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 هـ41/5/4111 احَلْرُب َعَلى اْلُمْسِلِميَ 

 ل نْ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ ،  هِ لِ ضْ فَ بِ  يَ قِ تَّ مُ لْ لِ  ةَ بَ اقِ عَ الْ  لَ عَ جَ وَ  ، هِ لِ دْ عَ بِ  لا وَ دُ  امَ يَّ الَ  الَ دَ أَ  الَِّذي للِ  دُ مْ احلَْ 
 دُ هَ شْ أَ وَ ،  هرِ دَ قَ وَ  هِ ائِ ضَ قَ بِ  اض  رَ وَ  هِ رِ مْ لَ  ع  اضِ خَ  ةَ ادَ هَ شَ  ، هُ لَ  يكَ رِ شَ  ل هُ دَ حْ وَ  اللَ  لإِ  هَ لَ إِ 
 ، هِ يِ دْ بَِ  اءِ دَ تِ القْ وَ  هِ تِ نَّ سُ  اعِ بَ اتـ  بِ  انَ رَ مَ أَ  ، هِ قِ لْ خَ  نْ مِ  هُ ي  فِ صَ وَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  اللِ  دُ بْ عَ  اا دَ مَّ مَُ  انَ يـَّ بِ نَ  نَّ أَ 
 ارَ سَ  نْ مَ وَ ،  يامِ يَ مَ الْ  ر  غُ الْ  هِ تِ ابَ حَ صَ وَ  ، ينَ رِ اهِ الطَّ  هِ آلِ  ىلَ عَ وَ  يهِ لَ عَ  هُ المُ سَ وَ  اللِ  الةُ صَ فَ 
 . ينِ الد   مِ وْ يَـ  َل إِ  مْ هِ جِ هْ نَـ  ىلَ عَ 

 نْ مِ  مْ كُ ا يَّ إِ وَ ي سِ فْ نَـ  رُ ذ  حَ أُ وَ  ، هِ تِ اعَ طَ وَ  يمِ ظِ عَ الْ  اللِ  ىوَ قْ تَـ بِ  يسِ فْ نَـ وَ  مْ يكُ وصِ أُ فَ  :َدَ عَ اَب َ مَ أَ 
َها َأَساء َوَمنْ  فَِلنَـْفِسهِ  َصاحلِاا َعِملَ  َمنْ ) اَل عَ تَـ  اللُ  الَ قَ  ، هِ رِ مْ أَ  ةِ فَ الَ مَُ وَ  هِ انِ يَ صْ عِ   َوَما فـََعَليـْ

 (ل ْلَعِبيدِ  ِبَظالَّم   رَب كَ 

 ذُ نْ مُ  لِ اطِ بَ الْ وَ  ق  احلَْ  ْيَ بَـ  اعِ رَ الص   ودَ جُ وُ  هِ تِ مَ كْ ضى ِبِ قَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللَ  نَّ إِ :ََونَ نَ مَ ؤَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
 اللُ  الَ ا ، قَ هَ يْـ لَ عَ  نْ مَ وَ  ضَ رْ الَ  اللُ  ثَ رِ يَ  نْ  أَ َل إِ  ةِ نَّ الَْ  نَ مِ  لَ زَ نَـ وَ  َعَلْيِه السَّالمُ  مُ آدَ  قَ لِ خُ 
 َوُلْغوِيـَنـَُّهمْ  اَلْرضِ  ِف  ََلُمْ  لُزَيـ َننَّ  َأْغَويـَْتِن  ابَِ  َرب  ) الَ قَ  هُ نَّ أَ  يَ عِ اللَّ  يسَ لِ بْ إِ  نْ  عَ اَل عَ تَـ 

