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   الدليل. كر  مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 :الخطبة األولى
إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوُذ باهلل من شرور أنفسنا وسي  ئات أعمالنا، من يهد  هللُا فهو المهتدد، 

ًدا عبدُده ورسدوله وصد  ًدا، وأشهد أالَّ إله إال هللا وحده ال شدريك لده، وأشدهد أنَّ نبيَّندا ُمحمدَّ فيُّه ومن ُيضل ل فلن تجد له وليًّا ُمرش 
يله، أرسله ربُّه بالهدى وديدن الحدِّ   لُيظهدره علدد الددين ُكلد  ه ولدو كدر ه المفدر كون، فصدلوات ربد  ي وسدالُمه عليده وعلدد آل وخل

ا بعددد إخددو   داهم إلددد يددو  الدددين. أمدد  لددين ومددن سددار علددد دربهددم واهتدددى بهددُ ر   الُمحجَّ بيتدده اليي  بددين اليدداهرين وأصددحابه الغددُ
 اإليمان:

ة في األفكار وال في ل  عن ق   -ةها األحبَّ أيُّ -وما هذه الحير   ،ا يتكلم به أو يتحدث عنهل هذه األيا  عم  يحار اإلنسان في مث
 !!المرء فيما يتكلم حارَ ، التي عُظَمت وكُثرت حتد ما هي عن كثر  الُمدلهم ات والخيوب المواضيع وإن  

األفكددار أريددد أن نتحدددث عنهددا اضدديررت ألن أراجددع كتابددا وأنددا أحضددر للقددائي معكددم وأسددتعرم فددي ذهنددي مجموعددة مددن 
 -هددا السدداد أيُّ - تددوينبي"رنولددد آ" .فددي فهددم التدداري  "بيينرنولددد تددو آ"خددع عددن نظريددة سدده لمجموعددة مددن اليددالب فيدده مل  ر   دَ أُ 

األحداث الكبرى  ففهد  ،ومات بعد منتصف القرن العفرين ،بع األخير من القرن التاسع عفرد في الرُّ ُول    ،بريياني  سياسي  
شهد الحرب العالمية األولدد والحدرب العالميدة الثانيدة وحتدد بدايدة الحدرب البدادر  بدين الواليدات  ،الت العالمية الخيير والتحو  

هددذا السياسددي وهددو يتددابع هددذه األحددداث أراد أن يكتددب فددي التدداري  وأن يسددتنب  مددن  .المتحددد  األمريكيددة واالتحدداد السددوفيتي
 استغرق في تأليفه أربعين سنة. "دراسة في التاري "ف كتابا أسماه فأل   في قيا  الحضارات واألمم وانهيارها،التاري  خالصة 

 .لمَ صها لكم ببضع جُ لخ   أُ  إلد خالصة   وصلَ  -ها الساد أيُّ -ه ابف كتبعد أن أل  و 
 :قال لنا العالمية العظمد الت التحو   ما ذكرنا من بكل   التاري  ومر   بعد أن درس -ةها األحبَّ أيُّ -هذا الفخع 

لذلك  ،ما هو صراع حضارات ال ما ترونه من صراعات بين الدول في الحقيقة ليس صراعا علد مستوى الدول فق  إن  أو   -
لدديس صددراع وجددود ولدديس  ه صددراع مرحلددي  ال تريددد مددن يكددون أقددوى منهددا ولكندد   ،قددد تختلددف أمريكددا مددع الدددول األوروبيددة

هندداك كثيددر مددن  ،تركيددا وريثددة حضددار  إسددالمية ا ألن  ا صددراعهم مددع تركيددا فهددو أمددر مختلددف كليدد  أمدد   ا،صددراعا اسددتراتيجي
ا متددد كانددت الدولددة المنافسددة مددن منظومددة أمدد   ،هم مددن نفددس المنظومددة الحضددارية الغربيددةالدددول أقددوى مددن تركيددا ولكددن  

