
 

0 
 

  



 

1 
 

 [يف!نفسك اي ابر ارحم ]

 

ما يزال العلج األمريكي املذبوح "ستيفن" يشغل العامل، طبًعا وكيف 
أمريكي دمه مقدَّس! هل هو مسلم ليكون دمه رخيًصا وقتله ال؟ إنه 

مباًحا واحلدث برّمته طبيعيًّا عادايًّ بدهيًّا؟! حاشا وكال! إًذا وحيث 
 إنه ليس كذلك؛ فيجب أن يشغل العامل!

 -ريف ابراك اب –و بعد أن قامت أمه بلطمية عاطفية؛ إذا بصديقه 
 اسإسال  ا، مناظرة يفاآلن يتحفنا بطلب مناظرة من اخلليفة شخصيًّ 

من شخص غري مسلم! َوَدْرٌس يف الرمحة واسإحسان من أمريكي! 
 الكثري من الطرائف حيصل ها هنا...
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ال أبس؛ لنَر ماذا عندك اي ابريف؛ اسإسال  دين الرمحة، هذا صحيح 
 متاًما، إنه أمر ال ميكن الشك به.

شجرة لينا حىت قطع الإن ديننا احلنيف أمران بعمارة األرض وحّر  ع
املثمرة، على حني أن تنظيم أمريكا وعامة تنظيمات الكفر؛ ملؤوا 
األرض فساًدا وخرااًب ودماء وتلوًًث وأمراًضا، قتلوا البشر وأحرقوا 
الغاابت ودمروا الطبيعة، وأهلكوا احلرث والنسل، ومل جيدوا أحًدا 

 يذّكرهم أبن هذا ينايف الرمحة وحىت احلضارة!

أوجب علينا أن ندعو كل الناس إىل اسإسال ، وكان أجدادي ديننا 
الفاحتون يعرضون على احلكا  الظاملني أن خيتاروا واحدة من ثالث: 
اسإسال ، فإن أبوا إال البقاء على الكفر األمحق: فاجلزية مع اخلضوع 
ألحكا  اسإسال  اليت ختّص غري املسلمني، فإن أبوا: فاحلرب؛ ألن 

قط ال غري، والناس ليسوا عبيًدا للحكا  الظاملني، احلكم لإلسال  ف
 وابسإسال  وحده: ينال كل إنسان الكرامة والعدالة والسال .

وا البالد، احتل –مبا فيها تنظيم أمريكا  –بينما تنظيمات الكفر 
وسرقوا خرياهتا، ونّكلوا أبهلها، وتعّدوا على احلرمات، ومل يغادروا 

ليها حكاًما اتبعني هلم أسوأ منهم، تلك البالد إال وقد وضعوا ع
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ورغم مرور وقت طويل، إال أنه ال ميكن لصاحب الضمري احلي أن 
ينسى مآسي اهلنود احلمر، أو مذابح يوغسالفيا والبوسنة واهلرسك، 

 أو آال  تركستان وفطاين وبالد العرب وغريها وغريها.

ن لكل أبديننا الرحيم الذي جاء من خالق اجلميع إىل اجلميع؛ قّرر 
تَ َهن وتمسَلب، ولكن تنظيم أمريكا وغريه  إنسان حقوًقا ال ينبغي أن متم

عة ؛ ظنوا أبن قارة إفريقيا مزر -وكمثال واحد  –من تنظيمات الكفر 
هلم؛ فنهبوا خرياهتا، وامتصوا ثرواهتا؛ ليكون قصر حضارهتم الزائفة 

اء الشعوب، م)املسروقة من علومنا الفكرية بشىت اجملاالت( ممَعّبًدا بد
وابجلماجم واألشالء، مث ما اكتفوا بذلك حىت جعلوا األفارقة عبيًدا 
يعملون يف ذلك القصر الدموي، وحظي أولئك األفارقة ابمتهان مل 
خيطر ببال أحط خملوقات هللا شأاًن أن يناله يوًما! وما تزال إفريقيا 

ة، ولكن يحىت هذا اليو  تعاين الويالت واجملاعات رغم أهنا قارّة غن
ما احليلة مع "صليب يقتل، وصليب ينّصر"؟ ذلك الصليب الذي 
يقتل ويدّمر ويستعبد، مث خيلع لباس العسكري السفاح، وخيفي ما 
سرقه ِمن املعادن والكنوز، ويتجاهل احلروب اليت أشعلها، وميسح 
الدماء عن خمالبه وأنيابه، مث يلبس مسوح الرهبان، ويلّوح للجياع 

عامهم حبفنة طعا  يبتّزهم هبا مقابل أن يكفروا الذين سرق ط
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ويتنّصروا! وحياول اغتيال كل داعية مسلم ينشر اهلدى واخلري 
 ويساعد الناس بصدق دون ابتزاز!

