
ودائما أوال التوحید#
الغزي بأخالق شرعیوھا جماعة تصدیق المعقول من لیس أنھ لرأى بھدوء، فیتأمل: یتفضل الفلسطیني أبوقتادة الفاضل الشیخ أن لو

).الشبكة عبر تواصالت على لھم نظرتھ یبن ولم شخصیا، یعرفھم الشیخ كان لو (خطاب وأنس
وحسن وأخالقھم صدقھم أثبتوا الذین الثابتین والمشایخ الصادقین من معھ ومن هللا، حفظھ العریدي سامي الشیخ یصدق ال حین في

كل والبالء والسابقة العلمیة المقدرة في ویفوقون. هللا وفقھ بنفسھ أبوقتادة الشیخ عایشھا التي المواقف من كثیر في األمور مع تعاطیھم
لفقدوا شخصیا بھم التقوا لو الذین المشایخ أمام الشخصیات بعض لتلمیع یھدف الذي الزائف المصطنع التاریخ وأصحاب األشبار أولئك
.الكالحة الوجوه تلك فیھا یرون التي اللحظة ذات في بھم الثقة

منافیة بطریقة علیھا والتفافھم) خیر والصلح (مبادرة في فعلتھم بعد كذابین مراوغین مع التواصل قتادة أبو الشیخ یواصل أن یعقل كیف
.الواجب لألدب

ما یصدق بقي- الخاصة النقاشات بعض في باعترافھ -الھیئة أمراء بعض في والتلون المراوغة من شیئا المكرم الشیخ اكتشف وعندما
شخصیة؟ بصفة یتراسل أنھ ویدعي یمثلھم من یرسلھ ما أو! كالم من إلیھ یرسلونھ

الرسائل استفاضت وقد والمتكبرین المتعالمین من معھ للمتراسلین ومصدقا متواصال هللا وفقھ قتادة أبي شیخنا لبقاء المقنع التفسیر ما
.هللا حفظھ بنفسھ ذلك رأى إنھ بل. وأفعالھم ألسنتھم على الظاھرة قلوبھم وأدواء والفكریة، العلمیة وطوامھم األمنیة، مظالمھم ذكر في

ھذا على یبدي ما غیر الحقیقة في وھو النت، على الصادق الصالح دور تقمص یتقن من ھناك أن- هللا وفقھ -الفاضل الشیخ یجھل ھل
االفتراضي؟ العالم

الجھاد في وفعلھم لھم، والود اللین وإظھار المتمیعة تصدیق طریق یواصلن ال ولكن بأس، ال نفسھ، إحراج یرید ال أبوقتادة الشیخ ھل
.ناعمة بصورة ولكن البدري، وغالة خوارج فعل عن یقل ال

لشیبتھ احترام فیھ ما لكالم سماع وال مواجھة، وال حرج دون أیضا، ناعما رجوعا یرجع أن هللا وفقھ قتادة أبي شیخنا باستطاعة
یسمع وأن. الواحدة العائلة بداخل تكون التي والخالفات المشكالت مع یتعامل كیف یعرف ال الذي الطائش الشباب بعض من الكریمة،
 .الوقت طیلة الممجوج وتدلیسھم الملفقة وتبریراتھم الجوالني حزب أكاذیب سماع من لھ خیر أیام، لبضعة) لكم نقل ألم (الشیخ

ومن واسع، نطاق على واحتیال خداع لعملیة فتعرض إخوانھ مساعدة الشیخ حاول فقد بھ، ابتاله ما على أباقتادة الشیخ هللا أعان
ساحة عن ممثلون أنھم یتظاھرون وھم- .. الساقطون وھم -وإسقاطھ الشیخ إلحراج یخططون كانوا اتباعھ ویدعون بھ یتمسحون
.المفسدین عمل یصلح ال هللا إن سیظھره هللا ولكن یخفى آخر مخطط وعندھم بأقوالھ، لألخذ الشیخ مع ویتراسلون جھادیة
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