
 

)1( منرب التوحيد واجلهاد

  حقائق الصراع بني اإلسالم والكفر

  حقائق الصراع بني اإلسالم والكفر
   أمين الظواهري  اإلمام؛شيخلل

  .بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وآله وصحبه ومن وااله

  ...أيها اإلخوة املسلمون يف كل مكان

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  ...وبعد

 اإلسالمي، أرى من املهم أن نربز متر بنا هذه األيام عدة أحداث خطرية يف عاملنا
عدداً من املعامل األساسية فيها ألمهية توعية األمة حبقائق الصراع بني اإلسالم والكفر من 

  .الناحيتني الشرعية والواقعية

*       *       *    
 "وعد بلفور" هو مرور تسعة ومثانني عاماً على ؛فأول ما أود أن أحتدث فيه

  . ميلك من ال يستحق أرض فلسطني املقدسةالذي أعطى فيه من ال 

هذه احلادثة التارخيية اليت ال جيب أن تغيب عن ذاكرتنا، واليت جيب أن ننقلها من 
  .جيل جليل، حىت نعلم مدى عداء بريطانيا والغرب الصلييب عموماً لألمة املسلمة

 ديار عداء بريطانيا لإلسالم الذي ميتد لقرون، أليست هي اليت كانت حتتل معظم
اإلسالم؟ وأليست هي اليت حركت عبد العزيز آل سعود واحلسني بن علي ليطعنا الدولة 

  العثمانية يف ظهرها؟ وأليست هي اليت سلمت لليهود بقعةً من أقدس بقاع اإلسالم؟

ويف فلسطني اليوم حتاك املؤامرات إلجهاض اجلهاد وحصار ااهدين على أيدي 
  . يل ومبعاونة عمالئها من قومنانفس القوى، اليت أنشأت إسرائ

 أننا جيب أن نكون على وعي حبقائق الصراع الشرعية ؛وأكرر لكم أيها اإلخوة
  .والواقعية، حىت ال ختدعنا القيادات اخلائنة
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 ؛وأول هذه احلقائق اليت جيب أن نعيها ونؤكد عليها، ونكرر التأكيد عليها - 
وأن علو كلمة اهللا يف أرضه تعين علو شريعته، أن القتال جيب أن يكون إلعالء كلمة اهللا، 

وأن املسلم ال ميكن أن يكون مؤمناً دون أن يتحاكم إىل الشريعة الربانية وحدها دون 
فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم {: سواها، يقول احلق تبارك وتعاىل

 لذا فال يتصور أن ينشيء ،}ِسِهم حرجاً ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليماًثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُ
املسلمون حكومةً يف فلسطني أو يف غريها تقوم على التحاكم لغري الشريعة، وتكون 

  .مرجعيتها مرجعيةً غري مرجعية الشريعة

ة عينية  أن كل أرض كانت دار إسالم فاسترجاعها فريض؛وثاين هذه احلقائق - 
على كل مسلم، ولذا فإننا كمسلمني ال ميكن أن نقر إلسرائيل بشرب من فلسطني، وال 
فرق عندنا بني فلسطني مثانية وأربعني أو فلسطني سبعة وستني؛ كلها فلسطني وكلها 
 للمسلمني، وكل القرارات الدولية اليت شت أجزاًء منها، وأقرت بوجود إسرائيل عليها

كلها قرارات باطلة، ال  -  التقسيم حىت القرار ألف وسبعمائة وواحدبدءاً من قرار  - 
تساوي يف ميزان اإلسالم جناح بعوضة؛ هذه القرارات جيب أن نرفضها وننبذها وحنارا، 
بدالً من أن نتخذ منها مواقف مترددةً، ونقول إننا سنحترمها، ونعترف ا كأمر واقع، 

  .اع حقوق املسلمنيإىل آخر هذه العبارات اليت تؤدي لضي

 يستلزم االعتراف بوجود الدولة العربية على أرض ؛فاالعتراف ذه القرارات
  .فلسطني، وجترمي اجلهاد ضدها، وعزل ااهدين خارجها عن ااهدين داخلها

 جمرمون يف ميزان اإلسالم، ؛والعلمانيون اخلونة الذين وافقوا على هذه القرارات
الذين  -   هؤالء العلمانيون اخلونة،لى بقعة من أقدس بقاع اإلسالمأقروا بإقامة إسرائيل ع

ال ميكن  -  نبذوا الشريعة اإلسالمية، وأقروا بوجود إسرائيل، ورضوا من فلسطني بالفتات
أن تكون هلم شرعية، وال ميكن أن نعترف م كحكام شرعيني، فضالً عن أن نعتربهم 

  .إخوةً لنا

ني، أداروا ظهرهم لشريعة اإلسالم، وأسلموا ديار هؤالء أعداء لإلسالم واملسلم
  .املسلمني لليهود

 أن أي طريق غري اجلهاد لن يؤدي بنا إال للضياع واخلسارة، ؛احلقيقة الثالثة -
والذين حياولون أن حيرروا ديار اإلسالم عرب االنتخابات، اليت تقوم على أساس من 

طني لليهود، لن حيرروا حبة رمل من الدساتري العلمانية، أو على قرارات تسليم فلس
  .فلسطني، بل ستؤدي مساعيهم خلنق اجلهاد وحصار ااهدين



 

)3( منرب التوحيد واجلهاد

  حقائق الصراع بني اإلسالم والكفر

إن التراجع أمام الغرب لن يرضيه عنا، مهما بلغت مهارتنا يف املناورة واملداورة 
تتِبع ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى {: واحملاورة، يقول احلق تبارك وتعاىل

مهِملَّت{.  

  : أن االعتراف بإسرائيل له صور كثرية؛احلقيقة الرابعة - 

 ألن إسرائيل عضوة كبقية ، عضوية األمم املتحدة؛فمن صور االعتراف بإسرائيل
احترام سيادا وسالمة  -  بنص ميثاق األمم املتحدة -  األعضاء، وعلى مجيع األعضاء

  .أراضيها

 الذي انعقد "الدميقراطيات اجلديدة"يف هذا اال أن مؤمتر ومن األحداث املؤسفة 
امتنعت وزيرة اخلارجية  -  يف أكتوبر الفائت - حتت إشراف األمم املتحدة يف قطر

 ألن وفداً من احلكومة الفلسطينية يضم أعضاًء من محاس حيضر ،اإلسرائيلية عن حضوره
ر واحد، بينما حنن نتسابق على ذلك؛ أي أم يتأففون من احلضور معنا يف مؤمت! املؤمتر

  !أهذا هو العمل السياسي الذي حيفظ حقوق املسلمني وعزم؟

 أن مسودة قرار جملس األمن األخري الذي ؛ومن األمثلة املؤسفة يف هذا السياق
اعترضت عليه الواليات املتحدة حبق النقض، والذي قدمته قطر نيابةً عن اموعة العربية، 

