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املتاعغات

٣
الضطمئ اقشاااتغئ: 

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

٩ الضطمئ الباظغئ:
    لماذا تأزطئ الثغمصراذغئ شغ سصر دارعا؟

١٣ الضطمئ البالبئ:
    ﴿َشَمِظ اتََّئَع ُعَثاَي َشق َغِدضُّ َوق َغْحَصى﴾

١٧ الضطمئ الرابسئ:
    جرأة الشرب سطى طصثجات المسطمغظ

٢١ الضطمئ الثاطسئ:
   دور المرأة المسطمئ شغ الاشغغر

٢٥ الضطمئ السادجئ:
    الثقشئ الراحثة الاغ ظرغث عغ خقشئ سطى طظعاج الظئعة ق ورابئ شغعا

٢٩ الضطمئ السابسئ:
    المسالةات السمطغئ لفزطات وافوبؤئ شغ دولئ الثقشئ

٣٣ الضطمئ الباطظئ:
    حئاب افطئ، وطا غراد بعط، ودورعط المظحعد

٣٩ الضطمئ الااجسئ:
    افزطات اقصاخادغئ وشدغتئ الرأجمالغئ

٤١ الضطمئ الساحرة:
    لماذا تجب الاترغر؟

٤٥
الضطمئ الثااطغئ:

    اخااام تمطئ "شغ الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ... 
    أصغمععا أغعا المسطمعن"
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التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا وسطى آله وختئه وطظ واقه وبسث...
إلى افطئ اإلجقطغئ بساطئ، وإلى تمطئ الثسعة إلسادة الثقشئ الراحثة بثاخئ، حئابًا 

وحابات...
السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته، 

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

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

بفسطاه الحظغسئ طظ أن تععي به افطئ شغ طضان جتغص!

الضطمئ اقشاااتغئ:

كلمة أمير حزب التحرير العالم الجليل 
عطاء بن خليل أبو الرشتة

بمناسبة الذكر المئوية لهدم دولة 
الخالفة سنة ١٣٤٢هـ - ١٩٢٤م
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وطجصععا  الئقد،  شةجأوا  المسطمغظ،  بقد  شغ  المساسمرغظ  الضفار  ظفعذ  تضَّ  ذلك  بسث 
إلى ِطَجٍق وخطئ ظتع خمج وخمسغظ ِطجصًئ، وذلك ضظاغةئ لجلجال الصداء سطى الثقشئ، 
بط أضاشعا إلى عثا الجلجال زلجاقً آخر، شأسطعا الغععد دولًئ شغ افرض المئارضئ، طسرى 
أطظعا  تماغئ  افجئاب  تطك  وأول  الئصاء.  بأجئاب  وزودوعا  وطسراِجه،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل 
بعاجطئ التضام السمقء المتغطغظ بعا، لغج عثا شتسإ بض ضان عآقء التضام غظعجطعن 
أطام غععد شغ ضض ترب تظحإ تاى َأْسَطْعا دولئ غععد تةمًا شعق تةمعا وخعرًة غغر 
خعرتعا. وَلط غضافعا بثلك، بض بثلعا العجع شغ أن غتاربعا اهللا ورجعله لغظصطعا الصدغئ 
طظ إزالئ ضغان غععد طظ شطسطغظ طظ جثوره إلى الافاوض طع ضغان غععد لسطه غظستإ 
طظ حغء طما اتاطه شغ ١٩٦٧طـ بط اظثفدعا درجات بسث ذلك شعرولعا ظتع الاطئغع 
طع ضغان غععد تاى دون أن غظستإ طظ حغء!! وبسدعط ارتضإ جرغمئ الاطئغع طظ 
وراء جاار، وبسدعط ارتضئعا سطظًا شغ الطغض والظعار! وبسث أن صاد تضام طخر طسغرة الثل 
والععان عثه تئساعا المظزمئ وتضام ضض طظ افردن بط اإلطارات والئترغظ والسعدان 
والمشرب، وغصش التضام السسعدغعن سطى صارسئ الطرغص غطعتعن لاطك الثول بأظعط طظ 
خطفعط غسغرون وق غاثطفعن سظ رضئعط... وعضثا شضطعط غسارع شغ الةرغمئ دون أن 
ِذيَن  ُب الَّ شار الثي غطفعط طظ جمئ رؤوجعط إلى أخمص أصثاطعط ﴿َسُيِص غسئأوا بالخَّ

اُنوا َيْمُكُروَن﴾. َ ِ َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَما  َّ ْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد 
َ
أ

أو  اجاسطمعا  ضثلك  بض  التضام  عآقء  ذسظعا  طظ  عغ  وتثعا  شطسطغظ  لغسئ  بط 
جطَّمعا بصاسًا أخرى ذاعرة طظ أرض اإلجقم، شضحمغر ضمعا المحرضعن العظثوس إلى 
دولاعط... وروجغا ضمئ الصرم... وجظعب السعدان شخض سظ حماله... وتغمعر الحرصغئ 
ذعال  لسظعات  المسطمغظ  صطسئ  صئرص  طا  أدراك  وطا  وصئرص  إظثوظغسغا...  طظ  ظجسئ 
غاتضط الغعم شغ طسزمعا الغعظان... والمسطمعن الروعغظةا غثبتعن شغ طغاظمار "بعرطا" 
وإذا لةأوا إلى بظشقدش ضغص الظزام سطغعط الثظاق، وتحرعط شغ ججغرة "باجان تحار" 
الحرصغئ  ترضساان  بط  الئحر!  لسضظى  تخطح  ق  لطفغداظات  طسرضئ  خطرة  ججغرة  وعغ 
العتعش  سظعا  تظأى  بض  وتحغئ  طساططئ  وتساططعا  بعا  تئطح  الخغظ  أخئتئ  الاغ 
شةسطاعا جةظًا لفترار طظ الرجال ولطترائر طظ الظساء، شسزمئ المةازر سطظا ق جرا أطام 
جمع وبخر الثول الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، وعغ خاطائ خمئ الصئعر شإذا ظطصئ 
ْم  ِ ِ ْفَوا

َ
ِلَمًة َتْخُرُج ِمْن أ َ ْت  َ ُ صالئ سظ بطح الخغظ بالمسطمغظ إظعا طسألئ داخطغئ! ﴿َك

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

تساطغسعن" وتصًا شمظ غعظ غسعض الععان سطغه!!
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أغعا المسطمعن: 
ضظاط  شضغش  جاظإ،  ضض  طظ  افطط  سطغضط  تثاسئ  تغث  الثقشئ  زوال  بسث  تالضط  عثا 

وأظاط تسازطعن بالثـقشئ؟
المةاعثغظ...  وإطاِم  الظئغغظ  خاتِط  ملسو هيلع هللا ىلص،  طتمث  أتئاَع  لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر  ضظاط 
الثغظ  خقح  الظاخر  أتفاد  أظاط  الفاتتعن...  والصادة  الراحثون  الثطفاء  أجثادضط 
رجإ  السزغط  الحعر  عثا  طبض  شغ  دظسعط  طظ  المصثس  بغئ  وطترر  الخطغئغغظ  صاعر 
الثي  الحاب  افطغر  الفاتح  طتمث  أتفاُد  الااار...  صاعَريِ  وبغئرس  صطج  أتفاد  ٥٨٣عـ... 
َلط غةاوز البالبئ والسحرغظ سظثطا شاح الصسطظطغظغئ شغ ٨٥٧عـ-١٤٥٣م، شحرشه اهللا 
اْألَِمرُي  «َفلَِنْعَم  الثبسمغ  ِبحر  سظ  أتمث  أخرجه  الثي  التثغث  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  بمثح 
أَِمريَُها َولَِنْعَم اْلَجْيُش َذِلَك اْلَجْيُش»... أتفاُد الثطغفئ جطغمان الصاظعظغ الثي اجاشابئ به 
شرظسا شغ الصرن السادس سحر المغقدي ١٥٢٥م لفك أجر ططضعا، لضظعا الغعم ظسغئ 
ملسو هيلع هللا ىلص  اإلجقم  ورجعل  اإلجقم  سطى  شاطاولئ  المسطمغظ،  بثطغفئ  اجاشاباعا  تظاجئ  أو 
دوظما رصغإ أو تسغإ فن درع اإلجقم صث زال... أتفاُد الثطغفئ جطغط البالث، الثي شغ 
سعثه دشسئ العقغات الماتثة افطرغضغئ ضرغئًئ جظعغًئ لطسماح لطسفظ افطرغضغئ أن 
السبماظغئ  الئترغئ  تسرض  دون  الماعجط  الئتر  إلى  افذطسغ  المتغط  طظ  بأطان  تمر 
شغ وقغئ الةجائر لطسفظ افطرغضغئ، وفول طرة تةئر أطرغضا أن تعصع طساعثًة بشغر لشاعا 
تاتضط  اآلن  وأطرغضا  ١٢١٠عـ-١٧٩٥م،  جظئ  السبماظغئ)  (الثولئ  أخرى  دولئ  بطشئ  بض 
شغ تضام المسطمغظ صائطئ ادشع شظتظ الثغظ ظتمغك... أتفاُد الثطغفئ سئث التمغث الثي 
َلط تشره المقغغظ الثعئغئ الاغ سرضعا الغععد لثجغظئ الثولئ لطسماح لعط باقجاغطان 
أن  طظ  سطغ  فععن  بثظغ  شغ  المئدع  سمض  (إن  المحععرة  صعلاه  وصال  شطسطغظ  شغ 
أرى شطسطغظ صث بارت طظ دولئ الثـقشئ)، بط أضاف (...شطغتافر الغععد بمقغغظعط... 
وإذا طجصئ دولئ الثـقشئ غعطًا شإظعط غساطغسعن آظثاك أن غأخثوا شطسطغظ بق بمظ) 
وعثا طا تثث!... أتفاُد الثغظ اخارسعا السـاسـئ شأعـثوا واتثًة طظعا إلى حارلمان أسزِط 
ططعك أوروبا تغظعا شزـظـاعا تاحغاه، سطغئ الصعم سظثه، ظظععا طفى بالسفارغئ والةظ! 

عضثا ضظا شغ أشضارظا المظغرة المساظغرة وعضثا ضاظعا شغ أشضارعط الثاوغئ السصغمئ!
سظثطا  أخئتاط  وعضثا  الثقشئ،  تزطضط  ضاظئ  سظثطا  المسطمعن  أغعا  ضظاط  عضثا 

اظضحفئ سظ جئاعضط الثقشئ، شاسائروا غا أولغ افبخار...
وشغ الثاام شإظغ أتعجه إلغضط غا أعض الصعة والمظسئ... غا أتفاَد خالث وخقح الثغظ 

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

وجقطه سطغه، سطى أعمغئ ذلك وسزماه، وضض ذلك لسزط الثقشئ وأعمغِاعا...
غا أعض الصعة والمظسئ... غا أعض الظخرة... غا جغعش المسطمغظ

طساذ  بظ  وجسُث  ُتَدْغر،  ْبُظ  َوُأَجْغُث  ُزَراَرَة،  ْبُظ  وَأْجَسُث  ُسَمْغٍر،  ْبُظ  ُطْخَسُإ  طظضط  ألغج 
الثغظ ظخروا اهللا جئتاظه ورجعله  شفازوا شغ الثظغا واآلخرة؟ تاى إن سرش الرتمظ 
صث اعاج لمعت جسث بظ طساذ لظخرته دغظ اهللا، أخرج الئثاري َسْظ َجاِبٍر َرِضَغ اهللاَُّ َسْظُه، 
رحغث  رجض  طظضط  أشطغج  الَعْرُش لَِموت سعد بن معاذ»...  «اْهَتزَّ  َغُصعُل:    الظَِّئغَّ  َجِمْسُئ 
شاضئَر  تضئِّروا  أن  طظضط  تظازر  تظازرضط،  افطئ  إن  دسعته؟  وأعض  ورجعله  اهللا  غظخر 
طسضط، وتثفَص الراغئ بأغثغضط شغعططعا لضط، وبعثا وتثه تظعُخ افطُئ، وتصغط الثقشئ 
 
ُ
الراحثة الاغ تطئُص اإلجقم شغ الثاخض وتتمُطه لطسالط بالثسعِة والةعاد، شغظخُرعا اهللا

اُد﴾. َ ْش
َ
ْوَم َيُقوُم اْأل َ ْنَيا َو َياِة الدُّ َ ْ ِ ا ِذيَن آَمُنوا 

ا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَّ جئتاظه: ﴿ِإنَّ
غا جظث اهللا: 

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

إلى خغال، أطا إصاطئ الثقشئ شعغ تصغصئ ق بث واصسئ بإذن اهللا، تآضثعا تصائص أربع:
ْرِض 

َ
ِ اْأل ْم  ُ

َّ ْسَتْخِلَف َ اِت َل َ ِ ا ِذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ُ الَّ َّ شأوقً: وسث طظ اهللا: ﴿َوَعَد 
ْم﴾. ِ ِذيَن ِمْن َقْبِل َكَما اْسَتْخَلَف الَّ

المطك  عثا  بسث  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  بسعدة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  طظ  بحرى  وباظغًا: 
الةئري غصعل ملسو هيلع هللا ىلص: «...ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َجْربِيًَّة َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن ثُمَّ َيْرَفُعَها ِإَذا َشاَء أَْن 

ِة» ُبطَّ َجَضَئ ملسو هيلع هللا ىلص. أخرجه أتمث سظ تثغفئ. َيْرَفَعَها ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

ُمُروَن 
ْ
َتأ اِس  ِللنَّ ْخِرَجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ  َ ْ َخ ﴿ُكْنُتْم  لطظاس:  أخرجئ  أطئ  خغُر  شاسطئ  تغئ  أطئ  وبالبًا: 

﴾ شعغ وإن عثأت سظ إصاطئ الثقشئ غعطًا، شما عغ  ِ َّ ُْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبا
ْ
ْوَن َعِن امل َ ْ َْعُروِف َوَت

ْ
ِبامل

إق عثأُة الرئئال صئض َظفاره...
ورابسًا: تجٌب بإذن اهللا طثطص له جئتاظه، خادٌق طع رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، غشث السغر، واخًق 
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ِتي  لغطه بظعاره لاتصغص العسث والئحرى، وضأظه طخثاُق صعله ملسو هيلع هللا ىلص: «َال تََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّ
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم َحتَّى َيأيِْتَ أَْمُر اللَِّه َوُهْم كََذِلَك» أخرجه طسطط سظ  ظَاِهِريَن َعَىل اْلَحقِّ َال يَُرضُّ

