
 ] طريق اهلالك [
 لفضيلة الشيخ

 أمين الظواهري
 - حفظه اهللا –

ومن وااله وصحبِه على رسولِ اِهللا، وآله ِهللا، والصالةُ والسالم بسمِ اِهللا، واحلمد 

هعليكم ورمحةُ اِهللا وبركات السالم أيها اإلخوةُ املسلمونَ يف كلِ مكان .... وبعد 
تشهد مناطق الباك احلدود ستانية األفغانية صليبيةً محلةً يف هذه الفترة ، يقود الباكستاينُ ها اجليش ، ويشرف فيها عليها ويشارك 

الصليبيون اجلدد . 
 . هم إن شاء اُهللا هلالك وهي الطريق ). النجاة طريقِ ( بعملية هذه العمليةَ الباكستاينِ اجليشِ الصليبيني يف قيادة وقد مسى عمالُء

دو للقضاِء هذه العمليةُ ف ويف نفسِ يف باكستانَ القبائلِ يف مناطقِ على القوى اجلهادية ، الوقت تسد قوات اخل الناتو مع حلف يف ونة 
 . األفغانيةَ الباكستانيةَ احلدود الباكستاينِ من اجليشِ وقطعات األفغاينِ اجليشِ
 : تعليق
هلذه اخلُ األساسيةُ الفكرةُ تقوم متهيديٍ اسِ على أس طة قصف عنيف جواً وبراً بالتعاون التجسسِ مع طائرات إلرهابِ األمريكية السكان 

بصورة وحتطيمِ وحشية ، معنويات اهدين، وإضعافا ت هم، مث دفاعات تقدم الباكستانيةُ القوات على ثالثة على ستيالِء لال حماور مدن 
 احلدود غرباً يف اجتاه القفز اولُ حت ا، مث احمليطةَ املناطق من ؤ بينها وت التواصلَ ق ، مث حتق ) وانا - ك رزم - مريان شاه ( األساسية وزيرستانَ

للتواصلِ األفغانية اخلائنِ األفغاينِ الناتو واجليشِ مع قوات لوضعِ ، يف حماولة اهدين بني املا طرقة والسندان . 
وقد و اِهللا بفضلِ ميتةً طةُ دت هذه اخلُ ل فقد توالت احلمالت ، واإلغارات ومراكزِ اجليشِ على قوافلِ والكمائن ه وقالع ه، باإلضافة 

 . اِهللا ه بفضلِ من أهداف هدف أيِ حتقيق اجليش ه، ومل يستطعِ ه ومعدات يف عتاد املتوالية للخسائرِ
 عليها، للتصديقِ الناتو يف بروكسلَ حلف قيادة ملقرِ ) كياين ( الباكستاينِ اجليشِ ، ومحلها قائد عليها يف واشنطن املوافقةُ متت طةُ هذه اخلُ و

 اإلسالمية اإلمارة ها إليها قوات ، اليت تدفع املتوقعة من اهلزمية ها يف أفغانستانَ ات ف وحلي األمريكية القوات وإعانة أساساً حلماية دف َ وهي
 . على اِهللا وتوكلٍ وإصرارٍ بعزمٍ
 ، وتتمكن من اخلسائرِ يف أفغانستانَ الصليبيةُ القوات ، لكي تسلم من اخللف يف أفغانستانَ اجلهاديِ الصمود إىل طعنِ دف َ طةَ ن اخلُ أي أ

. آسيا على جنوبِ املباشرِ العسكريِ الصلييبِ األمريكيِ النفوذ يف فرضِ من االستمرارِ



 بإذن يف أفغانستانَ هم املنتظرة من هزميت لألمريكان أرادوها طريقاً للنجاة ألم ) النجاة بطريقِ ( أمسوها طة واضعي هذه اخلُ ولذلك فإن
 . والصليبيني يف أفغانستانَ للمرتدين يف باكستانَ ) اهلالك طريقِ ( إىل - ااهدين مث بضربات اِهللا بتوفيقِ - ولكنها تتحولُ . اِهللا

