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 !فً جحر الضب واتباع لسنن الغرب دخول... السعودٌة هالوٌن

 :الخبر

 فً الترفٌهً الرٌاض موسم فعالٌات خالل الرٌاض مدٌنة فً أقٌم الذي الهالوٌن عٌد احتفاالت أثارت

 تانتشر إذ إللكترونًا التواصل مواقع على كبٌرة ضجة األمرٌكً الهالوٌن عٌد الحتفاالت مشابه حفل

 دٌزنً أفالم لشخصٌات تنكرٌة مالبس مرتدٌن سعودٌٌن وفتٌات شبابل والفٌدٌوهات لصورا من مجموعة

 الهاشتاجات من العدٌد تصدرت قدو ،التنكرٌة المالبس من وغٌرها الخارقة الشخصٌات أو مخٌفة أقنعة أو

 .الماضٌة األٌام خالل الموضوع حول

 :التعلٌق

 ومجاالت آفاق وفتح تغٌٌرات بإحداث بدأ لسعودٌةا فً العهد والٌة سلمان بن محمد تولى أن منذ

 والطاقات المادٌة الثروات واستغالل المعٌشٌة األوضاع وتحسٌن واالزدهار النمو باتجاه لٌس ولكن ،جدٌدة

ل وذل  عبر ريٌته واالنحال الفساد ونشر التغرٌب باتجاه ماوإن   ،والمسلمٌن اإلسالم خدمة فً البشرٌة

 والفعالٌات واألنشطة الترفٌهٌة والمسابقات والمهرجانات الماجنة الحفالت نرى فبتنا ،0202المسماة 

 محل حلت التًهٌئة الترفٌه والفساد برعاٌة من  االنحالل تدعم التً والقوانٌن القرارات وإصدار المختلطة

 من رانغف بص  اا مسموح والممنوع، حالالا  الحرام أصبح حٌث ،المنكر عن والنهً بالمعروف األمر هٌئة

 هللا ونعم الوكٌل. فحسبنا نبٌهم وبلد مٌنالمسل قبلة الحرام هللا بٌت من مقربة على ذل  كل، الهٌئة هذه

 برعاٌة السعودٌة فً الحاصل الكبٌر التغٌٌر عن وتحدثت االحتفال بها األجنبٌة الصحافة أشادت لقد

 بضع قبل هإن  ": فٌه قالت نٌرٌم، نفٌفٌا للصحفٌة تقرٌرانشرت صحٌفة نٌوٌور  تاٌمز  فقد ،سلمان بنا

 األسبوع نهاٌة عطلة تعنً اآلن السعودٌة، فً االعتقال ٌعنً الوٌناله بعٌد االحتفال كان فقط، سنوات

 ."المخٌفون والمهرجون بالكامل نفدت التً األزٌاء ومتاجر الحكومة ترعاها التً المرعبة

 المسلمٌن حفٌظة أثارت فقد أصحابها إال تمثل ال هاوهوٌت األمة ثقافة عن الغرٌبة االحتفاالت هذه إن  

 مواقع على وهاشتاغات تغرٌدات فنشروا، وخارجها السعودٌة فً اإلسالمٌة هوٌتهمو دٌنهم على الغٌورٌن

 .اإلسالمٌة ثقافتنا على الدخٌلة الغربٌة النشاطات هذه لمثل وإنكارهم رفضهم عن فٌها أعربوا التواصل

 بأن آملٌن بذراع وذراعاا  بشبر شبراا  الكفار سنن واتبعوا الضب جحر وأعوانه سلمان بنا دخل لقد

 كَ َعن َتْرَضى َولَن﴿: تعالى قوله عن غفلوا قد هيالء ولكن، المتهالكة عروشهم لهم وٌحفظوا عنهم ٌرضوا

ُهودُ  ٌَ ِبعَ  َحتَّى النََّصاَرى َوَل  اْل ِ  ُهَدى نَّ إِ  قُلْ  ِملََّتُهمْ  َتتَّ َبْعتَ  َوَلئِنِ  اْلُهَدى ُهوَ  ّللاَّ  ِمنَ  َجاَءكَ  الَِّذي َبْعدَ  أَْهَواَءُهم اتَّ

ِ  ِمنَ  لَكَ  َما اْلِعْلمِ  ً   نمِ  ّللاَّ أَ  إِذْ ﴿ :تعالى قوله عن وغفلوا ﴾َنِصٌر   َوَل  َولِ ِبُعوا الَِّذٌنَ  َتَبرَّ َبُعوا الَِّذٌنَ  ِمنَ  اتُّ  اتَّ

َعتْ وَ  اْلَعَذابَ  َوَرأَُوا  ٌا فعجل، الفساد فٌها وأكثروا البالد فً هيالء طغى لقد رب   فٌا ،﴾األَْسَبابُ  بِِهمُ  َتَقطَّ

 .الدارٌن فً فنسعد شرع  وٌطبق رضا  وٌرجو ٌخشا  بحاكم وأكرمنا بزوالهم رب  

 لحزب التحرٌرالمركزي المً اإلع المكتب إلذاعة كتبته

 ةبراءة مناصر

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

