
الفلسطیني محمود أبو
علیكم السالم
:الجواب فإلیك المجموعات، في المشاركة عن معرض اني مع سوالھ، عن الجواب اكتب لھ واحتراما السائل، الخي إكراما
في النجاح لھم ویمكن ینجحوا، لن أنفي رغم) االیدلوجیة( عباءتھم في الدخول مني یریدون والذین سلفیاً، وال جھادیا لست أنا: أوال

.وكفى الزنادقة، ضد وسني بانواعھم، الكفار ضد مسلم: صبغتان لي وأنا جدا، یسعدني وھذا تیارھم، من طردي
تربیة من وھو غیري، من اكثر الرجل اعرف وأنا سیاقھ، في الكالم وضع فیجب التقییم، ال الذكرى سیاق ضمن كالمي كان: ثانیا

ضمن الكالم یكون ولما یقولھ، مما الكثیر بھ لمعرفتي لھ واتأول اكفره، وال صندوقھم، ضمن ویفكر معھم، قویة صالت ولھ األخوان،
وال تیار، زعیم وال تنظیم، قائد فلست ولذلك آخر، مقام في كانت لو ما توضع التي التحرزات من كثیرا الناس فیتخفف اإلطار ھذا
دیني بھ یسمح ما یقول علم، طالب اعدو فلن للسماء طرت لو أنا بل االطر، ھذه خالل من الناس مع اتعامل حتى جماعة منظر

.الشخص لھذا عدو أو خصم فأنا ھذا في راعیني: لي یقول ان ألحد یجوز وال وفقط، واعتقادي،
لي، عدو لكنھ: لي یقول فالذي وصفھ، بكل الحال ھو ھذا علیھ، فترحمت مسلم وھو عندي مات رجل عن لحظات ذكرى كتب مسلم، انا

وبین الدین عدو بین فرق وھناك الخیر، لكما احب وانا وھكذا، لعنتھ، وانت فاقول سبني، قلت ولو كذلك، آلخرین عدو وانت فاقول
.عنھ اتنازل ال هللا حق فھذا للدین، عدوا تكن لم ما الخصومات تذوب المرء یموت ولما منھجي، خصم
ربي، هللا یرحمھ ان فدعواتي Ü، لقایھ ووقت موتھ، وقت ھذا ولكن هللا، لدین العاملین شیم من لیس موتھ بعد ومقاالتھ سیئاتھ تجمیع
للناس، الخیر یحب من عند ھذا جزما، للترحم مائلة فالكفة التردد وجد وإذا لعنھ، في اخطئ أن من إلي احب علیھ بالترحم أخطئ ولئن
.هللا یرحمھ ان ویحب ویرحم عنھ، هللا یعفو ان ویحب ویعفو
النوع وھذا بالدھم، طواغیت یقاتلون الذین الجھاد اھل ومنھم هللا، لدین العاملین لبعض خصما كان وإن للدین، عدوا یكن لم والرجل
 .خطأھم وإن یضللھم، وال یكفرھم ال والعالم األكثرون، فیھ یخالفنا الجھاد من
لما انصفنا من وهللا وجدت بل باطال، ینشر ال حقاً، یبطل ال ھذا وترحمي زالتھ، لھ هللا وغفر خاشقجي، جمال هللا رحم: أخرى مرة
.لنا بخصوماتھم علمنا مع للناس، للخیر وحبنا الخلق، على رحمتنا وعلم ھذا، راى
قبره على اقف ان لي قدر ثم ، لي والمضللین لي، السابین ھوالء احد مات ولو أحبھم، فأنا شاؤوا، كیف ولیقرعوني یسبني، من لیسبني
.لھ استغفر وأنا ساعة ألجلسن
.الحقیرة بالحشرة أشبھ إال نفسي في أنا وما قمیصي، زر اساوي ال إني فوهللا فلیرتلحوا، ھدمي، مقصدھم كان وإذا

وللذكر
ارى وحین للمسلمین، الخیر احب مذنب مسلم أنا بل معي، لخصومتھ أحد عن معرضا ولست الحق، حساب على احد من متقربا لست
ینقلب ثم الغلو اھل من المسلمین یقتل ومن كبرى، ألسنة أصحاب ارى ثم شھیدا، یموت ثم الیوم یتوب الصالة تارك بل الناس، افسق
رحمتك فاللھم هللا، مكر اعلم الكفار لصف
احبتي؟ یا هللا مكر یأمن فمن. شھداء ذھبوا المعاصي واصحاب طواغیت، أحذیة صاروا الصحیحة العقیدة اصحاب
.خلقھ على رحمتنا منا یرى وھو لنا، ویغفر یرحمنا وهللا أجبت، قد اكون ان أرجو
.خیراً هللا وجزاكم
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