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 -صلى اهللا عليه وسلم-حديثي هذا إليكم ملواصلة احلث والتحريض لنصرة رسولنا 
ادقة وملعاقبة أصحاب اجلرمية النكراء اليت ارتكبها بعض الصحفيني من الصليبيني أو من الزن

-عليه أفضل الصالة وأمت التسليم-املرتدين باإلساءة إىل سيد األوليني واآلخرين نبينا حممد 
. 
 

صلى -لقد جاءت اآليات الكرميات واألحاديث النبوية الشريفة مبينة ما جيب لرسول اهللا 
 . أذاه من حمبة وتكرمي وإتباع وتعظيم فقد حرم اهللا تبارك وتعاىل-اهللا عليه وسلم

 
ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه لََعَنُهُم اللَُّه ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َوأََعدَّ {:  يف القرآن العظيمفقال

 ،]٥٧:األحزاب[ }لَُهْم َعذَاباً مُِّهيناً
 

ِبيِّ َولَا َتْجَهُروا لَُه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْرفَُعوا أَْصَواَتكُْم فَْوَق َصْوِت النَّ{وقال تعاىل 
 ،]٢:احلجرات[ }ِبالْقَْوِل كََجْهِر َبْعِضكُْم ِلَبْعٍض أَن َتْحَبطَ أَْعَمالُكُْم َوأَنُتْم لَا َتْشُعُرونَ

 
والذي نفسي بيده ال ” أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم-وقد ثبت يف الصحيح عن نبينا 

 .“ والناس أمجعنييؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده
 

وقد أمجعت األمة على ردة وقتل من تعرض له بالشتم أو التنقص، قال شيخ اإلسالم إبن 
إن سب الرسل ـ صلى اهللا عليهم وسلم ـ والطعن فيهم ينبوع مجيع (: تيمية رمحه اهللا

 اهـ.)أنواع الكفر ومجاع مجيع الضالالت وكل كفر ففرع منه 
 

 بشيء على -صلى اهللا عليه وسلم-من شبه رسول اهللا ( :وقال القاضي عياض رمحه اهللا
طريق السب له واالزدراء عليه أو التصغري لشأنه أو الغض منه أو العيب له فهو ساب 

 اهـ. )له واحلكم فيه حكم الساب له
 

- ٢- 



 أو انتقصه مسلماً -صلى اهللا عليه وسلم-من شتم النيب (: وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا
 اهـ. )عليه القتلكان أو كافراً ف

 
صلى -فالزنادقة وامللحدون الذين يطعنون يف الدين ويغمزون ويسيئون إىل رسولنا الكرمي 

 ووضح أن جرمية ، قد وضح حاهلم وحكمهم اإلمام ابن القيم رمحه اهللا-اهللا عليه وسلم
قتل وأنه ي ، وأن مفسدة بقائه بني أظهر املسلمني من أعظم املفاسد،الزنديق أغلظ اجلرائم

 فلو قُبلت توبته لكان ،فإن الزنديق هذا دأبه دائماً(:  فكان مما قال،وال تقبل توبته
 وكلما قُِدر عليه أظهر اإلسالم وعاد إىل ،تسليطاً له على بقاء نفسه بالزندقة واإلحلاد

 فال يزعه خوفه من ؛ والسيما وقد علم أنه آِمن بإظهار اإلسالم من القتل،ما كان عليه
 فال -صلى اهللا عليه وسلم-ااهرة بالزندقة والطعن يف الدين ومسبة اهللا ورسوله 

ينكف عدوانه عن اإلسالم إال بقتله، وأيضاً فإن من سب اهللا ورسوله فقد حارب اهللا 
 وسعى يف األرض فساداً فجزاؤه القتل حداً، -صلى اهللا عليه وسلم-ورسوله 

 اهـ. )بعد القدرة اتفاقاًواحلدود ال تسقط بالتوبة 
 

وأذكر نفسي وإياكم بأفعال األطهار األبرار اجلنود األول لإلسالم الصحابة الكرام رضي 
، فقد روى أهل السنن وإن التشبه بالكرام فالح ، لنتشبه م يف نصرة الدين،اهللا عنهم

هللا صلى ا- الذي نال به من رسولنا عر كعب بن األشرفحادثة ِشوكذلك أهل السري 
من يل بكعب بن ” : قال-صلى اهللا عليه وسلم- فلما بلغ ذلك لرسولنا -عليه وسلم

 ،أنا يا رسول اهللا” :، عند ذلك قام حممد بن مسلمة فقال“األشرف فقد آذى اهللا ورسوله
، اهللا أكرب، اهللا أكرب ما أسرع استجابتهم لنصرة اهللا “نعم” : قال“ ؟أحتب أن أقتله
 .-ه اهللا وسلمصلى علي-ونصرة رسوله 

 
 -رضي اهللا عنه-اهللا أكرب ما أعظم إميام ويقينهم وما أعلمهم وما أفقههم فقد كان عاملاً 

 ال كما يفعل الدعاة املنهزمون ،أن دواء من يؤذي اهللا ورسوله القتل بدون مقدمات
عون الدين  أمثال هؤالء ميياليوم الذين ما ذهبوا إىل الصليبيني مقاتلني وإمنا ذهبوا حماورين،
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صلى اهللا عليه - فمنهج رسول اهللا ،، نعم إن منهجهم خمالف للمنهج القوميفاحذروهم
- وحيب قتل كل من آذى اهللا تعاىل ورسوله ، أنه حيب قتل كعب بن األشرف-وسلم

 .-صلى اهللا عليه وسلم
 
  وقد أمر اهللا،-صلى اهللا عليه وسلم-إن قتل هؤالء أمر حيبه اهللا تعاىل ورسوله  ،نعم

َوِإن نَّكَثُواْ { : قال اهللا تعاىل،-صلى اهللا عليه وسلم- وحرض عليه رسوله ،تعاىل به
أَْيَماَنُهم مِّن َبْعِد َعْهِدِهْم َوطََعُنواْ ِفي ِديِنكُْم فَقَاِتلُواْ أَِئمَّةَ الْكُفِْر ِإنَُّهْم الَ أَْيَمانَ لَُهْم لََعلَُّهْم 

