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ّلِه ِل ُة َو ْلِعّز ِلِه ا ِلَرُسوُ َو
ِنيَِن ْلُمْؤِم ِل َو

ِكّن َل َناَِفِقيَِن َو ْلُم َلُموَُن َل ا )1( َيْع

الشهيد الشيخ
بن الله عبد

الرشوُد محمد
ورضي الله رحمه

عنه... آمين

عييدوان ول للمتقييين، والعاقبة العالمين، رب لله الحمد
صييفوته علييى وبييارك وسييلم الله وصلى الظالمين، على إل

إلييه وعلييى محمييد نأبينييا والمرسييلين؛ النأبييياء ميين وخيرتييه
تبعهييم وميين اتبيياعهم وعلييى الطيياهرين، الطبيبين وأصحابه
.الدين يوم إلى باحسان

...بعد أما

المصليِن؛     الخأوُة     معشر

.وبركاته ورحمته عليك الله سلم

بييديع المنييان، الكريييم الجليييل العظيييم اللييه أسييأل
كمييا العليى؛ وصييفاته الحسينى باسيمائه والرض السموات

نأصييلي المرصييوص؛ كالبينان اللقاء، بهذا وعليكم علينا امتن
وده اوعل جل أسأله واحد، إمام خلف يجمعنيا نأ وكرميه بج

ميين المسييلمين راضيييأ لتحرييير العييز سيياحات فييي وإياكم
يجعلنييا ل نأ العظيييم الله أسأل وأوليائهم، والنصارى اليهود
إذا مميين يجعلنا ان العظيم الله أسأل يفعل، ول يقول ممن

.والعمل بالفعل ذلك صدق الله محبة دعىأ

...  الحاباَب     أيهاَ

مسييجلة المييادة لكييون ونأظييرا صييوتي، شييريط المادة هذه ) أصل1
ً فييي واجتهييدنأا تفريغهييا، فييي صييعوبات ُوجييدت فقييد ضعيفا، تسجيل

أحيييان وفييي ممكنة، صورة أقرب في مفهومة الغير المقاطع تفريغ
وكتابيية المقطوعيية، الجمييل لربييط الكلمييات بعييض أضييفنا أخييرى

ل ووضيعنا بالفصيحى، العامية الكلمات معقوفيتين بيين سيبق ميا ك
(...). قوسييين نأقيياط فثلثا بالكلية مفهومة الغير المقاطع أما [...]،

(المنبر).
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محاوليية - نأكييرر وعل جييل اللييه بحييول - وسنبقى دائما
هييي هييل علم؟ أزمة هي هل اليوم، المة أزمة عن الكشف

مادة؟ أزمة هي هل عدد؟ أزمة

كييل [الخريجييين فآبال تقذف سنوات من الجامعات- 
].عام

ثروة هي الثروات وأضخم [موجودة، الطائلة الموال- 
.]لمسلمينا

عييدادأ إليييه بلغييت ما يحصي مثلنا فليس العداد؛ اما- 
وسلم. عليه الله صلى محمد أمة شباب

ًا وربي! ان عجبا زالييوا مييا والدعياء المثقفين من كثير
- يرسييل يييوم - كل العدو زال ما مفرغة، حلقة في يدورون
اسييتخفافه فييي زال مييا البعييض ونأييرى وتنبيه، ايقاظ رسالة
الله اء، حليول مقيدما المية، لعقيول وتضيليله ب حليول الوب

.والخضوع والركون الخنوع

يفكيير، من  نأجد[ل] اليوم، العلم طلبة كثرة مع للسف
نأصييرا سييتحل الييتي القريبيية بالعاقبيية يييذكر ميين  نأجييد[ل]

.للكافرين وخذلنأا للمؤمنين

ذلك؟ يكون متى ترى يا لكن

بعض كنه فيه وجل عز الله يبين عظيما لهياإ بيانأا اسمع
.التخاذل سر هو وما المقفولة، النفوس

كتييب، قليية ليسييت مييادة، قليية ليييس علييم، قلة ليس 
شخصييها مييراضأو وبيياءأو أسييرار هناك حلقات، قلة ليست

َوَمييْن ،العظيم قول اسمع العالمين، رب ُق { َد ِه ِمييَن َأْصيي ّليي ال
ً }.ِقيل

الرحمن الله بسم الرجيم، الشيطان من بالله عوذأ بعد
َبييِت الرحيم، ِل ُغ ِفييي الييّروُم { َنأييى *  ْد َْلْرِض َأ ُهييم ا ِد ّميين َو ْعيي َب

ِهْم ِب َل ُبوَن َغ ِل ْغ َي ِفي َس ِنيَن ِبْضِع *  ِه ِس ّل ْبييُل ِميين الميير ِل َوِميين َق
ُد}؛ ْع الييتي الدنأيئيية العالمية للقرارات وليس لمريكا، ليس َب
نأ درى القييرار)! مييا صييناع (نأييدعو الخطباء؛ بعض بها يدنأن
.الغفار العزيز وعل الله] جل [هو القرار؛ صانأع
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ِه{ ّل ْبُل ِمن المر ِل ُد َوِمن َق ْع ٍذ َب ِئ ْوَم َي ْفَرُح َو ُنييوَن َي ْؤِم ْلُم * ا
ِر َنْص ِه}؛ ِب ّل ن،لا المخيياص عهييد فييي ]،اللييه[ أيييام من يوم ال
خلييت مييا الييذين المنافقين عهد التخذيل، عهد الظلمة، عهد

.غيرها أو العلمية المنافذ بعض حتى منهم

- حييتى البلء وعلييى يذاءإال وعلى واءأالل على صبر من
- ليفرحيين السييماء فطيير - والذي اليام من - يوما النفسي

ٍذ{ ،الله بنصر ِئ ْوَم ْفَرُح َي ُنوَن َي ْؤِم ْلُم ِر ا َنْص ِب ِه *  ّليي َميين َينُصييُر ال
ُء َو َيَشا ُه ِزيُز َو َع ْل َد الّرِحيُم ا ْع َو ِه *  ّل ِلُف َل ال ّلييُه ُيْخ ُه}؛ ال َد ْعيي َو

د!وع

هييل اليييات؟ هييذه [النفييوس] معييانأي تتشييرب مييتى
ل! والغييرب؟  الشييرق"اللييه ال إلييه ل" سييادت إذا تتشييربها
ميين بهييا الموقنييون يتييبين ل الربانأييية الوعييود الن، تتشربها

العهييود تلييك [فييي والشييدة، الضيييق عهييد في لإ المخذلين
.العظيم بوعد التذكيريجب] 

َد{ ْعي ِه َو ّلي ِليُف َل ال ّليُه ُيْخ ُه}؛ ال َد ْعي أمريكيا وعيدت نإ َو
السيينين، عشييرات منييذ كعاصييمة القييدس بمنحهييم اليهييود
ويييوم كييرم،أو وفييىأ الله نإف ،وعدها أمريكا الخائنة ووفت

الذين الغيورون الصادقون المجاهدون يتبؤ سوف اليام من
وعييد يخلييف نأ يمكن ل العالمي، القرار قمة واتقوا؛ صبروا