ظومدة الغربيدة هدي الددول نوأخيدر األعدداء بالنسدبة للم ،أن ال يكبدر وأال يتمددد خييدر يجدب  فهدي عددو   أخدرى  حضارية
 .ع أن يتمسكوا بدينهم أو يعودوا لدينهم فهم خيرتوقَّ من األيا  يُ  ن في يو   مَ  كل   ،وريثة الحضار  اإلسالمية

الحضددار  الصددفراء التددي تمثلهددا فددون مددثال رات تددراهم يهم  ضددااب الغربيددون عددن صددراع الحتددَّ كتددب الكُ تقددرأ مددا ا لمدد  لددذلك 
يقولون تلدك الحضدار  القائمدة علدد معتقددات ومنيدة مهمدا بلغدت مدن العلدم والتكنولوجيدا فهدي ال  ،ال يهتمون بها ،الصين
والخيددر األربددر هددو منظومددة الحضددار  اإلسددالمية منظومددة  ،تسددتييع أن تنددافس المنظومددة الغربيددة مموعددة قدديجتملددك م
  .المسلمين
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امندان هدذا  ،واحدد الصدراع صدراع حضدارات  :بدأربعين سدنة قدال التداري ع لنا الفكدر  قدال بعددما سدبر لخ   "بيتوينرنولد آ" -
هدذه النخبدة تددعو  ،مجتمدع أن تقدوده النخبدة فدي كدل   صراع الحضارات يظهر من خالل صراع الدول وهذا الصراع البد  

فدذذا  ،هي فتندة المدال والسدلية :أخير فتنة تعر ُم لهاف ،ابة فيلتف الناس حولها فتقود الصراعجذ   مألفكار إيجابية ولقي
، وانفكددت الحاضددنة عددن القيدداد ، ر  للقيدداد  فددي فدد  فتنددة المددال والسددلية انعددجل الددرأس عددن الجسددد وقعددت النخبددة المتصددد   

  .ويأتي بعد ذلك االستبدال ليأتي قو  آخرون بعد ذلك ،وسق  الرأس وانهار الجسد 

األربدداب  هللا تعدالد ربُّ  ،بعدد أربعددين سدنة دراسدة يكتددب فيهدا التدداري  تددوينبيرنولدد آصده الددذل لخ   -هددا السداد أيُّ -الكدال   اهدذ 
ال وحدي يدوحد أعياندا د الذل مدا ينيدِّ الهدوى إن هدو إه محم  ب األسباب أررمنا نحن المسلمين بكتاب أنجله علد نبي  ومسب  
 :سنة 1400هذه الخالصة جاهج  من  كل  فيه 

ِ   ) :قدال تعدالد :مدا بقيدت الددنيا سديبقد الصدراع والتددافعف ،عمنا فدي القدرآن عدن حتميدة التددافُ اهلل تعالد حد  ف • عَّللا  وَلاَل َدفـَل َولـَ
َعاَلم ينَ  ٍل َعَلى الَل َ ذَّللاو َفضَل  ِ ك ن   ضَّللا َولََٰ َرَل م ب َبعَلٍض ل َفَسَدت  األَل  .[251البقر : ] (الن اَس َبعَلَضهَّللا

ةر َأَمرَل )هللا تعددالد أخبرنددا عددن مسددؤولية القيدداد  والنخبددة فددي انهيددار كامددل المجتمددع  • ــَ ي ََ َقرَل ــ  ل ا َأن ْنهَل ــَ ن ا َوإ َذا َأَردَل ا مَّللاتَلَرف يهــَ ــَ ن
م يررا َناَها َتدَل لَّللا َفَدم رَل َها الَلَقوَل وا ف يَها َفَحق  َعَليَل  .[16]اإلسراء:  (َفَفَسقَّللا