 (ْلُمْخَلِصيَ ا ِمنـُْهمُ  ِعَباَدكَ  ِإلَّ  * َأْْجَِعيَ 

 اللِ  يلِ بِ سَ  نْ عَ  ونَ د  صُ يَ  مْ هِ اعِ وَ نْـ أَ بِ  ارِ فَّ كُ الْ  نَ مِ  هُ انُ وَ عْ أَ وَ  وَ هُ  الُ زَ ل يَـ وَ  انُ طَ يْ الشَّ  انَ كَ فَ 
 وِ أَ  لِ تْ قَ الْ  نَ ، مِ ا هَ يْـ لَ عَ  ونَ رُ دِ قْ يَـ  ةا يلَ سِ وَ  ل  كُ بِ  مْ هُ اعَ بَ تْـ أَ وَ  المُ السَّ  مُ هِ يْ لَ عَ  لَ سُ الر   ونَ بُ ارِ يَُ وَ 
 مْ هِ ائِ ضَ إلرْ  ونَ نُ مِ ؤْ مُ الْ  لَ عَ ا فَـ مَ هْ مَ ! وَ  الدِ بِ الْ  نَ مِ  َأِو الَتْشرِيِد َأِو النـَّْفيِ  دِ رْ الطَّ  وِ أَ  يقِ يِ ضْ لتَّ ا
 نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  مْ ا هُ مَ  ونَ هُ رَ كْ يَ  مْ هُ نَـّ لَ  ، مهُ فُ طِ عْ تَـ سْ ل يَ وَ  َذِلكَ  مْ هُ عَ ي مَ دِ ال يُْ فَ  مْ هِ ر  شَ  بِ ن  تََ وَ 

ُهْم ِإل )اَل عَ تَـ  اللُ  لَ اقَ !  ينِ الد    ( َأْن يـُْؤِمُنوا بِاللَِّه اْلَعزِيِز احلَِْميدِ َوَما نـََقُموا ِمنـْ
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 لِ ائِ وَ ي أَ فِ فَ  ! مِ مَ الُ  نَ ا مِ اتَِ قَ ابِ سَ كَ   ةِ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ  ةِ وَ عْ الدَّ  هِ جْ  وَ ِف  تـَُقومُ  ش  يْ رَ قُـ  يَ هِ  اهَ فَـ  
 د  احِ وَ  ل  جُ رَ  ةَ فَ قْـ وَ  ونَ كُ ِر شْ مُ الْ  فَ قَ وَ  ، ةَ كَّ  مَ ِف  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  ُمَمَّد   ِب  النَّ  ةِ وَ عْ دَ 
،  ئِ ابِ الصَّ وَ  ونِ نُ جْ مَ الْ بِ  َصلَّى اللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِبَّ النَّ  ونَ فُ صِ يَ  ةا ارَ تَ ، فَـ  المِ إلسْ ي لِ د  صَ لتَّ لِ 
بُوَن َمْن  كَ لِ ذَ  نْ مِ  مْ هَ ونَـ فُ و  يَُ وَ  هِ المِ كَ   اعِ سََ  نْ مِ  اسَ النَّ  ونَ رُ ذ  يَُ  ةا ارَ تَ وَ  ، َوتَارَةا ُأْخَرى يـَُعذ 

،  َصلَّى اللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  هِ لِ تْ قَ وا لِ رُ آمَ تَ  نْ  أَ َل إِ  مْ هُ ر  شَ  غَ لَ بَـ  لْ بَ  َأْسَلَم ، َوتَارَةا يـَْقتُـُلونَه !!!
 اَل عَ تَـ  اللُ  الَ قَ  ، هِ يْ لَ إِ  اعِ قَ بِ الْ  ب  حَ أَ  يَ هِ وَ ،  مْ َلَُ  ةَ كَّ مَ  كَ رَ تَـ وَ  ِإَل اْلَمِديَنةِ  راا اجِ هَ مُ  جَ رَ  خَ ّتَّ حَ 
لَُّه َوِإْذ ََيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُْثِبُتوَك أَْو يـَْقتُـُلوَك أَْو ُيْرُِجوَك َوََيُْكُروَن َوََيُْكُر اللَُّه َوال)

ُر اْلَماِكرِينَ   (َخيـْ

وا ضُ قَ نَـ ، فَـ  ام  يَ قِ  رَ يْـ خَ  رِ وْ الدَّ بِ  ونَ قُ افِ نَ مُ الْ وَ  ودُ هُ يَـ الْ  امَ ، قَ  ةِ رَ جْ اَلِْ  رِ ادَ  ةِ يَّ وِ بَ النَّ  ةِ ينَ دِ مَ  الْ ِف وَ 
 ونَ قُ افِ نَ مُ الْ  فَ جَ رْ أَ ، وَ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  بِ رْ ب حلَِ رَ عَ وا الْ ضُ رَّ حَ ، وَ  ، َوَخاَلُفوا الُوُعودَ  ودَ هُ عُ الْ 
 هُ نْ عَ  اسُ النَّ  ضَّ فَ نْـ  يَـ ّتَّ حَ  َصلَّى اللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِب  النَّ  ةَ عَ سُْ  يهَ وِ شْ وا تَ لُ اوَ حَ  لْ ، بَ  يَ نِ مِ ؤْ مُ الْ بِ 

