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﷽ 

احلمد هلل عىل ما أنعم ووهب، وال سيام نعمة اإلسالم التي هي منتهى العزة والظَفر 

 ، أما بعد:العرب""أخرجوا املرشكني ِمن جزيرة والغَلب، والصالة والسالم عىل َمن قال: 

ن بالد احلرمني؛ انطلقت بشائر ، ومِ وتبليغ الرسالة ففي بالد احلرمني؛ كان مهبط الوحي

وحمق دجيور الكفر  ،نرش ضياء اإلسالمفتح العامل باحلق، ول ؛النور كتاًبا هادًيا وسيًفا نارًصا 

 املظلم.

، ٩٤احلجر:  َّ يه ىه مه  جه ين ىن من ُّٱ، و١العلق:  َّ مل ٱُّٱ فيها نزلت:

 يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱو

 ١٤التوبة:  َّ حن جن

، وفتوحات اخللفاء، وحلقات العلم، ودعوة الشيخ املجدد ملسو هيلع هللا ىلصغزوات النبي  شهدت  

 . ١حممد بن عبد الوهاب ؒ

                                                           
، ظاّنني أهنم إن كذبوا عىل أنفسهم هبذا فقد أمكنهم أن يكذبوا كذلك عىل اهلل يتمسح آل سلول اليوم بدعوة الشيخ املجدد ؒ ١

الومهية أو يرّوج ملزاعمهم من أجل مصلحته اخلاصة  ،)كأتباعهم( َمن يصدقهم وعىل الناس! واجلاهل -باهللذ والعيا–تعاىل 

ويكفي أن دعوة الشيخ صدعت بالتوحيد  ن هؤالء املرتدين،ه بريئان مِ املجدد ودعوتَ  فيعلم يقينًا أن الشيَخ  ؛، أما غريمها)كالصوفية(

القرآن هلوله اجلبال فتاًتا ورمااًل، وكانوا أكرب حرب عىل الكتاب اهلادي ) اإلسالم ما ختّر  فقد جاؤوا من نواقض ؛النقي، أما هؤالء
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 تدكّ  صليبية   مرشكون، وقواعد   مرتدون، وروافض   ففي بالد احلرمني حكام   أما اليوم؛

 يف السجن مأسورون مقهورون، ومالحدة   :صادعون باحلق وعلامء  صوارخي ها املسلمني، 

ع كفاتورة ن املسلمني ت دفَ مِ  مرسوقة   ؤون مكاهنم يف املجتمع رويًدا رويًدا، وثروات  يتبو  

 والقضاء عليهم! -حرب املسلمني طبًعا!–حلرهبم 
 

ت َشّن احلرب املسعورة عىل املجاهدين، وي سَدى العون يف هذا للكفار  ويف بالد احلرمني؛

ّرم َمن يدعو عىل اليهود والنصارى، وكذلك َمن يدعو للمجاهدين الغيارى؛  َ أمجعني، وجي 

! وإزاء ال حيرتمون العلامء! وال يستمعون لفتاوهيم ضاّلون جاهلون، بزعم أن املجاهدين

 سلوليون املرتدون خريَة العلامء وجهابذة العلم يف السجون،م الي عدِ هذه األكاذيب كلها: 

" 2"محد احلميديالشيخ و "عبد العزيز الطويلعي"الشيخ "فارس آل شويل" و الشيخ وي قَتل

َي أ غريهم للقتل يف دفعة جديدة،  النائمني يف صمِغ  ،يف ظل سبات املسلمنيوآخرون، وهي 

ٍن حسبوه عسَل أمانٍ  أهذا هو احرتام العلامء وتقدير العلم يا آل سلول ، فليت شعري: هوا

قديره؟! أم ألهنم صدعوا باحلق وبحقيقة تأهذا هو َصون مكانة العامل و املتاجرين بالدين؟!

 اإلسالم التي حتاولون إخفاءها بدين جديد ابتدعتموه يناسب أهواءكم؟!
  

