
 
ودع المسلمون شهر الصوم وعانقوا عيديا الي ي ير 

المبارك بمشاعر متباييةي ب بيديف الي يرع والسي ياد  

بأداء الواجب والتقرب مف هللا ت الى وتحقدق قيار 

مف ت مدق اإليمان وتزكد  اليةي يوب واليحيزن ليميا 

ي اند  إخيوتيهيي بيد بيلياان شيتيى وبيد ميقياميتيهيا 

بلس دف المحتل . مشاعر ميتيبياييةي  يييي يهيا خيدي  

و احا: االنتماء الى هللا واالنساند . هذا الخد  هيو 

ما ي تقاه ال غا  والظالمدف والمحتلونب بي  ربيا  

اليميصيليحي  وال مشياعير اال اليحيقيا   بدةهيي ويو 

واالوتغ ل واليشع والشد ة . بما أجمي  مشياهيا 

المسلمدف بد كاب  أقي يار اضرو وهيي ييرتياون 

بهي  ال داب يتبادون التيهيانيد وييبيتيهيليون اليى هللا 

بالاعاء إلخوانهي المظلومدف بد بلس دف وبيورميا 

وما ي انده الم تقلون بد ويون ال غا  بيد بيلياان 

عربد  شتى. بدف اضمي  واضليي حي  عيديا الي ي ير 

المباركب وانتابت المسلمدف تيليا اليميشياعيرب بي  

يأس مع اإلييميانب وال اويتيسي م ليلي يغيديانب وال 

ت ايش مع االوتباادب وال نسدان للمظلومدف أيف ما 

كانوا. ويك د هذه الروال  التد كيانيت جيليدي  ييوم 

ال دا والتد وتكون لها ان كياوياتيهيا عيليى ميا هيو 

   مقب  مف اضيام.

عاش الصائمون شهر رمضان المبارك مبيتيهيليديف 

لربهيب متصّايف للشدي يان بصيوميهيي وعيبيادتيهيي. 

ولكف الشد انب عبر وك ئهب و ى للتشويش على 

الصائمدف وإقحامهي بد م يارك جيانيبيدي  لصياهيي 

عف وبدي  الي يبياد  واليتي يويير اليروحيد. بيكيدي  

يست دع صائي ان يتياه  ما ييييرف بيد وياحيا  

المسيا اضقصى مف عبث صهدوند؟ مف يست يديع 

ان يتياه  مصدر أرو الم راج اليتيد تيتي يرو 

ضصةاف التةكد  ضمف مشروع االحت ل اليهيادف 

الوتةزاف  اقا  أه  بلس دف؟ كد  ال ييتي ياعي  

المسلمون بشك  باع  مع ال اوان المتواص  على 

الايف والهوي  والتراث والممارو ؟ بتيار  ييقيتيحيي 

المت ربيون بياحيا  اضقصيىب وأخير  ييغيليقيون 

الحرم اإلبراهديميدب وليالي ي  

يقتلون الشباب ال يليسي يديةيد 

الصائيب وراب ي  ييقيصي يون 

الصائمدف بد غز ب وراب ي  

يقتلون شبابا لي يبلغوا الحلي. 

وأمام هذه اليرائي ال يظيهير 

أف ب   حيقيديقيد ميف حيكيام 

اليميسيليميديفب بي  ان وتيديير  

الت بدع بيد تصياعيا بياون 

ت  ر او توق . المؤمف الصيائيي اليذف ييميتيليا قيليبيا 

نابضا ومشاعر بداض  ال يست دع تياه  ما ييحياث 

ضخييوانييه وأخييواتييه الييمييهيياديييف بييالييرصييا  يييومييدييا 

   وباوتهااف هويتهي بشك  متواص .

هموم الصائمدف هذا ال يام ليي تيتيوقي  هيةيا. بي  ان 

مشاعرهي اوتي يز  بشيكي  كيبيدير عيةياميا تي يرو 

القرآن الكريي للحرق بد السويا. ب يد الشيهير اليذف 

ييا الصائي ن سه أقرب الى كتاب هللا ميف أف وقيت 

آخييرب تييرتييكييب هييذه اليييييريييميي  الييتييد تييهيياد أمييف 

الميتم ا  وولمها. باوتهااف ميقياويا  ايخيرييف 

مف بدف أوباب ال تف االجتماعد  والسداويدي . وإقياام 

حزب وداود رومد على إع ن عزمه على تةظديي 

تظاهرا  ضا المسلمدف تيحيرق خي ليهيا نسي  ميف 

القرآن الكريي اعتااء غدر مبرر واوت زاز شد يانيد 

يحول دون ترويج قدي التسامح واالحترام اليميتيبيادل 

بدف البشر. وهةاك اويتيغيراب شياييا ان ييكيون هيذا 

ال الي "المتحضر" ما ييزال يي يديش عيقيا اليمياضيد 

ويست دا الروع التد قامت علدها الحروب الصلدبيدي  

قب  أل  عام. بأيف الحضيار ؟ وأييف اليتيقيام؟ وأييف 

حقوق اإلنسان؟ وأيف مقوما  السيليي االجيتيمياعيد؟ 

وتؤمف الميتم ا  بأن حري  الت بدر مك ول  لليمدع 

بشرك ان ال تؤدف الى بتف اجتماعيدي  تيقيوو ويليي 

الميتم ا  وتماوكها. بهي  يسيميح الي يقي  اليهيادف 

لتكون ميتم ا  عصري  ميتيمياويكي  بياالويتيهيااف 

المتبادل بدف مكوناته؟ ه  ميف اليميةي يق بيد شيدء 

إلار  هذا الي يرف او كاك بياويتيهيااف مي يتيقيااتيهيا 

ومقاواتهاب لدو ضمف نقاش عيليميد بي  بيأوياليديب 

   اوت زازي  تظهر روع ال اوان بدها بي ء. 

لقا صام المسلمون اوتياب  لألمر اضلهدب وت اعيليوا 

مع أجواء شهر رمضان المباركب بارتداد اليميسياجيا 

واالنخرا  بد أعمال البر والتكاب  واليتيواصي  ميع 

المحتاجدفب واوتذكار الغائبدف مف المسليميديف ويواء 

خارج بلاانهي ام بد ق ر السيون. ومف اليميؤكيا ان 

القضايا المذكور  واهمت بد ت كدير أوواء الشيهير 

الييكييرييييب ولييكييةييهييا ويياهييمييت 

كذليا بيد تي يميديق مشياعير 

االنيييتيييمييياء وان اليييييييميييديييع 

مستيهياف ميف قيبي  اليييهي  

والت صب وال تف وأعااء هللا 

والحقدق  والايف. واضمي  ان 

يسييتييميير وعييد الييمييسييلييمييدييف 

مستقب  لردع مف ي در ال تة  

     أيا كان شكلها او مكانها. 

 إقرأ في هذا العدد:
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  العيد جائزة الصائمين، وفلسطين قضيتهم

 (7)صالقراءة بين الوجوب والرغبة 

 بيان صادر عن
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* بميةياويبي  ككير  والد  

االمام اليحيسيف اليميييتيبيى 

علده الس مب وب  رويول 

هللا ) ( ووييدييا شييبيياب 

أه  الية ب أقامت مؤوس  

االبييرار االويي مييديي  نيياو  

الشييبيياب ” تييحييت عييةييوان: 

ب “ ورمضيييان واليييهيييويييي 

 اوتضابت بدها ك  مف:

ـ الباحث الشاب أمدر تيقيد 

)ناش  بد شؤون الشيبياب 

مييف اليي ييراق مييقييدييي بييد 

بريي يانيديا(ب اليذف تيحياث 

حييول مييوضييوع: الشييبيياب 

والح اظ على اليهيويي  بيد 

الغيرب. تيحياث أوال عيف 

كد يدي  تي يا يد الييياليديا  

اإلو مد  مع الميتمع اليغيربيد اليذف تيةيوع إليى 

ل ل  أنيواع ميف اليتي يا يد: الي يزوفب اليذوبيان 

أهيي اليميخيا ير اليتيد   واالناماج. لي ت يرق إليى

تواجه الشباب المسلي بد الغرب اليذف وليا ونشيأ 

بد الغربب وال قبا  والمشاك  التيد تيواجيهيهييب 

كما ت رق إلى الاور الم لوب مف اضوير  وميف 

المراكز اإلو مد  بد تربد  الشيبيابب واليتي ياون 

 على تذلد  تلا ال قبا  والمشاك  التد تواجههي.

ـ وماح  الشد  مهةا الساعاف )بياحيث وخي يديب 

مف ال يراق ميقيديي بيد أليميانيديا(ب وتيحياث حيول 

 “.اإلمام الحسف )ع( ملهي الشباب”موضوع: 

حدث ت رق إلى جوانب مف ودر  اإلمام اليحيسيف 

 )ع(ب لي وق  مع موضوع الشباب ل ث وق ا :

الوق   االولى عف ال م  على اليتيكيوييف اليروحيد 

 واالخ قد للشباب.

ال اندي : اليتيكيوييف الي يليميد والياور االجيتيمياعيد 

  للشباب.

   ال ال  : عام الهلع امام موج  الحاال .

ب وأدار 2222ابيريي  31كان كلا يوم الخيميديو 

الةاو  وقام لهيا الشيدي  

حسف التريكد. وتةيشير 

اضبييييرار مييييلييييخيييي  

 الكلما  بد هذا ال اد.

