
 

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

----------------  
هعليكم ورمحةُ اِهللا وبركات أيها اإلخوةُ املسلمونَ يف كِل مكاٍن السالم  

وبعد  
 أمِنه كـالب صـيِد      أحتدثُ إليكم مبناسبِة العدواِن اإلجرامِي الذي ارتكبه مشرف وجيشه وأجهزةُ         

              الصليبيني على املسجِد األمحِر بإسالم آباد، ومبناسبِة اجلرميِة الدنيئِة القذرِة، اليت ارتكبتها املخـابرات
العسكريةُ الباكستانيةُ بأوامِر مشرٍف ضد موالنا عبِد العزيِز غازي، حينما أظهرته على شاشِة التلفاِز              

  .بلباِس امرأٍة
وضوِح للمسلمني يف باكستانَ وللعلماِء الباكستانيني بل وللعلماِء يف سائِر العاِمل           هذه رسالةٌ شديدةُ ال   

  .هذه جرميةٌ ال تغسلها إال التوبةُ أو الدماُء. اإلسالمِي
هذا هو قدركم عند مشرٍف، وهذه هي املعاملـةُ، الـيت           : وأنا أناشد العلماَء يف باكستانَ فأقولُ هلم      

ِد مشرٍف، وهذا هو قدركم عند الصليبيني، لقد مرغ مشرف وكالب           تنتظركم يف سجوِن كالِب صي    
صيِده شرفَكم يف التراِب، خدمةً للصليبيني واليهوِد، وإذا مل تثوروا لشرِفكم فلن يبقي مشرف لكـم                

  .بقيةً، ولن يتوقف مشرف، حىت يستأصلَ اإلسالم من باكستانَ
صليبيني واليهوِد، يتكرب عليكم غايةَ التكِرب، وحيتقـركم        إن مشرف الذليلَ الذي باع شرفَه ودينه لل       

غايةَ االحتقاِر، ويعاملُكم كما يعاملُ احليواناِت والكالب، وال يرضى إال بأن يظهركم يف أحِط صورٍة               
  .وأهوِن مظهٍر

               لـه   هذه رسالةٌ بليغةٌ لكِل عاٍمل ولكِل حٍر ولكِل شريٍف يف باكستانَ؛ أن مقاومةَ مشرٍف والتـصدي 
ومطالبته بالتزاِم اإلسالِم والكِف عن العبوديِة للصليبيني واليهوِد ليس هلا إال أدىن درجاِت االحتقـاِر               

  .هذا هو مصريكم إن سكتم، وآثرمت احلياةَ الدنيا على اآلخرِة. واإلهانِة واإلذالِل
ورةُ لن ختلصكم، والسياسةُ لن     أيها املسلمون يف باكستانَ؛ ال خالص لكم إال باجلهاِد، االنتخابات املز          

ال خالص لكم   . ختلصكم، واملساومةُ واملداهنةُ واملفاوضات مع ارمني واحليلُ السياسيةُ لن ختلصكم         
إال باجلهاِد، فعليكم اآلن بدعِم ااهدين يف أفغانستانَ بالنفِس واملاِل والرأِي واخلربِة، فإن اجلهـاد يف                

اخلالِص ألفغانستانَ وباكستانَ وسائِر املنطقِةأفغانستانَ هو باب  .  
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موتوا أشرافاً يف ساحاِت اجلهاِد، وال تعيشوا نساًء بشوارب وحلى، أليس يف باكستانَ أشراٌف؟ أليس               
  فيها غَيارى؟ أليس فيها من يؤثر اآلخرةَ على الدنيا؟

﴿  ا الَِّذينا أَيُّهي      ا لَكُْم ِإذَا ِقيلَ لَكُمواْ منمْ     آمِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتواْ ِفي سـاِة       انِفريم ِبالْحِضيتِإلَى اَألْرِض أَر
ِإالَّ تنِفرواْ يعذِّْبكُْم عذَاًبا أَِليًمـا       }38{فَما متاع الْحياِة الدُّْنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ قَِليلٌ          الدُّْنيا ِمن اآلِخرةِ  

ِإالَّ تنصروه فَقَْد نصره اللّه     } 39{قَِديٌر   ركُْم والَ تضرُّوه شْيئًا واللّه علَى كُلِّ شْيءٍ       غَْي ويْستْبِدلْ قَْوًما 
هجاِر ِإذْ ِإذْ أَْخرا ِفي الْغمْيِن ِإذْ هاثْن واْ ثَاِنيكَفَر ا فَأَ الَِّذيننعم نْ ِإنَّ اللّهْحزاِحِبِه الَ تقُولُ ِلصلَينز 

وكَِلمةُ اللِّه ِهـي الْعلْيـا       وجعلَ كَِلمةَ الَِّذين كَفَرواْ السُّفْلَى     اللّه سِكينته علَْيِه وأَيَّده ِبجنوٍد لَّْم ترْوها      
ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُْم خْيٌر      ْماْنِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِهدواْ ِبأَْمواِلكُْم وأَنفُِسكُ      }40{واللّه عِزيٌز حِكيٌم    

  .﴾لَّكُْم ِإن كُنتْم تْعلَمونَ
  .أال هل بلغْت اللهم فاشهْد، أال هل بلغْت اللهم فاشهْد، أال هل بلغْت اللهم فاشهْد

وصلى اُهللا على سيِدنا حممٍد وآِلِه وصحِبِه وسلم ،ِهللا رِب العاملني دعوانا أِن احلمد وآخر. 
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