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 هرجة  بب ين  إىل املغت

 
  (1)   رب الغ

 وبعد ...  ،احلمد لل 

من كل    الكافر أشر   وال يدري املسكني أنّ   ، واإلعالمبالبهرجة    بعض املسلمني يغتر إّن  ف

 ب. أش من الذئاب والكال  ،عىل وجه األرض  خملوق  

وحتاول  عزر ت    وأنت  عالق   تقتدي  أن  هم  ويف  معامالهتم  يف  ويف  اهبم  ثياهبم  ويف  هتم 

 ؟!☻ ما تقتدي بسيد اخللق  و ، حركاهتم

 ...  عليك  نأسف    

 . الق هلم ال خ   بأناس   بل بعضهم صار يغتر 

إذا ذهب إىل    أحدهم  أنّ   :يف الوالء والرباء   بعض الناس  ا يدلك عىل ضعف منهجومّ 

مالوا  حيث  املرشكني  مع  يميل  صار  الكفر  كام  ،  بالد  بأقواله    ،ن لبسويويلبس  ويرضيهم 

 . وأفعاله

يف  -العامل ا وقع اللعب عىل كأس ملّ  ،يف بالد العرب الناس  من بعض ب ترى العجبل  

 .ع الكفار عىل دول اإلسالمشج  ي  وصار فرح  -  زعمهم 

 . نحن نقول ال تشجع ذا وال ذا

 ...   غبائك تشجع املرشكني عىل املسلمنيمن  لكن  

 ؟ إىل هذا احلد 

   –  ا وإن كان مقصر   -ع املسلم شج    :أقل يشء 
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 ... عقيدتك يف فهذا يدل عىل خلل كبري   اك تشجع كافرر أنّ ما  أ

بالالعبني    غتر ي   ، امن ال يفهم اإلسالم حق  و   ،يشجعهم إال من ال يصل ما    ه أنّ والظاهر  

 ...  ام عندهم أي تدريبفأما العرب واملسلمون  ، يقول هؤالء متدربون جيداو ، املرشكني

 ...  ال حتتقر املسلمني مهام كانوا

ال    :يعني  اب  لعّ   ن  يقال فال  ،عيب    فاللعب عند العلامء  ،أصالر   اللعب  ن كنا ال نشجعإو

 . يعبأ به

 ...   لكن 

عههي و ع الفريق الفالينق امرأته من أجل أنه يشج  هم طلّ نأسف أن بعض   !ال ت شج 

 ؟! كافرا عشج    وهومن أجل أهنا شجعت مسلام 

 !؟ر بيتك من أجل الكرة دم  ت  

منو بعضهم  أعظم  أّن  مييس    سخيف    بكالم  م  تكل    هذا  فاز    –   النصاينذلك    –ملا 

 ... بالكأس

 !!! مييس  قنا إال لنعشق  ل  ما خ  :  بعضهم فقال

والعبادة  قت  ل  خ   لل  خ    أمللطاعة  بالكالم    إىل    ؟! جمرما  تعظم  قت  تتكلم  احلد  هذا 

 ؟! الساقط

   !!! مييساّل إج يتزوّ  مللو كان امرأة   :خر يقول آو 

 .[36]سورة آل عمران:   {خصمص حص  مس }  ،ذكرا  ك الل قد خلق  

 !! ىل هذا النصاين اخلبيثإ تذهب  ل   تتمنى لو كنت امرأةر  غبير  كلكنّ 

من    م الرباءة  بناءك  أموا  فعل    -  يامنهل اإلأيا معاش    -هذا يدل عىل فساد يف القلوب   

 . املرشكني



 ...  ار القه    ملييس الواحد  ملن الكأس اليوم؟  :  بعضهم : قول  من هذا  عظم  وأ

 استغفر الل العظيم  

 ؟؟؟ مسلم  من عاقل   هذه كلامت تصدر   

 ... اس رأسه غدر فاز بالكأس سينكّ هذا الذي  

 ؟ ثّم ماذا 

براءة من  و  ،مواالة و  عندك عقلمسلم  ، وأنت  أنت تتكلم بمثل هذه الكلامت الفاسدة 

   ... وللمؤمنني   ☻  ولرسوله ▐ حب لل  و ، املرشكني

 !!وتتكلم بمثل هذه الكلامت 

 أين أنتم؟   

 ؟ كفرة تنفقون األموال واملليارات عىل العبني 

 ؟ ج هلمر  هم أو نعظمهم ونبهحتى نحبّ  هؤالء ماذا استفاد املسلمون من لعبهم؟ 

   –  معاش املسلمني - انتبهوا ف

    ت ...هذه تروجيا

ق ونفعل املشاكل  زلنا نصد  يف هذه الدولة وغدا سيكون يف دولة أخرى وما    اليوم كان

 !!منفوخ   واملعايص من أجل جلد  

 ... اإلعالم يطعن يف دينك وأنت ال تشعر

عون عىل  وربام قوم يعملون عمل قوم لوط ويشج    ،جتتمع نساء ورجال يف بالد اإلسالم

 ؟ اإلعالم واجلرائد واملجالت ونحن نصفق هلؤالء القوم

والء  و  – فيكم    بارك  - احذروا   عندنا    رسوله ول   ▐ لل    حبر و  ء  وبرا  ليكن 

ومن    :قولهيف    $كام ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية    ، وملا حيبه الل ورسوله  ☻



إ إله  ال  أن  شهادة  الل:مقتىض  حتبر   اّل  لل بغ  وت    ،لل   أنك  لل   ،ض  الل    ، وتعادي  يف  وتواىل 

 ▐ . 

 ؟ ن هيرول بعض الناس يأإىل   أين نحن؟  

 . القوم  دبع 

 ؟ ين يذهب القومأ

 . معهم  ، ولكنّيدريأما    :قال

 مض خض  حض جض مص خص حص مس}:  وليق  ▐  والل

 لك  خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط

 .[91]سورة آل عمران: {مك

 ؟ هلم   ق  خال ال  مع قوم   ؟ني رش مع املرشكن حت  أ حتبر 

 ... معهم   رش  ا ح  قومر  حب  أمن  

حت  أ  حتبر نت  أو  مع رش  ن  أالالعب  اذ    الرئيس  رش  حت  و  ؟  ذاك  ذاك    رش  حت  و  أ  ؟ مع  مع 

 ؟ ن وفالنمع فال رش  حت  و أ ؟يالناد

 . م نفسكفال حتط   سالم باإل  ك الل  عزّ أقد   نتأ

 . .. بل هو غباء ؛ هذا ليس بذكاءف  كاؤكذ   وال يغرك 

 مغ جغ مع جع} :هل النارأعن  ▐   كام قال الل فهو غبير  ال يعقل احلق   ومن

  [ 10]سورة امللك:  {حك جك مق حق مف خف حف جف

 

 "الوالء والرباء أمهية  ":  من خطبة  مقتطف  

 ثامن بن عبد الل الساملي ع  :  للشيخ

 -   مه الل  سلّ  -
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