 

 23* بد يوم الخمدو 

ب 2222أبيييييييريييييييي  

وبمةاوب  شيهياد  أميدير 

المؤمةدف وإمام المتقديف 

عييلييد بييف أبييد  ييالييب 

)ع(ب أقامت الميؤويسي  

 برناميا تضمف:

ـ كلم  وماح  آي  هللا الشد  محسف ايراكد )بقده 

ميتها مف إيران(. الذف تحياث حيول ميوضيوع: 

ال اال  والحق بيد نيهيج عيليد بيف أبيد  ياليب ” 

 “.)ع(

تيي ييرق الشييديي  ضهييي  

اضقيييوال بيييد نيييظييير  

الغرب لموضوع اليحيق 

وال ياالي ب ليي بي يا كليا 

اوييتيي ييرو الييةييظييرييي  

اإلو مد  بد مي يهيوميد 

الييحييق واليي ييااليي  كييمييا 

جاء  بيد أقيوال أميدير 

 المؤمةدف )ع( وت بدقاته ال ملد .

وب اه تابع الحاضرون والمتاب ون ميلو شيهياد  

أمدر المؤمةدف )ع( للسدا ياودف اليميوويوف )ميف 

الييييبييييحييييريييييف(ب الييييذف 

اوييتيي ييرو جييوانييب مييف 

ودر  أمدر المؤمةدف )ع(

ب لي ختي الميييليو بيذكير 

اغتدياليه )ع( ميف جيانيب 

 ابف ملييب وشهادته )ع(.

وأدار البرناميج وقيام ليه 

 الشد  حسف التريكد.

 

 22* بد ييوم اليخيميديو 

ب وبمةاويبي  ييوم اليقياس الي ياليميدب 2222أبري  

 أقامت المؤوس  برناميا تضمف ال قرا  التالد :

كلم  وماح  السدا الاكتور ج  ر بضي  هللا )ميف 

 لبةان(

واضوتاك عابايف بايز )ميف بيليسي يديف ميقيديي بيد 

 بري اندا(

أكييا الييمييتييحييالييان 

عييلييى مييركييزييي  

اليييييييقيييييييضيييييييدييييييي  

الييي يييليييسييي يييديييةيييدييي  

ومحوريتها بيد اليوجياان الي يربيد واإلوي ميدب 

وعلى موقع  القاس الروحد  بد قلوب المسليميديف 

جمد ا. كما أكاا على أهيميدي  اليوحيا  اإلوي ميدي  

ودورها بد دعي اليقيضيدي  الي يليسي يديةيدي ب وربيع 

م ةويا  الش يب الي يليسي يديةيد ليأليويتيميرار بيد 

 ريق المقاوم  واليةيضيال حيتيى تيحيريير كيامي  

اضرو ال لس دةيدي  ميف دنيو االحيتي ل. وأدار 

 البرنامج وقام له الاكتور و دا الشهابد.
 

 مسيرة يوم القدس العالمي في لندن
ان لقت مسدر  يوم القاس ال المد بد الي ياصيمي  

أبيريي ب نيظيميت  22البري اند  لةان ييوم اضحيا 

المسدر  هذا ال ام ب ا عياميديف ميف اليتيوقي  الير 

جائح  كورونا. باأ تيمع المشاركدف اميام وزار  

الااخلد  البري اند  بمة ق  ويستمةستيرب رابي يديف 

البتا  ورايا  مكتوب  بياالنيييليديزيي  والي يربيدي  

دباعا عف الش ب ال لس دةد المظلوم واليمي ياليبي  

بتحرير القاس الشري  وتةايياا بيييرائيي اليكيديان 

 االورائدلد.

كما  الب المشاركون بد هذه اليميسيدير ب بيكيسير 

الييحييصييار عييف قيي يياع غييز  والييتييةييايييا بيييييرائييي 

 االحت ل.
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اية هللا السيستاني يصدر بيانا بشأن 

 تفجير مسجد بأفغانستان

أصار مكتب المرجع الايةد اضعلى بيد الي يراق 

السدا علد السدستانيد )دام ظيلّيه اليوارف(ب ييوم 

اليم  ب بداناً بشأن ت يدر مسيا "وه دكيان" بيد 

 أبغانستان.

وككر المكتيبب بيد بيديان "ميّر  أخير  ارتيكيب 

تةظدي داعش اإلرهابد جريم  مروع  واوتهياف 

المصلّدف اضبرياء بد )مسيا وه دكان( بد مزار 

شري  وو ا دماء ال ايا مةيهيي. وإنّيةيا إك نيتيقيام 

بالت ازف والمواوا  ضور شهااء هيذه اليييرييمي ب 

نسأل هللا ت الى لهي الصيبير والسيليوان وأن ييميّف 

 على اليرحى والمصابدف بالش اء ال اج ".

وأضاف البيديانب "ونيظيراً ليليوضيع اليراهيف بيد 

أبغانستيان اليحيبيديبي  نيؤكيا عيليى جيميديع اإلخيو  

واضخوا  المؤمةديف بيتيوّخيد اليحيذر أكي ير ميّميا 

مضى والت اون مع المسؤولدف عف الح ياظ عيليى 

أمف اجتماعا  الةاس للحدلولي  دون تيكيرار هيذه 

المآود اضلدم "ب خاتماً بالقول: "نسأل هللا الي يليد 

القاير دوام الي يّز  واليربي ي  ليليشي يب اضبيغيانيد 

 الكريي".

 

 ندوة تخصصية

 التمسك بالقرآن رمز الوحدة والعزة 

 

أقيييديييميييت نييياو  

تييييخييييصييييصييييديييي  

)حضييييييييورييييييييي  

وابيييتيييراضيييدييي ( 

تيييحيييت عيييةيييوان 

التمسا بالقرآن ” 

رميييز اليييوحيييا  

ب وكليا ”وال يز 

بييد الييميي ييرو 

اليياولييد الييتيياوييع 

وال شريف للقرآن الكيرييي بيرعيايي  قسيي الشيؤون 

ابيريي  بيد  22ال قابيدي  واالجيتيمياعيدي  بيتياريي  

  هران.. ضدوف الةاو :

حي  اإلو م والمسلمدف الاكتور حمدا شهريارف 

)اضمدف ال ام ليميييميع اليتيقيرييب بيديف اليميذاهيب 

 اإلو مد (

بضدل  ماموويتيا الياكيتيور عيبيا السي م كيرييميد 

)مستشار رئدو اليييميهيوريي  لشيؤون اضقيليديا  

 والمذاهب الايةد (

اضوتاك  الياكيتيور  عي يت شيريي يتيد )عضيو بيد 

 ميلو الشور  اإلو مد(

بضدل  مامووتا الشد  عزيز بابائد )إميام جيمي ي  

 أه  السة  بد حّد صادقد  بد  هران(

بضدل  الشد  ماهر حمود )اضميديف الي يام التيحياد 

 علماء المقاوم (

السدا شدخةا لوع )مترجي ليليقيرآن اليكيرييي ونيهيج 

 الب غ  مف دول  السةغال(

 

انطالق االجتماعات السنوية للمجلس 

 العام للبنوك اإلسالمية

تشها االجتماعا  السةوي  ليليميييليو الي يام لي يام 

ميييييمييوعيي  مييف االجييتييميياعييا  اليياورييي ب  2222

وناوا  ابيتيراضيدي  حيول عياد ميف اليميواضيديع 

الةاشئ  بد الصةاع  المالد  اإلو مد ب بياإلضيابي  

إلى عيقيا اجيتيمياع اليييمي يدي  الي يميوميدي  الي يانيد 

وال شرون للميلو ال ام. تهياف هيذه الي ي ياليديا  

ليييييمييع اضعضيياء والشييركيياء االوييتييراتييديييييدييدييف 

وأصحاب المصلح  بد مةصا  حواري  متيةيوعي  

قش نشا  الميليو الي يام خي ل الي يتير  السيابيقي  

وخ   ال م  المستقبلد  باإلضاب  إلى التيوجيهيا  

اليايا  وال ر  والتحايا  التد تواجه الصةاعي  

المالد  بشكي  عيام وصيةياعي  اليخياميا  اليمياليدي  

 اإلو مد  بشك  خا .

 2222شها الدوم اضول مف االجتماعا  السةيويي  

ان قاد االجتمياع الي ياميف عشير ليليهيديئي  الي يليميدي  

ل عتماد. وخ ل االجتماع ناقش اضعضاء كدي يدي  

ت زيز خار    ريق اليتي يويير اليميهيةيد بيهياف 

خام  صةاع  الخاما  المالد  اإلو مد  ومواكبي  

الت ورا  ال المد  بد الصةاعي  وعيكيسيهيا عيليى 

 البرامج التاريبد  المقام  لليمهور.

وُعقا  الحلق  االوتراتديد  ليليتيأهيدي  واليتي يويير 

المهةد ب ا اجيتيمياع اليهيديئي  الي يليميدي  لي عيتيمياد 

مباشر ًب حدث جم ت نخب  مف أبرز اليميتيحياليديف 

مف مم لد وك ء الت وير اليميهيةيد بيد اليميييليو 

ال ام والرؤواء التة دذيدف وماراء أقسيام اليميوارد 

البشري  بد البةوك والمؤوسا  المالد  اإلو ميدي  

وأصحاب المصلح  لمةاقش  أهي أوالدب التيارييب 

الحايث لتقايي تيرب  ت يليديميدي  عياليدي  اليميسيتيو  

 تتماشى مع م ايدر اليود  ال المد .

ابتتحت الحلق  بكلما  ترحدبد  مف قيبي  الياكيتيور 

عبااإلله بل تيديقب اضميديف الي يام ليليميييليو الي يام 

متبوع  بكلم  خاص  ميف قيبي  الياكيتيور بيديصي  

محمود عتباندب أوتاك القانون اليميسياعيا ورئيديو 

قسي إدار  المخا ر واليتيأميديفب مي يهيا اإلقيتيصياد 

 جام   الملا عباال زيزب الس ودي .  –اإلو مد 

كما تضمةت الحلق  جلس  حواري  ب ال  بمشياركي  

رواد الييتيياريييب بييد الييمييالييديي  اإلويي مييديي  وهييي: 

البروبدسور أحسف لحساوة ب الرئدو اليتيةي يديذفب 

شرك  صالحدف ل وتشارا  الشيرعيدي ب مياليديزييا 

والاكتور محما غالب دخةدب نائب الماير الي يامب 

مركز الس م للتاريب والبيحيوث واالويتيشيارا ب 

جدبوتدب بإدار  اضوتاك  مد عرشدب باحث محل  

 بد الميلو ال ام.