(...) بلفييور - وعد اليهود وعدها النصارى تخلف لم كما الله
 – وغيرها الشيخ وشرم

دراجأال ميين الوعييود هذه يخرج من أين م،عظي وعد لنا
الواقع؟ إلى

ِلُف ا{ل ّلُه ُيْخ ُه ال َد ْعيي ِكييّن َو َل َثييَر َو ْك ّنيياِس َأ َلُمييوَن}؛ َل ال ْع َي
َلُمييوَن}، َل{ أنأهييم إل موجييود، القييرآن نأ مييع سييفألل ْع َي

لكن )،!العقيدة عرفأ يقول: (سمعنا، العقيدة، عن تحدثهم
ُهْم َو } َ ُعوَن}، ل ،ًواقعيييا ًيقينيا ًقلبيا إيمانأيا ًسماعا يعني َيْسَم
َواّب َشّر{ أولئك ّد َد ال ِه}، ِعن ّل .المنافقون هم أولئك ال

عزة قلبه في ليس الخرى، إلى الدفة من القرآن يقرأ
هيييم وهيييؤلء بيييذل، ول تقيييديم ول تفائيييل ول شيييموخ ول

.المنافقون

لييمُك - لمييا سييفأ- لل والدعوة للعلم ينسب من بعضو
وطلب علميياء اللييه، عنييد عييذرنأا [له]: (مييا قيل اليهود، عن
(...) ول [اللييه] ل معنييا لن القرار صناع نأحن ؟دعاة أو علم
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هييؤلء تدرون إخوان! ما قال: (يا الدولية)، القرارات نأنتظر
.القرآن بنص منافق منطق أمريكا)! هذا معهم

ِه{ ّل ِل ُة َو ِعّز ْل ِه}، ا ِل ِلَرُسييو يقييول: (فقييط النيياس بعييض َو
ِنيَن} أيضا ْؤِم ْلُم ِل َو .للرسول)؟! ل! {

َلُمييوَن}؟ {َل الييذين هييم ميين ولكيين، ْع يفسيير القييرآن َي
ِكييّن النيياس، اكييثر وهييم المنييافقون، نأهييمإ بعضييا، بعضه َل َو }

ِقيَن ِف َنا ْلُم َلُموَن}، َل ا ْع آيييات يحفظييون لفظي، علم عندهم َي
ِر كي لكن حاديث،أو ْلِحَما ًا َيْحِمُل {ا َفار }.َأْس

لإ عنييدك مييا بييالحق؟ صييدع شييموخ؟ عييزة؟ تطييبيق؟
م.منه يجعلنا ان الله أسأل الخنادق، بطالأ

َد لذلك ْع َو ِه { ّل ِلُف َل ال ّلُه ُيْخ ُه ال َد ْع ِكّن َو َل َثييَر َو ْك ّنيياِس َأ ال
َلُميييوَن}؛ َل ْع بعيييدها اليييية الربيييانأي؛ للسيييتدراك انأظييير َي

َلُموَن}، ْع َي ًا ماذا؟ لكن { ِهر َظا ِة ّمَن { َيا ْلَح َيا}، ا ْنأ ّد "أمريكا ال
!".العالمية المخابرات  معها!الشامل الدمار قوات معها

قال: علم، طالب حدثنيها مخجلة كلمة ذكرنأا نأ وسبق
يميير الييذباب يسييتطيع "البنتاجون" مييا نإ – - والله أخي (يا

َلُموَن نأهإ فوقه)! والله من ْع َي ًا [كاذب] { ِهر ِة ّمييَن َظييا َيييا ْلَح ا
َيا ْنأ ّد ُهْم ال ِة َعِن َو ُلوَن}، ُهْم اْلِخَر ِف ! الغفليية!اليقييين عييدم َغا

إيمييان عنييده مييا اللييه، يييدي بييين سيقف نأهأب إيمان عنده ما
.الكلم بهذا نأطق ما لإو والعاقبة، بالمصير

بالييدين تسموا نإمنافقون] و [القرآن؛ يسميهم وهؤلء
.وتخذيل وبهتانأا زورا

لهم؛     الله     وصف     انظر

ِذيَن{ ّل ّبُصوَن ا َتَر ُكْم}؛ َي  يتمسلمون! تماثيل!يتفرجون ِب
تماثيييل،  لكنهم!والتوحيد العقائد قمص  يتقمصون!بالكلمة

. يعملون[ل] عمل

ِذيَن ّليي ّبُصييوَن {ا َتَر ُكييْم}؛ َي اليهييود فييي نأزلييت مييا ههييذ ِب
.يتفرجون جالسين مسلمين في نأزلت والنصارى،

ِذيَن والريب؛ الشك انأظر ّل ّبُصييوَن {ا َتَر ُكييْم َي ِإن ِب َكيياَن َفيي
ُكْم ْتٌح َل ِه ّمَن َف ّل ْا ال ُلو َلييْم َقا ُكيين َأ ُكييْم} إذا َنأ َع انأهزمييت غييدا ّم

ثييوانأي فييي فرعييون اجتييث كمييا جذورها الله واجتث أمريكا
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ميين يريييدون] محلت معييك، يصييفون نييافقينالم سييترى[
"مخفييوض" و ولكنهييم "مرفوع"، يكونأون يريدون عراب،أال

"."مكسور "مجرور" و

ِإن{ ُكييْم َكيياَن َفيي ْتييٌح َل ِه}؛ ّمييَن َف ّليي نأصييلي  كنييا]مييا[أ( ال
نأوحييد  كنييا]مييا[أ( معكييم؟)، نأييدعي  كنييا]مييا[أ( معكييم؟)،

).معكم؟

ِإن{ ِريَن َكاَن َو ِف َكا ْل ْا َنأِصيٌب ِل ُلو َلييْم َقا ْذ َأ ِو َتْح ُكييْم َنأْسيي ْي َل َع
ُكم ْع َن َنأْم ِنيَن} ّمَن َو ْؤِم ْلُم .ا

هنيياك؛ إخوانأنييا ضرب يوم ،أشهر قبل أفغانأستان، قصة
قييد واللييه ،[ويبتلي] ويصطفي يختار قد والله الله، من فتنة
ليتميييز لميياذا؟ المييؤمنين، عبيياده يصيييب قييد نأييهأ بييين

.المنافقون

ِإن َو ِريَن َكاَن { ِف َكا ْل حسيمت ميا أفغانأسييتان ؛َنأِصيييٌب} ِل
"كييل قييال؛ ما نأصيب، لمريكا كان فترة جاء ولكن الن إلى

بعييض يدنأيدن (...) بيدأ وقييتي نأصييب "نأصيير"، أو النصيب"،
يييا الييوثنين)! واللييه (انأظيير يقييول؛ المنييافقين، المتعييالمين

ميين لوجييدت نأصييرهم اللييه عجييل المجاهييدين نأ لو إخوان
.بهم ليعتز ] المجاهدينب[ [يتلون] يلتصق يأتي من هؤلء

كييل في ومدلوله ذاك] الزمان في [نأازل  القرآن،[ان]
.كان زمان

التناسييق  انأظيير- آخرهييا الروم" فييي "سورة في لذلك
وسييلم عليه الله صلى نأبيه مخاطبا السورة آخر في العظيم

