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  أربعون عاما على سقوط القدس

  للشيخ الدكتور أمين الظواهري حفظه اهللا

  )حفظه اهللا(

  
  مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي

  مفرغة – اهللا حفظه -  الظواهري أمين / الدكتور للشيخ القدس سقوط على عاما أربعون

  :اهللا حفظــه الدن بن أســامة الشيــخ

 قبل و فلسطني يف واقعا نعيشه أن قبل باألمن أمريكا يف يعيش من ال و أمريكا حتلم لن عمد بال اءالسم رفع الذي العظيم باهللا أقسم"

  ."لإلسالم العزة و أكرب اهللا و سلم و عليه اهللا صلى حممد ارض من الكافرة جيوش مجيع خترج أن

  :اهللا حفظــه - الظــواهري أميــن / الــدكتــور الشيــخ

  لقدسا سقوط على عاما أربعون

  .االه و من و صحبه و آله و اهللا رسول على السالم و الصالة و هللا احلمد و اهللا بسم

  بركاته و اهللا رمحة و عليكم السالم مكان كل يف املسلون االخوة يهاأ

  :بعد و

 و حفرا ذاكرا يف حفر دق و هزا األمة كيان يهز الزال الذي الزلزال ذلك. اليهود يد يف القدس سقوط على سنة ربعونأ اآلن علينا متر

 القدس؟ اسقط الذي من, انفسنا نسأل ان علينا لذا. مصريها و مستقبلها على بثقله ألقى و بل حاضرها رسم و حسها و وعيها يف أثر

 دائما كانت ملاذا و القدس؟ حتمي بأن شعوا على جربوا و ثرواا و جبيوشها العربية احلكومات كل فشلت ملاذا و سقطت؟ ملاذا و

  .آملتنا مهما إجاباا حبقيقة انفسنا نواجه أن و طويال عندها نقف أن علينا خطرية أسئلة األمة؟ أعداء أمام منهزمة متراجعة
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 نصفق, الغرب و الشرق مع ناعق كل مع مضينا و اإلسالم عن ختلينا ألننا ازمنا. عدونا قوة بسبب ليس و ضعفنا بسبب ازمنا لقد

 يلقيهم بأن الدجال عدنا و الذين اليهود دبابات و افقنا حىت لفساد ظلم من و هلزمية هزمية من يقودنا دجال لكل تف و طاغية لكل

 ألننا إزمنا. ساعات ست يف املصري اجليش متزق و اجلوالن يف املنهزمني تطارد و الغربية الضفة تلتهم و القدس تقتحم هي و البحر يف

 وقعت ملا مث, العقبة خليج يف املرور حق منحهم قد أنه تناسى و الكونغو و اليمن يف اليهود عن يبحث راح الذي الدجال راء و سرنا

 ال خوار له جسدا عجال تعبد كانت أا األمة اكتشفت و الغرب من فجائته الشرق من الطائرات توقع إنه قال و ليعتذر خرج الكارثة

 و (النفع و الضر ميلك الذي احلق إهلها عن ضلت قد أا نسفا الزائف إهلها نسف ملا أدركت و, إسرائيل بين كعجل, ينفع ال و يضر

 * علما شيء كل وسع هو إال إله ال الذي اهللا إهلكم إمنا * نسـفا اليم يف لننسفنه مث لنحرقنه عاكفا عليه ظلت الذي إهلك إىل انظر

  ).راذك لدنا من آتيناك قد و سبق قد ما انباء من عليك نقص كذلك

  

 و احلميد عبد برلنيت عليه سيطرت حكم. تارخيه و دينه خان و شعبه ضد جيشه وجه, الفساد أشد فاسد حكم بسبب القدس ضاعت

 عودة عبدالقادر: أكابرها و األمة أشراف سجونه يف قتل و عذب و عفيفاا و األمة حرائر على اعتدى و صربي مها و اجلزائرية وردة

 مع حتالف حكم. عزة إبراهيم و كشك عبداحلميد و اهلبييب حسن و إمساعيل عبدالفتاح و قطب سيد و األودل حممد و فرغلي حممد و

