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القوى الناعمة

عليك السالم..
أهالً أنس.. أنا في طريقي إلى النادي

ولكني سأمر على والدي بالورشة..تمام 
انِهِ مشوارك ثم نلتقي بالنادي وميار 

ستأتي أيًضا..مع السالمة

في نادي مركز شباب الحي

هيا يا شباب يا رجال الغد.. هيا يا 
أهل الجنة..أحسنتم ولكن هناك قوة 
أشد حتى يعلم العالم أنه ليس من 
بين المسلمين أطفال..كلنا رجاااال..

نحن جند هللا

كبر.. هللا أ

أمازلت تشاهد 
الدواعش يا 

عمرو؟

إنهم أطفال..يُعلمون 
األطفال فنون الموت بينما 

باقي العالم يعلم أطفاله 
فنون الحياة

يا عمرو اإلسالم دين سالم 
ومحبة لكل العالمين، 

وتستطيع رفع راية اإلسالم 
بأخالقك وعلمك وما تقدمه 

من خير لكل العالم

نعم أنظرا 
الحماس والقوة..

أي حماس 
وقوة؟

أبطال وهللا..
حماكم هللا

راية اإلسالم ال تُرفع بتكفير 
اآلخرين وقتلهم يا عمرو، لألسف 

هم يشوهون اإلسالم بجرائمهم

قد يكونون محقين فهم 
يقولون إنهم يحاربون من

أجل رفع راية اإلسالم

داعش

سيناريو : عبد المنعم حسين

رسوم : أدهم فواز
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تحية تقدير للفنانة 
»خديجة محمد«

حفل توزيع جوائز 
مسابقة الرسم العالمية 
لألطفال وفازت بالجائزة 

األولى فتاة مصرية 
شرفت اإلسالم 

ومصر

والمواهب التي منَّ هللا على 
عباده بها، الفن يا إخوتي القوة الناعمة 

التي نعبر من خاللها عن رأينا 
للعالم كله وتؤثر في المشاعر 

واألحاسيس

هل رأيت يا عمرو االحترام 
والتقدير..دعني أعود بك لباقي 

فيديو داعش الذي ال تكمله 
أبًدا..

هل رأيتم كيف يربون 
أطفالهم على الُكره والعنف..

كيف سيكون حالهم 
عند الكبر؟

هيا يا عمرو لنصلي 
المغرب.. حتى نلحق 

بالجماعة

تمت



سيناريو: عبد المنعم حسين

رسوم: أدهم فواز

لقد أبلغت أنس أننا سنتقابل أمام 
ورشة والدي بعد نصف ساعة..

عظيم..ليتني أستطيع مقابلته قبل أن 
أذهب لدار األيتام..لقد وعدتهم بشرح 

بعض المسائل التي صعبت عليهم

ماذا فعلت في درس الكيمياء؟ 
أتريد المساعدة؟ أنت تعلم أني 

أحب العلوم جداً

مساعدة؟! 
ال ال على اإلطالق..

هههه.. تخجل من 
مساعدتي ألني بنت..

لن تتغير.. هيا هيا عمي 
ينتظرنا بالداخل

السالم عليكم
 وعليكما السالم 

ورحمة هللا وبركاته..هل رأيتما 
الضربة القاصمة لمن سبوا 

رسولنا الكريم؟ نعم..ضربة معلم 
لُتعلمهم أننا لن نتهاون 

في حق رسولنا

إنها ضربة غاشمة جاهلة 
كثر مما  تسيء لديننا أ

ما هذا الكالم الفارغ.. أساءوا هم
هل نتركهم ونترك حق 

رسولنا الكريم؟
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ال لن نخشاهم ولن نكون ضعفاء..لقد أُِمرنا أن ندافع عن 
ديننا ورسولنا

ندافع عن ديننا بالعلم والعمل..
هما سالح هذا الزمان..والحجة والبيان الرد المناسب 
على ما يعتبرونه حرية..ال أن نثبت قولهم بأننا همج 

متوحشون ال نقبل الغير

يا عمي أمرنا ربنا أن نُعرِض عن 
الجاهلين..ومثل هؤالء بالفعل

جهالء ال يعلمون عن ديننا لألسف 
إال ما نصدره نحن إليهم من 

تشدد وحماقة..

آه لقد وصل أنس 
تعال يا صديقي

هل رأيتم ما فعلوه في باريس..مؤكد الفاعل عدو اإلسالم األول وهي 
رسالة تشويه لديننا الكريم الذي َحرَّم قتل النفس ولرسولنا الذي 

علمنا مكارم األخالق

أنت أيضاً يا أنس ؟ 
إنكم جيل ضعيف وديننا 

دين قوة

)َوَقْد نَزََّل َعلَْيُكْم فِي اْلِكَتاِب أَْن إَِذا َسِمْعُتْم آيَاِت هللّاِ 

يَُكَفُر بَِها َويُْسَتْهَزأُ بَِها َفالَ تَْقُعُدواْ َمَعُهْم َحتَّى يَُخوُضواْ 

فِي َحِديٍث َغْيرِِه( صدق هللا العظيم 

 واألمر أن نعود إليهم بعد أن يخوضوا في 

حديث غير الكفر ال أن نقتلهم..سالم..

مع السالمة..
ال تنسي غًدا أن تشرحي لي 

درس الكيمياء كما اتفقنا

كيد بإذن هللا .. وال تنس أن تحضر   أ
عمرو معك..ههههه..
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سيناريو: عبد المنعم حسين

رســـــــوم: ممدوح الفرماوي فيلم وثائقي

هات ما عندك يا أنس يا ابني لقد لبينا دعوتك 
وأتينا طائعين مرحبين

بينما كان »أمير« يتدرب في أحد المعسكرات 
اإلرهابية بداعي الدفاع عن الدين وحمايته 

أهاًل بكم جميًعا وأشكركم 
على تلبية الدعوة 

لهذا بذلت الجهد مع نور 
وخالد لعمل فيلم وثائقي 

تم تجميعه من بعض األفالم 
الحقيقية .. ربما يرد على 

رأيك يا عمي بطريقة عملية

هيا يا أنس ربما نتعلم شيًئا.. 
ههههههه 

بالفعل فاألجدر لألوالد بتعلم الرماية 
واأللعاب القتالية فيكونوا سنًدا للدين 
وقت الشدة.. والمؤمن القوي خير من 

