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۲ 

 . م على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله والصالة والسال ، واحلمد هللا ، بسم اهللا

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، أيها اإلخوة املسلمون يف كل مكان

 .. وبعد
 وعلي غفران نور ، ستشهاد اإلخوة الثالثة إمروزي نور هاشم ا أحتدث إليكم اليوم عن بدايةً
 بطال الصامدون الذين مضوا إىل رم هؤالء األ ، - رمحهم اهللا - وعبدالعزيز إمام سامودرا ، هاشم

 سبحانه ومل يغريوا ومل يبدلوا ومل يتزحزحوا قيد أمنلة عن عقيدم وعن تصميمهم على اجلهاد يف
 . سبيل اهللا ودحر أعداء اإلسالم عن ديار اإلسالم

 يب حتملوا رحلة طويلة من التعذ ، وقد دفعوه راضني ومل يبخلوا بشيء منه ، كانوا يعرفون الثمن
 إىل رم أعزة يرفضون أن مث مضوا ، تلقوا احلكم عليهم فرحني مستبشرين و ، والسجن والقهر

 قتدوا بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا ف ، جمرم من اً سترحام ا لطاغية أو اً عتذار ا يقدموا
 ا قتدو ا ، الذين كانوا يلقون املوت فرحني مستبشرين راضني - رضوان اهللا عليهم - األبطال

 : حني قال - رضي اهللا عنه - بسيدنا خبيب بن عدي

 هللا مصرعي على أي جنب كان *** ل مسلماً قت بايل حني أُ أ لست ف
 يبارك على أوصال شلو ممزِع *** أ وذلك يف ذات اهللا وإن يش

 : حني قال - رضي اهللا عنه - قتدوا بسيدنا جعفر بن أيب طالب ا و
ذا اجلنـة و اقتراـا ــ يا حب 

 ـا ارد شراـــــ طيبة وب
 ها ـ و الروم روم قد دنا عذابـ

 ـها ـ قيتها ضرابــ أن ال ي عل

 : حني قال - رضي اهللا عنه - ة قتدوا بسيدنا عبداهللا بن رواح ا و
د ع وضربة ذات فر *** لرمحـن مغفــرة لكنين أسـأل ا ا تقذف الزـب



۳ 

 ـدا حبربة تنفذ األحشــاء والكب *** أو طعنـة بيدي حـران جمهـزة
 دا ـ اهللا من غاز وقد رشـ رشد يا أ *** إذا مروا على جدثي وا ل و حىت يق

 : وحني قال
 رهن ــ طائعة أو لتك لترتلن *** أقسمت يا نفس لترتلن
 إن أجلب الناس وشدوا الرنة *** مايل أراك تكرهني اجلنة

 : وقال أيضاً
 هذا محام املوت قد صليِت *** لي متويت يا نفس إن مل تقت

 هديِت ما ــ إن تفعلي فعله *** عطيِت فقد أ نيِت مت وما

 رمحه - ستاذ األجيال األستاذ سيد قطب أ حيوا سنة أ هؤالء األبطال الصامدين الذين رحم اهللا
 إن األصبع اليت : " ن يوقع على طلب العفو أ كلمته املشهورة ملا عرضوا عليه الذي قال - اهللا

 السلطان والذي قال لعامل ، " لظامل سترحاماً ا حدانية يف كل صالة تأىب أن تكتب تشهد هللا بالو
 أنت تأكل بال إله إال اهللا وحنن منوت : " ه ليلقنه الشهادة قبل إعدامه ء املوظف باحلكومة الذي جا

 . " يف سبيلها

 : تعليق مؤسسة السحاب
 : - رمحه اهللا - سامة علي غفراين نوري هامشي أ قال البطل الشهيد كما حنسبه أبو و

 مة بن الدن سا أ الشيخ املعلم أبو عبداهللا أخينا إىل فضيلة ، كل مكان أعزكم اهللا إىل ااهدين يف "
 وفضيلة أخينا الشيخ املال حممد عمر وفضيلة أخينا ، ن الظواهري أمي وفضيلة أخينا الشيخ ،

 وفضيلة أخينا قادة اجلهاد وااهدين ، الشيخ أبو عمر البغدادي أمري الدولة اإلسالمية يف العراق
 قيا ويف آسيا ويف كل مكان ويف أفغانستان ويف ي فر أ ستراليا ويف أ روبا ويف و أمريكا ويف أ يف

