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محمود بن حسين

يبيح ل والسإلما نقضها، يستطيعون ل ومواثيق عهود أمريكا وبين السإلمية الدول بعض بين يكون س: ربما
 أمريكا؟ يقاتلون فكيف العهود، نقض

.يختلف المر الحالة هذه في ولكن العهود، نقض ُيبيح ل السإلما إن ج: نعم
ذلك؟ س: وكيف

لل تعالى الله ج: يقول إإ إذيَن " لل ُتْم ا ْد َه إكيَن إمَن َعا إر ْلُمْش لم ا ُكْم َلْم ُث ُقُصو ْن ئئا َي ْي َلْم َش إهُروا َو َظا ُكْم ُي ْي َل ئدا َع إتّموا َأَح َأ َف
إهْم ْي َل ُهْم إإ َد ْه َلى َع إهْم إإ إت لد لن ُم للَه إإ إحّب ال إقيَن"( ُي لت ْلُم َفَما  التوبة) ويقول4ا َقاُموا " َت ُكْم اسْإ إقيُموا َل َت ُهْم َفاسْإ لن َل للَه إإ ال
إحّب إقيَن"( ُي لت ْلُم إإْن وتعالى سإبحانه  التوبة) ويقول7ا َو ُثوا " َك ُهْم َن َن ْيَما إد إمْن َأ ْع إهْم َب إد ْه ُنوا َع َع َط ُكْم إفي َو إن ُلوا إدي إت َقا َف
لمَة إئ إر َأ ُكْف ْل ُهْم ا لن ْيَماَن َل إإ ُهْم َأ ُهْم َل لل َع ُهوَن"( َل َت ْن َهرها ومن  التوبة) فأمريكا12َي وبين بينهم الذي العهد نقضوا َظا

لهم، عهد ل ولذلك عليهم، الحرب وإعلن المسلمين على شرعي) باعتدائهم عهد هناك كان (إن المسلمين
َلْم الله اشترط وقد المسلمين ضد اليهود يساندون كانوا الحداث هذه قبل من وهم َو إهُروا " َظا ُكْم ُي ْي َل ئدا" َع َأَح

. اليهود علينا ظاهروا وقد
بأنها أقصد إرهابية، معسكرات أنها تعتقد أل أفغانستان، في موجودة كانت اللتي المعسكرات عن س: وماذا

الحروب؟ في إل ُتستخدما ل التي والثقيلة الخفيفة السإلحة على المسلم الشباب من كثير تدرب
ّدوا به الله أمرنا مما ج: هذا إع َأ َو ُهْم " ُتْم َما َل ْع َط َت ٍة إمْن اسْإ لو إمْن ُق إط َو َبا إل إر ْي ْلَخ ُبوَن ا إه إه ُتْر لو إب ُد إه َع لل ُكْم ال لو ُد َع َو

إريَن َءاَخ إهْم إمْن َو إن ُهُم َل ُدو َن َلُمو ْع للُه َت ُهْم... ( ال َلُم ْع حمل كان ولما بالعداد، الله من أمر  النفال) فهذا60َي
لداء البلد تلك إلى ذهبوا السإلمية، البلد من كثير في المسلم الشباب على محرما عليه والتدرب السلحا

.ُتستباحا أن السإلما بيضة عن للذب ذهبوا الشباب الفريضة. وهؤلء هذه
ظنونــي فيهــم صدقت يمينـــي.......... فوارس ملكت وما نفسي فدت

الـــزؤوما الحـرب رحى دارت المنــايـــا.............. إذا يهابون ل فوارس
وليس العتداء من النفس عن الدفاع عن تتحدث الية هذه بأن يقولون الذين العلماء بعض على اعتب وأنا

ئا!! ول العداد المسلمين على يجب أنه في نص الكريمة الية التفسير!! "فهذه بهذا أتوا أين من أدري ابتداء
ألف لهم ويحسب العدو َيرهبهم حتى الجيوش وتدريب القوة وإعداد التسلح في جهدهم قصارى يبذلوا أن

كان سإواء المسلمين علماء بين عليه مجمع العدو) أمر مع للمعارك العداد (وجوب أعني وهذا، حساب،"
).الله رحمه الشعيبي حمود طلب" (الشيخ جهاد أو دفع جهاد الجهاد
ُأسإامة رأيك س: ما ئا؟ إرهابي تظنه وهل بالرهاب، أمريكا تتهمه الذي لدن بن ب حق
ّبله أن الله ندعوا بل بالرهاب، نتهمه ل ج: نحن  .الرهابيين في يتق

إخنى....... ومضى أبى حين بالرهاب ورموه وارتقا الكرامة درب على ال
إهبون الله أعداء ُيرهب أن المسلم فعلى ُتْر ّو به " ُد بماله وجاهد البذخ و الترف حياة ترك رجٌل الله" وهذا َع

إجُب أعدائه به الله فأرهب الله سإبيل في ونفسه ُيع ئا بهم ليغيظ الّزّراع " ّفار" فهنيئ الذي الوسإاما هذا له الك
ئا كل به يتشرف ُلمة رأس رفعوا الذين ولخوانه له مسلم. فهنيئ .اللقب بهذا ا

إسإناُن صارمي ولول َعت ُرمحي............... لما و َف ْبٍس بنو َر إعمادا ع
المر إن المسلمين، آحاد من غيره أو بأسإامة يتعلق ل المر هذا أن هنا: وهو إليه التنبيه من بد ل أمٌر هناك ثم

ُلمة عّزة مسألة هنا المسألة معه، ومن ُأسإامة من أكبر الله اختاره الذي الريادي ودورها وكرامتها وكيانها ا
إرَجْت ُأمة مسألة إنها أشخاص، عدة أو شخص في تنحصر أن من وأكبر أعظم فالمسألة لها، ُأخ للناس" ل "

ُتخرج ولكن غيرها في وتذوب نفسها على لتتقوقع ُظلمات "من الناس ل ّنور" بإذن إلى ال شاهدة ُأمة الله، ال
ُلمم، باقي على ّلغها أن لبد رسإالة لها ُأمة ا ُأبشرك للناس تب ّفة. و ُأبشر كا ُلمة هذه في الجهاد بأن الكفار و ا
ُأسإامة المسيح آخرهم ُيقاتل "حتى ماٍض فهو فضله، المجاهد هذا أبخس ل ُأسإامة. وأنا بغير أو الدّجال". ب
:الشاعر قال كما عندي