ِبْر}- َفاْص الغبييياء الجفيياة الثقلء هييؤلء على ماذا؟ على ، {
.النزلء

ِبْر} َفاْص .عوقوك مهما احبطوك، مهما ،خذلوك مهما ؛{

ِإّن َد { ْع ِه َو ّل ّق} ال ...ولكن حق، الله وعد ؛َح

َوَل ّنَك { ّف َتِخ ِذيَن َيْس ّل ُنوَن} َل ا ِق [ليييس]  قوم[يوجد] ؛ُيو
لتجييز هييو ال إلييه ل الييذي  لييه: (واللييه]قول[ت يقين، عندهم
علييى ولكيين اللييه)، أولييياء يييد على الرض طواغيت رؤوس

يصييطفي، نأ يريد الله لن شلء،أوال الجماجم [فراش] من
بجنيية أولييياءه بعييض يكييرم نأ يريييد الله يختار، نأ يريد الله
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دمائنا وما شلئناأ وما جماجمنا فما والرض، السماء عرضها
.الله لدين فداء لإ

فييي ،سييلمواأ لمييا ؛فرعييون سييحرة ان سييفألل ولذلك
أعظييم هييو ما قلوبهم في اليقين من قذف الولى اللحظات

السيينين، عشييرات الحلقييات فييي نأشييؤوا الييذين يقييين ميين
!فرعييون محييارب فييي "نأييدخل قييالوا؛ مييا رواحهييم،أ قدموا

وقييت معييه  نأسييتعمل!والمصييلحة الضييرورة معييه نأستعمل
قالوا؟ ماذا رؤوسنا"! ولكن  نأخنع!المكي العهد في الضعف
ْقِض َفا ّنأَما َقاٍض َأنأَت َما { ْقِضييي ِإ ِه َت ِذ َة َهيي َيييا ْلَح َيا} ا ْنأ ّد مييا ،اليي

ول تزعزعييوا مييا اليمييان ميين الولييى اللحظييات فييي زالييوا
عرضييها جنيية إلييى فييذهبوا النصيير، طليعيية وكييانأوا تراجعوا،
.والرض السماء

في قط ًواحدا ًنأصا نأسمع ولم شيء، كل المادة ليست
فييي المعيييار هييي المييادة نأ يييبين السيينة فييي ول الكتيياب

لم لو حتى استطاعتنا، في ما نأفعل نأ المعيار بل النأتصار،
تعجب! ل العدو، وجه  في[به] نأقذف نأ وجب تراب لإ نأجد
حفنيية خييذأ بييدر، يوم وسلم عليه الله صلى محمد ذلك فعل

.دبارأال فولوا القوم وجه في بها اشاح ثم تراب

،بالعقيدة صدع والسلم الصلة نأبينا وعلى عليه موسى
ّنأي ِإ ّنَك { ُظ َعييوُن َيييا ََل ًا} ِفْر ُبييور ْث "ل يقييول؛ النيياس بعييض ؛َم

 وفلن"ش"بيييو ذوات عليييى تتكليييم  ل!الشيييخاص تهييييج
.التوحيد صدق من[هذا]  أخي والمنافقين"! يا

؛]"الغييرب تبلييغ لييم الن [حييتى "الدعوة يقول؛ بعضهم
للغييرب الييدعوة وضحوا بعد ما والدعاة الخريجون الن إلى

ملة؟!  أعظم السلم ؛يقول الذي

أيييام فييي-  ميلدي-  قبلهييا أو السييتينات فييي ؛العجيييب
السييوريون بييدأ ،لليهييود غدرا سلمت لما ،السورية الجولن

فييي فيياخرجوا ،] اليهييوديرهبييون[ بييالهم علييى النصيييريون
الله صلى محمد نأبينا ان: "وقالوا جاءوا ضمنها من ،مقالت

يييا ؛الحجيير يقييول حييتى اليهود ستقتلون [قال]؛ وسلم عليه
خرجييتأ الغييد فييي ،"فيياقتله تعال خلفي يهودي  هذا!عربي

الصييلة - عليييه محمييد كلم ليييس  هييذا!ل" ؛اليهييود ذاعييةإ
".المؤمن يقول حتى ؛قال - محمد والسلم

أعظييم بعقائييدنأا يقييين عنييدهم ] الغرب،في[ الن وهم
.الدعياء من كثير سواد يقين من
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وبييين بييالحق صييدع لمييا السييلم عليييه موسييى ولييذلك
الخييالق أن[ ؛لفرعييون بييين ،معييدودة مواقييف فييي ،واعييذر
الحييق ظهييرأ فلمييا ،والخييرة الييدنأيا[في]  الله، ] هووالملك

.المفاصلة في الله أمر جاء ،بين ما وبين

منييا واحييد كييل جبين في نأجد ،عملناه ما الن إلى وهذا
الطريقيية سييلكنا مييا الن إلى لماذا؟ ،العار ووصمة ذلة نأوع

مفاصييلة وهييي ،النصر خطوات من الولى والخطوة الولى
.العداء

قييوة  معييه[ليييس] السييلم عليه موسى نأل ،الله مرأف
ول مقارنأيية ول مكافئيية  أييوجييد] [ل ماديييا ،فرعييون تواجه

اللييه أمر  بل"؟!معذورون أنأتم موسى يا" ؛قال هل ،مقاربة
ِرب}{ ؛لييه] [فقييال ،بعبيياده يخييرج نأ موسييى اسييلك ،اْضيي
ِذيَن{ ،الله على والباقي الولى الخطوة ّليي ْوا َوا َد َتيي ْه ُهييْم ا َد َزا

ًدى واجييهأ  لو؟!نأاأ من" [فتقول]؛ ، عقلكبي] [تعارض ل }،ُه
،"!وتفعل ،وتفعل ،وتضرب تيأست أمريكا

ل الييذين  علييىم]قييواته[ و العييداء تسييلط  انأمييا!نأعييم
قيدم مين مياا ،الحيروب حطب يذهبون الذين وهم ،يوقنون
.وعز نأصر ماإو شهادة ماإف ؛وضحى

فعييل لكيين ،يييذهب أييين يييدري ل بقييومه موسى فخرج
،البلد تليك خيارج إليى انأتقال لإ المر هذا وما ،به مرُأ الذي

فرعون استخفهم الذين وقومه فرعون الله عدو بهم فلحق
ول يعلييم كان ما-  ومكان زمان كل في كثر والمستخفون- 

شعر ما ،وعل جل الله موعود ينتظر لكن ،يذهب أين يهتدي
أصييحاب جمييوع وقفييت ،مييامهمأ والبحيير لإ وقومه موسى
الييتي فرعون جيوش مقابل بشيء ليسوا قلة وهم ،موسى

ل ،قييوة معهم ما إسرائيل بنو نأظر فلما ،والبر السهل تملء
َقيياَل إسييرائيل بني ضعفاء فنطقت ،المواجهة يستطيعون }

