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بحث

ﳌﺎﺫﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ؟

ﺍﻟﺼﻔﺤــﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ

* **

ﺗﻌــﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴــﺦ

ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻮﻋﻮﺩﻳﻦ ﺑﺎﳉﻨﺔ

ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻣﻘــــــﺎﻻﺕ

* **

ﲝـــﻮﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﺇﱃ ﺍﷲ  ..ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﺍﻟﺴﺒﻴﻞ

ﺍﳌﻜﺘﺒـــﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ
ﺍﻟﻔﺘـــــــــﺎﻭﻯ
ﺍﺳــﺘــﺸـــﺎﺭﺍﺕ
ﺟـــﺪﻭﻝ ﺍﻟــﺪﺭﻭﺱ

التاريخ 22/5/1430 :
ھـ

آراء ومقاالت

ﺗﻮﺍﺻــﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻴــﺦ

الشيخ  /عبد
العزيز بن ناصر
الجليل

أليس أوباما أخطر على المسلمين من بوش

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ

ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ
ﻭﺑﻌﺪ :

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻭﲰﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺅﻝ ﻭ

ﺍﺳﺘﺒﺸﺎﺭ ﻟﺪﻯ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﺜﻘﻔﻴﻬﻢ ﻭﺩﻋﺎﻬﺗﻢ

ﲟﺠﻲﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪ ) ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ( ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﻴﺌﻪ ﰲ ﺭﻓﻊ
ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ .

ض عل ى
ھل أنت را ٍ
"اعتذار جريدة الرياض"
عن رسامھا الساخر
بأھل العل م والغيرة؟
نعم
ال

تصويت

النتائج

ﺖ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﺬﺍﺟﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻭﺍﻻﻧﺴﻴﺎﻕ ﻭﺭﺍﺀ
ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺳﻔ ُ
ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺍﳌﺨﺪﻭﻋﺔ ﲟﻌﺴﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺑﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ .
ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺑﻞ ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺬﻩ

ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﺇﺫ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺑﻮﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺰﺍ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ

ﻭﻗﺘﻠﺖ ﻃﺎﺋﺮﺍﺗﻪ ﻭﺩﺑﺎﺑﺎﺗﻪ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻧﺴﺎﺀﻫﻢ ﻭﺃﻋﻠﻨﻬﺎ ﺣﺮﺑﹰﺎ
ﺻﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻗﻞ ﺧﻄﺮﺍﹰ ﻣﻦ ) ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ( ﺫﻱ ﺍﻷﺻﻮﻝ

ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺪﻯ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺃﻋﻠﻦ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺣﺮﺏ ﻣﻊ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺟﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﳓﻨﺎﺋﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎﺋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰲ ﻟﻨﺪﻥ !!.
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ﻭﺣﱴ ﻳﺰﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻋﺜﻪ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﺳﻮﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ :
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ :
ﺇﻥ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﻬﺑﺎ ﺍﺠﻤﻟﺮﻡ ﺑﻮﺵ ﰲ ﻋﻬﺪﻩ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻈﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﲝﻴﺚ ﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺫﻛﺮ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﻣﻊ ﻣﺎﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ

ﻣﻦ ﺁﻻﻡ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻤﺎﻗﺎﺕ
ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﺗﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺃﺻﺎﻬﺑﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﺭ ﻭﺍﳌﻔﺎﺳﺪ .ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﺠﻤﻟﺮﻡ ﺑﻮﺵ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎﺗﺆﻭﻝ
ﺇﻟﻴﻪ ﲪﺎﻗﺎﺗﻪ ﻭﻣﺆﺍﻣﺮﺍﺗﻪ ﻣﺎﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﺋﻠﻪ ﻭﺟﺮﺍﺋﻤﻪ.

ﻭﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻮﺵ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺮﺕ ﰲ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﳓﻮ ﻋﺪﻭﻫﻢ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ

ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ
ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻭﺛﻐﺮ .
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺳﻘﻮﻁ

ﺃﻗﻨﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻭﺝ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﲪﺎﻳﺔ
ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ  ,ﺣﻴﺚ ﻬﺗﺎﻭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻭﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺻﻲ

ﻭﺍﻟﺪﺍﱐ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻈﻠﻢ ﻭﻣﻬﺪﺩﺓ ﳊﻘﻮﻕ

ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﺤﺮﺙ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺲ .
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ  :ﻣﺎﺣﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺄﺱ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻇﻬﻮﺭ

ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻬﻧﻴﺎﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ  .ﻭﻛﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻟﻮ ﻻ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻏﻔﻞ
ﺑﻮﺵ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺍﺠﻤﻟﺮﻣﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻗﺎﻬﺗﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺎﱀ

ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻭ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﱵ ﺣﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ .

