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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 
ية على أعدائهم واللعنة الدائمة األبد، املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف االرضني

  .إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم
ن الْمنكَرِ والْحافظُونَ التائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدونَ اآلمرونَ بِالْمعروف والناهونَ ع(: قال تعاىل

و اللَّه وددحلنِنيمؤالْم رش١)ب  
  جرمية نبش قرب الصحايب اجلليل حجر بن عدي الكندي أبعاد ودالالت 

كان مـن اجلـى    ،الذي طالت اليد االمثة مرقده الطاهر يف االيام املاضية" اهللا تعاىل عليه  رضوان"  ٢حجر بن عدي الكندي
إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِني (: هياليت سبقتها  اآلية، فان ة الهل اجلنةالكرمي اآليةالقرآنيةالصفات املذكورة يف هذه  جمموعةمصاديق 

نَ التائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدو(: اىل ان يقول تعاىل يف هذه االية )...أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ
نِنيمؤالْم رشبو اللَّه وددحظُونَ لافالْحنكَرِ والْم نونَ عاهالنو وفرعونَ بِالْمراآلم(  

  حملة عن شخصية حجر بن عدي
وحجر بن عمن االبدالكان (: كما يقول الشيخ الطوسي يف رجاله يد(  

مائةاذ ان صالة  !وما اصعب ذلك؟ !!ون يف اليوم والليلة الف ركعةصلّدي الكندي كان من اولئك النوادر الذين يوحجر بن ع 
  !بالف ركعة يف اليوم والليلة ؟ بالك يصعب على الكثريين فمامما  اليومركعة يف 

  وحجر بن عدي كان ذلك الشخص الذي يشيد به كبار علماء اهل العامة مبختلف اشكاهلم والوام 
العديد من كبار  اعترفقد و" )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وهو راهب اصحاب حممد ": حيث يقول احلاكم يف مستدركه مثال

  . اوغريه ،واالستيعاب ،اسد الغابةجاء يف كما و، االثري بذلك ابنكما صرح  )انه كان مستجاب الدعوة(بـ علمائهم ومؤرخيهم
ائيغري علي شومل يرو عن  ،ة معروفاوكان ثق" :سعد يف طبقاتهابن جر بن عدي كان ذلك الرجل الذي يقول عنه ح."  
مالذي ال يهاب الظلمة ، اهلمام والليث الضرغامجر بن عدي كان ذلك البطل حواستبداده، والتاريخ  وال احلاكم اجلائر وإرها

سبع ، وملدة ةذلك احلاكم اجلائر الذي حكم الكوفة يف عهد معاوي )املغرية( يواجه بشجاعة فائقة –مثالً  –يشهد له بذلك، فكان 
صـلوات اهللا  (يقارع املغرية ويتحداه ويدافع عن امري املؤمنني ويف املسجد وعلى رؤوس االشهاد فكان حجر يقف ، سنني واشهرا
فعندما كان املغرية يهاجم امري املؤمنني وموىل املوحدين علي بن ايب . بكلمات قوية ملؤها الشجاعة واالميان الراسخ) وسالمه عليه

صهر رسول اهللا  تعادونأي انتم الذين  "اهللا ولعنفذمم بل اياكم ": ويصرخ يف وجههه صلوات املصلني كان حجر يقف طالب علي
  . ذممكم اهللا ولعنكمف )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وافضل اخللق بعد رسول اهللا  تهوخليف

وال  أبـداً،  مر السهلليس باال ،سفاكا جائرا لكن ان يقوم االنسان ويقارع حاكما ...ببساطة، ووهذه الكلمات نقوهلا االن 
  .ن شهد حكم وجور الظلمةهذا االمر اال م خطورةيعرف 

                                                             
  .١١٢آية : سورة التوبة - ١
وحـــواري امــري املـؤمنني علـي بـن ايب       )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وجانبوا الشرع الشريف دم قرب صاحب رسول اهللا ،يف هذه االيام قام ثلة ممن مرقوا عن الدين احلنيف  - ٢

