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طـلـبـات الـرئـيـس ساركـوزي ؟؟!! وأمنية امــرأة فــرنــســيــة!!

طـلـبـات الـرئـيـس ساركـوزي...؟؟!!
وأمنية امــرأة فــرنــســيــة!!

بـقـلم :
أبـى عـبـدالـرحـمـن الـيـافـعـي
) قَاَل َرﱢب ِبَما أَْنَعْمَت َعلَﱠي فَلَْن أَُكوَن ظَِھيرًا ِلْلُمْجِرِميَن(
اللھم أنت عضدي وأنت نصيري بك أجول وبك أصول وبك أقاتل
اللھم من جاء مشاركا أو زائرا إلى ھذا ) الـمـنـتـدى( نيته خالصة لوجھك فتقبل منه ومن كان غير ذلك

7/5/2009 11:28 PM

1 of 16

http://alflojaweb.com/vb/showthread.php?t=71321

طـلـبـات الـرئـيـس ساركـوزي ؟؟!! وأمنية امــرأة فــرنــســيــة!!  -منتديات الفلوجة اإلسالمية

فاجعل ھدايته على يدي فيھذه الساعة المباركة .أو أكفناه بما شئت وكيف شئت .فبطشك قوي شديد ورحمتك
وسعت كل شيء وعدلك يظلل كل شيء ال يظلم أحد منك وال عندك ابدا .
اللھم إن للسان زالت  ,فاغـفـر زالت ألسنتنا  ,وللكالم والكتابةسقـطات  ,فاغـفـر سقـطات كالمنا وكتابتنا ,
وأنت المثبت  ,فـثبت قـلوبنا على طاعتك  ,واعـصمنا من المعـصية ,اجـعـل لـنا في سائـر أمورنا خيرا ,
ب الﱠرِحيُم( .
سِميُع اْلَعِليُم ( ) َوتُْب َعلَْينَا ِإنﱠَك أَْنَت التﱠﱠوا ُ
وتقبل منا ) َربﱠنَا تَقَبﱠْل ِمنﱠا ِإنﱠَك أَْنَت ال ﱠ
ب أَِليٌم ِفي الﱡدْنَيا َواآلِخَرِة َو ﱠ
ﷲُ َيْعلَُم َوأَْنتُْم ال
) ِإﱠن الﱠِذيَن يُِحﱡبوَن أَْن َتِشيَع اْلفَاِح َ
شةُ ِفي الﱠِذيَن آَمنُوا لَُھْم َعَذا ٌ
َتْعَلُموَن{ )النور(19:
سَواًء()النساء :من
) َوﱡدوا لَْو َتْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فََتُكونُوَن َ
) َوﱠد َكِثيٌر ِمْن أَْھِل اْلِكَتا ِ
سدًا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِھْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيﱠَن َلُھُم (.
ب َلْو َيُرﱡدوَنُكْم ِمْن َبْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفﱠارًا َح َ
ب َواْلُم ْ
) ِإﱠن الﱠِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْھِل اْلِكَتا ِ
شﱡر اْلَبِريﱠِة( .
شِرِكيَن ِفي َناِر َجَھنﱠَم َخاِلِديَن ِفيَھا أُوَلِئَك ُھْمْ◌ َ
) َمثَُل الﱠِذيَن اتﱠَخُذوا ِمن ُدوِن ﱠ
ت لََبْي ُ
ت لَْو َكانُوا
ت اتﱠَخَذْت َبْيًتا َوِإﱠن أَْوَھَن اْلبُيُو ِ
ﷲِ أَْوِلَياء َكَمثَِل اْلَعنَكبُو ِ
ت اْلَعنَكبُو ِ
َيْعَلُموَن( .

طـلـبـات الـرئـيـس ساركـوزي...؟؟!!
·طلب الرئيس الفرنسي ساركوزي من الرئيس األمريكي طبع قبلة على خد فتاة فرنسية طلبت منه ذلك
أثناء زيارة اوباما في ستراسبورج يوم 2009-4/3م وشجعه بل وحثه على تلبية الطلب الفرنسي ].[1
·طلب الرئيس الفرنسي ساركوزي من صديقه الحميم كذلك تقبيل زوجته و....و ....وشجعه بل وحثه على
تلبية الطلب الشخصي .
·طلب الرئيس الفرنسي ساركوزي من زوجته التمتع بكل حرية في أجواء الھرم بالقاھرة أثناء زيارته
لم ص ر .
·استقبلت الصحف البريطانية الرئيس الفرنسي ساركوزي في زيارته األخيرة بصحبته بنشر صور عارية
تماما لزوجته !! وعرضت بيع صورھا العارية بآالف الدوالرات أثناء الزيارة ] .[2وبعدھا .
·سمح الرئيس الفرنسي ساركوزي لزوجته السابقة رئيس حملته االنتخابية التي أوصلته إلى االليزيه ان
ترتاح من عناء الحملة االنتخابية مع صديقھا في نيويورك  ,ثم يتركھا له ولغيره نھائيا  ,ويتزوج من
عارضة أزياء شھيرة تصدرت صورھا العارية الصحف والمجالت واألفالم !!!
·وقس على ھذا سيرة طويلة لھذا الفتى المستھتر منذ صباه – ليس ھذا مجال تفصيلھا.-
الرئيس الفرنسي ساركوزي ھذا عارض بقوة الرئيس األمريكي بشأن حرية ارتداء الحجاب للمرأة المسلمة
 ,وكرر طلب العديد من المتطرفين اليھود والنصارى بمنع الحجاب بل والزي اإلسالمي
فھم يذرفون دموع التماسيح على حرية المرأة المسلمة ويكيدون لھا ليل نھار يريدون المرأة العربية
المسلمة حرة بال حسيب وال رقيب تلبس ما تشاء تخلع ما تشاء تفتش كما تشاء ترقص مع من تشاء تسھر
مع من تشاء إلى وقت تشاء تسافر مع من تشاء مثلھا مثل كوندي المدلكة وليزا تشيني السحاقية ! ومونيكا
كلينتون ومادونا ونانسي عجرم وھيفاء وھبي !!
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تتأھل في معاھد التنمية الديمقراطية في الداخل والخارج موفرين لھا التذاكر المجانية والواقي الذكري
المجاني وحبوب الحمل المجانية تعبيرا عن عمق الصداقة العربية معھم وحتى تعود تقود منظمات المجتمع
المدني بالنضال السلمي وحتى تتطلع نحو المستقبل وتتجاوز التراث المتحجر الذي أكل عليه الدھر وشرب
كما يّدعون !!
يريدون رؤيتھن متحررات من كل العادات والقّيم والتقاليد الشرقية المتخلفة .
متحررات من كل القيود .
متحررات من كل المحرمات والمحرمين .
متحررات من كل الثياب !
وقد قرروا فتح خزائن بيت المال العربي األمريكي واألوربي المشترك من اجل إلغاء المعاھد اإلرھابية
وإنشاء المعاھد الحضارية معاھد الموسيقى الشرقية والغربية معاھد اللغات العبرية والفرنسية واإلنكليزية !
ونشر الحرية المزودة بحبوب منع الحمل والفياجرا األمريكية حتى ال يحبلن وال يلدن إرھابيين متطرفين
متشددين وإنما يجعل تفكيرھم بالسالح المنوي بدال عن السالح النووي!! الن ھذا السالح ھو أساس
الحضارة البشرية المعاصرة!
وقد سبق للرئيس الراحل بوش األصغر ان أفصح بكل وضوح عن ھذا المنھج العملي للمخطط اليھودي
الصليبي الشامل في خطابه إلى الكونغرس فكان مما قال  ) :لقد حان الوقت لنعيد تشكيل العالم ليصبح على
صورتنا ! وبفضل إلھنا سنقوم نحن شعوب العالم من الجنس األبيض المتحضر بفرض معتقداتنا الرزينة
والتحررية على عالم جائع ألموالنا ورسالتنا  !..ولن يخضع الرجال بعد اآلن لشرط إطالق اللحى ولن تخضع
النساء لشروط تغطية وجوھھن وأجسادھن !!.
ومن اآلن فصاعدًا يحق للعالم تناول الخمر والتدخين وممارسة الجنس السوي أو الشذوذ الجنسي بما في
ذلك سفاح القربى واللواط والخيانة الزوجية !! والسلب والقتل ومشاھدة األفالم واألشرطة الخالعية داخل
فنادقھم أو غرف نومھم!! وبالنسبة لشركاتنا التي تنتج مثل ھذه المنتجات فسيحق لھا الوصول من دون أي
عقبات للدول المتخلفة التي منعت تلك الحريات عن شعوبھا! إنني آمل أن أكون قد حافظت على إرث آل
بوش حياً بمحاربة العرب والمسلمين وطيلة عشر سنوات لضمان استمرار الفوضى في بالدھم !! ولن
يجبرنا ملك أو أمير عربي نفطي على تحسين كفاية وقود سياراتنا المتطورة وھذا لن يحدث وأنا رئيس
الواليات المتحدة وعلى العكس سيضطرون لزيادة اإلنتاج وتخفيض األسعار( – [3].انتھى النص.-
وھو بالفعل ما بداء تنفيذه التحالف اإلرھابي العالمي من خالل النموذج الذي قدمه في أفغانستان والعراق
فھو ال يھدف إلى مساعدتھم على التحرر والنمو والتطور كما يزعمون وإنما في الحقيقة التي سطعت
كالشمس في كبد السماء انھم يسعون لخلع المسلمين عن عقيدتھم وقيمھم وأخالقھم فلقد تخيلوا ان المرأة
األفغانية ستخرج عارية في الشوارع حال وصول قوات المارنيز وتوماس فريدمان وتوھموا ان طالبان ھي
التي فرضت الحجاب ثم أصيبوا بالصدمة ألن أم سلمة األفغانية صرخت في وجه الصحفيين وموظفي
اإلغاثة ومراسلي اإلذاعة البريطانية الــ) BBCان الحجاب أمر من ﷲ وعمره عمر الوحي الذي نزل به
األمين جبريل عليه السالم من السماء على النبي صلى ﷲ عليه وسلم وليس أمرا من المال عمر أو أسامة
بن الدن وإنما ھما حافظا عليه حفظھما ﷲ وجزاھما ﷲ خيراً( وبھت الذي كفر وارتد !!
عندما رددت على شكر د عائض القرني لفرنسا وبعدما أوضحت له الكثير الواضح

