اي شيخ الفضائية :ما كانت شهادة ولكنها نصب ملشنقة!
أليس مما يذهل اللب له ،عسف طواغيت حكامنا بشرع ربنا ،ومحلنا على اتباع غيهم ،وبعدها حتكم
الرويبضة النذل فينا مث حكمه علينا مبا يرى ويهوى ،يبغي لنفسه دنياان ويبغينا فقرا مهال ،يستحل دماءان
صّيان للغرب الكافر صيدا ومغنما ،ونكاية بنا أييت ابلشيخ شاهدا لشرعنة استحالل دمائنا؟!
سفاحا وقبلها َ
وأفضح منها وأشنع عمى قلوب وأبصار مشايخ القراء عن إبصار هكذا كفر وجور ومقت ،بل استفحلت
هبم الرزية يف سفه توصيفهم للطاغية العميل أنه ويل األمر!
لعمرك رِزئْنا بطواغيتنا وأنكى منها رزيتنا ابملشايخ!
ال جرم أن العنت كل العنت والبالء كل البالء أن يفهم حقائق األمور وبواطن السياسات من مل يستجمع
أداة الفهم ،وما كانت إال فقها مبدئيا ابإلسالم فكرة وطريقة يف كليته ومشوله ،ووعيا سياسيا اثقبا ابلواقع الذي
حنيا فيه سببا وحاال وغاية فهو مناط ذلك الفقه املبدئي ومستقر ومستودع أحكامه.
أت منك ،هربت منها جبنا وإيثارا لسالمة بدنك عن
هي السياسة اي شيخ الفضائية تربأت منها وما ترب ْ

فأبت إال عشرتك.
سالمة دينك
فلحقت بك ،زعمت ورعاً زائفاً تطليقها ْ
ْ

ابألمس كانت فضائية ذبذابهتا من ذبذابت ذلك البث العلماين للقمر االصطناعي لطاغية مصر ،وما
كان ظهورك على شاشاهتا إال من تلك السياسات العلمانية الكافرة الفاجرة يف وأد فاضح ملبدئية اإلسالم
والرتويج للكهنوت توظيفا ال دعوة.
واليوم وما أدراك من يوم ،دماء املسلمني بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا ،وصيحات األرامل
والثكاىل واليتامى تفتت األكباد وتذيب الصخر ،وأنت اي شيخ الفضائية الشاهد السياسي لقضاء الطاغية،
يبغيك ُملِالً لسفك الدماء الزكية احملرمة ألبناء الكنانة ،بعد أن رماهم واهتمهم زورا وهبتاان ابلزيغ والضالل ،ومن
أن زيغهم وضالهلم موجب للقتل ،وما جاؤوا بك إال لتشهد على زيغهم وضالهلم إبعالن براءتك على املأل من

هكذا ضالل وزيغ ،فأخذوا منك صك إثبات لشرعنة القتل.
اي شيخ الفضائية :هي سياسة الطاغية العميل وأحابيلها ومن ورائه رأس الشر واإلرهاب أمريكا ،فما أتوا
بك شاهدا ولكنهم نصبوا بك فخا سياسيا قاتال ،وما أرادوا منك إدالء شهادة ،بل يبغونك حبال ملشنقة
وسكينا ملقصلة.

اي شيخ الفضائية :هي دماء املسلمني استحلها خسيس مصر ،هو ذلك الظلم األسود املؤذن ابخلراب.
اي شيخ الفضائية :عن أيب سعيد اخلدري عن نبينا ﷺ« :أَ َش ُّد الن ِ
َّاس َع َذاًب يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة إِ َمام َجائِر»،
فكيف بطاغية عميل حاد للا ورسوله وعطل شرعه وحارب كل من سعى لتحكيمه ،وسفك دم عباد للا
واستحل حرماته؟!
اي شيخ الفضائية :جاء يف شعب اإلميان لإلمام البيهقي إبسناد صحيح عن أوس بن شرحبيل ،قال رسول
ِ
ِ ِِ
ج ِم َن ِْ
اْل ْس ََلِم» ،فكيف خبسيس مصر
«م ْن َم َ
للا ﷺَ :
شى َم َع ظَ ٍاِل ليُعينَهَُ ،و ُه َو يَ ْعلَ ُم أَنَّهُ ظَاِل ،فَ َق ْد َخ َر َ
الذي لو نطق احلجر ألقسم أنه ظلوم غشوم؟!
اي شيخ الفضائية :كل الناس يغدو ،فبائع نفسه ،فمعتقها أو موبقها ،وما كان القرب من حكام اجلور
والفجور إال سببا يف كل البوائق .وما كان الزمن إال زمن غربلة ،فإما أن حيلق املرء يف عنان السماء أو ينتكس
إىل األرض ،وإما أن يالمس الثراي أو يغوص يف الوحل ،وإما أن يسمو عن نفسه وذاته أو يهوي دوهنما.
وألبناء هذه األمة املكلومة جبور طواغيتها وخور مشاخيها ،ال تيأسوا من رمحة للا ،فما كانت هذه األايم
اج النُّبُ َّوةِ» ،فاللهم نسألك الثبات
إال أايم غربلة تليها بشرى من ال خيلف وعده ُ
«ُثَّ تَ ُكو ُن ِخ ََلفَة َعلَى ِم ْن َه ِ
يف األمر ونسألك عزمية الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لساان صادقا وقلبا سليما.
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