الضعيف

لقد سمعتك يا عمي وقد هاجمت العبي كرة 
القدم وقلت إنها رياضة ال تفيد الدين وال النفس 

وليست من رياضات 
المسلمين

6



كان الالعب محمد صالح يتدرب في نادي 
المقاولون العرب تدريبات شاقة بجد 

ن ُخلُقه واجتهاد تبني جسده وتُحسِّ

وظل محمد صالح متمسًكا بدينه 
وُحسن ُخلقة ونال حب وتقدير واحترام 

الزمالء والجماهير

أظن الرسالة واضحة..اإلسالم دين عمل 
واجتهاد ومكارم أخالق.. وعلينا أن نُثِبت أن 

قوَّتنا في إتقان عملنا في كل المجاالت.. وديننا 
دين لكل العصور وبالقطع لكل الرياضات 

كانت في المقابل سجدة محمد صالح 
يقابلها التقدير واالحترام والحب

بينما كانت سجدة أمير رمًزا 
لإلرهاب ووصمة عار في جبين 

اإلسالم 

لقد كان فيلًما يُلخص الحقيقة ويعطي 
درًسا من الواقع.. بالفعل هناك فرق بين 

سجدة وسجدة.. أشكركم يا أوالدي

أيًضا تفانى محمد صالح في عمله وتدريباته 
حتى التحق بأكبر نوادي أوروبا 

أتقن أمير تدريباته وتدرج حتى 
أصبح يقتل األبرياء وحماة 

الوطن وأهل الغرب اآلمنين في 
بالدهم بداعي رفعة اإلسالم
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السالم عليكما.. 
أهالً حمزة

 وعليك السالم ورحمة هللا 

وبركاته

هل تقابلتما من قبل؟ 
يا لها من مفاجأة

حقاً تقابلنا من 
قبل؟

مؤكد أنت ال 
تعرفني.. ومؤكد 

أنا أعرفك

أنا أعرفك ألنك فنان مشهور..وأنت ال 
تعرفني ألني كنت من الجمهور..رأيتك 

على المسرح

أرجوك يا أخي 
نخوض فى موضوع 
آخر ودعك من تلك 

الذكريات

اسمي أنس.. 
ولم انزعاجك ؟!

أرجوك يا أنس 
إنه ترك الفن والحمد 

لله

تركت الفن؟ هكذا بكل سهولة 
تتخلى عن موهبة منحك هللا إياها 

واختصك بها

إنه لغو ولهو 
يلهينا عن ذكر هللا

سيناريو: عبد المنعم حسين
رســـــــوم: أدهم فــــــــــــــواز
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الفنون في 

حياتنا



ما هذا الكالم ولماذا تجعل موهبتك لغو ولهو؟ 
أختار الكلمات التي تُهذب الروح

يا أخ أنس لم يُباح لنا من 
الموسيقى إال الُدف فى إعالن 

الزواج فقط.. والصوت 
نسخره للتواشيح والمديح

التواشيح والمديح فن 
جميل.. لكن أيضاً لم يأتى نصاً 
يُحرم الفنون األخرى..فتكون 
موهبتك مثل أى شئ حالله 

حالل وحرامه حرام..

لكن هناك حديث 
للرسول عليه الصالة 

والسالم

نعم حديث »المعازف« فلتقرأ تفسيرات ابن حزم وأبو حامد 
الغزالي ومن شيوخنا المعاصرين محمد الغزالي ونصر فريد 

والشعراوي وغيرهم كثر..في االختالف رحمة لنا يا حمزة

لماذا ال نطوع الفن لتهذيب النفس واالرتقاء 
بالمشاعر بدالً من أن نتركه للعابثين .. أمرنا هللا 
أن نتدبر بعقولنا وقال نبينا علية الصالة والسالم 
»أنتم أدرى بشئون دنياكم« إنه سالح العصر يا 

صديقي

فعالً يا أنس علينا 
أن نتدبر الرسالة 

بالفعل

9
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سيناريو: عبد المنعم حسين
رســـــــوم: أدهم فــــــــــــــواز

ما دامت القوة هي لغة عصرنا فعلينا أن 
نتوحد، ونُجيِّش المسلمين، ونَعود لغزو العالم 

حقاً، لتعود أمجادنا مرة أخرى تحت راية اإلسالم.
من جديد.

إن لم يُسلموا طوعاً فليكن ُكرها وال نفرط في 
دعوتنا.

مهالً.. مهالً.. غزوات.. هههههه.. ومنذ متى كان اإلسالم 
غازياً مهاجماً.. الفرق كبير بين الفتوحات التي تمت 

بسالم، والغزوات الطاغية.

نعم لكننا حاربنا الُفرس وفتحنا مصر بالجيش.

أما الُفرس فكانوا أهل احتالل ومزق ِكسرى كتاب 
رسولنا الكريم، وطالب واليه على الجزيرة العربية بأن 

يأتيه بمحمد صلى هللا عليه وسلم ليقتله..فهم من 
بدأوا الحرب.

أما مصر فكانت محتلة من الرومان، واشتد ظلمهم ألهل 
مصر، فدخلها المسلمون دفاعاً عن اإلنسانية، ولم يُرغم 
أي مصري على 
تغيير دينه.
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الغزوات



نعم وأتذكر أن المؤرخ لودفيج في كتابه: حياة نهر النيل، وصف فرحة 
المسيحيين بجيوش المسلمين بأنها فرحة عظيمة.

نعم ولقد شهد شاهد من أهلها .. يا صديقي 
هل يصح أن نصف من قال عنه هللا َعزَّ وَجل )وما 

أرسلناك إال رحمة للعالمين( بالغازي؟

ههه.. كنت فى غفلة وتحمست لقولك.. 
هل نسيت قول هللا تعالى )َوَقاتِلُواْ فِي 
َسِبيِل هللّاِ الَِّذيَن يَُقاتِلُونَُكْم َوالَ تَْعَتُدواْ 

إِنَّ هللّاَ الَ يُِحبِّ اْلُمْعَتِديَن(

السالم عليكم.. سمعت حديثكم وأنا بجواركم لما أخذتكم 
الحماسة ولم أستطع السكوت

يا صديقنا العزيز إنك تُثبت ادعاء أعداء اإلسالم بأننا 
دين انتشر بحد السيف..هل غزا اإلسالم إندونيسيا أو 

ماليزيا؟ بالطبع ال..ورغم ذلك بكل 
منهما ما ال يقل عن 50 مليون 

مسلم.