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

سطى طظعاج الظئعة...
أغعا اإلخعة: 

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

طسائحٍر شرجًا بعصعع الظازلئ.
ْسرًا﴾ وعضثا ظئأظا الخادق  ُ ْسرًا  ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر  ُ عضثا ظئأظا السطغط الثئغر ﴿َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر 
سئغثة:  فبغ  سمر  ضااب  وعضثا  ْيِن»،  ُيْرسَ ُعْرسٌ  َيْغِلَب  «َوَلْن  رزغظ:  تثغث  شغ  المخثوق 
ٌة ِإقَّ َجَسَض اهللاَُّ َبْسَثَعا َطْثَرجًا، َوَلْظ َغْشِطَإ ُسْسٌر ُغْسَرْغِظ)، شالفرج صادم  (َشِإظَُّه َلْط َتُضْظ ِحثَّ
سطى  شاصدغ  الخادصغظ،  المآطظغظ  بسعاسث  صائمئ  والثقشئ  السالمغظ،  رب  اهللا  بإذن 
ضغان غععد وتسعد شطسطغظ إلى دار اإلجقم، وروطا تفاح بسث أن شاتئ أخاعا، وتخثع 
وقًا﴾،  ُ اَن َز َ ق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل  قُّ وز َ ْ التظاجر الطاعرة بصعل الصعي السجغج: ﴿َوُقْل َجاَء ا
وتمف الثظغا خغتات الاضئغر، وتحرق افرض بظعر اإلجقم، «لََيْبُلَغنَّ َهَذا اْألَْمُر َما بَلََغ اللَّْيُل 
يَن ِبِعزِّ َعِزيٍز أَْو ِبُذلِّ َذلِيٍل ِعّزاً ُيِعزُّ  َوالنََّهاُر َوَال َيْرتُُك اللَُّه بَْيَت َمَدٍر َوَال َوَبٍر ِإالَّ أَْدَخلَُه اللَُّه َهَذا الدِّ

اللَُّه ِبِه اْإلِْسَالَم َوُذّالً يُِذلُّ اللَُّه ِبِه الْكُْفَر». أخرجه أتمث سظ تمغط الثاري.

إظظا ظثرك أن أسثاء اإلجقم جغسّثون تتصغص ذلك ُطتاقً، وغرددون طصعلئ أحغاسعط 
ْم﴾، ولضظ ضما ضاظئ تطك المصعلئ وباقً سطى صائطغعا،  ُ ُ ُؤَالِء ِدي َ طظ صئض طساعجئغظ، ﴿َغرَّ 
وأسج اهللا دغظه وظخر أعطه، شضثلك الغعم عغ سطغعط وبال، شاهللا السجغج التضغط طع سئاده 
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الماعضطغظ سطغه، المثطخغظ له جئتاظه، الخادصغظ طع رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، الثغظ غسمطعن بةث 
 ُ َّ ْمِرِه َقْد َجَعَل 

َ
َ َباِلُغ أ َّ واجاعاد، دون أن غفارق صطعَبعط وجعارَتعط صعُله تسالى: ﴿ِإنَّ 

ْمِرِه 
َ
َ أ ُ َغاِلٌب َع َّ ٍء َقْدرًا﴾، عآقء طع ضض غعم غمر غصاربعن طظ عثا "الصْثر" ﴿َو ْ َ ّلِ 

ُ ِل
ْعَلُموَن﴾ • َ اِس َال  َ النَّ

َ
ْك
َ
َوَلِكنَّ أ

والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته.
السئئ، ٢٩ رجإ ١٤٤٢عـ                       أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

المعاشص ١٣ آذار/طارس ٢٠٢١م              أطغر تجب الاترغر
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السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته
طحاعثغظا وضغعشظا؛ إخعاظظا الضرام!

اإلظةطغج  أغثي  سطى  السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  عثم  غعم  سطى  جظئ  المائئ  تمام  طرت 
وسمقئعط المتطغغظ. وطرت خمج وجئسعن جظئ سطى اتاقل ضغان غععد لئغئ المصثس 
المئارك. وطر طظ الجطان أضبر طظ بقبغظ جظئ سطى اظاعاء الترب الئاردة. وغمضظظا الصعل 
بسث ذلك إن السخر افطرغضغ أغدا آذن بجوال طظ بسث زوال سخر أوروبا الخظاسغ، فظه 

لط غئص بغظ أغثي الضفار الشربغغظ طا غصثطعظه لقظساظغئ جعى دغمصراذغئ سفظئ.
ضاظعا غزظعن أظعط بثغمصراذغاعط جغئصعن اإلظساظغئ شغ جئات جظغظ طثغثة، وضاظعا 
غتطمعن باأجغج تدارات دغمصراذغئ شعق تراب بقد اإلجقم. وشغ العاصع شعط غسطمعن 
غصغظا أن أتقطعط عثه غغر صابطئ فن تاتصص، لضظ لط غئص شغ أغثغعط تغطئ. وطا بصغ 
أششاظساان  باتاقل  شصاطعا  السفظئ.  الثغمصراذغئ  عع  واتث،  حغء  جعى  الغث  شغ  لعط 
والسراق وجعرغا تاططغظ وسعد الثغمصراذغئ، وصثطعا لفظزمئ السمغطئ لعط شغ تعظج 
وطخر ولغئغا، وسعد الثغمصراذغئ طادة لطئصاء. وفجض ذلك صاطعا باحةغع جئعئ اإلظصاذ 
اإلجقطغئ شغ الةجائر، وتجب الرشاه شغ ترضغا، واإلخعان المسطمغظ شغ طخر، وتماس 
شغ شطسطغظ سطى خعض اقظاثابات الثغمصراذغئ، لضظعط لما لط غةثوا ذلك طظاجئا لعط 
شغ طخر صاطعا باقظصقب سطى طرجغ الفائج باقظاثابات ودسط السغسغ اقظصقبغ ضثه.

المحاعثون الضرام! 
طائئ  دام  ضعظغ  تساب  والمسطمغظ،  اإلجقم  طع  والشرب  أطرغضا  تساب  غضعن  عضثا 
جظئ، وطا بصغ بغظ أغثي الضفار طظ جقح غساثثطعظه شغ عثه المتاجئئ جعى جقح 

الضطمئ الباظغئ:

لماذا تأزمت الديمقراطية 
 عقر دارها؟

افجااذ طتمعد ضار

لتجب الاترغر  رئغج المضاإ اإلسقطغ
شغ وقغئ ترضغا
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بصاشغ عع جقح الثغمصراذغئ الئالغئ. لضظ طظ المآلط أن غعجث بغظظا تضام خعظئ سمقء 
عط طظ غساثثطعط الشرب ضسقح ضث المسطمغظ. عآقء الثغظ رأوا شغ اتاقل أطرغضا 
الةمععرغئ  رئغج  الفرغص  عثا  طظ  وضان  المظطصئ،  إلى  لطثغمصراذغئ  اجاصثاطا  لطسراق 
الارضغئ أردوغان الثي سمض بإخقص جظغظ ذعغطئ شغ رئاجئ طةمعسئ طحروع الحرق 
السربغ  الربغع  ططتظئ  تتئ  جععدعط  ذعئئ  شصث  تزعط  جعء  وطظ  الضئغر.  افوجط 

أدراج الرغاح.
وسطى حاضطئ أولؤك التضام غعجث سطماء تثابغعن وأضادغمغعن غصعلعن إظه ق غعجث شغ 
سطى  الطعباوغئ  أن  طع  (خغالغئ)،  ذعباوغئ  شضرة  الثقشئ  وإن  به،  خاص  ظزام  اإلجقم 
تصغصاعا تامبض شغ الثغمصراذغئ، الاغ عغ ظزام طاثغض ق غاخعر تطئغصه. لماذا؟ فظه 
ق غمضظ لحسإ طا أن غمارس التضط واإلدارة، وق تامبض إرادة افغطئغئ الحسئغئ شغ أي 
بعاجطئ  تثار  أظعا  إطا  لطثغمصراذغئ  المظاتطئ  الئطثان  وأضبر  افظزمئ.  عثه  طظ  واتثة 
الاغ  "الئطثان  بأن  الصعل  شإن  ولثلك  تجبغئ.  تتالفات  طظ  تاضعن  بتضعطات  أو  أصطغئ 

تطئص الثغمصراذغئ، تسضج برلماظاتعا وجعئ ظزر افغطئغئ" إظما عع ضثب وطثادسئ.
وأبرز أطبطئ سطى ذلك ظراعا حاخخئ شغ الثول الشربغئ، شإظه طعما غضظ رئغج الثولئ 
قظاثابعما  المتثد  شإن  اظاثابات،  سطى  بظاء  غأتغان  طبق  أطرغضا  شغ  الحغعخ  طةطج  أو 
جمغع  شإن  وعضثا  الرأجمالغئ.  المال  حرضات  إرادة  وإظما  الحسئغئ،  اإلرادة  عغ  لغسئ 
رؤجاء أطرغضا وأسداء طةالج حغعخعا المظاثئغظ عط تاى الغعم طمبطعن إلرادة أختاب 
دساغاتعط  تاى  حغء  ضض  اظاثابعط  شغ  غمعلعن  الثغظ  وعط  والسقح،  الظفط  حرضات 

اقظاثابغئ.
والثغمصراذغئ الاغ صاطئ أطرغضا باجابمارعا لاسافغث طظعا أزطظئ ذعغطئ، آخثة بالدمعر 
شاقظعغار غعطا بسث غعم، ولثلك شصث تط الاثرع بثرائع تصعصغئ طظ أجض الامعغه سطى 
واآلن  شغ اإلدارة،  اجامراره  لتماغئ  السابص تراطإ  طظ الرئغج  خثرت  الثراشات الاغ 
غصعم باغثن بالسمض سطى تظزغش افظصاض الاغ ترضعا تراطإ. لضظه طع صغاطه بثلك شعع 
غرغث طظ جعئ أخرى افخث باقظاصام، وعضثا جائصى أطرغضا طظحشطئ شغ دائرة طحاضطعا 

وتثئطاتعا الثاخطغئ.
لصث وخطئ أطرغضا إلى تالئ لط تسث تساطغع شغعا اجاثثام طصعلاعا المثادسئ السترغئ 
"جؤظاضط بالثغمصراذغئ" شغ المتاشزئ سطى اجاسمارعا لطئقد افخرى، ذلك أن الحسعب 
شعق  الثغمصراذغئ  إغةاد  سطى  أطرغضا  شطاسمض  غصعلعن:  خاروا  الئقد  جائر  شغ  والظاس 

أراضغعا أوق، ولغطئص الشرب الثغمصراذغئ شعق أراضغه وبغظ حسعبه أوق.
شغ  ضثبئ  أضئر  جعى  لغسئ  الثغمصراذغئ  فن  تطئغصعا،  وق  إغةادعا  غساطغسعا  لظ 

المائئ جظئ افخغرة طظ ضثب الحرضات والثول اقجاسمارغئ لغثثسعا بعا الحسعب.
لصث رأغاط ردة شسض أطرغضا سطى طزاعرات الثاطج والسحرغظ طظ آذار/طارس ٢٠٢٠طـ 
تراطإ  عثد  لصث  الحرذئ،  طظ  طعظش  غث  سطى  طغظغسعتا  شغ  شطعغث  جعرج  صاض  بسث 

AR.indd   10AR.indd   10 28. Mai. 2021   23:44:3828. Mai. 2021   23:44:38



١١

ضطمات المآتمر السالمغ الثااطغ فسمال تمطئ الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ  ١٤٤٢عـ-٢٠٢١م

اجاغاز  بمتاولئ  المتاةعن  صام  تال  شغ  البصغطئ  بافجطتئ  المثجةئ  الصعة  باجاثثام 
جثران الئغئ افبغخ، لضظ تراطإ ظفسه سظثطا أتج بفصثاظه اقظاثابات، لط غصط بمظع 
أظخاره طظ اصاتام طئظى الضعظةرس! عض غمضظضط تخعر ذلك؟ الحسإ شغ أطرغضا الاغ 
شغ  اإلدارة  طئاظغ  شغصاتط  حرسغئ،  غغر  اقظاثابات  غرى  السالط،  شغ  الثغمصراذغئ  تظحر 

الثولئ، وغامرغ تطط أطرغضا بالاراب.
ولع ضاظئ الثغمصراذغئ حغؤا تصغصغا، لمثت أطرغضا غثا إلى حسئعا أوق، لضظعا لط تفسض، 

وإظما تعلئ السقح إلى خثره.
الثغمصراذغئ لغسئ جعى ظزام صئغح باسث سطى اقحمؤجاز، سفظ باٍل، شغ تصغصئ افطر، 
شالترغات الثغمصراذغئ آخثة باإلظساظغئ جمساء ظتع العقك. غرغث الظاس شغعا تغازة ضض 
أن  طع  التغاة،  أجاس  المال  إن  وغصعلعن:  ضغص،  شغ  خاروا  غساطغسعا  لط  شإن  حغء، 
المال شغ جمغع افظزمئ الثغمصراذغئ طةاِمع شغ أغثي تفظئ طظ الظاس شغ المةامع، 
بإسطاء  وتصعم  افطر،  واصع  شغ  لخالتعا  الحسئغئ  اإلرادة  برعظ  تصعم  افصطغئ  وعثه 

افظزمئ طتثداتعا.
طظ  أصض  سطى  الئحر  طظ  ططغارات  بقبئ  طظ  أضبر  أي  السالط،  جضان  ظخش  غسغح   -

دوقرغظ شغ الغعم.
- وغسغح ططغار وظخش المطغار طظ الظاس سطى أصض طظ دوقر شغ الغعم.

- وعضثا غتعز سحرة بالمائئ شصط طظ جضان السالط جئسغظ بالمائئ طظ طةمض الثخض 
السالمغ، بشغر وجه تص.

- وغئطس سثد الثغظ غسغحعن سظث خط الفصر المثصع ١,١ ططغار إظسان.
- وغفصث أضبر طظ ١٠ طقغغظ ذفض تغاتعط ضض سام جعسا.

ولرؤغئ طئطس الفساد شغ الثول الشربغئ الاغ تطئص الثغمصراذغئ، أرغث طحارضاضط بسخ 
الئغاظات اإلتخائغئ اإلضاشغئ أغدا: 

- غظاتر حثص شغ أطرغضا ضض ١١ دصغصئ، وشغ تجغران الماضغ أشغث بأن ٤٠٪ طظ 
الئالشغظ شغ العقغات الماتثة غساظعن طظ اضطراب سصطغ أو تساذغ المثثرات.