 ينتهون عن الطعن يف الدين، قال ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ ، فبالقتال]١٢:التوبة[ }َينَتُهونَ
 . أهـ)كل من طعن يف ديننا فهو إمام يف الكفر(عند هذه اآلية 

 
 !فكم من إمام للكفر اليوم يف بالد املسلمني

 !وكم من أتباع لكعب بن األشرف يف جزيرة العرب
 !كم منهم كُتاب يف الصحف وممثلني ومذيعني يف وسائل اإلعالم

 
وهنا ينبغي التنبيه أنه ال جيوز للمسلم أن يستمع إىل أي برنامج فيه حوار مع الزنادقة 

 .أو إىل أي متثيل فيه استهزاء بالدين وباملتدينني فإن ذلك من أكرب الكبائر
 

وكم من هؤالء الزنادقة وزراء ومن دوم وعلى رأسهم وزير العمل يف بالد احلرمني 
 فتوى رمسية بكفره وردته فقد أفىت بذلك املفيت العام السابق  ومن يريد،غازي القصييب

 . الزنديق مشالن العيسى يف الكويتكما أفىت بكفر وردة ، ...الشيخ عبد العزيز بن باز
 

  وتركي احلمد يف بالد احلرمني،ومن هؤالء الزنادقة أمحد البغدادي يف الكويت أيضاً
 ... وغريهم كثري العقالءوقد أفىت بردة األخري الشيخ محود
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، وكذا حذر الشيخ سعيد وقد حوى كتاب احلداثة يف ميزان اإلسالم أمساء كثري منهم
 .الغامدي منهم يف أشرطة مسجلة

 
 فإن حممد بن مسلمة رضي اهللا عنه أخذ معه بعض األصحاب ،واآلن لنعد إلكمال قصتنا

 ذلك فزعت يهود  فذهبوا وقتلوا عدو اهللا كعب بن األشرف، فعند-رضي اهللا عنهم-
: فقالوا حني أصبحوا -صلى اهللا عليه وسلم- فجاؤوا إىل النيب ،ومن معها من املشركني

قد طُرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا قُتل غيلة بال جرم وال حدث علمناه، فقال 
إنه لو قر كما قرَّ غريه ممن هو على مثل رأيه ما ”: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 .“غتيل ولكنه نال منا األذى وهجانا بالشعر ومل يفعل هذا أحد منكم إال كان للسيفا
 
 يف كل من يهجوه ويف كل من -صلى اهللا عليه وسلم-هذا هو حكم رسولنا  ،نعم 

- فيا شباب اإلسالم اتبعوا أمر اهللا تعاىل وأمر رسولنا يتنقص من الدين ويستهزئ به،
 -رضي اهللا عنهم-ء واقتدوا مبحمد بن مسلمة وأصحابه  بقتل هؤال-صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا - فبطن األرض خري واهللا من ظهرها والزنادقة بيننا يستهزئون بديننا ونبينا
فاتقوا اهللا يف أنفسكم وارضوا ربكم وال تشاوروا أحداً يف قتل هؤالء  -عليه وسلم

 .الزنادقة واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان
 

 ؛وسنبدأ احلديث عن الطاعنني يف الدين من الكفار األصلينيشأن الزنادقة املرتدين هذا ب
 

لقد انتفض أبناء األمة اإلسالمية من مشرق األرض ألقصى املغرب مستنكرين تلك اجلرمية 
ر لتلك األعمال الكفرية خري اجلزاء ونسأل اهللا أن يتقبل من نِكالكربى، فجزا اهللا كل ُم

 ونعاهد اهللا أن نثأر هلم من احلكومات اليت سفكت دماءهم، فقد ،هداءقتل منهم يف الش
تعالت بعض األصوات يف أمتنا مطالبة الظاملني الكافرين يف الغرب بأن يعتذروا اعتذاراً 

 واحلقيقة أن األمر أعظم وأخطر بكثري من أن واضحاً صرحياً ليتم إاء األزمة كما قالوا،
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افتراض أم سيعتذرون بل ال بد من معاقبة اجملرمني ومعاقبة  على ينتهي بتأسف أو اعتذار
 ...كل من آواهم أو تضامن معهم

 
إن التعامل مع هذه اجلرمية منفردة جمتزأَة عن السياق العام يضر بالتصور الصحيح 
 ملعرفة حجم العداء الذي يكنه الغرب لنا وحقيقة احلرب الصليبية اليت تشن ضد أمتنا،

على الشيء فرع عن تصوره لذا البد من وضع هذه اجلرمية يف السياق وحيث إن احلكم 
العدواين العام الذي ميارس على أمتنا خالل العقود والسنوات األخرية، و بذلك يسهل 

 .علينا معرفة حقيقة حجم هذا احلدث
 
إن املتأمل لألحداث اليت جرت خالل العقود املاضية  والسنوات القريبة يشاهد بوضوح  و
 ويف هذا السياق جاء احلدث وتتابعت تداعياته ،عة صورة الغرب وعظم كرهه ألمتنابشا

 :وكان من أبرزها
 
 ،عتذار فضالً عن معاقبة اجملرمنيإصرار حكومة الدمنرك على عدم اال -
 وامتناعها عن اختاذ إجراءات متنع تكرار مثل هذه اجلرمية، -
 مث تضامن أمريكا واإلحتاد األوريب معها، -
 

لكن هذه املرة ، حداث مع ما سبقها منذ غزوة مااتن أكدت على حقائق سابقةهذه األ
 فرغم الضجيج اإلعالمي والدعاية اهلائلة عن حقوق اإلنسان ،بوضوح وجالء شديدين

والعدل واحلرية تبني من األحداث السابقة أن هذه املعاين اجلميلة سطحية اجلذور عند 
 وإمنا هي كريشة يف مهب ، تعلق األمر باملسلمنيالغرب بل هي ال جذور هلا عندهم إذا

 هروباً من الغرب حىت ال يقوم بامسها بشنق ،الريح تبحث هي لنفسها عن مكان تلجأ إليه
 .وسحق تلك املعاين