ملاذا تظنون أننا ال نعرف هذه املآسي اليت ال تكفي جمّلدات 
الستعراضها؟! أال لعنة هللا على الصليب وأهله، وعلى الكفر وحزبه! 

 ا تدعو إىل الرمحة اي ابريف؟! اي رجل! ارحم نفسك!أحقًّ 

  

إًذا فقد أردتم أن أعطيك حملات عن رمحة ديننا اي ابريف، لكنين مل 
أكمل بعد؛ إن من رمحة ديننا أيًضا أنه يريد للعامل أن يعيش بسال  
وأمان، ال يشغله عن إعمار األرض جمر  أو ظامل؛ لذلك ابلضبط 

؛ هلل{ وهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله}وقاتلقال هللا تعاىل: 
ألن هللا هو وحده َمن يعلم مصلحة خملوقاته، وشرعه فقط هو الذي 
جيب أن حيكم العامل أبسره، ومن أجل سالمة الناس وحفظ أمنهم 
أيًضا: أوجب قتل القاتل، وقطع يد السارق، أبحكا  دقيقة عادلة 

 موجودة يف الفقه اسإسالمي.

إًذا، وال اعتبار خالل ذلك خلاطر اجملرمني وال للطمياهتم، جيب أن 
تفهم هذا، فإن مل تفهمه: فأغلق على نفسك ابب غرفتك، واصرخ 
وشد شعرك، ولن يستجيب لك أحد، ديننا ليس فيه واسطات، قال 
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ْت: "لو أن فاطمة بنت حممد سرقنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم: 
 ا بنت النيب! فمن ابب أوىل أال أتخذان يف، مع أهنَلقطعتم يَدها"

قتال الكفار رمحة حىت خيضعوا لدين اسإسال ، فكيف إذا أضفنا 
الستكبارهم عن ذلك ظلَمهم لنا وتعّدَيهم علينا؟! هل جمِننَت؟! 
 حلظة.. هل حقًّا طلبَت املناظرة يف اسإسال  اي ابريف؟! ارحم نفسك!
  

 ان اجلرائم املشينة واملرّوعة يفوماذا عن اجلنود الذين ارتكبوا ألو 
العراق؟! ماذا عن اليافعة عبري ذات السادسة عشر ربيًعا، اليت 
اغتصبها األمريكان وأحرقوا جثتها بعد ذلك؟! وهذا مثال فقط! 
فقد سبق وذكرتم أن اجمللدات لن تكفي الستعراض كل شيء! وبعد  

 يفكل ذلك: ماذا عن استمرار رغبة تنظيمات الكفر احلمقاء 
قتالنا؟! وماذا عن الطائرات اليت تتأهب لالنطالق أبمر تنظيمات 
الطواغيت لتقصف املسلمني؟! أهذا أمر عادي وطبيعي ما دا  

 -ته هللا وأعّزه ثبّ  –تنظيم أمريكا يريده؟! وابلتأكيد سيكون اخلليفة 
إرهابيًّا بنظرك الضرير، وعدمَي رمحة يف مقياسك األعوج، إن هو أمر 

ا سقاط تلك الطائرات املساملة اللطيفة، اليت ال تفعل شيئً جنوده إب
أكثر ِمن قصف البيوت وترويع املسلمني وقتل الكبار والصغار! 



 

6 
 

أليس كذلك؟! هل حقًّا تتكلم يف الرمحة؟! ارحم نفسك اليت تعّرضها 
 للسخرية!

 أنت أنت، أنت وقومك؛ ما قصتكم ابلضبط؟!

ل الذي ى لسان جنديها البطبوضوح أخربتكم اخلالفة اسإسالمية، عل
حنر العلج "فويل"؛ أن حل مشكلتكم بيدكم أنتم، وأن مصري ستيفن 
متعّلق بقرار أوابما، ولو كان لديك ذرة حرص على صديقك 
األمريكي الذي تلطم عليه اآلن، ولو كان لدى أمه ذرة رمحة وحنان، 

ىل إ ولو كان لديكما عقل و "رمحة" قبل هذا وذاك: َلتوجَّه كالمكما
األمحق أوابما، وليس إىل أمري املؤمنني أعّزه هللا! أال تعلم كم هو 

 ؟1+1جمموع 

بسيطة؛ كنتما اطلبا إىل أوابما أن جيّرب كيف يكون املرء عاقاًل 
وعاملًا مبصلحة نفسه ولو ليو  واحد فقط، قد يشعر بتحّسن على 

إبتقان  مإثر هذه التجربة! ولكنها الغطرسة احلمقاء اليت ترسم هنايتك
يثري غرية أكرب رّسا ، ولكنها نفسّية العبد الذي يبقى عبًدا ولو صار 

 ملًكا!

