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When will Saudi Arabian Sheikhs take off their Western pants? 

By  
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  Soviet Unionتحاد السوفياتيكان القائد ا*على ل)  Nikita Khrushchev خروتشوفتا نيكي  

  .في أواسط الخمسينيات، وكان معروفا بخشونته وعدم تحليّه بأيّة مرونة دبلوماسيّة

تحاد السوفياتي إلى حفل لتي تقيم ع)قات دبلوماسية مع ا>يُحكى أنه دعا يوما سفراء الدول ا  
وددا ا متأثناء الحفل تقّدم منه سفير بريطاني .قّدم لھم خ)له المشروبات الروحية وغير الروحيّة

نه يشرب العصير بد> من الفودكا، إانظر إلى ھذا الرجل  :صبعه إلى سفير الھندإومازحا ومشيرا ب
ھو أفضل منك *نه يلتزم بما يؤمن  :فرّد خروتشوف ب) أدنى تردد! يبدو أنه يتمسك بتعاليم ديانته

  !به

نية التي كادت تصل حّد أثار رّد خروتشوف يومھا زوبعة في سماء الع)قات الروسيّة البريطا 
  .القطيعة

*********  

ا*سبوع الماضي صدرت فتوى جديدة لشيخ سعودي، وقد استند في فتواه على التعاليم   
  !اZس)ميّة التي تصر على ضرورة عدم التشبّه بالغرب الكافر

  :نشرت الفتوى جريدة الوطن السعوديّة والكثير من المواقع اZس)ميّة واليكم ملخصا عنھا

  :ھايُحّرم على المسلمين لعب كرة القدم إ>ّ بتوافر عدد من الشروط، أھمُّ   

تلعبون بثيابكم أو ثياب النوم، بدون السراويل الملّونة المرقّمة حيث إن ھذه السراويل من  )١(
  .م)بس الكفّار والغرب فإياكم والتشبه بلباسھم

دد عند اليھود والنصارى وجميع دول الكفر قيقة، كما ھو الوقت المحد ٤٥> تجعلوا وقت لعبكم )٢(
  .عليكم مخالفة الكفار والفساق وعدم مشابھتھم بشيء .واZلحاد

> تلعبوا على مدار شوطين، بل شوطا واحدا أو ث)ثة أشواط حتّى تتم مخالفتكم للكفار  )٣(
  .والمشركين والفساق والعصاة

ن كالفاول والكورنر واkوت تُترك و> ولمشرككّل ألفاظ القانون الدولي الذي وضعه الكفار وا )٤(
إنّك قد تشبّھت بالكفار  :ومن قالھا يُؤّدب ويُزجر ويخرج من اللعب ويقال له بع)نية .تقال

  .والمشركين، وھذا حرام عليك
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ً إذا لعبتم الكرة ف) تضعوا أثناء لعبكم شخصا يتابعكم تسمونه حكَ  )٥( إذ بعد إلغاء القوانين  .ما
كون وجوده > داعي له، بل وجوده تشبه بالكفار وباليھود والنصارى ووجوده طاعة في الدولية ي

وكل من يعمل مخالفة > يتم إخراج بطاقة حمراء، بل يتم محاكمته في محكمة  .تنفيذ القانون الدولي
  .دينية

ه كما من أدخل الكرة منكم بين ا*خشاب أو الحديد ثم أخذ يجري لكي يتبعه أصحابه ويعانقو )٦(
يفعل ال)عب في أمريكا وفرنسا، فھذا يُبصق في وجھه ويُؤدب ويُزجر، إذ ما ع)قة الفرح 

  .عانقة والتقبيل بالرياضة البدنية التي تدعونھاوالمُ 

فإما أن تجعلوھم يشاركونكم في  .> يجتمع عليكم أثناء لعبكم مجموعة من الشباب لينظروا إليكم )٧(
للجھاد كما تزعمون، وإما أن تقولوا لھم اذھبوا للدعوة إلى هللا تعالى تقوية ا*بدان وا*ستعداد 

  .ودعونا نقوي أبداننا

  :وقد ختم الشيخ فتواه بقوله

اللھم  .ويرزقنا إتّباعه، وأن يرينا الباطل باط) ويرزقنا اجتنابه ونسأله جل شأنه أن يرينا الحق حقاً "
  ."آمين

