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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
 من يهده اهللا فال مضل له ومن       حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا          احلمد هللا   إن  

 :بعدو.... يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إاله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله 
  وبعد.......السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ... إخواين املسلمني يف باكستان 

قال رسول اهللا صـلى     فقد  ،  حديثي هذا معكم حول احلرب الدائرة بني اجليش وااهدين يف سوات ومناطق القبائل            
  .متفق عليه} ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه {اهللا عليه وسلم 

وذلك هـو الفـوز     ،  ي أن أزحزح عن النار وأدخل اجلنة        حب لنفس وأعظم ما أ  ،  وإين أحب لكم ما أحب لنفسي       
   . حاجيت إليكمفهذا ما أحبه لكم وهو  اهللا أن جيعلنا من أهلهافأرجو .العظيم

  -:عباد اهللا 
 أحـسب النـاس أن    امل ﴿ :قول اهللا عز و جل  تدبروا  ف،  وفتنة   و ابتالء     اختبار يف دار ،  إننا مجيعاً يف هذه الدنيا      

 ﴾ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني              ن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون     أيتركوا  
هذه احلروب اليت يقودهـا التحـالف   ، لنا يف وقتنا احلاضر  االختبار ومن االبتالء و  ،٣ ، ٢ ،   ١اآليات  العنكبوت  

علـى  ،   احلرب اليت تشنها أمريكـا وحكومـة زرداري       ا  ومنه،  على أمتنا   من املرتدين     وأعوانه الصلييب الصهيوين 
وزنوا أعمالكم قبـل أن  ، نفسكم قبل أن حتاسبوا    فحاسبوا أ ،  ئل   سوات ومناطق القبا    وادي املطالبني بإقامة الدين يف   

   -: بيسر واختصارفهو ، جهد وشرح ليتضحكبري ومن حسن حظنا أن هذا االختبار سهل ال حيتاج إىل ، توزن 
   ؟ زرداري ومن معه أم مع احملاربني هلا أمريكا و؟  إقامة شريعة اهللا تعاىلهل أنت مع

  .وواصل جهادك يف سبيله ، للرضا بدينه ونصرته لفريق األول فامحد اهللا أن وفقك إن كنت مع ا
ها كارثة عليك ما بعـد    ف وإن مت على ذلك       ، فأنت على خطر عظيم   ،  وإن كنت مناصراً لزمرة زرداري وجنوده       

فاستمع لقول اهللا ، كيف ال وقد نفى اهللا اإلميان عن من مل يرض بتحكيم شريعته           . وذلك هو اخلسران املبني     ،  ة  كارث
 يف أنفسهم حرجـاً ممـا قـضيت    ا فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدو            ﴿ :تبارك وتعاىل 

،  واملودة والوالء ألعداء شـريعته  اإلميان باهللا تعاىلرئ وأعلم أنه ال جيتمع يف قلب ام     النساء   ٦٥ ﴾ويسلموا تسليماً 
 يؤمنون باهللا واليوم اآلخر     ال جتد قوماً     ﴿:تدبر قول اهللا تعاىل   و. فكيف بزرداري وجيشه    ،  ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا      

 قلـوم اإلميـان   يوادون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو عشريم أولئك كتب يف              
وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات جتري من حتتها ألار خالدين فيها رضي اهللا عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهللا                   

 موعدة    عن وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال     ﴿: اهللا تعاىل  لتدبر قو  و اادلة   ٢٢ ﴾أال إن حزب اهللا هم املفلحون       
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رسول اهللا صـلى اهللا     ل  وتدبر قو  التوبة   ١١٤﴾دو هللا تربأ منه إن إبراهيم ألواه حليم          فلما تبني له أنه ع     هوعدها إيا 
رواه أمحد  ) أوثق عرى اإلميان املواالة يف اهللا واملعاداة يف اهللا واحلب يف اهللا والبغض يف اهللا عز وجل                     ( :عليه وسلم   
  .عن ابن عباس
  عظيماًاً إن للقرب شأنفالقرب  واحذر، الدنيا  وال تغرنك احلياة ، فسك ودينكن لطحتفيا عبد اهللا ا

