﷽
ومن أحسن من ﷲ حكما؟!
حارب اﻹسﻼم ...ث ّم اعتنقه ونصره!
الخبر:
ي "يورام
ﻲ والنّائب ال ّ
أثناء رحلة بحثه لتأليف كتاب ﻓﻲ "نقد اﻹسﻼم" :أعلن ال ّ
سابق الهولند ّ
سياس ّ
ﻓان كﻼﻓرن" والمعروف بمناهضة اﻹسﻼم والمسلمين ،اعتناقه اﻹسﻼم.
ويشار إلى ّ
ﻲ ﺧيرت ﻓيلدرز الذي يجهر بكراهيّته
ساعد اﻷيمن لل ّ
أن "ﻓان كﻼﻓرن" كان ال ّ
سياس ّ
ي لمدّة سبﻊ سنوات ،وهو ما جعل قرار
للمسلمين وقد ﺧاض حربا ض ّد اﻹسﻼم ﻓﻲ البرلمان الهولند ّ
اعتناقه لﻺسﻼم مﻔاجأة كبرى للكثيرين) .زووم تونيزيا  -اﻷربعاء 6 ،شباط/ﻓبراير(2019 ،
التّعليق:
كان يستع ّد لتأليف كتاب ﻓﻲ نقد اﻹسﻼم ونقضه وانتهى به اﻷمر بكتابة "اﻻرتداد :من المسيحيّة
إلى اﻹسﻼم وسط التّرهيب العلمانﻲ" واعتناق اﻹسﻼم.
عدو لﻺسﻼم
سابق ﻓنقلته من
ي ال ّ
رحلة بحث قام بها "ﻓان كﻼﻓرين" ال ّ
ّ
ﻲ والنّائب الهولند ّ
سياس ّ
مهاجم له كاره له إلى معتنق له مؤيّد له ،ﻓسبحان مقلّب القلوب يهدي إليه من يشاء.
دين عظيم أنزله ﷲ رحمة للعالمين ،ومن يُعمل العقل ويتدبّر ويبحث عن ال ّ
صحيح ﻓإنّه
طريق ال ّ
بإذن ﷲ بالغه.
تﻔوت ﻓرصة للنّيل من اﻹسﻼم وأحكامه.
إسﻼم هذا ال ّ
ﻲ صﻔعة ﻓﻲ وجه العلمانيّة التﻲ ﻻ ّ
سياس ّ
تسر أعداء اﻹسﻼم ،ﻓمن كان يحارب معهم ويشهر حتّى كلماته سﻼحا لنقد اﻹسﻼم قد و ّجه
مﻔاجأة لم ّ
سﻼح باتّجاه علمانيّتهم .الحمد على نعمة اﻹسﻼم التﻲ تنقل اﻹنسان من ال ّ
ظلمات إلى النّور.
ال ّ
ﻲ اﻹسﻼم ﻓوجد ّ
أن هذا الدّين اشت ّد وإن ترك امت ّد ،وتيقّن أنّه الح ّق ﻓصار يذود
حارب هذا ال ّ
سياس ّ
عنه ويكتب لينشره ويصرف النّاس عن النصرانيّة.
اﻷﺧوة اﻹنسانيّة"
موقف يقابله موقف مﺧز من شيخ اﻷزهر الذي وقّﻊ وبابا الﻔاتيكان وثيقة "
ّ
تحرم عليهم مواﻻة
صلوا من أحكام دينهم التﻲ ّ
ليقدّم الوﻻء للغرب وحضارته وعلمانيّته .علماء تن ّ
الكﻔّار ،مضلّلين اﻷ ّمة بعناوين ﻓاسدة ْأملتها الحضارة الغربيّة لتحتوي المسلمين وتجعلهم تبّعا
ون ا ْلكَا ِف ِر َ
ِين َيتﱠ ِخذُ َ
عذَابا ً أَ ِليما ً * الﱠذ َ
ش ِر ا ْل ُمنَا ِف ِق َ
ين أ َ ْو ِل َيا َء
ين ِبأ َ ﱠن لَ ُه ْم َ
يدﺧلون الجحر مستسلمينَ ﴿ .ب ِ ّ
ين أَيَ ْبتَغُ َ
ُون ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ون ِع ْن َد ُه ُم ا ْل ِع ﱠزةَ فَ ِإ ﱠن ا ْل ِع ﱠزةَ ِ ﱠ ِ َج ِميعا ً﴾.
ِم ْن د ِ
ﻓشتّان بين من يدّعﻲ اعتناقه لﻺسﻼم وهو يعمل على محاربته وبين من اعتنقه بعد أن كان
يحاربه وصار يعمل على نشره ونصره.
كتبته ﻹذاعة المكتب اﻹعﻼمي المركزي لحزب التّحرير
صامت
زينة ال ّ
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