 
ولقد أكدت هذه األحداث مع ما سبقها أن الغرب عاجز عن االعتراف باآلخرين 

وأن الغرب مازال يعيش عقدة التفوق  فضالً عن احترام عقائدهم ومشاعرهم، ،وحقوقهم
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 فهو ينظر إىل بقية الشعوب باستكباٍر من عٍل وأنه فوق واآلخرين دون، هذه ؛العنصري
 فظالل ورواسب القرون املاضية يوم أن كانت ،النظرة الدونية للشعوب مسيطرة عليهم
 واملاصة  حيث جيوشهم اجلشعة احملتلة للبلدان،الشمس ال تغيب عما يسمى مبستعمراهتم

خلريات الشعوب واملستعبدة هلم، هذه الظالل والرواسب مازالت مسيطرة عليهم فالناس 
يف نظرهم بيض وهم السادة وملونون وهم العبيد، لذلك شرع يف إنشاء اهليئات 
والتشريعات اليت حتافظ على عقيدته االستعبادية هذه للناس، فأنشأ هيئة األمم املتحدة هلذا 

الفيتو إال دليل صارخ على هذا األمر وما هو إال تكريس للدفاع عن وما حق  ،الغرض
هذه العقيدة املستبدة الظاملة اليت تعترب اجلهاد يف سبيل اهللا أو الدفاع عن النفس 

 فإن أمريكا وأوربا تعتربان اجلماعات اجملاهدة يف فلسطني والشيشان والوطن إرهاباً،
ر والتفاهم مع هؤالء بغري كيف ميكن احلواوالعراق وأفغانستان مجاعات إرهابية، ف

 !؟السالح
 

وإن حكام منطقتنا يعتربون أمريكا وأوربا أصدقاء وحلفاء ويعتربون اجلماعات اجملاهدة 
لتفاهم مع هؤالء ضد الصليبيني يف العراق وأفغانستان مجاعات إرهابية أيضاً، فكيف ميكن ا

 !؟أيضاً بغري سالح
 

 علينا حقنا يف الدفاع عن ديننا وأنفسنا حاصل كالمهم مجيعاً هؤالء وهؤالء الذين ينكرون
 . وهذا حمال بإذن اهللا،أن خنضع وال جناهد ونرضى بالعبودية هلم

 
 فأي ظلم ،وإن من أعظم القضايا اليت تظهر هذه املعاين جلية واضحة قضية فلسطني
سليم فلسطني واعتداء وحقد أوضح من أن يتخذ التحالف الصلييب الصهيوين قراراً بت

باملقابل   و،للصهاينة لتكون دولة هلم بعد أن قاموا باجملازر فيها حىت شردوا كثرياً من أهلها
جاؤوا باليهود من بالد شىت ليوطنوهم يف فلسطني، ومل يتوقف هذا الظلم والعدوان خالل 

ف من العقود التسعة املاضية إىل يومنا احلايل، وكل حماولة السترجاع حقوقنا واالنتصا
الظامل اإلسرائيلي فإن قيادة التحالف الصلييب الصهيوين حتول دون ذلك باستخدام ما 

ومما يظهر ذلك أيضا رفضهم حلركة محاس بعد أن فازت يف ، حبق الفيتويسمى 
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االنتخابات، مع تأكيدنا على ما نبه عليه الشيخ أمين الظواهري من حرمة الدخول يف 
 .أا حرب صليبية صهيونية ضد املسلمنيم حلماس أكد  إال أن رفضهاالس الشركية،

 
مث إين أقول توضيحاً لسيطرهتم على جملس األمن، إن الصليبية العاملية مع البوذية الوثنية هم 
أصحاب املقاعد اخلمسة الدائمة  وهم أصحاب ما يسمى بامتياز حق الفيتو يف ما يسمى 

ارى الربوتستانت وروسيا متثل النصارى مبجلس األمن فأمريكا وبريطانيا ميثلون النص
 .األرثوذكس وفرنسا متثل النصارى الكاثوليك والصني متثل البوذيني والوثنيني يف العامل

 
وأما العامل اإلسالمي املتمثل بسبع ومخسني دولة ويشكلون مخس أهل األرض وهم أكثر 

ل اإلسالمية عدد من ربع دول األمم املتحدة وإن والية واحدة من واليات إحدى الدو
سكاا أكثر من عدد سكان فرنسا أو بريطانيا كوالية البنجاب يف باكستان، بل إن والية 
واحدةً من إحدى الدول اإلسالمية مساحتها أكرب من مساحة بريطانيا ومقاربة ملساحة 
فرنسا كوالية دارفور يف السودان، ومع ذلك فال مقعد هلم يف جملس األمن، وأنا هنا ال 

الب بذلك فذلك ظلم وإمنا أصف واقع احلال، فتلك هيئة كفرية يكفر من رضي أط
بقوانينها وهي أداة لتنفيذ القرارات الصليبية الصهيونية ومنها قرارات احلروب ضدنا 

 .إا حرب صليبية صهيونية ضد املسلمنيوتقسيم واحتالل أرضنا، 
 

 وتقسيمها إىل -على ِعالهتا-اخلالفة وماذا يعين هدم وإسقاط الدولة العثمانية بقية دولة 
عشرات الدول والدويالت واالستيالء عليها، مث عادت بريطانيا وفصلت السودان عن 
مصر، مث عطفت مرة أخرى على السودان تسعى لفصل جنوبه وكونت فيه جيشاً من أهل 

ان، مث اجلنوب ودعمتهم باملال والسالح واخلربة ووجهتهم باملطالبة باالنفصال عن السود
تبنت أمريكا هذا اجليش بالدعم املادي واملعنوي وعرب أدواهتا الدولية كاألمم املتحدة 
وضغطت على حكومة اخلرطوم بالتوقيع على اتفاقية ظاملة تسمح للجنوب باالنفصال بعد 
ست سنوات من توقيع االتفاق، وليعلم البشري وبوش أن هذا االتفاق ال يساوي قيمة احلرب 

ه وال يلزمنا مبثقال ذرة وليس ألحد مهما كان أن يتنازل عن شرب من أرض الذي كتب ب
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اإلسالم، وسوف يبقى اجلنوب جزًءا ال يتجزأ من أرض اإلسالم بإذن اهللا ولو استمرت 
 .احلروب لعقود قادمة

