
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  

  خنبـة اإلعـالم اجلهـادي
  
  تقدمـ
  

  تفريغ كلمة احلكيمـ
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  الصادرة عن مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي
   هـ١٤٣٠ صفر ٩

  
  
  
  

  .والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله, واحلمد هللا, بسم اهللا
  
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. أيها اإلخوة املسلمون يف كل مكان 

  
  ..وبعد
  

,  جريح٥٠٠٠ شهيد وأكثر من ١٣٠٠بدأت القوات اإلسرائيلية ارمة انسحاا من غزة بعد أن خلّفت وراءها أكثر من 
  .وخراباً ودماراً وهوالً وآالماً لن تمحى من تاريخ أمة اإلسالم

  
صمد ااهدون يف تلك امللحمة اجلديدة جبربوت , دة من مالحم احلملة الصليبية الصهيونية على اإلسالم و املسلمنيملحمةٌ جدي

ويأنفون من احلياة , يطلبون املوت الكرمي, بل محلوا عليها, اآللة العسكرية الصليبية الصهيونية ومل يستسلموا هلا أو يركعوا أمامها
, وجيزيهم عنها خري اجلزاء, وأسأل اهللا أن يتقبلها منهم,  يف غزة على هذه البسالة والشجاعة والتضحيةفهنيئاً للمجاهدين, الذليلة

وهنيئاً هلم على القدوة اليت ضربوها لألمة , وهنيئاً لكل أهلنا وإخواننا يف غزة على شهدائهم الذين اصطفاهم اهللا سبحانه وتعاىل
والَ تِهنواْ ِفي : ( يقول احلق سبحانه , وثقتهم بنصر رم,  وصربهم على ما أصاموهنيئاً هلم على رضاهم بقضاء اهللا, املسلمة

  ).ابِتغاء الْقَوِم ِإن تكُونواْ تأْلَمونَ فَِإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجونَ وكَانَ اللّه عِليماً حِكيماً 



  
يف ,  إلخواننا وأهلنا وأحبابنا وأشقائنا يف غزة أننا معهم وأننا نأخذ بثأرهم يف أفغانستان والعراق والصومال واجلزائرونؤكد

وأبشرهم بأنه يف الوقت , ومن أفغانستان للمغرب اإلسالمي, مواجهة احلملة الصليبية املعاصرة اليت متتد من الشيشان إىل الصومال
يه غزة الصامدة اضطرت احلكومة الباكستانية اخلائنة إليقاف خط إمدادات الناتو من كراتشي الذي كانت إسرائيل تقصف ف

  .جلالل أباد حتت ضغط ضربات إخوانكم ااهدين يف باكستان
  

كشفت . لقد تكشفت هذه اهلجمة الصليبية الصهيونية عن حقائق كثرية اتضحت ألمتنا املسلمة بال خفاء وال غبش, أميت املسلمة
جمة الصليبية الصهيونية عن أننا إذا مل ندافع وجناهد فإن الطائرات واملدافع والدبابات اليت قصفت غزة وأفغانستان والعراق اهل

  .والصومال ستقصف غداً الرياض والقاهرة واجلزائر وإسالم أباد
  

بل يبيعها ألعدائها دفاعاً عن كراسي , سلمةوكشفت اهلجمة الصليبية الصهيونية عن أن النظام العريب الرمسي ال يدافع عن األمة امل
تركت , فهذه األنظمة الفاسدة املفسدة اخلائنة, لقد انكشفت عمالة النظام العريب الرمسي وخيانته كما مل تنكشف من قبل, احلكم

ومنعت , نقتهابل لقد حاصرت غزة وخ, ليس هذا فقط, غزة ترتف وتتلوى من األمل واملآسي وهي تراقبها يف بالدة وال مباالة
, وتبجح النظام املصري اخلائن بأنه مسح ببعض الدواء للجرحى, هجرة أهلها منها هرباً من آلة املوت والدمار ارمة اليت تطاردهم

