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 تتلذاءتتال ذذذةادتتال  ،ذةازتتؼ ذةادةختتال بدتتتذاعةِتتفذةانػاتتالمذة ؾتتة أفذاأ تتفذ  تتؽذذذذذ
 رػثتتتعذ تتتُذةاجصتتتعلذةاػؾتتتب ذاصػجتتتفذةاقتتتةالعذةازال تتتع ل،ذةاقتتتأضذِ تتت ذذ

 . صبودذرةر ،ذثًػاتذفأعذاّعةذ  ورذواوال الذثقغلذةاؿالشفذة ِة أف

واال تتتذوجالاتتفذفتتإلالدةذة طةالر تتفذبجػربتتفذةا ءتتال ذ تتلذةا غتتفذةامتتو الاأفذااتت ذذذذذذذذذ
 :ةاّػبأف،ذفكالمذجبالذ   

 
 :مراسل إذاعة الفرقان

 تتُذةاجصتتعلذةاػؾتتب ذاصػجتتفذذ رػ نتتال  تتغةذ تتوذةازتتؼ ذةادتتال  ذ تتلذةا ءتتال ذةاتتغ ذذ
،ذ ّنتتالذ تتػةذ طتتػ ةاقتتأضذِ تت ذ صبتتودذرةرتت ،ذفتت  ةذبتت ذذذ،ةاقتتةالعذةازال تتع ل
  تتعذؾأقتتلذِ تتأك ذشػبتتالذةاجمتتالد فذذشؿتتلذفتتأضذةاتتػسأؽذةامتتو الا اءتتعذ ِ تتلذ

فبتتالذثنؿتتأػذذاإلتتغةذذذؾتتأصػ ك ذ تتلذةاتتعةفُذةاقتتػِ ذازإلتتالدج ،ذذفكػ تتفذو  تتعذو
ذ؟فأعذ الذاواك و

 
 :املتحدث الرسمي، الشيخ علي راجي

اأؿتتتذفكػثتتع،ذذ-يفذةأللتتل-شؿتتلذفتتأضذ تت ذذ ِ تتلذِنإلتتال تتغ ذةانكتتػةذةاجتت ذ
ِبتتة ذاإلتت ،ذوةاقتتال عذ ذ تتغةذذفإلتت ةامتت أةأومذذِ تتأإل واكنإلتتالذفكتتػةذ  ة تتالذ

ال ذ تتء  ذث ءأنتتالذذجتت:ذِنتتع الذ نؿتتنالذ تتلذاذذ و تتالذ مذشؿتتلذفتتأضذ نؿتتعذاتتال ذذذ
بتت مذ وةرتتعذفكتتػ  ذبنكتتػذد نتت ذ د تتع،ذذذةأل ػ كتتالمنالذو تتلذثولتتأالمذ تتلذ لتتعاالس

و تتغ ذةاجولتتأفذاتتأؽذ تتوذةاوشأتتعذةاتتغ ذث ءال تتال،ذفكبتتالذثّ بتتومذيفذفجتتػةذشكتت ذذ
ثتتت ذِءتتتعذ تتتءثبػذيفذاالِتتتعةذذ،اصكو تتتفذةاتتتػدةذ)فتتتأضذفتتتػ ر ذفتتتػ رذ ػثتتتع

ثصتتتذافتتػةحذةاصكو تتفذةاةػ ًال أتتف،ذوفتتالرذذفأتتعذبّتتنذ تتلذ تتعِومذذذذذذ"ش نتت "
 جإلتال ذذةشكو تفذفتػ رذذ تغةذ،ذوبّتعذذذذذ  إل ذ تلذ  تلذةاّ ت ذوِتعدذ تلذ ؿتءوا ذذذذذذذ
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ةاتتءثبػذلتتػشذةاقتتالرجومذبتت مذبػ ًال أتتالذ متتصجإل ذواالاتتتذاإلتت ذ ذ بكتتنك ذ مذذذذذ
 نتتتالفؽ،ذبنكتتتػذذالةاقتتتةالعذبءتتتوةذةاؿتتتةشذفوةرإلتتتوةذفكػ تتتذذذشػجتتتفذثغ ةتتتوةذ

رذةاكنتتالذعوةؾتتجّأنوةذبالاّ بتتال ذةاتتغ لذ ّب تتومذ ّكتت ،ذو تتغ ذؾأالؾتتفذِال تتفذِنتتذذذ
،ذواكتتلذفتتالمذشؿتتلذذ"ةاتتع لذبالاتتع لهتتػعذ" وذو ؿتتبو إلالذ"شتتػعذةاتتع لذبالاتتع ل"،ذذ

