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المشاركات196 :

الفجر الباسم
عضو مشارك
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم

مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي
تقدم

] جالدو مصر وعمالء أمريكا يرحبون بأوباما [

للشيخ المجاھد /

أيمن الظواھري

ح ف ظه ﷲ

جمادى األولى ١٤٣٠
والصالة والسالم على رسول ﷲ وآله وصحبه ومن وااله.
بسم ﷲ والحمد
أيھا اإلخوة المسلمون في كل مكان؛ السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.
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قرر باراك أوباما أن يزور مصر في الرابع من يونيو المقبل ،فال مرحباً به في
مصر ،وال أھالً به وال سھالً .ال مرحباً به في مصرعمرو بن العاص ،في
مصر الفتوح ،في مصر صالح الدين ،في مصر ھازمة الصليبيين ،في مصر
العز بن عبد السالم وقطز وبيبرس ،ال مرحباً به في مصر األزھر في مصر
العلم والرباط والجھاد ،ال مرحباً به في مصر حسن البنا ومحمد فرغلي وعبد
القادر عودة وسيد قطب وعبد الحميد كشك وعمر عبد الرحمن ومحمد عبد
السالم وخالد اإلسالمبولي وعطا طايل وحسين عباس وعبد الحميد عبد السالم
وعصام القمري وأبي عبيدة البنشيري وأبي حفص القائد ومحمد عطا.
وإني ھنا في استقباله المتوقع ألستعير أبيات أحمد محرم -رحمه ﷲ  -في
استقبال المندوب السامي البريطاني مع تغيير طفيف:
أتسأل مصر ما حمل الر ئيس * وھل عند الرماة لھا جديد
ھو السھم الذي عرفته قدما * وجرب وقعه الشعب الوئيد
رئيس الغاصبين نزلت أرضاً * يبيد الغاصبون وال تبيد
يذ ود الواحد القھار عنھا * إذا قھرت جنودك من يذود
ونحن القائمون بحقمصر * إذا ما استسلم القوم القعود
أخا المارينز ھل نبئت * أّنا جالوزٌة لقومك أو عبيد
لقد كذبوا عليك فليس فينا * لمن يبغي الھضيمة مستقيد
إذا سعت الوفود إليك فاحذر *عواقب ما تقول لك الوفود
فما أحدبمالك أمر مصر * وما بالشعب جبنأو جمود
مضتدنيا القيود وتلك دنيا * تذم بھا وتحتقر القيود
أتلك ديارنا أم نحن موتى * تقام لنا المقابر واّللحود
أيسمع صيحتي في مصر قوم * ھم اّللھب المؤجج والوقود
وصرح البيت األبيض أن أوباما سيرسل من مصر رسالة للعالم اإلسالمي،
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ولكنھم تناسوا أن رسائله قد وصلت فعالً ،فقد وصلت رسالته للعالم اإلسالمي
حينما زار حائط المبكى ،ووضع على رأسه قلنسوة اليھود ،وصلى صالتھم،
وھو الذي يزعم أنه مسيحي .ووصلت رسالته للعالم اإلسالمي حينما خطب في
اللوبي الصھيوني )إيباك( خطبته ،التي تعھد فيھا ببقاء القدس عاصمة أبدية
موحدة إلسرائيل،والتي تعھد فيھا أيضا بالدعم الكامل إلسرائيل ،وبدعم الطبيعية
اليھودية إلسرائيل .ووصلت رسالته
للمسلمين لما وافق وأقر العدوان الصھيوني على غزة ،ووصلت رسالته
للمسلمين لما توعد وھدد بإرسال المزيد من الجنود ألفغانستان ،ومزيد من