ّنأا ُموَسى َأْصَحاُب ُكوَن} ِإ ْدَر .َلُم

اطتأ قيد بالنيا فيي أمريكيا ؛الن واقعنيا مثل البحير ح
ّنأييا{ ،المحيطييات ،الهنييدي البحيير ،العربييي الخليييج ،الحمر ِإ

ُكوَن} ْدَر .تتكرر الصورة نأفس ،َلُم

نأييبراس تعتييبر كلميية ؟السييلم عليييه موسى قال فماذا
َقيياَل ،ومكان زمان كل في للتباع الله أنأبياء يرسمه ،َكّل} {

قال ،(...) !"،كيف  افكر!عقلي احرك ، اصبروا!ل" ؛قال ما
َكّل عظيمة ربانأية كلمة ِعَي ِإّن { ّبي َم ِديِن} َر ْه َي معييه مييا ،َسيي
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عييبرة، الخليقيية ريُييي نأ اللييه رادأف ،فرعون بها يواجه مادة
برمييح ول بسيييف ل وقييومه معييه ومن موسى الله نأصر ية،آ

هييي العصييا هذه فكانأت ،بعصا نأصرهم ،بشيء ول بقنبلة ول
القصيية فييي النصيير طريييق-  اللييه بييإذن-  رسييمت الييتي

.المعروفة

تواعييدوا لمييا ؛السييلم عليييه موسى قصص من العجب
،هييارون خيياهأ لإ معه ما موسى جاء ،فرعون مع الزينة يوم

والجنييود الجيييوش فمعييه فرعييون ميياأو ،مسييلمان اثنييان
ملييء فيحأ واد وإذا الميعاد إلى موسى جاء فلما ،والسحرة
ْوَجَس العقييول يبهيير الييذي بالسييحر َأ َفيي ِه ِفييي { ْفِسيي َفييًة َنأ ِخي

والحييييات سيييحارأبال ملييييء كليييه كاميييل واد ،ّموَسيييى}
عليييه موسييى ،البسييطاء عقييول تحتملها ل مورأ ،والعقارب

ْوَجَس ،عصيياه معيه نأمياإ ،قييوة أي معيه ما السلم َأ َفيي ِفيي {
ِه ْفِس َفًة َنأ َنا*  ّموَسى ِخي ْل ّنأَك َتَخْف َل ُق َلى} َأنأَت ِإ ْع َْل .ا

ال إلييه ل" يييب العلييون ونأحيين ،نأخيياف نأييتأو نأاأ[لماذا] 
".الله

مييا]أ عليييه، [المقييدور السبب تفعل[أن]   مأمور[أنأت]
شييرعا بتحصيله] ل مأمور لستف[ القدرة خارج[هو]  الذي

.عقل ول

ّنأَك ِإ َلى َأنأَت { ْع َْل ْلِق*  ا َأ ِنَك ِفي َما َو َقْف َيِمي ْل ُعوا َما َت َن َص
ّنأَما ُعوا ِإ َن ُد َص ْي ٍر َك ِلُح َوَل َساِح ْف ْيييُث الّساِحُر ُي َتييى} َح ونأحيين ،َأ

.تتأ حيث أمريكا تفلح لن ؛نأقول

يقييول ،عظيميية] [حية انأقلبت عصاه موسى وضع فلما
فييي سييفلأال فكهييا نأ الحييية عظميية من ؛المفسرين بعض

َذا ،السيحاب فيي عليىأال وفكها الرض ِإ َفي ُف ِهيَي { َق ْل َميا َت
ُكوَن}، ِف ْأ َع ثييوانأي فييي َييي َقيي َو َف ّق { ْلَحيي َطييَل ا َب ْا َمييا َو ُنأو َكييا

ُلوَن} ْعَم .َي

فييي إلييه ل نأ نأعلييم لأ توحيد، ؛الله ال إله ن] لأ [نأعلم
فييي إلييه ل ،اللييه لإ والمكيير الكيييد فييي إله ل الله، لإ القوة
والقييرارات المطلييق الحكييم في إله ل الله، لإ والعلو العزة

.الله لإ المطلقة

التوحيييد بييين فصييلنا إذا ،ينتهييي ل العجييب نإ واللييه
عييزة إلييى يييدعو ل توحيييد نإ ،التطييبيقي والواقعي النظري

ُد َكاَن {َمن ،بتوحيد فليس وجل عز من] الله [مستمدة ِرييي ُي
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َة} ِعّز ْل ول الشييرق  فيييتلتمسوها] [ل العزة عن باحثين يا ،ا
ِه ،الغرب في ّل ِل َف ُة { ِعييّز ْل ًا}، ا ،السياسييية ؛العييزة كييل َجِميعيي

َلُه ،الَخلقية ،العسكرية ،الشخصية ُق { ْل ْلَخ َلْمُر} ا ِه ،َوا ّليي ِل َف }
ُة ِعّز ْل ًا ا ِه َجِميع ْي َل ُد ِإ َع ِلُم َيْص َك ْل ّيُب ا ّط َعَمُل ال ْل ِلُح َوا ُعُه الّصا َف َيْر

ِذيَن ّل ُكُروَن َوا َئاِت َيْم ّي ُهْم الّس َذاٌب َل ٌد َع ِدي ْكُر َش ِئَك َوَم َل ْو َو ُأ ُهيي
ُبوُر} مكر .بوار في العداء َي

الربانأي المسلم الجيل من جماعة وجدت إذا لكن(...) 
ويجهييرون(...)  العييداء ويفاصييلون بييالحق يصدعون الذين

.الرقاب حساب على ولو ،بالتوحيد

"؛المكي بالعهد يكون ما شبهأ في نأحن" ؛يقول بعضهم
ول ًوجيدل ًفرضيا لكين ،]ةباطل شبهة [وهذه العهيد فيي ؛نأق
ة صيدعوا ،بالتوحييد الصحابة صدع المكي ،صينامأال بمحارب

ُقْل ونأزلت ،بالطاغوت الكفر اعلنوا ،(...) َها َيا { ّي أ
ِفُروَن َ َكا ْل ا

ُد * َل ُب ْع ُدوَن َما َأ ُب ْع َوَل َت ُتْم *  ُدوَن َأنأ ِب ُد َما َعا ُب ْع َوَل َأ َنأا *  ٌد َأ ِب َعا
ّتْم ّما َبييد َوَل َع ُتييْم *  ُدوَن َأنأ ِبيي ُد َمييا َعا ُبيي ْع ُكييْم َأ َل ُكييْم *  ُن ِلييَي ِدي َو

.المكي العهد في تزعمون كما كنا نإ ِديِن}،

العهييد نأل ،صييلهأ ميين خيياطئ السييتدلل هييذا نأ مييع
بصييورة الميية يشييمل نأ يمكن ل-  العلماء تفاقاب-  المكي
ْوَم نأزلييت نأ منذ مستحيل عامة، َييي ْل ْلييُت {ا ْكَم ُكييْم َأ ُكييْم َل َن ِدي

ْتَمْمُت َأ ُكْم َو ْي َل ِتييي َع ْعَم ُكييُم َوَرِضيييُت ِنأ ِلْسييلََم َل ًا} ا فقييد ،ِدينيي
فييي بالضييعف بتلييىُي قييد ولكيين ،المكييي العصيير عهد ارتفع
هييذا يسييود نأ ميياأ ،شييعب دون وشييعب ،اقليييم دون اقليم

