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 خٌزفزٍذ اٌٌحذح اإلعالٍِ اٌضالصخ األعبفني اٌربٌطبٍٔخ
 كما احلمد لك ربنا يا مزيده، ويكافئ نعمو يوايف محداً  هلل احلمد هلل، احلمد مث هلل احلمد

 كما أنت عليك ثناءً  أحصي ال اللهم سبحانك سلطانك، ولعظيم وجهك جلالل ينبغي
 ونبينا سيدنا أن وأشهد لو، شريك ال وحده اهلل إال إلو ال أن وأشهد نفسك، على أثنيت
 ونذيراً، بشرياً  كلو العامل إىل اهلل أرسلو أرسلو، نبٍ  خري وخليلو، وصفيو ،ورسولو عبده حممداً 
 دائمني وسالماً  صالة حممد؛ سيدنا آل وعلى حممد، سيدنا على وبارك وسلم صل   اللهم

 .تعاىل اهلل بتقوى ادلذنبة ونفسي ـ ادلسلمون أيها ـ وأوصيكم الدين، يوم إىل متالزمني
 :اهلل ػجبد فٍب ثؼذ، أِب
 خالل من ادلستهدف ىو اإلسالم أن ويعلم إال العصر ىذا يف متبصر عاقل من ما

 ىو اإلسالم وأن بعد، أو قرب ما منها سواء عنها، تسمعون اليت ادلختلفة األحداث
 حتتها من دترر اليت الشعارات خالل ومن ترتفع، اليت الشعارات خالل من ادلستهدف

 - يقولون كما - االسًتاتيجي السالح أن أيضاً  اقلع لكل ادلعلوم ومن. العدوان عمليات
 ىو إمنا ،اٌزفشلخ عالح ىو إمنا اإلسالم على للقضاء بدء ذي بادئ يستعمل الذي األول

 كلها الدنيا تعلم العثمانية، اخلالفة أواخر يف وقددياً  ،ثؼض ػٍى ثؼضيُ املغٍّني رأٌٍت عالح
 بني متصارعة فئات إىل وحتويلهم ادلسلمني، تتفتي جتربة يف األول الدور لعبت بريطانيا أن

 .اإلسالم خالفة على القضاء وىو أال األكرب، اذلدف يدي
 :ًاٌٌصبئك األمسبء ثؼض أِبَ املٌلف ىزا يف أضؼىُ أْ ِضطش ًأٔب

 من كثري على ويقف أقول، ما جلي   يعلم ،ٌٌٍسأظ اٌغجؼخ احلىّخ أػّذح وزبة لشأ ِٓ
 لذلك وسخرت ادلسلمني، تفتيت على للعمل غريىا قبل خططت اليت ىي بريطانيا. الوثائق

 .أسافني ثالثة
 .حوذلا وما اذلند يف بريطانيا غرستو إسفني وىو :اإلعفني األًي اٌمبدٌبٍٔخ
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 جنوب من جهات ويف مصر يف بريطانيا غرستو وقد :اإلعفني اٌضبًٔ اٌجبثٍخ ًاٌجيبئٍخ
 .آسيا شرقي

 الذي ادلصدر إىل عودوا العربية اجلزيرة يف بريطانيا غرستو اوإمن :اإلعفني اٌضبٌش اٌٌىبثٍخ
 .األمر هبذا والصارخ الصريح االعًتاف على لتقفوا لكم، ذكرتو

 ووضع الشامخ، والطوق اجلامعة اخلالفة على قضي: ابتغت مما كثري إىل بريطانيا ووصلت
 العريب العامل ومزق ئيل،إسرا يف متمثالً  واإلسالمي العريب العامل جسم يف الدائم السرطان

 .عليو يـُْقضَ  مل اإلسالم عنها،لكن حدثتكم اليت الثالثة األسافني ىذه بني واإلسالمي
 غدت أهنا العامل يف األوىل الغربية الدولة وتصورت الشرقي، ادلعسكر اهنار أن بعد واليوم

 أصبح الوقت أن إليها ُخي ل يشاء، كما بالعامل؛ يتحكم أن يستطيع الذي األوحد القطب
 أقولو الذي األمر هبذا الناطقةُ  كثرية والوثائق اإلسالم، إىل القاضية الضربة لتوجيو مناسباً 