**********  

، و*علنت على الفور احترامي لھذا الشيخ خروتشوفت أنا ا*خرى لو اكتملت تلك الفتوى لكن  
لكّن المشكلة أنّه أغفل ـ عمدا أم سھوا ـ الكثير من ا*مور التي > تقّل  .ولكّل شيخ يلتزم بتعاليمه

 [Annaqed] ..وقد استجاب هللا لدعواه وأرسل له وفاء سلطان .بالغرب عن كرة القدم وتشبھاً  أھمية

والباطل باط) بإلقائھا الضوء على بعض تلك ا*مور التي قد تھّم ھؤ>ء  لكي تريه الحق حقاً 
دون النظر في فتاويھم الناقصة، فيصدرون عوضا عنھا فتاوى أخرى تكون أكثر علّھم يُعي .الشيوخ

  !شمو>، وترفض ا*خذ بكّل ما أتى به ھذا الغرب الكافر

أكثر من مائة  .ةالسيارة، التي يركبھا شيوخ اZس)م والسعوديّة، كانت منذ بدايتھا فكرة غربيّ  )١(
  :تى وصلت لھم بالشكل الذي يستعملونهألف مخترع غربي ساھم في اختراعھا وتطويرھا ح

أول من وضع فكرة التحرك بواسطة آلة، ورسم أكثر من مائة لوحة Leonardo da Vinci  كان )٢(
  .لھليوكبترلقد اعتمد مھندسو الطيران على أحدى تلك اللوحات لتصميم طائرة ا !تجّسد فكرته

ليضع ث)ثة قوانين عن السكون والحركة، التي صارت فيما بعد  Isaac Newton جاء بعده )٣(
   .ا*ساس الذي اعتمد عليه العلماء >ختراع وسائط النقل

أول عربة يقودھا محرك يشتغل على  Nicolas-Joseph Cugnot اخترع الفرنسي م١٧٦٩عام  )٤(
  !البخار، وركبھا ثم قادھا ليصطدم بجدار حجري مسج) أول حادث سيارة في التاريخ

ستعمله شيخنا الفاضل لبث خطبه ونشر فتاواه، ھو بحد ذاته الذي ي Microphone الميكرفون، )٥(
   Charles Wheatstoneكان الفيزيائي البريطاني  "ميكرفون"فأول من أوجد مصطلح  .فكرة غربيّة
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ل ذلك المصطلح إلى حقيقة ويخترع وِّ ليحَ   Emile Berliner ، ثّم جاء بعدهم١٨٢٧وكان ذلك عام 
ولو> ذلك ا>ختراع، لظّل شيوخنا يبعقون ويزعقون من على منابر  .أول ميكرفون في التاريخ

  !صواتھمحتى تفّح وتبّح أ ..اللھم شتت ..اللھم اسحق ..اللھم دّمر ..اللھم اقتل :المساجد

أول  .كرسي المرحاض، الذي يجلس عليه شيخنا الموقّر لقضاء حاجته، من بنات فكر الغرب )٦(
، ولو> فضله لظل البدو ھائمين في الصحراء  Thomas Crapperمه ا*مريكيمّ من اخترعه وصَ 

  !يستروا خلفھا مؤاخراتھم كلّما ألّحت عليھم حاجاتھميبحثون عن كثبان رمليّة ل

محارم الورق، التي يستعملھا الشيخ في المرحاض، كانت أيضا من انجاز جھابذة الغرب،  )٧(
لظّل سماحته يبحث عن  لو> عبقريّة ھذا ا*مريكيو  Joseph Gayettyوصنعھا *ول مّرة ا*مريكي

  .!حجر أملس، كي يحمي مؤخرته من التشقق، كلّما قضى حاجته

عام  Barthélemy Thimonnierم ماكينة الخياطة بشكلھا الحالي كان الفرنسيمّ أول من صَ  )٨(
ضطر أن يخيط ثوبه أو > ةئزرَ ماحة الشيخ يلف نفسه بمِ لو> تلك الماكينة لظل سو . م١٨٣٠

  !هءبالمسلة التي يخيط بھا حذا

الصحراء ولو>ھا >ستحالت حياته المعاصرة،  ث)جة الشيخ، التي تحفظ له طعامه من حرِّ  )٩(
م براد في تاريخ البشريّة عام مّ ول من صَ أ  Jacob Perkinsوكان .نعت في الغرب الكافرصُ 

