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  فلسطني شأننا وشأن كل مسلم

  للشيخ الدكتور أمين الظواهري حفظه اهللا

  )حفظه اهللا(

  
  مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي

  واله ومن وصحبه وآله اهللا رسول على والسالم والصالة واحلمدهللا اهللا بسم

  مكان كل يف املسلمون اإلخوة أيها

   ,وبعد وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 من يتراجعون والصليبيون لنصر نصر من اهللا بفضل ينتقلون واملسلمون تتصاعد اإلسالم ديار على الصليبية احلملة ووقائع ليكمإ أحتدث

 أما أباد إسالم يف متوسال رأسه مشرف له فطأطأ رشاوى من ماإبتلعه على باحلساب مشرف ليطالب جاء تشيين وديك لفشل فشل

 بأنه وأومههم شعبه إستغفال يف بلري توين وأستمر باغرام يف إستقباله أحسنوا فقد الصالة يف لرم الإ رؤوسهم الحينون الذين الطالبان

 خلفه ترك أن بعد للهند عاد قد برايدون دكتور بأن أذكره وأنا , إلفغانستان يرسلهم بريطاين جندي وأربعمئة بألف النصر سيحقق

 وكفى سنحشد اهللا وبعون وأحشد سنحرض اهللا وبعون وحرض سنرسل اهللا وبعون فأرسل أفغانستان يف قتيل ألف عشر ستة من أكثر

 املسلمني من ألف مئة قتل من الصربية احلكومة املتحدة األمم حماكم فتربؤا الصلييب الكيد مسلسل ويستمر , نصريا باهللا وكفى وليا باهللا

 يف جرمية إرتكب من فكل السودانية احلكومة عن الأدافع وأنا رفوردا يف متهم ومخسني إثنان بإدانة تطالب بينما البوسنه يف والكروات

  سؤالني أسأل ولكين مثنها يدفع أن عليه دارفور

 ويشكل املسلمني شئون يف األمن جملس يتدخل حق بأي املسلمني شئون يف بالتدخل القضاة تنصيب حق القتلة أعطى من:  األول

 والشيشان واجلزائر وفلسطني وأفغانستان العراق يف املسلمني دماء من جمرميه أيادي قطرت بينما ذاك وتدين هذا تربؤا اليت احملاكم

  ؟ العامل هذا حيكم ظلم بأي هلا ختضع أن من وتأنف ا هي التعترف دولية حملكمة دارفور قضية أمريكا حتيل كيف الشرقية وتركستان

  وأفغانستان والعراق وفلسطني البوسنة يف القتلة سيحاكم فمن دارفور يف جمرمني تسموم من ستحاكمون كنتم إذا : الثاين السؤال أما
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 السفلة سيحاكم من بل وشارون وبوتن وبلري بوش سيحاكم من الشرقية وتركستان والفلبني وإندونيسيا وكشمري والشيشان والصومال

 وزين وبوتفليقة سعود وأل مبارك حاكمسي من دارفور يف ماأرتكب أضعاف أضعاف يوم كل وحرماتنا دمائنا يف خيوضون الذين

 وقد منكم ويلقونه مالقوه املسلمني كفى ارمة األمم وياهيئة الذئاب وياحضارة الغاب ياشريعة ومشرف احلسني وأبن العابدين

 لتسهيل صقفة عقد يف للسعي فيه مؤمتر عقد فيقررون العراق يف الصلييب الكيد مسلسل ويستمر, لكم يتصدوا أن وقرروا باهللا إستعانوا

 اإلعالم وسائل بعض فحرفت اإلسالمي العامل يف احلقيقة القوى مع اليتفاوضون األمريكان أن قبل من ذكرت وقد الصليبني خروج

 عليهم عرض ولقد املتردي املتخبط األمريكان وضع أصف ولكين للتفاوض والأدعوا أدعوا مل وأنا للتفاوض أدعوا أين لتقول كالمي

 فلسطني يف الصلييب الصهيوين الكيد مسلسل ويستمر , رفضهم عواقب فليتحملوا فرفضوه صلحا اهللا حفظه الدن بن ةإسام الشيخ

 واإلستنكار الصياح إال المتلك واإلسالمية العربية البالد حبكومات ماتسمى كل بينما األقصى املسجد حرم على إسرائيل فتعتدي

 عبدالعزيز بن عبداهللا صنع كما ا اإلعتراف يف رغبتها أبدت أو بإسرائيل معظمها إعترفت أن بعد احلقيقي حجمها عرفوا قد واليهود

 أخر نوع من عدوان لألسف فلسطني يف ويقع تقبلها أن إلسرائيل العرب يتوسل واليت فريدمان توماس اليهودي له لقنها اليت مبادرته يف