ى إدانة العدوان اإلسرائيلي األخري على غزة، كما تنص على إدانة قصف كانت تنص عل
إسرائيل بالصواريخ، وسفري فلسطني يف األمم املتحدة أيد هذه املسودة، وتأسف على 
اعتراض أمريكا عليها؛ أي أن احلكومة الفلسطينية تبنت وأيدت مسودة قرار جترم اجلهاد 

  !ضد إسرائيل

  !هي حقيقة األمم املتحدة؟ ما ؛وهنا ال بد أن نوضح

األمم املتحدة هيئة معادية لإلسالم، قانوا األساسي يقوم على التحاكم لغري 
باالعتراف  -  مبا فيهم حكومات البالد اإلسالمية -  الشريعة، ويلزم كل أعضائها

بإسرائيل، ألا عضوة مثلهم يف األمم املتحدة، كما أنه يلزمهم باالعتراف باستيالء روسيا 
على الشيشان والقوقاز املسلم، والصني على تركستان الشرقية، وأسبانيا على سبتة ومليلة، 
وغريها من ديار اإلسالم اليت تستويل عليها حكومات غري مسلمة أعضاء يف األمم 

  .املتحدة

مث األمم املتحدة هي اليت شرعت الوجود اليهودي يف فلسطني، والوجود الصلييب يف 
تالل الصلييب للعراق، وهي شاهدة الزور الدولية، اليت جتري االنتخابات أفغانستان، واالح
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املزورة يف أفغانستان والعراق، وهي اليت حتاول اليوم متكني الصليبيني من دارفور حتت 
  .ستار األمم املتحدة

واألمم املتحدة هي اليت تنتشر قواا الدولية اآلن على حدود لبنان، لتحول دون 
ين من خارج فلسطني ومن داخلها، لتكمل احلصار على ااهدين داخل تواصل ااهد

  .فلسطني

األمم املتحدة أداة يف يد الواليات املتحدة وشريكاا الصليبيات للسيطرة على العامل 
امسه اجلمعية  - بالتهديد واإلغراء واالبتزاز، وهلا قيادة من اخلمسة الكبار، وفناء خلفي

  .لدول الضعيفةتتصايح فيه ا - العامة

 القبول بشرعية السلطة الوطنية اليت قامت على ؛ومن صور االعتراف بإسرائيل
  .أساس من اتفاقية أوسلو

  القبول بشرعية حممود عباس رئيس السلطة الوطنية؛ومن صور االعتراف بإسرائيل
يف  - املعترفة بإسرائيل - "منظمة التحرير"وتفويض  - رجل أمريكا يف فلسطني - 

  .اوض مع إسرائيل هاوية تؤدي يف النهاية للقضاء على اجلهاد واالعتراف بإسرائيلالتف

إن التغاضي عن احلقائق الشرعية والواقعية يف الصراع بني الكفر واإلسالم أدى 
 من التهدئة إىل االنتخابات على أساس دستور ؛الستدراج بعض اإلخوة يف فلسطني

ر علماين إىل احترام القرارات الدولية، ومن علماين، ومن االنتخابات على أساس دستو
احترام القرارات الدولية إىل املوافقة على وثيقة األسرى، ومن املوافقة على وثيقة األسرى 
إىل حكومة الوحدة الوطنية، ومن حكومة الوحدة الوطنية إىل إخراجهم من الوزارة، وال 

  .زال املسلسل مستمراً

ني دستور إسالمي قبل الدخول يف أية انتخابات، كيف مل يطالبوا بأن يكون لفلسط
  !أليسوا حركةً إسالميةً؟ أال يسعون لتكون كلمة اهللا هي العليا؟

، والذي نعرفه، "منظمة التحرير"ونسمع عن كالم عن اتفاق على إعادة بناء 
وتعرفه الدنيا كلها، أن منظمة التحرير منظمة علمانية، تطالب بقيام دولة علمانية يف 

 هي اليت اعترفت بإسرائيل، وختلت عن أكثر من مثانني "منظمة التحرير"طني، وأن فلس
  .باملائة من فلسطني، وقبلت باتفاقيات املذلة واالستسالم

  !؟"منظمة التحرير"فعلى أي أساس يطالبون بإعادة بناء 
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، قبل أن يتحدثوا "نظمة التحريرم"ـ ي لكنا نتمىن أن يطالب اإلخوة مبيثاق إسالم
  . إعادة بنائهاعن

مث  -  كما نسمع -   باالنتخاب"منظمة التحرير"مث ما هو املوقف إذا مت إعادة بناء 
  اختارت األغلبية التخلي عن فلسطني والرضى باالعتراف بإسرائيل؟

 ما هي املرجعية اليت حتكم؟ أهي أغلبية ؛وهذا يفتح الباب للسؤال األكرب
  األصوات؟ أم الشريعة الربانية؟

 بأن فلسطني هلا خصوصيتها، وأن أهل فلسطني أدرى ؛ال يرد علي أحدوأرجو أ
 فلسطني هي قضية كل مسلم، كما أن كل قضايا املسلمني هي ؛ا من غريهم، فأوالً

 أهل فلسطني أدرى  أنا ال أحتدث عن تفاصيل وخبايا؛قضايا كل مسلم يف فلسطني، وثانياً
م والشريعة، أحتدث عن حاكمية الشريعة، ا من غريهم، ولكين أحتدث عن أصول اإلسال

  .وأحتدث عن رفض التنازل عن حبة رمل واحدة من ديار اإلسالم

   ...ولذا فإين أقول إلخواننا يف فلسطني

الزموا ؛ يا إخوة اإلسالم يا إخوة اجلهاد يا إخوة الرباط والتضحية واالستشهاد
  .مصاحفكم، الزموا بنادقكم

  ...إخواين املسلمني يف فلسطني

إن كل املسلمني يقفون معكم، ويتمنون أن يقدموا أرواحهم فداًء لتحرير األقصى، 
فقفوا مع إخوانكم املسلمني يف الشيشان وأفغانستان وكشمري والعراق، وأمسعوا الدنيا 

  .تأييدكم هلم

 على دعم أهل فلسطني بكل ما يستطيعونه من ؛كما إين أحرض األمة املسلمة
  .لة اجلهاد يف أكناف بيت املقدسدعم، حىت ال تنطفئ شع

 على دعم ااهدين يف فلسطني بالنفس واملال ؛كما إين أحرض مجيع املسلمني
 رغم أنف القرارات الدولية ورغم أنف حدود ،والعتاد واملعلومات والرأي واخلربة

  ."سايكس بيكو"

*       *       *    
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ى دخول الصليبيني  هو مرور مخس سنوات عل؛وثاين ما أود أن أحتدث فيه
  :لكابل، حيف م عمالؤهم

الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا رخيص، ومنهم من كانوا يزعمون اجلهاد 
واالنتماء للحركة اإلسالمية، أظهر اهللا ما يف قلوم، فدخلوا كابل على ظهور الدبابات 