ﻭﳌﺎ ﺷﻌﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﻬﺑﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﳌﺼﺎﺋﺐ ﺍﻟﱵ ﺣﻠﺖ ﻬﺑﻢ ﺟﺮﺍﺀ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻮﺵ ﺍﳊﻤﻘﺎﺀ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ
ﻳﺎﺋﺴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﺒﺔ ﻟﺪﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﳌﺘﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺻﻮﺭﻬﺗﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ

ﻓﺠﺎﺀﻭﺍ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ) ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ( ﻭﺟﺎﺀ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﳌﺎﻛﺮﺓ ﻭﳏﺎﻭﻻﺗﻪ
ﺍﳋﺎﺩﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺃﻇﻬﺮ ﳏﺒﺘﻪ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﻧﻘﺪﻩ

ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﻠﻔﻪ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ  ,ﻓﺎﳔﺪﻉ ﲟﻌﺴﻮﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻋﻠﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﳎﻴﺌﻪ ﺍﻷﻣﻞ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻨﻬﻢ!!! ﻭﺑﺎﻧﻄﻼﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻋﺔ ﻭﺍﳌﻜﺮ ﺍﻟﹸﻜﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ

ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﺷﺪ ﺧﻄﺮﺍﹰ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﻡ
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ﺳﻠﻔﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﳌﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﺩﻋﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﻭﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻈﻦ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﺳﺘﻨﺎﻣﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺧﻔﻮﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻜﺮﻩ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻣﻨﻪ

ﻭﺗﺮﻙ ﺟﻬﺎﺩﻩ ﻭﳏﺎﺭﺑﺘﻪ  ,ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺷٌﺮ ﻛﺒﲑ ﻭﺧﻄﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪﺓ
ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﱪﺍﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺷﻌﲑﺓ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻣﻊ ﻣﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ

ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ ﺃﻥ ﺗﺮﻣﻢ ﻣﺎﻓﺴﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ,
ﻭﲢﺴﲔ ﺻﻮﺭﻬﺗﺎ ﺍﳌﻨﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ,ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
 ,ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻬﻧﻴﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﲑ ﰲ ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ .

ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻜﺮ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻫﺒﻮﻁ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻭﺍﳌﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﺭ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ

ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻯ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻟﱪﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻭﺗﺴﺘﻨﻔﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﳍﻤﻢ ﻭﻳﻘﻮﻯ ﻓﻴﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﳌﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﺭ ﺍﳌﻌﺘﺪﻳﻦ

ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﳜﻄﺄ ﻣﻦ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺩ ﻳﺘﺮﺑﻊ
ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻬﺎ ﻭﺃﻬﻧﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮﺟﻬﺘﻪ ﻭﻧﻔﺴﻴﺘﻪ ﻭﺭﺅﻳﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﳕﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﳍﺎ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﺟﻨﺪﻬﺗﺎ ﻭﳍﺎ

ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﻭﳐﻄﻄﻮﻫﺎ  .ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺴﲑ ﰲ
ﺿﻮﺋﻬﺎ  ,ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺗﻐﲑ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻻﻳﻐﲑ ﻣﻦ
ﺍﻷﻣﺮ ﺷﻲﺀ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻐﲑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻛﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﰲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﻮﺵ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻮﺭ ﻭﺍﳊﻤﺎﻗﺔ

ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﻣﺼﺎﱀ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ ﺃﳘﻬﺎ  ,ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪ ) ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ (
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻜﺮ ﻭﺍﳌﺨﺎﺩﻋﺔ ﻭﻣﻌﺴﻮﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ
ﺭﲰﺖ ﻟﺴﻠﻔﻪ  ,ﻓﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .

ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﻭﳑﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻻﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻐﲑ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧﺮﺍﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﱄ ) ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ (
ﺳﺪﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺼﻠﻴﱯ
ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺩﻋﻤﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻔﺘﻴﺖ

ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﺩﻭﻳﻼﺕ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ  .ﻫﺬﺍ ﻣﺎﳚﺮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﻓﻖ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻭﳜﺎﺩﻉ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﲟﺤﺒﺘﻪ
ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﻧﻘﺪﻩ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﻠﻔﻪ ﻭﺗﻌﺎﻃﻔﻪ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ

