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الوألىالوألى  الخطبةالخطبة
ًا وأجعله الرإهاب، لوأليائه شرع الذي الوهاب لله الحمد ًا وأصف لعباده لزاما

على سكينته أنإزل الذي لله وأالحمد التناد، يوم إلى عدوأهم لرهبة المؤمانين
الدين، يوم إلى الرعب أعدائهم قلوب في وأقذف المؤمانين وأعلى رإسوله
بالدين قائمين أوألياءه وأجعل المشركون، كره وألو كله الدين على دينه وأأظهر

ماخيفين، وألعدوأهم ظاهرين، خالفهم لمن ، وأقاهرين لعدوأهم ماقاتلين ،
، الوارإثين خير وأهو عليها وأمان الرإض الله يرث أن إلى ، ماناصرين وألخوانإهم

ليس الذي وأالخر شيء قبله ليس الذي الوأل هو وأحده الله إله ل أن وأأشهد
شيء دوأنإه ليس الذي وأالباطن شيء فوقه ليس الذي وأالظاهر ، شيء بعده

ًا أن وأأشهد على ليظهره الحق وأدين بالهدى رإبه أرإسله وأرإسوله عبده ماحمد
وأمان وأصحبه آله وأعلى وأالماصارإ القرى سائر في عدوأه وأيرعب الديان سائر
ًا وأسلم بإحسان تبعهم : بعد . أماا كثيًرا تسليم

ّففر الموازاين وأتغيرت الحقائق عندهم انإقلبت قد اليوم الناس كان لما ُيك ف
وأالحرم، الحل في دماه وأيستحل التوحيد وأتجريد اليمان بمحض النإسان

ّفدع ُيب وأالضللة، البدع أهل بأوأصاف وأيوَصفَ ، للنبي المتابعة بتجريد النإسان وأ
لوط قوم قال كما وأالشرف، وأالعلو الطهارإة مان فيه بما المسلم يعاب وألربما
َواَب َكاَن َفَما  للوط ِه َج ْومِا ّفل َق ُلوا َأن ِإ ِرُجوا َقا ُكْم مّان ُلوٍط آَل َأْخ ِت َي ُهْم َقْر ّفنإ ِإ
َنإاٌس ّفهُروأَن ُأ َط َت آل على يفتخروأن وأهم بطهارإتهم لوط آل لوط قوم فعاب  َي
أهل يصفون اليوم هم وأها النكراء الفاحشة هذه وأارإتكابهم بنجاستهم لوط

( إنإهم عنهم فيقولون وأالشرف وأالرفعة العزة فيه بوصفَ المجاهدين اليمان
رإبنا أمارنإا كما عدوأنإا نإرهب فنحن أنإتم؟ فمن إرإهابيون نإحن ).. نإعم إرإهابيون

ْا  بقوله ّدوأ َأِع ُهم َوأ ُتم ّفماا َل ْع َط َت ٍة مّان اْس ّفو َباِط َوأمِان ُق ْيِل رّإ ْلَخ ُبوَن ا ِه ِه ُتْر ّفوأ ِب ْد َع
ِه ّل ُكْم ال ّفوأ ُد َع ِريَن َوأ ِهْم مِان َوأآَخ ِنإ رإهبة قلوبهم في الكفر أهل بأن رإبنا وأأخبر  ُدوأ
ُتْم  تعالى قال ، الله مان أشد اليمان أهل مان ّد ََلنإ َبًة َأَش ْه ِهم ِفي رَإ ِرإ ُدوأ مّاَن ُص
ِه ّفل ِلَك ال ُهْم َذ ّفنإ أ

َ ْوٌم ِب ُهوَن ّفل َق َق ْف في سيقذف بأنإه المجاهدين عباده رإبنا وأوأعد  َي
ْلِقي  تعالى قال ، لهم ماقاتلتهم عند الرعب الكفارإ قلوب ُن ُلوِب ِفي َس ِذيَن ُق ّفل ا
ْا َفُروأ ْعَب َك ْا ِبَما الّر ُكو ِه َأْشَر ّل ْلِقي تعالى وأقال  ِبال ُأ ُلوِب ِفي َس ِذيَن ُق ّفل ْا ا َفُروأ َك

ْعَب ّفر ْا ال ُبو ِر َق َفاْض ْو َناِق َف ْع َل ْا ا ُبو ِر ُهْم َوأاْض ْن ّفل مِا َناٍن ُك َذَف  وأقال  َب َق ِفي َوأ
ِهُم ِب ُلو ْعَب ُق ًقا الّر ِري ُلوَن َف ُت ْق ْأِسُروأَن َت َت ًقا َوأ ِري ُهُم  وأقال  َف َتا َأ ّفلُه َف ْيُث مِاْن ال َح

ُبوا َلْم َتِس َذَف َيْح َق ِهُم ِفي َوأ ِب ُلو ْعَب ُق ُبوَن الّر ِر ُهم ُيْخ َت ُيو ِهْم ُب ِدي ْي أ
َ ِدي ِب ْي َأ َوأ

ِنيَن ْؤمِا ْلُم ِبُروأا ا َت ْع ِلي َيا َفا ِرإ ُأوأ ْبَصا َْل الله رإضي جابر عن الصحيحين في وأجاء  ا
أبي عن " وأفيهما شهر ماسيرة بالرعب :" نإصرت قال   الله رإسول أن  عنه

" العدوأ على بالرعب :" نإصرت قال  الله رإسول أن عنه الله رإضي هريرة
أمااماه وأأبي عباس وأابن طالب أبي بن علي عن الباب وأفي ماسلم لفظ وأهذا

عند مان خرجوا لما سفيان أبو وأقال ، عنهم الله رإضي يزيد ابن السائب وأ
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ّفنإه كبشة؛ أبي ابن أماُر ًأمِار هرقل: "لقد جاء الصفر" كما بني مالك ليخافه إ
الصحيحين في ذلك

وأرإوأعتم السلم أهل أفزعتم فقد وأجندكم الطواغيت أيها أنتم وأأما 
أماوال مان وأكم سفكتموها دمااء مان وأكم ، داهمتموها بيوت مان فكم الناس

وأكم ، كشفتموها عورإة وأكم ، انإتهكتموها للبيوت حرماة مان وأكم ، نإهبتموها
إلى بسببكم نإقلت المسلمين مان وأعجوزا شيخ مان وأكم ، أسقطت حامال مان

ّفمالتموها امارأة مان وأكم ، المستشفيات ّفتمتموه وأطفل ، رإ أسرة مان وأكم ، ي
ِذيَن  تعالى قال مازقتموها ّفل ُذوأَن َوأا ْؤ ِنيَن ُي ْؤمِا ْلُم َناِت ا ْؤمِا ْلُم ِر َوأا ْي َغ ُبوا مَاا ِب َتَس ْك ا

