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إ ّن احلمد ﵁ ضلمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ با﵁ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده ا﵁ فال
زلمدا عبده ورسولو ،صلى
مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو إال ا﵁ وحده ال شريك لو ،وأشهد أ ّن ً
ّ
كثّبا.
ا﵁ عليو وعلى آلو وصحبو وسلم ً
تسليما ً
أما بعد:
فإىل األمة اإلسالمية عامةً ،وإىل أىلنا يف بالد احلرمْب خاصةً..
إىل أحفاد الصحابة الكرام ..والفاربْب العظام ..الذين أنار أجدادىم طول األرض وعرضها بنور اإلسالم..
إىل أشراف قريش وعتيبة ..وأوفياء بِب سبيم وحرب وجهينة..
إىل صقور زىران وغامد ..وأسود بِب شهر واخلوالد..
إىل نسور ال ّدواسر ..وأبطال مشّر الكواسر..
إىل نشامى مطّب وقحطان ،وسائر القبائل األبية أىل العزة والنخوة والشأن.
التخصصات..
كل
ّ
وإىل الشيوخ األعزاء ،والشباب ّ
احلر الغيور يف ّ
السالم عليكم ورمحة ا﵁ وبركاتو
أسأل ا﵁ العظيم أن يرفع قدركم ،ويوسع رزقكم  ،ويقضي حوائجكم ،ويسكنكم الفردوس األعلى..
حديثي إليكم عن تزايد الظلم والطغيان الذي ؽلارس ض ّد أىلنا يف بالد احلرمْب ،وتزايد ادلخالفات الشرعية
الكربى الٍب يرتكبها النظام احلاكم يف بالدنا ،من مواالة الكافرين ،ومعاداة ادلؤمنْب ،واحلكم بغّب ما أنزل ا﵁ ،كتحليل الربا
عمت أرجاء البالد،
حرم ا﵁ ،وربرمي اجلهاد يف سبيل ا﵁ وىو شلا أوجب ا﵁ ،وغّب ذلك من ادلنكرات العظيمة الٍب ّ
وىو شلا ّ
وأطهر البقاع وحسبنا ا﵁ ونعم الوكيل ،والذي نريد الَبكيز عليو ،أنو الب ّد من وقفة جادة للتأمل يف مسّب البالد ،وعدم
احلكم خبلفيات مسبقة على دعاة اإلصالح والتغيّب ،فقد قال صلى ا﵁ عليو وسلم لعتبة بن ربيعة وىو مشرك كافر" :أقد
فرغت يا أبا الوليد؟" .قال :نعم ،فقال رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم" :فامسع مِب" ،قال :أفعل".7
وبْب يدي احلديث يف ىذا ادلوضوع أقدم لكم حديثْب من قول خّب البشر عليو الصالة والسالم ،علا صلاة

فليغّبه
منكرا ّ
النيب -صلّى ا﵁ عليو وسلّم -أنّو قال" :من رأى منكم ً
للمؤمنْب ،فقد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحو عن ّ
2
أيضا عن
بيده فإن مل يستطع فبلسانو فإن مل يستطع فبقلبو وذلك أضعف اإلؽلان"  ،وأخرج اإلمام مسلم -رمحو ا﵁ً -
نىب بعثو اللّو ىف ّأمة قبلى إالّ كان لو من ّأمتو حواريّون وأصحاب يأخذون
النيب -صلّى ا﵁ عليو وسلّم -أنّو قال" :ما من ّ
ّ
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بسنّتو ويقتدون بأمره مثّ إ ّّنا زبلف من بعدىم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون فمن جاىدىم بيده فهو

