الةثد شغ طسرضئ طخغرغئ، وإبارة روح الةعاد شغعا؛ 

ضما شسض آل زظضغ وافغعبغعن والممالغك.
٤- خطع حةرة غععد الثئغبئ الساطئ طظ افرض الطغئئ 
المئارضئ؛ تاى ق غئصى لعط أي أبر شغعا، وجسطعط سئرة 

لمظ خطفعط طظ صعى الشرب المةرطئ.
(الثقشئ  افطئ  تاضظئ  إلى  المصثس  بغئ  إسادة   -٥

اإلجقطغئ) ضما ضاظئ طظ صئض ججءًا طظ وقغئ الحام.
إن عثه افسمال ق تاتصص بافطظغات، وق بالثساء شصط، 
وإظما سطى افطئ أن تئثل الادتغات الةسام لاتصصعا. 
طظ  المثطخغظ  تعل  افطئ  تطاش  أن  ذلك  ضض  وصئض 
أبظائعا؛ طمظ غتمطعن اإلجقم الخاشغ الظصغ، وتظئث طا 
جعاعط طظ صعى صعطغئ ووذظغئ وتاى إجقطغئ طجورة 

ق تسرف طظ اإلجقم إق اجمه شصط.
وعغ:  المعضعع  عثا  شغ  افخغرة  الجاوغئ  إلى  وظخض 
بغئ المصثس حرارة الاشغغر وعغ سصر دار اإلجقم شغ 

املسةث افصخى وطحروع الاععغث. طا عع واجإ املسطمني؟!
(التطصئ الباظغئ سحرة وافخرية)
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سطى  لغطفع  بالّثغظ  السطط  سقصئ  تعل  الةثل  غسعد 
السطماظغئ  أظخار  شغعا  ُغسافج  طّرة  ضض  شغ  السطح 
أو  الثالص  وجعد  تآضث  طسطمغظ،  لسطماء  باخرغتات 
غضعن  أن  غمضظ  السطط  أن  إلى  إحارة  طةرد  تحغر 
طظه.  الصرب  أو  به  اإلغمان  أو  اهللا،  لمسرشئ  ذرغصا 
السطط  بغظ  سقصئ  وجعد  سظ  التثغث  أخئح  لصث  بض 
تعظج،  شغ  السطماظغغظ  لشغر  طبغرا  أطرا  والثغظ 
وضأظعط أوخغاء سطى سطماظغئ الشرب، ق بض عط أحث 

دشاسا سظعا وترخا سطغعا!
بعا  أدلئ  تخرغتات  السام  عثا  طططع  أبارت  شطصث 
الثغظ  بغظ  السقصئ  تعل  تعظسغئ  شداء  طعظثجئ 
الاخرغتات  وجاءت  الئقد.  شغ  واجسا  جثق  والسطط 
راظغئ  المعظثجئ  اجاداف  تطفجغعظغ  برظاطب  خقل 
اهللا،  طظ  دوطا  غصّربظا  "السطط  شغه:  صالئ  الاعضابري، 
غضاحفعا  الصرآن  شغ  طثضعرة  ضبغرة  أحغاء  وعظاك 
تئعرظغ  الاغ  افحغاء  "طظ  وأضاشئ:  اآلن".  السطماء 
بالسطعم، خاخئ سظث صراءتغ لطصرآن، عغ اآلغات الاغ 
تاتثث سظ الضعن وترضئ الحمج والصمر. ضض عثا 

غةسطك أصرب إلى اهللا".
بافاسض  الاعظسغئ  المعظثجئ  تخرغتات  صعبطئ  وصث 
واجع سئر طعاصع الاعاخض، وأدت إلى اظصسام تاد بغظ 
شرغص رأى أظه غاسغظ سطى السطماء تةظإ التثغث شغ 
الثغظ باسائارعا طسألئ حثخغئ، وآخرون داشسعا سظ 

تص الاعضابري شغ الاسئغر سظ رأغعا.
ولط غصش افطر سظث عثا التث، بض لصث ترخئ افبعاق 
السطماظغئ سطى إبارة سثغث المعاضغع الماسطصئ بةثلغئ 
جغاق  ضمظ  والثغظ،  السطط  بغظ  الصائمئ  السقصئ 
جغاجغ غساعثف اإلجقم شغ أخعله وشروسه، تجاطظا 
تغث  التضط،  طظ  المساثلغظ  اإلجقطغغظ  إزاتئ  طع 
اقجاسصاء  خقة  وشغ  الصئر  سثاب  شغ  الاحضغك  تط 
وشغ غغرعما طظ افتضام ضمظ ظزرة أتادغئ تاسسش 
سطى السطط والثغظ شغ آن واتث، تغث ترشخ تظاول 
طظ  غظططص  دغظغا  تظاوق  طبق  المطر  ظجول  طعضعع 
الظزرة)  عثه  (تسإ  ذلك  فن  اإلجقطغئ،  السصغثة 
الظزرة  ترشدعا  الاغ  الحسعذة  ضروب  طظ  ضرب 

