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ّب بد ال ر ى يع ّساعة حّت يدي ال ي  ّسيف ب عث بال من ب لى  سّلم ع صّلي وأ يم، وأ ن الّرح سم ال الرح  ب
غّر الّجلي، وعلى كّل من سار له وأصحابه ال عالي، ويكفر بكّل معبود سواه من الخلوقي، وعلى آ  ال

على نجه القوي إل يوم الّدين، أّما بعد: 
 فإّنه ل يفى عل التابع ما يعيشه إخواننا السلمون هذه الّيام ف بلد شنقيط ف ظّل هذه الحداث التناثرة

  والفت التلطمة]53[الؤمنون: من الية ﴿ُكّل ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن﴾وتلك الراء والحزاب التنافرة 
ما رواه مسلم له وسّلم  في يه وآ نّب صّلى ال عل قال ال يم حيان، فت كما  ها الل لت يصبح في  التلحة ا
 ((كقطع الّليل الظلم يصبح الّرجل فيها مؤمنا ويسي كافرا، أو يسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه

لّدنيا)) يه، أنبعرض من ا لّدعوة إل  . فوجب على السلم الّناصح لّمته، الريص على الّدللة إل الي وا
ينصح إخوانه ويرشدهم إل طريق الداية، لعّل ال ينقذهم ويعصمهم من الغواية: 

الّنصح أرخص ما باع الّرجال  فل       تردد على نـاصح نصحا و ل تلم
إّن الّنصـائح ل  تفى منـاهجها      على الّرجال ذوي اللباب و الفهم

ي، متمّثل بقول مؤمن آل فرعون بدلوي متثل لمر رّب َسِبيَل :﴿فأدليت ف ذلك  ِدُكْم  وِن َأْه ْوِم اّتِبُع ا َق  َي
 الّرَشاِد * َيا َقْوِم ِإّنَما َهِذِه اْلَحَياُة الّدْنَيا َمَتاٌع َوِإّن الِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقَراِر * َمْن َعِمَل َسّيَئًة َفل ُيْجَزى ِإل
َة ُيْرَزقُوَن ِفيهَا ِبَغيِْر ْن َذكٍَر َأْو ُأْنثَى َوهَُو مُْؤِمٌن فَُأوَلِئَك يَْدُخُلوَن اْلَجّن َصاِلحا ِم َل  ْن َعِم  ِمْثَلهَا َوَم

].40 ،38[غافر: ِحَساٍب﴾
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 فأقول وبال الّتوفيق: إّن الديث إليكم ذو شجون، وإّن مقاماته متعّددة، وليس القام مقام إطالة، وإّن من
 الختصار ما يّل بالقصود أحيانا، ولكن يسّهل علينا الطب ف ذلك: أّننا ناطب أهلنا أهل شنقيط أهل
 العلم والفهم، أهل اليان والسلم، أهل البذل والعطاء، أهل الروءة والكرم، الرابطي واللّثمي، وكأّني

بالصقّلي قال على لسان حالم: 
وكّنا  ف  مواطننـا  كرامـا     تعـاف الّضيم أنفسنـا وتابا
ونطـلع من  مطالعنا نـوما     تعـّد لكّل شيطـان شهـابا
صبنا للخطوب  على ضروب    إذا رمي الوليـد بـّن شـابا
و ل تسـلم لنا  إل  نفـوس    و أحسـاب تكّرمنا  انتسـابا

أّيها الخوة السلمون: 
نة، مسلسل الساطي والزعبلت، أعن مسلسل لّدجل واليا نا أن ُنعرض عن مسلسل ا  لقد آن الوان ل
من نابم  نازير وأذ قردة وال خوان ال نا إ عب ب ن يتل سلم ون ة ال مت أّم ل  بات، إ ية والنتخا  الديقراط

 ﴿ُكْنُتْمالرتّدين؟ وكيف نترك لم البل على الغارب ليضحكوا على عقولنا، ونن الّمة العزيزة الكّرمة؟ 
الّلِه﴾ وَن ِب ِر َوُتْؤِمُن ِن اْلُمْنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَتْنَه ْأُمُروَن ِب ِس َت ْت ِللّنا ٍة ُأْخِرَج َر ُأّم من الية [َخْي آل عمران: 

