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 بسِم اهلِل واحلمُد هلِل والصالُة والسالُم على رسوِل اهلِل وآلِه وصحِبه ومن وااله
------ 

 أيهدا اإلخوُة املسلمون يف كِل مكداٍن السالُم عليكم ورمحُة اهلِل وبركداتُه.
 وبعد

اليت  ،العربِ  الربيعِ  الوحيدة من ثوراتِ  الشعبيةُ  ، ألنه الثورةُ املسلمةِ  األمةِ  هو أملُ  اليوم   إن الشدام  
ال  الراشدةِ  اخلالفةِ  إلقدامةِ  هدا، والسعيِ وحتكيمِ  الشريعةِ  إلقدامةِ  واجلهداىِ  الدعوةِ  ؛ طريق  الصحيح   الطريق   انتهجتِ 

 .خالفِة املنهداِج ال خالفِة احلجداجِ ، البدريِ  إبراهيم   خالفةِ 
 .واجلهداىِ  الربداطِ  يف شدامِ  جمداهدةٍ  ىولةٍ  قيدامِ  اجملرمني يف الدنيدا على منعِ  ولذلك اجتمع أكدابرُ 

 جمداهدة   سبحدانه أن تبقى طدائفة   اهللُ  . ولكن شداء  واإلغراءاتُ  ضغوطُ وال والدسدائسُ  املؤامراتُ  وبدأتِ 
، يف الشدامِ  املسلمةُ  دا األمةُ عنه، فدالتفت حول   ال تتزحزحُ  على احلقِ  ثدابتة   -األنصداِر واملهداجرين من خيدارِ -

 ، الذين يبشرون األمة  التكفرييني اجلدىِ  الغالةِ  اخلوارجِ  منهجِ  يفِ هدا وز  منهجِ  بني صحةِ  الفرق   وأىركتِ 
 .همرؤوسِ  ثقل   املسلمني ، الذين سيحملون عنيوسف   بنِ  احلجداجِ  بأخالفِ 

 عن أن ندافع   اليوم  ندا واجب  إن ، مكدانٍ  ويف كلِ  واجلهداىِ  الربداطِ  دامِ خواين املسلمني واجملداهدين يف شإ
ُُ اليت حتُ  املؤامراتِ  ضد يف الشدامِ  اجلهداىِ   سعوىٍ  آلِ  أمريكدا؛ ىولةُ  وتدابعةُ  دابريطداني هدا ربيبةُ ه، واليت تتوىل كب  ل دا
 .املنطقةِ  دا من ىولِ وذيولُ 

 إسالم دا مزيف دا يتوافقُ  يقدمُ لكنه ، و يف الشدامِ  بداإلسالمِ  يتمسحُ  نظدامٍ  إلقدامةِ  هذه املؤامراتِ  كلُ  فُ وهتدِ 
 ،اآلالفِ  مئداتِ  . ويضحي بدمداءِ اجملرمني الدولِ  أكدابرِ  ونظدامِ  القوميةِ  النعرةِ و  الوطنيةِ  والدولةِ  مع العلمدانيةِ 

 .ندا حممد  سيدُ  ندا لألبدِ م  قدائدُ م يف مظداهراهتِ فون بفطرهتِ الذين خرجوا يهتِ 
يقفون على  الشدامِ  أن جمداهدي، هم املرتدةِ ندا وأنظمتِ وجمرميه، وحلكدامِ  العدامليِ  الكب  للنظدامِ  املشكلةُ و 

 أمريكيةٍ  قداعدةٍ  واخلمسني ألمريكدا، أو أكب   الواحدة   ، الوالية  ، ويهدىون مدا يسمونه إسرائيل  لسطني  فِ  حدوىِ 
 أمريكدا. خدارج  

 والقوميةِ  والوطنيةِ  ه للعلمدانيةِ مسدارِ  ه وحرفِ ولوأىِ  هذا اجلهداىِ  اجملرمون لضربِ  إذن فال بد أن يتعداون  
 اجملرمني. ألكدابرِ  العدامليِ  للنظدامِ  واخلضوعِ 