بالفعل لقد انتشر اإلسالم هناك 
لحسن ُخلق تجار المسلمين 
وأماناتهم.. فالدين المعاملة.

ال تنسوا وصايا رسولنا الكريم 
ومن بعده أبي بكر لجيوشهما »ال 
تقتلوا شيخا وال امرأة، ال تروعوا 

طفال، ال تحرقوا زرعا، ال تهدموا بيتا، وال 
تقطعوا مثمراً، وال تخربوا عامراً، و ال تذبحوا بقرة، 
وال بعيراً إال بقدر مأكلكم، و ستجدون رهباناً 
في صوامعهم: ال تروعوهم و اتركوهم 

لَِما ارتضوا ألنفسهم«.

أشكركم.. 
واضح أني كنت أردد 
ما ال أفهمه وال أقرأ 

عنه جيداًً

11
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كثر في العمل لنرتقي  علينا أن نجتهد أ
بمستوى المعيشة

ال هذا كالم لين ال يُسمن وال يُغنى من جوع.. أنا مع 
الرأي الذي ينادي بإعداد جيش قوي يُمكنه مهاجمة بالد 

الُكفر وأخذ أسرى منهم ونردهم مقابل 
أموال طائلة

يا أخي.. المؤمن القوي خير من 
المؤمن الضعيف

وفي حالتك.. العصير البارد خير من 
المشروب الساخن.. هههههه.. كالم 

يهزم اإلسالم وال ينصره

هل تعلم يا عمي قصة دخول 
ثُمامة بن أثال في اإلسالم؟

آه مؤكد هذا ما يقصده 
عمي

أسرت سرية محمد بن مسلمة »ثُمامة بن أثال« ولم 
يكونوا على علم بأنه ملك مسيحي يحكم اليمامة، 

وربطوه بأحد أعمدة المسجد.. فعلِم رسولنا الكريم صلى
          هللا عليه وسلم..

عندما علم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأسرك 
أخبرنا بمقامك وأمر بفك قيودك

العفو 
عند المقدرة
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سيناريو: عبد المنعم حسين

رســـــــوم: ممدوح الفرماوي



أمرنا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

بإمدادك بالطعام والشراب

 وما هذا؟

ناقة رسولنا الكريم أمر 

بها لك تشرب من لبنها

يا ثُمامة.. قد أمر رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم بإطالق سراحك.. هيا أنت حر اآلن

أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا 
رسول هللا

هكذا أسلم ثُمامة بمكارم األخالق وبالعفو عند المقدرة.. ال 
بتعذيبه وال إجباره وكان يمكنهم استبداله بأموال طائلة.. 
اإلسالم ال يترزق من أموال الرق وقهر الشعوب إنه دين  

كرامة وعمل

13
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سيناريو: عبد المنعم حسين
رســـــــوم: أدهم فــــــــــــــواز

أهال »جانيت« 
كيف حالِك؟

بخير.. 
كيف حالِك أنِت يا 

ميار؟

الحمد لله.. كل عام أنِت وأسرتك بخير يا 
»جانيت«.. عيد سعيد عليكم بإذن هللا

علينا جميعاً.. ولِك كل 

             الشكر

ميار.. ميااااار

السالم عليكم.. أهالً »إسراء« كيف 
حالِك؟

أنا بخير.. 
أما أنِت فيبدو ال

لم تقولين هذا؟ أنا 
بخير والحمد لله

14

شعب واحد



أراِك تهنئين 
»جانيت« 
بعيدهم!

وماذا في هذا؟ 
هي أيضاً تهنئني 

في أعيادنا

لكن هذا اعتراف بدينهم 
وأعيادهم وطقوسهم

بل هو الخلق الكريم، والمعاملة 
الحسنة، وأخوة الوطن التي نبه 

إليها ربنا سبحانه في القرآن، 
وأمرنا برعايتها.

ولكن....
أرجوِك.. لهم دينهم ولنا ديننا.. ولنا 

جميعاً رب واحد، وهو الذى يحاسبنا.. 
فقط علينا أن نحيا بمكارم األخالق كما 

علمنا رسولنا الكريم وأوصانا

يقول ربنا عز وجل في سورة المائدة »َولَْو َشاَء 
ًة َواِحَدًة َولَِكْن لَِيْبلَُوُكْم فِي َما  ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ هللاَّ
ِ َمْرِجُعُكْم َجِميًعا  آتَاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت إِلَى هللاَّ
َفُيَنبُِّئُكْم بَِما ُكْنُتْم ِفيِه 
تَْخَتلُِفوَن«.

ما علينا إال أن ندعو بالموعظِة الحسنِة وُحسن 
العشرة، وأن نتعامل بمكارم األخالق مع البشر من 
كل شعوب األرض.. فما بالك ونحن شعب واحد 

نتقاسم العيش والوطن ؟

لو شاء 
لجعلنا أمة واحدة وهو قادر.. 

ثم إلى هللا مرجعنا جميعاً 
ليحاسبنا.. 

15
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هل قمت بعمل بحث 
الفيزياء ؟

كيد أ

هل يمكن أن أستعيره منك لمدة دقائق قبل الحصة؟

لماذا ألم تنجز 

البحث يا تميم؟

لقد كنت مشغوالً باألمس.. أنت تعرف أنها كانت مباراة    
نهائي أوروبا.

وهل تأخذ مجهود غيرك 
وتتميز                على زمالئك بالغش 

                                    يا تميم ؟

يا صديقى خذ األمر ببساطة، وأنا سأبذل جهًدا أيضا في تغيير 
بياناتك وبعض الجمل حتى ال ينكشف الموضوع

ولماذا تتعب نفسك لهذه الدرجة، أتركه وأنا أغير لك 
البيانات وأسلمه باسمك

سيناريو: عبد المنعم حسين
رســـــــوم: أدهم فــــــــــــــواز
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فعالً .. أقول دوماً إنك 
صديق خدوم

أهالً .. لقد أتى 
خالد.. صديق مخلص ويعظم روح 
التعاون ولن يؤزم الموضوع ولن 

ا       يعتبره غشًّ

ال أمل

را لي ما ما بكما؟! أنا ال أفهم شيًئا .. فسِّ
تقوالن.