ساسيٍ أ كعنصرٍ يعملُ الباكستاينُ إذن فاجليش يف احلملة و . واملسلمني على اإلسالمِ الصليبية حتول ألداة يف يد الصليبية ه ضد شعبِ العاملية 
 املسلمة األمة ه وسائرِ وجريانِ

 أود يف هذا املقام أن أوجه هذه الرسالة إىل العامل إن هذه القوات قوات عمياء وهؤالء " : عبد الرشيد غازي رمحه اهللا الشهيد الشيخ
 مالء، عمالء أمريكا وجيب التخلص منهم  فليس هناك خيار آخر ورساليت األخرية هو أنه على كل ااهدين أن يناضلوا من أجل ع

 . " إقامة النظام اإلسالمي يف باكستان وينتقموا من هؤالء احلكام نيابة عين
إن بل لألسف اهلنود أغري على حرصاً وأكثر سالمة باكستاينِ ال من اجليشِ هم بالد فاجليش ، اهلندي مل يترك الطائرات األمريكية لتقصف 

الشعب اهلندي واجليش ، ه لصاحلِ ضد شعبِ مل يقاتلْ اهلندي أمريكا، واجليش مل يتعاونْ اهلندي نظامٍ إلنشاِء مع األمريكان معاد على للهند 
حدود ها، واجليش اهلندي مل يسمح وا ألمريكا بالسيطرة لرقابة على مؤسسات العلماَء ، ومل يعتقلْ ه النووية النوويني كما فعل اجليش 

 . الباكستاينُ
 ؟ املزرية ما الذي أوصلها هلذه احلالة جبد أن تتساءلَ يف باكستانَ املسلمة على األمة لذا و

 منها؟ للخروجِ وما السبيلُ
 عواملَ عدةُ الصليبيني قواداً، من أموالِ حكاماً واملرتزقةُ ، اليت صار فيها اللصوص املزرية هلذه احلالة الذي أوصل املسلمني يف باكستانَ

باكستانَ عرب تاريخِ متراكمة ها منذ إنشائ . 
 كربى ال وهي فريةٌ . مع اإلسالمِ تفق ها ت ها وقوانين دستور مسلمةٌ حكومةٌ أن باكستانَ ؛ هلا اليت مت الترويج الفريةُ فمن هذه العواملِ

 ). والقنديلِ الصبحِ ( بعنوان عليها يف رسالة بالرد هلا، وقد قمت حقيقةَ
 اإلسالم ، مل تطبقِ القارة املسلمني يف شبه عن حقوقِ قامت لتدافع إسالميةٌ كذباً وزوراً أا حكومةٌ اليت تزعم الباكستانيةَ إن احلكومةَ

بعد أكثر ها، وملا طُ من ستني عاماً على قيام الشريعةُ بقت جزئياً يف الناحية القضائية وال عمالؤهم األمريكانُ ، مل يتحملِ يف وادي سوات 
على اإلسالمِ آباد ذلك، وشنوا فوراً حرباً دمويةً يف إسالم إرضاءاً ألمريكا واملسلمني يف سوات ، اليت تريد إسالماً يسبح ها حبمد ، 

 . اِهللا يف سبيلِ وال جهاد عن املنكرِ وال يٍ باملعروف أمرٍ وال بال شريعة إسالم . رشاواها ويسعى وراَء
 : اجتماع يف جامعة حفصة يف إسالم آباد

 لقد أسست بالدنا بسم اإلسالم، فلماذا مل يقام فيه اإلسالم إىل يومنا هذا؟ لقد أسست هذه البالد بسم اإلسالم، فلماذا توجه فيها "
 أرضها على املسلمني مبا رحبت؟ لقد أسست هذه البالد من أجل اإلسالم، فلماذا يسشهد فيها اإلهانات للمسلمني ؟ وملاذا تضيق