أتذكر انني والحمد
سألته :
ماذا ينتظر من مجتمع مفكك غالبيته من أبناء الزنى ؟؟ ويريدون ان يذيبوا الجالية المسلمة في إطاره أيضا
 ,؟؟
ماذا ينتظر من بلد يحكمھا ) رئيس روفلي – ديوث ( بمعنى الكلمة
مثل ھذا الساركوزي !!!!!
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شﱠر الﱠدَواﱢب ِعْنَد ﱠ
شﱠر
ﷲِ الﱠِذيَن َكَفُروا فَُھْم ال يُْؤِمنُوَن( )ألنفالِ ) (55:إﱠن َ
ھذه األنعام والبھائم والدواب )ِإﱠن َ
صﱡم اْلبُْكُم الﱠِذيَن ال َيْعِقلُوَن( )ألنفال(22:
ﷲ ال ﱡ
الﱠدَواﱢب ِعْنَد ﱠ ِ
شِرِكيَن ِفي نَاِر َجَھنﱠَم َخاِلِديَن ِفيَھا أُولَئَِك
ب َواْلُم ْ
ربيبة محّور الشر ّ
شر البرية ) ِإﱠن الﱠِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْھِل اْلِكَتا ِ
شﱡر اْلَبِريﱠِة( )البينة(6:
ُھْم َ
أنسيت ) فاطمة ( التي لحجابھا
خــضعـت فرنسا والـعـصـاة تــوتــروا
ثـبـتـت عــلى إيــمانــھـا وتسامــقــت
كــالـنـخلــة الشـمـاء ال تـتـأثــــُر

فنانات المسرح الـــــــــــ !!!!!!
ھذه بعض ثمار حضارتھم
سَواًء (
) َوﱡدوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَُكونُوَن َ

بھذه المناسبة أذكر حادثة طريفة] [4وقعت ألحد الشباب المثقف الذي كان يحضر للدراسات العليا في لندن
 ..في أوائل السبعينات ..ولم يكن ملتزماً بالدين بل كان كغيره من الشباب المبتعث يتمتع بشبابه وحياته دون
قيود  ..وفي أحدى األجازات القصيرة ذھب إلى البالد االسكندينافية وإلى الدينمارك  ..وفي أحد المسارح
ھناك فوجئ بالفنانة ) ھكذا يسمونھا بدًال من لفظ العاھرة ( وھي تخلع ثيابھا قطعة قطعة حتى وقفت عارية
تماماً في وسط المسرح  ..ولم يكن ھذا غريباً فقد شاھد ذلك في لندن المحافظة !! ويسمون ذلك عرض
االستربتيز  ..ويعرفه العديد من السياح العرب إلى أوروبا  ..ولكن ما أدھشه وأثار مكامن التقزز فيه وقلب
كيان حياته بعد ذلك  ..أن قامت تلك الداعرة بمقارفة الفاحشة مع كلبھا الضخم أمام الناس ثم لم تلبث بعد ذلك
أن طلبت من الحاضرين متحدية أن يفعلوا بھا مثل ما فعل الكلب أمام األضواء الباھرة والموسيقى الصاخبة
الملعلعة  ..ووجم صاحبنا وأحس بالغثيان والميل إلى القيء  ..ورأى أحد األفارقة المخمورين وھو يصعد
إلى خشبة المسرح ويحاول دون جدوى أن يقلد الكلب فلم يفلح  ..منذ تلك اللحظة انقلبت الموازين المھزوزة
في عين صاحبنا وأصابه شرخ كبير في إيمانه بالحضارة الغربية  ..وبعدھا تولدت لديه القناعة الكاملة بأن
ھذه األلفاظ البراقة مثل الحرية والمساواة والتقدم ليست إال سراباً خادعاً تخفي تحته النتن والقذر ..
وعاد صاحبنا التقدمي بعد الصدمة العنيفة ليتزوج فتاة من وطنه بعد فترة طويلة من العزوبية  ..وكان
شرطه الوحيد أن تكون تلك الفتاة من أسرة متدينة طيبة وأن تكون محجبة وأن تكون ربة بيت ممتازة  ..لم
يسأل عن مالھا  ..لم يسأل إال عن شيء واحد سأل فقط عن تدينھا  ..وعجبت له أيما عجب وسررت منه أيما
سرور فقد تحول تحوالً جذرياً ھائالً بعد ما صدم برؤية تلك البغي على خشبة .المسرح وھي تسافح الكلب
علناً  ..وتتحدى الموجودين أيھم يصل إلى مستوى ذلك الكلب !!
نعم لقد تحول ذلك التحول الجذري الذي جعله يبحث عن ذات الدين وفي الحديث الشريف  ):تنكح المرأة
لدينھا ومالھا وجمالھا  ..فاظفر بذات الدين تربت يداك ( ).وتخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ] . ([5وقد
أحسن االختيار وكان السبب في ذلك تلك الصدمة التي روعته ومزقت تلك األغلفة الكاذبة البراقة عن زيف
الحضارة الغربية وولوغھا في الوحل .
إن فرنسا مثل لندن وباقي الغرب تعاني من أعراض واضحة لحضارتھا المعاصرة التي أصبح من المتعارف
عليه أنھا تشمل )القلق والضيق والشقاء والتعاسة( وستؤول إلى الضياع الشامل)].([6
ى َلُھْم()محمد :من اآلية (12وتؤكد أخر
) َوالﱠِذيَن َكَفُروا َيَتَمتﱠُعوَن َوَيأُْكلُوَن َكَما َتأُْكُل األَْنَعاُم َوالنﱠاُر َمْثو ً
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اإلحصائيات الرسمية الفرنسية أن ''عدد األطفال الذين ُولدوا خارج نطاق الزواج في 2006م ،تجاوز عدد
األطفال الذين ُولدوا ألبوين متزوجين ،وذلك ألول مرة في تاريخ فرنسا'' .وقد ذكر مكتب اإلحصاء الرسمي
الفرنسي أن ما بين ثمانمائة وثالثين ألف مولود في فرنسا عام 2006مُ ،ولد  %5,50منھم ألبوين غير
متزوجين ،ھذه األرقام المفجعة بالنسبة لمن الزال في أنفسھم ھناك بعض الغيرة على القيم الخلقية
والحضارية اإلنسانية؛ دفعت العديدين في فرنسا إلى دق نواقيس الخطر من تنامي ظاھرة العالقات غير
الشرعية ،وتََولﱢيھا المكانة األھم في العالقات الجنسية بين النساء والرجال في فرنسا ،ما يعني انھياَر قيم
المنظومة العائلية واألخالقية ،وفسادًا على مستويات عدة[7].
َ
َ
ُ
ضﱡل (.
ليس األمر غريبا على مثل ھؤالء الذين وصفھم رب العزة والجالل ) أوَلِئَك َكاألْنَعاِم َبْل ُھْم أ َ

