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   الدليل. كر  مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 :الخطبة األولى
ة وأوهدددن بكيددددل كيدددد المشدددق   ن علددديهمُ فهدددو   ،والتمكدددين والنصدددر   لين عليددده بالكفايدددة  عبدددادل المتدددوك   وعدددد   ،العدددالمين الحمدددد ب رب   
 لين وقائددددُ ا إمدددال المتدددوك  د  نبيندددا محمددد   وأشدددهد أن   ،بدددينالمُ  ك الحددد   لددد  وأشدددهد أال إلددده إال هللا وحددددل ال شدددريك لددده الم   ،الكدددافرين
 الميامين. ر   وأصحابه الغُ  ى هللا عليه وعلى آلهصل   ،المجاهدين

كدافرين وقدد تكالبدل علدى ندر  جمدوع ال ،بندا فدي منانقندا المحدررة سمع ويعيش ما يحل  نا يشاهد وي  ا بعد إخوة اإليمان: كل  أم  
رض دة ويددذودون عددن العدد  ون العدد  د  عدد  ونددر  المجاهدددين الصددادقين الصددابرين المددؤمنين ال ددابتين يُ  ،هددذل الددديارالمسددلمين فددي 

 :قد انقسموا فريقين ضرب هللا تعالى لنا منهم م ال -ها السادةأي  -والناس غيرهم  ،والدين
ا الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس ) :ل فهم الذين قال هللا تعالى عنهما الفري  األو  فأم   ََاَدُهْم ِإمَمانـ  ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم فـَ

ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل  ِ َوَفْضٍل لَّْم َمْمَسْسُهْم ُسوء   *َوَقاُلوا َحْسُبَنا َّللاَّ ُ ُذو َفْضٍل َعِظيٍم  َواتََّبُعوا ِرْضَواَن َّللاَِّ  َفانَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة مِ َن َّللاَّ َوَّللاَّ
ُف َأْوِلَياَءُه َفََل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ  * ْيَطاُن ُمَخوِ  ِلُكُم الشَّ  .[175-173]آل عمران:  (ِإنََّما ذََٰ
فدي اييدات التاليدة  ،ا فدي نفدا السدورة الكريمدةقفد ضدرب هللا تعدالى لندا عدنهم مد ال أي د   -ها السادةأي  -أما الصنف ال اني  و 

رِ َوََل َمْحَُنَك الَّذِ ) :فقال سبحانه وتعدالى ي اْلُكْـْ ُ َأَلَّ َمْجعَـ  يَن ُمَساِرُعوَن فـِ ْيي ا ُيِريـُد َّللاَّ وا َّللاََّ ْـَ رُّ ن َمضـُ ْم لـَ ي ِإنَّهـُ ا فـِ ْم َحظـ  َل َلهـُ
َرةِ  يم   اآْلخــِ َ  َعظــِ َذا ْم عــَ ة تندد  رف فدداذا أتددل الف  هم تددراهم يعبدددون هللا علددى حدد  قلددو    ر اإليمددانُ عمددُ لددم ي   قددول   ،[176]آل عمدران:  (َوَلهــُ
أول ددك  ،إنهددم لددن ي ددروا هللا شددي ا ،وسددارعوا بددالكفر والعيدداذ بددان ،أدبددارهم وارتدددوا علددى ،بددان نكصددوا علددى أعقددابهم والعيدداذُ 
ْخَواِنِهْم َوَقَعُدو الَِّذيَن  ) واَقاُلوا ِلِ ا ُقِتلـُ ا مـَ ََاُعونـَ ْو َأ اِدِقينَ  ا لـَ ْوَن ِإن ُكنـُتْم ِـَ ُ ُم اْلمـَ ْن َأنُْسـِ اْدَرُءوا عـَ ْل فـَ  ،[168]آل عمدران:  (قـُ
ْونَ ) ِسُ ُم اْلمـَ نيدإ أندل الدي بتركيدا  ،"المدوت أندل سدتذهإ إلدى " :ل الدذي يقدول لدكخدذ   ط المُ  دب   هدذا المُ   ،(ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأنُْ

اِدِقينَ )وأنل الي قاعد بالمخيم ادرأ عن نفسك الموت  َِ ِسُ ُم اْلَمْوَن ِإن ُكنُتْم   .(ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأنُْ

 ،وإلددى أمددر عظدديم ،خطيددر هنددا إلددى مفتدداحٍ هللا تعددالى فددي هددذل اييددات الكريمددة وجَّ  :هددا اإلخددوة األفاضددلة الكددرال أي  هددا األحبددَّ أي  
ُ َوِنْعَم اْلَوِكيلُ )َ   :على هللا  ل  ك  التو    دق  ص    مفتاحُ  لدم يقولدوا حسدبنا تركيدا  ،الوكيدل عدم  لدم يقولدوا حسدبنا أمريكدا ون   (َقاُلوا َحْسُبَنا َّللاَّ
َم )َ  ...عدم الوكيدلر ون  ط  لم يقولوا حسبنا ق    ،الوكيل  م  عون   ُ َوِنعـْ ُبَنا َّللاَّ اُلوا َحسـْ وا )أخدذوا باألسدباب كمدا أمدر هللا ( اْلَوِكيـلُ قـَ دُّ َوَأعـِ

ُكمْ  ُدوَّ ِ َوعــَ ُدوَّ َّللاَّ ِو عــَ وَن عــِ ِل ُتْرِهبــُ ُِ اْلَخيــْ ا ْــَ ن رِ  وٍَّة َومــِ ن قــُ َتَطْعُتم مــِ  ا اســْ م مــَّ سددع الو   وااسددتفرغ ؛مددا اسددتطعتم، [60]األنفدال:  (َلهــُ
سددن ثددم و عددد وقبددل ذلددك يكددون حُ  ؟ثددم مدداذا ،واد  لددم يقددل أعدددوا لتكونددوا أقددو  مددنهم ولكددن أعدد   ،والجهددد والطاقددة والبدداقي علددى هللا

ِ َوَفْضٍل لَّْم َمْمَسْسُهْم ُسوء  ) :كل على هللا لتكون النتيجةالتو    (.َفانَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة مِ َن َّللاَّ

ن شديانين اإلندا والجدن التدي يدوحي بع دها إلدى بغير هللا يأتينا م    ا نبدأ ننفض أيدينا من التعل  لمَّ   -ها السادةأي  -مرة    كل  
 ،ح كددذافددالن صددرَّ  ،ح كددذاأردوغددان صددرَّ  ،ح كددذاترامددإ صددرَّ  ،  قلو نددا بغيددر هللاعلدد  بعددض رخددرف القددول غددرورا مددن يريددد أن يُ 

 .ا من هللا شي اغنوا عنَّ هم لم يُ وكل  
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ا إلددى قصددرل وهددو يسددير بجددوار قصددرل داخددال إليدده رأ  حارسدد   ة  جددع لدديال مددر  ا كددان قددد ر كدد  مل   أن   -ة الكددرالهددا األحبددَّ أي  -حكددى يُ 
ذا تفعدل امد :قدال لده ،ا ممن يعمل عندل كبر له سنين نويلة أصابه الهرل رآل في البرد والمطدر والد لو واقفدا فدي العدراءعجور  
تحدل البدرد  ا  و هذا اللباس الرقيد  كيدت تسدتطيع أن تجلد   :قال ،ا هنا يا سيديأنا الحارس فالن لي ثالثون عام    :قال  ؟هنا

دخل  ،ك على هذا ال لوعينُ تُ  ا غليظة  ا وثياب  ا سميك  لك معطف   لُ إذا سأدخل إلى القصر وأرس    :قال  ،أعانني هللا  :قال  ؟والمطر
د وجدوا الحارس قد تجم  فلما أصبح الصباح خرجوا ف ،قصرل وانشغل بشؤونه ونسي الحارس  تاع  الملك إلى قصرل فانشغل بم  

ليلة كنل قد أعدت نفسي لتحمل البدرد فكدان  يا سيدي في كل  " قال فيها:ومات من البرد وكتإ ورقة صغيرة قبل أن يموت 
هدذل  ".ل لدي ال يداب رسد  جمددت أنرافدي ولدم تُ تل ندار قلبدي فبد  لل بدك خ  ا تأم  فلم   ،ثبل ثالثين عامادفء قلبي يعينني وكنل أ

 ،"اعتمدد علدى حدرارة قلبدك" :دهدمار ألوالالكفد   مدهممدا يعل   ،المسدلمين ولديادهدم مها الكفار ألوالمما يعل    -ها السادةأي  -القصة  
  ."اعتمد على حرارة إيمانك" :المسلمون نقول ننحو 