ــه   ــصبح يف أهلـ ــرئ مـ ــل امـ   وكـ
  

ــراك نعلـــه      واملـــوت أقـــرب مـــن شـ
  

يسأل كل واحـد  عندها و،  وإن غداً لناظره قريب ،  يف القبور  غداًونوضع، إمنا هي أيام مث نرحل عن هذه الدنيا        ف
ما من عبد يقول حـني    {صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول قال وقد  ؟ ومن نبيك؟ وما دينك ؟  من ربك   منا يف قربه  

كان حقاً  ثالث مرات إال    ،   ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً         ، وباإلسالم ديناً ،   باهللا رباً    ترضي ميسي وحني يصبح  
  .رواه أمحد}  ، على اهللا أن يرضيه

ال ينفع الندم ومن رضي باإلسـالم دينـاً         فيندم حني   لن يرضيه اهللا تعاىل     ،  ربتها  ومن مل يرض بشريعته فضالً عن حما      
فإن مل يستطع   ،   يستطع فبلسانه     فإن مل   ،   لشريعة حماربة به من    ون   وجيشه ما يقوم   على زرداري بيده  أن ينكر   فعليه  
نيب بعثه اهللا يف أمـة  ن ا مم( الرسول صلى اهللا عليه وسلم    قد قال   و،   حبة خردل    ذلك من إميان  وليس وراء   ،  فبقلبه  

ويقتدون بأمره مث إا ختلف من بعدهم خلوف يقولـون  ن وأصحاب يأخذون بسنته ه حواريو كان له من أمت    قبلي إال 
بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم      يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم           ما ال يفعلون ويفعلون ما ال     

  .رواه مسلم) إلميان حبة خردل ابقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من 
  -: عبد اهللا ياف

يف سـبيل    يقـاتلون    ؟ملنع إقامة ديـن اهللا تعـاىل        يف خندق الذين يقاتلون      اً مؤيد ت غداً إن وقف   ك لرب لوقتماذا س 
بـأم  ، تهم ااهدين مبا يتهمهم به زعيم البيت األبـيض     تربر فعلهم و  ت،ك أو بلسان  كبسالحهم  نصرت،  الطاغوت  

 ديـين  ينفعك الكـذب ؟ إن قلـت إن   لن ؟ وفهل تستطيع أن تكذب ؟ فإذا سئلت ما دينك      ، إرهابيون وخمربون 
والنـاس يعرفـون    ،   الـدين  أوباما  وزرداري  حملاربـة        وإمنا وقفت حتت لواء   ،  مل تقف حتت لوائه      وأنت   اإلسالم  

  .فانظر جبانب أي لواء تقف ، ويتميزون بوالئهم للوائهم 
 وقد بني اهللا تعـاىل حـال مـن    ،   سبيل الطاغوت األمريكي     يفتعاىل   أن زرداري حيارب شريعة اهللا       وال خيفى عليك  

  تدبر قول اهللا تعاىلف.   والكفار ال يصلى عليهم وال يدفنون يف مقابر املسلمني بأم كفاريقاتلون يف سبيل الطاغوت 
إن كيـد  يقاتلون يف سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت فقـاتلوا أوليـاء الـشيطان      الذين آمنوا   ﴿

  .النساء٧٦ ﴾الشيطان كان ضعيفاً
ن اجلـيش  وكيف يقاتل ااهـد ، مستنكراً   يتساءلويف هذا رد على منفزرداري و جيشه هم من أولياء الشيطان       

، هو الذي جاء ملنطقة القبائل ليقاتلـهم  ، اجليش الباكستاين أضف إىل ذلك أن      ،   قائلني إنه جيش مسلم   ؟  الباكستاين
،  ينتقض إميانه     على املسلمني     املسلم إذا توىل الكافرين وناصرهم     وال خيفى أن    . واستجابة ملطالبها   مناصرة ألمريكا   

قـول اهللا   يبني ذلـك    لإلميان نواقض وهذا منهاو   فكذلك  ،  فكما أن للوضوء نواقض     ،   مرتداً    كافراً   ويصبح بذلك 
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 ﴾منـهم  ضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنـه       ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بع      امنوايا أيها الذين     ﴿تعاىل
  . أي أصبح كافراً مثلهم  ومن يتوهلم منكم فإنه منهما هو حكم شرعيذهاملائدة ٥١

 !؟فمـالكم كيـف حتكمـون     ؟ هأليس هو زرداري وحكومته وجيش؟ فمن الذي توىل أمريكا النصرانية وناصرها       
   .ن صلى وصام وزعم أنه مسلمفيجب قتاله وإ،  يتوىل الكافرين فهو منهم فالذي

