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الشهيد الشيخ
بن الله عبد

الرشود محمد
ورضي الله رحمه

عنه... آمين

وبركاته.  الله ورحمة عليكم السلما

بببالله ونعوذ ونستهديه، ونستعينه نحمده لله الحمد إن
فل اللببه يهببده مببن أعمالنببا، سببيئات ومن أنفسنا شرور من

اللببه إل إلببه ل أن ونشهد له، هادي فل يضلل ومن له، مضل
ًا نبينا أن ونشهد له، شريك ل وحده ورسببوله، عبببده محمببد
إلببى وأتببباعهم وتببابعيهم وأصحابه آله وعلى عليه الله صلى
ّلم الدين يوما ًا وس كثيرا. تسليم

بعد:  اّأم

المسلم... أخي إلى
وأن اللبه إل إلبه ل أن يشبهد البذي الموحبد أخبي إلى

ًا وغربها... الرض شرق في ،الله رسول محمد
الجاهليببة ظلمببات مببن فببأخرجه اللببه، أكرمه من إلى

واليمان... التوحيد نور إلى
أخرجببت أمببة خيببر مببن فجعلببه اللببه، أكرمببه من إلى

المنكر... عن وينهون بالمعروف يأمرون للناس،
علببى البريببة خيببر أمة من فجعله الله، أكرمه من إلى

اللببه صببلى محمببد أعيننببا وقرة وحبيبنا وسيدنا نبينا الطإلق
الدين... يوما إلى وأتباعه وأصحابه آله وعلى عليه

قال:  أن يوما الشاعر وصدق

الثريا أطإأ بأخمصي وكدت       وتيها شرفا زادني ومما
نبيا لي أحمد صيرت أنو عبادي يا قولك تحت دخولي

...شكرا الشكر اللهم ولك ،حمدا الحمد اللهم فلك
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ًء، بالسببلما علينا امتننت كما اللهم علينببا فببامتن ابتببدا
ًا والشهادة والجهاد بالثبات الراحمين. أرحم يا ختام

المسلم:      أخي

فضببله، وعظيببم رحمتببه، بواسببع وعل جببل اللببه إن
عظيمببة، أمانببة لببكّفحم الخليقببة، سببائر بيببن مببن اختصببك
عببز اللببه قببال كمببا والرض، السماوات حملها من أشفقت

ّنا َنا وجل: {إ َلَمانَة َعَرْض َلى ا َلْرِض الَسَماواِت َع َببباِل وا والِج
ْيَن َب َنها َأْن َفأ ْل ْقَن َيْحِم َف ْنهببا وأْش َهببا ِم َل ْنَسبباُن وَحَم َكبباَن ِإنببُه ال

ًا ُلوم ُهول}ا. َظ َج

رب ومعرفة التوحيد، أمانة حملك قد وجل عز الله إن
الببتي الواقعيببة، العملية المعرفة الحقيقية، المعرفة العبيد،
والحقيقببة العمل واقع إلى والنتماء الدعاء طإوق من تخرج

والفداء. والتضحية والبذل

للنبباس أخرجت أمة خير من عريض قطاع يزل لم إنه
ويكفيهببم اللببه"، إل إلببه "ل كلمة شأن عظيم بعد يعلموا لم

ًا ًا علم وهببذه الكلمببة هببذه حمببل مسببؤولية لعظيببم وإدراكبب
يببا: (قببال السلما عليه موسى أن المشهور الحديُث ؛المانة

له: وعل جل الله قال ،)به وأذكرك أدعوك ذكرا علمني رِب
عبببادك كل(موسى:  قال ،)الله" إل إله "ل ؛ قل!موسى يا(

الببذي العببالمين ورب الحبباكمين أحكببم قببال ،!)هذا يقولون
وعل جببل اللببه قببال وعل؟ا جببل قببال مبباذا نعلببم، ول يعلببم

السببماوات أن  لببو!موسببى يببا(إليببه:  أوحبباه فيمببا لموسى
وضببعن وعببامرهن السبببع والرضين غيري وعامرهن السبع

"ل بهببن لمببالت كفببة الله" في إل إله "ل ووضعت كفة، في
.الله") إل إله

أكبر... الله

المسههلمون... أيههها     الحباب... أيها     أيها     ولكن
الله     شرفكم     من     يا     الصادقون...     الموحدون... أيها

؛  المة     لهذه     بالناتماء

حقببوق بعببض نبيُن المبارك اللقاء هذا في وإياكم لعلنا
الغببالي لهببا ونقببدما نخببدمها، أن يجببب الببتي الكلمببة، هببذه

كببره ولو وغربها، الرض شرق في خفاقة لترتفع والنفيس،
المشركون. كره ولو المجرمون،
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الكلما بمجببرد ننصببرها حببتى رخيصة كلمة ليست إنها
ينتمببي، وكببٌل يببدعي، وكببٌل يتكلببم، فكل والنتماء، والدعاء

ً يدعي وكٌل لليلى. وصل

الكتببب، أنببزل الذي العليم الحكيم وعل جل الله ولكن
بأوضبح لنبا بيبن البذي هببو الشرائع، وشرع الرسل، وأرسل

ًا-  العظيم القرآن-  الفرقان في عظيم وتفصيل بيان، مبينبب
الجبببال بحملهببا تنببوء اللببه" ضببرائب إل إلببه "ل لحمببل أن

المببوقن الصببادق بببالله العببارف المببؤمن لكببن الراسببيات،
ل وأنبه اللبه، مبن أعظم قادر ل وأنه الله"، إل إله "ل بمعنى
إل مببذل ول معببز ول مببانع، ول معطببي ول مؤخر، ول مقدما
هببو النببافع،  هببو...الله إل بحق معبود ل بحقيقة ليخرج الله،

يببؤتي يشبباء، مببن ويهببزما يشبباء، مببن ينصر الذي هو الضار،
فببي هببو يببوما كّل يشاء، ممن الملك وينزع يشاء، من الملك
ًا، ويببذل ذليلً، يعببز ؛شببأن ًا، ويقببدما عزيببز ويببؤخر متببأخر

علببى اسببتوى الببذي العظيببم، اللببه الببرب  إنببه...متقببدما
علببى الظلمبباء الليلببة فببي النملببة دبيب يعلم الذي العرش،
وعملئهببا حلفائهببا ول أمريكببا مخببابرات ل الملساء، الصفاة