 كستان ويف السودان فلبني ويف كشمري وآسان ويف باكستان ويف تر ال الشيشان ويف فلسطني ويف
 . ويف كل مكان " اجوانافوسو " د ويف يالن ا ت ويف أراكان يف ويف لبنان و

. اهدين سالم اهللا عليكم ورمحة اهللا وبركاته ا خيار عباده و حفظكم اهللا ورعاكم وجعلكم من



٤ 

 ني ك ر مواصلة جهادكم على الكفار واملش ستمرار ا ااهدين أوصيكم بتقوى اهللا وب أيها اإلخوة
 أحالفهم وعلى أنصارهم وعوامهم من املنافقني كفار أمريكا ارمني الظاملني و وباخلاصة على

 يكم باإلخوة عل : يف كل مكان ة ة املنصور وصييت إىل الطائفة ااهد اً أخري و . والزنادقة واملرتدين
 ِإنَّ اللَّه يِحبّ الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي ( : حتاد وتوحيد الصفوف أمل تسمعوا قوله تبارك وتعاىل واال

 من ااهدين اليت تقاتل وإين أرى واهللا أعلم أن كل طائفة ، ) أَنّهم بنيانٌ مرصوص سِبيِلِه صفًّا كَ
 م إىل تنظيم القاعدة حتت قيادة ض اآلن يف كل مكان أن تن كفار أمريكا وأحالفهم من ارمني

 فإن شاء اهللا فيه بركة وخري كثري للجهاد - حفظه اهللا - سامة بن الدن أ الشيخ املعلم أيب عبداهللا
 . " ء وباخلاصة ألمريكا وأعوام لألعدا وااهدين خاصة و لإلسالم واملسلمني عامة وإرهاباً

 : شيخ أمين الظواهري ل ا
 ن عدوام على األمة املسلمة يف أ لن ينسوه وأفهموهم ني درساً ي ولقد لقنوا الصليب ، رمحهم اهللا

 هم وأن يتقبلهم شهداء ء أسأل اهللا أن جيزل عطا ، دون مثن أفغانستان وسائر ديار اإلسالم لن مير ب
 عطائهم وبذهلم قدوة إلخوام وسائر ااهدين يف كل و عل من تضحيام كما أسأله أن جي ، عنده
 السرية ني ندونيسيا وسجون الصليبي إ ليفك أسر إخوام املأسورين يف كما أسأله سبحانه ، مكان

 . ومجيع أسارى املسلمني
 اية فيكم بعون اهللا على النك اً يبيني بأن قتل إخواننا األبطال لن يزيدنا إىل إصرار ل وأذكر الص

 الرب ال يبلى واإلمث ال ينسى " : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وطردكم من ديار اإلسالم
 . " وكن كما شئت كما تدين تدان ، ميوت والديان ال

 : تعليق مؤسسة السحاب
 : مروزي نوري هامشي رمحه اهللا أ معه قال البطل الشهيد كما حنسبه ويف آخر حوار

 فأنا واثقٌ  من أن رفاقي سوف ، ال تأتوا ثانية ألماكن مثل هذه أبداً ، ني سترالي رساليت لأل "
 . " يفجروا مرة أخرى

 : الظواهري الشيخ أمين
 . ندونيسيا ويف كل مكان برسالتني إ كما أتوجه إلخواين املسلمني يف

 ائهم الذين على كل مسلم لتطهري ديار املسلمني من أعد عينياً أن اجلهاد قد صار فرضاً : األوىل
يشنون على املسلمني محلة صليبية جديدة بزعامة أمريكا اليت تقود حلفاً من اليهود والغربيني



٥ 

 الل مقدسام حت ا عتداء على حرمام و م واال  حتالل ديار املسلمني وسرقة ثروا الصليبيني ال
 . عقائدهم هم وتغيري وإهانة قرآم ونبي

 احلكومات يف العامل اإلسالمي هي احلارسة ملصاحل الصليبيني ندونيسيا وسائر إ أن حكومة : والثانية
 وهي خملب الصليبيني يف محلتهم الصليبية ، وهي اليت ترعى جتارة الفساد والفاحشة ، واليهود

 . ضد اإلسالم واملسلمني

 : أما املوضوع الثاين الذي أود احلديث عنه

 مة آل سعود يف األمم املتحدة حتت زعم احلوار و السخيفة اإلخراج اليت نظمتها حك هو املسرحية ف
 يلة مكشوفة وهي ح ، وشاركتها فيها حكومات من العامل العريب واإلسالمي ، بني األديان