عـقـل فرنسا في مستشفى المجانين !!
إن الفيلسوف الوجودي الفرنسي المشھور الذي قطع نصف الطريق في بحثه عن إجابات ألسئلة الحياة
المادية وتوصل إلى أن اإلنسان يصارع في معركة خاسرة وأنه من المحتم عليه أن )يموت( وأن ليس مع
اإلنسان إال أن يختار الطريقة التي يموت بھا ،وأوصى بأن يختار اإلنسان موته وھو في أسعد اللحظات
وبأسلوب يكون له أصداء عند اآلخرين.
ولھذا فوجـيء به رئيس الشرطة في باريس أمامه ،فوقف له ھيبة وإجالال ،فإذا بھذا الفيلسوف يطلب منه
اتخاذ اإلجراءات الالزمة ألنه قد نفذ نظريته ووصيته .فقد رأى زوجته سعيدة تلك الليلة ،فاختار لھا أن
تموت وھي كذلك واعتبر ذلك أحسن ھدية يقدمھا لزوجته التي يحبھا!! فأصيب رئيس الشرطة بالذھول
فاتصل بوزير الداخلية الفرنسي الذي تھيب ھو اآلخر اتخاذ القرار فاتصل برئيس الجمھورية الفرنسية
حينھا )جيسكار ديستان( الذي طلب التأكد من صحة الحادثة والتأكد كذلك من سالمة عقل ھذا الفيلسوف أو
أنه ليس مخمورا .وعندما أبلغ الرئيس بكافة المعلومات وتأكد أنھا صحيحة قال :أحيلوه على مستشفى
المجانين ..عار على فرنسا أن تعتقل عقلھا وفكرھا ..وأخذ عقل فرنسا وفكرھا في ظل الحضارة المعاصرة
إلى مكانه الطبيعي )مستشفى المجانين(!! إن ذلك الفيلسوف لم يكمل الطريق في دراسته وبحثه الفلسفي
فقد وقف عند حد معين ) َيْعَلُموَن َ
ظاِھرًا ﱢمَن اْلَحَياِة الﱡدْنَيا َوُھْم َعِن اآلِخَرِة ُھْم َغاِفلُوَن ( الروم)7اْعَلُموا أَنﱠَما
ث أَْعَجَب اْلُكفﱠاَر نََباتُهُ ثُﱠم
اْلَحَياةُ الﱡدْنَيا لَِع ٌ
ب َولَْھٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر َبْينَُكْم َوتََكاثٌُر ِفي اْألَْمَواِل َواألَْوالِد َكَمثَِل َغْي ٍ
ْ
ﱠ
ْ
ٌ
ْ
ُ
ضَواٌن َوَما الَحَياة الﱡدنَيا ِإال
ﷲ َوِر ْ
شِديٌد َوَمغِفَرة ﱢمَن ِ
ب َ
صفَّرًا ثُﱠم َيُكوُن ُحطَاماً َوِفي اآلِخَرِة َعَذا ٌ
َيِھيُج فََتَراهُ ُم ْ
شأَْناهُ َخْلقاً آَخَر فََتَباَرَك ﱠ
ع اْلُغُرور( فلو واصل الطريق وعرف العالقة بين الدنيا واآلخرة ) ..ثُﱠم أَن َ
ﷲُ
َمَتا ُ
سُن اْلَخاِلِقيَن} {14ثُﱠم ِإنﱠُكْم َبْعَد َذِلَك َلَمﱢيتُوَن} {15ثُﱠم ِإنﱠُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة تُْبَعثُون( سورة المؤمنون اآليات -14
َأْح َ
،16
لو عرف الفيلسوف الفرنسي ذلك لتحول سلوكه وأصبح يسعى للغرس في ھذه الدنيا ولالستفادة في ھذه
الدنيا ولالستفادة من وقته فيما ينجيه غدا ،إن ھذه القصة وھناك قصص كثيرة أخرى تبين مقدار ضالل
شَرَح ﱠ
سالِم فَُھَو َعلَى نُوٍر ﱢمن ﱠرﱢبِه فََوْيٌل لﱢْلقَاِسَيِة قُلُوبُُھم ﱢمن
اإلنسان بدون ھداية من ﷲ) ..أَفََمن َ
صْدَرهُ ِلِإل ْ
ﷲُ َ
ِذْكِر ﱠ
ضالٍل ُمِبيٍن( سورة الزمر اآلية .([8]) ،22
ﷲِ أُْوَلِئَك ِفي َ
واليوم عندما يرتفع مرة أخرى صوت ساركوزي اليھود
معارضا للحجاب ومتفاخرا بالحضارة الغربية!
نرفع أمام وجھه وعقله وأمثاله صرخة الصحفية المتجولة »ھيلي سيان ستانسيري« للمسلمين  » :إن
القيود التي يفرضھا مجتمعكم على الفتاة صالحة ونافعة لھذا أنصح بأن تتمسكوا بھا ألنھا تحفظ أخالقكم
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وتقاليدكم!! وامنعوا االختالط وقيدوا حرية الفتاة فھذا خير لكم من اإلباحية واالنطالق ومجون أوروبا!!
إمنعوا االختالط فقد عانينا منه كثيرًا!
إن ضحايا االختالط يملئون السجون واألرصفة والبارات والبيوت السرية!! إن الحرية التي أعطيناھا لفتياتنا
وأبنائنا جعلت منھم عصابات أحداث ومخدرات ورقيق.(..
فھل يستحق ھؤالء الساركوزيات منا الشكر والتقدير واالحترام أم
يستحقون الجھاد إلخراجھم من الظلمات إلى النور  ,وتنظيف المجتمع البشري من األدران التي خلفتھا وال
تزال حضارتھم الفاسدة !
أين منھا حضارة اإلحصان والعفاف التي نشرھا الفاتحون األوائل رضي ﷲ عنھم  ,والتي ينبغي علينا ان
نعيد سيرتھم ونصمد أمام ھذه الدعوات لنثبت لھم كما قلت أنت يوما ) ان ديننا خالد ومعجز وھو من عند ﷲ
( ؟؟.
نحن الذين حملنا مشعل النور والھداية إلى وسط فارس وعمق الشام وزوايا إفريقيا وأقاصي األندلس
وأعالي البلقان واشتاقت والزالت أوربا شرقھا وغربھا مدنھا وأنھارھا نھر الراين ونھر السين ونھر
التايمز ونھر األمازون ما وراء المحيطات وبحيرة البندقية وغيرھا من األنھر والبحار والمدن والجبال
تنتظرنا حتى تتحقق كامل بشارات المصطفى صلى ﷲ عليه واله وصحبه وسلم.
نحن أھل القّيم والفضيلة وننتصر عندما ترتفع مآذن مساجدنا وتتحقق قّيمنا التي انزلھا ﷲ تبارك وتعالى
من السماء!
ان الذي تستحق الشكر والتقدير منا ھي تلك األخت الفرنسية وأمثالھا اللواتي جسدن الوعي اإلنساني
بمضامينه الحقيقية فاعتنقن اإلسالم وال زالت تتوالى إعدادھن والحمد رغم انف رذالة ساركوزي وأمثاله
.

أمنية امــرأة فــرنــســيــة!!
تحدث بأمنيتھا طبيب مسلم يقيم في فرنسا ،في شھر رمضان من العام 1421ھـ حيث سأَلـَـتْــه زميلته في
العمل  -وھي طبيبة فرنسية نصرانية  -سألته عن وضع زوجته المسلمة المحّجبة! وكيف تقضي يومھا في
البيت؟ وما ھو برنامجھا اليومي؟
فأجـاب :عندما تستيقظ في الصبـاح يتم ترتيب ما يحتاجـه األوالد للمـدارس ،ثم تنام حتى التاسعـة أو
العاشـرة ،ثم تنھض الستكمال ما يحتاجـه البيت من ترتيب وتنظيف ،ثم تـ ُـعنى بشـؤون البيت المطبخ
وتجھيز الطعام.
سألَـْتهُ :وَمن يُنفق عليھا ،وھي ال تعمل؟!
فَ َ
قال الطبيب :أنا.
قالت :وَمن يشتري لھا حاجّياتھا؟
قال :أنا أشتري لھا كّل ما تـ ُـريد.
سأََلْت بدھشة واستغراب :تشتري لزوجتك كل شيء؟
فـَـ َ
قال :نعم.
قالت :حتى الّذَھب؟!!! يعني تشتريه لزوجتك.
قال :نعم.
قالت :إن زوجــتـك َمـِلـكـة!!
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ضْت عليه أن تـ ُطلـﱢـق زوجھا!! وتنفصل عنه ،بشرط أن يتزّوجھـا ،وتترك
سَم ذلك الطبيب با أنھـا َعَر َ
وأَْق َ
مھنة ال ّ
طب!! وتجلس في بيتھا كما تجلس المرأة المسلمة! وليس ذلك فحسب ،بل ترضى أن تكون الزوجة
الثانية لرجل مسلم بشرط أن تـقـّر في البيت .
ﷲ اكبر  .ﷲ اكبر  .ﷲ اكبر .

