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 آن األوان أن ندرك احلقيقة
وحنن  ،بتخطيط من اخلارج ،اخلارج يها األخوة إمنا يتم بتخطيط منأاآلن الشيء الذي يتم 

والنيب عليو الصالة والسالم  ،وما اذلدف الذي يبتغي من وراءه ،ال نعلم من ىو ىذا الذي خيطط
 - أي ال يعلم من حيملها وال يعلم إىل أي غاية يسري هبا - ةمن قاتل حتت راية عميّ ) :يقول

مر اآلتية من اخلارج إذًا ىذه احلرية اليت نراىا اآلن حرية االنقياد إىل األوا ،(تل فقتلتو جاىليةفقُ 
 .ادلسألة خطرية ،إذا كان الغراب دليل قوم دير هبم على جيف الكالب ،ىل شقاءإىذه توصلنا 

يومًا ما  نكأأنا مل  ،قد بكثري من األحيان أهتم أين أقف يف صف ادلسؤولني يف ىذه القضية
أنا  ،ن أموت معنيًا ال مبجاملة ادلسؤولني وال مبجاملة ىؤالء الناس أبداً أإىل ىذه اللحظة وإىل 

وأنا عندما أقول للناس يا  ،معين بأن أستمسك مبوازين الكتاب والسنة وأن أرضي ريب عز وجل
ناس إذا كانت القيادة رلهولة ال جيوز شرعًا بنص من كتاب اهلل ونص من كالم رسول اهلل ال 

ينبغي أواًل أن نكون حنن  ،جيوز أن أنقاد للمجهول أبدًا مهما كانت الظروف قاسية لدينا
ونسري  يادة باختيارناوينبغي أن تكون الق ،ادلخططني وينبغي أن نعلم النهج الذي نسري إليو

 ،النيب عليو الصالة والسالم هنى عن ذلك إذاً أنا صرت يف صف ىؤالء ادلسؤولنيولكن  خلفها،
ميت يضرب برىا وفاجرىا وال يتحاشى أميت على أمن خرج من ) :النيب عليو الصالة والسالم قال

ادلسؤولني وعلى  وأنا أقول ىذا الكالم منطبق على (مؤمنها وال يفي بذي عهدىا فليس مين
  .ميتأمن خرج من أميت على  ،ىؤالء

 ،ن أحبث عنهاأبعض الوثائق تصلين واهلل من دون  ،اخلطة أيها األخوة معي مرسومة ووصلتين
من وقتها إسرائيل  ،على العراق دلا وجد ادلفاعل النووي مست خطة القضاءن رُ أاخلطة منذ 

خرى منها أة للقضاء على أماكن مع ذلك خطضع لكن وُ  ،وأمريكا خططوا للقضاء على العراق
 ،موجودة ىذه اخلطة ،ىل أربعة أو مخس دولإسوريا ىي تقسيمها لمست اخلطة اليت رُ  ،سوريا

تيجية اتلف عن اسًت اسًتاتيجية الوضع يف العراق ختو لكن الطريقة اليت قضي هبا على العراق 
الطريقة اليت رمست  ،اليت رمست لسوريا اليت رمست للعراق غري الطريقة ةالطريق ،الوضع يف سوريا

ختريب  ،ولو بدون أي شيء ، ختريبمسريات مث إسقاط مث بعد ذلك ختريب هبا،لسوريا بدأت 
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يوجد  أن جلأمن  ،ك فعل وردة فعللجل أن يكون ىناأكذا إىل آخره من  قيقضاء قتل حتر 
خرى اليت نستجر ذلا البلد الوطن الدولة ىو ادلرحلة األ ،القتل ويزداد القتلالقتل مث يستحر 

الثالثة يأيت  ادلرحلة ،ن ديلك خيارًا فيهاأحد أال يستطيع  دتتىلية إذا احلرب األ ،األىليةاحلرب 
جل أيأيت من  ،ن حيل ادلشكلةأيدخل من أجل  وراء األسوار، ي خيتفي اآلنادلعلم الكبري الذ

