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  املعادلة الصحيحة

  الدكتور أمين الظواهريللشيخ 

  )حفظه اهللا(

  
  مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي

  فرغت عرب 

  الزرقاوي مهاجر أبو

   أعادها اهللاحلسبة من منقول

   ..وااله ومن وصحبه وآله اهللا رسول على والسالم والصالة واحلمدهللا اهللا بسم

   :وبعد .. وبركاته اهللا ورمحة عليكم سالمال .. مكان كل يف املسلمون اإلخوة أيها

ً  ألفا عشرين ترسل وملاذا، ُ أسأله وأنا ) للعراق جنوده منً  ألفا عشرين سريسل أنه ( هذيانه يف فقال األخري خطابه يف بوش هذى لقد
 على ليفىن كله جيشك رسلأ، بل ؟ جنودك جيف على متلهفة العراق كالب أن تعلم أمل ؟ ألف مئة أو مخسني ترسل ال ملاذا ؟ فقط
 اهللا بعون جيشك مثل جيوش عشرة تقرب أن ميكنها واجلهاد اخلالفة عراق أرض فإن، وشرهم شرك من الدنيا يرحيوا حىت ااهدين يد

 لصراحا بالكذب عليه تشهد كلها والدنيا،  )أفغانستان يف اآلمن املالذ من القاعده حرم قد أنه : ( هذيانه يفً  أيضا وقال، وقوته
 يف اآلمن املالذ من األمريكان حرموا الذين هم ، اهللا حفظه ) عمر حممد املال ( املؤمنني أمري بقيادة وطالبان القاعدة فإن املفضوح
 فأقول األمريكي الشعب أخاطب وأنا، خلفهم ليحتموا واإلكراه بالغصب الناتو قوات جلب إىل اضطروا حىت، اهللا بفضل أفغانستان

  :هلم

 ولذلك ، والشهوات والنهب السلب وراء السعي لغة تفهمون ولكنكم ، واملبادىء واألخالق الدين لغة يفهم ال معظمكم أن لمأع أنا
   :لكم فأقول تفهمون مبا أخاطبكم فإين

، ا دعكمخي أن بوش حياول اليت األوهام وترفضوا األرض على الواقع األمر حبقائق تقبلوا أن فعليكم أمن يف تعيشوا أن أردمت إذا
 بوش سياسة يف استمررمت إذا أما، باألمن تنعمون قد، فقط وحينئذ، فحينئذ املسلمني مع لتفاهم الوصول جاهدين حتاولوا أن وعليكم
 اهللا بإذنً  فحتما قتلنا و ضربنا وإذا، تسلمون فقد سلمنا وإذا تأمنون فقد أمنا إذا، مشتركة قسمة األمن، باألمن حتلموا فلن وعصابته

 التيارات مع والعراق أفغانستان يف تعاونتم لقد، تفهمون كنتم إن تفهموها أن فحاولوا الصحيحة املعادلة هي هذه، وتقتلون ستضربون
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 العقائد حقائق تفهموا أن عليكم جيب خباىل إال يزيدوكم فلم حوهلما الدول بعض ومع ومبادئها بدينها تتاجر اليت اخلائنة والقيادات
 عنكم يكتمون فهم ومؤرخيكم خربائكم إسألوا، عليكم يعرضها أن بوش مهرجه حياول كما وليس الواقع يف هي كما والتاريخ
 إذا ينتظركم وما، املسلمة لألمة اجلهادية الصحوة وتواجهون اإلسالمي الغضب تواجهون أنتم، إستحياء على يظهروا أو احلقائق
  - :هلا فأقول سلمةامل أميت أما، مبراحل رأيتموه مما أسوأ متاديتم

 منه يطلبه ما حسب ودعمه خدمته تكون وأن، السالح حيمل من ويدعم خيدم أن ، أو، السالح حيمل أن اليوم مسلم كل واجب إن
 عن الدفاع عن مباشرة مسؤوليةٌ  مسؤول اليوم مسلم كل، السالح محل من يهرب من يربره ما حسب وليس السالح حيمل من

 سجون من ) الرمحن عبد عمر ( الشيخ رأسهم وعلى املسلمني أسرى لتحرير السعي عنٌ  ومسؤول اإلسالم وأمة اإلسالم ودار اإلسالم
 أسرانا ننسى ولن مل اهللا بعون أننا، كوبا يف األيام هذه يف يتظاهرون الذين ) غوانتانامو ( أسرى ألهايل نؤكد وحنن، وأعوام الصليبيني