 اءَ  جَ ّتَّ ا ، حَ نَ الز  ا بِ هَ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةَ شَ ائِ عَ  ةَ يقَ د  وا الص  مُ هَ اتَـّ و ،  هِ اشِ رَ  فِ وا ِف حُ دَ قَ ، فَـ 
 ارِ فَّ كُ   عَ مَ  شُ يْ رِ قُ  تْ نَ اوَ عَ تَـ وَ !  ةِ امَ يَ قِ الْ  مِ وْ  يَـ َل ى إِ لَ تْـ تُـ  ات  آيَ بِ  اءِ مَ السَّ  نَ ا مِ هَ نْـ عَ  اعُ فَ الد  
 المِ ى اإلسْ لَ عَ  اءِ ضِ قَ لْ لِ  ة  رَ ر  كَ تَ مُ  وب  رُ  حُ ِف  ةِ ينَ دِ مَ الْ  لَ اخِ دَ  يَ قِ افِ نَ مُ الْ وَ  ودِ هُ اليَـ وَ ،  بِ رَ عَ الْ 
 ! مْ لَّ سَ  اللَ  نَّ كِ لَ ، وَ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ وَ 

 نَ مِ  دَّ تَ ارْ  نِ مَ  ةِ دَّ رِ  نْ مِ  َصلَّى اللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِب  النَّ  تِ وْ مَ  دَ عْ بَـ  اثُ دَ حْ الَ  رُ مِ تَ سْ ا تَ ذَ هكَ وَ 
  دَّ رَ  اللَ  نَّ كِ لَ ، وَ  المِ ى اإلسْ لَ عَ  اءِ ضَ قَ لْ لِ  ةِ يَّ وِ بَ النَّ  ةِ ينَ دِ مَ ى الْ لَ عَ  ومِ جُ اَلُْ  ةِ لَ اوَ مَُ  ُثَّ  بِ رَ عَ الْ 
ُُُ ِف  مْ هُ دَ يْ كَ   ! مْ هِ ورِ  
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 وقُ ارُ فَ الْ  رُ مُ عُ  لُ تَ قْ يُـ ، فَـ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ وَ  المِ سْ ى اإلِ لَ عَ  ارِ رَ شْ الَ  ر  شَ وَ  ارِ فَّ كُ لْ ا دُ يْ كَ   ر  مِ تَ سْ يَ  ُثَّ 
يـَْقَرأُ   هُ فَ حَ صْ مُ  ر  اشِ نَ  وَ هُ وَ  هِ تِ يْ  بَـ ِف  نِ يْ ورَ و الن  ذُ  انُ ثمَ عُ  لُ تَ قْ يُـ وَ  ، ابِ رَ حْ مِ  الْ ى ِف ل  صَ يُ  وَ هُ وُ 

!  رِ جْ فَ الْ  الةِ صَ  دَ عْ بَـ  دِ جِ سْ مَ الْ  نَ مِ  ج  اِر خَ  وَ هُ وَ  نِ سَ احلَْ  وبُ أَ  ي  لِ عَ  لُ تَ قَ يُـ ، وَ  َكالَم اللِ 
 ا !!!انَ وَ دْ عُ وَ  اا مَ لْ وا ظُ لُ تِ قُ  مْ هُ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ينَ دِ اشِ الرَّ  اءِ فَ لَ الُْ  نَ مِ  ة  الثَ ثَ فَـ 