نبش قرب صحايبٍ ، اذ مل حيدث ان  هلا نظرياً التاريخ يشهد، الصحايب اجلليل حجر بن عدي الكندي، وسرقوا جثمانه الطاهر يف سابقة خطرية مل )صلوات اهللا وسالمه عليه (طــالـب 
على مر التاريخ، االمر الذي يعكس شدة تطرف هؤالء االرهابني التكفرييني واحنرافهم عن احلق، حىت شوهوا الدين االسالمي احلنيف ) صلى اهللا عليه واله(جليلٍ من اصحابِ رسول اهللا 

الكبري الذي هز العامل االسـالمي   لبيان املوقف الصحيح من هذا احلدث) حفظه اهللا( يد االستاذوانتــهاكهم للــحرمات، ولذا تطرق الس، حبماقام، وتصرفام، وسفكهم للدماء
  املعاصر ـ املُقرر ـ



 هـ١٤٣٤مجادى اآلخر  ٢٧األربعاء ............................................. )١٦٠(دروس يف التفسري والتدبر 
فقـط مث  موقفا واحـدا او مـوقفني   ومل يكن  ،يوم او يومني وينتهي مث انه مل يكن هذا املوقف الشجاع من حجر منحصراً يف

. اشد التهديد أثناء ذلك ددهجر بن عدي يكان حني متطاولة، ومتتالية استمرت سن هبل كانت مواقف.. كال.. السكوت والتراجع
واشـركنا يف   معهمرضوان اهللا عليهم امجعني وحشرنا اهللا ( التهديد يف حقه وكوكبة من االطهار الذين ساروا بركبهذلك ذ مث نفِّ.

  )بلطفه وكرمهعملهم 
كمـا يقـول    إىل أبعد احلـدود  وكان بارا بوالدته. .،لورعوقمة يف ا ،وقمة يف العبادة، قمة يف الزهد كانجر بن عدي ان ح

ويقـارعهم  يقف بوجه الظلمـة  ، بطل مغوار شجاع :وبكلمة فانه، كما يصفه التاريخ ..،يف خمتلف احلقول وكان القمة، التاريخ
ويهدموا  األموال ويصادروا ياءاألبر ان يقتلوا من خالهلا يستطيعوناليت و من مقاليد االمور الظاهرية بأيديهمما  ببسالة نادرة رغم

   !!أبداً وقد فعلوا ومل يقصروا ويقوموا بشىت اجلنايات، الدور
  . يف اهللا لومة الئم تأخذهفيقول احلق وينهى عن املنكر وال  ،وانفة وبطولة وبكل محية وغريةلكن حجرا كان يقف بكل شجاعة 

) صلوات اهللا وسالمه عليه (ــالبم علي بن ايب طــهاجيف مسجد الكوفة  بن شعبة ريةــان املغ": وقد روى الطربي 
فوثب  ٣..)انك ال تدري مبن تولع من هرمك: باملغرية مسعها كل من كان باملسجد وخارجاً وقالونعر نعرة فقام حجر بن عدي 

صلوات اهللا وسالمه عليه (املؤمنني  بأمريعاشقا ومتيما حجركان  نعم،. "فقام معه اكثر من ثلثي اهل املسجد.. . ونعرة نعرةحجر 
(،  

، الشخصية االهليـة وهذه ، ليةااستهدفوا هذه الشخصية املثفام يف الواقع قد ، حينما قاموا جبرميتهم النكراءرهابيون هؤالء االو
ـ   بذلك كافةاستهدفوا ، وقد وهذا الصحايب اجلليل الطيب الطاهر القدوة واالسوة يت القيم والصفات اليت كان حيملها حجـر وال

  :الكرمية القرآنية اآليةذكرا 
الراكعونَ الساجِدونَ اآلمرونَ بِالْمعروف ( ـ أي الصائمون على تفسري مشهورـ )التائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ(

الْم رشبو اللَّه وددحظُونَ لافالْحنكَرِ والْم نونَ عاهالنونِنيمؤ(   
  الردود االستراتيجية

كان  ألنهبل  ،كان شخصا عاديا ألنهستهدف لكن ماهو الرد الذي ينبغي ان تقوم به االمة االسالمية مجعاء ؟ اذ ان حجر مل ي
  . كان القمة يف مقارعة اجلور والظلم وآلنه، جممع القيم والفضائل

؟ بل الرد السليم  ؟ وما هو الرد االسالميالصحيح فما هو املوقف ، انفقد انتهك يف هذه اجلرمية حرمي كل مسلم بل كل انس
  الوحوش يف واقعهم؟ -هذه اجلرائم البشعة اليت يرتكبها اشباه الناس  على أمثالاالنساين والبشري 