 .لكم
 رمستها اليت تلك األوىل اخلطوة األوىل؟ اخلطوة ما ذلك؟ إىل األول السبيل ما ولكن
 يف األوحد القطب اليوم نفسها تعد اليت الكربى الدولة ىذه تتلمذ أن األوىل اخلطوة بريطانيا،

ًأْ رزٍمى ِنيب اٌذسط األِضً ٌزفشٌك املغٍّني ًٌزحٌٌٍيُ إىل فئبد ال  بريطانيا، على العامل

 .خمزٍفخ فمط؛ ثً ِزصبسػخ أٌضبً
 على للقضاء أقول ال الوسائل، وبكل مساء، صباح العمل جيري الواقع ىذا ظل يف
 ينفخ اليوم. اإلسالمية الوحدة من قيةالبا البقية على للقضاء أقول وإمنا اإلسالمية، الوحدة

 .عنها حدثتكم اليت األخرى الوسائل ويف الوىابية يف اإلسالم على القضاء على العمل نريان
 عام األمريكي القومي اجمللس من صدرت وثيقة ىنالك أن مرة من أكثر ذكرت وقد
  .بذلك الكفيلة الوسائل ويضع اإلسالم، على القضاء ضرورة على ينص مٜٜٔٔ

  .بعض على بعضهم ادلسلمني تأليب :أًهلب

 .اإلسالمية وادلبادئ العقائد يف ومهية كانت ولو التناقص أسباب استثارة :اٌٌعٍٍخ اٌضبٍٔخ

 .آسيوية عمالة إىل اخلليج يف اإلسالمية العربية العمالة حتويل :ًاٌٌعٍٍخ اٌضبٌضخ
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حزاس ِٓ  مسلم ولكل لنفسي أقول أن أريد إذن معروف، وشيء مقروء شيء ىذا

 األمة ىذه وحدة على للقضاء باألمس استعمل كما اٌغالح األًي اٌفزبن اٌزي ٌغزؼًّ اٌٌٍَ
 ىذه أخطر من واحد ـ بأمسائها األشياء أذكر أن والبد   ـ الوىايب الفكر واستثارة اإلسالمية،

 .اليوم األسلحة
 مذىب ضد إسالمي بدلذى االنتصار ذلك وراء من ادلبتغى ليس: لكم أقول أن والبد  
 خلسرت ذلك مت فلو غريىا، على للوىابية االنتصار ذلك وراء من ادلبتغى ليس إسالمي،

 أن اذلدف وليس. مسلمون أيضاً  ىم تبتغيو، الذي اذلدف أمريكا خلسرت أو األوربية، الدول
 اهلذف أْ ٌمضً اإلعالَ ٔفغو ػٍى ٔفغو، ال،. كذا الوىابية، على األخرى الفئات تنتصر

اهلذف أْ حيشق اإلعالَ رارو، اهلذف أْ ٌزأٌت املغٌٍّْ ثؼضيُ ػٍى ثؼض فٍّحى اإلعالَ 

 .اذلدف ىو ىذا ،ثٌاعطخ املغٍّني أٔفغيُ
 العامل يف التفرقة ىذه لتحقيق ادلسخر الطابور أن إىل أنبهكم جيعلين األمر وىذا

 :يلي مما مكون اإلسالمي
 النريان تأكلها ال أمواالً  تتقاضى اليت ٍٍّخ املفىشحلٍخ لٍٍٍخ جذاً ِٓ املشرضلخ ًاٌشؤًط اٌؼ

 .ترسم اليت وىي ختطط، اليت ىي
ًِٓ وضشح وبصشح ِٓ اٌشؤًط رًي اٌؼمٌي اٌفجخ، ِٓ اٌشؤًط رًي اٌؼمٌي اجلبىٍخ، مسؼذ 

 حقائق عاطفتها أمام تفس ر ومل اإلسالمية، عواطفها اىتاجت ،ثبٌذٌٓ ًمل رذسن ِنو شٍئبً
 ماذا تعلم اليت العميلة القلة لتلك جنوداً  أنفسهم من فجعلوا أبداً، علمال بواسطة الدين

 .ختدم الذي ومن تصنع،
 .يتألف العنصرين ىذين ومن الطابور، ىو ىذا

 مرة عادت ادلوجة ىذه أن كيف تسمعون أو تالحظون جيداً  السمع أصغيتم إن ولعلكم
 طريق عن إن منشورات أجدف أنظر االحتكاك، إىل أخرى مرة عادت الظهور، إىل أخرى