زينببت أن يببومَا وإفلسببهم خسرانهم أعلنوا الذين البائسين،
ْذ ،اللببه نببور إطإفبباء اللببه، أولياء مطاردة شياطإينهم لهم ِإ {و
ّيَن ُهْم َز َطاُن َل ْي ُهْم الَش َل ْعَما َقباَل َأ ِلَب َل و ُكبُم َغبا ْومَا َل َيب ِمبَن ال

ّناِس ّني ال ِإ ُكْم}ا. َجاٌر و َل

"الببباردة الحببرب" بببب يسببمى مببا طإببوق في نبقى اّلم
مببا الببذين السببذج أفكببار علببى الملبسببة المضللة السامجة

إبليببس عليهببم فيصدق القرآن، في الله بيان بعظيم تشبعوا
وتقابببل الفئتببان، وتببراءت السببيف، ُحمببل إذا لكببن ظنببه،

النببور، مواكب وانطلقت الرحمن، كتائب وأقبلت الجيشان،
الشببيطان، انهببار ؛الوليبباء قلوب في اليمان أنوار وتفجرت

ًء الجهاد داما الشيطان. ما وأولياء ًا ادعا زعموا ودعوة وكلم
ًا، باللسببان يقببدما كببٌل يفتري، كٌل يدعي، فكٌل وكذبوا، كلمبب

ًا. إل ترى ل القداما وعند إحجام

العببباد ضببعف بمببواطإن الحكيببم العليببم بيببان أنظببر
وأرببباب الكفببر، إعلما ومببا الشببيطان، هيلمان فما وقوتهم،

ّ الخسران، ٍة يكون ما أشبه إل أبصببار تخطببف جوفبباء ببالونبب
ّنى ولكن بصيرته، الله ينير لم من الحببق أمبباما تقوما أن لها أ
وتنفجر. إل

ْذ     ؛  وعل     جههّل     البههاري     قههول     إلههى     ناعود إإ ّيههَن     {و َز
َطاُن     لَهُم ْي ...  َأْعَمالَهم}     الَش
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أن قببل المواجهبة، تببدأ أن قبببل القتبال، يبدأ أن قبل
والباطإببل، الحببق بيببن يفببرق الببذي بببالحق، الخلف يحسببم
الببدين وبيببن وأوليببائه، وجنببوده الطاغوت بين به الله ويميز
َذيَن ،وأولياءه وجنوده الحق ُنوا {ال ُلوَن َآَم ِت َقا ِبيِل ِفي ُي الله َس

ِذيَن َفُروا وال ِلوَن َك ِبيِل ِفي ُيقات ُغوِت}ا َس َطا يقاتببل ل عنيي ،ال
ّيا الطاغوت سبيل في ًء كان أ أو قريببش، طإبباغوت كان سوا

أو أمريكببا، طإبباغوت أو هامان، طإاغوت أو فرعون، طإاغوت
ّ صببفهم في يقاتل ما الطواغيت، من غيرها محببض كببافر إل
ِذيَن القرآن بنص َفُروا {وال ُلوَن َك ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ُغوِت}ا، َس َطا ال

يعبببئوا ل أن أوليبباءه وعل جببل اللببه نئببيطم كيببف وانظببر
ولببو السببماء، - عنببان له - وأنى قوته بلغت ولو بالطاغوت،

ًا والبحببر البر مل ًا، للببه المببر فببإن وقببوات، جنببود إن جميعبب
ًا، لله القوة ًا، للببه المكببر إن جميعبب وعل: جببل فيقببول جميعبب

ُلوا ِت َقا َف َء { َيا ِل ْو َطاِن َأ ْي َد ِإّن الَش ْيبب َطاِن َك ْي َفا}ا، َكبباَن الَشبب ِعي َضبب
بببالمس، ضعيف هو كما اليوما ضعيف والشيطان أكبر، الله
ًء قبوي، جديد شيطان يولد أن يمكن ول شبياطإين مبن سبوا

لباطإببل ثببات ول وجل، عز الله أماما قوي ل الجن، أو النس
اليببات مبن الكريببم القببرآن في تجد ولذلك الحق، نور أماما

ً تقبببل ل التي البينات المحكمات ًا ول جببدل فيمببا هببي خلفبب
الطبباغوت وقتببال وأوليببائه، الطبباغوت مع بالخصومة يتعلق

الجهبباد آيببات أن القببرآن في وعل جل الله بين بل وأوليائه،
ّذلونُمال يببأتي ل كببي محكمببة، ّذلون،َالم َخبب الموبببوءون َخبب

ًا، ًا، المريضببون فكري بزعببوما اللببه كلما علببى فيعقبببوا عقببدي
ُقوُل القرآن معاني بعض في التشابه َي ِذيَن {و ُنببوا البب َلببوَل َآَم

َلْت َذا ُسوَرة ُنّز َفإ َلْت ٌ ِز ْن ٌة ُأ َكَمة ُسوَر ِكَر ُمْح ُذ َها و َتاُل}ا ِفي ِق .ال

قلنا - كما يأتي ل كي الموطإن، هذا في الجهاد قال ما
بذلك واسع! ويعنون معنى له الجهاد فيقولون - المأفونون،

طإلببب فببي الصببادقين وإخواننا أحبابنا بعض عضد في الفت
ّبس لكن الطريق، هذا اللببه - عبباملهم السببوء أحبار عليهم ل
الحكبباما ببباب مببن يصببرح أن إل الله - فيأبى يستحقون بما

ِكَر القتال بلفظة ُذ َها {و َتاُل ِفي ِلق ْيببَت ا ِذيَن َرأ ِهم ِفببي البب ِب ُقلببو
ُظُروَن َمَرٌض ْن ْيَك َي َظَر ِإل َغِشّي َن ِه الم "ل بف ،الموِت}ا ِمَن َعلي

ا الله"، إل إله دع لبم البذي اللبه، أحكبم م ً لمبطبل ي ال مج
تلبيس. ول لدعاء

هي والباطإل الحق بين الخصومة أن وعل جل يبين ثم
الجنبة أهبل يتميز أن يمكن ل وأنه التكليف، أصول من أصل
ّ الباطإببل، أهببل مببن الحق أهل ول النار، أهل من بببالبتلء إل

ًا، اللببه لكلما المعارضببون المهزومببون يزعببم كمببا ل حتمبب
ًا يقببول ممببن اليببوما، والببدعوة العلم أدعياء من الجلي كببذب
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ًء ًا وافترا الطريببق هببذا مببن يلببزما للقببرآن: ل بعقلببه ونسببخ
اللببه قببول سمع أما وافترى، الله على وكذب البتلء، وجود