مؤمن ومن جاىدىم بلسانو فهو مؤمن ومن جاىدىم بقلبو فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإلؽلان حبّة خردل".4
وغلب أن نتذكر أن رسالتنا ىذه إليكم أيها األحبة؛ جاءت بعد أن سبقنا اخليار ،جبهود طيبة مباركة ،يف نصيحة
النظام احلاكم ،فكتبت الـمذكرات ،ومجعت ذلا التوقيعات ،وش ّكلت اللجان واذليئات ،فما كان من األسرة احلاكمة إال أن
قابلت الدعوة احلكيمة وادلوعظة احلسنة ،باالعتقال والتنكيل والتعذيب ،مث بالتشريد والتقتيل ،ولـ ّما سدت يف وجو

السفن ،وأراد ادلصلحون أن يعملوا بوصية خّب الرسل،
السبل ،وفتحت للصليبيْب القواعد وادلطارات وموانئ ّ
ادلصلحْب كل ّ
عليو الصالة والسالم" ،أخرجوا ادلشركْب من جزيرة العرب" ،3وقاموا باستهداف الصليبيْب األمريكيْب يف احلجاز ،وبيّنوا
أّنم ليسوا معنيْب بقتال ضباط األمن ورجال االحتجاز ،أىب النظام ّإال أن يدافع عن الصليبيْب ،وؼلوض ادلعركة نيابةً

زبرجت من معسكرات أفغانستان ،واعتقل ثلةً أخرى منهم،
عنهم ،فقتل ثلةً مؤمنةً موحد ًة من خّبة شباب اجملاىدينّ ،
ؤخرا،
كان من ضمنهم علماء وطلبة علم أفاضل ،وإخوة من خّبة من عرفتهم السجون ،وىم الذين قام النظام بإعدامهم م ً
رمحهم ا﵁ رمحةً واسعةً وأسكنهم فسيح جناتو.
كل ما يف وسعهم.
إذًا :رسالتنا ىذه دعوة للوقوف يف وجو الطغيان ،بعدما بذل أىل اإلصالح ّ

والفقّب.

ىي دعوة لالنتفاضة على وكالء األمريكان.
ىي لتحرير البالد من الصليبيْب ،الرابضْب يف القواعد األمريكية ،ادلتحكمْب يف سياسة البالد الداخلية واخلارجية.
الغِب والوزير ،والضعيف وادلسكْب
ىي لتحكيم الشريعة اإلسالمية كاملةً كما أنزذلا ربّنا كاملةً ،على األمّب و ّ
كامال دبا يف ذلك توحيد احلاكمية ،وزلاربة الشرك والتنديد ،دبا يف ذلك شرك القصور ادللكية.
ىي إلقامة التوحيد ً
ىي إلسقاط الطغاة ادلرتدين ،وفضح ادلنافقْب ادلرجفْب.
ىي ربريض على التغيّب ،ودعوة ادلسلمْب لذلك بألسنتهم وأقالمهم وإعالمهم.

حبق؛ بواجب رعاية احلرمْب الشريفْب ،أمانة األمة اإلسالمية يف أعناقنا.
ىي للقيام ّ
ىي خطوة جادة ضلو ربرير األمة وارتقائها إىل السؤدد وادلعايل ،وإعادة سيادهتا على النظام العالـمي.
ىي لتحرير األسرى واألسّبات ،الطاىرات العفيفات.
ىي طلب للعزة احلقيقة ،ودق لباب احلرية.
ىي لتحرير العقول من القيود ،قيود إعالم آل سعود.
ىي ربريض لالنتفاضة على األسرة احلاكمة اجملرمة ،الٍب جعلت بالد احلرمْب شللكةً قيصريّةً كسرويةً ،مسّتها بامسها،
واستحوذت على خّباهتا ،وىضمت حقوق أىلها ،وظلمتهم وعلّشتهم وأقصتهم ،وكأ ّن البالد ملك ذلا.
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ىي إلعادة تقسيم ثروات البالد على مستح ّقيها ،وزلاسبة اللصوص الكبار ادلسرفْب ادلبذرين يف أموال األمة يف