 حاملو راية اإلسالم يوم بعد يوم؟ وملاذا العرى والفجور يف ازدهاز فيها؟ ؟ لقد أسست هذه البالد من أجل اإلسالم، فلماذا يهان فيها
 . " املساجد واملدارس؟ – فلماذا دم فيها حصون اإلسالم ااهدون ؟  لقد أسست هذه البالد من أجل اإلسالم،

 اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ كما ، على املسلمني الكفارِ ذلك هو تسلطُ من املسلمني إىل الدنيا، وعقوبةُ الكثريِ ركونُ ومن هذه العواملِ
هلَيع لَّمسو : " كوشي مى أَنْ الْأُماعدت كُملَيا ، عى كَماعدا إِلَى الْأَكَلَةُ تهتعلٌ فَقَالَ ". قَصقَائ : نمو لَّةق نحن ذئمولْ " : قَالَ ؟ يب متأَن ذئموي 
ريكَث . كُمنلَكثَاِء غُثَاٌء ولِ كَغيزِ . السنلَيو نع اللَّه نورِ مدص كُمودةَ عابهالْم كُمنم ، و فَنقْذلَي ي اللَّهف قُلُوبِكُم نهلٌ فَقَالَ ". الْوا : قَائي 

 .١ " الْموت وكَراهيةُ الدنيا حب " : قَالَ ؟ الْوهن وما . اللَّه رسولَ
 الصليبيني من ضد عمالِء ملنكرِ عن ا والنهيِ باملعروف األمرِ من املسلمني عن فريضة أحجم الكثري املوت الدنيا وكراهية حبِ وبسببِ

باكستانَ ساسة وقواد جيش ها املرتزقة . فوقع عليهم العقاب ، عليه وسلم صلى اُهللا الذي حذر منه النيب . 

. ) ٣٧٠ ص / ١١ ج ( الْإِسلَامِ علَى الْأُممِ تداعي في باب - داود أىب سنن ١



 ، منه عقَاباً علَيكُم يبعثَ أنْ اُهللا يوشكَن لَ أَو املُنكَرِ عن ولَتنهونَّ بِاملَعروف، لَتأْمرنَّ بِيده، نفْسي والَّذي " : وسلم عليه اُهللا صلى فقد قال
ثُم هنوعدفَال ت ابجتسي ٢ " لَكُم. 

 .٣ " بِعقَابٍ ه اللَّ يعمهم أَنْ أَوشك يديه علَى يأْخذُوا فَلَم الظَّالم رأَوا إِذَا الناس إِنَّ " : وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى وقال أيضاً
 . من الكافرين للمؤمنني والرباءة الوالِء من املسلمني لعقيدة كثريٍ هجر ومن هذه العواملِ

 ولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ أَولياء بعضٍ ومن يت يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم ﴿ : تبارك وتعاىل احلق يقولُ
 يقُولُونَ نخشى أَن تصيبنا دآئرةٌ فَعسى اللّه أَن يأْتي فَترى الَّذين في قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فيهِم } ٥١ { الظَّالمني يهدي الْقَوم اللّه الَ

 ويقُولُ الَّذين آمنواْ أَهـؤالء الَّذين أَقْسمواْ بِاللّه جهد } ٥٢ { عنده فَيصبِحواْ علَى ما أَسرواْ في أَنفُِسهِم نادمني من بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ
انِهِممأَي رِيناسواْ خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مها } ٥٣ { إِنها أَيمٍ ا يبِقَو ي اللّهأْتي فوفَس ينِهن دع نكُمم دترن يواْ منآم ينلَّذ 
مهبحي يونَ فداهجي رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِنيمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيلُ اللّ وفَض كمٍ ذَلةَ آلئمافُونَ لَوخالَ يو بِيلِ اللّهاء سشن يم يهتؤي ه 

