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 من القدس إلى كابل
  

 : وبعد فيا أيها اإلخوة
الحقيقة أكثر بلد ، كنا قد تحدثنا في حلقة سابقة عن الجهاد في فلسطين

وما من عربي وال ، ي فلسطينعربي ظلمت وظلم أهلها على االطالق ه
ألن ، في األرض ينجو من السؤال أمام هللا عز وجل -وهللا أعلم  -مسلم 

تشميت العاطس إذا أحببتم أن ترجعوا - المسلمين جميعا قد قصروا في حقها
إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري وإلى شرح النووي على مسلم; إما 

وهذا كله ، سد وأنا أسد إن شاء هللاواحد ي: فرض كفاية أو سنة كفاية يعني
شرح تحت حق على كل مسلم أن يشمته كل الشرح حتى ال تقولوا لي 

حياة  نكبة ما أظن أنها مرت في 67 وهزيمة ،67الحديث فصارت هزيمة 
أمام دويلة ، ثالث دول تسقط خالل ثالث ساعات، على ثالث دول، البشر

عشر من سكان الدول  ال بل واحد على خمسة، صغيرة ال تساوي عشر
، التي حولها وجيشها ال يساوي نصف الجيوش التي حولها هذه ما مرت أبدا

 نكبة بل وصمة عار ستبقى في جبين العرب إلى يوم القيامة.
جبال ، إال إذا سلمت يدا بيد، الجوالن ال يمكن أن تسقط أبدا إال بالتسليم

تة أشهر ال تهدم شاهقة وفيها خنادق لو بقيت الطائرات تضرب فوقها س
معركة ، ما قتل أظن من اليهود في إحتالل هذه الدول خمسمائة، واحدا منها

ما ، جاجي التي حضرناها في رمضان قتل من الروس أضعاف أضعاف
لماذا؟ ألنه لم ، صدقوا، قتل من اليهود على الحدود على الجبهات الثالثة

 يحدث مقاومة.
رب إسرائيل ومن وراء تحرك الجيش المصري أعلنوا; أننا سنحا

أم ، في البحر حنقذفهم، وتجوع يا سمك -في مؤتمر صحفي  -إسرائيل 
مكث في سيناء شهر كامل ، الجيش تحرك، كلثوم ستغني لك في تل أبيب

عبد الحليم معك في ، أم كلثوم معك في المعركة، واألغاني توجه للجيش
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