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 كلمة إىل أهل باكستان

  مصطفى أبو اليزيدللشيخ 
  ) اهللاتقبله(

  
  مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي

  تفريغ خنبة اإلعالم اجلهادي
  

  ..بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله 

  .﴾وأَنا ربّكُم فَاعبدوِنِإنَّ هِذِه أُمّتكُم أُمّةً واِحدةً ﴿: قال اهللا تعاىل 

  ".وهم يد على من سواهم , وجيري عليهم أقصاهم, يسعى بذمتهم أدناهم, املسلمون تتكافؤ دماؤهم: " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ".ال يظلمه وال خيذله وال حيقره , املسلم أخو املسلم: " وقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته, مةً وشعبنا املسلم يف باكستان خاصةً إىل أمتنا املسلمة عا

  ..وبعد 

امسحوا يل أن أتوجه بتعازي احلارة , ولكن قبل أن أبدأ يف احلديث معكم عن هذا األمر اخلطري اهلام , حديثنا اليوم إليكم عن التهديدات اهلندية احلالية ألمتنا اإلسالمية يف باكستان 
وما تسببت فيه آلة اإلجرام , وتلف أمواهلم وممتلكام , وإصابات جرحاهم , على ما دهاهم من فقِد شهدائهم , إخواين ااهدين ألهلنا وإخواننا يف غزة الصامدة وتعازي 

  .الصهيونية األمريكية من دمار وخراب 

  .وأهله الكرام وكل شهداء املسلمني يف غزة وسائر فلسطني ويف كل مكان , خ نزار ريان وخاصة فضيلة الشي, ويرفع درجام يف عليني , أسأل اهللا أن يتقبل شهداءهم 

وأتضرع إليه سبحانه أن يرتل سكينته وثباته ومدده على , وأن يشمل بعنايته وحفظه ورعايته أراملهم وأيتامهم , كما أسأله سبحانه أن يعجل جلرحاهم ومصابيهم بالشفاء العاجل 
  .ويعجل هلم بالنصر العزيز والفتح املبني والفرج القريب بكرمه ورمحته سبحانه , وأن يربط على قلوم ويثبت أقدامهم ,  يف غزة جماهدي اإلسالم

ولوال ,  والراعية واحلاضنة لليهود ارمني الداعمة, واهللا الذي ال إله إال هو لوال ما حنن فيه من مقارعِة رأس الكفر العاملي أمريكا , ونقول إلخواننا وأهلنا وأحبابنا املسلمني يف غزة 
وأننا مبدٍد , ولكن يعزينا أننا نأخذ بثأركم من عدوكم , لوال ذلك لطرنا إليكم ندفع عنكم بصدورنا وحنورنا , احلدود والسدود اليت نسعى لتحطيمها يوماً بعد يوم لكي نصل إليكم 

  .من اهللا وعون نقترب منكم يوماً بعد يوم 
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ِمن نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنوا ِلماأَصابهم ِفي سِبيِل اللَِّه وما ضعفُوا وما  وكَأَين﴿: قال اهللا تعاىل , فإن النصر قريب بعون اهللا وقوته , واصربوا وصابروا ورابطوا فاثبتوا 
فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنيا وحسن ثَواِب * وما كَانَ قَولَهم ِإلَّا أَنقَالُوا ربنا اغِْفر لَنا ذُنوبنا وِإسرافَنا ِفي أَمِرناوثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَوِم الْكَاِفِرين  * واللَّه يِحب الصاِبِرينۗاستكَانوا 
  .﴾ب الْمحِسِننيواللَّه يِحۗالْآِخرِة 

وعما قريب حييق م بإذن اهللا ما حاق , فإن احلملةَ الصليبية الصهيونية على اإلسالِم واملسلمني قد بدأت بفضل اهللا يف الترنح والتخبط , فالثبات الثبات يا أسود اإلسالم يف غزة 
  .﴾ وهو الْعِزيز الرِحيم ۖ ينصر من يشاُء ِۚه ِبنصِر اللَّ* ويومِئٍذ يفْرح الْمؤِمنونَ ﴿, بأسالفهم 

