
الله      أعزها السلم شموخ شبكة الرقمي |   روابط الرقمي   | الرابط المشفر   | 2  الرابط الرقمي المباشر  | الرابط الرابط  |الرابط
المشفر   |المباشر

عبر        المنتدى تصفح يمكنكم الضعيف التصال أصحاب الخوة
بنرات     دون الخاصة هناأو  هناالستايلت

 منتدى البيانات والتقارير والصدارات>  قسم البيانات>  منتديات شبكة شموخ السلم 

الثورات # الفجر # يقدم # [ ثورة الشعوب وسقوط
ِم العربي الفاسد - بقلم الشيخ / عطية الله ]  النظا

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته
11:00 ساعات الساعة 7آخر زيارة لك كانت: منذ 

AM 
.0, الجإمالي 0: غير مقروء الرسائل الخاصة

مواضيع لم يتم الرد   | مشاركاتي   |مواضيعي
 عليها

التحكم  جإديدة التقويمالتعليماتلوحة سريعة  البحثالمشاركات الخروج  روابط تسجيل

البحث في المنتدى

عرض المشاركات   عرض المواضيع 

البحث المتقدم

روابط سريعة

مشاركات اليوم

اجإعل جإميع المنتديات مقروءة

لوحة تحكم العضو

تعديل الخيارات

المتنوعات

الرسائل الخاصة

المواضيع المشترك بها

الذهاب إلى
الصفحة...

process

1

1

1

اذهب

http://202.149.72.131/~shamikh/vb
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/subscription.php
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/private.php
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/profile.php%3Fdo=editoptions
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/usercp.php
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/forumdisplay.php%3Fdo=markread
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/search.php%3Fdo=getdaily
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/search.php
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/login.php%3Fdo=logout&logouthash=3eb7d124505f53175df695d906680b9f
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/%2F~shamikh%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft=96442&nojs=1%23usercptools
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/search.php
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/search.php%3Fdo=getnew
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/calendar.php
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/faq.php
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/usercp.php
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/search.php%3Fdo=process&replyless=1&replylimit=0&ex%20clude=30
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/search.php%3Fdo=process&replyless=1&replylimit=0&ex%20clude=30
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/search.php%3Fdo=process&showposts=0&exactname=1&searchuser=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/search.php%3Fdo=process&showposts=0&starteronly=1&exactname=1&searchuser=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/private.php
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/forumdisplay.php%3Ff=11
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/forumdisplay.php%3Ff=10
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/index.php
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/index.php%3Fstyleid=54
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/index.php%3Fstyleid=62
https://www.shamikh1.net/vb
https://www.shamikh1.net/vb
http://www.shamikh1.net/vb
https://202.149.72.130/~shamikh/vb
http://202.149.72.130/~shamikh/vb


عن           التبليغ عبر المبارك إعلمنا رقي في وساهم لخوانك عونا كن
أيقونة     بواسطة المخالفة سيئة    (المشاركات مشاركة )تقرير

1الصفحة 
6من 

123<
الخيرة

«

الموضوع    الموضوع   أدوات في الموضوع  إبحث  تقييم

  #1     

منذ أسبوع واحد 

مراسل
 الشموخ

مراسل 

 

ِم الثورات # الفجر # يقدم # [ ثورة الشعوب وسقوط النظا
 العربي الفاسد - بقلم الشيخ / عطية الله ]

الله  بسم
الرحيم   الرحمن

الفجر  مركز
للعلم 

ُيقدم

527: المشاركات 

file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=11737
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=11737
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294616&postcount=1
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294616&postcount=1
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/%2F~shamikh%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft=96442&nojs=1%23goto_threadrating
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/%2F~shamikh%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft=96442&nojs=1%23goto_threadsearch
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/%2F~shamikh%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft=96442&nojs=1%23goto_threadtools
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showthread.php%3Ft=96442&page=6
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showthread.php%3Ft=96442&page=6
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showthread.php%3Ft=96442&page=2
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showthread.php%3Ft=96442&page=3
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showthread.php%3Ft=96442&page=2