 . سرائيلي واللقاء العلين مع الرئيس اإل ، سرائيل إ بالتفاوض املباشر مع

 : تعليق مؤسسة السحاب
 العرب نفسية ال وهو يئة أ قيقي للمؤمتر نكشف الغرض احل ا وذا اللقاء املسرحي املدبر

 . واملسلمني لتقبل املعتدي اليهودي الغاصب على أنه أخو الدين املسامل

 : الباري عطوان عبد
 فال بد التطبيع السياسي أصبحت كلمة خطرية جداً .. وراء هذا املؤمتر هو التطبيع هناك يعين

 . ن ديين مبعىن حوار االديا للدخول إىل التطبيع من خالل اللي هو التطبيع ال

 : الظواهري أمين الشيخ
 د وحاشيتهم وخدمهم ودعام وذا يتضح الدور التخرييب اخلطري الذي ميارسه آل سعو

 فإن آل سعود الذين خدعوا الفلسطينيني يف ثورة ، هم ضد األمة املسلمة وحقوقها ؤ وعلما
 نيا الصديقة ستحقق هلم مطالبهم وطالبوهم بالكف عن الثورة ألن حكومة بريطا ـ م ١٩٣٦ عام

الزالوا حىت اليوم يسعون يف خداع األمة إرضاء ملن حيمون عرشهم وسرقتهم وفسادهم وبهم



٦ 

 عربية يف بريوت خترعوا مبادرة فاس مث املبادرة ال ا فآل سعود هم الذين ، لطائرام وأساطيلهم
 . سرائيل ويتنكروا ملعظم فلسطني إ ليعترفوا بشرعية

 : السحاب مؤسسة
 : متدحها الرئيس اإلسرائيلي يف ذلك املؤمتر املسرحي ا وهي املبادرة اليت

 : شيمون بريز
 . نصنع مستقبالً للجميع ويف ضوء املبادرة السعودية أن إننا بإمكاننا

 : السحاب مؤسسة
 من أن وأنا آمل ، جنعل السالم أقرب إلينا : " وهنا نظر برييز للوفد السعودي وخاطبهم قائالً
 . " صوتكم يصبح الصوت السائد لكل الشعوب

 . " رة رمست لنا مالمح صورة للمستقبل فاملباد " : ستمر برييز يف مدحه للمبادرة السعودية قائالً ا مث

 : الباري عطوان عبد
 كان يف منتهى الصالفة برييز بالكامل يعين شيمون برييز يعين أنا استمعت إىل كلمة شيمون "

 لمني املشاركني تعالوا نتعاون ضد اإلرهاب واإلرهابيني هؤالء الذين يريدون عندما يقول للمس
 يقصد أنه جيب أن يتعاون مع العرب ومع الداعني ؟ يعين ماذا يقصد بذلك شيمون برييز ، قتلنا

 ضد ، ضد حركة املقاومة اإلسالمية يف فلسطني ، واملشاركني يف هذا املؤمتر ضد حركات املقاومة
 ضد كل الفصائل اليت تقاوم املشروع ، ضد اجلبهة الشعبية ، ركة اجلهاد ضد ح ، محاس

 نفس الشيء ، رهابيني يف منظور شيمون برييز إ صبحوا أ ، أصبحوا هؤالء إرهابيني ، اإلسرائيلي
 هذا كان أمر مؤمل أنه أصبح شيمون ، ونفس الشيء املقاومة يف أفغانستان ، املقاومة يف العراق

 هذه ، يف جبهة ضد أشقاء يقاومون ويرفعون راية اإلسالم يعين شريكاً ، أشقائنا ضد برييز شريكاً
 منرب إسالمي على وجه التحديد لكي ، حنا قدمنا منرب لشيمون برييز إ اخلطورة يف األمر يعين

 وبينما هو يستمر يف ، شكال الكفاح أ يدين كل ، يدين الكفاح املسلح ، يدين املقاومة ، يديننا
 سرائيلي العرب أي كلمة إدانة لإلرهاب اإل مل يوجه رهابه اللي يستمر حالياً إ يعين ، رهاب اإل

 ة يعين يوم عقد املؤمتر يوم افتتاحه أربعة استشهدوا يف قطاع غزة وقبله ست ، القائم حالياً
زة وتقتل وقطعت الكهرباء وكانت إسرائيل تتوغل يف قطاع غ ، ستشهدوا يف قطاع غزة ا