ِد َق ُلوا َف َتَم ًنإا اْح َتا ْه ْثًما ُب ِإ ًنا َوأ ِبي قال: قال عنه الله رإضي هريرة أبي عن ،  مّا
ًا لي عادى "( مان تعالى الله قال  الله رإسول ) " رإوأاه بالحرب آذنإته فقد وألي

الناس :" أبغض قال   النبي أن عنهما الله رإضي عباس ابن وأعن ،  البخارإي
ٌد ثلثة الله إلى دم وأماطلب ، الجاهلية سنة السلم في وأمابتٍغ ، الحرم في مالح

البخارإي. " رإوأاه دماه ليهريق حق بغير امارئ
دينه وأإقاماة الله توحيد إلى يدعون اليوم المحاربون المجاهدوأن

ُهْم  تعالى قال ذلك على وأيقاتلون ُلو ِت َقا ّفتى َوأ َ َح ُكوَن ل َنٌة َت ْت ُكوَن ِف َي ّديُن َوأ ِه ال ّل ِل
ِإِن ْا َف َهو َت َ انإ َوأاَن َفل ْد ّف ُع َلى ِإل ِلِميَن َع ّفظا .  ال

الوطنية الحوارإات في كما الديان لوحدة تدعون الطواغيت أيها وأأنتم
َتِغ َوأمَان  تعالى قال ْب ْيَر َي ِم َغ َ ِلْسل ًنا ا َلن ِدي َبَل َف ْق ْنُه ُي َو مِا ُه ِة ِفي َوأ مِاَن الِخَر

ِريَن ْلَخاِس :"وأالذي  الله رإسول : قال قال عنه الله رإضي هريرة أبي عن  ا
ٌد بي يسمع ! ل بيده ماحمد نإفس ثم نإصرانإي وأل يهودي الماة هذه مان أح
. ماسلم النارإ" رإوأاه أصحاب مان كان إل به ُأرإسلت بالذي يؤمان وألم يموت

بالله وأيؤمانون بالطاغوت يكفروأن اليوم المحاربون المجاهدوأن
وأأسيادكم الطواغيت أيها أنإتم به يكفروأن مان وأأوأل ذلك على وأيقاتلون
ٍر وأكل الكفر على وأأعوانإكم . وأمارتد كاف

 تعالى قال وأكافر طاغوت كل عن حمايًة تقاتلون الطواغيت أيها وأأنتم
ِذيَن ّفل ْا ا ُنو ُلوَن آمَا ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ِه َس ّل ِذيَن ال ّفل ْا َوأا َفُروأ ُلوَن َك ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ُغوِت َس ّفطا ال

ْا ُلو ِت َقا َياء َف ِل ْوأ َطاِن َأ ْي ّفش ّفن ال َد ِإ ْي َطاِن َك ْي ّفش ًفا َكاَن ال ِعي . َض
وأيدعون وأالسنة الكتاب إلى يتحاكمون اليوم المحاربون المجاهدوأن

ِر كِل في ذلك إلى الناس قال ذلك على وأيقاتلون أحد كل وأعلى وأكبير صغي
َأِن  تعالى ُكم َوأ ُهم اْح َن ْي ّلُه َأنإَزَل ِبَمآَ َب َ ال ْع َوأل ِب ّفت ُهْم َت َواء ْه ُهْم َأ َذرْإ ُنوَك َأن َوأاْح ِت ْف َي

ْعِض َعن ّلُه َأنإَزَل مَاا َب ْيَك ال َل ِإن  تعالى وأقال  ِإ ُتْم َف ْع َنازَا ٍء ِفي َت ُه َشْي ّدوأ َلى َفُر ِإ
ِه ّل ّفرُسوِل ال ُتْم ِإن َوأال ُنوَن ُكن ْؤمِا ِه ُت ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوأا ِلَك الِخ ْيٌر َذ َأْحَسُن َخ ً َوأ ِوأيل ْأ  َت

ُتْم َوأمَاا  تعالى وأقال ْف َل َت ِه اْخ ٍء مِان ِفي ْكُمُه َشْي َلى َفُح ِه ِإ ّفل أهل حال هو وأهذا  ال
ّفنإَما  تعالى قال كما اليمان ْوَل َكاَن ِإ ِنيَن َق ْؤمِا ْلُم َذا ا ُعوا ِإ َلى ُد ِه ِإ ّفل ِه ال ِل َوأرَإُسو
ُكَم َيْح ُهْم ِل َن ْي ُلوا َأن َب ُقو َنا َي ْع َنا َسِم ْع َط َأ ِئَك َوأ َل ْوأ ُأ ِلُحوَن ُهُم َوأ ْف ْلُم   ا
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المام كهيئة الطاغوتية الهيئات إلى تتحاكمون الطواغيت أيها وأأنتم
قال الطاغوتية المحاكم مان وأغيرها الدوألية العدل وأماحكمة المان وأماجلس

َلْم  تعالى َلى َتَر َأ ِذيَن ِإ ّفل ُعُموَن ا ُهْم َيْز ّفنإ أ
ْا َ ُنو ِزَل ِبَما آمَا ْيَك ُأنإ َل ِزَل َوأمَاا ِإ مِان ُأنإ

ِلَك ْب ُدوأَن َق ِري ْا َأن ُي َكُمو َتَحا َلى َي ُغوِت ِإ ّفطا ْد ال َق ْا َوأ ْا َأن ُأمِاُروأ ُفُروأ ْك ِه َي ُد ِب ِري ُي َوأ
َطاُن ْي ّفش ُهْم َأن ال ّفل ً ُيِض ًدا َضلَل ِعي إلى التحاكم على الناس تجبروأن وأكذلك  َب
وأغيرها التجارإية، وأالمحاكم وأالعمال العمل ماكتب إلى التحاكم ماثل الطاغوت

طاغوتية ماحكمة عشرين مان أكثر على تربوا التي الطاغوتية المحاكم مان
ُكم ّفلْم َوأمَان  تعالى قال ّلُه َأنإَزَل ِبَما َيْح ِئَك ال َلـَ ْوأ ُأ ِفُروأَن ُهُم َف َكا ْل  تعالى وأقال  ا

ْكَم َفُح ِة َأ ّفي ِل ِه ْلَجا ُغوَن ا ْب ِه مِاَن َأْحَسُن َوأمَاْن َي ّل ْكًما ال ٍم ُح ْو َق ُنوَن ّل ِق ابن قال  ُيو
حينما الياسق ذكر لما تفسيره في الية هذه : (عند تعالى الله رإحمه كثير
ًا جعل اليهودية مان شتى شرائع مان اقتبسها قد أحكام مان ماجموع كتاب