                                                                                                                                                                      

ن جيبه يف دعوته تلك، بل : مل يأِت بيشء مِ -ملن يظن بدعوته الظنون–  )اجلهاد(، عىل أن الشيخ حممًداوعىل السيف النارص ،(الكريم

 ، وال أزكي عىل اهلل تعاىل أحًدا.من الرشع وإليها به، فليست إال استقاها من الرشع احلنيف ودّعمه

ممن صدع بالتوحيد ونارص املجاهدين رغم السجن والعذاب، بل إن الشيخ الطويلعي ، وكبار مشاخيهم من جهابذة علامء احلرمني 2

ومع هذا: مل  ،فقد عقله متاًمامما أدى بالشيخ اجلليل إىل سامه آل سلول عذاًبا شديًدا مل يوفروا فيه حتى استعامل السحر!! تقبله اهلل: قد 

، قتلهم اهلل.  َيِقف آل  سلول تعذيَبه! وها هم أوالء قد قتلوه أخرًيا



 
 
 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

 
 

 
 
 
 

 

والصاحلني، إنكم أحذية الكفار إنكم أعداء اإلسالم واملسلمني، إنكم جاّلدو العلامء 

مهام  ،يف إخفاء حقيقتكم هذه اجلهلة الضالون املضلون ولن ينجح كهنتكم واملنافقني،

 .سحروا أعني الناس واسرتهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم

االحتالل ألمريكان، أو بمعنى آخر: رشعنوا )أوئلك الكهنة الذين أجازوا وجود قواعد ا

وأفتوا بحرب املجاهدين، وبحرمة كره الكفرة واملرتدين،  ،(األمريكي لبالد احلرمني

هم وبرروا كل جرائمكم يا آل سلول، فام أوئلك إال سحرة كهنة، أما العلامء احلقيقيون؛ ف

كلمة احلق يف وجه احلاكم املرتد اجلائر، ودعموا اجلهاد واملجاهدين رغم قسوة  وا َمن قال

ني مصرَيهم يف مهبط الوحي وأرض العلم قد رأى كل ذي عينالقيد وهليب السياط، ول

 والتوحيد!!
 

السنة رغم  التوحيد رغم وجود املسجد احلرام! وال حاميةَ  قلعةَ أرض  احلرمني  مل تعد  ال؛ 

 وجود املسجد النبوي!

 ن "عمر بن اخلطاب" ليفعل!يستنفر الناس للجهاد يف سبيل اهلل؛ ألنه ما مِ  خبا فيها صوت  

: جمرَد ذكرى أو أمنية عابرة فاقةٍ  أو دفعِ  جيشٍ  املسلمني لتجهيزِ ع أموال يجتموصار 

!مستحيلة  ؛ فأحفاد "عثامن بن عفان" وّلوا

 "الوحدة الوطنية" و"أخّوة الوطن"؛ إذ 
ِ
ء وضاع نقاء العقيدة واحرتام الصحابة يف غباِر هرا

النبي  وِعرضِ  ،اهلل أغىل عند هؤالء ِمن توحيدِ  :الروافض واملجوسوإحساس خاطر 

 !األطهار الصحابة ومكانةِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص
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م َمن يدعو للجهاد أو لتحقيق معنى "ال إهل إال اهلل" رِّ ة وج  ، ولو كان شيًخا كبرًيا، أو امرأ

املنغلقة  ذوي العقول املتحجرة–مستضَعفة، أو طفاًل يافًعا، بينام صال الكفار واملالحدة 

ّخرت هلم -عىل الضالل والفساد واإلحلاد ، وس  ئهم  وجالوا تِحت هلرا اإلمكانيات، وف 

 وما أدراك ما آل سلول! ؛ ألن احلكام هم آل سلول!القنوات

س الصليبيون رغم أنف جرائمهم واعتداءاهتم عىل اإلسالم واملسلمني؛ فهم والة  أمر  وق دِّ

ا وجد "ويل اخلمر  "ويلِّ األمر" إياه! " -ال الفخامة–صاحب النخامة  –باخلاء–ولوال هم: ََلَ

 يرىض به عَلًفا ألغنامه! َمن

نِع خطباء املساجد ِمن الدعاء عىل اليهود والنصارى، وأ ِمروا بالدعاء عىل املجاهدين  وم 

املوحدين؛ ألن اجلهاد خطر كبري ورش مستطري عىل الكفار، كام أنه "يزعزع" أمان املجرمني، 

 :صف الذليل الواحدو"يزلزل" مفهوم العبودية لغري اهلل الواحد األحد، و"يفّرق" شمل ال

بني الكافر  ملسو هيلع هللا ىلصكام فّرق النبي حممد  ؛ومرتد متمسك بالذل للكفر ،إىل موحد جماهد

واملسلم، و"يصفع" الرجولة املزورة ألشباه الرجال القاعدين، كام فضل اهلل تعاىل املجاهد 

 عىل القاعد.