- وغصاض شغ أطرغضا أغدا حثص ضض ٢٣ دصغصئ، وتشاخإ اطرأة ضض دصغصاغظ، وغاسرض 
حثص ضض ٤٩ باظغئ لطعةعم.

المحاعثون افسجاء: 
خطؤعا،  أو  الفضرغئ  صاسثته  بختئ  اقرتئاط  تمام  طرتئط  ظزام  أي  خطأ  أو  ختئ  إن 
والغعم غاط تجغغظ الثغمصراذغئ الاارغثغئ الاغ جربئ شغ أطرغضا وأوروبا وتصثغمعا بغظ 
أغثي المسطمغظ، ولع ظزرظا أدظى ظزرة إلى الاةربئ اإلظساظغئ لطثغمصراذغئ، لما رأغظا 
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حغؤا جعى السفظ والفساد. وإذا ظزرظا شغ الةعئ افخرى إلى الاةربئ السغاجغئ اإلجقطغئ 
المسطمغظ  تضام  الثعظئ  لضظ  واقظاحار.  اقجاظارة  لعجثظا  صرظا،   ١٣ اجامرت  الاغ 
لفجش، أشضارعط ططغؤئ بالسصث، وأطا سطماؤعط شغممعا وجعععط صئض الشرب، وخار ظحر 
بظا،  خاص  لمحروع  وجعد  ق  وضأظه  الحاغض،  حشطعط  بقدظا  شغ  الشربغئ  الثغمصراذغئ 

وضأن اإلجقم لط غدع طحروسا لطتضط واإلدارة!
وظتظ بسث ضض ذلك ظصعل بمضء أشعاعظا: ظسط! ظتظ ذقب الثقشئ، فظظا ظمطك طحروسظا 
جمغع  تظزغط  الساطئ  الضاططئ  حرغساعا  تصادغ  سصغثة  اإلجقم  إن  ظصعل  فظظا  الثاتغ، 
ْتَمْمُت 

َ
أ َو ِديَنُكْم  َلُكْم  ْكَمْلُت 

َ
أ ﴿اْلَيْوَم  وتسالى:  جئتاظه  اهللا  صال  اجابظاء.  بشغر  التغاة  طظاتغ 

ُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِدينًا﴾. ِ َوَرِض ْعَم ِ َعَلْيُكْم 
ولعثا ظتظ ظصعل أغدا: إن لظا طحروسظا الختغح، طحروع الثقشئ الراحثة. والثقشئ 
الراحثة عغ حضض ظزام التضط الثي غمضظ به تطئغص اإلجقم. وإصاطئ الثقشئ الراحثة 

عع شرض ظاعر تمام الزععر.
وأظعغ ضطماغ بمحارضاضط شصرة صخغرة طظ الثطاب الثي وجعه أطغر تجب الاترغر، 
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ إلى افطئ شغ طآتمر الثقشئ الثي أصغط صئض جئ جظعات شغ 
الراحثة؟"،  الثقشئ  ظمعذج  أم  الثغمصراذغ،  الرئاجغ  "الظمعذج  بسظعان:  إجطظئعل، 

تغث صال أطغرظا الضرغط:
سطغه  وجار  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  بّغظه  طمغج  ظزاٌم  إظعا  طةععلئ...  لغسئ  التصئ  "شالثقشُئ 
جمععرغًئ  وق  ططضغئ،  أو  اطئراذعرغًئ  الثقشُئ  شطغسئ  بسثه،  طظ  الراحثون  الثطفاء 
ظععٍ  أيَّ  وق  اهللا،  دون  طظ  تحّرع  دغمصراذغًئ  أو  دضااتعرغًئ  وق  برلماظغئ،  أو  رئاجغئ 
وغصاتض  بعط  ُغاَّصى  أئمئ،  خطفاُء  وتضاطُّعا  سثٍل،  خقشُئ  ولضظعا  العضسغئ،  افظزمئ  طظ 
وتفغ  افطعاَل،  وتتفُر  افسراَض  وتخعُن  الثطاَء،  تتمغ  خقشٌئ  إظعا  ورائعط...  طظ 
بالثطئ... تأخث الئغسَئ بالرضا واقخاغار ق بالصعر واإلجئار، غعاجُر لعا الظاُس آطظغظ ق 

أن غفروا طظعا طثسعرغظ." •
والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته
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الضطمئ البالبئ:

ى﴾
َ
ق
ْ
ش ال يَ ل وَ ضِ

ال يَ
َ
ايَ ف دَ عَ هُ نِ اتبَ

مَ
َ
﴿ف

الحغت جسغث رضعان
وقغئ افردن

السجة  وجاسض  الماضئرغظ،  الطشاة  وطثل  الةئارغظ  صاخط  السالمغظ،  رب  هللا  التمث 
لطمآطظغظ طا اجامسضعا بحرسه وعثي ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص، وبسث:

أجصط  تغظ  المسطمغظ  سطى  اظاخار  أسزط  المساسمر  الضاشر  تصص  سام  طائئ  صئض   -
الثقشئ، وطا ضان له ذلك لعق خغاظئ شؤئ طارصئ طظ خعظئ السرب والارك.

- وبإجصاط الثقشئ اجُاسمرت بقد المسطمغظ، وتسرضئ الحسعب اإلجقطغئ سطى طثار 
طائئ سام لتروب حرجئ، تروب إبادة جماسغئ وتطعغر سرصغ، وتثطغر لطمثن والصرى، 

وتحرغث فعطعا، وظعإ لبرواتعا، تروب وتحغئ بق صغط وق أخقق.
- ضما تسرضئ فحرس التروب الفضرغئ لسطثعا سظ دغظعا ولطتغطعلئ دون ظعداعا، 

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

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

حغء.
- ولعق رتمئ طظ اهللا، وسصغثة ضاطظئ شغ أسماق المسطمغظ لفظغئ أطئ اإلجقم وأخئتئ 

خئرا بسث سغظ.
لصث اجاسخئ افطئ سطى أسثائعا بسصغثتعا؛ جر تغاتعا وطضمظ تغعغاعا، ولظ تطئث أن 
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تسعد خغر أطئ أخرجئ لطظاس طا اجامسضئ بسصغثتعا وأسادت خقشاعا. وجغضعن ذلك 
إن حاء اهللا صرغئا.

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

وضاشرعط، شغ ظطعا تغاة آطظئ ططمؤظئ.
أغعا المسطمعن: 

لصث صرر الحرع التضغط صاسثة ق تاثطش أق وعغ: طا آطظ الظاس باهللا وتضمعا حرسه إق 
سمعط افطظ، وشاض سطغعط الثغر والرزق طئارضا، وطا شارصعا حرع اهللا وتضمعا أععاءعط 
إق أخثعط اهللا بالسثاب وأذاصعط الثجي وضظك السغح، وجطط سطغعط الطشاة الةئارغظ 

شأذاصععط العغقت وأوردوعط طعارد العقك، وطا غظازرعط سظث اهللا أحث خجغا وظثاطئ.
َلَفَتْحَنا  َقْوا  اتَّ َو آَمُنوا  اْلُقَرى  َل  ْ أَ نَّ 

َ
أ ﴿َوَلْو  الصائطغظ:  أخثق  وعع  وتسالى  جئتاظه  صال   -

طظ  جض  وصال  َيْكِسُبوَن﴾،  اُنوا  َ ِبَما  م  ُ َخْذَنا
َ
َفأ ُبوا  َكذَّ ِكن 

ٰ
َوَل ْرِض 

َ
َواْأل َماِء  السَّ َن  ّمِ اٍت  َ َبَر م  ِ ْ َعَل

ِذْكِري  َعْن  ْعَرَض 
َ
أ َوَمْن    ْشَقى  َ َوال  َيِضلُّ  َفال  َداَي  ُ َبَع  اتَّ َفَمِن  ًدى  ُ  ِ

ّ ِم ُكْم  نَّ َ ِت
ْ
َيأ ا  ﴿َفِإمَّ صائض: 

ُھ  ُكْم ِإنَّ ﴾، وصال جئتاظه: ﴿َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َرَّ َ ْع
َ
ًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أ َشًة َضن َفِإنَّ َلُھ َمِع

ْجَعل  َ َو اٍت  َجنَّ ُكْم  لَّ ْجَعل  َ َو َن  ِن َ َو ْمَواٍل 
َ
ِبأ ْمِدْدُكم  ُ َو   ْدَرارًا  ّمِ َعَلْيُكم  َماَء  السَّ ُيْرِسِل   * ارًا  َغفَّ اَن  َ

ُلوا  َ
َ
َأل ْم  ِ ِ

ّ رَّ ن  ّمِ م  ِ ْ ِإَل نِزَل 
ُ
أ َوَما  نِجيَل  َواْإلِ ْوَراَة  التَّ َقاُموا 

َ
أ ْم  ُ َّ

َ
أ ﴿َوَلْو  جئتاظه:  وصال  ارًا﴾.  َ ْ

َ
أ ُكْم  لَّ

م﴾. وصال التئغإ ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا تََباَيْعُتْم ِباْلِعيَنِة َوأََخْذتُْم أَْذنَاَب الَْبَقِر  ِ ْرُجِل
َ
ْم َوِمن َتْحِت أ ِ ِمن َفْوِق

ْرعِ َوتََركُْتْم اْلِجَهاَد َسلََّط اللَُّه َعلَْيكُْم ُذالٍّ َال يَْنِزُعُه َحتَّى تَْرِجُعوا ِإَىل ِديِنكُْم». َوَرِضيُتْم ِبالزَّ

أغعا المسطمعن: 
صدغئ  عغ  والتغاة  واإلظسان  الضعن  خالص  هللا  الظاس  تسّئث  الاغ  الثقشئ  سعدة  إن 
وتثه،  هللا  التاضمغئ  تةسث  الاغ  وتثعا  شعغ  اإلجقطغئ،  السصغثة  خطإ  شغ  سصائثغئ 
وتجغض تاضمغئ الئحر، وتسطغ أتضام الحرع خفئ اإللجام، شاخئح صعاظغظ ططجطئ، وعغ 
َر  َ َ ُموَك ِفيَما  َّ ُيَحّكِ َك َال ُيْؤِمُنوَن َح ِ

الاغ تةسض السغادة هللا وتثه، صال تسالى: ﴿َفَال َوَرّ
ْم  لَّ ﴿َوَمن  جئتاظه:  وصال  ْسِليمًا﴾،  َ ُموا  َسّلِ ُ َو َت  ْ َقَض ا  مَّ ّمِ َحَرجًا  ْم  ِ نُفِس

َ
أ  ِ َيِجُدوا  َال  ُثمَّ  ْم  ُ َ َبْي

اِفُروَن﴾. َ ُم اْل ُ وَلِئَك 
ُ
ُ َفأ َّ نَزَل 

َ
َيْحُكم ِبَما أ

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

- واجاجادة شغ افدلئ والئغان ظساسرض بسخ افدلئ الحرسغئ وبإغةاز حثغث:
ْمِر ِمنُكْم﴾ وق غعجإ 

َ
ِ اْأل و

ُ
ُسوَل َوأ ِطيُعوا الرَّ

َ
َ َوأ َّ ِطيُعوا 

َ
ِذيَن آَمُنوا أ ا الَّ َ ُّ

َ
- صال تسالى: ﴿َيا أ
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الحارع ذاسئ طظ ق وجعد له، شغةإ سطى المسطمغظ إغةاد الثطغفئ، الثي تةإ ذاساه.
َتُكن  َوَال   ُ َّ َراَك 

َ
أ ِبَما  اِس  النَّ َن  ْ َب ِلَتْحُكَم  ّقِ 

َ ْ ِبا اْلِكَتاَب  ِإَلْيَك  نَزْلَنا 
َ
أ ا  ﴿ِإنَّ جئتاظه:  وصال   -

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

شغ افسظاق.
نَِبيَّ  ، وإنَّه ال  نَِبيٌّ َخلََفُه  نَِبيٌّ  َهَلَك  كُلَّام  األنِْبياُء،  تَُسوُسُهُم  إْرسائِيَل  بَُنو  «كانَْت  ملسو هيلع هللا ىلص:  وصال   -
ِل، أْعطُوُهْم  ِل فاألوَّ َبْعِدي، وَسَيكوُن ُخلَفاُء َفَيكْرُثُوَن» صالعا: َشما َتْأُطُرظا؟ صاَل: «ُفوا بَبْيَعِة األوَّ
ُهْم، فإنَّ اللََّه ساِئلُُهْم َعامَّ اْسَرتْعاُهْم»، وعثا بغان طظ رجعل اهللا بأظه ق غضعن طظ بسثه  َحقَّ

إق خطفاء غةإ طئاغساعط وغةإ العشاء بئغساعط.
ُروا أََحَدُهم». وتأطغر خطغفئ لطمسطمغظ غرساعط  - وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َخَرَج ثـََالثٌَة ِيف َسَفٍر َفلُْيَؤمِّ

جمغسا، وغتضط شغعط حرع اهللا أوجإ وأسزط طظ تأطغر أطغر جفر.
- وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا بُوِيَع ِلَخلِيَفَتنْيِ َفاْقُتُلوا اْآلَخَر ِمْنُهاَم» وعثا غثلض سطى:

أوق: وجعب وتثة افطئ الاغ طظ أجطعا أجاز المحرع صاض خطغفئ طخعن الثم تفاظا 
سطى وتثتعا.