إرَس وسَإلي إك الفوا إقفي ُيْخبرو لمتي.............. وموا إه إب في إب أطاها حيَن الحر
ُدها إر من وأزي ُأثيُرها حربَي نا ئة................ و ْعل ُدوُر حتى ُش َرحاها َت

ُكّر إب في فيهم وأ إعها................... وأكوُن َلهي ّوَل ُشعا ٍد أ إق بَصلها وا
ّوَل وأكوُن ُيفري ضارٍب أ ٍد..................  ّن َه إجَم إبُم ُد ل الجما إسإواها ُيري
ّوَل وأكوُن ُد َيغشى فارٍس أ ّوَل الوغى................. فأقو ْغشاها فارٍس أ َي

ْيُل َلُم والخ إرُس َتع ْيُخ والفوا إب أنني................ ش ُلها الُحرو ْه َك َفتاها و و
.بعينه رجل من قلت: أكبر كما المر ولكن

والطالبان؟ القاعدة تنظيم بانتهاء أو لدن ابن بموت ينتهي لن العمل هذا بأن تقنعني أن س: تريد
الله صلى (النبي به ُأمته من أحد يقارن ل من مات شخص.. لقد بموت عجلته تقف أن من أكبر السإلما ج: إن
الله رضي الحسن أبا ثم النورين ذو ثم الفاروق ثم الصديق حملها السإلما.. بل راية تنتكس وسإلم) ولم عليه



ٍد لموت تسقط ل السإلما راية بعدهم.. وهكذا من التابعين ثم أجمعين عنهم ئا.. ولما أح النبي موت ُأشيع أبد
سإبحانه الله الشديد.. أنزل والحباط اليأس الصحابة بعض من وبدى ُأحد غزوة في وسإلم عليه الله صلى

َوَما وتعالى ٌد " لم ل ُمَح ْد َرسُإوٌل إإل َلْت َق إه إمن َخ إل ْب إإن الّرسُإُل َق َف ْو لماَت َأ إتَل َأ ُتْم ُق ْب َل َق َلى ان ُكْم َع إب َقا ْع إلْب َوَمن َأ َق َين
َلَى إه َع ْي َب إق َلن َع لر َف ّلَه َيُض ئئا ال ْي إزي َش َيْج ّلُه َوسَإ إريَن". ولما ال إك لشا هو بابي –وسإلم عليه الله صلى النبي مات ال

ئا الناس في أبوبكر وأمي- قاما ئا يعبد كان "من فقال خطيب ئا فإن محمد فإن الله يعبد كان ومن مات، قد محمد
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول بموت تسقط لم الراية كانت اليات".. فإذا هذه تل يموت.. ثم ل حي الله

هؤلء وطالبان"، القاعدة "تنظيم قولك وهو سإؤالك صيغة في آخر أمر غيره.. وهناك بموت تسقط فكيف
المنافقة الحزاب نسمي اللقاب.. فكيف من غيرها أو تنظيم "المجاهدين" وليس لفظ عليهم ُيطلق أن يجب

وطالبان" فهذا القاعدة، "تنظيم اتفاقهم على المجاهدين الدولي" ونسمي "التحالف اختلفهم على والكافرة
الله.. سإبيل في المجاهدون المسلمين.. فهم بين والتفريق الحقائق قلب قبيل ومن بحقهم الجحاف من

ّيب. هل .أمريكا بها اتهمته التي التفجيرات وراء كان لدن ابن أن تعتقد س: ط
ئا كان من إل الجنة يدخل "لن فقالوا الله على حتى كذبوا لقد بعيد، زمن منذ الكتاب أهل حال ج: هذا أو هود

يرمون صادقين" واليوما كنتم إن برهانكم قل: هاتوا أمانيهم، "تلك وتعالى سإبحانه الله لهم نصارى" فقال
فالشعب ولذلك ربهم، لنبياء المكذبين لكتبهم المحّرفين هؤلء عقلية فهذه أدلة، أية إبداء دون التهامات
ّود لنه والدلة البراهين عن يسأل لم المريكي أن يعلم الخبار تابع والذي دليل، أو علم بغير العتقاد على تع

هؤلء أما العتقاد قبل الله" فالديل إل إله ل أنه "فاعلم شعارهم لن الدليل، هو المسلمون به طالب ما أول
ئا ورهبانهم أحبارهم "اتخذوا ئا ورهبانهم وسإاسإتهم إعلمهم يتبعون الله" فهم دون من أرباب .أعمى اتباع
الحديثة؟ أمريكا أسإلحة أماما البالية بأسإلحتهم المجاهدون هؤلء يصمد أن تعتقد س: هل
ّدوا يستطيعون ل ما يكلفهم ولم بالسإتطاعة أمرهم ج: الله إع َأ َو ُهْم " ُتْم" ثم َما َل ْع َط َت ذلك بعد وعدهم اسْإ
َها بالنصر ّي أ

َ َيا إذيَن " لل ُنوا ا للَه َتنُصُروا إإْن آَم ُكْم ال ّبْت َينُصْر َث ُي ُكْم" ( َو َداَم ْق ّدون يتدربون  محمد) فهم7َأ ُيع ئة و طاع
ئا لله كما دينهم من جزء حسيبهم) فهذا والله كذالك (نحسبهم وتعالى سإبحانه الله أمرهم كما لعدائه وإرهاب
ئا "السوفييت" وصيرتهم دّمرت التي هي البالية السإلحة والزكاة. وهذه الصلة في الحال هو "."روسإ

إدي ْب ُت ليامُا َلَك سَإ ْنَت ما ال ْأتيَك ُك َي ئ............. و إهل إر جا َلْخبا إد َلْم َمْن إبا ّو ُتَز
باب من هذا أن ترى أل أخي يا عنه، تقول الذي الجهاد هذا أجل من رخيصة أنفسهم يبيعون أنهم أعتقد س: أنا

.التهلكة في النفس إلقاء
إمَن يقول وتعالى سإبحانه الله إن الكعبة، ورب فازوا فقد تقول كما المر كان ج: إن َو إس " لنا إري َمْن ال َيْش
ْفَسُه َء َن َغا إت ْب إة ا إه َمْرَضا لل للُه ال ُءوٌف َوال إد" ( َر َبا إع ْل يتقبل أن الله فنسأل لله أنفسهم باعوا  البقرة) فإن207إبا
في الكريمة الية إلى ُتشير فإنك التهلكة في النفس إلقاء باب من هذا أن من ذكرت لما بالنسبة أما. البيع