وخ ل اليلس  شاد المتحالون على أهمد  ت بديق 

اضوالدب الحاي   بد التاريب لمواكب  التي يورا  

الحالد  ميف خي ل تيبيادل ايراء واضبيكيار حيول 

ال ر  والتحايا  بد كيدي يدي  تي يويير الياورا  

اليتيياريييبييديي  والشييهيادا  الييمييهييةييديي  لييتييتييميياشييى مييع 

الييمييواضييدييع الييةيياشييئيي  حييول الييتييحييول الييرقييمييد 

واالوتاام  بد المالد  اإلو مدي . بياإلضيابي  إليى 

كلاب ناقش المتحياليون كيدي يدي  دميج االتييياهيا  

 والت ورا  الحالد  مع التاريب والتأهد  المهةد.

وخ ل الةقاش تي عرو اليتيييارب حيول الي يرق 

بدف عقا البرامج التاريبد  حضوريياً وابيتيراضيدياً 

ووب  االوت اد  مف الت ور الرقمد لةميو وتيوويع 

الت وير المهةد بد الماليدي  اإلوي ميدي . وتيةيارج 

هذه المبادر  تحت مخرجا  الهاف االوتراتدييد 

ال الث الخا  بالتأهد  والتمكدف المهيةيدب واليذف 

مف خ له يس ى الميلو ال ام لتي يويير اليقيارا  

المهةد  وتأهدي  اليكيوادر اليبيشيريي  بيد صيةياعي  

 الخاما  المالد  اإلو مد .

 

المجمع العالمي للتقريب يدين بشدة 

 االساءة الى القران الكريم في السويد
 

إوتةكر الميمع ال المد لليتيقيرييب بيديف اليميذاهيب 

االو مد  بشا  االواء  التد ت رو ليهيا اليقيران 

 الكريي الكتاب المقاس للمسلمدف بد السويا .

وجياء بييد الييبييديان الييذف اصيياره اليميييييميع بييهييذه 

المةاوب  "حادث االواء  الى اليقيران اليكيرييي ميف 

قب  عةاصر ميف اليميتي يربيديف الي يةيصيرييديف بيد 

السويا الي قيليوب اري ير ميف ميليدياری مسيليي بي  

 ال الي"

واشار البدان الى ان هذه االحااث هيد ميف نيتياج 

ال صبدا  واليه  تاعمها قيو  االويتيكيبيار بيد 

ا ار الار  ال تف واالحقاد بد االديان االبراهدميدي  

ب مؤكاا عام نياع هيذا اليميخي ي  اليميشيؤوم بيد 

ايياد الهو  ال قابد  والي يقيائيايي  بيديف اليميوحياييف  

وزعزع  التي ياييش السيليميد بيديف اتيبياع االدييان 

 المختل   . 

واعتبر الميمع ال المد للتيقيرييب بيديف اليميذاهيب 

االو مد  ب ان هذه االواءا  الموهة  هد بم يابي  

االعتااء على الحاود االلهد  وتت ارو مع مد اق 

حقوق االنسان وحري  الت بدر ب م لبا المةيظيميا  

الاولد  وكاب  الحكوم  اتخاك االجراءا  الي زمي  

والصارم  وبد ا ار القواندف الميحيليدي  ميواجيهي  

ومييكييابييحيي  هييذه االويياءا  لييلييحييا مييف االحييتييقييان 

ال ائ د وتشايا االحقاد بدف الشي يوب واويتيقيرار 

 االمف والس م ال المد.
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ناو  بمةاوب  ككر  والد  االمام الحسف الميتبى علده 

 االو م بد مؤوس  االبرار االو مد 

 مقام  وماح  الشد  خسف التريكد

االمام الحسف علده الس م مشمول بآي  الت هدر كيذليا 

 اخوه االمام الحسدف علده الس م

يتوجب على الشباب االقيتيااء بياالميام اليحيسيف عيليديه 

الس م لدكون مف شباب اليييةي  اليذييف ويدياهيي االميام 

 الحسف علده الس م.

وةةاقش محوريف بالمةاوب  بمشارك  أخويف عزيزيف: 

وماح  الشد  مهةا الساعاف مف ألماندا )عيبير اليزوم( 

واالخ أمدر تقد الةاش  بد ميال ال م  االو مد بدف 

 الشباب. 

 االخ أمير تقي: 

 واجب الشباب.

 كان لك  امام ص   مهم .

االمام علد علده الس م  علميةيا كيدي  نيحيكيي بيالي يال 

 والمساوا .

 االمام الحسف علده الس م علمةا كد  نواجه الخ ر .

 االمام الحسدف علده الس م علمةا كد  نواجه الظلي.

 االمام السياد علده الس م علمةا الاعاء.

االمام الباقر علده الس م علمةا الت لدي  وكيذليا االميام 

 الصادق علده الس م.

بقداد  االمام الحسف علده الس م عيليميةيا انيه بيد ظي  

الص وبا  ييب على المرء ا بحث عف اليحيليول ميف 

 البدئ .

 كان ير  ان السلي ابض  للميتمع االو مد آنذاك.

 بد بدئ  الدوم نيا ظروبا ص ب  وهةاك ل ث حلول: 

 ال زوفب الذوبان باالناماج.

ال يمكةةا ال زل  وال زوفب وال يمكةةيا ان نيذوب بيد 

الميتمع ونتخلى عف قدمةا  ولكف االنسب ان نؤلر بيد 

الميتمعب مف اج  الصالح ال ام للميتمع عليى اليرغيي 

 مف ان الب ض قا يش ر بالهزيم ب ولكةه انتصار.

 ما المخا ر التد  الت الشباب بد الغرب؟ 

االول: الووائ  السلبد . هذا يؤلر على لقتهي وهويتهيب 

الميموعا  الدمدةد  تمارس االو موبوبدا والتخويي  

ويتالر الشباب بذلا. هذا االنهدار يؤلر عيليى احيتيرام 

الذا  وبقا ال ق  يابع الشباب اما لل زل   او االنغمياس  

ونواجه محاول  برو ال قاب  اليغيربيدي  وقيديي اليمياديي  

 والم لد .

خ ر الميموعا  الدمدةد  كبدرب ولكيف اليرويائي  

 اللدبرالد  المت رب  اك ر تألدرا على الشباب 

 المحور ال اند: ال ولم : 

نحف قادرون على التواص  بضغ  زرب هواتي يةيا 

بواب  للم لوما  وبد حدف ان هذه االدا  رائ   لةا 

 اال انها اصبحت مشكل  ايضا.

نظري  ال ولم  هد التد تسمح بالةمو والمزيا مف 

ال هيب ولكةها اصبحت مةظوم  خ ر  تتحكيي بيد 

الم لوما  التد تب ها الي يقيابي  اليليديبيراليدي ب وميف 

يحاول تقايي عرو باي  يتي عزله عف الص حا  

التواص  االجتماعد برغي انيهيا تي يرو ني يسيهيا 

انها ت بدر عف الحري  اال انها اغلقيت اليحيسيابيا  

 التد ال تت ق مع نظرتهي

 ولذلا اصبح هةاك توجه لبث البدانا  عبر االنترنت.

تل ب ووائ  التيواصي  دورا ويليبيديا عيليى الي ي بب 

 ويؤدف كلا الى اوالدب التةمر.

  

 المحور ال الث: االور  

حاول ايبياء ابيقياء االوالد بيد اليميةيزل  واصيبيحيوا 

يضغ ون على االوالد للخروج مف المةزل لليحيا ميف 

 ارتبا هي بالووائ .

 ال ائ   ال تست دع التحكي بد تلا الووائ . 

اال  ال يل بون مع آخرييف قيا ال يشياركيونيهيي اليقيديي 

ن سها. االحصائدا  تشدر الى ان اليميزييا ميف ايبياء 

واالمها  يقضون وقتا  وي  على الهيواتي  واحياث 

 كلا ان صاما بد ال ائل 

 وكلا يؤدف الى مستقب  غدر ولدي.

الماارس مشكل  اخر ب وهةاك اني يصيال بيديف ايبياء 

واال  الب ب ضهيي ال يسيتي يدي يون بيهيي هيذا اليييدي  

اليايا. اال  ال يقضون وقيتيا  يويي  بيد اليمياارس. 

الماارس تضغ  لبث ليقيابي  اليزواج اليمي يليد. بي يض 

 ايباء ال يملكون اجابا  لهذه االشكاال .

 المحور االخدر: االيمان والحدا  

قام االو م حلوال للحدا  ولكف الشباب يياون ص وب  

بد الرب  بدف حداتهي وديةهي. ميف اليميميكيف اكا اردنيا 

تكويف هويي  ليليشيبياب بيد اليغيرب ييييب ان نشيييع 

 الشباب على تقوي  ايمانهي.

الك در مف الشباب يماروون الاييف كي ياد  اجيتيمياعيدي  

 ب داا عف ال كر وال قاب . هةاك مد  لل قوس.

 ما هد الحلول؟ 

. ييب على الميتم ا  خلق بدئي  اوي ميدي  ليليشيبياب 

 تيذب الشباب.

. ييب ان نس ى للترحدب بهي بد تيم اتةا ليديشي يروا 

 باالرتداع.

 . نام  ان تركز المؤوسا  االو مد  على الشباب

. هةاك برامج قلدل  للشباب وما هيو ميوجيود ال تيليبيد 

  لبا  الشباب

 . البرامج االنيلدزي  لدست باعل .