  :إخواننا املسلمني يف باكستان 

 اليت, لن تدافع عنهم الطبقة السياسية اخلائنة الفاسدة املرتدة عن دين اإلسالم , إن دين اإلسالم وعزةَ املسلمني وكرامتهم وحرمام لن يدافع عنها إال أهل اإلستقامة والصالح 
  .وال لنظام القضاء الربيطاين الكافر, ولن يدافع عنها من يتحاكم للدميقراطية الضالة , يترأسها لص فاجر خائن 

, لمني يف باكستان لن يدافع عن باكستان قتلَة املس, ولن تدافع عن باكستان شرذمةُ اجلنراالت الذين باعوا دينهم ودماء إخوام وأخوام من أجل الترقيات وفتات الدنيا احلقري 
ياأَيها الَِّذين آمنوا من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِهفَسوف يأِْتي اللَّه ﴿: يقول احلق سبحانه وتعاىل , ولكن سيدافع عن باكستان أهل اجلهاد والرباط والصرب والثبات واإلستقامة على أمر اهللا 

  .﴾ واللَّه واِسع عِليمۚ ذَِٰلك فَضلُاللَِّه يؤِتيِه من يشاُء ِۚذلٍَّةعلَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفيسِبيِل اللَِّه ولَا يخافُونَ لَومةَ لَاِئٍم ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَ

  ".ميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوِم القيامة ال تزالُ طائفةٌ من أ: " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وهؤالء ااهدون هم الذين , هم الذين يتصدون وسيتصدون بإذن اهللا للصليبيني والصهاينة واهلندوس املعتدين على املسلمني , ااهدون الصابرون احملتسبون املتوكلون على اهللا 
ولوال فضلُ اهللا مث ثبات هؤالء ااهدين يف وجه احلملة , وتشن عليهم احلكومة الباكستانية محلة من األكاذيب والتضليل , يني يقاتلهم اجليش الباكستاين املتحالف مع الصليب

  .الصليبية األمريكية لتمكنت أمريكا من تقسيم باكستان 

اليت ,  اال النووي ؟ أال يشكل هذا التعاون ديداً خطرياً ألمن وسالمة ووحدة باكستان وخاصة يف, أال ترون يا إخواننا املسلمني يف باكستان إىل الدعم األمريكي اجلبار للهند 
  .ومع ذلك تدعم ألد أعدائها اهلند اليت ال ختفي نواياها يف القضاء على باكستان , تعتربها أمريكا شريكها األساسي يف حرا على اإلسالم اليت تسميها باحلرب على اإلرهاب 

مث بعد ذلك ال تبايل إن دمرا اهلند بعد أن تكون باكستان قد , تستغل وتبتز باكستان لتدمر نفسها بيد جيشها وحكومتها خدمةً للغزو الصلييب األمريكي جلنوب آسيا إن أمريكا 
تدمري : هذه هي سياسة أمريكا يف باكستان . مها أو حتتلها وصلت حلالة من التمزق واالنقسام واالقتتال الداخلي والتأزم االقتصادي والسياسي يسهل على اهلند معها أن تقس

  .باكستان داخلياً مث تسليط أعدائها عليها 

  :إخواننا املسلمني يف باكستان 

وينشر ,  حيارب الشريعة واجلهاد مث انتهت اآلن إىل نظام فاسد مفسد, لقد أُنشئت باكستان منذ ستني عاماً لتكون وطناً للمسلمني يقيمون فيه الدين وحيكمون فيه بشريعة اهللا 
  .ويبيع باكستان للصليبيني يف مقابل فتات الدنيا الرخيص , ويقتل املسلمني يف باكستان وأفغانستان , ويدين بالدميقراطية ويتعاىل على حاكمية الشريعة , الفسق والفساد 