بـني حلـول   و، أي بعيدة املدىوهي بني ردود استراتيجية ، الردود عديدة ومتنوعة نقتصر يف هذه العجالة على بعضها: نقول
  : وبني قريبة املدى ، ووصفات متوسطة املدى

  هاب رف منابع االيجتف - ١
  . جذور هذا االرهاب املتصاعد يف ارجاء العامل استهداف ومكافحة وجتفيف: أوالً
  :واحللول يف هذا اال على قسمني ، بعوض املالريا يولّدالبد ان ، املتعفن اآلسناملاء املستنقع  ان
 . سريعوهو حل ميداين ، بعوضان يكافح هذا ال -١
  وهو احلل االستراتيجي ، ويزرع باألزهار والورود بالتراب النظيف مث يردم، ان جيفف ذلك املستنقع االسن -٢

                                                             
  .حسب النسخة الليزرية ١٨٩-١٨٨ص ٤ذكر سبب مقتل حجر بن عدي ج/ تاريخ الطربي سنة احدى ومخسني - ٣
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 )السـريعة ( :من النمطني جموعة منوعة متكاملة من املواجهات والردودمبتواجه العاتية ينبغي ان هابية راال العصاباتهذه ان 

يف هـذا   القاتلـة على االمة من انواع االمراض وفتكا تقل خطورة من مرض املالريا بل هي اشد خطرا  ال ا؛ أل)االستراتيجية(و
  . العامل

 هؤالءالن ، حلول ترتبط بتجفيف منابع االرهاب ، بعضهاواحللول اليت ينبغي ان يتصدى هلا علماء الدين واملفكرون واملثقفون
 مـدارس تفـرخ  وقد تربوا يف ، منها ويأخذونهات والشخصيات املرجعية اليت يتبعوا حتركهم اجل االرهابيون ما هم اال ادوات
  . العلماء وليسوا بعلماء ألشباهاالرهاب والتعصب االعمى 

سم االول يف االجابة على حكم الصالة قيف كتاب الصالة ال ،جمموع فتاوى بن باز(الحظوا ماذا يقول بن باز وهو شيخهم يف 
  !"صلى فيها وجيب ان تنبش القبور وينقل رفاا اىل املقابر العامةال ي ،املساجد اليت فيها قبور":  يقول يف مسجد فيه قرب

  . صنائع تلك املدرسة املرجعية اليت صنعت منهم قنابل موقوته يف وجه البشريةهم هؤالء االرهابيون 
حلرمات اهللا  اإلرهابني السفاكني للدماء واملنتهكنيء الشخصيات املرجعية عندهم هي اليت غرست بذور االحنراف يف هؤالوان 

ويف الزمن املتأخر ،وية لعنهم اهللا اواشباه معمعاوية كان ففي الزمن املتقدم ، هي اليت اسست هلذه املدرسةاا بل ، وحرمات الناس
سسوا هلذه االرهاب وهذا االبتـداع يف  الذين ا كانوا همامثال حممد بن عبد الوهاب وبن تيمية  ماوقلبهوبن عثيمني امثال بن باز 

  . الدين
   ويفسرها بالذرائعية قتل حجر واصحابهجبرمية معاوية يعترف 

ذلك ان  )؟ما محلك على قتل اهل عذراء حجر واصحابه: فقالتان معاوية بن ايب سفيان دخل على عائشة (: ورد يف التاريخ
احتجت حىت ان امثال عائشة  ،شاك يف ذلكوال يشك  ،ومن االبدالبل باد النساك والع معروفاً بانه من طليعة بن عدي كان حجر
  )وبقاءهم فساداً لألمة قتلهم صالحا لالمة رأيتيا ام املؤمنني اين : ذلك فقال على

  الغريبةبذلك وجه مكيافيلي ذه الذرائعية وذه االنتهازية بيض معاوية  هنا جند بوضوح ان 
او ) االمة(الطغاة عندما يستخدمون مصطلح الغريب ان و ،ان الغاية تربر الوسيلة: ئر وطاغوتان هذا هو منطق كل حاكم جا