باظغا: الثطغفئ عع الثي غئاغع سطى ضااب اهللا وجظئ رجعله لغج غغر.
بالبا: إن أطر المحرع بصاض الثطغفئ المئاَغع، وبالاالغ صاض طظ غظاخر له طظ طئاغسغه، 

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

الختابئ، وإصرار طظعط بترطئ المئغئ شعق بقث بق خطغفئ.
أوجإ  طظ  تةسض  واجإ"  شعع  به  إق  العاجإ  غاط  ق  "طا  الحرسغئ:  الصاسثة  إن  بط   -

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

وطظ جعده صعطه سطى غغر شصه ضان عقضا له ولعط".
أغعا المسطمعن: 

وأن  ضساف  المسطمغظ  أن  المسطمغظ  سصعل  شغ  وسمقؤه  المساسمر  الضاشر  زرع  لصث 
صعاعط المادغئ غغر صادرة سطى إصاطئ الثقشئ وطعاجعئ أسثائعا، وأن بقدعط الممجصئ 

AR.indd   15AR.indd   15 28. Mai. 2021   23:44:3928. Mai. 2021   23:44:39



١٦

ضطمات المآتمر السالمغ الثااطغ فسمال تمطئ الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ  ١٤٤٢عـ-٢٠٢١م

طع الفساد المساحري شغ التضام والحسعب غةسطعط غغر طآعطغظ إلصاطئ الثقشئ. وعثا 
تطئغج سطى المسطمغظ إللصاء الععظ والغأس شغ ظفعجعط وإلصسادعط سظ عثا الفرض 
 ُ َّ ِ َو َّ ًة ِبِإْذِن  َ ن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِث السزغط؛ تطئغسا أظساعط صعل اهللا جئتاظه: ﴿َكم ّمِ
ا َلَننُصُر  َن﴾، وصعله سج وجض: ﴿ِإنَّ ُْؤِمِن

ْ
اَن َحّقًا َعَلْيَنا َنْصُر امل َ َن﴾، وصعله تسالى: ﴿َو اِبِر َمَع الصَّ
اُد﴾. َ ْش

َ
ْوَم َيُقوُم اْأل َ ْنَيا َو َياِة الدُّ َ ْ ِ ا ِذيَن آَمُنوا 

ُرُسَلَنا َوالَّ
ِمنُكْم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ َّ ﴿َوَعَد  وصدى:  سج  طظ  صال  تغث  باقجاثقف،  اهللا  وسث  أظساعط 
ِذي  ُم الَّ ُ َ ْم ِدي ُ نَّ َل َ ْم َوَلُيَمّكِ ِ ِذيَن ِمن َقْبِل ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ

َ
ْم ِ اْأل ُ

َّ ْسَتْخِلَف َ اِت َل َ ِ ا َوَعِمُلوا الصَّ
ئًا﴾. ْ ي َش ِ ْشِرُكوَن 

ُ ِ َال  ْعُبُدوَن
َ ْمنًا 

َ
ْم أ ِ ْعِد َخْوِف َ ن  م ّمِ ُ َّ َل ْم َوَلُيَبّدِ ُ َ َل اْرَت

الصعر  ططك  الةئري،  المطك  بسث  راحثة  خقشئ  جاضعن  بأظه  ظئغعط  بحارة  أظساعط 
والةئروت، والصاض الاظضغض، ططك التثغث والظار، تغث صال: «ثُمَّ تَكُوُن ُملْكًا َجْربِيًَّة َفَتكُوُن َما 
ِة. ثُمَّ َسكََت».  َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ َيْرَفُعَها ِإَذا َشاَء أَْن َيْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

- ظسط إن اإلسثاد المادي َطططعب وشغ أصخى طا ظساطغع، ولضظ لغسطط الةمغع أن جئإ 
ِكيِم﴾، وأن  َ ْ ِز ا ِ اْلَعِز َّ ْصُر ِإال ِمْن ِعْنِد  الظخر أظه طظ سظث اهللا تخرا، صال تسالى: ﴿َوَما النَّ
الصعة المادغئ لظ تأتغ بظخر إذا تثطى رب المادة وخالصعا سظا. شرضا اهللا أوق وآخرا بط 
السثة المساطاسئ. وأظاط أغعا المسطمعن أعض لثلك طا اجامسضاط بتئض اهللا ورضاه؛ 
واظخروا  باهللا  شبصعا  لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر  العجط،  افطئ  أظاط  افطط،  أحرف  شأظاط 
طسضط  واهللا  أصثاطضط،  وغبئئ  اهللا  غظخرضط  الظئعة  طظعاج  سطى  خقشئ  وأصغمععا  دغظضط 

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

الثغظ •
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شغ الترب السالمغئ افولى ضاظئ الثقشئ شغ تالئ غربى لعا بالفسض. شسظثطا ضاظئ الترب 
السالمغئ افولى سطى وحك اقظاعاء، دخض الةغح الفرظسغ بصغادة الصائث عظري غعرو دطحص، 
وذعإ طئاحرة إلى ضرغح خقح الثغظ، ورضطه وصال: "لصث اظاعئ التروب الخطغئغئ اآلن! عا 
صث سثظا غا خقح الثغظ! وجعدي عظا غضرس اظاخار الخطغإ سطى العقل!". وترددت أخثاء 
الطتظ ظفسه طرة أخرى سظثطا دخض الةظرال إدطعظث الطظئغ بغئ المصثس سئر بعابئ غاشا 
وأسطظ أن "التروب الخطغئغئ صث اضامطئ اآلن". وضاظئ عثه افتثاث بمبابئ بثاغئ طئضرة 
لطشرب تزعر جرأته سطى المساس بمصثجات المسطمغظ واإلجقم. وضان إلشاء الثقشئ شغ 
سام ١٩٢٤طـ الدربئ الصاضغئ لطثولئ الاغ تمئ المسطمغظ واإلجقم فضبر طظ ألش سام. 

وغئثو أن الشرب ضان له اظاصاطه.
ولضظ ضق... إن تصثعط وضراعغاعط لقجقم ق تظاعغ سظث عثا التث. إن عثم الثقشئ 
أن  طظ  وبالرغط  واإلجقم.  المسطمغظ  طصثجات  سطى  الشربغئ  الةرأة  احاثاد  إلى  غحغر 
عثم  صئض  تاى  اتاطئ  صث  المسطمغظ  بقد  وأن  بضبغر،  ذلك  صئض  ولث  الشربغ  اقجاسمار 
الثقشئ، شإن الشرب اآلن له الترغئ شغ ارتضاب جرائط الثولئ بتص المسطمغظ دون طصاوطئ 
طظ أي صعة سطى وجه افرض!! وضعضع المطح سطى جرح جثغث، عضثا جاسث الشرب الضاشر 
شغ تأجغج ضغان غععد وجفك دطاء المسطمغظ شغ افرض المئارضئ، وضثلك شغ حمال 
أشرغصغا وإظثوظغسغا والعظث وجمغع الئقد اإلجقطغئ المتاطئ. شصث ُظعئئ بروات المسطمغظ 
تثغث  شغ  بعضعح  ذلك  وغادح  ععادة.  بق  اإلجقم  غصثجعا  الاغ  ضراطاعط  واظاعضئ 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سظثطا ضان غطعف تعل الضسئئ تغث ظزر إلغعا وصال: «َما أَطَْيَبِك َوأَطَْيَب 
ٍد ِبَيِدِه َلُحْرَمُة الُْمْؤِمِن أَْعظَُم ِعْنَد اللَِّه ُحْرَمًة  ِريَحِك، َما أَْعظََمِك َوأَْعظََم ُحْرَمَتِك، َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

ِمْنِك؛ َمالِِه َوَدِمِه َوأَْن نَظُنَّ ِبِه إِالَّ َخرْياً».

الضطمئ الرابسئ:

جرأة الغرب 
ع  مقدسات المسلم

الثضاعر طتمث أبع السغظ
طالغجغا

جم) (م
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إن تغرة المسطمغظ وسثم صثرتعط سطى العصعف شغ وجه عثه الةرائط ضاظا داشساً لطشرب 
لغتعز سطى بصئ خسغسئ بظفسه شغعاجط المسطمغظ طظ جمغع الجواغا.

سظثطا ضان اإلجقم ططئصا شغ سعث الثقشئ، ضاظئ عثه المصثجات طتمغئ، ولضظ طظث 
عثطعا، ُسطصئ عثه المصثجات طاأرجتئ سطى خغط طططت بالثم بتعزة الشرب الضاشر!! إظه 

لغتجظظا، أغعا المسطمعن، أن ظظزر إلى تارغثظا شغ السظعات المائئ الماضغئ.
أطا بالظسئئ فولؤك الثغظ ساحعا ورأوا الفزائع الاغ ارتضئعا الشرب ضثعط، شإن تطك 

الةرائط وجرأة الشرب شغ اظاعاك ترطئ عثه المصثجات لظ تشفر لعط أبثًا!
أغعا المسطمعن:

ظسغ طسطمع جغض الغعم أو تةاعطعا جرائط وجرأة الشرب وطساظاة افطئ اإلجقطغئ الماضغئ، 
المسطمغظ  دطاء  إن  تاقتعا.  أجعأ  شغ  الشربغئ  العمةغئ  ظحعث  ظتظ  العاصع،  شغ  ولضظ 
وضراطاعط وبرواتعط ق تجال غغر آطظئ طظ أغثغعط الصثرة. ولصث تسئإ اقجاسمار الشربغ، 
لمقغغظ  والمساظاة  العشغات  طظ  غتخى  ق  سثد  شغ  اإلرعاب"  سطى  "الترب  ذرغسئ  تتئ 
المسطمغظ. شمبق الترب شغ السراق وأششاظساان، وترب الئعجظئ، والخمئ ودسط أظزمئ 

طبض طغاظمار، ضطعا أطبطئ واضتئ سطى تثظغج المصثجات اإلجقطغئ سطى غث الشرب.
شغ العاصع، طظ "السر" المسروف أن طا غجسط أظه "ترغئ الاسئغر" لغج جعى وعط غساثثم 
الظاس  غحغر  سظثطا  ولضظ  المساصثات،  باحعغه  لطسماح  الشربغ  السغاجغ  اإلذار  شغ 
بأخابسعط إلى شساد المةامسات والتضعطات الطغئرالغئ السطماظغئ، شإظعط غظفرون سطى الفعر 

وغعخفعن بـ"الماطرشغظ"، طما غضحش ظفاق عثه "الترغئ".
الشرب  اظاعك  طضان،  ضض  شغ  اإللضاروظغ  الاعاخض  وجائض  تظاحر  تغث  الغعم  سالط  شغ 
بق ععادة المصثجات افخرى لطمسطمغظ واإلجقم سطى حضض عةمات ضث بصاشاظا وأرضان 
سصغثتظا، تتئ جاار "ترغئ الاسئغر"، تغث غاةرأ الشرب سطى تئرغر اإلجاءة إلى ظئغظا الضرغط 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. ولصث حعثظا عثه افطعر الاغ تساعثف ظئغظا الضرغط والسثغث طظ أبحع 
اقساثاءات واإلعاظات الاغ غئررعا الشرب باجط "ترغئ الاسئغر". شفغ سام ٢٠١٥طـ، ظحرت 
سام  ملسو هيلع هللا ىلص، وشغ  لطظئغ  طسغؤئ  ضارغضاتعرغئ  رجعطاً  إغئثو الفرظسغئ الساخرة  طةطئ حارلغ 
٢٠٢٠طـ ضرروا ذلك. وشغ ضض طرة ضاظئ التضعطئ الفرظسغئ تثسط "تص" المةطئ شغ "الاسئغر 
بترغئ سظ رأغعا"! الضض غثرك تماطا ازدواجغئ المساغغر الاغ غئثغعا الشرب شغ عثه الصدغئ. 
واعمئ  تةئ  جعى  لغج  الاسئغر"  "ترغئ  أظه  غجسط  طا  أن  جغثًا  المسروف  طظ  العاصع،  شغ 
غحغر  سظثطا  ولضظ  المساصثات،  باحعغه  لطسماح  الشربغ  السغاجغ  اإلذار  شغ  طساثثطئ 
الظاس بأخابسعط إلى شساد السطماظغغظ والمةامسات والتضعطات الطغئرالغئ؛ غاط سجلعط 

سطى الفعر وغعخفعن بـ"الماطرشغظ"، وبالاالغ عضثا غضحش ظفاق عثه "الترغئ".
شصث  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  لرجعل  اإلجاءة  شغ  لطشرب  والخارخئ  الفاضتئ  الةرأة  عثه  جاظإ  إلى 
تةاوز الشرب خقل السصعد الصطغطئ الماضغئ التثود طرات ق تخر لعا! وطع تخاسث ظاعرة 
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اإلجقطعشعبغا، غماطك الشرب اآلن جقتاً غسمح لعط بظصض سخا اإلعاظات والعةمات إلى 
سمقء غغر غربغغظ سطى حضض تضعطات طبض العظث والخغظ وطغاظمار تغث غحضض المسطمعن 

أصطغئ شغ تطك الئطثان شاةث عظاك بالفسض سثاوة تصطغثغئ لقجقم.
اإلجاءة لرجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص جغؤئ بما شغه الضفاغئ؛ ولضظ جرأة الشرب لط تاعصش سظث تث عثه 
اإلجاءة بض اطاثت إلى الاعةط سطى الصرآن، واقساثاء سطى الظساء المسطمات، والسغاجات 
الاغ تصرعا الثولئ والاغ تمغج ضث المسطمغظ، وإسقن بغئ المصثس ساخمئ لضغان غععد، 
وعضثا اجامرت العةمات افخرى سطى طصثجاتظا تاى غعطظا عثا. ولفجش، شإن الاطصغظ 
أرواتعط  باسعا  طسطمغظ  شرخ  صث  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الشربغئ  والبصاشئ  لفشضار  الساتص 

لطشرب وأخئتعا عط أظفسعط سمقء جاعمعا شغ طعاجمئ المصثجات اإلجقطغئ.
أغعا المسطمعن:

تاى سظثطا ضان الثطغفئ شغ أضسش تاقته، لط غاساطح أبثًا طع أي حثص غاسثى سطى 
طصثجات اإلجقم. لصث جمسظا صخخاً سظ الثطغفئ سئث التمغث الباظغ رتمه اهللا وعع غعثد 
باقظاصام طظ الشرب لمتاولئ إجاءتعط لطظئغ ملسو هيلع هللا ىلص. ضما جمسظا ضغش أظه رشخ ذطإ غععد 

إصاطئ وذظ لعط شغ شطسطغظ.
أغعا المسطمعن:

ألغسئ جرأة الشرب ضاشغًئ لضغ ظثرك أظظا جظعاجه باجامرار اإلعاظات واقساثاءات سطى 
طصثجاتظا طا لط تاط إصاطئ الثقشئ؟!