  :أال يستدعي ذلك منكم أن تسألوا أنفسكم أسئلة خطرية 

   اليت ضحى من أجلها ماليني املسلمني بأرواحهم وأمواهلم وديارهم ؟هل هذه هي باكستان

  فلماذا وصلنا إىل هذا احلال ؟, وإذا مل تكن هذه باكستان اليت ضحى من أجلها ماليني املسلمني 

  مث ما السبيل للخروج من هذا املنحدر الذي تسري فيه باكستان إىل اهلالك ؟

  .حلالية ليست قَطعاً باكستان اليت ضحى من أجلها ماليني املسلمني بأرواحهم وأعز ما ميلكون إن اجلواب بوضوٍح هو أن باكستان ا

  .وليست قطعاً هي باكستان اليت اتفقت معها قبائل احلدود األبية العزيزة أن تنضم هلا يف مقابل أن تقيم دولةً إسالمية حتكم بالشريعة وتدافع عن املسلمني 

وتتربأ من , يف شبه القارة اهلندية بأرواحهم وأعز ما ميلكون من أجل إنشاء دولة تتحاكم للشريعة وتوايل وتناصر وتدافع عن اإلسالم واملسلمني لقد ضحى ماليني املسلمني 
  فهل قامت هذه الدولة ؟ وحتققت هذه األهداف ؟ أم وصل املسلمون يف باكستان لنقيض ذلك؟. املشركني الكافرين

وميتأل دستورها وقوانينها مبا ,  للشريعة اإلسالمية وختضع حلاكميتها اليت ال جيب أن يعلوها شيء ؟ أم هي دولةٌ تتحاكم للدميقراطية ولسيادة اجلماهري هل باكستان دولةٌ تتحاكم
  خيالف الشريعة ويناقضها ؟
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  !ناقض مع الشريعة فقط بل وتشرع الظلم والفساد وحتمي اللصوص واخلونة انظر أيها املسلم يف القوانني واألنظمة اليت حتكم باكستان ليتبني لك من أول نظرٍة أا ال تت

أي ما مقصد وما , " باكستان كيا مطلب ال إله إال اهللا " لقد كان شعار املسلمني يف شبه القارة وهم جياهدون ويبذلون الغايل والرخيص من أجل قيام باكستان كما يقولون بلغتهم 
أي عقيدة التوحيد الشاملة الكاملة واليت ِمن أُسسها وأصوهلا احلاكمية هللا اليت وضحها القرآن الكرمي أمت توضيح , ال إله إال اهللا : تان ؟ اجلواب معىن وما هدف وما مبتغى باكس

  .﴾ أَمر أَلَّا تعبدوا ِإلَّا ِإياه ِۚإِن الْحكْم ِإلَّا ِللَِّه ﴿: وأجلى بيان حني قال سبحانه وتعاىل 

  .﴾تسِليما ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّمواْ وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم فَال﴿: تعاىل وقال 

  ).وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر ِۗفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وآتواالزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر الَِّذينِإنْ مكَّناهم : ( وبين القرآن الكرمي صفة عباده املؤمنني فقال عز من قائل 

  قوانينها ونظمها مطابقة للشريعة اإلسالمية ؟فهل هذا هو حال باكستان اليوم ؟ هل القرآن والسنة هم احلاكمان يف باكستان ؟ وهل يستطيع أحد أن يدعي أن دستور باكستان و

وهنا نود أن نشري لنقطة هامة وهي أن هناك قوالً ينتشر يف باكستان وهو أن دستورها يتوافق مع الشريعة اإلسالمية ولكن املشكلة فيمن يطبقون هذا الدستور أو يقومون على 
  .وقوانينها تتناقض معها, ستان ال يتفق مع الشريعة اإلسالمية فدستور باك, وهي لألسف الشديد فكرة خاطئة متاماً , تنفيذه 

