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                                         .جمیعا 0 العزة أن في خطبة
بسم هللا الرحمن الرحیم.                                                          

إن الحمد 0 نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با0 من 
شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من یھده هللا فال مضل لھ 
ومن یضلل فال ھادي لھ, وأشھد ان الإلھ إال هللا وحده ال 
شریك لھ, وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ.﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن 

َ َحقَّ تُقَاتِِھ َوَال تَُموتُنَّ  إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسلُِموَن﴾  آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
ُكُم الَِّذى َخلَقَُكْم ﴿یَـأَیَُّھا النَّاُس اتَّقُوْا َربَّ  ).102-(آل عمران

مِّن نَّْفٍس َوِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوبَثَّ ِمْنُھَما ِرَجاالً 
 َ َ الَِّذى تََسآَءلُوَن بِِھ َواالٌّْرَحاَم إِنَّ هللاَّ َكثِیراً َونَِسآًء َواتَّقُوْا هللاَّ

اَمنُوْا اتَّقُوْا ).﴿یأَیَُّھا الَِّذیَن ءَ 1-َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیباً ﴾ (النساء
َ َوقُولُوْا قَْوالً َسِدیداً ( ) یُْصلِْح لَُكْم أَْعَمـالَُكْم َویَْغفِْر 71هللاَّ

َ َوَرُسولَھُ فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظیماً ﴾  لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوَمن یُِطِع هللاَّ
).أمابعد:فإن أصدق الحدیث كتاب هللا وخیر 72-(األحزاب

هللا علیھ وسلم,وشر األمور الھدي ھدي محمد صلى 
محدثاتھا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل 

قال سنقف أوال عند قول هللا جل وعال: بعد:وضاللة في النار.
الرب سبحانھ(آالإن أولیاء هللا الخوف علیھم والھم 

یحزنون)فسر جل وعال قال(الذین ءامنوا وكانوا یتقون)فمن 
أولیاء هللا لكن ھذه الوالیة  ءامن با0 واتقى فھو ولي من

با0 واتقى هللا  درجات ومنازل عدة لكن بالجملھ كل من ءامن
قوموا أیھا المؤمنون جمیعاً قومة رجل  فھو ولي بنص القرآن

واحد ،فقوموا ألداء ھذه الفریضة ، فریضة الجھاد في هللا،وال 
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أعني بھ إالالقتال،وال أقصد بھ إال الموت والفناء في سبیل 
عادة مجد اإلسالم القدیم ورفعھ كما كان فوق كل إ

قبل ، في  من األدیان،وإعادة العزة والسیادة ألھلھ كما كانوا
سبیل جعل القرآن الدستور األكبر العام ألھل األرض 

جمیعاً.قوموا ، قوموا یا أھل الكتاب السماوي ، إلى الجھاد 
وكلمة  والقتال بالمال  والنفس والنفیس في سبیل إعالء الحق

الحق وأھل الحق ، فقد طال  نومنا ورقادنا وكسلنا وغفلتنا 
المسلمون ضاعت دولة اإلسالم وسلطانھ وسقط حتى 

وسفلت األخالق ، وذھبت   شرسقطة،وضاع الدین شر ضیعة،
متى وحتى متى  فإلى كنة ،اآلداب ، وبھذا أصابتنا الذلة والمس

قوموا للدفاع عن اإلسالم فقد ( النوم والذھول.قوموا للقتال ،
ى أن تكرھوا شیئاً وھو وعسكره لكم،كتب علیكم القتال وھو 

خیر لكم وعسى أن تحبوا شیئاً  وھو شر لكم، وهللا یعلم وأنتم 
أعداؤكم لحربكم وفنائكم قوموا یا أھل العلم فقد قام ال تعلمون).

بكم وكتا وساق ولم یألوا جھداً في محقكم ومحق دینكمعلى قدم 
فقاتلوھم وال تھنوا وال تضعفواوال وھدایة وأنوار نبیكم،

تم الغالبون وأنتم األعلون وأنتستكینوا واصبرواوأنتم 
أما سمعتم هللا تعالى یقول : ( المنصورون إن كنتم مؤمنین.