القصف لمناطق القبائل في باكستان ،ووصلت رسالته لما أدار الحملة الدموية
ضد المسلمين في سوات ،ووصلت رسالته للمسلمين من السجون السرية
والعلنية ،التي تشرف إدارته عليھا ،بل ومن توسيع السجون الحالية مثل سجن
باجرام في أفغانستان ،الستقبال المزيد من الضحايا المسلمين ،ووصلت رسالته
للمسلمين لما استمر في رفض تطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة باألسرى على
المسلمين في الحرب الصليبية على اإلسالم ،التي يسمونھا بالحرب على
اإلرھاب ،ووصلت رسالته للمسلمين لما رفض أن يحضر وفٌدمن بالده مؤتمر
مكافحة العنصرية في جنيف حرصا على مشاعر إسرائيل ،ووصلت رسالته
للمسلمين لما ھدد بالتدخل في باكستان للحفاظ على أسلحتھا النووية .أي أنه
يعتبر أن تلك األسلحة ملك ألمريكا وتحت سيطرتھا ،وعليھا أن تحافظ عليھا.
ووصلت رسالته للمسلمين عبر فوھات مدافع الجيوش األمريكية الجرارة ،التي
تحتل جزيرة العرب وأفغانستان والعراق .رسائله الدموية وصلت وال زالت تصل
للمسلمين ،ولن تحجبھا حمالت العالقات العامة وال الزيارات المسرحية وال
الكلمات المنمقة.
كانت ھذه رسائله التي وصلت قبل أن يصل لمصر ،أما اختياره لتركيا ومصر
ليوجه منھما رسالة للعالم اإلسالمي ،كما يزعم ،فتحمل رسالة واضحة أخرى
أن المسلمين الذين يرضى عنھم الصليبيون األمريكان ،ھم الذين يتركون
اإلسالم ،ويعتنقون العلمانية ،وھم الذين يعترفون بإسرائيل ،ويعقدون معھا
االتفاقات األمنية ،ويشاركونھا في المناورات العسكرية ،وھم الذ ين ينضمون
لحلف الناتو ،ليقاتلوا تحت راية الصليبيين في أفغانستان.
وھي رسالٌة لألمة المسلمة أن أمريكا تقف بال مواربة مع الجالدين المجرمين
العمالء ،الذين يحاصرون الفلسطينيين ،ويعذبونھم ،ويطاردونھم ،والذين حولوا
بالدھم لمعتقل ضخم ،والذين يورثون الحكم بالقھر والتزوير ألبنائھم حتى
يستمر الفساد واإلفساد والتبعية والعمالة ألمريكا وللصليبيين واليھود.
إنھا رسالٌة صريحٌة أن أمريكا ال تقف مع اإلصالح والتغيير وسائر كلمات
الدعاية األمريكية الكاذبة ،ولكنھا تقف مع استمرار األنظمة المستبدة المتعفنة،
وتدعمھا وتؤيدھا ،وتصدر لھا أجھزة التعذيب وكشف األنفاق وتفجيرھا فوق
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رؤوس المستضعفين من أھلنا في فلسطين.
ھذه ھي رسائل أوباما الحقيقية الفعلية ،التي وصلت للمسلمين ،بغض النظر
عما يمكن أن يقوله من دجل وكذب ودعايات فارغة.
وإذا جاء أوباما لمص ،فسيرحب به عبيده المنتفعون من مساعداته ورشاويه،
أما أحرار مصر فيرفضونه وسياسته وجرائمه .
يقول أحمد محرم رحمه ا :
وأشدأبناء البالد عداوة * من ال يرى المحتلّ من أعدائه
أفمن يبيع بالده كمجاھد * ينأى بھا عن بيعه و شرائه
إذا جاء أوباما لمصر فسيرحب به جالدوھا وسراقھا ومفسدوھا ،الذين جعلوا
مصر محطة تعذيب دولية في حرب أمريكا على اإلسالم .سيرحب به الذين