۷ 

 أخطر ما حصل أن يف كلمة ، ديان وقفت الوقود يف اليوم الذي عقد فيه حوار يسمى حبوار األ أ و
 برييز أنه حتدث عن مبادرة السالم السعودي كان طوال الوقت يركز على مبادرة السالم

 ىت مبادرة ح تسييب ليفين وزيرة اخلارجية و رمبا رئيسة الوزراء املقبلة قالت أنه يضاً أ ، السعودي
 ب ملاذا ركزوا على ي ط ، الم السعودية هذه حتتاج إىل بعض التعديالت وبعض احلوارات الس

 . األصلية أا التتضمن حق العودة لقوا يف صيغتها ؟ مبادرة السالم السعودية

 : الشيخ أمين الظواهري
 د يف وآل سعود هم الذين مل يكفوا عن التآمر مع مشايخ اإلمارات الكرتونية يف اخلليج ضد اجلها

 وهم ، فهم الذين شاركوا األمريكان يف إنشاء ومتويل عصابات اخلونة والصحوات ، العراق
 وآل ، هم هم الذين أفتوا حبرمة السفر للجهاد يف العراق ؤ وعلما ، ب العميلة الذين دعموا األحزا

 منهم اعترافاً ا سعود هم الذين استدرجوا قيادات محاس بالتوقيع على اتفاقية مكة لينتزعو
 واألمر اخلطري الذي ، ومتنح هلا معظم فلسطني سرائيل إ دولية اليت تعترف بشرعية بالقرارات ال

 نتباه له هو الدور السيء الذي يقوم به علماء النفاق يف حكومة آل سعود ود من كل مسلم اال أ
 تضح ا حنراف يف فهمهم فقط ولكن خوة مع عباد الشجر واحلجر ال وا لأل فهؤالء مل يدع ، وأمثاهلا

 لقضاء ين أمريكي يهدف ل و ي ون هلذه اخلرافات خدمة ملشروع صه م يروج أ أيضا لكل ذي عينني
 عتراف بالكيان الصهيوين والدعوة لال ، حتالل الصهيوين لديار اإلسالم على املدافعة اإلسالمية لال

 ويورك والبقية ة ملدريد لني لعدم معاداته عرب لعبة احلوار مع األديان الذي تسارعت مؤمتراته من مك
 . تأيت

 : الدكتور سعد الفقيه
 نفس التساؤل الذي يقوله إذا كانت الدولة تتبع اإلسالم ملاذا متول حرب ، هو نفس السبب

 وملاذا تدعم ؟ ينما دارت أ وملاذا تدور مع أمريكا ؟ وملاذا متول حرب أفغانستان ؟ العراق
 يطرح إذا كانت اململكة تدعم اإلسالم ملاذا ونفس السؤال الذي ؟ مريكي يف املنطقة املشروع األ

 ئة من الدعاة من خرية ميكن حوايل مئتني وثالمث ؟ يرمى يف السجون املصلحون من كبار املشايخ
 . مريكية أ مر على أوا راف وزارة الشؤون اإلسالمية بناًء عت ا ويطرد ثالث آالف شخص ب ، الدعاة
 : احملاور

 ي عندما قلت هناك نفاق سياسي موجود ؟ هل هذا ماقصدته أنت بالنفاق السياس
: الدكتور سعد الفقيه



۸ 

 جيري يف اململكة العربية السعودية يعلم أن اململكة العربية كل من يعرف حقيقة ما طبعاً ، طبعاً
 السعودية تستخدم واجهة جمموعة من العلماء واجهة حىت يعطوا شرعية ومن خلف هذه

 . فقط ممارسة الفساد بل حرب اإلسالم الواجهة تقوم بكل ما من شأنه ليس

 : الباري عطوان عبد
 ين علماء أ .. حنا قاعدين بنحكي يف هذا إ طب ؟ ب وين علماء األمة ي النقطة اللي لففت نظري ط

 طب وين العلماء ، كان شيخ االزهر لألسف شيخ األزهر كان موجود وشاهد زور مة ؟ األ
 ماذا مل يرفعوا ؟ طب وين علماء السعودية ل ؟ عوا صوم ذا مل يرف ا مل ؟ مة علماء األ وين ؟ اآلخرين
 وأين العلماء يف مصر وأين ، يعين أنا أستغرب ؟ ملاذا مل يتحدثوا بقوة يف هذه املسألة ؟ صوم