ِا َّتتالذْ ُصتتل ذفتتأضذوربالِجتتعذ مذ تتغةذد تتلذةا تتعذواتتعذثكنتتلذبصنَتتع،ذاتتال ذثّتتالا :ذ)ذ
َ ومْذذذ الذو ذاتلذذ ،ذو ذ بكتلذاّتالا ذؾتو ذث ءت ذخبنتالذبظؿتذذذذذذْ ؼَُّاْنالذةاغُِّجْػذْوِا َّتالذْاتع ذْاْصتالِف
،ذو ذاتتلذبّتتنذجػة جتتعذاتتأصنٌذةاّبتتلذ ّإلتت ذذ ذةبجتتؼ ذةاكنتتالرذو رةتتػو ذذذ

،ذ ذ بكتتلذإلتت لذ تتلذورةسلذةاتتغ وةاػثتتع شتتاذةاتتع أالذوةاػةشتتفذوةاكنتتالرذذذذ بتتعذ
بتتلذ تت ذلتتػةيذ ؿتتجءأ ذذةمالاقتتػ ّفذاأؿتتتذةدِتتال ف مذ قتتو وةذةاتتع ل،ذذاإلتتء  

 ذ بكتتلذؾتت ةإلال،ذذة زتتاذةثةالِتتعذوثصجتتالشذااتت ذثًةأتتة،ذوةاقتتػ ّفذاأؿتتتذ  تتوذذذذذ
ولتتالشاذةاقتتػ ّفذ تتوذ تتلذ ًةءإلتتال،ذوشتتألذ ءتتو ذشؿتتلذفتتأضذؾ ؾتت اذ تتنإل ذذ

ئذةاتتػدةذوةانؿتتةذوجتتلذةاؿتتالووؼة ذيفذةاكنتتػذ تتو تتوذ ذذؾأؿتت ةع،ذفكأتترذةاتتع ل
ذثّجءتتعذ مذ كتتومذ نتتالذذ تتلذ ؿتتجًأُذ مذ ؿتت ةنالذد ننتتالذذذذ،ذ  تتالذ صتتلذ ذةاظؼ تتف

ذةا تتعذبءتتو ذ  ظمتتعيفذا وبنتتال،ذو زبتتلذجتتةشذشؿتتلذفتتأضذذذذذذفإلتتوذ صنتتو ذ
ُّْنتتالذخ ت َّذذذذذ )ثّتالا :ذذ ذۢ  ْ ْجتْواَّ  ذْفِػ تتةِّذ ِّتُنإل  ذ ِّتتلذذْوْ ء وا توْمذْ ةْ نَّتتالذِبَّا َّتِعذْوِبَّاػَّؾ توِ ذْوْ ْي
ُّتتِع فكتتلذجة تتعذةدِتتال ،ذوؾأنقتتلذجبتتالذفقتتلذذذ، ِبتتَُّاب ُءِ ِنأْلذ  ُوآْ ِنتتْ ذْوْ تتالذۢ  ذعْ ِاتتْ ذْب

ةاتتغ لذ ذ بكتتنإل ذفّتتلذذ تتلذؾتتةءعذبتتلعمذةا تتع،ذو تتوذ ؿتتجنعذااتت ذِ بتتال ذةاؿتتو ذ
ذجتتالمذ نتتالذذ  ذثتت خأػذاكتتةشذِ بتتال ذةاؿتتو ذاكتتالمذ شةتتالرذةاأإلتتودذذذذذذذ  ذفتت  ،ذواتتوذ

،ذفالاصبتتعذا تتعذ اللتتػذاتتعِوةذةانةتت ذلتت  ذةا تتعذِ أتتعذوؾتت  ذذكنتتوةذ تتلذةاجمتتع ثب
ذ.د نعذو ج ذ ور ذواوذجػ ذةاكالفػوم

 
 :مراسل إذاعة الفرقان

  إلتتتالذذثإلبجتتتالمذوثكػر بتتتالذدو تتتال،ذةألواتتت ذةاصكو تتتفذةامتتتو الاأفذااتتتأك ذذذثورتتتع
ذد ال ذةاقّاذةامو الا ،ذفبالذردج ذ ذ غ ذةاجإلبف؟ذثجإلبك ذبالؾجةالشف
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 :الرسمي، الشيخ علي راجياملتحدث 