  حقهم يف ارتكبوه ما كل مثن يدفعوا أن يتوقعوا أن األمريكان على نوأ، أعناقنا يف دين حتريرهم وأن

  ،،،املسلمة أميت 

 الدساتري أساس على واإلنتخابات السياسية احليل متاهات يف املعركة من رب حنن بينما املسلمني ليقتلوا جنوده بوش يرسل أن ميكن ال
 دعاوى فيهم يبث أن حياول من كل عن آذام يصموا أن اليوم املسلمني ىوعل املعركة عن يتخلف أن اليوم ألحد عذر ال، العلمانية
 وعن، بوش خيدم من خيدمون الذين التسول فقهاء دعاوى عن آذام يصموا أن عليهم، الفاسدين للحكام الركون أو القعود أو التخاذل
 اليت املساحات أسرى بالعلمانية املتمسحني دعاوى وعن، األمريكية الدبابات ظهور على وبغداد كابول دخلوا الذين الدين جتار دعاوى
 واهليئات املنظمات قيود تكبلنا أسرى ونظل املسلمني ليقتلوا جنوده بوش يرسل أن ميكن ال، الفاسدين وعمالئهم أمريكا هلم رمستها

 اإلسالمية واهليئات باملنظمات اإللتحاق إن، يةالعين بالفريضة القيام وبني بيننا حيولٍ  قيد كل حنطم أن علينا، املعركة مبيدان اللحاق عن
 من وننفك قيودها من نتخلص أن فعلينا اهللا بفرائض القيام عنً  عائقا واملنظمات اهليئات هذه صارت فإذا اهللا لطاعة التوصل منه يرجى
  ،،،مكان كل يف املسلمني إخواين، أسرها

 الطامع األمريكي املخطط هزموا والذين والعراق أفغانستان يف والصليبيني يكاناألمر ظهر قصموا الذين بأن الصديق قبل العدو أقر لقد
 كفروا الذين، ً ورسوالً  نبيا وسلم عليه اهللا صلى ومبحمدً  دينا وباإلسالمً  ربا باهللا آمنوا الذين، ااهدون هم املنطقة دول إلبتالع

 واملدافعون الربرة أبنائك هم املسلمة أميت يا هؤالء، الدولية والشرعية بيكو سايكس وحدود القومية والعصبية الوطنية باإلنتماءات
  ،،،املسلمة أميت فيا، وحرماتك وعقيدتك عزتك عن احلقيقيون

 كل من والصليبيون اليهود فيها إجتمع دولية صليبية حرب ضدها تشن بينما ؟ األمة فتت اليت الضيقة بالوطنية نكفر أن لنا آن أما
 يعلمان ومها، هلما أخوين ) عباس وحممود دحالن حممد ( يعترب البعض جتعل اليت ؟ املقيتة بالوطنية نكفر أن لنا آن أما، وصوب حدب
 نوادمها أن قرءانه يف اهللا منعنا، وإسرائيل ألمريكا وعميالن خائنان ، للشريعة معاديان، لفلسطني بائعان علمانيان أما العلم حق

   : وتعاىل تبارك احلق يقول، ءأوليا نتخذهم أو وأمثاهلما

    ﴾عشريم أو إخوام أو أبنائهم أو آبائهم كانوا ولو ورسوله اهللا حاد من يوادون اآلخر واليوم باهللا يؤمنونً  قوما جتد ال﴿

 واجلهاد، اهللا بيلس يف اجلهاد إال األقصى يعيد لن، فلسطني يف املسلمني إخواين ؟ لناً  إخوانا واألرض الدين باعة نعترب أن ميكن كيف
 من كانوا وإن العلمانيني اخلونة من يتربؤوا، اهللا لوجه خالص قتال العليا هي اهللا كلمة لتكون القتال كان إذا إال يتحقق ال اهللا سبيل يف

 فلسطني يف لعلمانيةا الوطنية للحركات املتأمل إن ،جرية وال بنسب لنا ميتون ال كانوا وإن ااهدين املؤمنني ويوايل، وعشريتنا قومنا
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 وقبلت، الدولية للشرعية خضعت حيث، العريب العامل يف واليسارية القومية احلركات كل تكن مل إن الغالبية إليه آلت ملاً  منوذجا يرى
 من املفروض الواقع باألمر ورضيت األمريكي بالقطار والتحقت، واإلنتماء التآخي رابطة تعتربها كانت اليت، األرض عن بالتخلي
 من احلقيقي احلصن فهو، واحلرية والكرامة العزة دين لإلسالم يعودوا أن العرب واليساريني القوميني مجيع أدعوا فإين ولذلك، واشنطن