 ونَ ؤُ زَ رْ يَـ  ام  عَ  ُكل    ِف  هُ بُ زْ حِ وَ  انُ طَ يْ الشَّ  الُ زَ ل يَـ وَ  امُ وَ عْ الَ وَ  ونُ نُ الس   ر  تَُ وَ :ََالمَ اإلسَ َةَ مَ أَ 
 مْ اهُ رَ غْ أَ وَ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  الدِ  بِ َل إِ  ولَ غُ مَ الْ  ارَ تَ التَّ  بَ لَ ي جَ الذِ  نِ مَ ، فَ  بِ ائِ صَ مَ الْ بِ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ 
 سِ لُ دَ نْ لَ  اا ِف ذَ كَ هَ ! وَ  يَّ ضِ افِ الرَّ  ي  مِ قَ لْ عَ الْ  نَ ابْ  وَ هُ  سَ يْ لَ أَ ؟  سَ ابِ اليَ وَ  رَ ضَ وا الخْ ادُ بَ  أَ ّتَّ حَ 
، َعَلى َمر  الُعُصوِر  دْ هَ عْ تُـ  لَْ  ابِ ذَ عَ الْ  نَ مِ  ان  وَ لْ أَ بِ  مُ هَ ونَـ بُ ذ  عَ يُـ وَ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ ى بِ ارَ صَ النَّ  كُ تِ فْ يَـ 
 ان !سَ نْ إِ  نْ ا مِ ذَ هَ  رُ دُ صْ يَ  فَ يْ كَ   يخَ ارِ التَّ  أَ رَ قَـ  نْ مَ  بُ جَّ عَ تَـ يَـ 

 ونَ مُ دِ خْ تَ سْ يَ فَـ  ، احِ وَ رْ الَ  اقِ هَ زْ إِ وَ  لِ تْ قَ الْ وَ  يبِ ذِ عْ  التـَّ ا ِف نَ اؤُ دَ عْ أَ  نُ نَّ فَ تَـ يَـ  يثِ دِ احلَْ  رِ صْ عَ  الْ ِف وَ 
 ةَ مَ رَّ حَ مُ الْ  ةَ حَ لِ سْ ] الَ  هُ ونَ م  سَ ا يُ ِمَّ  تَ انَ كَ   وْ لَ ، وَ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  يِ مِ دْ تَ لِ  ةِ حَ لِ سْ الَ  اعِ وَ نْـ أَ  يعَ ْجَِ 
 ! ف  لِ تَ مُْ  رُ مْ الَ فَ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  دَّ ضِ  تْ انَ ا كَ ذَ ا إِ هَ نـَّ كِ لَ [ ، وَ  اا يَّ لِ وْ دَ 

 يب  رِ تَْ ، وَ  يع  وِ رْ تَـ وَ  ل  تْ ان ؟ قَـ يشَ الش  وا بَماَذا َأَحل  وَ  ؟ انَ تَ سْ انِ غَ فْـ  أَ ِف  وسُ الر   لَ عَ ا فَـ اذَ مَ فَ 
 ونَ عُ فَـ دْ يَ  ونَ دُ اهِ جَ مُ الْ  امَ ا قَ مَّ لَ  ! ُثَّ  اتِ رَ م  دَ مُ الْ وَ  يخِ ارِ وَ الصَّ  اعِ وَ نْـ لَ  ام  دَ خْ تِ اسْ ، وَ  ي  مِ دْ تَ وَ 
 اللِ  انَ حَ بْ ا سُ يَ ان ! فَـ غَ فْـ الَ  ينَ دِ ر  مَ تَ مُ الْ بِ  نُ د  مَ تَ مُ الْ  الَُ عَ الْ  مُ اهُ َسَّ  ، مْ هِ اضِ رَ عْ أَ وَ  مْ هِ سِ فُ نْـ أَ  نْ عَ 
 ؟ ولُ قُ ا نَـ اذَ مَ 