والجهيياد] ميياض محفييوظ، فالدين [فل، ،المة عموم الحكم
،فصيييح ،جلييي ،(...) واضييح نأبييوي كلم ،القياميية يييوم إلييى

ميين يخلييو قد ولكن ،الستمراية يعني "؛ماض" ن،ّبي ،بسيط
فهييذا الجهيياد، فيييه [يسقط زمان ياتي ماأ ،اقليم دون اقليم

.وسلم عليه الله صلى لحديث] الرسول تكذيب

 ليييس!ل"يقولييون:  ثم ،جبناء ،سقطاء ،أدعياء يأتينا ثم
فينسييخون "،دعييوة وقييت الن ،القياميية يييوم إلييى ميياض

اللييه صييلى رسييوله وكلم الله كلم المنتنة الزائفة بعقولهم
ِتييَب:يقييول اللييه ،وسييلم عليييه ُك ُكييُم  { ْي َل َتيياُل} َع ِق ْل [وهييم ،ا

"!القيامة يوم إلى ماض" "!علينا كتبي]  لم ل" ؛يقولون

عييامله ،لييذكره داعييي ل ،اللييه حسيبه-  دعيا نا  بل!ل
جهيياد ل(الناس:  الف فيه مجمع في قال-  يستحق بما الله
اللييه، حسيييبه رافضيية؟! (...) صبحنا[هل] أ ،!)المهدي قبل

وسييلم عليييه اللييه صييلى محمييد شييريعة علييى افييترى الذي
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صييبحنا[هييل] أرافضيية؟!  صييبحناأ [هل] ،الدنأيا لعبيد ارضاء
شيعة؟! 

يييأتي     مييتى     ؟  النصيير     يييأتي     متى     ولكن
   التمكيِن؟

المحاضيرات فيي الجميوع نأيرى سفألل ،(...) بشروط
بييالمعروف الميير سيياحات جيياءت إذا لكيين ،كييثر قاءاتلوال

ِذيَن [نأفيير] قليييل لإ وجدت ما ،المنكر عن والنهي ّليي (...) {ا
ُهْم ِإن ّنا ّك َْلْرِض ِفي ّم َقاُموا ا َة َأ ُوا الّصييَل َتيي َة َوآ َكييا َأَمييُروا الّز َو

ْعُروِف ْلَم ْوا ِبا َه َنأ ِر} َعِن َو َك ْلُمن .ا

يحتاج المنكر عن والنهي بالمعروف المر على والكلم
علييى انأتصارنأا أسباب أول لن ،سهابإو ،طالةإو ،آخر وقت

،المنكيير عيين والنهييي بييالمعروف الميير نأطبييق نأ ؛العييدو
ُكيين الله بين لما ،عمران لآ سورة إلى وارجعوا َت ْل َو ُكييْم { ّمن

ُتْم قال حتى }،...ُأّمٌة ُكن ْيَر { ٍة}، َخ (...) بميياذا؟ مييةأ خييير ُأّم
ْأُمُروَن بالعمييييل؟ باللقيييياب؟! بالسييييماء؟! (...) أم َتيييي }

ْعُروِف} ْلَم ْأُمُروَن نأكييمأل مةأ خير ،ِبا َتيي ْعُروِف { ْلَم ْوَن ِبييا َهيي ْن َت َو
ِر َعِن َك ْلُمن ُنوَن ا ْؤِم ُت ِه} َو ّل الميير [بعييد بييالله اليمان جعل ،ِبال

بييالمعروف أميير ميين كييل ،المنكيير] عيين والنهي بالمعروف
ًا احتسابا كان  إذا- مؤمن هو ًقطعا المنكر عن ونأهى - طبعيي
.المنكر عن ونأاه بالمعروف أمر فهو منآ من كل وليس

بييالمعروف الميير بييين الربييط اسييمع ؛اليييات تلييك بعد
ْو ؛العداء على والنأتصار المنكر عن والنهي َليي َو ْهييُل آَمييَن { َأ
َتاِب ِك ْل َكاَن ا ًا َل ْير ُهم َخ ُهُم ّل ْن ُنوَن ّم ْؤِم ْلُم ُهُم ا َثُر ْك َأ ُقوَن َو َفاِسيي ْل ا

ُكْم َلن * ّ َيُضّرو ًذى ِإل ِإن َأ ُكْم َو ُلو ِت َقييا ُكُم ُي ّلييو َو َبيياَر ُي ُد َل َ ُثييّم ا ل
ولييهأ المنكيير، عيين ونأهيتييم بالمعروف مرتمأ نإ ؛ُينَصُروَن}

المييم هيئة قرارات سهأر وعلى-  بالطاغوت بالكفر الصدع
– 

هيئيية عيين يتكلمون ل الخطباء يناأر إذا لنعجب نأاإ والله
ضييرب مييا ،الحييديث العصر في طاغوتية هيئة أعظم ؛المم

وقراراتهييا ،المييم هيئيية مظلية تحييت لإ بقعيية فييي السييلم
 بذلك]؟! صدع[نأ و حربها نأعلن ل لما مشهورة، وفةرمع

 ييا!السيطحية انأظير !"،نأستفيد؟ وماذا" ؛يقول بعضهم
.تصدع نأ مركأ الله يعلم، والله تعلم ل أنأت أخي
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ّنأا وقومه براهيمإ في ِإ ُكْم ُبَراء قال: { ُدوَن َوِمّمييا ِمن ُبيي ْع َت
ِه ُدوِن ِمن ّل َنأا ال َفْر ُكْم َك َدا ِب َب َنا َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُة َو َو َدا َعيي ْل ْغَضيياء ا َب ْل َوا
ًا َبد ّتى َأ ُنوا َح ْؤِم ِه ُت ّل ُه} ِبال َد الشييخاص ميين البراءة انأظر ؛َوْح

– والمعنوية الحسية سواء-  الصنام قبل والذوات

َدا َبيي َو َنييا} { َن ْي العييداوة عليينُوت ظهييرُوت بييديُت بييد ل ؛َب
قييلأ ،قييدرة  معييك[لم] ولو بها تنطق فيك بملء ،والبغضاء

ول التنازلت ول المفاوضات تقبل ل بأن ًبداأ الكلمة، القدرة
.(...) ول ،الوسائط

،قييوة معييه ليييس ،عصره في غريبا كان] فتى [إبراهيم
مييا" ؛قييال هييل احرق لما لكن ،بالنار أحرق بالحق صدع لما

علييم  لمييا! كل"؟!هييربأو جهييدي أنأا] بييذلت ،![طاقة معي
تكييون نأ النار الله أمر-  والسلم الصلة عليه-  صدقه الله
.وسلما بردا

بييالله ًواثقييا ًصييادقا ًموقنييا بالحق نأطقت نإ ؛عدكأ نأاأو
ً.منحا طريقك في المحن الله يقلب سوف

جييل الله تعظيم يدعي ممن العجب كل عجبأ ً؛خيراأو
.الله من أعظم العداء قوة عظمُ[ثم] ي ،وعل

