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 ?% فـي  خـال�  ال 
على  �ملؤمنني  ينصر  �هللا 
�ملؤمنني،  ينـجي  �%نه  �لكافرين، 
�يد�فع عنهم، �يهيئ �ألسبا¡ لذلك 
 ?Òغم قلة حيلتهم؛ فأ\لة }لك � �لقر�

�لكرمي كث;!، �يكفي %? نقر% منها:

﴿!َكاAَ َحقًّا َعَلْيَنا َنْصُر �ْلُمْؤِمِنَني﴾ 
 (٤٨ cلر��)

﴿كَذِلَك َحقًّا َعَلْيَنا ُنْنِج �ْلُمْؤِمِنَني﴾ 
(يونس ١٠٤)

�َمُنو�  َ!�لَِّذيَن  
ُسَلَنا ُ َلَنْنُصُر  ﴿rِنَّا   
ْنَيا﴾ (غافر ٥٢).  ِفي �ْلَحَياِ� �لدُّ

�َمُنو�﴾  �لَِّذيَن  َعِن  ُيَد�ِفُع  �هللا   َّArِ﴿
(�حلج ٣٩)

�هللا   َّArِ َيْنُصُرُ{  َمْن  �هللا   َّAَلَيْنُصَر!َ﴿
َلَقِوHٌّ َعِزيٌز ﴾ (�حلج ٤١)

هذ� �لقاعد! ليست 3ّل خال� بيننا 
�خلال�  لكن  "�ملجاهدين"،  �بني 
��البتال¢  �لنصر  تعريف   � هو 
%نفسهم  ��لعقوبة، فهم ال يعت��? 
قد �Áزمو� � معركة قط، �حÆ لو 
%بيد�� عن Òخرهم. �هكذ� يعاَقبو? 
هذ� حاله  �َمن كا?  �لفكر!،  ֲדذ� 
 >@ يتنبه  �لن  سباته،   � فسيبقى 
تصحيح خطئه. ُتر� لو ظّن ��سٌب 
فكيف  متفو{،  %نه  �المتحا?   �
�هو  لينجح؟  �المتحا?  سيعيد 
يرسب � كل �متحا?، Î يظن %نه 
 >@ بالنسبة  �حلّل  فما  فيه..  تفو{ 

هذ�؟ @منا �حلّل @خبا�� %نه �سب �± 
يتفو{ على %حد.

 
ما 1سبـا* هزميـة 
"�ملجاهــديـن"؟

كْثر  "�ملجاهدين"   ?% ��ضح 
�لعا±  يشغلو?  �هم   ،cأليا� هذ� 
 \�� كل   � @Áم   Î بتفج;�ִדم، 
يهيمو?، فال åلو منهم ��Ãية � %� 
عاصمة � %� قا�!. Á@ Îم قّو�مو? 
@Áم   Î �لنها�،  صّو�مو?  �لليل 
 Î ،¢ططو? لعملياִדم بدقة �}كاç
�، �يناصرهم  @? شعبيتهم عالية جدًّ
�لكن  �ملسلمني،  من  هائلة  %عد�\ 
تعالو� نَر مص; "جها\هم" �غم هذ� 

كله ع� ثالثة عقو\.

�ملهندm ها� طاهر

a ĆÜica ĆÜic@‚ÎåËΩa@‚ÎåËΩa@""·ÁÖbËu·ÁÖbËu""
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A1فغانستـا
جبهة  %كثر  ألÁا  بأفغانستا?  بد%نا 
عا�?  فقد  Iيعا،  باتفاقهم  ُ\عمت 
%مريكا  من  كلٌّ  "�ملجاهدين"  فيها 
�خلليج،   s�\ �Ìتلف  ��لسعو\ية 
�قد  كافة.  �إلسالمية   Dحلركا��
من  طائلة   sبأمو� �لشعو¡  ت�عت 

%جل هذ� �جلبهة.
"�ملجاهدين"  تناحر  هي:  ��لنتيجة 
بعد خر�é �الحتا\ �لسوفيي� �ملنها� 
 Î عليهم،  طالبا?  �نتصا�   Î %صال، 
عند  عمال¢   >@ "�ملجاهدين"   sحتو
%مريكا، حÆ قاتلو� �لطالبا? ��نتصر�� 

عليهم. �هذ� ثالوُ· هز�ئم.

