
 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم

  
  منع النقاب يف فرنسا ميّهد ملنع املظاهر اإلسالمية كلّها

  
كّنا قد حذرنا املسلمني من قبل من مغّبة القبول بتنازالت، ومن خطر الركون إىل قوانني الدول الغربية اليت 

إنّ السكوت عن هذا  فقد قلنا أيام منع اخلمار،. هتدف إىل القضاء على اإلسالم كعقيدة ونظام وسلوك
القانون سيجلب معه قوانني أخرى، وإنّ الغرب يسلك معنا حنن املسلمني سياسة التدّرج يف حمو اهلوّية 

  . اإلسالمية
إال أنّ منع النقاب . وها هي فرنسا، تقود محلة شرسة على النقاب، وتسعى ملنعه كما منعت من قبله اخلمار

تلك املّرة؛ ذلك أنّ احلديث عن منع اخلمار كان يتعلّق باملظاهر  هذه املّرة أعظم خطرا من منع اخلمار
اإلسالمية يف املؤسسات احلكومية، وأّما احلديث اليوم عن منع النقاب فيتعلّق مبنع هذا املظهر اإلسالمي من 

وهذا يعين أن فرنسا، وبعد أن قضت على املظاهر اإلسالمية من . األماكن العامة أي من اجملتمع ككل
  . سساهتا احلكومية واطمأنت لرّد فعل املسلمني السليب، تعتزم هذه املّرة منع املظاهر اإلسالمية يف اجملتمعمؤ

  أّيها املسلمون يف بالد الغرب، 
إذا جنحت فرنسا يف منع اخلمار حبجة أّنه مظهر من مظاهر األصولية اليت ال يقبلها اجملتمع الفرنسي، فمعىن 

غريه من مظاهر؛ فستمنع اخلمار كلّية، وستمنع اللحى، مثّ األعياد واألضحية واملآذن ذلك أّنها ستمنع 
  . واملساجد وغري ذلك مما له عالقة باإلسالم

  . وإذا جنحت فرنسا يف سياستها هذه، فمعىن ذلك أنّ أوروبا كلّها ستسري على هنجها وتطّبق سياستها
  . السالم الغرب على املسلمني يف: وإذا حدث هذا، فقولوا

  أّيها املسلمون يف بالد الغرب، 
إنّ حكامكم وعلماء السالطني أجنب من أن يقفوا يف وجه فرنسا وقوانينها اجلائرة، لذلك ندعوكم أنتم 

فال تقبلوا هبذا الظلم، وحتركوا أفرادا ومجاعات لرفض هذه القوانني وللدفاع عن دينكم : لنصرة قضيتكم
  .  ملشروعةوفق شىت األساليب والوسائل ا

َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن {: قال تعاىل. واعلموا أنّ اهللا معكم ولن يتركم أعمالكم وأنه يدافع عن الذين آمنوا
  .  }َينُصُرُه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز
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