110[
و ل يقيم على ضيم يسـام به     إّل الذّلن عي الّي و الوتد
هذا على السف مربوط برّمته     و ذا ُيَشّد فل  يرثى له أحد

 تعالوا بنا إخوة اليان نتأّمل ما جنته أّمتنا من مسلسل الديقراطيات على جيع الستويات، وإّننا حي نيد
ته عن ها، وتنحي لّدين كّل نا منها طمس معال ا ها كّل بلء ومكروه، فقد جني نا من نا جني ظر فيها ند أّن  الّن
سم الرب على الرهاب تارة با نواع السّميات، ف بة أهله تت أ شّتى الوسائل، ومار  الكم، وماربته ب
 وتارة وتارة ... وأّي خي فينا إذا فقدنا ديننا، وحّكمت فينا القواني الوضعّية الكافرة، الت هي عبارة عن

زبالة أفكار الخذولي من اليهود والّنصارى والعلمانّيي وغيهم من أصناف الرتّدين؟
 ، وقال]50[الائدة: ﴿َأَفُحْكَم اْلَجاِهِلّيِة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِه ُحْكما ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن﴾قال ال تعال: 

عال:  ات جا ِمّم ِسِهْم َحَر ي َأْنُف ُدوا ِف ْم ُثّم ل َيِج َشَجَر َبْيَنُه ا  وَك ِفيَم ى ُيَحّكُم وَن َحّت َك ل ُيْؤِمُن  ﴿َفل َوَرّب
]65[النساء: َقَضْيَت َوُيَسّلُموا َتْسِليما﴾

ه ل إيان لن ل يّكم شرعه ف كّل   فقد أقسم الرّب جّل وعل، وحكم ول أحد أحسن منه حكما، إّن
تم بذا الكم من الوقني؟ ياد الكامل لكمه، فهل أن سليم والنق فاء الرج ومع الّت  صغي وكبي، مع انت
عالي، وتبصرة لكّل من يريد عبة للمعتبين وموعظة للمعرضي عن تكيم كتاب رّب ال يه ل ّن ف  ووال إ

معرفة حكم ال ف هؤلء اللحدين. 
أّمة السلم: 
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 وجنينا من الديقراطية أن استأسد علينا البغاث، وعدى علينا الكلب والّذئاب، فل ترّدد طرفك إل جهة
ف ّصهاينة، و ساءنا ال ستحي ن نا وي سطي يقتّل أبناء في فل سلمي: ف سي ال جدت مآ هات إّل و  من ال
 أفغانستان والعراق يعبث بأعراضنا وديننا الّصليبّيون والرتّدون وإخوانم من الّرافضة الوس، وأّما الّشيشان
رام يت ال ال صار ب قد  هذا ف فوق  بل و حرج،  حّدث ول  ها، ف سيا وغي ّصومال وإندوني سنة وال  والبو
 ومهبط الوحي على سّيد النام  عليه الّصلة والّسلم  وكرا لليهود والّنصارى بباركة من عدّو ال ملك
 دولة آل سلول وإخوانه من جيع الرتّدين الاثي على الكم ف بلد السلمي، فكم لنا هنالك من إمام
نا هنالك من أعراض انتهكت نا هنالك من ماهد شجاع مقتول أو مقهور، وكم ل  عال مأسور، وكم ل

ونساء سلبت؟ ول حول ول قّوة إل بال، والدهى من ذلك والمّر أّن هذا وقع باسم السلم: 

أحّل  الكفر بالسلم  ضيـما      يطـول  عليه  للّدين  الّنحيب
فحـّق ضـائع وحى مبـاح      وسيف  قـاطع  و دم  صبيب
و كم من مسلـم أمسى سليبا     و مسـلمة  لا  حـرم  سليب
أمـور  لو  تأّملـهّن  طفـل     لطّفـل  ف عـوارضه  الشيب
أتسب  السـلمات بكّل ثغـر    و عيـش السـلمي إذا  يطيب
أمـا  ل  و السـلم  حـّق    يدافـع   عنه  شّبـان  و شيب
فقل لذوي البصائر حيث كانوا    أجيبـوا  ال  و يكم  أجيبـوا