 فروا و العلمانية اعتنقوا و اإلسالم من فانسلخوا املسلمة األمة مزقوا الذين القوميني مع و إسرائيل بإزالة يقبلون ال الذين ماركوسيني

  .معاهدة كل يف باعوهم و معركة كل يف العرب عن

  

 و فاروق املك من بدأ للشريعة احملاربة العلمانية األنظمة ايدي على ا حلت اليت التارخيية الكوارث تتذكر أن املسلمة األمة على هلذا و

 مث 67 نكسة مث 56 هزمية مث 48 نكبة. تارخينا يف الكوارث أعظم بنا حلت األنظمة هذه ختاذل و خيانة فبسبب. مبارك حسين حىت

 ضرب على إسرائيل مع الطواطؤ مث ضربه و العـــراق حصار على التعاون مث 73 يف اإلستسالم مسلسل بدأ و مبدئي نصر تضييع

  ".الصهيونية الصليبية الشرعية " أي الدولية بشرعية تقبل حىت فلسطني يف املقاومة ترهيب و ترغيب آخرا ليس و أخريا مث لبنان

  

 أن بعد ماليزيا يف اإلسالمي املؤمتر إفتتاح يف ألمريكا ااهدين سلم طاملا الذي العلماين الوطين حممد اتريمه وقف سنوات ثالثة قرابة من

 ديننـا, إحتقار و بإهانة نعامل اليوم املسلمة األمة حنن " هلم قال و حبقيقتهم اإلسالمية البالد احلكام إخوانه واجه و احلكم إعتزل

 الضغط حتت حنن و حقيقة مستقل هو من اقطارنا من ليس, مقتلة جموعة شعوبنا, حمتلة بالدنا, دنست املقدسـة أماكننـا و يشـوه

 هناك: أضاف و. نفكر أن جيب كيف حىت و بالدنا حنكم أن جيب كيف و تنصـرف أن جيب كيف حول قاهرينا رغبات مع لنتوائم

 فقط ستصري األمور أن يظنون و صائب عمل بأي القيام عن بعجزهم حيسون إم, شعوا و اإلسالمية الدول وسط باليأس شعور

 عينيه بأم شاهد أن بعد و احلكم ترك أن بعد هذا قال". اليهود و لألروبيني خاضعني مقهورين لألبد سيظلون املسلمني أن و لألسوء

  :أمرين, احلقيقة من زءجب شهدوا الذين أمثاله و حممد ملهاتري أقول أنا و. ماليزيا اقتصاد ختريب يف اليهود سعى كيف
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 الذين أنتم و أمريكا لرغبات استسلمتم الذين انتم و احلكم عن الشريعة اقصيتم الذين فأنتم. الدرك هلذا األمة أوصلتم الذين أنتم. األول

 ملا املر حصاد جتنون ناآل أنتم ها و أمريكا حلساب طاردمتوهم و ااهدين حاربتم الذين انتم و جمتمعاتكم يف املباذل و الفساد نشرمت

  .زرعتموه

  

 أن هو حياربه رمبا و بل به جيهر أن يستطيع ال و خيفيه الذي األكرب اجلزء أما. احلقيقة من صغري جزء هو مهاتري قاله ما: الثاين األمر

 املراجعات مساسرة و املاريرت فقهاء و السلطان علماء من اليوم علينا خيرج و. البشرية لكل و بل املسلمة لألمة اخلالص طريق هو اجلهاد

 عن التنازل يف يستمروا أن أجل من ماذا؟ أجل من. طغيام و تسلطهم و حبكمهم القبول و ارميـن هؤالء مع بالتصاحل يطالبنا من

  .صمودنا و مقاومتنا من الباقية البقية على يقضوا أن أجل من قطر و مدينة كل

  

 ميجد ملاذا. العاتية العواصف و العظام األحداث هذه بعد أنفسهم يراجعوا مل كيف, العرب ارينياليس و القوميني من أتعجب هنا أنا و

 يكابر ملاذا و عروبتهم رمز فلسطني عن فتخلى التاريخ؟ ينساها لن هزمية إفساده و بفساده العرب هزم رجال اليوم حىت القوميون

 الشيوعي احلزب عليها تسيطر األخرى و املافيا عليها تسيطر واحدة, اريتنيجت لشركتني حتولتا. الصني و روسيا اليوم حىت اليساريون