يملع عاسو اللّه٥٤ { و { ينواْ الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللّه كُميلا ومونَ إِنعاكر مهكَاةَ وونَ الزتؤيالَةَ وونَ الصيمقي } لَّ } ٥٥وتن يمو 
واْ فَإِنَّ اللّهنآم ينالَّذو ولَهسرونَ وبالالْغ مه اللّه بز٥٦ { ح { ينا الَّذها أَيي ينالَّذ نا مبلَعا ووزه كُمينذُواْ دخات ينذُواْ الَّذختواْ الَ تنآم 

 . ﴾ الْكتاب من قَبلكُم والْكُفَّار أَولياء واتقُواْ اللّه إِن كُنتم مؤمنِني أُوتواْ
 هلا يف ال أثر هم إىل شعائر دين ه بني املسلمني، حىت يتحولَ الذي تسعى أمريكا لنشرِ هو الدين الكافرين املؤمنني ومعاداة مواالة ترك و

 . ه ر خارج ث ؤ ، وال ت س يف املسجد مار ، ت اتمعِ
فعلى األمة يف باكستانَ املسلمة أن أن تدرك صليبيةً لةً على املسلمني مح أمريكا تشن هلا مثيالً، وأن هذه احلملةَ املسلمةُ األمةُ مل تشهد 

على باكستانَ تسعى للسيطرة وتقسيم ها وحتويل ها لدويالت تدور يف فلك الدائرةَ إن املعركةَ . األمريكيِ الصلييبِ النفوذ اليوم يف سوات 
 الباكستاينُ فيه اجليش يقاتلُ املعاصرة الصليبية احلملة من ميادينِ نها ميدانٌ ، ولك باكستانيةً داخليةً ليست مشكلةً القبائلِ ويف مناطقِ

 ملا اهتمت أمريكا وال اهتم الناتو بأن ينفقوا فيها دوالراً واحداً، وال داخليةً يف باكستانَ املشكلةُ والصليبيني، ولو كانت للصليبية نصرةً
 الصلييب شيئاً، هلا الغرب من ستني عاماً، ومل يقدم منذ أكثر اهلنديِ والقهرِ حتت الظلمِ تئن ، وها هي كشمري واحدةً يطلقوا فيها طلقةً أن

 . والتقنيات األسلحة ها بأحدث دعم ي قويها و وي مع اهلند تعاونُ بل ي
القبائلِ يف مناطقِ إن احلرب ال يتجزأُ جزٌء وسوات م يريدون القضاَء اإلسالميِ العاملِ الصليبيني على املسلمني على اتساعِ من محلةإ ، 

 آسيا قوةٌ يف وسط حىت ال تربز ، يف أفغانستانَ اجلهاد ، ويريدون خنق يف أفغانستانَ اجلهاد حىت يسعوا يف خنقِ على ااهدين يف القبائلِ
 من ولذلك فإن كلَ . ووضوحٍ باختصارٍ املعركةُ هذه هي . املسلمني عن حقوقِ وتدافع العامليةَ الصليبيةَ تتحدى اإلرادةَ صامدةٌ مسلمةٌ
األمريكانَ يساند الباكستاينَ واجليش حتت أية ذريعة أو خدعة أو كذبة إمنا يق ف ويدع هذه . واملسلمني الصليبيني ضد اإلسالمِ م ويساند 

 أَلَم تر إِلَى الَّذين ﴿ : تبارك وتعاىل احلق يقولُ . املسلمني و اإلسالمِ على انتصارِ حريصٍ خملصٍ مسلمٍ ها كلُ أن ينشر اليت جيب هي احلقيقةُ
 أَعد اللَّه لَهم عذَابا شديدا إِنهم ساء ما } ١٤ { وهم يعلَمونَ غَضب اللَّه علَيهِم ما هم منكُم ولَا منهم ويحلفُونَ علَى الْكَذبِ تولَّوا قَوما

