
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

تعاىل:    اهلل  اْلَكافُِرونَ }يقول  َكِرَه  َوَلْو  ُنوِرِه  ُمتِمُّ  َواهللهُ  بَِأْفَواِهِهْم  اهللهِ  ُنوَر  لُِيْطِفُئوا  َأْرَسَل  ُيِريُدوَن  ِذي  اله ُهَو 

ِه   ُكلِّ يِن  الدِّ َعََل  لُِيْظِهَرُه  اْْلَقِّ  َوِديِن  بِاْْلَُدى  ُكونَ َرُسوَلُه  اْلُْْْشِ َكِرَه  قال  ،  [:]الصف{َوَلْو  يتخلف  ال  اهلل  ووعد 

اله }تعاىل:   اْسَتْخَلَف  َكََم  اْْلَْرِض  ِِف  َلَيْسَتْخلَِفنهُهْم  اِْلَاِت  الصه َوَعِمُلوا  ِمنُْكْم  آَمنُوا  ِذيَن  اله اهللهُ  ِمْن  َوَعَد  ِذيَن 

الهذِ  ِدينَُهُم  َْلُْم  نَنه  َوَلُيَمكِّ َشْيئًا َقْبلِِهْم  ِِب  ُكوَن  ُيْْشِ َيْعُبُدوَننِي ال  َأْمنًا  َبْعِد َخْوفِِهْم  ِمْن  َلنهُهْم  َوَلُيَبدِّ َْلُْم  اْرَتََض  ي 

  [55النور:]  {َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

ال}ويقول:  اْْلََياِة  ِِف  آَمنُوا  ِذيَن  َواله ُرُسَلنَا  َلنَنُُْصُ  اْْلَْشَهادُ إِنها  َيُقوُم  َوَيْوَم  ْنَيا  للم  [51]غافر:{دُّ إن فالنُص  ؤمنني 

 [128ْلعراف:]{َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتهِقنيَ }: قال تعاىلكانوا متقني  

الكفار   السابقة القرون    اهلل   وقد أهلك  الدين،   من    من يسري عَل خطاهم  اهلل   وسيهلك  الذين حاربوا هذا 

ُْم َيكِيُدوَن َكْيدًا َوَأكِيُد َكْيداً }:  عاجاًل أم آجالً  ِل اْلَكافِِريَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيداً  إَِّنه  ، مكروا وأتباعهم [الطارق]{َفَمهِّ

 [30ْلنفال:]{َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اهللهُ َواهللهُ َخرْيُ اْلَْاكِِرينَ }يمكرون ولكن اهلل باْلرصاد:  اليوم

الدين، ولكن هذا اْلال سيكون حرسة عليهم:  إِنه  }ينفقون اْلموال ْلرب اْلسلمني ولدعم اْلحاربني ْلذا 

َحرْسَ  َعَلْيِهْم  َتُكوُن  ُثمه  َفَسُينِْفُقوََّنَا  اهللهِ  َسبِيِل  َعْن  وا  لَِيُصدُّ َأْمَواَْلُْم  ُينِْفُقوَن  َكَفُروا  ِذيَن  ُثمه  اله   {ُيْغَلُبونَ ًة 

ليتمن اهلل هذا اْلمر حتى يسري الراكب من صنعاء إىل حرضموت  وقال صَل اهلل عليه وسلم: ))   [36ْلنفال:]

ليبلغن هذا اْلمر ما بلغ الليل والنهار وال  )) :فقالدين ِف العامل ال عن انتشار  ناوقد أخرب((، ال خياف إال اهلل

وذال يذل به  لدين بعز عزيز أو ذل ذليل عز يعز اهلل به اإلسالميرتك اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله هذا ا

يل )):وقال ((،الكفر زوى  ما  ملكها  سيبلغ  أمتي  وإن  ومغارهبا  مشارقها  فرأيت  اْلرض  يل  زوى  اهلل  إن 

 (( منها

، ومهَم ختَل  التي تبْش بنُص هذا الدين ومتكينه ِف اْلرض مهَم كاد له اْلعداء  اآلياتوغريها العْشات من 