 
مث مل تكتف أمريكا بكل هذه الفنت واجلرائم، بل توجهت إلثارة فنت أخرى وكان من 

السودان مستغلة بعض اخلالفات بني أبناء القبائل وأثارهتا حرباً شعواء أكربها فتنة غرب 
فيما بينهم تأكل األخضر واليابس متهيداً إلرسال قوات صليبية الحتالل املنطقة وسرقة 

 .إا حرب صليبية صهيونية مستمرة ضد املسلمنينفطها حتت غطاء حفظ األمن هناك، 
 

دين وأنصارهم عموماً ويف السودان وما حوهلا مبا وذا اخلصوص فإين أعزم على ااه
يف ذلك جزيرة العرب خصوصاً أن يعدوا كل ما يلزم إلدارة حرب طويلة املدى ضد 

 وهدفنا واضح وهو الدفاع عن اإلسالم وأهله اللصوص الصليبيني يف غرب السودان،
عها عظيم وأرضه ال دفاعاً عن حكومة اخلرطوم ـ وإن تقاطعت املصاحل ـ فخالفنا م

وإين أحث ااهدين أن ويكفي أا تقاعست عن تطبيق الشريعة وفرطت يف اجلنوب 
 .يتعرفوا على أرض وقبائل والية دار فور وما حوهلا

 
، مع العلم أن املنطقة مقبلة على موسم )هالُ جاِهلت أرضت وقَ، أرضاً عاملهالَتقَ(وقد قيل 

ركة ويقطع الطرق الترابية وهذا من األسباب الرئيسة تكثر فيه األمطار غالباً مما يعيق احل
اليت أخرت االحتالل إىل ما بعد ستة أشهر قادمة، فينبغي السرعة واالستفادة من عامل 
الوقت بأقصى ما ميكن مع االهتمام بشكل خاص بتوفري كميات هائلة من األلغام 

 .والقناصات واملدافع املضادة للدروع كاألربيجي
 

 منع السالح عن العزل يف البوسنة وترك اجليش الصريب جيزر املسلمني جزراً مث ماذا يعين
إا ويسفك الدماء وينتهك األعراض لبضع سنوات حتت غطاء وستار األمم املتحدة، 

 .حرب صليبية صهيونية ضد املسلمني
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 خالل مث ماذا يعين ضغط الدول الصليبية على إندونيسيا إىل أن فصلوا عنها تيمور الشرقية
إا حرب صليبية صهيونية ضد أربع وعشرين ساعة بتهديد من األمم املتحدة أيضا، 

 .املسلمني
 

ويف املقابل يتم التعامي عن قرار األمم املتحدة الصادر قبل أكثر من نصف قرن  والذي 
يعطي كشمري املسلمة احلرية يف اختيار ما تشاء واالستقالل عن اهلند، ويتم التغاضي 

ه الفترة عن مذابح اهلندوس الفظيعة ملسلمي اهلند وكشمري، بل بلغ األمر أن خالل هذ
بوش زعيم هذه احلملة الصليبية أعلن قبل أيام بأنه سيأمر برويز مشرف عميله املرتد أن 

بأا حرب صليبية صهيونية يغلق معسكرات اجملاهدين الكشمرييني وبذلك يثبت ويؤكد 
 .هندوسية ضد املسلمني

 
 باكستان فإن بعض املسلمني قد أحسنوا مبساعدة إخوام الذين تضرروا من وخبصوص

الزلزال فجزاهم اهللا خري اجلزاء ولكن ينبغي كذلك مساعدة أبناء القبائل املسلمة البشتونية 
احلرة اليت دمر زلزال اجليش الباكستاين بيوهتم يف منطقة وزيرستان إرضاءاً ألمريكا، أسأل 

هم يف الشهداء ويشفي جرحاهم ويبارك هلم يف أنفسهم وذراريهم اهللا أن يتقبل قتال
وأهلهم وأمواهلم، وأسأل اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم أن يعاقب بوش وبرويز 
وجنودمها مبا يستحقون، وأن يسخر من أسد اإلسالم من يقتل غالم بوش يف باكستان، 

 }نَّ ِفرعونَ وهامانَ وجنودهما كَانوا خاِطِئنيِإ{: إنه ويل ذلك والقادر عليه قال اهللا تعاىل
 .]٨:القصص[
 

مث ماذا يعين السكوت عن فظائع اجلرائم الروسية داخل الشيشان وسحل املسلمني ومتزيق 
أجسادهم بربطهم بني العربات اجملرترة، وما يدعى بالعامل املتحضر يبارك ذلك كله بل 

 . صليبية صهيونيةإا حربويدعمون ذلك سراً 
 

وماذا يعين إذالل املسلمني يف الصومال وقتل ثالثة عشر ألف مسلم من إخواننا هناك، 
وظهور عظم حقدهم وحضارهتم وهم يشوون إخواننا على النار ـ وال حول وال قوة إال 
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، وإين أذكر املسلمني أن يتقوا اهللا يف أنفسهم وأحثهم إا حرب صليبية صهيونيةباهللا ـ 
ى أن يتداركوا إخوام يف القرن األفريقي من اجملاعة اليت حلت م فهذا أقل ما يقدمونه عل
 .هلم
 

مث ماذا يعين تدمري البنية التحتية للعراق، وما أدراك ما العراق وما حصل فيها من مآسي، 
وماذا يعين استخدام اليورانيوم املنضب وحصار العراق لبضع سنني حىت مات خالهلا أكثر 

إا حرب  مليون طفل، مما أذهل وأفجع كل من زار العراق حىت من الغربيني أنفسهم، من
، مث ماذا يعين أن يعيد احتالل العراق خبدع وأكاذيب وفعل فيها األعاجيب صليبية حاقدة

من قصف ودمار وقتل وتشريد وسجن وتعذيب، وأنشأ فيها القواعد العسكرية الضخمة 
 إا حرب صليبية صهيونية ، بأسرها فاعووا ما حياك لكمإلحكام سيطرته على املنطقة

 .ضد املسلمني
 

زو الثقايف اإلعالمي اخلبيث بإنشاء حمطات متلفزة وأخرى إذاعية مث ماذا يعين مواصلة الغ
موجهة إضافة لصوت أمريكا ولندن وغريها ملواصلة الغزو الفكري ضد أمتنا وحماربة 
عقيدهتا وتغيري قيمها ونشر اخلنا والرذيلة، بل وصل م األمر إىل التدخل يف املناهج 