غّب ح ّقها.
اذلم عن الـمدين.
الغم و ّ
ىي إلعادة البسمة للفقّب ،وكشف ّ
***
أول
أىلنا األحبة يف بالد احلرمْب :إ ّن بالدنا ادلباركة الٍب اختارىا ا﵁ -سبحانو وتعاىل -ليقيم فيها بيتو احلرامّ ،
بيت وضع للناس ،ذلا من ادلكانة واألعلية ما ال ؼلفى لدى ادلسلمْب ،فهي ادلوطن الذي هتفوا لو قلوهبم ،وتتوجو يف الصالة
كل معتد عليو ،وإضافةً إىل ىذه األعلية
إليو وجوىهم ،ويقصده معتمرىم وحاجهم ،وىم يفدونو بأرواحهم ،ويردعون ّ
القدسية ،فإ ّن ىذه البالد ادلباركة تتمتع بامتيازات كبّبة عديدة ،من الناحية اجلغرافية ،واالسَباتيجية ،واالقتصادية ،فهي يف
أيضا يف خطوط التجارة العادلية
وتطل على ع ّدة حبار ،وتستطيع التح ّكم يف أكثر من مضيق مائي ،والتّحكم ً
قلب العاملّ ،
البحرية ،وخطوط صادرات النّفط احليوية ،وغّبىا من االمتيازات األخرى ،الٍب تدلّنا أكثر على عظمة احلكيم اخلبّب ،عامل
مقر خاًب الرساالت السماوية ،الرسالة ا﵀مدية
الغيب والشهادة سبحانو وتعاىل ،يف اختيار ىذا ادلوقع احلساس ،ليكون ّ
عز من قائل﴿:وما أرسلناك ّإال
العادلية ،رسالة اإلسالم اخلالدة ،الٍب أرسلها سبحانو وتعاىل إىل الناس كافةً ،حيث قال ّ

لكن أكثر النّاس ال يعلمون﴾ ،فكانت بالد احلرمْب مهبط الوحي والقرآن ،عاصمة دولة اإلسالم
ونذيرا و ّ
كافّةً للنّاس ً
بشّبا ً
كثّبا.
األوىل ،الٍب انتشر منها يف طول األرض وعرضهاّ ،
فعمت نفحاتو وبركاتو خل ًقا ً
وانطالقًا من األعلية القدسية ،واالسَباتيجية ،واجلغرافية ،واالقتصادية ،لبالد احلرمْب ،جاءت رسالتنا ىذه يف
سلسلة حلقات بعنوان" :سيادة خّب األمم ،يف انتفاضة أىل احلرم" ،الٍب نبْب فيها أ ّن التغيّب يف بالد احلرمْب سيعود نفعو
على األمة كلّها بإذن ا﵁ ،لتعود البالد مرًة أخرى إىل قيادة األمة اإلسالمية كما كانت من قبل ،ولتسود أمتنا من جديد،
وتعلو فوق األمم ،وترفع راية اإلسالم فوق كل القمم ،وربكم شريعة ا﵁ سبحانو وتعاىل ،ويكون الدين كلّو ﵁.
نضم جهودنا إىل جهود ادلصلحْب دعاة التغيّب ،وإىل جهود إخواننا ومشاؼلنا
وجاءت رسالتنا ىذه ً
أيضا؛ لكي ّ
األحبة ،يف ؽلن اإلؽلان واحلكمة ،لنجتمع ونتكاتف ونتحد على إزالة النظام احلاكم ادلستب ّد الظلوم،
أل ّن احلقيقة ادلرة أ ّن آل سعود حكام ىذه البالد ،ىم من أعداء األمة ،وليسوا من زلبّيها ،فضالً عن أن يكونوا
والة أمر ذلا ،واسألوىم عن أصدقائهم إن شئتم ،وإعالمهم خّب رليب ،أىم اجملاىدون ادلهاجرون منهم واألنصار؟ من

