
 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

فأعداء الله جنود الدجال قد يئسوا من تدمير اإلسالم وال يستطيعون تحريف أو نوصيكم بالحذر دائما في أقوالكم وأفعالكم، 

تغيير القرآن والسنة، لذلك فهم يشنون حربا علينا، نحن المسلمين، لتدميرنا وتغيير وتحريف اإلسالم في عقولنا وقلوبنا، وهي 

ناجحون حتى اآلن في إبعادنا عن القرآن والسنة حرب متعددة الوجوه أهم أدواتها الخداع الذي ينطلي على الكثير منا، وهم 

 ويحاولون إخراجنا بشكل كامل من ديننا دون أن نشعر ودون أن نعلم.

قبل أن ننطق أي قول أو نبدأ بأداء أي عمل، يجب أن نتأكد أنه ليس نتيجة خداعنا وأنه ال يتعارض مع القرآن والسنة، على 

يحسن صنعا فهو مخدوع، ألن الكيان الصهيوني الذي صنعه الدجال سمى نفسه سبيل المثال: من يسب إسرائيل ويحسب أنه 

بمسمى إسرائيل دجال لتحقيق أغراض كثيرة، أهمها خداع اليهود حتى يصدقوا المسيح الدجال عندما يخرج من هذا الكيان 

ي هو اسم النبي يعقوب عليه اسم إسرائيل الذ (ونعوذ بالله)الصهيوني، وأيضا خداعنا، نحن المسلمين، حتى نسب ونلعن 

الصالة والسالم. فهل هناك أعظم خداعا من هذا؟ هذا مثال واحد فقط من بين أمثلة كثيرة. يوجد مثال آخر هو إنشاء 

الصهاينة جنودَهم الذين يسمونهم ثوارا ومجاهدين، ومن ثم ترويج الكثير من األعمال واألحداث المصطنعة التي يستعملون 

المجاهدين الدجالين للحرب على اإلسالم وصبغه بالسفاهة والوحشية، وربما يكون األسوأ في هذا هو  من خاللها هؤالء

إلصاق الكثير مما ورد في القرآن والسنة بهؤالء المجاهدين الدجالين، ومن ثم خلق جو من السخرية بين المسلمين الذين 

الحق الذي ورد في القرآن الكريم وسنة رسول الله، محمد يعتقدون أنهم يسخرون منهم، بينما هم في الحقيقة يسخرون من 

عليه الصالة والسالم. ومثال شائع لهذه السخرية هو االستعمال الساخر للحقيقة والحق الذي قاله الله تعالى ورسوله لنا، وهو 

الله عليه وسلم، في الحور العين، فمن يسخر مستعمال هذا الحق أو غيره من الحق الذي قاله الله تعالى ورسوله، صلى 

سخريته فهو من الذين هم بالله وآياته ورسوله يستهزئون، وهو في خطر عظيم ومصيره مظلم. هذا فخ آخر أحكم صنعه 

صهاينة الدجال إلخراج الكثير من المسلمين من دينهم وهم اليعلمون؛ فمن وضع ما قاله الله ورسوله في موضع سخرية أو 

ر والتبريرات التي يقولها، فمصيره يصبح مظلما ونهايته مخيفة إال إذا تاب توبة نصوحا تضليل، بغض النظر عن األعذا

 وتاب الله عليه.

أعداء الله الصهاينة، يهاجمون اآلن بشكل شامل كل شيء أتى إلينا من الله ورسوله ويتخطفوننا من كل جانب، ويضعون 

ايات السوداء التي أخبرنا نبينا محمد، عليه الصالة والسالم، بها الفخاخ في طريقنا الصطيادنا وإخراجنا من ديننا، حتى الر

أوعز الصهاينة إلى جنودهم المجاهدين الدجالين بحملها، وسوف تصبح هذه الرايات في ذهن المسلمين الذين وقعوا في فخ 

أوعز الصهاينة إلى  الدجال رمزا لهؤالء، وحتى ما ورد في األحاديث ذات اإلسناد الضعيف مثل ذلك الذي عن خراسان،

أحد تنظيماتهم من المجاهدين الدجالين بتسميته خراسان. إنه هجوم مخطط دقيق وشامل وتفصيلي ومخادع يقوم به الدجال 

وجنوده، يكتسح المسلمين ولن يترك أي شيء كبيرا أو صغيرا دون أن يتعرض له ويستخدم نسخة دجالة منه بغرض إخراج 

 ة اإلسالمية. وقانا الله وإياكم فتنةَ المسيح الدجال وثبتنا على ملة اإلسالم.الكثير من المسلمين من المل