أغعا المسطمعن!
أصغمعا الثقشئ! وضعظعا طع الساططغظ إلصاطاعا، ضعظعا طظ بغظ الثغظ جاسسث المقئضئ 

لثسعتعط لطثخعل طظ أبعاب الةظئ •
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التمث هللا رب السالمغظ، والخقة والسقم سطى جغثظا طتمث وسطى آله وختئه أجمسغظ. 
السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،

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

صطعب الظساء وسصعلعظ، شغمضظعط سظثئث أجر روح افطئ اإلجقطغئ فجغال صادطئ.
لثلك، ظسةعا حئضئ طظ افضاذغإ تعل المرأة المسطمئ ودغظعا، طاعمغظ ضثبًا الحرغسئ 
الشربغ  والظزام  البصاشئ  أن  أغدًا  زسمعا  بغظما  صمسعا،  وطخثر  سثوعا  بأظعما  والثقشئ 

السطماظغ عع الطرغص إلى تترغرعا طظ الصعر.
لضظ أضاذغئعط تئثدت شغ دطعع الظساء المسطمات، فن شصثان ولغ أطرظا ودرع الثقشئ 
وتطئغص أتضام افظزمئ السطماظغئ وغغرعا طظ افظزمئ الاغ خظسعا اإلظسان شغ بقدظا 

لط غةطإ لظا جعى المعت والثطار والسار والغأس.
لط تضظ لطظساء تغاة أشدض طظ التغاة شغ ظض ظزام اهللا؛ الثقشئ، الاغ أتثبئ بعرة 
صئض،  طظ  السالط  غحعثه  لط  طساعى  إلى  ضراطاعا  ورشسئ  وتصعصعا،  المرأة  طضاظئ  شغ 
جغحًا  الثطغفئ  غتحث  فن  ضاشغًئ  ضاظئ  طدطعثة  طسطمئ  طظ  واتثًة  خرخًئ  إن  تغث 
لطثشاع سظعا. لصث ضاظئ دولئ تثسط المرأة شغ طتاجئئ صغاداتعا بحضض سطظغ دون خعف، 
أن  وتدمظ  افولى،  الثرجئ  طظ  ختغئ  رساغئ  وطراشص  تسطغمغئ  بمآجسات  وتجودعظ 

دور المرأة المسلمة  التغي

الثضاعرة ظسرغظ ظعاز

طثغرة الصسط الظسائغ شغ
المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

الضطمئ الثاطسئ:

جم) (م
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وشصًا  الثولئ  أو  أو أصاربعظ الثضعر  أزواجعظ  صئض  بحضض دائط طظ  طالغًا  رساغاعظ  تاط 
لما غفرضه اإلجقم. لصث تماسظ بتغاة طجدعرة وآطظئ. وبالفسض، وخفئ وبائص الثقشئ 
السبماظغئ المرأة بأظعا "تاج الثولئ"، وتبئ رجال الثولئ سطى سثم إغثاء المرأة وبثل ضض 
جعث لطتفاظ سطى ضراطاعا. ضض عثا صئض صرون، صئض أن تسارف الثول الشربغئ السطماظغئ 

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

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

وظرى اإلجقم وجغطئ لمساصئض أضبر إحراصًا لئقدظا اإلجقطغئ بض ولطسالط بأجره!
أخعاتغ السجغجات، 

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

الثعإ؟!
أغاعا افخعات السجغجات، 

الضرغمئ  الثسعة  عثه  شغ  الاترغر  تجب  شغ  أخعاتضظ  ودسط  إلغظا  لقظدمام  ظثسعضظ 
شةر  جثغث؛  بفةر  جغئحرظا  الثي  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  ظزام  اهللا،  ظزام  إلصاطئ 
َْعُروِف 

ْ
ِبامل ُمُروَن 

ْ
َتأ اِس  ِللنَّ ْخِرَجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ  َ ْ َخ ﴿ُكنُتْم  تسالى:  اهللا  صال  واقزدعار.  وافطظ  السثل 

﴾. والمرأة المسطمئ عغ ججء طظ عثه افطئ الضرغمئ؛ لثلك  ِ
ّ ُنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبا

ْ
ْوَن َعِن امل َ ْ َوَت
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سطغظا أن ظأخث طضاظظا الختغح شغ عثا الظدال لظثرج الئحرغئ طظ ظقم الضفر إلى ظعر 
اإلجقم بإسادة ظزام اهللا إلى عثا السالط... شعثه أطاظئ وضسعا ربظا شغ أغثغظا. بض إن 
َماَت  ملسو هيلع هللا ىلص: «َوَمْن  وظساًء لصعل الظئغ  رجاقً  جمغع المآطظغظ  سطى  اهللا صث جسض عثا شرضًا 
تاى  الثقشئ،  إلصاطئ  السمض  شرض  شإن  لثلك  َجاِهلِيًَّة».  ِميَتًة  َماَت  بَْيَعٌة  ُعُنِقِه  ِيف  َولَْيَس 
ظسطغ الئغسئ لطثطغفئ، عع أولعغئ وطسآولغئ ضئغرة سطى المرأة المسطمئ ضما عغ سطى 

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

والراغئ شغ الغث افخرى.
أخعاتظا التئغئات، 

أظاظ وربئ الظساء المسطمات السزغمات شغ الماضغ الطعاتغ ظخرن اإلجقم وظاضطظ 
طظ أجطه، طبض خثغةئ زوج الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، وجمغئ رضغ اهللا سظعا أول حعغثة شغ اإلجقم، 
المسرضئ.  جاتئ  شغ  بةسثعا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  سظ  داشسئ  الاغ  سظعا  اهللا  رضغ  سمارة  وأم 
لثا، اتئسظ خطا عآقء الظساء السزغمات طظ خقل اقجاةابئ لظثاء اهللا جئتاظه وتسالى 
إلصاطئ ظزاطه شغ عثه افرض، وضظ ججءًا طظ إتثاث عثا الاشغغر السزغط شغ عثا السالط. 
جارسظ إلى رضعان ربضظ، وإلى اجاسادة طضاظئ المرأة المفصعدة، جارسظ إلى تتصغص 
ْدِق  ِذي َجاء ِبالّصِ طةث عثا الثغظ، وإلى إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ. صال اهللا تسالى: ﴿َوالَّ

َن﴾ • ِسِن ْ ُ ْ ْم َذِلَك َجَزاء ا ِ ِ
َشاءوَن ِعنَد َرّ َ ا  م مَّ ُ ُقوَن  َل ُتَّ

ْ
ُم امل ُ ْوَلِئَك 

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

الاظزغط السغاجغ واقصاخادي والمةامسغ.
وشغ عثه السةالئ أتئئئ العصعف سطى حضض لطتضط غتااج المسطمعن أن غثرضعا تصغصاه 

شغ ضعء الحرع، وأصخث المطضغئ وورابئ السعث.
طظ ظاتغئ أجاجغئ أصعل: إن التضط والسططان أخالًئ عع لفطئ. شافطئ عغ المثاذئئ 
باطئغص أتضام الحرع، وصث ظجلئ سحرات اآلغات شغ الصرآن الضرغط شغ التضط والسططان 
اِرَقُة  اِرُق َوالسَّ تأطر المسطمغظ بالتضط بما أظجل اهللا بافخغقته الماسثدة. صال تسالى: ﴿َوالسَّ
َذا  ِ َما ِمَئَة َجْلَدٍة﴾، وصال: ﴿َو ُ ْ لَّ َواِحٍد ّمِ ُ ي َفاْجِلُدوا  ِ ا اِنَيُة َوالزَّ َما﴾ وصال: ﴿الزَّ ُ َ ْيِد

َ
َفاْقَطُعوْا أ

َن  ّمِ َيُلوَنُكم  ِذيَن  الَّ َقاِتُلوْا  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ
َ
أ ﴿َيا  وصال:  ِباْلَعْدِل﴾  َتْحُكُموْا  ن 

َ
أ اِس  النَّ َن  ْ َب َحَكْمُتم 

ا  َ ُّ
َ
ْلَباِب﴾ وصال: ﴿َيا أ

َ
ْ األ ِ و

ُ
ِ اْلِقَصاِص َحَياٌة َيْا أ اِر َوِلَيِجُدوْا ِفيُكْم ِغْلَظًة﴾ وصال: ﴿َوَلُكْم  اْلُكفَّ

ْوُفوْا ِباْلُعُقوِد﴾ وغغر ذلك ضبغر.
َ
ِذيَن آَمُنوْا أ الَّ

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

تاضمًا طظعط غئاغسعظه سطى السمع والطاسئ لاطئغص الحرع.
أي أن التاضط شغ ظزام اإلجقم ظائإ سظ افطئ شغ تطئغص الحرع. والسططان لفطئ 
صطسًا، وعثه طظ صعاسث التضط شغ اإلجقم، وعغ صاسثة طأخعذة طظ جسض الحرع ظخإ 

الخالفة الراشدة التي نريد  خالفة 
ع منهاج النبوة ال وراثة فيها

المعظثس أجاطئ البعغظغ 

وقغئ الضعغئ

الضطمئ السادجئ:
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سطى  تثل  طاداشرة  والظخعص  طظعا.  افغطئغئ  أو  افطئ  طظ  إق  غضعن  ق  الثولئ  رئغج 
أن الثطغفئ إظما غأخث السططان بعثه الئغسئ. صال سطغه الخقة والسقم: «َوَمْن بَايََع إَِماًما 
ْمِع َوالطَّاَعِة ِيف الَْمْنَشِط  َفأَْعطَاُه َصْفَقَة يَِدِه َومَثََرَة َقلِْبِه» وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «بَاَيْعَنا َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َعَىل السَّ

َوالَْمكَْرِه َوأَْن َال نَُناِزَع اْألَْمَر أَْهلَُه».

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

أجمسغظ.
شتضط الحرع عع أن ظخإ الثطغفئ طتخعر بطرغصئ واتثة عغ الئغسئ طظ المسطمغظ.

شإذا لط تمارس افطئ تصعا شغ الئغسئ، ضأن ُغشاخإ التضط بالصعة والصعر، أو غآخث 
التضط بثسط صعى خارجغئ، أو غضعن التضط بالاعارث داخض أجرة دون بغسئ المسطمغظ 

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

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

لطسائ "طظ تأطر طظضط سطى غغر طحعرة طظ المسطمغظ شاضربعا سظصه".
الئغسئ،  تطئغص  إجاءة  بئعادر  حسروا  تغظما  وسظغفًا  واضتًا  الختابئ  ضئار  طعصش  وضان 

وسارضعا ذلك أحث طسارضئ، واسائروعا شسطئ ظضراء واجاظضروعا وعاجمععا.
أظا  لعددت  واهللا  غجغث "إظك  تعلغئ  أتثاث  شغ  لمساوغئ  بضر  أبغ  بظ  الرتمظ  سئث  صال 
بغظ  حعرى  افطر  عثا  لاردّن  واهللا  ظفسض،  ق  واهللا  وإظا  اهللا،  إلى  ابظك  أطر  شغ  وضطظاك 

المسطمغظ، أو لظسغثّظعا سطغك َجَثَسئ (أي الترب) بط خرج".
ولما صال طروان بظ التضط شغ بغسئ غجغث "جظئ أبغ بضر الراحثة المعثغئ"، رد سطغه 
سئث الرتمظ بظ أبغ بضر شصال: "لغج بسظئ أبغ بضر، وصث ترك أبع بضر افعض والسحغرة، 

AR.indd   26AR.indd   26 28. Mai. 2021   23:44:4528. Mai. 2021   23:44:45



٢٧

ضطمات المآتمر السالمغ الثااطغ فسمال تمطئ الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ  ١٤٤٢عـ-٢٠٢١م

وسثل إلى رجض طظ بظغ سثي، أن رأى أظه لثلك أعض، ولضظعا عرصطغئ".
وصال سئث اهللا بظ سمر لمساوغئ: "إظه صث ضان صئطك خطفاء لعط أبظاء، لغج ابظك بثغر 
طظ أبظائعط، شطط غروا شغ أبظائعط طا رأغئ أظئ شغ ابظك، ولضظعط اخااروا لطمسطمغظ 

تغث سطمعا الثغار".
طظ  اطاظع  طمظ  التسغظ  ضان  أبغه  تغاة  شغ  لغجغث  الئغسئ  أخثت  "لما  ضبغر:  ابظ  صال 

طئاغساه عع وابظ الجبغر وسئث الرتمظ بظ أبغ بضر وابظ سمر وابظ سئاس".
شغةإ أن غضعن واضتًا لثى المسطمغظ أن ظزام التضط شغ اإلجقم لغج ظزاطًا ططضغًا، 

وق ُغصّر الظزام المطضغ، وق غحئه الظزام المطضغ.
شالظزام المطضغ غضعن التضط شغه ورابغًا، غربه افبظاء سظ اآلباء، ضما غربعن ترضاعط. 
والاعارث غضعن شصط شغما ضان ططضًا خاخًا لطمرء غعربه فعطه أو ذرغاه طظ بسثه، وعع 
وأجرته،  لطمطك  شغعا  شالسططان  جععرعا؛  شغ  المطضغئ  افظزمئ  سطغه  تصعم  الثي  افطر 
غاظاصطعظه شغما بغظعط بالسعث أو بالخفصات أو تاى بالاظازع والشطئئ. بغظما ظزام التضط 
شغ اإلجقم ق ورابئ شغه، بض غاعقه طظ تئاغسه اُفطئ بالرضا واقخاغار. صال اإلطام ابظ 

تجم سظ اإلطاطئ: "ق خقف بغظ أتث طظ أعض اإلجقم أظه ق غةعز الاعارث شغعا".
تضعن  ق  خاخئ،  وتصعق  باطاغازات  المطك  غثّص  أظه  المطضغ  الظزام  خخائص  وطظ 
فتث جعاه طظ أشراد الرسغئ، وغةسطه شعق الصاظعن، وغمظع ذاته طظ أن ُتمّج، وغةسطه 

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

تخرشاته وأتضاطه ورساغاه لحآون اُفطئ وطخالتعا بافتضام الحرسغئ.
عثا شدًق سظ اظسثام وقغئ السعث شغ ظزام التضط اإلجقطغ، بض عع غساظضر وقغئ 
السعث، وغساظضر أن غآخث التضط سظ ذرغص العرابئ، وغتخر ذرغصئ أخثه بالئغسئ طظ 

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

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

بالفسض باإلرث الثاص!
شمبًق غساسغس الئسخ أن غخش الثولئ بئطث ابظ شقن، وخار اظاصال التضط طظ افب 
قبظه أو أخغه تتخغض تاخض، وتمثدت اقطاغازات الثاخئ لاحمض أبظاء افجر المالضئ 

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

وعثا طظ الحروط الةائجة الاغ ق تثالش الحرع والاغ غتص لطظاس احاراذعا.
شغ الظعاغئ وتطثغخًا لما جئص، أصعل: 

