
ّنَا َينَِقُموَُن ماذا ِم
 ..؟!!

 الرحيم الرحمن الله بسم
نبي ل من على والسلما والصلةا وحده، لله الحمد

وبعد. بعده،
يا الله عبد يا ـ اعلم  من شيء ل أنه ـ مسلم .. 

.. .. ويقلقهــم والنَفــاق الكفــر ملــل يغيــظ السإــلما
ـبراء اـلـوُلء .. كعقـيـدةا النَقـمـة عـلـى ويحملـهـم ـفـي واـل

الله!   سإبيل في الجهاد .. وعقيدةا السإلما
ـم .. كما المسلمين دين من ُيخُيفهم شيء ل تخُيفـه
..! الله سإبيل في .. والجهاد والبراء الوُلء عقيدةا

.. واـلـبراء اـلـوُلء عقـيـدةا ـعـن يتخُـلـى إسـإـلما فأيـمـا
ـه مرضي إسإلما .. فهوُ الله سإبيل في الجهاد وعقيدةا عنـَ

.. .. متـحـرر متحـضـر إسـإـلما .. وـهـوُ الكـفـر ملل قبل من
وسإهوُلة!  سإرور وبكل معه التعايش يمكن

ـدةا ـعـن .. تتخُلى جماعة أو طائفة وأيما ـوُلء عقـي اـل
ـبراء ـه سإــبيل فــي .. والجهــاد السإــلما فــي واـل .. الـل

َدتي ومنَهاجها خطابها من وتستثنَي .. والبراء الوُلء عقي
ـبـالقرب تحـظـى جماـعـة .. فـهـي الله سإبيل في والجهاد

.. ل .. والحرـيـات والمتـيـازات العطاـيـا وبـكـل والقـبـوُل،
مشكلة! أدنى معها توُجد

علـيـك ـحـرج . فل. تشاء ما السإلما شعائر من أظِهر
.. لـكـن والحريـة الحـق كاـمـل .. وـلـك ذـلـك من شيء في
اـلـوُلء عقـيـدةا الـمـة ـفـي تحيي أو تتكلم أن إياك ثم إياك

الله!  سإبيل في الجهاد .. وعقيدةا السإلما في والبراء
سـإـفنَهم عـلـى وأـنـت تـصـلي أن ـفـي الحق كامل لك
ُترـخـي .. وأن السـإـلمية العماـمـة تلـبـس .. وأن الحربـيـة

ـى .. وهم رمضان تصوُما .. وأن شئت لوُ لحيتك كاـمـل عـل
الطريـقـة عـلـى المـعـد الطـعـاما لك ُيحضروا أن السإتعداد
عن .. وتتخُلى الوُلء تعطيهم أن بشرط .. لكن السإلمية

..!!  الله سإبيل في الجهاد عقيدةا
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عـلـى وأـنـت تـصـلي .. أن والحرـيـة الـحـق كاـمـل ـلـك
.. عنـَـدما .. ل لهم تقوُل ل أن .. شريطة الحربية سإفنَهم

ـشـيوُخ لتقـتـل للـقـارات الـعـابرةا الصوُاريخ سإفنَهم تطلق
ـن على .. وتهدما المسلمين وأطفال ونساء منَـهـم المنَـي

منَازلهم!! 
الطريـقــة عـلــى الـمــذبوُح الطـعــاما ـلــك يـقــدموُن

..  حلل ذبح بعبارةا .. والمغلف السإلمية
ـذبحوُن .. عنـَـدما .. ل لـهـم تـقـوُل ل أن ـشـريطة أـخـاك ـي
]!! 1المسلم[

.. الـقـوُما بجنَـسـيات يتجنـَـس أن يرـيـد ـمـن ـكـل إـلـى
ًا عليه يشترطوُن ًا شرط ـمـا منَـهـم ذـلـك بـعـد .. وـلـه واحد

شــرط وهوُ .. أل إياه .. وأعطاهم عليه وافقهم إن يشاء
ـــ تحـفـظ أدـنـى بل ـــ ونـصـرتهم ـمـوُالتهم ـفـي ـيـدخل أن

بعــد .. وله السإلما في والبراء الوُلء عقيدةا عن ويتخُلى
الحقوُق!!  كامل ذلك

ـــح المتحـضـــر السـإـــلما ـــدل .. المتفـت .. .. المعـت
َدتي عن يتخُلى الذي به: السإلما .. يعنَوُن المريكي ـ عقـي

الله!!  سإبيل في .. والجهاد والبراء الوُلء

ًا .. أن والسإف العجب له .. ويشتد النَظر ُيلفت مما 1 من كثير
منَهم وبخُاصة ـ الغرب بلد في يعيشوُن الذين المسلمين

ًا الحلل بالذبح يهتموُن تراهم ـ العاجم ًا اهتمام ًا غريب وشديد
..!  الدين أصوُل جميع سإبيله في تهوُن أصل وكأنه

الشيء القصص تلك من سإمعنَا كما ـ أحدهم ترى أنك حتى      
الخُمر شرب ليقارع البار إلى يذهب أن يبالي ل ـ الكثير