َوَل207( البقرة سإورة ُقوا ) " ْل ُكْم ُت إدي ْي أ
َ َلى إب إة" وكم إإ َك ُل ْه لت عدما بسبب التهلكة إلى بنفسه ألقى من الناس من ال

ُقوا قال التهلكة، هي ما لعرفوا كاملة الية قرأوا أنهم ولو الية هذه فهم إف َأن َو إل إفي تعالى: " إبي إه سَإ لل ُقوا َوَل ال ْل ُت
ُكْم إدي ْي أ

َ َلى إب إة إإ َك ُل ْه لت ُنوا ال إس َأْح لن َو للَه إإ إحّب ال إنيَن" ( ُي إس ْلُمْح أكثر معناها يوضح نزولها سإبب  البقرة) ولعل195ا
رجل الشاما أهل عامر) وعلى بن (عقبة مصر أهل وعلى بالقسطنطينية قال: كنا عمران أبي أسإلم "فعن
المسلمين من رجل فحمل لهم، فصففنا الروما من عظيم صف المدينة من عبيد) فخرج ابن فضالة بن (يزيد
ّله فقالوا: سإبحان إليه الناس فصاحا إلينا خرج ثم فيهم، دخل حتى الروما على فقال التهلكة، إلى بيده ألقى ال

فينا نزلت وإنما التأويل، غير على الية هذه لتتأولون إنكم الناس أيها الجليل): يا الصحابي (النصاري أيوب أبو
ّله أعز لما إنا النصار، معشر ّله فأنزل فأصلحناها، أموالنا على أقبلنا بيننا: لو فيما قلنا ناصروه وكثر دينه ال ال

ئا لبي واللفظ والنسائي، والترمذي داود أبو (أخرجه الية هذه في والنفاق الجهاد ترك فالتهلكة داود) إذ
. نفسه الجهاد ل الله، سإبيل

أمريكا وأن أحياء، البقاء في أمل لهم ليس انهم هؤلء يعرف أل أمريكا، لقتالهم مجانين هؤلء بأن س: أعتقد
والعنقودية..و...و....و..؟ النووية بقنابلها الوجود من تمحيهم سإوف

ج:
ئ: العمار ّله تعالى قال البشر، بيد وليست الله بيد أول ول المر، يرجع وإليه الخلق بيده ويميت" أي يحيي "وال

َدره، بمشيئته إل أحد يموت ول أحد يحيا َق . وقدره بقضائه إل شيء منه ينقص ول أحد عمر في يزاد ول و
ئا: هؤلء قد بل سإواء، عندهم والنصر فالموت المعركة، أرض في يموتوا أن الحياة في ُأمنيتهم المجاهدين ثاني

(المسلم) الفغاني والشعب الفغان، المجاهدين مع يقاتلون هؤلء إن الحياة. ثم على الموت أكثرهم يفضل
السإلمي تاريخه كل في العداء ُيداهن ولم يستكن لم البّي المسلم الشعب فهذا الشعوب، كبقية ليس

:بقوله يعنيهم الشاعر وكأن المشرق،
ٍما ليا َأ ْينا طــوال ُغّر َلنا و َعَص ْلَك ٍ......................  إدينا أْن إفيها الَم َن
َتى ُقْل َم ْن ٍما إلى َن ْو ُنوا َق ُكو َي َنا...............  إء في َرَحا ّلقا إحينا لــها ال َط

إعُن لناُس َتَراَخى َما ُنطا إرُب ال َنْض لنا............ و إف َع إشينا إذا إبالّسيو غـ
ٍر ّطّي َقنا إمْن إبُسْم إبَل الَخ َوا َذ ْدٍن...............  ْو َل إبيـــٍض أ إلينا إب َت َيْخ

لن َأ إجَم َك إل َجَما َطا ْب ٌق ال ُوسُإو إز إفيها...............  إع إمينا إبالمـــا َت َيْر
ّق ُءوَس بها نش إتلُب القوما ُر َنْخ ئا.............. و ّق َتلينا الــّرقاَب َش َتْخ َف



َنْحُن ُد إذا و إن الَحّي إعما َع لرْت.............  إض َخ َلحـفا ُع ا َن إلينا َمْن َنْم إي
ّذ َهْم َنُج ُءوسَإ إر في ُر ْي َفَما َغ ْدُروَن إبّر..................  َذا َي ُقونا مــا لت َي

لباٍن ْوَن إبُش ْتَل َيَر َق إشيـٍب ال ئا............... و إب في َمْجد إبينا الُحُرو لر ُمَج
لن إإ َتنا ف َلى َقنا َع َيْت..............  ْع َأ ُبوُش)*  إء َيا( َدا َلَك العـ ْب إلينا أْن َق َت

َنْشَرُب َنا إْن و ْد َء َوَر َيشـَرُب الَما ئا........... و ْفو َنا َص ْيُر ئا َغ إدر إطينا َك و
ْلُك َما إذا لناَس سَإامَا الَم ْينا ال َب َأ ئا..............  لر َأْن َخْسف لل ُنقــ ّذ إفينا ال

َغ إذا َل ُع َب إضي لر َنا ال إخّر َل َت ئا................  إبُر َلُه إفطام إدينا الــَجبا إج سإا
عمرو أصلها: يا* 

ُأمنيتهم تقصد س: ماذا  الموت! عاقل إنسان يتمنى يموتوا!! كيف أن الحياة في ب
َوَل وتعالى سإبحانه الله قول تسمع ج: ألم لن " َب إذيَن َتْحَس لل ُلوا ا إت إل إفي ُق إبي إه سَإ لل ئتا ال َوا ٌء َبْل َأْم َيا َد َأْح ْن إهْم إع ّب َر

ُقوَن إحيَن ُيْرَز إر َف ُهُم إبَما *  َتا للُه َءا إه إمْن ال إل إشُروَن َفْض ْب َت َيْس إذيَن َو لل ُقوا َلْم إبا ْلَح إهْم َي إهْم إمْن إب إف ْل لل َخ ْوٌف َأ إهْم َخ ْي َل َوَل َع
ُنوَن ُهْم إشُروَن َيْحَز ْب َت َيْس ٍة *  ْعَم إن إه إمَن إب لل َفْضٍل ال لن َو َأ للَه َو ُع َل ال إضي إنيَن" ( َأْجَر ُي إم ْؤ ْلُم عمران)،  آل171- 196ا