الحرع،  تطئغص  شغ  افطئ  سظ  ظائإ  الثطغفئ  لعا:  وظسمض  ظرغثعا  الاغ  الثقشئ  شغ  إن 
وعع رجض تثااره افطئ سظ رضا، والئغسئ عغ الطرغصئ لاظخغإ التاضط ولغسئ دغضعرًا 
لمخاشتئ التاضط، وأصارب التاضط بق طمغجات وق ظفعذ وق طظاخإ صغادغئ، والثولئ شغ 

الظعاغئ دولئ افطئ ولغسئ دولئ بظغ شقن أو شقن •
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أخاذئضط جمغسا شغ وصئ أخئتئ شغه الصغادة السالمغئ الشربغئ طعضع تساؤل لثى حسعبعا 
بسئإ سةجعا سظ اتاعاء جائتئ شغروس ضعروظا (ضعشغث-١٩)؛ ظاعغك سظ بصغئ دول السالط. 
غاةطى اقجاغاء شغ اظاصاد الظزام الشربغ ظفسه، والحك شغ دور الظثئئ التاضمئ البرغئ، 
شدقً سظ صابطغئ اقظاحار العاجع لحاى ظزرغات المآاطرة، وبثأ الظاس غساحسرون سعاصإ 
المخالح  أّدت  تغث  المادغئ،  والمظفسئ  الظفسغئ  أجاس  سطى  واإلجراءات  الصرارات  اتثاذ 

الماظاشسئ إلى إبارة الفعضى شغ طةامساتعط.
غمبض السثط تةاه الصغادة السالمغئ التالغئ شرخئ جاظتئ لطمسطمغظ لاصثغط اإلجقم 
سمطغاً ضئثغض تداري؛ تغث غافعق اإلجقم سطى الرأجمالغئ بةاعجغاه لمعاجعئ افزطات 
صئض تثوبعا، سطى المساعغغظ الطئغ واقصاخادي، وعظاك اخاقف جععري بغظ المئثأغظ، 
شفغ تغظ غصعم اإلجقم سطى أجاس اقساصاد الةازم باهللا جئتاظه وتسالى، الثي ق غاشغر 
وق غائثل بالجطان والمضان والثئرة، شإن الرأجمالغئ طظ ظاتغئ أخرى تّثسغ تض المحضقت 
الئحرغئ سطى أجاس سصض اإلظسان وشعمه الساجج والمتثود، وطظ خقل الاةارب السابصئ.

سقوة سطى ذلك، شإن المسطمغظ غثرضعن أظعط جُغتاجئعن سطى ضض خشغرة وضئغرة أطام 
رب الثطغصئ الثي غسرف أجرار الصطعب؛ أطا شغ الرأجمالغئ طظ ظاتغئ أخرى، غاثث التاضط 

صراراته لضسإ اقظاثابات المصئطئ.
طظ المعط سظث الرأجمالغئ أن غاط الاساطض طع السطط بطرغصئ ساطئ، دون تمغغج ودون 
تتثغث، جعاء أضان غظطئص سطى ضض جاظإ طظ جعاظإ التغاة الئحرغئ أم ق، وصث تط تضعغظ 
اظطئاع بأن الصرارات تساظث إلى تصائص سطمغئ صطسغئ ق حك شغعا، بغظما ضحفئ افتثاث 
افخغرة زغش عثا اقدساء، تغث اخطثم طا ُغسمى بسطط اقصاخاد بالسطعم الطئغئ الصاخرة، 
وصث واجعئ حسعب جمغع الثول الشربغئ طسدطئ تعل اخاغار اقجاماع إلى اقصاخادغغظ 

الضطمئ السابسئ:

المعالجات العملية لألزمات واألوبئة  
 دولة الخالفة

الثضاعر  أضمض خان
وقغئ باضساان

جم) (م
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أو إلى خئراء الختئ، وظزر الظاس - شغ ظض الترغات الفردغئ - إلى عثا الخراع برغئئ. 
ُلَماِت﴾. َ الظُّ وِر ِإ ْم ِمَن النُّ ُ اُغوُت ُيْخِرُجوَ ُم الطَّ ُ ْوِلَياُؤ

َ
ِذيَن َكَفُروا أ ﴿َوالَّ

وصث تثث حغء طمابض طع الصغادة اقحاراضغئ شغ الخغظ. إن الفرضغات والظزرغات ذاتغئ 
العضع عغ جمات طمغجة لطافضغر اقحاراضغ، وعغ شغ العاصع حضض آخر طظ أحضال الظفسغئ، 
الثسارة  لاةظإ  افزطئ  الئثاغئ  شغ  الخغظغعن  أخفى  الافضغر،  شغ  الطرغصئ  عثه  وبسئإ 
اقصاخادغئ، بط سطى أجاس الظفسغئ، وبسث أن تسططئ الئظغئ الاتاغئ لصطاع الختئ الساطئ 
جثغثًا طظ المحاضض  حثغثًا وضاطقً، طما أوجث ظعساً  بحضض ضاطض، شرضئ الخغظ إغقصاً 

وضائصئ أجعأ طظ ذي صئض.
بغظما شغ طبض عثه التالئ، غضعن رد الثولئ اإلجقطغئ (دولئ الثقشئ) أشدض بضبغر وأضبر 
بعا.  وتمسضعط  تسالى  اهللا  وضسعا  الاغ  الحرسغئ  لفتضام  الظاس  طسرشئ  بسئإ  تعازظا؛ 
طسطعم أن سطى الثطغفئ تطئغص أتضام اهللا تسالى، وسطى عثا الظتع تسائر ذاسئ الثطغفئ ذاسئ 
هللا جئتاظه وتسالى، ولعثا غاساون الظاس تساوظا ضاطق طع تاضمعط (الثطغفئ) لغظالعا رضعان 

وِر﴾. َ النُّ ُلَماِت ِإ َن الظُّ م ِمّ ُ ِذيَن آَمُنوا ُيْخِرُج ُّ الَّ ِ ُ َو َّ اهللا تسالى، ﴿
غةإ سطى الثولئ شغ اإلجقم أن تدمظ تعشغر الصثرات والضفاءات القزطئ لطاساطض طع 
افزطات صئض ظععرعا، صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «كُلُّكُْم َراعٍ، َوكُلُّكُْم َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َفاألَِمريُ الَِّذي 

َعَىل النَّاِس َراعٍ». رواه الئثاري وطسطط.

شغ سخر التضط باإلجقم، وّشرت الثقشئ رساغئ ختغئ سالغئ الةعدة وطمعلئ طظ الثولئ طع 
جسئ اتاغاذغئ ضئغرة، فن اإلجقم جسض ذلك واجئا سطى الثولئ، وتط تصثغط جمغع افدوغئ 
والمراشصغظ القزطغظ لطمرغخ تاى غحفى تماطاً طظ المرض، وصث ظحطئ المساحفغات 

شغ الئتث والاثرغإ الطئغ، وأرجئ افجج لما عع طسروف اآلن شغ الطإ التثغث.
لصث جسض اإلجقم الرساغئ الختغئ واجئاً سطى الثولئ، ولط تةسض الثقشئ الرساغئ الختغئ 
صطاسا خاخا لغصعم باعشغر الثثطات بما غتصص له افرباح ذعال السام! شإن طبض عثا الظعب 
طظ حأظه أن غسرض الصطاع الختغ لقظعغار سظث تثوث أزطئ ضئرى، لضظ الثقشئ تتاشر 
سطى الرساغئ الختغئ وتتمغعا طظ اقظعغار شغ تاقت اإلعمال والاصحش وضض طا صث غةسطعا 

سرضئ لقظعغار وصئ افزطات.
ضما أن الرساغئ الختغئ ظفسعا اجافادت طظ واجإ ظحر اإلجقم بالثسعة والةعاد، شصث 
أظحأت الثقشئ حئضات ضئغرة طظ المساحفغات لثغعا الصثرة سطى إدارة تاقت الطعارئ 

الختغئ واجسئ الظطاق، والاغ تتثث أبظاء الترب.
عضثا، شإن سعدة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الغعم جاضعن بمبابئ الئطسط الحاشغ لحسعب 

السالط المبصطئ بصعاظغظ الثغمصراذغئ الصمسغئ الاغ خظسعا اإلظسان.
أطا شغما غاسطص بمسألئ تعشغر افطعال الضاشغئ لاعشغر رساغئ ختغئ طةاظغئ إلدارة طبض 
عثه الةعائح، شإن اإلجقم غافعق سطى الرأجمالغئ (الظزام التالغ طظ خظع اإلظسان الثي 
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غعغمظ سطى السالط).
والعحئ  الفاجثة  الطئغسئ  (ضعشغث-١٩)  ضعروظا  شغروس  جائتئ  ضحفئ  العاصع،  شغ 
خشغرة،  أصطغئ  أغثي  شغ  الئقد  بروة  غالئغئ  ترضج  تدمظ  الاغ  الرأجمالغئ،  لقصاخادات 
وعثه التصغصئ عغ الاغ جسطئ الثول الرأجمالغئ الشربغئ تصخر شغ الصغام بعاجئاتعا تةاه 
طعاذظغعا، طع وضع أجعأ بضبغر شغ باضساان. شغ العاصع، إن الرأجمالغئ ظفسعا سإء سطى 
الئحرغئ، شعغ تةئرعط سطى اقخاغار بغظ الةعع أو الفغروس! صال اهللا جئتاظه وتسالى: 
ْغِنَياِء ِمنُكْم﴾، غرشخ اإلجقم الظمعذج اقصاخادي الصائط سطى الظمع 

َ
َن اْأل ْ ْي َال َيُكوَن ُدوَلًة َب َ ﴿

الرأجمالغ، والثي غرضج سطى اإلظااج، بغظما غحرع ظمعذجا اصاخادغا شرغثا غامتعر تعل 
تعزغع البروة وتثاولعا.

سقوة سطى ذلك، غرشخ اإلجقم تماطاً الظمعذج الرأجمالغ لطمطضغئ الثي غسمح بثخثخئ 
المطضغئ الساطئ، بغظما غدمظ أن ُتخرف إغرادات صطاع الطاصئ والمسادن سطى جمغع الظاس، 

بثل أن غسافغث طظعا الصطغض طظعط طظ خقل الثخثخئ.
غدمظ اإلجقم سعائث وشغرة لطثولئ طظ خقل جغطرة الثولئ سطى الخظاسات البصغطئ، بما 
شغ ذلك الاخظغع سطى ظطاق واجع. لعثا السئإ شإن الثقشئ لط تاظازل سظ الدرورغات 

ضاإلظفاق سطى الختئ.
سطى  أم  خارجغئ  صروض  حضض  سطى  أضاظئ  جعاء  الربعغئ،  الثغعن  اإلجقم  غرشخ  ضما 
سطى  طغجاظغاعا  طسزط  إظفاق  غاط  شإظه  باضساان،  تالئ  شغ  طتطغئ.  خجغظئ  جظثات  حضض 
الثغعن الربعغئ. لثا شإظه بثقً طظ إعثار اإلغرادات شغ جثاد الثغعن الربعغئ، تضعن الثولئ 

صادرة سطى العشاء بتاجات الظاس، جعاء شغ أوصات افزطات أم شغ افوصات السادغئ.
العاصع أن اإلجقم لط غةسض الةعع أو المرض خغارا، بض أوجإ سطى الثولئ طسالةئ المرض 

والةعع طساً.
شغ تال اظثقع طبض عثه افزطئ شغ ظض التضط باإلجقم شإن الثولئ جااابع المرض طظث 
بثاغاه دون إخفاء طسطعطات طعمئ سظه، وجاسمض الثولئ جاعثة سطى تخر المرض شغ 
طعذظه افخطغ، لغعاخض افحثاص افختاء شغ المظاذص افخرى السمض واإلظااج ضالمسااد، 
والثولئ تفسض ذلك لغج بسئإ الظفسغئ، بض فظعا أواطر طظ اهللا، روى الئثاري رتمه اهللا 
سظ أجاطئ بظ زغث سظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ الختغح أظه صال: «إَِذا َسِمْعُتْم ِبالطَّاُعوِن ِبأَْرٍض َفَال 
تَْدُخلُوَها َوإَِذا َوَقَع ِبأَْرٍض َوأَنُْتْم ِبَها َفَال تَْخُرُجوا ِمْنَها»، ولعثا ساد الثطغفئ الراحث الباظغ (أطغر 
المآطظغظ سمر الفاروق) سطى الفعر وعع شغ ذرغصه إلى الحام سظثطا وردته أظئاء اظاحار 
الطاسعن شغعا، وصث صام بثلك لغج لةطإ طخطتئ طادغئ أو تفادي خسارة طبطعا بض فظه 

تضط حرسغ.
لطثول  الممغجة  السمئ  عغ  ضما  واقرتئاك،  الاردد  طظ  تالئ  ظض  شغ  غاط  ق  عثا  ضض 
الرأجمالغئ الغعم، طما أدى إلى تفاصط الثسائر الاغ جئئعا عثا العباء، بض سطى السضج 
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الثقشئ  ودولاعا  اإلجقطغئ  افطئ  شإن  الغعم -،  الثول  طعصش  طع  خارخ  تظاصخ  وشغ   -
ضاظئ جاعاجه عثه المعاصش بطمأظغظئ وصظاسئ تاطاغظ، فظعا تائع أتضام حرغسئ عغ رتمئ 
لثلك  َن﴾،  ْلُمْؤِمِن ِلّ َوَرْحَمٌة  ِشَفاٌء  َو  ُ َما  اْلُقْرآِن  ِمَن  ُل  ِّ

َ ﴿َوُن وتسالى:  جئتاظه  اهللا  صال  وحفاء، 
تاساطض الثقشئ بصعة طع افزطات وبعتثة ضاططئ ورضا.

بالاالغ، شإظه غسمح لفختاء باقجامرار شغ تغاتعط الطئغسغئ، دون الاعصش سظ الصغام 
بعاجئاتعط وأسمالعط، بما شغ ذلك المتاشزئ سطى خقة الةمسئ والةماسئ. شغ العاصع، ضان 
طظ المآلط طحاعثة تسطغص خقة الةمسئ شغ الئقد اإلجقطغئ، وسثم سعدتعا لقظسصاد شغ 

المساجث إق بسث اساراض المسطمغظ واتاةاجعط.
ضما تدمظ الثقشئ اجامرار خقة الةمسئ شغ بغعت اهللا اطاباق فطر اهللا، ضثلك جاائع 

أتضام الحرغسئ شغ طعاجعئ افطراض العبائغئ.
افطراض،  عثه  طبض  اظاحار  جغمظع  اإلجقطغئ  الحرغسئ  أتضام  تطئغص  شغ  اقجاسةال 
والثقشئ جادمظ تعشغر الرساغئ الختغئ الطارئئ شغ تاقت افزطات، وتعشر الرساغئ الختغئ 
المةاظغئ شغ جمغع افوصات، وتدمظ تثاول البروة، وتمظع تةاعض تاجات الظاس طظ خقل 

ترضغج البروة شغ أغثي صطئ.
صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «اَْإلِْسَالِم َيْعُلو َوَال ُيْعَىل عليه» الثارصطظغ.