حتى صديقك المخلص 
خالد خذلك يا تميم

الصديق المخلص من 
يصدقك النصيحة

تميم يريد أن يستعير بحثي 
ويغير االسم وبعض الجمل، 

وال يعتبر هذا غشاً

إنه غش وتزوير في نظر القانون والدين الذي 
يدعونا لمكارم األخالق، ونهانا عن الغش بكل 

أنواعه  .. كن شجاعاً واطلب مهلة لتقديم 
البحث

هل تصدق نفسك؟ 
لقد خرجت حاالً من الصالة.. 
من غشنا فليس منا يا أخي

يا أخي ال وجه للشبه، إنه حديث عن غش الخضار 
والبضاعة، وال صلة له بالعلم 

وتعاون األصدقاء

17
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سيناريو: عبد المنعم حسين

رســـــــوم: أدهم فــــــــــــــواز
المسلم من َسِلم 

الناس من لسانه 

ويده

انتظرا سأبدل 
مالبسي كي ألحق 

التدريب معكما

بسرعة.. 
ال تتأخر

السالم 
عليكم

وعليك السالم ورحمة 
هللا وبركاته

أهاًل حمزة

وكيف يكون تدريب هههه.. مازلتما تتدربان كاألطفال
الكبار يا صديقي؟

أسمعنا واشجينا 
يا كبيييير

لنلتِق غًدا وأريكما تدريبات 
الكبار المفيدة للدين والدنيا

ما هذا المكان يا حمزة.. وفي اليوم التالي
ال يبدو كناٍد

هي أرض ملك رجل طيب 
وهبها لتدريب األبطال على 
فنون القتال.. انظروا هناك

هؤالء الشباب هم حماة الدين 
يبذلون الجهد ليل نهار ليكونوا 

دائًما جاهزين

جاهزون ألي شيء 
بالضبط يا حمزة؟
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جاهزون للرد على أكبرهللا
أي خروج عن تعاليم 

الدين اإلسالمي 
عندما تتقاعس 

الدولة عن رد ذلك

هذا كالم حق 
يُراد به باطل 

يُراد به فوضى وصراع وقتال 
على غير ما يدعونا إليه اإلسالم

وَمن فوض هؤالء للدفاع 
عن الدين و بأي وجهة نظر 

يدافعون؟ نحن في وطن جعله 
هللا لكل البشر وإن اختلفوا.. 
له جيش يدافع عنه وعلماء 

يهدون الناس 
                     بالُحسنى

فوضنا رسولنا 
الكريم عندما قال: 

من رأى منكم منكًرا 
فليغيره بيده

عليك أن تتعلم أي منكر الذي عليك 
تغييره وأنت عبد لله.. مؤكد لم يدُعنا 

رسولنا الكريم للتقاتل والتناحر.. 
الرسول بريء من افتراءاتكم

وعندما تُنفذ هذا الحديث عليك أن تتذكر ما 
ى به هللا عزَّ وجلَّ في سورة النحل »اْدُع  وصَّ
بَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة ۖ  إِلَٰى َسِبيِل َر
بََّك ُهَو أَْعلَُم  َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن ۚ إِنَّ َر
بَِمن َضلَّ َعن َسِبيلِِه ۖ َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهَتِديَن« 

صدق هللا العظيم

أحسنت يا عمرو.. وعليك 
يا حمزة أن تربط األحاديث 
كثر، واسأل  بالقرآن لتفهم أ
أهل العلم والثقة والَعلن ال 

أهل الخفاء والسر..

ولتُعد لقول رسولنا الكريم أيًضا: 
»المسلم من َسلِم الناس من لسانِه 
ويدِه والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم«، الحظت كلمة 

الناس.. كل الناس يا حمزة .

هل يُعقل أن من يخشى 
على أن يجرح المسلم أي إنسان ولو بكلمة 
يأمرك بضرب وقتل الناس لتغيير المنكر؟ 

                         افهم يا صديقي

19
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انفجار مروع بالكنيسة المرقسية 
بالعباسية أثناء تأدية الصالة.

كيف يا خالد تدعو الناس للذهاب إلى الكنيسة؟  في هذا 
كالم كثير تُالم عليه

ًة  بَُهْم َمَودَّ ألم تقرأ قول هللا عز وجل: ﴿َولََتِجَدنَّ أَْقَر
يِسيَن  لِلَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َقالُوا إِنَّا نََصاَرى َذلَِك بِأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّ

َوُرْهَباناً َوأَنَُّهْم ال يَْسَتْكِبُروَن﴾ ألم تؤمن يا أخي بأن هللا كان 
يعلم مدى الخالف الذي اصطنعه أصحاب العقول المتحجرة 

واستغله أعداء الوطن واإلسالم ولذلك 
نبهنا لهذا في اآلية الكريمة.

في النادي بعد إذاعة 
الحادث مباشرة

عملية 
خسيسة ال يقوم بها إال جبان 

يقتل أبرياء وقت صالتهم 
ويقضي على فرحتنا بالمولد 

النبوي الشريف.

خسة ونذالة يريدون 

كسر الوطن ال دين لهم

أين عمرو؟ أخبره أننا في طريقنا إلى الكنيسة 
لنقدم العون ونواسي إخوتنا

سأخبره حاالً

سيناريو: عبد المنعم حسينلن ننكسر

رســـــــوم: أدهم فــــــــــــــواز
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نحن معكم يا إخوتنا.. 
وطننا واحد ولن ننكسر بإذن 

هللا

يا أخي »ستجدون رهباناً انتظر يا مايكل نحن سنأتي معك
في صوامعهم ال تروعوهم و 

اتركوهم لَِما ارتضوا ألنفسهم«

ال يا زهرة يمكنك وأنِت هنا فعل 
شيء مفيد مع أصدقائك.. أن تُصلوا 

وتدعوا للمصابين و شهداء الوطن.