النخبة والقياد  فقد  هدي التدي تكدون مسدؤولة علدد االنهيدار نبهندا إلدد دور القاعدد   هم بأن  تو  هم مُ هللا تعالد لكيال ال يتو   •
َن )فأخبرنددا عددن حددال ومصددير مددن يسددكتون علددد الفاسدددين ويرضددون بالظددالمين  ،اأيضددً  َروَل وا َ ذَل رــَ رَن َوَلمــَّللا ظ  َرَّ الــ  وَل رــَ َولــَ

َ َشد    ِ و َة ّلِل    َجم يعرا َوَأن   َعَظاَب َأن  الَلقَّللا َعَظاب  الَل مَّللا  *ردَّللا الَل َِل ب هـ  َظاَب َوَتَقط عـَ وا َوَرَأوَّللاا الَلعـَ رَن ات َبعـَّللا ظ  َن الـ  وا مـ  رَن اْتب عـَّللا َ ذَل َتَبر َأ ال ظ 
َبابَّللا  َسَل ر يه   *األَل ََ رـَّللا ل  ظََٰ ا  َّـَ نـ  وا م  ر ََّّللا ا َتبـَ مَل ََّمـَ هَّللا نَل ر َأ مـ  ر ةر َفَنَتبـَ ا َّـَ وَل َأن  َلنـَ وا لـَ رَن ات َبعـَّللا مَل  َوَقاَل ال ظ  ه  يَل َراٍت َعلـَ مَل َحسـَ اَلهَّللا مـَ َّللا َأعَل  ِ مَّللا 

يَن م َن الن ار    .[167-165]البقر :  (َوَما هَّللام ب َخار ج 
اعَّللاو َّللا َفا) :هللا تعالد أخبرنا عن فرعون قدال • َّللا َفَََـَ مـَ َتَخف  َقوَل ق ينَ  سَل ا َفاسـ  مـر انَّللاوا َقوَل مَل َّـَ ال و  المسدؤولية أ ،[54]الجخدرف:  (َ ن هـَّللا

والعيداذ  ن  الدرأس إذا جدُ  رأس ألن  لد الفسداد األخيدر هدو فسداد ا ولكدن   -هدا السداد أيُّ -لها الجسد النخبة ومانيا يتحم  لها تتحم  
هددا أيُّ -والجسددد أيضددا  ؟!نتفددع منددهيددا شددديدا إذا فقددد عقلدده مدداذا يُ تددرى رجددال  ددويال عريضددا قو   ،بدداهلل لددم يعددد للجسددد قيمددة

 .من الرأس الذل فسد  هاتلك الدود  التي نخرت في الرأس لم تأت اليد لكي تنتجع ل مسؤولية ألن  يتحم   -الساد 
رنا منهدا وقدال لندا هندا إليهدا وحدذ  اهدا جداهج  فدي كتداب هللا ووج  منا إي  بعين سنة كتب أشياء هللا تعالد عل  ر بعد أ هذا الرجل •

َرََّٰ )ها خيددرا هددو الظلددم أشددد   بددأن   ــَّللا ََ الَلق ــَل ا َوت ل در م م وَلعــ  ل ك هــ  ا ل َمهَل ــَ ن وا َوَجَعلَل ا َوَلمــَّللا اهَّللامَل َلمــ  ــَ ن م لُ هددل سدديظ   ،[59]الكهددف:  (َأهَلَلكَل
كون بسدددكوتهم علدددد  لدددم الجميدددع سددديهل   الدددبعل ولكدددن   مُ يظل  سددد  ،ال بالتأريدددد  ؟، وسيفددداركون مباشدددر  فدددي الظلدددمالجميدددع
َِل َثمَّللاودَّللا ب َطغَلَواَها )خبرنا عن قو  ممود أ وجل   هللا عج   ،البعل  َقاَها  *َكظ َب ِ    *َ ذ  انَبَعَث َأشَل َة  ِ   َناقـَ ولَّللا  مَل َرسَّللا َفَقاَل َلهَّللا