الّشُعوِب  َثْوَرة 
َوُسقـوط 

ِبّي  الَعَر ِم َظا ّن ال
ْلَفاِسِد ا

ِم  َن َص َكْسُر

ِتْقَراِر الِْس
ِطلَقة  ْن َوالِ

ُة َد ْلَجِدي ا



الشيخ  : بقلم
أبي   الله عطية

الرحمن  عبد
الله  حفظه

الصيغ   بجميع للتحميل
1.26 MB

http://sharebee.com/cd8bd48a
http://sharebee.com/a374e9fb
http://sharebee.com/8a59d50a
http://sharebee.com/c56f6639
http://sharebee.com/b10e31a6
http://sharebee.com/da935598
http://sharebee.com/4aa04dea
http://sharebee.com/f598bafc

http://sharebee.com/f598bafc
http://sharebee.com/4aa04dea
http://sharebee.com/da935598
http://sharebee.com/b10e31a6
http://sharebee.com/c56f6639
http://sharebee.com/8a59d50a
http://sharebee.com/a374e9fb
http://sharebee.com/cd8bd48a


http://sharebee.com/e9e976da
http://sharebee.com/5020fdb4
http://sharebee.com/4196ecef
http://sharebee.com/79594c57
http://sharebee.com/652d1ec7
http://sharebee.com/4606b0c5
http://sharebee.com/5e92e5de
http://sharebee.com/8d101f67
http://sharebee.com/b59c2b8b
http://sharebee.com/559ffe4c
http://sharebee.com/239c1df7
http://sharebee.com/47e8d504
http://sharebee.com/dc44a3b8
http://sharebee.com/cae9310a
http://sharebee.com/77352e73
http://sharebee.com/ce20b3a8
http://sharebee.com/c83ee8ed
http://sharebee.com/1f926c55
http://sharebee.com/21e372ff
http://sharebee.com/a1a26478

http://multiupload.com/HNS8DE5BHC
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=nntnld4f7f

http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=vp9ms7trhf
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=ssohbdwdyz
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=4mstpa9yk1
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=gqsowbqrn7
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=lq5kk50xph
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=mggtttzb9l

http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=gsageg17nx
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=z0z1vvjlrd
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=foqthggjhk
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=sftnfrskbp

http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=asboabnzfz
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=jiqtbbslhr

http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=qv0mgzdypw
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=5h6cskcmrb
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=uxvtrycf0q

المجاهدين    لخواكم ادعوا

في   إخوانكم
للعلم    الفجر مركز

( للعلم: (   الفجر مركز المصدر

مراسل الشموخ

مشاهدة ملفه الشخصي

إرسال رسالة خاصة إلى مراسل الشموخ

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة مراسل الشموخ

  #2     

منذ أسبوع واحد 

عمرو   بن عاصم
 التميمي

طالب في كلية شموخ السلم للعلم

 

جإزاكم الله خيًرا

1,931: المشاركات 

file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=10954
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=10954
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294633&postcount=2
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294633&postcount=2
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/search.php%3Fdo=finduser&u=11737
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/private.php%3Fdo=newpm&u=11737
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=11737
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=uxvtrycf0q
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=5h6cskcmrb
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=qv0mgzdypw
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=jiqtbbslhr
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=asboabnzfz
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=sftnfrskbp
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=foqthggjhk
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=z0z1vvjlrd
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=gsageg17nx
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=mggtttzb9l
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=lq5kk50xph
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=gqsowbqrn7
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=4mstpa9yk1
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=ssohbdwdyz
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=vp9ms7trhf
http://www.rapidspread.com/file.jsp?id=nntnld4f7f
http://multiupload.com/HNS8DE5BHC
http://sharebee.com/a1a26478
http://sharebee.com/21e372ff
http://sharebee.com/1f926c55
http://sharebee.com/c83ee8ed
http://sharebee.com/ce20b3a8
http://sharebee.com/77352e73
http://sharebee.com/cae9310a
http://sharebee.com/dc44a3b8
http://sharebee.com/47e8d504
http://sharebee.com/239c1df7
http://sharebee.com/559ffe4c
http://sharebee.com/b59c2b8b
http://sharebee.com/8d101f67
http://sharebee.com/5e92e5de
http://sharebee.com/4606b0c5
http://sharebee.com/652d1ec7
http://sharebee.com/79594c57
http://sharebee.com/4196ecef
http://sharebee.com/5020fdb4
http://sharebee.com/e9e976da


عاصم بن عمرو التميمي

مشاهدة ملفه الشخصي

إرسال رسالة خاصة إلى عاصم بن عمرو التميمي

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة عاصم بن عمرو التميمي

  #3     

منذ أسبوع واحد 

ابوعمر
 الحفراوي

طالب في كلية شموخ السلم للعلم

 

أكبر    الله أكبر الله
الرحمن        عبد أبي الله عطية الشيخ الله حفظ

الفجر      مراسلي الخوة في الله وبارك
ضفادع        !! صور عندي تظهر التى الصور أخوة يا