من نبي قاتل معھ ربیون كثیر فما وھنوا لما أصابھم في وكأین 
وما  یحب الصابرین،ا ضعفوا وما استكانوا وهللاومسبیل هللا ،

كان قولھم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في  أمرنا 
ھم هللا ثواب فآتانا وانصرنا على القوم الكافرین ،وثبت أقدام

! ( فال ! ( ) وحسن ثواب اآلخرة.وهللا یحب المحسنین ) الدنیا
نوا األعلون إن كنتم مؤمنین ) ( فال تھتھنوا وال تحزنوا وأنتم 



 المجاھد للشیخ                                                     جمیعا / العزة أن في خطبة
 والجھاد للدعوة السنة أھل جماعة إمام  الشكوي محمد بن بكر أبي محمد أبي

هللا حفظه 	
ھـ1440 	

	

[4]	
	

م ولن یتركم أعمالكم وتدعوا إلى السلم وأنتم األعلون  وهللا معك
مون فإنھم لتأتكونواوال تھنوا في ابتغاء القوم إن ) ! ! (

ن هللا ما ال یرجون ، وكان هللا یألمون كما تألمون ، وترجون م
المؤمنون جمیعاً قومة رجل قوموا أیھا علیما حكیما ).

إن الناس قد جمعوا لكم ھم الناس:واحد،واقتدوا بالذین ( قال ل
فانقلبوا فاخشوھم فزادھم إیماناً ، وقالواحسبناهللا ونعم الوكیل.

ان هللا رضو وفضل لم یمسسھم سوء ، واتبعوابنعمة من هللا
ھا العلماء فحرضونا على قوموا أیوهللا ذو فضل عظیم ).

قوموا إن القتال،فلم یبق للغفلة وال للسكوت مكان وال مجال ،
نون با0 والرسول والیوم اآلخر قال تعالى ! ( إن هللا كنتم تؤم

اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة یقاتلون 
في سبیل هللا فیقتلون ویقتلون وعدا علیھ حقا في التوراة 

واإلنجیل والقرآن ومن أوفى بعھده من هللا فاستبشروا ببیعكم 
العظیم )!.قوموافقد قال هللا  الذي بایعتم بھ وذلك ھو الفوز

تعالى:( وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط  الخیل 
ترھبون بھ عدو هللا وعدوكم ، وآخرین من دونھم ال تعلمونھم 

 یوف إلیكم هللا  یعلمھم ، وما تنفقوا من شيء في سبیل هللا
من العیب والخزي  قوموا فامسحوا ما عالكموأنتم ال تظلمون ).

ال شرف لكم وال عزة وال دولة ، ر والشنار،إذ قد أصبحتم والعا
فأعیدوا دولتكم وامسحوا بھا الكفر عن  وجھ األرض فھذه 

 لعمامة الغلیظةالل،لقتم ألجلھامھنتكم ، وھي وظیفتكم التي خ
ال لخطبة  و - فقطالمرتبات الضخمة للقیام بھا ألخذوال  فقط

لصالة بالناس  ، وال لرسالة تؤلفونھا ، والفقطتلقونھا 
وتجاھدوا في هللا حق جھاده ، ،بل لتقاتلوا،فقط تقیمونھا
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وتدعوا إلى القتال والجھاد حتى تتوحد األدیان  كلھا ، فال یكون 
وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ویكون الدین 0 اإلسالم ،!(إال دین 
وحتى یظھر الدین وا فال عدوان إال على الظالمین )!فإن انتھ

( ھو الذي ین كلھ ، أغفلتم عن قولھ تعالى :!ى الدالحنیفي  عل
كلھ ولو أرسل رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین 

نوا كأصحاب محمد والذین قوموا وكوكره المشركون )!؟ .
! ( أشداء على الكفار رحماء بینھم تراھم ركعا سجدا آمنوا بھ

ثر اھم في وجوھھم من أیبتغون فضال من هللا ورضوانا سیم
فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم وخذوھم السجود )!.!(

واحصروھم واقعدوا لھم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصالة 
سبیلھم إن هللا غفور رحیم ) !. ( وقاتلوا في وآتوا الزكاة فخلوا 