 وجنينا من الديقراطية تدير عقول أبناء أّمتنا.. فها نن نعيش هذه الآسي الّسالفة الّذكر، ومع ذلك ند
سّية والستباق إل صناديق القتراع، والشتغال بلعب  كثيا من شبابنا خّدرت عقولم بالنافسات الّسيا
يد ا ل يف لك ّم ي ذ ضّللة، وغ تاوى ال ة، والف سفات الكفرّي ضعّية، والفل قواني الو سة ال قدم، ودرا  كرة ال

السلم ف خدمة دينه شيئا. 
لد بلخي يشكو النقلبيي تّدون، فو سا وأبناؤها الر ستنا فرن توّلى سيا نا وت نا أصبحنا تقود ها أن نا من  وجني
 إليها، والنقلبيون يشكون ولد بلخي إليها، ويسندون ظهورهم عليها، فيا له من احتلل حّل ببلدنا. إّنه
هذا احتلل له، و صّدوا  فذلك احتلل مكشوف وجد رجال ت لّول،  من الحتلل ا كثي  ضررا ب  لكثر 
 متسّتر بلباس النافقي، ومؤيد بفتاوى التفيهقي، ل يفطن له إّل أصحاب الفهم الّثاقب من أبناء هذه الّمة،

. ﴿َوَقِليٌل َما ُهْم﴾
 بل إن أقول إنه بالضافة إل ذلك أصبح هذا الحتلل احتلل يهوديا أمريكيا، فأما التواجد اليهودي فإنه
 أشهر من أن يذكر، وغي خاف علينا التواجد العسكري المريكي بل وف الناطق الساسة كأطار والنعمة

وغيها...
 وجنينا من الديقراطية الّتناحر والّتخاذل والّتنافر وانتشار أحزاب الّشيطان على رقعة أرضنا الّطاهرة، وهذا
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ما يدعون إل أن أقول: 
ما كفاكم ما جّربتموه وعاينتموه من حكم عدّو ال معاوية، وما ناء شنقيط، ما لكم ل تعتبون؟ أ  يا أب
 عقبه من مسلسل النقلبات الضحكة البكية، وما تّلل ذلك من حكم الرتّد التيجاّن ولد عبد ال، بال

عليكم، ما الذي ربتموه من ذلك؟ وما الذي استفدتوه؟ 
أما بلغتم الضيض من الّناحية القتصادية، والفقر والوع؟ 

أما انتشر الفساد وشاعت الفواحش وفتحت لا الراكز برعاية من جيش الرّدة الاكم وحكومته؟ 
ّم، ساد وط ّم الف رق، وع اع الّط شر قّط ّسرقة وانت شت ال فال وف ساء والط فاختطفت الّن لمن  عدم ا ما ان  أ

وكّممت الفواه وسلبت الرّيات، ف الوقت الذي تنشر فيه الّنصرانّية بكّل حرّية؟ 
 وفوق هذا، أما تسّلط الرتّدون على أبنائكم الاهدين فطاردوهم وعّذبوهم وسجنوهم، وما ذنبهم إّل أن
 قالوا رّبنا ال؟! أليس من الفضيحة الت ما بعدها فضيحة، أن يسجن السلم ويعّذب أصناف الّتعذيب بّجة

أّنه قتل نصرانّيا ماربا، وهذا ف" بلد إسلمّي" برأى من العال أجع؟ أّي إسلم هذا؟!! 
ما قال تعال:  يه السلم ويّرم به؟ أ اِتُلوُهْمبال عليكم مت كان الهاد جرية ف دين ال يعّذب عل  ﴿َوَق