نإظره ماجرد مان أخذها الحكام مان كثير وأفيها السلماية وأالملة وأالنصرانإية
ًا بنيه في فصارإت وأهواه وأسنة الله بكتاب الحكم على يقدماونإها ماتبعا شرع
الله حكم إلى يرجع حتى قتاله يجب كافر فهو مانهم ذلك فعل فمن  رإسول

ّكم فل وأرإسوله في الله رإحمه ذكر . وأقد ) .أ.هـَ كثير وأل قليِل في سواه ُيح
. كفره على الجماع وأالنهاية البداية
وأهو المرسل وأبالرسول القرآن وأهو المنزل بالكتاب يحكم لم مان أن فتبين
أخبرنإا وأقد وأالمال الدم حلل العظيم بالله كافٌر فإنإه كلها أماورإه في  ماحمد

ِرُك َوأَل  تعالى قال أيًضا ماشرك أنإه عنه وأعل جل رإبنا ِه ِفي ُيْش ْكِم ًدا ُح لن َأَح
ْكُم ِإِن  تعالى قال كما الله إلى بها يتقرب عبادة الله أنإزل بما الحكم ْلُح ّف ا ِإل

ِه ّل ّف َأمَاَر ِل ْا َأل ُدوأ ُب ْع ّف َت ُه ِإل ّفيا ِلَك ِإ ّديُن َذ ّيُم ال َق ْل ّفن ا ِك َلـَ َثَر َوأ ْك ّفناِس َأ َ ال َلُموَن ل ْع  َي
. كافر ماشرك فهو الله أنإزل ماا لغير الحكم هذا صرف فمن
فيه قال الذي الردة كحكم الحكام مان كثير في الله شرع عطلتم أنإتم وأها

رإضي عباس ابن حديث مان البخارإي " رإوأاه فاقتلوه دينه بدل :" مان  النبي
ماسعود بن الله عبد حديث مان الصحيحين في جاء كما وأقال عنهما الله

التارإك مانها وأذكر ثلث بإحدى إل ماسلم امارئ دم يحل " ل  عنه الله رإضي
على الردة حد يقم لم سنة ماائة مان أكثر مانذ " فإنإه للجماعة المفارإق لدينه
تسعون أنإتم بل الزنإا حد ماثل وأكذلك أنإتم به ُيبدأ مان أوأل لكان أقيم وألو أحد
العاهرة وأالمجلت وأالتلفازا الفضائية القنوات في الدعايات فهذه نإشره في

فترى المكي الحرم عند الحقيقة على ذلك ترى بل ماكان كل في ذلك وأغير
مان كثير في مانتشرة الدعارإة بيوت وأكذا جنس كل مان النساء ماعاكسات فيه

وأخروأجها لتعريتها وأساق قدم على قائمٌة المرأة لتغريب الدعوة وأهكذا البلد
. رإبها شرع عن

فيه القتل حد أحد على أقيم أنإه ُيعلم وألم اللواط فاحشة انإتشارإ وأكذلك
كما به وأالمفعول الفاعل قتل على عنهم الله رإضي الصحابة اتفق وأقد عندكم

. الله رإحمه القيم ابن ذلك نإقل
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سعود آل مان أحد على يقام الله شرع أن الطواغيت أيها تروأن ل وأكذلك
ارإتكب ماا ارإتكب وأقد مانكم أحد على قبض لو المختارإ) ، الله شعب أنإكم (أم
قام مان باستدعاء يقام ثم عليه قبض إذا هذا دقائق وأل يمكث لم الجرائم مان

أخرجه الذي القرارإ وأكذلك ، وأعقوبته ماعه للتحقيق مالفَ وأفتح عليه بالقبض
ِر العدل وأزاير ٌد يرفع ل أنإه الداخلية وأزاير مان بأما ّيا العلم رإجال مان أح كان أ
العلم وأزاارإة في إليه يتحاكمون طاغوت وأضع بل للشرع يرفع ل وأفعله قوله

بعض أن اعتقد مان وأهو عليها المجمع السلم نإواقض مان نإاقض هذا وأ ،
الخضر وأسع كما شريعته مان الخروأج يسعه وأأنإه  اتباعه عليه يجب ل الناس

قد للشرع يحاكمون ل الذي فهؤلء السلم عليه ماوسى شريعة على الخروأج
ّبا بالدين استهزاء أعظمهم بل  ماحمد شريعة عن الخروأج وأسعهم لله وأس

ًا كان لو حتى وألرسوله ًا الظالمون يقول عما رإبنا تعالى الرب لذات سب علو
ًا تركي للكافر حصل ماا ماثل وأهذا الطواغيت هؤلء عند وأيقرب يرفع فإنإه كبير

مان بأن وأماعلوم وأغيرها طاش ماا طاش ماسلسل مان يحصل ماا وأكذلك الحمد
عقابه أوأ ثوابه أوأ الله دين مان بشيء الستهزاء عليها المجمع السلم نإواقض

ِئن  تعالى قال كفر رإسوله أوأ َل ُهْم َوأ َت ْل أ
َ ّفن َس ُل ُقو َي ّفنإَما َل ّفنا ِإ َعُب َنإُخوُض ُك ْل َنإ ُقْل َوأ

ِه ّل ِبال أ
ِه َ ِت َيا ِه َوأآ ِل ُتْم َوأرَإُسو ُؤوأَن ُكن ِز ْه َت َ  َتْس ْا ل ِذرُإوأ َت ْع ْد َت ُتم َق َفْر َد َك ْع ُكْم َب ِنإ .  ِإيَما

مانهم وأالتبرؤ الكفارإ لمعاداة الناس يدعون اليوم المحاربون المجاهدوأن
ْد  تعالى قال  وأماقاتلتهم لهم وأالبغضاء العدوأاة وأإظهارإ وأتكفيرهم َنإْت َق ُكْم َكا َل

ٌة َو َنٌة ُأْس ِهيَم ِفي َحَس ْبَرا ِذيَن ِإ ّفل َعُه َوأا ْذ مَا ُلوا ِإ ِهْم َقا ْومِا َق ّفنإا ِل ُكْم ُبَراء ِإ ّفما مِان َوأمِا
ُدوأَن ُب ْع ِه ُدوأِن مِان َت ّفل َنإا ال َفْر ُكْم َك َدا ِب َب َنا َوأ َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُة َوأ َوأ َدا َع ْل ْغَضاء ا َب ْل ًدا َوأا َب ّفتى َأ َح
ُنوا ْؤمِا ِه ُت ّفل ُه ِبال َد ِإذا  تعالى وأقال  َوأْح ُتُم َف ِقي ِذيَن َل ّفل َفُروأا ا َقاِب َفَضْرَب َك  الّر
ْا  تعالى وأقال ُلو ِت ِذيَن َقا ّفل َ ا ُنوَن ل ْؤمِا ِه ُي ّل َ ِبال ِم َوأل ْو َي ْل ِر ِبا َ الِخ مَاا ُيَحّرمُاوَن َوأل
ّفرَم ّلُه َح ُلُه ال َ َوأرَإُسو ُنوَن َوأل ِدي ّق ِديَن َي ْلَح ِذيَن مِاَن ا ّفل ْا ا ُتو َتاَب ُأوأ ِك ْل ّفتى ا ْا َح ُطو ْع ُي