 لَن تغنِي عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم من اللَّه } ١٦ { عذَاب مهِني اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ اللَّه فَلَهم } ١٥ { يعملُونَ كَانوا
 اللَّه جميعا فَيحلفُونَ لَه كَما يحلفُونَ لَكُم ويحسبونَ أَنهم علَى شيٍء أَلَا وم يبعثُهم ي } ١٧ { شيئًا أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

 إِنَّ حزب الشيطَان هم الْخاسرونَ اللَّه أُولَئك حزب الشيطَان أَلَا استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم ذكْر } ١٨ { إِنهم هم الْكَاذبونَ
} ١٩ { ي اَألذَلِّنيف كلَئأُو ولَهسرو ونَ اللَّهادحي ينإِنَّ الَّذ } ٢٠ { زِيزع قَوِي ي إِنَّ اللَّهلسرا وأَن نبلَأَغْل اللَّه بكَت } ا } ٢١مقَو جِدلَا ت 

 أَو إِخوانهم أَو عشريتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم لْيومِ الْآخرِ يوادونَ من يؤمنونَ بِاللَّه وا
 عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلَا إِنَّ حتها الْأَنهار خالدين فيها رضي اللَّه عنهم ورضوا من ت الْإِميانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخلُهم جنات تجرِي

 . ﴾ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ

 . " حسن حديث " : وقالَ ، الترمذي رواه ٢
. أخرجه أبو داود ٣



 على الكفار ن يعني مل الذي ورد يف القرآن الشديد الوعيد أن يتذكر على وزيرستانَ يف احلملة يشارك وضابط جنديٍ وعلى كلِ
 قَالْواْ أَلَم ظَالمي أَنفُِسهِم قَالُواْ فيم كُنتم قَالُواْ كُنا مستضعفني في اَألرضِ إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمآلئكَةُ ﴿ : تبارك وتعاىل قال احلق . املسلمني

يهواْ فاجِرهةً فَتعاسو اللّه ضأَر كُنت ماهأْوم كلَـئا فَأُو ريصم اءتسو منهنزلت يف املستضعفني من مسلمي مكةَ فهذه اآليةُ . ﴾ ج ، 
معهم لقتالِ على اخلروجِ الذين أجربهم الكفار بدر املسلمني يف غزوة . 

 ... هاد اجل غري سبيلَ وال جلهاد با ف ؟ اليت تورطت فيها باكستانُ من هذه الورطة روج أما كيف اخل
 : عبد الرشيد غازي رمحه اهللا الشيخ الشهيد

 بل إن اهللا هو احلق، وإنا إىل اهللا . على املرء أن يثبت على احلق، والركوع أمام القوة ليس هو احلق : أود أن أبلغ هذه الرسالة للعامل "
 ." ا مين أن أركع هلم وهؤالء القوم أرادو . واحلياة واملوت حق، وعلى املرء أن يعيش عزيزاً . راجعون مجيعاً

 علَيكُم اللَّه سلَّطَ الْجِهاد، وتركْتم بِالزرعِ، ورضيتم الْبقَرِ، أَذْناب وأَخذْتم بِالْعينة، تبايعتم إِذَا : " وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ قَالَ
 .٤ " دينِكُم إِلَى جِعوا تر حتى ، ينزِعه لَا ذُلا

 . لنا إال باجلهاد ال عزةَ األعزاَء باكستانَ يا أهلَ
 آمنواْ ما لَكُم إِذَا قيلَ يا أَيها الَّذين ﴿ : تبارك وتعاىل احلق يقولُ . الواجبِ عن اجلهاد ملن ختلف اِهللا احذروا من وعيد باكستانَ يا أهلَ

 إِالَّ } ٣٨ { فَما متاع الْحياة الدنيا في اآلخرة إِالَّ قَليلٌ إِلَى اَألرضِ أَرضيتم بِالْحياة الدنيا من اآلخرة لِ اللّه اثَّاقَلْتم لَكُم انفرواْ في سبِي
 . ﴾ قَدير وه شيئًا واللّه علَى كُلِّ شيٍء غَيركُم والَ تضر تنفرواْ يعذِّبكُم عذَابا أَليما ويستبدلْ قَوما