، بنفس الدور   تعني به أمريكا للقيام     واليوم تس ،  لقتال ااهدين    كانت تستعني باجليش األفغاين   وأذكركم بأن روسيا    
من داخلـها  ، قد أصبحت أدوات يف يد أعداء األمة    ،    اإلسالمي   ملالعاعواصم  يف مجيع    والقوى العسكرية    اجليوشف

حيث ،   يف حرب غزة األخرية       أيضاً   وقد بدا ذلك واضحا   ،  فيحرم الدخول فيها    كليهما معاً   أو من خارجها أو من      
نما تقوم جيـوش دول     يب،  مناصرة لليهود   من جانب رفح    يف حماصرة أهلنا يف غزة      ،   عربيةشاركت قوى عسكرية    

  .مبنع ااهدين من نصرة إخوام يف فلسطني ، اجلوار األخرى 
وكان علماء باكستان وغريها من بالد   ،  حكمهم  فحكمه  ،  معاً  الروس واجليش األفغاين    قاتلون  وقد كان ااهدون ي   

 فاعتربوا يـا    .فاركم يقاتلون يف خندق ال     وزعموا أم مسلمون أل     وإن صلوا وصاموا     ،  يفتون بقتاهلم   ،  اإلسالم  
فيجب علـى أهـل      واحد ضد اإلسالم     هو وأمريكا يف خندق   ف،   اجليش الباكستاين     حال وكذا اليوم أويل األبصار   

 وبدعوى اإلكراه    غري معترب شرعا   اإلكراه  هذا   ف ، على قتل املسلمني     اإلكراهومن يدعي   ،   قتاهلم    الصادقني اإلسالم
قتال أم مكرهون على يروجون هلذه الدعوى برجال زرداري هذه يتم خمادعة كثرياً من املسلمني حىت بلغ األمر أن          

 وإال فإن أمريكا ستدفع اهلند لشن حرب على باكستان ومما يؤسـف لـه أن                 إقليم احلدود الغربية   أبناء باكستان يف  
تقتـل أبنـاءك    مل  بعض املسلمني يردد هذه الدعوى بدون وعي وتدبر فمثال ذلك كرجل ظامل هددك بالقتـل أن                 

 فـال   أنتصيبة قد وقعت عليك مث لو افترضنا أنك يف حالة عجز عن قتاله فهذه م           ؟ أم تقاتله    وإخوانك فهل ستقتله  
فهذا هو احلكم الشرعي وأمـا التـرويج لـدعوى         . بغري حق    ة أن تقتل نفساً زكي     من القتل  جيوز لك إلنقاذ نفسك   

بدله بـدين مـن هـواه    تعاىل ويستم املرتد أن يهدم دين اهللا اإلكراه هذه واالخنداع ا فمحصلتها أن نسمح للحاك    
  . ومناقض ألمر اهللا تعاىل القاضي بأن يكون الدين كله هللا  و رسلهلرساالت اهللا معاندوهوى موكله وهذا

               -:عباد اهللا 
ومن الناس من يقول أمنا باهللا فإذا أوذي يف اهللا جعـل فتنـة النـاس           ﴿:  م فيه اهللا تعاىل احذروا أن تكونوا ممن قال      

ولـيعلمن اهللا     جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس اهللا بأعلم مبا يف صدور العـاملني ولئنكعذاب اهللا 
فكالمها خارج عـن  ، ويوسف رضا  احذروا الرضا بزرداري    و ،   العنكبوت١١،١٠﴾ وليعلمن املنافقني    االذين آمنو 

وخاصـة  ،  من يناصرهم ولو بلسانه     ربؤا من كل    جيب عليكم أن تت   و،  وحمارب هلا   ،  ملة حممد صلى اهللا عليه وسلم       
 املنكـر   فعلـه  ب عندما قام ،  الذين هم باألمس القريب وفروا غطاًء للعميل السابق         وإعالمي السوء    ،   علماء السوء   

،  اهللا تعـاىل  إقامة شـريعة    قموا منهم إال أم يريدون       ن ومافقتل الطالب والطالبات    ،  باهلجوم على املسجد األمحر     
إرضاًء ألمريكا الـيت   ،  على مواضع الركوع والسجود     ،  الزكية حنسبهم واهللا حسيبهم     الطاهرة  فسالت تلك الدماء    