َيَة ْلِجْز ٍد َعن ا ُهْم َي ْا  تعالى وأقال  َصاِغُروأَن َوأ ُلو ِت َقا ِكيَن َوأ ِر ْلُمْش ّففًة ا َكَما َكآَ
ُكْم َنإ ُلو ِت َقا ّففًة ُي ْا َكآَ َلُمو ْع ّفن َوأا ّلَه َأ َع ال ِقيَن مَا ّفت ْلُم ْا  تعالى وأقال  ا ُلو ُت ْق ِكيَن َفا ِر ْلُمْش ا

ْيُث ُهْم َح ّتُمو ُهْم َوأَجد ُذوأ ُهْم َوأُخ ْا َوأاْحُصُروأ ُدوأ ُع ْق ُهْم َوأا ّفل َل ٍد ُك ِإن مَاْرَص ْا َف ُبو َتا
ْا َقامُاو َأ َة َوأ َ ّفصل ْا ال ُو َت َة َوأآ َكا ّفز ْا ال ّلو ُهْم َفَخ َل ِبي ّفن َس ّلَه ِإ ُفورٌإ ال كانإت وأهكذا  ّفرإِحيٌم َغ
ًا  الله رإسول عنه: سمعت الله رإضي العاص بن عمروأ قال  سيرته غير جهارإ

وأصالح الله وأليي إنإما بأوألياء لي ليسوا فلن أبي آل إن :" أل  يقول سر
ُد حتى الناس أقاتل أن :" أمارت قال أنإه وألهما عليه " ماتفق المؤمانين أن يشه

ًا وأأن الله إل إله ل فعلوا فإذا الزكاة وأيؤتى الصلة وأيقيُم الله رإسول ماحمد
" . الله على وأحسابهم بحقها إل وأأماوالهم دماائهم ماني عصموا ذلك

بل ماعاداتهم وأعدم ماوالتهم إلى تدعون فإنإكم الطواغيت أيها أنتم أما 
ً بذلك وأتصرحون عداوأتهم إنإكارإ إلى تدعون ً قول لهم فموالتكم ، وأفعل
العراقية الحكوماة تهنئة ماثل عليه وأإعانإتهم بكفرهم الكفارإ كتهنئة ظاهرة
الحكوماة وأكذلك عميلة رإافضية طاغوتية حكوماة وأهي النإتخابات بنجاح
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لهم وأتدعون الوطنية بأياماهم الكفارإ تهنئة وأكذلك العميلة العلمانإية الفغانإية
بينكم ذلك في وأالخوة الصداقة عظم عن وأتعبروأن بقائهم وأدوأام باستمرارإ

السلم على حربها في الصليبية الطائرات انإطلق مان يحصل ماا وأكذلك
البيوت لتدك العرب جزيرة مان شتى قواعد مان تنطلق هي فها ، وأالمسلمين
بالماوال الدعم وأكذلك وأالعراق أفغانإستان في كما ، فيها بمن وأالمساجد

نإواقض وأمان ، المااكن مان وأغيرها وأالسودان الصوماال في للنصارإى وأغيرها
قال المسلمين على وأماعاوأنإتهم المشركين ماظاهرة عليها المجمع السلم

ُهم َوأمَان  تعالى ّفل َو َت ُكْم َي ّفنإُه مّان ِإ ُهْم َف ْن ّفن مِا ّلَه ِإ َ ال ِدي ل ْه ْوَم َي َق ْل ِلِميَن ا ّفظا وأقال  ال
ُد ََل  تعالى ْومًاا َتِج ُنوَن َق ْؤمِا ِه ُي ّفل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوأا ّدوأَن اْلِخ َوا ّفد مَاْن ُي ّفلَه َحا َلُه ال َوأرَإُسو

ْو َل ُنإوا َوأ ُهْم َكا َباء ْوأ آ ُهْم َأ َناء ْب ْوأ َأ ُهْم َأ َنإ َوا ْوأ ِإْخ ُهْم َأ َت ِثيًرا َتَرى  تعالى وأقال  َعِشيَر َك
ُهْم ْن ْوَن مّا ّفل َو َت ِذيَن َي ّفل ْا ا َفُروأ ْئَس َك ِب ّفدمَاْت مَاا َل ُهْم َق ُهْم َل ُفُس ّلُه َسِخَط َأن َأنإ ِهْم ال ْي َل َع
ِفي َذاِب َوأ َع ْل ُدوأَن ُهْم ا ِل ِر  تعالى وأقال  َخا ِقيَن َبّش ِف َنا ْلُم ّفن ا َأ ُهْم ِب ًبا َل َذا ِليًما َع  َأ

ِذيَن ّفل ُذوأَن ا ّفتِخ ِريَن َي ِف َكا ْل َياء ا ِل ْوأ ِنيَن ُدوأِن مِان َأ ْؤمِا ْلُم ُغوَن ا َت ْب َي ُهُم َأ َد َة ِعن ّفز ِع ْل ّفن ا ِإ َف
َة ّفز ِع ِه ال ّل ًعا ِل بن الله عبد بن : سليمان الشيخ ،قال اليات مان ذلك غير وأ  َجِمي
النإسان : أن الله رإحمك تعالى: ( اعلم الله , رإحمهم الوهاب عبد بن ماحمد

ًا ، دينهم على الموافقة للمشركين أظهر إذا , وأماداهنة لهم وأمادارإاة مانهم خوف
, وأيحب وأيبغضهم دينهم يكره كان وأإن ؛ ماثلهم كافر , فإنإه شرهم لدفع

دارإ في كان إذا , فكيفَ ذلك إل مانه يقع لم إذا , وأهذا وأالمسلمين السلم
َعة َن الباطل دينهم على الموافقة وأأظهر طاعتهم في , وأدخل بهم وأاستدعى مَا

المسلمين وأبين بينه الموالة , وأقطع وأوأالهم وأالمال بالنصرة عليه , وأأعانإهم
الخلص جنود مان كان ماا بعد ؛ وأأهلها وأالشرك القباب جنود مان , وأصارإ

.  وأأهله وأالتوحيد
 , وأل وألرسوله لله عداوأة الناس أشد , مان كافر أنإه ماسلم يشك ل هذا فإن