A�
سو
يا !مصر !�أل
هي   sلد�� هذ�   �  Ãألبر� �حلركة 
�إلخو�? �ملسلمو?، �لذين ± ¸ققو� 
 D\ّ% ،سو� حر¡ %هلية � سو�يا
�لنا]   Dحريا  �  cلنظا� توّغل   >@
�إلخو�?.  مو�جهة  îجة  �لفكرية 
مصر.   � كث;�   sحلا� çتلف  �ال 
%ما �أل�\? فلم يُعد يسمع بانتخاباִדا 
فيها  مشا�كتهم   ?% عن  عد�  %حد، 
 �%�  �  cللنظا تلميعا  @ال  تكن   ±

�لقاعد! �%خو�ִדا.
�Iاعة  �إلسالمية  �جلماعة  %ما 
�تضحت  فقد  مصر   � "�جلها\" 

�زمية �لعظمى ألعما�م حني %علنو� �
�توبُتهم  قصتهم.  ��نتهت  توبتهم، 
 ùم �لسابقة � قتل �لسيا�عن %عما
��لشرطة هي فضيلة، أل? �العتر�� 
بالذنب فضيلة، �هي نصر شخصي 
لفكرهم  ماحقة  هزمية  �لكنها  �م، 

�لسابق.
فقد  �أل�\?   � �لتحرير  حز¡  %ما 
مبكرين  ينهضو?   �üعضا% كا? 
 Dلسبعينيا�  �  cيو كل   ùصبا  �
�ألخبا�  نشر!  يستمعو?  عّما?   �
قامت �  �خلالفة  \�لة   ?% متوقعني 
عّما?. ���ضح %? هذ� يصلح نكتة. 
على كل حاs، فال \�عي أل? ُندخل 
هذ� �حلز¡ � "�جلها\"، فهو ير� 
%? "�جلها\" ال يعلنه سو� �خلليفة.

�لعـر��
 Dلقو�� خرجت   cيا% ثالثة  قبل 
�ألمريكية من �لعر�{ بعد %? ظلت 
�ميكن  من سبع سنني،  %كثر   �هنا
�آل? �üية �لنتائج، "فاملجاهد�?" ± 
%ما  �ملساجد،  تفج;  @ال �  يفلحو� 
بت  %مريكا فقد خرجت بعد %? نصَّ

.�حكومة هنا
كا? "�ملجاهد�?" IاعاD متحد!، 
%نفسهم  على  �نشقو�  �لكنهم 
�لقتل  فصا�  �تطاحنو�،  كالعا\! 

�هي  �لسنة،  مناطق  على  مقصو�� 
معقل "�ملقا�مة".

 sلعر�{ من @�سا� ُتر� هل �ستفا\ 
%سامة بن ال\? مقاتليه @ليه، %c كا\ 
 Dيتسبب � حر¡ %هلية �قتل عشر�
Òال� �ألبريا¢؟ لن %قبل @جابة على 
�لعر�قيني؛ أل�  من  @ال   sلسؤ�� هذ� 
ليست  �لنا�   � يد�  �لذ�   ?% %�قن 
كمن يد� � �ملا¢، ��لذ� ير� بعينه 
ليس كما تصله @شاعاD �لكا}بني.

سيقوs �لسفها¢ من �لنا] @? �ملقا�مة 
�ألمريكا?!!   éخر�@  � لت  عجَّ قد 
�هذ� هر�¢، فهم ± çرجو� @ال بعد 
%? حقَّقو� ما يريد�?، �± يكن �ذ� 
�حلقد   � سو�   ��\  �% �ملقا�مة 

�لطائفي �لذ� لن يندمل � قر�?.
مقا�مة  ضد   ãن%  ãيع ال  هذ� 
 �{@ مقا�مته  ضد   ãلك �ملحتل، 
 ��شا� �لبلد   � �أل�ضا�  �ستتبت 
 >@ D\% Dنتخابا� �لنا] �  معظم 

� حتـول "اجملاهدين" إ^ 
أمريكا، ح�  عمالء عند 
قاتلوا الطالبان وانتصروا 
عليهم. وهذا ثالوُث هزائم.
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�حلالة  هذ�  ففي  �ئيس؛  �نتخا¡ 
�لنا]  بني  عْقد�   Dالنتخابا� ُتعت� 
شؤ�Áم،   !��\@ على  �لرئيس  �بني 
فهو �حد� َمن يعلن �حلر¡، �ليس 
�لفر{  ما  �@ال   .Dجلماعا�� �ألفر�\ 
�قطر  �لسعو\ية  �بني  �لعر�{  بني 
%مريكية،  قو�عد  فيها  فكلها  مثال؟ 
�لعر�{   � �لتفج;  áيز  فالذ� 
�¸رمه � قطر ��لسعو\ية @منا يكيل 

