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وقَالَ الَِّذين كَفَروا ِلرسِلِهم لَنخِرجنكُم ِمن أَرِضنا أَو لَتعودنَّ ِفي ِملَِّتنـا            ﴿:  يف كتابه العزيز   احلمد هللا القائل  
نهِلكَن الظَّاِلِمني، ولَنسِكننكُم الْأَرض ِمن بعِدِهم ذَِلك ِلمن خـاف مقَـاِمي وخـاف              فَأَوحى ِإلَيِهم ربهم لَ   

 وسار علـى   ومن وااله الطاهرينوعلى آله وصحبهإمام ااهدين  والسالم على رسول اهللا       والصالة ،﴾وِعيِد
  :ا بعدأم ،جه إىل يوم الدين
  :إخواين املسلمني

، وتعددت  تنوعت أشكاهلا وصورها  ف اشتدت املعركة بني أوليان الرمحن وحزب الشيطان،      لقد محي الوطيس و   
  .أساليبهاوخططها 

وأساليبهم  ن كل طاقام  و املرتد استنفذ فيها أبناء فرنسا    ...طويلة األمد  حرب عسكرية    ،فكانت أوىل حلقاا  
  .قوة وجربوت يدعمهم يف ذلك الغرب الكافر مبا أويت من ،القذرة
 ...اإلسالميسحقون  و...النصر والظفر يكتب هلمف ...بطشة أو بطشتني نوا نزهة عابرة وظييف البداية كانوا 

  .يتحكمون يف رقاب املسلمنييكتمون أنفاس احلق وو
فتـصدوا هلـم   ،أبناء باريس  وأبناء باديس ما كان هلم أن يسكتوا عن جرائم      أحفاد يوسف بن تاشفني    ولكن 

  . وكبدوهم هزائم متتالية ال زالت مستمرة ليومنا هذا...لقنوهم نفس الدروس اليت لقنها آباؤهم لفرنساو
تأخرت خمططام  وأن فشلت مشاريع األعداء      ،املستمر ليومنا هذا  كان من نتائج هذا الصمود واجلهاد املبارك        

شار الصحوة اجلهادية يف املنطقة بشكل بركات هذا الصمود انتمن وكان  ..اجلهنمية لسلخ املسلمني عن دينهم
  .ق هلا نواقيس اخلطر يف قصور أكابر ارمنيد وت، وبصورة بدأت تز هلا عروش الطغيان،غري مسبوق

 رغم جيوشـهم    ،ذه احلرب قد حصدوا وملدة عقدين كاملني فشال ذريعا يف ه        وألن هؤالء الكفرة واملرتدين     
بعد أن رأوا بأعينهم استمرار الشعث الغرب  ، متاما من االنتصار العسكرييئسواوألم  ...أحالفهموأسلحتهم و
  .م أفدح اخلسائر للعام التاسع عشريف تكبيده



   .اإلسالمأخرى جديدة من احلرب على وا يف حلقة ؤ وبد... ألسلوب خمتلف ماكرجلئوافقد 
  حماولة شيطانية لتيئـيس األمـة        نداءات االستسالم يف  الترويج ل حلقة تعتمد على التسويق لدعوات التراجع و      

  .وااهدين من جدوى اجلهاد والقتال
  :اعتمد فيه املرتدون وأسيادهم على دعامتني أساسيتنيشيطاين  وهي أسلوب ماكر

  . فقهاء املاريرت و دعاة الضاللة وعلماء السالطني:أوال
 أو من املتساقطني  فرج اهللا كربتهم،رىاألس إخواننا  منسواءعلى بعض الوجوه احملسوبة على ااهدين      :وثانيا

  .على الطريق
ـ   ... املاكر املخادع    اجلديد األسلوب هو عن هذا     ،وحديثي إليك اليوم أميت املسلمة     سوِّالـذي يللهزميـة  ق  

 البترول  عائداتمن عمائم و   وحياول بكل ما أويت      ...ككل يهدف إىل التشكيك يف مبدأ اجلهاد      و ...واخلنوع
  .الم وأجهزة الدعاية املضللة أن يزرع اليأس ويبذر االستسالم ويغتال األمل يف نفوس املسلمنيومن وسائل اإلع
 وأبني  ،أطمئن فيها إخواين ااهدين واملسلمني     ...خمتصرةو حمددة   وقفاتمعه   أردت أن أقف     أسلوب شيطاين 