مــســـك الــطريق!
يـا أخــت فــاطــمـــــة][9
ب
شــدي وثــاق الـطـھـر ..ال تتـغـربـي عـن عالـم الديـن الحنـيـف األرحــ ِ
ب
شـدي وثـاق الطھـر ..سـيـري حــرة ال ت ُخـدعـي بـحـديـث كـــل مـخــر ِ
ب
ب بقعـٍة ولغـيـرِك األرض الـتـي لــم تـخـصـ ِ
لك من رحـاب المجـد أخصـ ُ
ب
ت الـوھـِم أســوأ مـشـر ِ
ب ولعاشـقـا ِ
لك من عيون الحق أصفـى مشـر ِ
ب
ھــّزي إلـيـِك بـجـذع نخلتـنـا الـتــي ت ُعـطـي عـطــاَء الـخـيـر دون تـھـّيـ ِ
ب
وقـفــي عـلــى نـھــر الـمــروءة إنـــه يـروي العطـاش بمـائـه المستـعـَذ ِ
ت فـحـوقـلــي وقفي علـى قمـم الھـدى وتحجبـي
ت الـھـابـطـا ِ
وإذا رأيــــ ِ
إن الحجـاب ھـو التحـرر مــن ھــوى جــــالدٍة ذات الــھــوى الـمـتـذبــذب
وھــو الطـريـق إلــى صـفـاء سـريـرٍة وعــلــو مـنــزلــٍة ورفــعـــِة مـنــصــب
ب
ق ُخــّلــ ِ
ھـذي فـتـاة الـغـرب مــات ضميـرھـا وتـعـلـقـت بـومـيــض بــــر ٍ
ب
ھــي لــو علـمـت ضـحـيـة لعـصـابـة ذھبـت لجلـب المـال أسـوأ مـذھـ ِ
ف العـصـّي الـمـذنـب
ھــي صــورة ٌ لمجـلـة ..ھــي لـعـبـة ٌ لعـبـت بـھـا كــ ّ
ب
ھـي لوحـة قـد عّلـقـت فــي حـائـٍط ھــي سلـعـة بيـعـت لـكـل مـخــر ِ
ب
ر
ھــــي شــھــوة وقـتـيــة لـمـسـافـٍر ھــــي آلـــــة مـصـنـوعــة لـمــھــ ِ
ھـــي رغـبــة ٌ فـــي لـيـلـة مـأفـونــة ت ُـرَمــى وراء الــبــاب بــعــد تـحـبــب
ھــي دنـيـا لمسـابـقـات جمـالـھـن ُجِلَبت ولو عصـت الھـوى لـم تجلـب
ع عـظـيـم الـمـوكـب
يـاربــة الـبـيـت الـكـريــم  ..لــواؤھــا بالـطـھـر مـرفــو ٌ
ص العفـاف األجنبـي
الـبـيـت ممـلـكـة الـفـتـاة وحـصـنـھـا تحميھـا مـن لـ ﱢ
ب
ال تـركـنـي لـقــرار مـؤتـمـر الــھــوى فسجـيـة ُ الـداعـي سـجـيـة ثـعـلـ ِ
ب
ال تـخـدعـنّــك لـفــظــة ٌ مـعـســولــة مـزجــت معانـيـھـا بـســم الـعـقـر ِ
ب صافـيـا ً والـمـاء يـشـرب بالـقـذى والطﱡحـلـب
شـتـان بـيـن الـمـاء ي ُـشـر ُ
ب
شتـان بيـن الشمـس لمـا أشرقـت والشمـس حيـن تلفـعـت بالمـغـر ِ
ب
شــتــان بــيـــن مـســافــٍر مــتـــزوٍد ومسـافـٍر يـقـتـات عـــود الـُعـثـُر ِ
لـــو أن مؤتمـراتـھـم نــظــرت إلــــى دمـع اليتامـى فـي مالجـيء زغـرب
ب
ورأت سـرايـيـفــو تــئـــن نـســاؤھــا مـن ظـلـم أتـبـاع الـھـوى المتقـلـ ِ
لـو أنصفـت لدعـت إلـى نبـذ الھـوى عـن ساحـة الـرأي الحكيـم األصـوب
يـــا ربـــة الـبـيـت الـكـريــمِ ،لـَبـابــِه قفـٌل مــن التـقـوى ومـيـراث النـبـي
ال تـتـركـيــه وتـخــرجــي ؛ فـلـربـمــا طـردتــك نـابـحــًة كــــالب الــحــوأب
قولي لمـن أكلـت بثدييھـا اسكنـي في كھف رغبتـِك الرخيصـة واغربـي
فلـسـوف تلقـيـن الـنـدامـة عـنـدمـا يستـوقـف اإليـجـاز قـــول المـطـنـب
ب
يــا ربــة الـبـيـت الـكـريـم قـصـائـدي مـن غيـر ينبـوع الھـدى لـم تـشـر ِ
ب
أنــا لـــم أبـالــغ ،ماكـتـبـت قـصـيـدة إال وفـيــھــا ســـــّر مــالـــم أكــتـــ ِ
أرسلـت للشـعـر العـنـان فـلـم يــزل في عالـم الخلـق الرفيـع يطيـر بـي
ھـو مركبـي فـي لجـة العصـر الــذي مـازال فـي األمــواج يلـطـم مركـبـي
ب
ھو صوتَي األعلى وجسر مشاعري وھـو المعـبـر عــن فــؤادي المتـعـ ِ
ب
ت نـداء شعـري فاعلمـي أن الحقـيـقـة عـنــدي لـــم تتـغـيـ ِ
فإذا سمعـ ِ
يــا أخــت فاطـمـٍة ..وبـنـت خديـجـة ووريـثــة الـخـلـق الـكـريــم الـطـيــب
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إن العـفـاف ھــو السـمـاء فحـّلـقـي وبـطـيـب أخـــالق الـكــرام تطـيـبـي
ب
قـولـي لتـّجـار الـھـوى لـــن تـربـحـوا إال إذا نـطـقــت حــجــارة ُ أ ُثـــــر ِ
ب
ف عـزيــز المـطـلـ ِ
أنـا رب ﱠـة ُ البـيـت الكـريـم ولــن أقــوى إال عـلــى شـــر ٍ
ب
قولـي لعصـٍر تـاه فـي مدنيـٍة عميـاء قـــــد لـبــســت عــبـــاءة غــيــھــ ِ
ب!
ت جـديـلــة نزق الھوى؛ فـاألرض أتعـس كوكـ ِ
إن كـــان قــائــُد كــــل ذا ِ

مـسـك الــخــتــام!
وبعد,,
فھذه ھي بعض ثمار التطوّر الحضاري الغربي!!
ھذه ھي بعض ثمار الحضارة الغر بية  ,والحرية الغربية !!
ھذه ھي بعض ثمار االختالط المدني والعسكري بين الجنسين .
ھذه ھي بعض ثمار إخراج المرأة التي كرمھا اإلسالم أعظم تكريم عن ما أراد لھا خالقھا جل وعال!
ومصادمتھا لتكوينھا البيولوجي والنفسي مما يؤدي أيضا إلى التدمير العائلي واألسري واألخالقي
واالجتماعي والقلق النفسي والكآبة الشديدة وزيادة األمراض النفسية وزيادة استعمال الحبوب المھدئة
والحبوب المضادة للكآبة بشكل كبير مما يؤدي في األخير إلى االنتحار ومحاوالت االنتحار وقد وصلت
بالفعل حدا مرعباً في الواليات المتحدة وأوربا والمناطق التي تسير حذوھما القذة بالقذة .
وھي الثمار التي يريدون لھذه اآلمة ان تصل إليھا من خالل إتباعھم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو
دخلوا جحر ضب أو جامع احدھم المرأة وسط الطريق !! كما اخبرنا الصادق األمين المصطفى صلى ﷲ
عليه وسلم.
سَواًء ( .
) َوﱡدوا لَْو َتْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فََتُكونُوَن َ
سَتطَاُعوا َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فََيُمْت َوُھَو َكاِفٌر
) َوال َيَزالُوَن يَُقاِتلُوَنُكْم َحتﱠى َيُرﱡدوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن ا ْ
َفأ ُوَلِئَك َحِب َ
صَحا ُ
طْت أَْعَمالُُھْم ِفي الﱡدْنَيا َواآلِخَرِة َوأُوَلِئَك أَ ْ
ب النﱠاِر ُھْم ِفيَھا َخاِلُدوَن( .
) َوﱠد َكِثيٌر ِمْن أَْھِل اْلِكتَا ِ
سداً ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِھْم ِمْن َبْعِد َما تََبيﱠَن لَُھُم
ب لَْو َيُرﱡدونَُكْم ِمْن َبْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفﱠاراً َح َ
اْلَحق(.
الخالصة :إن ھذه أيضا من ثمار الھزيمة المتواصلة لفرنسا وبريطانيا وللواليات المتحدة األمريكية زعيمة
النظام العالمي اآلخذ باالنھيار والتھاوي.
لم ولن ينتصر اليھود والنصارى بل ھم في طريق الھزائم المستمرة والمتكاثرة بفضل ﷲ ,وجند ﷲ ,وال
يعلم جنود ربك إال ھو .فالسقوط السياسي واألخالقي والعسكري واالقتصادي واالجتماعي ھو المصير اآليل
إليه ھذا النظام العالمي الظالم  ,سنة ﷲ وقدر ﷲ حتى تتحقق بشارات ﷲ ورسوله للمؤمنين الصادقين في
إيراثھم وتمكينھم في األرض لتمتلئ عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا  ,وستعلمھم دولة الخالفة على
منھاج النبؤة أخالقيات الحياة الدنيوية السعيدة الموصلة إلى الحياة األخروية السعيدة ُ ) ,رَبَما َيَوﱡد الﱠِذيَن
سِلِميَن( .
َكَفُروا َلْو َكانُوا ُم ْ
ت لَُكُم اإلسالم ِديناً (.
) اليوم أَْكَمْل ُ
ضي ُ
ت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْم ُ
ت َعلَْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر ِ
)َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإلسالم ِديناً فَلَْن يُْقَبَل ِمْنهُ َوُھَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن( .
وكما نرى ھذا السير المتدافع وراء اليھود والنصارى حتى لو سلكوا جحر ضب رأينا بيننا من يسلكه
مصداقا لسنة ﷲ كما اخبرنا الحبيب المصطفى صلى ﷲ عليه واله وصحبه وسلم  .سنرى كذلك مصداق
الحديث النبوي الشريف بانتشار ملك اإلسالم في كل المشارق والمغارب في األرض كلھا وتحقيقا لوعد ﷲ
شِرُكوَن {التوبةُ} 33ھَو الﱠِذي
ق ِليُْظِھَرهُ َعَلى الﱢديِن ُكﱢلِه َوَلْو َكِرَه اْلُم ْ
سوَلهُ ِباْلُھَدى َوِديِن اْلَح ﱢ
سَل َر ُ
}ُھَو الﱠِذي أَْر َ
سَل
سوَلهُ ِباْلھَُدى َوِديِن اْلَح ﱢ
شِھيدًا {الفتحُ} 28ھَو الﱠِذي أَْر َ
سَل َر ُ
َأْر َ
ق ِليُْظِھَرهُ َعَلى الﱢديِن ُكﱢلِه َوَكَفى ِبا ﱠ ِ َ
شِرُكوَن {الصف 9وقد رأينا اإلسالم وقد غلب
ق ِليُْظِھَرهُ َعلَى الﱢديِن ُكلﱢِه َولَْو َكِرَه اْلُم ْ
سولَهُ ِباْلُھَدى َوِديِن اْلَح ﱢ
َر ُ
في القرون األولى على األديان التي كانت قائمة ولكنه لم ينتصر على جميع األديان ومنھا أديان جديدة
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صنعھا البشر في القرون الالحقة إلى اليوم واعتنقوھا بل وھي اليوم في عصرنا كثيرة ومتعددة وتتوفر لھا
ﷲِ ِفي الﱠِذيَن َخلَْوا
سنﱠَة ﱠ
األجواء الديمقراطية الخصبة والحماية العسكرية والزلنا ننتظر تحقق ھذه البشارة ) ُ
سنﱠِة ﱠ
سنﱠةَ ﱠ
سنﱠِة ﱠ
ﷲِ َتْبِديالً(
ﷲِ الﱠتِي قَْد َخلَْت ِمْن قَْبُل َولَْن َتِجَد لِ ُ
ﷲِ َتْبِديالً( )األحزابُ ) (62:
ِمْن قَْبُل َولَْن َتِجَد لِ ُ
سَيْجَعُل ﱠ
سَتْخِلفَُكْم ِفي
سى َرﱡبُكْم أَْن يُْھِلَك َعُدﱠوُكْم َوَي ْ
سرًا()الطالق :من اآليةَ ) (7ع َ
سٍر يُ ْ
ﷲُ َبْعَد ُع ْ
)الفتحَ ( (23:
َ
َ
ض َيِرثَُھا
ض َفَيْنظَُر َكْي َ
ف َتْعَملُوَن()ألعراف :من اآليةَ (129وَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الﱠزبُوِر ِمْن َبْعِد الﱢذْكِر أﱠن األْر َ
اْألَْر ِ
صاِلُحوَن( )االنبياء(105:
ي ال ﱠ
ِعَباِد َ