 املسلمني يف شبه القارة اهلندية قد ضحوا بأرواحهم وأعز ما ميلكون من أجل إنشاء دولٍة حتافظ على املسلمني وتصون مث لننظر مرة أخرى يف أسباب قيام باكستان فسنجد أن
تضعِفني ِمنالرجاِل والنساِء والِْولْداِن لَا تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه والْمس وما لَكُم﴿: أي إنشاء دولة حتقق قول احلق تبارك وتعاىل , أرواحهم وحرمام وعزم وكرامتهم وممتلكام 

  .﴾الَِّذين يقُولُونَ ربناأَخِرجنا ِمن هِٰذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها واجعلْلَنا ِمن لَدنك وِليا واجعلْ لَنا ِمن لَدنك نِصريا

والْمؤِمنونوالْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر : ( حتيي عقيدة الوالء للمؤمنني حتقيقاً لقول احلق تبارك وتعاىل أي إن باكستان كان مفروضاً عليها أن
  ).ه أُولَِئكَسيرحمهم اللَّه ِإنَّ اللَّه عِزيز حِكيم ويِقيمونَ الصّالةَويؤتونَ الزّكَاةَ ويِطيعونَ اللَّه ورسولَ

وبني أقوامها املختلفة , أو غرب اهلند باكستان حالياً , وكان مفروضاً بناًء على ذلك من باكستان أن توحد بني املسلمني يف شبه القارة سواء كانوا يف شرق اهلند بنجالديش حالياً 
فهل هذا هو حال باكستان , وكذلك إحياء األخوة اإلسالمية بني مسلمي شبه القارة اهلندية وإخوام يف سائر ديار اإلسالم ,  وبلوش حتت راية التوحيد من بنجاب وبشتون وسنود

تان وباكستان ؟ و تطاردهم و تعذم وتسجنهم اليوم ؟ هل حكومة باكستان دولةٌ حتافظ على أرواح املسلمني وعزم وحرمام وأمواهلم ؟ أم هي دولة تقتل املسلمني يف أفغانس
  .وترحلهم لسجون الصليبيني ومراكز تعذيبهم لترضي سيد البيت األبيض كبري جمرمي احلرب الصليبية ضد اإلسالم واملسلمني 

 باإلرهابيني ؟ وهل باكستان تدعم ااهدين يف كشمري أم ختنق هل باكستان تعني املسلمني يف كشمري على التحرر من الطغيان اهلندي ؟ أم يصف رئيسها اللص ااهدين يف كشمري
وحتاصر تنظيمام وتغلقها و جتمد نشاطها وتعتقل أعضاءها ؟ وهل باكستان متنع اهلند من العدوان على عزة املسلمني أم هي اليت تقبل بإرسال مدير أهم جهاز استخبارات لديها 

هل هناك دولة ذات سيادة تقبل أن ترسل أهم مسؤول أمين لديها لعدوها الرئيسي ليعينه ويقدم له ! هزة األمن اهلندية ؟ أي مذلة هذه ؟ليتلقى التوجيهات ويقدم املعلومات ألج
  !أي خضوع وخنوع هذا ؟! املعلومات مث تقبل بإغالق مكاتب املنظمات اجلهادية والدعوية إرضاًء للغطرسة اهلندية ؟

  يادة أم أا عادت تابعة للهند كما كانت قبل ستني عاماً ؟هل باكستان دولة مستقلة ذات س

أليست حكومة باكستان هي اليت تفتح جماهلا اجلوي يف مناطق القبائل األبية للطائرات اجلاسوسية األمريكية بل ومتدهم باملعلومات لتقصف وتقتل وتدمر شعب وجماهدي القبائل 
  ة ذات سيادة أم إا العمالة واخليانة والذلة واملهانة ؟وإخوام ااهدين املهاجرين ؟ فهل هذه دول

وحماربة التعليم الديين بل وأي توجه , خنق أي صوت يدعو للجهاد يف باكستان : وهدفهما معلوم لكل مسلم يف باكستان, لقد رضخت حكومة باكستان ملطالب أمريكا واهلند 
  .ولة بوليسية علمانية حتارب اإلسالم واجلهاد وتطارد املسلمني وااهدين وحتويل احلكومة الباكستانية لد, إسالمي يف باكستان 