ل والمنافقون واليهود ورباأو أمريكا كانأت  إذا!إخوان يا
ميا ،والرض السيموات مقاليييد بيييده الييذي العظيم يخافون
نأعيرهييم نأ إذن وبييك بييي يليييق كيييف ،العظيييم قييدر عرفوا

؟!منهم نأخاف نأو ًاهتماما

محمييد ملتييه، باتباع نأبينا مرُأ الذي الخليل قول اسمعوا
ميياذا نأظييرا ابراهيييم، مليية يتبع نأ مرُأ والسلم الصلة عليه
الجييبروت أصييحاب للكفييار حنيفييية وملة نأور كلمات ؟يقول
َ ؛فيه بملء ،الدنأيا وملك َول ُكوَن َما َأَخاُف { ِر ِه} ُتْش كيييف ،ِب
أخيياف  كيييف؟![جيوشييكم] أخيياف  كيييف؟!قنييابلكم أخاف

ْيَف؟!سلحتكمأ َك َو ُتْم َمييا َأَخيياُف  { ْك َ َأْشييَر ُفوَن َول ُكييْم َتَخييا ّنأ َأ
ُتم ْك ِه َأْشَر ّل َنّزْل َلْم َما ِبال ِه ُي ُكْم ِب ْي َل ًا} َع َطانأ ْل .ُس

ّي ]؛مقارنأية[ال انأظييروا َأ َفيي ْيييِن { َق ِري َف ْل ّق ا َلْمِن َأَحيي ِإن ِبييا
ُتْم َلُموَن} ُكن ْع الله] الذي إل إله [بل انأتصرت إذا أنأت أو نأاأ ؛َت

أم منأبييال حييقأ انأييا والخلق، والمر والكيد والمكر العزة له
كييانأوا إذا وعل؟ جييل بييالله يؤمنييون ل الييذين الطييواغيت

الجبييار القييوي قييوة ] علىيتجرؤون[ و الله بكلم يستهينون
.جبروتهم منهم] ومن أقوى هو [الذي
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ّي َأ َف ْيِن { َق ِري َف ْل ّق ا َلْمِن َأَح ُتْم ِإن ِبا َلُموَن ُكن ْع َوَحييآّجُه*  َت
ْوُمُه ّنأي َقيياَل َقيي ُتَحيياّجو ِه ِفييي َأ ّليي ْد ال َقيي َداِن َو َ َهيي َمييا َأَخيياُف َول

ُكوَن ِر ِه ُتْش ّ ِب َء َأن ِإل ّبييي َيَشا ًا َر ْيئ َع َشيي ّبييي َوِسيي ٍء ُكييّل َر َشييْي
ًا ْلميي َ ِع َفل ّكُروَن َأ َذ َتيي ِذيَن*  َت ّليي ْا ا ُنييو َلييْم آَم ْا َو ِبُسييو ْل ُهم َي َنأ ِإيَمييا

ٍم} ْل ُظ الشييرك وأعظم معناه، في وما الشرك هو والظلم ؛ِب
دون] ليييس الحكييم فيصييير الحكييم، [فييي أمريكا نأشرك نأ

الدليية ينقلييون ثييم ؟القرآن في طعن هذا أليس المم، هيئة
العظيييم عقوبة من الله فرج تيأي يوم لهم فالويل ،ويؤلونأها

.وعل جل

موقييف هييذا ،]"مصييالح فيييه العمييل هييذا" ؛[يقولييون
نأ ويريدون بالطاغوت يكفروا نأ يؤمرون الذين المنافقين

ِإْن ،المصييلحة بزعييم إليييه يتحيياكمون َنأييا { ْد ّ َأَر ًا ِإل ِإْحَسييانأ
ًا}؛ ِفيق ْو َت ِئييَك ، (...)"!علينا تهجم أمريكا نأريد ما نأحن" َو َل ُأو }

ِذيَن ّل َلُم ا ْع ّلُه َي ِهْم ِفي َما ال ِب ُلو ِرْض ُق ْع َأ ُهْم َف ْن ُهييْم َع ْظ ُقييل َوِع َو
ُهْم ِهْم ِفي ّل ُفِس ً َأنأ ْول ًا} َق ِليغ .َب

- الحبيياب أيهييا ولكيين ،اطول والموضوع ،يطول الكلم
وعل جييل اللييه مييراد حققنييا لييو ، (...)- غيييره إلييه ل والييذي
لييو السييماء نأ معتقدين ،الله على متوكلين ،بالحق بالصدع
اللييه رادةإب لإ سوء يمسنا لن-   والله- الرض على اطبقت

.نأنتصر  ما- والله  –الحقيقة هذه نأبلغ لم ما ،وعل جل

سمعته نأيإ مع ،عابر بسيط صغير مثال ابين نأ ذرونأي
مييا واللييه ،وخورنأييا وجبننييا ذلنا بلغني ،الشديد سفألل اليوم

اللييه جزاهييم ،غيره إله ل والذي المسجد هذا أصحاب عنيأ
،فضييلء مسيياجد ئمييةأ ؛مثييال اعطيييك ولكيين ،الجييزاء خييير

الصييادقين العاملين من ،ريب ول شك بدون الله في نأحبهم
قييام إذا بعضيهم نأ خوفنييا مين بلييغ الليه، علييى نأزكيهييم ول

قييام ول ،الفضائية طباقأال مثل دعارة ينشر قمي لم ،متكلم
قييام ول ،الملعييونأين من وغيره الحمد كتركي الله من لينال
ليفضييح يقييوم نأميياإ ،وأشييخاص لذوات يتعرض ول ،فتنة في

ًجهييارا البلد هييذه يهييددون الييذين والكفييار الرض طواغيت
ميين هم [يمنع- له الله غفر بساطة بكل-  ئمةأال بعض ً،نأهارا

"!تقتضي المصلحة" ؛يقول كلم]،ال

الفضييائية طباقأال إذا ،إخوان يا فيه نأحن فيما مثال هذا
عمن نأحجبها ] المسجد،فكيف[ والزنأا واللواط بالكفر تنضح

!نأنتصر؟ متى يتكلم، أن رادأ
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وصييدع وعقيدة توحيد مع العمل من قليل نإ ؛إخوان يا
قييوة يقدرون ل نأاسأل عمل جبال من بلغأ ،الله من وخشية

.قدره حق الله

،بالتضييحيات مملييوء الطريييق هييذا نأ اعلموا ً؛وعموما
لنأنييا ،والييذل الخنييوع من الحد هذا إلى وصلناأ الذي هو الله

سييتين ،نأتكلييم لييم الكلميية حييتى ،فلسطين خان منمنا] ك[
رحمييه عييزام اللييه عبد غير نأطق-  علمي في-  حدأ ما ًاعام
ن"إ ؛نأطييق غيره احدا علمأ ما ،عليين في درجاته ورفع الله
لييم ،الحرمييين بعييد البقاع أطهر ،"عين فرض فلسطين فتح