 .ب صليبية صهيونية، إا حرالدراسية وتغيريها وخاصة الدينية
 

وماذا ميكن أن نفسر موقف فرنسا من احلجاب ومنعه يف املدارس وقسوهتا املفرطة يف 
معاملة اجلاليات املسلمة، مث عزمها على إنشاء حمطة تلفزة يف املغرب العريب لتحارب 

 .، إا حرب صليبية صهيونيةالصحوة اإلسالمية هناك
 

تابه الذي يعتدي فيه على املقدسات اإلسالمية و بعد أن كتب الزنديق سلمان رشدي ك
قامت رئاسة الوزراء الربيطانية باستقباله متحدية مستهزئة لدين املسلمني ومشاعرهم، مث 
استقبله الرئيس األمريكي األسبق يف البيت األبيض مع ما مسعتم من اإلهانة املتعمدة 

لك األفعال إال أنه تشجيع للمصحف الكرمي يف سجن غوانتنامو، فماذا ميكن أن نفسر ت
 وحتريض على كراهية أتباعه، وما -صلى اهللا عليه وسلم-على االستهزاء باإلسالم ونبيه 
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الرسوم املسيئة اليت ننكرها اليوم إال مثرة من مثار هذا التوجه العدواين يف الغرب على أعلى 
ا هو يعرب عن رأي املستويات فضالً عما دوا، وإن ما ينشره عن الرسوم الكرتونية إمن

 .إا حرب صليبية صهيونيةالشعب العام وما جيوش يف صدورهم، 
 

هذا غيض من فيض وقليل من كثري، وإن كل فعل من هذه األفعال منفرداً على حده يشري 
 .ف باجتماعها واجتماع غريها علينا على أمتنا فكيأا حرب صليبية صهيونيةإىل 

 
دراء م أن يهزأ مبقدساهتم مث تظهر تضامنك مع وإن من االستخفاف بالناس واالز

 . بعد ذلك تدعوا للحوار والتهدئة مث،املستهزئ
 

وإن من االستهزاء بالناس واحتقارهم أيضاً أن تكون طائراتكم ودباباتكم تدمر البيوت 
فوق رؤوس أهلنا وأطفالنا يف فلسطني والعراق وأفغانستان والشيشان وباكستان مث 

 وندعوا إىل ، وإمنا نعادي اإلرهابيني،وهنا وتقولون حنن ال نعادي اإلسالمتبتسموا يف وج
 فساسة الغرب ال ؛التعايش السلمي واحلوار بدال من صراع احلضارات، والواقع يكذم

يرغبون يف حوار إال من أجل احلوار الستغفالنا وختديرنا لكسب الوقت وال يريدون هدنة 
متم ردنا مؤخراً على استطالعات الرأي عندهم بعرض إال من طرفنا حنن فقط،  فقد عل

هدنة بيننا وبينهم بعد انسحاب جيوشهم وكف أذاهم عنا، فرفضوا كل ذلك وهم 
 . بالدنا وب خرياتنا واستعبادنامصرون على استمرار محالهتم الصليبية ضد أمتنا واحتالل

 
 جلدتنا أو أقوال الفاسقني فال تغرنكم أقواهلم أو أقوال املنافقني أو املرتدين من بين

املخذلني املثبطني املرجفني الذين ارتفعت أصواهتم مجيعاً يف الفترة اآلخرية، فبعد أن 
قاطعة بضائعهم وازداد العداء انتفضت األمة مستنكرة هذه اإلساءة وارتفعت األصوات مل

 .هلم
 

ئه يف املنطقة وخاصة  أعلن زعيم احلملة الصليبية بوش على املأل مطالبته لعمال،فعند ذلك
 .لشعوب والتصدي لردود األفعال هذهاحلكام أن يبذلوا جهودهم لتهدئة ا

- ١٢- 



 
فما كان من حكام العرب ومن يدور يف فلكهم من اإلعالميني وعلماء ودعاة السوء إال 

فقام املعروف مبفيت األمريكان وأعلن على  ،أن قاموا باالستجابة وسارعوا إىل التهدئة
 رغم أن الكل يعلم أم مصرون  الصحفي الدامنركي يعترب اعتذاراً كافياً،املأل أن أسف
 . ومل يتخذوا أي اجراء ملنع تكراره، ومل يعاقبوا هؤالء اجملرمني،على باطلهم

 
وبعد هذه الفتوة الضالة املضلة قام بعض دعاة السوء يروجون حلصر املقاطعة مع 

مريكا قد نشرت كثري من صحفهم هذه الدمنرك فقط، والكل يعلم أن مجيع أوربا وأ
يربر هؤالء الدعاة للحكام قعودهم وخذالم   واإلساءات وأم متضامنون مع الدمنرك،

 وأنه ال يلزمهم حىت الدعوة إىل مقاطعة بضائعهم -صلى اهللا عليه وسلم-لرسول اهللا 
 اهللا تعاىل حبجج واهية كقوهلم إن هناك اتفاقات جتارية بينهم، وتناسى هؤالء أن حمبة

 . أعظم من حمبة األموال والتجارة واجلهاد يف سبيل اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-ورسوله 
 

 وحكم عليه ، وحرمه اهلداية، فقد توعده اهللا تعاىل،ومن مل يكن األمر عنده كذلك
َواُجكُْم َوَعِشَريُتكُْم قُلْ ِإن كَانَ آَباُؤكُْم َوأَْبَنآُؤكُْم َوِإْخَواُنكُْم َوأَْز{: بالفسق، قال اهللا تعاىل

َوأَْمَوالٌ اقَْتَرفُْتُموَها َوِتَجاَرةٌ َتْخَشْونَ كََساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها أََحبَّ ِإلَْيكُم مَِّن اللِّه 
 }قَْوَم الْفَاِسِقَنيَوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه فََتَربَُّصواْ َحتَّى َيأِْتَي اللُّه ِبأَْمِرِه َواللُّه الَ َيْهِدي الْ

 .]٢٤:التوبة[
 

فقال يف حفل  ، كما زعم،مث بعد ذلك ظهر كبري حكام العرب ليهديهم سبيل الرشاد
 يف إشارة إىل محلة اجلنادرية بأن األمة تتعرض هلجوم يستهدف شريعتها ورموزها،