 ،ىٍبط ًىجٌَ ِٓ ِغٍّني ػٍى ِغٍّني مضموهنا؟ ما تنشر، األخرى، الوسائل أو اإلنًتنيت،
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 على يتهجمون العربية، اجلزيرة يف بريطانيا غرستها اليت الوىابية ينتحلون مسلمني من ىياج
 ىذا يستثري أن يف أمالً  ذلك، آخر إىل ادللة، من وخيرجوهنم بالكفر، وينعتوهنم اآلخرين،

 من أكثر إىل الصراع يتحول مث الصراع، يقوم مث   ومن ويقوموا، فيهتاجوا أيضاً، اآلخرين اذلياج
 الباقية، البقية على وللقضاء الثانية، للخطوة ادلناخ يتهيأ مث ومن. أنفسهم ادلسلمني بني ذلك

 . وادلسلمني اإلسالم قوى من
 إال اليوم منلك ال األسف مع ألننا ذلك حلقيقة،ا ىذه إىل وأنبهكم نفسي أنبو أن جيب

اٌجمٍخ اٌجبلٍخ ِٓ ًحذح اٌشؼٌس  وىو أال واحد سالح إال يدنا يف يبقَ  مل واحداً، سالحاً 

 .تبددت فقد ادلادية القوى أما ،اإلعالًِ
 أكثر من أكثر واقع تعلمون وأنتم واإلسالمية، العربية الدول أكثر واقع تعلمون وأنتم

 ذلم، يراد ما وراء السري حيث ومن االستسالم، حيث من واإلسالمية، العربية لالدو  حكام
 على قائماً  يزال ال اعتمادنا وإمنا ادلادية، القوى على باالعتماد اإلخوة أيها أمل لنا يبقَ  مل

 الباقية آمالنا ىي تلك اإلسالم، يف ادلسلمني توحد اليت اجلاذبة القوة على أي ذاتو، اإلسالم
 ادلمتدة بشبكتها - احلمد وهلل - تشعرون اليت اإلسالمية الوحدة من الباقية البقية يف ادلتمثلة

 اجلزئية الباقية البقية ىذه جنوبو، إىل مشالو أقصى ومن غربو، إىل اإلسالمي الشرق أقصى من
 وسائل جُتَن دُ  مُث   ومن اليوم، األمريكي الغرب ختوف اليوم، الغرب ختوف اليت ىي البسيطة
 .اليوم ادلسلمني لتمزيق األمس

 هتدد اليت الفقاقيع ىذه عن بعداً  اإلسالمية العربية البالد أكثر ىي احلمد وهلل ىذه بلدتنا
 بو تتميز إسالمي وعي: اثنني شيئني إىل ذلك مردّ  ولعل والتشرذم، بالتمزق اإلسالمية الوحدة

ِغ رٌه ٌنجغً أْ  ولكن. البلدة هىذ يف ادلسلمني أفئدة يف يسري وإخالص البلدة، ىذه

 أن حتاول عششاً  فوجدمت حبثتم رمبا مستهدفة، ،رؼٌٍّا أْ ىزه اٌجٍذح ِغزيذفخ هلزا اٌغجت
 أجل من بعض، مع بعضهم ادلسلمني، بني فيما اخلالف وأسباب الشقاق عوامل تستثري
فىٌٌٔا ػٍى حزس  خوة،اإل أيها ىذه، بلدتنا يف هبا اإلسالم ديتاز اليت ادلزية ىذه على القضاء

 ..ِٓ رٌه



 يطو بلا رو تكد لا                                                األسافني الربيطانية الثالثة لتفتيت الوحدة اإلسالمية

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                            ٘

 كتاب يقرأ كلكم اإلسالمي؟ وعيكم إىل أعيدكم ذلك؟ من حذر على تكونون كيف
 إىل االحتاد، إىل فيها وجل عز اهلل بيان بنا يهيب اليت الكثرية اآليات تالحظون أال بتدبر، اهلل

 ،ػذَ اٌزفشق إىل ،االػزصبَ حبجً اهلل إىل ،االثزؼبد ػٓ اٌزنبصع إىل ،ٔجز اٌفشلخ ًاٌشمبق
 اجلدران على مرسومة جندىا ما كثرياً  مشهورة آية وجل عز اهلل قول يقرأ كلكم يقرأ، كلكم