**** 
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الفساد واإلفساد؛ يف  لكفر إن هو حكم وساد؟! ال يشء سوىن اوماذا يتوقع املرء العاقل مِ 

 حقوق العباد، ويف إدارة البالد! 

تعيس، وال ينتقموا هو أال يثور الصاحلون عىل هذا الوضع ال ؛غري أن العجيب يف األمر

مة اإلسالم ثم حلقوق املسلمني،  خاصة وأنه ما من مسلم يف األرض إال وعىل آل سلول لكرا

 ذلك جيًدا! يعلم  لَ  :وإن الناظر حلال املسلمني اليوم !!ن مأساتهمِ ووزر كبري  هائلفل ك

لوب لرعاة البقر الصليبيني، لو أن آل سلول كفوا عن متثيل دور البقرة احلَ  فعىل سبيل املثال:

ء عبيد هلم ِمن وامتنعوا عن متويل حروهبم الدامية، وعن إسعاف كوارثهم اَلالية ، وعن رشا

م! لكفرة مِ ا ََلا متّكن: سوق النخاسة الكفرية يف الواقع: ال يستطيع املرء ون كل هذا اإلجرا

 وه!ون  ك  يَ لوا لِ دون حذاء، ولقد ريض آل سلول أن يكونوا ذلك احلذاء! بل وتوّس  أن يميش

ا يف هذا النفط الذي ما فتئوا يتباهون به ويذّلون الناس بسببه، نعم هو حق  وإن لكل مسلم حقًّ

، ولكل مسلم فيه حصة ونصيب، فأين تذهب السليبة ن حقوق املسلمني العديدةواحد مِ 

 عدا عناألمراض تغزو املسلمني، املجاعات والفقر ووهذه الثروات الطائلة؟! أين 

 ؟! -وليس: مشاكلها– ومشكالهتاوتبعاهتا وضحاياها احلروب 

ولغايِة: ! جيوب الصليبيني واليهود واملرتدين :إىل ؟!تذهب تلك الثروات يا عباد اهلل أين

 ! واهلل املستعانتقتيل املسلمني وجتويعهم وتدمريهم وهتك أعراضهم!! 
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ر يف إبادتكم يا معرش املسلمني! إنه يصنع اخلونة هذا اَلال كله: إن ويشرتي ما تبقى  ،ي سخ 

َمن حياول إنقاذكم بتحكيم اإلسالم يا معرش  عِ ن  مَ كي يستمروا يف قتلكم وَ  ؛ن ذممهممِ 

 مني!!املسلمني النائ

 

 وعاقبتها وخيمة أليمة!فاتقوا اهلل يا عباد اهلل؛ فهي واهلل آثام كبرية خطرية، 

 أهيا املسلم املقيم يف تلك البالد، املحجم عن اإلثخان واجلهاد؛ 

هل تقدر أن حتمل وزر َمن مات جوًعا يف الصومال، أو مات بيد جيش املرتد السييس يف 

الصحوات يف العراق والشام، أو سامهت يف تنصريه ووالروافض بيد النصريية أو  ،مرص

 التنصريية بأموال مدفوعة من آل سلول؟!محالت الصليبيني 

ن علم جهابذة العلم القابعني يف ن وزر حرمان املسلمني مِ أن تتحمل ولو جزًءا مِ هل تقدر 

 ؟!-محالت إعدامهم والذين بدأت– سجون آل سلول

ا تستطيع أن تستمتع بحياتك، وتأكل وترشب وتلهو، بينام "والة اخلمر" قريًبا منك:  هل حقًّ

 يوّقعون عىل موِت تفاقيات مع الصليبيني، ضد مصلحة اإلسالم واملسلمني، ويعقدون اال
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طفال األِجنت سباكته بدماء قلم ذهبي فاخر، ع  ن مِ  حرب بجّرةِ  :مومأساهِت  تضَعفنياملس

 ؟!!ولوعات اليتامى

 

غافل،  –وال أعّمم  –من املسلمني  ا كثريً إن املسلمني أهيا الغافل!  آالم ندعك مِ إن أبيَت؛ ف