بالطعاما المضيف يأتيه عنَدما .. ولكن والمنَكرات والفوُاحش
الطريقة على .. ومذبوُح ُمعد الطعاما هذا يسأله: هل ما أول

..؟!!  السإلمية
التي الكفر جيوُش في أنفسهم يجنَدوا أن من عنَدهم مانع ل      

على المعد الطعاما لهم يؤمنَوُا أن .. شرط السإلما تحارب
..!!  بالحلل .. والمذبوُح السإلمية الطريقة

يكوُن أن .. المهم مشكل .. ليس بالحراما المسلمين يذبحوُن      
حلل!  .. ذبح طعامهم

.. إل الدين وواجبات أركان .. وجميع الصلةا بشأن يتهاونوُن      
..!!  به يفرطوُا أو يتهاونوُا أن يمكن .. ل الحلل الذبح

التي الشركات من كثير .. حمل الحلل بالذبح تعلقهم ولشدةا     
الخُضار معلبات على يكتبوُا .. أن الغرب بلد في الطعاما تصنَع

.. حلل .. ذبح الشرعية الطريقة على .. مذبوُح والسإماك
فتأمل!! 
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.. واـلـبراء اـلـوُلء ـحـديث إل شيء كل منَك يسمعوُن
..!  يسمعوُه أن يمكن ل الله سإبيل في والجهاد

.. والرهــاب .. والتعصب بالتشدد ُترمى لكي يكفي
ـــ السـإـلما على النَاقمين مفردات آخر إلى ـ .. والتطرف

السـإـلما ـفـي والبراء الوُلء عقيدةا عن تتكلم أو ُتظهر أن
!!   الله سإبيل في الجهاد .. وعقيدةا

الــتي .. والتشوُيه والتحريف الكيد حملت تأملت لوُ
الكـفـر ملل قبل .. من كله تاريخُه عبر السإلما لها تعرض

ًا تجد .. لن والنَفاق الحملت لتلـك تعـرض الـدين من شيئ
السإلما في والبراء الوُلء عقيدةا له تعرضت كما البغيضة

..؟!!  الله سإبيل في الجهاد .. وعقيدةا
منَاـهـج ومراقـبـة تـعـديل ضرورةا عن يتكلموُن عنَدما

..  المسلمين لبنَاء ُتدرس التي الدراسإة
ـذلك يســتهدفوُن ًا ـب ـد َدتي تحدـي ـ ـوُلء عقـي ـبراء اـل .. واـل

ـاد ـه سـإـبيل ـفـي والجـه ـا .. وـكـل الـل ـه ـم ـاتين ـصـلة ـل بـه
براء!  ول ولء .. ول عقيدةا بل المة .. لتبقى العقيدتين
ـا الرـهـاب على المعلنَة النَقمة هذه .. زعـمـوُا! .. ـم

ـبراء اـلـوُلء عقـيـدةا على نقمة إل حقيقتها في هي .. واـل
..!  الله سإبيل في الجهاد وعقيدةا

لـسـان .. وعـلـى وقاـحـة بـكـل يصرحوُن تراهم لذلك
يوُـجـد .. ول علينـَـا تكوُنوُا أو معنَا تكوُنوُا أن .. إما كبيرهم

.. وأنت الرهابي .. فأنت معنَا تكن لم .. وإذا وسإط خيار
..!! الرهاب ضد نخُوُضها التي هذه حربنَا من المستهدف
ـاذا ـاذا ذـلـك ـكـل لـم ـا ينَقـمـوُن .. لـم ـا وـمـن منـَ دينَنـَ

َدتي وعقيدتنَا سإــبيل في .. والجهاد والبراء الوُلء .. عقي
.. ونعادي نشاء من نوُالي أن حقنَا من ليس .. وكأنه الله
..؟!!  السمحاء عقيدتنَا علينَا تمليه ما وفق نشاء من

ُيقــاتلوُا ُيجاهــدوا أن الجميــع حــق مــن لمــاذا .. و
ًا والعـســاكر الجـيــوُش ويجيـشــوُا لـهــوُائهم .. انتـصــار
ـا ـمـن .. وليس ومخُططاتهم وأطماعهم كمـسـلمين حقنـَ

ـاد ـال الجـه ـن والقـت ـل ـم ـة أـج ـا حماـي ـا حقوُقنـَ .. وثوُابتنـَ
دينَنـَـا أجلـهـا ـمـن ـجـاء اـلـتي العاـمـة .. والكليات وحرماتنَا
..؟!!   الحنَيف

سـإـبيل .. وـفـي الباـطـل وـفـي ـــ غيرـنـا قـتـال لـمـاذا
ًا ُيعد ـ الشيطان ًا حق ًا وتحضر مجرد نحن .. بينَما .. وواجب

المغتـصـبة والحرـمـات الحقوُق عن للذود بالجهاد التفكير
ًا نكراء جريمة ُيعد ُيحارب ُيطارد أن يجب .. وإرهاب ..؟!! و
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.. ؟!! ذلك كل لماذا
جهــاز المة في .. ويموُت المقاومة أقوُل: لتضعف