كذالك       البنر اعلى في الموجإوده الصدارت حتى
عندي؟؟    من المشكله هل

ابوعمر الحفراوي

مشاهدة ملفه الشخصي

إرسال رسالة خاصة إلى ابوعمر الحفراوي

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة ابوعمر الحفراوي

  #4     

منذ أسبوع واحد 

abu hafes 

شامخ نشيط

 

اكبر   الله

امة         عن جإزاكم و شيخنا رعاكم و الله حفظكم
خيرا  السلم

abu hafes

مشاهدة ملفه الشخصي

abu hafes  إرسال رسالة خاصة إلى 

abu hafes  البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة 

  #5     

منذ أسبوع واحد 

792: المشاركات 

744: المشاركات 

file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294647&postcount=5
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294647&postcount=5
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/search.php%3Fdo=finduser&u=2365
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/private.php%3Fdo=newpm&u=2365
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=2365
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=2365
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294642&postcount=4
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294642&postcount=4
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/search.php%3Fdo=finduser&u=11842
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/private.php%3Fdo=newpm&u=11842
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=11842
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=11842
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=11842
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294637&postcount=3
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294637&postcount=3
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/search.php%3Fdo=finduser&u=10954
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/private.php%3Fdo=newpm&u=10954
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=10954


بن  حفيد
 مسلمة

طالب في كلية شموخ السلم للعلم

 

روابط مباشرة

PDF
http://www.archive.org/download/t-264/thawrat.pdf
http://ia600406.us.archive.org/24/it...64/thawrat.pdf

WORD
http://www.archive.org/download/t-264/thawrat.docx
http://ia600406.us.archive.org/24/it...4/thawrat.docx

SWF
http://www.archive.org/download/t-264/thawrat.swf
http://ia600406.us.archive.org/24/it...64/thawrat.swf

البنر

الصورة

الصفحة
http://www.archive.org/details/t-264&reCache=1

حفيد بن مسلمة

مشاهدة ملفه الشخصي

إرسال رسالة خاصة إلى حفيد بن مسلمة

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة حفيد بن مسلمة

  #6     

منذ أسبوع واحد 

قدامة  ابو
 1      المهاجإر

شامخ مميز

 

الرحيم    الرحمن الله  بسم

للعلم    الفجر مركز

1,396: المشاركات 

1,670: المشاركات 

file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=11088
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=11088
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294659&postcount=6
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294659&postcount=6
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/search.php%3Fdo=finduser&u=11141
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/private.php%3Fdo=newpm&u=11141
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=11141
http://www.archive.org/details/t-264&reCache=1
http://ia600406.us.archive.org/24/items/t-264/thawrat.swf
http://www.archive.org/download/t-264/thawrat.swf
http://ia600406.us.archive.org/24/items/t-264/thawrat.docx
http://www.archive.org/download/t-264/thawrat.docx
http://ia600406.us.archive.org/24/items/t-264/thawrat.pdf
http://www.archive.org/download/t-264/thawrat.pdf
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=11141
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=11141


ُيقدم

ِم    َظا ّن ال َوُسقـوط  الّشُعوِب َثْوَرة 
ْلَفاِسِد  ا ِبّي الَعَر

ِطلَقة     ْن َوالِ ِتْقَراِر الِْس ِم َن َص َكْسُر

ُة َد ْلَجِدي ا

الشيخ  : عبد    بقلم أبي الله عطية
الله  الرحمن حفظه

للتحميل بجميع الصيغ
1.26 MB

pdf
http://www.archive.org/download/sham...2233/alfjr.pdf

http://ia600403.us.archive.org/18/it...2233/alfjr.pdf
docx

http://www.archive.org/download/sham...233/alfjr.docx
http://ia600403.us.archive.org/18/it...233/alfjr.docx

swf
http://www.archive.org/download/sham...2233/alfjr.swf

http://ia600403.us.archive.org/18/it...2233/alfjr.swf

http://ia600403.us.archive.org/18/items/shamikh_002233/alfjr.swf
http://www.archive.org/download/shamikh_002233/alfjr.swf
http://ia600403.us.archive.org/18/items/shamikh_002233/alfjr.docx
http://www.archive.org/download/shamikh_002233/alfjr.docx
http://ia600403.us.archive.org/18/items/shamikh_002233/alfjr.pdf
http://www.archive.org/download/shamikh_002233/alfjr.pdf