 ،عليده قبدل سدنوات قبدل ثمداني سدنوات  نداا كُ عمدَّ  ا وأك در ذخيدرة  ة وأك در عتداد  دَّ ا وأك در عدُ نحدن أك در عددد   -ها السادةأي  -اليول  
ألنندددا أخدددذنا  ،ي غددددا علدددى غيدددر هللالدددَّ ندددا الكُ ق  ندددا وتعل  ل  بددددأت مدددن أنفسدددنا ألن توك   -ةهدددا األحبدددَّ أي  -ألن الهزيمدددة  ؟لمددداذا نتراجدددع

إ يقلدد   -ةهددا األحبددَّ أي  -التوكددل  ،إ األسددباب سددبحانهسددب   ن مُ مدد   علددى األسددباب أك ددر   لُ األسددباب ونتوكددَّ  باألسددباب فدداذا بنددا نعبدددُ 
 :بددن القدديم رحمدده هللاايقددول اإلمددال  .عاب أمددال مددن أخددذ باألسددباب ولددم يعبددد األسددباب ل الصدد   ل   ذ قددات ويددغل  المددوارين ويفددتح المُ 

ر فليتوكدل علدى مدن بيددل مدن أراد النصدر والظفد   ،فالتوكل من أعظم األسباب التي يحصل بها المغلوب ويندفع بها المكرول"
ُ َفََل َغاِلَب َلُكمْ )ذلك   بَ  َفََل  َّللاَُّ  َيْنُصْرُكمُ  )ِإنْ هللا إن ينصركم فال غالإ لكدم ، [160]آل عمران:  (ِإن َينُصْرُكُم َّللاَّ مْ  َغالـِ  َوِإنْ  َلكـُ
لِ  َّللاَِّ  َوَعَلى  َعْعِدهِ   ِمنْ   َيْنُصُرُكمْ   الَِّذي  َذا  َفَمنْ   َمْخُذْلُكمْ  مران : ( اْلُمْؤِمُنونَ  َفْلَيَتَوكَّ ال على أردوغان وال علدى أمريكدا  [.160]آل ع 

 .ةها األحبَّ أي   موال على ترامإ وال على غيره

قلدل  ،أسدأل هللا يدا بندي أال تنددموا يومدا :قدال لدي أحددهم ،ما رال بيننا شبابا متوكلون وإخوان صادقون   -ها السادةأي  -هناك  
علددى أجددرة شدداء هللا بددل إن لدديا علددى ال ددورة  :قلددل لدده ؟علددى مدداذا :قددال لددي ،لددن نندددل إن شدداء هللا وحدددنا سددنندل جميعددا :لدده

وهللا عندددي  :قلددل لدده ؟أمددوقن بددذلك :قددال لددي ،إلددى هنددارجعه إن شدداء هللا سددت فددي اليددول الددذي شددكفالددي نقلددل فيهددا عالسدديارة 
باذن هللا ن   بان أوال ون   قين بان في ذلك عندي يقين بان إنك بدك تندل على أجرة السيارة الي نقلل فيها عفشك ألننا ي

 .بالمجاهدين الصادقين ثانيا

ى َّللاَِّ َفَأْعِرْض َعنْ )ه قدال م نبي  وجل عل   طين هللا عز  حب  مُ اللما تر  الم بطين   ْل َعلـَ ِ َوِكيـل   ُهْم َوَتَوكـَّ َِّ ا ىَٰ عـِ  ،[81]النسداء:  (َوَكْـَ
َو )ويقابلونك بالصدود جهال واستكبار تذكر قول هللا لنبيه   حالهم  لما تدعوا الناس لما يصلح ُ ََل ِإلََٰ َفِإن َتَولَّْوا َفُقْل َحْسِبَي َّللاَّ

ْلتُ  ِإَلَّ ُهوَ  َُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َعَلْيِو َتَوكَّ  . [129]التو ة:  (َوُهَو َر
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منطقددة شددباب  قريددة فددي كددل   ر المعادلددة أن نعيدددها كمددا بدددأناها فددي كددل  لنددا إن أردنددا أن نغيدد   البددد   ،ةهددا األحبددَّ أي   ،هددا السددادةأي  
موندا أنندا غددونا وهَّ  ،ال ناقدة لندا بده تنا الدول إلدى وهدمٍ درجاست ،همصادقون على هللا متوكلون و ان مستعينون يكمنون لعدو  

ا وهمونا بهذا لكيال نعود كمدا كند   ،ا أن نقابل جيشا بجيش وليا عندنا مدفعية كمدفعيته وال نيران كطيارنهونلبوا من    اجيش  
وهنددا تظهددر  ،معددي بندةيددة ومددع عدددوي بندةيددة ،ا كنددا نقاتددل مددن شددارع إلددى شددارع ومددن بندداء إلددى بندداءا لمدد  إلددى حيددر نصددرن