ذلك .. وقبل والعباد البلد غزو عليهم .. فيسهل المنَاعة
..!  والفكار والمبادئ العقوُل غزو

المعـتـدى الـحـق مع بأماٍن .. التعايش عليهم ليسهل
..!  اعتراضات أدنى أو منَغصات دون .. من عليه

عملـيـة ُيمارسـإـوُن .. وـهـم .. ل لـهـم ُيـقـال ل ـحـتى
..!!  والعباد البلد حق في  والفساد والتخُريب، الهدما

الـمـة فـي يـذبحوُن .. وهـم .. ل لهـم ُيـقـال ل حتى
ـمـن حـصـٍن آـخـر .. ويهدموُن وقيمها وأخلقها، عقيدتها،
حصوُنها!

عملـيـة ُيمارسـإـوُن .. وـهـم .. ل لـهـم ُيـقـال ل ـحـتى
بنـَـوُكهم ـفـي .. لتـصـب الـمـة لخُـيـرات والـسـلب النَـهـب

وجيوُبهم! 
.. السـإـلما ـفـي واـلـبراء اـلـوُلء عقـيـدةا تغيـيـب ولن

 سإاحة .. عن الله سإبيل في الجهاد وعقيدةا
العـيـش لـهـم .. يضمن الحياةا .. وواقع والعتقاد الشعوُر

غرائزـهــم ُيـشــبع فيـمــا إل لـهــم ـحــراك ل أـمــوُات ـمــع
أضل!  بل .. كالنعاما وشهوُاتهم

.. سـإـهلة جـهـاد ول ـقـوُةا .. ول ـبـراء ول ولء بل أـمـة
..!  عليها .. ويتجرأ بها يطمع والحقير .. والكبير المنَال

الـصـهاينَة لـصـوُص ـمـع الـسـلما عملـيـة فـكـرةا وـهـل
ـوُد ـدين اليـه ـن .. المعـت ـاد للبلد المحتلـي ـرةا والعـب .. وفـك

مـمـا اليـسـير بالُفـتـات .. والرـضـى بأـمـان معهم التعايش
ُتِصب ًا .. ـنـالت اغ بـعـد .. إل الـمـة عنـَـد القـبـوُل ـمـن ـشـيئ
َدتي تغييب .. الله سإبيل في .. والجهاد والبراء الوُلء عقي

..؟!  والعتقاد .. بل والوُجدان الشعوُر سإاحة من
ـاب خرق من ما .. تجد كله التاريخ تأمل ـيب أـص ُيـص و

اـلـوُلء عقـيـدةا ـعـن التخُـلـي جـهـة ـمـن وتـجـده .. إل المة
..!  الله سإبيل في .. والجهاد والبراء

   الله رسإوُل صدق   ":       
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ًا 2 والنَصارى، اليهوُد منَهم وبخُاصة كلها الكفر ملل أن علم
تظاهروا وإن طائفي دينَي أسإاس على والبراء الوُلء يعقدون
كل في بوُضوُح يظهر اليهوُدي الصليبي الحقد فإن ذلك، بخُلف
العالم، في المسلمين قضايا تجاه الصليبي الغرب يتخُذه موُقف

حقيقة يدرك أحداث من الساحة على ويجرى جرى ما يتأمل ومن
أفغانستان، وفي فلسطين، في اليوُما يجري .. وما ذلك

فيها يضطهد التي البلدان من .. وغيرها وكشمير والشيشان،
.. كل والسإتقصاء الحصاء أردنا لوُ أكثرها .. وما المسلموُن
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عنَد الحاقدةا الدينَية النَزعة مدى على يدل صادق شاهد ذلك
محاربتهم في خللها من ينَطلقوُن .. والتي والنَصارى اليهوُد

ُلوَُن  َولتعالىفيهم: قال كما .. وهم والمسلمين للسإلما َيَزا
ُكْم َن ُلوُ ِت ّتى ُيَقا ُكْم َح ّدو ُكْم َعْن َيُر ِنَ َطاُعوُا ِإِن ِدي َت تعالى: . وقالاسْإ

ّد ِثيٌر َو َتاِب َأْهِل ِمْن َك ِك ْل ُكْم َلوُْ ا َن ّدو ُكْم َبْعِد ِمْن َيُر ِن ًا ِإيَما ًا ُكّفار َحَسد
ْنَِد ِمْن ْنُفِسِهْم ِع ّيَن َما َبْعِد ِمْن َأ َب ْلَحّق َلُهُم َت َلْنتعالى: . وقالا  َو

ْنََك َتْرَضى ُد َع َيُهوُ ْل ّنََصاَرى َول ا ّتى ال ِبَع َح ّت َتُهْم َت ّل الحذر . فالحذر ِم
ل أو تعلم وأنت دينَك جهة من ُتؤتى .. أن مسلم .. يا الله عبد يا

تعلم!
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