السطمّغئ لفطعر.
أطا إذا أبئئ السطط، تصغصئ ضعظغئ جاءت شغ الضااب أو 
الظفسغئ  تصغصئ  غضحش  طا  جرسان  ذلك  شإن  السظئ، 
غقة  غسغحه  الثي  الخارخ  الاظاصخ  وتالئ  المعاجة 

البصاشئ السطماظغئ ودساة الاظعغر الجائش. 
عثا الاظاصخ، طاأت أجاجا طظ ظزرغئ المسرشئ لثى 
والتغاة  واإلظسان  لطضعن  الاسسفغئ  وظزرتعا  الشرب، 
تسططئ  إظعا  تغث  التغاة.  سظ  الثغظ  لفخض  ظاغةئ 
سطى المسرشئ طظ أجض اخاطاف الطرغصئ السطمغئ سئر 
صعلئاعا بصعالإ سطماظغئ جاعجة ووضسعا شغ خظثوق 
اجاسمالعا  وسظ  السصض  سظ  غتةئعا  خاص  طسرشغ 

بحضض جطغط لفعط التصغصئ.
شافخض شغ السطط، أن غضعن سالمغا خالتا لضض الئحر، 
وأق غاط اتاضاره طظ جعئ بسغظعا تثدسه لحروذعا 
وأععائعا، شاصغث اإلبثاع باجط الاظعغر والتثابئ. بعثه 
وتراضمئ  السطعم  اظاحرت  لطسطط،  السالمغئ  الظزرة 
ظزرة  أطام  خرظا  الغعم،  ولضظظا  السخعر.  سئر  المسارف 
جثغثة لطسطط، تفرض سطغه حروذا طسئصئ، وترشخ 
واإلظسان  الضعن  وراء  أن  شضرة  إلى  أوخض  إذا  ظاائةه 
والتغاة خالصا خطصعا غساتص السئادة والحضر سطى ظسمه.

ظتظ إذن أطام تالئ طظ اظفخام شغ الحثخغئ، تثسغ 
السطط والمسرشئ باجط السطماظغئ، بط ترشخ ظاائةه إذا 
صطظا  تصغصئ عثا العجعد. بض ق ظشالغ إن  أوخض إلى 

جثلّغئ السقصئ 
بني السطط والّثغظ
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وجض،  سج  اهللا  سطى  سجغج  المصثس  بغئ  أن  والتصغصئ 
المسطمعن  دسغ  ولع  اإلجقطغئ،  افطئ  سطى  سجغجة 
لطةعاد شغه وُشاح المةال بتص وتصغصئ لرأغئ المقغغظ 

غخطفعن سطى التثود غظازرون الةعاد.
الاغ  الاشغغر  حرارة  المصثس  بغئ  اغاخاب  ضان  لصث 
طرة  اإلجقطغ؛  الاارغت  شغ  طرات  بقث  افطئ  وتثت 
وطرة  المشعل،  سعث  شغ  وطرة  الخطغئغغظ،  سعث  شغ 
بالبئ شغ سعث الممالغك. وضان لئغئ المصثس ووصعسه 
تتئ جطعة الغععد الفدض افول شغ اجاظعاض افطئ 
ظتع العتثة إلسادة طةث اإلجقم أوق بط تترغر بغئ 
لطمسةث  غععد  قغاخاب  ضان  لصث  ظسط  المصثس. 
الاترغر،  تجب  لظحعء  افول  افبر  المئارك  افصخى 
الثي غثسع إلى تترر افطئ طظ تضاطعا، وإلى تتررعا 
وطظعا  بقدعا  وتترغر  العابطئ،  العضغسئ  افشضار  طظ 