  . أبشع اجلرائم يف حق املسلمنيلقد قامت باكستان ألن املسلمني يف شبه القارة اهلندية أدركوا أم ال ميكن أن يعيشوا يف دولٍة واحدٍة مع غري املسلمني من اهلندوسيني الذين ارتكبوا

 ينتمون لعقيدتني خمتلفتني ال تقبالن التعايش يف كيان سياسي وحدود جغرافية واحدة أي أن باكستان كان مفروضاً أن حتيي عقيدة الرباءة من -سلمني واهلندوس أي امل-وإم 
وحتقيقاً لقول احلق سبحانه )  أَتِريدونَ أَنْ تجعلُوا ِللَِّهعلَيكُم سلْطَانا مِبينا َۚءِمن دوِن الْمؤِمِنني ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تتِخذُوا الْكَاِفِرين أَوِليا﴿: الكافرين حتقيقاً لقول احلق تبارك وتعاىل 

 أُولَِٰئك كَتبِفي قُلُوِبِهم الِْإميانَ وأَيدهم ِبروٍح ِمنه ۚباَءهم أَوأَبناَءهم أَو ِإخوانهم أَو عِشريتهم لَاتِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونمن حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آ: ( وتعاىل 
   .﴾ أَلَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونۚ أُولَِٰئك ِحزباللَِّه ۚنه  رِضي اللَّه عنهم ورضوا عۚويدِخلُهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدينِفيها ۖ

ال إله (فهل حققت باكستان ذلك أم أا قد صارت أقوى حليٍف ألمريكا الصليبية يف حرا على املسلمني يف أفغانستان وباكستان ؟ فإذا كانت باكستان اليت قامت لتحقيق معىن 
وال هي , االة املؤمنني والرباءة من الكافرين مل حتقق بعد ستني عاماً أياً من ذلك فهي ال حتكم بالشريعة وال تتحاكم إليها وال جتعلها احلاكمية اليت ال تعلوها حاكمية ومو) إال اهللا

أال يدعونا كل ذلك للتوقف ومراجعة كل األوضاع القائمة ,  املسلمني وال هي تتربأ من الكافرين بل تعينهم بكل ما تستطيع ضد, تدافع عن املسلمني بل تقتلهم وتدمر ممتلكام 
  وطرق عالجها ؟ وهل بقي بعد كل ذلك شيء مما يسمى نظرية باكستان ؟
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يا أَيها الَِّذين آمنوا ﴿: يقول احلق تبارك وتعاىل , والدواء الرباين واحلل اإلهلي الذي أمرنا به القرآن الكرمي لدفع الغزاة احملتلني لديارنا ولتطهريها من عمالئهم هو اجلهاد يف سبيل اهللا 
ِإلَّا تنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْقَوما * ا قَِليلٌ فَما متاع الْحياِة الدنيا ِفي الْآِخرِة ِإلَّۚ أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن الْآِخرِة ۚمالَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفروا ِفي سِبيِل اللَِّه اثَّاقَلْتمِإلَى الْأَرِض 

  .﴾ واللَّه علَٰى كُلِّشيٍء قَِديرۗغَيركُم ولَا تضروه شيئًا 

ة احلكومة الباكستانية وحتت محايتها واعترف بعضها بشرعيتها بدالً من وهنا أود أن أتوجه بالسؤال للتنظيمات اإلسالمية اجلهادية وغري اجلهادية اليت رضيت بالعيش حتت مظل
أم ان حكومة باكستان العميلة اليت تأمتر بأمر أسيادها , هل نفعتهم هذه التصرفات بشيء : الوقوف ضدها والتصدي لظلمها وحىت ال يتهموا باإلرهاب ودعم القاعدة وطالبان