ﺷﻲﺀ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻔﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ .
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ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﳜﺮﺝ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺨﺸﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺎﺋﻂ ﺍﳌﺒﻜﻰ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ .
ﻭﻫﺎﻫﻮ ﻳﻨﺤﺎﺯ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﰲ ﳏﺮﻗﺔ ﻏﺰﺓ ﻭﻳﺒﻴﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ
ﺍﶈﺮﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ ﻟﻴﺠﺮﺑﻮﻫﺎ ﰲ ﺃﻃﻔﺎﻝ
ﻭﺃﻫﻞ ﻏﺰﺓ .
ﻭﻫﺎﻫﻮ ﻳﺼﺮﺡ ﰲ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﻳﺒﺎﻙ ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﻭﻳﺼﺮﺡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻮﺣﺪﺓ
.
ﻭﻫﺎﻫﻮ ﻳﺼﻌﺪ ﺍﳍﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﰲ
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ .
ﻭﻫﺎﻫﻮ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﻮﺍﺗﻪ ﰲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭﻳﻌﻠﻦ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ

ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﱃ ﺃﺟﻞ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻰ  ,ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺃﺑﻘﻰ ﻟﺒﻮﺵ ﺑﻌﺪ
ﺫﻟﻚ ؟
ﻓﺄﻱ ﺃﺧﻮﺓ ﻭﺃﻱ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﻳﻌﻠﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺮﻡ ﺍﳌﺎﻛﺮ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻫﺎﻫﻲ

ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﻧﻮﺍﻳﺎﻩ ؟

ﻓﺎﳊﺬﺭ ﺍﳊﺬﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﳌﺎﻛﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ
ﺍﻷﲪﻖ ﻭﺳﻴﻔﺸﻠﻪ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺸﻞ ﺳﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ – ﻗﺎﻝ

ﻑ ﺑﹺﺎﻟﹾ َ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ – }ﺑَﹾﻞ ﻧَﹾﻘِﺬ ُ
ﺤﱢﻖ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒَﺎِﻃﹺﻞ ﻓﹶﻴَْﺪَﻣُﻐُﻪ ﻓﹶﹺﺈﹶﺫﺍ ُﻫَﻮ َﺯﺍِﻫٌﻖ ...
{ } ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ . { 18:

ﻧﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻛﻴﺪ ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﲔ ﰲ ﳓﻮﺭﻫﻢ ﻭﺃﻥ
ﻳﻘﻲ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺄﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺮ ﺩﻳﻨﻪ
ﻭﻳﻌﻠﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ .
كتابة تعليق
االسم:
العنوان:
تأثير نصي:
التعليق:

أرسل

 - 1االسم  :ايمان ال
 22/5/1430ھـ
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من  :السعودية
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لقد اصبت الحقيقة ولالسف الزال ھناك مخدوعون وصنف اخر يكذبون
انفسھم من اعظم مخاطر اوباما انه ومن خلفه الدول الغربية يحاولون
تقريب المسيحية للمسلمين بايجاد حوار مع البابا وغيره ولالسف ھناك
من يقيم صداقة معه رغم سبه لالسالم
ان المرحلة المقبلة لخطة امريكا والغرب تمييع عقيدة الوالء والبراء مع
النصارى
 - 2االسم  :ياسر العبدلي ال
 23/5/1430ھـ

من  :القريات

تاريخ المشاركة :

يوما عن يوم يزداد اعجابي بطروحات ھذا الشيخ الفاضل واتمنى من
جميع المسلمين ان يسمعوا ھذا الكالم ويفھموه جيدا والسالم
 - 3االسم  :مجدى محمد ال
 24/5/1430ھـ

من  :الرياض

تاريخ المشاركة :

نسأل ﷲ عز وجل أن يرد كيد الكفرة الصليبين في نحورھم وأن يقي
المسلمين من شرورھم كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته
رب العالمين .
والحمد

 - 4االسم  :ابوابراھيم الھاشمي ال
المشاركة  25/5/1430 :ھـ

تاريخ

من  :الرياض

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الخطر واحد وھذا تناقض منك استاذ اذا كانت المؤسسات ھي من
يقرار كيف تقول ان اوباما اخطر من بوش العمل واحد ولكن ھناك تخطيط
لماذا اسف اذا كان اسلوبي قد يكون سيئ السياسة االمريكية تعتمد
كولين علي ارض المعركة فاذا انت قوي اتتك عن طريق المنافقين او
مايسمي االمم المتحدة واذا كنت ضعيف اتاتك عن طريق الجيش او
االستخبارات بيمعني يجب عليك ان تعرف اسلحة العدو وھي مواقعه
االستراتجية ومصادرة المالية والنظام السعودي ظمن المنظومة
االمريكية والداعم الحقيقي لليھود واالمريكان واقراء التاريخ جيدا
و ﷲ ا عل م
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته واشكرك علي اجتھادك ولكن اجتھاد
مضلل مع احترامي
و ﷲ ا عل م
 - 5االسم  :بندر الشمري ال
المشاركة  25/5/1430 :ھـ

