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ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  چ  شم اهلل افؼائل يف ـتابه احلؽقم:اب

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  

 ٥٥افـور:  چک   ک  ک  گ  گ  گ   

حتى يعبد اهلل وحده  ؛وافصالة وافسالم ظذ من بعث بافسقف رمحة فؾعادغ

 ."ظذ مـفاج افـبوةثم تؽون خالؾة : "ال رشيك فه، افؼائل

ؾاخلالؾة هي وظد حمتم أخزكا به افـبي حمؿد ظؾقه افصالة وافسالم بلهنا 

شتؽون خالؾة ظذ مـفاج افـبوة، واخلالؾة هي واجب افعرص افذي ضقع مـذ 

 هنم دظاة فه.أشالم و، وافذي اشتخف به ـثر ممن يّدظون اإلزمن

، افذين يتسؽعون ظـد نياها افغرب وظؾامء افسؾطاإأنساكا  ؛ـؾؿة خالؾة

ما ظشت ومل كسؿع ظن ـؾؿة  شتظتباظفم، ؾؼد ؛ ـلمثال آل شؾول وأبواهبمأ

ا ؿافوا ومل كسؿعفم يومً  ،ال ظـدما يؼصون ظؾقـا ؿصص افصحابة وافتابعغخالؾة إ

 بوجوب افعؿل وافسعي واجلفاد حتى تعود هذه اخلالؾة.

صون ظؾقـا ظـدما يؼإال ا مل كسؿع هبا شابؼً  ؛شالمقةإحتى ـؾؿة دوفة 

 !افؼصص

، ال بعد ؾعؾه افعظقمإؿوفه  ا ظؾم من أظالم األمة افذي مل كر  حتى أضل ظؾقـ

شالم وافتي أذهؾت أدظقاء اإل ،ؿدامه وؾتوحاته افتي أذهؾت افعرب ؿبل افغربوإ

 ؿبل افقفود وافـصارى.

خرة، رجل رجل باع افدكقا وجياهد فقؼي اآل أضل ظؾقـا رجل وأي رجل!!

ه بافصػوف األ ،تعرؾه من بغ ادجاهدينال  ، ال وػ من ادعارك وافػتوحاتؾسا

وبغ  ،جيؾسون يف ؿصورهم ويف مزارظفم ؛نـام يػعل حؽام افعرب ادرتدو
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افذين يلـؾون ويؼبون ـام  ،اجلاريات واخلدم، فقس ـعؾامء افسؾطان ومشاخيفم

ال بل وبعض  ،نرتدوتون بام يلمرهم به احلؽام ادوتراهم يػ ،تلـل األنعام

 اهم يػتون بام يلمرهم به افصؾقبقون أنػسفم!األحقان كر

بو : أأضل ظؾقـا افشقخ اجلؾقل، افعابد افزاهد، افبطل ادجاهد، ادؼدام ادـاضل

د بن إ؛ إبراهقم بؽر افبغدادي من شالفة  ،براهقم افبدري احلسقـي افؼريشبن ظوا

إن هذا األمر يف ؿال: )  ☺ وؿد روى افبخاري أن افـبي ،☺رشول اهلل 

 .(ال يعادهيم أحد إال ـبه اهلل ظذ وجفه ما أؿاموا افدين ؛ؿريش

أظقـفم من وؾاضت  ،ؾػرح ادسؾؿون ؛ا ظن ؿقام اخلالؾةأضل ظؾقـا معؾـً 

 ،وفقس بخر ادسؾؿغ ،نه ابتع هباأو ،ظالكه اخلالؾةافدمع ظـدما خطب خطبة إ

: ؿد فه وا ن يؼوف، وإن أخطل أضاع اهلل ؾقفموضؾب من ادسؾؿغ أن يطقعوه ما أ

بؽر  أيبال بخطبة ذـرتـا خطابته إ ويصححوا فه، واهلل ما ،خطلت  أ

 وأصبح خؾقػة رشول اهلل. ،ظغ اشتؾم اخلالؾة ؛ افصديق ؓ

أضل ظؾقـا مشايخ افـػاق وافسؾطان، أضل  ؛ حتىظؾن خؾقػتـا اخلالؾةوما أن أ

بخطابات وخطب وبقاكات  ؛ظؾقـا ظؾامء آل شؾول، وأضل ظؾقـا افغرب وافعرب

يـؼض بقعة  ا واحدً ػ افقوم مل يعطوا دفقاًل ، وإاشتـؽار وضعن باخلالؾة واخلؾقػة

بدون بقـة وال  ،ؿز وافؾؿزإكام ـان ضعـفم باهل خؾقػة ادسؾؿغ اهلاصؿي افؼريش،

وفؽن كسوا أو تـاشوا أن  كام اتباع هوى واتباع حؽام مرتدين وـاؾرين،إ ،دفقل

وؿد ؾاز من افتحق برـبفا، وأن اهلل متم كوره وفو ـره  ،اخلالؾة ؿد ؿامت

 افؽاؾرون.