أمثال عبد ا﵁ عزام ،وأنور شعبان ،وأمحد ياسْب ،والقائد خطاب ،وأسامة بن الدن ،وادلال زلمد عمر ،وأيب مصعب
الزرقاوي ،رمحهم ا﵁ مجيعاً ،أم أ ّن أصدقاءىم صليبيون ومرتدون ،من أمثال كلينًب ،وبوش ،وملكة بريطانيا وتوين بلّب
وأوباما ،وحسِب مبارك ،وابن علي ،والسيسي؟
فهل يعقل أن نسلم زمام قيادة أقدس مقدسات األمة ألعدائها ،أو ألصدقاء أعدائها؟
أىلنا األحبة :غلب أن ندرك أ ّن احلرمْب الشريفْب ،وادلشاعر ادلقدسة ،أمانة األمة اإلسالمية يف أعناقنا ،ائتمنتنا
حق قيام.
عليها ،فيجب أن نقوم بواجبها ّ
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ومن أوىل األولويات يف سبيل القيام بواجب ىذه األمانة حبق؛ الدفاع عنها ومحايتها من األعداء ،وبذل النفيس
افضي الزاحف ضلو احلرمْب
والغايل يف ذلك ،لردع ادلعتدين ،وص ّد مكر ادلاكرين ،وقد بات ً
معلوما للجميع خطورة ادل ّد ّ
الر ّ
افضي الذي مل يكن وليد اللحظة أو العام ،وإظلا
الشريفْب ،من اخلارج من عدة جبهات ،ومن الداخل ً
أيضا ،ذلك ادل ّد الر ّ
كانت بداياتو احلزبية والتنظيمية يف اليمن مثالً؛ منذ أكثر من عقدين من الزمن ،خبطًى بطيئة ماكرة ،ولكنها متواصلة ،حٌب
قائال :بأننا سنصل خالل سنوات
سب ّكنوا من العاصمة صنعاء وزلافظات عديدة ،وحسبنا ا﵁ ونعم الوكيل ،وصرح أحدىم ً

إىل مكة ادلكرمة ،ولألسف الشديد مل يستطع آل سعود ص ّد ىذا الزحف ادلتواصل طوال عقدين من الزمن ،وأ ّكدوا للعامل
أيضا
ضعف جيشهم وعجزه عن التصدي جلماعة واحدة من مجاعات الرافضة ،فكيف بو إذا حارب دولتهم؟ كما أكدوا ً
ضعف إرادهتم اخلاضعة ألوامر األمريكان ،..ودلا أثبت قادة احلرب السعوديون فشلهم الذريع يف ميدان القتال ،حاول
نصرا يف قاعات السياسة وأروقتها يف الكويت ،ويف أثناء التحضّب دلفاوضات
السياسيون بضغط من أمريكا أن ينجزوا ً
الكويت ووقف إطالق النار ،قام آل سعود وحلفاؤىم يف اخلليج ،ودبشاركة أمريكية مباشرة ،باذلجوم على إخواننا رلاىدي
ورد كيدىم
أنصار الشريعة يف مدينة الـمكال ،يف الوقت الذي كان فيو أنصار الشريعة مشغولون دبقارعة احلوثة وقتاذلمّ ،
جهودا كبّبةً يف خدمة عو ّام ادلسلمْب يف الـمكال ،شهد
وعدواّنم ،وق ّدم إخواننا ىناك يف ذلك تضحيات عظيمةً ،وبذلوا
ً

لكن آل سعود مل يَبكوىم وشأّنم ،ال يف قتال
خّبا ،و ّ
ذلم هبا القاصي والداين ،نسأل ا﵁ أن يتقبّل منهم ،وأن غلزيهم ً
احلوثة ،وال يف إقام الشريعة بْب ادلسلمْب وخدمتهم ،فقاموا باذلجوم عليهم ،فحموا احلوثي ادلعتدي من ضربات اجملاىدين،
وبذلك خانوا ادلسلمْب يف اليمن مرتْب ،فال ىم استطاعوا ردع احلوثيْب ،وال ىم خلّوا بينهم وبْب من يردعهم ويقاتلهم.