المجاهدين    لخواكم ادعوا

في   إخوانكم
للعلم    الفجر مركز

( للعلم: (   الفجر مركز المصدر

1ابو قدامة المهاجإر

مشاهدة ملفه الشخصي

1      إرسال رسالة خاصة إلى ابو قدامة المهاجإر

1      البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة ابو قدامة المهاجإر

  #7     

منذ أسبوع واحد 

أبي   بن محمد
 عامر

شامخ نشيط

 

خيرا      عنا وجإزاكم فيكم الله بارك

محمد بن أبي عامر

مشاهدة ملفه الشخصي

إرسال رسالة خاصة إلى محمد بن أبي عامر

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة محمد بن أبي عامر

  #8     

منذ أسبوع واحد 

رشاش
 شموخ

شامخ مميز

 

اكبر   الله

امة         عن جإزاكم و شيخنا رعاكم و الله حفظكم
خيرا  السلم

رشاش شموخ

مشاهدة ملفه الشخصي

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة رشاش شموخ

  #9     

منذ أسبوع واحد 

يوتيوب
 المجاهدين

طالب في كلية شموخ السلم للعلم

 

649: المشاركات 

2,092: المشاركات 

2,558: المشاركات 

file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=11829
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/member.php%3Fu=11829
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294684&postcount=9
file:///media/SafeConWorking/Processing/ConversionFiles/000201002/showpost.php%3Fp=1058294684&postcount=9
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بكم    الله خيرا  بارك الله وجإزاكم

الله      عطية الحبيب شيخنا الله وحفظ

يوتيوب المجاهدين

مشاهدة ملفه الشخصي

إرسال رسالة خاصة إلى يوتيوب المجاهدين

البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة يوتيوب المجاهدين

  #10     

منذ أسبوع واحد 

الحادي
 الحزين

طالب في كلية شموخ السلم للعلم

 

ِم َظا ّن ُة الّشُعوِب َوُسُقوُط ال َثْوَر
ْلَفاِسِد ِبّي ا الَعَر

ِطَلَقُة ْن ِتْقَراِر َوالِ ِم الِْس َن َكْسُر َص

ُة َد ْلَجِدي ا

عطية الله أبي عبدبقلم الشيخ : 
 حفظه اللهالرحمن

الول 13 هـ1432ربيع

م16/2/2011

تابعنا مع شعوبنا العربية وكل شعوب العالم،
مجريات ثورتي تونس ومصر، في حماسٍة

ّيُل إلي أنني أسمع صوت تكسر وحرارٍة ، وكان يخ
عظام نظام الفرعون العجوز المتهاوي حسني
اللمبارك، وأسمع معها –كقرع الطبول- دقاِت
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قلوب اليهود على مرمى حجر وهي تضطرب في
خفٍق رهيب من الرعِب والذعر الذي ألقاه الله

عليهم بهذا الحادث الجلل.!
كنا على مر اليام نتابُع الخبار وندعو الله

للمسلمين أن يبرم لهم أمَر رشٍد، وأن يخلص الله
ّلص مصَر أهل تونس من الطاغية الجبان، وأن يخ

وشعبها المسلم من هذا الطاغوت ونظامه الخبيث
الفاسد الظالم العاتي العتّل الجواظ، وأن يبرم

للمسلمين في مصر أمر رشٍد، ويجعل هذه الثورة
ًا للسلم والمسلمين، صحيٌح أنها ليسْت خير

الكمال الذي نتمناه، ولكّن زوال بعض الشر أو
ٌء يسّر المرء، مع ما نرجإو من كون كثيٍر منه شي

هذه الخطوة مقدمًة لخيٍر آٍت وفاتحة لبواٍب بإذن
الله.

ولذلك فإن شعوبنا العربية والسلمية في تونس
ومصر والجزائر وليبيا والردن واليمن وغيرها

محتاجإة لمن يذكرها بالله في هذه اليام، ويذكرها
ّبههم بلطٍف إلى مواقع العبر بأيام الله وسننه، وين
َكم المستفادة من هذه الدروس الكونية، وهذا والِح

دوٌر مهّم للدعاة إلى الله وطلبة العلم والحركات
السلمية.