 خجلوا من االنتَمء إليه أو الدفاع عنه، أو تطبيق أحكامه، فهو منتُص وينتُص رغم ختيل   و أعنه العرب 

 



 

 

 

دخلوا دين  العرب عن الدعوة او الكالم عن هذا الدين امام غري اْلسلمني، مع أن الكثري من غري اْلسلمني  

   .واالطالع عَل تْشيعاته   ، اهلل من خالل القراءة عنه

لعل تُصحيات ماكرون قبل أيام تصب ِف دائرة اْلرب اْلنظم عَل اإلسالم، ونيس هذا اْلجرم الذي اهتم    و

سنة ما يزيد عَل سبعة ماليني مسلم، فرنسا الدولة    132اإلسالم باإلرهاب أن فرنسا قتلت ِف اجلزائر خال  

قطعت  الوح  فرنسا  شعوهبم  بحرية  طالبوا  الذين  مجاجم  البْشية  للجَمجم  متحف  فيها  التي  العامل  ِف  يد 

ِف  اْلسلمني  قتلت  التي  فرنسا  يزورونه،  اْلرية  ادعياء  الفرنسيون  مازال  متحف  ِف  ووضعتها  رؤوسهم 

ا اتى يتكلم عن  سوريا ولبنان ومايل وتونس وبورندي وعامة الدول االفريقية التي َّنبت خرياهتا وثرواهت

، لقد كانت العصور الوسطى  إرهاب اإلسالم، فرنسا مدينة العطور التي مل يكن سكاَّنا يعرفون اْلَممات

هي العُص الذهبي بال منازع للقذارة والوساخة ِف أوربا كَم ذكرت ذلك وكالة فرنس برس وكَم ذكر ذلك 

باْل نددت  اْلسيحية  ان  حيث  اْلضارة،  قصة  ِف  الديورانت  حتى  ول  أنه  وذكر  كان    1858َممات 

السنة يتحممون مرتني ِف  اْلسؤولون  الفرنسيون  أزمة، فصمت  أن اإلسالم ِف  ليتكلم  اْلأزوم خرج  ، هذا 

العرب ومل يدافعوا عن دين شعوهبم وعن دين آباءهم، فانتُص اهلل لدينه، ولعل ماكرون مل يتعلم ومل يستفد  

اجل ِف  الفرنسية  اْلستعمرات  رئيس  درس  ذكرت  من  فقد  العدد  زائر،  )اْليام(:  الصادر  7780جريدة   ،

، وِف كتاب )قادة الغرب يقولون دمروا اإلسالم أبيدوا أهله( لـ جالل العامل 1962كانون أول،    6بتاريخ  

 : عبد الودود يوسف الدمشقي

 اجلزائرعام عَل احتالل   100أقامت فرنسا احتفاالت كبرية، بمناسبة مرور  1930سنة 

،، والدليل تلك التجربة التي قاموا هبا وملخصها: ) أن اجلزائريني أن تقول للعامل اَّنا قد فرنست    وأرادت 

انتقت   مسلَمت    10فرنسا  الفرنسية،   أْلقتهن ،  جزائريات فتيات  الثقافة  ولقنتهن  الفرنسية  باْلدارس 

التكوين اْلوّجه لطمس هويتهّن، سنة من    11وبعد  ،  الّلباس الفرنيّس   وألبستهن وعلمتهن اللغة الفرنسية،  

إليها    هيئت  ُدعي  خترج؛  حفلة  عام    اْلسؤولونْلّن  ذلك  كان  وحني    1930والصحفيون،  اْلفل   بدأ م 

للخروج   الطالبات  الفتيات    فوجي اْلضور،    أمام ودعيت  بأّن  بلباسهن    اجلزائريات اجلميع  خرجن 

الفرنسيني الذهول وصعقوا   واإلعالميني   اْلسؤولنياْلضور من    أصاب،   )اْلايك (  اجلزائري  اإلسالمي 