إننا على أعتاب خالفة على منھج النبؤة تمال األرض عدال وقسطا كما ملئت ظلما
وجورا بإذن ﷲ !! ال يراھا إال من امتالء قلبه وعقله نوراً وجعل ﷲ له نوراً
يمشي به في الناس نسأل ﷲ ان نكون منھم آمين .
) إن ﷲ جل جالله يبسط يده الشريفة بالنھار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده الشريفة بالليل ليتوب مسيء
النھار فلنغتنم فرص العمل اليسير باألجر العظيم ولتعلم كل العلم إنھم ) بسم ﷲ الرحمن الرحيم " يُِريُدوَن
ﷲِ ِبأَْفَواِھِھْم َو ﱠ
ِليُْطِفئُوا نُوَر ﱠ
ق
سولَهُ ِباْلُھَدى َوِديِن اْلَح ﱢ
سَل َر ُ
ﷲُ ُمِتﱡم نُوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن ُھَو الﱠِذي أَْر َ
شِرُكوَن" ( وسبحانك اللھم وبحمدك ال إله إال أنت وأستغفرك وأتوب إليك
ِليُْظِھَرهُ َعَلى الﱢديِن ُكﱢلِه َوَلْو َكِرَه اْلُم ْ
وصلى ﷲ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا ًأخوكم الواثق بنصر ﷲ أبو عبدالرحمن
اليافعي.

مقاالت ذات صلة :
·رسالة من التاريخ  :إلى الرئيس الفرنسي !!
 أكثريتھم " أبناء زنى "ورئيسھم ساركوزي" ديوث"!!·رؤية واضحة للحضارة العالمية المعاصرة!
·الحاج بوش!! والھمبرجر! و خيارھم المنعش!!
·الحاج بــوش وقــضــايـــا الــــنســــاء) !!(2
سَواًء ( )
·المجندات الـــــــــــ !!!!!!ھذه بعض ثمار حضارتھم ) َوﱡدوا لَْو َتْكفُُروَن َكَما َكَفُروا فََتُكونُوَن َ
( 10-1
·تحذير نبوي شريف من تربية الخنازير وأنفلونزا الخنازير!! ودالالت الحدث المعاصر اليوم!!
·البروفيسور األصولي !!!
·ﻗـﺭﺍﺀﺓ ﻓـﻲ ﻭﺠـﻪ ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﺸـﻭﻫـﺎﺀ!!
·وحتى النائبة الجمھورية ساره بلين !!!!!!
·زغروده!!!! للصھير " برايمر"!
·ثــــرثـــرة نــواعــم !!
َ
ص َ
ص اْلَق َ
·بھذا الحق وبھذه الحقائق نتحدى حبر الفاتيكان!!) فاْق ُ
ص َلَعلﱠُھْم َيَتَفﱠكُروَن(
ص ِ
· "سالم اليھودي" في الحرمين الشريفين ! واألب مشير عون يطلب االستعـجال بزيارة بابا الفاتيكان
لألراضي المقدسة ردًا على زيارة الملك للفاتيكان !
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·إنــھــا حقا الـــفـــئـــة الـــضـــالـــة!!!
· )بعض ضيوف برنامج بانوراما!! من بني جلدتنا  ,يتكلمون بلغتنا وھم ألد أعدائنا!!(
·د  .عائض القرني ) األصلي ( يرد على د  .عائض القرني ) التايواني () .(4- 1
·د .صابر الصابر بن عـبد الصبور الصابر في عـصر العـولمة!!
·النظام الـفـيـاجـري الـعـنـكـبـوتـي الـجـديـد !!
·عـــقــدة فــشــلــســتــان!!
·عميل المخابرات األمريكية الذي بھت!!!
·الثروات العربية  ..وقطط وكالب اليھود والصليبيين !!
·الرئيس أألمريكي ليلة احتفاالت عيد الـميالد الكرسمس والــNEW YEAR :
· )حــلم اإلمبراطور األمريكي(!
ْ
ف َما َيأِفـُكوَن(!!
صاَك َفـإَِذا ِھـَي َتْلـقـَ ُ
ق َعـ َ
· )أَْلــ ِ
·يا قوم ليس ھـذا كـل شيء من أجل حبيبنا رسول ﷲ !!.
·الكتاب الجامع لمقاالت آبى عبدالرحمن اليافعي !

ارجوا التﱠكـُرم بنقله إلى بقية المنتديات مع الدعاء

][1قالت طالبة فرنسية قبلت الرئيس األمريكي باراك اوباما بينما كان يحيي حشدا ان الرئيس األمريكي الذي أبدى امتناعا في باديء اآلمر كان
بحاجة إلى التشجيع من الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي لكي يسمح لھا بتقبيله.
وكانت سيسيليا ديرفوني وھي طالبة في جامعة ستراسبورج بين حشد صاخب من المھنئين الذين كانوا يحيون اوباما وزوجته ميشيل عندما
وصال إلى المدينة الواقعة في شرق فرنسا لحضور قمة حلف شمال األطلسي.
وعندما اقتربا من الحشد لمصافحتھم رفعت ديرفوني صوتھا وطلبت تقبيل الرئيس األمريكي لكن اوباما كان بحاجة إلى تشجيع من الرئيس
الفرنسي قبل ان يوافق على السماح لھا بطبع قبلة على خده.
وقالت لتلفزيون )اي تيلي( "قلت بلغتي االنجليزية الركيكة )أريد قبلة(  ..اظھر لي حرسه الشخصيين الذين كانوا خلفه يراقبون كل شيء .اعتقد
ان ھناك مسافة أمنية يتعين احترامھا .وكان ھناك ساركوزي الذي كان يلح عليه قائال )ماذا؟ ألن تعطيھا قبلة؟( ..وبعدھا أعطاني خده في خجل
وقبلته".
ويحظى اوباما بشعبية واسعة النطاق في فرنسا على النقيض من سلفه جورج بوش لكنه على ما يبدو يصاب باالرتباك إزاء التقاليد المعقدة
المتعلقة بالقبلة التي تطبع على الخد على سبيل التحية.
وقبل المواجھة مع ديرفوني بقليل لم يقبل اوباما كارال زوجة ساركوزي على الخد رغم ان ساركوزي شجعه ليقّبل زوجته على الخد ولكن اوباما
لم يفعل واكتفى بالمصافحة التقليدية -انتھى نص الخبر (.
] [2نشرت الخبر والصّور الصحف البريطانية ونقلت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن ) الخبر ( ولم تنشر القدس العربي ) الصّور( بالطبع
.
] [3صحيفة 17يوليو العدد )28/7/2002 (184م .
] [4رواھا البروفيسور محمد علي البار في كتبه القّيمه حفظه ﷲ
] [5أخرجه الديلمي وابن ماجة .
] - [6انظر محاضرات فضيلة الشيخ عبدالمجيد الزنداني حفظه ﷲ حول اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة.

7/5/2009 11:28 PM
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] [7نصف مواليد فرنسا أبنـاء زنى ..أحمد العربي

] - [8انظر محاضرات الشيخ عبدالمجيد الزنداني حفظه ﷲ ) دعوة إلى أھل عصرنا( ) اإلسالم الحضارة الغربية( وغيرھا من المحاضرات
المتصلة بھذا الموضوع..
] [9بمناسبة انعقاد مؤتمر عن المرأة في بكين عام 1416ھـ األبيات ألخي د .عبدالرحمن بن صالح حفظه ﷲ .

#2

منذ  4يوم

المشاركات790 :

ابو ھاجر المقرن
عضو مميز

تسجيل حضور يا أخي
وسنقرأ المقال ال حقا ً
وبارك ﷲ في جھودكم

#3

منذ  4يوم

المشاركات11 :

انا سني
عضو جديد

بسم ﷲ نبداء قراءة المقال

منذ  4يوم

#4
المشاركات249 :

العلوي
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

"الكبير كبير" >>> مثل عامي يفيد المدح
جزاك الباري عن أمة محمد خير الجزاء
يضاف إلى سلسلة مقاالت اليافعي المتميزة

#5

منذ  4يوم

المشاركات5,623 :

قناص الحسبة
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

بارك ﷲ فيك ياشيخنا الفاضل

7/5/2009 11:28 PM
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معتز دغمش
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#6
المشاركات13,775 :

طالب في كلية الفل وجة االسالمية

جزاك ربي خيرا شينا المفضال
درك شيخنا
نحن الذين حملنا مشعل النور والھداية إلى وسط فارس وعمق الشام وزوايا
إفريقيا وأقاصي األندلس وأعالي البلقان واشتاقت والزالت أوربا شرقھا وغربھا
مدنھا وأنھارھا نھر الراين ونھر السين ونھر التايمز ونھر األمازون ما وراء
المحيطات وبحيرة البندقية وغيرھا من األنھر والبحار والمدن والجبال تنتظرنا
حتى تتحقق كامل بشارات المصطفى صلى ﷲ عليه واله وصحبه وسلم.
نحن أھل القيّم والفضيلة وننتصر عندما ترتفع مآذن مساجدنا وتتحقق قيّمنا التي
انزلھا ﷲ تبارك وتعالى من السماء!

