بيان رقم – – 22
(( عطلة يوم السبت ))

ذخرا وع ًزا لإلسالم والمذهب
سيدي حفظك اهلل وأبقاك ً

!رارا مف!اده اعتب!ار ي!وم الس!بت عطل!ة رس!مية من ك!ل
سيدي أص!درت الحكوم!ة ق ً

أس! !!بوع في محاول! !!ة لتط! !!بيع ه! !!ذا الش! !!عب المظل! !!وم وربط! !!ه بالع! !!ادات والتقالي! !!د
الصهيونية الكافرة .هذا أوال.

!تتغيّر إلى من!!اهج
!أن المن!!اهج الدراس!!ية للع!!ام المقب!!ل س! َ
ً
وثانيا ل!!دينا أخب!!ار أكي!!دة ب! َ ّ

تحتوي على تعاليم الديانة المسيحية واألفكار الماركس!!ية الملح!!دة والكث!!ير من

التقالي !!د والعقائ !!د الغربي !!ة الفاس !!دة .واله !!دف من ه !!ذا واض !!ح وه !!و ترس !!يخ ه !!ذه
األفكار في عقول أطفالنا وش!!بابنا لمح!!و الهوي!!ة اإلس!!المية له!!ذا الش!!عب العري!!ق..
يحث ال!دول العربي!!ة
وق!د ص ّ!رح قب!!ل أي!ام ال!رئيس األم!!يركي الك!!افر ب!وش (بأنّ!ه
ّ

!جع على العن !!ف واإلره !!اب -
واإلس !!المية على تغي !!ير المن !!اهج الدراس !!ية ال !!تي تش ! ّ
حسب دعواه) وهي دعوة منه لعنه اهلل إلى تغي!!ير المن!!اهج اإلس!!المية القرآني!!ة ال!!تي

تحث على الجهاد في سبيل اهلل واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر......
ّ
أن تبيّنوا لنا:
سيدي ُيرجى من سماحتكم ْ

والمدرس!!ين
 )1م!ا ه!و التكلي!!ف الش!رعي والمس!ؤولية الملق!!اة على ع!اتق المعلّمين
ّ
وأساتذة المعاهد والجامعات تجاه هذه القضية الخطيرة؟

!أن أبن !!اءهم
 )2م !!ا ه !!و التكلي !!ف الش !!رعي ألولي !!اء أم !!ور الطلب !!ة حين يعلم !!ون ب ! َ ّ

س !!يتعلّمون ه !!ذه العقائ !!د واألفك !!ار الفاس !!دة ال !!تي ق !!د تخل ّ !!ف منهم جيال ينتمي
للفكر الغربي أكثر من انتمائه لإلسالم؟

 )3ما هو تكليفن!ا الش!رعي نحن كطبق!ة من الش!باب الم!ؤمن ال!ذي يعي -بفض!ل
الدجال األميركي الصهيوني الكافر؟
إفاضتكم المباركة -ما سعى لتحقيقه ّ
أفتونا مأجورين وأعانكم اهلل على ما أنتم فيه.
بسمه تعالى:
بالنس بة إلى المؤمنين الصادقين األخيار جزاهم اهلل تعالى خير جزاء المحسنين فإذا
كان باس تطاعتهم العم ل تج اه ه ذه التي ارات واألم واج الص ليبية الص هيونية المش ؤومة
أدى بهم إلى
القبيح ةّ َ ...،
إن مج ّرد توزي ع ورق ة اس تفتاء أو حمله ا أو ال ترويج له اّ ،

السجن والتعذيب والتشريد والتطريد والترويع وسلب األم وال والممتلكات والمساجد

أن فال ًن ا يقلّ د
أن مج ّرد معرف ة أو مج ّرد االش تباه َ ّ
والحس ينيات ح تى وص ل الح ال َ ّ

فإن ه ُيعتقل ويُ ّتهم باإلره اب ويُصلب ويُجلد ويُ ؤمر بترك
صاحبكم (المذنب العاصي) ّ