نحتاج مركزا م توحا لليمدع يتمحور حول احتداجيا  

الشباب  ال يركز على الممارو  االو مد  بحسب بي  

 على الرياض  والتربد  ايضا.

ييب ان يكون الشباب قيادرييف عيليى اليميشياركي  بيد 

 ادار  هذه المراكز 

ييب على ايباء تحم  مسؤولدي  اكيبير ليليتي ياعي  ميع 

ابةائهي لمشاركتهي عةاما يكبرون. اكا ليي يياعيي ايبياء 

 ابةاءهي بد وف مبكرب بلف يتحقق الت اع .

ييب اقام  ع ق  حمدم  مع االبةاء مف عمير صيغيدير 

 مؤوس  على الحب والتوجه للايف. 

االع م الشد د: ييب ان نواجه االع م الغربد اليذف 

ية ق الملدارا  لةشر بكره على اليتيلي يزييون ووويائي  

 التواص  االجتماعد 

مف المهي ان يتي انتاج شركا  اعي ميدي  تيركيز عيليى 

 انتاج برامج اال  ال والشباب والمرأ  

ييب ان يكون هةاك تخص  بد االنتاج ويوزع على 

 القةوا  التل زيوند   او االنترنت.

بد ال ام الماضد باأنا مشروعا على االنترنت تيركيز 

 على المحاور ال كري  وال قاي .

انشانا ب ض المحاور م  : ما هو عاليي اليبيرزخب ميف 

 هو عدسى بف مريي. 

هةاك مشروع آخر وهو م رو االميام عيليد انشيدء 

ميحي ي  ييبياأ بيوالد   42قب  بض   شهور يتكون مف 

االمام علد ويةتهد باوتشهياده. كي  ميحي ي  ميكيتيوبي  

تشرع للزائر اهمد  المح ي . هيذه اليييهيود ميا تيزال 

 م كك .

نحتاج ان نت لي مف االمام الحسف لةتي يليي ميف اليخي ير 

الحالد اليياد ح  للمشاك  )انهي بيتيدي  أميةيوا بيربيهيي 

 وزدناهي ها (.

 الشد  حسف التريكد:  

هةاك تقصدر مف المراكز االو مد  بياورهيا مي ي ي  

تقريبا وال يتةاوب ميع حيييميهيا واميكيانياتيهيا. دعيوتيه 

لتمكدف الشباب مف االوت اد  مف هذه اليميراكيز مسيألي  

 مهم .

الشبياب ليهيي تي يلي يا  وميتي يليبيا ب وهيي اقيار بيد 

اليوانب ال ةد  والتقةد . نحف اليد  السيابيق ال نيميليا 

كلا. نحف بد مؤوس  االبرارب نتميةيى دائيميا حضيور 

 الشباب ونما ايايةا لمساعاتهي.

  

 الشيخ مهند الساعدي

تمدز هذا ال صر الذف ن ديش بيديه بسيقيو  اليحيواجيز 

الزماند  والمكاند ب بصار يوص  بانه قري  صيغيدير  

 تت اع  بدها الحضارا  واالمي واالديان وال قابا .

اد  وقو  الحواجز الزماند  والمكاند  الى ميزييا ميف 

 االن تاع ال كرف وال قابد بدف الش ب.

المسلي وهو ييا ن سه بد هذا ال الي الم ياصير ييواجيه 

تحايا  الروع وال يليي واليتيربيدي  واالدار  

 الةاجح  ل خت ف.

بد شهير الي ياعي  نيحيتي ي  بيذكير  والد  

 االمام الحسف علده الس م.  

نستلهي ككر  االمام الحسيف عيليديه السي م 

باعيتيبياره ويديا شيبياب اهي  اليييةي  واحيا 

االمامدف اللذيف هما امياميان ان قياميا وان 

ق اا وهو وب  نيبيد اليرحيمي  وابيف اميدير 

المؤمةدف وابف بيا يمي  اليزهيراء عيليديهيميا 

 الس م.

بهذه المةياويبي  ويديكيون ليد حياييث حيول 

 الشباب بد هذا الشهر ال ضد : 
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 المقدمة االولى  

الوق   االولى وتكون عف ال م  على التكويف الروحد 

 واالخ قد للشباب.

 ال اند : التكويف ال لمد والاور االجتماعد للشباب. 

 ال ال  : عام الهلع امام موج  الحاال .

 المقام : 

ال لسي ي  الشيرعيدي  واليروحيدي  واالخي قيدي  ليتيحيقيديق 

 االعمار بد االو م.

ت املت الشري   مع ال ئا  ال مري  المختيلي ي  تي يامي  

تقةدةدا يةبع مف علي هللا والتشري ا  للشبياب واليرجيال 

 والةساء.

لايةا احكام تت لق بال    يتوالها قب  البلوغ االه . )يا 

 … (ايها الذيف آمةوا قوا ان سكي واهلدكي نارا

هذا مف اصاق مصاديق ايي  مرحلي  الي ي يولي  اليتيد 

 تكون ب ض التكلد ا  بدها بالواو   لألوالد.

ييب على الوالايف ح ظ الولا مف الوقوع بد اليذنيوب 

والحرام واالجتراء عليى بي يض اليميخيالي يا  االدبيدي  

للسةف مف باب التكلد  والت يليديي وحي يظ الصيبيد ميف 

 التحرش وت لمده ال ربد  والقرآن.

هةاك تشري ا  خياصي  بيالشيبياب واليكيهيول تيتيصي  

بالص   والصوم واحكام اليامياء واالويتيحياضي  بي يا 

بيليوغ ويف الييديأس ومسيائي  االرث واليزواج وشيتييى 

 المسائ  كا  ال  ق  المباشر .

بلس   الشري   االو مد  ت املت بواق د  وعلمد  تةبيع 

مف م رب  هللا الاقدق  لخلق االنسان ومةظوم  تكيوييةي  

الة سد وال سليد وادراكاتهب مف هذه ال ئا  ال يميريي  

 بئ  الشباب.

 الوقفة االولى: التكوين الروحي للشباب 

 )رب ادخلةد ماخ  صاق(

التكويف الروحد ب ا البلوغ تكلد  مهيب الن ميرحيلي  

الشباب ب ا البلوغ تة وف على اوت اادا  وميخيا ير 

وميي ييوقييا  خيياصيي  مييف نيياحييديي  الييتييكييويييف الييروحييد 

 واالخ قد للشاب.

مف اهي القضايا التد يحتياجيهيا الشيبياب هيد وي ميتيه 

الة سد  وتكويةه الروحد السلدي مف ناحد  تزكد  الة و 

واالبت اد عف الذنوب وعام الوقوع بد الم اصد التد 

 تتسبب بد انكسار شخصدته بد مسته  حداته  

 لذلا التكويف الروحد بد هذه المرحل   ال مري  مهي.

بد الحايث: )ان مف احب الةاس الى هللا شاب نشا بيد 

 عباد  هللا(. 

 ان هللا لد يب مف شاب لدو له صبو  

 وم ةا بتى يذكرهي يقال له ابراهدي.

التكويف الروحيد واالخي قيد اليذف ييتيي عيف  يرييق 

مواصل  ال باد  ومييياهيا  اليةي يو والياعياء واليتيبيتي  

وعباد  الصمت وعباد  التأم  والت كر. هذه الي يبيادا  

ييب ان ييتي يرف عيليديهيا الشياب بيد بياايي  ميرحيلي  

 الشباب.

  بد   هذه المهما  انها شاق  وشايا  الو أ .

 هةاك شاب تمة ه ر وب  راوه مف قدام اللد  

وهةاك شاب ية تح على ال  قا  بد بااي  شيبيابيه بي  

يست دع ان يمرن ن سه على ال زل  ليلياعياء والي يزلي  

 السلكوكد  عف ميتمع اه  الم اصد.

الشباب يكون مستغربا بد الاراوي  وشيبيكي  عي قياتيه 

ونشا تها ال قابد  وال لمد  بدص ب علده توبيدير وقيت 

 كما هو متاع للشد  الكبدر

)رب ادخيليةيد ميياخي  صياق(. مياخيي  الصياق قيبيي  

 االرب دفب ومخرج الصاق ب ا االرب دف.

ما يياها بيه الشياب بيد الي يبيادا  والي ياعيا  قيبي  

االرب دف يكون شاقا ومكل ا وبي يا االربي يديف ويديؤدف 

ال بادا  باريحد  وويهيولي . ييقيول احيا الصياليحيديف: 

جاها  هللا على الص   عشريف عاما لي اوتم ت بهيا 

 عشريف عاما حتى انةد اوتمتع قب  الاخول بدها. 

احا  الضيرورا  ان ييركيز الشياب عيليى تيكيوييةيه 

الروحد واالخ قد لكد يكون ب داا عف الياخيول بيد 

 ال قا الة سد  واالحبا .

التاري  االو مد يحالةا عف اهمد  الشباب وقدمته بد 

 حرك  االو م االجتماعد  والسداود .

يرو  عف ابف عباس عف روول هللا: ما ب ث هللا نيبيديا 

 اال شابا واوتشها بقوله ت الى: )وم ةا بتى يذكرهي(.

 )يا يحدد خذ الكتاب بقو (.

 )وأتدةاه الحكي صبدا(.

يقول االمام علد علده الس م: نهضيت بيهيا وليي ابيلي  

 ال شريف.

كانت ودر  روول هللا ) ( واه  البديت والصيحيابي  

المةتيبدف قائم  على تمكدف الشباب واع اء الي يرصي  

 لهي.