يعاً  الل وِ  حِبَْبلِ  َواْعَتِصُموا): أخرى أماكن ويف البيوت يف  َعَلْيُكمْ  الل وِ  نِْعَمةَ  َواذُْكُروا تـََفر ُقوا َوال َجَِ
: وجل عز اهلل قول يقرأ كلكم [ٖٓٔ/ٖ: عمران  آل] (قـُُلوِبُكمْ  بـَنْيَ  فَ َفأَل   أَْعداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ 
 َوال): تعاىل اهلل قول يقرأ كلكم [ٙٗ/ٛ: األنفال] (رحُِيُكمْ  َوَتْذَىبَ  فـَتَـْفَشُلوا تَناَزُعوا َوال)

 آل] (َعِظيمٌ  َعذابٌ  ذَلُمْ  أُولَِئكَ وَ  اْلبَـي ناتُ  جاَءُىمُ  ما بـَْعدِ  ِمنْ  َواْختَـَلُفوا تـََفر ُقوا َكال ِذينَ  َتُكونُوا
 إذا ادلسلمني أن إىل نبهنا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول أن يعلم كلكم. [٘ٓٔ/ٖ: عمران 

 أياً  عنقو يضربوا أن فعليهم أمرىم؛ يفرق أن يريد من وجاء سواء؛ كلمة مظلة حتت كانوا
 دلاذا؟ ىذا كل كان، من وكائناً  كان،

 الذي األول السالح أن إىل وجل عز اهلل كالم ذلك قبل ولينبهنا الم،اإلس رسول لينبهنا

 .اهلل حبجً اػزصبِيُ ىو إمنا ،ًحذهتُ ىو إمنا ادلسلمني عباده بو وجل عز اهلل شرف
 يفرق؟ أن يريد دلن ينقاد أن الكالم ىذا وعى دلسلم ديكن فكيف ىذا، عرفنا إذا حسناً،

 والقاديانية نعم،: أقول. يفرقون اإلسالم باسم فرقون؛ي الذين ىؤالء ولكن: يقول قائل رب
 يف اليوم تنتشر اليت والبهائية والبابية يفرقون، اإلسالم باسم اذلند، يف بريطانيا غرستها اليت

 غرستها اليت والوىابية يفرقون، اإلسالم باسم أمريكا، يف ادلسلمون إليها يصطاد واليت أمريكا
 .يفرقون اإلسالم باسم ة،العربي اجلزيرة يف بريطانيا

 يستعملونو؟ الذي ىذا أحقٌ  ولكن
 من ذلك بعد يتكون عليها، متفق مبادئ من يتكون اإلخوة؟ أيها يتكون مم   اإلسالم

 يدعونا وخالف، اجتهاد حمل ىي أمور ذلك بعد يلي مث عليها، متفق وشرائع سلوكات
 دُتَس، ال عليها ادلتفق الواحدة ادلبادئ ء،القضا ىذا يف األولويات سلم حنك م أن إىل اإلسالم
 بعضهم ادلسلمني لتفريق تستعمل اليت األسلحة اليوم دُتَس، ال عليها ادلتفق السلوكية األحكامُ 

 وبفش أٔذ إرْ رفؼٍيب، ال ثذػخ ىزه: االجزيبدٌخ اجلضئٍخ اٌمضبٌب أعٍحخ ىي؟ ما بعض، عن
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 إىل جنحت إن كافر أنت إذن التصوف ىذا دتارسوا أن ينبغي ما بدعة والتصوف ،فؼٍزيب إْ
 الواعي لربو ادلخلص ادلسلم ادلسلمني تفريق هبا يتم اليت الوسائل ىي ىذه. السلوك ىذا

 اجلضئٍخ األٌِس. السبيل ىذا أو السبيل ىذا سلك سواء األمر ىذا إىل ينقاد ال إلسالمو

 ادلنعطف، ىذا جنتاز ريثما الم،اإلس بنا يهيب ىكذا اهلل، لنا يقول ىكذا ،ٔطٌٌيب االجزيبدٌخ
 األمور اإلسالم، إىل القاضية الضربة لتوجيو حان قد الوقت أن فيو أمريكا إىل خييل الذي
 وىذه معروفة، اإلسالمية سلوكاتنا يف عليها ادلتفق واألمور معروفة، عقائدنا يف عليها ادلتفق
 .واءس كلمة مظلة حتت للمسلمني وجل عز الباري َجع سر ىي األمور