مستمعني  فشنف الناس آذام ينصتون -صلى اهللا عليه وسلم-الرسوم املسيئة إىل رسولنا 
إىل الواجب الذي سيذكرهم به، وكان بعضهم يتوقع منه أن يعبئ األمة لنصرة دينها 

 بكل ما منلك والوقوف لصد هذه اهلجمة، لكن هؤالء -صلى اهللا عليه وسلم-ونبيها 
فاهتم أن هذا يتعارض مع أوامر أمريكا وتعليماهتا اليت تنص على أن يقوم بنفس الدور 

- ١٣- 



العراق حني كذب على الناس ـ كما تذكرون ـ وقال ليس هناك الذي قام به قبل غزو 
حرب ليبث اخلنوع والذل واهلوان يف األمة واليوم العراق يذوق ويالت ذلك اخلذالن 

فقال  ،وويالت ذلك اخلداع والكذب واحلرب، فسار على نفس املنهج يف هذه املسألة
صوص أن يربزوا الوجه إنه جيب على أبناء األمة ومفكريها على وجه اخل: (باحلرف

 مث يعيد ويؤكد بشكل ال يقبل اللبس )احلقيقي لألمة وجه التسامح والعدالة والوسطية
بأنه أنه ضد كل عمل لصد هذا العدوان واالنتقام من مرتكيب تلك اجلرمية عندما قال 

يدين فكرة الصدام بني احلضارات ويدعو إىل أن حتل حملها فكرة التعايش السلمي 
 .البناء

 
 فالصدام قائم بني احلق والباطل إىل قيام الساعة، ،أقول إن هذه مغالطات كبرية وعظيمة

 . ولكن من حضارم ضد حضارتنا،ومن ذلك الصدام القائم منذ تسعة عقود
 

  وإال فماذا يعين بقاء فلسطني طوال هذه املدة حتت االحتالل الربيطاين مث اإلسرائيلي؟
 

انوا اهللا ورسوله وخانوا أماناهتم وملتهم وأمتهم أن نتجنب مث يطالبنا هؤالء الذين خ
فتربأوا منهم  ،-عليهم من اهللا ما يستحقون-الصدام مع الذين يصدموننا يف الليل والنهار 

 .واحذروا كل من يدور يف فلكهم، واحذروهم
 
 :ع الظلم إال باملقاتلة واملدافعةاعلموا أنه ال سبيل لدف و
 

لَْوالَ َدفُْع اللِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لَّفََسَدِت اَألْرُض َولَـِكنَّ اللَّه ذُو َو{: قال اهللا تعاىل
 ،]٢٥١:البقرة[ }فَْضٍل َعلَى الَْعالَِمَني

 
 ،]١٢٠:البقرة [}َولَن َتْرَضى َعنَك الَْيُهوُد َوالَ النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم{: وقال تعاىل
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 ،]٢١٧:البقرة [}َوالَ َيَزالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُْم َحتََّى َيُردُّوكُْم َعن ِديِنكُْم{: وقال تعاىل
 

 الذين أساؤوا إليه يف ،-عليه الصالة والسالم- من هؤالء املستهزئني بنبينا فموقفنا حنن
 طاملا ، لنحاكمهم بشرع اهللا تعاىل،أننا نطالب حكومتهم بتسليمهم لنا ،تلك الرسوم
املسؤولية تقع على  وأمنا ، عنهم"غري مسؤولة" وأن احلكومة ،"حرية تعبري"ن إا أم يقولو

 .الصحيفة نفسها
 

 بأنكم عندما أعلنتم إن نسيتم ذكرناكم ونقول هلم ،وهذا طلبنا من باب املعاملة باملثل
أن أسامة بن الدن هو املتهم بضرب املصاحل األمريكية أصدرمت قراراً من جملس األمن متت 

 رغم أنه مل يكن هناك دليل على ذلك، ؛ملوافقة عليه باإلمجاع بوجوب تسليم أسامةا
أم أنه إذا كان املتهم مسلماً فال اعتبار  ،وبالتايل سلمونا من ثبت ارتكابه هلذا العمل

لألخالق وال اعتبار للعقليات، وأما إذا كان املتهم أمريكي أو أوريب تلتمسون له 
 وأن لكم حق يف أخذ ه املشينة بأا حرية تعبري وما شابه ذلك،األعذار وتربرون تصرفات

أخذ مواطنيكم مواطنني مسلمني لتحاكموهم يف بالدكم وال يكون لنا حق أن ن
 .لنحاكمهم يف بالدنا

 
وأن من حقكم أن  ، وفوق احملاسبة، فإمنا تؤكدون أنكم جنس آخر فوق البشر؛فإن أبيتم

 .تستعبدوا اآلخرين
 

 ، أنه بعد الغزوة املباركة لنيويورك أعلنت أمريكا أا ستهاجم أفغانستاناًونذكركم أيض
 وبدأت احلملة العسكرية الظاملة ،“أريد أسامة حياً أو ميتاً”: وقال بوش يف ذلك احلني

فمن الذي  ،قبل أن يظهر أي دليل على قيامنا بذلك العمل ومل نكن قد صرحنا بعد بذلك
 ؟ولة ذات سيادة بدون دليلأعطاكم احلق باهلجوم على د
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وحني اشتدت وطأة احلملة اإلعالمية وقتها وبدأت البارجات بالتحرك سارع وزير 
 فما كان الرد إال أن قلتم ،اخلارجية األفغاين متوكل باإلعالن عن استعداده لتسليم أسامة

 .إنه حىت وإن سلمتمونا أسامة فإننا البد أن جم على أفغانستان
 

أن اهلجوم مل يكن بسبب وجود القاعدة يف أفغانستان فقط، وإمنا ء فاضح هذا يدل جبال
 وتابعتم مجيع قياداهتا ،هو هجوم صارخ على اإلسالم وتدمري الدولة اإلسالمية الناشئة

أا حرب صليبية صهيونية ضد باملطاردة والقتل والسجن مما دل بشكل قاطع على 
 .املسلمني