 متاما  ، اهللا بإذنلة التاريخ    وسيكون مآله إىل مزب    ، قبله احلل العسكري هلم أن هذا األسلوب سيفشل كما فشل        
مث  ،ميتحن اهللا ا عبـاده من صوالت الباطل وإمنا هي صولة     .. قبله  إىل مزبلة التاريخ   ديغولكما ذهب خمطط    

  :فأقول ...تعقبها جولة من جوالت احلق
ال دليـل  إ  واالستـسالم ذه املنحة اليت ظاهرها حمنة فما هذه الدعوات للتراجعبشر إخواين املسلمني أُ: أوال  

 عسكريا باتت مـن     فقد تيقن املرتدون أن هزمية ااهدين      اعتراف من العدو بفشل احلل العسكري،     ضمين و 
حنن مستعدون للقضاء    :وبعدما كنا نسمع يف بداية التسعينات أحد اهلالكني ارمني يقول          ،سابع املستحيالت 

 احلديث عـن احلـوار      تكرار ،لناءات املرتدين    استجدا  يف   أصبحنا اليوم نسمع   ...على ثالثة ماليني جزائري   
الذين ولغوا يف دمـاء      هؤالء القتلة ارمني     قد حطّم كربياء  فاحلمد هللا أن السيف      ...املصاحلة وحقن الدماء  و

 العبـوات   انفجارات واقتحامات االستشهاديني   كسرت زخات الرصاص و    وحنمده سبحانه أن   ...املسلمني
  .من الذلةهم عليه   إىل ماعنجهيتهم وأوصلتهم

  : إذ يقولالشاعروصدق 
أَصد يفالساًءــأَنب ق ِمن  اِجلد نيب ِه احلَددِب         يف حالكُت  اللَِعِب  و  

  والِريِب  الشكجالُء يف متوِنِهنبيض الصفاِئِح ال سود الصحاِئِف         
 فنحن نقاتلكم لردتكم عـن الـدين       ،دية يف أساسها معكم   ائ حربنا عق  جيب أن تعلموا أيها املرتدون أن     : ثانيا

  .من اليهود و الصليبيني ومناصرم يف محلتهم على املسلمني  العاملني ومواالتكم للكفار وتبديلكم لشريعة رب
كم أو  املفتتنون بعـصا ..قاتلناكم حىت آخر قطرة من دمائنا ولو أفتاكم املفتون فمادام هذا الوصف قائما بكم

  .ولن نرفع السيف عن رقابكم حىت تتوبوا إىل ربكم وتؤوبوا إىل دينكم ...جبزرتكم
 فهو األسـاس     يف أسلوم هذا   على اعتماد املرتدين على الكذب املفضوح     وددت تنبيه إخواين املسلمني     :ثالثا



  :اهلش الذي ارتكزت عليه كل دعايتهم وحرم النفسية القذرة
 هم يف احلقيقة قد وقعـوا يف األسـر خـالل            ،الستسالمهمفكثري من اإلخوة الذين روجت وسائل اإلعالم        

 العباس  وأبووكمثال على ذلك األخ أبو متيم ومصعب         ،أو عمليات غدر  اشتباكات مع العدو أو جراء أكمنة       
فعلـى إخـواين     ...بداية األسلوب مفضوح فاشل منذ ال     وبالتايل فإن هذا   ... فك اهللا أسرهم   غريهموعثمان  

 وأن ال يعتمدوا يف معرفة احلقائق إال على بيانـات ااهـدين             ،املسلمني أن ال يثقوا أبدا يف أكاذيب العمالء       
  .وإصدارام فقط

 كحطاب وأيب ،خيطئ املرتدون يف تقديرام حينما يتعلقون بقشة الترويج لبعض الوجوه املنتكسة املنهزمة   :رابعا
 فكيف وقـد    ،فمثل تلك الوجوه ليس هلا أي وزن يف وسط ااهدين حىت قبل استسالمها             ، وأشباههم زكريا

  .علنا براءتنا منها منذ زمنأوانكشف انتكاسها منذ مدة 
أن جهادنا ال  و.. سبحانه أعظم من األشخاص    أن دين اهللا   ،من ثوابت ااهدين حبمد اهللا     فإن   :ومن جهة ثانية  

وما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد     ﴿   : يف حمكم ترتيله    قال تعاىل  كما   كان من األكابر   ولو   وعمٍر يتوقف على زيد أو   
خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اللَّه شـيئاً                    