ّدقوا اللتي وتعالى سإبحانه الله من الوعود لهذه يتطلعون فهم يتبعون الله) و شاء (إن قلوبه وأيقنتها بها ص
ْدُت قال الذي سإلم و عليه الله صلى نبيهم سإنة إد َلو َو ّنى "...  َتُل َأ ْق إل في ُأ إبي لم الله، سَإ َيا، ُث لم ُأْح َتُل، ُث ْق لم ُأ َيا، ُث ُأْح

لم َتل" (البخاري) وقال ُث ْق تعجلوا قد كانوا إل وتسلم فتغنم تغزو سإرية أو غازية من "ما السلما و الصلة عليه ُأ
ُه"أجورهم تم إل وتصاب تخفق سإرية أو غازية من وما أجورهم، ثلثي َوا إلٌم) فبالشهادة  (َر و الجر، يتم ُمس
.الغنيمة من خير عندهم الشهادة لذلك

ْقتلوا أن بمجرد الجنة دخول يستحقون أنهم هذا معنى س: هل المعركة؟ في ي
لن وتعالى سإبحانه الله يقول النية، أخلصوا إن أقول ما بالضبط ج: هذا إإ للَه " َتَرى ال إنيَن إمَن اْش إم ْؤ ْلُم ُهْم ا ُفَس ْن َأ

ُهْم َل َوا َأْم لن َو َأ ُهُم إب لنَة..." ( َل ْلَج َها تعالى  التوبة) وقال111ا ّي أ
َ َيا إذيَن " لل ُنوا ا ُكْم َهْل َآَم ّل ُد َلى َأ ٍة َع ُكْم إتَجاَر إجي إمْن ُتن

َذاٍب ٍم َع إلي ُنوَن َأ إم ْؤ ُت إه *  لل إه إبال إل ُدوَن َوَرسُإو إه ُتَجا إل إفي َو إبي إه سَإ لل ُكْم ال إل َوا َأْم ُكْم إب إس ُف َأن ُكْم َو إل ْيٌر َذ ُكْم َخ ُتْم إإْن َل ُكن
َلُموَن ْع إفْر َت ْغ َي ُكْم *  ُكْم َل َب ُنو ُكْم ُذ ْل إخ ْد ُي لناٍت َو إري َج َها إمْن َتْج إت َهاُر َتْح ْن ْل

َ إكَن ا ئة َوَمَسا َب ّي إت إفي َط لنا ْدٍن َج إلَك َع ْوُز َذ َف ْل ا
إظيُم" ( الصف َع ْل لله سإبيل في قاتل "من يقول سإلم و عليه الله صلى ).. ورسإولنا12- 10ا مسلم رجل من ال

ُه له وجبت ناقة فواق َوا ُبو الجنة" (َر َد أ ُو ّي َدا إذ إم ّتر يقاتلوا أن الجنة دخولهم صحيح). فشرط حديث وقال َوال
والثبات الخلص لهم الله الله".. نسأل سإبيل في فهو العليا هي الله كلمة لتكون قاتل و"من الله سإبيل في

وحده.. لله بعد ومن قبل من الحق.. والمر على
هذا كل بدل الجنة يدخلون و والقياما والصياما بالصلة الله يعبدون و بيوتهم في يجلسون ل لماذا س: طيب،

التعب؟
ُتْم تعالى الله قول تقرأ ألم الجر، في يستوون ل ج: لنهم ْل َع َأَج َيَة " َقا ْلَحاّج إسإ َة ا إعَماَر إد َو إج ْلَمْس إما ا ْلَحَرا َكَمْن ا

إه َءاَمَن لل إما إبال ْو َي ْل إر َوا إخ َد اْل َه إل إفي َوَجا إبي إه سَإ لل ُووَن َل ال َت َد َيْس ْن إه إع لل للُه ال إدي َل َوال ْه ْومَا َي َق ْل إميَن ا إل لظا إذيَن ال لل * ا
ُنوا َهاَجُروا َءاَم ُدوا َو َه إل إفي َوَجا إبي إه سَإ لل إهْم ال إل َوا َأْم إهْم إب إس ُف ْن َأ َظُم َو ْع ئة َأ َد َدَرَج ْن إه إع لل إئَك ال َل ُأو إئُزوَن" ( ُهُم َو َفا ْل -19ا

أجر يعدل ل الجر من ذلك في ما مع الرحمن ضيوف خدمة على القياما و الحراما البيت  التوبة).. فصيانة20
َء هؤلء. وقد َلى َرُجٌل "َجا إل إإ إه َرسُإو لل للى ال للهم َص إه ال ْي َل للَم َع إني َفَقاَل َوسَإ لل َلى ُد إدُل َعَمٍل َع ْع َد َي َها إج ْل "َل َقاَل ا

ُه، ُد إج ُع َهْل َقاَل َأ إطي َت َذا َتْس ُد َخَرَج إإ إه ْلُمَجا ْدُخَل َأْن ا َدَك َت إج ُقومَا َمْس َت ُتَر َوَل َف ْف َتُصومَا َت إطَر" (البخاري) َوَل َو ْف ُت
ُكر ُهماما للماما أبيات هنا لك وأذ رسإالة عن عبارة وهي المعنى، هذا الُمبارك" في ابن "عبدالله المجاهد ال

للمسجد ومجاورته عبادته لكثرة الحرمين بعابد عياض" الملقب بن "الفضيل الزاهد العابد إلى أرسإلها
:الحراما

َد يـا إة في أنك َأبصرتنا................ لعلمَت لو الحرمين عاب تلعُب العباد
إضُب كان من َده يخ ُنحوُرنا جي إه.............. ف إئنا بدموع تتخّضــُب َبدما

َله ُيتعُب كان أو ُلنا في َخي َفُخيو إة يوما باطٍل................  تتعـُب الكريه
إر ريُح ْهُج ونحن لكم العبي إك َعبيُرنا............... ر لسناب ُغباُر ال ْطيُب وال ال

إل إمن أتانا ولقد ّيــنا............... قوٌل َمقا ٌق صحيٌح نب إذُب ل صاد يك
َتوي ل ُغباُر َيْس إه خيل و إف الل ُدخاُن امرٍئ في............... أن ٍر و َهُب نا تل

إه إكتاُب هذا ُق الل إط ُد بيننــا................ ليَس ين ّيٍت الّشهي إذُب ل بم يك
وإن أنفسهم، عن عليهم ما أدوا فقد عين فرض كان عين: فإذا فرض أو كفاية فرض يكون أن إما الجهاد ثم