 ملاذا مل نسمع ؟ العلماء يف سوريا وأين العلماء يف اجلزيرة العربية وأين العلماء يف مشال أفريقيا
 مش علماء إسالميني ومش أصحاب فتوى وال أصحاب حنن ، حنن اللي ملاذا منهم أي شيء ؟
 ية جيب و ول واجبنا ولكن األ طبعاً ، طيب هذا ليس واجبنا ، نتحدث حنن يعين ، السعادة العلماء

 ؟ ملاذا مل يتحدث الشيخ يوسف القرضاوي ؟ ين الشيخ يوسف القرضاوي أ ، أن تكون للعلماء
 ملاذا ، خي تفضل حتدث ناشده يا أ نا أ و ؟ شيخ يوسف القرضاوي طيب يعين ملاذا مل نسمع صوته ال

 حوار سياسي حبضور شيمون ديان إىل أ هذا احلوار الذي حتول من حوار مل نسمع منه كلمة يف
 . برييز وحبضور تسييب لييفين

 : مين الظواهري أ الشيخ
 ا لذان حضر ل ا ، ومفيت احلكومة املصرية علي مجعة ، زهر طنطاوي ويف نفس اخلط يسري شيخ األ

 ، للحوار مع اليهود والنصارى وعباد الشجر واحلجر ا مه ا لذان اتسع صدر ل ا ا ومه ، املؤمتر املهزلة
 نما بي ، لفلسطني ومالكاً سرائيلي أخاً الدولية الساعية لقبول الغازي اإل وسارا يف مظاهرة النفاق

 حملاكم التفتيش يف أقبية األديرة بتسليمها ا فسارع ، وفاء قسطنطني ة ضاق صدرامها بإميان ااهد
 بل وال جترؤ احلكومة ! تمتع باحلصانة األمريكية حيث اليعلم أحد أحية هي أم ميتة ت القبطية اليت

 منهما للوالء واخلنوع للسلطان األمريكي إظهاراً ، املصرية اجلبانة على جمرد السؤال عنها
 . الصلييب

 ذين يدعون للتقارب واحلوار مع حكام بالدنا ال والغريب العجيب أن آل سعود وأشباههم من
 التحاور مع شعوم ومع عن سرائيل هم أبعد الناس إ فعلي مع عتراف العلين ال ديان لتمرير اال األ

وآخر من ، س يف سد الفجوة بينهم وبني أمتهم بترك الظلم والفساد والعمالة ا وأزهد الن ، أمتهم
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 ر مع او للتح ستعداد ا م على إ . شعوم واملسلمني ستعباد عن يرجى منهم رفع سوط القهر واال
 ستعداد ألن يقتربوا من شعوم ا لتحاور معه ولكنهم ليسوا على با كل من تأمرهم أمريكا

 فليسوا ، ن مع اليهود والنصارى وعباد الشجر واحلجر و ا معهم كما يتحاور و املسلمني ويتحاور
 وليسوا على ، د قواا بالقواعد والعتاد واملؤن ستعداد ألن يتخلوا عن مواالة أمريكا وإمدا ا على

 وليسوا على ، سرائيل وتنازهلم عن معظم فلسطني إ ستعداد ألن يرجعوا عن اعترافهم بشرعية ا
 ستعداد ألن ا وليسوا على ، ختيار حكامهم ا يتركوا لشعوم وللمسلمني حرية ن ستعداد أل ا

 ن يفرجوا عن عشرات أل ستعداد ا يسوا على ول ، سرقوه أو بوه من أموال املسلمني يردوا ما
 وا بذلك وال حىت جبزء منه وال ن يقوم أل ال هم مستعدون ، األلوف يف سجوم من املظلومني

 ألم لو فعلوا ذلك لتحررت األمة ، وتل أبيب يسمحون هلم بذلك أسيادهم يف واشنطن ولندن
 العدة وشرعت يف طرد الغزاِة من طغيان اؤلئك احلكام وإلختارت حكامها الشرفاء وألعدت

 . احملتلني من ديار اإلسالم وإيقاف بهم وسرقتهم لثروات املسلمني ومقدرام
 : أما حوارهم يف تلك املؤمترات فلهم منه غرضان