  .الصليبية وحتت صليبها

 ماذا ينتظره "بوش"سهالً، ومل يدر وظنت اإلدارة األمريكية أا قد أحرزت نصراً 
شاهي  " و"توره بوره"يف أفغانستان؟ وبدأت حقيقة األمريكان وحلفائهم تتكشف يف 

 ؛ تزعم أا بقايا القاعدة وطالبان"بوش" وبدأت املقاومة اجلهادية تتصاعد، وإدارة ،"كوت
  !لتغطي خسائرها

ه يشطب على صورة من أن على مكتبه صوراً لزعماء القاعدة، وأن" بوش "ويزعم
  !يقتل أو يؤسر منهم

 - شاهدة الزور الدولية - وعبثاً سعت أجهزة اإلعالم الغربية ومعها األمم املتحدة 
 ، فاحلكومة املؤقتة،"اللويا جركا"يف إخفاء الكارثة، فبدأت محلة الدجل والكذب؛ 

يد قصف الطائرات،  تلك االنتخابات اليت متت حتت د،فاالنتخابات الرئاسية والربملانية
لتدمري أية قرية يشك أن فيها مقاومةً للصليبيني، ولقد شهدت على وقائع حمددة، هدد 
فيها اخلونة أعوان الصليبيني من يتعاون مع ااهدين، ليس مبجرد القتل بل بتدمري كامل 

  .قريته، وقد نفذوا ما هددوا به

الربملانية يف أفغانستان، أما وقد كنت قد أشرت فيما مضى لالنتخابات الرئاسية مث 
الرئاسية فقد استغرق عد األصوات فيها مخسة عشر يوماً، وصناديق االنتخابات تتنقل بني 

  . قطاع الطرق وأمراء احلرب وقوات أمريكا وخمابراا

 ولكم أيها العقالء، د استغرق عد األصوات فيها شهراً فق؛أما االنتخابات الربملانية
  !تتصوروا ما ميكن أن حيدث يف هذا الشهر يف أفغانستانأن  -  يف العامل - 

 "مذحبة احلاويات " و"قلعي جنكي"ومع كل هذا الدجل تتكشف الفضائح؛ 
، واملقاومة تتزايد، مث انتقام "دشت ليلى" واملقابر اجلماعية يف "سجن شربغان"وفظائع 

قاومة الطالبان الصليبيني وقتل عشرات األلوف من األفغان، وتدمري مئات القرى، وم
يف  -  رمز العزة اإلسالمية يف هذا العصر - اجلهادية بقيادة أمري املؤمنني املال حممد عمر

  .تصاعد ومنو وانتشار
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وتعلن األمة األفغانية بالدم والتضحيات من هي القيادة الشرعية اليت تلتف حوهلا، 
دويل املنافق، رغم علم وتكشف تزوير انتخابات األمم املتحدة، اليت صفق هلا اتمع ال

اجلميع مبدى التالعب فيها؛ وتعلن قبائل البشتون على جانيب احلدود والءها للطالبان، 
وتنضم للجهاد ضد احلملة الصليبية، وتصمد أمام قصف األمريكان والصليبيني املشترك، 

  .ويكتب ااهدون يف أفغانستان وباكستان فصالً مشرفاً يف تاريخ اإلسالم

 أحيي إخواننا املسلمني يف باكستان على مظاهرام ضد ؛ هذا الصددوأنا يف
  ".باجور" عقب العدوان الغادر على املدرسة الدينية يف ،حكومة مشرف العميلة

وأحيي جماهدي باكستان على تصديهم االستشهادي البطويل لعمالء الصليبيني يف 
ارة اإلسالمية يف أفغانستان باكستان، وأذكرهم بأن طريق اخلالص هو يف دعم قوات اإلم

بالنفس واملال، وليس بطريق احليل الربملانية وال االنتخابات امللوثة بالرشوة والغش 
  .والتزوير

وتضطر اإلدارة األمريكية لالعتراف باحلقائق الدامغة وبفشل محلتها الصليبية يف 
  .أفغانستان

وعبت قضية اجلهاد  أن اجلماهري املسلمة إذا است؛وأثبت الطالبان مرةً أخرى
ووجدت القيادة ااهدة الثابتة فال ميكن ألقوى قوة يف األرض أن تقهرها، وكشف 

 الدور القذر، الذي يقوم به جتار الدين اخلونة يف العراق ؛الطالبان مبوقفهم التارخيي البطويل
  .وفقهاء التسول يف القاهرة والرياض وعمان وغريها من عواصمنا

 أفغانستان وتنسحب قريباً بإذن اهللا، وهي تسعى اآلن يف ترتيب وأمريكا ستنهزم يف
العمالء الذين سيخلفوا يف أفغانستان، وهو نفس الوضع املتدهور الذي واجهه السوفييت 

إىل نفس الفشل، الذي  -  إن شاء اهللا - قبيل انسحام، وستنتهي املساعي األمريكية
  .انتهى إليه السوفيت

عقيب انسحاب الصليبيني،  - إن شاء اهللا -  المية لكابل قريباًوستعود اإلمارة اإلس
  . ليس يف أفغانستان فحسب بل ويف ما جاورها من دول أيضاً،وقد زادت شعبيتها

  .وهذه حقائق يعلمها اجلميع

يف ربع قرن القوتني العظمتني يف هذه  - بفضل اهللا - لقد هزم الشعب األفغاين
ااهد الصامد الفقري، وحق على األمة املسلمة أن تدعمه، الدنيا، فحي اهللا هذا الشعب 

  .فهذا أقل ما جيب عليها وفاًء حبقه
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إن التاريخ العقائدي والعسكري والسياسي للبشرية سيشهد أن أقوى قوة يف 
  . التاريخ قد هزمتها قوة أقوى وأعظم وأطهر منها بكثري؛ إا قوة اإلسالم ااهد

  .}وكَفَى ِباللَِّه شِهيداً {،هدي أيتها البشريةفاشهد أيها التاريخ واش

من أن دعم اجلهاد يف أفغانستان والعراق اليوم  -  من قبل - وإين ألكرر ما أكدته
 وهزمية ،يعد دعماً ألهم امليادين اليت تدور فيها احلملة الصليبية على اإلسالم واملسلمني

 -  أبعد األثر على مستقبل األمة املسلمةفيهما سيكون هلا -  القريبة بإذن اهللا - الصليبيني
  - إن شاء اهللا

*       *       *    
  : هو رسالة للدميقراطيني يف أمريكا؛وثالث ما أود أن أحتدث فيه

  ...فأقول هلم

   :عليكم أن تدركوا حقيقتني

  : األوىل -

أنكم لستم أنتم الذين انتصرمت يف االنتخابات النصفية، وليس اجلمهوريون هم 
هم الذين  -  طليعة األمة املسلمة يف أفغانستان والعراق -  ذين ازموا، بل ااهدونال

  .انتصروا، والقوات األمريكية وحليفاا الصليبيات هي اليت ازمت

  :احلقيقة الثانية -

يف امليدان، وأن أسلحتهم اليت أسقطت  - بفضل اهللا -  أن ااهدين ما زالوا
ةً، ولن يتوقف ااهدون عن إنزال اخلسائر بكم، حىت خترجوا اجلمهوريني ال زالت مشرع