 يَ طِ سْ لَ  فِ ِف  يَ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ الْ بِ  هُ ونَ لُ عَ فْ يَـ وَ  ودُ هُ يَـ الْ  هُ لَ عَ ا فَـ مَ  لِ بِ اقَ  مُ ِف  ونُ هُ يَـ  دْ ا قَ ذَ هَ  ل  كُ   نْ كِ لَ وَ 
 تِ اقَ فَ  الّت   ، مُ هِ مِ ائِ رَ جَ وَ  مْ هِ حِ ائِ ضَ فَ  نْ ى عَ امَ عَ تَـ ي يَـ ، الذِ  الَِ عَ الْ  نَ مِ  ع  مِ سْ مَ وَ  ىا أَ رْ بَِ 
ا يَ انِ يطَ رِ بِ  اءِ رِ زَ وُ  يسِ ئِ ور رَ فُ لْ بِ  دِ عْ وَ  ذُ نْ مُ فَ  ا !هَ نْـ عَ  يِ بِ عْ التـَّ  نِ عَ  المُ قْ الَ  زُ جَ عْ تَـ وَ  ، فَ صَ وَ الْ 
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 يلَ اعِ فَ الَ  ونَ لُ عَ فْ يَـ  ودُ هُ يَـ الْ وَ  رِ اضِ ا احلَْ نَ تِ قْ ل وَ إِ م وَ 4141 امَ عَ  يَ طِ سْ لَ فِ  الدَ بِ  ودِ هُ يَـ الْ  اعِ طَ قْ إِ بِ 
 الَ فَ طْ لَ واَ  اءَ سَ الن   ابُ ذَ العَ  الَ  طَ ّتَّ ! حَ  يلِ كِ نْ التـَّ وَ  بِ اذَ عَ ال اعَ وَ نْـ أَ  مُ هَ ونَـ يقُ ذِ يُ وَ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ بِ 
وا فُ صِ وُ  ودِ هُ اليَـ  انَ وَ دْ عُ  ضَ عْ بَـ  ونَ د  رُ يَـ و  املْسِلُموَن يَُداِفُعوَن َعْن أَْنِفِسِهمْ  امَ قَ  يَ حِ  ُثَّ ! 
 ! ينَ د  عَ تَـ مُ الْ  ةِ لَ تَـ قَ الْ بِ وَ  يَ ي  ابِ هَ اإلرْ بِ 

،  هِ بِ ل إِ  ةَ وَّ ل قُـ وَ  لَ وْ ل حَ ، وَ  النُ كْ الت   هِ يْ لَ عَ ، وَ  انُ عَ تَـ سْ مُ الْ  وَ هُ ى ، وَ كَ تَ شْ مُ الْ   اللِ إَل فَ 
 فـَُهَو َحْسبـَُنا َونِْعَم  الوَِكيل !

 ةا جَ هَ نْـ مَُ  ةا بََ ذْ مَ وَ  ةا وفَ شُ كْ مَ  ةا رَ امَ ؤَ مُ  دُ هَ شْ نَ  ياا خِ أَ  نُ َُْ  اهَ  ُثَّ  :َةَ يدَ قَ عَ الَ وَ َآنَ رَ قَ الَ َةَ مَ أَ 
 تَ تَْ  ادِ بَ عْ تِ السْ وَ  ةِ انَ هَ اإلِ وَ  مِ لْ الظ   ةِ أَ طْ وَ  نْ مِ  الصَ وا الَْ ادُ رَ أَ  يَ ا ، حِ يَ ورِ  سُ ا ِف نَ وانِ خْ إِلِ 
 ! ةرَ جَ فَ الْ  يَ يَّ ثِ عْ بَـ الْ وَ ،  ةِ رَ فَ كَ الْ  يَ ي  يِْ صَ الن   مِ كْ حُ 

 ِف  الَِ عَ لْ لِ  ث  بَ تُـ  ة  يَّ حَ  ر  وَ صُ ، وَ  يدِ رِ شْ التَّ وَ  بِ هْ النـَّ  نَ مِ  ان  وَ لْ أَ ، وَ  يبِ ذِ عْ التـَّ وَ  لِ تْ قَ الْ  نَ مِ  ع  ا و نْ أَ فَ 
 يُ مِ الضَّ  نَ يْ أَ فَ  !!! ةِ زَ جَ عَ الْ  وخِ يُ الش  وَ  ، اءِ يَ رِ بْ الَ  الِ فَ طْ الَ وَ  ، اتِ يفَ عِ الضَّ  اءِ سَ النَّ  لِ تْ قَـ 

 ه ؟ ونَ مُ عُ زْ يَـ ا َ مَ كَ   انِ سَ اإلنْ  ق  حَ  نَ يْ أَ ؟ وَ  هُ ونَ م  سَ ا يُ مَ كَ   اِن  سَ اإلنْ 