 بيني إننا و ور ت األبيض وأحالفهم من اليهود واأل وهو أن يقولوا لقياصرة البي ، غرض عام -
 وحنن ، عتراف ا بإسرائيل ضد أمتنا اليت ترفض اال عتراف اال م ضد أمتنا حنن معكم يف معك

 حتاللكم ا وحنن معكم يف ، سترجاعها ا املسلمني ضد أمتنا اليت تطالب ب معكم يف سرقتكم ألموال
 ستمرار القهر ا وحنن معكم يف ، ااهدة لطردكم لديار اإلسالم ضد أمتنا اليت هبت طالئعها

 وحنن ، د أمتنا اليت تطالب باحلرية والعدالة واإلصالح والرتاهة ستعباد والنهب واإلفساد ض واال
 حنن معكم ضد اجلهاد ، معكم يف إقصاء الشريعة عن احلكم ضد أمتنا اليت تصر على التحاكم هلا

 حنن معكم يف كل حروبكم ضد اإلسالم بأموالنا و سياستنا ، الذي نسميه حنن وأنتم إرهاباً
 . نسوبني لإلسالم وإعالمنا وفتاوى علمائنا امل

 : الدكتور عزام التميمي
 احد فيهم قرأ الفاحتة سم اإلسالم لو الو ا املبكي أن هؤالء الذين تكلموا ب تعرف الشيء املضحك

 مث هنا أمر ، يعين هم ليسوا مؤهلني أن يتكلموا ، ة ه فيها تفوق عدد آياا السبع ؤ لكانت أخطا
 يريدون لإلسالم أن يكون له دور يف الدفاع عن م ال خطري جداً يف هذه العبارات اليت ذكرا ه

 اجلهاد ، حتالل يف أفغانستان اجلهاد ضد اال ، حتالل يف العراق يعين اجلهاد ضد اال ، حياض األمة
 مريكية املسيطرة على كل منابع النفط وعلى اجلهاد ضد اإلمربيالية األ ، فلسطني حتالل يف ضد اال

ين هم يريدون أن يقولوا ال ال ال هذوال اجلماعة الذ ، اإلسالم هذا يحفزه ، كل ثروات األمة
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 الذين ميثلون الدين هم الذين يأتون إىل بيت الطاعة هنا ، الدين ون ميثل حيفزهم اإلسالم هؤالء ال
 ورمبا فوق ، يف الواليات املتحدة األمريكية ويطلبون منكم أن تغفروا لنا وأن تساحمونا وأن تقبلونا

 قتصادية كبرية جئناكم حىت ننقذكم من ا ا ليس من الصدف إن يف قمة أخرى ذا رمب ذلك كله وه
 ." ورطتكم املالية وننتشلكم بعد أن أغرقتكم الرأمسالية

 : الشيخ أمين الظواهري
 لقبول بالكيان ل ومعنوياً ج الشعوب املسلمة مادياً ستدرا ا غرض خاص للحوار أشرت إليه وهو و

 ليون هم جرياننا ي فاإلسرائ ، ستسلمت احلكومات وباعت وخانت ا بعد أن اليهودي الغاصب
 وليسوا الكفار احلربيني ، وأبناء عمومتنا وإخوتنا يف الدين الذين نشاركهم احلرص على السالم

 . ! القتلة ارمني الغزاة الغاصبني لدياِر اإلسالم الذين جيب علينا جهادهم و طردهم
 ولن تعود على ممثليها ، اإلخراج لن تغري من احلقائق شيئاً ولكن كل هذه املسرحيات األمريكية

 ِإنَّ الَِّذين كَفَرواْ ينِفقُونَ أَموالَهم ِليصدواْ عن ( : لوبال يقول احلق تبارك وتعاىل إال باخلسارة وا
* والَِّذين كَفَرواْ ِإلَى جهنم يحشرونَ سِبيِل اللِّه فَسينِفقُونها ثُم تكُونُ علَيِهم حسرةً ثُم يغلَبونَ

منهِفي ج لَهعجِميعاً فَيج هكُمرٍض فَيعب لَىع هضعِبيثَ بلَ الْخعجيِب والطَّي ِبيثَ ِمنالْخ اللّه ِميزِلي 
 . ) ولَـِئك هم الْخاِسرونَ أُ

 . لعاملني وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب ا
 . و صلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

 وال تنسونا من صاحل دعائكم

إخوانكم يف خنبـة اإلعـالم اجلهـادي