 عن يدافع الذين من. عيونكم فافتحوا, السماء كبد يف ارتفعت و الشمس أشرقت فقد! املتناومون أيها إنتبهوا. السوق يف املنغمس

 ساعدها و أمريكا رجال اآلن هم. فلسطني يف عربية قضية أهم يف القوميني إخوانكم إىل أنظروا ااهدين؟ أليسوا اليوم؟ املسلمة األمة

  .األمين

  

 عنها يفكان و حكومته و عباس حملمود املطلق تأييدهم السلطة أراضى يف الطوارئ حالة إعالن بعد يعلنان األرويب اإلحتاد و فأمريكا

 متعددة قوات ارسال تبحث األمريكية اإلدارة أن و إجرامية بأعمال تقوم محاس أن رايس تعلن و محاس على فرض الذين احلصار

 و تنظيم ليتوىل بايتون اجلنرال له ترسل و قواته يسلح و ليجهز لعباس دوالر ميليون 70 امريكا ارسلت قبل من و لغزة اجلنسيات

 أمريكا على أن و محاس قيادات إلغتياالت فتح يف تيارات تشجع كانت األمريكية اإلدراة أن للكوجنرس دايتون يعلن و. قواته تدريب

 على منهم آالف مخسة وكان. اآلالف له يدرب و باألسلحة عباس ميد املصري نظام أن اجلميع يعلم و. فتح يف اصدقائها مع تقف أن

 يف مذهلة بسرعة العرب خارجية وزراء جيتمع مث. عليها محاس استيالء لوال, محاس على القضاء خطط لينفذوا لغزة الدخول وشك

  .غزة يف متت اليت اإلجرامية األعمال يستنكروا و مازن أيب شرعية ليدعموا رةالقاه

  

 علينا فيجب. فلسطني يف اجلهاد على للقضاء الصليبية أمريكا راية حتت العريب العامل يف قومي تيار أهم اصطف هكذا املسلمة أمتنا فيا

 و إننا, محاس يف ااهدين الخواننا نقول و. قيادم أخطاء كل رغم محاس يف ااهدون فيه مبا فلسطني يف ااهدين ندعم أن اليوم

 أن عليكم غزة يف األمور على اليوم سيطرمت قد و إنكم لكم نقول و مساركم تصححوا أن عليكم لكن و معكم املسلمة األمة كل

  :أمرين تتذكروا
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 بأم يقاتلون للذين أذن: (تعاىل و تبارك احلق يقول. األرض يف اهللا منهج لتحقيق بل لذاته مطلوبا ليس للسلطة الوصول أن. األول

 ببعض بعضهم الناس دفع لوال و اهللا ربنا يقولوا أن إال حق بغري ديارهم من اخرجوا الذين * لقدير نصرهـم على اهللا إن و ظلمـوا

 يف مكناهم إن الذين * عزيز لقوي اهللا إن رهينص من اهللا لينصرن و كثريا اهللا اسم فيها يذكر مساجد و صلوات و بيع و صوامع هلدمت

  ).األمور عاقبـة هللا و املنكر عن وا و باملعروف أمروا و الزكاة آتوا و الصالة أقاموا األرض

  

 اكلاملش تثريوا ال و فلسطني يف إخوانكم مع فاحتدوا الغزة لغزو اآلن يعد فاملسرح. مستقر ال و تام غري التمكن هذا أن: الثاين األمر و

 بدور اعتادوا كما السعوديون و املصريون فيها يشارك أن أتوقع, مقبلة هجمة أمام العامل يف ااهدين كل مع صفوفكم وحدوا و معهم

 فإن لذا و. الواقع حقائق نستوعب أن علينا جيب كما الباطل و احلق بني للتدافع العقدية الثوابت ندرك أن علينا جيب. خبيث خطري

, اإلسالم لثوابت خمالف قول الوسطي للمنهج اتباعا و للسلطة السلمي التدوال لضمان جاء الشريعة حاكمية عن تخليال بأن القول

 و الصليبيني سيطرة حتت كنا طاملا الناخبني حلرية احترام ال و للسلطة سلمي تداول ال و حرية هنا فليس. بطالنه األحداث اثبتت