  املسلمني بعقول سخرية مسته مبا بلتوق املسلمة األمة حقوق على محاس حركة قيادة أعتدت حيث

   :هلا فأقول باحلقيقة املسلمة األمة أواجه أن ويؤسفين الدولية اإلتفاقات بإحترام ومشاعرهم

 والشيخ البنا حسن حنسبه كما الشهيد مجع النكبة زمن يف أمس , اإلستسالم مستنقع يف سقطت فقد محاس قيادة يف أجرك اهللا عظم

 كنا , فلسطني معظم اليهود محاس قيادة تسلم الصفقة زمن يف واليوم فلسطني حنو وساروا الفدائيني عصائب اهللا رمحهما احلسيين أمني

   :فيقولون لتالميذهم محاس قيادة فستدرسها اليوم أما , حيفا أنني مسعت فهل تأنوا حيفا : لولده رشيد هاشم قصيدة حنفظ صبانا يف

  وحيفا ظلما وزارة بثلث ابعه ..حيفا أنني يراك فال تأن حيفا    

  ضيفا السنسار اخلائن بقصر بعها .. زيفا البيت جوار يف عليها أشهد

  ليكفا قدوتنا وصار السادات باع.. وزلفا أمريكا ود لتغنم بعها

  رعفا احلر جراح سكبت وإن بعها .. وقفا خيانته يقفوا ملن طوىب

  قصفا لقساما من والترضى بعها .. نزفا األفق الشهيد صبغ وإن بعها

  شفا اجلسم يشف أرملة حزن ال .. وعفا القرب يف عليه الزمان كر

  زفا البهتان موكب يف به وأرقص .. ودفا طبال وأشتري سالحك بع قم

  حتفا ستموت إا حيفا عنك دع .. إلفا اجلاسوس مع مظاهرة وأنظم

      كحيفا أندلس أن ووقع بعها

 هذا كل باعت للشريعة التحاكم قبلها وباعت فلسطني محاس قيادة باعت واإلستذالل ذللل السادات بقطار أخريا محاس قيادة حلقت

 جزئيها بني والالتنقل واخلروج الدخول يف التحكم المتلك حكومة , حكومة وأية , احلكومة بثلث باإلحتفاظ هلا يسمح أن أجل من

 الدفاع وزير لدى أجله من املصريون يتوسط أن بعد إال له محواليس لداره الدخول من رئيسها مينع حكومة  ,إسرائيل من بتصريح إال

 مقاعد بثلث اإلحتفاظ أجل من اإلسرائيلي الوزير موافقة تصل حىت رفح معرب أمام الشتاء برد يف الرصيف على منتظرا ويظل اإلسرائيلي
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 املهزلة احلكومة هذه مقاعد ثلث أجل من , فلسطني معظم عن وتنازلت للشريعة التحاكم عن محاس قيادة تنازلت املهزلة احلكومة هذه

 تركوا الدولية القرارات إحترام حكومة وقبلوا اإلستشهادية العمليات حركة تركوا املساومة حكومة وقبلوا املقاومة حركة تركوا

 يف التالعب حكومة وقبلوا تباملتفجرا األعداء مجوع أقتحام حركة تركوا املتوسله املروضة احلكومة وقبلوا املستبسلة املناضلة احلركة

 قيادة وتقتحر , الدولية للشريعة وركعوا اإلسالمية الشريعة حاكمية تركوا احلكومة كراسي ثلث أجل من بالكلمات القصور قاعات

 بني فاءالشر العقالء أيها ومالفارق , الدولية بالقرارات ستلتزم إا تقل ومل ستحترم إا : فتقول ومشاعرهم املسلمني عقول محاس

 والتنازل التراجع وبني واإلنكسار اهلزمية وبني واخلنوع الركوع بني الفارق نفس هو أليس إحترامها وبني الدولية بالقرارات اإللتزام

 والعرض الدين أجل من والقتال اهللا أمر على الثبات و والرباط اجلهاد قاموس يف له وجود ال باأللفاظ تالعب واإلرمتاء اإلنبطاح وبني

  اإللتزام من أعلى درجة األحترام فإن فشلوا قد تالعبهم يف حىت أم والعجيب والشرف

  أمري قال , هلم اهللا خذالن من وهذا حيترمه ملا والتبجيل التعظيم يظهر فهو احملترم أما ومستنكر له كاره وهو بشيء يلتزم قد املرء فإن

  عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي سيدنا املؤمنني

  إجتهاده عليه ماجيين فأكثر .. للفىت اهللا من عون يكن مل إذا

 تذعن حبكومة يكلفه وهو املتعايل أمريكا رجل عباس حممود أمام يذعن وهو احلكومة رئيس وقفه الذي املوقف ذلك مؤملا كان كم

 من مع لليهود فلسطني معظم سيسلم أي مبوجبه ويعمل التكليف خبطاب سيلتزم بأنه عليه فريد لليهود فلسطني تسليم لقرارات

  العقالء أيها يا, سلموها

 مهرب عن وتبحث ااهدين ضربات من وتئن والعراق أفغانستان يف تنهزم أمريكا وبينما األمريكي املخطط أمام التراجع هذا كل ملاذا

  ؟ملاذا

 إن , جديدا بعثا وبعثتها كياا هزت يةجهاد صحوة األمة عمت وقد يتراجعون ملاذا حفيفا فلسطني حنو يتقدمون وااهدون يتراجعون

 حاكمية عن التخلي عليهم هان ملا فإنه السلوكي اإلحنراف سهل قد العقدي اإلحنراف أن السقطه هذه يف مجيعا لنا اخلطري الدرس

   .فلسطني معظم عن يتنازلوا أن عليهم أهون كان الشريعة

 أمريكا فإن الصهيونية الصليبية للحملة اإلسالمية اجلهادية املقاومة على فافلإللت األمريكي صراحةاملخطط بكل إنه املسلمني إخواين

 محاس قيادة وقبلت هلا املسلمني كراهية أسباب أكرب من سببا تزيل حىت هزليا قل أو صوريا حال فلسطني قضية حتل أن عليها أن رأت

 األمريكي الشيطان مع نزهة يف فذهبت املخطط هذا يف تسري أن السلطة بفتات واإلغراء واملساومة والقتل واحلصار التجويع بواسطة

  وتعاىل تبارك احلق قال خاسرا يعود الشيطان مع نزهة يف يذهب الذي أن عنها غاب ولكن السعودي ووكيله

﴿مهِعدي يِهمنميا ومو مهِعدطَانُ ييوراً ِإالَّ الش120النساء﴾  غُر  

 والوحدة الفلسطيين الدم حقن وماشأن هلم ونقول الفلسطينية الوحدة ال ونريد الفلسطيين الدم حقن النريد اإنن عنا املرجفون سيقول 

 الفلسطيين الدم حقن دعوى أن أم فلسطني بيع على التتفقوا ولكن الفلسطيين الدم حقن على شئتم إن إتفقوا فلسطني ببيع الفلسطينية

 على أجربكم قد املصرية واألسلحة األمريكية باألموال املدعومة عليكم فتح عدوان إن أم فلسطني بيع لتمرير كستار أستخدمت

 فلسطني شئون يف للتدخل اإلسالم أعداء كل تدعون لكم عجبا هلم ونقول بفلسطني لكم شأن ال املرجفون وسيقول إلرادا خلضوع

 إن ااهدين على وحترمونه واألردن واخلليج والسعودية صرم يف العمالة حكومات حىت األورويب لألحتاد املتحدة لألمم الرباعية من
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 اإلسالم شهيد قال إسترجاعها مسلم كل على عني وفرض إسالم دار كانت فلسطني فيها نفرط ولن مسلم كل وشأن شأننا فلسطني

 ومل خبارى ترجع ومل األندلس ترجع مل ألا أمثة املسلمة األمة وكل املسلمة األمة كل على عني فرض واجلهاد : اهللا رمحه عزام عبداهللا

 ياعبداهللا اهللا رمحك , املسلمني يد إىل إسالمية كانت بقعة كل ترجع حىت عني فرض اجلهاد ويبقى أفغانستان ترجع ومل فلسطني ترجع

 وحىت كيةاألمري الدبابات ظهور على كابول يدخلون وهم متدحهم كنت من الترى حىت بالشهادة أكرمك الذي هللا واحلمد عزام

   .وعرفات السادات بركب محاس قيادة حلوق الترى

ل والتناز اإلستسالم العلمانية الدساتري مرجعية ظل ويف اإلحتالل ظل يف اإلنتخابات ومثار العلمانية الدميقراطية مثار هي هذه املسلمة أميت

 اهللا سبيل يف جماهدون أم يعلموا أن فلسطني يف اجلهادو واإلستشهاد الرباط إخوة بإخواين أهيب فإين ولذا إسرائيل بشرعية واإلعتراف

 يواصلوا وأن منها ويتربؤا ويستنكروها حيتقروها بل الحيترموها وأن لليهود فلسطني سلمت اليت الدولية القرارات ينبذوا أن عليهم وأن