حاصروا وال زالوا يحاصرون غزة ،سيرحب به زبانية التعذيب ،ومزورو
االنتخابات ،وناشرو الرذيلة ،وسيرحب به جبناء مصر ،الذين سلموا وفاء
قسطنطين وأخواتھا لسجون األديرة ،ليعذبن أو يقتلن ،خوفا من غضب أمريكا
وتزلفاً لھا وتملقاً .أمريكا
التي تصدر وزارة خارجيتھا تقريرًا سنوياً عن الحريات الدينية في العالم،
ولكنھا ضغطت على الحكومة المصرية لتسلم وفاء قسطنطين وأخواتھا،
وتغاضت عن ذلك في نفاق ظاھر وتواطؤ جلي.
أولئك الفاسدون سيرحبون بأوباما ،أما شرفاء مصر وأطھارھا وصلحاؤھا
فيبغضونه في ﷲ ،ويعتبرونه مجرما عالميا ،وسياسيا وصوليا يخدم المشروع
الصھيوني ،ليرتقي في مناصب الحكم.
سيحتفي بأوباما جزارو مصر ومجرموھا ،وسيتسابقون في تقديم الھدايا له،
المسروقة من أموال وعرق ودماء المستضعفين ،وأنا أقترح عليھم خيرًا من
ذلك ،أن يقدموا له ما اقترحه أحمد شوقي –رحمه ا  -على من أرادوا تكريم
فتحي زغلول قاضي محكمة دنشواي المجرم .فأستعير قوله مع تغيير طفيف :
إذا ما جمعتم أمركم وھممتموا * بتقديم شيئ للرئيس ثمين
خذوا حبل مشنوق بغير جريرة * وسروال مجلود وقيد سجين
وال تقرأوا شعري عليه فحسبه * من الشعر جرم خطه بيمين
وال تقرأوه في احتفال بل اقرأوه * بغزة يوم وداع كل دفين
فيا أھلنا في مصر ،كونوا أنصار ﷲ ورسوله صلى ﷲ عليه وسلم ،وال تكونوا
من المتوددين ألعداء ﷲ ودينه وأوليائه .يقول المولى سبحانه وتعا لى:
سولَُه َولَْو َكاُنوا
ﷲ َوَر ُ
ال َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِبا َّ ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيَواُّدوَن َمْن َحاَّد َّ َ
آَباَءُھْم َأْو َأْبَناَءُھْم َأْو ِإْخَواَنُھْم َأْو َعِشيَرَتُھْم أُوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقلُوِبِھُم اِإليَماَن َوَأَّيَدُھْم
ضَي َّ
ت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا األَْنَھاُر َخاِلِديَن ِفيَھا َر ِ
ِبُروٍح ِمْنُه َوُيْدِخلُُھْم َجَّنا ٍ
ﷲُ َعْنُھْم
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ﷲِ أَال ِإَّن ِحْزَب َّ
ب َّ
ﷲِ ُھُم اْلُمْفِلُحوَن .
ضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْز ُ
َوَر ُ
يا أحرار مصر وشرفاءھا وصالحيھا ومجاھديھا قفوا صفاً واحداً في وجه ذلك
المجرم ،الذي جاء يسعى بالحيلة لينال ما فشل فيه في الميدان ،بعد أن أفشل
المجاھدون مشاريع أمريكا الصليبية في العراق وأفغانستان والصومال.
يقول شكيب أرسالن رحمه ا :
فانظر إلى مصر العزيزة بعضھا * مثل البريم ببعضھا مشدودا
حاشا ولو جار القويولو طغى * أحرار مصر أن تكون عبيدا
مھما استعزالغالبون بجندھم * فالحق أعظم قوة وجنودا
قد أقبل الزمن اّلذي أبناؤه * ال يحملون سالسال وقيودا
رب العالمين ،وصلى ﷲ على سيدنا محمد وآله
وآخر دعوانا أن الحمد
وصحبه وسلم.
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.