  .م١٨٣٤

د كفكرة في ذھن العالم لِ الراديو الذي يعتمد عليه Zيصال فتاويه وتعاليمه إلى أتباعه، وُ  )١٠(
  .م١٨٩٥عام   Guglielmo MarconiاZيطالي 

باح الكھربائي، الذي يستنير به الشيخ من عتمة الليل، كان من تصميم واختراع العالم المص )١١(
  .م١٨٩٢عام  Thomas Edisonا*مريكي 

اعة في اليوم، بصورة سماحته وھو س٢٤التلفزيون، ذلك الجھاز الذي يتحفنا، وعلى مدى )١٢(
مشط لحيته بأصابعه ويكرر على مسامعنا فتاوى مللنا من تكرارھا، كان أول من أوجده، كفكرة ي

  . Philo Farnsworthعلى الورق، العالم ا*مريكي 

ه، إنما من من إنجاز مميتر، لم تكن من إنجاز الشيخ ابن تروسوفت، أعظم برامج الكمبيوكيم )١٣(
>ستخدام ھذه البرامج كوسيلة يصل  لم يكن الشيخ سباقاً م أ١٩٧٠عام   Bill Gatesالعالم ا*مريكي 

  من خ)لھا وبالسرعة القصوى إلى القسم ا*كبر من أتباعه؟

 !أوقات اkذان والص)ة، ھل تساءل يوما من ابتكرھا له؟ م بھا الشيخنظِ الساعة التي يُ  )١٤(

ولم يكن  .قبل المي)د ٢٥٠كان ذلك عام  .اZغريق ھم أول من عرف شك) من أشكال التوقيت
   !اZغريق يومھا أقّل كفرا عن أحفادھم اليوم

ا ھَ مَ مّ ر بناء على توقيتھا، أول من صَ ساعة اليد، التي يزيّن بھا سماحة الشيخ معصمه ويكبِّ   
  .م١٥١٠ عام  Peter Henleinالعالم البريطاني 
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بره من الناحية الدينيّة الذي يحمله سماحة المفتي بين أصابعه و> يعت Pencil قلم الرصاص )١٥(
  .م١٥٦٤مفسدا للوضوء، تّم تصميمه *ول مّرة من قبل الكفرة في بريطانيا وكان ذلك عام 

الورق، الذي يكتب عليه شيخنا فتاويه وتعاليمه وينسخ كتابه المقدٍّس، أول من اخترعه  )١٦(
  .بل المي)دق ١٠٥ وكان ذلك عام  Cai Lun الصيني

عام " John Loud  الكافر ابن الكافر "أول من صمم قلم الحبر بشكله الحالي كان ا*مريكي )١٧(
  م١٨٨٨

صمم له فرشاة ا*سنان بشكلھا  من :أسنانه ولنتساءل نفترض جد> أّن سماحة الشيخ يفرشل )١٨( 
ً صيِّ كان الصينيون أول من فّكر بتنظيف ا*سنان وابتكروا عِ  الحالي؟ صغيرة ليحّكوا بھا أسنانھم  ا

كان ف  William Addisأّما اZنكليزي .في محاولة لتنظيفھا، وكان ذلك سنة ث)ثة آ>ف قبل المي)د
  .أول من صمم فرشاة ا*سنان بشكلھا الحالي

***********  

إذا تركنا القضايا اليوميّة التي تحيط بنا من كّل حدب وصوب، والتي > نستطيع أن ننجز أيّا   
ا على العالم كلّه، إذا تركنا تلك القضاي "الكافر"منھا اليوم بدون استعمال ما تكّرم به العقل الغربي

  !ودخلنا ميدان القضايا الصحيّة والطبيّة لوجدنا القائمة تبدأ و> تنتھي

***********  

وك) الوسيلتين  "التعقيم واللقاحات ":أھم وسيلتين في تاريخ الطّب لحماية الصحة العامة ھما  
  !حشةين حيث، وعلى ذّمة سماحة الشيخ، > يوجد سوى الكفر والض)ل والفاولدتا في أذھان الغربيِّ 

)١٩( Louis Pasteur  ن توصل إلى التعقيم وطالب باعتماده كوسيلة لقتل أول م فرنسىّ الالطبيب
ا*غذية المعلبة  "قّدسةالديار المُ "ولو> تلك الوسيلة لما وصلت إلى . الجراثيم وحفظ ا*طعمة منھا

  !فتكت بالناس ھناك المجاعات وأمراض التسمم الغذائيوالمغلفة ول

اللقاحات، التي جنّبت العالم آ>م وعواقب الكثير من ا*مراض وا*وبئة، كانت من أھم  )٢٠(
 Edwardأولھا كان لقاح الجدري، وقد اكتشفه الطبيب البريطاني  .ا>كتشافات في تاريخ الطبّ 

Jenner  م١٧٠٠عام.  