وشلا سبق تظهر لنا حقيقتان مهمتان خطّبتان:
أىال للدفاع عن احلرمْب الشريفْب ،واذلزائم ادلتتالية الٍب تلقوىا من احلوثيْب
األوىل :أ ّن آل سعود وجيشهم ليسوا ً
يف اليمن يف فَبات سلتلفة ،والفشل الذريع الذي حققتو ما تعرف "بعاصفة احلزم" الٍب عجزت عن ربقيق أىدافها ..خّب
دليل.
كل ما يقال يف اإلعالم والسياسة.
واحلقيقة الثانية :أ ّن زحف الرافضة ضلو احلرمْب الشريفْب متواصل رغم ّ
فما ىو موقفنا ضلن؟ وكيف سنحافظ على األمانة الٍب يف أعناقنا؟ وكيف سنحمي أنفسنا وبالدنا؟
***
أىلنا األحبة :أحفاد الصحابة الكرام ..إن الواجب الذي ينتظرنا عظيم ،وإن األمانة ثقيلة ،وخّب من نقتدي هبم
كل علّهم تعلّم الدين
ونقتفي أثرىم صحابة رسول ا﵁ صلّى ا﵁ عليو وسلم ،الذين ّ
زبرجوا من مدرسة النبوة ،والذين كان ّ
والعمل بو ،وتبليغو يف آفاق ادلعمورة باللسان والسنان ،بالدعوة واجلهاد ،فهم مل يكتفوا بدعوة أىل اجلزيرة العربية فقط،
السبيل﴿ :لقد أرسلنا
كما مل يقتصروا على الدعوة باللسان فحسب ،بل كان أمامهم قول ّ
احلق سبحانو وتعاىل ينّب ذلم ّ

رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب وادليزان ليقوم النّاس بالقسط وأنزلنا احلديد فيو بأس شديد ومنافع للنّاس وليعلم اللّو
ونصّبا.
قوي عزيز﴾ ،كتاب يهدي ،وسيف ػلمي ،وكفى بربّك ىاديًا
من ينصره ورسلو بالغيب إ ّن اللّو ّ
ً
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ولقد كانت علمهم عظيمة تناطح السحاب ،وربلّق عاليًا فوق اجلوزاء ،حٌب قال قائلهم كلمات قصّبًة معدودةً،

العزة فنطقت دلا استطاعت ىذا ادلعُب
خلّدىا التاريخ إىل يومنا ىذا ،ألّنا كانت كلمات عزة عظيمة ،ولو استنطقت ّ
بعي بن عامر -رضي ا﵁ عنو -على رستم قائد جيش الفرس يف معركة
الراقي ،وذلك عندما دخل
ّ
ّ
الصحايب اجلليل ر ّ
القادسية ،يدعوه إىل ا﵁ سبحانو وتعاىل ،بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصّبة ،مل يزل راكبها ،حٌب داس هبا على
أطراف البساط ،مث نزل وربطها ببعض وسائد رستم ،وأقبل ونور القرآن يف قلبو ،وعليو سالحو ودرعو ،وبيضتو على رأسو.
كتاب يهدي ،وسيف ػلمي..
فقالوا لو :ضع سالحك.
فقال" :أنتم دعوسبوين ..فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رجعت ،..فأخربوا رستم ..فقال ائذنوا لو".5
فأقبل يتوّكأ على رزلو فوق النّمارق فخرق عامتها ،فقالوا لو :ما جاء بكم؟ فقال :ا﵁ ابتعثنا لنخرج من شاء من
عبادة العباد إىل عبادة ا﵁ ،ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ،ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم ،فأرسلنا بدينو إىل خلقو
أبدا حٌب نفضي إىل موعود ا﵁.
لندعوىم إليو ،فمن قبل ذلك قبلنا منو ورجعنا عنو ،ومن أىب ..قاتلناه ً
قالوا :وما موعود ا﵁؟ قال :اجلنة دلن مات على قتال من أىب ،والظّفر دلن بقي".6