َياَها  قَل مَل َفَسو اَها  *َوسَّللا م ب َظنب ه  مَل َرْبهَّللا ه  َدَم َعَليَل وَها َفَدمَل َباَها *َفَكظ بَّللاو َّللا َفَعَقرَّللا مود قو  م كل  ، [15-11]الفمس:  (َواَل َيَخافَّللا عَّللاقَل
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ت الناقددة وبدداقي ممددود نحددرَ  ،دائددر  قليلددة ، فئددة،غمددةهندداك  ُ  ولكددن   بدداليبع ال، قددو  ممددود قتلددوا الناقددة؟ كددل   ؟نحددروا الناقددة
 اها وال يخاف عقباها. فدمد  عليهم ربهم جميعا بذنبهم فسو   ؛جون علد من يذبح الناقةجلسوا يتفر  

مدا هدو صدراع ة إن  صراعنا ليس صراع مصالح آني   خالصة هذه الفكر  التي أردت أن أنقلها لكم بأن   -ها الساد  الكرا أيُّ -إذا 
هدددم منظومدددة كل   ،متها ألمريكدددا مدددن بعددددهاالحضدددار  الغربيدددة فدددي يدددو  مدددن األيدددا  كاندددت ترفعهدددا برييانيدددا سدددل   رايدددة ،حضدددارات 

  .مخي  حضارل إسالمي ن إلففال أل  حضارية واحد  ال يخافون إال من منظومة الحضار  اإلسالمية فسيسعو 
 ،هم علددد الحددِّ  و للندداس أن يسدداهموا فددي صددالح نخددبهم وأن يعيندد  بددد  للندداس مددن نخبددة تقددودهم ولكددن ال البددد   :النقيددة الثانيددة

ه السدديد معدددارم إن عملدددوا خيددر معدددارم وإن عملدددوا شدددر بعددل النددداس يكوندددون حجددر  عثدددر  فدددي وجدده النخبدددة يعندددي سدددمو  
د أمرنددا إذا فعددل خيددرا نمدحدده ونثنددي عليدده ونعيندده علددد مددن تددول   ه أن  هنددا نبيدد  هنددا هللا تعددالد وج  نحددن المسددلمون وج   ،معددارم 
ولدو  ،ه عدن المنكدريندانهنداه بدالمعروف و مر ر أخدذنا علدد يدده وأوإذا أسداء وقصد   ،خصدي معده جانبدافال ونضدع خالفندا الحدِّ  
التنددا ع  فيهددا الفسدداد ينهددار المجتمددع ويسددق  الددرأس ويسددق  الجسددد ويدددب   ب  النخبددة إذا د  ألن   نددا وصددديقنا..وحبيب أخانددارددان 

َهَب ر يحَّللاكَّللامَل ) َشلَّللاوا َوَتظَل  ،.[46]األنفال:  (َواَل َتَناَزعَّللاوا َفَتفَل

ولكن لهذا الجسدد دور  ،دور الجسد في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر انعن الرأس ذكر  -ساد لها اأيُّ -عندما نتحدث 
األذى فأندت سدتنجع عنهدا  هدذه اليدد عنددما يصديبها ،النداس أال وهدو أن يرعدد بعضده بعضدا آخر خييدر يتجاهلده كثيدر مدن

إذا هدذه اليدد أصديبت بمدرم هدل  ،ن تندجع عنهدا األذىألليدد األخدرى مدن  البدد   ...لدن تسدتييع ؟! باليبعاألذى بيدك نفسها
سدمد بالتكافدل وهدذا مدا يُ  ،وهذا دور الجسد في رعايدة الجسدد  ،لليد األخرى أن تضمدها البد   ؟تستييع هي أن تضمد نفسها

 .اعياالجتم

عي الفدتاءات التدي أتتندا قسدو  فدي حدال الوضدع االجتمدا قد يكون من أشدد   -لسالمةا نسأل هللا-ه ها هو الفتاء يأتينا ولعل  و 
د هللا صددل  -ورسددول هللا  ....ت المحروقددات الدددوالر وقلدد   ت المددوارد وارتفعددت األسددعار وجددن  وقددد قلدد   ؛واالقتصددادل الددذل نعيفدده