جليات... بعد بينات بعبارات المحكمات اليات في وعل جل
الرحيببم الرحمن الله بسم الرجيم، الشيطان من بالله أعوذ

.الناس}ا {أحسب

النبباس... بأنبيببائهم... بأوليببائهم... بعبببادهم... كببل
داخلببون كلهم بأحبارهم... برهبانهم... بعالمهم... بجاهلهم،

النبباس، بجميببع سببيقع أنببه اللببه يخبببر الذي الخبر هذا تحت
َأَحِسَب ّناُس { ُكوا َأْن ال ْتَر ُلوا َأْن ُي ُقو ّنا َي ُهببْم آَم ُنببوَن}ا َل َو َت ْف ،ُي

الملببذات علببى التقوقببع ؛هببي الفتنة أخي؟ا يا لفتنةا ما لكن
هببو وعل جببل ربنببا القاسببية، التكليف مواطإن عن والهروب

ْد الفتنة هي ما يبين الذي العليم الحكيم َق َل َو ّنا { َت ِذيَن َف ّل ِمْن ا
ِهْم ِل ْب َلَمّن َق ْع َي َل ّلُه َف ِذيَن ال ّلبب ُقوا ا َد َلَمببّن َصبب ْع َي َل ِبيَن َو ِذ َكببا ْل َأمْا ا  *
ِذيَن َحِسَب ّل ُلوَن ا ْعَم َئاِت َي ّي َنا َأْن الّس ُقو ِب َء َيْس ُكُمببوَن َما َسا َيْح
َء َيْرُجو َكاَن * َمْن َقا ِه ِل ّل ِإّن ال ِه َأَجببَل َف ّلبب َو َلٍت ال ُهبب ُع َو الّسببِمي

ِليُم}ا. َع ْل ا

َوَمْن ؛انظر َد { َه ّنَما َجا ِإ ُد َف ِه ِه ُيَجا ْفِسب َن ّلبَه ِإّن ِل ِنبّي ال َغ َل
َلِميَن}ا، َعِن َعا ْل الببدعوة على وصي أنه ويدعي يأتي بعضهم ا

المببة، علببى تفتبباتون فيقول: ل الجيل، وأبناء الدعوة وأبناء
وهبو اللبه، ديبن على يفتات الله! وهو كلما على يفتات وهو

ّي بين يتقدما يحرف ثم وسلم، عليه الله صلى الله رسول يد
مببن وليببس الكتبباب مببن أنببه للناس ليظهر ملتوٍي بأسلوب
ُووَن...الكتاب ْل َي ُهم  { َت َتاِب َألِسن ِك ُه ِبال ُبو َتْحَسبب َتبباِب ِمببَن ِل ِك ال

َو وَما َتاِب، ِمَن ُه ِك يبببين ولببذلك يؤفكببون، أنببى الله قاتلهم ال
ويكببذبون، يقولببون أنهببم المنافقين صفات من أن وعل جل

فببي سببيما ل والحببداث، الوقببائع هببي كببذبهم بينُببي والببذي
والقتال. والجبهات المواجهة مواطإن

َوِمَن السورة؛ نفس وفي ّناِس { ُقوُل َمْن ال ّنا َي ِبالله َآَم
بعشببر يبتلببى ولببم يفتنببون الببذين بعببض مقيبباس انظببر ِ}ا،

وأسببود التوحيد، جبال الول، الرعيل أبناء به بلَي ما معشار
ٍد إلببى فيه يكون قد سجن، ربما إنما الدين، ًا مببا حبب أو منعمبب
ًا الملببة أهببل الجهبباد رجالت - أّما الناس بعض - أعني مترف

وليببس الطاغوت وطإأة تحت يعانون ما يعلم فكٌل والتوحيد،
إذا الببذين بعببض لكببن الببباب، هذا في الستطراد مجال هذا
 {وِمبَن:عقببيه علبى ينقلبب كيبف أنظبر يسبيرة فتنبة فتن

ّناِس ُقوُل ِمَن ال ّنا َي ِه َآَم ِالل َذا ببب َي ِفببإ ِذ ِه ِفببي ُأو َعببَل اللبب َنببَة َج ْت ِف
ّناِس َذاِب ال َع ِه}ا، َك َعببَل اللببه فببي أوذي وإنمببا قتببل ما الل {َج

َنَة ْت ّناِس ِف َعذاِب ال ِه}ا، َك لليمببان، الحقيقببي المقياس هذا الل
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باطإببل، والتواء وتلبيس تزييف إلى الحق معاني يغير يبدأ ثم
ًا ينطلي أنه للسف - هببدانا صدق فيهم بعض من على أحيان

المسلمين. ضال وجميع الله

فهببذه اليببوما، هببذا ول الواقببع فببي بغريببب هببذا وليس
مببن ربمببا فيهببا يكببون البشببرية، النفببوس بعببض في طإبيعة

القببوال، تحريببر فببي السببذاجة وربما التلقي، في البساطإة
ًا يجعببل ممببا والباطإببل الحببق بيببن التفريق وعدما مببن كببثير
حببق، أنهببا يظببن وهببو المنافقين، أقوال عليه تنطلي الناس

ٍر عن الله قال وقد من بعض  عن...كلهم الجيل أبناء من خي
ُكم:وسلم عليه الله صلى الرسول بصحبة الله شرفه ِي  {وف

ُعوَن ُهببم}ا، َسببّما اللسببنة بلببّي المنببافقون زّببتمي ولببذلك َل
ِإْنوجل عز الله قال المسلمين، ليضلون ُلوا : {و ُقو ْع َي َتْسببَم
ِهم َقول ّهْم ِل ٌة ُخُشب َكأن َد ّن ُبوَن ٌُمَس ٍة ُكّل َيْحَس ْيَح ِهم َص َي ُهبُم َعل

ُدو َع ُهْم ال َذر ُهم َفاْح َل َت ّنى الله َقا ُكون}ا. َأ َف ُيؤ

كتاب من الهدى التماس عن استغنيت إذا أخي ولذلك
بكلما وسببلم عليببه اللببه صببلى رسببوله وسببنة وعل جل الله

ًا الحق خالفت - وإن الرجال بببالحق منببك أعلم أنهم - مدعي
وطإريقك منهجك في الباب هذا فتحت إن فإنك الجملة، في
الزلببل مببن وإيبباك اللببه وقانببا هببار، جرف شفا إل تقف فلن

والضلل.