سددترون  -ةهددا األحبدَّ أي  -واين ا عليندا أرادونددا أن نبتعدد مسددافة يكدون هدو متوفقدد   ،ل وهندا يظهددر الفدرق فقددط فدي الرجدالالمراجد  
بدل حلدإ نفسدها  ،رياف حلإ تعين علدى ذلدكأة على هذا فمدننا في دلإ المتباعد إهللا تعالى إن لم تساعد قر    كيت بعون  

ى )و اذن هللا يقيننا بدان  -ةها األحبَّ أي  -ستعيننا على ذلك وغير حلإ  ا  َوَعلـَ َو َمْوََلنـَ ا هـُ ُ َلنـَ َب َّللاَّ ا َكتـَ يَبَنا ِإَلَّ مـَ ن ُمصـِ ُقل لـَّ
ِل اْلُمْؤِمُنونَ  ِ َفْلَيَتَوكَّ ِلينَ )وا عليده لدتده لمدن توكتده ومحبَّ ضدمن معيَّ  -ةهدا األحبدَّ أي  -هللا  ،  [51]التو دة:    (َّللاَّ َوكِ  بُّ اْلُمتـَ  (ِإنَّ َّللاََّ ُمحـِ

وُ  ،ط الشديانينه مدن تسدل  م نفسد    باألغيدار عصد  ر قلبده مدن التعلد  ل ونهدَّ التوك    هللا ح     ل علىمن توكَّ  ْيَ   )ِإنـَّ وُ  لـَ ْلَطان   لـَ  سـُ
ى ِذينَ  َعلـَ وا الـَّ ى آَمنـُ مْ  َوَعلـَ ونَ  َرِْ هـِ لـُ ا( 99) َيَتَوكَّ ْلَطاُنوُ  ِإنَّمـَ ى ســُ ِذينَ  َعلـَ وُ  الـَّ ِذينَ  َيَتَولَّْونـَ مْ  َوالـَّ وِ  هـُ ِرُكوَن( عـِ -99]النحددل:  ُمشـْ

ي نفوسدهم الخدور فد نعم الذين تولون شيانين اإلنا والجن ويعتقدون بها أك ر مدن اعتقدادهم بدان أول دك الدذين يددب    ،[100
 ،ا المجاهدد الصدادقأمد   ،لدوا أصدال علدى شديانين اإلندا التدي ال تنفدعهدم توك  غلغل الهزيمة في معتقداتهم وفدي قلدو هم ألن  توت
هم هللا بمددددل يمددد   -هددا السددادةأي  -فأول ددك ضددها اورهددا وأعر د ا القريددة التددي تريددد أن تدددافع عددن أمدد   ،ا المجاهدددون الصددادقون أمدد  

فنخدرج مدن المسدجد فداذا بندا والعيداذ  ،اك نسدتعيناك نعبدد وإيد  صدالة نقدف أمدال هللا تعدالى نقدول إيد   فدي كدل    ،بمعونتدهويعينهم  
ل علدى هدو التوكد   -هدا السدادةأي  -ويكدون آخدر مدا نحسدبه  ،و االسدتعانة بغيدر هللا ،ل علدى غيدر هللابان تنشغل أذهاننا بالتوك  

اللهــم "أن نقددول  ندداالمكددروب ذكرتهددا لكددم فددي المددرة الماضددية علم ةلمددا علمنددا دعددو  -مسددل  ى هللا عليدده و صددل  - لددذلك النبددي   ،هللا
 ".رحمتك نرجو فَل تكلنا إلى أنْسنا َرفة عين وأِلح لنا ْأننا كلو َل إلو إَل أنت

سالحه قبدل المعركدة م المجاهد الصادق الذي أعد واستعد وحمل سالحه أن يتبرأ من عل   -صل ى هللا عليه وسل م-رسول هللا  
اللهم أنل ع دي ونصيري بك أحول و ك أصول و ك أقاتل أتبرأ من حدولي وقدوتي وعددتي وعتدادي إلدى حدول هللا "  :يقول

ُلوا ِإن ُكنُتم)  ."تعالى وإلى قدرته وإلى قوته وإلى عونه ومددل ِ َفَعَلْيِو َتَوكَّ َِّ  *مُّْسِلِميَن   َوَقاَل ُموَسىَٰ َما َقْوِم ِإن ُكنُتْم آَمنُتم ِعا
ْلَنا َرََّْنا ََل َتْجَعْلَنا ِفْتَنة  لِ ْلَقْوِم الظَّاِلِميَن  ِ َتَوكَّ َنا ِبَرْحَمِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ  *َفَقاُلوا َعَلى َّللاَّ  .[85-84]يونا:  (َوَنجِ 