 وبٔذ اجزيبدٌخ، أٌِس ثبعزضبسح اٌٌٍَ املغٍّني رفشٌك ٌزُ اليوم؟ ادلسلمني تفريق يتم كيف

 التعاون جسور مد ت بل ،ثغججيب ثؼضبً ثؼضيُ ٌمبرً مل املغٍّني ًٌىٓ ثبألِظ، اجزيبدٌخ
 بحلتص دُتَْتَشقُ  ذاهتا االجتهادية األسباب فهذه اليوم أما. بينهم فيما واإلعذار والتآخي

 وال جامع، إسالمنا: نقول حنن نعم،. اإلسالمية الوحدة لتمزيق أسلحة ولتصبح سكاكني،
 الذي اإلسالم ليس أنو فلنعلم اإلسالم باسم تفرقت قد األمة أن جند وعندما مفرقاً، يكون
 .وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى حممد سيدنا بعثة بو وختم وأنبياءه رسلو بو اهلل ابتعث

 الىبة، ثورة كلو مضمونو اخلليج، من أحناء يف َوِوز عَ  ُنِشرَ  منشور، يدي يف قعو  باألمس
 َجاعات ضد ادلسلمني، ضد لتمزيقنا، خيطط الذي ادلشًتك العدو ضد ال من؟ ضد

 بدافع اهلل، دين على احلرقة من بداقع اهلل أمر مبا يقومون نسائية، غري أو نسائية إن إسالمية،
 وتائهني، ضالني أيديهم على وجل عز اهلل ىدى وكم كم وتعاىل، نوسبحا هلل اإلخالص من
 ىؤالء رمبا، وملحدين وضائعني شاردين دعوهتم طريق عن وتعاىل سبحانو اهلل َجع وكم كم

 حدثتكم الذي الطابور ىذا جنود أهنم جيهل الذي من العدوان، أسلحة إليهم تتجو الذين
 .اإلخوة أيها عنو

 ًيف أحٍبئىُ يف سلجبء ؤٌٌا: حصيلة إىل منو أنتهي أن أريد توقل الذي الكالم ىذا

 اٌطبثٌس ىزا أفشاد ِٓ ًاحذٌ ٌزغشثّٓ ال ًرؼبىل، عجحبٔو اهلل دٌٓ ػٍى ًجذمت ًحٍضّب ِذٔىُ
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 ِٓ ًىنبٌه حيبًي، ِٓ ىنبٌه أْ أػٍُ ًأٔب. ًإٌبىُ إٌبوُ ٌٍّضليب، اإلعالٍِخ ًحذرىُ إىل

 ِب إىل ٌصً ٌؼٍو اٌؼالٍٔخ، أً اٌغش يف إْ اٌضٍبء، يف أً ٌظالَا يف إْ املخزٍفخ اٌٌعبئً ٌفؼً

 .دفؼٌه اٌزٌٓ ًأِبَ أِشًه اٌزٌٓ أِبَ ًجيو ٌجٍض ٌؼٍو ِنو، اثزغً

 ػض اهلل ألعأي ًإًٔ اهلل، على واالتكال اهلل، ىو ادلستعان: كلو ىذا بعد أقول ولكين

 يف ًعٍُ ػٍٍو اهلل صٍى هللا سعٌي ػنيب حتذس اٌيت ىزه شبِنب أعشاس ِٓ جيؼً أْ ًجً

 ،اٌشمبق ًأعجبة اٌفشلخ أعجبة األِخ ىزه ٌمً حصنبً رٌه ِٓ جيؼً أْ وضريح، أحبدٌش
 ونعمة العلية، لذاتو اإلخالص نعمة من جذوة منا كالً  يهب أن وتعاىل سبحانو وأسألو

 أن كنسأل إنا فاللهم. عباده من أحب من قلب يف اهلل يودعو اهلل أسرار من سر اإلخالص
 .اجلذوة ىذه هتبنا حىت أحببتهم الذين عبادك من جتعلنا

 .العظيم اهلل وأستغفر ىذا قويل أقول
 