  .من ديارنا، وتتوقفوا عن ب ثرواتنا، وعن دعم احلكام الفاسدين يف بالدنا

فإذا مل تكفوا عن السياسة األمريكية اخلرقاء يف دعم إسرائيل واحتالل ديار اإلسالم 
  . فانتظروا نفس املصري؛وسرقة ثروات املسلمني

يكم أن تدركوا أن مرحلةً جديدةً من تاريخ الدنيا قد بدأت، فقد ولت جيب عل
 "مبارك " و"السادات " و"أحفاد الشريف حسني " و"ذرية عبد العزيز آل سعود"مرحلة 

 "أيب حفص القائد " و"عبد اهللا عزام " و"خالد اإلسالمبويل"، وبدأت مرحلة "عرفات "و
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 رمحهم اهللا، وإذا مل "شهزاد تنوير " و"نحممد صديق خا " و"حممد عطا " و"خطاب "و
  .تكونوا قادرين على إدراك هذا التحول، فال تلوموا إال أنفسكم

ارحلوا عن ديارنا وكفوا عن دعم احلكام الفاسدين، وال متنعوا األمة املسلمة من 
  .إقامة دولتها الشرعية الشورية احملاسبة أمامها

  ...وأقول للجمهوريني والدميقراطيني معاً

إنكم حتاولون يف هلع البحث عن خمرج من الكوارث، اليت حتاصركم يف العراق 
وأفغانستان، وال زلتم تفكرون بنفس العقلية احلمقاء، فتحاولون التفاوض مع بعض 
اجلهات لتؤمن خروجكم، ولكن هذه اجلهات ال متلك لكم مهرباً، ولن جتدي حماوالتكم 

كم ال تتفاوضون مع القوى احلقيقية يف العامل اإلسالمي، إال مزيداً من اخليبة بإذن اهللا، ألن
 - بإذن اهللا -  ويبدو أنكم ستخوضون رحلةً مؤملةً من املفاوضات الفاشلة، مث ستعودون

  .مكرهني للتفاوض مع القوى احلقيقية

  ...وأقول هلم

 رغم كل ما متلكه من مراكز ،يعكس مستوى تفكري األمة األمريكية" بوش "إن
 أمة متواضعة ؛رئيساً هلا" بوش "خصصني ومفكرين ومؤرخني، فإن أمةً ختتارللبحث ومت

يف اخللق والفكر والعقل، ويكفي النظر إىل لقائه األخري باملالكي املتسول يف عمان، 
واخلالفات واملشاجرات اليت ختللته، واليت انفجرت على املأل رغم حاجتهم الشديدة 

  .إلظهاره مبظهر اللقاء الناجح

*       *       *    
  : هو رسالة للشعب األمريكي؛ورابع ما أود أن أحتدث فيه

  ...فأقول هلم

أنتم ما أدركتم فشل اإلدارة وأسقطتم مرشحي اجلمهوريني إال بعد أن أثخن فيكم 
 وااهدون ال زالت ، األخالق والعدل واملبادئ والعقلااهدون، ومل تستمعوا لصوت

  - هللابفضل ا -أسلحتهم مشرعةً 

 لن حتلموا باألمن حىت نعيشه واقعاً يف فلسطني وسائر ديار ؛معادلة سالمتكم هي
 إننا نضرب ؛حني يقول" بوش "اإلسالم، وليست املعادلة املغلوطة اليت خيادعكم ا
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ربنا يف بالدنا فلن نكف عن اإلرهابيني يف بالدهم حىت ال يضربونا يف بالدنا، بل إذا ض
  - بإذن اهللا وقوته -  ضربكم يف بالدكم

قصفون، كما تقصفون ت: (حفظه اهللا وكما قال لكم أمرينا الشيخ أسامة بن الدن
قتلونوكما تقتلون ت(.  

*       *       *    
  : هو رسالة لألمة املسلمة؛وخامس ما أود أن أحتدث فيه

  ...فأقول هلا

  : عليك أن ختتاري بني خيارين؛يا أميت املسلمة

  :األول -

ي يف أذيال النظام العاملي اجلديد والشرعية الدولية وسطوة املستكربين أن تعيش
أعداء اإلسالم مهينةً ذليلةً منهوبةً حمتلةً، يعبثون بعقائدك ودينك احلق، ويدسون أنوفهم يف 

  .كل شؤونك الداخلية واخلارجية، وحتيني حياة التابع الذليل املهان املستباح

  :والثاين -

 وتتبعي دين اهللا ، وجتددي توحيدك وتنهضي بعقيدتك احلقةأن تتوكلي على ربك،
صلى  املرتل، وتقفي به يف وجه املستكربين ارمني، كما وقف نبيك الصادق املصدوق

يف وجه  ،رضوان اهللا عليهم أمجعني وأصحابه األبرار وآل بيته األطهار اهللا عليه وسلم
ن كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين الدنيا داعني ومبشرين ومنذرين وجماهدين، حىت تكو

  .كفروا السفلى

  .وال خيار ثالث

والصليبيون واليهود لن يرضوا عن األمة املسلمة إال إذا رضيت بالتبعية واهلوان 
والقهر، أما إذا هبت األمة تدفع العدوان، الذي يسلط عليها من قرون، فليس هلا إال 

ة واالنتهاك، ألا حينئذ ليست أهالً حلقوق القصف والدمار والتعذيب واالحتالل واإلهان
  .اإلنسان، ألا من جنس احليوانات، اليت اعتدت على سادا الغربيني



 

)11( منرب التوحيد واجلهاد

  حقائق الصراع بني اإلسالم والكفر

هذا هو منطق احلضارة الغربية الصليبية املادية، وتلك هي ثقافتهم، وهذه هي 
س على  بأم ال مييزون بني النا؛النفسية اليت حتركهم، مهما حاولوا إخفاءها، أو االدعاء

أساس من الدين، أو أم قد ختلصوا من الروح الصليبية، أو أم ال يبغون إال نشر احلرية 
  .والعدالة واملساواة

  !؟هل ال زال لدينا شك يف مدى دناءة وخبث احلرب الصليبية اليت تشن علينا

إن احلروب الصليبية ضدنا مل تتوقف، ولكنها اختلفت يف صورها ودرجاا 
  .بقيت مستمرةً عرب األزمانوأشكاهلا، و

وليس هديف اليوم احلديث عن الفساد واالحنراف الغريب الصلييب، ولكين أود أن 
أحتدث عن دور األمة املسلمة وواجبها جتاه هذا العدوان املسلسل املستمر ضد دينها 

  .وحرماا وديارها وأبنائها

رة الوعي بأصول  هو ضرو؛فأول ما أود أن أنبه نفسي وإخواين املسلمني له -
  .الشريعة وحقائق الواقع