 ﴿َقاِتُلوا اّلِذيَن ل ُيْؤِمُنوَن ِبالّلِه، وقال: ]39[لنفال: من الية َحّتى ل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الّديُن ُكّلُه ِلّلِه﴾
 َول ِباْلَيْوِم الِخِر َول ُيَحّرُموَن َما َحّرَم الّلُه َوَرُسوُلُه َول َيِديُنوَن ِديَن اْلَحّق ِمَن اّلِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحّتى

َصاِغُروَن﴾ ْم  ٍد َوُه ْن َي َة َع وا اْلِجْزَي بة: ُيْعُط قوام]29[التو مان أ خر الّز ف آ يأت  ه  عال أّن لم ال ت قد ع  ، و
 يّرفون الكلم عن مواضعه ويقولون إّن الهاد هو التسابق إل صناديق القتراع أو خروج ثلثة أيام أو غي

 ، وف موضع آ خر﴿قاتلوا﴾، ﴿قاتلوهم﴾ذلك من أصناف التحريفات، فقطع ال ألسنة الميع بقوله: 
وَن َوُيْقَتُلوَن﴾  ، كلمات ل تتمل إل معن واحدا ل يطلق بإجاع العقلء،]111[التوبة: من الية ﴿َفَيْقُتُل

بل والبلهاء، على شيء من تلك الّتحريفات، على رغم أنوف الخّذلي والرجفي واّلرفي. 
ه هاهم يدعونكم إل الكّرة والعاودة، فإل مت هذه الخادعات والراوغات؟ و إل مت ل  وبعد هذا كّل

تستيقظون من سباتكم؟ 
أّمتنا السلمة: 

 لقد تقّرر لدى كّل مسلم عاقل مصارح لنفسه أّنه لن يصل السلمون بال إل حكم ال تعال عن طريق
 القتراع، ويكفي الّلبيب هنا أن يعرف أّن الذي جاء بذه الّلعبة والدعة هم الكّفار. وكيف يتصّور مسلم

قول:  عال ي بل ويساعدونم على نشره وال ت هم،  ار يريدون للمسلمي أن ينشروا دين ّن الكّف َوّدأ ا َي  ﴿َم
ْم﴾  ْن َرّبُك ٍر ِم ْن َخْي ْم ِم َل َعَلْيُك ْن ُيَنّز ْشِرِكَي َأ اِب َول اْلُم ِل اْلِكَت ْن َأْه ُروا ِم ِذيَن َكَف يةاّل من ال قرة:  [الب

لّدين؟  قال ال تعال: ]105 ﴿ فهم ل يتمّنون أن ينزل علينا خي من الّسماء، وأّي خي فوق الّتمكي ل
ْم﴾ َع ِمّلَتُه ى َتّتِب َصاَرى َحّت وُد َول الّن َك اْلَيُه َضى َعْن ْن َتْر ية َوَل من ال قرة:  عال: ]120[الب قال ت  ﴿َول و
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ْسَتَطاُعوا﴾ ِن ا ْم ِإ ْن ِديِنُك ْم َع ى َيُرّدوُك اِتُلوَنُكْم َحّت وَن ُيَق ية َيَزاُل من ال قرة:  ضاه]217[الب ين ير فأّي د  ، 
لّدين ليس بدين السلم قطعا تالم، فذلك ا يه وهم قادرون على ق قاتلون أهله عل  اليهود والّنصارى ول ي

]85[آل عمران: ﴿َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر السلم ِدينا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي الِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن﴾
ه ليس من غر ّن من نافلة القول أن أقول هنا: إّن  ضي هنا بيان حقيقة الديقراطية وأنا دين كفري مثلوإ

 البوذّية والّشيوعّية واليهودية والنصرانية، ل يتمع مع السلم بال لّن هذا المر أصبح  بمد ال مشهورا
تّبر يات ل  ّن الغا يان أ يس من غرضي ب نه ل هذا الوضع، كما أ ته ف غي  اس، وقد بّين من الّن  لدى كثي 
ّن شداء أ نبيه العقلء والّر نا ت صود ه ما الق خر، وإّن ضع آ لذلك مو مات والكفريّات، إذ  كاب الّر  ارت
شيئا سوى أن ها  ستفيدوا من مّرات ول ي يق بعقولم، وقد جّربوها   الشتغال والغترار بذه الدعة ل يل
قال ال ية وحكم السلم بال،  ستوي الديقراط نه ل ت ذكي أ مع الّت هذا  قولم,  لى ع  ضحك الكفار ع