سبیل هللا الذین یقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال یحب  المعتدین 
جوھم من حیث واقتلوھم حیث ثقفتموھم وأخر
 الناس الدیمقرطیین لقتل ،یا ملوكأخرجوكم،والفتنة أشد من ا

؛ یا ھم،یا أمراءھم،یاوزراءھمامحك،یاھم.یارؤساءوغیرھم
یا أیھا المسلمون : قاتلوا ھؤالء   ھم موتوا بغیظكم.أغنیاء

ین الغاصبین وأخرجوھم من أرضكم قاتلوھم المستعمر
( لو قاتلكم !واعلموا أنخافوھم وال تخشوھم قاتلوھم وال ت؛

الذین كفروا لولوا األدبار ثم ال یجدون ولیا وال نصیرا سنة هللا 
قوموا للجھاد لن تجد لسنة هللا تبدیال ) ! التي قد خلت من قبل و

والنضال والدفاع وجاھدوا في سبیل هللا بأموالكم وأنفسكم  
الغفلة وإیاكم ثم إیاكم والرضا بھذه الحیاة واالطمئنان إلیھا ؛ و

عما دعاكم  إلیھ القرآن من الجھاد الدائب الدائم ؛ أما سمعتم 
آیة ( إن الذین ال یرجون  لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا ؟ والذین 
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النار بما كانوا یكسبون ھم عن آیاتنا غافلون ؛  أولئك مأواھم 
ؤكم وأبناءكم وإخوانكم وهللا الذي نفسي بیده ( إن كان آبا).

یرتكم وأموال اقترفتموھا وتجارة تخشون وأزواجكم وعش
كسادھا ومساكن ترضونھا  أحب إلیكم من هللا ورسولھ وجھاد 
في سبیلھ ، فتربصوا حتى یأتي هللا بأمره وهللا ال یھدي القوم 

الفاسقین ).ھیا ھیا عجلوا ( وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ) 
وكم أو قبل أن یظھروا علیكم  ( إنھم إن یظھروا علیكم یرجم

یعیدوكم في ملتھم ) قد فعلوھا( ولن  تفلحوا إذاً أبداً ) ! ( ) ! ( 
كیف وإن یظھروا علیكم ال یرقبوا فیكم إال وال ذمة  یرضونكم 

بأفواھھم وتأبى قلوبھم وأكثرھم فاسقون ).(فقاتلوا أئمة الكفر 
إنھم ال أیمان لھم لعلھم ینتھون . أال تقاتلون قوماً نكثوا 

وا بإخراج الرسول ، وھم بدءوكم أول مرة . أیمانھم وھم
أتخشونھم ؟  فا0 أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنین قاتلوھم 

یعذبھم هللا بأیدیكم ، ویخزھم  وینصركم علیھم ویشف صدور 
قوم مؤمنین ویذھب غیظ قلوبھم ، ویتوب  هللا على من یشاء 

فانفروا  وهللا علیم حكیم ) .   ( یا أیھا الذین آمنوا خذوا حذركم
ثبات أو انفروا جمیعاً ،  وإن منكم لمن لیبطئن . فإن أصابتكم 

مصیبة قال : قد أنعم هللا علي إذ لم  أكن معھم شھیداً ولئن 
أصابكم فضل من هللا لیقولن : كأن لم تكن بینكم  وبینھ مودة : 
یا لیتني كنت معھم فأفوز فوزاً عظیما ).( فلیقاتل في سبیل هللا 

الحیاة الدنیا باآلخرة ومن یقاتل  في سبیل هللا  الذین یشرون
فیقتل أو یغلب فسوف نؤتیھ أجراً عظیما.وما لكم ال تقاتلون في  

سبیل هللا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین 
یقولون :ربنا أخرجنا من ھذه القریة الظالم أھلھا واجعل لنا من 
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لذین آمنوا یقاتلون ( ا).واجعل لنا من  لدنك نصیرا لدنك ولیا
الطاغوت فقاتلوا في سبیل هللا.والذین كفروا یقاتلون في سبیل 

( یا أیھا الذین د الشیطان كان ضعیفا ).أولیاء الشیطان إن كی
آمنوا قاتلوا الذین یلونكم من الكفار ولیجدوا فیكم غلظة  

قیل یا أیھا الذین آمنوا ما لكم إذا اعلموا أن هللا مع المتقین ) (و
لكم انفروا في سبیل هللا اثاقلتم إلى  األرض أرضیتم بالحیاة 

اة الدنیا في اآلخرة  إال قلیل الدنیا من اآلخرة ؟ فما متاع الحی
قوماً غیركم وال تضروه   إال تنفروا یعذبكم عذاباً ألیماً ویستبدل.