 لَّ إِ  هُ ل  كُ   كَ لِ ا ذَ مَ ، وَ  رِ ائِ الَْ  بِ زْ ا احلِْ ذَ هَ وَ  رِ اسِ الَْ  امِ ظَ ا الن  ذَ هَ  يتِ بِ ثْ تَ لِ  ة  وفَ شْ كمَ  ة  بَ عْ ا لُ ّنَّ إِ 
 دَ نْ عِ وَ  وماا مُ عُ  بِ رْ غَ الْ  دَ نْ عِ  امِ ظَ ا الن  ذَ هَ  ةَ نَ سَ حَ  نَّ ، إِ  مْ عَ ! نَـ  ودِ هُ يَـ الْ  ةَ لَ وْ ي دَ مِ يَْ  هُ ن  ِلَ 

!  ةِ نَ ايِ هَ الصَّ  ودِ هُ يَـ الْ  ةِ لَ وْ دَ لِ  يعاا نِ مَ  اا دَّ سَ وَ ،  يناا صِ حَ  اا نَ صْ حِ  ارَ صَ  هُ ن  أَ  وصاا صُ خُ  انِ يكَ رِ المْ 
 بِ زْ احلِْ وَ  وَ هُ  ةِ ايَ مَ احلِْ  اَلََ  رُ فـ  وَ يُـ  هُ نَّ أَ  يلِ بِ  سَ ِف  ة  ئَ ي  سَ  ل  كُ   نْ ى عَ امَ عَ تَـ يُـ وَ  ة  يئَ طِ خَ  ل  كُ   رُ فَ تَـ غْ تُـ فَـ 
  ! (اللِ  بُ زْ )حِ   اا ورَ جُ  ىمَّ سَ مُ الْ  ي  ضِ افِ الرَّ 
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 ونَ دُ قِ عْ يَـ  مْ هُ [ فُـ ونِ يُ عُ  الْ ِف  حِ لْ مِ الْ  ر  ذَ ]وَ  نْ سُ لْ الَ  يتِ كِ سْ تَ  لِ جْ أَ  نْ مِ ا فَ ذَ هَ  عَ مَ  نَّ كِ لَ وَ 
 ِف  مْ هُ ، وَ  امِ ظَ ا النَّ ذَ ى هَ لَ عَ  يِ ئِ  الزَ ِف  ارَ وَ دْ الَ  ونَ لُ ادَ بَ تَ يَـ وَ  اتِ يَ رِ صْ التَّ  ونَ قُ لِ طْ يُ وَ  اتِ رَ تَِ ؤْ مُ الْ 
 ! ودِ هُ يَـ الْ  ةِ لَ وْ دَ ي لِ امِ احلَْ  ي  طِ رِ ا الش  ذَ هَ  وطِ قُ سُ  نْ مِ  اا فَ وْ ، خَ  هُ ونَ وَّ قَ يُـ وَ  هُ ونَ ينُ عِ يُ  نِ اطِ بَ الْ 

وا الُ زَ يَـ  نْ لَ  اللِ  وَ الَّ : كَ  ابُ وَّ ؟ الَْ  افِ طَ قِ الْ  رُ آخِ  هُ نَّ أَ  مْ أَ  ؟ افِ طَ مَ الْ  ةُ ايِ ّنَِ  يَ هِ  هِ ذِ هَ  لْ هَ فَـ 
 َحّتََّ  ُكمْ يـَُقاتُِلونَ  يـَزَاُلونَ  َولَ ) اَل عَ تَـ  اللُ  الَ ، قَ  يَ مِ لِ سْ وا مُ مُ اا دَ مَ  يَ مِ لِ سْ مُ ا الْ و بُ ارِ يَُ 

  (اْسَتطَاُعواْ  ِإنِ  ِديِنُكمْ  َعن يـَُرد وُكمْ 

 يمُ حِ الرَّ  ورُ فُ غَ الْ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَـ اسْ فَ  مْ لكُ  وَ ِل  اللَ  رُ فِ غْ تَـ سْ أَ وَ  ونَ عُ مَ سْ ا تَ مَ  ولُ قُ أَ 

 

 

 الطبة الثانية 

ــالُم علــى َخــا َِ اْلَعــاَلِميَ  َرب   لِلَّــهِ  احلَْْمــدُ  ــالُة والسَّ  النَِّبِيــَي ، َوِإَمــاِم اْلُمْرَســِلَي ،  والصَّ
 نَبِيَنا ممد  َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َوالتَّاِبِعَي .