, فيقولون المشركون عليه يستولي الذي , وأهو المكره إل ذلك مان يستثني
حتى فيعذبوه يأخذوأنإه أوأ ، وأقتلناك بك فعلنا إل وأ كذا افعل أوأ : اكفر له

أجمع وأقد ، باليمان القلب طمأنإينة ماع باللسان الموافقة له فيجوزا ، يوافقهم
ً بالكفر تكلم مان أن على العلماء الكفر أظهر بمن فكيفَ ، يكفر : أنإه هازال

ًا ًا خوف ) أ.هـَ. الدنإيا في وأطمع
وأإنإكارإ وأحده الله عبادة إلى الناس يدعون اليوم المحاربون المجاهدوأن

َها َيا  تعالى قال الشرك ّي أ
ّفناُس َ ْا ال ُدوأ ُب ْع ُكُم ا ّفب ِذي رَإ ّفل ُكْم ا َق َل ِذيَن َخ ّفل ُكْم مِان َوأا ِل ْب َق

ُكْم ّفل َع ُقوَن َل ّفت ِذي  َت ّفل َعَل ا ُكُم َج َلرْإَض َل ًا ا ّفسَماء ِفَراش َناء َوأال َأنإَزَل ِب ّفسَماء مِاَن َوأ ال
َأْخَرَج مَااء ِه َف ّفثَمَراِت مِاَن ِب ًا ال ُكْم ِرإزْاق َ ّفل ْا َفل ُلو َع ِه َتْج ّل ًا ِل َداد ُتْم َأنإ َأنإ َلُموَن َوأ ْع  َت

ْا  تعالى وأقال ُدوأ ُب ْع ّلَه َوأا َ ال ْا َوأل ُكو ِر ِه ُتْش ًئا ِب ْي    َش
الشرط هؤلء مان يقع كما لعبادتكم الناس تدعون الطواغيت أيها وأأنتم

التحيات مان لكم يضرب ماا وأكذلك المطلقة بالطاعة يسمى ماا وأهو
على اليد الله: (وأضع رإحمه إبراهيم بن ماحمد الشيخ قال الشركية العسكرية
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وأبهيئة وأرإفعها الصورإ تعظيم ) وأكذلك الشرك في وأيدخل السجود ماثل الجبهة
. للعلم وأالوقوف وأتعظيمه له وأالقيام الوطني وأالسلم تحتها وأالجلوس ماعينة

في الرافضة مان الواقع هو كما وأأهله الشرك بحماية تقوماون وأكذلك
حيث وأسيهات وأالقطيفَ الحساء في بالخصوص عاشورإا يوم وأفي الحرماين

بقطاعاِت وأحمايته المروأرإ رإجال مان وأتنظيمه المكان بتهيئة الدوألة هذه تقوم
في بل وأالمدينة ماكة في وأبكثرة توجد التي الوثنية ماواطن وأكذا عسكرية
ًنا أرإبعين مان أكثر المدينة ْد  تعالى قال  الله غير فيها يعبد وأث َق ّفزَل َوأ ُكْم َنإ ْي َل َع

َتاِب ِفي ِك ْل َذا َأْن ا ُتْم ِإ ْع َياِت َسِم ِه آ ّل َفُر ال َك َها ُي ُأ ِب ْهَز َت ُيْس َها َوأ َ ِب ْا َفل ُدوأ ُع ْق ُهْم َت َع مَا
ّفتى ْا َح ِديٍث ِفي َيُخوُضو ِه َح ِر ْي ُكْم َغ ّفنإ ًذا ِإ ُهْم ِإ ُل ْث ّفن مّا ّلَه ِإ ُع ال ِقيَن َجامِا ِف َنا ْلُم ا

ِريَن ِف َكا ْل ّفنَم ِفي َوأا َه ًعا َج فكيفَ ماثلهم يكون السماع وأ الجلوس ماجرد هذا  َجِمي
الوهاب عبد بن ماحمد الشيخ قال عليهم، ينكر مامن وأحماهم عنهم دافع بمن

التي المشاهد هذه دوأن بسيفه قام مان نإكفر : ( وأكذلك تعالى الله رإحمه
.  ) .أ.هـَ إزاالتها في وأسعى أنإكرها مان وأقاتل عندها بالله يشرك

بل النإسانإية بين المساوأاة عدم يروأن اليوم المحاربون المجاهدوأن
ذلك في التمييز يجب وأأنإه الشيطان وأأوألياء الرحمن أوألياء بين الفرقان يروأن

فيجب الله أعداء وأأماا ، وأإيواؤهم وأنإصرتهم وأماحبتهم المؤمانين ماوالة فتجب
الله إلى وأالتقرب وأتكفيرهم مانهم وأالتبري وأإقصاؤهم وأبغضهم ماعاداتهم

َعُل  تعالى قال بقتلهم َنْج َف ِلِميَن َأ ْلُمْس ِرمِايَن ا ْلُمْج ُكْم مَاا  َكا ْيفََ َل ُكُموَن َك  َتْح
ِذيَن َحِسَب ًأْم  تعالى وأقال ّفل َتَرُحوا ا َئاِت اْج ّي ّفس ُهْم ّأن ال َل َع ِذيَن ّفنإْج ّفل ُنوا َكا آمَا

ُلوا َعِم ِلَحاِت َوأ ّفصا َواء ال ُهم َس َيا ُهْم ّفماْح ُت ُكُموَن مَاا َساء َوأمَاَما َأْم  تعالى وأقال  َيْح

ِذيَن َحِسَب ّفل ُلوَن ا ْعَم َئاِت َي ّي ّفس َنإا َأن ال ُقو ِب ُكُموَن مَاا َساء َيْس القياماة وأيوم  َيْح
ِوي َل  تعالى قال َت ِرإ َأْصَحاُب َيْس ّفنا َأْصَحاُب ال ِة َوأ ّفن ْلَج ِة َأْصَحاُب ا ّفن ْلَج ُهُم ا

ِئُزوأَن َفا ْل  ا
الرإهاب لمكافحة ماؤتمركم في فتنادوأن الطواغيت أيها أنتم أما 

بل وأالكافرين المؤمانين بين التفريق وأتنكروأن النإسانإية بين بالمساوأاة
ً فانإظر جليا وأاضح هو كما السلم أهل على الكفر أهل تقدماون كم ماثل
أضعاف الفرنإسي وأبعده البريطانإي وأبعده الروأاتب مان الماريكي يستلم

ماعه ماقابلة في نإايفَ الطاغوت به صرح ماا وأكذلك المسلم يستلمه ماا أضعاف
مان عنده أعظم المحيا سكن في وأقع الذي التفجير أن الوشم تفجير بعد