لم تكن هذه الثورات وخاصة ثورة مصر ثورة على
النظام المصرّي والنظام العربي الفاسد الخبيث،

فحسْب، بل إن أبعادها أشمل وأعمق؛ فهي نقطة
فاصلة ونقطة تحول بارزة في تاريخ المنطقة

وعلقاتها الجإتماعية، ولم يكن حسني اللمبارك



ونظامه هو الساقط في ثورة مصر فحسْب، بل
سقطت معه أيضا فكرة "الستقرار" الذي جإعلوه

ّبدوا الناس له، ًا عبده الطواغيت النذال وع صنم
استقرار المنطقة، الذي ليس معناه إل توافر كل

عوامل الطمأنينة لهم والمن من أي منّغٍص ينغص
عليهم أحوالهم الباذخة الناعمة الفارهة أو يهدد

ُملكهم وسيطرتهم المطلقة على البلد ومقدراتها
وانفراَدهم وعائلتهم بالحظ الوفر والنصيب

الفائض من ثرواتها وخيراتها، بما يستلزمه ذلك
من حراسة حدود دويلة إسرائيل البائرة وضمان

أمنها وحمايتها من أي توجإه جإهادي.!
سقط النظام المصري، وقبله التونسي، ولعله

يلحقه اليمني والردني وربما الليبي والجزائري
والمغربي، بإذن الله تعالى.

وساعة إرادتي إرسال هذا المقال للنشر، جإاءت
الخبار ببدء تحّرك أهلنا في ليبيا وثورتهم على

الطاغوت المخبول المشؤوم وعائلته الذين طغوا
ًا لهم في البلد وأكثروا فيها الفساد وجإعلوها ملك

ّلص الناس منهم، وأن ولكلبهم، فنسأل الله أن يخ
يبرم للمسلمين في ليبيا أمَر رشٍد يعّز فيه أهُل

طاعته سبحانه ويذّل فيه أهُل معصيته.
وهكذا ضرب الله للناس المثال واستطاع جإيُل

الشباب أن يثبت فاعليته في عالمنا الجديد رغم
كل المساعي التي بذلها النظام العربي الفاسد

لفساد الشباب على جإميع المستويات وتنويمهم،
ًا غير واٍع أشبه بالشهوانّي ل ًا غبي ولكنه كان نظام



غير، وكان لبد للثورة أن تأتي مهما طال الزمن
فهذه سنن كونية نعرفها من التاريخ والمعارف
البشرية والتجارب ومن حسابات علوم النفس

والجإتماع البسيطة، فإن تراكم الفساد بالطريقة
الحاصلة في أمتنا ومجتمعاتنا العربية والسلمية

ًا حتى يؤدي إلى ل يمكن أن يستمر طويلً جإد
ُئُه النفجار، يوِقد فتيله ما يقدره الله وَمن يهي
ٌة ل تحصى ٌد متظافر ُه جإهو َد الله، ويجمع بارو
تتظافر لمقابلة ذلك الفساد المتراكم، منها

الصالح ومنها دون ذلك، والله أعلُم بما يعمل
الخلق وما ينوون ويريدون، وفيهم المفلح الفائز
في الخرة وفيهم الذي إذا أفضى إلى الخرة لم

ًا إل الخسران والعياذ بالله، ولكن تلك يجد شيئ
الجهود تجتمع كلها على مقاومة النظام الطاغي.

وتذكرُت هنا ما قال الشاعر أحمد مطر : ((أعلُم
َدها إسقاَط عرِش أن القافيْة . ل تستطيُع وح

ْبَغ جإلوِد الماشيْة . َد ُه بها  َد الطاغيْة . لكنني أدبُغ جإل
حتى إذا ما حانِت الساعُة وانقّضْت عليه القاضيْة .

ْتُه من يدي أيدي الجموِع الحافيْة . يكوُن واستلم
َنُع منه الحذيْة.))اهـ ًا تص ًا جإاهز جإلد

ومع ذلك لم أكن ككثيرين من الناس نتوقعها بهذه
السرعة ، على نحو ما حصل في تونس الخضراء

البية، ول أظن أن العداء توقعوها أيضا، وهذا ما
تدل عليه تصرفات فرنسا الركيكة الغبية، وحتى

المريكان، مع أنهم كانوا أحسن حالً من
الفرنسيين، ولسيما في مصر؛ واستفادوا من



التجربة وأدركوا أن التغيير قادٌم ل محالة.!
ّدرت لقد ظننا مع كثيرين أن الشعوب ماتت أو ُخ

إلى أمٍد غلب على الظن أنه طويل، بسبب ما
فعله الطواغيت المجرمون بها، لكن ثورة تونس
وما بعدها أثبتْت أن الشعوَب يمكن أن تثور في

الوقت الذي يظن المراقبون أنها ماتت أو غابت
عن الوعي! 