( یا أیھا الذین آمنوا اركعوا شیئاً.وهللا على كل شيء قدیر ).
اعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعلكم  تفلحون ، واسجدوا و
وما جعل علیكم في ا في هللا حق جھاده ھو اجتباكم ،وجاھدو

الدین  من حرج . ملة أبیكم إبراھیم ھو سماكم المسلمین من 
علیكم وتكونوا شھداء قبل ، وفي ھذا لیكون  الرسول شھیداً 

0 ھو فأقیموا الصالة وآتوا  الزكاة واعتصموا باعلى الناس.
( یا أیھا الذین آمنوا ھل م فنعم المولى ونعم النصیر ).موالك

أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم ؟ تؤمنون  با0 
ورسولھ ، وتجاھدون في سبیل هللا بأموالكم وأنفسكم ، ذلك 
خیر لكم إن  كنتم تعلمون . یغفر لكم ذنوبكم ویدخلكم جنات 

ي جنات عدن ، ذلك طیبة فتجري من تحتھا األنھار  ومساكن 
شر وبالفوز العظیم،وأخرى تحبونھا نصرمن هللا وفتح قریب،

( یا أیھا الذین آمنوا كونوا أنصار هللا كما قال المؤمنین ) 
عیسى بن مریم للحواریین  من أنصاري إلى هللا . قال 

من بني إسرائیل الحواریون نحن أنصار هللا ، فآمنت طائفة 
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نوا على عدوھم فأصبحوا ا الذین آموكفرت طائفة ، فأیدن
 ظاھرین 

وإذا كان ھؤالء الفجرة یتبجحون بشعارات الحریة والمساواة 
انظروا إلى فأنتم أیھا المؤمنون ، وغیرھاوالدیمقراطیة 

الصحابة في غزوة الیمامة عندما تحصن مسیلمة الكذاب ومن 
معھ بحصونھم ، واشتدت المعركة ، وكاد المسلمون ان 

ینھزموا ویفروا من أرض المعركھ ، وتراجعوا وبدأوا بالتقھقر 
یا أھل القران ، یا أھل والتفكك .. عندھا نادى أحد الصحابة : 

القرآن وقاموا قومة رجل فتجمع الصحابة وحفظة القران .
واحد على مسیلمة وأصحابھ ، واستبسل أھل القران حق 

االستبسال حتى إن ابن مسعود رضي هللا عنھ كان یقاتل وأذنھ 
تتدلى والدم یخر منھا ، وھو یزئر ویجول بین الصفوف بسیفھ 

ألسنا نحن منھم .. كیف نرضى ُھِزم أعداُء هللا شرَّ ھزیمة . حتى
كالم هللا الذي كیف نرضى أن یھان ب والسنة؟و الكتاأن یھان 

طالما عظمناه وعكفنا على قراءتھ وحفظھ ، وجعلناه دستوراً 
 لحیاتنا وعنواننا لشرفنا .

عذراً یا أھل ؟ب رجالنا أوما لنا سعد وال مقدادیا ویحنا ماذا أصا
,یاأھل سورة األنفال والتوبة یاأھل سورة  القرآن ..