 منذ مصر يف املتكررة إلخفاقاته يضاف فلسطني يف املنهج هذا فشل و ذلك على دليل أكرب اهللا رام و غزة يف جرى ما و. الصهاينة

 السلطة كانت إذا إال و احملتلون طرد إذا إال و الشريعة حكمت إذا إال حريتها األمة تنال لن. أخريا مصر يف مث اجلزائر يف مث األربعينيات

  .اهللا سبيل يف باجلهاد إال لوضوحا و البساطة مبنتهى ذلك يتتحقق لن و. نزيهة

  

 الدم تدفق قد و بطالنه و افته ثبت قول الفلسطيين دم حلقن جاء مكة باتفاق فلسطني أمخاس أربعة عن التنازل بأن, القول كذلك و

  .ظهورهم يف ااهدين لطعن العلمانيني الفلسطني باعة على األسلحة و األموال تدفقت و, مكة إتفاق بعد شالال الفلسطيين

  

 يؤدي لن قول اإلسالمي العامل يف ااهدين بإخواا هلا صلة وال فقط وطين حترير حركة هي فلسطني يف املقاومة بأن, القول كذلك و

 إال يؤدي لن و الصهيونية الصليبية للحملة تصديها يف األمة عزمية إضعاف إال عنه ينتج لن و اإلسالم أعداء يقبله لن و للخسارة إال

 اإلسالم لشهيد املضيئة بالكلمات األفكار هذه اصحاب ألذكر إين و. والكفــر اإلســالم بني للصراع احلقيقة الطبيعية خفاءإل

 حدود يف ينحصر أن يرضى ال و اجلغرافية احلدود يأىب احلق إن: "قال حني اهللا رمحــه عــزام عبــداهللا الشيخ حنسبه كما

 اجلانب هذا يف حق الفالنية القضية إن تقولون مابالكم هلا يقول و الرتيهة البشرية العقول يتحدى فاحلق .اجلغرافية علماء اخترعها ضيقة

 و فلسطيــن هي أفغانســتان إن: اهللا رمحــه يقول و اآلخر الشاطئ إىل الشاطئ هذا تعدت إذا باطل هي و النهر أو اجلبل من

 الدين هلذا احلماس خيبو أن ال و أعماقنا يف اجلهاد جدوة متوت أن نريد ال ننالك و الشجى يضعف الشجى و أفغانسـتان هي فلسطني

 و إلسرائيل تصديكم يف معكم إننا لكم نقول ذلك كل رغم و". شراييننا داخل يف املسلمني بالد حلماية و املستضعفني إلنقاذ و

  .اإلسالم بالد يف ااهدين بقية عن و عنا ختليهم رغم و قيادتكم أخطاء كل رغم, فلسطني باعة العلمانيني لعمالئها

  

  

  محدا تكسبهم أشياء يف ديوين *** إمنا و قومي الدين يف يعاتبين
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  سـدا هلا اطاقوا ما حقوق ثغور *** ضيعوا و أخلوا قد ما به أشد

  

  جدا ملختلف عمي بين بني و *** أيب بين بني و بيين الذي إن و

  

  شدا أتيتهم نصر إىل عويند *** هم إن و بطاء نصر إىل أراهم

  

  

 ألدعو إين و". روسية داخلية مسئلة الشيشان مسئلة إن " فيقول موسكو يف محاس قيادات أحد يقف أن, مسلم كل آمل و آملنا كم نعم

 ال أن و صفحا القول هذا عن يضربوا أن نصف و قرون ألربعة الشمايل اإلسالم ثغر عن الدفاع فرسان الشيشان يف الكرام إخواين

 أن "مبينا صوته اهللا حفظــه الدن بن أسامة الشيخ يرفع أن مؤسفا كان كم و. كربائهم أحد بسقطة محاس جماهدي يؤاخذوا

 أنه فيعلن محاس قادة أحد له فيتصدى, "اإلسالم على الصليبية احلرب حلقات من حلقة إال هي ما محاس على ميارس الذي احلصار

