
>>> مسلمون     يا مدارس أم مساجد
>>
الحق         ..  << لنشر المسلمون منها يتخرج التي المدارس هي كانت دائما المساجد
واعمال
>> من    ..       عليها والحفاظ المسلمة الجيال تخريج وأهمها الرض أرجاء في الخير
>> الجاليات..    ..       مجىء بداية في المساجد كانت وقد الله الى والدعاة الضياع
>> .    .. وأصبح       مطرد بشكل تنمو وبدأت جدًا قليلة السبعينات في اوروبا الى المسلمة
>> المسجد     .  ..  .. العربي المسجد التركي المسجد بإسمها يتسٌمى مسجدا جالية لكل
عام ….            << ملك أو مؤجر مسجد الن كبيرة مدينة كل في أصبح وقد الباكستاني
للمسلمين
>>.. عليها   ...         يجب الذي بالواجب قامت وُجدت التي المساجد هل سؤال يأتي وهنا
>> والكوادر..           البرامج عندهم بالمليين الن مساجد يشتروا أن يريدون الذين وهل ؟
>>..       .. على  ..    وعلمة المسلمين تفرق على يشهد كمًا تكون أم ؟ عليها ليقوموا
>> بأسرها     الم تعيشها التي !!!   الغثائية
>>         .. من     منهم مساجد بناء في تسعى أخرى مجموعات الخيرة الفترة في بدأت   ثم
يريد
>> بعينها              لجالية مسجد يؤسس أن يريد ممن ومنهم الملك الى اليجار من يتحرر أن
>>.. النصيحة    ..         من المة هذه على الله أوجبه ما نبلغهم جميعا الخوة هؤلء وإلى
>> وعامها   عالمها تعالي    على قوله َواَّتُقوُه {       وهي ِإَلْيِه ُمِنيِبيَن
>> ) اْلُمْشِرِكيَن      ِمْن َتُكوُنوا َوَل الَّصَلَة ِمْن)31َوَأِقيُموا
>> ِبَما        ِحْزٍب ُكُّل ِشَيًعا َوَكاُنوا ِديَنُهْم َفَّرُقوا اَّلِذيَن
>> َفِرُحوَن  } َمَع {       َلَدْيِهْم َتْدُعوا َفَل ِلَّلِه اْلَمَساِجَد َوَأَّن
>> َأَحًدا  {  الَّلِه
>> وقف       …        عندما السلم حاربه شيء أول وهي ديننا في جاهلية عصبية ل قومية فل
>> الوقت     ..   ..      هذا في أحوجنا وما منتنة فإنها دعوها معلنا وسلم عليه الله صلى
من
دون              << من أنفسهم تهمهم واحدة قضية على ولو المسلمون يتحد أن مضي وقت أي
غيرهم
>> الضياع        من أوروبا في المسلمين أبناء إنقاذ . وهي
وإعمارها           ..  << المساجد بناء على وسلم عليه الله صلى الله رسول حثنا وقد
>>..  .. وسقف         .. جدران ليست المقصودة المساجد ولكن الحاديث من كثير في وتنظيفها
سماحته ..       ..   ..<< الى وتدعو دينها تعرف رجال تخرج مساجد المقصود ولكن وعمدان
>> أهدافهم   ..    ..  ويعرفون المسلمين أجيال على وتحافظ الحسنة والموعظة ..بالحكمة
>> وهذا   ..     .. الدعوية والبرامج لسلمية الكوادر فيعدون تحقيقها على ويصبرون
>> تعالي           قوله في الله مدحه الذي الوحيد هو المساجد من النوع
>>  { اْسُمُه         ِفيَها َوُيْذَكَر ُتْرَفَع َأْن الَّلُه َأِذَن ُبُيوٍت ِفي
>> ) َواْلَصاِل     ِباْلُغُدِّو ِفيَها َلُه ُتْلِهيِهْم)  36ُيَسِّبُح َل ِرَجاٌل
>> َوِإيَتاِء         الَّصَلِة َوِإَقاِم الَّلِه ِذْكِر َعْن َبْيٌع َوَل ِتَجاَرٌة
>> َواَْلْبَصاُر       اْلُقُلوُب ِفيِه َتَتَقَّلُب َيْوًما َيَخاُفوَن {الَّزَكاِة