عال: وَن﴾  ت ِذيَن ل َيْعَلُم ْع َأهَْواَء اّل ا َول َتّتِب َلْمِر َفاّتِبْعَه َن ا َشِريَعٍة ِم ى  اَك َعَل ـية:﴿ُثّم َجَعْلَن  .]18[الاث
عال:  قال ت  . ي ال من ع ّساقطي  لق ال من ال فرة  لة الك هواء اله ّشريعة أو أ يس ّث إل ال ْم ﴿فل ِإْن َل  َف

َه ل ِه ِإّن الّل َن الّل دًى ِم ِر ُه َواُه ِبَغْي َع َه ِن اّتَب َضّل ِمّم ْن َأ َواَءُهْم َوَم وَن َأْه ا َيّتِبُع اْعَلْم َأّنَم َك َف ْسَتِجيُبوا َل  َي
اِلِمَي﴾ ْوَم الّظ ِدي اْلَق عال: ]50[القصص: َيْه قال ت ِس، و َشَياِطَي اِلْن ُدّوا  ا ِلُكّل َنِبّي َع َذِلَك َجَعْلَن  ﴿َوَك

 . وهذه حقيقة الديقراطية]112[النعام: من الية َواْلِجّن ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورا﴾
وأهلها. 
وَن ِبالِخَرِةّث قال:  ِذيَن ل ُيْؤِمُن ِه َأْفِئَدُة اّل ْصَغى ِإَلْي ا َيْفَتُروَن * َوِلَت َذْرُهْم َوَم وُه َف ا َفَعُل َك َم َشاَء َرّب ْو   ﴿َوَل

وَن﴾ ْم ُمْقَتِرُف ا ُه وا َم َضْوُه َوِلَيْقَتِرُف عام: [َوِلَيْر عد]113، 112الن ية ب من رضي بالديقراط قة  هذه حقي  ، و
معرفته لقيقتها. 

قال:  اَبّث  اُهُم اْلِكَت ِذيَن آَتْيَن ّصًل َواّل اَب ُمَف ُم اْلِكَت َل ِإَلْيُك ِذي َأْنَز َو اّل ما َوُه ي َحَك ِه َأْبَتِغ  ﴿َأَفَغيَْر الّل
 َيْعَلُموَن َأّنُه ُمَنّزٌل ِمْن َرّبَك ِباْلَحّق َفل َتُكوَنّن ِمَن اْلُمْمَتِريَن * َوَتّمْت َكِلَمُت َرّبَك ِصْدقا َوَعْدًل ل ُمَبّدَل

َسِبيِل ال﴾  ْن  ِضّلوَك َع ِض ُي ي اَلْر ْن ِف َر َم ْع َأْكَث ْن ُتِط ُم * َوِإ ّسِميُع اْلَعِلي َو ال اِتِه َوُه عام:ِلَكِلَم ،114[الن
، وهذه حقيقة ما يريد الديقراطيون. ]116

 وهذه، وال، حقيقتهم. ]116[النعام: من الية ﴿ِإْن َيّتِبُعوَن ِإل الّظّن َوِإْن ُهْم ِإل َيْخُرُصوَن﴾ّث قال: 
قع تدّبرها وينّزلا على الوا ية من كتاب ال أن يقف عند هذه اليات وي نا أدعو كّل مسلم يبتغي الدا  وأ