فمن أركان هذا الوعي أن حتدد األمة من هم قادا احلقيقيون الذين يضحون يف 
 ومن هم أدعياء القيادة الذين يبحثون عن مكاسبهم جتارةً بالدين ؟سبيل نصر اإلسالم

 باألمة يف وسعياً وراء املطامع الشخصية، أو ينكصون عن املواجهة احلقيقية، ويدورون
متاهات ال اية هلا، ألم يف كل مرة ينكصون عن االرتقاء ملستوى املسؤولية، ويؤثرون 

  ؟السالمة، ويتساقطون خطوةً يف إثر خطوة حنو هاوية العلمانية

هل ميكن أن يكون قادة األمة جتار الدين يف العراق وأفغانستان الذين تواطئوا مع 
الصليبيني قبل غزوهم وأثناءه وبعده، ودخلوا كابل وبغداد على ظهور الدبابات 

  !األمريكية؟

 واجلهاد ضد األمريكان يف ،كيف ميكن أن يكون اجلهاد ضد اليهود يف لبنان حالالً
  !ماً؟العراق وأفغانستان حرا

كيف ميكن أن يكون التعاون مع العدو الصهيوين يف لبنان خيانةً، بينما التعاون مع 
  !العدو الصلييب يف العراق وأفغانستان أمناً وتقدماً؟
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كيف ميكن أن نسارع للمشاركة يف احلكومتني اللتني نصبهما احملتل يف أفغانستان 
 بينما يكون !دى ملن جياهدمها؟والعراق، ونؤيدمها ونعترف ما، وندافع عنهما ونتص

  !التعاون مع احملتل الصلييب يف لبنان وفلسطني خيانة؟

  !بل كيف ميكن استغالل اإلسالم لتسويق هذا التناقض والدجل؟

صلى اهللا عليه  بأي قرآن أم بأية سنة جيرؤ أحد أن يبيع املسلمني باسم الدين والنيب
 اهللا عنهم، وأن يبيح ديارهم وأنفسهم وأصحابه األبرار وآل بيته األطهار رضي وسلم

  !وحرمام للصليبيني واليهود؟

وتراث آله األطهار  صلى اهللا عليه وسلم هل صار اإلسالم والقرآن وسنة النيب
سلعةً يف سوق السياسة للوصول للسلطة وبسط  رضوان اهللا عليهم وأصحابه األبرار

  !؟النفوذ

  ! بل أي سقوط هذا؟! أي شرف هذا؟! أي خلق هذا؟!أي دين هذا؟

لقد سجل التاريخ، وال زال يسجل؛ أنه ملا شن الصليبيون محلتيهما على أفغانستان 
  .والعراق صمد أهل اإلميان واجلهاد، وباع البالد جتار الدين من أجل السلطة واملناصب

لقد سقطت األقنعة، وانكشفت الطّويات، وظهرت احلقائق، واجنلت اخلبايا، وويل 
بِل الساعةُ موِعدهم  {،كم التاريخ، مث ويل هلم بعد ويل من يوم احلسابللخونة من ح

رأَمى وهةُ أَداعالسونَ{، }ونال بالٌ وم فَعنال ي موأَ * ي نِليٍمِإلَّا مِبقَلٍْب س ى اللَّهت{ .  

ا ألفغانستان إن جنازير الدبابات األمريكية الصليبية لن ترحم من صفقوا لدخوهل
  .والعراق، وسترد هلم اجلميل أسوأ رد

وإين أناشد كل حر وشريف وعاقل من أتباع جتار الدين الذين يؤيدون 
  ...ويتسولون بقاء الوجود الصلييب يف العراق وأفغانستان، وحيرمون اجلهاد ضده

الِْقيامِة وكُلُّهم آِتيِه يوم  {،أن يراجع نفسه، وأن يتذكر أنه سيلقى ربه وحده
، وأن متابعة السادة والكرباء يف الضالل ال تغين شيئاً بعد قيام احلجة، يقول احلق }فَرداً

ولَو ترى ِإِذ الظَّاِلمونَ موقُوفُونَ ِعند ربِهم يرِجع بعضهم ِإلَى بعٍض الْقَولَ {: تبارك وتعاىل
 قَالَ الَِّذين استكْبروا ِللَِّذين  *ِذين استكْبروا لَوال أَنتم لَكُنا مؤِمِننييقُولُ الَِّذين استضِعفُوا ِللَّ

  . }كُم بلْ كُنتم مجِرِمنياستضِعفُوا أَنحن صددناكُم عِن الْهدى بعد ِإذْ جاَء
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  ...وإين أناشد كل حر وشريف وعاقل

أو  كرم اهللا وجهه صرحياً وجريئاً؛ هل لو كان األمام عليأن يسأل نفسه سؤاالً 
موجودين يف العراق أو أفغانستان، هل  رضي اهللا عنهما سيدنا احلسني أو سيدنا احلسن

كانوا سيتواطئون مع الصليبيني على غزو ديار اإلسالم، مث يتعاونون معهم، ويقاتلون 
حلكومات اليت نصبها الصليبيون  هل كانوا سيشاركون يف ا!ااهدين دفاعاً عنهم؟

  و"تومي فرانكس " و"برمير" هل كانوا سيطيعون أوامر !وباركتها األمم املتحدة؟
كانوا سيعلنون اجلهاد ضدها وضد  -  رضي اهللا عنهم -   أم أم!؟"براهيميخضر اإلاأل"

  !من عاوا؟

  ...وإين أناشد كل حر وشريف وعاقل

 الذي استشهد من أجله اإلمام علي واحلسني أن يسأل نفسه؛ هل هذا هو اإلسالم
   !رضي اهللا عنهما؟

وأناشده أن يسأل نفسه؛ ملاذا يكون اجلهاد حالالً يف لبنان حراماً يف العراق 
 يف العراق "احلليف األكرب " يف لبنان و"الشيطان األكرب" وملاذا تكون أمريكا !وأفغانستان؟
  !وأفغانستان؟

حلرب الصليبية احلالية، وحياولون تصوير الصراعات إن الذين يتعامون عن وجود ا
مع الغرب الصلييب على أا صراعات متفرقة حمدودة، أو الذين يفرقون بني احلرب 
الصليبية على العراق وأفغانستان واحلملة الصليبية الصهيونية على لبنان، أو الذين يدعون 

تعاون مع أمريكا والصلح مع  ويف نفس الوقت ال،للجهاد ضد أمريكا وإسرايل يف لبنان
إسرائيل يف العراق وأفغانستان، أو الذين ال يؤمنون بوحدة األمة املسلمة يف حرا الدفاعية 
ضد احلملة الصليبية يف الشيشان وأفغانستان والعراق وفلسطني ولبنان، أو الذين دخلوا 

ومات العميلة اليت كابل وبغداد على ظهور الدبابات األمريكية، أوالذين شاركوا يف احلك
أنشأها احملتل الصلييب يف أفغانستان والعراق، هؤالء ال ميكن أن يقودوا األمة يف دفاعها 

