
 الرحيم الرحمن الله بسم
 الموقع هذا

موجز تعريف عن الخإوان من العديد تساءل
وبالهداف الموقع، هذا في المنشورة بالمادة ُيعرفهم

وعقيدة بمنهج يعرفهم .. كما لجلها وضع التي والغايات
الموقع هذا وضع على حمله الذي الدافع وعن صاحبه،

فيه تكاثرت الذي الوقت في النترنت، شاشة على
الكثير على وصعب وأهدافها، أغراضها وتنوعت المواقع
بصيرة على .. ليكونوا منها والسمين الغث بين التمييز

صفحاته ويقلبوا الموقع، هذا يدخإلوا أن قبل أمرهم من
..؟!! 

ًا البداية في ترددت وقد هذه على أجيب أن في كثير
العمل تزكية طائلة تحت الوقوع خإشية التساؤلت

محقون الخإوان أن بعد فيما لي تبين .. ولكن والنفس
.. فأقول عليها الجابة من مناص ول تساؤلتهم، في

:  المستعان والله
في ـ ومنته تعالى الله بفضل ـ .. ملتزم الموقع هذا

ضوء على والسنة، الكتاب إلى بالتحاكم مادته جميع
نزاع، أو خإلف أي حصول عند المة، سلف فهم
ًا حساب على المذاهب أو للرجال التعصب عن بعيد
فهو الحديث صح .. فإذا الصحيح الشرعي النص

ول عنه أحيد ل وأمري، قولي ينتهي وإليه مذهبي،
ًا المخالف كان .. مهما أميل ًا، أو كبير مشهور

.  مردود عندي فقوله
ـ ومنته تعالى الله بفضل ـ .. ملتزم الموقع هذا

الولى الثلثة القرون من الصالح السلف بغرس
على سار وبمن والفضل، بالخيرية لها المشهود

موارد عند عنهم ألتفت .. ل وطريقتهم نهجهم
.. الخلف من المتأخإرين إلى  والستنباط الجتهاد
والعلم، الحكم، هم اعتقادنا في فالسلف
والثناء مدحهم في النص لورود والسلم والفقه،

ًا، عليهم درجًة منهم .. ولكّل المتأخإرين بخلف خإير
.  وقدرا
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ـ ومنته تعالى الله بفضل ـ .. ملتزم الموقع هذا
.. العبيد على تعالى الله ..حق التوحيد إلى بالدعوة

تحقيقه سبيل في ترخإص التي الغايات غاية فهو
. والمقاصد الغايات جميع

الله أوحاه كما ـ الشامل بمعناه التوحيد إلى الدعوة
ُله به أمر وكما ورسله، أنبيائه على تعالى  رسو
ّلغه دون من وفروعه، جوانبه لجميع ـ للخإرين وب

ٍءء إهمال أو تفريط اللوهية، منها: توحيد شي
أسمائه في تعالى الله وتوحيد الربوبية، وتوحيد
..     وصفاته

غاياتنا وأسمى وأعلى أولوياتنا، أولى فالتوحيد
الموقع لهذا القصوى الغاية .. وهو وأهدافنا
. الله شاء إن المبارك

ـ ومنته تعالى الله بفضل ـ .. ملتزم الموقع هذا
القديم وأنواعه، ضروبه بجميع الشرك وبيان بفضح

.. سواء والقصور القبور شرك والحديث، منه
ويجتنبوه فيحذروه منه تامة بينة على الناس ليكون

  ..
ـ ومنته تعالى الله بفضل ـ .. ملتزم الموقع هذا

كسبيل المجرمين؛ الطواغيت سبيل ببيان
والوطنية، والنسانية، والعلمانية، الديمقراطيـة،

والمذاهب السبل من .. وغيرها والقومية
العبيد عبودية تكرس التي الباطلة، المستحدثة

..!  للعبيد
تجمعاته بكل الباطل به قذفنا حق كلمة فهو

.. وقصورهم دارهم عقر في وعناصره وجيوشه
تعالى: قال كما زاهق، هو فإذا الله بإذن فيدمغه

زاهق هو فإذا فيدمغه الباطل على بالحق نقذف بل
  .