من هؤالء الغافلني يرى مباراة فريقه املفضل، أو نزهة "تفحيط" بسيارته الفارهة:  ا وكثريً 

ء املسلمني أمجعني؛ لذلك أقول ملن كان من تلك الفئة واهلل املستعان: دعك من أغىل من دما

فكر يف نفسك فقط؛ هل تظن أنك ستكون آمنًا حتت سلطة هؤالء و هؤالء املسلمني،

ر الروافض املرشكني، وحتت قبضة الصليبيني؟!املرتدين؟ هل  !! هل ستكون بخري جوا

ملَ  ك يف املقابل؟!!حتسب أنك إن تركتهم وشأهنم يف إجرامهم: فهم تاركوك وشأنَ 

ملَ  ن نتائَج وخيمٍة ما فيه؟!مِ  –يف اإلعراض  –اإلعراض عن أوامر اهلل عز وجل، وفيه 

أتراك وثقَت بعهد الكفرة  ا القياس الفاسد؟!"؟! وَلاذ3اإلصغاء إىل "أفيون السهولة

 ونسيت سنن اهلل تعاىل التي ال تتغري وال تتبدل؟!!

 زت رت يب ىب نب  مب زب ُّٱلقد قال اهلل تعاىل: 
 نث  مث زث رث يت ىت نت  مت
 ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
 2٤التوبة:  َّ نن من زن  رن مم ام

                                                           
 انظر مقايل: "أفيون السهولة؛ األفيون الذي خّدر الشعوب طوياًل". 3
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نعم احتالل، احتالل  حتت وطأة استدمار واحتالل!! ملسو هيلع هللا ىلصجزيرة النبي إن أفق أهيا الغافل! ف

 !وتركن له ؛ فال حتاربه ِمن َثّم وال تعارضه، بل تأمن إليهوا جلعلك تفرح بهعَ َس 

أمام إنه احتالل ال طائرات فيه فوق رأسك، وال دبابة قرب بيتك، َبي د أنه احتالل متغلغل 

يف إغراقك بالرفاهيات، ومأل عقلك بأبخرة أفيون  نَ يف كل شؤون حياتك! أمعَ ناظريك و

ن بعد أن خينقك السهولة لتطلب العيش السهل؛ حتى تصبح رخًوا ضعيًفا جاهاًل؛ فيمكنه مِ 

 دون عناء! 

أن خيلعوا القناع الزائف  – !وما أكثرهم يف بالد احلرمني –يف أية حلظة يمكن للصليبيني 

فعاًل وقد بدأ اخلطر ! ال تنَس الروافض! ٤تنَس اهلندوس! ال جهاًرا هناًرا ويبارشوا جرائمهم

ان اللَذين يتشدق هبام آل فباهلل عليك: أين هو هذا األمن واألميكرش عن أنيابه شيًئا فشيًئا! 

 !سلول؟!

**** 

 أيًضا؟!   الناسبامذا ضحكوا عىل

                                                           
عىل وجودهم الكثيف فيها، وسط  حرصهم بهم املوعودة!! وهذا من أهم أسباثمة عقيدة للهندوس أن جزيرة العرب هي أرض ٤

وغريهم من  اهلندوس والصليبيونبينام   ،املسلمنيالبنغاليني ! بل للعجب أن حتتفل بعض دول اخلليج برتحيل تائهنياملسلمني ال غفلة

وت املصائب كبرية سواء عىل مستوى احلكم والسياسة، أو حتى من نواحي تغلغل هؤالء الكفار يف البي كيفام شاؤوا!يرتعون  الكفار

فق العامة! نيس كثري من املسلمني هناك أخرجوا املرشكني من جزيرة العرب"، فسمحوا للذئاب : "ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قوَل  واملدارس واملرا

  .أن تسوء األمور أكثر أن جتوس خالل ديارهم، وأسأل اهلل تعاىل أن يفيقوا قبل
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 حماربتهم؟!حتّل بأن "والة اخلمر" أوئلك مسلمون؛ فال جتوز معصيتهم، وال 

ا؛ أفصاروا آلهة ي عَبدون ِمن دون اهلل،  ال ي سألون عام يفعلون؟! قد وهب أهنم والة أمر حقًّ

وبطاعة النبي  ،: أمر بطاعته هو سبحانهاطاعة ويل األمر فعاًل، ولكن قبلهأمر اهلل تعاىل ب

 حك جكٱُّٱ قال تعاىل: "؟!!منكم "وأويل األمر :"وأطيعوا" إىل :نفعالَم القفز مِ ! ملسو هيلع هللا ىلص

 ٥٩النساء:  َّهل مل  خل حل جل مك لك خك

فكيف تتذرع برتك اجلهاد ألن "ويل األمر!" مل يأذن به؟!! مل يبَق إال أن تنتظر سامح ويل األمر 

 إياه لك بالصالة كي تصيل!