ظؾـفا بعد ظؿل وؾتوحات ، إكام أمل يعؾن خؾقػتـا اخلالؾة من ؾراغ أو وهم

فغرب وافعرب، اظسف به ااظسف هبا أؿر واظسف هبا افؼريب وافبعقد،  ،ظظقؿة
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افدوفة ال وأهم األخبار ؾقفا )إزيوكقة ؾال تؽاد تشاهد ؿـاة تؾػ ادحب وادبغض،

 شالمقة(.اإل

باظساف ؿـوات افؽػر وافـػاق، وباظساف حمؾؾغ ظؾامكقغ، وباظساف 

 شالمقة افقوم تعادل مساحة ؾركسا.أن مساحة افدوفة اإل :افغرب وافعرب

دود شايؽس بقؽو، حطؿت ح شالمقة مـاضق صاشعة،دوفة اإلحررت اف

شقطرت ظذ افـػط وافغاز، ظـدها حماـم رشظقة، ومدارس، ومعاهد، وظـدها 

 ـل مؼومات افدوفة.

افذهب  :صدار وشك ظؿؾة هلاإتعؿل ظذ  ؛وها هي افقوم وبػضل اهلل

ـل تزفزل ظرصفا وظرش قوش ،وافػضة وافـحاس، وهذا شقحطم اؿتصاد أمريؽا

 افطغاة.

هنا دوفة أ ؛شالمقةحاؾقغ افذي زار مـاضق افدوفة اإلوؿد اظسف أحد افص

 مان ادوجود ؾقفا ؽر موجود يف ـل دول افعامل.أن األحق، و

دية شفم افسعووحلؽام افعرب وافعجم، وظذ رأ كؼول دشايخ آل شول،

  چٺ  ڀ     ٺ  ٺ  چ  ،ذن اهلل؛ بلن افدوفة اإلشالمقة باؿقة بإمريؽاوأ

 وشقتعامل هبا شالمقة شتصدر افعؿؾة افذهبقة وافػضقةافدوفة اإل ،

 چڀ     ٺ  ٺ  ٺ  چ ، اهلل ذنافـاس بإ

 چڀ     ٺ  ٺ  چ  ،ظذ افـػط افدوفة اإلشالمقة شقطرت 

 چڀ     ٺ  ٺ  چ  ،شالمقة شقطرت ظذ افغازة اإلافدوف 

 ڀ     ٺ  چ  ،ػ بالد احلرمغافدوفة اإلشالمقة امتدت إ

 چٺ
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 چڀ     ٺ  ٺ  چ  ،ػ افقؿنافدوفة اإلشالمقة امتدت إ 

 ئرافدوفة اإلشالمقة امتدت إ  چڀ     ٺ  ٺ  چ  ،ػ اجلزا

 چڀ     ٺ  ٺ  چ  ،ػ فقبقاشالمقة امتدت إافدوفة اإل 

 چڀ     ٺ  ٺ  چ  ،ػ مرصافدوفة اإلشالمقة امتدت إ 

 چڀ     ٺ  ٺ  چ  ،شالمقة حؽؿت رشع اهللافدوفة اإل 

 ڀ     ٺ  ٺ  چ  ،ذن اهللافدوفة اإلشالمقة شتصل روما بإ

 چ

 ڀ     ٺ  چ  ،ذن اهللإؿىص بافدوفة اإلشالمقة شتحرر ادسجد األ

 چٺ  

 چڀ     ٺ  ٺ  چ  ،شالمقة هي اخلالؾةافدوفة اإل 

 ڀ     ٺ  چ  ،ذن اهللإشتفزم أمريؽا وافغرب ب شالمقةافدوفة اإل

 چٺ  

 ڀ     چ  ،ذن اهللافدوفة اإلشالمقة شتحؽم رشع اهلل يف األرض ـؾفا بإ

 چٺ  ٺ  

 چڀ     ٺ  ٺ  چ  ،اخلؾقػة هو أبو بؽر افبغدادي 

 چڀ     ٺ  ٺ  چ  ،هي خالؾة ظذ مـفاج افـبوة 

 جيعؾه نأ تعاػ اهلل ل، وأشلوكؼه وصقاؽته فؽتابته تعاػ اهلل وؾؼـي ما هذا

 .حبايبأو خواينوإ هعوأل يل اؽػر مهللا مـي، يتؼبل وأنـ حسـاتق مقزان يف

كـاإ اكرص مهللا  حتبه ملا ووؾؼفم، شالمقةاإل افدوفة يف ادجاهدين خوا

 مةفأل وصالح خر ؾقه ملا ووؾؼه ادسؾؿغ خؾقػة فـا احػظ مهللا وترضاه،
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 ادعتدين مريؽانواأل افغاصبغ افقفود من افدين ظداءبل وظؾقك مهللا شالمقة،اإل

 .ادتخاذفغ وافعرب

 هبا رادأ من مهللا تدمره، يف تدبره ؾاجعل ا رشر  شالماإل بدوفة رادأ من مهللا

 .افعادغ رب يا رؿبته ومن مـه اخلالؾة شودأ نومؽّ ، طفره مصؾاؿ ا رشر 

 .افسائؾغ رجاء يا افعرب بحؽام ظؾقك مهللا

 .متغ ويا ؿوي يا اخلالؾة دوفة اكرص مهللا

 ظتادهم واجعل، ظدائفاأ دبابات ودمر افتحافف، ضائرات دمر مهللا

 .وادسؾؿغ شالمإلف ؽـقؿة وشالحفم

كا خروآ  .افعادغ رب هلل احلؿد أن دظوا