المسههلم... أخههي     الكريم... أخي     أخي     واسمع
وعل...     جل     الله     لكلما     المعظم

َيا تبارك الباري قول تأمل َها وتعالى: { ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا َل آَم

ُذوا ّتِخ َد َت ُهو َي ْل ّنَصبباَرى ا َء َوال َيببا ِل ْو ُهْم َأ ْعُضب ُء َب َيببا ِل ْو ْعببٍض َأ َوَمببْن َب
ُهْم ّل َو َت ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ُهْم َف ْن ّلَه ِإّن ِم ِدي َل ال ْهبب ْومَا َي َقبب ْل ِلِميَن ا ّظببا * ال
َتَرى ِذيَن َف ّلبب ِهْم ِفببي ا ِب ُلببو ُعوَن َمبَرٌض ُق ِر ِهببْم ُيَسبا ُلببوَن ِفي ُقو َي

َنا َأْن َنْخَشى َب ٌة ُتِصي ِئَر َعَسى َدا ّلُه َف ِتَي َأْن ال ْأ ْتببِح َيبب َف ْل ْو ِبا ٍر َأ َأْمبب
ِه}ا. ِمْن ِد ْن ِع

ًا يكون ل قد أمر يأتي ربما ٍء ذي بادئ فتح نظببر في بد
شببؤون، عببباده فببي وجببل عببز لله ولكن وهلة، لول الناظر

ْو َأ ٍر { ِه ِْمن َأْم ِبُحوا ِعند َيْصبب َلببى ف ِهم ِفببي أَسببّروا َمببا َع ُفِسبب َأن
ًا وعل جل قال أن َنادِمين}ا... إلى بعببض تببولى إذا أنببه مبينبب

والنصببارى اليهود - تولوا والسلما اليمان أدعياء من الناس
فجورهم تبرر قوالب في وصاغوه التولي، هذا - واستمرؤوا

أن اللببه وعببد قببد ذاك حيببن للعببداء، وتقريبهببم وطإغيانهم،
العوجبباء، الملة بهم الله يقيم غرباء أخفياء له أولياء سيبعث
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تفاصبيل صبفاتهم مبن يبذكر ولببم البدين، بهبم اللبه ويجبدد
وعل، جببل اللببه عببباد على المر يلتبس ل كي كثيرة؛ وفروع
َيا الحكيم فقال َها العليم: { ّي أ

ِذيَن َ َنوا ال ّد َمْن آَم ُكْم َيْرت ْن َعْن ِم
ِه ِتي َفَسوَف ِدين ِه َيببأ ٍما...}ا اللبب الرئيسببية؟ا صببفاتهم مببا ،ِبقببو

ُهم ّب ُيِح َنه { ُيِحبو ٍٍة و ِذل ٍة المؤِمنيَن َعلى َأ َلى َأِعّز ِفريَن}ا َع َكا ،ال
ثمببرة ومببا للببه؟ا الحببب هذا ثمرة ما الربانية، المعاني أنظر
لببوك مجرد الثمرة هل الكافر؟ا على والعزة للمؤمن؟ا الذلة

والكببذب بالدعبباء بيببان؟ا! إنمببا ول حجببة غيببر مببن اللسببان
والبهتان!

تميز تطبيقية تجسيدية واقعية عملية الثمرة كلّ... إن
ُدوَن المنافق، من الصادق ِه ُيَجا ِبيِل ِفي { ِه}ا فإذا َس جاهد الل

والخببوف الذل غبار ونفضوا الله، أسود انبرى وإذا المجاهد،
إلى الحق ليعيدون الظلم غابة في زأروا إذا والخور، والجبن
ًا كالمعتبباد المجتمع في سيكون ُترى يا نصابه، ًا، سببلف وخلفبب
ًء المببة هببذه تاريببخ فببي أو إسببرائيل، بنببي تاريببخ فببي سببوا

منزلببة أعلببى يكببون قببد من المجتمع في سيكون الماضي،
ّ يملكببون ل الببذين المغمببورين الخفيبباء القوما هؤلء من إل

بببه! أكبببر... وكفببى الله... الله في والبغض الله، في الحب
 ذووا...هيئببات  ذووا...مناصببب ذووا المجتمببع فببي سيكون
ولسببان كلما وجاهببات... ذووا  ذووا...علببم  حملببة...أقببدار
يببرون لمببا هببؤلء وطإبقببات، وبيان... أنببواع وفصاحة وبلغة
وصببهيب سببلمان، وأشباه عمار، وأشباه مسعود، ابن أشباه

علببى ليخببرج القلوب من النفاق نتن ينبعث سوف وغيرهم،
ل لنهببم بببالمؤمنين يعرضببون فيبببدؤون اللسببن، قببالب

جل الله القرآن! لن في يطعنوا أن الناس أماما يستطيعون
يعرضببون ولكن ،المحرفين تحريف من كتابه حفظ قد وعل

ًا بببالمؤمنين ًا همببز ًا ولمببز ًا واتنقاصبب ًا وتشببويه مببن وتعييببر
مببن المتكبببرين عببادة هببي ممببا المنفببرة، النابيببة اللفبباظ

المببؤمنين مببن ثلببة اللببه أكببرما فببإذا واللحقيببن، السببابقين
فببرأى الكافرين، على العزة المؤمنين على الذلة الخفياء

تصببدروا للببه أوليبباء يببروا أن لهببم طإاقببة أل المنببافقون
والمواجهببات، الحببروب فببي الصببفوف وتقببدموا الجبهببات،

بعضها قوالب وله أساليب وله أنواع له واللوما اللوما، ستجد
للسببف بالشببرع تلصبق شبرعية بصببيغة للسببف يخببرج قد

ًء ًا تعبالى الله كأن الله، بعظمة واستهانًة افترا ًا علبو ل كببير
فيلومببون وعل، جببل اللببه علببى جببرأة قلببوبهم، في ما يعلم

 –وسلم عليه الله صلى محمد أمة - جنود الله أولياء

والجبرح، والسبب والشبتم والطعبن اللبوما هبذا لكبن
الصببادق... المجاهد... أخببي أخي عليك يؤثر هل ذلك، وغير
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ًء روحه الباذل أخي الضببعف، بك سيبلغ  هل...الله لدين فدا
عليببك تببؤثر أن أو عليببك، تنطلببي أن إلى الجهل بك وسيبلغ