 أكدابرِ  أمنِ  جملسِ  وقرارُ  وهدنة   والريداضُ  ألخر ، فجنيفُ  ، ومن ىسيسةٍ ملؤامرةٍ  فينتقلون من مؤامرةٍ 
 .والدجلِ  واالفرتاءِ  والكذبِ  عِ د  ال تنتهي من اخلُ  اجملرمني، وسلسلة  
.لنصرتِ  ر  ، وأن ننفِ مدا نستطيعُ  بكلِ  يف الشدامِ  اجلهداى   أن ندعم   اليوم  فواجبندا   ه خفداف دا وثقداال 
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 العلمداينِ  النصرييِ  من النظدامِ  ، حىت يتحرر  اجملداهدين يف الشدامِ  على وحدةِ  أن حنرض   اليوم  ندا وواجبُ 
 .راشد   جمداهد   إسالمي   فيه كيدان   يقوم  حىت ، و الصليبني ينيوالغربِ  ه الروسِ الصفويني وحلفدائِ  ه الروافضِ وأعوانِ 

أو  احليداةِ  هي قضيةُ  اليوم   الوحدةِ  ، إن مسألة  الدنيدا من كلِ  واجلهداىِ  الربداطِ  إخواين اجملداهدين يف شدامِ 
ا.لكم، فإمدا أن تتحدوا لتعيشوا مسلمني كرام دا أعزة   املوتِ  ا واحد   ، وإمدا أن ختتلفوا وتتفرقوا فتأكلون واحد 

 يف الشدامِ  اجملداهدةِ  املسلمةِ  األمةِ  أنظدارِ  لصرفِ  خداض فيهدا اخلدائضون كثري ا، يف حمداولةٍ  مسألة   يت  بق
اليت ندا هبدا، و بدارتبداطِ  اليت نعتزُ - األبيةِ  الكرميةِ  العزيزةِ  النصرةِ  جبهةِ  ارتبداطِ  هدا احلقيقيني، وهي مسألةُ عن أعدائِ 

 .اجلهداىِ  قداعدةِ  جبمداعةِ  -هدا ثبدات دا وتوفيق داأن يزيد   اهلل   نسألُ 
  بينداتٍ  واضحداتٍ  موجزاتٍ  كلمداتٍ   فأقولُ 
قداموا أإذا  -امليدامنيُ  هم جمداهدوهم البواسلُ من قلبِ الويف - الشدامِ  ن أهل  قلنداهدا مرار ا وتكرار ا ألقد 

 ندا.، واختداروا لم إمدام دا، فإن مدا خيتدارونه هو اختيدارُ هم املسلمة  حكومت  
املسلمني،  كم  أن حن   ، وال نريدُ الشريعةِ  حتكيمِ  ، ولكنندا طالبُ سلطةٍ  طالب   -اهللِ  بفضلِ -ألنندا لسندا 

 .كمسلمني بداإلسالمِ   كم  أن حنُ  بل نريد  
 اإلسالميةِ  احلكومةِ  هم على إقدامةِ واجتمداعِ  اجملداهدين يف الشدامِ  وحنن كندا ومدا زلندا ندعو لوحدةِ 

 رُ تحر ، فاملستضعفني وحتيي اجلهداى   وتنصرُ  احلقوق   الشور  وتعيدُ  وتبسطُ  العدل   ، اليت تنشرُ الراشدةِ  اجملداهدةِ 
 .النبوةِ  على منهداجِ  اخلالفةِ  األقصى، وإعداىةِ  وتسعى لتحريرِ  ،البالى  

اليت تتمنداهدا  ،العظيمةِ  هذه اآلمدالِ  يف وجهِ  عقبة   -بإذِن اهللِ -يوم دا مدا  التنظيميُ  االنتمداءُ  ولن يكون  
 .مفداجآتٍ  ، وال خليفة  جمداهيل   عليهدا، وال قفزندا عليهدا ببيعةِ  منهدا، ولسندا أوصيداء   ، اليت حنن جزء  األمةُ 

على  ، أم سيلزموهندا بداجللوسِ القداعدةُ  لو فدارقتِ  النصرةِ  اجملرمني عن جبهةِ  هل سريضى أكدابرُ مث 
 الفسداىِ  حلكومداتِ  ، مث بدالرضوخِ واملهدانةِ  الذلِ  التفداقداتِ  اجملرمني، مث يلزموهندا بداإلذعدانِ  مع القتلةِ  املدائدةِ 

 كمدا فعلوا بداجلبهةِ   لقون هبم يف السجنِ ، مث بعد ذلك يُ العفنةِ  الدميقراطيةِ  يف لعبةِ  ، مث بدالدخولِ والتبعيةِ 
 ال ي  ُهوىُ  ع نك   ت  ر ض ى و ل ن  ﴿العظيمُ  . وصدق اهللُ مصر  املسلمني يف  وبداإلخوانِ  يف اجلزائرِ  لإلنقداذِ  اإلسالميةِ 