هذا روول هللا يلت يت اليى ربيديبيه اويامي : هي  تيييديا 

االرامد  لغ  الدهود؟ قال: ال ب قال: ت لمها بياعيتيبيرهيا 

روال  مف روول هللا وت لي السرياند  ايراميدي . وهيذا 

ولاه اوام  الذف اراده روول هللا ) ( امدرا ليييديش 

بده كبار الصحاب  وقال: ل ف هللا مف تخل  عف جيديش 

اوام . انه ل ف لمف تخل  عف تمكدف الشباب او نيظير 

الدهي ب دف االزدراء والةق . هذا الصحيابيد اليييليدي  

الييذف واله روييول هللا عييلييى مييكيي  وجيي ييلييه اول وال 

مست م ب عتاب بف أوداب وقال ليه: ييا عيتياب اتيارف 

على مف ولدتا؟ ولدتا على اشرف مان ال ربب على 

 ام القر .

اه  البدت تمدز شبابهي وكهيوليهيي بيالي يصيمي  والي يليي 

وال تو  م   االمام اليواد والباقر ومو ا مارو  اهي  

البدت االمام الصادق الذيف اويتيهيليوا حيدياتيهيي بيالي يليي 

 والت هدر. 

عبا هللا بيف الي يبياس كيان بيد الي ياميةي  عيةياميا رو  

 الحايث وكان بد الساب   عشر   مستشارا للصحاب .

مص ب بف عمدر ب  ه روول هللا اليى يي يرب ليدي يليي 

 المسلمدف.

يحالةا التاري  عف بتو  عبا الرحمف اليااخي  وميحيميا 

ال اتح واالوكةيار اليميقياونيد بيتيح االرو وهيو بيد 

ال شريةا . كان التاري  االوي ميد تياريي  اليتيميكيديف 

 للشباب.

 الثانية: التكوين العلمي للشباب 

اباد  الاراوا  الم اصر  بد علي الة و ان االنسيان 

ال يكتسب قارا  كاتيدي  بي يا اليخيامسي  والي يشيرييفب 

ويتوق  مستو  الذكاء لايه عةياهيا. بي يا كليا ييزداد 

 خبرا  وت لما.

التكويف ال لمد م رك  حدا  وهو محصل  مف يحيصي  

علده مف ال ليوم اليتيد تيؤهيليه لي نيتياج بيد مييياال  

 الصةاع  والتيار  واالقتصاد الخامد.

ييب ان ال يتهاون الشباب بيد تيكيوييةيه الي يليميد ميف 

تحصد  ال لوم الةظري  كال لوم ال بيدي يدي  والي يديزيياء 

والهةاو  والبةاء وال لوم التكةولوجيدي  اليمي ياصير  ال 

ودما ال لوم الست : المواص   والي يضياء واليييديةيا  

وتقةد  الم لوما  التد تم   السما  الرئدسدي  ليلي ياليي 

الم اصر. هذا ما تحث علده الشري  : وبيوق كي  كف 

علي علدي. ال لي درجا  يص ا مةه مرقيا  بي يا ميرقيا   

ال تسق  مف هو دوناب كد ال يسق ا مف هيو بيوقيا. 

 مف كسر مؤمةا ب لده جبره.

على  لد   الشباب الميسيليي ان ييغيتيةيي هيذه اليحيقيوق 

 الم ربد  ويلتق وا ال لوم الةاب  .

ال ال  : موج  الحاال  ال اغد  وال ياليدي  اليتيد تيييتياع 

الميتمع االو مد لها الك در مف السيليبيديا  اليمي يوقي  

 والك در مف االييابدا  التد تمةد االنسان.

موج  الحاال  ال اغد  وما احالته ليور  اليمي يليوميا  

 واالتصاال  الر  على الوضع االنساند.

الشباب هيي االكي ير احيتيكياكيا  ميع ميوجي  اليحياالي  

ال اغد ب بهي امام مظياهير ويهيولي  السي ير واليةيزعي  

السداحد  التد وبرتها لور  الةق  كيالي يائير  واليقي يار 

 والسدار .

حق  السداح  مف اشا الحقيول اليتيد عيززتيهيا ميوجي  

 الحاال  ال اغد ب ماكا يكتسب؟ ماكا يةتج؟ بد و راته؟

التواص  مع اليةو المختيلي  بيديف اليذكيور واالنياث 

ومع رموز ال رق الضال  ودعيا  اليحيركيا  اليهياامي  

التد قيا تشيوش عيليى صي يائيه الي يقيائياف واليروحيد 

واالخ قد وكذلا موج  االويتيهي ك اليتيد ييييب ان 

يتوق  عيةياهيا الشيبيابب بياالويتيهي ك بيد اليميةيازل 

 والمراكب والسدارا  واالزياء والمقتةدا  الحاي  

حتى الماارس ال كري  الغربدي  انيتيبيهيت اليى ظياهير  

االوته كب ودعت الى ماارس الزها وعيام اليتيكيلي  

بد المسكف والمركب. هةاك كي ير  االنيتياج والياعيايي  

التد تسوق السلع وتؤلر على الاخ  الشهيرف ليليشياب 

مف خ ل برامج دعائد  للتالدر عيليى الشيبياب. نيزعي  

الترف الشايا  واليميوديي  واليميوضيا  تصي يام ميع 

االحكام الشرعد  قيا تيؤدف بيالشيبياب اليى االويراف 

 والشهر  والحاال  المرضد  والة سد .

اوتلهي ككر  مولا االمام الحسف علده الس مب وادعيو 

الشباب للتام  بيد االوي م واليتيكيوييف اليروحيد بيد 

ميياخيي  الصيياق قييبيي  االربيي ييدييف وعييام الييتييهيياون بييد 

اليوانب الروحد  واككره باوتمرار التكوييف الي يليميد 

والمهةد لبةاء الاول وتحصدف ال غورب واوصد شبابةا 

المسلي على المحابظ  على الة و والتماوا مف الهيليع 

 امام موج  الحاال  ال اغد .
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برغي تغّول ال لماند  بد اليميييتيميع 

الم ياصير خصيوصيا بيد "الي ياليي 

الييحيير" بييان الييحييايييث عييف الييايييف 

ودوره بد الحدا  ال ام  ال يةيقي يعب 

بحتى لو خ ت قيليدي  بسيرعيان ميا 

يييظييهيير بييوضييوع بييد السييييياال  

السداود  وال كري . وييخي يدء ميف 

ي الب بإب اد الايف عف السداوي  او 

االعتقاد بان هدمة  ليقيابي  "ميا بي يا 

الحاال " قا حسمت الميوقي  ليغيدير 

صالح الايفب أو أنها أليغيت وجيوده 

باكا كانيت "اليحياالي " بيد الي يقيابي    بد الحدا  ال ام .