اتَـُّقوا اللَ َوأَِفيُقوا ِمْن َغْفِلِتُكْم َوُقوُموا ِمْن َرْقَدِتُكْم ،  :َونَ نَ مَ ؤَ مَ اَالَ هَ ي َ اَأَ يَ ف َ َدَ عَ اَب َ مَ أَ 
َرُحوا ُمَارِِبَي لََنا ، َوَحرِيِصَي َعَلى َضَررِنَا َما ُدْمَنا َواْعَلُموا َأنَّ َأْعَداَء اإلِ  ْسالِم َلْن يـَبـْ

يِن قَاَل اللُ تـََعاَل  َوَلن تـَْرَضى َعنَك اْليَـُهوُد َوَل النََّصاَرى َحّتَّ تـَتَِّبَع )َعَلى َهَذا الد 
 (ِملَّتَـُهمْ 
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َُُْن ِفيَها ِمَن الذ ل  َوالْسِتْضَعاِف ، َواَْلََواِن  لَ ِإنَّ َهِذِه اَلْحَوا :َونَ نَ مَ ؤَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ  الِّت 
َُُْن ، ِحَي فـَرَّْطَنا ِف َجْنِب الِل َوَقصَّْرنَا ِف طَاَعِتِه ،  َعَلى النَّاِس ، َسَبُبُه اَلوَُّل 

قَاَل اللُ  َغلََّب َأْعَدائَنا ،وَل َهَذا َونـَْعََتَِف ِبِه ِلَكْي ُنَصح َح َأْخطَاَءنَا َونَـ َويَُِب َأْن نـَقُ 
( ، فَِإَذا َوَما َأَصاَبُكم م ن م ِصيَبة  فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعن َكِثي  )تـََعاَل 

َعَرفْـَنا َذِلِك َفَسِبيُل الَْالِص ُهَو َأْن نـَُعوَد ِإَل َربـ َنا َحقَّاا ، َوُنَصح َح َطرِيَقَنا ِصْدقَاا ، 
، َوُهَو الَقاِدُر َوْحَدُه َعَلى َدْفِع  ِإَذا فـََعْلَنا َذِلَك فَاللُ َعزَّ َوَجلَّ بَِيِدِه َمَقالِيدُ الُُمورِ فَ 

 ، (ِإنَّ اللََّه لَ يـَُغيـ ُر َما ِبَقْوم  َحّتَّ يـَُغيـ ُرواْ َما بِأَنـُْفِسِهمْ قَاَل اللُ تـََعاَل ) الش ُرور ،
ِإَذا تـََبايـَْعُتْم )يـَُقوُل  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  َل سَِْعُت َرُسوَل اللَّهِ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاوَ 

َسلََّط اللَُّه  ، َوتـَرَْكُتُم الَِْهادَ  ، َوَرِضيُتْم بِالزَّرْعِ  ، َوَأَخْذُ ْ أَْذنَاَب اْلبَـَقرِ  ، بِاْلِعيَنةِ 
 . ( َرَواُه أَبُو َداُوَد َوَصحََّحُه الَْلَباِن ا ِإَل ِديِنُكمْ َعَلْيُكْم ُذلًّ َل يـَْنزُِعُه َحّتَّ تـَْرِجُعو 

:َ َمَع الَصَحابَِة  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ إِنَُّه يَُِب َأْن نـَْبَدأَ َكَما َبَدأَ النَِّب   أ م ة َاإلس الم 
اْلَعِقيَدَة ، َوَردَُّهْم ِإَل الِل َعزَّ  ُلوِبِمْ ِف قُـ  َوَرسَّخَ  ْم ، فـََعلََّمُهُم التـَّْوِحيدَرِضَي اللُ َعنـْهُ 