منذ  3يوم

أبو عمر المصري
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

#7
الدولة :مصر المحتلة
المشاركات3,088 :

بارك ﷲ فيكم أخي
راجع الخاص يرعاكم ﷲ

منذ  3يوم

محّب رؤية الرحمن

كبار كّتاب منتديات الفل وجة االسالمية

#8
الدولة :دولتنا اإلسالمية الغالية بالعراق إن شاء ﷲ
المشاركات3,644 :

السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
وبارك ﷲ بكم وأحسن إليكم شيخنا الحبيب

منذ  3يوم

ابو االحنف الشيباني
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

7/5/2009 11:28 PM
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المشاركات583 :
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بارك ﷲ فيك ياشيخنا الفاضل

#10

منذ  3يوم

الدولة :الـدولــة االسالميـــة/ /واليـــة بغـــداد
المشاركات10,310 :

امير االعظمية
مشرف

بارك ﷲ فيكم

منذ  3يوم

#11
الدولة :دولة العراق اإلسالمية
المشاركات1,018 :

أسد عربي
عضو متألق

بارك ﷲ فيك شيخنا الحبيب

درك وعلى ﷲ أجرك .

أسأله الكريم العليم أن يفتح لك أبواب رزقه في الدنيا وأبواب الجنة في اآلخرة  ،وجميع المسلمين والمسلمات .

#12

منذ  3يوم

المشاركات8 :

أم عمير
عضو جديد

بارك ﷲ بك أخي ولي بالموضوع عودة.
#13

منذ  3يوم

المشاركات19 :

مسعر حرب
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

بارك ﷲ فيك ياشيخنا الفاضل
وسلمت يمينك

#14

منذ  3يوم

المشاركات25 :

معسكر الفاروق
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

بارك ﷲ بك شيخنا الحبيب

منذ  3يوم

7/5/2009 11:28 PM
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juhaiman

المشاركات512 :