وُجدت          ..   << والتي الجمعة صلة في إل المسلمون يدخلها ل التي المساجد أما
>>        .. السابقة      الية بنص الفضل ذلك يشملها فل الممزق المة جسد في الخلف لتزيد
>>..   .. يكفي   ..    ..   كان همه السلم ويجعل دينه بأمر يهتم مسلم لكل ونقول
المسلمون
>>          .. أبناء    حجم تناسب مدارس عدة وبجواره مدينة كل في لهم جامعا واحدا مسجدا
يحدث        ..    << لم هذا ولكن ولغتهم ودينهم هويتهم على تحافظ حتي المسلمة الجالية
مع
>> يضع     .          أو إسلمية مدارس ببناء لنا يسمح ل الغرب لن الصحيح الوضع هو هذا أن
يذوب    ,         << أن يقتضي خصومنا لنا خططه الذي المخطط ولن ذلك سبيل في العراقيل
أبناء
>>    .. .. يتحقق       لم وإذا وغربًا ألمانا ويصبحوا الطويلة السنين هذه بعد المسلمين
ذلك
>> البناء       ..    هؤلء أبناء من القادم الجيل في يتحقق فسوف الن لهم
>>           … يخطط    أو مسجد لبناء المال جمع من لكل القصيد وبيت الهم النصيحة تأتي وهنا
لنشاء<<
>>         .. على   لتحافظ بأبنائنا خاصة إسلمية مدارس نوجد أن لبد الكريم أخي مسجد
به     …       << ونطالب إيجادها أجل من نكافح وأن عقولهم تغريب ومن ودينهم هويتهم

ونسعى..
وأن           ,  << الغرب مدارس في التعليم بمخاطر المسلمين بين الوعي ننشر وأن إليه
بناء



>>     , هي        مدارسنا تكون أن ويمكننا المساجد بناء من الراهن الوقت في أهم المدارس
>> بحكمة ..    لذلك نخطط عندما .مساجدنا
ومنها       ..        << أنفسنا عند من هو ما منها كثيرة عوائق أمامه الهدف هذا أن ونعرف
ما
>> من         ..      والتغير التبدل الله فسنة يدوم لن الحال هذا ولكن خصومنا عند من هو
>> الذين..             البناء لهؤلء مستقبلية ودراسة تخطيط من لنا فلبد أخرى جهة ومن جهة
هذه      ,        << ظل في سيكونون الذين لبنائهم أو أوروبا من الخروج في يفكرون ل
الحالة
>>     .. يعطيه  ل الشيء فاقد لن سوًء أشد
>> حيث    ..       ..  من مدارس هيئة على مساجدنا نبني أن فلبد المل هذا يتحقق وحتى
>> ..  .. والفصول ..    ..  اللعب وصالت والحمامات والتهوية الغرف وكثرة التصميم
وغير
>> وأن            .. ذلك المستقبل في تقسيمها يمكن كبيرة صالت عن عبارة المساجد تكون أو
>> حرج         ..   ول الحكومات قبل من المدارس في المطلوبة للمواصفات مطابقة تكون
>> وسلم             عليه اله صلى قال وقد الجمع الخمس الصلوات فيها نصلي أن    إطلقا
وُجعلت
>> لنا    ..          ويقولون مدارس لنا يبنون سوف أنهم ننتظر ول وطهورا مسجدا الرض لٌي
>> تشآءون     ما أبناءكم وعلموا … درسوا
>> من          ..     إل البناء بذوبان ينتهي أن أوشك الجيل هذا علي الصراع إن الكريم أخي
>> نضع  ..  ..          وأن الكارثة هذه لعلج نتحد أن الوان آن وقد خصومنا لصالح الله رحم
>> وجل        عز لله النية نجدد وأن جانبًا السلم    وأن  الخلفات بأخلق نتعامل
>> نيتنا ..       صدق يرى أن الله فعسى الجيل     الصيلة هذا من لقلوب   فيجعل فتحًا
>> قدير ,           شيء كل على أنه الرض في له يمُكن وأن .الكافرين
>>
>> محمد    أبو أخوكم كتبه
>>
>