 أنه اليوم يعلن األرويب اإلحتاد هو ها). الوكيل نعم و هللا حسبنا. (الغرب مع جيدة لعالقات عىتس محاس أن الدن بن أسامة خيالف

 عن ختلى هل و! دينه؟ عن الدن بن أسامة ختلى هل و. زعمائكم و قادتكم قتل و فلسطني باع و دينه باع الذي, عباس حممود يؤيد

  !أحدا؟ منكم قتل هل و! فلسطني؟

  

  

  شدا أتيتهم نصر إىل دعوين *** هم إن و بطاءا نصر إىل أراهم

  

  جمدا هلم بنيت جمدي يهدموا إن و *** حلومهم وفرت حلمي يأكلوا فإن

  

  الرشد ينعت مبا إال أبادئهم *** أكن مل بالعداوة بادؤوين إن و

  

  الود و احملبة مين هلم وصلت *** ضلة األواصر مين قطعوا إن و
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  رفدا أكلفهم مل مايل قل إن و *** غنا يل تتابع إن مايل جل هلم

  

  

 مدعومني جندي ألف عشرين يعد باراك إيهود اجلديد إسرائيل دفاع وزير أن تاميز سندي ذكرت قد و, مكان كل يف املسلمني إخواين

 سائر يف ال و محاس يف ااهدين عن نتخلى أن نستطيع ال إننا لذلك و. حلماس األساسية البنية حتطيم و غزة إلقتحام بالطائرات

 متكني و فلسطني يف للجهاد انكسار هو ااهدين مجاعات من غريها و محاس يف ااهدين انكسار ألن. الظروف هذه يف فلسطني

  .املقدس بيت أكناف يف اليهود و للصليبيني العمالة و اخليانة لقوى

  

  فلسطني؟ سائر يف و محاس يف ااهدين ندعم كيف: هو اآلن اهلام فالسؤال

 و الصليبيون يفرضه الذي احلصار خرق يف السعي و هلم إيصاله يف باجتهاد و باملال مبدهم ندعمهم و إستطاع ملن هلم للنفري همندعم

 هلم املؤن و السالح مترير بتسهيل ندعم و فلسطني يف اهلنا و ااهدين خنق ملنع و اجلهاد استمرار لضمان حوهلم اخلونة العرب حكام

  .خاصة غزة و عامة فلسطني جياور من كل على عينية فريضة و ديين واجب ذاه و اجلوار دول من

  

 اهللا سيسألكم إمتحان يف اليوم أنكم إعلموا: هلم فأقول الكرمية العزيزة سيناء قبائل من اإلباء و اإلميان و اإلسالم أهل أناشد هنا أنا و

 أعراضكم إنتهك الذي املصري للنظام و لليهود فريسة تركتموهم أم فلسطني أهل من النسب و الدين يف اخوانكم مع وقفتم هل. عنه

  أبنائكم؟ يعتقل اليوم حىت الزال و أعصابكم صعق و جلودكم سلخ و حرماتكم استباح و

  

 أمة أن اإلسالم أعداء ليعلم استطعنا حيثما الصليبية و الصهيونية املصاحل باستهداف ندعمهم و الرأي و اخلربة و باملعلومات ندعمهم و

  .حساب بال املعتدين تترك مث عليهم يعتدى فلسطني يف أهلها و اخواا ترى أن ميكن ال أا و واحدة معركة ختوض اإلسالم

  

 للعمل تنتسب حركة أية تتخطاها أن جيب ال محراء خطوط هناك إن لإلسالم العاملة احلركات كل يف و محاس يف ااهدين إخواين

 اإلحترام أو القبول و اإلسالم ديار عن التنازل منها و املصوتني أغلبية حباكمية القبول و الشريعة حاكمية عن التنازل: منها, اإلسالمي

 القبول منها و اخلــالفــة دولــة عن بديال الوطنية بالدولة القبول منها و العربية القمم القرارات و الدوليــة للقرارات

  .ماإلسال أخوة عن بديال الوطين باإلنتماء

  

  :هلا فأقول املسلمة لألمة أتوجه حديثي ختمام يف
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 عمن اليوم الناس أغىن حنن و. صفوفنا بني اهللا سبيــل يف البذل و باحلق الصدع و اجلهاد و القوة روح لبث اليوم الناس أحوج إننا