ليخرج بتصّور حقيقي لقيقة هذه الدعة الباطلة. فإن قيل فما هو الّل؟ 
 فالواب: أّن من السّلم به لدى كّل مسلم أّن حّل كّل مشاكل هذه الّمة موجود ف الكتاب والّسّنة. وإذا
 ما رجعنا إل الّسية الّنبوّية ند أّن أقرب واقع إل واقعنا اليوم هو واقع النّب صّلى ال عليه وسّلم وأصحابه
 إّبان غزوة الحزاب فقد تكالبت عليهم المم كّلها وتالفت على غزو السلمي ف عقر دارهم كما هو
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قد برز لّداخل ف من ا ا  من الارج، وأّم هذا  ما،  نا تا مع أّمت يوم  صهيونّية ال ّصليبّية ال حدة ال لمم الل  حال ا
 بالدينة عدّو غادر خادع وهم اليهود، واستجابوا للعدّو الارجّي وتالفوا معه على حرب الّمة وطعنها ف

 ﴿َماظهرها، كما هو حال الّكام الرتّدين وجيوشهم الن تاما، ّث برز أصناف النافقي فمنهم من قال: 
ُسوُلُه ِإل ُغُرورا﴾ ُه َوَر َدَنا الّل  ، كما هو حال الكثي من النهزمي والعلمانيي]12الحزاب: من الية [َوَع

قال:  هم من  لن، ومن اْرِجُعوا﴾ا ْم َف اَم َلُك َب ل ُمَق َل َيْثِر ا َأْه من الية ﴿َي لحزاب:   ، كما هو حال]13[ا
 الكثي من النافقي ف هذا الّزمان، وقد قالا صراحة الوزير الوّل (الّشيخ العافية) إّبان حكم ولد الّطايع:
ّن الّطالبان لن تقوم لا قائمة، وانظروا ماذا جنت على نفسها بتحكيم الّشريعة" أو كما قال عدّو ال،  "إ

  كما هو حال التمصلحي الن تاما، وظهر]13الحزاب: من الية [﴿ِإّن ُبُيوَتَنا َعْوَرٌة﴾ومنهم من قال: 
 العّوقون على أشكالم والذين من بينهم علماء الّسوء: علماء الّسلطان وأتباع الّشيطان، الّرفون للكلم عن

 [الحزاب: من ﴿َيْسَألوَن َعْن َأْنَباِئُكْم َوَلْو َكاُنوا ِفيُكْم َما َقاَتُلوا ِإل َقِليًل﴾مواضعه، وأحسن القوم حال: 
. ]20الية

قوله :  لت وصفها ال ب مة ا ّشديدة والنة العظي ْنوكان حّل هذه الزمة ال ْوِقُكْم َوِم ْن َف اُءوُكْم ِم  ﴿ِإْذ َج
 َأسْيَفَل ِمْنُكمْي َوِإْذ َزاَغتِي اَلْبصَياُر َوَبَلَغتِي اْلُقلُوُب اْلَحنَاِجَر َوَتُظّنويَن بِالّلِه الّظُنونَا * ُهنَاِلَك اْبُتِليَي

 ، كان حّل هذه الزمة باليان والقتال، ل بالصام]10،11[الحزاب: اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًل َشِديدا﴾
عال:  قال ال ت دال،  ي وال ُسوُلُهوالّتنظ ُه َوَر َدَنا الّل ا َوَع َذا َم اُلوا َه َلْحَزاَب َق وَن ا ا َرأى اْلُمْؤِمُن  ﴿َوَلّم

ِه َه َعَلْي ا َعاَهُدوا الّل ْؤِمِنَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َم َن اْلُم ْسِليما * ِم ا َزاَدُهْم ِإل ِإَيانا َوَت ُه َوَرُسوُلُه َوَم  َوَصَدَق الّل
ِديًل﴾ ّدُلوا َتْب ا َب ُر َوَم ْن َيْنَتِظ ْم َم ُه َوِمْنُه َضى َنْحَب ْن َق ْم َم لحزاب: َفِمْنُه قال: ]22،23 [ا ُه، ّث   ﴿َوَرّد الّل

ِذيَن اَل َوَكاَن الّلُه َقِوّيا َعِزيزا * َوَأْنَزَل اّل ُه اْلُمْؤِمِنَي اْلِقَت ْم َيَناُلوا َخْيرا َوَكَفى الّل ِذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم َل  اّل
قا * ِسُروَن َفِري وَن َوَتْأ قا َتْقُتُل وِبِهُم الّرْعَب َفِري ي ُقُل َذَف ِف ِصيِهْم َوَق ْن َصَيا اِب ِم ِل اْلِكَت ْن َأْه اَهُروُهْم ِم  َظ