لكنني أسّجل مع ذلك موقفين :
 أننا قرأنا قبل مدة من اندلعالموقف الول :

الثورة في تونس، أي في أيام الطاغية بن علي،
مقالً في النترنت أظنه للخ الشيخ أبي مسلم

ًا الجزائري توقع فيه انهياَر النظام التونسي قريب
ًا ، وحمدُت الله وانفجار ثورة ونحو ذلك، وكان لفت

ُيحسن التأمل ُتُه بأن في شبابنا من  حين استذكر
والستشفاف والعتبار والتوقع، وأن فينا طاقات

واعية، نسأل الله أن يبارك فيها.
 الرسالة التي انتشرت علىوالموقف الثاني :

النترنت من أخٍت تونسية وجإهتها إلى تنظيم
القاعدة وقيادته الشيخ أسامة بن لدن وغيره،

تستغيُث فيها وتحكي مأساة السلم والمسلمين
والخوة والخوات الملتزمين بالدين في تونس،
وكانت الرسالة – بغّض النظر عن التوثق الكامل

من صحتها وواقعيتها- مؤثرة ومحزنة ومثيرة
للمزيد من الغضب والحنق والغيظ على أولئك
الطواغيت الملعين أعداء الله وأعداء السلم

ّطهر، الذين عاثوا هم وأعداء الفضيلة وال



ًا قل ُبهم وأنظمتهم في الرض فساد وأحزا
نظيره، ولم يكن باليد كبير حيلة، وكان النسان

في حالٍة يكاد ينفجُر، لول أن يربط الله على
القلوب، وما كنا نملك إل شيئين كما قلُت لبعض

إخواني ساعتها : أن نجأَر إلى الله بالدعاء ونجتهد
فيه مع إخواننا وأخواتنا المستضعفين، وأن نستمر

في جإهادنا. إن الثبات والستمرار في الجهاد هو
من أهم ما أعطانا الله عز وجإل من الفرصة لن

نقدم من خلله خدمًة لديننا وأمتنا وإخواننا
وأخواتنا المقهورين المضطهدين، وبهذه المناسبة

فإنني أحّب أن أوّضح لخواني وأخواتي في كل
ًا –مع اعتزازنا بثقة المسلمين ومحبتهم- مكاٍن شيئ

ُيقال، : إن القاعدة ليسْت لديها عصا سحرية كما 
وليست القصة أيها الخوة والخوات الفضلء

الحباب هي قصة "المعتصم وعمورية" ول قصة
ُيعرف أولها من تحريك جإنٍد وتجيش جإيوش ل 
آخرها، فالقاعدة جإزء بسيٌط من جإهوِد المة

ولنكنالمجاهدة، فل تظنوا بها فوق قدرها، 
ًا ، ولنجتهد في التعاون علىعارفين بأقدارنا جإميع

البر والتقوى والجهاد في سبيل الله، كّل من
موقعه وبما يستطيُعُه وبما يكون المناسَب في

حقه، والله يفتح وينّزل الفَرَج والنصر بصدق
الصادقين وإخلصا المخلصين ودعاء الضعفاء

المغلوبين. ولكأن رسالة الخت من تونس كانت
َة الخيرَة لنهاية نظام الطاغوت بن ًا الشار حق

ٌة علي، وتفريج الكرب بإذن الله، وتلك عبر



للمتأملين، وأتمنى من هذه الخت الن أن تكتب
رسالة أخرى عن الوضع الجديد الذي ليس هو

ًا ونريده، ولكنه بالتأكيد بالتحديد ما نحلم به جإميع
تفريج لكثيٍر من الكروب، والمأمول إن شاء الله

أن يكون في غضونه كثيٌر من الخير والرحمة.
وإن على المصلحين من أبناء المة اليوم،

والمجاهدين والدعاة إلى الله أن يغتنموا هذه
الفرصة التاريخية، وينطلقوا في عمل دعوي
وتربوي وإصلحي وإحيائي دؤوب في ظل ما

تتيحه أوضاع ما بعد هذه الثورة من حريات
وُفَرصا، وبعد زوال كثيٍر من الصار وتحطم الكثير
من القيود. وفي الجملة ندعو الشباب إلى حسن
ُبعد عن "ضيق الفق" والتشنج الفهم للمور، وال

والستعجاِل، ول ينبغي أن يدخلوا في خلفاٍت مع
الطوائف المختلفة معهم في الحركة السلمية،