عمران والنساء ویاأھل الفاتحة والبقرة وآل 
سورةالقتال أوسورة محمد صلى هللا علیھ وسلم  

أرسل  مإلیك والفتح والحجرات ,یاأھل القرءان.
إخوة  التوحید وةخإیا  ,أسلم سالمي  متي علیكرسال
فنحن نشكوا إلى هللا ضعفَنا م, هللا ورعاك محفظكم االكر
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لى هللا علیھ ص -وقلةَ حیلتنا وھوانَنا على الناس . ولكأن النبي 
یصف حالنا حینما یقول في حدیث ثوبان :"یوشك أن  -وسلم 

تداعى علیكم األمم كما تداعى األكلة إلى قصعتھا . قالوا : أمن 
قلة نحن یومئذ یا رسول هللا ؟ قال : بل أنتم یومئذ كثیر ولكنكم 
غثاء كغثاء السیل . ولینزعن هللا مھابتكم من صدور أعدائكم , 

لوبكم الوھن . قالوا : وما الوھن یا رسول هللا ؟ ولیقذفن في ق
قال : حب الدنیا وكراھیة الموت " رواه أحمد وأبو داود 

فحسبنا هللا ونعم الوكیل؛ وما توفیقي إال  وصححھ األلباني .
أستغفر هللا و أقول قولي ھذا  با0 علیھ توكلت وإلیھ أنیب،

 ي  ولكم  فاستغفروه إنھ ھو الغفور الرحیم.ل
 ... ... الخطبة الثانیة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
الحمد 0 الذي نزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیراً ، 

والصالة والسالم على من بعثھ هللا ھادیاً ومبشراً ونذیراً ، 
وداعیاً إلى هللا بإذنھ وسراجاً منیراً ، صلى هللا علیھ وعلى آلھ 

 وصحبھ وسلم تسلیماً كثیرا .
ا بعد. یا أھل القرآن .. ثم نتساءل ونقول : لماذا تجرأ أعداؤنا أم

علینا وعلى مقدساتنا؟نعم .. لقد تجرأ علینا أعداؤنا لبعدنا عن 
لقد بقي .دولة اإلسالم في مكانناحقیقة اإلسالم , وإن بقیت لنا 

أنھم ینطقون بأفواھھم ال إلھ إال إلى اإلسالم ین بسنتلبعض الم
هللا . فھل یعون معناھا أو یعرفون مقتضیاتھا هللا محمد رسول 

صود ؟ وبقي لھم أنھم یؤدون بعض العبادات , فھل أدركوا المق
إلى ین بسنتالمكیف یؤدي بعض بھا , أو رعوھا حق رعایتھا ؟

الصالة المفروضة في المسجد ثم یخرجوا لیكذبوا على  اإلسالم
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وال الناس ویغشوھم ویخدعوھم , ویخلفوا وعودھم معھم , 
یأمروا بالمعروف وال ینھوا عن المنكر , وال یعملوا على وقایة 

قد وإذا كان من النار باجتناب ما حرم هللا ؟ أنفسھم وأھلیھم
ا في أحد وفیھم رسول هللا ، حین عصوالحق ھزم المسلمون 

وھزموا یوم حنین وفیھم رسول . -صلى هللا علیھ وسلم  -أمره 
. فكیف حین أعجبتھم كثرتھم . -صلى هللا علیھ وسلم  -هللا 

والكفر األكبر الشرك األكبر ا ھباألمة الیوم وقد ظھرت فی
البدع والمعاصي (إن هللا ال یظلم الناس شیئاً ولكن وأصغرھما و

الناس أنفسھم یظلمون) .یا أھل القرآن .. یتساءل الكثیر من 
الناس : ما الواجب علینا تجاه ھذه الحادثة؟.الواجب األول على 

لحكومات والمنظمات اإلسالمیة أن تتخذ موقفاً حازماً تجاه ھذا ا
لشرعي في ھذه الحدث، والعلماء مطالبون كذلك ببیان الحكم ا

.فإن الواجب علیھا االستنكار القولي الحادثة واستنكارھا
مفاسد والعملي بكل وسیلة مشروعة مع مراعاة المصالح وال

مسلم إنكار ھذه یجب على كل .المترتبة على ردود األفعال
لھذه الحادثة  مسلم ، وكیف ال یغضب العمال بالقول و القلباأل

، وحرمات هللا تنتھك ، وكتابھ یدنس؟.. (ومن یعظم شعائر هللا 
فإنھا من تقوى القلوب) .التوبة واالستغفار والرجوع إلى هللا ، 
قال تعالى : (( أولما أصبتكم مصیبة قد أصبتم مثلیھا قلتم أنى 

ھو من عند أنفسكم إن هللا على كل شئ قدیر )) . وقد  ھذا قل
من حدیث ابن عمر رضي  -صلى هللا علیھ وسلم  -ثبت عنھ 