هيا يا نور، خالد 
والمجموعة لحقوا بمايكل 

وعمرو في الطريق إلى 
الكنيسة

ال يا والدي.. أنت تعرف وفي نفس الوقت في بيت عمرو
كثر مني تعاليم ديننا..  أ

كم  كتوبر »بطرس« الذي فدا فقط أذكرك بزميلك في حرب 6 أ
بروحه لتعُبروا.. وأن صاحب فكرة هدم خط بارليف المنيع 

المسيحي »باقى زكي يوسف« 
لم يتركونا وقالوا إنه وطن 

المسلمين.. وهؤالء 
أهلهم.. بعد إذن حضرتك 

حتى ال أتأخر

أرجوِك اهدئي يا جانيت، وتأكدي أن 
هللا سينتقم من المجرمين 

انظروا َمن 
القادمون؟ الحمد لله

تمت

21



سيناريو: عبد المنعم حسين

رســـــــوم: أدهم فــــــــــــــواز

لقد قام شاب ُملتحى بطعن رجل مسيحي أمام محله 
باإلسكندرية مما أدى إلى وفاة التاجر في الحال

مصيبة.. كيف يقتل إنسان 
وحشية وجهلأخاه بتلك القسوة؟

ال داعي للمبالغة.. فهذا حال اإلعالم ال يقول كل 
الحقيقة

أي حقيقة مهما كانت 
ال تُبيح قتل إنسان؟

لقد قرأت على بعض المواقع أنه يبيع 
الخمر

يااااه.. 
أي قصة أخرى.. َمن فعالً تلك قصة أخرى

ِمن البشر أذن له هللا 
بمحاكمة الناس على 

الحالل والحرام؟

أهل العلم
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اهدأ يا صديقي ال تلفت االنتباه.. وال تنَس حديث 
رسولنا الكريم »من رأى منكم منكراً فليغيره بيده«

وإن لم يستطع 
فبلسانه وإن لم 
يستطع فبقلبه

وهذا أضعف اإليمان.. 
وهو شاب يرى إيمانه 

قوياً

ال تخلط األمور يا 
حمزة.. هي مسئولية 

الحاكم

مؤكد وإال كانت غابة 
وكل واحد يقتل اآلخر 

بحجة تغيير الُمنكر

بالفعل وإال ما فائدة حساب 
هللا لنا جميعا وإثابتنا على 
طاعته وعقابنا على معصيته

أرجو أال يؤخرني النقاش عن موعد 
التدريب.. لقد أصبت يا عمرو 
ولذلك من أسماء هللا الحكم 

العدل

ارجعوا إلى التاريخ 
لتعلموا أنها ُسنة غائبة 

وكانت موجودة في العصور 
األولى لإلسالم

أرجوك يا حمزة ال تأخذ بأي حديث إال وأنت على علم 
بسنده ومناسبة قوله.. وال تخلط بين تاريخ المسلمين 

واإلسالم.. اإلسالم تاريخه 
وحاضره واحد أما 

المسلمون فمنهم 
من أصاب ومن 

أخطأ

بالفعل.. 
اآلن الكل اعتبر الحروب 

الصليبية فترة وطويت

قتل الهنود الُحمر 
بأمريكا تاريخ.. وهم اآلن 

أهل حريات

يا حمزة لك كتاب هللا 
وسنة الرسول بفعله في زمنه 
أما التاريخ 

فعليك أن 
تعود ألهل 

العلم 
والثقة

هيا إلى التمرين  يا 
خالد
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سيناريو: عبد المنعم حسين

رســـــــوم: ممدوح الفرماوي
داعش

اإلرهابية

ألوانك جميلة يا أنس بديعة ومعبرة 
ومتناغمة

لقد عبرت عن 
معاني اإلنسانية 
التي تجمعنا 
و....

يا ستار.. ما هذه 
ة والنذالة..  الِخسَّ

انظروا.. انظروا

عاجل:
حادث دهس لبعض 
المارة بوسط مدينة 

برشلونة بإسبانيا

إنها وحشية.. همجية
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مساكين.. كيف يتحمل قلب بشر 
أن يفعل هكذا.. فالناس تتفادى 
القطط والكالب حتى ال تدهسهم 

وإن تعرضوا للخطر

تعلن الدولة اإلسالمية بالشام 
والعراق »داعش« مسؤوليتها 

عن الحادث

الاااا.. هذا كذب إنهم ال يمثلون اإلسالم 
في شيء وال ُهم دولة وال ُهم مسلمون

كيف يدَّعون أنهم مسلمون.. هل نسوا أن 
هللا يخاطب رسولنا الكريم في سورة األنبياء 

قائاًل: »َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ رَْحَمًة 
لِْلَعالَِميَن«  

بالفعل يا نور.. رحمة 
للعالمين.. أي إسالم يدَّعونه 
وُهم بهذا الُجبن والوحشية؟

هذا ال يليق بدين كانت وصايا رسوله لجنوده 
أثناء الحرب: أال تغدروا، وال تغلوا، وال تقتلوا 
وليًدا، أو امرأة، وال كبيًرا فانًيا، وال معتصًما 

بصومعة، وال تقربوا نخاًل، وال تقطعوا شجًرا، 
وال تهدموا بناًء.. فما 

بالكم بوقت 
السلم؟!

يا ناس أرجوكم ال تقولوا عليهم 
الدولة اإلسالمية.. حسبنا 

هللا ونعم الوكيل.. هم أعداء 
اإلسالم

25
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جرجس.. يا جرجس

كبر كبر.. هللا أ هللا أ

ال تقلق يا فندم.. 
أعلم أن اليوم الخميس وأنتم صائمون، 

لن أبرح الحراسة.. فقط ادعوا لي

هيا لنفطر بسرعة 
حتى نكون بجانب 

جرجس

نعم ألنه يحب عمل الشاي 
بعد اإلفطار.. هههه بسم هللا 

الرحمن الرحيم

هل سمعتم بتفجير 
الكمين؟

نعم وقد أصيب فيه 
جارنا حسن.. علينا زيارته 

بالمستشفى

لقد استشهد الضابط محمد الذي كان ينوي دعوتنا 
في أول إجازة على عقيقة مولودته األولى

بالفعل وخير البر 
عاجله.. هيا

جند الله
سيناريو: عبد المنعم حسين

رســـــــوم: أدهم فــــــــــــــواز
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لقد كان البطل جرجس يعول إخوته 
ويجهز أخته للزواج

أجرهم عند هللا تعالى، وسوف 
يحاسب من غدر بهم

لقد كان جرجس يحرس الوطن 
ويُعينُكم على صيامكم ويدافع 
عنكم وقت اإلفطار، هذه هي 

مصر.