 حيمل من تدعم أن فعليها تستطع مل فإن اهللا سبيل يف السالح حتمل أن اليوم األمة واجب إن. التنازل ثقافة و التراجع منهج بيننا ينشر

 و ماهرا طبيبا و مرموقا كاتبا و وجيها و ثريا و مديرا و ووزيرا و سفريا منا كل يكون أن على حنرص ظللنا إذا و اهللا سبيل يف السالح

 املوت على تقدم ال اليت و تنتصر ال تضحي ال اليت األمة فإن. الدنيا يف سننهزم و اآلخرة فسنخسر مترفا أعمال رجل و ناجحا مهندسا

 فهل * أقدامكم يثبت و ينصركم اهللا تنصروا إن آمنوا الذين أيها يا. (له أهال كنا إذا إال النصر علينا يرتل لن و احلياة هلا توهب ال

 و األسر و املعاناة و دماءال من قدمنا إذا إال النصر هلذا أهال نكون لن و) ارحامكم تقطعوا و األرض يف تفسدوا أن توليتم إن عسيتم

 ضعفوا ما و اهللا سبيل يف اصام ملا وهنوا فما كثري ربيون معه قاتل نيب من كأي و. (النصر به نستحق ما األوطان و املال و األهل ترك

 فيجاء فيه فيجعل رضاأل يف له حيفر قبلكم فيمن الرجل كان: ( وسلم عليه اهللا صلى النيب قال و) الصابرين حيب اهللا و استكانوا ما و

 يصده وما عصب أو عظم من حلمه دون ما احلديد بأمشاط وميشط دينه عن ذلك يصده وما باثنتني فيشق رأسه على فيوضع باملنشار

 ولكنكم غنمه على الذئب أو اهللا إال خياف ال حضرموت إىل صنعاء من الراكب يسري حىت األمر هذا ليتمن ،واهللا دينه عن ذلك

  .عنها آذاننا نصم و التراجع منهج و التنازل ثقافة ندفع أن فعلينا النصر يف حقيقة رغبنا إذا  ).تستعجلون

  

 إن لكم يقولون من تصدقوا فال. الغيب تعلم ال و األجل ال و الرزق متلك ال و اهللا دون من إهلا ليست أمريكا إن, املسلمة أميت

 و أفغانســتان يف اليوم زم أمريكا, زم أمريكا بأن عليهم فردوا. بالفشل فيها علينا حمكوم معها مواجهة أية أن و زم ال أمريكان

 لكم وما: (تعــاىل و تبارك احلق يقول. فلسطني يف اهللا بإذن ستنهزم و خمرجا جتد ال و بغزارة ترتف و الصــومال و العــراق

 من لنا واجعل أهلها الظامل القرية هذه من أخرجنا ربنا الذينيقولون والولدان والنساء الرجال من واملستضعفني اهللا سبيل يف تقاتلون ال

 أولياء فقاتلوا الطاغوت سبيل يف يقاتلون كفروا والذين اهللا سبيل يف يقاتلون آمنوا الذين * نصريا لدنك لنامن واجعل وليا لدنك

 حاجة يف كان من و يسلمه وال يظلمه ال املسلم أخو لماملس: (سلم و عليه اهللا صلى النيب قال) ضعيفاً كان الشيطان كيد إن الشيطان

 القيامة يوم اهللا ستره مسلما ستر ومن القيامة يوم كربات من كربة ا عنه اهللا فرج كربة مسلم عن فرج ومن حاجته يف اهللا كان اخيه

 اهللا صلى قال و) صدره إىل بيده يشيـــر و هاهنا؛ التقوى خيذُله ال و يظلمه ال املسلم أخ املسلم: (سلم و عليه اهللا صلى قال و) 

  ).أصابعه شبك و– بعضاً بعضه يشد كالبنيان للمؤمن املؤمن  إن: ( سلم و عليه

  

  

  سلم و صحبه و آله و حممد سيدنا على اهللا صلى و العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا آخر و

  

  وبركاته اهللا رمحة و عليكم السالم و

  

- ----- -------  
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 األفغاين حممد ابو يغتفر