من  :صدقت شيخنا الفاضل

تاريخ

اي وﷲ يا شيخ صدقت .
ومن أخطر ما يريد ھذا الطاغوت ھو التعاون مع اإلسالم )االمريكي(
ودعمه وتقويته كمثل اسالم حزب العدالة والتنمية ،التركي ،واإلسالم
)المعتدل(زعموا!!! أخطر باب يأتي منه األعداء ،اللھم اكفناھم بما
شئت.
وبارك ﷲ فيك شيخنا الفاضل فإني وﷲ أحبك في ﷲ .
بندر الشمري
ا ل كو ي ت
 - 6االسم  :الغيور ال
 27/5/1430 :ھـ

من  :صدقت ورب الكعبة

تاريخ المشاركة

اللھم نور بصيرته واحعل السداد و الحكمة له في قوله وعمله
 - 7االسم  :البغدادي ال
المشاركة  5/6/1430 :ھـ

من  :دولة العراق االسالميه

تاريخ

نعم ياشيخ فانا من بغداد واعرف ماذا يفعل الصليب باعراض المسلمين
وبابنائھم وكل مسلم غيور صادق مع ربه يعلم بھذا الكالم ولكن كثير
من الدعاة والعوام يعرفون الحق ويحرفونه ويتغابون عن ما يدور على
الساحه العالميه من مؤامرات من ابناء القرده والصليبيين على
المسلمين فمسالة سب النبي صلى ﷲ عليه وسلم واھانة المصحف
اصبحت من ايسر االمور عند بعض الدعاة المحسوبين على السلفيه
بل ويدعون الى التقارب والوحده بعدما كانوا يدعون الى استھداف
المصالح اليھوديه والصليبيه في بالد الحرمين وفي العالم والمحاضرات
لتوثيق الكالم ومعرفة الحق نسال ﷲ ان
ما زالت مسجله والحمد
يردھم الى الحق آمين
بل وتعدى االمر الى حد التحكم بالمسلمين وبلباسھم
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فقبل ايام اقرا خبر مفاده ان شركة نقل دنماركيه تمنع النساء اللواتي
يرتدين الخمار من الركوب في سياراته وال حول والقوة اال با
فماذا ستقولون لرب العالمين ايھا المغفلون نسال ﷲ العفو والعافيه
ونسال ﷲ الثبات

 - 8االسم  :فرج ﷲ عنك ال
 12/6/1430ھـ

من :

تاريخ المشاركة :

فرج ﷲ عنك ...اللھم اميين
 - 9االسم  :ابراھيم ال

من :

تاريخ المشاركة  13/6/1430 :ھـ

الشيخ احتجز بعد ھذا المقال فالدعاء الدعاء للشيخ بالفرج العاجل ..
 - 10االسم  :بنت التوحيد ال من  :بلى صدقت يا شيخنا الجليل
تاريخ المشاركة  14/6/1430 :ھـ
رؤية حقيقية وواقعية غفل عنھا كثير من المنخدعين بالصليبيين وال زالوا
يحسنون الظن بھم .
إن كان بوش قتل األالف من المسلمين فإن اوباما أخا له
ولن يبتعدعن سياسة اخيه قاتلھم ﷲ جميعا .
أخير دعواتنا لك ياشخنا الجليل بتفريج كربتك فكم من صادق يقبع خلف
القضبان وكم من خائن يعتلي المناصب .
والمشتكى إلى ﷲ في زمن أقتلبت فيه الموازين .
 - 11االسم  :مسلمه ال
المشاركة  16/6/1430 :ھـ

تاريخ

من  :درس لكل رجل مسلم

مسلم+غير مسلمه)وان اعجبتكم(=اوباما

 - 12االسم  :مصر ال من  :اھتموا باطفالكم رجاءا
المشاركة  16/6/1430 :ھـ

تاريخ

ليس ھناك اى جديد فى خطاب اوباما عن سابقه فى السياسه
االمريكيه
لكن الملفت للنظر ھو اھتمامه)السلبى طبعا(باطفال وسباب
المسلمين فھو يريدارسال من يدرسھم بالجامعات ويسھل اتصال
االطفال والمراھقين بمصربامثالھم االمريكان ليسھل التاثير عليھم
والبعادھم عن دينھم وفر الثقافه الغربيه وتسھيل التنصير
اللھم اجعل كيدھم فى نحورھم يا رب
 - 13االسم  :يوسف ال
المشاركة  23/6/1430 :ھـ

من y.alnasser@hotmail.com :

تاريخ

جزااااك ﷲ الف خير
 - 14االسم  :عيسى ال
المشاركة  2/7/1430 :ھـ

من  :صدقت يافضيلة الشيخ

تاريخ

جزاك ﷲ خيرا ياشيخنا الفاضل,,
وأسأل ﷲ لك التوفيق والسداد
وأن يفرج عنك ماأنت فيه انه ولي ذلك والقادر عليه
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.

طباعة
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