الكفاية تحصل حتى آثمة المة فإن وإل الكفاية، بهم حصلت (إن المة عن عليهم ما أدوا فقد كفاية فرض كان
َعلت نفوسإهم سإمت قد المجاهدين العدو). وهؤلء بدفع أبت وهؤلء الجنة بدخول يطمعون فالناس هّمتهم، و

نفوس.. من درها فلله العلى، الفردوس إل نفوسإهم
ئا ذكرتها التي الية أفهمه: في ل شيء س: هنا ئة واحدة درجة القرآن يذكر آنف َدَرَج َد " ْن إه" أنا إع لل هذا، أفهم ل ال

واحدة؟ درجة أجل من التعب هذا كل لماذا
لله وكان ورحمة؛ ومغفرة منه "درجات درجات هي الحقيقة ج: في ئا ال ئا" (النساء غفور عظيمة ) وهي96 رحيم
لله أعدها درجة مائة الجنة في "إن قال حيث وسإلم عليه الله صلى النبي عظمتها بعض عن أخبرنا ال

لله، سإبيل في للمجاهدين ُه السماء بين كما الدرجتين بين ما ال َوا ّي)، والرض" (َر إر ُبَخا الصلة عليه وقال ال



إد والسلما إهي لش إلل َد "  ْن إه إع لل ُع ال َفُر إسإب ْغ ُي إل إفي َلُه إخَصاٍل:  لو ٍة َأ َع ْف َيَرى دمه من َد ُه َو َد َع ْق إة إمَن َم لن ْلَج ّلى ا إح ُي ّلة و ُح
إن لوُج اليما ُيَز إن َو ْي َت َن ْث إعيَن ا ْب ئة َوسَإ ْوَج إر إمَن َز ْلُحو إن ا إعي ْل ُيَجاُر ا إب إمْن َو َذا إر َع ْب َق ْل ْأَمُن ا َي إع إمَن َو َفَز ْل إر ا َب ْك َْل ُع ا ُيوَض َو

َلى إه َع إسإ ْأ إر، َتاُج َر َقا َو ْل َتُة ا ُقو َيا ْل ْنه ا ْيٌر إم َيا إمَن َخ ْن ّد َها َوَما ال ُع إفي لف ُيَش إعيَن إفي َو ْب ئا سَإ إه" (رواه أهل من إنسان بيت
).اللباني وأحمد..وصححه ماجة، وإبن والحاكم، وصححه، الترمذي
!للشهيد!! هذا س: كل

لن سإلم و عليه الله صلى النبي ج: وأكثر. قال إإ َواحَا " إء َأْر َدا َه إف في الّش ْو ٍر َج ْي َها ُخْضر، َط إديُل َل َنا َقٌة َق لل َع ُم
إش، َعْر ْل إة إمَن َتْسَرحُا با لن ْلَج ْيُث ا َءْت، َح لم َشا ْأوي ث ْلَك إلى ت إل، إت إدي َنا َق َع ال َل لط إهْم فا ْي َل ُهُم إإ ّب ئة، َر َع َ لطل َهْل ا َقاَل:  َف
ُهوَن َت ئا؟ َتْش َئ ْي لي َش َأ ُلوا:  َقا َتهي، شيء َف َنْحُن َنْش إة إمَن َنْسَرحُا َو لن ْلَج ْيُث ا َنا، َح ْئ َفعَل إش إهْم َف إلَك إب لراٍت، َثلََث ذ لما َم َل َف

ْوا َأ ُهْم َر لن أ
ُكوا َلْن َ ْتر ُلوا، َأْن إمْن ُي َأ َيا ُيْس ُلوا:  ُد َرّب َقا إري لد َأْن ُن َنا َتر َنا في َأْرواَح إد لتى َأْجَسا َتَل َح ْق إبيلَك في ُن ئة سَإ لر َم

لما ُأْخَرى، َل َأى َف ْيَس َأْن َر ُهْم َل ُكوا" (مسلم)، َحاَجٌة َل إر ُء المسند وفي ُت َدا َه ئا: "الّش َلى مرفوع إق َع إر ٍر َبا ْه إب َن َبا إب
إة، لن ْلَج ٍة في ا لب إهْم َيْخُرُج َخْضَراء، ُق ْي َل ُهْم َع إة إمَن إرْزق لن ئة الَج ْكَر لية" (أحمد ُب إش َع حبان) وأحاديث ابن \ صححه َو
.لذكرها هنا المقاما يسع ل كثيرة
هذا يكون أل عنها، للدفاع أفغانستان إلى ذهبوا الذين هؤلء بعض ومات قتال هناك يكن لم لو ماذا ولكن س:

ولهليهم؟ لهم خسارة
لم إذا بيته في يموت قد أحدهم إن ثم هؤلء، أجر يضيع أن من أرحم وتعالى سإبحانه الله فإن ل، ج: بالطبع

ّي نفٌس تدري "وما يذهب ئا يموت أن له الفضل أليس تموت"، أرٍض بأ . شهيد
ُد الموُت و السإباُب بغيره............. تعددت ما بالسيف يُمت لم من واح

ئا يكون قتال دون يموت الذي س: وهل  .شهيد
إئْن تعالى الله ج: يقول َل َو ُتْم " ْل إت إل إفي ُق إبي إه سَإ لل ْو ال ّتْم َأ ٌة ُم إفَر ْغ إه إمْن َلَم لل ْيٌر َوَرْحَمٌة ال لما َخ ُعوَن" ( إم  آل157َيْجَم

ئ يلق لم ولو الله سإبيل في مات عمران) فمن لن الله شاء إن الشهيد أجر فله قتال إإ للَه "  ُع َل ال إضي َأْجَر ُي

إنيَن" ( إس ْلُمْح ). التوبة120ا
حتى القتال وآثروا النسحاب رفضوا أنهم المدن، بعض من الطالبان انسحب لما الشباب بعض أن س: بلغنا

الحكمة!! أو العقل من هذا فهل المدن، من وغيرهما وكابل قندز في حصل كما الموت
لمار ابن نعيم ج: عن َءه وسإلم عليه الله صلى النبي سإمع أنه عنه الله رضي َه الشهداء فقال: أي رجل وجا
َقون قال: "الذين أفضل؟ ْل ّول الصّف في القومَا َي إتلون ول ال ْف َههم َي ْقتلوا، حتى وجو لبطوَن أولئك ُي [أي: يتل

ُغرف يضطجعون] في ُعل ال لنة، من ال ّبك، إليهم يْضحك الج ٍد إلى ربك ضحك وإذا ر حساب فل موطٍن في عب
الله) وقد على نزكيهم ول كذلك (نحسبهم قلوبهم اليمان خالج شباب من ُتريد أحمد).. فكيف عليه" (رواه