صائمون نافلة تقربهم إلى هللا..
نوع جديد من الكفرة.. هههه

يا حسن نحن فخورون 
بكم ولوالكم ما كنا نحيا 

آمنين بوطننا

يكفيكم فخًرا أنكم لم تقاتلوهم إال 
على حدود البالد في جحورهم، أما هم 

فيحاربوننا ونحن ُعزل في شوارعنا

لقد سمعت أحدهم قبل أن يفروا وهو يقول 
علينا كفرة وهو سعيد بقتلنا

وهل جنود هللا تقتل عباد هللا هم أيًضا يتكلمون عن إنهم جند هللا
اآلمنين في الشوارع؟ ألم تسمع عن 

العبوات التي تلقى بالشوارع ثم 
تنفجر في ناس مسالمين؟

والسيارات المفخخة؟

 َ َ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ۖ  إِنَّ هللاَّ يا حسن أبشر فالله عز وجل يقول )إِنَّ هللاَّ
اٍن َكُفوٍر ( وهم خانوا كل أوامر هللا ومواثيقه وكذلك وصايا  اَل يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ
رسولنا الكريم، صلى هللا عليه وسلم، لنا سواء في االختالف أو في الحروب

تمت



سيناريو: عبد المنعم حسين

رســـــــوم: ممدوح الفرماوي

لقد فرت أهالي البلدة إلى 
مخيمات إيواء المهاجرين

مؤكد الدولة اإلسالمية 
ستنتصر بإذن هللا

أرجوك .. قل داعش وال تصفهم 
باإلسالم .. فهم ال يعلمون عن 

اإلسالم إال ما يشوهه 

وقد سيطرت قوات 
الدولة اإلسالمية بالعراق 

والشام »داعش« على 
البلدة مرة أخرى

الوطن
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ما ذنب هؤالء ليتركوا وطنهم وديارهم 
إلى المجهول؟

أو ينفوا من األرض بالطبع ال أن يذهبوا هذا كالم ما قبل اإلسالم أما اآلن ... 
لكوكب آخر .. بل يتركوا ديارهم وأهلهم

مؤكد هناك معنى 
آخر هم يفهمونه يا 

أصحابي 

نعم معنى الفتن والوقيعة 
وتشتيت اإلسالم والمسلمين

هل تتذكر قول 
الرسول صلى 

هللا عليه وسلم 
في مكة؟

طبًعا: »وهللا إنِك ألحب 
البالد إلى هللا وأحب البالد 
إلي ولوال أن قومك أخرجوني 
منك ما خرجت«

وقال عند الهجرة: »اللهم حبب إلينا المدينة 
كحب مكة أو أشد« فهي وطنه يا حمزة .. تُرى 

لو انتقلت من مدينتنا ألخرى يا حمزة؟

سأحزن كثيًرا.. هيا أنا معكم

رغم أنه نفس الوطن.. 
فلنحمد هللا أننا مًعا.. 

ههههه

الوطن يا أنس ليس 
التراب والديار .. الوطن 
حيثما تطبق شريعة هللا

بل هو عقاب إلهي كما عوقبت 
به اليهود.. يقول تعالى في سورة 

المائدة: »َقاَل َفإِنََّها ُمَحرََّمٌة َعلَْيِهْم 
بَِعيَن َسَنًة يَِتيُهوَن فِي األَرِْض َفالَ  أَْر

تَأَْس َعلَى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن« 

يقول نبينا الكريم: »من ُقتل دون ماله فهو 
شهيد، ومن ُقتل دون أهله فهو شهيد، ومن 
ُقتل دون دينه فهو شهيد، 
ومن ُقتل دون دمه فهو 
شهيد« وما الوطن إال مال 
وعرض ودين ودم

 كما قال تعالى في سورة المائدة 
بُوَن  أيًضا: »إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن يَُحاِر
هللّاَ َورَُسولَُه َويَْسَعْوَن فِي األَرِْض 

َفَساًدا أَن يَُقتَّلُواْ أو يَُصلَُّبواْ أو 
ْن ِخالٍف  َع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهم مِّ تَُقطَّ

أو يُنَفْواْ ِمَن األَرِْض«

إًذا فلماذا ندافع عن أرض 
فلسطين فلنتركها وليذهب 
الفلسطينيون حيث شريعة 

هللا

يا حمزة، ال تنَس أن الطرد من 
الوطن كان عقابًا لكثير من 

أنبياء هللا من أهل الكفر لما 
فيه من وحشة وقسوة لمفارقة 

األهل واألرض 
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الشائعات

في صباح اليوم التالي

عند الصباح يجب 
أن يكون خبر قتل 

كمين سيناء قد مأل 
صفحات التواصل.. 

وبعده نشر خبر 
ارتفاع األسعار 

وفرض الضرائب.. 
ثم عليك يا صديقي 
ربط زيادة األسعار 
بإلهاء الناس عن 
مصيبة الكمين 

القضاء على كل أفراد كمين 
بسيناء من ضباط وجنود 
والسيطرة على المنطقة 

من الذي قتلهم وهل 
بتلك السهولة؟

ياااااه موجة شديدة من ارتفاع 
أسعار الوقود مع ضرائب تفرضها 

الحكومة اليوم

لم يذكروا تفاصيل 
انتظر سأبحث

من قال هذا؟ مايكل بحث 
في كل القنوات ولم يجد 

شيًئا

وهل صداقة التواصل 
االجتماعي موثوق بها.. 

كيف وأنت ال تعرفه؟

يا ابني الكل أصبح يتكلم عن 
ذلك وها هو صديق لي على 

الفيس بوك واضح أنه ذو مركز 
مرموق.. كتب عن الكمين ورفع 
األسعار ويحلل الموضوع بإقناع

ال شيء في التليفزيون وكل القنوات طبيعية 
مستحيل يتجاهلون مثل هذا الخبر
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يقولون إن حسين كان ماذا تفعل يا عمرو؟
من ضمن كمين سيناء

والده ووالدته 
منهاران تماًما 

أرسل الخبر لكل األصدقاء.. 
عليَّ أن أخبر الجميع بكل 

الحقائق يا مايكل

حمًدا لله على سالمتك بعد ساعات قليلة
يا حسين

أرأيت فعلتك كيف 
أضرت الناس وآذتهم؟

وكيف أعلم أنها 
شائعة؟

ماذا حدث لكم؟

اطمئنوا ال شيء على اإلطالق 
ولذلك منحونا إجازة لنطمئن 
أهلنا .. ألن الناس سيظلون 

يصدقون الشائعة مهما 
كذبتها الدولة .. اسمحوا لي 

ألطمئن أهلي

يقول هللا عز وَجلَّ في سورة النساء: 