ْلن ا  ال    ر  َّن ا ن ا الظَّال م ين   ل  ْلق ْول    ف ْتن ة    ت ْجع  ن ج   ت ك   و  أقول ما تسمعون وأستغفر هللا لي ولكدم فاسدتغفرول ايدا  ،اْلك اف ر ين   اْلق ْول   م ن   ب ر ْحم 
 فور المستغفرين.
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 الخطبة الثانية:
ِذيَن الحمد ب وكفى، وصالة  وسالم ا على عبدل الذي اصطفى، عباد هللا، خيُر الوصايا وصي ُة رب   البرايا:  ْيَنا الـَّ َِّ )َوَلَقْد َو

ََ ِمْن َقْبِلُكْم َوِإمَّاُكْم َأِن اتَُّقوا َّللاََّ  من الفدتن، والسدالمة مدن ، فاتقوا هللا عباد هللا، فبتقو  هللا الع صمة [131النساء:] (ُأوُتوا اْلِكَتا
ن ا ِإَلَّ )سع واالستطاعة و بذل الجهد قال تعالى  هللا تعالى تعبدنا ببذل الو    أن    -ةها األحبَّ أي  -، واعملوا الم ح  س  ُ َنْْ ََل ُمَكلِ ُف َّللاَّ
َعَها  ئعبدد   ستسددأل أيعقددل أن تعجددز أن تقدددل شددي ا ولددو أن تُ  ،هددا المسددلم عددن وسددعك واسددتطاعتكستسددأل أي  ، [286]البقددرة:  (ُوســْ

ي أنددل وعيالددك فددرة فددي يددول مددن األيددال سددتول   ولددو أن تحفددر حُ  المخددارن؟!لهددم  ئولددو أن تعبدد    ؟!قندداني المدداء الفارغددة إلخوانددك
إن شاء هللا سيكون مقتدل العددو فدي  ،ليا هنا ...العدو لُ قت  للعدو ويكون م  وسيبقى فيها من يرابط هنا ويختبئ فيها ويكمن 
 ؟يا شيخي سيصدل العددو :سألني أحدهم دائما يك ر الناس السؤال ،ه لن يصلديارل ولن يصل إلى هنا وعندنا يقين بان أن  

 .وفر وعلى هللا قصد السبيل له نحن نبذل الوسع واالستطاعة والحرب كر   نقول ،لن يصل

أرسدددلهم  -صدددل ى هللا عليددده وسدددل م- النبدددي   ،مؤتدددة أرسدددل ثالثدددة آالف ليقددداتلوا م دددة ألدددفيدددول  -صدددل ى هللا عليددده وسدددل م- النبدددي  
ك إن انسحبل أمامده اين إن ألن   مه هللا أن هذا ايه نصر وايه عز  علم بما عل    -صل ى هللا عليه وسل م-  النبي    ،ال  ؟لمقتلهم

 ،ذبح النداس كالنعداجا ولكدي يدُ ستجتمع في مخيمات على الحدود لكي بعد ذلك تعدود ذلديال منكسدر    ؟انسحبل وين بدك تروح
ح ددرت تحريددر هددذل  ايددا إخددواني أندد ،مددا كددان لدددينا سددابقامأمددا لددو قاتلددل وقاومددل وصددمدت بامكانيددات اين أكبددر بك يددر 

دة وعتدداد ولكددن نا سددالح وذخيددرة وعددُ اين عنددد  46ح ددرت مددن معددارك خددان العسددل ومدرسددة الشددرنة حتددى الفددوج  ،المنطقدة
أنل   ،يعور البعض ألنني أر  في المقابل شبابا متوكلين على هللا مستعينين بان ال ييأسون  ،يعورنا صدق التوكل على هللا

 .تجلا تبكي وتنتحإ وغيرك يبيل نيلة الليل يعمل ويجتهد 
 عتد للموقف الفاصليو            يحشد أجنادل   هو الح   
 وا به دولة البانلودك                الكتائإ آسادل  وافصف  
 من المطعم  يوعشنا الشه      الهد  قد جفونا الكر   نبي  
 الدل  سفك   دون   دية  له ف            لسنا نر   عاة إلى الح   دُ 