سبيل تعالى الله سبيل في الجهاد إلى دعوة هو ..
إسلمية حياة ولستئناف للتغير، الوحيد المة

رقادها من بالنهوض بحق راغبًة كانت إن راشدة،
والشعوب المم بين لها مكانة ول عز .. ل وسباتها

لها فكاك ل والمفروض المحتوم قدرها فهو به؛ إل
.  طريقه في والسير ولوجه من مناص ول منه،
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هذا وأخإلقا بضوابط المنضبط الشرعي الجهاد نريد
وخَإور جفاء ول غلو ل تفريط، ول إفراط .. ل الدين

الخطأ عن المنزه الجهاد نريد أننا يعني ل .. وهذا
المقدور فوقا لنه نقصده؛ ل فهذا والكبوات
أصول عن المنزه الجهاد نعني .. وإنما البشري

من بنفسه يربأ الذي .. الجهاد الخوارج من الغلة
بينما ورقابهم، المة أبناء في السيف يضع أن

..!! ويمرحون يسيحون واللحاد الكفر طواغيت
في ـ ومنته تعالى الله بفضل ـ .. ملتزم الموقع هذا

هذا بها جاء التي السمحة بالوسطية تقدم ما كل
ٍءط إلى جنوح غير من الدين، غلّو أو تفريط، أو إفرا

..!  إرجاء أو
إلى دعوة ومنته تعالى الله .. بفضل  الموقع هذا

مجال .. ل بقوة السلم أخإذ وإلى والعمل، الجد
له كله .. فهذا الترفيه أو الترف، أو للتسلية، فيه

.   الخإرى مواقعه
شاشة على الموقع هذا نشر على حملنا والذي

صنعتها التي العديدة الحديدية الحواجز النترنت
بين ليحيلوا المجرمين الثمين الطواغيت أيدي

.. وسماعه الحق معرفة وبين المقهورة شعوبهم
تصلهم أن والتوحيد اليمان كلمة عنهم وليمنعوا

الروح فيهم وتبعث تحييهم، أن خإشية نقيًة صافية
..!  جديد من والحياة

في ممنوعة كتبنا أن الخإوان من كثير شكا فقد
 بينهم حال .. قد تصلهم ل وأنها ديارهم،

.. الذين وكفرهم وظلمهم الطواغيت إرهاب وبينها
لو شعوبهم عن الهواء يمنعوا أن يتورعون ل

!!  استطاعوا
الخإوان وحاجة لرغبة استجابة الموقع هذا فجاء
عليهم .. ليسهل وأماكنهم مواقعهم اخإتلف على

أبحاث من عنا ويصدر نكتب ما كل على الوقوف
ورغم المعتدين، الطواغيت أنف .. رغم ومقالت

بالقتل اصطنعوها التي والرهاب القهر حواجز
..!!   والتعذيب والسجن

نافذة ـ ومنته تعالى الله بفضل ـ الموقع هذا
.. التواء ول فيه غموض ل البلج، الحق لمعرفة
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ُتغلق، أن قبل استغللها يحسنوا بأن إخإواننا ننصح
قبل من أيديهم بين من ُنتخطف أن وقبل

..! ينظرون وهم الظالمين الطواغيت

ًا والقبول، والعون، الثبات، تعالى الله من راجي
.  مجيب قريب سميع تعالى .. إنه الختام وحسن
آله وعلى المي، النبي محمد على الله وصلى
ّلم وصحبه .  وس

.  العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخإر

المنعم .                          عبد  هـ28/6/1421
   حليمة مصطفى

.                                       أبو  م27/9/2000
 بصير

www.abubaseer.com 
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