فهكذا ينبغي أن نكون ،وىكذا ينبغي أن ندعو.
ىم الصحابة الكرام رضي ا﵁ عنهم؛ تبليغ اإلسالم ،ونشره يف اآلفاق بالدعوة واجلهاد ،ومل تكن
كل ّ
لقد كان ّ
يعولون عليو ،مل تكن التجارة شلا يسعون ألجلو ،مل يكن البيت الفاخر ،وال السيارة اجلميلة ،وال الوظيفة ادلرموقة،
الدنيا شلا ّ
كل ىذا من الدنيا الضيقة ،فهم ال ػلبوّنا وإظلا ػلبون اآلخرة الواسعة ،ويقودون الناس إليها.
شلا يركضون وراءه ،أل ّن ّ
فما أحلى العزة وما أغالىا ..ولكن ..دلن ذاق طعمها؟.
***
وخالصة القول :أ ّن البالد حباجة ماسة إىل التغيّب ،إلسقاط اللصوص الكبار اجملرمْب ،وكالء األمريكيْب ،وربرير

مهبط القرآن من الصليبيْب ،ومحاية احلرمْب الشريفْب من الصفويْب ،وإقامة نظام جديد شامل يـح ّكم شريعة ا﵁ سبحانو
الشورى ،وػليي اجلهاد ،فتعود السيادة والريادة للمسلمْب ،وتقسم ثروات البالد
وتعاىل كاملةً ،وينشر العدل ،ويبسط ّ
الضخمة على الفقراء وادلساكْب وادلستحقْب ،وينعم اجلميع بالعزة واحلرية والكرامة بإذن ا﵁.
***
ولذلك :فإننا ندعو مجيع ادلسلمْب يف اجلزيرة العربية ،للمشاركة يف التغيّب بألسنتهم وأقالمهم وإعالمهم،
وتغريداهتم.
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ادلنزىْب
كما ندعوىم لتشكيل طلبة واعية منهم ،تتمثل يف العلماء األجالء الصادقْب ،والدعاة األتقياء ادلخلصْبّ ،
عن موائد السالطْب ،ومن أىل االختصاص ،ومن الشباب ادلخلص ا﵀افظ الواعي ،على شبكات التواصل االجتماعي،
على أن تكون مهمة ىذه النخبة ..التحريض على التغيّب ،والعمل على توعية الشعب حبقوقو ،وتوضيح حقيقة الدور الذي
سبارسو احلكومة يف سرقتو وإذاللو ،وقهره واستعباده.
وندعو الشباب والقادرين على القتال ،والذين ضيق النظام عليهم ،إىل اللّحاق بإخواّنم اجملاىدين ..يف ؽلن
اإلؽلان واحلكمة ،الكتساب اخلربة ّ
كثّبا وسعةً
الالزمة ،قال ا﵁ تعاىل﴿ :ومن يهاجر يف سبيل اللّو غلد يف األرض مر ً
اغما ً
رحيما﴾.
ومن ؼلرج من بيتو
غفورا ً
مهاجرا إىل اللّو ورسولو مثّ يدركو ادلوت فقد وقع أجره على اللّو وكان اللّو ً
ً
احلق ،وتذ ّكر اليوم الذي ػلاسب
وقبل اخلتام /أذكر نفسي وإياكم بأنّو ال بد من اإلخالص والصدق ،وقول كلمة ّ