 الول!! الصف عن يتأخروا أو ظهورهم العدو يعطوا أن الحديث هذا مثل سإمعوا
ّيب، الدنيا في ُيجازون أنهم أما أجر لهم يكون هل هؤلء انتصر لو ماذا . ولكن الشهيد أجر عرفنا س: ط

فقط؟ بالغنائم
لن قبل من لك ج: قلُت إإ للَه " ُع َل ال إضي إنيَن" فهذه َأْجَر ُي إس ْلُمْح فإن ذلك ومع عينيك، نصب تبقى أن يجب قاعدة ا

إتْل السؤال هذا جواب كتابه في بين وتعالى سإبحانه الله َقا ُي ْل َف إل إفي "  إبي إه سَإ لل إذيَن ال لل َة َيْشُروَن ا َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ال
إة إخَر إتْل َوَمْن إباْل َقا إل إفي ُي إبي إه سَإ لل َتْل ال ْق ُي ْو َف إلْب َأ ْغ ْوَف َي إه َفَس إتي ْؤ ئرا ُن ئما" ( َأْج إظي ). النساء74َع

ئا تستخدما أنك كلمك خلل من س: لحظت عن التفكير هذا المسلمون يترك ل فلماذا الجهاد، كلمة كثير
.السلما عالم في ويدخلوا مسالمين ويكونوا الموت عن والكلما والقتال الجهاد

.والسلما السلم سإبب بعينه هو والجهاد هذا، يتجاهلوا أن يمكن ول المسلمين على فرض أخي يا ج: الجهاد
ئا القتال يكون كيف اللزما، من أكثر تحمست قد س: أراك للسلما!! سإبب
ْوَل تعالى قال السإلما، في الجهاد حكمة تفهم أن يجب هذا ج: لفهم َل َو ُع " ْف إه َد لل لناَس ال ُهْم ال ْعَض ْعٍض َب َب ّدَمْت إب ُه َل
ُع إم َوا ٌع َص َي إب َواٌت َو َل ُد َوَص إج َكُر َوَمَسا ْذ َها ُي إه اسْإُم إفي لل ئرا ال إثي لن َك َينُصَر َل للُه َو ُه َمْن ال لن َينُصُر للَه إإ ّي ال إو َق إزيٌز"( َل 40َع

ْوَل تعالى الحج) وقال َل َو ُع " ْف إه َد لل لناَس ال ُهْم ال ْعَض ْعٍض َب َب َدْت إب َفَس َْلْرُض َل لن ا إك َل للَه َو َلى َفْضٍل ُذو ال إميَن"( َع َل َعا ْل ا
فلول الشعوب، بمصائر التحكم عن الطواغيت ردع طريق عن الرض في السلما يحقق  البقرة) فالجهاد251

َدْت الجهاد َفَس َل َْلْرُض" فتشريع "  الدول تحكمت الجهاد المسلمون ترك وعندما الله، من فضل الجهاد ا
واسإتعبدت البلد خيرات وأخذت الناس وظلمت الرض في وطغت وخيراتهم الشعوب مصائر في الكافرة

.البشر
. والقتل الرهاب دين السإلما أن من واليهود الغرب يقوله ما على دليل الكلما هذا أن تعتقد س: أل

لن النجيل التوراة في ُذكر ولكنه فقط، السإلما في ليس ج: الجهاد إإ للَه "  َتَرى ال إنيَن إمْن اْش إم ْؤ ْلُم ُهْم ا ُفَس َأن

ُهْم َل َوا َأْم لن َو َأ ُهْم إب لنَة َل ْلَج ُلوَن ا إت َقا إل إفي ُي إبي إه سَإ لل ُلوَن ال ُت ْق َي ُلوَن َف َت ْق ُي ئدا َو ْع إه َو ْي َل ّقَقا َع إة إفي َح ْوَرا لت إل ال إجي إْلن إن َوا ُقْرآ ْل َوا
َفى َوَمْن ْو إه َأ إد ْه َع إه إمْن إب لل إشُروا ال ْب َت ُكْم َفاسْإ إع ْي َب إذي إب لل ُتْم ا ْع َي إه َبا إلَك إب َذ َو َو ْوُز ُه َف ْل إظيُم" ( ا َع ْل أهل  التوبة) ولكن111ا

من كل قتل عندهم أصبح الذي الجهاد مفهوما ومنها المفاهيم عليهم فاختلطت كتبهم في وبدلوا غيروا الكتاب
وما المحرف، النصارى كتاب في مذكور هو كما الوجود، من وتصفيتهم وقمعهم ثرواتهم وأخذ دينهم من ليس
ربنا كتاب عندنا واليهود!! نحن الغرب يقوله وما لنا ما أخي يا أحد.. ثم على يخفى ل اليهودي التلمود في

الله صلى نبيه على أنزله ما باتباع أمرنا وإنما هؤلء يقوله بما يتعبدنا لم البشر.. الله لكلما نلتفت ول نتبعه
.وسإلم عليه



ئا اليوما من تقاتلكم لن أنها الغربية الدول لكم قالت لو س: طيب، تتوقفوا أن مقابل بكم تتحرش ولن فصاعد
.بمصالحها والضرار العسكرية العمليات عن

:الشاعر قال كما ج: هؤلء
متأنقا بدى مهما بنظرة........... مسمومة إليك يرمي من كالذئب

اسإتطاعوا..." إن دينكم عن يردوكم حتى يقاتلونكم يزالون "ول يقول فالله تصديقه لمؤمٍن يمكن ل هذا
التنازل يريدوننا الذي ديننا قضية مساومة، قضية بل سإلما، قضية ليست الغرب عند ) فالقضية217 (البقرة

حبطت فأولئك كافر وهو فيُمْت دينه عن منكم يرتدد "ومن يقول الله لن المر كلفنا مهما نفعل ولن عنه،
الكافرين "إن تعالى ) وقال217 خالدون" (البقرة فيها هم النار أصحاب وأولئك والخرة الدنيا في أعمالهم

َ فإنهم علينا ظهروا لو مبينا" وهؤلء عدوا لكم كانوا ُبوَن "ل ُق إمٍن إفي َيْر ْؤ ّقَ ُم َ إإل ئة َول لم ".. إذ
.المسلمين من كثير وحتى السلما عن يتكلمون العالم الناس. كل تخالف أنت أخي س: يا
ويطور يتسلح هو بينما واحدة جهة من سإلما يريد فالغرب السإتسلما، ضد ولكن السلما ضد لست ج: أنا