طالب في كلية الفل وجة االسالمية

ﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺑﻞ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﹼﺬﻟﻴﻞ ﻳﺎ ﻛﻠ َ
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﱯ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻭﺑﻌﺪ.
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧ ﱠ
ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ " ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺮﺍﻛﻮﺯﻱ " ﻋﻦ ﺣﺠﺎﺏ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﲬﺺ ﻗَﺪﻣﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ " ﻋﻼﻣﺔ
ﺍﺳﺘﻌﺒﺎﺩ ﻭﺇﺫﻻﻝ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ  ..ﻭﺃﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺮﱠﺣﺐ ﺑﻪ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ "!
ﻓﻼ ﻣ َ
ﺸَﺮﻑ  ..ﻭﺗﺘﺄﻓﹼﻒ
ﺴﺖ ﻣﻘﻮﻟﺘﻪ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻫﺬﻩ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﳌﺮﺿﻰ ـ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻟِﻔﻮﺍ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺃﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ  ..ﻭﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ  ..ﻭﺍﳋﻴﺎﻧﺔ  ..ﺣﱴ ﺻﺎﺭﺕ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺗﺄﻧﻒ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﻭﺍﻟِﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟ ﱠ
ﻼ ..
ﺻﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﲎ  ..ﻛﺎﳋﻨﺰﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻪ ﺍﳌﻜﺚ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ  ..ﻭﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺍﻵﺳﻨﺔ ـ ﻓﻄﺎﺭﻭﺍ ﻬﺑﺎ ﻓﺮﺣﹰﺎ  ..ﻭﲢﻠﻴ ﹰ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﺖ ﻟﻠﻄﻬﺮ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻣﻦ ِ
ﻭﺗﺄﻳﻴﺪﺍﹰ  ..ﻭﻧﺸﺮﻭﻫﺎ ﰲ ﺍﻵﻓﺎﻕ  ..ﺣﻘﺪﺍﹰ ﻭﻏﻴﻈﹰﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ!
ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ " ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎﺭﻛﻮﺯﻱ " :ﺑﻞ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺬﻟﻴﻞ ﻳﺎ ﻛﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ..ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﳎﺮﺩ ﺷﺘﻢ ﻟﺸﺨﺼﻚ  ..ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻭﺻﻒ ﺩﻗﻴﻖ ﳊﻘﻴﻘﺘﻚ ﻭﻭﺍﻗﻌﻚ  ..ﻭﺇﻟﻴﻚ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺫﻟﻚ:
ﻆ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ  ..ﳌﺎ ﺧﺮﺝ ﻛﻼﻣﻪ
ﺃﻧﺖ ﻋﺒﺪ ﺫﻟﻴﻞ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎﻥ؛ ﺗﻄﻴﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺇﻟﻴﻚ  ..ﻻ ﺗﻌﺼﻲ ﻟﻪ ﺃﻣﺮﺍﹰ  ..ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ  ..ﻭﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎﻥ ﺗﻜﻠﻢ ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎﻥ ِ ..ﻋ ِ
ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻚ ﺍﻵﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺃﻋﻼﻩ  ..ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ـ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺮ ﻭﻛﻴﺪ ـ ﻫﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﺳﺒﺐ ﻟﻜﻞ ﻓﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ!
ﺠﻨﱠِﺔ ﻳَﻨﹺﺰ ُ
ﻉ
ﺝ ﺃﹶﺑََﻮﻳْﹸﻜﻢ ﱢﻣَﻦ ﺍﻟﹾ َ
ﺸﻴْﹶﻄﺎﹸﻥ ﹶﻛَﻤﺎ ﺃﹶْﺧَﺮ َ
ﺍﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﻛﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ـ ﻭﻣﻦ ﻧﺒﺢ ﻧﺒﺎﺣﻚ ﻭﺃﱠﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺎﺣﻚ ـ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺏ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ (:ﻳَﺎ ﺑَﻨﹺﻲ ﺁَﺩَﻡ ﹶﻻ ﻳَﹾﻔﺘِﻨَﻨﱠﹸﻜُﻢ ﺍﻟ ﱠ
ﲔ ﺃﹶْﻭﻟِﻴَﺎﺀ ﻟِﻠﱠِﺬﻳَﻦ ﹶﻻ ﻳُْﺆِﻣﻨُﻮﹶﻥ )ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ .27:ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻓﺘﻨﺘﻚ ﺗﺸﺎﻬﺑﺖ  ..ﺑﻞ ﻭﲤﺎﺛﻠﺖ
ﺸﻴَﺎِﻃ َ
ﺚ ﹶﻻ ﺗََﺮْﻭﻧَُﻬْﻢ ﺇﹺﻧﱠﺎ َﺟَﻌﻠﹾﻨَﺎ ﺍﻟ ﱠ
َﻋﻨُْﻬَﻤﺎ ﻟِﺒَﺎَﺳُﻬَﻤﺎ ﻟِﻴُﹺﺮﻳَُﻬَﻤﺎ َﺳْﻮَﺀﺍﺗِﹺﻬَﻤﺎ ﺇﹺﻧﱠُﻪ ﻳََﺮﺍﹸﻛْﻢ ُﻫَﻮ َﻭﻗﹶﺒﹺﻴﻠﹸُﻪ ِﻣْﻦ َﺣﻴْ ﹸ
ﻭﺗﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻊ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ؛ ﺇﺫ ﻛﻼﻛﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ـ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ـ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺰﻋﻮﺍ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ  ..ﻟﻴﺼﺒﺤﻮﺍ ﻋﺮﺍﺓ  ..ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﺮﺍﺓ  ..ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﺘّﻊ ﺃﻧﺖ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ
ﲔ ﺃﹶْﻭﻟِﻴَﺎﺀ ﻟِﻠﱠِﺬﻳَﻦ ﹶﻻ ﻳُْﺆِﻣﻨُﻮﹶﻥ ) .ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ (:ﺃﹶﻟﹶْﻢ ﺃﹶْﻋَﻬْﺪ
ﺸﻴَﺎِﻃ َ
ﻛﻼﺏ " ﺃﺑﻮ ﺭﻳﺎﻟﺔ " ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ  ..ﻓﺄﻧﺖ ـ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ـ ﻭﱄ ﻭﻋﺒﺪ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎﻥ  ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ (:ﺇﹺﻧﱠﺎ َﺟَﻌﻠﹾﻨَﺎ ﺍﻟ ﱠ
ﲔ )ﻳﺲ .60:ﻭﻋﺒﺎﺩﺗﻪ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻭﲢﻠﹼﻞ ﻭﻓﺴﺎﺩ!
ﺸﻴْﹶﻄﺎﹶﻥ ﺇﹺﻧﱠُﻪ ﻟﹶﹸﻜْﻢ َﻋُﺪﱞﻭ ﱡﻣﺒﹺ ٌ
ﺇﹺﻟﹶﻴْﹸﻜْﻢ ﻳَﺎ ﺑَﻨﹺﻲ ﺁَﺩَﻡ ﺃﹶﻥ ﻟﱠﺎ ﺗَْﻌﺒُُﺪﻭﺍ ﺍﻟ ﱠ
ﻼ  ..ﻓﺎﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﲔ
ﺃﻧﺖ ﻋﺒٌﺪ ﺫﻟﻴﻞ ﻷﻫﻮﺍﺋﻚ ،ﻭﻧﺰﻭﺍﺗﻚ ،ﻭﺷﻬﻮﺍﺗﻚ  ..ﻻ ﻓﻜﺎﻙ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻬﻧﺎ ﻭﻗﻴﻮﺩﻫﺎ  ..ﻓﺎﳊﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻫﻮﺍﻙ ﺣﻘﹰﺎ  ..ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻫﻮﺍﻙ ﺑﺎﻃ ﹰ
ﻼ  ..ﻓﺘُﻄﻴﻌﻪ  ..ﻭﻻ
ﱪﺝ  ..ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ  ..ﺣﺴﻨﺔ  ..ﻭﺷﻴﺌﹰﺎ ﲨﻴ ﹰ
ﺏ ﻬﺗﻤﺔ ﻭﺷﺒﻬﺔ ﻓﺘُﻄﻴﻌﻪ  ..ﻭﻳُﺮﻳﻚ ﺍﻟﱢﺰﱏ  ..ﻭﺍﻟﺘ ّ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺒﻴﺢ ﻣﺮﺩﻩ ﳍﻮﺍﻙ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﺪ  ..ﻭﻫﻮﺍﻙ ﻳُﺮﻳﻚ ﺍﻟﻄﻬَﺮ ﻭﺍﳊﺠﺎ َ
ﻼ ﺑﺎﳊﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺰﱏ ـ
ﺗﻌﺼﻲ ﻟﻪ ﺃﻣﺮﺍﹰ  ..ﻓﺄﻧﺖ ﻋﺒﺪ ﺫﻟﻴﻞ ﻷﻫﻮﺍﺋﻚ ﻭﺷﻬﻮﺍﺗﻚ  ..ﻭﻻ ﺃﺩﱠﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻚ ﺭﺿﻴﺖ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ـ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺯﻣﻨﹰﺎ ﻃﻮﻳ ﹰ
ﻋﺎﺭﺿﺔ ﺃﺯﻳﺎﺀ ـ ﺑﻞ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﳉﺴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﺯﻳﺎﺀ ـ ﺗﻘﺘﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ  ..ﺗﺘﻜﺴﺐ ﺍﳌﺎﻝ ﲜﺴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ  ..ﺗﺄﻛﻞ ﺑﻔﺮﺟﻬﺎ  ..ﺗﺴﺘﻌﻄﻒ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﳌﺴﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻴﻞ
ﻟﻌﺎﻬﺑﺎ " ﻛﻼﺏ ﺃﺑﻮ ﺭﻳﺎﻟﺔ! " ﲜﺴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ  ..ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻣﻮﺍ ﳍﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ  ..ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺗُﻘﺪﻡ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻋﺮﻭﺽ ﻓﺎﺿﺤﺔ!
ﻼ ﻋﻦ
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺬﻟﻴﻞ  ..ﻳﺎ ﻛﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ..ﺍﻣﺮﺃﺗﻚ ﺳﻴﺪﺓ ﻧﺴﺎﺀ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ..ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺘﺎﺕ  ..ﺑﻔﺮﺟﻬﺎ ﻭﺟﺴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱ  ..ﺃﻡ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ  ..ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ـ ﻓﻀ ﹰ
ﻏﲑﻫﺎ ـ ﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻳﺴﲑﺍﹰ ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ!
ﻏﺎﻇﻚ  ..ﻭﻏﺎﻅ ﻛﻼﺏ " ﺃﺑﻮ ﺭﻳﺎﻟﺔ! " ﺃﻧﻜﻢ ﱂ ﻭﻟﻦ ﺗﻘﺪﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺘﻌﻮﺍ ﲜﺴﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﰲ ﺷﻲﺀ  ..ﺃﻭ ﺃﻥ ﲤﺴﻮﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺘﺮﺑﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﻮﺀ!
ﻏﺎﻇﻜﻢ  ..ﲤﻴّﺰ ﻭﺇﺑﺎﺀ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﻭﻃﻬﺮﻫﺎ  ..ﻭِﻋﺰﻬﺗﺎ  ..ﻭﻣﺎ ﻳُﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺠﺎﻬﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ ﻭﺭﻫﺒﺔ ﻭﻭﻗﺎﺭ  ..ﻭﲨﺎﻝ  ..ﻛﻤﺎ ﻏﺎﻇﻜﻢ ﻏﻼﺀ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ  ..ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳُﻘّﺪﺭ ﲟﻞﺀ
ﺍﻷﺭﺽ ﹶﺫﻫﺒﹰﺎ  ..ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺪﺓ ﻧﺴﺎﺀ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ..ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻬﺎ ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ  ..ﳊﻤﻬﻦ ﺭﺧﻴﺺ  ..ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﺑﺜﻤﻦ ﲞﺲ ـ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﹰﺎ ﺑﻼ ﲦﻦ ـ ﻟﻜﻼﺏ " ﺃﺑﻮ ﺭﻳﺎﻟﺔ! "!
ﺃﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ـ ﻳﺎ ﻛﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ـ ﳛﻖ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ  ..ﻭﺍﻟﺬﻝ  ..ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ  ..ﻭﺃﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﻗﺪﺭﺍﹰ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻚ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﻛﻼﺏ " ﺃﺑﻮ ﺭﻳﺎﻟﺔ! "  ..ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻴﻞ ﻟﹸﻌﺎﻬﺑﺎ
ﺢ ﻓﺎﺻﻨﻊ ﻭﻗﻞ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ!
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﻓﺮﻳﺴﺘﻬﺎ  ..ﺻَﺪﻕ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ :ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﺴﺘ ﹺ
ﺕ ـ ﻳﺎ ﻛﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ـ ﺷﻔﻘﺔ ﺍﻟﺜﻌﻠﺐ ﺍﳌﺎﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺎﺏ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ  ..ﻭﺗﺒﺎﻛﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﻭﻋﺰﻬﺗﺎ  ..ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﺗُﻈﻬﺮ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺃﻇَﻬْﺮ َ
ﺍﻟﻜﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺎﺕ ـ ﳑﻦ ﻫﱠﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻚ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺪﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻷﻭﱃ ـ ﺍﻟﻼﰐ ﻳُﻐﺘَﺼﱭ  ..ﻭﻳُﺘﺎﺟﺮ ﻬﺑﱠﻦ ﻭﺑﺄﺟﺴﺎﺩﻫﻦ ﺑﺜﻤﻦ ﲞﺲ  ..ﻹﺭﻭﺍﺀ ﻇﻤﺄ ﻛﻼﺏ " ﺃﺑﻮ ﺭﻳﺎﻟﺔ "  ..ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺃﻥ
ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻨﻬﱠﻦ ﰲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ؟!
