
وخواطر قطوف
الخواطر الخامسة: أرقام الصفحة

.50  إلى41 من
  الرحيم الرحمن الله بسم
..!  أمريكية - قرصنة41

أمريكننا مفنناده: أن بخننبر النأبنناء وكننالتا طالعتنننا
إلننى سننعت إن للبننترول المصنندرة الوبننك دول ستعاقب
ضنننمن .. ومنننن أسنننعارها .. ورفنننع إنأتاجهنننا تخفينننض

أوبنننك دول أمنننوال " مصنننادرة المقترحنننة العقوبننناتا
"!!  أمريكا في الموجودة

العقوبنناتا هننذه علننى القطننري النفننط وزير فعقب
ومفنناهيم خرافنناتا، بقننوله: بأنأهننا المريكية والتهديداتا

..!  خاطئة
الوزير ُيلزم كان الحقيقية بأسمائها الشأياء ووصف

..! أمريكية قرصنة يقول: هذه بأن القطري
..!  الخرين أموال على دولي أمريكي سطو هذا
..!  عندها المودعة للمانأاتا أمريكي غدر هذا

لسنننرقة ووقنننح منظنننم أمريكننني اسنننتحلل هنننذا
..!  الخرين أموال واغتصاب
.. .. فجبننن أعصننابه خننانأته قنند يبدو عما الوزير لكن

..!!   خرافاتا فقال: هذه
* * *

.. وإرهاب المستضعفين إرهاب - بين42
!  المستكبرين

بها ُيكال التي والمصطلحاتا المفاهيم من
الرهاب!  ومفهوم .. مصطلح بمكيالين

رفننع إلننى الرض فنني المستضننعفون يسعى عندما
بننذلك .. هننم أنأفسننهم عننن والقتننل والقهننر، الظلننم

خطرون!  إرهابيون
وحرمنناتهم، أنأفسننهم، عننن للنندفاع يسننعون عننندما

..!  ومعتدون إرهابيون بذلك .. فهم ومقدساتهم
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منننن المحتنننل المسنننتعمر لطنننرد يسنننعون عنننندما
القضناء ينبغني إرهنابيون بذلك .. هم وبلدانأهم أوطانأهم

..!  قوة وبكل عليهم
بالسلحا المدجج ن المحتل عدوه أحدهم يرمي عندما

مننن كإرهابي ُيصنف بذلك فهو بسكين يضربه أو بحجر، ن
..!!   الولى الدرجة
المعتنندين الظننالمين إنأصنناف إليننه وصننل ما آخر بل
الثآميننن الطغنناة وجننه فنني بننالحق يصنندع لمننن عنندهم

الرهننابيين مننن .. أنأه جهادهم على يحض .. أو المعتدين
..!!   ُيحاربوا أن ينبغي الذين

الستكبار قوى حصار قتلهم ن جياع أطفال إغاثآة بل
..!  للرهاب ودعم إرهاب، .. هو قليلة بدريهماتا ن

الظننالمين للمسننتكبرين الحقيقنني الرهنناب بينمننا
.. وعنندل  مشننروع وحننق وسننلم، أمننن .. فهو المعتدين

!!  عليه خلف ل ودولي وقومي وطني وواجب
الرهاب!  من .. ليس بكامله لشعب قتلهم
مننن .. ليننس أصننحابها علننى الننبيوتا آلف تنندمير

الرهاب! 
غينناهب فنني الشننباب مننن اللف لعشننراتا زجهننم

..!  الرهاب من ليس السجون
صننواريخهم براجمنناتا والنسنناء للطفننال قتلهننم
..!  الرهاب من ليس وطائراتهم

والنندواء الغننذاء .. ومنننع بكننامله لشننعب محاصرتهم
الرهاب!!  من ليس وشأيوخهم، ونأسائهم، أطفالهم عن

من المليين بمئاتا ن الرض في الستكبار دول دعم
شأنننعوبهم يحكمنننون النننذين للطنننواغيت نننن الننندولراتا

ول الرهنناب، مننن .. ليس والنار الحديد وبقوة بالرهاب،
..!   للرهاب دعم أنأه على ُيصنف

تقتننل الننتي النوويننة الذريننة للقنابننل صننناعتهم
ًا .. وتدمر والنساء الطفال تصيب أن .. قبل بكاملها مدنأ
!!  الرهاب من .. ليس القتال ميادين في الجندي

الفتاكة السلحة صناعة على المسعور التسابق هذا
..!  الرهاب من .. ليس

ًا ليس كله هذا طفننل .. بينما مشروع حق وهو إرهاب
ًا يرمي ً يهودي غيننر وجهنناده إرهننابي، .. فهننو بحجر محتل

..!!  مشروع
* * *
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..؟! الله عبد يا الله من تستحي - أل43
.. تجيبننه أن إل عليننك يعننّز عزيننز، صننديق هاتفننك لو
نأحننوه الشديد الحرج يصيبك تفعل لم .. وإن نأداءه وتلبي
عليننك .. وفضننله مثلننك مخلننوق وهننو معننه حالننك .. هننذا

أقل!  وربما عليه، كفضلك
لننه مننن الجبننار، العزيننز والكرام الجلِل بذي فكيف

عليننه، لننك فضننل .. ل العليا والصفاتا الحسنى، السماء
عنننك الغني وهو إليه الفقير أنأت ُيحصى، ل عليك وفضله

ننن النندنأيا السننماء إلننى ينننزل ليلننة كننل .. في غيرك وعن
وأنأننت ننن يناديننك ننن وعظمتننه وكبريننائه بجللننه يليق نأزولً

حاجننة .. ألننك أتيتننك أنأننذا هننا ننن: عبنندي فراشأننك ملتحننف
لننك أسننتجب .. ادعني لك أغفر .. استغفرنأي لك أقضيها

! ذلك على القادر .. وأنأا أعطيك .. سلني
ينفلننق أن إلى المباركاتا الكلماتا بتلك يناديك يظل

ًا النننوم .. عميننق أنأننت .. وأنأننت الفجننر إلننى .. مشنندود
!!  أحد ينادك لم .. وكأنأه ولحافك فراشأك
يناديننك .. الخننالق اللننه عبنند يننا اللننه مننن تستحي أل

؟!!  تجيبه ل وأنأت

* * *
ْلُم44 والصفاتا.   السماِء - ِع

.. والصننفاتا السننماء .. علننم وأشأرفها العلوم أجّل
وصننفاته وخصائصننه تعالى الله بأسماء يتعلق الذي العلم

 !..
  ربه على العبد ُيعّرف الذي العلم   
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