 
اب ما يربر ا لشعبه املستغفل غزو أفغانستان املسلمة ولئن وجد بوش وقتها من األسب

أننا ما ضربناهم إال دفاعا حبكم أن بالده هي اليت ضربت، وتعلمون كما ذكرت سابقاً 
 فما دخل شعوب أوربا يف هذه عن أنفسنا ونصرة إلخواننا يف فلسطني ولبنان وغريها،

 ومل متنعه بل ازداد يف أفغانستان  فلم تنكر عليه،احلرب لتسارع باالنضمام حتت لواء بوش
 ؟فما شأن هؤالء، اجلنود األوربيون من حلف النيتو

 
مث لو افترضنا أن الذي كان وراء غزوة منهاتن فرد من أملانيا أو فرنسا فهل كنتم 

 وهل كنتم ستنضمون مع بوش وزمرته إن ،ستوافقون على حماكمته قبل ظهور األدلة
رب من أفغانستان بضرب أملانيا أو فرنسا، بالتأكيد اجلواب اختذت موقفاً كموقفها يف احل

وأا حرب صليبية ضد بالنفي وهذا يؤكد ازدواجية املعايري ويؤكد حقدكم على اإلسالم 
 . وهو املطلوب إثابتهاملسلمني

 
 واحلرب مستمرة ،مسؤولية تضامنية بني الشعوب واحلكومات إن احلرب :مث إين أقول

 وتواصل ، وترسل أبناءها إىل اجليوش لقتالنا،ء حلكامها وساستهاوالشعوب جتدد الوال
 ،قتل وال يبايل بنا أحدقصف وشعوبنا ُتحرق وبيوتنا ُتالدعم املادي واملعنوي، وبالدنا ُت
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ويكفيكم مثاالً على االنتهاكات الصارخة على ملتنا وعلى إخواننا وبلداننا ما قامت به 
 . لسجن أرحيا بتواطٍؤ مع أمريكا وبريطانياحليفتكم إسرائيل من اقتحام وهدم 

 
 ودينه وأمته -صلى اهللا عليه وسلم- فاحلرب قائمة للنيل من رسول اهللا :وخالصة القول

فيجب أن يكون استعداد املسلمني وجهادهم وأعماهلم على مستوى هذه األحداث، فما 
أقول إن عددة احملاور، الواجب على أمتنا جتاه هذه احلملة الصليبية اجلديدة الشرسة املت

 ودينه وأمته بكل ما -صلى اهللا عليه وسلم-الواجب يكون باالجتهاد لنصرة الرسول 
 الصليبية والصهيونية على أمتنا كثرة اهلجمات فرغم ،أوتينا من قوة وعلى مجيع األصعدة

إال أن أمهها وأخطرها على فهجمات عسكرية وثانية اقتصادية وثالثة ثقافية وأخالقية 
 .اإلطالق هجمام على نبينا وديننا ومنهج شريعتنا

 
 وهم يقولون وإن قطب رحى هذه احلروب واهلجمات قائمة يف بغداد دار اخلالفة

 لذا إن النجاح يف بغداد جناح ألمريكا وإن فشلهم يف العراق فشل ألمريكا،ويكررون 
أمتنا بإذن اهللا فإن كسر رحاهم هناك هو كسر جلميع حروم وهجماهتم املتنوعة ضد 

وبداية جزر ملدهم الصلييب الصهيوين علينا، وإن أبناءكم وإخوانكم اجملاهدين يف العراق 
 .مريكا وحلفاءها دروساً لن ينسوهابفضل اهللا قد لقنوا أ

 
 وإخوانكم هناك ثابتون مصابرون ،هي السنة الرابعة قد أطلت منذ بداية الغزو الصلييب وها

نكئون جراح العدو وحيصدون جنوده بني قتيل وجريح، وقد  ويف كل يوم ي،مرابطون
خطوام حنوا وحاهلم بفضل اهللا من حسن إىل أحسن وأربكوا خطواته وعوقوا خمططاته 

 وقد ،توحيد اجلهود حتت كلمة التوحيد مستمرة فنرجوا اهللا تعاىل أن يبارك فيهم وفيها
 .وأجزل هلم املثوبة والعطاءرفعوا راية اإلسالم عالياً فجزاهم اهللا خري اجلزاء 

 
فيجب على األمة بكل فئاا وشرائحها رجاهلا ونسائها شباا وشيبها أن يقدموا من 
أنفسهم وأمواهلم وخربام ومجيع أنواع الدعم املادي واملعنوي ما يكفي لقيام اجلهاد يف 
ساحات اجلهاد وخاصة يف العراق وفلسطني وأفغانستان والسودان وكشمري 
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يشان، وعلم اهللا أن اجلهاد اليوم فرض عني وهو واجب على كل مسلم واألمة والش
آمثة إن مل تقدم ما تتم به الكفاية والكفاية تتم باليسري من أبنائنا وأموالنا وخرباتنا إن 

 .اتقينا اهللا تعاىل
 

و  ال يهولنكم العدو وكثرة عدده وعدده فإمنا النصر من عند اهللا، والعد؛فيا أهل اإلسالم
بفضل اهللا يف مأزق شديد، وإن منازلة أبنائكم اجملاهدين للعدو األمريكي يف أفغانستان 
والعراق قد كسر هيبته وأضعف قوته واسترتف طاقته وأرغم أنفه مما جعله يتلكأ ويتخبط 
يف اختاذ أي قرار ذي شأن يف االعتداء على الدول اليت تتحرر من هيمنته وسلطانه وأصبح 

 .نتهت ذخريهتا ال ختيف إال احلمقى بزجمرهتاكصاحب دبابة ا
 

 اصربوا وصابروا ورابطوا، فالسعيد من وقف يذود -صلى اهللا عليه وسلم-فيا أتباع حممد 
عن راية التوحيد والسعيد من ترس بنفسه وحنره يدافع عن دين اهللا تعاىل، فاحرصوا أن 

 ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسِبيِلِه َصفّاً ِإنَّ اللََّه{يراكم اهللا تعاىل حيث حيب، قال اهللا تعاىل 
 .]٤:الصف[ }كَأَنَُّهم ُبنَيانٌ مَّْرُصوٌص 

 
 من عجز عن اجلهاد بنفسه فال يبخل على نفسه باجلهاد مباله وقلمه ؛فيا أيها املسلمون

 سيدنا -صلى اهللا عليه وسلم-ولسانه، وإن هذه احلرب هلا ما بعدها وهذا رسول اهللا 
حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا يتعرض لألذى من الصليبيني واملرتدين وأنتم ترون وتسمعون وقد و