،ذو  تتالذ نتتالذ ذةازال تتع لذ ػ تتومذبإلتتالذهتتبلذةاةإلجتتالمذوة فجتتػة ةمذةاجتت  تتغ ذ  وتتالذ
 ردذ ذشكو تتتفذةاتتتػدةذواكننتتت ذ ر تتتعذ مذ وهتتتسذةاصءأءتتتفذا  تتتفذةاؿتتت بفذذذ

 تتال ذةاؿتت بألذةاوشتتع لذشتتػةشذِ أنتتال،ذوةا تتعذذذذذجبزال تتع لذ تتء لذ مذدذفتتنصلذ
شػ تتعذةا تتعذبءمتتع،ذو كنأتت ذداتتأةذذذؾتتةصال عذثّتتالا ذشػ إلتتالذو ذ جزتتػ ذ ذ تتالذذذ

 تتتلذ ّتتتأـذيفذةاو  تتتالمذذذ ذ  نتتتالذ ذ ؿتتتجصلذد تتتال ذةاؿتتت بأل،ذشتتتال ذذذذذ
واتتالعةذذو ؿتتجةأسذد تتال   ؟ اأؿتتوةذ ؿتت بأل؟ذف بتتالعةذاتت ذ ءتتج إل ذذذذ،ة ؾتتة أف

اتت ذ ءجتتلذةاؿتت بألذيفذؾتتووذبكتتالرةذوؾتتووذبّتتالدذوقأػ تتالذ تتلذةألؾتتوةو؟،ذفتتلمذ
لذةاتتتغ لذ تتت ذ ِتتتألذذ عانتتت ذةاػثتتت وجتتتالمذ ءمتتتعذبتتتع ال ذةاؿتتت بألذد تتتال ذذذ

واّتتوةذأل إلتت ذ،ذفتتنصلذ ذ ّجةتتػذ تتء  ذ تتلذةاؿتت بألذذذذذ،ةامتت أةأألذوطتتعة إل ذ
و نإلتتالذ صتتالربجإل ذاقتتػ،ذةا تتع،ذوثصتتالجبإل ذااتت ذذذذذذاإلؾتتةشذيفذ تتوةانذجدأتتػةذذ
،ذو تتوة ثإل ذا متت أةأأل،ذذأف،ذوةثظتتالع  ذ ربالبتتالذ تتلذدومذةا تتعذذةاعؾتتالثأػذةاقتتأًال ذ

بتت مذ تتغ ذةاصكو تتفذفتتػِتذذذوةؾتتجصةاإل ذ تتالذشتتػشذةا تتع،ذوِ بتتال ذةاؿتتو ذ ءتتػومذذ
ذاوة ألذجنػ ف.

 
 :مراسل إذاعة الفرقان 

ةاجإلبتتفذةادال أتتفذةاجتت ذثورإلإلتتالذةاصكو تتفذةامتتو الاأفذوةاؿأالؾتتأومذاكتت ذ تت ذذذذذذذذ
  كتت ذجصػجتتفذةاقتتةالعذةازال تتع لذ ذثػ تتعومذ مذثكو تتوةذهتتبلذةانَتتالشذةاصوتتالر ذذذ
ةاّتتالا ،ذوثػ تتعومذ مذثصكبتتوةذةامتتو ال ذجبتتالذجتتالمذ صكتت ذةانتتالسذيفذِإلتتعذذذذذذذذذ

ذ؟ ذةاجإلبففبالذردج ذ ذ غذره ذةا عذِنإل ،ذف،ةامصالب

ذ
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 :املتحدث الرسمي، الشيخ علي راجي

يفذِإلتتعذةانةتت ذصكتت ذبتتالذجتتالمذ   نتتالذ ؿتتّ ذ  قتتال ذدواتتفذثصكتت ذجذذذةاصءأءتتف
 تتلذبّتتع ذلتت  ذةا تتعذذذذعذوؾتت  ذويفذِإلتتعذةاظ نتتال ذةاػةفتتع لذذلتت  ذةا تتعذِ أتتذ
و تتغةذذفتتالبعذ بتتال ذفبتتالذٍ تت ،،ذو ػ تتعذ مذ ؿتتأػذ ذطًتتال  ،ذو تتلذِ أتتعذوؾتت  