بينما أدرك "فويل" وبعده "ستيفن" حقيقة األمر، وعرفا العالج، 
وتوّسال إىل األمريكان أن يتحرّكوا بشكل "صحيح" ومينعوا األمحق 
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هم فس"أوابما" من التمادي يف احلماقة؛ حرًصا على األمريكان أن
فنحن ال نشغل ابهلما حىت ومها يف ذلك  –وليس على املسلمني 

، -الوقت العصيب، وأنت تريد أن تشغلوا ابلنا وعلى حسابنا! 
بينما أدركا تلك احلقيقة: هل تقسم أنت اي ابريف على عد  الفهم 
حىت تعيش نفس املصري؟! مَل ال حتاول أن تفهم قبل ذلك، فتنقذ 

 ون أنفسكم ومصلحتكم إىل هذا احلد؟!نفسك وغريك؟! ملَ تكره

أ  تظنون أبن شغلنا الشاغل سيكون دماءَكم ومشاعرَكم ونظرَتكم 
 لنا، يف حني أنكم حتاربوننا وتقتلوننا؟!!

مث هذه الفكرة الغبية البليدة اليت رتع هبا إعالمكم وإعال  الطواغيت 
مه، لعندان؛ فكرة أن الظامل ال يقتنع وليس مستعدًّا للتنازل عن ظ

اَسب، إمنا يتوّجه اخلطاب للمظلو  أبن  فهو إًذا ال يمناَقش وال حيم
خيضع ويركع، مربّرين األمر أبن عد  خضوع املظلو  سيزيد حاله 
سوًءا! أي سيمشوى على الفحم بدل أن يمشوى على اجلمر، وسيمقتل 
َكم ابملؤبد، وسيشهد قتل كل أسرته أمامه بدل أن يشهد  بدل أن حيم

ه فقط! وستمقطع أطرافه كلها مع رأسه بدل أن يمقطع رأس قتل نصفها
وحسب، هل تلعبون معنا؟! وكأن وجود الظامل أمر حتمي ال مناص 
من التخّلص منه! وكأن الكون سيضطرب ومييد وينكفئ إن خسر 
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وجودكم الكريه! وكأن عليه أن يرتقب رضاكم وال يرو  غريه وال 
 ! اي له ِمن سبب!يطلب سواه! وملاذا؟ ألنكم تريدون ذلك

وكأن الظامل لن يتجرأ أكثر إن رأى اخلضوع واالستسال ، اللََّذين 
خسئتم أن جتدومها فينا! فالعزة تغمران، وحنن شاء َمن شاء وأىب َمن 
أىب: سادة العامل ابسإسال ، أحفاد الفاحتني األبطال، الذين حني استلم 

ال خيطر  عاء ماالكفر احلكم بداًل عنهم: هنا فقط عانت البشرية مج
 ببال عاقل وال جمنون!

ويف حني أنك تزعم معرفتك ابسإسال ؛ هل يل أن أفهم سبب إصرارك 
على أن يكون قياسك فاسًدا؟! إنك ختالف شروط القياس 
الصحيح؛ إذ تقيس وضعنا على وضع عبيد تنظيم أمريكا، وحتسب 

طفاء ل أننا مثلهم؛ سنبكي وخناف ونتوّسل أن تنظروا إلينا على أننا
وطيبون! كما يفعل الطواغيت! هذا قياس فاسد ومثري للسخرية؛ 
فهم يف حني يرقصون فرًحا إن مسحتم هلم خبدمتكم: حنن ال نرضى 
بكم خدًما عندان، ويف حني أهنم يعتربون دماء املسلمني رخيصة 
ويساعدونكم على إراقتها: تكون تلك الدماء غالية علينا ال تقبل 

يف حني أن غايتهم ومنتهى أملهم يف احلياة املساومة عليها! و 
إرضاؤكم: حنن ال خنالف الغاية اليت خلقنا هللا تعاىل ألجلها، ونقول 
لكل العامل: اخضع لإلسال  الذي حيكمنا وحيكم اجلميع، وإال فلن 
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تنتهي املآسي واحلروب؛ ألن الكفر هو حمور الشر والفساد 
 واسإجرا !

  هذه الفروق الدقيقة، وأتيفكيف تتكلم هكذا دون أن تتبنّي 
 ابلقياس الفاسد، اي َمن تقول إنك تعرف اسإسال ؟!

هل حقًّا طلبَت املناظرة ومع جهبذ عايل الكعب يف علو  الشرع؟! 
 هل حقًّا عّرضَت نفسك للسخرية هبذا الشكل؟! ارحم نفسك!!

