بسم اهلل الرمحن الرحيم

تفريغ الكلمة الصوتية

مسرية الوفاء
للشيخ  /أمين الظواهري (حفظه هللا)
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بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وآله وصحبه ومن وااله.
إىل أمري املؤمنني /املال أخرت حممد منصور -حفظه اهلل ،وأيده باحلق وأيد احلق به ،ونصر به دينه وكتابه وعباده
املؤمنني:-
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أرجو أن تكونوا وإخوانكم وجنودكم وأنصاركم يف خري حال حيبه اهلل من عز الدنيا وفوز اآلخرة ،وأن يسددكم اهلل ملا
حيبه ويرضاه ،ويدفع عنكم كل أذى وشر يف الدنيا واآلخرة ،وبعد:
بلغنا مبزيد من احلزن واألسى ،فقدنا وفقد األمة املسلمة واجملاهدين واملهاجرين واملرابطني ألمرينا أمري املؤمنني /املال
حممد عمر جماهد -رمحه اهلل رمحة واسعة ،وأحلقنا به يف الفردوس األعلى -بنعمته وفضله ،-غري خزايا وال مبدلني وال
مغريين.-
أمريا للمجاهدين حىت لقي ربه ،ونشهد له أنه قال فصدق،
جماهدا ومرابطًا ً
وسرى عنا ،أنه ثبت على احلق ً
وقائدا و ً
مثال من نور يف تاريخ اإلسالم واملسلمني على الصدق وحسن
ووعد فوىف ،ومل يرتاجع عن عقيدته ودينه ،وضرب ً
التوكل على اهلل والثقة مبا عنده ،وإيثار اآلخرة على الدنيا -واهلل حسيبه.-
كال
فنعم األمري لنعم اإلمارة ،فهو البطل الذي مل يرضخ ومل يستكن ألمم الكفر العاملية ،وواجهها جبنوده األبرار ،متو ً
على اهلل -سبحانه وتعاىل ،-فنصره اهلل ورفع قدره.
ذلك األمري الذي قال" :إن مسألة أسامة مل تعد مسألة شخص ،ولكنها أصبحت مسألة عزة اإلسالم" ،فوضع اهلل له
احملبة يف قلوب املهاجرين واملسلمني.
ذلك األمري الذي حتدى عبدة األوثان املشركني ،واقتدى باخلليل إبراهيم -عليه السالم -فحطم األصنام ،وثبت على
رجال بأمة -رمحه اهلل رمحة واسعة ،وأسكنه الفردوس األعلى.-
هذا احلق حىت وافته املنية ،فكان ً
وإننا إذ نرضى بقضاء اهلل -سبحانه ،-ونستسلم لقدره -جل وعال-؛ لنسأله أن يثبتنا على احلق والسداد ،وعلى دينه
وسنة نبيه ﷺ ،وعلى طريق اجلهاد بتوفيق منه وفضل.
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فاستمر ًارا على طريق اجلهاد ،وسعيًا يف مجع كلمة اجملاهدين ،واقتداءً بقادتنا الشهداء الصاحلني -رمحهم اهلل :-أمرينا

أسد اإلسالم -أسامة بن الدن ،وإخواننا :أيب مصعب الزرقاوي ،وأيب محزة املهاجر ،ومصطفى أيب اليزيد ،وأيبالليث ،وعطية اهلل وأيب حيىي الليبيني ،وسائر مشايخ اجلهاد الصادقني -كما حنسبهم وال نزكيهم على اهلل ،-فإين -
جمددا هنج الشيخ أسامة وإخوانه الشهداء األبرار ،يف
أمريا جلماعة قاعدة اجلهاد -أتقدم إليكم ببيعتنا لكمً ،
بوصفي ً

بيعتهم ألمري املؤمنني املال حممد عمر جماهد -رمحهم اهلل أمجعني.-

 فنبايعكم على كتاب اهلل وسنة رسوله ﷺ ،وعلى سنة اخللفاء الراشدين املهديني -رضي اهلل عنهم.-
 ونبايعكم على إقامة الشريعة حىت تسود بالد املسلمني ،حاكمةً ال حمكومةً ،قائدةً ال مقودةً ،ال تعلوها
حاكمية ،وال تنازعها مرجعية.
 ونبايعكم على الرباءة من كل حكم أو نظام أو وضع أو عهد أو اتفاق أو ميثاق خيالف الشريعة ،سواءً كان
نظاما داخل بالد املسلمني أو خارجها ،من األنظمة أو اهليئات أو املنظمات اليت ختالف أنظمتها الشريعة،
ً
كهيئة األمم املتحدة وغريها.