  ؟) ولَن ترضى عنك الْيهود وال النّصارى حتّى تتِّبع ِملَّتهم: (تقلهم ؟ أليس هذا مصداقاً لقول احلق تبارك وتعاىل األمريكيني تطاردهم وجتمد نشاطهم وتع

  أمل يصر اجلهاد يف أفغانستان وباكستان فرضاً عينياً كما هو يف كشمري ؟ إذاً ملاذا نتخلف عن نصرة إخواننا املسلمني املستضعفني ؟

  .احلقوا بقافلة اجلهاد املباركة املتحررة من قيود أكابر جمرمي احلملة الصليبية وعمالئهم الطواغيت : يا إخواين املسلمني يف باكستان يف التنظيمات اإلسالمية وخارجها ف

  .جيشها قاِتل املسلمنيإن من خانكم وغدر بكم ودمر باكستان مها احلكومة الباكستانية اخلائنة و: ويا أيها املسلمون يف باكستان

  .والتفوا حول العلماء الربانيني الذين ال ينحنون للسالطني, فقفوا يف وجه هؤالء ارمني 

  .ن الكافرين ومواالة املؤمنني والرباءة م, ويوضحوا هلم أحكام اإلسالم يف حاكمية الشريعة والرباءة من الدميقراطية , وعلى العلماء الصادقني أن يقودوا اجلماهري املسلمة 

ياأَيها الَِّذين آمنوا ﴿: وادعموهم وأيدوهم وانصروهم وأعينوهم و أمدوهم وال تتخلفوا عن نصرم واجلهاد معهم , احلقوا بإخوانكم ااهدين : ويا أيها املسلمون يف باكستان
اِريوِللْح ميرم نىابا قَالَ ِعيساللَِّه كَم ارصوا أَناِري ِإلَى اللَِّه كُونصأَن نم اللَِّه ۖني ارصأَن نحونَ ناِريوطَاِئفَةٌ ۖ قَالَالْح تكَفَراِئيلَ ورِني ِإسبطَاِئفَةٌ ِمن تنلَٰى ۖ فَآموا عنآما الَِّذينندفَأَي 

وا ظَاِهِرينحبفَأَص ِهمودع﴾.  

إن ااهدين لن يسمحوا لكم أن تعتدوا على املسلمني وأرض املسلمني يف باكستان وإن سولت لكم أنفسكم ذلك فاعلموا : ية رسالةً قصريةً حمدودة نبلغ احلكومة اهلند:ويف اخلتام 
ولنضربن مصاحلكم ومفاصلكم االقتصادية أينما , ولنستنفرن بإذن اهللا أمتنا املسلمة كلها مبجاهديها وفدائييها ضدكم .أنكم ستدفعون بإذن اهللا مثناً غالياً تندمون عليه أشد الندم 

 -رمحهم اهللا-وأمة اإلسالم اليت أجنبت أبطال بومباي األشاوس الشهداء , ولترون منا ما تكرهون بعون اهللا وقوته . كانت حىت تنهاروا وتفلسوا كما تنهار أمريكا وتفلس اليوم 
وإن كنتم تغترون بقوتكم وإمكاناتكم فلن , وإن كنتم تغترون بعددكم فإننا ال نقاتل بعدد  .اآلالف من أمثاهلم بإذن اهللالذين ضربوكم يف عقر داركم وأذلوكم قادرةٌ على إجناب 

 .تان والعراق والصوماليف أفغانسوال أكثر من أمريكا اليت مرغنا أنفها بقوة اهللا وعونه , تكونوا أكثر قوةً وإمكانيات من االحتاد السوفييت الذي حتطم على صخور جبال أفغانستان 
 واللَّه مع ۗكَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللَِّه : (والذي قال يف حمكم الترتيل , إننا نعتمد عى قوة ربنا اهللا الواحد االحد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد 

  ).الصاِبِرين

  . ولكن أكثر الناس ال يعلمونواهللا غالب عى أمره

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم , وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

  وال تنسونا من صاحل دعائكمـ

  إخوانكمـ يف

  

  

  خنـبة اإلعـالم اجلهـادي