َن اأْلَْمِن أَِو  »َوإَِذا َجاَءُهْم أَْمرٌ مِّ

وُه إِلَى  اْلَخْوِف أََذاُعوا بِِه َولَْو رَدُّ

الرَُّسوِل َوإِلَٰى أُولِي اأْلَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه 

الَِّذيَن يَْسَتنِبُطونَُه ِمْنُهْم  َولَْواَل 

ِ َعلَْيُكْم َورَْحَمُتُه اَلتََّبْعُتُم  َفْضُل هللاَّ

ْيَطاَن إاِلَّ َقلِياًل«  الشَّ

وأنت لم ترد األمر ألولي األمر 
بل لم تصدقهم وصدقت من 
ال تعرفهم وال تعرف نواياهم

لكنك ساعدت فاسًقا على 
نشر فسقه .. هيا بنا نزور 

حسين ونشاركهم الفرحـــــــــــــــة

ويقول هللا عز وَجلَّ في سورة 
الحجرات: »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِن 

َجاَءُكْم َفاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبيَُّنوا أَن تُِصيُبوا 
َقْوًما بَِجَهالٍَة َفُتْصِبُحوا َعلَٰى َما َفَعْلُتْم 

نَاِدِميَن« 

أنا لست فاسًقا يا أنس
31

تمت



سيناريو: عبد المنعم حسين

رســـــــوم: أدهم فــــــــــــــواز نحن إخوة

أحسنت يا مايكل، 
لقد لعبت مباراة 

وهدفك كان هائلة 
رائًعا

البركة كانت في تمريرة 
خالد.. كانت ساحرة

رغم أني فكرت أن 
أصوبها.. ثم وجدتك 

في مكان أفضل 

سوف أحطمك 

– اتركوا بعضكم 

أنتم إخوة

َصبيَّان يتعاركان بسبب 
اتهام كل منهما لآلخر 

بأنه يسيء لدينه

لقد أساء لديننا على صفحته في »فيس 
بوك« يتحجج بأننا نقتلهم هيا، فليعد الجميع إلى ما كانوا عليه 

من فضلكم

وهل هكذا يكون 
ردك؟ أهدأ وهيا 

نجلس، لقد 
بعدنا ما يكفي
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لقد تعمد أن 
يتشاجر معي بدون 
سبب ويتعلل بما 

كتبته.. إنه رأيي

رأيك هذا دون 
دراسة أو تفكير.. 
اهدأ ولنجلس هنا 
بعيًدا عن الجميع

كثر إساءة مما كتبه..  لألسف كان ردك أ
فأنت أيضاً لجأت للعنف الذي ال يمثل 

إسالمنا .. ألم تلتمس له العذر ربما فقد 
عزيًزا عليه في تلك األحداث الغاشمة أو 

رأى ما يشعره بالظلم واالضطهاد

كان عليك أواًل أن تعرف أن التفجيرات تقوم 
كبر  بها جماعات مأجورة ال تمثل اإلسالم وأ

دليل أنهم يفجرون ويقتلون مسلمين أيًضا.. 
إنهم يَُكِفرون علماء المسلمين يا أخي.. هي 

حرب ضد وطن بسالح الفتنة

يقول هللا تعالى في سورة النحل »اْدُع إِلَى َسِبيِل 
بَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي  َر
بََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسِبيلِِه  ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َر
َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهَتِديَن )125( َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا 

ابِِريَن  بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه َولَِئْن َصَبْرتُْم لَُهَو َخْيرٌ لِلصَّ
)126( َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك إاِلَّ بِاللَِّه َواَل تَْحَزْن َعلَْيِهْم 
َ َمَع  ا يَْمُكُروَن )127( إِنَّ هللاَّ َواَل تَُك فِي َضْيٍق ِممَّ

الَِّذيَن اتََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن«

تدبر يا أخي ولتكن من المحسنين.. ثم أين 
مكارم األخالق التي أوصانا 
بها رسولنا الكريم الذي 
تدافع عنه.. فلتدافع 

عنه بأخالقه 
وتعاليمه.. 

هيا هيا

إنك أسأت للمسيحية التي تدعونا إلى 
التسامح ونشر المحبة بين الناس واحترام 

باقي األديان، ولقد كان يسوع متسامًحا 
ب بالخطاة ويأكل  حتى قالوا عنه: »هذا يرحِّ
معهم«.. إن ما كتبته هو ما يريده اإلرهاب 

من خالفات وانقسام.. هيا هيا

فعاًل، لقد تمتعنا بتمريرة نحن إخوة
خالد وتصويبة مايكل
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سيناريو: عبد المنعم حسين

رســـــــوم: ممدوح الفرماوي

بئر العبد 

وخوارج العصر

أي إسالم ينادي 

به هؤالء القتلة؟

هل رأيتم ما حدث؟

اهدئي يا ميار لقد 
فَضحتهم فعلتهم.. هم ال 
دين لهم وال إنسانية إنهم 
مجرد مرتزقة يتكسبون 

من القتل

نعم بمجرد خروجنا 
من المسجد َعلِمَنا.. 
لقد سقطت أقنعتهم 

وفضحوا أنفسهم
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بالفعل سقط قناع 
التأسلم الذي 
يتخفون به.. 

كما يقول هللا تعالى )َمْن َقَتَل 
نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو َفَساٍد فِي 

اأْلَرِْض َفَكأَنََّما َقَتَل النَّاَس 
َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها َفَكأَنََّما 
أَْحَيا النَّاَس 

َجِميًعا( 

هل رأيتم بغير نفس أو فساد 
في األرض فما بالكم بالمصلين 
في المساجد والكنائس.. إنهم 
من يفسدون في األرض إنهم 

خوارج هذا الزمان

أظن علينا أن نشرح لكل 
زمالئنا وأصدقائنا أنهم 
العدو وعلينا مواجهته

نعم ولنكتب في مجلة الحائط أنه 
ال فرق بينهم وبين عدونا عندما 
قتل أطفال مدرسة بحر البقر 
رغم أننا كنا وقت حرب معه.. 