خذلته الدول واحلكام أمجعون، وإن املقاطعة ينبغي أن تشمل دول أمريكا وأوربا والدول 
املتضامنة معها الذين تضامنوا مجيعا مع الدمنرك وينبغي أن تتواصل، إال أن ذلك وحده ال 

 .نايكفي كما ذكر
 

واعلموا أن الدنيا دار اختبار وابتالء واهللا خمتربكم ذه األحداث أتواصلون الذود عن دينه 
أم تقعدون لَِّيْهِلَك َمْن َهلََك َعن َبيَِّنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ َعن { -صلى اهللا عليه وسلم-ونبيه 

 :س جتاه هذا احلدث ثالث طوائففالنا، ]٤٢:األنفال[ }َبيَِّنٍة َوِإنَّ اللَّه لََسِميٌع َعِليٌم
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 وتضامنت -صلى اهللا عليه وسلم-فطائفة آوت احملدث املسيء إىل رسول اهللا  :األوىل
 .معهم وهم أوربا وأمريكا ومن سار يف ركام

 
 -صلى اهللا عليه وسلم-وطائفة أخرى قعدت مع القاعدين فخذلت رسول اهللا  :الثانية

 .ن ينظر من أي طائفة يكونواهللا مطلع علينا فينبغي للمسلم أ
 

 كل حبسبه وأفضلهم -صلى اهللا عليه وسلم-وطائفة ثالثة قامت تناصر رسول اهللا  :الثالثة
 .من ناصره بنفسه وماله وقلمه وسنانه ولسانه

 
 أعدوا اجلواب ليوم احلساب فاليوم عمل وال حساب وغداً حساب وال ؛فيا عباد اهللا

 .عمل
 

 -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا نعاهده على نصرته ونصرة رسوله  فإننا بعون؛أما ااهدون
 .ودينه وأمته حىت يتم النصر أو لك دونه

 
صلى اهللا عليه - فال يؤتى رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-فاهللا اهللا يف نصرة رسول اهللا 

 . ودينه من قبلكم فإياكم إياكم-وسلم
 

 ودينه من قبلكم  -صلى اهللا عليه وسلم- وال يؤتى اجملاهدون الذين ينصرون رسول اهللا
 .فإياكم  إياكم

 
وقبل اخلتام أحرض نفس وإخواين اجملاهدين ذه األبيات للشيخ اجملاهد أيب منصور الشامي 

 :اليت يقول فيها
 

  وذل الوجه ميحوه السالح***سواد الليل جيلوه الصباح 
 ماح تؤدبه الصوارم والر***ومن يرتع مبرعى الظلم يوماً 

  وإن غارت بلبته اجلراح***وللمظلوم حق يقتضيه 
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  لدين اهللا بادرهم كفاح***ومهما حاول الطاغوت كيداً 
  يظن الروم أنا نستباح***ورام الروم لإلسالم كيداً 
  وأن األسد يفزعها نباح***يظنون الفوارس يف سبات 

 
  تنازعكم نسور والسراح***تركناكم على الريموك صرعى 

ويف حطني حطمكم صالح*** وهارونٌ غزاكم ومعتصم  
  فإن االتعاظ م يباح***ويف الروس اجلبابر خري وعظ 
 

  كأعشاب تذريها الرياح***فمزقنا أواصرهم فصاروا 
  أأنكرمت وهل ختفى براح***وقوضنا بأمريكا صروحاً 
  ومل خيطر ببالكم الطالح***غزوناكم بأجنحة املنايا 

 
  ترى أن اعتناق املوت راح*** عز على صهواا فرسان

  فخرت إذ أمل ا اجلالح***فعانقت الصروح عناق غيٍظ 
  ودب القتل فيكم واجلراح***دككناها بفضل اهللا دكاً 

 
  كسرنا أنفكم وهوى الطماح***ومعقد حربكم أضحى ركاماً 
  إليه الرعب واخلزي الصراح***فلو عاينت بوشاًحني ينمى 

  فخابت إن تواجهه الرياح*** شديداً لقد واجهت إعصاراً
 

  بلندن بأسنا وعال النواح***وأما احلية الرقطا فذاقت 
  ببغداد فخانكم النجاح***ونازلنا مجوعكم كفاحاً 

  تسترمت فخزيكم بواح***حصدنا منكم اآلالف مهما 
 

  فأسد اهللا ديدا الكفاح***وإن تأتوا إىل السودان يوماً 
  وتعلو فوق هامكم الصفاح***ص سنحصدكم بألغام وقن
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 وعاقبة املضحني الفالح***وعقىب الكفر خسر مث نار  
 

 اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار،
  وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه،،اللهم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه

 
 واجرب ، وارحم ضعفهم، ووحد صفوفهم،هم وامجع مشل،اللهم ألف بني قلوب املسلمني

 كسرهم،
 

ويؤمر فيه ،  ويذل فيه أهل معصيتك، يعز فيه أهل طاعتك؛اللهم أبرم ألمتنا أمر رشد
 باملعروف وينهى فيه عن املنكر،

 
  وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان،، وزينه يف قلوبنا،اللهم حبب إلينا اإلميان

  وارزقنا اهلدى والتقى والعفاف والغىن،،اتنا لاللتزام بدينكاللهم اشرح صدور شبابنا وفتي
 

 ،اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل األقدام
 

 وبالد ، والسودان، والعراق، والسيما يف فلسطني؛اللهم ثبتنا وثبت اجملاهدين يف كل مكان
  وأفغانستان،، وإندونيسيا، ونيجرييا، والشيشان، وكشمري،احلرمني

 
 وانصرهم على عدوك ، ومدهم مبدد من عندك، واربط على قلوم،اللهم سدد رميهم

  فإنه ال ناصر لنا وهلم إال أنت يا قوي يا عزيز،،وعدوهم
 
 ]٢١:يوسف [}َواللَُّه غَاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس لَا َيْعلَُمونَ{
 

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني،
 .نا حممد وعلى آله وصحبة أمجعنيوصلى اهللا على نبي
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 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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