جمغع ظزط التغاة الاغ  غافعق سطى  دغظظا السزغط (اإلجقم) عع الثغظ التص، وعع  إن 
خظسعا اإلظسان، بما شغ ذلك الرأجمالغئ، والحغعسغئ الاغ شحطئ شحقً ذرغساً، وجاعاجه 

الرأجمالغئ صرغئاً طخغر الحغعسغئ ظفسه إن حاء اهللا.
اإلجقم أظجل طظ سظث اهللا جئتاظه وتسالى، وعع عثى ورتمئ لطظاس، وشغه تطعل لضض 

طحاضض الئحرغئ.
لصث حعث السالط شحض الرأجمالغئ سمطغا. وإن السالط أضبر طظ جاعج لرؤغئ اإلجقم ططئصًا 

سمطغاً شغ ظض الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.
ُْشِرُكوَن﴾ • ِھ َوَلْو َكِرَه املْ ِلّ ُ يِن  َ الِدّ َرُه َع ِ  ِلُيْظ

ِقّ َ ْ َدى َوِديِن ا ُ ْرَسَل َرُسوَلُھ ِباْل
َ
ِذي أ َو الَّ ُ ﴿
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ٍة  ْعِد ُقوَّ َ ًة ُثمَّ َجَعَل ِمْن  ْعِد َضْعٍف ُقوَّ َ ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمْن  ُ الَّ َّ صال تسالى: ﴿
َو اْلَعِليُم اْلَقِديُر﴾. ُ َشاُء َو َ َبًة َيْخُلُق َما  ْ َضْعفًا َوَش

ظثاذإ صعة الحئاب، ظثاذإ الحرغتئ الضئرى شغ أطئ اإلجقم، ظثاذإ ظتع ٨٠٪ طظ 
افطئ اإلجقطغئ، ظثاذئضط غا حئاب اإلجقم. بحراضط بتثغث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ ختغح 
ِعَباَدِة  ِيف  اْلَعاِدُل، َوَشابٌّ نََشأَ  اْإلَِماُم  اللَُّه ِيف ِظلِِّه يَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه؛  الئثاري: «َسْبَعٌة يُِظلُُّهْم 

َربِِّه...».

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

المسطمغظ، شما جظغظا طظعا إق التسرة والثراب والظجوح.
ولما شاجأتعط اظافاضاضط (بعرات الربغع السربغ) صاطعا بسرصاعا، بإسادة إظااج افظزمئ 
الفاجثة ظفسعا الاغ برتط ضثعا إلجصاذعا، بخعرة أصئح، تاى غدمظعا بصاء طخالتعط 
طما  ربظا،  حرغسئ  أجاس  سطى  ظعداظا  طحارغع  وتسطغض  برواتظا  ظعإ  شغ  بقدظا  شغ 

شباب األمة، وما يراد بهم، 
ودورهم المنشود

الحغت ظاخر رضا
وقغئ السعدان

الضطمئ الباطظئ:
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غئسث اإلتئاط شغ ظفعس حئابظا وشصثان افطض شغ إطضاظغئ إتثاث تشغغر تصغصغ غطئغ 
رطال  لائاطسعط  المعاجرغظ  جمعع  واظططصئ  حئابظا،  تطط  العةرة  شأخئتئ  ذمعتاتظا، 
طظ  ضالمساةغر  شأخئح  السراب  إق  غةث  لط  طظعط  سَئَر  وطظ  الئتار،  طغاه  أو  الختراء 

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

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

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

أظعا ططعبئ إحساسغًا.
غساعثشعن ضرب أي سمض لطاشغغر سطى أجاس اإلجقم؛ وذلك باحعغه خعرة اإلجقم 
سئر تضعطات طسماة إجقطغئ (زورًا وبعااظًا) تفسض ضض صئغح وتظتر السثل وتظحر الزطط 
سطى  اإلجقم  صثرة  وشغ  اإلجقم  أجاس  سطى  الاشغغر  جثوى  شغ  الحئاب  تحضك  تاى 
طسالةئ افزطات الاغ ظسغحعا شغ تغاتظا، ولاخرف الحئاب سظ اقظثراط شغ السمض طع 

الساططغظ المثطخغظ شغ إصاطئ التضط سطى أجاس اإلجقم.
غا أطض افطئ ورجاءعا، ق تضعظعا ضالسغج شغ الئغثاء غصاطعا الزمأ والماء شعق ظععرعا 
َدى  ُ َو اْل ُ  ِ َّ َدى  ُ طتمعل! اسطمعا سطط الغصغظ أن عثى اهللا عع العثى، صال تسالى: ﴿ُقْل ِإنَّ 
﴾ واسطمعا سطط  ٍ ٍ َوَال َنِص ّ ِ ِ ِمْن َو َّ ِذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن  ْعَد الَّ َ ْم  ُ َواَء ْ َبْعَت أَ ِن اتَّ ِ َوَل
الغصغظ أن طا بغظ أغثغظا شغ عثي ربظا وحرغساه التغاة المساصغمئ والسغح الضرغط، صال 

ًا﴾. َشًة َضْن ْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُھ َمِع
َ
ْشَقى  َوَمْن أ َ َداَي َفَال َيِضلُّ َوَال  ُ َبَع  تسالى: ﴿َفَمِن اتَّ

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

ُ
ِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أ ِ َوالَّ َّ يِل  ِ ِ َس ُدوا 

َ اَجُروا َوَجا َ ِذيَن آَمُنوا َو شصال اهللا تسالى: ﴿َوالَّ
وجثروا  الثغر  وسط  السثل  شئسطعا   [٧٤ [افظفال:  ٌم﴾  َكِر َوِرْزٌق  َمْغِفَرٌة  ْم  ُ َل َحّقًا  ُْؤِمُنوَن 

ْ
امل

السطط لاسمغر افرض وخثطئ الظاس، وتمطعا اإلجقم إلى السالط.
وسظث العةرة ضان سطغ الحاب ضرم اهللا وجعه أول شثائغ شغ اإلجقم تغث شثى رجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وظام سطى شراحه بثقً سظه ملسو هيلع هللا ىلص. وبسث العةرة والثولئ برز الصادة الفاتتعن وتمطعا 
التإ)،  ابظ  (التإ  زغث  بظ  وأجاطئ  الطغار  وجسفر  سمغر  بظ  طخسإ  المسطمغظ،  لعاء 
وطتمث الفاتح ظسط افطغر شاتح الصسطظطغظغئ، شضاظئ جغعش ق تشطإ، ق بضبرة السثة 
ِذيَن آَمُنوا  ا الَّ َ ُّ

َ
والسااد وإظما بخثق إغماظعط وتسظ تعضطعط سطى اهللا، صال تسالى: ﴿َيا أ

ْن َيْخُذْلُكْم  ِ ُ َفَال َغاِلَب َلُكْم َو َّ ْقَداَمُكْم﴾. وصال: ﴿ِإْن َيْنُصْرُكُم 
َ
ْت أ ِ

ّ َث ُ َ َيْنُصْرُكْم َو َّ ِإْن َتْنُصُروا 
ُْؤِمُنوَن﴾، شإظا ق ظثحى أطرغضا وق جغعش  ْ

ِل امل َّ ِ َفْلَيَتَو َّ  َ ْعِدِه َوَع َ ِذي َيْنُصُرُكْم ِمْن  َفَمْن َذا الَّ
افرض طةامسغظ، شإظعط وإن أسةجوظا شإظعط ق ُغسةجون اهللا.

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

ُْؤِمُنوَن َحّقًا﴾ • 
ْ
ُم امل ُ وَلِئَك 

ُ
ِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أ ﴿َوالَّ
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حاعثة  جاضعن  الاغ  الصائثة  افطئ  بأظعا  افطئ  عثه  وتسالى  جئتاظه  اهللا  وخش  لصث 
ُسوُل  الرَّ ُكوَن  َ َو اِس  النَّ  َ َع َداء  َ ُش َتُكوُنوْا  ّلِ َوَسطًا  ًة  مَّ

ُ
أ َجَعْلَناُكْم  ﴿َوَكَذِلَك  الئحرغئ:  سطى 

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

َجانِِبِه» (السغعذغ)

لضظ سطى الرغط طظ عثا شإن الفصر غجداد، والاحرد غجداد، وافطئ ق تفغ بعاجئاتعا. 
واآلن عا صث طرت ١٠٠ سام.

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

طاذا ضان غسظغ بثلك:
• بقد بأضمطعا اآلن تثخض وتثرج طظ إغقق إلى آخر (اساصال طظجلغ)

• أغطصئ افسمال الخشغرة والماعجطئ
• أغطصئ المثارس

• زاد الفصر واقساماد سطى المساسثات التضعطغئ

الضطمئ الااجسئ:

األزمات االقتصادية 
وفضيحة الرأسمالية

افجااذ جمال عاروود 
برغطاظغا

جم) (م
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• ضاسئ الترغات والتصعق
• وافغظغاء غجدادون غظى - شغ ضض طضان

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

وسطى افصض جظساظغ طظ ضسش سثد افذفال الثغظ جغساظعن طظ جعء الاشثغئ".
عض عثا ضطه بسئإ الفغروس؟ ق! شمع أو بثون شغروس ضعشغث-١٩ شإن آلئ الرأجمالغئ 

جاثور طسئئئ الفصر ودطار التغاة. ولضظ السظئ عثه أغدا ضحفئ الظفاق وافضاذغإ.
شسظثطا صاطئ التضعطئ الئرغطاظغئ بتئسظا جمغسا شغ اساصال طظجلغ شغ بغعتظا شغ آذار/

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

١٪ طظ البروة. وعثه الفةعة المالغئ تاسع جظئ تطع افخرى.
الئسخ غاضطط سظ التاجئ إلى إسادة تحشغض، أو "إسادة الئظاء بحضض أشدض". لضظ ق 

تعجث أغئ إسادة تحشغض، ق غعجث شغ التصغصئ جعى المجغث طظ الحغء ظفسه:
• تضثس البروة بغث شؤئ خشغرة

• جغاجات طالاعجغئ إلضساف وتصطغض أسثاد السضان
• المجغث طظ الفصر، بما شغ ذلك إغقق افسمال الخشغرة والتخص الجراسغئ

• جرصئ البروات طظ خقل طعظ وأجعاق طالغئ طاقسئئ
لصث طر ٥٠ ساطا طظث أن تخطظا سطى إسادة تحشغض، إسادة تحشغض الثوقر؛ تغث أبسثت 
أطرغضا السالط سظ طسغار برغاعن وودز الثعئغ، تغث تراجع الثوقر بمصثار ٥٥٠٪ طظث 
ذلك العصئ. لضظعط غسامرون بطئاسئ المجغث، والمجغث! واآلن شصط غمضظعط أن غسثوا 

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

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

سطى طراصئئ والاتضط بضض طخروشات الةمغع.
إن عثا اضطعاد ضئغر.

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

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

دوقر. لضظ ق أتث غسرع شغ دشع عثا البمظ الدؤغض.
غصارح  إظه  تاى  جثغثة،  ضرائإ  شرض  إلى  اآلن  غثشع  السالمغ  اقصاخاد  طظاثى  إن 
ضرائإ سطى البروات طحابعئ لمفععم الجضاة، تغث صالعا طآخرا: "لع ضاظئ عظاك ضرغئئ، 
لظصض، ٢٪ سطى عثا (الظصث الماعشر)، شعثا طظ حأظه أن غرشع تعالغ ١,٦ ترغطغعن دوقر 
المخظسئ،  دغعظعط  لاشطغئ  افطعال  سطى  ضرائإ  شرض  غرغثون  أظعط  إق  السظئ".  شغ 

لطئاسئ الظصعد، ولغج إلذسام الفصراء!
التصغصئ.  شغ  تخطح  طما  أضبر  شصرا  ولاثطص  سادلئ  غغر  لاضعن  الرأجمالغئ  ُخممئ  لصث 
وضض اعاماطعط غظخإ شغ التفاظ سطى البروة طرضجة وطضثجئ بغث الصطئ الصطغطئ، وطظ 
الاغ  لطمحاضض  تطعق  طظعط  ظظازر  أن  أو  طا،  غعطا  جغاشغر  عثا  أن  ظساصث  أن  التماصئ 

تسئئعا بعا.
وعاضط بسخ افشضار الظعائغئ لظثاط بعا...

 َ َع َن  اِفِر َ ِلْل  ُ ّ َيْجَعَل  ﴿َوَلن  لطضاشرغظ:  الصغادة  أو  السططئ  ظسطغ  أن  الترام  طظ  إظه 
يًال﴾. ِ َن َس ُْؤِمِن

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

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

لثرسظا التاطغ، أطغرظا، الثطغفئ.
 ِ
ْ َ ْ َ ا ٌة َيْدُعوَن ِإ مَّ

ُ
نُكْم أ إن اهللا جئتاظه وتسالى غأطرظا شغ جعرة آل سمران: ﴿َوْلَتُكن ّمِ

وَن﴾. شئسث ١٠٠ سام، أولعغاظا بالطئع  ُ ِ ُْف
ْ
ُم امل ُ ْوَلـِئَك 

ُ
ُنَكِر َوأ

ْ
ْوَن َعِن امل َ ْ َ َْعُروِف َو

ْ
ُمُروَن ِبامل

ْ
أ َ َو

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

إن الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة عغ الطرغصئ العتغثة شغ التغاة الاغ وبحضض 
صاذع تترم الربا، ضض أظعاع الربا، جعاء أضاظئ إغةابغئ أم جطئغئ.

إن الثولئ اإلجقطغئ، سعضا سظ إغقق افسمال الخشغرة والتخص الجراسغئ الخشغرة، 
طظ  بثق  والمساسثات  افراضغ  وإعثائعط  الاسغغب  بمظتعط  جاحةسعا،  شإظعا 

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

والجضاة لظ غاط اجاثثاطعا جعى ضما ذضر شغ الصرآن الضرغط.
شالطعط أسّظا تاى ظفعط دسعتك بعضعح، وظطئصعا شغ تغاتظا.