ُهْم ُكل  َواِحد  ِبََسِبِه َفَدَعْوا ِإَل الِل َوَنَشُروا  َوَجلَّ ، ُثَّ قَاَم الصََّحابَُة َرِضَي اللُ َعنـْ
 الَ قَ ،  انَ كَ مْ اإلِ  رِ دْ قَ بِ  مْ َلَُ وْ حَ  نْ مَ  ، ُثَّ الدَّيَن ، بَاِدِئَي بِبـُُيوِتِْم َوَمْن َتَْت أَْيِديِهْم 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  )اَل عَ تَـ  اللُ  َر أُمَّة  ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُكنُتْم َخيـْ
 َوْلَتُكن م نُكْم أُمَّة  َيْدُعوَن ِإَل الَْْيِ َويَْأُمُرونَ ) هُ انَ حَ بْ سُ  الَ قَ ( وَ َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَّه

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   ( بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
ل م ون َ َف  ه ي اَأ ي  ه اَال م س  َعَلى  نـَتَـَعلَُّم اْلِعْلَم َونـَْعَمُل ِبِه َوَنْدُعوا ِإَل الِل َعزَّ َوَجلَّ إ ذ ن 

ْنَساَن َلِفي ُخْسر   *ْصِر َواْلعَ *  يمحِ الرَّ  نِ حَْ الرَّ  اللِ  مِ سْ بِ ) َبِصيَة   ِإلَّ الَِّذيَن  *ِإنَّ اإْلِ
  (آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتـََواَصْوا بِاحلَْق  َوتـََواَصْوا بِالصَّْبِ 
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ا نَ ُدنـَْيانا الَِّّت ِفيَها َمَعاشُ ا الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة أَْمرِنا َوَأْصِلْح لِنا نَ ْصِلْح لِنا ِدينَـ اللَُّهمَّ أَ 
 احْلََياَة زِيَاَدةا لِنا ِف ُكل  َخْي  َواْجَعلِ  ا َواْجَعلِ نَ ا الَِّّت ِفيَها َمَعادُ نَ َوَأْصِلْح لِنا آِخرَتَـ 

اللَُّهمَّ َأِعزَّ َكْيَد الُفجَّاِر ، اَلْشرَاِر َو اللَُّهمَّ اْكِفَنا َشرَّ ،  اْلَمْوَت رَاَحةا لِنا ِمْن ُكل  َشر  
 
ُ
يَن ،اإِلْسالَم وامل ُْشرِِكَي َوَدم ْر َأَعَداَءَك َأْعَداَء الد 

 مَّ هُ اللَّ  ْسلمَي َوأَِذلَّ الش ْرَك َوامل
 ىلَ عَ  انَ رْ صُ انْ  مَّ هُ اللَّ  انَ ليْـ عَ  نْ عِ تُ  لوَ  انَّ عِ أَ  مَّ هُ اللَّ  ُتنا ول أكرمنا مَّ هُ اللَّ  ترمنا ول أعطنا

 عَ مَ  رَ شْ احلَ وَ  ، اءِ دَ هَ الش   تَ وْ مَ وَ  ، اءِ دَ عَ الس   شَ يْ عَ  كَ لُ أَ سْ نَ  انَّ إِ  مَّ هُ اللَّ ،  انَ يْـ لَ عَ  ىغَ بَـ  نْ مَ 
 د  مَّ مَُ  انَ يـ  بِ نَ  كَ ولِ سُ رَ وَ  كَ دِ بْ عَ  ىلَ عَ  مْ ل  سَ وَ  ل  صَ  مَّ هُ اللَّ  ، اءِ يَ بِ نْ الَ  ةِ قَ افَـ رَ مُ وَ  ، اءِ يَ قِ تْ الَ 
 َل إِ  مهِ يِ عابِ تَ وَ  يَ عِ ابِ التَّ  نِ عَ وَ  هِ تِ ابَ حَ صَ  نْ عَ  ضَ ارْ  مَّ هُ اللَّ  يَ عِ ْجَْ أَ  هِ ابِ حَ صْ أَ وِ  هِ آلِ  ىلَ عَ وَ 
 . يَ اِحِ الرَّ  مَ حَ رْ أَ  ايَ  كَ مِ رَ كَ َو  كَ ن  مَ وَ  كَ وِ فْ عَ بِ  مهُ عَ مَ  انَّ عَ وَ  ينِ الد   مِ وْ يَـ 
 