نـصرة  ،   بنفس الدور اخلبيث     علماء السوء ال  واليوم يقوم بعض   - فعليه من اهللا ما يستحق     - على برويز  ئذأثنت حين 
ـ ل، الم و بااهـدين  فهم يضحون باإلس،  فهؤالء ال يشك املسلم يف نفاقهم وكفرهم     ،للعميل اجلديد    هلـم  سلم ت

  -:وخالصة القولردعهم بالقوة عن تويل املرتدين فأمثال هؤالء جيب  أنفسهم وأمواهلم 
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وهي محاية اإلسـالم وأتباعـه   ، قد استمرا يف حتويل اجليش عن  مهامه الرئيسة      ،  إن آصف زرداري وإشفاق كياين      
 ، ووجهوه لقتل وقتال قبائـل البـشتون والبلـوش          ،  طالبني به   ودفعوه بدالً عن ذلك حملاربة اإلسالم وامل      ،  وأرضه  

استجابة للذين يدفعون له يف البيـت   بذلك   زرداري قامإمنا  و،  الشعب الباكستاين يرفض هذه احلرب الظاملة       معظم  و
قول إنـه   وال أ ،  فقد خان امللة واألمة     ،  وإمنا أضعاف ذلك وتلك خيانة عظيمة لألمانة        ،  ليس عشرة باملئة    ،  األبيض  

إنـه حبربـه هـذه    ، وأخطر بل هناك ما هو أهم من ذلك  ،  يار فحسب   يعرض حبربه هذه االقتصاد الباكستاين لال     
فيسهل على اهلند إخـضاع     ،  تنفيذاً ملؤامرة أمريكية يهودية هندية      ،  للخطر  أهل باكستان   أمن ووحدة   دين و يعرض  

  . باكستان الشرقية سابقاً أو أسوأ من ذلك  اليهاً حب شب، واحداً بعد اآلخر لنفوذهاأقاليم باكستان املفككة 
   .ا يف حماربة ااهدينفضالً عن مشاركة اهلند هل، وبذا يزول قلق أمريكا من السالح النووي الباكستاين 

 وأمنهم  ، الذي يهدد دينهم     و جيشه   زرداري يتعاونوا مجيعاً يف مواجهة     أن  ،   باكستانكل  يف  املسلمني  فيجب على   
 عظيم ، على يـد إنه برغم ما أصاب باكستان من ضرر ف،   مقاضاتهويواصلوا العمل لعزله و   ،  ووحدم واقتصادهم   

، بكـثري   هلو أشـد وأنكـى      ،  زرداري من مطالب ألمريكا يف باكستان        ما ينفذه     الضرر املترتب على   فإن،  برويز  
وقاتلوهم حىت ال تكـون  ﴿ :يوضح ذلك قول اهللا تعاىلو ،   هو باجلهاد يف سبيل اهللا    وفتنة جيشه   والسبيل إلاء فتنته    

 األنفال٣٩ ﴾فتنة ويكون الدين كله هللا 
 ال خري فيه فإذا هانت عليـه        أن تعلموا أن اجليش الذي جترأ للقتال ملنع إقامة الشريعة اإلسالمية جيش مرتد            وينبغي  
ئنا وأعراضنا وأرضنا وأموالنا فال يعول عليه   وهي أعظم شيء عندنا فما دوا أهون يف عينيه كدما          ية اإلسالم شريعتنا

 أبناؤهـا  ريط بباكستان نفسها وإمنـا سـيحمي باكـستان   مؤهل للتف هو كشمري ودإال جاهل أو منافق فلم يسترد 
  -:وقبل اخلتامااهدون بإذن اهللا 

 أأجـل  نا وععلى عجل فيما يتـصل مبوضـو  و لضيق املقام أوجز بعضها ، ألمريكا أريد أن أوجهها    كلمات   لدي 
يف مراكز األحبـاث    ،  هناك  املنصفون  و العقالء    أقول بعض    امب يستدلقد  ف،  البعض اآلخر يف رسالة أخرى بإذن اهللا        

 بـاالً   ال يلقي ملا نقول   بينما   ،على األسباب اليت تدفع الناس دفعاً لقتال أمريكا واالنتقام منها           ،   والدراسات وغريها 
  -:فأقول ت األبيض لبيايف  الشركات الكربى وكالء 