كإخوة النهضة في تونس مثلً أو غيرهم، بل
ّناء العدادّي، وهكذا الخوة ينطلقوا في العمل الب

في مصر وسيناء ورفح وغيرها، ولتكن الدعوة
بالرفق والتزام الداب الكريمة وسعة الصدر

للناس واختلف أفهامهم هي السائدة،
وليستحضروا أن أمتنا تعيش مراحل صعبة ومعقدة
وأنها للتّو بدأت تحاول النهوض والخروج من حال
ًا! ًا بل قرورن النحطاط التي ارتكست فيها عقود

فليكن الشباب على مستوى الوعي المطلوب،
وكل ذلك ل يتعارض مع الحماسة في البذل للدين
ّين، ووضوح والغيرة والحمية له والصدع بالحق الب



المنهج، إنما ُضّموا إليه ما أشرنا إليه من الفضائل
: الرفق وكمال الدب وتغليب الشفقة والرحمة

والحسان في التعامل مع كل المسلمين، بل مع
كل الناس. اجإعلوا قاعدتكم هي : بإمكاني أن

أعمل الخيَر وأقول الحق، ولكن بكل أدٍب وكياسٍة
ّنٍب للمشاكل المفِسدِة الُمعيقة. واعرفوا – وتج

ُيترُك بارك الله فيكم- أن الحق درجإاٌت، منه ما ل 
ُيتَرُك لمعارٍض أو مانٍع قوله وفعله بحاٍل، ومنه ما 
(عذٍر)، فتفقهوا في هذا، وافتحوا قلوبكم لفهم
العلوم النافعة والرقي بمستوى الوعي والفقه.
لقد كشفت هذه الثورة العربية في تونس ومصر

وما نرتقبه بعدهما من بلداٍن، كشفت عن مجموعة
هائلة من الحقائق وأظهرتها للعيان، وذلك من

الخيِر الكثير، ومن رحمة الله بالمسلمين، وقد بدأ
الناس يكتبون في ذلك ولبد أنه سيكتب الكثير

والكثير فإن هذا حدٌث تاريخّي كبير، وإنما أحببُت
ّكر ببعض ذلك : فمنها : هشاشة هذه النظمة أن أذ

البوليسية الستبدادية الشمولية الطاغية رغم
انتفاشها في أعين الناظرين، ولكنها خواء،
يملؤها الُجبُن والخَوُر، متعّفنة من الداخل،

متهاوية، ما أن تتحرك الشعوب وتثور عليها حتى
تنهار ويهرب رؤوسها إلى الخارج ل يؤويهم في

البلِد جُإْحُر ضٍب! وأدرك كثيٌر من الناس أن الحكام
الكفرة الطغاة ل قيمة لهم في ذواتهم من فضِل

صلٍح أو نفٍع، وإنما صنعوا لنفسهم قيمة
بالسلطان وقوة الّشَرط والعوان والطبقات



المنتفعة بهم المرتبط مصيرها بمصيرهم. ومنها :
ما باَن للناِس من أن الغرب الكافر ل تهّمه مصالُح

ًا، ول يبكي علينا شعوبنا السلمية في شيٍء أبد
إل دموع التماسيح حين يبكي، وإنما يركض ويلهث
وراء مصلحته الشخصية والتي تقتضي "استقرار"

المنطقة ودوام هذه النظمة الحلوب، رغم
َعْسفها وظلمها وقهرها لشعوبها وكبتها لحريتها،

ًا، ورغم فسادها الكبير الذي يعرفه الغرُب جإيد
ورغم انعدام أبسط حقوق النسان في ظلها.

ًا من مآسي شعوبنا رغم كل ما يعرفه الغرب جإيد
وما تعانيه من الحرمان والظلم، فإنما يهم الغرب

فقط هو استمرار الحوال على ما هي عليه
لضمان استمرار تحقق مصالحه القتصادية وتدّفق
خيراِت بلدنا وشعوبنا على أسواقه ومصانعه. بان

هذا للناس في أوضح صوره في موقف فرنسا من
ثورة تونس، وموقف أمريكا وغيرها، فمن لم

ًا!. ومنها ومن يبِصر هذه الحقائق فلن يبصر شيئ
أهمها : اتضاح الرتباط الوثيق بين هذا النظام

العربي المرتد وبين اليهود (إسرائيل) وكيف أن
مصر حسني اللمبارك هي بمنزلة الحارس المين
ّبث اليهود اليقظ لليهود، فقد رأى الناُس مدى تش

بحسني ونظامه، ومدى خوفهم ورعبهم من
سقوطه، وعرف كثيٌر من الناس اليوم أنه لول

هذه النظمة الكافرة الخائنة (مصر والردن
وسوريا وباقي دويلت النظام العربي الخبيث) لما

بقيْت دويلة إسرائيل في الوجإود إل ريثما تتم



المعركة السريعة مع أمتنا وتنتهي بانتصار أمتنا،
والله أكبر، وإن ذلك لقريٌب آٍت إن شاء الله.