الغربد  قا أد  لل ص  الكام  بدف السداو  والايف بان 

القو  الكامة  بد الايف وبر  له القار  على الحضيور 

بقو  بد حدا  البشر. هذا الحضور يحاصر باويتيميرار 

الساو  الكبارب ب  ان شبحه ي اردهيي حيتيى بيد أشيا 

البلاان علمة . ألدو هذا ما ييرف اين عيليى السياحي  

ال رنسد  التد تست ا لخوو االنتخابا  الرئاود  هيذا 

االوبوع؟ ه  اوت اع المتةابسان الرئدسدانب اليرئيديو 

مانوي  ماكرون وماريف لوبان )ابة  الزعدي اليديميديةيد 

المت رف جان مارف لوبان( ان يتياوزا الحايث عيف 

الايف؟ انه لدو حاي ا بحسبب ب  بيرو ني يسيه عيليى 

وداوا  رؤوياء بيرنسيا اليميتي ياقيبيديفب حيتيى قيرر  

حكوم  ماكرون اتخاك خ و  اوتةكرها رواد اليحيريي  

بغلق ما يقرب مف مائي  مسيييا. بيليو ليي ييكيف الياييف 

حاضرا لما اتخذ  هذه القرارا  اليتيد تيةيتيهيا روع 

المبادفء التد قاميت عيليديهيا اليييميهيوريي  الي يرنسيدي  

ن سهاب وهد التد تأوست بد إلر ال ور  ال رنسد  التد 

ت تبر مرحل  التأودو لمةظوم  حقوق االنسان. ولدو 

هةاك ناش  حقوقد كو مصااقد  يقر غيليق اليميسياجياب 

الن كلا ي تبر اعتااء على حري  الايف والضمدر. كما 

ان مييةييع الييحييييياب اعييتييااء صييارخ عييلييى الييحييرييي  

الشخصد . إن الحري  واحا  ال تتيزأب بإكا حياث ليهيا 

كلا التيزفء بقا  وجودها الحقديقيد. اميا اليميةيابسي  

الرئدسد  للرئدو ال رنسدب ماريف لوبانب بيقيا ورليت 

عف والاها ال اييا ميف أبيكياره اليديميديةيدي  اليميتي يربي  

ووداواته التد تبال  بد انتهاك الحريا  ال ام  ومةيهيا 

الحري  الشخصد  وحري  الم تقا. بها هيد تضيع ميف 

بدف وداواتها اوتهااف الحيابب وإصاار قواندف تمةع 

الةساء مف ارتاائه. إكا حاث كلا بيميا اليذف بيقيد ميف 

مبادفء ال ور  ال رنسد ؟ لي أال ي ةد كلا ان الظاهير  

الايةد  ت ارد السداوددف الذيف  اردوهيا ويابيقيا حيتيى 

أصييبييحييت تييحيياصييرهييي بييد أبييكييارهييي ووييديياويياتييهييي 

  ومواق هي؟

بد اضوبوع الماضد ألدر  بد بري اندا قضد  الياييف 

ودوره بد الحدا  ال ام . بقا صرع أوق  كانيتيربيرف 

ضا قرار حكوم  المحابظيديف إرويال الي جيئيديف اليى 

رواناا بد خ و  م در  لليييال كشي يت حيالي  تصياع 

عمدق  بد المةظوم  ال كري  والسداويدي  ليا  اليةيخيب 

الييبييرييي ييانييديي . بييقييا اعييتييبيير اضوييقيي  تييلييا السييديياويي  

"غدر أخ قد " وأنها "ال تيةيسيييي ميع اليرحيمي    بانها

اإللهد " اضمر الذف أليار حي يديظي  

الييحييزب الييحيياكييي مييميي يي  بييرئييدييو 

الوزراء وأعضاء حكومته. بالقيو 

جاوتف ويلبد قال ان ميبياأ ارويال 

 البد الليوء الى رواناا "ودواجه 

حييكييي هللا ولييف يصييمييا". وأوضييح 

كييي ميييه قيييائييي : "إن تييي يييوييييض 

مسؤولداتةا لآلخريف ميةياقيض ليميا 

ي  ي  هللا اليذف تيحيمي  مسيؤوليدي  

بشلةا )بد إنقاك المسدح عةاما كان( 

عيييليييى الصيييليييديييب". وتيييكيييرر  

االنتقادا  ليتيصيرييحيا  اضويقي  

وبييقييديي  الييقييسييسيي  ومييةييهييي عضييو 

البرلمانب توم هانت الذف قال: "إن على قاد  الكةيديسي  

االنيلدزي  ان ي وا تاخلهي السابر بد قضايا ويدياويدي  

م قا ". وجياء  ردود عياييا  ليتي يةيديا كلياب وميةيهيا 

اإلشار  الى ان ميييليو اليليوردا  يضيي الي ياييا ميف 

القسس  بشك  دائي لكد يمارووا دورهي بد السيدياوي ب 

وأن الحكوم  لي ت ترو علدها عةاميا شيييب أويقي  

كانتربرف اليحيرب اليروويدي  بيد أوكيرانيدياب واصي يا 

وميا تيزال السييياال    الرئدو بوتدف بـ "الشدي يان".

متواصل  حول دور رجال الكةدس  بد الي يضياء الي يام 

اعيتيرو ليديف  2234ومةها عالي السداو . وبد ال ام 

مياكي ييويكييدب رئييديو كييبير  اليةييقيابيا  اليبييريي ييانيديي  

)يونايت( على انتقاد كبدر الحاخياميا  ليزعيديي حيزب 

ال مال آنذاكب جدريمد كوربدف باعو  عااء الساميدي  

قائ : "انه خ أ كبدر وخروج عف اليمي يتياد". وأشيار 

الب ض الى رئدو الوزراء اضويبيقب تيونيد بيليديرب و 

"عودته" الى الايف ب ا تركه رئاو  الوزراء وتيأكيدياه 

بأنه "اكتش  الايف باع  بد الي يضياء االجيتيمياعيد". 

كما ان رئدس  الوزراء السابق ب تيديرييزا ميافب كيانيت 

ابة  قو. كما  ُرع دور مارجريت لاتشر بد السييال 

حول دور الايف بد الحدا  ال ام . بقا كان خ بهيا ميع 

الكيةيديسي  ليديوقيرا يديا. وبيد خي ياب ليهيا بيميقيا ي ي  

وكوت ناا أشار  الى ضرور  اليبي يا اضخي قيد بيد 

الييمييشييروع الييايييمييقييرا ييد قييائييليي : "إن اضميي  بييد 

الايمقرا دي  ويديكيون ضيئيدي  اكا ليي يي ميو قيليوب 

الرجال والةساء بد الميتمي يا  الياييميقيرا يدي  دعيو  

لتياوز أن سهي". هذه اإليحاءا  مف رجال السداو  ال 

ت ةد بالضرور  حضور الاييف عيميليديا بيد حيدياتيهيي. 

بأغلب السداوا  التد تبةاها هؤالء الزعماء ال تةسييي 

مع المشروع اإللهد اليهيادف ليتيحيقيديق الي يال ونشير 

الحب والرحم  بدف الةاس. بما أك ر ضحايا السداويا  

التد تبةاها هؤالء الزعماءب خصوصا رغبتهي التد ال 

حاود لها بد الهدمة  على ايخيرييفب وشيف اليحيروب 

على الش وب ايمة ب والتشبث بسداوا  تقر االحت ل 

واالوتد ان وتاعي االوتبااد. وبد االوبوع اليمياضيد 

نشر  صحد   "التايمز" مقاال ب ةوان: نحتاج ليميزييا 

مف الايف بيد السيدياوي  وليديو أقي ب ليليكياتيب ديي يديا 

أرونيوبييدييتييش تيي ييرق بييدييهييا لييلييسييييياال  حييول الييايييف 

 والسداو .

ماكا ت ةد هذه السياال  بد االووا  اليتيد يي يتيرو 

انها قا أقصت الايف تماما عف الساح  السداودي ؟ ليمي  

حقائق ت رو ن سها بيد هيذا السيييال: أوليهيا ان هللا 

حاضر بد الحدا ب ال يمكف تغددبه او تييياهي  وجيوده 

حتى مف قب  الحاكي الذف يظف ان بدايه م اتدح اضمور 

وأن بد متةاوله أموال قارونب أو أنه قادر عيليى ميةيع 

إيمان البشر بهام بدو  ال بياد ب او ويييف ميف يي يليف 

إيمانه باهلل. لاندها: ان أحاا ال يست دع إب اد الياييف ميف 

الحدا  ال ام . بحتى بد عها االتحاد السوبداتد تشيبيث 

أصحاب االديان بم تقااتهيب وما ان ت كا كلا االتحاد 

حتى أعدا بتح الكةيائيو واليميسياجيا وأمياكيف الي يبياد  

اضخر . ويص ب االعتقاد بوجود ويييف بيد الي ياليي 

يخلو مف مصلدف وعبّاد مةق  دف الى هللاب كي  حسيب 

اعتقاده. وكما جاء بد الك م المألور: ال رق اليى هللا 

ب اد أن اس ال باد. لال ها: أن ليلياييف ويلي ي  أخي قيدي  

ووداود  يست دع مف يماروها بشك  بياعي  ان ييوبير 

لها حضيورا بيد حيديا  اليبيشير السيدياويدي  والي يقيابيدي  

واالجتماعد . به  هةاك ميتمع يخلو ميف دور عيبياد  

لايف ما؟ ه  يست دع حاكي ان يتياوز هيذا اليحيضيور 

الايةدب أيا كان شكله وأنما  ويليوكيه. هيذا اليحيضيور 

ت بدر ميازف عف القو  الكامة  بد الي يقيديا  حيتيى ليو 

كانت ض د   او مةحرب  عف المة ق السيوف. رابي يا: 

ان الايف حقدق  صاحبت الوجود البشرف مف عها آدمب 

بكان هللا يُ با بد ك  بق   ب رق أهلها. وحتى ميف ليي 

تبلغهي رواال  السماء تشيبي يوا بي يكير  وجيود خياليق 

للكونب وانه حاضر م هيب ولو لي يكف كليا ليميا كيان 

للص   )بت اد أشكالها( م ةى. بما م ةى التل ظ بها ليو 

لي يكف المصلد مؤمةا بان هللا موجود عيميليدياب يسيميع 

الص  . وهذا ما ن  القيرآن عيليديه بيوضيوع: "وإكا 

وألا عبادف عةد بإند قريبب أجدب دعيو  اليااع إكا 

دعانب بلدستيدبوا لد ولدؤمةوا بد ل يليهيي ييرشياون". 

خامسا: ان السييياال  حيول الياييف واإلليحياد ليديسيت 

جايا ب ب  هد اضخر  الزمت الوجود اليبيشيرف ميةيذ 

القامب وبقد "المؤمةون" و "المليحياون" بيد ميةياكي ي  

دائم . وتأرجحت ك   ك  مةهما ص ودا وهبو ا حتى 

الوقت الحاضر. وجاء  اضديان المختلي ي ب السيمياويي  

والبشري ب لتةظدي الظاهر  اإليماند  وترشداهاب وليكيف 

االديان لدست هد التد صيةي يت اليظياهير . بياإلييميان 

ب رف ولدو ب    عوام  خارجدي . وليي تيمير حيقيبي  

زمةد  باون ان تشها أماكف الي يبياد  حضيورا بشيرييا 

يت او  قو  وض  ا. كما لي تمر حقب  بياون ان تيؤدف 

المةاك ا  الى نزاعا  مختل   الارجا ب بلغت كراهيا 

بد الحروب الاموي  كالحروب الصلدبد . صيحيديح ان 

الايف يستغ  أحدانا ضهااف غيدير ميقياوي  ميف بيديةيهيا 

تبيريير االويتيبياادب او اويتيهيااف ايخيرب او إضي ياء 

الشرعد  على وداوا  وتصيربيا  ال تيحيظيى بياعيي 

اليمهور. بما ي  له الحزب الحاكي )بياراتيديا جيانياتيديا( 

بد اليهيةيا بيرئياوي  نيديانيارا ميودفب خصيوصيا ضيا 

اليتيد   المسلمدفب ال ية وف عيليى اضبي ياد اضخي قيدي 

يحث علدهيا الياييفب بي  ان الياييف هيةيا أدا  ليتيميريير 

 وداوا  غدر مقاو .

الب ض ي ترو على ميقيولي  اليحيضيور الياييةيد بيد 

الحدا  ال ام  بانهيا ويبيب اليةيزاعيا  اليميذكيور . اميا 

الحقدق  بان اضديان ن سها لدست السبب اليحيقيديقيد ليميا 

يباو مف صراعا  ديةد . ب  ك درا ما حاث اويتيغي ل 

للايف عةوانا للةزاع. باإلو م ال ياعو ليليتيصيارع ميع 

اضخر ب ب  ياعو للحيوار واليتيسياميح   أتباع الايانا 

وبييق الييقييواعييا الييتييد احييتييواهييا 

 تأمالت في السجال حول الدين والسياسة 

 د. سعيد الشهابي 

 2يتبع   
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يص  داندال بةاك إجماع الحايث عيليى أهيميدي  

القراء  ووجوبها باضمر الكئدبب بآلار الكليميا  

لقدل  كالرصا  عيليى ويميع ميف ال ييريياهياب 

ويذهب لدؤوو ب   القراء  على مبياأ اليرغيبي  

 بالارج  اضولى.