إنببه الطريببق؟ا بنببور اللببه بصببرك أن بعد اللئمين ألئك لومة
قببال كمببا عليببه، تببؤثر ما والله وعل جل الله حب صدق من

ُفوَن {َل اليببة نفببس فببي وعل جببل ِئببم}ا، َلوَمببَة َيَخببا هببذه َل
الضببعيف، العبببد قلببب فببي الله قذفها إذا العظيمة المعاني

عنببي- أ والجببن النببس شببياطإين مببن الخلببق، لمببه وقببد
يطعببن - كببٌل برجلهببم بخيلهببم بعملئهببم بأبواقهم بإعلمهم

ًا السد المجاهد يقف ثم ويلوما، ًا صامد ًا شامخ بببالله، معببتز
فببي اسببتقراره مببن وإن اليمببان، صببدق مببن إن واللببه بببل

الظلما، احتببدما كلمببا إيمببانه يزيببد أن المجاهد قلب سويداء
وعل: جببل اللببه قببول سببمعت أمببا الظببروف، حلكت وكلما

َأى {ولَمببا ُنببوَن َر ْؤِم َلْحببزاِب الم ُلوا ا َذا َقببا َدنا َمببا َهبب َعبب اللببُه َو
ُله، َق وَرُسببو َد ُهببم وَمببا وَرُسببوله اللببُه وَصبب َد ّ َزا ًا ِإل إيَمانبب
ًا}ا. ِليم َتْس و

ًا إل المؤمن يزيد ل العداء، وتكالب فالبلء ًا يقين وثباتبب
ًا ًا، وشموخ ًا البلء، قبل منه خيٌر البلء بعد وإنه وصمود إيمان

ًا ًا وصبر ًا ويقينبب ًا وإصببرارا وثباتبب وملببذاتها، للحيبباة وإرخاصبب
ًا عرضببها جنببات مببن وعل جببل اللببه عنببد مببا إلببى وشببوق

وإيبباكم ذلك الله رزقني للمتقين، أعدت والرض السماوات
فضله. وعظيم رحمته، بواسع

يزيببد البلء احتببداما أن وعل جل يبين آخر موطإن وفي
ِذيَن:وإصببراره المببؤمن ثبات في َهببم َقبباَل  {البب ّنبباُس ل إّن ال

ّناَس ْد ال ُعوا َق ُكْم َجَم ُهم}ا َل .َفاْخَشو

قببد وحلفاءهببا أمريكببا إن يقولببون اليببوما الببذين انظر
وفببي الجزيببرة فببي لنببا وجمعببوا السببلمية، للمببة جمعببوا
علببى ويحثونبك بمبواجهتهم، لنببا أنببى غيرهبا، وفببي العبراق

فقببه المتببأخرين بعببض عنببد يكببون ربمببا خشببيتهم! لكببن
مببداراة ببباب مببن يقولببون فاخشوهم، يقولون ما شيطاني،

يقولببون ما الول، العصر منافقو حتى كهأدر ما العدو! خبث
فيقلبونهببا القرآن، في مكشوفة أنها علموا لنهم فاخشوهم

بببد فيقولببون: ل اسببمها، بغيببر ويسببمونها آخببر، قببالب فببي
والعببدة، العببدد فببي العببدو مستوى على العدو! لسنا نداري

قلببت الجهبباد! فببإذا وقببت هذا ليس توقيت مسألة المسألة
أدري! قال: ما الجهاد؟ا وقت متى
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ًا لنا حدد فتجببد العدو، بقتال فيه نبدأ أن فيه تقترح وقت
يقببول أن ويريببد يخببذل إنمببا الدعاء، كاذب اليدين صفر أنه

ّبر لكن فاخشوهم آخر...  بأسلوب ع

نبور قلببه مبن المنطفببئ المببرذول المخذول سمع ما
طإببالوت قصببة فببي وعل جببل اللببه قببول سببمع مببا الببوحي،
َفلّما:طإالوت وأصحاب ُلوُت ََفَصَل  { ِد َطإا اللَه ِإّن َقاَل ِبالجنو
ُكْم ِلي َت ٍر ُمب ْه َن ِرَب َفَمْن ِب ْنُه َش َليَس ِم ّني َف َعْمببُه لببْم َوَمببْن ِم ْط َي

ّني َفإنُه ّ ِم َتَرَف َمْن ِإل ْغ َفببة ا ِه ُغر ِد َيبب ِب ُبوا ً ِر ْنببُه َفَشبب ّ ِم ً ِإل َقليل
ُهم ُه َفلّما ِمن َوز َو َجا ِذيَن ُه ُنوا وال َعُه}ا آَم .َم

عببدد وغيببره: كببان كالسببدي المفسببرين بعببض يقول
عليهببم الله يوجبه أن قبل القتال أرادوا الذين طإالوت جيش

ًا، الثمانين يناهزون صبببُن وحكمتببه وقضائه الله بقدر ثم ألف
للمخببذولين وفببرص ابتلء، معببالم والعز الجهاد طإريق على

المببدعون، فتسبباقط النار، خط يصلون أن قبل ايتراجعو أن
النهببر، تجبباوزوا حببتى فتنببة، إثببر فتنًة والمفترون والكذابون

ًا ثمببانين مببن طإببالوت مع النهر يجاوز فلم مئببة ثلث إل ألفبب
رجلً! عشر وأربعة

ولمببا اللحقيببن، فببيو السببابقين فببي اللببه سنة أنظر
ًا، جاوزوا ًا هل أيض الصببمود مسببتوى علببى كببانوا كلهببم أيض

ًا المطلق؟ا الصبادقين مبن بعضبهم، قلببوب فبي زال ما أيض
وتحملببوا وراءهببم، الببدنيا ملببذات نسببفوا الببذين المببؤمنين

ًا النهببر، وجبباوزوا والشتم السب والطعن اللوما مشاق أيضبب
قببوات رأوا لمببا منهببم كببثير أو جملتهببم قببال جبباوزوا لمببا

ُلببوا ؛جببالوت الطاغية َقببَة َل {ا َنببا َطإا ْومَا َل َيبب ْل الببذين انظببر }ا،ا
هنبباك يكببون أن بببد ل يقولببون والقببدرة، الطاقببة يقولببون
ُلوا ،والعدة العدد في مقاربة َقببَة َل {ا َنببا َطإا ْومَا َل َيبب ْل ُلوَت ا ِبَجببا