فدي الكبيدر والحدارم فدي  ]رواه اليبراندي شـبعان وجـار  َلـى جنبـُ جـاوع وهـو يعلـم بـُ".ما آمن بي مـن بـات ": قال -معليه وسل  

لدم  ،ما آمن بدي مدن فعدل ذلدك ،تنا  شبعان وجارك إلد جنبك جائع وأنت تعلم به، [المستدرك وصححه األلباني في األدب المفرد
كالجسدد الواحدد إذا اشدتكد منده عضدو  مالمسلم للمسدل ولم يعرف معند أن   ،ولم يعرف معند اإليمان ،يعرف معند اإلسال 
 .جسد بالسهر والحمدتداعد له سائر ال

فقدال  -رضي هللا عنده-منهم أبو موسد األشعرل  ،عن قبيلة األشاعر  ، أخبرنا عن قو  -ل د هللا عليه وسل مص-رسول هللا 
 فـي عنـدهم َّـان مـا جمعـوا بالمدرنـة  يـالهمع   َعـام قـل   أو الغـوو  فـي رملـواأَ  َذا ييناألشعر   َن  »روحي فداه مادحا لهم: 

يمددح رسدول هللا ، ]صدحيح البخدارل ومسدلم[ .«مـنهم وأنـا ينـ  م   فهـم ة بالسـوي   واحـد  َنـاٍَّ  فـي بيـنهم اقتسمو  ثم واحد  ثوب
يكيلدون  -ريلدة واحدد  متسداوية-مدا عنددهم ويدأتون بذنداء واحدد   عا  عيالهم كدانوا يجمعدون كدل    عامهم وقل   فعالهم إذا قل  
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وجداره إلدد جدواره جدائع فدأين هدذا  ،خمدةبدل علدد تُ  ،بعيبيدت اإلنسدان علدد شد  ا أن أم   ،معا ون فبعون معا ويجوع، فيللجميع
ضٍ ) :وأيدن هدذا مدن قولده تعدالد ؟!وأين هدذا مدن اإليمدان ؟!من اإلسال  اََّّللا َبعـَل ل يـَ مَل َأوَل هَّللا اتَّللا َبعَلضـَّللا نـَ م  وَن َوالَلمَّللاؤَل نـَّللا م  ]التوبدة:  (َوالَلمَّللاؤَل

71]. 

تقتضددي أيضددا التكافددل والتعدداون  ،كددر للددرأس والجسددد لمنالنهددي عددن اكمددا تقتضددي األمددر بددالمعروف و  -هددا السدداد أيُّ -الواليددة 
الفدا  نسدد  وهللا الذل ال إله إال هو نحن فدي بدالد  -ها الساد أيُّ -فوهللا  ،والتناصح وأن يعين بعضنا بعضا علد هذه الفد 

هدا أيُّ -ليدو  اوانظدروا  ،أمدة اإلسدال  تعدالد يومدا وسدنقول لده كندا رأس حربدة تقاتدل عدن ديدة وسدنلقد هللامغرا عن األمدة المحم  
لسنة الفعوب رأينا كيف خرج الفعب العراقي يرفع راية الثور  السورية ويرفع أنظمة وتنيِّ  ألعندما يخرس إعال  ا -الساد 
ر لنددا علدددد أندده يحدددارب السدددوريون صددددَّ لفدددعب اللبندداني الدددذل كددان يُ ا كددذلك ورأيندددا ،تمجيددددا بجهدداد الفدددعب السددورل  الرايددات 
ون حيدُّ بلسدانه الحقيقدي فدي المظداهرات رأينداهم كيدف يُ  نيدِّا خرج الفعب و لمَّ  ،يرد الالجئينريد أن يَ ملهم بعنصرية ويُ ويعا