و تتغ ذولتتأفذرؾتتوانالذلتت  ذةا تتعذِ أتتعذوؾتت  ذشأتتحذذفأتتع،ذذةةأل تتػذ ذ تتعة لذ شتتع
ِْْ ُأإْلتتالذذذذذذذذ"اتتال :ذ ِْواتتوةذ ّْْ تتُأك ُ ذِبؿ تتنَِّج ذْوؾ تتنَِّفذةُاظ ْ ْنتتالِ ذةاػَّةِفتتِع ْلذةُاْبإُلتتِع أْل،ذ ْف
إلتتغ ذةاولتتأف،ذ  تتالذةاّتتالا ذفتتنصلذ ؿتتّ ذ  ءتتالع ،ذو صتتلذ جبؿتتكومذبذ،"ِبالانَّْوةِرتتِغ
ذ لتتصالبعوال تتتذ ذ تتالذجتتالمذِ أتتعذةانةتت ذلتت  ذةا تتعذِ أتتعذوؾتت  ذذوةأل تتفذاتتالذج

الذزانتتالذ تتغجػذ ءواتتفذةامتتصالب ذربّتت ذةبتتلذذرهتت ذةا تتعذِتتنإل ،ذ  ءتتغوةذةاّتتالا ،ذو تتذ
ةا تتعذةبجّدنتتالذانظتتػاذ تتلذفتتال ذ تتلذذذ"اػؾتتج ذشتتألذاتتال :ذذذرهتت ذةا تتعذِنتتعذذػِتتال 

فنتت ذةاجصتتالج ذااتت ذفتتػ،ذةا تتعذ متت صفذ تتغ ذذذ،ذ"ِةتتالدةذةاّةتتالدذااتت ذِةتتالدةذةا تتعذ
دِنتتالذ ءتتالرمذبتتألذةانتتاليةذةاجتت ذثصكتت ذبقتتػ،ذةا تتعذوبتتألذةانتتاليةذذذذذذةأل تتف،ذو

و كنتت ذذ؟ةاجتت ذثصكتت ذبالاعؾتتالثأػذةاكنػ تتف،ذف  إلبتتالذ  نتتُذا  تتفذو لتت سذاإلتتالذذذذذذذ
 مذةاقتتظكذةاورتتودذيفذ ءع قتتوذ تت ث ذااتت ذةاو  تتالمذذذذذذذعاتت ،فتتال عةذ ذ

ةاورتتودومذيفذبأتتعوةذوجأؿتتبال و،ذذذا ذ تتوذشتتال ذة ؾتتة أفذاأزتتعذةاّتتع ذوجتتغذذ
،ذمذ تتلذ وروبتتالذو  ػ كتتالذاأزتتعوةذةاّتتع ذيفذةاو  تتالمذة ؾتتة أفذذوبتتلذوشجتت ذ تت ثو

 ،ذفتتلمذالذ تتوذةاّتتعوةاقتت  ذةاوشأتتعذةاتتغ ذ بكنتتعذ مذ وشتتعذةأل تتفذو متت سذشالاإلتتذذ
ةرذوةألانتتفذبأتتنإل ،ذاعةذفتتنصلذ ءتتو ذذؾتتأزعذةانتتالسذةأل تتلذوة ؾتتجءػذذةاّتتع ورتتعذ

جبتتالذجتتالمذشتتال ذةامتتصالبفذذذ ػ تتعذ مذ جصتتالج ذو صكتت ذةانتتالسذبقتتػ،ذةا تتعذثّتتالا ذذذذذ
،ذف أصةنتتالذ تتلذ صةنتتالذ ذذِ تتأإل ذوةاؿتت رذةامتتالاسذ تتلذبّتتع  ذذذةا تتعذذرهتتوةم

 تتغةذواأكػ نتتالذ تتلذ كػ نتتالذ ذ تتغة،ذوامذجتتالمذةاّتتالا ذجةأتتػذِنتتعذشكو تتفذةاتتػدةذ
ذجةػذ لذجلذف  .  عذوةاؿأالؾأألذفالا
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 :مراسل إذاعة الفرقان

جال تتتتذثتتعورذ ّتتالرذذبأتتتنك ذوبتتألذةاصكو تتفذةامتتتو الاأفذذذذذيفذةألفتتإلػذةألطأتتػةذذذ
ةاءتتوةمذةألرنةأتتف،ذوعجتتػمذةاصكو تتفذ  إلتتالذثؿتتجظعشذيفذ تتغ ذذذذذوةاجتت ذثتتعِبإلالذ

رذذةاءةالستتل،ذوجتتػرذشؿتتلذفتتأضذ تتغةذةأل تتػذ تتػةرة،ذفبتتالذةانتتػوذبتتألذ تتغ ذذذذذذذذالةاّتت
ذةاّالرذذوةاّالرذذةاؿالبءف؟