#2

منذ  15ساعات

المشاركات2,018 :

امام المھاجرين
عضو مميز

بارك ﷲ فيك

#3

منذ  15ساعات

الدولة :عاصمة الخالفة
المشاركات1,640 :

باغي الھدى
عضو مميز

جزاك ﷲ خيرا

منذ  15ساعات

#4
المشاركات2,223 :

قناص الجزيره
عضو متألق

جزاك ﷲ خيرا
منذ  15ساعات

إبن عصبة األنصار

#5
المشاركات226 :

عضو مشارك
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بارك ﷲ بكم وبالشيخ ايمن حفظه ﷲ

#6

منذ  15ساعات

المشاركات28 :

أبو البشر
عضو جديد

بارك ﷲ فيك

منذ  4ساعات

#7
الدولة :دولـــة العـــراق االسالميـــة
المشاركات9,291 :

امير االعظمية
مشرف

بارك ﷲ فيك

منذ  3ساعات

#8
المشاركات744 :

باحث عن الخبر
عضو مجتھد

جزاك ﷲ خيرا
منذ  2ساعات

#9
المشاركات560 :

المناصر1
عضو مجتھد

بسم ﷲ الّرحمن الّرحيم
ت
س َذآِئَقُة اْلَمْو ِ
ُكل ُّ َنْف ٍ
َوإَِّنَما ُتَوَّفْوَن أ ُُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة
خل َ اْلَجَّنَة َفَقْد َفاَز
َفَمن ُزْحِزَح َعِن الَّناِر َوأ ُْد ِ
َوما اْلَحَياةُ الُّدْنَيا إِالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر
]آل عمران 185 :
صادق األمين المنذر والبشير
الصالة والسالم على سّيد المرسلين محّمد ال ّ
الّذي بلّغ األمانة وأوصل الّرسالة وما كان عليه إالّ البالغ فمن شآء
أخذه ومن شآء تركه وعلى آله الطّيبين الّطاھرين وصحبه البررة الكرام
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والّتابعين إليھم بإحسان إلى يوم الّدين

بارك ﷲ في شيخنا المجاھد األبّي أيمن الظواھري
وجزاه ﷲ عن المسلمين خير الجزآء
وأسأل ﷲ أن يجعلھا في ميزان حسناته وأن يحفظُه
وإخوته المجاھدين في أفغانستان وسآئر بالد المسلمين
وأن يأخذ بناصيتھم إلى الّنصر المؤّزر والّتمكين من
ي الحميد الكريم
لدنه سبحانه جلّ وعال العزيز القو ّ
آمين آمين يا رّب العالمين
وبارك ﷲ في الجھاد اإلعالمّي األبّي الّذي أفرغ لنا
الخطاب ونقل لنا الخطاب وجزاھم ﷲ عن المسلمين
خير الجزآء وحفظھم من كيد أعدآء ﷲ ومكرِھم
آمين آمين يا رّب العالمين
وإّني ألُشِھد ﷲ على أّن شيخنا أيمن الظواھري قد
نصح وأنذر وحّذر وبلّغ وأعذر نفسه وإخوته المجاھدين
البررة الكرام
إلى أھلنا في مصر
إلى كلّ من يّدعي أّنه ُمسِلم ومن يّدعي أّنه شيخ وعاِلم
وأّنه صادق أزيد وأقول
إّنه فاعلموا
لو قّطعوكم تقطيعا ونشروكم بالمنشار وثّقبوكم بالدريالت
ال تقابلوا عدّو ﷲ أوباما وال تحضروا مؤتمره ومن يفعل
فھو ليس من المسلمين وإلى مزبلة التأريخ فھو ُيصِبح
من أوليآء أوباما والشيّطان وأعوانھم
أال لعنة ﷲ على كلّ من يحضر لقآءه ويحضر خطابه
وُيرِّحب به أال لعنة ﷲ ومآلئكتِه والّناس أجمعين عليھم تترى
إلى يوم الّدين
ففي ھذه الزيارة سيتمّيز الّناس بين من ھو مع ﷲ والمؤمنين
وبين من ھم مع ال ّ
شيطان وأعدآء ﷲ والمؤمنين
وال عذر ألحد فدين ﷲ واضح وضوح ال ّ
شمس وال يلومَّن أحٌد
إالّ نفسه فوﷲ ال عذر ألحد
فمن ُزحِزَح عن نار جھّنم فقد أوتي فض ً
ال كبيرًا وفاز فوزًا عظيما
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اللھّم إّني أيضاً بّلغت فاشھد يا ﷲ

التوقيع :

نصٌر من ﷲ وفتٌح قريب
آل إله إالّ ﷲ كلمٌة أحيا بھا وأموت عليھا
بإذن ﷲ
عملي في سبيل ﷲ وأجري على ﷲ
قاطعوا علمآء السالطين فھم شّر البرّية
فھم سبب بآلء األّمة اإلسالمّية وعثراتھا
وخرابھا وانتھاك شرفھا
قاتلھم ﷲ أّنى يؤفكون
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