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وهو ماعلا  اذـه  يف  ثدـحت  نل  ةيعيرـشتلا  تاباختنالا  نأب  اًملع  رثكألا  صخـشلا  وه  سابع  دومحم  نإ  لوقن  نأ  يهدـبلا  نم 
وه لوـألا  هـمه  نإو  لـطاب  هـب  دــيرأ  اًـقح  ــالإ  تـسيل  مئاــقلا  يعيرــشتلا  سلجملا  لــحب  ةــنورقم  تاــباختنالل  هتوـعد  نأ  مـلعي 

ةيلوؤـسم ليئارـسإ )  ) وأ ساـمح  لـيمحت  يه  ةـيكيتكتلا  هـتطخو  تاـباختنالا ، نـع  اـقحال  زفقلاو  لـحلا ، رارق  ىلع  لوـصحلا 
لوقيـس اهدنعف  اهيلع  سامح  تقفاو  نإف  ةزغ ، يف  اهتعنمو  تاباختنالا ، تضفر  سامح  نأ  معزلاب  امإ  تاباختنالا  ليطعت 

سدقلا يف  اهءارجإ  تضفر  ليئارسإ ) نإ ( 

ةموكح وأ  حـتف ، ةـموكح  ىلإ  بهاذ  وه  نيتلاحلا  يفو  اهل ، ذـفنملا  وهو  ةـطخلا ، بحاـص  وهف  اقبـسم ، دـيري  اـم  ملعي  ساـبع 
متي اهدــنعو  يعيرــشتلا ، نـع  اليدــب  يزكرملا  سلجملا  ىلإ  بـهاذو  كـلذ ، ىلع  راـسيلا  لــئاصف  هـتقفاو  نإ  ريرحتلا ، ةــمظنم 

اضيأ لاصفنالا  ةيلوئسم  سامح  ليمحتو  تابوقعلاب ، اهترصاحمو  سامح ، ىلع  اهؤاقلإو  ةزغ ، نم  صالخلا 

هنكمي ــالو  ةينويهـــصلا  ةداــقو  وهاــينتن  عــم  مهاــفتلا  هــنكمي  وــهو  ساــمح ، يفو  ةزغ ، يف  نــمكي  ناطيـــشلا  نأ  ىري  ساــبع 
ىري ساــبع  ةــمواقملاو  حالــسلا  لــمح  اوراــتخاو  يـــضوافتلا ، هرارق  ىلع  اودرمت  نيذــلا  ةزغ ، ةداــقو  ساــمح ، عــم  مهاــفتلا 

ضرأ هـل  ةبـسنلاب  ةزغف  هـينيعب ، ةزغ  ىري  ـالو  بـيبأ ، لـت  ىري  وـه  اكيرـش !؟ داـهجلاو  ساـمح  يف  ىري  ـالو  اكيرــش ، ناطيــشلا 
ضرأ اـهنأو  ةزغ  نع  ناوخـإلا  هلوقي  اـمب  نمؤي  ـالو  ةزغ ، نع  ةاروتلا  هلوقت  اـمب  نمؤي  اـمبر  وهو  ةاروتلا !؟ لوقت  اـمك  ةـنوعلم 

ةكرابم

لاـملاو اـهلكاشم ، ىلع  بلغتلل  ةزغ  هـب  نيعتـست  نأ  بـجي  ـال  مارح  لاـم  وـهو  يليئارـسإ ، لاـم  وـه  همـالعإ  يف  يرطقلا  لاـملا 
همأ بيلحك  لالح  حـتف  يفظومو  هتيـشاح  ىلع  هقافنإو  لالح ، لام  وه  ةـحناملا  لودـلا  وأ  ليئارـسإ )  ) نم وه  هاقلتي  يذـلا 

اـضيأ ةـئطخم  تناك  ةـيزازتبالا  ةدـيدجلا  طورـشلل  هتـضفر  نيحو  ةـئطخم ، تناك  يرطقلا  لاملا  ساـمح  تلبق  نيح  هيلع !؟
!؟ هتيشاح رظنو  هرظن ، يف  ةبيصم  نوكت  نأ  سامحل  نكمي  ىتم  اًذإ 

امك رباـعملا  نع  ةرـشابملا  ةيلوئـسملا  تداعتـسا  اذإو  ةـئطخم ، يهف  ةـينطولا  ةكارـشلا  حـلاصل  رباـعملا  نع  ساـمح  تلخت  اذإ 
ةطخ حـجنت  نـل  اـمقلعو  ارم  لـالزلا  ءاـملا  ىري  ضيرملا ، ّرملا  مـفلا  بحاـص  اولاـق  اميدــقو  ةــئطخم !؟ يهف  ةزغ  راـجت  ىنمتي 



ىقبيـسو نومعزي ، امك  ريرحتلا  ةمظنم  ةموكح  ليكـشت  يف  حجن  ول  ىتح  ةطلـسلا  تاسـسؤمبو  مكحلاب ، دارفتـسالل  سابع 
ةـيقيقح ال ةـيطارقميد  ةايح  الإ  سابعو  حـتف  مامأ  لح  الو  ةفـضلاو  ةزغ  ةدـحول  ازمرو  امئاق ، ةزغ  يف  يعيرـشتلا  سلجملا 

!؟ لطابلا جاوزلا  ليلحتل  اًراعتسم  اًسيت  ةمظنملا  ذاختا  أطخلا  نمو  درفت  الو  ةنايخ ، الو  اهيف ، ءاقتنا 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو


	مقال: الحلال، غير التيس المستعار؟!