للسإلحة مصانع هناك توجد ول هذا، في السلما فأين البندقية حمل من حتى ويمنعنا الشامل الدمار أسإلحة
السإلمية الكافرة. فالدول الغربية الدول في السإلحة مصانع وأكثر النادر، القليل إل السإلمية الدول في

ويقتلون البعض بعضنا ليقتل الفتن بيننا ويختلقون السإلحة لنا يبيعون فهم الغرب، من السلحا تشتري
والهيدروجينية، النووية، القنابل صنع الذي السلما"!! من نريد جماعة "يا يقولون ثم مكان كل في المسلمين

ثم البشر تحصد التي القنابل هذه من فليتخلصوا كلمهم في جادين كانوا و.. و..!! إذا والكيميائية والعنقودية،
لسنا فنحن سإلما، ويقولون جوفاء بشعارات علينا يضحكون ثم لقتلنا العدة يعدون وهم السلما.. أما عن نتكلم
ّيس "المؤمن السذاجة بهذه ".فطن ك

ئا تكون أن تريد لماذا أخي س: يا .الخرين عن مختلف
ّتبع، أن أحق الحق أن وعندي مسلم أنا كالخرين، لست ج: لنني إه َرسُإوُل َقاَل ُي لل للى ال للهم َص إه ال ْي َل للَم: "َل َع َوسَإ

ُنوا ُكو َقاَل َت ئة.. " ( َع لم َذا الترمذي إإ إديٌث َه إريٌب) أنا َحَسٌن َح أتبع ل فأنا وخداعهم الغرب ألعيب علّي تنطلي ل َغ
ئ عالم أو سإياسإي محلل أو حاكم رأي ُأقدما فل الناس، رب يقوله ما بل الناس، يقوله ما كافر عن فضل

فيهما وسإلم عليه الله صلى نبيي وسإنة الله كتاب وسإلم. عندي عليه الله صلى نبيي وسإنة ربي علىكتاب
وضوحا واضح لي بالنسبة فالمر وخداعهم مكرهم وحقيقة وغيرهم الكتاب أهل من الكفار هؤلء حقيقة

.النهار َوَضح في الشمس
إصّح وليس دليل إلى النهار احتاج شيئ............... إذا الذهان في ي

ُأصولي! أنك كلمك من س: أفهم

أخرج ل إصْرف ُأصولي يجعلني أن الله فأسإأل والسنة الكتاب يتبع من على يطلق المصطلح هذا كان ج: إذا
ئا بدينه المتمسك المسلم الشباب على الغرب أطلقه المصطلح ُأنُملة. هذا قيد ذلك عن ّن ّفر أنه منهم ظ ين

إلى يرجع لم من أنه وعندنا السنة)، و (القرآن الدين ُأصول إلى يرجع من هو عندنا الصولي إن عنهم.. الناس
.بها يرموننا حتى الكلمة هذه إلى هداهم الذي لله شيء. فالحمد في السإلما من فليس الصلين هذين

ئا، المريكان! مع يقاتل الذي الشمالي" الفغاني "التحالف في رأيك ما س: حسن
بينهم، فيما متخالفين فهؤلء المنافق"، "التخالف نسميهم ولكن الشمالي التحالف نسميهم ل أن أرى ج: أنا

دوسإتم أمثال كالشيوعيين أصلي كافر هو من منهم منافقين.. وهؤلء مرتدين أصبحوا للكفار وبتوليهم
بدين يدينون ل الذين واللصوص الطرق قطاع من شاكلتهم على كان ومن والسإماعيلية ةضوالراف وأعوانه

ئ، ئا، كان أن بعد علم- وتولهم -عن الكفار ظاهر دينه: كمن عن ارتد ومرتد أصل َبين مسلم عليهم التبس من و
ل أن علينا ولكن المسلمين، ضد الله أعداء لموالتهم كفار الجملة في هؤلء حق.. وكل على أنه وظن المر
ّفر كفر فعلوه الذي الفعل ولكن الحجة، عليهم نقيم و الحق لهم نبين حتى المر عليهم التبس من أعيان نك
يلقونه سإوف الذي الذل من للكافرين وموالتهم للمسلمين خذلنهم عاقبة يرون الملة. وسإوف من يخرج

بالله كفروا لو وحتى الكفر، في ويدخلوا دينهم يتركوا أن إل منهم يرضوا لن الكفار هؤلء لن الكفار من
ئا البغيظة الغربية القومية فستبقى النصارى دين في ودخلوا ئا حاجز غير إلى الغربي به ينظر الغرب عند نفسي
ئا دينه إلى هؤلء يرد أن وتعالى سإبحانه الله دونية. نسأل نظرة البيض ئ رد .جميل

ئا وأبلوا الروس ضد جاهدوا الذين المجاهدين القادة بعض منهم س: ولكن ئا!! بلء حسن
بعمل ليعمل الرجل وسإلم: "وإن عليه الله صلى الرسإول قال وقد بخواتيمها العمال ولكن صحيح، ج: هذا

النار" فيدخل النار، أهل بعمل فيعمل الكتاب، عليه فيسبق ذراع، إل وبينها بينه يكون ما حتى الجنة، أهل
ارتد الوداع حجة في مسلم ألف المائة قرابة وسإلم عليه الله صلى النبي مع حج انه تعلم (البخاري).. وأنت

الصحابة من لكانوا السإلما من حالهم على بقوا أنهم ولو وسإلم، عليه الله صلى النبي وفاة بعد منهم كثير
ئا النار في فهو ردته على منهم ُقتل ومن الصحابة، قاتلهم ارتدوا لما ولكنهم المة، هذه خيار ومن فيها خالد
ئا ما يستدركوا أن القادة هؤلء ردته.. وأدعوا بعد وسإلم عليه الله صلى للرسإول وصحبته إيمانه ينفعه ل ابد

ئا الحق إلى يردهم أن الله الحق.. أسإأل إلى ويرجعوا فاتهم ئ.. رد جميل
الروس؟ ضد الطويل لجهادهم معهم الحق يكون أن يمكن أل س: ولكن

جاهدوا، لكونهم معهم الحق يكون أن وأما عنه، أجبت فقد الروس ضد الطويل جهادهم من الموقف ج: أما
فمن وسإلم عليه الله صلى نبينا وسإنة ربنا كتاب في الحق عن نبحث ولكننا بالرجال الحق نعرف ل فأقول: إننا