،اليهييود لقتييال العييداد مجييرد حييتى وجييوب فييي حدأ يتكلم
،المتخيياذلين لهييؤلء العييذار ونأجييد نأرقع  ثم؟!نأى] نأنتصرأ[
(...)، بالتقسيييم، ُنأهييدد الن  لييذلك؟!نأنتصيير[أن]  لنييا نأييىأ

!".بلدكم سنقسكم" ؛الجميع انأوف رغم ،نأهارا جهارا

ويحاضر هنا تيأي كان سنين قبل ،الله رحمه عزام قال
ليييس علمييي فييي شييهد- ا بالنصييوص واللييه ،ويييذكر ويعض
؛اقييول ل ،المستجيبين قلة من رأى لما ًخيرا- أ(...)  بالهوى

:]اللييه رحمييه[ قييال ،قليية وهييم ،استجاب فيمن عدمهم من
َلُمييّن( ْع َت َل َو ُه { َأ َبيي َد َنأ ْعيي وغييدا أفغانأسييتان اليييوم ،ِحيييٍن} َب
ْد ، وصدق")!عربستان" َق َل َو َنا { ْك َل ْه ُكم َما َأ َل ْو ُقييَرى ّمييَن َح ْل ا

َنا ْف َييياِت َوَصّر ُهييْم اْل ّل َع ُعييوَن}، َل وجييل عييز [لييذلك] اللييه َيْرِج
.وتضحيتنا ناذلبو إيمانأنا لينظر بهم ابتلنأا

ْو ؛الله قال َل َو ُء { ّلُه َيَشا َتَصييَر ال ُهييْم} َلنأ ْن يرسييل كييان ؛ِم
ْو- أمريكييا كانأت وان-  سجيل من حجارة عليهم َليي َو ُء  { َيَشييا

ّلُه َتَصَر ال ُهييْم َلنأ ْن ِكيين ِم َل َو َو ُليي ْب َي ُكم ّل ْعَضيي ْعييٍض} َب َب بتليييُأ إذا ؛ِب
بعييض تيييكأي ،ليضييحوا الخييوة بعييض وذهييب ببعييض بعضيينا

فييي نأفسييهمأ[يدسييون] ب الشباب مساكين يقول" ؛الدعياء
ِذيَن الله قول سمع ما الله،  قاتله"!المهالك ّليي ُلييوا {ا ِت ِفييي ُق

ِبيِل ِه َس ّل َلن ال ُهْم ُيِضّل َف َل ْعَما ِهْم*  َأ ِدي ْه َي ِلُح َسيي ُيْصيي ُهْم} َو َل ،َبييا
ِذيَن ّل َوا ْوا { َد َت ْه ُهْم ا َد ًدى َزا ُهْم ُه َتا ُهْم} َوآ ْقوا نأ يريييد اللييه ،َت

.شهداء منا يتخذ

يييأتي سييوف ًمختييارا أنأييت روحييك قييدمت [لم]  إذاّ!وثق
،يطييول والكلم ،نأفييكأ رغييم يصفيك وسوف ،ويرديك العدو

الييذي الراهييب [و] العييالم الخدود غلم قصة في عبرة ولنا
نأ إل الله بىأ ،فقط بالكلمة الموقف مواجهة عن عجز لما

الصحراء في الموت من هرب ً،راغبا ل ًراهبا ويقتل ،]يقتل[
،الفييتى ،الطفييل ،الغلم بينمييا ،نأفعييه مييا هروبييه ،جلهأ وجاء

الحق وصيدع تقيدم لميا ،الليه بقوة الشجاع نأ الليه بيىأ ؛ب
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،قتلييه طريقيية عييرض هو حتى ُقتل ما حتى ،برغبته لإ يقتل
منيت- آ علمه قلة مع-  وصدعه سعيه ببركة ثم الله وبفضل

عنييد شييهداء ،حسييناته ميزان في وكلهم ،[نأجران] هلأ معه
.والسنة الكتاب في قصته  الله[ذكر] و ،القيامة يوم الله

،عييوامأ ميين والظروف ،سنوات من  الخطب!إخوان يا
يتييولى ميين كييل يفاصل من أين ؟بالحق يصدع من أين لكن

؟الظالمة الجائرة الدولية العالمية القرارت

،السلم نأصارأ من وإياكم يجعلنا نأ العظيم الله أسأل
أعظييم فيييه نأييؤجر رباطييا هنييا جلوسيينا يكييون نأ الله أسأل
ووعييده وعظمتييه بعييزه  ثقيية- العظيييم اللييه أسييأل ،الجيير

نأو ،الفجييار وكيييد شييرارأال شيير وإياكم يكفينا ن- أ ونأصره
وإياكم يبلغنا نأ الله نأسأل ،جلآ غير عاجل النصر يوم يبلغنا

يجعلييه نأ وتعييالى تبارك ونأسأله ،حال أحسن على رمضان
والمأسييورين المجاهييدين لخوانأنييا وفييرج وعييز نأصيير شييهر

اللييه أسأل ،مكان كل في والمظلومين والمبتلين والجرحى
كيييد يييرد نأ وعل جل الله أسأل ،والفتن الزيغ من يعيذنأا نأ

بنييي صييدور شييفى الييذي اللييه أسييأل ،نأحرهييا فييي أمريكييا
فييي جلآ غير عاجل صدورنأا يشفي نأ فرعون في إسرائيل

.أمريكا وأولياء أمريكا

،جنييدك يهييزم ول ،وعييدك يخلييف ل نأييها نأعلييم ناغ اللهم
َوَمْن الحق قولك ُق { َد ِه ِمَن َأْص ّل ميين جعلناأف اللهم ،ِقيلً} ال

،نأصرك نأرى حتى والثابتين والمخلصين والعاملين الموقنين
ذي كل وشر والشيطان والهوى نأفوسنا شر من عذنأاأ اللهم

نأيياإ اللهييم ،نألقيياك حييتى الحييق على كلمتنا جمعأ اللهم ،شر
في الصدور شفاء عجل اللهم ،الشهداء منازل علىأ نأسألك
وتركييي والدعييياء والعلمييانأيين والمنافقين والنصارى اليهود
،كوبييا فييي لخوانأنييا كيين اللهييم ،والكرام الجلل ذا يا الحمد
سييمواتك سبع فوق من قلت قد اللهم ،نأصيرا لهم كن اللهم

قييد ،وعييدك يخلييف ل ميين يييا ،وعييدك يييرد ل من يا ،عزيز يا
ِلَك: {قلت َأّن َذ ّليَه ِب َلى ال ْو ِذيَن َم ّلي ُنيوا ا َأّن آَم ِريَن َو ِف َكيا ْل َل ا

َلى ْو ُهْم} َم اللهييم ،بعضييا بعضهم الكافرون تولى قد اللهم ،َل
،الموحييدين عبييادك تييولى اللهييم ،المييؤمنين عبييادك فتييولى

،ونأاصييرا وليييا لهييم كن اللهم ،المجاهدين عبادك تولى اللهم
اللهم ،عزيز يا قوي يا الرض قصاعأ في فرجهم عجل اللهم

قييدير يا بهم بطشك رنأاأ اللهم ،الطواغيت على حلمك ريتناأ
رحييمأ اللهم ،السماء في ول الرض في شيء يعجزك ل نأهإ

