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ٌ
 الواقع منجزء

لقد وصلت بنا احلال اىل ما ترتعش له أوصالنا مما اقرتفته أيدينا من موبقات لعل أخطرها اجملاهرة 
 مبعصية اهلل باسم اهلل واملكابرة على الرغم من حتذيرات رسول اهلل لنا من عقوبة ما نصنع

  احلق أبلج ولكننا ال نراه ألننا ال نريد أن نراه
  ال نسمعه آلننا ال نريد أن نسمعهواحلق ينادينا لكننا 

 واحلق سهل على كل األفهام لكننا ال بينا أن نفهمه
رسالة احلق وصلت إلينا واستلمناها مث قذفناها يف مهب الريح فبقيت صامدة واندثرت قوانا يف مهب 

 الريح
 نفاق وكذب

يف فهم هذه  نردد منذ زمان عبارات ال نفقهها ونصر بإحلاح عجيب على أننا مراجع أساسية
 العبارات

 جاء العالمة فالن
 التقينا بالعالمة وأصغينا اىل دروسه واستفدنا منه كثريا

 قال العالمة كالما خيالف ما نراه
 سقط العالمة من أعيننا آلنه خالفنا فيما نراه

  تبا هلذا العامل يديل بأقوال مل نفهمها
  مة فالنعفوا يديل العالمة مبا مل نرضى عنه اذا فليسقط العال

 ألنه خالفنا ونظن أن من خيالفنا فقد خالف اهلل حىت ولو كان العالمة فالن
 قتل العالمة فالن على يد رجل ملتح قرأ القرآن قبل قيامه بالعمل املشني
 احلمد هلل الذي ختلصنا من العالمة ألنه كان عقبة كؤود أمام حتقيق أوهامنا

يد زبانية النظام الذي كنا نتهمه بأنه كان يدافع عنه مث  دعونا نكرر نفس اخلرب :قتل العالمة على
 صدقنا الكذبة ورددناها

 بعد مرور زمن اكتشفنا أننا كنا وامهون لكن لن نعرتف خبطئنا مهما كانت النتيجة
  العدو الذي حالفناه خذلنا

  لو
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 لو
  لو

 وت علينا فرصة النجاحلو .....وألف لو مل يدعم العالمة النظام لنجحنا وحلكمنا البالد لكنه ف
دمرت البالد وانتهكت األعراض واستبيحت النساء وقتل الشباب واألوالد وبقيت القصيدة العمياء 

 تردد حلن املوت بال هناية
 لو مل يدعم العالمة النظام لكنا حكمنا البالد

 سم اجلهادوتصافحت يد الغباء مع يد العمالء وبقيت الرسالة بال هناية وال زال القتل مستمرا با
  فتنةوالزالت القصيدة العمياء ترتدد على قنوات ال

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تأنيب ل
 
 اميةشيوخ الفتاوى الد

 علي عبد اهلل البسامي من اجلزائر

سوا الشقاق يف األمة اإلسالمية بفتاويهم اليت تنضح هنما  ونقما ، فزادوها الشيوخ الذين كرّ إىل

 ضعفا وهوانا وأملا

*** 

 امية ؟؟؟الفتاوى الد   ماذا جىن شيخ  

 ؟؟؟ وارتطم  ى يف املطامع مار وقد ترد  ماذا جىن شيخ الد  

 دى ؟؟؟الر   ماذا جىن غرير 

 ؟؟؟ األسى غرير 
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 ؟؟؟ واألمل  املفاسد  غرير 

 هتاوى يف اهلوى شيخٌ 

 قم  والن   غائنالض   اذكي

  فاقتفى خب  اليهود وما علم  توىل   شيخٌ 

 نااملصاحل باملصاحل فاستباح دماءر  دك  

 باع الشريعة باملطامع واملىن

 م  العقيدة والقير  طمسر 

 ين والدنيا معاالد   أضاع شيخٌ 

  واجليلر  األرواح أهدرقد 
 
 عم  والن   لر ضل  امل

 : هم  ر يف املخازي والن  وقد تعف   فلتسألوها عاملا كان حق    إن

 اهلدى ؟؟؟ أين

 ؟؟؟ كم  الفطانة واحلح  أين

 يا يقفو العدى ؟؟؟مايل اراه مول  

 ؟؟؟ يف صمم  العمالة د يرح 

 ؟؟؟ م  لر يف درب الظ   هيونيتابع الص   أراهمايل 

 ؟؟؟ م  رر ه يرضى اجلر مبالغا يف غي   أراهمايل 

 على العمى ؟؟؟ أصر  وقد  أراهمايل 
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 ؟؟؟ دم  الن   يأىب

 دىالعح  ظاهرا خططر سوريا طامعا وم   ليبيا مث   قد هد  

 نم  الص   عبدر 

 شازا مهلكاين والدنيا نر هاقد غدا يف الد  

 مثل الورم  

 مم  واحلح  اجملازرح  ين يف خزيح الد   هاقد غدا ذيال يدس  

 اهنزم   نا مث  وسالمر  أماننا دك   يخ  الش  

 يا قلم   املشايخح  للورى عارر  ن  ودو   ل  سج  

 
 

 