ِه}ا، ِد ُنو وفببي زمان، كل في الصادقة المة تعدما لن لكن َوُج
يشببجعون اللببه، بتثبببيت يثبتببون نفببر، بضببعة من مكان، كل

الصبببلة عليبببه اللبببه رسبببول بسبببنة يؤيبببدون اللبببه، بكلما
ِذيَن اَلق {...والسلما ّل ّنوَن ا ُظ ُهْم َي ّن أ

ُقو َ ِه ُمَل ّل ٍة ِمببْن َكْم ال َئبب ِف
ٍة َلبب ِلي َبببْت َق َل َئببًة َغ ًة}ا بعضببلتهم؟ا ِف ِثيببَر بقبببيلتهم؟ا بقببوتهم؟ا َك

بادعائهم التوحيد؟ا بادعائهم بجنسيتهم؟ا بنسبهم؟ا بحسبهم؟ا
ًا الشببرع تحكيببم ْذِن...ل وبهتانببا؟ا كببذب ِإ ِببب ِه  { ّلبب ّلببُه ال َع َوال َمبب

ِريَن}ا ِب .الّصا

َلّما أقدموا لما ؛الخيرة الجولة انظر َو ُلوَت َبَرُزوا { ِلَجا
ِه}ا ِد ُنبببو ًا، الجيشبببان واصبببطف َوُج حيلتهبببم أن ورأوا طإبعببب
ل لنببه أمببامهم، تلشببى قببد السببباب عببالم وأن انقطعببت،
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أي فيببه يكببون أن يمكببن ول الجيشببين، بيببن البتببة مقاربببة
الملجأ؟ا أين الحيل، انقطعت فلما والعدة، العدد في مقارنة

ُلوا قببالوا ماذا انظر إليه، إل الله من ملجأ ل َقببا َنببا { ّب ْغ َر ِر ْفبب َأ
َنا ْي َل ْبًرا َع ّبْت َص َث َنا َو َداَم ْق َنا َأ ْنُصْر َلببى َوا ِما َع ْو َقبب ْل ِريَن}ا، ا ِف َكببا ْل ا
علببى بببه تسببلح مببن يخببذل ل الببذي المطلببق السببلح إنببه

أن بعببد مباشببرة، الببدعاء بعببد النتيجببة؟ا هي  فما...الطإلق
َق ولببم لهببم، الخلببق نصر من يئسوا - فببي السبباحة فببي يببب

الضراعة أكف رفعوا إن فما اليسير، العدد هذا - إل الميدان
رقباب بيبده من إلى الجبابرة، نواصي بيده الذي إلى بصدق

ُهْم والجن، النس طإواغيت َهَزُمببو َف ْذِن { ِإ ِه ِببب ّلبب َتببَل ال َق ُد َو ُو َدا
ُلوَت ُه َجا َتا ّلُه َوآ ْلَك ال ْلُم ْكَمَة}ا انظر ا ْلِح بعببد الفتببوح كيببف َوا
دفببع ول ربانيببة حكمببة ول حقيقببي علببم ول ملببك ل الجهاد،
.والقتال بالجهاد إل وأهله للباطإل

َتَل َق َو ُد { ُو ُلوَت َدا ُه َجا َتا ّلُه َوآ ْلَك ال ْلُم ْكَمَة}ا ا ْلِح مببتى ،َوا
كببان مببا الجهاد؟ا بعد أما الجهاد قبل والحكمة العلم الله آتاه
ًا ل الجهاد قبل السلما عليه داود ًا ول نبي ًا، ول عالم فلما ملك

انظببر جببالوت، الطبباغوت بببدما كفه تلطخت بأن الله أكرمه
َتَل وعل جل الكريم كرما َق َو ُد { ُو ُلوَت َدا ُه َجا َتا ّلببُه َوآ ْلببَك ال ْلُم ا

ْكَمَة}ا، ْلِح علببى-  جببالوت مببع حببوار إقامببة داود ينتظر لم َوا
أو زد أو سببنوات خمببس أو سببنوات عشببر  لمببدة- جنببب
التلبببيس كيببف - انظببر يهتدي لئن بعضهم يقول كما انقص،

أن مببن خيببر قس يديك عل الله يهدي - يقول: لئن المقيت
وهببذا وسببلم، عليببه اللببه صببلى للرسول تكذيب تقتله! هذا

انظببر وأصببحابه، والسببلما الصببلة عليه الله لرسول تنقص
لكن... حق، أنها يزعمون قوالب في الباطإل يقلبون كيف

َتَل َق َو ُد { ُو ُلوَت َدا ُه َجا َتا ّلُه َوآ ْلَك ال ْلُم ْكَمَة ا ْلِح ّلَمببُه َوا َع َو
ُء ِمّمببا ْوَل َيَشببا َلبب ُع َو ْفبب ِه َد ّلبب ّنبباَس ال ُهْم ال ْعَضبب ْعببٍض}ا ليببس َب َب ِب

ل فببإنه الحببوار أمببا اليببة، هذه في المعني بالحوار... الدفع
فببي وزنببه لببه الحببوار أن شببك ل مخلببوق، أحقببر حتى يدفع

وزنببه ولببه ظروفببه، ولببه وقته، وله مرحلته، له لكن الشرع
فببي استعراضببه مجببال هببذا ليببس الببذي الواضببح الشرعي

إذا أمببا الظببالمون، تسلط إذا أما العدو، دهم إذا أما اليات،
الملحببدون نطببق إذا أمببا المسببلمين، مقدسببات اسببتبيحت
وأوذي ُسببّجن إذا أمببا ،الحرميببن بلد فببي والكفببر بالشببرك

اوروا ولبم الملبة علمباء التوحيبد علمباء الله أولياء بهبذا يح
ّ حل فل المزعوما، الحوار ولرسببوله للببه والعزة السيف، إل

.وللمؤمنين
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ْوَل َل َو ُع { ْف ِه َد ّل ّناَس ال ُهْم ال ْعَض ْعٍض َب َب َدِت ِب َفَسبب َْلْرُض َل ا
ِكّن َل ّلبَه َو َلبى َفْضبٍل ُذو ال َلِميَن}ا، َع َعبا ْل ؛الحبج سبورة وفبي ا

ّدَمْت ُه ُع}ا القضية { َواِم ونسببف وبنبباء وهببدما عمل قضية َص
سببوف الشببرع حببدود فببي منشآتهم ننسف لم إن منشآت،
ّدَمْت القببرآن بنببص المسبباجد ينسببفون ُهبب َل ُع { َواِم ٌع َصبب َيبب ِب َو
َواٌت َل ُد َوَص َكُر َوَمَساِج ْذ َها ُي ِه اْسُم ِفي ّل ِثيًرا ال ْنُصببَرّن َك َي َل ّلببُه َو ال