 وزير اْلستعمرات   (الكوست)إىل   سؤاالالفرنيس،، ووجهوا  اإلعالم  ثائرةوثارت ، من هول ما شاهدوه  



 

 

 

ِف   فرنسا  تصنع  كانت  ماذا  مفاده:  م  اجلزائرالفرنيس  اْلشهورة: ئ طيلة  قولته  الكوست  قال  عندها  عام؟  ة 

 .قوى من فرنسا( )وماذا أفعل إذا كان القرآن أ

 أياموبعد مرور عدة  ،  آنف الذكر   اْلولعاما عن اْلدث    90بعد مرور  و  ،2020  أكتوبر  9يوم اجلمعة  وِف  

 اإلسالمالتي قال فيها: إن    اإلسالمالفرنيس ايَمنويل ماكرون حول  العنُصي    الرئيسفقط عَل تُصحيات  

 .العاملاليوم ِف  بأزمة يمر 

  الفرنسية:   اْلنُصة   الشعب الرهينة  أفراد استقبل ماكرون ورجال من حكومته وبعض من    ِف مطار باريس و

 .سنوات من طرف إحدى اجلَمعات   أربعصوِف، التي كانت حمتجزة ِف مايل ْلدة 

منظمة    وترأسِف )شَمل مايل( حيث كانت تعيش    2016  ديسمرب  24عاما( خطفت ِف    75كانت صوِف ) 

 .عمل مع منُص إيطايل لتنصري أبناء االسالم، وتلسنوات اْلطفالْلساعدة 

 :قائلة، حتدث موثربقوة ِف موقف   ابنهاواحتضنت  الطائرةوبعد أن نزلت صوِف من 

مسلمة. تقولون صوِف، لكن مريم هي    ْلننيأطلب الربكات والرمحة من اهلل    وانامايل    أجلمن    ))سأصيل

 . ((أمامكمالتي 

ا بعد  اْلطار  غادر  فقد  ماكرون  أن  اما  يريد  كان  التي  الكلمة  الغيت  فن  وخيبة  الذهول    أصابهقد  يلقيها، 

كلمته  تأصابكَم  اْلمل،   لردد  الكوست  عاد  ولو  قبل  من  ماكروه  الكوست  كان  مع  إذا  نصنع  )وماذا   :

 .أقوى من فرنسا( واإلسالم القرآن

عليه وسلم أحب إلينا من الدنيا  ونحن كمسلمني وجالية مسلمة ِف الغرب نقول لغبار حذاء حممد صَل اهلل 

، وحاشا هلل أن يساوم رجل استقر نور االيَمن ِف قلبه بني الطعن بدينه وبنبيه مقابل السَمح له بالبقاء بَم فيها

 بأوربا. 

صحفية   اشتد،  حورب  وإذا  امتد  ترك  أذا  الذي  اإلسالم  رجوعها    إيطالية إنه  وبعد  الصومال  ِف  ختطف 

ص إسالمها،  تعلن  إسالمها  إليطاليا  تعلن  لربيطانيا  رجوعها  وبعد  أفغانستان  ِف  تؤرس  بريطانية  حفية 

الفرنسني   عَل  وتستنكر  إسالمها  تعلن  لفرنسا  رجوعها  وبعد  مايل  ِف  تؤرس  فرنسية  ومنُصة  وحتجبها، 

 ارجاعها لفرنسا بل تريد البقاء ِف مايل... 

 



 

 

 

الشهوات  تعاليمه أصحاب  ديننا وخيجل منه ويتربأ من  يرتد عن  وأما  واْلهواء    نعم  الناس،  والعوام من 

وصحافييهم  وقساوستهم  الغرب  بمفكري  دينهم  من  خيجلون  الذين  العرب  يستبدل  فاهلل  اإلسالم 

وعلَمئهم وهذه واهلل قسمة عادلة فهنيئا للغرب باْلرتدية والنطيحة وأهال بأخوة اإلسالم ْلن أقبل إليه رغم  

 تكالب اْلعداء عليه. 

 ني واْلمد هلل رب العاْل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


