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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

راھنت جزیرة العرب على فناء اإلسالم وأھلھ یوم األحزاب، فعادوا مھزومین وفي غضون خمسة سنوات    
أصبحت الجزیرة تدین باإلسالم، أي جزیرة محمد صّل هللا علیھ وسلم.

وراھن العالم على فناء اإلسالم حین بعث كسرى وقیصر جیوشھم الجرارة، فلم یمر العام حتى صارت    
عروشھم تحت حوافر خیل المسلمین ویقرأ فیھا دین محمد صّل هللا علیھ وسلم.

    وراھن العالم على زوال اإلسالم حین صاح البابا "دمروا اإلسالم أبیدوا أھلھ"!! فباتت جیوشھم الجرارة 
جیف تأكل منھا الطیور!، إنھ اإلسالم العظیم، دین هللا الخالد.

ثم راھن العالم على فناء اإلسالم عندما ھاجم التتار بالد المسلمین، وأبادوا الناس وأحرقوا الكتب، لكنھم    
ُھزموا، وفي ظرف مائة عام أصبحوا حملة لرایة اإلسالم وتعالیم دین محمد. 

ثم راھنوا مرة أخرى على زوال اإلسالم وأتت الجیوش األوروبیة مقنعة بالحدید الجتثاث اإلسالم وأھلھ،    
فأمضت مدافع العثمانیین نھارھا تحصد رؤوسھم وأجسادھم.!!

لیُعبر عن كرھھ لإلسالم، وما درى ھذا  لیُعلن أن اإلسالم في مأزق،  وحدیثا جاء مكرون رئیس فرنسا    
المسكین أن اإلسالم ینتشر بفطریتھ وطبیعتھ البسیطة في بلده، بل في الغرب عامة.

   ال تقلق على ھذا الدین؛ فا� حافظ دینھ ومتم نوره ولو كره الكافرون، بل اقلق على موقفك وثباتك على 

ْلنَا الِذّْكَر َوإِنَّا لَھُ لََحافُِظوَن". ھذا الدین، فا� متكفل بحفظھ "إِنَّا نَْحُن نَزَّ

   ھناك غرفة لعزل الصوت في الوالیات المتحدة األمریكیة، قد یتحول الھدوء فیھا إلى شيء من الجنون، ھذه 

الغرفة موجودة في مختبرات أورفیلد األمیركیة وسجلت وفقاً لصحیفة "الدیلي میل" البریطانیة مكانًا لھا في 
كتاب جینیس لألرقام القیاسیة كأھدأ مكان في العالم.

   الغرفة قادرة على كتم أي صوت بنسبة ۹۹٫۹۹٪، وأكد المسؤول عن تصمیمھا أنھ ال یمكن ألي شخص 
أن یبقى فیھا ألكثر من ٤٥ دقیقة، وإال أصیب بنوع من الھلوسة والخوف، مضیفًا أن عزل الصوت بھذه 
النسبة العالیة یجعل جسمك المصدر الوحید للصوت، وستبدأ بسماع أجھزتك الداخلیة ونبضات قلبك بصوت 

مرتفع كما لم تسمعھا من قبل.
    ولمقاومة الشعور بالخوف والھلوسة علیك أن تكون جالًسا على كرسي، وإال ستفقد توازنك أیًضا. ومصادر 

أخرى تقول أن ھذة الغرفة موجودة داخل مبنى بمقر شركة مایكروسوفت.

جاء في الوابل الصیب لإلمام ابُن القیّم رحمھُ هللاُ تعالى قال:" ثالثةُ أبواب یدخل منھا الشیطاُن على العبِد:    
األول: الغفلة، والثاني: الشھوة، والثالث: الغضب".
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