َن﴾ • ِ
َ
ْلَعامل ْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة ّلِ

َ
﴿َوَما أ
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التمث هللا رب السالمغظ والخقة والسقم سطى رجعله افطغظ، أطا بسث:
وبصض  المسآولغئ  ِسزط  تغث  طظ  بصغق  طحروسا  الثقشئ  وعع  افطئ  طحروع  ضان  لما 
افسئاء ووسعرة الطرغص وضبرة افسثاء شغ الثارج طظ دول الضفر وأظزماه، وشغ الثاخض 
طظ السمقء والمظاشصغظ والةعطئ والعاصسغغظ، ضما أن عظاك اخاقشا شغ المظاعب بغظ طظ 
غخفعن أظفسعط بالمساثلغظ طظ المفّرذغظ وبغظ المفِرذغظ طظ أعض الشطّع، بغظ طظ 
أن  َغَرْون  وطظ  الارصغع  طظ  بحغء  إخقتعا  غمضظ  إجقطغئ  تالئ  الصائط  العاصع  َغَرْون 
الظاس شغ المةامع ضفرة غةإ صاطعط وصاالعط، غأتغ تجب الاترغر طئخرا لعاصع افطئ 
شغ  المحضطئ  وغرى  بالضفر،  ُغتضمعن  لضظعط  طسطمغظ  الظاس  غرى  طئثئعا،  طظزار  طظ 
غغاب ظزام اإلجقم صسرًا طظ تغاة افطئ، وأن ضض اجاعثاف لقخقح لظ غضعن شساق 
سقصات  لاخعغ  إرادتعا  وتمطك  وواصسعا  دغظعا  سطى  العسغ  افطئ  تماطك  لط  طا  طظاةا 

المةامع بأتضام اإلجقم المظئبصئ سظ سصغثة افطئ.
اقجاسمار  أدوات  طع  تتالش  وأي  الفساد،  لسمر  إذالئ  عع  بالارصغع  اظحشال  أي  وغرى 
عع سمالئ وضقلئ، وأن اقظحشال بمضاجإ ججئغئ سطى تساب تتضغط اإلجقم عع رضا 

بالعاصع الصائط.
افطئ  شغ  العسغ  إبارة  سطى  وسمض  افطئ  شغ  الفعط  عثا  غتمض  التجب  اظططص  لثلك 
التضام  له  شاخثى  التغاة،  واصع  شغ  إغةاده  شغ  طسه  تسسى  لعا  طئثأ  اإلجقم  لااثث 
السمقء بالاسثغإ والمقتصئ والادغغص شغ الرزق والسةظ والصاض أتغاظا، شئصغ التجب 
السالمغظ.  رب  اهللا  سطى  حئابه  أجر  طتاسئا  خابرا  غئثل،  ولط  غشغر  لط  اهللا  بفدض  باباا 
طساطعما طظعب رجعل اهللا شغ الاشغغر بطجوم ذرغصاه شغ بظاء البطئ المآطظئ العاسغئ الاغ 

لماذا حزب التحرير؟

الحغت غعجش طثارزة
(افرض المئارضئ (شطسطغظ)

الضطمئ الساحرة:
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تظططص لاافاسض طع المةامع لادرب افشضار وافظزمئ الاغ تسعده بشرض إتقل اإلجقم 
طتطعا، شاخثى التجب لفشضار المفسثة ضالعذظغئ والصعطغئ والثغمصراذغئ واقحاراضغئ 

وافشضار الثطغطئ وجابه الصعى الزقطغئ الاغ تصاات سطى الفساد.
وضان شغ لجوطه لطرغصئ الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص وصاغئ له طظ اقظثبار والدغاع، شطط غصئض اإلدعان 
وق الاخالح طع الفساد، ولط غصئض المحارضئ شغ أظزمئ الضفر، شظةاه اهللا طما وصع شغه 
طا  حر  شغ  شعصسعا  بالاأوغقت  اهللا  رجعل  طظعب  سظ  الثروج  اجائاتعا  الثغظ  طظ  غغره 
الافرغط  طغثان  شغ  إسقطعط  غاسابص  الفاجث  العاصع  طظ  أخغق  ججءًا  وخاروا  خظسعا. 
لغرضى سظعط غععد والظخارى. بغظما بصغ التجب سطى بئاته وخفائه ق غثاجغ وق غثاعظ 
وق غثخض شغ المسادقت المحئععئ، بض غبئئ رغط صسعة افوضاع وحثتعا، غسامث ذلك 
طظ إغماظه أن الظخر شغ وخعل المئثأ إلى طرضج الصغادة شغ افطئ ولغج وخعل التجب 

ظفسه.
وافطئ الغعم باتئ أصرب طا تضعن إلى طظعب التجب فظعا جربئ الطرح الاخالتغ طع 
الفساد وجربئ أعض الشطع وجّربئ ضض افشضار المطروتئ الاغ ظصدعا التجب وبصغ الثغار 
العتغث الثي غخطح به تال افطئ وعع إغةاد اإلجقم ظاشثا شغ سقصات الظاس، وبثلك 
تضعن طعغأة أضبر طظ أي وصئ طدى لقظصغاد لطتجب باخثغص العصائع لفحض ذروتات 
ق  واضتا  جَثدا  بغظا  الطرغص  وخار  ظزرعا  طتض  التجب  خار  لثلك  واإلشراط،  الافرغط 

لئج شغه.
ضما أن افطئ اباطغئ بمظ غظفثون طثططات الضفار وعط غتسئعن أظعط غتسظعن خظسا 
ظاغةئ لطفحض شغ صراءة السغاجئ السالمغئ وطصخعد الضفار طظ أسمالعط، تاى خارت ضبغر 
طظ الترضات تتمض أبصال سثوعا إلى المعاضع الاغ ق غئطشعا إق بحص افظفج. وخارت 
تظفث خططه وعغ تتسإ أظعا تثثم اإلجقم! وعثا غاغئ السمى الثي ضان ظاتةا سظ سثم 
اإلدراك فعمغئ العسغ السغاجغ سطى العضع الثولغ والمتطغ. لثلك ضان تجب الاترغر 

بمظعةه عثا لغج شغه صابطغئ لطاقصغ طع السثو الضاشر بتمض طااسه وتتصغص طآربه.
ضما أن وخعل ضبغر طظ الترضات إلى التضط شسق لط غتثث الاشغغر ولط غطمج طسالط 
الضفر ولط تثطع افطُئ طسه أظزمئ الضفر الاغ تئصى طفروضئ؛ وذلك فن الاشغغر ضان شغ 
طفاخض  شغ  وتاتضط  بظفعذعا  السمغصئ  الثولئ  تتافر  تغث  الثارجغئ  المةامع  صحرة 
غث  سطى  بعط  تتض  صارسئ  غظازرون  اقصاراع  بخظثوق  غخطعن  الثغظ  وغئصى  الثولئ 
الةغح الثي تساظث إلغه الثولئ السمغصئ، لثلك تتعلئ جععد افطئ إلى عئاء غعَم جارت 
خطش أولؤك الثغظ أرادوا الظفاذ إلى صطإ المةامع لغةثوا أظفسعط غسغرون سطى جُثِره 

الثارجغئ، بط غطفزعن بسغثا سظ واجعئ التغاة وترضئ المةامع.
وسظثطا غاساءل الظاس لماذا تجب الاترغر؟ ظصعل لعط: فظه ق غرضى غغر إصاطئ الثقشئ 
وتخعغعا دول  غاغئ له وق غرضى أن غضعن ججءًا طظ المسادقت الاغ تتاعي السمقء 
الضفر، وفظه غرغث لفطئ أن تمطك إرادتعا شسق وق غصظع بالمحارضئ شغ تضعطات سمغطئ 
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شاجرة، وفظه ق غظسى طظعاجه الرباظغ وق غثعض طع الثائدغظ وق غةطج سطى الفُرش 
بالثول  غصئُض  وق  وأرباسعا،  التطعل  بأظخاف  غرضى  وق  لطمظاشصغظ،  غاجلش  وق  الظةسئ 
الثلغطئ المسَاَرّصئ، وق غئتث سظ المضاجإ والمظاخإ، بض غبئئ سطى طظعاجه شغ ذطإ 
اإلجقم  سظ  لغظفغ  افطئ،  أسثاء  وجه  شغ  والعصعف  الئاذض  رجج  طظ  والئراءة  التص 
وغزعر  وحثتعط،  وتظطسعط  الشالغظ  وغطع  واظتقلعط،  وطغعساعط  المفّرذغظ  تفرغط 
غصئض  ق  وفظه  ذرغصعا،  لجوم  إلى  شاظئ  ضض  شغ  وغثسععا  خثغصعا،  طظ  سثوعا  لفطئ 
بالاثطغ سظ تضط اهللا لغسائثل به المظاعب افرضغئ، وق غصئض بتضط ق غظئبص طظ ظعر 
الحرغسئ، وق غئاطع الععط بالسج وعع تتئ ظّطئ الثل، وفن تجب الاترغر ق غفرق افطئ شق 
غرى أظه جماسئ المسطمغظ وطظ خرج طظعا شفغ الظار، بض عع جمع طظ الرجال اظازمعط 
شعٌط خاص لقجقم غتاط سطغعط خثطئ افطئ بصغادتعا إلى طسارب الظةاة شغ ظض الاجام 
تاد بأتضام الحرغسئ، ق غتغثون سظ المظعاج تاى غقصعا ربعط. اضاظش ذلك ضطه سظث 
التجب وسغ سطى اإلجقم ووسغ سطى السالط وطسرشئ باحضقت المعصش الثولغ وصراءة 

واسغئ لعا دون طةاطقت وطعادظات.
طظ أجض عثا ضطه ضان خغاُرظا تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثُب أعطه، شضعظعا طسظا 
وتترغر  الةعاد  إلى  وذرغصظا  ربظا  وطرضاة  سجظا  طسصث  شعغ  اإلجقم  لثولئ  واسمطعا 

الئقد•
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بسعن اهللا تسالى ظثااط الغعم التمطئ السالمغئ الاغ أذطصعا المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
لتجب الاترغر باعجغه طظ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ، 
حئاب  طع  بالاساون  التمطئ  عثه  ظفثت  تغث  الثقشئ،  إللشاء  المائئ  الثضرى  بمظاجئئ 

التجب وأظخار دسعة إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة تعل السالط.
بقد  شغ  ترّضجت  الاغ  اإلسقطغئ  والظحاذات  الفسالغات  بثأت  التمطئ،  بثء  إسقن  شمع 
سثة تعل السالط. ولضعن أغطإ الئقد الاغ جرت شغعا أسمال التمطئ ق تجال ترزح تتئ 
سإء جائتئ ضعروظا، شإّن عثه افسمال تط تظفغثعا لاعاشص اإلجراءات اقتارازغئ لطسقطئ 
الساطئ. شضاظئ العصفات، والضطمات المخعرة، والظثوات والمتاضرات، والمصابقت التغئ، 
والمصاقت والئغاظات، الاغ تط ظحرعا وببعا سطى المعاصع اإللضاروظغئ والمتطات اإلسقطغئ.
وصث جاءت الضطمات والعصفات طظ أطام المسالط الاارغثغئ لطثقشئ شغ الئقد اإلجقطغئ 
لاسئر سظ سزغط عثه الثضرى، وطثى حعق افطئ وتعصعا لسعدتعا شاطط حمطعا وتةمع 
حااتعا وتجغض أجئاب شرصاعا الاغ دجعا المساسمر بغظ أبظائعا، وتسغث لعط سجعط وتطئص 
حرسعط وترسى حآوظعط تص الرساغئ، وترّد سظعط تضالإ افسثاء، وترشع راغئ الاعتغث 
شعق أرضعط ضما رشسعا أول طرة رجعل اهللا خطى اهللا سطغه وآله وجطط وختاباه الضرام 
رضعان اهللا سطغعط غعم أصاطعا أول دولئ لطمسطمغظ، وعجطعا شغ ظطعا الفرس والروم 

تضام السالط آظثاك، وظحروا اإلجقم والثسعة وضاظعا بتص خغر أطئ أخرجئ لطظاس.
وصث ُتعجئ عثه التمطئ بضطمئ فطغر تجب الاترغر تفزه اهللا، ذات طسان سزغمئ تعجه 
رعا بعثا الفرض السزغط، شرض إصاطئ الثقشئ وبغظ افدلئ  شغعا إلى افطئ اإلجقطغئ شثضَّ
الحرسغئ شغ ذلك وطا شغ عثا افطر طظ سزغط حأن لفطئ اإلجقطغئ وغغرعا سطى السعاء.

اختتام  حملة
" الذكر المئوية لهدم الخالفة... 

أقيموها أيها المسلمون"

المعظثس خقح الثغظ سداضئ

طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

الضطمئ الثااطغئ:
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٤٦

ضطمات المآتمر السالمغ الثااطغ فسمال تمطئ الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ  ١٤٤٢عـ-٢٠٢١م

إن الظثاءات والثسعات الاغ جاءت شغ الضطمات والمآتمرات والظحرات والعصفات ضاظئ 
بمةمطعا دسعة طئاحرة إلى افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا لطسعدة إلى ذلك المةث والسج الثي 
ضان شغ ظض دولئ الثقشئ وتضط الحرع التظغش، وإن تجب الاترغر صث بّغظ ذرغص السعدة 
إلى عثا الفدض السزغط وق غجال غسمض طع افطئ لاثطغخعا طظ الائسغئ فظزمئ الضفر 

العضسغئ الاغ شرضعا الشرب الضاشر المساسمر.
وضثلك شإظظا شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر، ظرجض ظثاء خالخا إلى ضض 
الةعث  عثا  ظحر  شغ  غحارك  أن  اإلسقم،  وجائض  شغ  غسمض  اإلجقم  سطى  غغعر  طسطط 
المسطمغظ،  سج  سعدة  إلى  الثسعة  شغ  بثوره  غساعط  وأن  تسالى،  هللا  طرضاة  المئثول 

دسعة إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة •

#أصغمعا_الثقشئ
#ReturnTheKhilafah

#YenidenHilafet

#خالفت_کو_قائم_کرو

لقجاجادة ظرجع زغارة المعاصع أدظاه:

المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar

تلفزيون الواقية
https://www.alwaqiyah.tv

صفحة المؤتمر العالمي
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-

activities/hizb-conferences/74168.html

صفحة الحملة العالمية
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/72581.html
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