 ونبايعكم على اجلهاد؛ لتحرير كل شرب من ديار املسلمني املغتصبة السليبة ،من كاشغر حىت األندلس ،ومن
القوقاز حىت الصومال ووسط إفريقيا ،ومن كشمري حىت القدس ،ومن الفلبني حىت كابل وخبارى ومسرقند.
 ونبايعكم على جهاد احلكام املبدلني للشرائع ،الذين تسلطوا على ديار املسلمني فعطلوا أحكام الشريعة،
وفرضوا على املسلمني أحكام الكفار ،ونشروا الفساد واإلفساد ،وسلطوا على املسلمني أنظمة الردة والعمالة
اليت حتتقر الشريعة ،وتعلي عقائد الكفار وفلسفاهتم ،وتسلم بالد املسلمني وثرواهتم ألعدائهم.
 ونبايعكم على نصرة املستضعفني املؤمنني حيث كانوا.
 ونبايعكم على األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما استطعنا.
 ونبايعكم على الدفاع عن اإلمارة اإلسالمية ما قادتنا بكتاب اهلل وسنة رسوله ﷺ.
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 ونبايعكم على إقامة اخلالفة اإلسالمية اليت تقوم على اختيار املسلمني ورضاهم ،وتنشر العدل وتبسط
الشورى ،وحتقق األمن وترفع الظلم وتعيد احلقوق ،وترفع راية اجلهاد.
 نبايعكم على كل ذلك ،وعلى السمع والطاعة يف املعروف ،يف املنشط واملكره والعسر واليسر ما استطعنا.
فنسأل اهلل أن يعيننا على حسن الوفاء ،ويعينكم على القيام باألعباء.
موالنا أمري املؤمنني /املال أخرت حممد منصور -حفظه اهلل ورعاه ،-لقد شرفكم اهلل -سبحانه وتعاىل ،-وشرف أمرينا
أمري املؤمنني املال حممد عمر -رمحه اهلل -واإلمارة اإلسالمية بإقامة أول إمارة شرعية بعد سقوط اخلالفة العثمانية ،ومل
تكن يف الدنيا إمارة شرعية سواها ،فقامت باجلهاد؛ لألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة الشريعة ،وملس منها
اجملاهدون واملهاجرون الصدق واإلخالص فبايعوها ،وبايعها اإلمام اجملدد أسامة بن الدن -رمحه اهلل ،-ودعا املسلمني
لبيعتها ،وأعلن أن بيعته هلا هي بيعة عظمى ،ودخل يف هذه البيعة كل من بايع أسامة بن الدن -رمحه اهلل -ومجاعة
قاعدة اجلهاد.
مث شرفكم اهلل –سبحانه -بالوقوف يف وجه احلملة الصليبية ،وشرفكم حبفظ إخوانكم املهاجرين والدفاع عنهم،
والتضحية بامللك والسلطان والنفس واملال؛ من أجل حفظهم ،فاستمروا على ذلك واهلل يؤيدكم وينصركم ،وحنن
ث َال
جنودكم وأنصاركم وكتيبة من كتائبكم .وصدق اهلل العظيمَ { :وَمن يَت َِّق اللَّهَ ََْي َعل لَّهُ َمََْر ًجا َويَ ْرُزقْهُ ِم ْن َحْي ُ
ِ
ب َوَمن يَتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه فَ ُه َو َح ْسبُهُ}.
َْحيتَس ُ
أخوكم /أمين الظواهري -أمري مجاعة قاعدة اجلهاد.-
السبت  ١٦شوال ١٤٣٦ه .
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