  .أما األحياء فحبسهم يف غزة حىت تسحقهم الطائرات والدبابات واملدافع والبوارج اإلسرائيلية
  

واهليئات , فإن احلكومات قد خانت, ة عن أن األمة املسلمة تقف وحدها اليوم يف امليدانوكشفت هذه اهلجمة الصليبية الصهيوني
  .أي أننا جيب أن ننتظر إذن أمريكا الصليبية لكي جناهد أمريكا الصليبية, قد استسلمت للحكومات وتنتظر إذا باجلهاد

  
إن األمل , واليت تنتظر إذن العمالء حىت جتاهد, ف عن املواجهةوال بد هلا أال تنتظر اهليئات اليت تضع, ال بد لألمة أن تتحرك, إذن

أن يتحركوا ويهبوا ويسعوا وخيططوا وينظموا وينتظموا لدرء احلملة الصليبية الصهيونية , كل األمل يف مجاهري األمة وأفرادها
  .وخلع عمالئها

  
 الشعيب فإا ال تغين شيئاً يف مواجهة الطائرات ألن املظاهرات وإن كانت تعرب عن الغضب, ال بد من التحرك اجلاد الفعال
  .بل قد تستخدمها احلكومات العميلة الفاسدة لتنفيس بركان الغضب الشعيب, والدبابات

  
لن تنهزم احلملة الصليبية الصهيونية , لن تنكسر احلملة الصليبية الصهيونية ولن ترتدع إال إذا خسرت األرواح والدماء والعتاد

قَاِتلُوهم يعذِّبهم اللّه ِبأَيِديكُم ويخِزِهم وينصركُم علَيِهم ويشِف صدور قَوٍم مؤِمِنني ( , واملسلمني بدون القتال على اإلسالم 
 ِكيمح ِليمع اللّهاُء وشن يلَى مع اللّه وبتيو ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبيِض فَقَاِتلْ ِف( , ) ورحو كفْسِإالَّ ن كَلَّفِبيِل اللِّه الَ تي س

  ) .الْمؤِمِنني عسى اللّه أَن يكُف بأْس الَِّذين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْساً وأَشد تنِكيالً 
  

فكل الدول الغربية أيدت , زةوكشفت هذه احلملة الصليبية الصهيونية أيضاً عن التواطؤ والتحالف الصلييب الغريب ضد غ
  .وساوت بني الضحية والقاتل, إسرائيل

  
  !قِلق " .. قلق من قتل املدنيني يف غزة " أما أوباما فقد صرح بأنه 

  



لقد وصلنا قلقكم مصحوباً بآالف القذائف وأطنان الفوسفور األبيض وممزوجاً بدماء , حنن ممتنون جداً من قلقكم يا مستر أوباما
ففي خطاب تنصيبه مل يذكر كلمة واحدة عما حدث يف , ولكن يبدو أن قلق أوباما مل يدم طويالً, دموع املسلمني يف غزةوأشالء و

  .غزة وكأن شيئاً مل يكن
ولكي حيققوا إلسرائيل باملؤامرات ما عجزت عن حتقيقه , الغرب الصلييب يتواطأ اليوم مع خونة العرب للضغط على ااهدين

  . واألسلحة الفتاكةبالقتل والتدمري
وخرجت علينا كونداليزا رايس لتعلن أن , يسعى أولئك املتواطئون اليوم إلعادة حممود عباس لغزة على أسنة احلراب اإلسرائيلية
  .حممود عباس هو زعيم كل الفلسطينيني

  
وضمان عدم تكرار , ة على سالمتهاومن حترير غزة إىل احملافظ, اهلدف اآلن هو صرف ااهدين من حترير فلسطني إىل حترير غزة

  .ومن ضمان عدم تكرار العدوان عليها إىل التسليم بوقف إدخال السالح إليها وفتح املعابر, العدوان عليها
  

ويف مواجهة ذلك التواطؤ الغريب الصلييب مع خونة العرب على املسلمني وااهدين أن يتكاتفوا مجيعاً حىت ال يتوقف اجلهاد 
و , وحىت ال تضيع تضحيات املسلمني يف غزة يف التسويات السياسية واالتفاقات الدولية, ني وسائر ديار اإلسالملتحرير فلسط