 محكَمةٌ وذُكر فيها الْقتالُ رأَيت الَّذين في قُلُوبِهِم مرض ويقُولُ الَّذين آمنوا لَولَا نزلَت سورةٌ فَإِذَا أُنزِلَت سورةٌ ﴿ : ويقول عز من قائل
ظَرن كونَ إِلَينظُري ملَى لَهفَأَو توالْم نم هلَيع يشغ٢٠ { الْم { قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مزفَإِذَا ع وفرعلٌ مقَوةٌ وطَاع ما لَّهريلَكَانَ خ 

 . ﴾ م في الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُ فَهلْ عسيتم إِن تولَّيتم أَن تفِْسدوا } ٢١ {
ترك ما : " عليه وسلم صلى اُهللا وقال النيب قوم ٥ " بالعذابِ اُهللا عمهم اال اجلهاد. 

 هم وتبليغِ على نصرت كم والتحريضِ كم ودعائ كم ومعلومات كم وخربت كم ورأيِ كم وأموال وااهدين بأنفِس ادعموا اجلهاد باكستانَ يا أهلَ
هم دعوت . 

هلذه األم اللهم أبرم ة رش أمر د . ي فيه أهلُ عز طاعت فيه أهلُ ذلُ ك، وي معصيت ك، وي ؤمر فيه باملعروف نهى فيه عن املنكرِ ، وي . 
اللهم انصر عباد اهدين، وثبتك ا أقدام هم، وسدد رمي اللهم وفقْ . هم ك وعدوِ هم على عدوِ هم، وانصر وترضى، وتقبلْ هم ملا حتب 

 ك نبيِ ك وسنةَ ك وكتاب م دين هم، وانصر هم وخالفت دولت هم، وأقم رايت ، وارفع هم بني صفوف ووحد هم، بني قلوبِ هم، وألف أعمال صاحلَ
ك الصاحلني وعباد . 

اللهم عليك باألمريكان م من املنافقني واملرتدين، اللهم إنا ندرأُ واليهودهم بك من شرورِ هم، ونعوذُ بك يف حنورِ ومن أعا . 
 . للمسلمني هم غنيمةً هم وعتاد هم وجنود هم وأموالَ م، واجعلْ ه اللهم امنحنا أكتافَ

خريٍ ه إىل كلِ فوفقْ واملسلمني خبريٍ اللهم من أرادنا واإلسالم فاجعلْ واملسلمني بشرٍ ، ومن أرادنا واإلسالم ه يف تدمريِ تدبري ه ه، ورد مكر 
 . ه لغريِ ه عربةً ، واجعلْ ممزقٍ ه شر ه، ومزقْ رايت ه، ونكس جند م ه، واهزِ مجع ه، وفرق مشلَ ه، وشتت إىل حنرِ السيَء

ا اللهم يا رب لعاملني يا أسرع املستضعفني ومغيثَ احلاسبني يا منجي املستغيثني وناصر السائلني، املستنصرين وجميب يا من تنصر 
 ها قد أمنِ وأجهزة باكستانَ هم من جيشِ وأعوانِ واليهود ان من األمريك إن هؤالء القوم ، يا منتقم ياجبار ك، يا عزيز أعداَء م ك، وزِ أولياَء

 لنا منهم، اللهم أرنا فيهم هم، اللهم انتقم هم وحريت هم وكرامت هم وعزت هم وأموال هم وأوالد هم وأهل آذوا ااهدين واملهاجرين يف أنفِس
يوماً ت شف به صدور ك أوليائ ، وختضع ِأعدائك، اللهم اقت به أعناق لنا وللمسلمني منهم، اللهم اجعلْ ص عاقبت هم خ ايتهم سراناً، و 