بين التفريق عدم وأأن عبيده وأهؤلء أسياده هؤلء لن ؟ لماذا الوشم تفجير
الله أنإزل لما وأكراهٌة ، ذلك في الله أنإزل لما رإد فيه وأالكافرين المسلمين

الله رإحمه الوهاب عبد بن ماحمد الشيخ قال ،السلم نإواقض مان وأهذا ذلك، في
ًئا أبغض : مان ًعا، كفر به عمل وألو  الرسول به جاء ماما شي قوله وأالدليل إجما

ِلَكتعالى:  َذ ُهْم   ّفنإ أ
َ ُهوا ِب ِر ّفلُه َأنإَزَل مَاا َك َبَط ال َأْح ُهْم َف َل ْعَما . َأ
حلله فيحلون كله بالكتاب يؤمانون اليوم المحاربون المجاهدوأن

َها َيا  تعالى قال بمحكمه وأيعملون بمتشابهه يؤمانون حراماه وأيحرماون ّي أ
َ
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ِذيَن ّفل ْا ا ُنو ْا آمَا ُلو ْدُخ ِم ِفي ا ْل ّففًة الّس َ َكآَ ْا َوأل ُعو ِب ّفت َواِت َت ُط َطاِن ُخ ْي ّفش ّفنإُه ال ُكْم ِإ ّوأ َل ُد َع
ِبيٌن ْا  تعالى وأقال  مّا ُعو ِب ّفت ِزَل مَاا ا ُكم ُأنإ ْي َل ُكْم مّان ِإ ّب َ ّفرإ ْا َوأل ُعو ِب ّفت ِه مِان َت ِنإ َياء ُدوأ ِل ْوأ َأ

ً ِليل ّفكُروأَن ّفماا َق َذ ُعوا  تعالى وأقال  َت ِب ّفت ِزَل مَاا َأْحَسَن َوأا ُكم ُأنإ ْي َل ُكم مّان ِإ ّب مّان ّفرإ
ْبِل ُكُم َأن َق َي ِت أ

ْ َذاُب َي َع َتًة ال ْغ ُتْم َب َأنإ ُعُروأَن َل َوأ . َتْش
هواكم وأافق فما ببعض وأتكفروأن ببعض تؤمانون الطواغيت أيها وأأنتم
َذا  تعالى قال عنه أعرضتم هواكم يوافق لم وأإن به أخذتم ِإ ُعوا َوأ َلى ُد ِه ِإ ّفل ال

ِه ِل ُكَم َوأرَإُسو َيْح ُهْم ِل َن ْي َذا َب ٌق ِإ ِري ُهم َف ْن ِرُضوَن مّا ْع ِإن  مّا ُكن َوأ ُهُم َي ّق ّفل ْلَح ُتوا ا ْأ ِه َي ْي َل ِإ
ِنيَن ْذِع ِفي  مُا ِهم َأ ِب ُلو ِم ّفماَرٌض ُق ُبوا َأ َتا ُفوَن َأْم ارْإ ّفلُه َيِحيفََ َأن َيَخا ِهْم ال ْي َل َع
ُلُه ِئَك َبْل َوأرَإُسو َل ْوأ ِلُموَن ُهُم ُأ ّفظا بل الله أحل ماا بعض تحّرماون وأكذلك  ال
ُدوأن أنإتم فها صورإه بجميع كالجهاد به الله أمار ماا تحرماون ِق ْع لحربه ت

بتحريمهم وأالدعاة الخطباء وأيؤمار وأالمحاضرات وأالندوأات المؤتمرات
المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المار مان تمنعون وأكذا الرإهاب باسم وأحربهم

ماا على المنكر عن وأالنهي بالمعروأف المار بل الشريعة توجبه ماا حسب على
الربا ماثل الله حرم ماا تحلون وأكذلك سعود آل نإظام شريعة أوأجبته

التصاوأير وأ للغناء التصارإيح تعطون وأكذلك بحمايته وأتقوماون بل له وأتصرحون
به سمح ماا عندكم وأالحلل ، وأغيرها وأالتأماين بالمكوس الناس وأتلزماون

النإظمة احترام يجب عندكم وألذا النظام مانعه ماا عندكم وأالحرام النظام
مامتنعة طائفة : (فأيما الله رإحمه تيمية ابن السلم شيخ قال ، وأتعظيمها

التزام عن أوأ ، الحج أوأ ، الصيام أوأ ، المفروأضات الصلوات بعض عن اماتنعت
جهاد التزام عن أوأ ، الميسر أوأ الزنإا  أوأ الخمر أوأ ، الماوال أوأ الدمااء تحريم
أوأ الدين وأاجبات مان ذلك غير أوأ الكتاب أهل على الجزية ضرب أوأ ، الكفارإ

َفُر التي ، تركها أوأ جحودها في لحد عذرإ ل التي ، ماحرمااته َك بجحودها الواحد ُي
أعلم ل ماما وأهذا ، بها ماقرة كانإت وأإن ، عليها تقاتل الممتنعة الطائفة فإن ،

ًا فيه العلماء مان المحققين عند - وأهؤلء الله رإحمه قال ثم – العلماء بين خلف
كأهل طاعته عن وأالخارإجين ، الماام على الخارإجين البغاة بمنزلة ليسوا ،

أوألئك فإن ، عنه الله رإضي طالب أبي بن علي المؤمانين أماير ماع الشام
وأأماا ، وأليته لزاالة عليه خارإجون أوأ ، ماعين إماام طاعة عن خارإجون

. ) أ.هـَ الزكاة ماانإعي بمنزلة ، السلم عن خارإجون : فهم المذكورإوأن
العرب جزيرة مان الكفارإ إخراج يروأن اليوم المحاربون المجاهدوأن

كما أيام بأرإبعة وأفاته قبل الخميس يوم بها وأصى التي  النبي بوصية للقيام
وأماا الخميس : يوم قال عنهما الله رإضي عباس ابن عن الصحيحين في جاء
:" أخرجوا وأمانها بثلث  أوأصى ثم وأجعه  الله برسول اشتد الخميس يوم

سمرة بن سعد بطريق أحمد الماام " .وأرإوأى العرب جزيرة مان المشركين
: آخر قال عنه الله رإضي الجراح ابن عبيدة أبي عن جندب بن سمرة أبيه عن
العرب جزيرة مان نإجران وأأهل الحجازا أهل يهود " أخرجوا  النبي به تكلم ماا

: سمعت قال عنه الله رإضي الخطاب بن عمر وأعن ، جيد إسناد " وأهذا
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أدع ل حتى العرب جزيرة مان وأالنصارإى اليهود :" لخرجن يقول  الله رإسول
 ماسلم " رإوأاه ماسلًما إل