   .!انفسهم وكراسيهم وملكهم) األمة(أو ان مصلحة األمة تقتضي كذا فام يقصدون من  يف خطروانه  )الوطن(
جيد معاوية عليه مثلبـة ومل  لذا مل  ،لكله بذشهدوا أعداؤه ينكر احد زهده وورعه وتقواه بل حىت  مل يكنحجر بن عدي ان 

قتلهم صالحا لالمة وبقاءهم فسـادا لالمـة   رأيتاين : مثالً بل قصارى استداللهالشرع جادة وية ان حجرا خرج عن امع عِيد! 
). "ماءاناس يغضب اهللا هلم واهل السسيقتل بعدي بعذراء ": قال  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مسعت رسول اهللا : فقالت عائشة(

أمام راية الشرع والعقل واملنطق والوجـدان وان   رايةًوهذا يعين انه يرفع ...) إين رأيت(التأمل أيضاً قوله  يستدعيكما ان من ما 
  !املنطق والدليل وكافة الصاحلني الشرعية هو هو، ال غري، وان خالفمصدر 

تستقي اليت  )الظواهر(هذه  والسبل ملكافحةاالسس  ن اهمميعد وهو  ،والعقديهو الرد الفكري  االستراتيجي اذن الرد االول
  !ومتدها بالوقود ومتنحها الشرعية سنة تغذيهاآومستنقعات  )بواطن(من 

فعلـة   يةيكون مبقدورهم بعدها القيام بأونسال اهللا ان يقطع ايديهم ودابرهم فال ـ  عندما نسمع ذه الرزيةوعلى ذلك فانه 
ان ميسك قلما وورقا ويكتب دراسة او يكتب مقاال او كتابا عـن   واحد مناعلى كل و ـشنيعة يف أي مكان من بقاع االرض   

ما ينبغي ان يبىن وضوابطها، وعن  او عن الشرك والتوحيد، ومل يبدلوا تبديالاو عن بقية الصحب الذين اتبعوا احلق  حجر بن عدي
عوامل االحنـراف يف األمـة    أيضاً ان يكتب عن، ويف التوحيد والنبوة والعدل واالمامة واملعادوحياته  عقيدتهعليه االنسان املسلم 
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إصدار االت العامة واملتخصصة وتأسيس مراكـز دراسـات،   : ويقع يف هذا اإلطار أيضاً.. وبواعث تغذية اإلرهاب واالستبداد

  . ومواقع حافلة يف االنترنت وغري ذلك
 كما يوجد عشرات األلوف من املفكرين واملثقفني وأكثر االلوف من العلماء يف احلوزات العلمية ويف غريها ان هناك عشرات

يف املشاكل واحللول وعن الفرق الضالة وأسباب ضالهلا ومناهجها وسبل التصدي هلـا  ما يستطيع بقدر  فلو ان كل شخص كتب
  .لتغريت املعادالت بشكل كبريوشبه ذلك، 

  على اتمع الدويل واالقليمي طالضغتكثيف  -٢
هـم   هؤالءفان ، تكثيف الضغط على اتمع الدويل وعلى الدول الكربى ودول اجلوار اليت تغذي هؤالء بشكل او باخر: ثانياً

مـاة  الذين يتحملون مسؤولية اية جرمية تقع يف العراق او يف سوريا او يف البحرين او يف اليمن او يف أي بلد اخر الـم هـم احل  
  . سياسيا واقتصاديا واعالميا وغري ذلك لإلرهاب

الـدول  على الثاين هو تكثيف الضغط االعالمي واحلقوقي والدبلوماسي وغري ذلك على الدول الكربى وان الرد االستراتيجي 
  . االقليمية ااورة

  املظاهرات العاملية –أ 
باملستوى الذي يتناسب مع جسامة هـذا  ويف شىت بقاع العامل ان خترج مظاهرات عارمة  :الوان الضغطوللضغط ألوان، فمن 

يف بلدنا او أي بلد اسالمي  باملستوىذلك مل حيدث ومل خترج حىت مظاهرة واحد  والغريب ان، لتندد ذه اجلرمية النكراء ،احلدث
  . اخر

 يصاليف مظاهرات متتالية ال ال  تلك البالدغي عليهم ان خيرجوا يفكان ينب ،كما ان هناك املاليني من املسلمني يف الدول الغربية
  . فقط، بل للضغط عليها بشكل مستمر متواصل أيضاً الصوت عاليا اىل كل احلكومات واملنظمات الرمسية وغري الرمسية