يجب أيضا الحذر من تداول التعابير والمصطلحات واألوصاف التي نشرها أعداء الله بين المسلمين مثل قولهم إسالم وسطي 

و تقسيم المسلمين إلى فئة تتبع نسخة اإلسالم وإسالم متشدد، فهذا جزء من حملتهم الشاملة لتدمير المسلمين، والمقصود هنا ه

التي اخترعها صهاينة الغرب إلخراج المسلمين من دينهم، وهي التي يسمونها اإلسالم الوسطي؛ ومن جهة أخرى تنفير 

المسلمين وصرفهم عن اتباع دينهم الحق كما جاء في القرآن والسنة، ومساعدة جنودهم في حربهم لنزع اإلسالم من قلوب 

مسلمين بإطالق مسمى اإلسالم المتشدد، واإليعاز إلى تابعيهم من المجاهدين الدجالين وغيرهم بإظهار اإلسالم الحق على ال

أنه الفسوق والرجس الذي يعملونه وربطه بسفاهاتهم لتنفير الناس الذين اليقرؤون القرآن والسنة من الدين الحق، بتصنيفه أنه 

قاله الله تعالى في القرآن وما قاله رسوله، عليه الصالة والسالم، في السنة، وكل تعابير أو  اإلسالم المتشدد. اإلسالم هو ما

أوصاف أخرى هي من اختراع أعداء الله وزعيمهم الدجال جزءا من خطتهم لتدمير المسلمين ألنهم ال يستطيعون تغيير 

ما قاله الله ورسوله في الكتاب والسنة، إذا كنا نريد  وتدمير اإلسالم نفسه، فيجب التأكد قبل كل قول أو عمل أنه يتوافق مع

 مغادرة هذه الدنيا ونحن مسلمون نتبع دين الله اإلسالم إن شاء الله وليس دين الدجال وتابعيه.

نوصيكم بعدم مشاهدة وترويج المرئيات والمسموعات والمقروءات من مشاهد الفتن والقتل والهرج والتدمير، فهذا إثم وسوء 

 بذاته ولكنه أيضا جزء من الهجوم المخادع علينا لتعويدنا على مشاهد القتل والدماء، إلحداث المزيد من هذه األعمالعظيم 



بيننا باإلضافة إلى أن بعض هذه المشاهد غير حقيقي، فهو تمثيل الغاية منه تحقيق أغراض الصهاينة لتسهيل هجومهم علينا 

لرعب ومشاهد الدماء والقتل وسفك الدماء بين المسلمين وبقية العالم، هو جزء من والدعاية ضد اإلسالم ونشر الفتنة وبث ا

خطة الصهاينة لبث الفوضى والفتن والتناحر والحروب في العالم كله، وهكذا فنحن عندما نتناقل وننشر هذه المواد نصبح 

 ه أو التمثيلي. أداة نساعد بها الدجال وجنوده ونروج للفتن والقتل والتدمير سواء الحقيقي من

تذكر دائما أن الغرض األساسي لصهاينة الدجال من الهجوم على اإلسالم الحقيقي حسب القرآن والسنة وصبغ الوحشية 

والهمجية فيه، هو لنزعه من قلوب وعقول المسلمين بعد أن سيطر الدجال على الكثير منهم كما سيطر على بقية البشر. لقد 

لسنين، واليوم وصل حال المسلمين أنك لو نهيتهم مثال عن تسمية أنفسهم بفرقة أو طائفة أو بدأ هذا الهجوم منذ عشرات ا

حزب، ألن الله ورسوله حرما ذلك علينا، أنكر أكثرهم عليك ذلك واستهدفوك وغدا. لن يجد المؤمن الذي يتبع القرآن والسنة 

خ عمران حسين بالرحيل إلى القرى القاصية بعيدا عن غير الخروج من بين المجتمعات واعتزالها، ولهذا السبب ينصح الشي

هذه المجتمعات التي تغرق، لنتمكن من القيام بديننا حسب القرآن والسنة استرشادا بهدي القرآن والسنة في هذا األمر، 

 وخصوصا سورة الكهف.

والسنة، وأن ننتهج حياة تقوم على  أخيرا ليس لنا من سبيل للحفاظ على ديننا إال ترك كل قول أو عمل ال يتوافق مع القرآن

أن نقول ونعمل ما قاله الله ورسوله ونقرأ وندرس القرآن والحديث بشكل يومي، فمنها نتعلم وفيها نقوي ديننا ونضمن بإذن 

 الله وقايتنا من الهجوم الشرس للمسيح الدجال وجنوده وأعوانه.

 