ُد   ُهو   اللَّهِ  ُهد   ِإنَّ  ُقل   ِملَّت  ُهم   ت  تَِّبع   ح ىتَّ  النَّص دار   و ال   و اء ُهم ات َّب  ع ت   و ل ِئنِ  ال  ُ   الَِّذي ب  ع د   أ ه  داء   ال ِعل مِ  ِمن   ج 
 .﴾ن ِصريٍ  و ال   و ِلي  ِمن اللَّهِ  ِمن   ل ك   م دا

ا عليهدا كره  إال بدالرضدا، ومل نُ  بيعة   نقبل  ، مل اجلهداىِ  قداعدةِ  إنندا يف مجداعةِ  وال  الرأسِ  بفلقِ  ومل هندى  ، أحد 
 .اجلدىُ  ندا، كمدا يهذي اخلوارجُ من يقداتلُ  ر  فِ كَّ ومل نُ ، العنقِ  حزِ 
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، إنندا منكم الشدامِ  ربوعِ يف  اإلسالمِ  من ليوثِ  ندا الكرام  املؤمنني، وإخوان   ىارِ  يف عقرِ  ندا املسلمة  أمت  
 ن معكم خنوض معركة  ، وحنوالدينُ  فقد وحدتندا العقيدةُ  ،والبالىُ  منكم، وإن بداعدتندا األقطدارُ  ولكم وجزء  

ندا، كم عزُ ندا، وعُز كم نصرُ م املرتدين، فنصُر اجملرمني الصليبيني وأعواهنِ  ضد أكدابرِ  متعدىةٍ  على جبهداتٍ  واحدة  
 ندا.كم متكينُ ومتكينُ 

هم مع هم وغربيُ الصليبيون شرقيُ  هدااليت حتدالف في ،الشرسةِ  ضد هذه الجمةِ  اهللِ  فداثبتوا يدا عبداى  
، فقد الصليبيةِ  احلربِ  كم آلةُ ، وال هتولنَّ ورابطوا اصبوا وصدابروا املدارقني، النصرييني العلمدانيني والروافضِ 

 املال حممدُ  -هكمدا حنسبُ - على اهللِ  املتوكلِ  األمريِ  ، وتذكروا كلمة  والعراقِ  يف أفغدانستدان   -من قبلُ - حتطمت
 .لوعدين أصدقُ ا ، وسنر  أي  بدالزميةِ  ، ووعدندا بوشُ بدالنصرِ  وعدندا اهللُ  حني قدال  لقد-رمحه اهللُ -عمر 

 .اإلسالمِ  عزةِ  سألة  م ، ولكنهدا أصبحت  شخصٍ  مل تعد مسألة   أسدامة   ه حني قدال  إن مسألة  وتذكروا كلمت  
ا ستُ أسدامة   ه  لو سلمتُ وحني قدال إلخوانِ   موين.لِ س  ، فإنكم غد 

 الشرقية   الصليبية   العسكرية   حطم اآللة   يهو الذ -سواه ىون  -به  وحده والثقةُ  على اهللِ  فهذا التوكلُ 
 .اهللِ  بإذنِ  هدا يف الشدامِ حطمُ ، وسي، مث حطمهدا يف العراقِ ن  يف أفغدانستدا والغربية  

، ألن وال كرامة   وال عزة   كم حرية  ، اليت لن متنح  والتبعيةِ  والعمدالةِ  الرىةِ  حكومداتِ  وإيداكم ووسداوس  
 ".وال املذلةُ  قلتم  "املوتُ كم حني كم أقوال  أفعدالُ  ق  دِ ص  ال يعطيه، ولتُ  الشيءِ  فداقد  

ِبُوا   و ِإن﴿ ي ُدُهم   ي ُضرُُّكم   ال   و ت  ت َُّقوا   ت ص  ُلون   ِب دا اللَّه   ِإنَّ  ش ي ئ دا ك   ﴾.حمُِيط   ي  ع م 
وآخُر ىعواندا أن احلمُد هلِل رِب العداملني، وصلى اهلُل  على سيِدندا حممٍد وآلِه وصحبه وسلم. والسالُم 

 وبركداتُه.عليكم ورمحُة اهلِل 

 