ن رّدة آل سلول الذين فاقوا الردة نفسها استحت مِ هذا إن كانوا والة أمر فعاًل، فام بالنا و

ئمهم بحق املسلمنيصفاقتهم ضد اإلسالم، ومِ ن املغول! وإبليس ذاته اندهش مِ   !؟ن جرا

 

املجاهدين  أم بإقصاءأقائم هو بقتل املسلمني وتويّل الكافرين؟!  أين حتكيم الرشيعة؟!

ء املرتدين؟! وإ م السفهاء؟! يوا أم باستبدال األحكام أم بإيذاء وإعدام العلامء، وإعالء وإكرا

أم بحامية الروافض املرشكني باهلل، القاذفني لعرض نبيه  ؟!٥الوضعية باألحكام اإلسالمية

 ؟! أم بأرس املسلامت وامتهاهنن وسط غفلة أشباه النساء؟!!ملسو هيلع هللا ىلص

 

                                                           

  مث هت مت خت حت ٱُّٱ: ♠دائاًم تلحق اليشء املرتوك ال اليشء املراد؛ قال اهلل تعاىل عن موسى  "الباء" ٥

ئيل أرادوا "الذي هو أدنى" ومل يريدوا "الذي هو خري".ل، ومع٦١البقرة:  َّجح مج حج  وم أن بني إرسا
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ودعوى من أعمى اهلل بصريته، وزعم أن " :عبد الرمحن ؒالشيخ إسحاق بن يقول 

 هو عدم منعهم ممن يتعبد، أو يدرس، دعوى باطلة؛ فزعمه مردود عقاًل  :إظهار الدين

ألن الصالة  ؛واملجوس واهلند ذلك احلكم الباطل النصارى وليهن من كان يف بالد ،اورشعً 

إبطال للهجرة واجلهاد، وصد للناس عن موجود يف بلداهنم، وهذا  :واألذان والتدريس

 8/30٦الدرر السنية  .ـه.(. ا٦سبيل الرشاد

 :سليامن بن سحامن ؒالشيخ وقال 

 وفعل صالة والسكوت عن املال تظنون أن الدين لبيك يف الفال **

 وما الدين إال احلب والبغض والوال وسامل وخالط من لذا الدين قد قال **

 كل غاو وآثمكذاك الرباء من 

دنا ظنوا النجا يف التنسك **  وغالبنا منهاجهم يف التسلك فأفرا

 وليس هلا من سالك متمسك وملة إبراهيم من خري مسلك **

 ا.ـه. بدين النبي األبطحي بن هاشمِ 
 

                                                           
 (.30٦ – 30٥، ص8الدرر السنية يف األجوبة النجدية؛ )ج ٦
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املحتلني  فيها أترك آل سلول بلًدا وشأهنا دون أن يدعموا ماذا عن ذروة سنام اإلسالم؟! ثم 

املفسدين  الكافرين ثم خاطفي الثامر املرتدين؟! ألم يعمدوا إىل تشويه اجلهاد؛ ببثِّ 

 
ِ
ء َمن رفض التحّول إىل نعجة وأرّص عىل  ذمم القيادات، وقتلِ  واجلواسيس واخلونة، ورشا

 اجلهاد حتى حتكيم اإلسالم؟! 

، وما بالد الشام عنكم لفلبنيوا أفغانستان ومايل، سلوا بالد الرافدين واليمن عن ذاك سلوا 

 ببعيد!

**** 

 ماذا هرفوا كذلك؟!