مبكيالني.
من �ملفيد %? نذكر هذ� �لدعا¢ ألحد 
�إلسالمية،  �لعر�{  \�لة  مؤيد� 
له: "�للهم  �هللا  �ستجابه  مد�  لنر� 
�ألمـريكي  بالتحـالف  عليـك 
�عمالئهم،  ��الهم  �من  �لصهيو� 
كيـاÁم، ��قصـم  \مـر  �للهم 
��جعل  نسا¢هم،  ��ّمل  ظهرهم... 
بأسهم بينهم... �للهم �حفظ جنو� 
ن  !مكِّ �إلسالمية  �لعر��  �!لة 

�م".
بقي %? %}كر %? عر�{ صد�c حسني 
± يستطع "Ëاهد�" �لشيعة �النتصا� 
فيه قط، فرغم \عم @ير�? �م، ��غم 
الغتياله،  ُتحصى  ال  �ل�  3ا�الִדم 
سو�  منـه  ¸ر�هم   ± %نه  @ال 
"�ملجـاهدين"  فهزمية  %مـريكا. 
 �% �لسلفيني  على  مقصو�!  ليست 

�لسنة.

�جلـز�ئر
�ملشايخ  له  سبب  بلد  %كثر  لعل 
�جلز�ئر.  هو  %فغانستا?  بعد  كا�ثة 
%ين   sنسأ  ?% �آل?  �ملهم  �لكن 
�نتخبهم  �لذين  %�لئك  نصرهم؟ 
تبخر�� �ُهزمو� شّر  �لشعب  معظم 
هزمية، �± يتسببو� @ال � قتل Òالٍ� 
يس;�?  كانو�  فلو  ُتحصى.  ال 
هزمهم  فلما}�  �هللا   cحكا% حسب 
قوسني  قا¡  كانو�  �قد  هزمية  شّر 

من �حلكم.

Dكشمـ!  Aباكستـا
منذ تقسيم ��ند �نشو¢ باكستا? ± 
�ستعا\! كشم;.  باكستا?  تستطع 
هذ�  %هل  حق  من   ?% نر�  ñن 
�إلقليم تقرير مص;هم، �%? çيَّر�� 
بني �النضماc @< باكستا? %� ��ند 
لكن  كليهما،  عن   sالستقال�  �%
بل  �آل?،  �لقضية  هي  هذ�  ليست 
"�ملجاهدين"   ?%  Dثبا@ �لقضية 
هنا� ± ¸ققو� غ; �لكو��·، �%? 
معهم  كا?  لو   {@ معهم،  ليس  �هللا 

لنصرهم � هذ� �لسنني �لستني.

�لبوسنا !��رسـك
ال خال� � %? �لصر¡ قد %قدمو� 
�%Áم  \موية،  \ينية  حر¡  على 

فاقو� �جلميع � �إلجر�c، لكن �ملهم 
معرفته %? "�ملجاهدين" ± يكن �م 
%� \�� � حترير �لبوسنا ���رسك، 
�معا\�ته  للغر¡  �لد��  كا?  بل 

لصربيا ���سيا.

فلسـطني
 ٦٧�  ٤٨ هزمية   ?@ �ملشايخ   sيقو
 sنقو لكنا  �لعربية،  �ألنظمة  سببها 
 ،٤٨  � شا�كو�  قد  �إلخو�?   ?@
#ا]   ?@  Î نصر،   �% ¸ققو�   ±�
تسيطر على غز! منذ سنني، �هي � 
هدنة مع @سر�ئيل، كما هي سو�يا 
 sلبنا?، فلما}� كانو� ينتقد�? �لد��
�ل� ال ִדاجم @سر�ئيل من حد�\ها، 
لذ�  �آل?؟  #ا]  ينتقد�?  ال  بينما 
%ثبت  غز!  على  #ا]  سيطر!  فإ? 
مع  ليس  �ملسلمني  �إلخو�?   ?%
"�جلها\" �لعشو�ئي، �%تاù }لك لنا 
 cفرصة %ننا @}� سئلنا عن سبب عد
قتالنا إلسر�ئيل %? نقوs: حني يأ}? 
مينعو?  �لذين  فهم  غز!،   �  cحلكا�

"�جلها\"؟
@? "جها\" �جلماعاD �إلسالمية � 
 D%فلسطني ليس حديثا، بل منذ بد
 ±� %�ًضا،  ُيِعد   ± �لكنه  �لقضية، 
قو!  �لعد�   \�Ã بل  عد�ًّ�،  ُيضعف 
مو�جهته  îجة  �لغر¡  باستعطافه 
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�يقتلو?  يإبا\ته  ينا\�?  %ناسا 
مدنييه.