وأحسب أن اهلجمة الصليبية الصهيونية مل , لكين أحسب أن ااهدين يف غزة بفضل اهللا ونعمته على وعي تام ذه املؤامرات
فااهدون يف غزة ويف , واستعادة األقصى السليب,  سائر فلسطني من رها لبحرهاتزدهم إال تصميماً وعزماً وحرصاً على حترير

ولكي يستمر اجلهاد فال بد , فلسطني ويف سائر ديار اإلسالم يدركون أن فلسطني وكل أرض مسلمة حمتلة لن تتحرر إال باجلهاد
  .صول السالح هلامن التصدي لكل املؤامرات اليت تسعى حثيثاً حلصار غزة ومنع و

  
  .إنّ كسر احلصار الذي يضرب حول غزة ملنع وصول السالح والعتاد اهديها هو أحد أهم فروض الوقت

  
ولكنه التحالف الصلييب الصهيوين وعلى رأسه , كما أود أن أذكر إخواين ااهدين يف غزة أن عدونا يف غزة ليس إسرائيل فقط

وإذا ضاقت الظروف يف مكان فإا ,  واألهداف اإلسرائيلية واألمريكية منتشرة يف كل مكان,زعيمة الشر وهبل العصر أمريكا
وكل من حياصر غزة ويساهم يف حرمان , وإذا حصن العدو بعض أهدافه فإن الكثري منها مكشوف ومهدد, تتسع يف الكثري غريه

  .كاية فيهااهدين فيها من السالح هو عدو لإلسالم واملسلمني جيب ردعه والن
  

وجبهات القتال املفتوحة ضد الصليبيني وأعوام يف العراق وأفغانستان والصومال مفتوحة لكل جماهد يريد أن يتدرب أو يتجهز 
وااهدون يف كل مكان على استعداد لتقدمي كل ما ميكن أن يقدموه من دعم ومساندة وتأييد , أو خيطط لتحرير ديار اإلسالم

  .يف فلسطني ويف كل مكانوإمداد للمجاهدين 
  

وال بد من معاقبة كل من يريد أن يفرض األمر , وال بد من إيصال السالح للمجاهدين يف غزة, ال بد أن نكسر احلصار حول غزة
  .الواقع الذي يرضي الصليبيني واليهود يف غزة

  
سلمة يف الشيشان وأفغانستان والعراق وفلسطني إن ما جيري يف غزة هو جزء من احلملة الصليبية الصهيونية اليت تستهدف أمتنا امل

بل ويف كل الدول العربية والكثري من الدول اإلسالمية اليت تزعم أا مستقلة وهي يف احلقيقة , والصومال واجلزائر ويف دارفور
  .حمتلة فعلياً جبيوش الصليبيني أو واقعة حتت سيطرم ونفوذهم

  



فنحن خنوض جهاداً واحداً ضد عدو واحد على ,  له غروزين وكابل وبغداد ومقديشوإن ما تعرضت له غزة هو بعض ما تعرضت
ولن ننتصر إال بطاعة ربنا سبحانه وتعاىل الذي أمرنا يف كتابه الكرمي مبواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين ونصرة , جبهات متعددة

لُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساء والِْولْداِن الَِّذين وما لَكُم الَ تقَاِت: ( يقول احلق تبارك وتعاىل , املستضعفني
ِذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي يقُولُونَ ربنا أَخِرجنا ِمن هـِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها واجعل لَّنا ِمن لَّدنك وِلياً واجعل لَّنا ِمن لَّدنك نِصرياً الَّ
ويقول احلق سبحانه , ) سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفاً 

ضهم أَوِلياء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويِقيمونَ الصالَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بع: ( وتعاىل 
 ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللّه اللّه مهمحريس لَـِئكأُو ولَهسرو ونَ اللّهِطيعيو.(  