مييف يسييتيي ييدييع أن يييقييرأب ييير  ضيي يي   مييا يييراهُ 

ايخرونب هذا ما قاله الشاعر الدوناند ميةيانيار 

قب  قرونب أما اينب بقا بيا  اليتيسياؤل حيديال 

أهمد  القراء  غدر ميٍاب إك نابع الدوم بياليكيتياب 

إلى القارئب بدةظر إلى واعتهب ويسأل عف عاد 

ص حاته. قّراء الدوم مةشغلون ب الي يلهث نيحيو 

وجها  ال حصر لهاب ما يابع إلعاد  الةظر بد 

اضوئل  التد كانت ت رع قايماًب لتحد  بالكد يدي  

التد آلت إلدها القراء ب وكد  تتي الكتابي  اليديوم 

 ولمف تتوجه؟

ول   أبرز مف كهب بي يديااً بيد إليار  اضويئيلي  

حييول كييديي ييديي  الييقييراء  وغيياييياتييهييا كييان الييةيياقييا 

اضمدركد هارولا بلوم بد كيتيابيه "كيدي  نيقيرأ 

ولماكا" إك صياغ عيبير حيواراتيه وشيروحياتيه 

خ دف متوازيديف ليليحياييث عيةيهياب كيأكيادييميد 

ومارس مف جه ب وكقارئ ميرميوق ميف جيهي  

لاند . يباأ بلوم مف حدث انتهى اضو فب إك ال 

ي ّول على الحايث عف أهمد  القراء ب بما كتيب 

وابقاً كان كابداً للبياء ميف حيديث اعيتُيبير  بي ي ً 

موجهاً ل تح ال قول على اليتيسياؤل والياهشي . إال 

أنه يلقد ش اراً أشبيه بيإعي ن خي ير: ليقيا جيئيةيا 

متأخرييفب  ياليميا ال نيزال نيبيحيث عيف اليكيتيب 

ضن سةا. لذا يةحو بد نقاه للبحث عف اليهياف ميف 

القراء ب ليه  تحولها إلى بي يٍ  عياليق بيد  يوٍر 

مةغلق على ايخرب اضمر الذف ي يزوهُ إليى عياليي 

واهي بد تقزيي ال    وتكريو ضآليتيه . بياليقيارئ 

الدوم يُرمى ب شيرا  اليميشيتيتيا  اليتيكيةيوليوجيدي  

والم لوماتد ب والتد صار  مف الوبر  ميا تيةيوء 

 به الحواس وال قول.

ي تح بلوم باب اللوم على اليميؤويسيا  اليتيربيويي  

والت لدمد ب لمةحها التساه  والت اه  ميو ي   قياٍم 

بد اليام ا . وييّرُم بد الوقت كاته نظي الت ليديي 

التد ومحت لمف ي ملون بدف جاران مؤوساتيهياب 

بالش ور بالبيراء . ميا اليذف يي يّسير رؤيي  أعيااٍد 

كبدر  مف القراء الحقدقددف خارج اليييامي ي  أكي ير 

ميف داخيليهيا؟ ليذا يصيح الييقيول بيتيخييليد اليةيظييام 

الت لدمد عف وظد ته اضوياويدي ب وهيو ميا يُيةيبي  

بموتهب ويابع إلع ن الخسار  بيد عياليٍي ييةيسياق 

الكتب  بده ب دااً عيف اليميةيحيى اليييمياليد والي يةيد 

للكتاب ب ب  لصالح انيتيمياءاٍ  وتشي يبيا  حيوليت 

كتبهي إلى ن اياٍ  تياري  تُصةع مف أج  ميييتيميع 

 تيارف ال أك ر.

وبد اتياه آخرب يةحو اليكياتيب الي يرنسيد دانيديال 

( بد كتيابيه "ميتي ي  اليقيراء " نيحيو 3422بةاك )

وجهاٍ  مغاير ب إك يص  إجماع اليحياييث عيليى 

أهمد  القراء  ووجيوبيهيا بياضمير اليكيئيديبب بيآليار 

الكلما  كما يص ها لقدل  كالرصيا  عيليى ويميع 

مف ال يرياهاب ويذهب لدؤوو ب   اليقيراء  عيليى 

مباأ الرغب  بالارج  اضوليىب بيالي يبيارا  

التد تشّيع على جمع الكتب وترك السدةما 

والتل از تباو وكيأنيهيا تيقي يع السيبي  أميام 

الوصول إلى الغاي  مةهاب ب  تقضد أكي ير 

على "ب ي  اليميتي ي " ميف دون أن ييبيرئ 

مةاهج المارو ب ويحملهيا مسيؤوليدي  دبيف 

الرغب  بد القراء ب إك يت ق ميع بيليوم بيد 

ُس بد الماارس "بالقراء ".  وص  ما يارَّ

أما حب القراء  بي  ميكيان ليهب ليذا ييبيقيى 

وؤاله عالقاً وم توحاً على البحث والت ياد: 

يباو لد اضمر وكأن هةاك ات اقاً أزلداً عليى 

 أن ال مكان للمت   بد المةاهج المارود .

ي رع بةاك مة ذاً عيبير اويتيبياال "اليييبير 

على القراء " بابع مف ال ييرغيبيون بيديهيا 

للمشارك  بدما أويمياه "السي ياد  اليخياصي  

للقراء " والذف قا يوص  ليقيراءا  ككيدي  

بد مراح  الحق ب إال أنه ربض اعتبيارهيا 

ب  ً قائماً على التواص ب وبض  اقترانيهيا 

بالصمتب إك ال مةا  ييبياو ميف دخيوليهيا 

 ور ال زل ب  الما أنةا بةظر  إليى الي ياليي 

ن لي أنه ال يزال يسدر بيد أويوأ الي يرقب 

بالمؤل ا  تيتيكياسب وويديولا ميف اليكيتيبي  

تتوالى. ما الذف تغدر؟ وه  أصبيح الي ياليي 

 مكاناً أبض ؟ 

لذا علدةا أن ن دا تأودو ع قتةا بالكتب على نحو  القراءة بين الوجوب والرغبة

مغاير لما وبق. لم  ع ق  تيمع بدف ال    وخلق 

الظروف ضدائه ب وبميرد  رع وؤال الوقيت 

عييف الييقييراء  نييارك أن الييرغييبيي  بييهييا غييديير 

مييوجييود ب خيياصيي  لييا  اليي ييلييبيي ب إك بيياتييوا 

يةظرون إلى الكتب كما لو أنه مف المستيحيدي  

إنهاؤهاب ربما ان  قاً ميف خيوبيهيي اليميتي يليق 

بالما ب أو ل  قتيهيي اليميتيرنيحي  بيزميف وويي  

توجهاتهي الة سد  والسلوكد  بسيمي   عياليميهيي. 

إال أن ت سدراً آخر أك ر اتساعاً يأخذ به بيةياك 

حدث يتيه إلى ت اي  الةظر  للوقت المميةيوع 

لقراء  كتاب ماب إك شبّه الزمف الذف نيحيييزه 

للقراء  بزمف ال شقب وهو مي يليه يي يدي  ميف 

زمف ال دشب به  رأيةا يوماً محبّاً ال ييا وقتاً 

لل شق؟ يقول متسيائي ً ميف دون أن ييخيضيع  

القراء  لسل   الوقت الحدياتيدب بي  يييي يليهيا 

 كالحبب أولوب حدا .

"كان ي تح عدوناًب ويشي يُ  مصيابيديح" هيكيذا 

تص  إحا  اليقيارئيا  مي يلّيميهيا بيد كيتياب 

بةاكب ويبياو ميع اخيتي ف بيليوم وبيةياك بيد 

اتياها  كتابدهماب إال أن ليمي  نيقي ي  بياليغي  

اضهمد  ي يّوالن عيليديهياب إك ال بيا ميف رويي 

المصالح  بديف اليقيراء واليكيتيبب ميف خي ل 

الح اظ على الشر  الوحدا لبقاء الرغب  بيهياب 

وروي أهااٍف م لى مةهاب وهو أال ن ليب ميف 

القراء  شدئاً بد المقاب ب ب  أن تبقيى اليقيراء  

لييلييقييراء ب وإكا مييا تيي ييور اضميير أن تييذهييب 

لصالح ال دون التد تت تحب والوجوه  التد تياهيشب 

 ولألوئل  التد تر  الةور.. وتحلق.

 *غةو  بض  كاتب  ووري .
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   مستقبلك بعد رمضان
 

ضنا أديت بريض  الصومب بقا أصبحت أك ر 
وعدا وارتبا ا بخالقا وب اا عف الشد ان. 
بالممارو  لها تيلداتها الااخلد  والخارجد . 
بالة و الم د   لربها تتحول الى مصار و اد  
ووعد وأمف لصاحبها. اما الة و المتمرد  على 
أوامر هللا ونواهده بانما تزداد غدا وب اا عف 
ال ريق السوف الذف وعا هللا عباده الصالحدف 

اوتياب  عف رضا   به. لقا كان أداؤك ال ؤيص 
وقةاع ب باون إكراه خارجد. لذلا ي ترو ان 
تكون تيلدا  كلا مالل  على مستو  إيمانا 
الااخلد ووعدا لما ييرف حولا. واوتيابتا 
للاعو  ا اللهد  للصومب اقترب خ و  أخر  مف 
دور الخ ب  التد كل ا هللا بالقدام بها على هذا 
الكوكب. وكلما اقتربت مف هللا وبحانهب أصبحت 
أقرب ضداء كلا الاور الذف يهاف إلص ع 
البشر وإعمار اضرو وت بدت أركان اإليمانب 

   وم ها أوباب و اد  البشر. 