 Dباصا  D�;تفج تسببت  لقد 
بنا¢   >@ �حيفا  �لقد]   � �ملدنيني 
جد�ٍ� َسَلَب مزيد� من �أل��ضي îجة 
�ألمن، �مّز{ �ملد? ��لعائالD. �قد 
قتل   � عموًما  �النتفاضة  تسببت 

مئاD �لشبا¡ �± حتقق %� فائد!.

Aلشيشـا�
 ±  �هنا "�ملجاهدين"   ?% ��ضح 
حلما]  ال}عا  �نتقا\�  @ال  ¸ققو� 
لتعاملها مع ��سيا �ل� ُتْجِرî cقهم. 
 ،��%كر� %نã ضد جر�ئم ��سيا هنا

لكن هذ� ليس هو �ملوضو� �آل?.

��زميـة �حلقيقـية
ليست  كلها  �ز�ئم � هذ�   ?% على 
�زمية �حلقيقة � �ملطا�، بل @?  Òخر 
 Dفاجلماعا �ألخالقية،  �زمية � هي 
 � هزمية  شّر  ُهزمت  �إلسالمية 
يُتب   ± %نه  ��غم  �ألخال{،  عا± 
جر�ئمهم  عن  مصر  "Ëاهد�"  غ; 
��ضحا   Dبا %نه  @ال  �لسابقة، 
يكذبو?  عموما  "�ملجاهدين"   ?%
�يغد��? �يقتلو? �ألبريا¢ �يفجر�? 
�أل#ر  �ملسجد  �شيخ  �ملساجد، 
�مر%!،   �Ã  � هر¡  باكستا?   �

يلبسو?  �ال  �ملدنيني،  بني  �çتفو? 
لباسا عسكريا عموما، �غ; }لك.

�نقساI "�ملجاهديـن"
هو  "�ملجاهدين"   Dصفا %هم  من 
�لد�مي،  ��قتتا�م  �نقسامهم  سرعة 
 sلصوما� Î ،شاهد �فغانستا? %ك%�
ُقتل   cليو��  ،�هنا يتناحر�?  حيث 
 �� ،Úملا? �لصوما�١٥ نائبا � �ل
مقاتال  عشرين  #ا]  قتلت  �فح 
تابعني للقاعد! �%خو�ִדا بعْيد صال! 
Iعة � مسجد �بن تيمية، �لو كانت 
�لقاعد! قوية هنا� لُقتل �آلال� � 
حر¡ طاحنة لن تقف @ال بإبا\! %حد 
�لعر�{   � �نقسامهم  %ما  �لطرفني. 

.éجلز�ئر فحدِّ· �ال حر��

rصر�
هم على �1م منتصر!A 1بد�
كل ما قلنا� مشطو¡ عندهم öر! 
قلم، فهم ال يعترفو? ֲדزمية قط، بل 
نصر،  تلو  نصر�  ينتصر�?  �Ãلو�  ال 
بل @? نصرهم تا�çي � كل مر!، 
%� �با�، %� مص;�.. مهما كانت 
�لنتائج، فبعد حر¡ غز! �ل� ± تكن 
لسجن  �هيبة  قو!   ùجتيا� سو� 
من  فُقتل  �ألسلحة  بعض  فيه  كب; 
 Æلسجنا¢ %عد�ٌ\ هائلة بال �#ة ح�
فتحققت   ،Dمفرقعا  �% ُيطلقو�  ال 

�لسجنا¢  يُعد   ±�  ùالجتيا� غاية 
يطلقو? %� مفرقعاD. ��نتهت قصة 
�قتحاc سجن غز!. هذ� هي �لقصة، 
 sيقا  Æح %صال  حربا  ليست  فهي 
�لكن  �مهز�ما..  منتصر�  فيها   ?@
@Ðاعيل هنية، �ئيس �لو��Ã¢ كا? له 
"نصر�  �ألمر  �عت�  فقد  Òخر،   �%�

�يا �بانيا".@
 ،sقد يكو? هنية غ; مقتنع مبا يقو
 Dلك من با¡ �فع معنويا{ sمنا قا@�
Iاعته  على  ينقلبو�  ال   Æح �لنا] 
�ملشايخ  لكن  صو��çها،  �عبثية 
هذ�  يرْ�?  �لوطن  حد�\   éخا�
�لنصر حقيقًة ��سخة ال جد�s فيها، 
بل @? %حدهم �عت� هذ� �لنصر \ليال 

فاجلماعـات اإلسـالمية 
هزميـة  شـّر  ُهزمـت 
األخـالق  عال�ـم   !