 -صلى هللا علیھ وسلم  -هللا عنھما أنھ قال سمعت رسول هللا 
یقول :"إذا تبایعتم بالعینة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضیتم 

الً ال ینزعھ حتى بالزرع ، وتركتم الجھاد ، سلط هللا علیكم ذ
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یا أحمد وأبو داود وصححھ األلباني .ترجعوا إلى دینكم" رواه 
یا أمة القرآن .. إن كان جنود  ,أھل القرآن .. ال یكفي أن نرى

الصلیب قد دنسوا كتاب ربنا ، فنحن اتخذناه وراءنا ظھریا .. 
َي القرآن عن الحكم في أكثر الدول اإلسالمیة ،  لقد نُحِّ

لقوانیُن الوضعیة وزبالةُ عقول البشر بكتاب هللا واستُبِدلت ا
الذي ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ ، وُحكَِّمت 

(أفحكم ء المسلمین وأموالھم وأعراضھم ..الجاھلیة في دما
الجاھلیة یبغون ، ومن أحسن من هللا حكما لقوم یوقنون) .. 

م ، ثم ال (فال وربك ال یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینھ
 یجدوا في أنفسھم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما) .

 مولم یعرفھ بعض أبنائھالقرآن ..  ناسالكثیر من لقد ھجرت 
ونُواحاً یناح بھ على األموات  إال طرازاً لمقدمات الحفالت ،

ل حتى ووهللا ، وبنص كالم رسول هللا ال ینزع هللا عنا ھذا الذ.
ومن الحلول العملیة القرآن ..یا أھل .نرجع إلى دیننا وكتاب ربنا

أمام ھذه الحادثة :إحیاء عقیدة الوالء والبراء، التي أصبحت 
مع كل أسف ضعیفة ھزیلة في نفوس كثیر من المسلمین في 

ھذه العصور المتأخرة .الوالء للمسلمین عامة، وباألخص 
ء األسرى الذین یقبعون في سجون الكفار في كل مكان ، والبرا

البراء من الذین قال هللا تعالى عدو لإلسالم والمسلمین .من كل 
فیھم : ( والیزالون یقاتلونكم حتى یردوكم عن دینكم إن 
استطاعوا) ، وقال فیھم : (قد بدت البغضاء من أفواھھم 

(ودوا لو تكفرون كما اتخفي صدورھم أكبر )وقال فیھم :وم
ل الكتاب (وّد كثیر من أھروا فتكونون سواء) ، وقال فیھم:كف

لو یردونكم من بعد إیمانكم كفارا حسدا من عند أنفسھم من بعد 
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ون (إن الذین كفروا ینفقما تبین لھم الحق) ، وقال فیھم:
عزاء والأموالھم لیصدوا عن سبیل هللا).ھذا كالم هللا،

للمتأمركین من العلمانیین والتغریبیین .. فھم وإن لبسوا لبوس 
ھم أبعد الناس عن أن یثأروا فیة وادعوا الموضوعیة،الوطن

لدین هللا ، ویقفوا من انتھاك حرماتھ موقف العزة 
التغریب من  وھم یھدمون دین هللا بما یشیعونھوالشرف..كیف 

واالنطراح بین یدي جبار  والتمییع لقضایااألمة؟.الدعاءالدعاء..
ھ محمد السموات واألرض وسؤالھ نصرة دینھ وكتابھ وسنة نبی

إخوانك  أن تخص یا أخي.فال تنس  -یھ وسلم صلى هللا عل -
وختاماً .. (ال تَْحَسبُوهُ َشّراً لَُكْم) .. وأمتك بدعواتك الصادقة .