وإن ا إلي ه راجع ون.
تقلي د ص احبكم وتقلي د غ يره وإلّا يبقى في غي اهب الس جونّ ،إن ا هلل ّ

قلن ا وأص حابنا ،لم ُيفع ل معن ا مث ل م ا
حتى في زمن الطاغية المج رم ص دام عن دما اعتُ ْ
ّ

فُع ل من ه ؤالء ،وإذا أراد الص داميون الح ديث عن التقلي د خالل التحقي ق ف ّإنهم

يطرح ون الش ُُّبهات واالف تراءات ال تي تُط رح من قِب ل رم وز الح وزة ومنتس بيها،

ضرب ويُع ّذَب إلّا البعض القلي ل أو الن ادر ،نعم ،في بعض
وبخص وص ه ذه القض ية لم يُ َ
الجلسات التحقيقية مع البعض اشترطوا عليهم ترك تقليد صاحبكم وترك ال دعوة ل ه،

والدعوة لآلخ رين (المراجـع) في مقاب ل خ روجهم من معتقالت الص داميين ،وك ذلك
فإنن ا لم ُنض رب و ُنع ّذب في معتقالت الص داميين من أج ل تغي ير م ذهبنا ،نعمُ ،ض ربنا
ّ

وع ّذبنا بسبب دعاوى واتّهامات وافتراءات خاصة بالجانب األمني لدولتهم ونظامهم.
ُ

إن ما فعل ه أه ل النفاق بتع ذيب األبرياء وفيهم األطف ال من
واهلل  ...واهلل  ...ثم واهلل َ ّ

وأشد مما فعله جُ ّه ال الجاهلية مع المسلمين األوائل
أجل التقليد وتغييره هو نفسه
ّ

إنه ا جاهلي ة مقيتة ،جاهلي ة الق رن الح ادي
الص حابة النجب اء (رض وان اهلل عليهم)ّ ،
والحرية والديـمقراطية!!! جاهلية
والعشرين ،جاهلية األلفية الثالثة ،جاهلية العولمة
ّ

أم ا بالنس بة لآلخ رين (غ ير األخي ار الص ادقين) فال
المؤسس ة الديني ة ودكتاتوريته اّ .

فإن
تحتاج أميركا والغرب الكافر والصهيونية العالمية أنْ ُتتعب نفسها
وتغير المناهجّ َ ،
ّ
تبع ا ألفك ار ومن اهج رم وزهم
أفكار هؤالء ومناهجهم النفسية والروحي ة متغيرة أص لًا ً

وواجه اتهم ،وهي بدرج ة تط ابق م ا تري د أميرك ا وحليفاته ا ،ب ل هي بدرج ة أك بر

تتمن اه أميرك ا وتحلم ب ه ،فم اذا تحكي م ع ه ؤالء وكي ف تُس معهم
بكث ير ممّ ا
ّ
وتُفهمهم؟!!
الحث على التحصيل
أعزائي ،ال أستطيع منع المؤمنين من التحص يل العلمي بل يجب
ّ

العلمي والتف ّوق في ه وتبقى مس ؤولية اآلب اء واألمه ات واإلخ وان واألخ وات واألق ارب

واألص دقاء والج يران وغ يرهم في تحص ين شخص ياتهم (أنفس هم) وأفك ارهم ثم
تحصين اآلخ رين الملتحقين بتل ك الم دارس لطلب العلم ،ت ابعوا أبن اءكم اس ألوا عنهم
وأخالقي ا ،واهلل تعالى
وروحي ا
فكري ا
حص نوهم
ً
ً
ً
شجعوهم ّ
اسألوهم انصحوهم علّموهم ّ

والمسدد والمعين.
هو المو ّفق
ّ

وبالنس بة للم ؤامرة الك برى ض ّد الع راق وش عبه األص يل المظل وم فق د س ّجلنا بعض

التعليق ات بخصوص ها وبـما يتعل ق بعطل ة ي وم الس بت في أح د األجوب ة على بعض
االستفتاءات التي وصلت إلينا فال بأس عليكم في مراجعتها وأسألكم الدعاء.
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