من أهم صفات "اجملاهدين" 
هـو سـرعة انقسـامهم 
الدامـي  واقتتــا�ـم 
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على �جو\ �هللا، فلنقر% ما}� كتب � 
%حد �ملنتدياD يناقش �ملالحد!:

حسيا  \ليال  يطلبو?  �لذين   >@"
�لذين   >@ �هللا..  بوجو\  لإلميا? 
بأ?  حسيا لإلميا?  \ليال  يطلبو? 
�حلق..  %ليس  �لدين  هو   cإلسال�
على  غز! \ليال  Ëاهد�  �نتصا�   �
�ثباD �جو\ �هللا؟ فإ? كا? جو�بك 
 cز�Áملا\� ال� �بالنفي فما هو تفس;
�ِقس  "�ملجاهدين"،   cما% �سر�ئيل 
على }لك �نتصا� "�ملجاهدين" على 
��لشيشا?،  %فغانستا?   � �لر�] 
��نتصا�هم على %مريكا � %فغانستا? 

��لعر�{."
فأجابه Òخر:

بلى هو \ليل على �جو\ �هللا تعا< 
تعا<  �هللا  نصر  \ميومة  الحظنا   ?ْ@
للمؤمنني �ملوحدين مهما قّل عد\هم، 
 Dنصرهم على %عد�ئهم مهما كثر�

%عد�\هم �عظمت قوִדم.
 :sفيقو "�ملجاهد"  هذ�  �يتابع 
على   ?{@ �\كم  ما  قائل:   sقا فإ? 
هزمية �ملسلمني � بعض معا�كهم؟ 
�زمية ال åرé عن � له: تلك   sفيقا
 :sتشملهما: �أل� �قد  %مرين  %حد 
%? تكو? هزمية � معركة ال حر¡، 
فيكو?   ،�معا� �حلر¡   ?%  cمعلو�
للمسلمني �@?  �حلر¡   � �لنصر 

�قعت � بعض �ملعا�� هز�ئم. �لثا�: 
�ي� �  @< خلل  ��جعة  �زمية �  ?%

جيش �ملسلمني".
هزمية  عن  يتحدثو?  "�ملجاهد�?" 
٦٧ �غ;ها با�تياù بالغ، �يقولو? 
�لديã، �لكن  @? �لسبب هو �خللل 
حني يتعلق �ألمر ֲדم ال ير�? }لك؛ 
 ،ãي\ خلل  بأ�  يعترفو?  ال   {@
على  �لكذ¡  @ال  %مامهم  ليس  لذ� 
ال   Æح بالنصر  ��ال\عا¢  %نفسهم، 

.ãيبحثو� عن �خللل �لدي

%ثبتت  �ل�  فهي  @سر�ئيلية،  ضر��! 
قد�ִדا على @يقا� صو��يخ �لعبث.

�@معانا � �لكذ¡ يلجأ "�ملجاهد�?" 
@< تأليف قصص كا}بة، مثل كتا¡ 
عن  يتحد·  �لذ�   "cعز� �هللا  "عبد 
كانت  �ل�  ��ألفاعي  �لعقا�¡ 
 � �لر�سي  �جليش  على  تقضي 
�لقصة  ُ�ضعت  فقد  %فغانستا?، 
�لتالية عن حر¡ غز!: "فهذ� @حد� 
تر�بط  كانت  �لقسامية   Dملجموعا�
� نقطة متقدمة �� منتصف ليلتهم 
صهيو�  كلب  فجأ!  @} ظهر  تلك 
�هو  ما?"  "\�بر  نو�  من  مد�¡ 
يساعد  مد�¡  صهيو�  كلب 
على  �لعثو�   � �جلنو\ �لصهاينة 
هذ�  فأخذ  �ملقا�مني  �على   ùلسال�
�لكلب �لضخم يقتر¡ متوحشà من 
فإ}�  �لر���  �يضيف  �ملجاهدين، 
"ñن  له   sملجاهدين يقو� بأحد 
�مأمو��?  �هللا  سبيل   � Ëاهد�? 
%? نكو? � هذ� �ملكا? فابتعد عنا 
�ال تصيبنا بأ� ضر�" فيقوs �ملجاهد 
بالكلب  فإ}�  �حلكاية  سر\  مكمًال 
áلس �ميد قدميه �يهد%، فقاc %حد 
كانت   Dمتر� بإطعامه  �ملجاهدين 