 
 :املتحدث الرسمي، الشيخ علي راجي

اتتأؽذ نتتالذذفتتػوذبتتألذ تتغ ذةاّتتالرذذوةاّتتالرذذةاؿتتالبءف،ذو ذثورتتعذاةالستتلذذذذذذذذ
لتتو الاأفذثمتتًرذ تتُذشؿتتلذفتتأضذيفذةاكنتتػ،ذوجنتتج ذثؿتتبّومذةاءةالستتلذو تتوذذذذ
 ظتتاليةومذةانتتالسذِةتتػذة عةِتتالمذو ةأنتتومذ تتوانإل ،ذوجبتتالذثّػفتتومذفالأل تتفذذذذذذذذذ

وجتتتالمذبجؿتتت أصإل ،ذذشوةاّتتتعوذجتتتالمذ ءتتتوةامتتتو الاأفذجال تتتتذثجءالثتتتلذجءةالستتتلذذ
 ذة اججتتال ذ تتوذثءؿتتأ ذةامتتو الاأألذجبتتالذ تتوذةاصتتال ذةاأتتوشذذذذذذذذذةاإلتتعحذورة ذعاتتذذ

وجتتلذفتتال دةرةمذة ا أبأتتفذ ةنأتتفذ ذةاإلأكتتلذةاءة تت ذوجتتغةذشكو تتفذةاتتػدة،ذذذذذذ

ورستتتأؽذ CRD مذةاكنػ تتتفذذو تتتلذ بػز تتتالذ أنتتتف تتتغةذبلفتتتػةحذ تتتلذةاإلأنتتتال
غ ذةاإلأنتتفذشكو تتفذةاتتػدةذوجدأتتػذ تتلذ ِوتتال ذشكو جتتعذجتتال وةذ ّب تتومذيفذ تتذذذذذذ

ةاظةفتتالمذبتتألذةاءةالستتلذوجتتال وةذ ًّتتو إل ذةاؿتتةشذذذذذذزر،ذذ  ّب تتومذذةوجتتال و
إلتتال،ذفصؿتتلذِ أ وةذ ػؾتتبومذاإلتت ذشتتعودةذاأجءتتالث وةذوجتتالفأبتتالذبأتتنإل ،ذاأجءتتالث وةذ

شجتت ذبّتتعذ مذةدِتت ذ CRD  ذ بتتالرسذِب تتعذةاؿتتالبةذيفذ أنتتفذةؼ تتفتتأضذ ذ
 تتتالذ  تتتعذرستتتأؽذةامتتتو ال ،ذو ػ تتتعذ مذ صأتتت ذ تتتلذرع تتتعذة اججتتتال ذذذذذزورةذوبإلجال

اأ أقتتأالمذةاجتت ذجال تتتذثغجمتتاذذذذةاتتعةط  ذبتتألذةاءةالستتل،ذواًتتال،ذةاًتتػو،ذوةذذذذ
ذ.ةاؿ بالمذو غةذج عذهبلذِب عذةاؿالبة
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ذ
ةذِ تت ذةازال تتعومذذاكتتلذبنوتتلذةا تتعذطتتة ذةاؿتتنوةمذةاظبؿتتفذِقتتػذةألطأتتػذذذذذذ
ذ،ةاكنتتػِتتلذة بجّتتالدذ ورتتاذةانتتالسذ مذة ؾتتةشذ نةتتغذة اججتتال ذبتتألذةاؿتت بأل،ذوذ

ذةاأتتوشذ مذ قتتػوِعذةاؿتتالبةذشؿتتلذةاقتتأضذ جواتتُذوبأنتتوةذاإلتت ذ  تتعةحذةاكنتتالر،ذوذ
ؼة ذ تتًةةذ ذ رضذةاوةاتتُ،ذواكتتلذبنوتتلذةا تتعذاتت ذواتتلذ تتج ذ تتغةذةأل تتػ،ذو ذذؾتتأ

ةاءجتتتال ذةاأتتتوشذبتتتألذةاػثتتتع لذو تتتلذ ّتتتالو إل ذ تتتلذةاأ أقتتتأالمذوبتتتألذذذذذذذذذ
متتتو الاأفذرفوتتتتذ قتتتػو،ذشؿتتتلذفتتتأض،ذبتتتلذ ذذذةازال تتتع ل،ذوةاءةالستتتلذةا

ةاّكتتؽذةاءةالستتلذثؿتتال عذةازال تتع ل،ذفءةتتلذ تتو ألذفتتلذةاػثتتعومذ زو تتالذذذذذذذذذ
ةذ) ؿتتتالرعذِ تتت ذرتتتعود ذفجمتتتع ذاإلتتت ذةاءةالستتتلذوؾتتتكالمذ ذب تتتعةذثوفأتتت