 اخلالفة وتعود العليا هي اهللا كلمة تكون حىتو العراق إىل األندلس من الكفار غزاها إسالم دار كل تتحرر حىت اهللا سبيل يف جهادهم

 أن ألحد اليسمحوا وأن ببنادقهم ويعتزوا خنادقهم ويلزموا مصاحفهم يف مبا يعملوا أن م أهيب شريعته وتنشر اإلسالم محى لتحمي

 يف م تتيه اليت التنظيمات قيود من يتحرروا أن مجيعا املسلمني بإخواين أهيب بل , معا والدنيا الدين فيخسروا السياسة سوق يف يبيعها

 إختارت اليت اجلماعات وأن تنظيم أية أو مجاعة ألية إنتمائهم من وأوىل وأعلى أمسى لإلسالم إنتمائهم أن يعلموا وأن السياسة متاهات

 لن هذا كل رغم خرأل تنازل من وستنتقل مغلقة حلقة يف تدور ستظل وقوانينها دساتريها ظل يف والعمل العميلة احلكومات مهادنة

 جيوش بينما رياضي بعرض يقوموا أن األزهر جامعة شباب على تستكثر املصرية احلكومة فهاهي الصليبية احلملة ذئاب عنها ترضى

 عرضا الشباب على يستكثرون ،والصومال فلسطني ويف والعراق وأفغانستان وكشمري الشيشان يف أراضينا تدنس واليهود الصليبني

  .األخرى تلو واحدة للمسلخ تساق النعاج من قطعانا تكون أن األمة من يريدون ألم رياضيا

 الناخبني أغلب حباكمية رضوا من على تنقض وقوانينها ودستورها رئيسها بشرعية أعترفوا من على تنقض املصرية احلكومة وهاهي 

 عن وختلوا الوطنية بالدولة قبلوا من على تنقض إلسالما أخوة عن وختلوا باملواطنة قبلوا من على تنقض الشريعة حاكمية عن وختلوا

 هلم تأذن حىت جياهدوا لن إم قالوا من على تنقض املزور العلماين القانون وأطاعوا وااهدين اجلهاد أدانوا من على تنقض اخلالفة دولة

 وجدناهم ذلك ورغم فقط اخلارجي العدو ضد إال الجيوز اجلهاد إن قالوا من على تنقض وإسرائيل أمريكا هلم تأذن حىت أي حكومام

 يف ووجدناهم األجنبية الصليبية األمريكية الدبابات ظهور على وبغداد كابول ويدخلون األجنيب الصلييب احملتل ويشاركون يتعاونون

 حيتجون كانوا حجة أخر بذلك ويسقطون الشريعة حاكمية وعن فلسطني معظم عن التنازل مقابل يف احلكومة بثلث يرضون فلسطني

 أمريكا لدى وال لديها هلم تشفع مل اليت تنازالم كل رغم املصرية احلكومة عليهم تنقض األجنيب العدو جياهدون الزالوا أم على ا

  وتعاىل تبارك احلق يقول خاسرا يعود أن البد الشيطان مع نزهة يف يذهب من ألن وإسرائيل

  ِملَّتهم  تتِبع حتى النصارى الَو الْيهود عنك ترضى ولَن

 بتمسككم تصدوا مكان كل ويف والشيشان وأفغانستان والعراق وفلسطني والصومال اجلزائر يف اجلهاد ميادين يف املسلمني خواين إفيا

 عليه اهللا صلى النيب بقول اوأبشرو ضرباتكم حتت اهللا بقوة يترنح الذي الصلييب الصهيونين للمخطط ورباطكم وبثباتكم بعقيدتكم

  وسلم

   )القيامة يوم إىل ظاهرين احلق على يقاتلون أميت من طائفة التزال (

 أيب املرابط ااهد أخينا أبيات هلا فأستعريوا، عنها الدفاع يزعم كان من ا التمسك عن وفر واملؤامرات املكائد أثقلتها اليت فلسطني أما

   :يقول ثحي اهللا حفظه املوريتاين حفص
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  دمر املصيبة أضنتها بفقدك جنائب إال اإلسالم بين وليس

  يكرب اخلالفة أجماد بعودة يقينهم اجلراح رغم ولكنهم

  مبعثر اجلهاد درب على هباء مجيعها اخلائنني حلول وأن

  وقيصروا حتدى كسرى ولو سيمضى جهادهم أن باهللا أقسموا وقد

  

  العاملني رب احلمدهللا أن دعوانا وآخر

  وسلم وصحبه وآله حممد سيدنا على اهللا صلىو

  

  

  أخوكم الكلمة بتفريغ قام

 الصـــــــــــــقر عبـــــــــــــدالعزيز