ُه َمْن ْنُصُر ّلَه ِإّن َي ّي ال ِو َق ِزيٌز}ا. َل َع

بقعببة مببن .. كببم؟امسببجد مببن .. كببم؟امنببارة مببن كم
وأذنببابهم والمنافقون واليهود وأمريكا روسيا دمرتها طإاهرة

..؟ا.. وكم؟ا.. وكم؟اكم ؟امكان كل في

فقببط - برجين كذلك - نحسبهم الله أولياء دمر لما ثم
الببديان، الملببك ديببن ومحاربببة والطغيببان، الكفببر أبراج من

 مظلت...الفسببباد طإبببواغيت  أببببواق...الببغببباوات نطبببق
اللببه قبباتلهم الشرع، باسم عليهم يغطون الذين الطواغيت،

الكببافرون، كره ولو نوره يتم أن إل الله ويأبى يؤفكون، أنى
مفروشببة ببأرض النببور تمباما كببان ولو المجرمون، كره ولو

ولمببا الدعيبباء، من كثير فضح لما والزهور والورود بالعطور
والصببادق النابببل مببع الحابل ولدخل المنتمين، من كثير تلكأ
معالم الطريق في ينصب أن إل الله يأبى ولكن الكاذب، مع

الصببابرون أمببا يوقنببون، ل الببذين أقببداما دونهببا تنحسببر
اللببه بفضببل يببتزلزلون أن يمكببن ل هببؤلء فببإن المؤمنببون

ِبْر}ا لببو وعل جببل اللببه قببول سببمعت أمببا عليهم، َفاْصبب أن {
ِبْر{ اللببه قال لما المشقة تلك فيه كان ما الطريق ...}اَفاْصبب
ِبْر َفاْص َد ِإّن { ْع ِه َو ّل ّق}ا حق... وإن ال يسبتوعب لبم عقلك َح

البحببر بلببغ لمببا السببلما عليببه موسببى لن السببتيعاب؛ كببل
أصحابه: له قال وجنوده، وأولياؤه فرعون الطاغوت وخلفه

ّنببا{ ُكوَن ِإ ْدَر مببا مثببل أمامنببا، والبحببر خلفنببا فرعببون ؛}اَلُمبب
ّنببا الن يقولببون وبأسببلحتها بأقمارهببا أمريكببا لمببدركون؛ إ
أن لنببا أنببى للقببارات العابرة وبصواريخها وبقنابلها وبقواتها

ّنا {نواجهها؟ا! ُكوَن ِإ ْدَر لببم الببذين مببن كثير يقول ... كما}اَلُم
المعرفة. حق الله يعرفوا

مبباذا اهتببدى هببل السببلما عليببه حينها... موسببى لكن
يعلببم ل لكن آت النصر أن اهتدى  لكنه...ل له؟ا الله سيصنع

َكّل كيف، ِعببَي ِإّن قببال: { ّبببي َم ِديِن}ا مببا َر ْه َي معببي ؛قببال َسبب
َكّل قببوة... ولكببن جيببش... معببي ِعببَي ِإّن قببال: { ّبببي َم َر

ِديِن}ا يعنببي ْه َي أمبباما أفعببل مبباذا أصببنع، مبباذا سببيهديني ؛َسبب
سببيهديني، رب لببي لكببن يوصببف، ل مببأزق فببي إننا العدو؟ا

أكمببل إن مببا ينصببرون، أنهببم كيببف الموقنين يقين... انظر

)11(والجهاد التوحيد منبر



وحرض 
المؤمنين

مباشببرة، يببأتيه والببوحي إل - مقولته السلما - عليه موسى
فقببط اللببه أمببره عبببرة، وبعببده وقته في الخليقة الله ليري

ٍة ول بسيٍف ينصر البحر! لم بها يضرب أن فقط بعصاه بقببو
ٍة ول العصا حتى شامل، غير أو شامل دمار بأسلحة ول بقنبل
السببباب مببن تسببتطيع مببا كببل تفعببل بعببدما تجببدها لببم لو

نيلهببا، وسعك في ليس التي الموهومة السباب ل الحاضرة
تقصببر افعلببه... ابببذله... ل السباب من يحضرك الذي إنما

- عليه موسى فعل كما عصا، كانت لو الله... حتى فيخذلك
القصببة... آخببر البحر... إلى يضرب أن الله - فأمره السلما
يصببنع الببذي اللببه إل إلببه عصا! ل بسبب نصرهم الله فجعل

ًا الجمادات من ًا، انتصببار ويكببون التاريببخ، فببي يخلببد عظيمبب
للمعتبرين. عبرة

صببلى اللببه رسول أعيننا وقرة حبيبنا بدر... يحثوا يوما
َة وأمببي هببو بببأبي وسببلم عليه الله وجببوه علببى تببراب حثببو

عقببول تستوعبه ل الدبر! أمر فيولون المشركين من القوما
َوَما جل الله قال الوحي، عن المجردة البشر َرَميَت وعل: {

ْذ ْيَت}ا إ َوَمببا...قببادرة قبباهرة غلبببة غيبيببة قببوة هنبباك ،َرَم } 
ْيَت ْذ َرم ْيَت ِإ ِكببّن َرَم َل حثببوة ولببو افعببل أنببت ،َرَمببى}ا اللببه َو
مببن ول السببلما عليببه موسببى مببن الفعل هذا وليس تراب،
ًا، ليس والسلما الصلة عليه محمد الهدايببة قمببة ولكنببه عبث
المعبباني هببذه إلببى ويهببديه خلقببه مببن شبباء من الله ليبصر

البينة. الواضحة الدقيقة

ِبْر إلى فنعود َفاْص َد ِإّن قوله: { ْع ِه َو ٌق}ا وإن الل لببم َحبب
ِد ِإّن كيببف تهتبب َد تصببنع... { ْعبب ِه َو {وَل. َحببٌق}ا... انتبببه.. اللبب

ّنَك َف َتِخ ِذيَن َيْس ُنوَن}ا َل ال ِق ثببم كلمببه تسمع ،يستخفنك ل ،ُيو
مببن وشببيء الشبهات، من شيء نفسك في يقع تصدق! أو

ً لببو تببتردد تنهببزما! أو ُتحبط! أو الهتزاز... فتتراجع! أو قليل
ُهْم الله قال ممن فتكون َف ِهْم ِفي فيهم: { ِب ْي ُدون}ا. َر َد َتَر َي

ًا     أخي     يا     واناظر ًا  أخر     موقف   ...

