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  تعزية ألهلنا يف الدويقة

  الشيخ الدكتور أمين الظواهري 

  )حفظه اهللا(

  
  مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي

على رسوِل اِهللا، وآلِه وصحِبِه ومن وااله ِهللا، والصالةُ والسالم بسِم اِهللا، واحلمد 

 

 

عليكم ورمحةُ اِهللا وبركات أيها اإلخوةُ املسلمونَ يف كِل مكاٍن السالمه 

وبعد 

ويعوض  نسألُ اَهللا أن يرحم الضحايا، ويشفي اجلرحى،. الدويقِة يف القاهرِة تلقيت وإخواين مبزيٍد من األسى واحلزِن نبأَ الفاجعِة، اليت حلت حبِي
 .أهاليهم خري العوِض

جعل هذه  الذي أوصلنا إىل هذا البؤِس واملذلِة واملهانِة؟ وما الذيوأمِتنا، وما  وهذا احلادثُ حيتاج لوقفٍة جادٍة لنتدبر يف أحواِلنا، وأحواِل بالِدنا
حيافظون على  بأهونَ مما يعاملُ مربو املاشيِة واألغناِم مواشيهم وأغنامهم، فأولئك احلكوماِت الفاسدةَ تستهني بشعوِبها إىل هذا احلِد؟ فتعاملَهم

عليها، تتمىن اخلالص منه،  األوىل أم عبأٌ: حكوماتنا الفاسدةُ فال تنظر لشعوِبها إال نظرتني احيواناِتهم ألا رأس ماِلهم، الذي يتكسبون منه، أم
 .امتصاِص دماِئهم وسِرقَِة ثرواِتهم والتربِح من العموالِت على حساِبهم والثانيةُ أم مادةٌ للكسِب احلراِم عرب

احلق تبارك  يقولُ. سيتلوها من جرائِم للفساِد، لن تتوقف إال إذا سعينا يف إيقاِفها نيٍة وتسعني، وماهذه الكارثةُ ومن قبِلها كارثةُ العبارِة السالِم مثا
  : وتعاىل

  . يغيرواْ ما ِبأَنفُِسِهم﴾ ﴿ِإنَّ اللّه الَ يغير ما ِبقَوٍم حتى

يقولُ احلق تبارك . ِفلسطني إال إذا تصدينا له د وال النفوذُ األجنيب وال حصار أهِلاالحناللُ وال الفساد وال اإلفسا لن يتوقف النهب وال السرقةُ وال
  :وتعاىل

فْعالَ دلَوو﴿  لَـِكنو ضِت اَألردٍض لَّفَسعِبب مهضعب اساللِّه الن ﴾الَِمنيلَى الْعٍل عذُو فَض اللّه  

  : ويقولُ عز من قائٍل

  وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَـِئك هم الْمفِْلحونَ﴾ م أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِفمنكُ ﴿ولْتكُن



  حال اجلهاد 
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  : سبحانه ويقولُ

  نونَ ِباللِّه﴾ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِم ﴿كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ

  : ويقولُ أيضاً 

ورسولَه  ويِقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويِطيعونَ اللّه بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ﴿والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياء
مهمحريس لَـِئكأُوِزيزع ِإنَّ اللّه اللّه  ﴾ِكيمح  

  :  ويقولُ سبحانه حاكياً عن لقمانَ وهو يِعظُ ابنه

ينا بنكَِر ﴿يِن الْمع هانوِف ورعِبالْم رأْملَاةَ ووِر﴾ أَِقِم الصِم الْأُمزع ِمن ِإنَّ ذَِلك كابا أَصلَى مع ِبراصو. 

فريسةَ  باملعروِف والنهِي عن املنكِر، وسكتنا عن الظلِم، ورأينا غرينا يسقطُ هذه الفاجعةُ وغريها حدثت، وستحدثُ ألننا ختلينا عن فريضِة األمِر
 .الظاملني، فلم نتقدم لنصرِتهم والدفِع عنهم

مفسدٍة،  إننا نعاين من حكوماٍت فاسدٍة. ِم جيب أن ندرك طبيعةَ األموِراإلسال إخواين وأخوايت وأبنائي وبنايت وأهلي يف مصر ويف كِل بقعٍة من دياِر
املاليني يف مساكن ال  وهذه احلكومات تنهب أموالَنا وثرواِتنا باً، وتترك. البيِت األبيِض سلَّطَتها علينا احلملةُ الصليبيةُ الصهيونيةُ بقيادِة قياصرِة

ويقمع أي احتجاٍج  حباٍر من أموالنا، ويساندهم جهاز قمعي متوحش حياصر أهلَنا يف غزةَ، هم يسبحون يفيأمنون فيها على أرواِحهم، بينما 
،بتوفِري لقمِة العيِش، ومن وراِئه قضاٌء فاسد يف يطالب نفٍس تغرق ألف العبارِة السالِم مثانيٍة وتسعني، ويترك أصحاب قاِع البحِر بال مثٍن يربئ. 

مع  شهِر رمضانَ شهِر الصِرب وشهِر اجلهاِد وشهِر التوبِة إىل جتديِد العهِد املسلمني يف مصر ويف كِل مكاٍن أدعوكم يف هذا الشهِر املبارِك؛إخواين 
 .الظاملني، وأن ندفع املنكر بكِل ما منلك وما نستطيع اِهللا، بأن ننصر دينه وأولياَءه، وأال نسكت على الظلِم وال

الذين يتصدون  املتعفنِة، اليت أفسدِت الدين والدنيا، وأن ينصر عباده ااهدين، اَهللا أن يعجلَ لنا بالفرِج القريِب، وخيلصنا من هذه األنظمِةأسألُ 
 .مكاٍن وأفغانستانَ والعراِق وِفلسطني واجلزائِر واليمِن والصوماِل ويف كِل لذئاِب احلملِة الصليبيِة الصهيونيِة يف الشيشاِن

حادِث الدويقِة على  بأمواِلنا وأنفِسنا وأعِز ما لدينا، وأخِتم بتكراِر تعزييت ألهِلنا يف وأن يقوي من إمياِننا ويقيِننا وعزائِمنا، حىت ننصر دينه وشريعته
موتاهم ويشفي هم، وأن يرتلَ علىجرحاهم، ويكَأل بعنايِته ورعايِته أراملَه مصاِبهم الفادِح، أسألُ اَهللا أن يرحمهم  م وأيتامويعوض ذويهم الصرب

 .خري عوٍض

 .وآخر دعوانا أن احلمد ِهللا رِب العاملني، وصلى اُهللا على سيِدنا حممٍد وآِله وصحِبه وسلم، والسالم عليكم ورمحةُ اِهللا وبركاته

 