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ " ﺃﺑﻮ ﺭﻳﺎﻟﺔ " ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ  ..ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻌﻨﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ  ..ﻷﻥ ﳊﻤﻬﱠﻦ ﺭﺧﻴﺺ  ..ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﻭﻣﻌﺮﻭﺽ  ..ﺳﻬﻞ
ﺍﳌﻨﺎﻝ  ..ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺎﺕ  ..ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  ..ﺍﳌﻌﺘّﺪﺍﺕ ﺑﺈﳝﺎﻬﻧﻦ ﻭﻋﺰﻬﺗﻦ ﻭﺷﺮﻓﻬﱠﻦ  ..ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻼﰐ ﻗﻬﺮﻥ ﻭﺃﻏﻈﻦ ﻛﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ..ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ؛ ﺳﻴﺪﺓ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻷﻭﱃ  ..ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ
ﺼﺪ  ..ﻭﺃﻧﱠﻰ!
ﺏ " ﺃﺑﻮ ﺭﻳﺎﻟﺔ "  ..ﻭﻫﱠﻦ ﺍﳌﻄَﻤﻊ ،ﻭﺍﳌﻘ َ
ﻛﻼ ﹺ
ﻇﱠﻦ ﻛﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ ":ﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﺠﺒﺎﺕ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ..ﻭﺃﻬﻧﻦ ﻏﲑ ﻣﺮﺣﺐ ﻬﺑّﻦ ﰲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺘﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ "  ...ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺯﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ  ..ﻭﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ..ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺗﻰ ﲟﺎ ﱂ ﻳُﺴﺒﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ!
ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻜﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ..ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻛﻼﺏ " ﺃﺑﻮ ﺭﻳﺎﻟﺔ " :ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻢ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻗﺒﻠﻜﻢ  ..ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ُ ..ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻞ  ..ﻭﺣﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﻄﻬﺮ
ﻭﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ  ..ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﻘﻮﻟﺘﻜﻢ  ..ﻭﻓﻌﻠﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮﻥ ﻭﺃﺷﺪ  ..ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻟﻜﻢ  ..ﻭﺃﻧﺖ ﺍﳋﻠﹶﻒ ﳍﻢ  ..ﻭﺑﺌﺲ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﳋﻠﻒ ﺳﻮﺍﺀ!
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ﺱ ﻳَﺘَﹶﻄﱠﻬُﺮﻭﹶﻥ
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺷﻬﻮﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ..ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﳓﻮ ﻧﱯ ﺍﷲ ﻟﻮﻁ  uﻭﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﻣﻌﻪ (:ﺃﹶْﺧﹺﺮُﺟﻮُﻫﻢ ﱢﻣﻦ ﻗﹶْﺮﻳَﺘِﹸﻜْﻢ ﺇﹺﻧﱠُﻬْﻢ ﺃﹸﻧَﺎ ٌ
ﺱ ﻳَﺘَﹶﻄﱠﻬُﺮﻭﹶﻥ )ﺍﻟﻨﻤﻞ .56:ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳉﺮﻡ  ..ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳُﻐﺘﻔﺮ
ﻁ ﱢﻣﻦ ﻗﹶْﺮﻳَﺘِﹸﻜْﻢ ﺇﹺﻧﱠُﻬْﻢ ﺃﹸﻧَﺎ ٌ
ﺏ ﻗﹶْﻮِﻣِﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺃﹶﺧْﹺﺮُﺟﻮﺍ ﺁﹶﻝ ﻟﹸﻮ ٍ
)ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ .82:ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ (:ﻓﹶَﻤﺎ ﹶﻛﺎﹶﻥ َﺟَﻮﺍ َ
ﺱ ﻳَﺘَﹶﻄﱠﻬُﺮﻭﹶﻥ ).
 ..ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﺘﻮﺍ ﻋﻨﻪ ( ﺇﹺﻧﱠُﻬْﻢ ﺃﹸﻧَﺎ ٌ
ﺿﻨَﺎ ﺃﹶْﻭ ﻟﹶﺘَُﻌﻮُﺩﱠﻥ ﻓِﻲ ِﻣﻠﱠﺘِﻨَﺎ )ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ.13:
ﺨﹺﺮَﺟﻨﱠﹸﻜﻢ ﱢﻣْﻦ ﺃﹶْﺭ ِ
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻗﻮﹴﻡ ﳎﺮﻣﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ  ..ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﺮﺳﻠﻬﻢ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ (:ﻟﹶﻨُ ْ
ﻭﻫﺎ ﻫﻮ ﻛﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ..ﻳﻘﻮﻝ ﻧﻔﺲ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺍﺠﻤﻟﺮﻣﲔ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﲔ :ﻟﻨﺨﺮﺟﻨﱠﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻨﺎ  ..ﻭﲨﻬﻮﺭﻳﺘﻨﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ..ﺃﻭ ﻟﺘﺪﺧﻠﱠﻦ ﰲ ﻣﻠﺘﻨﺎ  ..ﻭﺗﻔﻌﻠﻮﻥ ﻓﻌﻠﻨﺎ  ..ﻓﺘﻌّﺮﻭﻥ ﻧﺴﺎﺀﻛﻢ ..
ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻱ ﻧﺴﺎﺀﻧﺎ ،ﻭﻧﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻮﺀﺍﻬﺗﱠﻦ  ..ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ  ..ﻓﺄﻧﺘﻢ ﻭﻧﺴﺎﺅﻛﻢ ﺍﶈﺠﺒﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ  ...ﺗﺸﺎﻬﺑﺖ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ  ..ﻓﺘﻄﺎﺑﻘﺖ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ..
ﺇﻧﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺠﻤﻟﺮﻣﲔ ﺍﳊﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﲔ  ..ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﹰﺎ  ..ﻭﳚّﺪﺩ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﹰﺎ!
ﺴﺦ  ..ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ..
ﰒ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻲ ﻛﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،ﻭﻋﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻬﺑﺎ ﺑﻼﺩﻩ ﻭﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺘﻪ  ..ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﲏ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔ ّ
ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ  ..ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺴﻮﺍﻫﺎ  ..ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺪﻕ!
ﻭﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻭﺟﻪ ﺧﻄﺎﰊ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ؛ ﻷﻬﻧﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺍﺀ :ﺍﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﺃﺧﺘﺎﻩ ﺃﻧﱠﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻐﹴﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺛﻐﻮﺭ
ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ  ..ﻃﺎﳌﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ  ..ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻔﺘﺄ ﻳﻜﺮﺭ ﳏﺎﻭﻻﺗﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻛﻠﻞ ﻭﻻ ﻣﻠﻞ؛ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﻭﺗﻴﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻧﺴﺎﺋﻬﺎ  ..ﻓﺴَﺪﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ..
ﻭﻓﺴﺪﺕ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ  ..ﻭﺧﺮﺑﺖ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎﺕ  ..ﻭﺍﺑﺘﻌﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺩﻳﻦ ﺭﻬﺑﻢ  ..ﻓﺎﺣﺬﺭﻱ ـ ﺣﻔﻈﻚ ﺍﷲ ـ ﺃﻥ ﻳُﺆﺗَﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ..ﻭﺗُﺆﺗﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻠﻚ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺪﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺪﺭﻳﻦ!
ﺣﺠﺎﺑُﻚ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻓﻚ  ..ﻭﻋﺰﺗﻚ  ..ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻚ  ..ﻭﺇﳝﺎﻧﻚ  ..ﻭﲨﺎﻟﻚ  ..ﻭِﻋﺼﻤﺘﻚ  ..ﻭﻭﻗﺎﺭﻙ  ..ﻭﻫﺘﻜﻪ ﻫﺘﻚ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻛﻠﻬﺎ  ..ﻓﺎﳊﺬﺭ ،ﺍﳊﺬﺭ!
ﺸﺮﻙ ﻛﻠﻬﺎ  ..ﻓﺎﻟﺼﱪ
ﺖ ﺍﻵﻥ ﲣﻮﺿﲔ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﺟﺪﺍﹰ  ..ﺍﲰﻬﺎ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ  ..ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟِﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ،ﻭﻗﻴﻢ ﺍﳋﲑ  ..ﺗﻮﺍﺟﻬﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺸّﺮ ﻭﺍﻟ ﱢ
ﺃﻧ ِ
ﺍﻟﺼﱪ  ..ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ  ..ﻭﺃﺟﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ!
ﻚ ﺍﷲ!
ﺖ ،ﻭﻫﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﳍﺰﺍﺋﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻙ  ..ﻓﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ  ..ﻳﺮﲪ ِ
ﺖ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﳊﺠﺎﺏ ُ ..ﻫﹺﺰﻣ ِ
ﺇﻥ ُﻫﹺﺰﻣ ِ
ﻚ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ  ..ﻭﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ!
ﻚ ﻫﺘ ُ
ﺻﻨﺘِﻪ ﺻﺎﻧﻚ  ..ﻭﺇﻥ ﻫﺘﻜﺘﻪ  ..ﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴ ِ
ﻚ ـ ﺃﻧِﻌﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎٍﺩ  ..ﻭﻣﺎ ﺃﺷﱠﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎٍﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ـ ﺇﻥ ِ
ﺟﻬﺎُﺩِﻙ ﺣﺠﺎﺑ ِ
ﺖ ﺃ ﻥ ﳍ ﺬﺍ
ﺖ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ﰲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﷲ  ..ﻭﺭﺃﻳ ِ
ﻚ ـ ﺃﻳﱠﹰﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ـ ﰲ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺍﷲ  ..ﻓﺈﻥ ﺃﻃﻌ ِ
ﻕ ﻋﻠﻴ ِ
ﺖ ﺃَﻣﹸﺔ ﺍﷲ  ..ﻻ ﺃَﻣﹶﺔ ﺃﺣٍﺪ ﺳﻮﺍﻩ  ..ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﳌﺨﻠﻮ ﹴ
ﺃﻧ ِ
ﺻﺪﻗﹰﺎ  ..ﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﰲ ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ  ..ﻭﻋﺒﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ!
ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ  ..ﺗﻜﻮﻧﲔ ﺣﻴﻨﺌٍﺬ  ..ﺣﻘﹰﺎ ﻭ ِ
ﺖ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ  ..ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ
ﻼ ﻗﺪ ﺩﺧﻠ ِ
ﺐ " ﺃﺑﻮ ﺭﻳﺎﻟﺔ " ﻛﻠﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ..ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟِﻜﻼﺏ ﺍﳌﺴﻌﻮﺭﺓ  ..ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮﻭﻙ ﺑﻪ ﻣﻦ َﺧﻠﹴﻊ ﳊﺠﺎﺑﻚ  ..ﻓﺤﻴﻨﺌٍﺬ ﺗﻜﻮﻧﲔ ﻓﻌ ﹰ
ﺖ ﻛﻠ َ
ﺇ ﻥ ﺃﻃ ﻌ ِ
ﺕ ﺃﹶﻥ ﻳَْﻌﺒُُﺪﻭَﻫﺎ
ﻚ ﺑﹺﺎﻟﹾُﻌْﺮَﻭِﺓ ﺍﻟﹾُﻮﺛﹾﹶﻘَﻰ )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .256:ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃَ (:ﻭﺍﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﺍْﺟﺘَﻨَﺒُﻮﺍ ﺍﻟﱠﻄﺎﹸﻏﻮ َ
ﺴ َ
ﺕ َﻭﻳُْﺆِﻣﻦ ﺑﹺﺎﻟﻠﹼِﻪ ﻓﹶﹶﻘِﺪ ﺍْﺳﺘَْﻤ َ
ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ  ..ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮﻝ (:ﻓﹶَﻤْﻦ ﻳَﹾﻜﹸﻔْﺮ ﺑﹺﺎﻟﱠﻄﺎﹸﻏﻮ ِ
ﺸْﺮ ِﻋﺒَﺎِﺩ )ﺍﻟﺰﻣﺮ.17:
ﺸَﺮﻯ ﻓﹶﺒَ ﱢ
َﻭﺃﹶﻧَﺎﺑُﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﻟﹶُﻬُﻢ ﺍﻟﹾﺒُ ْ
ﻚ  ..ﻭﻳﺘﻘﺒﱠﹶﻞ ﺟﻬﺎﺩِﻙ  ..ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﲰﻴﻊ ﻗﺮﻳﺐ ﳎﻴﺐ.
ﻚ  ..ﻭﻳُﻘّﻮﻳﻚ  ..ﻭﻳﻨﺼﺮِﻙ  ..ﻭﻳُﺜﺒّﺘ ِ
ﻚ ﻣﻦ ﻛﱢﻞ ﺳﻮﺀ  ..ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻴﻨ ِ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﳛﻔﻈ ِ
ﺃﺳﺄﻝ ﺍ َ
ﱯ ﺍﻷﻣﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻨ ﱢ
ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻠﻴﻤﺔ
" ﺃﺑﻮ ﺑﺼﲑ ﺍﻟﻄﺮﻃﻮﺳﻲ "
 3/7/1430ﻫـ 26/6/2009 .ﻡ.
www.abubaseer.bizland.com
tartosi@tiscali.co.uk
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