يفر ادلرء من
فيو اجلبار اخللق﴿ ،يومئذ تعرضون ال زبفى منكم خافية﴾ ،سنعرض ً
مجيعا أمام ا﵁ سبحانو وتعاىل﴿ ،يوم ّ
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيو﴾ ،فماذا سيكون جوابنا عن سكوتنا على
أخيو * و ّأمو وأبيو * وصاحبتو وبنيو * ّ
كثّبا ،وسبقنا كثّبون ...وكيف سيقف أمام العزيز اجلبار ،من يدعون الناس إىل
ادلنكرات الٍب يف بالدنا؟ ..لقد تأخرنا ً
ويغضون الطرف عن البعض اآلخر؟ ..أمل يقل ا﵁ سبحانو وتعاىل﴿ :أفتؤمنون ببعض الكتاب
بعض ما يف الكتابّ ،
وتكفرون ببعض﴾ ،أمل يقل سبحانو وتعاىل﴿ :اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم فال زبشوىم واخشون اليوم أكملت لكم
احلي
دينكم وأسبمت عليكم نعمٍب ورضيت لكم اإلسالم دينًا﴾ ،أال طلاف من ا﵁ سبحانو وتعاىل؟ أال نستحيي من ّ
القيوم؟ ..أال طلاف من ادلوت؟ أال طلاف من وحشة القرب؟..

سدى ،ومل نوجد عبثًا ،وإظلا وجدنا لعبادة ا﵁ وإقامة شريعتو ...فهل شريعة ا﵁ قائمة يف بالدنا؟ أم
ضلن مل طللق ً
احلق؟
الفسق والفجور والعصيان ،وإيواء ا﵀دث ،واستضافة الكافر ا﵀ارب ﵁ ورسولو؟ ..دلاذا اخلوف من الصدع بكلمة ّ
نستحق أن ضلاسب أمام ا﵁ سبحانو وتعاىل على تفريطنا يف إقامة شريعتو،
دلاذا ال طلاطب الناس دبا أنزل ا﵁ ،أال
ّ
والسكوت عن الطغاة ادلرتدين ،والسكوت على تدنيس بالد احلرمْب بأقدام الصليبيْب والصليبيات ..الفاجرات العاىرات؟
أىكذا ربفظ أمانة زلمد صلّى ا﵁ عليو وسلم؟ أىكذا ربمى أرض الصحابة الكرام رضي ا﵁ عنهم؟ تسّب عليها عاىرات
الصليب ،وضلن نركض خلف الدنيا وزخرفها؟ دلاذا نرضى بال ّذ ّل واخلنوع ذلؤالء الطغاة اجملرمْب؟ ..أما من وقفة؟ أما من
تأمل؟ أما من تذكر ليوم احلساب؟؟.
الصادعون بكلمة احلق يف وجو
عبوسا قمطر ًيرا ،أين ّ
فأين الرجال؟ أين األحرار؟ أين الذين ؼلافون من رهبم ً
يوما ً
عدو ا﵁ ،لست
أيب بن سلول" :اجلس أي ّ
الطغيان ،أين اجلاذبون بثياب ادلنافقْب ،القائلون ذلم كما قيل لعبد ا﵁ بن ّ
لذلك بأىل" ،7أين النافرون يف سبيل ا﵁ ،أين البائعون نفوسهم رخيصةً ﵁ ،أين من يردون الشهادة؟ أين من يريد أن
يكون من سادة الشهداء ،وػلشر يوم القيامة مع سيدىم محزة بن عبد ادلطلب رضي ا﵁ عنو؟
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فهذا يومكم أيّها ادلؤمنون ،وىذه فرصتكم أيّها ادلسلمون ،فأروا ا﵁ ما يرضى بو عنكم ،غفر ا﵁ لنا ولكم ،وختم

لنا بالشهادة يف سبيلو مقبلْب غّب مدبرين.
ويذل فيو أىل معصيتك ،ويؤمر فيو بادلعروف ،وينهى فيو
يعز فيو أىل طاعتكّ ،
هم أبرم ذلذه األمة أمر رشدّ ،
اللّ ّ
عن ادلنكر.
ربّنا ال ذبعلنا فتنةً للقوم الظّادلْب ،وصلّنا برمحتك من القوم الكافرين .
ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين .
رب العادلْب.
وآخر دعوانا أن احلمد ﵁ ّ