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّھا قبرت مرض  "الكافر"وبفضل الغرب م ١٩٨٠عام   
 The World and its people are free from smallpox“  :الجدري وإلى ا*بد في عبارتھا الشھيرة

epidemic”. من وباء الجدري )بدو وسماحة الشيوخوطبعا لم يستثنوا ال( لقد تحرر العالم وأبناؤه.  

)٢١( Jonas Salk  اكتشف، و*ول مّرة في تاريخ البشرية، لقاحا يحمي من شلل ا*طفال
   .م١٩٥٥عام
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ن الطبيب ھل يعلم سماحة الشيخ بأنّه يحمل في دمائه جرعة من ھذا اللقاح؟ وھل فّكر يوما بأ  
لوا إلى دمائه صِ أن يَ  "القردة والخنازير"يھودي ا*صل؟ وھل تساءل كيف سمح لھؤ>ء  ]سالك[

  !!!ثوھا باكتشافاتھم؟فيلوِّ 

و يھرولون في الربع ، ولو> ھذا اللقاح لظل البدم١٨٩٦ف في أمريكا عام شِ لقاح الجذام اكتُ  )٢٢(
  !!سدين يفّرون من الجذام فرارھم من ا*الخالي مذعور

زالت حتى  المضادات الحيويّة التي تستعمل لع)ج ا*مراض اZنتانية، تلك ا*مراض التي ما) ٢٣(
   .تاريخ اللحظة تشكل السبب ا*ول للوفاة عند ا*طفال في الدول اZس)مية، تّم اكتشافھا في الغرب

أول من اكتشف البنسلين كأول مضاد حيوي يعرف  Alexander Fleming كان الطبيب البريطاني
الشيخ من جّراء أيّة وعكة صحيّة بسيطة قد  اتَ لو> ھذا ا>كتشاف المھم لمَ . في تاريخ البشرية

  !في لحيته وتحت أظافر يديه ھا الجراثيم التي تعشعشُ بُ تسبِّ 

ھا ا*طباء في السعوديّة وكّل البلدان اZس)مية لتشخيص ورم ا*شعة السينيّة، التي يعتمد علي )٢٤(
خترعھا ا*لماني امن سرطاني استقر في صدر الشيخ، أيضا من اكتشاف الغرب الكافر وكان أول 

Wilhelm Conrad Röntgen  م١٨٩٦عام.   

ولين العقار الذي يستعمل لع)ج مرض السكري، ذلك المرض الذي ـ وحسب توقعاتي ـ ا>نس )٢٥(
بات عدد كبير من أھل السعوديّة يعانون منه بعد أن تخلوا عن حميرھم وبغالھم التي سخرھا هللا لھم 

  .م١٩٢٢عام Frederick Bantingوامتطوا سيارات الغرب، كان أول من اكتشفه الطبيب الكندي 
  !ولست أدري إن كان سماحة الشيخ يعرف بأنھم يستخرجون اZنسولين أحيانا من بنكرياس الخنزير

قد يكون من الكفر بمكان أن نتّھم الشيخ بقصر النظرـ > سمح هللا ـ لكن وإذا افترضنا أنّه  )٢٦(
 :، سنجد أنفسنا أمام سؤال!"وليس في بصيرته"ة لقصر في بصره اضطر >ستعمال نظارات طبيّ 

ين ھم أول من حاول تكبير ا*شياء كي تبدو أكثر وضوحا للعيون ھل يعرف سماحته بأن الصينيِّ 
وھل يعرف بأّن الصينيّين أشد كفرا من أھل الكتاب !! ؟ م١٢٧٥التي أرھقھا الزمن وكان ذلك عام 