  

تستميت يف الدفاع عن صديقك وتربئته، رغم أنه أمريكي أواًل، وكان 
العراق ًثنًيا، وال أظنه كان يقطف األزهار أو يقضي سياحة ممتعة، يف 

 مث ًثلثًا: تظن أن كونه صحفيًّا يشفع له.

 دعنا نعد ل  )أواًل(؛ ماذا عن هذا؟
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حَتَّفظ  –الذي يمسمى هترجًيا: تنظيم إسرائيل  -وملاذا تنظيم اليهود 
الحًقا عن نشر أية معلومة خبصوص ستيفن بعد أن أقر أبنه جندي؟! 
ألكي تنجح مسرحيتك املظلومية هذه؟! التحّفظ وحده ال سيما بعد 

 اسإقرار: أتكيد جديد أكاد أشكركم عليه لوال عّزي اسإسالمية!

  

مث تعالوا هنا؛ أخشى أنكم مجيًعا تظّنون أبنه لو كان صحفيًّا فعاًل 
فقد ارتكبنا جرمية بقتله! حلظة! هل تظنون هذا؟! هل تفعلون؟! 

 خرى تضيفوهنا إىل قائمة محاقاتكم احلافلة!ستكون محاقة أ
  

ال اي ابراك! ال اي َمن يعّرض نفسه للخسرية وبكل ثقة: إذ يطلب 
املناظرة يف "اسإسال "؛ ديننا الرحيم أمران أال نكون ظاملني، وبنفس 

والذين }الوقت: أال نكون مظلومني! قال هللا تعاىل مادًحا املسلمني: 
قاتلوا }و ، َأَما مّرت معك آايت: صرون *{إذا أصاهبم البغي هم ينت

من  }وأعدوا هلم ما استطعتم، املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة{
نوا }فال هت، قوة ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا وعدوكم{

 وال }قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل، وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون{
ق   هللا ورسوله وال يدينون دين احلابليو  اآلخر وال حيّرمون ما حرّ 
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 ؟! أَما زعمَت أنك قرأتَ حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون *{
القرآن الكرمي بل وعرفَت اسإسال ؟! فأي إسال  تقصد؟!! اسإسال  
الذي أنزله هللا تعاىل على حممد صلى هللا عليه وسلم والذي تصدع 

ي ميارسه الكفري املنبطح الذبه اخلالفة اسإسالمية اليو ، أ  التأسلم 
 الطواغيت؟! ها هنا قياس فاسد جديد! فعاًل: ارحم نفسك!

  

خالصة األمر أيها اجلاهل ابريف؛ مسوح البكاء واملظلومية اليت 
تلبسها ما زالت حباجة إىل ترقيع من خّياط ماهر؛ ألننا لن نعطي 

قي أن طالدنّية يف ديننا، ولن خنضع للظاملني، ولن نرى أن ِمن املن
نبقى نمذَبح دون أن تدفعوا الثمن جملرد أنكم ترون هذا منطقيًّا! كما 

بينما تعتدون على ديننا وتقصفون بيوتنا وتذحبون كباران  -أننا 
لن نقو  بدراسات سيكيولوجية لكل شخص منكم لنرى  -وصغاران 

إن كان سعيًدا ابلقتل أ  أنه يذحبنا وهو متأمل! وال إن كان يتخذ 
 كغطاء جلاسوسيته أ  ال! مهنته  

حريصون على دمائكم: ال أتتوا إلينا، حريصون على دمائكم: ال 
تتطاولوا على ديننا، بل إن كنت وقومك تريدون مصلحتكم فعاًل؛ 
فعليكم أن تكّفوا عن معاداة اخلالفة اسإسالمية، كما عليكم أن 
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ب ر تطلبوا من حكومات تنظيماتكم أن "ترمحكم" وال تزّج بكم يف ح
خاسرة معنا؛ ألن خالفتنا شئتم أ  بكيتم: أمر واقع، ولطاملا زعمتم 
أنكم واقعيون وعصريّون وإخل، جيد! كونوا واقعيني وعصريني إًذا، 
وافهموا أنه عصر اخلالفة، اليت مل تقم كي تسقط الحًقا، بل قامت 
 ِلَتسمْوَد وحتكم، وحنن الطرف األقوى فاهلل تعاىل معنا، وإن أبيتم: فال
تضيعوا أوقاتنا برتّهات كالذي مضى، بل لوموا أنفسكم وحكومات 

 تنظيماتكم احلمقاء!

  

ال  –املعادلة سهلة للغاية كما ترى اي ابريف، وهذا ليس استجداء 
محة"، ، بل هو تنبيه و"ر -للقياس الفاسد اي َمن... يعرف اسإسال ! 

قرروا ما ف والسكني الزرقاوية ما زالت يف اجلوار اي تنظيمات الكفر،
 ترونه الئًقا برؤوسكم، والسال  على َمن اتبع اهلدى.