ويهم اخليـام  لتأ، و أراضيهم بيوم من قوا مرارة القهر والطرد و يذ قاموا بأحداث احلادي عشر مل    الذيناألحرار  إن  
 بأسـلحة   ،    إخوام يف فلـسطني    وقع على  قد    الضيم لئك التسعة عشر مسعوا أن ذلك     ووإمنا أ ،  ويتكففون الطعام   

عاقبة مبلنصرة املظلومني هناك ، أمامهم  أول فرصة    مع ظهور ،  وجامعام  دارسهم  فتركوا م ،  أمريكية وبأيد صهيونية    
  !فكيف لو ذاقوا تلك املآسي والويالت؟، يكا  الظاملني يف أمر

إىل  ذلـك   أدىوالقصف والتدمري، ،لا والقت هل سوات من تطبيق الشريعة بالقتل     بأمره لزرداري وجيشه منع أ    فأوباما  
بعـد أن  ،  وصاروا مشردين الجئني يف اخليام      ،  وبيوم  شيوخاً ونساًء وأطفاالً من قراهم      ،  مسلم ليونقرابة م هجرة  
لكراهية واالنتقـام   لزيادة ا  جديدة   اًوهذا يعين ببساطة أن أوباما وإدارته قد بذروا بذور          كراماً ةأعزيف بيوم   كانوا  

 يف مشـال و جنـوب       ات ومناطق القبائـل    من وادي سو   املشرديناملتضررين و بعدد   تعدادهذه البذور ،  أمريكا  من  
 سلفه يف زيادة االسـتعداء للمـسلمني        أوباما قد سار على خطا     يكون   وبذا   ، وبعدد املتعاطفني معهم     ،  وزيرستان
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ما يزرعـه  جين واصل ي ليمريكالشعب األتهيأ يفل، ب طويلة األمد ورمؤسساً حل، و واالستكثار من األعداء املقاتلني     
  - : ويف اخلتام،  القادمة  والعقودخالل السننيض زعماء البيت األبي

من أمـيت    فرداً فرداً جماهدأهديها لكل  ،    هاللة   للشاعر يوسف أيب    أحرض ا نفسي و إخواين      حتريضية هذه أبيات 
ااهدة من البشتون وعلى رأسـهم      وال سيما القبائل     ،  يف أفغانستان وباكستان خاصة    وللمجاهدين    ،  عامة املسلمة

  ،وباكـستان ثقل الرئيسي للحرب يف أفغانستان  الا  هم الذين حتملو  فهؤالء،   اهللا   نصره حممد عمر    املالري املؤمنني   أم
ويتقبل شهداءهم  ،   يسدد سهامهم    و،    أقدامهم أسأل اهللا تعاىل أن يثبت    ف،   يف مواجهة الكفر العاملي      نيابة عن األمة  

إنـه ويل   يعوضهم خرياً يف الدنيا واآلخـرة  يهزم أعداءهم وأن أن وأن ميدهم مبدد من عنده و، ويشفي جرحاهم   ،  
  .ذلك والقادر عليه

   :وأقول هلم  يف السر والعلناهللاتقوى بوإخواين نفسي وإين أوصي 
 ،  فاثبتوا يرمحكم اهللا    ،  أو منوت موت الكرام     ،  فإما أن نعيش يف ظل اإلسالم        ،   اصربوا و صابروا فإنكم على احلق       

 يؤتى  وإياكم أن ،   و قلة الناصر   رغم صعوبة الطريق  ،  سكم على حرب طويلة ضد الكفر العاملي ووكالئه         ووطنوا أنف 
  :املسلمون من قبلكم فأنتم 

ــة   ــع رايـ ــدين اهللا أرفـ ــتم لـ   رفعـ
  ختوضـــون حبـــر املـــوت ال ترهبونـــه
  ســـبيلكم وعـــر وصـــعب ســـلوكه
  ســبيل إلحــدى احلــسنيني ســبيلكم   
ــى  ــرض واحلم ــدين والع ــوت دون ال   أو امل

  

  عاركم التوحيــــد واهللا أكــــرب شــــ  
ــذر    ــيء حي ــوت ال ش ــاف امل ــن ال خي   وم
ــر   ــل تكثـ ــضحايا والعقابيـ ــه الـ   و فيـ
  ســــبيلكم فــــتح ونــــصر مــــؤزر
  ومـــن مـــات يـــسعى للمكـــارم يعـــذر