مان إليها جلبتم وأمامن مانكم العرب جزيرة دنإستم الطواغيت أيها وأأنتم
جزيرة إلى وأفد وأقد إل الرإض وأجه على دين مان فما وأالمشركين الكفرة
ًا وأتسمونإه به وأرإحبتم العرب َلْم  تعالى قال المقيم بأخي تعلنون كما لكم أخ َأ

َلى َتر ِذيَن ِإ ّفل ُقوا ا َف ُلوَن َنإا ُقو ِهُم َي ِنإ َوا ِذيَن ِِلْخ ّفل َفُروأا ا الدنإيا في إخوانإكم فهم  َك
ّفن  تعالى قال وأالخرة ّلَه ِإ ُع ال ِقيَن َجامِا ِف َنا ْلُم ِريَن ا ِف َكا ْل ّفنَم ِفي َوأا َه ًعا َج وأل  َجِمي
التي اللوحات هذه في حتى غيره في وأل القاماة دفتر في ل بالكافر يسمى

. الكفارإ شعورإ يجرحوا ل لكي المسلمين غير طريق يكتب ماكة دخول قبيل
 أنإتم؟ فمن الموحدين، المسلمين الرإهابيين نإحن ديننا وأهذا عقيدتنا فهذه 

اليات مان فيه بما وأإياكم وأنإفعني ، العظيم القرآن في وألكم لي الله بارإك
، المسلمين وألسائر وألكم لي الله وأاستغفر هذا قولي أقول ، الحكيم وأالذكر

. الرحيم الغفورإ هو أنإه لكم يغفر ذنإب كل مان فاستغفره
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الثانيةالثانية  الخطبةالخطبة
شروأرإ مان بالله وأنإعوذ وأنإستغفره وأنإستهديه وأنإستعينه نإحمده لله الحمد إن 

له هادي فل يضلل وأمان له ماضل فل الله يهده مان أعمالنا سيئات وأمان أنإفسنا
 وأرإسوله عبده ماحمد أن وأأشهد ، له شريك ل وأحده الله إل إله ل أن وأأشهد
ًا وأسلم وأأصحابه آله وأعلى ًا تسليم .  بعد .  أماا الدين يوم إلى كثير

الحديث خير أن وأأعلموا وأجل عز الله بتقوى وأنإفسي أوأصيكم الناس أيها فيا
وأ بدعة ماحدثة وأكل ماحدثاتها الماورإ وأشر  ماحمد هدي الهدي وأخير الله كلم
بحر مان قطرة إل ذكرنإا ماا أن الخوان ماعاشر يا أعلموا ثم ضلله بدعة كل
خطب ذلك إلى وأيحتاج وأأعظم أعظم المار وأإل الطواغيت هؤلء عند ماما

الدمااء يستحلون بأنإهم المجاهدوأن هؤلء به يرماى ماا وأأماا ، وأماحاضرات وأكتب
المسلمين فدمااء ، عظيم بهتان هذا سبحانإك فنقول بالكبائر الناس وأيكفروأن
في فهم وأالسرقة وأالقتل الزنإا في يقع مان ماثل الكبائر أهل وأأماا ماعصوماة

غفر شاء وأإن عذبهم شاء إن الله ماشيئة تحت القياماة وأيوم ماسلمين الدنإيا
إيمان مان ذرإة ماثقال قلبه في كان وأإن التوحيد أهل النارإ في يخلد وأل لهم
النارإ في يخلدوأن ل فإنإهم التوحيد أهل وأأماا الكفارإ هم النارإ في يخلد الذي إنإما
وأنإتقرب ماذهبهم مان الله إلى نإبرأ وأنإحن الخوارإج فهم بالكبائر يكفر مان وأأماا
هم الذي الناجية الفرقة اعتقاد نإعتقد بل ، وأقتالهم بعداوأتهم وأجل عز الله إلى

بين الله وأعيد باب في وأوأسط وأالجبرية القدرإية بين تعالى أفعاله في وأسٌط
وأالمعتزلة الحروأرإية بين وأالدين اليمان باب في وأوأسط الوعيديه وأ المرجئة

الروأافض بين   الله رإسول أصحاب بين وأوأسط وأالجهمية المرجئة وأبين
. وأالخوارإج

ّفن  بقوله وأجل عز الله أماركم كما الله رإسول على وأسلموا وأصلوا هذا ّفلَه ِإ ال
َتُه َك ِئ ّلوَن َوأمَاَل َلى ُيَص ِبّي َع ّفن َها َيا ال ّي أ

ِذيَن َ ّفل ُنوا ا ّلوا آمَا ِه َص ْي َل ّلُموا َع ِليًما َوأَس  َتْس
ًة وأزاد وأسلم صلي اللهم ًا صل ًا وأتشريف  ماحمد نإبينا خلقك أفضل على وأتكريم
وأارإض اللهم " ، عشرا بها عليه الله صلى صلة علي صلى :" مان قال الذي
أن اللهم ، عنهم ارإض اللهم ، عنهم ارإض اللهم ، جميعا  رإسولك صحابة عن

يا اللهم ، لعنهم أوأ سبهم أوأ عادهم مامن وأنإتبرأ ، بمحبتهم وأجل عز الله نإتقرب
أنإعمت الذين وأماع   نإبينا زامارة في أحشرنإا ، وأالكرام الجلل ذا يا قيوم يا حي

إن اللهم ، رإفيقا أوألئك وأحسن وأالشهداء الصديقين وأ النبيين مان عليهم
ًا يرتد ل إيمانإا نإسألك إن اللهم ، وأالغنى وأالعفاف وأالتقى الهدى نإسألك وأنإعيم

على الستقاماة نإسألك إن اللهم ، الخلد جنة الجنة في  نإبيك وأمارافقة ينفد ل
ماصرف يا اللهم ، دينك على قلوبنا ثبت القلوب ماقلب ماا يا اللهم ، الدين

إنإا اللهم ، الفتن شر مان بك نإعوذ إنإا اللهم ، طاعتك على قلوبنا صرف القلوب
، وأالشهوات الشبهات فتن مان بك نإعوذ أنإا اللهم ، الفتن شر مان بك نإعوذ

فتنة وأمان القبر عذاب وأ جهنم عذاب مان بك نإعوذ اللهم ، قيوم يا حي يا اللهم
وألجميع وألوالدينا لنا أغفر اللهم ، الدجال المسيح فتنة وأمان وأالممات المحيا
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نإسألك إن اللهم ، وأأزاوأاجنا ذرإياتنا وأ نإياتنا بصلح أعيننا أقّر اللهم ، المسلمين
مان الجنة يدخل مامن أجعلنا اللهم  ، الفردوأس نإسألك إن اللهم ، الفردوأس