  ،سوف يأخذ مننا إيتاوة ليحل ىذه ادلشكلة ،ا إيتاوةمنن ذخأيوأيضًا  يأيت ،ينهي ىذه ادلشكلة
  .ىذه الوثيقة موجودة لدي اآلن ،م سوريا إىل مخسة أقسامقسّ بأن تُ  ؟كيف حيلها

النيب عليو الصالة والسالم  ؟!د نفسي ألكون جنديًا ذلؤالء الناسيا أخي أنا كيف أجنّ ف
وأحاديث كثرية عجيبة وغريبة كأنو يصف  (تل فقتلتو جاىليةمن قاتل حتت راية عمية فقُ ) :يقول

نا أيا أخواننا  ،باطل يفان ال الدولة وال غري الدولة ىذا ال يعين أنين أؤيد أياً ك ،ىذا الوضع لدينا
شهر رمضان عندما ففي أقول ذلؤالء الذين يرفعون لواء اجلهاد ويتهمونين بأنين بطلت اجلهاد 

ديانكم أيقدم إلينا بسبب مسلسل ما ملكت  لذيحتدثت يف ىذا ادلكان عن الغضب اإلذلي ا
من الذي أيدين يف  ،بسبب كذا وكذا وكذاو وزير الًتبية السابق سرحهن منقبة  1211بسبب و 

 ؟دلاذا ؟دلاذا دلاذا مل يكونوا ينادون باجلهاد آن ذاك ؟أين كان الذين ينادون باجلهاد اآلن ك؟ذل
يف رمضان كل ليلة من  ،ىنالك غضبة عارمة آتية نعم قلت ؟أين الذين انتصروا يل بكلمة واحدة

الداعيات  ،الداعيات ،ستهزأ بكتاب اهلل عز وجل حتت اسم ما ملكت أديانكميُ  لليايلا
ادلوقف اآلن  ،قلت ىذا الكالمو  يرى ربنا عز وجل ،ادلتمسكات الزاىدات يوصفن بأهنن داعرات

  .ن أتبع األجنيبأال جيوز  ،ىكذا يقتضي
تبناه بريطانيا تإسالمي الذي  حتريرو ماركسيون و قد يف تركيا خليط علمانيون ي عُ الذيف ادلؤدتر 

كل   ،ىذا اخلليط ،خليط ،مجاعة خدامو مكفرون  - نا كافر بنظرىمأ - إسالميون مكفرونو 
 ،شرق أوسط جديد قرأت كيف يكون جديداً ىي تتمة خلطة العراق،  ولئك جنود للخطة اليتأ

آلن نعم كلهم ا سيفوزون،ولئك أ ىؤالء وال فال ىؤالء وال ،نعم ،خوانناأىذه ىي اخلطة يا  ،نعم
 ،مث بعد ذلك يأيت دور النهش من ىذه الفريسة ،فريسة ،تسقط سوريا كفريسة أنمتفقون على 

على  ؟كيف سيكون  ،تقسيم ؟ىذا النهش عبارة عن ماذا ،نعم ،نا أقول ىذا الكالمأهنش أنا 
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ن م ين قلت جزءأىل ذلك وأظن إة ويف حلب ما ىو اسم الدولة وما الساحل ما ىو اسم الدول
  ، نعم.ذكرهتا يف بعض ادلناسباتو ىذه اخلطة 

 مشبابنا أن يضبطوا عواطفهم بالعقالنية وأن يضبطوا عقالنيتهو بإخواننا  ىيبإذًا أنا أ
لونين ال أنا وال ال جيع ،وأن جيعلوا من سرية رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم معلم ذلم ،مباإلسال

دث هبا وأن يقرؤوا أحاديث الفنت اليت يتح ،يقرؤوا سرية النيب عليو الصالة والسالمبل غريي 
ىل إ مث باإلضافة ،مر ادلصطفى صلى اهلل عليو وسلمأ ،امًا ويطبقوهدترسول اهلل عن ىذا الواقع 

قبل   ،ونتوب ،اهلل بصدقكرر دائمًا أكرر وأكرر أن نلتجئ إىل أدعو نفسي وأدعوىم كما أىذا 
 ، لكنين أريد الذين يف اخلارج أن يتوبفضل مينأأنتم واهلل كلكم  ،كل شيء نتوب نتوب نتوب