  .ضد احلملة الصليبية، ألن فاقد الشيء ال يعطيه

 فإن فقهاء التسول، ال ميكن أن يقودوا األمة يف جهادها ضد أعىت ،وبنفس املقدار
  .محلة صليبية واجهتها يف تارخيها

ف ميكن أن يقود جهاد األمة من يبيح آلل سعود استقدام األمريكان الحتالل كي
 ويزعم أن اجليوش اجلرارة واألساطيل اجلبارة واألسراب القاذفة اهلدارة !جزيرة العرب؟
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مستأمنون، حيميهم آل سعود ويدافعون عنهم جبيوشهم املترهلة اهلزيلة، اليت ال متلك عن 
  ! الشباب بعدم جواز النفري للعراق وأفغانستان؟ أو من يفيت!؟نفسها دفاعاً

أو من يفيت بشرعية آل سعود ووجوب طاعتهم ولزوم بيعتهم، اليت ابتدعوا هلا 
 املعتوه منهم والغائب عن الوعي -  قانوناً خمترعاً حيصر البيعة يف أبناء عبد العزيز وأحفاده

قاا وأعياا وزعمائها  وحيجبوا عن عدول األمة وث-  والزنديق والفاسق واملرتد
ومفكريها، ألم عبيد آلل سعود، ال شأن هلم باحلكم، الذي ورثه أبناء عبد العزيز عن 
أبيهم األكرب، الذي أحرزه حبد السيف وذهب اإلجنليز، مث وطده أبناؤه جبحافل األمريكان 

  !الغازية

طاب رضي اهللا أوال يذكر فقهاء آل سعود املتسولني قول أمري املؤمنني عمر بن اخل
  ).!مىت تعبدمت الناس وقد ولدم أمهام أحراراً؟: (عنه

أال يتربم فقهاء آل سعود من قرار حكومتهم بإنشاء جدار طوله تسعمائة ميل على 
 محايةً ألمن القوات ، تكلفته اثنا عشر مليار دوالر،احلدود بني السعودية والعراق

 ولو أن هذه ،ة من النفري إلخوام يف العراقاألمريكية، وإعاقةً للمجاهدين يف اجلزير
األموال أنفقت على جيش حقيقي لكفى أهل اجلزيرة من تسول الصليبيني للدفاع عن 

  .جيشهم االستعراضي املترهل

وكيف ميكن أن يقود جهاد األمة من يبيح حلكام مصر قتل ااهدين والصلح مع 
 أو ! األمريكي ضد إخوام يف أفغانستان؟ ومن يبيح للمسلمني القتال يف اجليش!إسرائيل؟

من يفيت املسلمات يف فرنسا بوجوب خلع حجان طاعةً حلكومتها العلمانية احملاربة 
  ! أو من يفيت املسلمني يف بريطانيا بوجوب طاعة إليزابيث رئيسة كنيسة اجنلترا؟!لإلسالم؟

م سقطوا يف حضيض كل هؤالء وأمثاهلم ال ميكن أن يرتفعوا ملرتبة القيادة، أل
  .التسول

إن النساء الباسالت املستشهدات الصامدات يف بيت حانون أشجع وأشرف ألف 
مرة من جتار الدين اخلونة يف العراق وأفغانستان، ومن فقهاء التسول يف القاهرة والرياض 

  .وعمان وصنعاء

انية كذلك ال يصلح أن يقود جهاد األمة من يدور ا يف متاهات التمسح بالعلم
  .والتنازل عن أصول العقيدة واجلري وراء سراب االنتخابات
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إن دخول االنتخابات حتت مظلّة الدساتري العلمانية للوصول باحلركة اإلسالمية 
 فضالً عن خمالفته للشريعة، فهو أيضاً أسلوب فاشل يف إحداث التغيري اإلسالمي، ،للحكم

 اجلزائر، وفشل يف اليمن، وفشل يف  فشل يف،وفاشل يف تعبئة األمة للجهاد ضد عدوها
  .األردن، وفشل يف مصر، ويفشل اليوم يف فلسطني

فاألمر املؤسف املؤمل أن احلركات الناكصة عن املواجهة قد أضفت الشرعية على 
اخلونة من أمثال مبارك وآل سعود وابن احلسني وعلي بن عبد اهللا صاحل، وختلت عن 

 النظام المتصاص نقمة األمة املسلمة، وتصريفها أصول الدين، وأصبحت جزءاً من حيل
يف التيه دون إحداث أي تغيري حقيقي، بل على العكس يستمر املخطط الصهيوين 

 حتارب بالصراخ ،األمريكي، بينما القيادات تنهك قواعدها يف دوامة االنتخابات املزورة
، وجيددون قوانني واحلناجر املبحوحة ذئاب احلكم، الذين يزورون االنتخابات كل مرة

  .الطوارئ كل عام، ويورثون احلكم كل سلف خللف

جيب على األمة املسلمة أن تتسلح بالوعي املهتدي بنور الشريعة، لكي حتدد من هم 
أنصارها؟ ومن هم أعداؤها؟ من هم الصادقون الذين يضحون بأرواحهم من أجل عزة 

وق األمة وحرماا وديارها من اإلسالم واملسلمني؟ ومن هم اخلونة الذين يضيعون حق
  أجل السلطة واملناصب واملغامن والرواتب؟

وإن مل تتسلح األمة ذا الوعي، فلن تتقدم للنصر، ألن تضحياا ستسرق منها كل 
مرة، أو ألا ستطيع قيادات ال تستطيع أن ترقى ملستوى املعركة، تدور بأتباعها يف دوامة 

  .املتاهات السياسية

 كل احللول األخرى فاشلة، بل وستزيد من حالة االيار واملذلة ،باجلهادال حل إال 
  . اليت نعيشها، إا أشبه بعالج السرطان حببوب األسربين

بل واألدهى من ذلك أن هذه احللول العقيمة العاجزة تعطي العدو الصلييب 
مة على الصهيوين فسحةً من الزمن لكي يرسخ وجوده، ولكي يعتاد الوعي اجلمعي لأل

 ؛وجود االحتالل الصلييب الصهيوين يف بالدنا، وتبدأ مجاعات النفاق واالنتفاع يف ترديد
أال جدوى من املقاومة، وأن االحتالل أمر واقع، والبد من التعامل معه، وأننا ال نستطيع 

  .نشاز يف معزوفة الذل واالستسالمأن نتخطى الشرعية الدولية، إىل آخر النغمات ال

قة اليت يدركها العدو قبل الصديق أن الذي قلم أظافر أمريكا وقصم إن احلقي
ظهرها، وأفشل خمططاا، ليس االنتخابات وال التجارة بالدين وال التسول، ولكنه 
استشهاد ااهدين وتضحيام يف العراق وأفغانستان يف مقاومة جهادية طاملا سلط 

  .أصحاب األهواء ألسنتهم عليها
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  ...سلمةوأقول لألمة امل