المسةث افصخى المئارك.
بغئ  طساصئض  وعغ  افخغرة  الجاوغئ  إلى  وظخض 
المصثس شغ ظض الثقشئ الراحثة الباظغئ وصئض ذلك 
ظثّضر بمساصئض عثه افطئ الضرغمئ الاغ وخفعا ربعا 
ونَ  رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ ريْ نتُمْ خَ شصال جئتاظه: ﴿كُ
 ْ نُونَ بِاهللاَِّ﴾، وصال: ﴿أَملَ مِ تُؤْ رِ وَ نِ املُْنكَ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ بِاملَْعْ
ا  هَ لُ يِّبَةٍ أَصْ ةٍ طَ رَ جَ شَ يِّبَةً كَ ةً طَ لِمَ ثَالً كَ بَ اهللاَُّ مَ َ يْفَ رضَ رَ كَ تَ
ا  َ هبِّ نِ رَ نيٍ بِإِذْ لَّ حِ ا كُ هَ لَ يتِ أُكُ ءِ * تُؤْ امَ ا يفِ السَّ هَ عُ رْ فَ ابِتٌ وَ ثَ
﴾. ووخفعا  ونَ رُ كَّ تَذَ مْ يَ هُ لَّ ثَالَ لِلنَّاسِ لَعَ َمْ بُ اهللاَُّ األْ ِ يَرضْ وَ
ُأطَِّاغ  «ِطْبُض  شصال:  والسقم  الخقة  سطغه  رجعلعا 
أتمث  رواه  آِخُرُه»  َأْو  َخْغٌر  َأوَُّلُه  َغْثِري  َق  اْلَشْغِث  َضَمَبِض 
شغ طسظثه وصال: «َق َتَجاُل َذاِئَفٌئ ِطْظ ُأطَِّاغ َظاِعِرغَظ 
ُعْط َطْظ َخَثَلُعْط َتاَّى َغْأِتَغ َأْطُر اهللاَِّ  َسَطى اْلَتصِّ َق َغُدرُّ
َوُعْط َضَثِلَك» رواه طسطط، وشغ رواغئ سظث اإلطام أتمث 
ملسو هيلع هللا ىلص:  وصال  المصِثس»،  بغِئ  وأضَظاِف  المصِثس  «ِبَئغِئ 
يِن َوالنَّْرصِ َوالتَّْمِكنِي ِيف  ْفَعِة، َوالدِّ َناِء َوالرِّ َة ِبالسَّ ْ َهِذِه اْألُمَّ «بَرشِّ
نَْيا لَْم يَكُْن لَُه ِيف اْآلِخَرِة  اْألَْرِض، َفَمْن َعِمَل ِمْنُهْم َعَمَل اْآلِخَرِة لِلدُّ

نَِصيٌب» رواه أتمث.
بغئ  وإن  أبثا،  تمعت  ق  تغئ  أطئ  عغ  افطئ  عثه  إن 
التث  حرارة  تئثأ  وطظه  الظابخ،  صطئعا  عع  المصثس 
سطى اجاظعاض افطئ. وصث بحر الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص بأن بغئ 
الجطان  آخر  شغ  اإلجقم  دار  سصر  جغضعن  المصثس 
تظططص طظه الةغعش لفاح الئقد، وخاخئ روطا بحارة 
الفاح الباظغ، الثي اصارن بفاح الصسطظطغظغئ. صال ملسو هيلع هللا ىلص: 
َسِة َفَقْد َدنَْت  «يَا ابَْن َحَوالََة، إَِذا َرأَيَْت الِْخَالَفَة َقْد نََزلَْت أَْرَض الُْمَقدَّ
اَعُة يَْوَمِئٍذ أَْقَرُب ِمَن النَّاِس  َالِزُل َوالَْبَالِبُل َواْألُُموُر الِْعظَاُم، َوالسَّ الزَّ

ِمْن يَِدي َهِذِه ِمْن َرأِْسَك». ذضره التاضط شغ المساثرك.
تترغر  الخئر  بفارغ  الغعم  تظازر  اإلجقم  أطئ  إن 
المسةث افصخى المئارك، وعثا افطر عع وسث رباظغ؛ 
وذضره  الثقلئ،  صطسغئ  آغئ  شغ  تسالى  التص  ذضره 
﴿عسى  تسالى:  صال  ختغح؛  تثغث  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل 
ينَ  افِرِ نَّمَ لِلْكَ هَ نَا جَ لْ عَ جَ ا وَ نَ دْ مْ عُ دتُّ إِنْ عُ مْ وَ َكُ محَ رْ مْ أَن يَ بُّكُ رَ
إلى  سثظا  الفساد  إلى  سثتط  إذا  والمسظى  رياً﴾،  صِ حَ
سثابضط وصاطضط ضما تخض شغ المرة افولى والباظغئ 
«َال تَُقوُم  ملسو هيلع هللا ىلص:  وصال  المصثس.  بغئ  طظ  خطساط  سظثطا 
اَعُة َحتَّى يَُقاتَِل الُْمْسلُِموَن الَْيُهوَد، َفَيْقُتلُُهُم الُْمْسلُِموَن َحتَّى  السَّ
َجُر:  َجِر، َفَيُقوُل الَْحَجُر أَِو الشَّ يَْخَتِبَئ الَْيُهوِديُّ ِمْن َوَراِء الَْحَجِر َوالشَّ
يَا ُمْسلُِم يَا َعْبَد اللِه َهَذا يَُهوِديٌّ َخلِْفي، َفَتَعاَل َفاْقُتلُْه، إِالَّ الَْغْرَقَد، 

َفإِنَُّه ِمْن َشَجِر الَْيُهوِد» رواه طسطط
عآقء  بجوال  غسةض  أن  وتسالى  جئتاظه  شظسأله 
الروغئدات طظ ذرغص أجعد افطئ، لاسغر عثه افجعد 
لاعتغث بقد اإلجقم، واقظطقق ظتع بغئ المصثس، 
وآخر  طةغإ،  جمغع  صرغإ  إظه  غععد،  طظ  لاطعغره 

 دسعاظا أن التمث هللا رب السالمغظ

الحكم بالسجن ع شاب من حزب التحرير 
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