 تتلذ جمتتع ذاإلتت ،ذذةاإلزتتوشذفإلتتء  ذ تت ذذةانًءتتف،ذويفذجتتلذ كتتالمذ صتتالواومذذذ
ةاؿتتجنءُذةاتتغ ذواّتتوةذفأتتعذذِ بتتوةذ  تتعذ ذ بكتتلذةاّتتودةذااتت ذةاإلتتةذذوذذأل إلتت 

عذ تتػةذ طتتػ ،ذوجبتتالذ طةػ تتالذرؾتتوانالذذذؾتتالبءال،ذوةاتتغ ذ ػ تتعذةاّتتعوذ مذ تتواّإل ذفأتتذذ
"،ذفتتةذفتتػوذ ذ  تتعاذةاتتء لذ تتلذرصتتػذوةشتتعذ تتػثألذذذ"ذلتت  ذةا تتعذِ أتتعذوؾتت  :ذ

الذ وذبتتألذ ّتتالرذذةاأتتوشذوةاّتتالرذذةاؿتتالبءفذ إلبتتالذشتتالو ذةاّتتعوذ مذ نتتػوذبأنإلتتذذذذذ
 قتتجّ فذبتتألذةاػثتتع لذوبتتألذةازال تتع لذو تتلذذثتتؼة ،ذوةاّػجتتفذ ذ ورتتعذفالراتتال
 أ أقتتأالمذةاصكو تتف،ذفالاك تتاذؾتتأء ذج ةتتالذذذذذاأؿتتوةذا ةاءةالستتلذذ تتعِومذ  إلتت ذ
ذ،ذفالاصػعذشػعذ ةالدئ.وامذا ذ نةس

 
 :مراسل إذاعة الفرقان

ومذؾتتأًػثك ذ ذ نتتاليةذوةؾتتّفذيفذرنتتوعذووؾتتىذةامتتو ال ذذذذبتت  تتج ذثصك
فتت  ذ  بتتوسذاتتع جبو ذا  تتفذوة جنّتتتذذ تتلذذ نتتغذفجتتػةذيو  تتفذفإلتتلذ نتتالذذ

ذبع؟
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 :املتحدث الرسمي، الشيخ علي راجي

،ذعاتت  ذ تتالذاتتع نال ،ذوةاّتتعوذوةامتتع ةذ قتتإلعذ ذذذ و ذ صبتتعذةا تتعذثّتتالا ذذ
اجةأتتالمذةاصءأءتتفذواتتأؽذثؼجأتتفذ وذِزةتتال،ذفتتنصلذ ءتتوشذبوةرةنتتال،ذذذو ًِأتت ذ دتتال ذ

  تت ذ تتالذ صجالرتتعذة  ؿتتالمذ تتوذةاّتتع ،ذوةاكتتلذ قتتإلعذ ذ مذةانتتالسذ تت ثومذذذذذامذ
بتت مذةاصتتالج ذذذ ّجػفتتومةاّتتع ،ذوةاكنتتالرذذ تتغةذااتت ذةاو  تتالمذة ؾتتة أفذاأزتتعوةذ

ءةتتلذةانؿتتالد،ذوةاكتتلذ قتتإلعذثصػجتتفذةاقتتةالعذ تت ذ صتتالج ذِالداتتفذو ذة ؾتتة أفذا
  وتتالذ مذةانتتاليةذةاجتت ذثصكتت ذبقتتػ،ذةا تتعذ تت ذةانتتاليةذةألجدتتػذ  ال تتالذوةؾتتجءػةرةذذ

و ذ ورتتعذفأإلتتالذةقجمتتالعذواأؿتتتذذذيفذةاّتتالا ذفتتةذ ؿتت اذفأإلتتالذ شتتعذشءواتتعذذذذ
فأإلتتالذاةالستتلذ جءالث تتف،ذوةاكنتتالرذ قتتإلعومذ ذ تتغةذ ال أتت ذِتتلذةاؿتت بأل،ذذذذذذذ

زال تتتتع لذ ؿتتتتالِعومذوجتتتتغا ذةأل تتتتفذةاؿتتتت بفذفتتتتال عةذ ذجأتتتترذ مذةا
ةاؿتت بألذةاتتغ لذ ّأقتتومذيفذ نتتاليةذؾتتأًػثإل ذو جتتالبّومذ شتتوةاإل ذِتتلذذذذذذ

ذجدا.