السإلما أهل ضد وحربهم الكفار بموالتهم والسنة الكتاب خالفوا معه. وهؤلء الحق كان والسنة الكتاب اتبع
َها تعالى قال المسلمين، بلد من الكفار وتمكين ّي أ

َ َيا إذيَن " لل ُنوا ا ُذوا َل آَم إخ لت َد َت ُهو َي ْل لنَصاَرى ا َء َوال َيا إل ْو ُهْم َأ ْعُض َب
ُء َيا إل ْو ْعٍض َأ ُهْم َوَمْن َب لل َو َت ُكْم َي ْن لنُه إم إإ ُهْم َف ْن لن إم للَه إإ إدي َل ال ْه ْومَا َي َق ْل إميَن ا إل لظا قال كيف  المائدة) فانظر51-50( ال

المفسرين.. بعض ذكر كما مثلهم كافر أي منهم، فإنه والنصارى اليهود يتولى من بأنه وتعالى سإبحانه الله
لجلها بذلوا التي الكافرة الدول لفظتهم الن!! لقد هم معهم. وأقول: أين الحق يكون أن يمكن ل ولهذا

لذنبهم.. واسإتغفروا الحق إلى رجعوا إن إل والخرة الدنيا فخسروا دينهم،
الفغاني! الشعب اختارها التي النتقالية الحكومة في رأيك س: وما
الشعب على وفرضتها المريكية الحكومة اختارتها وإنما الفغاني الشعب يخترها لم الحكومة ج: هذه

هذه مثل ُفرضت الفغان.. وقد المسلمين عند قبول ول شرعية لها ليست عميلة حكومة وهي الفغاني،
المسلم الشعب هذا طبيعة ولكن شيوعية)، بصبغة (ولكن قبل من المسلم الفغاني الشعب على الحكومة

وأن المسلمة البلد تلك في أمريكا لذناب يمكن ل أن وتعالى سإبحانه الله الخبث.. فأسإأل يلفظ أنه البي
.الدين هذا أعداء يخذل وأن أوليائه ينصر

اخيرة؟ كلمة من س: هل
لرك للمسلمين: لقد ج: أقول لية، النفوَس السلما دار وإلى الله، إلى الداعي ح إهمَم الب وأسإمع العالية، وال

ُذٌن له كانت َمن اليمان منادي ئا، كان َمن الله وأسإمع واعية، ُأ لزه حي ُع فه في به وحدا البرار، منازل إلى السما
لطت فما سإيره، طريق ُله به ح إر بدار إل إرحا َقَرا َقاَل ال َدَب الصلة عليه َف َت ْن للُه والسلما: "ا إه في َخَرَج إلَمْن ال إل إبي سَإ

َ إرُجُه ل ل ُيْخ ٌق إبي، إإيَماٌن إإل إدي َتْص َعُه َأن إبُرسُإلي و إج ٍر مْن َناَل إبَما ُأْر ْو َأْج ٍة َأ إنيَم ْو َغ َلُه َأ إخ ْد لنَة، ُأ َ الج ْول لق َأْن َول أُش
َلى إتي َع لم ْدُت َما ُأ َع ْلَف َق ٍة، َخ لي إر ْدُت سَإ إد َلو ّنى َو َتُل َأ ْق إل في ُأ إبي لم الله، سَإ َيا، ُث لم ُأْح َتُل، ُث ْق لم ُأ َيا، ُث لم ُأْح َتل" ُث ْق ُأ

ّنكم ل). (البخاري َوَما دينكم نصرة عن الدنيا هذه ُتشغل ُكْم " ُلوَن َل َل إت إل إفي ُتَقا إبي إه سَإ لل إفيَن ال َع َتْض ْلُمْس إمْن َوا
إل إء الّرَجا ّنَسا إن َوال َدا ْل إو ْل إذيَن َوا لل ُلوَن ا ُقو َنا َي لب َنا َر إرْج إه إمْن َأْخ إذ إة َه َي َقْر ْل إم ا إل لظا َها ال ُل ْه َعل َأ َنا َواْج ْنَك إمْن َل ُد ّقَيا َل إل َو
َعل َنا َواْج ْنَك إمْن َل ُد إصير َل َلْم َماَت، "َمْن المزعوما السلما دعاوى تغرنكم ول). 75 (النساء ئاَن ْغُز، َو َلْم َي ّدْث َو ُيَح

إه ْفَسُه، إب ٍة َعلى َماَت َن َب ْع َفاٍق" (مسلم إمْن ُش إإَن الجنة أبواب فدونكم). إن َواَب " ْب إة أ ّن إف" إظلل َتْحَت الج ّيو الس
لحدى والله فإنها السإلما أخا منها أنت فأين الساعة قياما حتى تسقط ل خفاقة راية والله إنها). (مسلم

إل، مع ترعى ان بنفسك الشهادة.....فاربأ أو الحسنيين: النصر السماوات عرضها جنة إلى قوموا الهم
.والرض

َهاَك الَجباُن وإذا ئا يومَا َن ٍة............... خوف إما من عليَك كريه إل اْزدحا َف الَجْح
إص َتُه فاع َفْل ول مقال إدما َتْح ّق إذا بها................. واق إل في اللقا ُح ّو ال

َتْر إسك واخ ئ لنف ئا ُمْت به............... أو ُتعلم منزل إل ظّل تحَت كريم َط القس
ٍة في الفتى موُت ْيٌر عّز إل َطْرٍف أسإيَر َيبيَت أن لُه............... من خ ْكَح أ

َء َتسقني ل إة ما ٍة................... بل الحيا لل إذ إقني ب إعّز فاسإ إل كأَس بال الَحنظ

ْهَزمُا قلت إنك اللهم ُي ُع "سَإ ْلَجْم ّلوَن ا َو ُي ُبَر َو ّد إل ال َب َعُة *  لسا ُهْم ال ُد إع ْو َعُة َم لسا َهى وال ْد في وعدتنا ما َوأَمّر" فأرنا َأ
عضدنا أنت اللهم عليهم، وانصرنا اهزمهم الحزاب، وهازما السحاب ومجري الكتاب منزل اللهم أعدائنا،

لم شرورهم، من بك ونعوذ نحورهم، في نجعلك إنا اللهم نقاتل، وبك نصول وبك نحول بك ونصيرنا، ُه لل إزْل ال ْن َأ

.َنْصَرَك

.وسإلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى أعلم، والله