 . األليم هم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب على قلوبِ هم واشدد على أموال طمس بواراً، اللهم ا

 . ، وصححه األلباين أخرجه أبو داود ٤
. أخرجه الطرباين، وصححه األلباين ٥



 . على ذلك وهو قادر هم عن نصرت أو بقعود أو بقولٍ من آذى املسلمني وااهدين واملهاجرين أو أعان عليهم بفعلٍ اللهم عليك بكلِ
 العلمانيني، الذين النفاقِ ، اللهم عليك بساسة ها هم حرصاً على فتات وعمالئ هم لألمريكان الدنيا الذين باعوا دين اللهم عليك بعلماِء

ون تكسب ي ن ي الذ ، والغشِ والدجلِ الكذبِ وإعالمِ يتهافتون على رضا الصليبيني، اللهم عليك بصحافة الصليبيني بنصرة وتشويه 
اهدين، اللهم عليك بقضاةالسوِء ا ، الذين يناقضون شريعت ك، ك وخيالفون أحكام اليت ، هم الصليبيني وأعوانِ أمنِ اللهم عليك بأجهزة 

اهدين، وتدلُ تطارداملسلمني وا عليهم، وتعذب هم، وت سل م هم هم ألعدائ . بك عليهم فأع اللهم إنا نستعني عليهم بك نا، ونستنصر 
بك منهم فأجرنا، ونستغيثُ فانصرنا، ونتقوى بك عليهم فقونا، ونستجري يا بك منهم فأغثنا، يا حي قيوم لنا هيئ . ك نستغيثُ برمحت 

 . ونصراً عزيزاً وفرجاً قريباًً اً قريباً تح ف
 نا، نا وأبنائ نا ونسائ أهل مهاجرينا، ومبقاساة اناة نا، ومبع شهدائ إليك بدماِء تقبلته منا، ونتوسلُ صاحلٍ عملٍ إليك بكلِ اللهم إنا نتوسلُ

 دعوناك كما أمرتنا، فاستجب فيا ربِ . ﴾ وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم ﴿ : ك احلق ك وقولُ إليك بأنك الذي قلت يف كتابِ ونتوسلُ
 . لنا كما وعدتنا

 وما استكَانواْ واللّه يحب الصابِرِين رِبيونَ كَثري فَما وهنواْ لما أَصابهم في سبِيلِ اللّه وما ضعفُواْ وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه ﴿ : قال سبحانه
} ١٤٦ { ملَها كَانَ قَومثَ وا ورِني أَما فافَنرإِسا ونوبا ذُنلَن را اغْفنإِالَّ أَن قَالُواْ رب تب رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا وانصنامأَقْد } ١٤٧ { ماهفَآت 

اللّه ِسنِنيحالْم بحي اللّهو ةرابِ اآلخثَو نسحا وينالد ابآ ﴿ : وقال غز من قائل . ﴾ ثَوم دعن بولِ مسالرو لّهواْ لابجتاس ينالَّذ مهابأَص 
 فَزادهم إِمياناً وقَالُواْ الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم } ١٧٢ { رح للَّذين أَحسنواْ منهم واتقَواْ أَجر عظيم الْقَ

 } ١٧٤ { رِضوانَ اللّه واللّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ ن اللّه وفَضلٍ لَّم يمسسهم سوٌء واتبعواْ فَانقَلَبواْ بِنِعمة م } ١٧٣ { حسبنا اللّه ونِعم الْوكيلُ
 . ﴾ يخوف أَولياءه فَالَ تخافُوهم وخافُون إِن كُنتم مؤمنِني إِنما ذَلكُم الشيطَانُ

 لعاملني، وصلى اُهللا على سيدنا حممد وآله وصحبِه وسلم، وآخر دعوانا أن احلمد هللاِ ربِ ا
 . والسالم عليكم ورمحةُ اِهللا وبركاته

 ادعوا إلخوانكم ااهدين

 إخوانكم يف
 مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي
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