ومنها : ما يتعلق بالنظام السعودي المنافق، فإن
خائن الحرمين الشريفين ملك آل سعود وقف بكل

ما أوتي من قوة خائرة مع حسني اللمبارك
ِتِه - في نصرته، حتى واستماَت – على َوْشِك مو
خالف المريكان في موقفهم، ولعله لول مرٍة

يشاكسهم في شيء. رأى الناُس في جإزيرة
العرب وغيرها كيف وقف عبد الله آل سعود مع

ًا أن يمنع سقوطه، متجاهلً حسني وحاول مجتهد
مطالب الشعب المصري وإرادته وثورته العارمة،

غيَر ملتفٍت إلى فظاعة هذا النظام وظلمه
وفساده العظيم، ونحن نطرح على العقلء في

"السعودية" هنا أسئلة بسيطة فإن في ذلك لعبرة
لولي البصار : لماذا يناصر عبد الله آل سعود

حسني العلماني العميل لسرائيل الولّي
للمريكان حبيب اليهود؟ أل يعلم عبد الله آل

سعود بحال حسني وبحال نظامه المحارب للدين،
البلطجّي المنتفخ البطون من السحت؟ هل هذا

الموقف من عبد الله آل سعود نابٌع من الدين
و"العقيدة السمحة" ومن الحرصا على خيِر المة؟

ُد الله حسني لله ومن أجإل الله َنَصَر عب هل 
والدين؟ هل يلتفُت عبُد الله آل سعود إلى الدين

وإلى اليوم الخر؟!
أسئلة تنتظر إجإابات في نفس كل حّر يلوُم نفسه
ّتعظ قبل أن يطبع الله على ويراجإعها ويحاول أن ي



ُبوا للِهالقلوب:{ َتِجي ُنوا اْس َآَم ّلِذيَن  ّيَها ا َأ َيا 
َأّن اللَه َلُموا  ُكْم َواْع ِيي ُيْح ِلَما  ُكْم  َدَعا َذا  ِإ ِللّرُسوِل  َو

ُتْحَشُروَن ْيِه  َل ِإ ّنُه  َأ ِبِه َو ْل ْيَن الَمْرِء َوَق َب }َيُحوُل 
] وقبل الطوفان، وقبل فواِت الوان.24[النفال:

وأما الخوة المجاهدون في اليمن، فل أنسى أن
أذكرهم بأن نظام علي عبد الله صالح في أضعف

حالته، وأن الثورة عليه ماضية، وأنه منهاٌر، فل
أظنني بحاجإة إلى التذكير بأنها فرصة كبيرة :

سياسية وأمنية وثقافية، وكم في الحروب وفي
مراحل التحّول من فرصٍة لفعل الخيِر لمن وفقه

الله وسدده وآتاه تقواه.
وإلى موعٍد إن شاء الله للتواصِل مع أهلنا

وشعوبنا المتحررة، مع شعوٍب مسلمٍة متطلعٍة
بجّدية تامة إلى التمسك بالسلم دين الله تعالى

وُهداه الذي فيه الخيُر والمُن العزة والكرامة
َمْنوالطمأنينة والسعادة في الدنيا والخرة {

ّنُه َي ِي ُنْح َل َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َف ْن ُأ َأْو  َكٍر  َذ ِلًحا ِمْن  َعِمَل َصا
ُنوا َكا َأْحَسِن َما  ِب َأجْإَرُهْم  ّنُهْم  َي َنْجِز َل َبًة َو ّي َط ًة  َيا َح

ُلوَن َيِضّل]، {97} [النحل:َيْعَم َداَي َفَل  َبَع ُه ّت َفَمِن ا
َلُه َمِعيَشًة ِإّن  ْكِري َف َأْعَرَض َعْن ِذ َيْشَقى َوَمْن  َوَل 

َأْعَمى َياَمِة  ْلِق َيْوَم ا ُه  َنْحُشُر ًكا َو ْن ،123}[طه:َض
124.[

ادعوا لخوانكم المجاهدين

إخوانكم في

مركـز الفجـر للعـلم
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