معه فأكلها ها\ئÎ à �نصر�".
�هذ� �لقصة �ل� ± %Ðع ֲדا من قبل 
تستحق  ال  متاما  �ملصد�  ��ملجهولة 

 Íلنقا� لذلك قاs %حدهم بعد هذ� 
�لذ� كا? قد مت بينهم فو� "�نتصا�" 
"فال  @سر�ئيل:  هزمية  مؤكد�  #ا] 
هم حر��� �جلند� �ألس; �ال توقف 
�Ãلت  ما  �لصو��يخ �#ا]  @طال{ 

� �حلكم"..
فهذ� هي مظاهر �لنصر عند�!!! مع 
كما  كليًّا.  توقفت  �لصو��يخ   ?%
 �هنا �حلكم   � #ا]  �جو\   ?%

Ú»uaâ@Úπå:a"
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"¥‡‹éΩa@ìÓu@ø@



٢٧

التقوىاجمللد الثالث والعشرون، العدد السادس- شوال وذو القعدة  ١٤٣١ هـ  -تشرين األول / أكتوبر ٢٠١٠ م

�لتعليق سو� %Áا \ليل على تعمدهم 
�خد�عا  �زميتهم  @خفا¢  �لكذ¡ 

للنا] بأنه منتصر�?.
قد يسأs %حدهم عن �حلل، �كيف 
�فرنسا  �بريطانيا  %مريكا  نو�جه 
���سيا  ��لفلبني  �@سر�ئيل  �@يطاليا 
��لصني ��لدمنا�� ��لسويد �تايالند، 
�معهم �حلكاc �لعر¡ Iيًعا، Î شيعة 
�لعا±، Î @ير�?.. كيف لنا مو�جهة 
فاجلو�¡:  َلمة؟!  �لظَّ �لَقَتلة  هؤال¢ 
%? �هللا ال يكلف نفسا @ال �سعها، 

فليس � �سعنا قتاs هؤال¢ Iيعا. 
�هللا  يغّير   Æهم ح�{% على  نص�  @منا 

.sحلا�
لسا?  على  �ضعنا�   sلسؤ�� �هذ� 
كا?   ?@ %ما  �%خو�ִדا،  �لقاعد! 
له:   sفنقو �لوسطيني،  من  �لسائل 
�شرù لنا � خطو�D عملية كيف 
ميكن %? نقاتل َمن تر�� ظاملا مغتصًبا 
�إلسالمية  باألخال{  �لتز�منا   ÿبشر
حÆ نتبعك؛ ألننا نؤمن %? �لقتاs له 
لألفر�\   Ãوá �ال  �طريقته،  %خالقه 

%? يعلنو�.
فيا %يها �ملنهزمو? �لذين ُتهزمو? � 
ُكلِّ َعاcٍ َمرًَّ! َ%ْ� َمرََّتْيِن ُثمَّ ال َتُتوُبوَ? 
ُر�َ?، �يا َمن ُتفِرحو?  �ال %نتم َتذَّكَّ
�لعد�َّ بانتصا�� عليكم مر��� �تكر���، 
�يا َمن متنحونه �لفرصة تلو �لفرصة 
%عد�¢  �يا  �لعد��نية،  غاياته  لتحقيق 
مشوهي  �يا  �إلسالمية،  �ألخال{ 
لكم   ?Ò %ما   ..cإلسال�  cسنا  !��{
عن  �تكفُّو�  �َتتَِّعظو�  تستيقظو�   ?%

\ما� %متكم.

احلبُّ لِْلَجميِع وَالَ َكَراِهيََة ألَحٍد

 شعا� �جلماعة �إلسالمية �أل#دية

*الغضب شهوة يثيرها نار  اجلهل.

* ينام احلق أحيانا ولكنه ال ميوت.

* كل شجرة تُعرف من ثمارها.