ولنكشف أمرهم للجميع

لألسف لقد فعلوا رغم أنهم في المسجد 
يصلون صالة الجمعة يوم عيد للمسلمين

ن الرسول حتى  يااااه.. لقد أمَّ
من دخل بيت أبي سفيان وقد 
كان مازال كافًرا فما بالكم بمن 

في بيوت هللا؟ 

لقد قال رسولنا الكريم عليه صالة 
هللا وسالمه »من دخل دار أبي 

سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه 
داره فهو آمن ومن دخل المسجد 

فهو آمن«.. فتفرق الناس إلى 
دورهم وإلى المسجد

ال تقلق يا عمرو هم من قتلوا 
المصلين بالكنائس لدعم 

الفتنة فلن يصدقهم أحد بعد 
ضرب جماعة المسلمين

بالفعل يا جانيت لقد 
فشلت محاولة الفرقة بين 

المصريين فيحاولون الفرقة 
بين المسلمين أنفسهم

وما ذنب المصلين المسالمين 
واألطفال األبرياء.. لقد شوهوا 

صورة اإلسالم 
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سيناريو: عبد المنعم حسين

رســـــــوم: فــــــــــــــواز المستأمنون

لقد طعنهما 
المجرم وهرب

إن شاء هللا سيلحقان به آه.. آ آ آ آ آ آ آ
Help.. Help 

نعم.. ليتهم شيء مؤسف 
يلحقون به

الحمد لله 
أمسكوا بالمجرم 

ليأخذ عقابه

مسكين.. غًدا سيحاسبونه 
وال يحاسبون من ترك الُعري 

على شواطئنا
أتدافع عنه 

يا عمي؟

هو َغيور على دينه.. وهم 
مجموعة من الكفرة

أرجوك فال يحق 
ألي إنسان أن يحكم على 

إنسان مثله بالُكفر 
مادام لم يعلن هو 

عن ُكفره.. 

هل نسيت قول الرسول الكريم 
»هال شققت عن قلبه«؟
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أفعالنا ديننا.. صدقت يا فتى.. لقد كان 
رسولنا الكريم قرآنًا يمشي على األرض
والقتل أبشع من المعصية.. كأنما قتل 

الناس جميعا..

كنت أعتقد أنني أفهم ديني، 
واتضح أن بعض الفتيان الصغار 

كثر مني. يفهمون دينهم أ

هههه.. مازلت صغيًرا يا 
بُني وغًدا ستفهم

 أنا أفهم ما أقرأه في ديني.. فلتقرأ 
حضرتك عن حقوق المستأمن في 

                                    اإلسالم

حتى وإن كانوا كافرين ألم تسمع قول 

هللا تعالى في سورة الكافرون »ُقْل يَا أَيَُّها 

اْلَكاِفُروَن )1( اَل أَْعُبُد َما تَْعُبُدوَن )2( َواَل 

أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبُد )3( َواَل أَنَا 

َعابٌِد َما َعَبْدتُْم )4( َواَل أَْنُتْم 

َعابُِدوَن َما أَْعُبُد )5( لَُكْم ِديُنُكْم 

                      َولَِي ِديِن )6(«

فعاًل يا أنس وهذا أمر إلهي 
واجب التنفيذ وااللتزام به في تعامالتنا مع 

التأكيد على أننا ال يحق لنا تكفير أحد

كما قال تعالى:    
»َوالَ تَُسبُّوا الَِّذْيَن يَْدُعْوَن 
ِمْن ُدْوِن هللِا َفَيُسبُّوا 
هللَا َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلٍم َكَذلَِك 
ٍة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلَى  َزيَّنَّا لُِكلِّ أُمَّ
بِِّهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبُِّئُهْم بَِما َكانُواْ  َر
يَْعَملُوَن« )األنعام: 108(

أرأيت؟ حتى سباب عقيدة غير المؤمن بالله 
ينهانا هللا عنه، ألنه يعطي صورة سيئة عن 
اإلسالم.. وبالتالي عن رب المسلمين.. فما 

بالك بالقتل يا عمي؟ تدبر فأفعالنا هي ديننا
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سيناريو: عبد المنعم حسين

رســـــــوم: ممدوح الفرماوي

علينا أن ننتهي من تجهيز العبوات الناسفة كي نبدأ عملياتنا 
قبل أن يهاجمونا

وأين ستكون وجهتنا 
تلك المرة؟

في كل مكان.. الكمائن 
والكنائس والمساجد.. 
ضد كل من ال يرغب في 

شريعتنا

نبدأ العملية على بركة هللا.. عليكم توخي الحذر.. 
لن نقتل نفًسا إال لو اعتدت ولن نحرق زرًعا أو 
نهدم بيًتا إال لو اتخذوه وكًرا.. هيا على بركة هللا

لقد وصلوا.. أهاًل بهم 
سنصطادهم مثل العصافير.. 
السماء ستكون جهنم واألرض 

مفخخة بالمتفجرات لمن 
يحاول أن يأتي

ونعطي أوامرنا لباقي األخوة 
باالشتباك مع عساكر الجيش 

لنتمكن من السيطرة 
كبر جزء من  على أ

األرض

ُجند السالم 
واإلنسانية
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مهمتنا أن نحمي أواًل قواتنا ونؤمن لهم 
الطريق.. لن نضرب إال لو بدأوا باالعتداء

تمام.. الطريق مفتوح وتمت تنقيته 
من المتفجرات.. على بركة هللا 

لقد جنوا على أنفسهم 
وأهلهم ومؤيديهم وبلدهم.. 

اقتلوهم واألسرى منهم 
يُذبحون وتُرسل صورهم 

ليكونوا عبرة 

كبر،  لقد كنتم تقولون: هللا أ
كبر.. وكانت  ونحن نقول: هللا أ

دعوتنا هي األصدق فانتصرت.. 
﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا إِْن تَْنُصُروا 

َ يَْنُصْرُكْم َويَُثبِّْت  هللاَّ
أَْقَداَمُكْم﴾

وهل هكذا نصرتم هللا؟

بالفعل نحن ننصر هللا عندما نرفع 
أوامره بالسلم والسالم والحب.. ننصر 

هللا ألننا نواجه فكركم المسيء لله 
والرُسل واألديان.. ألننا ننصر صحيح 
اإلسالم بحمايتنا لكل 
اإلنسانية من 

بطشكم.. نحن 
بالفعل ُجند 
السالم 
واإلنسانية
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جميع الحقوق محفوظة وال يجوز نسخ أي جزء من 
المطبوعة أو استخدامه بأي طريقة دون إذن خطي مسبق 

من مالكي الحقوق 

ت:01113225995-24052767
فاكس:24052737

القاهرة - جمهورية مصر العربية - مدينة نصر
ش. د. عبد العزيز الشناوي