  
مـع مالحظـة أن رأس   ،  ااهدين وتنصرهم يف كل مكان       أن تقف جبانب  على  ،  قاطبة   أميت املسلمة    أحرضمث إين   

فينبغي أن يكـون  ، أفغانستان وباكستان ىل  إ انتقل    قد،  امليدان الرئيسي حلرم على أمتنا      الكفر العاملي قد أعلن أن      
وأخـرياً  ، يتناسب مع ضخامة وخطورة احلملة الصليبية عليهـا   دعمكم   زكاتكم و    سهم اجلهاد يف هذه املنطقة من     

  :إليكم أبيات شاعر الدعوة أيب هاللة 
ــذلوا    ــن عـ ــرت كـــل مـ   ١أنكـ

ــصبهم يف ا  ــن مل يــ ــيشومــ   لعــ
ــار  ــديهم والنـــ ــن بنـــ   ومـــ
  ومـــن بـــالوهم رغـــم التيـــه   
ــساف  ــم اعتـ ــام رغـ ــن غايـ   وعـ
ــيئت  ــم أضـــ ــن دمهـــ   ومـــ

  ٢وعـــــن درب اهلـــــدى عـــــدلوا  
  إال النــــــــوم والكــــــــسل 
  تزحــــــف يكثــــــر اجلــــــدل
ــلوا  ــم وصــــ ــوا أــــ   ظنــــ

ـ    ٣ا نــــــكلوا الـــــدرب مــــ
ــاجي ــشعل٤يف ديـــ ــرية الـــ    احلـــ

                                                   
 الموا 1
 مالوا 2
خرواتأ 3  
 ظلمات 4
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ــدو  ــد العــ ــراً جييــ ــا مهــ   أيــ
  وزورق عـــــــزة رغـــــــم 
  وســـيفاً مثـــل ضـــوء الـــربق   

ــا هـــــبإذاواعـــــصارا     مـــ
  مـــضيت جماهــــداً مــــع مــــن 
  بــــين األفغــــان ال ميــــل إذا   
  علــــى نــــار األســــى شــــبوا
  وكـــــان احلـــــزن يلبـــــسهم
ــوعهم  ــك ربــــــ   فتلــــــ

ــواع  ــت صــ ــاراتوحتــ   ق الغــ
  وتلـــــك مجـــــاجم األطفـــــال
ــم  ــاء ـــ ــا ذل اإلبـــ   فمـــ
  ورأس الـــــــشعب مرتفـــــــع
ــالً  ــيت مهـــ ــف أمـــ   خوالـــ
  ولـــــيس ســـــوى عـــــزميتكم
  أيـــا مـــن فكـــرهم قـــد زاغ   
ــوا ــامهم جنفـــــ  ويف أحكـــــ
  هليـــــب الـــــشرك ال يطفيـــــه
ــد   ــا التوحيـ ــندت خطـ ــد سـ   وقـ

  

  مل يــــــشمت بــــــه الكلــــــل
  اشــــــتداد املــــــوج ينتقــــــل
  يــــــسطع حــــــني ينتــــــضل
  ريــــــع احلــــــادث اجللــــــل
ــل  ــشرف املثــــ ــم يتــــ   ــــ
ــزل  ــدمت وال عــــــ   احتــــــ
ــهلوا  ــا اكتـــ ــوق جحيمهـــ   وفـــ
  وعنـــــهم لـــــيس ينفـــــصل   
  بالـــــدافق املـــــوار تغتـــــسل  
ــشتعل  ــالنريان تـــــــ   بـــــــ
  تــــــسحق وهــــــي تبتــــــهل
ــشل   ــى الفــ ــم احتفــ ــا ــ   ومــ
  ومـــــوج البــــــذل متــــــصل 

  صريتكم ــــــا حــــــولبــــــ
  ســـــرى بكياـــــا الـــــشلل   
ــل   ــني الرســــ ــا بــــ   عمــــ
ــدلوا  ــا اعتــ ــوى ومــ ــن التقــ   عــ
ــل ــر اهلطـــــــ   إال األمحـــــــ
  خــــــري البــــــيض واألســــــل

  
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 ال تنسونا من الدعاء

 
  إخوانكم في

 مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي
 

 )مركز الفجر لإلعالم: (المصدر