تدأتي  ،قليل هم من ي بتدون علدى هدذل البيعدة ،ولكن قليل هم من ي بتون على البيعة صالة  منا يبايع هللا ورسوله في كل    كل  
 رُ ظهد  وي   ،صداحإ اإليمدان ظهدرُ ي   ،هللا الخبيدر مدن الطيدإ  ميزُ ي   ،إ هذل الفتن وتأتي هذل المحن ليميز هللا الخبير من الطي  

ْن )يميز هللا النداس فدي م دل هدذل األوقدات  ،عالالل وإيمانه ف  المه ك  ن ك  م    ،سانل    ةُ ق  ن إيمانه لقل  م   ْوِقُكْم َومـِ ن فـَ اُءوُكم مـِ  ِإْذ جـَ
ا  ِ الظُُّنونــَ َِّ ا وَن عــِ اِجَر َوَتُظنــُّ َُ اْلَحنــَ و ِت اْلُقلــُ َلقــَ اُر َوَْ ِت اأْلَْعصــَ نُكْم َوِإْذ ََاغــَ َل مــِ َْ ََاَل   *َأســْ وا َِلــْ َِلــُ ْل وَن َوَُ َي اْلُمْؤِمنــُ َك اْبُتلــِ ُهَنالــِ

ِدي اْــَ ُم )أرسددل هللا جندددل جنددود هللا التددي ال يعرفهددا إال هددو  ؟هددا السددادةأي  -مدداذا كانددل العاةبددة ، [11-10]األحددزاب:  (د  ا َمْعلــَ َومــَ
وَ  هدذل الصدين التدي جمعدل  ،مدا تدرون اين النداس تنظدر لألسدباب وتنسدى مسدبإ األسدباب   ،[31ثر:  ]المددَّ   (ُجُنوَد َرِْ َك ِإَلَّ هـُ

مليون مسلم بمعسكرات اعتقال وفرغل مدنها مليون مسلم اين مدن كاملة فيها عشرات الماليين فدي الصدين مدا فيهدا رجدل 
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د يحداول أن يهدرب منهدا وحكمدوا بالقتدل علدى كدل واحدعليها حصار عسدكري  واصرت نفسها ضر ايسير في الطري  هي ح
  .لكيال ينقل فايروس كورونا وينتشر أك ر

هللا موجددود هللا "إخواندده وتددركهم يتزلزلددون بقنابددل العدددو رلددزل هللا األرض مددن تحددتهم لكددي يقددول لهددم  ة  صددر  ر عددن نُ مددن قصددَّ 
ثانيدة ذوقدوا  دةيقدة وكدل   تتركون إخوانكم تتزلزل األرض من تحتهم كل   ،وات واألرض اول السمول قي  باق قي   و قوة حي    حاضر
ُم ) "،أمنون كددم إن خددذلتم إخددوانكم المسددلمين سددت  إخددوانكم يددا مددن تظنددون أن  ا عنددد هللا لكددي تعرفددوا مدداذا يددذوق بعددض مدد ا َمْعلــَ َومــَ

يرسدل هللا عليهدا  ،سدنة كدل   ،سدنة كدل   ،سدنة ال تقهدر كدل  أمريكا التي تسمي نفسدها القدوة العظمدى التدي ...(ُجُنوَد َرِْ َك ِإَلَّ ُهوَ 
 ،قددوة قددوة هللا تعددالى أقددو  مددن كددل   لندداس أن  ا ي  ر  يددُ لكددي  ،مددا تفعلدده القنابددل الذريددة  مقددو أا كاملددة بتدددبير دن  ر مددُ دم   أعاصددير تددُ 
  قلبدددك علددد   ا أن تُ وإمددد   ،الواحدددد األحدددد ان القيدددول الددددي   ر عنددددك يدددا إنسدددان إمدددا أن تبدددذل المسدددتطاع وتتوكدددل علدددى الحددد   اوالخيددد

د د كمددا تجمدد  وتتجمدد   ،وتكددون خسددارتك ،كددون هزيمتددكتف ،بشدديانين اإلنددا والجددن و فددالن وفددالن تعتمددد عليدده أك ددر مددن هللا
وال  ،اختددر لنفسددك الطريدد  والعاةبددة للمتقددين ،الددذي دخددل قصددرل ونسددي ذلددك الحددارسالحددارس الددذي انتظددر معطددف الملددك 

 .ي داع فأمنواإن   ،أك ر الناس ال يعلمون  غالإ على أمرل ولكن   وجل   وهللا عز   ،ظالمينعدوان إال على ال