؛ ليزعموا أهنم حرب عىل آه نعم؛ ثرثروا طوياًل عن زوبعة غبار أسموها "عاصفة احلزم"

 ! !احلوثيني الروافض

يا للعجب! أال يرى أتباع آل سلول تناقضات ها هنا؟! فكيف هو التوفيق بني إعالن احلرب 

وحرية يف  من، وبني ما حيظى به الروافض يف أرض احلرمني من داللعىل الروافض يف الي

 ؟!الرشك واإلفساد

، وبني حماربة -وإن كانت جمرد جعجعة–بل كيف يكون اجلمع بني إعالن هذه احلرب 

 ؟!!وال أوجع اخلالفة اإلسالمية التي مل يَر الروافض أعتى عليهم منها وال أخطر
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عن الدولة اإلسالمية؛  -!إن كانوا صادقني–أال حتّتم السياسة إياها )!( أن يكف آل سلول 

 ؟!! عىل األقل ن الروافضرجاَء اخلالص مِ 

ن هذا؛ فأتباعهم حمض أغنام جتد مشقة بالغة يف أن تفّكر! ال حيتاج آل سلول ليشء مِ  ..لكن

يتبنّي للمرء أن آل سلول هم َمن يمّكن للرافضة ني: الغشاوة عن العينَ  بعضِ  ِح س  مَ بِ فَ  ..وإال

حتى يف احلرم املكي يلطمون ويولولون، ويشتمون  الروافض؛م ا هوهويثبّت دعائمهم، 

الصحابة األطهار، وينالون من أم املؤمنني عائشة املرّبأة من فوق سبع ساموات! وسط محاية 

نوم العجيب من لون هذا اليستغ -الروافضأي – مضباط آل سلول ورشطتهم! عدا عن أهن

هذا التمكني من آل سلول؛ فيتوسعون ويزدادون قوة، وهم أوالء  إضافة إىلاملسلمني، 

يف حني يعاين كثري من املسلمني يف أرض – يشرتون العقارات مهام بلغت أثامهنا الباهظة

ويتقّلدون  ،! وقد باتوا يشاركون يف احلكم عىل املكشوف-السكن اتاحلرمني من أزم

!! -أو حتى مقاعَد يف اجلامعات لمجيد العاطلون من املسلمني فرَص عبينام ال – املناصب

 !وما خفي كان أعظم وأدهى وأمّر!

بإخراج املرشكني من جزيرة العرب؛ فإذا باملرتدين حيكمون،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  رَ وا حرستاه! أمَ ف

ويعلنون الرشك يف أرض احلرمني  ويشتمون الِعرض، وإذا باملرشكني يتمّلكون األرض

 نفسها!!
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لن يقّدروا آلل سلول أو أتباعهم ما  –يا أعداء أنفسهم  –عىل أن الروافض والصليبيني 

يفعلونه ألجلهم، متاًما؛ كام مل يثّمن الروافض يف العراق جهوَد الصحوات، بل أذاقوهم 

صليبيني! فمتى سيفيق وبال العذاب، رغم كل استامتات الصحوات يف إرضاء الروافض وال

أوامر اهلل تعاىل وحدها تكفي لالّدكار واالعتبار، فام بالنا ونتائج  النائمون وينتبه الغافلون؟!

إىل هذه الدرجة يبلغ الضالل بأتباع الطواغيت واملتأّملني هبم أخمالفتها قريبة حارضة؟!! 

 ن عمى القلب والبرص والبصرية.خرًيا؟!! مهللا نعوذ بك مِ 

**** 

صعب يا إخويت املسلمني؟! هل هو عسري؟! اسمعوا ماذا قال اهلل  تلك احلالل تغيري ه

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّ تعاىل:

 يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن

 َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ ،٦٩التوبة:  َّ ّٰ ِّ ُّ

 َّيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 ىن من  خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلٱُّ ،١٤ – ١3حممد: 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه ين

 جه هن من  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّٱ ،٧8القصص: 
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 مش هس مس مثهث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه

 ٤٤فاطر:  َّ  لك هش

 

نعم؛ لقد أهلك اهلل عز وجل َمن كان أكثر قوة وبأًسا، أهلك النمرود وفرعون وجالوت 

وغريهم وغريهم  ،وهوالكو ونابليون وهتلر والقذايفوأبا جهل، أهلك جنكيز خان 

املردودين إىل أرذل العمر، الذين املرتدين،  وغريهم، أفليس بقادر عىل إهالك هؤالء الطغاة

وهو القدير العزيز ذو  ،؟! بىل جل شأنهالقلب والزهايمر وغريهاالعقل وتتسىل هبم أمراض 

االنتقام، ولكن! 