رجال األعمال خيرجوا قليالً من البحار  ،ىل اهلل عز وجلإ اخلارج والذي ال أراه ان يتوب الذي يف
بقوا مع اهلل ا ،ا إىل ذلكمادر والوارد و التجارة وادلال والصالدنيا و حبار  ،اليت كادوا أن يغرقوا فيها

رجعوا وتوبوا إىل اهلل الك الناس الذين يسهرون على احملرمات وما إىل ذ ،بقوا مع اهلل قليالً ا ،قليالً 
وا ؤ  القبلة وال حيملون القرآن ليقر جباىهم السجود وال يعرفون توجهًا إىل الذين ال تعرف ،قليالً 

 ،غدًا يف باطن األرضو اليوم على وجو األرض  ،تم مسلمنيخي أنأيا  ،منو يف السنتني مرة
نا ضامن فأنصفهم بل إن تاب ال أقول الكل  ،توبوا توبوا توبوا ،ىل اهلل عز وجلإعوا ارجعوا رجا

ىذه الغمة ستنقشع  ا أعرفو من سعة فضل اهلل وسعة كرم اهلل وصفح اهلل أنماعتمادًا على 
 ،شيء عجيب إذا ركبنا رؤوسنا ،ركبنا رؤوسنا يا إخوانناذا إلكن  ،نعم ،بشكٍل عجيب خارق

إذا حتققت  ونأل ت،ن تتحقق إصالحاأل األعمال كثريون منهم ال حيبون رجا ،لارجال األعم
تتم  قفز فوق القوانني وجيب أنو فساد  جيب يوجد ،إصالحات مراحبهم ستهبط مخسني بادلئة

 ،األرباحتزداد حىت  وجيب جيبمسؤول  نفسو وراء ئن خيبأالرشاوي وجيب كل واحد منهم 
 .تصوروا تصوروا

 ،ال تقل ذلك يرمحك اهلل :نا احلسن البصري مسع رجالً يسب احلجاج فقال لويديا أخواننا س
ن روين ع ،لبصرياىذا كالم احلسن  ،ن يتوالكم القردة واخلنازيرأفإين أخشى إن ىلك احلجاج 

إذا  ،نعم ،(عمالكم أعمالكم كما تكونوا يوىل عليكم) :نو قالأرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
أقولو لنفسي  ،ىذا ما أقولو ،نفسناأن نصلح أجيب ، ن نصلح احلال فلنبدأ بإصالح أنفسناأأردنا 
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صفو أن أانبو وقلت وقلت يف رللس ال أريد ىل جإ مسؤول وأقولو للمسؤولني الذين وأقولو ألكرب
ربنا  ،ىل اهلل ضرورية لنا مجيعاً إنعم التوبة  ،ىل اهللإنتوب  نأال بد  ، اهللإىلن نتوب أقلت جيب 

يعاً  اللَّوِ  ِإىَل  َوُتوبُوا}  :ميع مبا فيهم سيدنا رسول اهللعز وجل يقول للج  َلَعلَُّكمْ  اْلُمْؤِمُنونَ  أَي َُّها مجَِ
ال أحد يسيء  خوانناإواهلل يا  ما يرضيو،ن جيمعنا على أفأسال اهلل سبحانو وتعاىل ، { تُ ْفِلُحونَ 

رضى أستجدي نا مل أعش يومًا ما أ ،الظن يّف بعد ذلك فربنا عز وجل جيعل سوء ظنو نكال
اآلن  ،كن ىكذاأبشبايب مل ا نأ ،وبيين وبني القرب خطوات ،ال حكام وال زلكومني ،سللوق

 :غري حديث رسول اهلل ال أريدأنا  ،جدي رضى اهللتأس ،ال أنا أسنجدي رمحة اهلل ،أستجدي
سخط الناس برضى اهلل كفاه اهلل أومن  ،ىل الناسإًتضى الناس بسخط اهلل وكلو اهلل من اس)

ىذا مبدأي عليو حييت وعليو عاىدت والدي بعد اهلل وعليو سأستمر وعليو  (مؤونة الناس
 .سألقى اهلل


