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 معاناة ومعاني
 حمب ألهل اهلل

معاناة ايها املسلمون اما آن ان ندرك احلقيقة ولو اهنا مؤملة وهي ايالم االعالم لالنام تلك 
اخلطيئة اليت مل يسلم منها احد اال من عصمه اهلل وهي تلقف ما يقوله االعالم بكل وسائله على 

مل حيذر ا انه حقيقة جتر اىل اختاذ مواقف تسبب بالوقوع يف اعراض املسلمني او الولوغ يف دمائهم
 َواْلف َؤادَ  َواْلَبَصرَ  الس ْمعَ  ن  إِ  ِعْلم   بِهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقف   َوالَ } ربنا سبحانه وتعاىل يف كتابه من ذلك 

  63اإلسراء{ َمْسؤ والا  َعْنه   َكانَ  أ ول ِئكَ  ك ل  
امل يبني لنا سيدنا املصطفى عليه الصالة والسالم كبري امث املتلقف للخرب دون التثبت من 

لكن ماذا على االحباب نعلم هذا جيدا ايها [ كفى باملرء امثا ان حيدث بكل ما يسمع]ذلك 

 فكله جمانب لالمر االهلي والبيان النبويصعيد الواقع؟ 
لكن اخطر الفئات اليت سقطت يف هذا وكانت السبب يف كبري الضرر للناس هم الفئة اليت 

فياأهل العلم والبيان واالرشاد والتعليم انتم  .انانط اهلل هبا مهمة البيان والتبليغ واالرشاد والتعليم
م الناس هبول املوقف امام الباري جل شأنه وعظم اخلطر يف يوم ال ينفع مال والبنون اال من اعل

اتى اهلل بقلب سليم فال تكونوا ايها السادة عونا للشيطان على عباد اهلل تتلقفون ما تسمعون 
 وتتخذون مواقف وتنشرون هذا احملتمل للكذب والصدق على انه احلقيقة وتألبون الناس وتزيدون

 الفواجع واملواجع ايها السادةاالكارم يامحاة الدين واالخالق رفقا بامةاملصطفى رفقا بعباد اهلل
معاناة ومعاين ماذاحّل ببلدي اللهم صل على سيدنا حممد بقدر حبك فيه,وزدنا ياموالنا حبا 

  .هيفيه, وجباهه عندك فرج عنا ما حنن فيه,اهلنا ال نسألك رّد القضاء ولكن نسألك اللطف ف
السادة األكارم مرارة وأي مرارة تعتصر القلوب,وتطيش بالعقول, وتأخذ باأللباب لعظم 

اهنا حقيقة الواقع الذي كان ينعم يرغد العيش  .وتفرق األحباب,وذهاب األلباب ,املصاب
الذي ب دل عوضاا عن ذلك بالضنك واخلوف, والعسف والظلم والظالم بأيشع صوره,  والطمأنينة,
واقع ال صلة له بدين  ,والعدواة حمل األخوة. والشقاق بدل الوفاق ,حلّت الريبة حمل الثقة ,هوأشد معاني
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القيمة فيه للنفس االنسانية اليت صاهنا  .والحىت مكارم أهل اجلاهلية اهلل وال أخالق املؤمنني,
 وال اكرام ه لعامل,ال توقري في ,الصلة فيه للرحم خالقها جّل شأنه ال احرتام فيه ألي قيمة من القيم

  .والرمحة فيه للطفولة الربيئة فيه لذي الشسيبة,
ماحدث هدم واسقاط للنظام االجتماعي واخللقي والعلمي واالسري ماحدث ظلم للكافة وانتقام 

من الثقافة ماحدث اظالم للطريق وتقيطع الواصر الصديق واذكاء احلريق يف كل طريق اىل املتباكني على 

الذي هو سألكم عن االنفاس وما اجرتحتم يف حقنا من تضليل واذكاء  اتقوا اهلل وشعبها سوريا
ضاا ساديت اهل العلم والفضل يف الولوج يف مصابنا اذكاءاا وحتري اتقوا اهللللجراح وارسال السالح 

 وتشويشاا ,اخص أؤلئك الصادقني الذي مّن اهلل عليه بالقبول , 
يل أيادبكم وهي واهلل أمثن ما عندي يف وأنا الراجي خدمة نعالكم وتقب -أقول لكم ساديت

 ومن خيرب وهو التصدقوا اال ما عاينموه بأبصاركم حقيقة وصدقاً واياكم ووسائل االعالم -هذه الدنيا
بعيد عن الواقع حىت لو كان من أهل سوريا ايها املؤمنون احلريصون على دينكم احلريصون على 

 رمحة ربكم ارمحوا بالدكم ارمحوا اهل البالد اليت عرض الصحائف يوم الفزع األكرب أيها الراجون
حّل هبا مال يسر االعداء فضال عن االصدقاء الواقع حّل فيه قتلة اجتمعوا من بقاع االرض ليس 
هلم دين مسند, وليس هلم وجه يعرف,وليس لديهم رمحة ببين االنسان,يقتلون على الشبهة, 

و خارج عن امللة, اعداء العلم والتعليم, اعداء وحياسبون على الظنة,كل من مل يقل برأيهم فه
االميان ,ليس هلم طريق لالحسان هذا بعض معاناة بين االنسان يف بالد خال منها االمان يف سوريا 

اللهم ارحم من  .............. احلبيبة حيث حّل جنود الشيطان من الغربان والشيشان والعربان
 ملرتبصني باملؤمننيرحم الناس, واجعل دائرة السوء على ا