ل وهكذا يف اهلند وباكستان وماليزيا وايران والـدو ، ؟اين هم من هذا احلدث !! ماليني مسلم ) ٥(ففي فرنسا لوحدها هناك 
  ...العربية

  وسائل االحتجاج اجلماعية –ب 
الرسائل اخلطية او بالربيـد االلكتـروين او    األلوف من بعشرات الدويل لإلرهابر اجلهات الراعية طمتان  :ومن الوان الضغط

  . !لكن ذلك مل حيدث ايضا، الفاكسات القدمية وغري ذلك
أو برملاناا أو وسائل اإلعالم  اـــاورة او مـــلوكها فكم رسالة احتجاج ذهبت اىل رؤساء اجلمهوريات يف الدول

  !!فيها؟
   !ان الرسائل واالحتجاجات ال تنفع: وقد يقول قائل

بل لنـا يف   ،االسوة احلسنة يف ذلك) ه عليهــصلوات اهللا وسالم(ولنا يف سيد الشهداء ، نافعة ومؤثرةبل هي ، الك: نقول
ال  مل يقل ان الكتـاب ، للرعيةوظلمه  فلما بلغته مظامل عثمان، ن حجرا كان يف الكوفةفا :نفس حجر بن عدي االسوة والقدوة

لكن االنسان عليه ان يسجل موقفا  مل يكن ليصغي،ان الطرف االخر بل كتب إليه كتاباً شديد اللهجة، وذلك رغم وضوح ! ينفع
  . ٤على مر التاريخ

                                                             
ـ أي اننا نامر باملعروف : ومعذرة اىل ربكم  )قُونَظُونَ قَوماً اللَّه مهلكُهم أَو معذِّبهم عذَاباً شديداً قَالُوا معذرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتوإِذْ قَالَت أُمةٌ منهم لم تع(: قال تعاىل( - ٤ ـ على قول 

  .املقرر) بلوننهى عن املنكر ابراء لذمتنا امام اهللا تعاىل حىت لو مل يتعظ الطرف املقا
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  االحتجاجية إىل عثمان) حجر(رسالة 

اىل ، اك اهل الكوفة وذوي الباس منهم واهل النجدة واحلمـى يف اثين عشر من نس ،جرا كتبان ح: ان الشيعة فقد نقل يف اعي
  . وحيذرونهعثمان ينهونه فيها وخيوفونه فيها 

وذوي باسهم ينقمون  من رجال اهل الكوفة ونساكهمكان حجر من مجلة الذين كتبوا اىل عثمان ": عيان الشيعة ايقول يف 
  "را وينصحونه وينهونه عنها وكانوا اثين عشر رجالعليه امو
وعلى االقل  خاصة إذا كانت مستمرة متواصلة، ومن خمتلف الدول، ومبنهجيات خمتلفة ومتنوعة، تؤثر ال شك اا الرسائلان 

  .يكون االنسان من خالهلا قد ادى بعض واجبه الشرعي
  يةالطاغية معاويفضح ويدين )عليه السالم( االمام احلسني

فكتب اليـه تلـك    )رضوان اهللا تعاىل عليه (وية حجرا اعندما قتل مع) صلوات اهللا وسالمه عليه(وكذلك صنع سيد الشهداء 
وتكربه وجتـربه  ما جدوى هذه الرسالة؟؟ مع علمه بطغيان معاوية  صلوات اهللا عليه ومل يقل ،الرسالة االحتجاجية الشهرية املعروفة

  .وعناده للحق وأهله
  : الكشي يف رجاله  عن صاحب سفينة البحار نقال هذه الرسالة احلسينية وقد نقل

، وال خيافون يف اهللا لومة الئم، الست القاتل حجرا اخا كندة واملصلني العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البدع"
 ٥بإحنةوال ، ان ال تاخذهم حبدث كان بينك وبينهم، ةق املوكداعطيتهم االميان املغلظة واملواثيمث قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما 

  ....". يف نفسك عليهم جتدها
يؤثر فـيهم  ، على اية حال بشر ذلك ام، واحلقوقي والدبلوماسيالضغط االعالمي  ان الرد االستراتيجي الثاين إذن هو تكثيف

