
لماذا ل تؤم 
الرجال امرأة

امرأة؟ الرجاَل تؤم ل لماذا
 أوغلو أمير ؛بقلم

الدينية وبالمؤسسة بالعلماء ثقتهم الناس يفقد عندما
المتبدلبة الغريببة العجيببة وفتاواها الحاكم مع وقوفها نتيجة

امرأة؟ الرجاَل لتؤم فلماذا الحاكم، مصلحة بحسب

دينببه سبيل في الدنيا طلق الذي المجاهد يصبح عندما
ممببا أكثر المسلم شعبه من أباد الذي الحاكم ويصبح مرتدا،

اليهبود شبرد ممبا أكبثر المسلم شعبه من وشرد اليهود أباد
فلمبباذا أولده، مببع بجنبباحين فيها يطير الجنة يدخل من أول

امرأة؟ الرجاَل لتؤم

العببالم، فببي منصبا المسلمين أئمة أعلى يبيح وعندما
امرأة؟ الرجاَل لتؤم فلماذا اسمه، بغير ويسميه الربا

شببهيدا، بطل والخببائن منتحببرا، الشببهيد يصبببح عندما
امرأة؟ الرجاَل لتؤم فلماذا

ُه المواُت المسلمين يحكم عندما مببن الموات وأشبا
وتشببجيعهم، ورضبباهم العلمبباء بموافقببة العجببزة كراسببي

امرأة؟ الرجاَل لتؤم فلماذا

أنببه العالم في إسلمية جماعة أكبر قائد يعلن وعندما
إنتخابببات جببرت إذا العاشرة للمرة الحالي رئيسه سينتخب

امرأة؟ الرجاَل لتؤم فلماذا متعددة، حرة

السببجون خببارج المببة علمبباء مببن يبقببى ل عنببدما
السببلم بلد فببي ويختفببي الخببرس، الشياطين إل والمقابر

فلمبباذا الجببائر، السببلطان وجببه فببي بببالحق يصببدع من كل
امرأة؟ الرجاَل لتؤم

البيعببة أخذ طريقة ليقرروا العرب حكام يجتمع عندما
الرجبباَل لتببؤم فلمبباذا سبباكتون، المببة وعلمبباء لشببارون،

امرأة؟

سببيعلمون الذين هم أنهم العصر فراعنة يعلن وعندما
الرجبباَل لتببؤم فلمبباذا والصإببلحا، والستقلل الحرية الناس
امرأة؟
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السلمي التظاهر عقوبة أن للحاكم العالم يفتي عندما
امرأة؟ الرجاَل لتؤم فلماذا والتعزير، الجلد هي

رمضان في ويفطرون شعبان في الناس يصوم عندما
فلمبباذا للحبباكم، إرضبباء التاسببع بببدل العاشببر يوم ويحجون

امرأة؟ الرجاَل لتؤم

أهلببه، غيببر إلببى المببر ويوسببد الثوابت، تضيع وعندما
ل مببن عمببل الفتببوى وتصبح الخائن، ويؤتمن المين ويخون

امرأة؟ الرجاَل لتؤم فلماذا له، عمل

يببوم بالنبباس تصببلي أن قببررت الببتي السيدة هذه إن
كببل مببن تببذكاريا ونصبا وساما فعل تستحق القادم، الجمعة

رسببول حببديث يببدها علببى تحقببق التي فهي السلم، أعداء
عببروة السببلم عرى وسلم: "لتنتقضن عليه الله صإلى الله

تليهببا، بببالتي النبباس تشبببث عببروة انتقضببت فكلمببا عروة،
أن المسلمين الصلة" وعلى وآخرهن الحكم، نقضا فأولهن
عببام آذار/مارس من عشر الثامن[ التاريخ هذا جيدا يتذكروا
مسيرتهم وفي دينهم مسيرة في فارقة علمة  فهو]2005
عببروة انتقبباض عملية فيه بدأت الذي اليوم إنه عام، بشكل
تصببلي المببرأة هببذه نببرى ولعلنببا السلم، عرى آخر الصلة
هذا ورد فقد أيضا، حائض وهي القادمة السابيع في بالناس

نفسه.  الحديث هذا روايات من أخرى رواية في

- كالعببادة بتضببعيفه قبباموا لببو حببتى-  الحديث هذا إن
فهببم وخطيرة، وعظيمة رهيبة مسؤولية المة علماء يحّمل

للحكببام الببداعمون وهم الحكم عروة نقض على الساكتون
يتحملببون الببذين هببم ولببذلك العببروة، هببذه نقضببوا الببذين

سببيفيدهم هببل واحدة، واحدة العرى بقية انتقاض مسؤولية
ممببا بعببده وما الحدث هذا باستنكار الن بعد أو الن قيامهم

 للشريعة؟ وتشويه الدين عن ُبعد من الناس يستحدثه

يقول: "أنا الذي حال وحالهم الناس سيصدقهم وكيف
بقائه وشروط والحاكم الحكم قضية في فقط عليكم أكذب
فصببدقوني الدينيببة المور بقية في أما ،عليه الخروج وحكم
؟!شهيد" أقول ما على والله ،عليكم أكذب لن أنني

الدينيببة والمؤسسة العالم بين الثقة هذه ستعود كيف
عببن المسببؤولين هببم أليسببوا والنبباس؟ الشببعوب وبيببن

نببراه ممبا لهببم خيببرا واعتزالهم سكوتهم يكن ألم تضييعها؟
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السببلم أحكببام علببى التفبباف مببن يببوم كببل فببي ونسببمعه
 حقائقه؟ لنصع وتشويه

ظببالم وحبباكم واحتلل اسببتعمار قضية القضية تعد لم
وأفكببار احتلببت عقول قضية هي بل ركابه، في سائر وعالم

قبببل عقولنببا احتلببوا لقببد وشبباعت، عمببت وثقافببة تبوطنت
وعلمونببا بترولنببا ينهبببوا أن قبببل أفكارنا ونهبوا بلدنا احتلل
الشببهادة نتعلببم أن قبببل وبمبادئهم وبحضارتهم بهم اليمان
فارغببة وصإببلتنا ناقصببة شببهادتنا فجبباءت والصببيام والصلة
وعطش.  جوع وصإيامنا

الخطببوة لهببذه المؤيببدة الصإببوات ارتفاع تستغربوا ل
الصإببوات هببذه تكببون أن تسببتغربوا ول اليببام، مقبلت في

مباحا أصإبح السلم في شيء فكل مسلمين، أناس أصإوات
علببى هببانت لنهببا الدينيببة المؤسسببة يببد مببن المببر وأفلت
وأسببكتت الحكببام، أمببام عليهببا الهببوان هببان أن بعد الناس

الناس.  عن أبعدت أو المخلصة الصادقة الصإوات

ونبببدوات حبببوارات القادمبببة اليبببام فبببي سنشبببهد
كلهببا لكنها والسماحا والمنع والحل الحرمة حول ومناقشات

الساسية المشكلة وعن الحقيقية القضية عن بعيدا ستدور
المنقببوص والفقببه المريضببة الفكببار أسببارى زلنببا ما فنحن

ولهدافه. ولمفاهيمه الدين لهذا المستمر والتشويه
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