 وابتغاء وحده هللا اخلضوع دين هو بل، منهم اخلوف أو للخلق املذلة وعدم والعدل احلق دين، املرتل اهللا دين إنه واإلجتياح والقهر املذلة
  .باإلسالم إال العزة جتدوا لن ولذلك، سواه دون اهرض

 وسوريني ومغاربة ملصريني العرب فتت مث وغريهم وأفغان وأتراك وأكراد وفرس لعرب، املسلمة األمة فتت القومية الدعوات إن
 األمة تتحد أن منً  وبدال، المياإلس للعامل الغازية الصليبية للحملة خدمة أفضل فقدمت، وغريهم ومينيني وسعوديني ولبنانيني وعراقيني

 أن لنا آن أوما، نفسها مع وتصارعت األمة تفتت، والتترية الصليبية احلملتني وجه يف قبل من احتدت كما اإلستعمارية احلملة لصد
، الماإلس بقاع أقدس من بقعة يف إسرائيل وجود علينا وفرضت بيكو سايكس حدود علينا فرضت اليت الدولية الشرعية يف نكفر

 إىل للبنان احلقيقية احلدود تتراجع أن علينا فرضت بل، لبنان وجنوب والصومال والعراق أفغانستان يف الصلييب الوجود علينا وفرضت
 بعزل ويقر، لبنان جنوب يف الدويل الصلييب العسكري بالوجود يقر ) 1701( القرار على املوافق إن، لبنان لداخل متر كيلو ثالثني

 من موقف بني شتان، عنها اإلعتذار أو تربيرها ميكن ال تارخيية سقطة القرار ذا القبول إن، لبنان يف إخوام عن فلسطني يف ااهدين
ً  عقاال منعويل لو واهللا : العرب إرتدت حني قال الذي، عنه اهللا رضي بكر أيب سيدنا األكرب الصديق وموقف ) 1701(  بالقرار قبلوا
   منعه على لقاتلتهم، وسلم عليه اهللا صلى اهللا سولر إىل يؤدونه كانوا

، واهللا ال : وقال يستأسر أن أىب الذي، عنهما اهللا رضي علي بن احلسني اإلمام وموقف ) 1701 ( بالقرار قبلوا من موقف بني وشتان
  .العبيد إقرار أقر وال الذليل إعطاء بيدي أعطيهم ال

 وجرحى قتلى إليه ليعيدوهم، انتظارهم يف اإلسالم أسود فإن، للعراق جيشه كل يرسل نأ، لبِوش دعويت أكرر كلميت أختم أن وقبل
  .اهللا بعون

 اهللا بعون ظهورهم سيقصمون ااهدين وأن، الصومال يف حمققة كارثة يف اإلثيوبيني عبيده ورط قد بأنه، أبشره أن أنسى ال كما
  .وقوته

  :املسلمة األمة أذكر كلميت ختام ويف، منهمً  بدال ليموتوا بعيد من يأمروم وظلوا كةللمهل دفعوهم الذين األمريكان عليهم يبكي ولن

 بالرجال فادعموهم، اإلسالم ديار وسائر واجلزائر والصومال وفلسطني والعراق وأفغانستان الشيشان يف ااهدين أبنائها اجتاه بواجبها
 ميدانيني أهم يف املعركة خيوضان فهما ) والعراق أفغانستان يف اإلسالميتني ارتنياإلم ( بالذكر وأخص، والدعاء واخلربة والرأي واملال
   : وتعاىل تبارك احلق يقول،، الصهيونية الصليبية احلملة ضد

 مع يكونوا بأن رضوا القاعدين مع نكن ذرنا وقالوا منهم القول أويل إستأذنك رسوله مع وجاهدوا باهللا آمنوا أن سورة أنزلت وإذا﴿
 هم وأولئك اخلريات هلم وأولئك وأنفسهم بأمواهلم جاهدوا معه آمنوا والذين الرسول لكن*يفقهون ال فهم قلوم على وطبع والفاخل

  ﴾ العظيم الفوز ذلك فيها خالدين األار حتتها من جتري جنات هلم اهللا أعد*الفلحون

   .وسلم وصحبه وآله مدحم سيدنا على اهللا وصلى، العاملني رب احلمدهللا أن.. دعوانا وآخر

 