ال أتحددث  اوأند - ألننا هنا فيما تبقد لنا من حيج الثدور  ،الفعب السورل ويرفعون راية الثور  السورية ويمدحون هذا الفعب 
 نقاتدل عدن األمدة فالبدد   هندا نحدن -ن المكان الدذل تقدوده مبدادل الثدور  والجهداد عدث عن أمارن أخرى لم تعد فيها مور  أتح

وإذا  ،ا عدن المنكددرالمعروف ونهيددً بد ا أن نسدعد فددي إصدالحه أمددرً  هدذا المقاتددل لده رأس البددد   ،أن نسدعد بصددالح هدذا المقاتددل
 ال بل لخير الرأس والجسد. ،ه لذاتههحه ال ألننا نكر صل  جها منه لكي نُ خر  أصابته لومة أو دود  نُ 

ا، وهذا الجسد  ن يسدعد فدي صدالح بعضده بعضدا حتدد نسدتمر فدي أللجسدد  والبدد   ،للدرأس أن يسدعد فدي صدالحه البدد   أيضدً
 يدذل بده أعدداءه شداء مدن شداء وأبدد مدن الً بده أوليداءه وذُ  ج  عد  مباتنا وفي مقاومتنا وفي رفعنا لرايتنا حتد يكتب هللا لنا نصرا يُ 

وهو الذل احتاج سدنوات  ويلدة حتدد فدتح هللا لده  -صل د هللا عليه وسل م- فلسنا خيرا من النبي   ،قصر ومان أأبد  ال الج 
أقدول مدا تسدمعون وأسدتغفر  ،ا ال نحسدن التددبيرر لندا فذند  ودبد   ، وانصدرنا نصدًرا عجيدًجا،اللهم افتح لنا فتحا مبينا ،الفتح المبين

 هللا لي ولكم فاستغفروه فيا فو  المستغفرين.
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 الخطبة الثانية:
رَن الحمددد هلل وكفددد، وصددالً  وسددالًما علددد عبددده الددذل اصدديفد، عبدداد هللا، خيددُر الوصددايا وصددي ُة رب   البرايددا:  ظ  َنا الــ  يَل دَل َويــ  )َوَلقــَ

ا ل كَّللامَل َوإ يــ  بَل نَل قــَ اَب مــ  وا الَلك تــَ ِ َ أَّللاوتــَّللا وا  قوا هللا عبدداد هللا، فبتقددوى هللا الع صددمة مددن الفددتن، والسددالمة مددن ، فددات  [131النسدداء:] (كَّللامَل َأن  ات قــَّللا
 .الم َحن

 ،ِّ المدرء عليهدا جميعداات والخيدوب كثيدر  والوقدت ال يتسدع أن يعلد  م  ه  دلَ وقد أسلفت بأن المدُ  -ةها األحبَّ أيُّ -قبل أن أختم كالمي 
وبعيدا عن الواقع وبعيدا عن الصددق  علد أمر خيير وقع فيه بعل الفباب الصغار المتحمسين بعيدا عن الحِّ  ه د أن أنب  أو  

ث أو يذكر بأننا سنقصف حلب أو غير حلب بعل أولئك الفباب دائما يتحد    دعاية ضدنا أال هو أن   ولكن قد يستخدمه العدو  
ار في تنا الكفَّ د إن بيَّ وحتَّ  ،ال نستهدفهم بقتلفهينا عن قتلهم ار الحربيين نُ يا إخواني النساء واأل فال من الكفَّ  ،أو ما شابه ذلك

 ؟!!قصف المسلمينتعمَّد ل لمسلم أن يعقَ أفيُ  ،لهم بالقصف فنحن نتحرى قدر المستياع أن ال نقتل امرأ  وال  فالمعاق  
ممكدن بعدل الفدباب عنددنا الصدغار  ،مدن تدروي  النظدا  المجدر  ،ه من تدروي  أعددائنالذلك ما ترونه مما يكتب علد الفيس كل  