  
وتضرب اإلسالم واملسلمني يف سائر بقاع الدنيا يف ما أمسوه , هيونية تواجهنا يف كل مكانفإذا كانت احلملة الصليبية الص

فلماذا ال نضرا يف كل مكان ؟ ملاذا ننتظر من العدو أن حيدد , "التحالف ضد اإلسالم" وهو يف احلقيقة " التحالف ضد اإلرهاب"
   ا ؟لنا امليدان والزمان واملكان والطريقة اليت جيب أن نقاتله

  
لعلك اآلن ال حتتاجني ملزيد بيان لتدركي حتالف حكام العرب واملسلمني مع احلملة الصليبية اليهودية على اإلسالم , أميت املسلمة

  .واملسلمني
  

  ما العمل ؟: ولكن السؤال اهلام اآلن هو
  

بية الصهيونية على غزة وفلسطني وسائر ديار هو أننا مجيعاً نستطيع أن نشارك بقوة وفعالية وجدية يف صد احلملة الصلي: اجلواب 
  .اإلسالم إذا أخلصنا نيتنا وبذلنا غاية وسعنا

  
, فال بد أن ينفر كل من يستطيع النفري لساحات اجلهاد املفتوحة يف الشيشان وأفغانستان والعراق وفلسطني والصومال واجلزائر

فما , هاد اليوم فرض عيين ال يستأذن فيه والد وال زوج وال دائنفإن اجل, وعلى كل مخلص يبتغي وجه اهللا أال ينتظر إذن أحد
  .بالك أيها املسلم مبن يطلب منك أن تستأذن احلاكم اخلائن قبل أن جتاهد

  
: يقول احلق تبارك وتعاىل , وال بد على أصحاب األموال أن يدعموا ااهدين بأمواهلم حىت ال تنجح خطة الصليبيني يف حصارهم

 )فلَا تالَكُممأَع كُمِترلَن يو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع مأَنتلِْم ووا ِإلَى السعدتوا ووا } ٣٥{ِهنِمنؤِإن تو ولَهو ا لَِعبيناةُ الدا احلَيمِإن
الَكُموأَم أَلْكُمسلَا يو كُمورأُج ِتكُمؤقُوا يتت٣٦{و {َأسِإن يكُمانغأَض ِرجخيلُوا وخبت ِفكُمحا فَيوهلْكُم}نَ } ٣٧وعدلَاء تؤه ماأَنته

وا يستبِدلْ قَوماً غَيركُم ِلتنِفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه فَِمنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَِإنما يبخلُ عن نفِْسِه واللَّه الْغِني وأَنتم الْفُقَراء وِإن تتولَّ
 ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم.(  

  
وأن تنظم جهودها وحتشد , وال بد لألمة املسلمة بكل طاقاا وكفاءاا أن تتحرك خللع هؤالء احلكام الفاسدين املفسدين اخلونة

تقل ولن تستعيد عزا وكرامتها طاملا ظل أولئك الفاسدون فلن تتقدم األمة ولن تتحرر ولن تس, إمكاناا وتصربعلى ما يصيبها
  .املفسدون جامثني على صدورنا حىت ميضي املخطط الصلييب الصهيوين إىل غايته يف القضاء على اإلسالم واملسلمني

  
ا حيتاجه اجلهاد وال بد لكل من مل يستطع أن يلحق بااهدين أن يسعى يف دعمهم بالسالح واملال واملعلومات واخلربة وكل م

يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى اَألرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن اآلِخرِة ( , وااهدون



 قَِليلٌ ِإالَّ تنِفرواْ يعذِّبكُم عذَاباً أَِليماً ويستبِدلْ قَوماً غَيركُم والَ تضروه شيئاً واللّه علَى كُلِّ فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي اآلِخرِة ِإالَّ
 ٍء قَِديريش.(  
  

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

  
  
  حل دعائكمـوال تنسونا من صا
  

  إخوانكمـ يف
  

  
  

 خنـبة اإلعـالم اجلهـاد