ؿتتتنجألذةااػةبتتتفذذ نتتتغذؿتتتجبػوةاقتتتإلع ذةاتتتةةدذثوبظمتتتولذةازنتتتالحذةاتتتغ ذ
متت أةأومذةاتتغ لذذاع جتتعذشكو تتفذةاتتػدةذوةاذذذفتتأنالظتتة ذ تتغ ذةانجتتػةذاتت ذ تتػذذذذف

ةاجوتتػر لذذ تتفذةاجوتتػرة،ذ  تتالذةازال تتعومذفءتتعذؾتتالِعوةذذذ ؿتتالِعو إلالذاإلتتغةذةألذ
بكتتلذ تتالذ ؿتتجًأّومذفءتتعذوفتتػوةذاإلتت ذةاأتتال ذوةاًّتتالش،ذبتتلذامذرِتتالةذةاوةفتت ذذذذ
ثوةفتتعوةذااتت ذةاو  تتالمذة ؾتتة أفذألمذةازنتتالحذاتت ذ كتتلذفأإلتتالذجبتتالذجتتالمذةاوهتتُذذذذذ

،ذفءتتعذرتتال ذااتت ذةاو  تتالمذعاتت يفذةانتتاليةذةألطتتػ ذبنوتتلذةا تتعذو صبتتع ذ ذذ
اؿتتت بألذةاجتتت ذ رةهتتت ذة تتتُذ وةفتتتأإل ذ تتتلذذةاكدأتتتػذ تتتلذةانتتتالسة ؾتتتة أفذ

مذوثؿتت او  ذجأتترذال ة ّإلتت ذاءتتذثزتتػوةثصج إلتتالذاخأوبأتتال،ذوجتتالمذ تتلذةألفوتتلذ مذذذ
جبتتالذرتتال ذذطتتػومذ تتلذجأنأتتالذااتت ذةاو  تتالمذة ؾتتة أفذذذذذ.رشتتاذبإلتت ذةازال تتعومذ

ذةازال عومذ الذ ؿجًأّوم.اعذاعشذاإل ذو
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ةاجتت ذ ذثجتتوفػذفأإلتتالذذ ؿتتالمذةاأتتال ،ذفالانتتاليةذةاءالش تتفذو تتلذ  تت ذ تتالذ صجالرتتعذة 
يتتػو،ذةألواتت ذشنتتػذذبتتالرذةاأتتال ذفأإلتتالذامذذذ3ةازال تتعومذبتتتذ،ذثّال تتلذ ّإلتتالذةاأتتال 

فذجتتالمذعاتت ذ بكنتتال،ذوةادال أتتفذشنتتػذبتتػذذا بأتتال ذامذجتتالمذعاتت ذ بكنتتالذ  وتتال،ذوةادالادتتذ
ذ ءلذةاأال ذااأإل ذِةػذةامإلالر ذذاعةذثّؿػذشنػذةآلبالرذوةاةػذذفأإلال.

لذةازنتتالحذ  تتالذبظمتتولذةاؼرةِتتفذواكتت ذ ؼ تتعذ تتلذةاصاللتتألذةاؼرةِأتتفذا واال تتفذ تت
ذةنتتتتتؼ لِعةذ لتتتتتصالعذةاتتتتتؼةر،ذبالاصػجتتتتتالمذوةااتتتتتالشذةازال تتتتتعومذببؿتتتتتال

،ذوا تتعذةاصبتتعذفءتتعذزةدمذذو ؿتتإل وةذ  تتػ  ذاأؿتتجظع و الذيفذةاتتػ ذواأصنتتؼو  ذ
ذ زالزةمذةاو  المذة ؾة أف.لذاصاللألذةاؼرةِأف،ذو غ ذ  والذ ةا

اتتأؽذا ذبّتتنذا زتتالزةمذةاو  تتالمذة ؾتتة أفذواتتأؽذا ذ  تتورةذذذذذذذ تتالذعجػ تتال ذذجتتلو
 تتلذذأل تتالا ذةاو  تتالمذة ؾتتة أفذ تتالذ تتوذ  تت ذاتتع وةذلذ واكتتلذةازال تتعذد أو تتف
وفتتتةذةاكجتتتالعذذو تتتوذثمتتتصأسذِءأتتتعةذةانتتتالسذوثّ تتتأبإل ذد تتتنإل ذجتتتلذعاتتت ،
ؼ تتعذ تتلذ تتعةرسذثصنتتأٌذةاءتتػذمذةاكتتػ  ذو تتعةرسذةاجّ تتأ ذذذذذةاوفتتجسذذوةاؿتتنف،