فنحن وهللا ال نخاف على القرآن ، فإن هللا تعالى قد تكفل بحفظھ 
ْكَر َوإِنَّا لَھُ لََحافِظُوَن) .. إنما نخاف على  ْلنَا الذِّ ، (إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 إنالحمد 0 ة إذا ھانت على عدوھا ، وھجرت كتاب ربھا .األم
ھذه األمة ال تزال تعظّم ھذا القرآن .. لكن األھم من ھذا أن 

نستثمر ھذه الحادثة عملیاً ، ونحولھا إلى سبب یغیظ أعداء 
القرآن ، باإلقبال علیھ ، قراءة ، وحفظاً ، وتدبراً ، وتعلماً ، 

ْم) .. فإن .(ال تَْحَسبُوهُ َشّراً لَكُ ما فیھبوتعلیماً ألبنائنا ، وعمالً 
بعزة  یةقالم باس,و دولة اإلبإذن هللا ةساقطال الدولة الطاغیة

یومئذ یفرح المؤمنون بنصر هللا .و، وما ذلك على هللا بعزیزهللا
 لى آل محمد كما صلیت على إبراھیماللھم صل على محمد وع.

وغیرھم من الكفار والمشركین  اللھم علیك بجنود الصلیب
وأئمتھم بما اقترفوه في حق كتابك  والمرتدین والمنافقین

وأولیائك ، اللھم سلط علیھم جندا من جندك ، وأرنا فیھم یوما 
أسودا .. اللھم علیك بمن قام بھذه الجریمة أو رضي بھا أوعلم 
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تلھم بددا وال تغادر عنھا فلم ینكرھا .. اللھم احصھم عددا واق
اللھم كن إلخواننا األسرى المستضعفین .. اللھم منھم أحدا .

أفرغ علیھم صبراً ، ونجھم من القوم الكافرین . اللھم اجعل 
لھم من كل ھم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ، اللھم أنزل علیھم 
السكینة ، وثبتھم على دینك ، وال تجعلھم فتنة للقوم الظالمین 

قرب إلیھا من قول وعمل ونعوذ اللھم إنا نسألك الجنة وما  ....
بك من النار وما قرب إلیھا من قول وعمل اللھم تب علینا 

وأسأل هللا  واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الغفور الرحیم .
الكریم رب العرش العظیم أن یمنَّ علینا جمیعاً بالھدى 

واالستقامة، وأن یؤتي نفوسنا وقلوبنا تقواھا فإنھ خیر 
ھو ولیھا وموالھا، إنھ سمیع مجیب، اللھم من زكاھا، و

وفقنا لما یرضیك، وجنبنا أسباب سخطك ومعاصیك، اللھم 
أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا 

التي فیھا معاشنا، وارزقنا االستقامة فیھا على شریعتك، 
والسیر على صراطك المستقیم، اللھم أصلح لنا آخرتنا 

ادنا، واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر، التي إلیھا مع
واجعل الموت راحة لنا من كل شر.اللھم أرنا ما وعدتنا 

اللَُّھمَّ أَْنِزْل نَْصَرَك على عبادك المؤمنین ..اللھم افي أعدائن
علیك بیھود الغاصبین واألمریكان الحاقدین,والعلمانیین 

یعجزونك, والمنافقین والمرتدین, اللھم علیك بھم فإنھم ال 
اللھم احصھم عددا واقتلھم بددا, وال تغادر منھم أحدا, 

اللھم اھدم الدیمقراطیة, والمدارس األجنبیة, وسائر بیوت 
الفساد یاجبار, اللھم مزق القوانین الوضعیة الكافرة 
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وواضعوھا ومنفذوھا على المسلمین, یاعزیز یاقھار, 
یارب  اللھم اھزم كل حكومة ال تحكم بكتابك وسنة نبیك

العلمین اللھم أقم دولة اإلسالم وعمارھا برایة التوحید 
واحفظھا بعبادك المجاھدین وزینھا بسنة المصطفى, یا 

ا یَِصفُوَن  حكیم. عزیز یا ِة َعمَّ ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ
ِ َربِّ 181) َوَسَالٌم َعلَى اْلُمْرَسلِیَن (180( ) َواْلَحْمُد 0َِّ

 بن بكر أبو محمد أبو هللا في أخــوكم ).182( اْلَعالَِمینَ 
 والجھاد للدعوة السنة أھل جماعة إمام الشكــوي محمد
 هللا حفظنا اإلسالمیة الدولة في إفریقیة غرب في

 یوم,الجمعة یوم الثاني ربیع شھر ھجریة تاریخ.ورعانا
  .وأربعین مأیة وأربع ألف سنة: عشرینال
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