ُده والسببلما الصلة عليه الله نبي موسى غزا لما وجنبب
كببل في يوجدون الذين المهزومين من كثيٌر فأبى فلسطيَن

ّنببا للسببف زمان كل وفي تاريخ ِإ َها َلبْن قببالوا: { َل ْدُخ ّتببى َنبب َح
َهببا َيْخُرُجببوا ْن َهببا َيْخُرُجببوا َفببإْن ِم ْن ّنببا ِم ُلببوَن َفإ َقبباَل* َداِخ  

لكببن والوجهبباء والكبراء بالشجعان مليء َرُجلِن...}ا جيش
ِذيَن {ِمَن رجلن! إل نطق ما ُفوَن الب َعببَم َيَخببا ْن ِهَمبا اللببه َأ ْي َل َع

ُلوا ْدُخ ِهُم ُا ْي َل َباَب}ا َع و أخبي يا مجرد ،ال فقبط، بباب دخبول ل
َذا{ خطوات، انطلق... امض... اخط أنت ِإ ُه َف ُتُمو ْل ُكْم َدَخ ّن ِإ َف
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ُبوَن}ا، ِل أن مببع ،الرمح رميتم أطإلقتم... فإذا فإذا ؛قال ما َغا
أول مببع يببأتي النصببر لكببن منهببا، بببد ل أكيببد مرحلببة هببذه

ُلببوا...خطببوة ْدُخ ِهببُم  {ا ْي َل َببباَب َع ْل َذا ا ِإ ُه َفبب ُتُمببو ْل ُكْم َدَخ ّن ِإ َفبب
ُبوَن}ا ِل َلببى التوكببل بشبرط  لكبن...َغا َع َو ِه { ّلب ُلببوا ال ّك َو َت ِإْن َف

ُتْم ْن ِنيَن}ا. ُك ْؤِم ُم

إن نواصل لعلنا لكن المجال، هذا في يطول قد الكلما
اللببه شبباء إن لنببا يكببون لعلببه العمببر، فببي مد وجل عز الله

فيها نحرر وجل عز الله شاء لقاء... ولقاء... ولقاءات... إن
سببمعنا، بمببا ينفعنببا أن اللببه عسببى الخرى، المسائل بعض

وإيبباكم يجعلنببا أن وعل جببل اللببه وأسببأل ينفعنا، ما ويعلمنا
يفعببل، لببم قببال إذا ممببن يجعلنببا ل وأن ويفعل، يقول ممن
َيببا...المقت أشد الله يمقتهم الذين َهببا  { ّي أ

ِذيَن َ ُنببوا البب ِلببَم آَم
ُلوَن ُقو ُلوَن َل َما َت َع ْف ُبَر* َت َك ًا   َتبب ْق َد َم ْنبب ُلببوا َأْن اللببه ِع ُقو َل َمببا َت

ُلوَن}ا. َع ْف َت

الببذي والكببذب اللببه؟ا حببب يوجب الذي الصدق هو ما
ِإّن قال؟ا ماذا الله؟ا مقت يوجب ِذيَن ُيِحُب الله { ِتلون البب َقببا ُي

ِبيل ِفي ًا الله َس ّف ُهم َص ّن أ
َ َيان َك ْن الببذي فالصدق َمْرُصوٌص}ا، ُب

.بالعكس والعكس صف، القتال ؛الله رضا يسبب

مببن وإيبباكم يجعلنببا أن وإيبباكم يجعلنببا أن الله فأسأل
مببن يجعلنببا أن وعل جببل اللببه أسببأل الطريببق، هببذا أهببل

غيره إله ل الذي العظيم الله أسأل واليقين، الصبر أصحاب
ل أن شببيء كببل على وقدرته وصفاته بأسمائه القيوما الحي

بببوش جنببود من الله، أعداء من صدورنا يشفَي حتى يقبضنا
العملء ومببن المنببافقين ومببن النصببارى ومببن اليهببود ومن
الببذين الظببالمين جميع ومن جنودهم، ومن الطواغيت ومن

تشببفي حببتى تمتنببا ل اللهببم المببؤمنين، ويببؤذون يعببذبون
ًة ضعفنا أرهم اللهم فيهم، صدرونا قببوتهم وأرنببا عليهببم، قو

ًا الثقة كل بك واثقون إننا اللهم عزيز، يا قوي يا عليهم ضعف
ًا يكيبدون وأنهبم عظيبم، كيبدك وأن ضعيف، كيدهم أن كيبد

ًا، وتكيد خيببر فببأنت العببالمين رب يببا كيببدك أعظببم فما كيد
...الماكرين

أنقببذ اللهببم ويسبرنا، يرضبيك فيمبا آمالنببا حقق اللهم
مببن مشببائخنا أنقببذ اللهببم الطببواغيت، سببجون مببن إخواننا
الطببواغيت، فببي صببدورنا اشببِف اللهببم الطواغيت، سجون
ّنببا اللهببم ذا يببا اللهببم يببؤخرون، ول يقببدمون ل أنهببم نعلببم إ
السببناني، وليد الشيخ المظلوما لشيخنا كن والكراما الجلل
ًا، وليا له كن اللهم ظلمببه، مببن علببى انصببره اللهببم ونصببير
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وحرض 
المؤمنين

أخواتنببا احفببظ اللهببم عليببه، بغببى مببن علببى لببه اثببأر اللهم
يببارب احفظهببّن اللهببم والحببائر، الرويببس في المسجونات

صببحتهن، احفببظ اللهببم أعراضببهن، احفببظ اللهم العالمين،
الجلل ذا يببا فرجهببن عجببل اللهببم دينهببن، احفببظ اللهببم

.والكراما

مببن كببل انصببر اللهببم الدين، نصر من كل انصر اللهم
الدين. خذل من كل اخذل اللهم الدين، نصر

خير على الله شاء إن الحباب... نراكم أيها لقاء وإلى
ًة قادمة، لقاءات في الجميببع، الله ثبت الطإالة، على ومعذر

.)2(دينك على قلوبنا ثبت القلوب مقلب يا اللهم

النص. هذا مع متوفرة غير المحاضرة آخر أسئلة )2
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