ةاجتتت ذثءتتتعشذا نتتتالسذ نإلزتتتالذاؾتتتة أالذ نقتتتعذرتتتأةذ وشتتتعة،ذو ذةاّبتتتوشذذ
ءبػذاأ تتتفذةاةتتتعرذو ذ بكتتتلذذا زتتتالزةمذةازال تتتع لذجتتتالاذ مذذءتتتو ِتتتلذةافغنتتت ذ
ذؤ ال.اطنال

ذ

 :مراسل إذاعة الفرقان

غذ تتعةذفتتلعةذة جمتتػث ذوؾتتأًػث ذذذويفذطجتتالشذةا ءتتال ذ  تتج ذثظوهتتومذشػبتتالذ نتتذذذذ
ذع لذةاغ ذثءع و عذا  ف؟ الذ وذةاةذ،اةةدجال لذة ذ

ذ

ذ

ذ
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 :املتحدث الرسمي، الشيخ علي راجي

 تتتلذةاكنتتتػذذصػ تتتػذذةأل تتفذثو تتوذذذةاةتتع لذةاصءأءتتت ذذاتتتع نالةاصبتتعذا تتتعذفتتنصلذذذ
ذاَّتتْ ذْاتتِغُجػِّذۥواوة أنتتعذو مذ صكبإلتت ذبكجتتالعذةا تتعذةاتتغ ذاالاتتعذةا تتعذِنتتع:ذ)ْوِا َّتتع ذذذذذذ

و مذ كو تتوةذ ِتتؼة ذبّتتعذة ع  ذةاتتغ ذثّػهتتوةذاتتعذ تتلذةاكنتتالر،ذو وتتبلذذذذ، ْوِاْءُوِ تتْ 
ذثًةأتتةذةاقتتػ ّف،ذبّتتعذ مذِالفتتوةذ تتعةذذذيفذٍتتلبتت  لذوةؾتتجءػةرذذةاّتتأـاإلتت ذ

ةاظةفتتالمذبأتتنإل ذوةقجمتتالعذذثتت رأذيو  تتفذشالاتتفذ تتلذةاظتتوحذوةاءجتتلذوةانإلتتاذوذ
،ذوبتتلعمذةا تتعذاعةذؾتتأًػذةازال تتعومذ ذ تتغةذذذ تتلذ متتالساذذوقأتتػ ذةاؿتت بالم

 مذ تتجظ كذجالرنتالذبّتعذذذا ذةدةاة تعذؾتأّأـذةانتالسذفأتعذشالاتفذ تتلذةاػطتال ،ذوؾتأؼدذذذذذذذ
ثّ أبنتتال،ذذرجصػأ،ذوؾتتةازقتتُةألرنةتت ذةاغتتؼوذذ تتلذةانإلتتاذةاتتغ ذثّتتػضذاتتعذ تتلذذذ

،ذح تتفذةاّتتع ذوة  متتالذذد ننتتالذو رهتتنالذو  وةانتتال،ذوؾتتجزعذةألذذوؾتتنكومذ شتتػةرةذيفذذ
فأتالذ  تتفذةامتتو ال ذ صتتلذ صبتتلذاكتت ذ تالذ تتوذِؼ تتالذوفتتػفنال،ذاتتال ذةا تتعذثّتتالا :ذ)ذِامَّذذذ

مذةاجؼ نتتالذبجءتتو ذةا تتعذؾأػهتت ذةا تتعذذذاوِا َِّجتت ذِ تتْ ذْ ُاتتْوش  ،ذذذْ إُلتتِع ذ ْ تتْغةذةُاء تتُػذمْذ
انجصنتتالذِ تتأإل ذبػجتتالمذ تتلذذ مذ  تتلذةاءتتػ ذذ نتتوةذوةثءتتوةِنتتال،ذاتتال ذثّتتالا :ذ)واتتوذ

ةاؿتتتبال ذوةألرض ،ذوةاكنتتتالرذ ذ ػ تتتعومذانتتتالذجتتتلذ تتتغةذةاظأتتتػ،ذو ّ بتتتومذ  نتتتالذامذذذ
ويفذةاوةاتتُذ،ذانتتالذثبؿتتكنالذبكجتتالعذةا تتعذفؿتتننال ذةاّتتؼةذوةاقتتػحذو  إلتت ذؾتتأغاومذ

 تتتلذِنتتتعذ  نؿتتتإل ،ذفأتتتالذ  إلتتتالذذا جتتتػبكذبنتتتالذوشػبنتتتالذشؿتتتعةذا بتتتالذ تتتعفّإل 
ذع لذةاغ ذِنع الذ وذد لذةا ع.ةامو الاأومذةاة

ذ

ذ) إلال فذةازؼ ذةادال  (
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