ثبييت اللهييم ،نأصييرنأا عجييل اللهم ،كسرنأا جبرأ اللهم ،ضعفنا
وثبييت مرنأيياأ فييي واسييرافنا ذنأوبنييا لنييا غفييرأ اللهم ،قدامناأ
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شيير كفنيياأ اللهييم ،الكييافرين القييوم علييى نأصييرنأاأو قييدامناأ
.شئت بما عدائكأ

ن اللهم اللهيم ،واسيتماعه الخيير يرييد ًحاضيرا كيان م
مين كيان ومين اللهيم ،هيدى وزده اهتدوا الذين من فاجعله

هييدايته فعجييل اللهييم أهله،و الخير على دسيسة الحاضرين
فاقصييم اللهم ،هدايته تعلم لم نإو ،وأهله للحق عينا ليكون
افجعه اللهم ،شبابه في افجعه اللهم ،جلآ غير عاجل ظهره

عجييل اللهم ،يجده فل الموت يتمنى اجعله اللهم ،حياته في
النييياقلت تحيييت جمجمتيييه فجييير اللهيييم ،علييييه سيييخطك

اللهييم ،يلقيياه فل المييوت يتمنييى اجعلييه اللهييم ،والشاحنات
رب يييا ونأشهدك ،والكرام الجلل ذا يا لعدائك عبرة اجعله

بمخططييات فبصييرهم اللهييم ،لينيياإ حييبأ ن] هييدايتهمإ[
،التقييوى ضييد ل التقييوى علييى عونأييا اجعلهييم اللهم ،العداء

اللييه صلى رسولك صحابة اجدادهم سيرة إلى اعدهم اللهم
اللهييم ،النييور إلييى النفيياق ميين خرجهييمأ اللهم ،وسلم عليه

علييى عينيياأ جعلهييما اللهم ،النور إلى الظلمات من خرجهمأ
شييراب وعلييى الحمييد تركييي وعلى اليهود وعلى المريكان

ال إلييه ل ،والكييرام الجلل ذا يييا والزنأيياة واللوطييية الخمور
.اجاب من وخير ُدعي من خير يا دعاك من يرد ل ،أنأت

،العزيييز القوي نأتأو وعدك في رجاء ال وقفنا ما اللهم
امكر اللهم ،بعزتك اعزنأا اللهم ،علينا تنصر ول انأصرنأا اللهم

ل اللهم ،كوبا في إخوانأنا فرج عجل اللهم ،علينا تمكر ول لنا
،والكرام الجلل ذا يا فرجهم في منة خلقك من حدأل تجعل
فريقييا ] كييانأوامييا [انأهييم اللهم ،ماماإ للمتقين اجعلهم اللهم

الميية يضييلون مغنين ول ظالما فنيا فريقا ول خاسرا رياضيا
أجل من خرجوا انأهم تعلم كنت نإ اللهم ،زنأاة ول لوطية ول
قرأ اللهم "،الله إل إله ل" يب فارحمهم اللهم "،الله إل إله ل"

للحييق قييادة اجعلهيم اللهيم ،القرييب بيالفرج والديهم أعين
بتخذيل تؤاخذنأا ل اللهم ،إماما للمتقين اجعلهم اللهم ،وأهله

لنييا قييوة ل اللهم ،الدعياء بتخذيل تؤاخذنأا ل اللهم ،السفهاء
ولييي يييا المييؤمنين ييياولي تييولهم اللهم ،بك إل نأصرهم على

أربييط اللهييم ،الصييابرين ولييي يا المجاهدين ولي يا المتقين
بنييور قلييوبهم نأييور اللهييم ،كوبييا ظلمييات فييي قلييوبهم علييى

.والكرام الجلل ذا يا اليمان

التواضييع هييذا جييزاء النييار على الوجوه هذه حرم اللهم
ليليية[ بلييوغ جميعييا وإياهم ارزقنا اللهم ،والنأصات والصغاء

عظيييم يييا عنا يرضيك عمل أفضل فيها ارزقنا اللهم ،]القدر
خيييرة ميين أجعلنييا اللهييم ،اجيياب ميين وخير دعي من خير يا
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ازل تحرمنيا ل اللهيم ،سبيلك في الشهداء هداء من فيي الش
متناِأ اللهم ،فرشنا على تمتنا ل اللهم ،تفتنا ل اللهم ،سبيلك

فييي ترضييى حتى دمائنا من خذ اللهم ،تحبه موطن خير في
ميين اجعييل والكييرام الجلل ذا يييا اللهييم ،تحبييه موطن خير

يييرد ل ميين يييا ذليل بذل أو عزيز بعز دينك لعز سلما جمامنا
.دعاه من

ْبَحاَن{ ،الظييالمين ميين كنا إنأا سبحانأك أنأت ال إله ل ُسيي
ّبَك ِة َرّب َر ِعييّز ْل ُفوَن َعّمييا ا َوَسييَلٌم َيِصيي َلييى *  ِليَن َع ْلُمْرَسيي * ا

ُد ْلَحْم ِه َوا ّل َلِميَن} َرّب ِل َعا ْل  .ا

:  مهمة     نقطة     ً؛  وأخأيِرا

هو ،يليق ل بما والثناء الرؤوس تقبيل نإف ،الحباب أيها
ول رؤوس قبلت بأزميية لسيينا ،كييثيرة شخصيييات دمر الذي
،للحييق وعمييل وانأييدفاع دفع أزمة [لكننا] في ،ثناء أزمة في

لييم فييإن ،وجييل عز الله عباد يفتنوا ل أن بالله الجميع نأسأل
وا نأ الحيذر كيل فالحيذر الحيق عليى لهم عونأا يكونأوا يكونأ

ً.خيرا يقول أن أراد لمن فتنة

ه عنيه الليه رضي مسعود ابن ن جماعية تبع ؛النياس م
وفتنيية للمتبييوع ذليية فإنأه ،تفعلوا ل: (وقال ونأهاهم فزجرهم

.عبارة ألف من خير الشارة في ولعل )،للتابع

اجتماعييا اجتماعنييا يجعل أن الله وأسأل ،لكم الله غفر
.معصوما تفرقا بعده وتفرقنا ،مرحوما

وصفوته خلقه من خيرته على وبارك وسلم الله وصلى
.أجمعين وصحبه إله وعلى محمد نأبينا ؛ورسله أنأبياءه من

،وحده غيره إله ل ،وباطنا ظاهرا وآخرا أول لله والحمد
وإليييه راجعييون إليييه وكلنييا ،الحمييد ولييه الحكييم له شريك ل

.راجعون إليه وكلنا الحكم له ،كله المر يرد وإليه ،المصير

لنييا اللييه تسييألوا بييأن بالله وأسألكم ،ولكم لنا الله غفر
أوكل ؛الغيب بظهر لخيه دعى من وكل ،الثبات جميعا ولكم
.للجميع الله غفر )،بالمثل ولك( ؛يقول ملكا به الله

وأصييحابه إلييه وعلى محمد نأبينا على وسلم الله وصلى
.العظيم العلي بالله إل قوة ول حول ول ،أجمعين
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