  !م وثنيّون وليس لديھم كتابوالتشبه بھم أكبر إثما، فھ

مھا، بل من المؤكد مّ ذن الطبيّة، فليس من المعروف من ھو أول من صَ اعة ا*أّما بالنسبة لسمّ  )٢٧(
  .ميلير رييس  Miller Reeseا*رجح أنّه ا*مريكي  .سلماعوديّا وليس مُ بأنه ليس سُ 

ة سماحة ممجُ عندما يتمكن ا*طباء في السعوديّة من تشخيص ورم سرطاني استقّر داخل جُ   
  !الشيخ يھرعون به، وعلى متن طائرة ملكيّة بسرعة الصاروخ، إلى الغرب الكافر

رام مته ويستأصلوا أومجُ ين الكفرة كي يفتحوا له جُ لماذا يثق بالغربيِّ  :ھل تساءل سماحته يوما  
  !!بثا؟خُ  دماغه الخبيثة، و> يثق بھم ويسمح لھم كي يغسلوا سموم ھذا الدماغ ا*شدّ 

   !الورم الدماغي الخبيث قد يقتله، لكن سموم ھذا الدماغ تساھم في قتل بليون مسلم  

***********  
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العلماء ا>ستراليون توصلوا مؤخرا إلى اختراع غريب من نوعه، قد يحتاج إليه سماحة   
، بينما ب)يين %١٠يستعمل من خ)يا دماغه سوى أقّل من  ثبت علميّا، أن ا>نسان >المُ  نَ مِ   !خالشي

م ل !ما الحكمة منھا؟: استھجن علماء استراليا تلك الحقيقة وتساءلوا .الخ)يا تظّل في حالة خمود
 .Dr مل العالِ صّ تو. يقفوا عند حدود السؤال بل راحوا يبحثون عن طرق ما لتنشيط الخ)يا الخامدة

Allen Snyder عقل الناقصة"ه زميلتو"Dr. Elaine Mulcahy  ر أمواجلى اختراع آلة تنشُ إ ً  ا
وا آلتھم السحريّة على برّ جَ . بتنشيط تلك الخ)يا سلط على الدماغا تُ عندمَ كھراطيسيّة، وتقوم، 

إننا  :م لتلك اkلةصمِّ يقول العالم المُ  . دقيقة ١٥إنسان وأعطت نتائج بارعة خ)ل أقّل من  ١٧
  .سنتمكن من خ)ل ھذا ا>ختراع إلى إط)ق عبقريّة اZنسان إلى رحاب أوسع

ه عبقريته لو طبقنا تلك ا*مواج على دماغ الشيخ ھل ستقودُ ! باعج: السؤال الذي يطرح نفسه  
ً ن أكثر قدرة على أن يرى الحّق حقوھل سيكو!! إلى فتاوى أكثر ذكاء؟ وھل !! والباطل باط)؟ ا

سيسعى عندھا إلى تعميم فتواه عن كرة القدم لتشمل كّل ما يمت بصلة للغرب الكافر كي > يتشبّه 
  !! به؟

 ـ رأسه من قبرهِ  أو ديناً  إلھاً  ـ الذي لم يعرف يوماً  Nikita Khrushchev ، سيمدُّ عندما يفعل ذلك  

ً  Tony Blair و George W. Bush يا متحدِّ   سلمين أكثرَ ھؤ>ء المُ  ألم أقل لكم بأنني أحترمُ  :صائحا

  !ؤمنون به؟نكم *نھم يلتزمون بما يُ مِ 

***********  

ار الغرب فيعيد النظر في كفّ  نْ ه بأّي مِ م فتواه كي > يتشبّ مِّ عقد يقرر سماحة الشيخ أن يُ   
  !من يدري؟ !اربه ھؤ>ء الكفما تفّضل عليه  كلِّ استعمال 

التوت في السعوديّة  أنھم يزرعون أشجارَ  نْ مِ  ه، بأن يتأكدَ ه، وقبل أن يتخذ قرارَ لكنني أنصحُ   
 رَ فا�، سبحانه، قد أمَ  !ھاون إلى أوراقِ يحتاجُ م ـ وليس لدّي أدنى شّك ـ سَ فھُ  وفي كّل بلد إس)مي

  .رامٌ حَ  ورةِ العَ  وكشفُ  ةِ بالحشمَ 

  http://www.amcoptic.com: رُ دَ صْ المَ 
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