  .كات االجتماعية يف بلداموتيارات احلر والرأي العام وتؤثر فيهم اجتاهات االمم، االعالم والضغط
ألوقفنا ارمني عند حدودهم وملنعنا وقوع املزيد مـن  هذه احلرمات  على ان ينتهك جترءمتجرئكنا مبستوى احلدث ملا  اننا لو
  . -ال مسح اهللا  –اجلرائم 

 االجتاه حنو بناء امة املؤسسات -٣
زرع فان كل شوكة تغرس يف عضد االمة ينبغي ان يقابلـها  ، املؤسسات االجتاه حنو بناء امةالرد االستراتيجي الثالث هو : ثالثاً

 ألفاًوتريب واحدة على األقل خترج  وكل شهيد يسقط يف العراق او يف أي بلد اخر ينبغي ان يقابل بان تؤسس مدرسة، مليون وردة
  .واالطباء واملهندسني وغري ذلك نيوالقانونيمن العلماء واحملامني 

لنا سقط يف العراق على ايدي االرهاب طوال العشر سنوات  اًفكم شهيد، لعملي الذي هو مبستوى احلدث واكربوهذا هو الرد ا
  . وهو القدر املتيقن ،املاضية ؟ عشرات االلوف على اقل التقادير

او ميتما ـ دار  فلو ان كل شهيد التزمت اسرته واهل حملته وعشريته بان يؤسسوا بامسه مدرسة او مسجدا او حسينية او مكتبة 
  .لكان ذلك يعين عشرات االلوف من هذه املؤسسات يف العراق ،اخلريي لإلقراضلاليتام ـ او مستوصفا خرييا او صندوقا 

فـان   ،خه وحيتضـنه من يفر حواضن وبيئة فاسدة وإىل رهاب حيتاج اىلالن اال الردود، مجلةمن  حقيقياستراتيجي وهذا رد 
فام سـيكونون  ، والبطالة والعزوبة والعنوسة وغري ذلك ،والفراغ الروحيفكري والفراغ العقائدي ال اذا عاشوا الفراغالشباب 

  .يرعى فيها أباطرة اإلرهاب وقادة الشرخصبة  اًرضأ

                                                             
  . حقد وضغينة: أي  - ٥
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بامسه  نؤسساو ان ، كتب كتابا او دراسة او مقالة هادفةنان  ،يف مقابل كل شهيد يسقط نقرراضعف االميان ان ان : بل نقول

  هللا فيه رضا وللناس فيه اجر وصالح  ،وهو عمل حقيقي منتج ومثمر ،خريية او ما اشبه ذلكموسسة 
اسسوه  )دين(هي يف الواقع ، هناك فئة ضالة: تاكيدا للمطلب وحيث ان األشياء تعرف بأضدادها كما تعرف بأشباهها، نقول

يدعون ان عددهم االن هم و، على هذا الدين املبتدسنة ع) ١٥٠(وقد احتفلوا قبل ايام بذكرى مرور ، سنة) ١٥٠(بزعمهم قبل 
اسسوا من املؤسسات الضخمة ، ام ة، هذه الفئة الضالة كان من أسرار قوا الكبريوهلم قوة كبرية يف عامل اليوم، ماليني) ٥(بلغ 

رية بني انسانية بـزعمهم  كب مؤسسات بعيد، وهيوقد شاهدت بعضها من ، !الف مؤسسة) ١٧(املنتشرة يف احناء العامل اكثر من 
  . وفكرية واعالمية وغري ذلك

التالعب ، وهلم القدرة الكبري على بعد الصهاينة هلم النفوذ األكرب –كما يقول بعض أهل اخلربة  –مع ام مجاعة قليلة اال ام و
   .وللحديث عن ذلك جمال آخر.. والدول مبقدرات الشعوب

  .وللحديث تتمة ان شاء اهللا تعاىل
بان نكون من املتصفني بالصفات الـيت وردت يف القـرآن    عليهماهللا ل اهللا سبحانه وتعاىل ان جيعلنا من اولئك الذين انعم نسا
رِ والْحافظُونَ لحدود ن الْمنكَالتائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدونَ اآلمرونَ بِالْمعروف والناهونَ ع(: الكرمي

( :باجلنة بلطفه وكرمه املبشرين، )اللَّهنِنيمؤالْم رشبواخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد واله الطيـبني  ، )و
 . الطاهرين