تحت ظلنا اللهم اللهم ، وأالكرام الجلل ذا يا اللهم ، عذاب وأل حساب غير
نإظمأ ل شربًة  نإبينا حوض مان اسقنا اللهم ، ظلك إل ظل يوم عرشك ظل

وأعلى الشارإبين مان وألكأسه الوارإدين مان لحوضه اجعلنا اللهم ، أبدا بعدها
وأ مازحزحين النارإ وأعن الداخلين مان الجنة وأإلى العابرين مان الصراط

حي يا اللهم ، المسلمين وأجميع وأوأالدينا نإحن الساكنين مان العلى للفردوأس
مان أنإصر اللهم ، الدين نإصر مان أنإصر اللهم ، وأالكرام الجلل ذا يا قيوم يا

وأأنإصر اللهم ، وأالمسلمين السلم خذل مان إلهي يا وأأخذل ، الدين نإصر
اللهم ، وأأيدهم أنإصرهم اللهم ، ماكان كل في سبيلك في المجاهدين عبادك
وأأنإجح اللهم ، كلمتهم وأالسنة التوحيد على وأأجمع رإأيهم وأسدد رإمايهم صوب

يا اللهم ، الكفرة عروأش مان ماكنهم اللهم ، السنة على وأاجعلها ماخططاتهم
أرإبط اللهم ، السكينة عليهم وأأنإزل اللهم ، عندك مان بمدد أمادهم قيوم يا حي
، الكافرين القوم على أنإصرهم اللهم ، أقداماهم ثبت اللهم ، قلوبهم على
وأفي أفغانإستان وأفي وأالشيشان العرب جزيرة في المجاهدين وأانإصر اللهم

فلسطين وأفي الجزائر وأفي الكويت وأفي الفلبين وأفي كشمير وأفي العراق
ًا انإصرهم اللهم ، ماكان كل وأفي ًا لهم وأأفتح ماؤزارإا نإصر وأأقم اللهم ، مابينا فتح

اللهم ، دوألته للسلم وأأقم اللهم ، دوألته للسلم وأأقم اللهم ، دوألته للسلم
مان المستضعفين انإج اللهم ، ماكان كل في المؤمانين مان المستضعفين انإج

ماكان كل في المؤمانين مان المستضعفين انإج اللهم ، ماكان كل في المؤمانين
، الظالمين الطغاة سجون في المعتقلين وأأخواتنا إخوانإنا عن فرج اللهم ،

وأفي الرإدن وأفي فلسطين وأفي باكستان وأفي كوبا في عنهم فرج اللهم
،اللهم ماكان كل وأفي الكويت وأفي العرب جزيرة وأفي العراق وأفي ماصر

وألهم لنا وأأجعل اللهم ، وأأعراضهم وأجوارإهم وأعقولهم دينهم عليهم وأأحفظ
ِء كل وأمان ماخرجا ضيق كل وأمان فرجا هم كل مان عجل اللهم ، عافية بل

، لهم فانإتصر ماظلوماون إنإهم اللهم ، الدين على وأثبات وأتمكين بعز فرجهم
اللهم ، وأالدين الملة بأعداء وأعليك اللهم ، لهم فانإتصر ماظلوماون إنإهم اللهم
وأالكافرين وأالمجوس وأالهندوأس وأالرافضة وأالنصارإى باليهود عليك

حي يا اللهم ، العالمين رإب يا وأالدين الملة أعداء وأسائر وأالملحدة وأالمرتدين
بالحكام عليك اللهم ، وأالعجم العرب مان المرتدين بالحكام عليك قيوم يا

العرب مان المرتدين بالحكام عليك اللهم ، وأالعجم العرب مان المرتدين
اللهم ، بيهود عليك اللهم ، بيهود عليك اللهم ، بيهود عليك اللهم ، وأالعجم

اللهم ، وأزالزلهم أهزماهم اللهم ، وأزالزلهم أهزماهم اللهم ، عليهم وأطئتك أشدد
عليك اللهم ، وأالكرام الجلل ذا يا قيوم يا حي يا اللهم ، وأزالزلهم أهزماهم
دمار اللهم ، أماريكا الصليب بحامالة عليك اللهم ، أماريكا الصليب بحامالة
عليها تابع اللهم ، الويلت وألياتها على وأأنإزل اللهم ، آثارإهم وأاماحوا ديارإهم
، مارضى وأصحتهم خوفا وأأمانها ضعفا قوتها وأأبدل اللهم ، وأالعقوبات القوارإع
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ً ذلهم اللهم ، أقهرهم اللهم ، شتاتا إتحادهم وأأبدل اللهم بعده لهم رإفعة ل ذل
ً ذلهم اللهم ، ، جيفا الجزيرة ديارإ مان أخرجهم اللهم ، بعده لهم رإفعة ل ذل

أذلة المسلمين ديارإ مان وأأخرجهم ، جيفا الجزيرة ديارإ مان أخرجهم اللهم
ماا اللهم ، وأالكرام الجلل ذا يا قيوم يا حي يا اللهم ، العالمين رإب يا صاغرين

ًا اجعلها اللهم ، وأأوأليائك دينك على للقضاء عدة مان أعدوأا عليهم للقضاء سبب
ًا اجعلها اللهم ، العالمين رإب يا للمسلمين غنيمة وأأجعلها ، عليهم للقضاء سبب
مان ماكنا اللهم ، بدماائهم ماتعنا اللهم ، بدماائهم ماتعنا قيوم يا حي يا اللهم  ،

اللهم ، نإسائهم سبي مان ماكنا قيوم يا حي يا اللهم ، دماائهم وأسفك رإقابهم
أسواق في بياعون اجعلهم اللهم ، المسلمين أسواق في بياعون اجعلهم

المار إنإا اللهم ، المسلمين أسواق في بياعون اجعلهم اللهم ، المسلمين
وأ خلقك الخلق إنإا اللهم ، قدير شيء كل على وأأنإت مالكك وأالملك أمارك
مان تذل وأ تشاء مان تعز ، شأن في أنإت يوم كل مالكك وأالملك أمارك المار
قيوم يا حي يا اللهم ، تشاء مان الملك وأتنزع تشاء مان الملك تؤتى ، تشاء
في السلم أهل ماكن قيوم يا حي يا اللهم ، ديارإهم في السلم أهل ماكن

. وأالكرام الجلل ذا يا السلم دوألة لقاماة ، ديارإهم
الفحشاء عن وأينهى القربى ذا وأإيتاء وأالحساء بالعدل يأمار الله إن الله عباد

يذكركم العظيم الجليل الله فاذكروأا تتذكروأن لعلكم يعضكم وأالبغي وأالمنكر
. تصنعون ماا يعلم وأالله أكبر ذكر وأل يزدكم نإعمة على وأاشكره
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