  .إذا مل نقاوم فسننتهي

ال بد من املقاومة، وهذه املقاومة لن تكون إال شعبيةً بسواعد األمة املسلمة، ألن 
احلكومات قد خانت، وكثرياً من اهليئات قد وقعت يف مستنقع العجز أو البحث عن 

  .فتات املغامن

اهلا وشيوخها  مبجاهديها ورجاهلا ونسائها وأطف-  جيب أن تتكاتف األمة املسلمة
 لطرد الغزاة الصليبيني واليهود من ديار اإلسالم - وعلمائها ومفكريها وقياداا ومجاهريها

  . وإلقامة الدولة اإلسالمية، اليت حتكم بالشريعة وتدافع عن حقوق املسلمني

  .ألن املعركة ليست معركة مجاعة أو تنظيم، ولكنها معركة األمة كلها

العصبية للجماعات واألحزاب واهليئات، اليت تقف حائالً ولذا جيب أن حنطم قيود 
بني املخلصني واملشاركة الفعالة يف قتال أعداء اإلسالم الغزاة، ونبادر قبل فوات الفرصة 

  .للوقوف يف صف اجلهاد ضد العدوان الصلييب الصهيوين

وإننا لنمد يدنا، وندعو كل حر شريف يسعى إلقامة شرع اهللا يف أرضه، ويعمل 
 أن يتعاون معنا ومع كل خملص ؛اداً لطرد الغزاة الصليبيني واليهود من ديار اإلسالمج

  .لتحقيق هذا اهلدف

جيب أن حنمل السالح، وإذا مل نستطع محله فيجب أن ندعم من حيمله، وهذا 
الدعم له أوجه وصور كثرية، فيجب أن نستغل كل األنشطة الدعوية والطالبية والنقابية 

  . اجلهاديةلدعم املقاومة

 عليهم ،إن هناك دوراً خطرياً وهاماً للدعاة والطالب والنقابيني لدعم اجلهاد وتأييده
بتسهيل التحاق أفراد األمة بصفوف ااهدين، ومجع األموال للجهاد، وعليهم بنشر 
الوعي بني صفوف األمة، وعليهم باستطالع األهداف ورصد الوجود األمريكي الصهيوين 

ز وجوهه ومجع املعلومات ومتريرها للمجاهدين، وعليهم بدعم أسر وأنشطته وأبر
األسرى، وعليهم بنشر دعاية ااهدين والرد على شبهات احلكومات ودعاا، وعليهم 
بالسعي إلعالن اإلضراب العام احتجاجاً على العدوان الصلييب الصهيوين، وعلى ختاذل 

  .احلكومات، وبطشها باملظاهرات
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رك القوى الشعبية يف رفض العدوان الصلييب الصهيوين على األمة وال بد أن تشا
تفق على كثري منها مع أجهزة األمن حول وقتها املسلمة، ليس فقط باملظاهرات، اليت ي

  .ومكاا وبرناجمها

ولكن جيب أن يتصاعد الرفض الشعيب ليضغط من أجل طرد القوات الصليبية من 
صر، وإلغاء اتفاقيات االستسالم مع مصر واألردن دول اخلليج والسعودية واألردن وم

  .وقطر وموريتانيا

 كاملظاهرات -  وعلى األمة املسلمة أن تستغل كل وسائل االحتجاج الشعيب
واالعتصامات واإلضرابات واالمتناع عن دفع الضرائب ومنع التعاون مع أجهزة األمن 

مولني للقوات الصليبية باملؤن، واالمتناع عن تزويد الصليبيني بالوقود، وضرب التجار امل
  - ومقاطعة البضائع الصليبية واليهودية، إىل غري ذلك من وسائل االحتجاج الشعيب

  ...وهنا أذكر إخواين املسلمني

  .بأن احلقوق تنتزع وال توهب، وال بد من الصرب واملثابرة الستخالصها

الشعبية بكل ما وسيسعى ذئاب احلكم عمالء الصليبيني واليهود لقمع التحركات 
احتجاجاً على منع طالب التيار  -  يستطيعون، ولعل ضرب املظاهرات الطالبية يف القاهرة
مثال واضح على ذلك،  -  نوفمرب اإلسالمي من دخول االنتخابات الطالبية يف أوائل

ولكن لن ينال الطالب حريتهم، بل لن ينال أحد حريته يف مصر وال يف العامل اإلسالمي، 
  .نكن مرهويب اجلانب، فإن النعاج ال مكان هلا وسط عامل الذئابما مل 

على الطالب أن ينقلوا غضبهم للشارع، وعليهم أن جيعلوا من املساجد واجلامعات 
  .واملعاهد والثانويات بؤراً لدعم اجلهاد واملقاومة

*       *       *    
  :أحيي إخواننا املسلمني يف تركيا، وأنا يف هذا السياق

 الدجال، الذي تناسى عقيدته اململوءة "بندكتوس" مظاهرام لرفض زيارة على
  . باخلرافات والتناقضات، وتطاول على مقام النيب األكرم صلى اهللا عليه وسلم
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فهذه املظاهرات تعرب عن حب املسلمني يف تركيا لنبينهم األعظم حممد صلى اهللا 
ومحاسهم النتصار اإلسالم، يف مواجهة عليه وسلم، وتظهر عاطفتهم اإلسالمية اجلياشة، 
  .الطغمة العلمانية احلاكمة املوالية إلسرائيل وأمريكا

ولعل تصرفات الصليبيني تثبت للمسلمني يف تركيا أن الصليبيني لن يرضوا عنهم 
ى ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصار{: إال إذا ختلوا عن دينهم، يقول احلق تبارك وتعاىل

مهِملَّت ِبعتى تتح{.  

  ...رمحة اهللا عليه فيا أحفاد حممد الفاتح

ال تتحقق  صلى اهللا عليه وسلم متسكوا بدينكم وإسالمكم، واعلموا أن حمبة النيب
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما {: إال مبتابعته والتزام شريعته، يقول احلق تبارك وتعاىل

نع اكُمهوانهتفَان ه{ .  