 

؛ فقد اخلليفة إبراهيم ثبته اهلل وحفظه :إن ويل األمر احلقيقي للمسلمني؛ هو أمري املؤمنني

ا وصدًقا، وقّلم خمالب الكفار ولّقنهم دروًسا كثرية،  وفقه اهلل تعاىل فحَكم بالرشيعة حقًّ

وقد أمركم يا أهيا املسلمون يف بالد فهو ويل األمر،  وصان للدين محاه وللمسلمني حقوَقهم؛

كم ابتداء؛ اجلهاد، قص رأس األفعى الرقطاء، قتل آل سلول احلرمني بام يأمركم به دين  

وقد استنفركم الشيخ العدناين الناطق باسم دولتكم اإلسالمية، ، املرتدين البلهاء

سائل اخلالفة بأمريها وقادهتا وهي ذي ر واستعرض حاالت شتى وأفكاًرا عديدة للتنفيذ،
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أال وإن طاعة اهلل ورسوله وأويل األمر  وجنودها: ترتى إليكم حتثكم عىل أداء الواجب،

  واجبة!

يف تعطيل التضييق عىل احتسبوه واحتسبوا األجر عند اهلل تعاىل؛  ا آل سلولاقتلو اقتلوهم!

يف إنقاذ الغافلني العلامء الصاحلني، يف محاية َمن بقي ِمن املجاهدين، يف إيقاف قتل املسلمني، 

 ن املنرّصين، يف إنضاب دعم املرتدين، يف كرس أذرعة األخطبوطات الصليبية واليهودية!مِ 

يمتد أثره اإلجيايب إىل يرفع عن كاهل األمة اإلسالمية عذاًبا وبياًل، وما لكم؟! إنه عمل 

 ؟!عنه الكبري! فأين أنتم! واألجر بإذن اهلل يواكب هذا التمدد طويلة أجيال

يف والية نجد واحلجاز والبحرين، يا أسود بالد احلرمني؛ نغصوا  ويا أبطالنا املجاهدين،

 –عيش هؤالء املرتدين، وانسفوا قواعد الصليبيني، وأطفئوا نار املجوس، ودمروا معابد 

مىض آل  لقد الروافض املرشكني، فكوا أرس األسارى، وهبوا إلنقاذهم، –وليس: مساجد! 

أحسبهم، وال كام –سلول بعيًدا يف إجرامهم، وقتلوا علامء صدعوا باحلق وأدوا حق العلم 

 يعدموا املزيد!وال تسمحوا آلل سلول أن فانتقموا لدمائهم،  ؛-أزكيهم عىل اهلل

إخوتكم املجاهدون يف كل مكان ينتظرون منكم هذا العون الكبري، ودموع األرامل 

تأمل منكم أن حتّولوها إىل ابتسامات انتشاء بالظفر وفرحة بالنرص، واليتامى والثواكل 

التاريخ اإلسالمي يرقب بشوق حلظة حتطيم هذا الصنم الصديدي اآلثم، أنتم هلا بعون اهلل، 
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أنتم هلا، سدد اهلل رميكم، وثّبت عىل احلق خطاكم، وجعل تكبرياتكم هّدارة، وسيوَفكم 

 غكم رفيع الدرجات والثواب، إنه ويل ذلك والقادر عليه.بّتارة، وذّلل لكم الصعاب، وبلّ 

**** 

لوِل تسّلموا حكَم اَلآثر    آل  الس 

! تي طعَن اخلناجر   كم  أثخنوا يف أم 

 شنُّوا احلروَب عىل البالِد بال ضامئر  

 الفضيلِة خرَي نارص  
ِ
 كانوا ألعداء

**** 

 هذي اجلزيرة  تشتكي حكَم النِّفاِق 

 قاعدة  انطالِق يف أرضها للكفِر 

 ٍن عىل أرِض العراِق مَ رضبوا عىل يَ 

قاِق   يف مرَص قد  دعموا هبا جنَد الشِّ

**** 
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 هذي اجلزيرة  ترجتي فك  القيادِ 

 قوموا َوال تبقوا بأغالِل احِليادِ 

 سريوا أيا أبطال  يف درِب اجلهادِ 

تَم رادع  ضد  األعادي  ٧إن  الكوا

 

                                                           
 من ديواين: أ وار احلق. ٧