هذه الحقائق ال ي دها اليمدعب ب  يحتاج وعدها 
للتوق  عةا بريض  الصوم التد ماروتها قب  
ان تحت د ب دا ال  ر وتبتهج بحسف اضداء. ب  
وعد حقدقدا باون أيمان راو ب باكا توبر كلا 
ت مقت البصدر  لا  ال ردب بأصبح يةظر ب دف 
هللاب يستوعب ما وراء اضمورب وتصبح الحكم  
ضالته ووودلته. بلتكف الاروس التد اوتوعبتها 
مف بريض  الصوم داب ا للمزيا مف القراء  
والت كر بد ديف هللا ومقاصاهب بان تحقق لا 
كلا تحولت عبادتا الى مةهج حدا  ولي ت ا 
س ضمف روتدف متكرر ي قا حدويته   قوًوا تمار 
تارييدا. إن ديف هللا وه  يسدر لمف بتح قلبه 
لإليمانب وإن مقاصاه تتيلى أمام المؤمف ال ابا 
الصادق بد إيمانه وانتمائه. بإن توبر كلا 
اإليمان لا  الشخ ب أصبح يةظر ب دف هللاب 

  وية لق وبق إرادته وبحانه.

لتكف أياما المقبل  مختل   عما وبقهاب إيمانا 
وبكرا وتوجها وش ورا. هذه روال  شهر 
رمضان التد يُ ترو أن الصائي قا اوتوعبها 
ب مق ووضوع. ولتكف عدةاك شاخصتدف دائما 

التوبدق لممارو  ال باد    الى السماءب تستما مةه
على خدر وجهب وتست دف باهلل على مصاعب 
ال ريق ووعور  المسدر. بإن ما عةا هللا خدرا 
وأبقىب ومةاله متدسر لمف بتح قلبه على هللا 
وانتمى بحق لايةه وشرعته. إن الصوم وودل  
باعل  للوصول الى كلاب بهو تاريب  وي  بد 
ميال اإليمان وال با  ومقاوم  الشد ان 

الة و وشهواتها. وب ا تيرب    والسد ر  على
شهر رمضانب أصبح ال ريق م بّاا للتوجه نحو 
هللا وبق مةهج متماوا اوت اده الصائي مف 
ممارو  عباد  متكامل  على ما  ل لدف يوما. 
بلتكف أياما المقبل  أبض  مف ماضدهاب ولتتولق 
ع قتا مع هللا لتباأ مسدر  التكام  وتكون خلد   

  هللا حقّا.

 زكـاة الـفـطـرة كلمة أخيرة

اليواجيبي   الّزكوا  زكا  ال  ر  أو ال  رب واحا  مف

المسلمدفب يؤّدونها عف اضبراد واضشيخيا  ال  على

عف اضموالب بزكا  اضموال ت هيدير ليليميالب وزكيا  

 ال  ر  زكا  لألباان والةّ وس.

ولزكا  ال  ر  أحكام مذكور  بد الكتب ال قهد  مةهيا 

أن يابع المكل  عف ن سه وعيّميف يي يوليهب ميف وليا 

كميدياًب  كان أو مسلماً  ووالا وزوج  ومملوك وضد 

 صغدراً وكبدراً.

 

 تاريخ تشريعها:

شهر رمضانب  الظاهر أنها ُشّرعت مع تشريع صوم

السة  ال اند  مف اليهييير ذ وكليا ضنيهيا تضياف  بد

رمضانب بهد تاب   ليهب وليي  ب ا صوم اإلب ار إلى

يُذكر أّن المسلمدف صاموا قب  تلا السة  أو بي ياهياب 

  ولي يخرجوا زكا  ال  ر .

 

 الحكمة من تشريعها:

إنَّ الحكم  التد تبةّاها الشارع اليميقيّاس ميف تشيرييع 

عيف كل السيؤال بيد  الي يقيراء زكا  ال  ر هى إغةاء

هذا الدومب باإلضاب  إلى تقاوي ال رع والسرور عليى 

 اضغةداء وال قراء.

وهد ت هدر مما وقع بديه ميميا ييتيةيابيى ميع حيكيمي  

الصوم وأدبهب بتكون زكا  ال  ر بم يابي  جيبيٍر ليهيذا 

الةق ب وهد  هار  ليليصيائيي ميف اليليغيو واليربيث 

 للمساكدف. و  م 

وهد أيضاً  ُ م  للمساكدف وال يقيراء واليمي يوزييفذ 

لدشاركوا بقد  الةاس برحتهي بال داذ ولهيذا ورد بيد 

أغيةيوهيي عيف الي يواف بيد هيذا »    : ب ض اضحاديث

وا حياجيتيهييذ حيتيى  .«  الدوم ي ةد أ ي يميوهييب ووياا

يستغةوا عف ال واف والتك   بد يوم الي يدياب اليذف 

  . هو يوم برع وورور

 

 حكمها:

كيغيديرهيا  اليةيدي  واجيبي ب وتيييب بيديهيا زكا  ال ي ير 

 ال بادا . مف

 

 َمن يجب عليه إخراجها:

بالي ب حيّر غيدير ميميليوكب وبيد  تيب على ك : مكل 

المكاتب احتدا . وأن يكون مالا لميا ييييب بيديه زكيا  

 المال.

 َمن يجب إخراجها عنه:

يابع المكل  عف ن سه وعّمف يي يوليهب ميف وليا وواليا 

كان أو كمدياًب صيغيديراً  مسلماً  وزوج  ومملوك وضد 

 وكبدراًب حّراً وعبااًب ككراً وأن ى.

الشخ  الذف يح  ضد اً على آخر لدل  ال دا ال ي يتيبير 

داخ ً بد ال دلول  بميرد الضداب  ما لي تتحقق ال دلولي  

 ال دا. ولو مؤقتاً كأن يةام عةاه لدل 

 

 من يسقط عنه وجوبها:

 ال ييب إخراج زكا  ال  ر  على:

الصبد واليميميليوك واليميييةيون اليمي يبيق واإلدوارفب 

 لدل  ال دا. غروب والمغمى علده عةا دخول

ال قدر الذف ال ييميليا قيو  ويةي  بي ي ً أو قيو . وليكيف 

 يستحب له إخراجها أيضاً.

 

 فطرة السادة: 

تحرم ب ر  غدر الهاشمد على الهاشمدب وتح  بي ير  

الهاشمد على الهاشمد وغدرهب وال بر  عيليى اليمي يدي  

 دون ال دال.

ييوز أن يتولى اإلخراج مف وجبيت  المتولد إلخراجها

علدهب أو يوك  غدره بد التأدي  ب بحدةئذ ال بيا ليليوكيدي  

مف ند  التقربب وإن وكله بد االيصال ييب عيليديه أن 

 يةوف كون ما أوصله الوكد  إلى ال قدر زكا .

 

 محل إخراجها:

تًخيرج بيد ميكيان تيواجيا اليميزكيدب وييحيتيا يون بيد 

إخراجها حتى إلى بلاه اضصلد بد حال ُوجيا بيد بيليا 

 اإلخراج بقدر .

 

 المستحق للفطرة:

مصرف زكا  ال  ر  هي اضصةاف ال ماند ب وقد  إنيهيا 

: ال قراء ـ والميسياكيديف. واضبضي  تيقياييميهيا  تخت  بـ

لل قدر أو المسكدف مف اضقارب لو كان موجوداً بد بيليا 

 إخراج الزكا  .

 

 مقدارها:

الضاب  بد جةو ال  ر  أن ييكيون قيو  اليغياليب بيد 

اليمل : صاعاً مف التمرب أو الزبدبب أو البّر )الحة ي ( 

أو الش درب أو اضرز أو اليذر ب أو اضقي ب أو اليليبيفب 

 ونحوها. وال بأس أن تابع قدمته المالد .

والصاع يساوف ل ث كديليوا  تيقيرييبياً. وييييزف دبيع 

 القدم  مف الةقايف وما بحكمهما مف اضلمان .

والمياار عيليى قيديمي  وقيت اضداء ال اليوجيوبب وبيليا 

 االخراج ال بلا المكل  .

 

 وقت وجوبها:

اليقيرآن الييكيرييي: "ال إكيراه بييد 

الايف"ب "لكي ديةيكيي وليد دييف"ب "وليوال دبيع هللا 

الةاس بي يضيهيي بيبي يض ليهياميت صيواميع وبيديع 

وصلوا  ومسياجيا ييذكير بيديهيا اويي هللا كي يديراب 

ولدةصرن هللا مف يةصره". وبي يدياا عيف اضهيااف 

السداود  واوتغ ل الايف لتبرير الةزاع والصراعب 

ودظ  الايف حاضرا بد الحدا  ال ام ب وواء بشك  

مباشر بد حال إقام  ميةيظيومي  ويدياويدي  بي يةيوان 

الايفب او بشك  غدر مباشرب كما يحاث اين بد كيابي  

دول ال الي وميةيهيا دول اليغيرب. وكيميا ان اليحيروب 

الاموي  التد شةت باوي الايف تار  وضّاه تيار  أخير  

لي ت لح بد الماضدب بإنهيا ليف تي يليح بيد اليميسيتيقيبي ب 

وودكون للايف دور بد حدا  الةاسب يرّشاها بت لديميا  

السماء مف أخ ق وقدي ومبادفءب ويستيدب لليرغيبيا  

 الروحاند  لا  أغلب البشر.

 *كاتب بحريني

 6تتمة ص 