وقفوا يف وجه أعداء اإلسالم؛ الصليبيني يف اخلارج والعلمانيني املتهودين يف 
 معكم، ومع إخوانكم املسلمني يف قربص، ؛الداخل، واعلموا أننا واألمة اإلسالمية كلها

  . ومع كل مسلم مضطهد يف كل مكان

 وهم يد على من ،املسلمون تتكافأ دماؤهم: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).سواهم

*       *       *    
أن يتمسكوا بدينهم وإسالمهم، ؛ رمحه اهللا وإذا كنت أناشد أحفاد حممد الفاتح
  .وأن يتصدوا للطغمة العلمانية املوالية إلسرائيل

  ...رمحه اهللا فإين أناشد أيضاً أحفاد صالح الدين

العلمانية املوالية إلسرائيل أن يتمسكوا بدينهم وإسالمهم، وأن يتصدوا للطغمة 
  . املتسلطة عليهم بأموال األمريكان ومعونام

  ...وأقول هلم

إن العلمانيني اخلونة يسعون يف بذر الفتنة بينكم وبني إخوانكم ااهدين، الذين 
  .تعاطفوا معكم حني أصابتكم جرائم البعث اجلاهلي ارم
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 -  هم -  يف مجاعة قاعدة اجلهاد خصوصاً -وأنتم تعلمون أن إخوانكم ااهدين 
أبعد الناس عن العصبية العرقية، فقد بايعوا أمري املؤمنني املال حممد عمر أمرياً  -  بفضل اهللا

  . هلم، وهو ليس بعريب

  ...فيا أحفاد صالح الدين

أعيدوا جمد أبائكم، وال تسمحوا للعلمانيني اخلوالف أن يفرقوا بينكم وبني 
  . يف قبض أموال األمريكان واليهودإخوانكم، حىت يستمروا

*       *       *    
  ...كما أذكر إخواننا املنشغلني باإلعالم اإلسالمي

بدورهم اهلام واخلطري يف معركة األمة املسلمة ضد احلملة الصليبية الصهيونية 
  .بتوضيح احلقائق وكشف الشبهات، ونزع القناع عن اخلونة

*       *       *    
  ...ل مسلم مثقفكما أذكر ك

 هو أن حيمل السالح، وإذا مل ؛أن دوره يف مواجهة احلملة الصليبية الصهيونية
 فليدعم وليخدم من حيمل السالح، وليجهر باحلق يف وجه الطواغيت والظلمة ؛يستطع

إن حسين مبارك وآل سعود وابن احلسني " :واملستكربين، ويذكرهم باالسم، فيقول
  ".عمالء وخونة

 وليس الثرثرة واللف والدوران، وال االسترزاق من الكتابة ،ورهوهذا هو د
  .واألحاديث

ناهيك عن أن يدعو لالستكانة واخلضوع والتصاحل مع الطغاة املستكربين، ويسل 
  .لسانه على ااهدين، ويبتلعه إذ ذكر الطواغيت املفسدون

}و ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُِل اعِب وياِلِم الْغونَ ِإلَى عدرتسونَ وِمنؤالْم
  .}والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ
*       *       *    
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وجيب على طليعة األمة أن تسعى للتغيري، ألن اخلالص من هذه األنظمة العميلة هو 
  . الصليبيةباب اخلالص، وبداية التصدي اجلهادي اجلاد للغزوة

*       *       *    
  ...ويف ختام كلميت

أرسل حتيايت وحتيات إخواين إلخواننا ااهدين يف العراق، وأهنئهم على قيام دولة 
العراق اإلسالمية، كما أحرض األمة اإلسالمية مجعاء على دعم هذه الدولة الفتية الناشئة، 

  .حياء دولة اخلالفة اإلسالميةالبوابة لتحرير فلسطني وإل -  بإذن اهللا -  فإا

كما أحرض مجيع إخواين ااهدين يف العراق على اللحاق ذا الركب املبارك، 
كي ينقذوا عراق اخلالفة من كيد الصليبيني وعمالئهم جتار الدين اخلائنني، ولكي يفسدوا 

  .نطنما تآمر عليه عبد العزيز احلكيم املتسول مع سيده حامي الصليب املنهزم يف واش

كما أرسل حتيايت وحتيات إخواين إلخواننا ااهدين يف الصومال، وأذكرهم بأن 
واجبهم يف الصومال أن يدافعوا عن عزة اإلسالم واملسلمني يف القرن اإلفريقي ضد 
الصليبيني والصهيونيني، وأن يعلموا أن ما حيدث يف الصومال هو حلقة من سلسلة احلملة 

  .تدية على األمة املسلمة يف كل مكانالصليبية الصهيونية املع

  ...إخوة اإلسالم واجلهاد يف الصومال

اعلموا أنكم على ثغر اإلسالم اجلنويب، فال يؤتني اإلسالم من قبلكم، واعلموا أننا 
وال تِهنوا وال تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ ِإنْ كُنتم {معكم، واألمة املسلمة كلها معكم، 

  .}ِننيمؤِم

واعلموا أنكم تصدون احلملة الصليبية اليت تقاتل إخوانكم يف اإلسالم يف الشيشان 
 فاثبتوا واصربوا وأبشروا، فواهللا الذي ال إله إال هو ،وأفغانستان والعراق وفلسطني ولبنان

إن أعداءكم وإن كانوا ميلكون آالف األطنان من احلديد واملتفجرات، إال أم خيفون يف 
لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ {م قلوب الفئران، فشدوا عليهم شدةً حممديةً، صدوره

 ولَما رأى الْمؤِمنونَ الْأَحزاب  *حسنةٌ ِلمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثرياً
ا اللَّهندعا وذَا مِليماًقَالُوا هستاناً وِإلَّا ِإمي مهادا زمو ولُهسرو اللَّه قدصو ولُهسرو *  ِمن 

ر وما الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظ
  .}بدلُوا تبِديالً



 

)21( منرب التوحيد واجلهاد

  حقائق الصراع بني اإلسالم والكفر

 وحتيات إخواين إىل الشعب الشيشاين ااهد ضد احلملة الروسية وأرسل حتيايت
  . الصليبية يف جهاد ممتد عرب أربعمائة عام

  ...رمحه اهللا فيا أبناء اإلمام شامل

اعلموا أنكم لستم وحدكم يف مواجهة احلملة الصليبية على اإلسالم، فأنتم يف حنور 
هود وأتباعهم، فاثبتوا واذكروا قول احلق الروس وأعوام، وحنن يف حنور األمريكان والي

وكَأَين ِمن نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنوا ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللَِّه {: تبارك وتعاىل
اِبِرينالص ِحبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمو* ملَها كَانَ قَوما  ولَن ا اغِْفرنبِإلَّا أَنْ قَالُوا ر 

ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا وِرنا ِفي أَمافَنرِإسا ونوبذُن*  ابثَو اللَّه ماهفَآت 
ِسِننيحالْم ِحبي اللَّهِة واِب الْآِخرثَو نسحا وينالد{.  

اجلماعة "ا أرسل حتيايت وحتيات إخواين إلخواننا الصامدين يف اجلزائر، من كم
، حراس ثغر اإلسالم الغريب، أسأل اهللا أن يتقبل تضحيام "السلفية للدعوة والقتال

وصربهم وثبام، وأن يرتل عليهم نصره الذي وعد عباده املؤمنني، وأن ينكي م يف 
  .ا العلمانينيأعدائه من الصليبيني وأبناء فرنس

قد هبت، وأن األمة قد انتفضت، وأن  - بفضل اهللا -  وأبشرهم بأن رياح النصر
يا أَيها الَِّذين آمنوا اصِبروا وصاِبروا {: عهد املذلة قد وىل، فاثبتوا، فإن ربكم يقول

  . }وراِبطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ

  مد هللا رب العاملنيوآخر دعوانا أن احل
  على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلموصلى اهللا 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  هـ ذو القعدة /27

 