25[الحزاب:  َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم َوَأْمَواَلُهْم َوَأْرضا َلْم َتَطُأوَها َوَكاَن الّلُه َعَلى ُكّل َشْيٍء َقِديرا﴾

 : فلم يكن الّل إّل هذا، ولن يكون الّل على مدى الزمان إّل هذا. ول دّر مالك رحه ال حيث]27،
يقول: لن يصلح آخر هذه الّمة إل با صلح به أّولا. 

أل هلم يا قوم إل القتال..  وإل مقارعة العدو الكافر ف ساحات النزال 
ل يسلم الّشرف الّرفيع من الذى      حّتى  يراق  على جـوانبه  الّدم

و قال آخر 
لغة الّسيـوف تّل كّل قـضّية        فدع الكلم لـاهل  يتشـّدق

 فال ال ف دينكم.. وال ال ف إخوانكم الاهدين.. وال ال ف أسرى السلمي عاّمة، و ف أسراهم ف
بن نا ا يه كما نّص على ذلك أئّمت فإّن فكاك أسرهم فرض عي على كل مسلم قادر عل  بلدكم خاّصة، 
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يه اليهود بطشهم ف لذي يواصل ف لوقت ا نه ف ا بة أ نا البي  العرّب والقرطّب وغيها، وأخيا ل تنسي أمت
 الرض القدسة وتواصل فيه راعيتهم حامية الصليب أمريكا وكلبا الرتدون حربم، يواصلون فيه حربم
يدا واحدة على من لذي يستدعي من السلمي أن يكونوا   الصليبية السعورة على السلم, ذلك المر ا
 سواهم, ف هذا الوقت الرج يطل علينا ف كل يوم سرب من التراجعي يطعنون ف ظهور أمتنا ويسفهون
 الاهدين ويسبونم بكل قبيح, مع علمهم تام العلم أن الاهدين من كل ذلك براء، وقد ظهر القوم ف
لب ية "ا نا، فظهرت السّماة جع هم وأخيا ف بلد لك راعيت  مصر فهي مصّدرتم وف ملكة آل سعود وت
ياكم أن تدين فإ سالة الر ترك الهاد وم ل  يدعوننا إ ية الب والفجور والوى،  قوى" وهي بق جع  والت

جل وعل:  نا  قول رب كم  حق علي ل  أولئك في ستمعوا إ ْم﴾ ت َسّماُعوَن َلُه ْم  ية﴿َوِفيُك من ال بة:   ]47[التو
وليكن حالكم معهم كما قال الّول: 

وما السد الّضرغام يوما بعاكس      صريته إّن  أّن  أو بصبص الكلب
وقولوا لم ف عزم وثبات واطمئنان ومواصلة على الطريق: 

أل  تر  أّن  الّليث  ليس  يضيه      إذا  نبحت  يومـا   عليه  كلب

]44[غافر: ﴿َفَسَتْذُكُروَن َما َأُقوُل َلُكْم َوُأَفّوُض َأْمِري ِإَلى الّلِه ِإّن الّلَه َبِصٌي ِباْلِعَباِد﴾

نسأل ال بأسائه السن وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إل الّق، ويهدينا إل سواء الّسبيل
و يرينـا الـّق حّقا و يرزقنـا اّتباعه، و يرينا البـاطل باطل و ل يعلنا أتبـاعه،

وأن ينصر الاهدين ف كّل مكان وأن يّؤلف بي قلوبم ويصلح ذات بينهم
وأن يعلنا سيوفا مسلولة على الرتدين والكافرين ف كل مكان،

وأن يعلنا من الرهابيي لم بكل أنواع الرهاب،
وآخر دعوانا أن المد ل رّب العالي.

أخوكم: عبد الّرحن أبو أنس الّشنقيطي عفا ال عنه
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