
 تطبيق حد الحرابة

 

 ثأسٕاٌ جدال اإلساليٛخ فزٕٖ اندكزٕز حسٍٛ انجسجبٔ٘ عًٛد كهٛخ اندزاسبد أصبزد

 أنمبْبحٛش طبنت انجسجبٔ٘ فٙ خطجخ انجًعخ انًبظٛخ انزٙ  – األشْسٔاسعب ثٍٛ عهًبء 

 حد انحساثخ عهٗ انًطبنجٍٛ ثًُع ازرداء انُمبة سٕاء ثئلبيخ انسُخ ثأسٕاٌ أَصبزثًسجد 

 اندكزٕز أصدزِ زجبل دٍٚ ٔذنك عهٗ خهفٛخ لساز يُع انُمبة انر٘ أوكبَٕا يسئٕنٍٛ 

  . ٔانًدٌ انجبيعٛخ نهجُبداألشْسٚخ ثًُع ازرداء انُمبة فٙ انًعبْد األشْسيحًد سٛد طُطبٔ٘ شٛخ 

 ٔشٚس أٔ األشْس ْؤالء انًسئٕنٍٛ ٚحبزثٌٕ اهلل ٔزسٕنّ ثمساز يُع انُمبة سٕاء كبٌ شٛخ أٌٔلبل انجسجبٔ٘ 

” انًعههخ“ اندكزٕز ْبَٙ ْالل ٔاصفب يجسزاد انًسئٕنٍٛ ثًُع انُمبة ثحجخ ازركبة انجسائى ثـ انعبنٙانزعهٛى 

؟اإلساليٛخ كبَٕا ٚسٚدٌٔ رطجٛك انشسٚعخ إذايزسبئال نًبذا ال ٚٓبجًٌٕ انزجسط ٔانسفٕز انًُزشس فٙ كم يكبٌ  ! 

 ٔعدد يٍ األشْس يٕلف شٛخ إٌفزٕٖ اندكزٕز انجسجبٔ٘ ٔلبل  – اإلساليٙانداعٛخ – ٔأٚد انشٛخ ٕٚسف انجدز٘ 

 عالٔح عهٗ ٔاألحصاة انمسآٌ فٙ سٕزرٙ انُٕز آٚبد ٚعطهٌٕ ألَٓىانًسئٕنٍٛ يٍ انُمبة ٚعد يحبزثخ هلل ٔزسٕنّ 

 يٓبجًخ انًسئٕنٍٛ ٔعهًبء اندٍٚ نهُمبة جبءد عهٗ أٌ إنٗالفزب ..  انصحٛحخ انزٙ رؤكد فسظٛخ انُمبةاألحبدٚش

  .خهفٛخ سٛبسٛخ

غٛس “ ثأَٓب رطسف أٚعب فمد ٔصف فزٕٖ انجسجبٔ٘ األشْس زئٛس ججٓخ عهًبء  الدكتور العجمي الدمنهوريأما

 حد انحساثخ ٚزى رطجٛمّ فٙ أٌ يؤكدا أشْس٘ أسزبذ ٚصدز ْرا انكالو يٍ أٌٔكالو نٛس يسزمًٛب ٔال ُٚجغٙ ” عبد٘

 األيخ عهًبء أٌ إنٗ اٜيٍُٛ يشٛسا ٔإزْبةحبالد خبصخ جدا عهٗ لطبع انطسق ٔحبالد انسسلخ ٔاالغزصبة 

  . انُمبة نٛس فسٚعخ فال ْٕ يسفٕض ٔال يفسٔضأٌ اجًعٕا ٔانغصانٙ انمسظبٔ٘ ٔ انشعسأ٘ أيضبليٍ 

 ْٔٙ إَٔاع صالصخ إنٗ رزُٕع اإلسالو انعمٕثبد فٙ أٌ اإلساليٛخيحًد زأفذ عضًبٌ ععٕ يجًع انجحٕس . ٔلبل د

 حد انحساثخ عهٗ انمبئهٍٛ ثعدو ٔجٕة انُمبة ٚعد ثعٛدا إلبيخ يٍ ٚسٚد أٌيٕظحب . انمصبص ٔانحدٔد ٔانزعصٚساد

 اندعٕح نعدو ٔجٕة انُمبة رعد خطأ عهًٛب يٍ ثعط انعهًبء فبنمٕل ٔأٚعب ٔانعهى اندُٚٙ األحكبو أصٕلعٍ 

 أٌ ٚسٖ انُمبة فسظب ٔآخس ٚساِ نٛس فسظب ٔٚجت احزساو كم فسٚك ٔال ٚجٕش األٔلانعهًٙ انسهٛى ٚس٘ ارجبٍْٛ 

 ٚعزمد احد احزكبزِ نهسأ٘ انصٕاة
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