عنددما  ،هؤالء الفباب الصغار لديس بيددهم وال بدأمرهم ال تحريدك المدفعيدة وال تحريدك الصدواري  ولكن   ،المتحمسين يكتبون ذلك
هدا مدن مكندات عسدكرية حد أن يترك جبهة الساحل وما فيأيعقل لمسلم مو   ،ناما نقصف معاقل عسكرية ونقصف عدو  ف فذن  نقص  

للنصيرية الحاقدين المجرمين ويأتي لكي يقصف حلب السنية التي تريد إيران أن تفرغها مما تبقد من سكانها السنة لكي تكون 
 .ه مجاهدينا عن ذلكونحن ننج   ؟!اغبيً  حد إال إن كان عميال أوأيفعل ذلك مؤمن مو   ؟؟!!هذه حصتها
ه اسدتهدف أند   كبيدرا حيد   ت صددىذ النظا  بعد أن فعل جريمته التي أخ ،تروي  النظا  هذا منفمن إشاعات  سمعونهلذلك ما ت

تفر  فدي محدي  حلدب نمتد فعل هكذا جريمة يأتي هو بمدفعيته الم ،دائما حفظنا لعبته ،مخيمات بصاروخ وقتل عفرات الناس
هو يريد كان أن  ،عند هذا النظا  اليائفي هل ال قيمة لهت  يعني مهما قُ  ،وأهل حلب بالنسبة له ال قيمة لهم ،فيقصف أهل حلب 
هدل  ،المجاهددين هدم مدن يقصدفون المددنيين فدي مديندة حلدب  عي بدأن  فيدأتي فيقصدفهم ويدد   ،انها ولم يستيعيفرع المدينة من سك  

لسددنة فدي حلددب ويتدرك النصدديرية واليغدا  ويتددرك جبهدة السدداحل فارغدة مددن يعقدل لمجاهدد أن يددأتي فيقصدف المدددنيين المسدلمين ا
ولكدن مدا يحددث فدي الحقيقدة هدو  ،أندا قلدت إذا حصدل ذلدك لدن يفعدل ذلدك إال غبدي أو عميدل !غير قصف وهي مليئة بالثكندات 

هدم  المجاهددين أن  ًيا مددعاألحدداث لكدي يغيدي عورتده ولكدي يسدتر سدوءته أمدا  اإلعدال  العدالمي  همن النظا  المجر  يفتعل هذ 
ومددا يكتبدده بعددل الفددباب الصددغار المتحمسددين علددد الفدديس بددوك أو غيددره فهددؤالء  ،وهددم مددن يسددتهدفونهم ن المدددنيينمددن يضددربو 

د قدتلهم إال إذا حصدل فدي دينندا المدرأ  واليفدل إذا كدانوا كفدارا محداربين ال يصدح تعمد   مهدم وندؤدبهم ونفهمهدم أن  شباب صغار نعل  
 .ن كانوا قرب مكان عسكرل وما شابه ذلك؛ كأذلك بالخيأ

هدذه  ،(أل: هكدذا قدالوا)بئس ميية الرجل  عمدوا  ،وبئس ميية الرجل  عموا ،ال تأخذكم الدعايات في  من تكثر فيه اإلشاعات 
وال  ينفللمددرجا غيددر ذلددك فددال تتددرك مجدداال وأمدد   ،ال مددا تتأرددد مندده ومددا تعرفدده يقيندداإال تنفددر  ،تتحمددل أنددت مسددؤولية نفددرها ،هددي

ر حالندا إلدد نسدأل هللا تعدالد أن يغيد   ،ذنبدهو تده ئولكدي نظهدر كأنندا نحدن مدن يتحمدل خيي ،للعمدالء لكدي ينفدروا هدذا الكدال  عندا
 .إني داع فأمنوا ،خير حال يحبه ويرضاه