  .) 144:آل عمران(﴾ لَّه الشاِكِرينوسيجِزي ال
  أن تلك الوجوه املنتكسة ستسهم يف وقف اجلهاد        ، جمرد حلم  ، وأقول  املرتدون حتلموا أيها   فمن العبث إذًا أن     

وإمنا السبيل   ، من اهللا أو بأيدينا    عذابواملتمثل يف    ،مك الذي ينتظر  املشئوم من املصري    كم أو أا ستنقذ   ،املبارك
رسوله ومـواالتكم للكفـار وظلمكـم       ل أن تتوبوا إىل اهللا و تتوقفوا عن حربكم هللا و          :تكم هو الوحيد لنجا 

  .وفسادكم وإفسادكم لألمة
  :ميت احلبيبة املسلمةو أخريا أقول أل

واحلذر احلـذر مـن      ...يف سبيل اهللا  اجلهاد  : التشبث بذروة سنامه  يف  اهللا  اهللا  و ..اهللا اهللا يف التمسك بدينك    
  .اخلَورو اليت حتاول تركيعك ودفعك للجنب  ،م واالزام والتراجعدعاوى االستسال

  :اليوم بني خيارين ال ثالث هلمافنحن 
ونـدفع    خمططـام  فنفسد الصليبيني وعمالئهم املرتدين،  إما أن نستمر يف جهادنا وقتالنا وتضحياتنا ملقاومة         

حتـت   اأحرارونعيش مسلمني    ،العزةرية و  فنهنأ باحل  ...كفرهم ورجسهم ومظاملهم  شرهم ونطهر بالدنا من     
  .جلّ عز وحكم الشريعة اليت ارتضاها لنا ربنا

املرتـدون  ها وعمالؤها  بدعوات االستسالم اليت تروج هلا أمريكا وفرنسا وصبيان   أن خننع وننهزم ونرضى   وإما  
املرتدين ترك الصليبيني و  ون ...املعيشة الضنكا ونلهث وراء   ونرضى بالفتات   فننشغل بالقوت    ...انمن بين جلدت  

 االحـتالل  تفرض علينا بقوة سـالحها  و ...مقدساتناأعراضنا و   وتنتهك   ...حلومنا تنهش   وأجهزم األمنية   
  . واالستعباد والقهر والذل.. والفساد واخلوف...والقتل

  :خاب مسعاكم خبتم وأيها الصليبيون و املرتدون



 ،استجداءاتكم اليائسة ودعواتكم    وفروا  ف ...جنا فيه من ديارنا   حبمد اهللا منذ أول يوم خر     لقد حسمنا خيارنا    
  ..ما يعدكم الشيطان إال غروراو ...فما هي إال كأحالم الذبابة

ِضِيضرب بالِبفال صلح حىت تعثر اخليل بالقنا    و تالرقاق اجلماجم   
 البغـدادي وأيب اليزيـد    الزرقـاوي و  اهليثم وأيب الرباء و     فهاهم أبطالنا ورجاالتنا الشهداء كأيب إبراهيم وأيب        

  .االنتكاسمحر القاين على دعوات التراجع ووإخوام خيطون لكم بدمائهم جوابنا  باأل
ورمز  ...اإلباءهاد و اجلفارس و...داها منذ أن أطلقها  أسد الصحراءوإنين ألعلنها لكم صرخة مدوية يتردد ص

  :عمر املختار رمحه اهللا فأقول اهد الشهيدالشيخ ا :اإلسالمييف املغرب البطولة والفداء 
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املـدن والـصحاري    و... واألوديةورجالنا املتناثرين يف اجلبال     ااهد  فسيكون عليكم أوال أن حتاربوا جيلنا       
 فإن كتب   ... ويالت تشيب هلا الولدان     من املشرق إىل املغرب     الصحوة اجلهادية املتصاعدة اآلن    تذيقكم هذه ف

  :وإن كانت األخرى ،على أيدينا النصر فهو إحدى احلسنيني
ـ  و... سنسطر له بدمائنا وأشالئنا معامل الطريقجيال ...ثانيا أن حتاربوا اجليل القادمفسيكون عليكم   ِنن لـه  ري

  : هذا ونسأله جل يف عاله ونقول.تضحياتنا درب النصر والعزة والتمكني لإلسالمببطوالتنا و
﴿ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا وِرنا ِفي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنبمن : آل عمران(﴾ر

  )147اآلية
  ).89من اآلية: ألعراف(﴾وبين قَوِمنا ِبالْحق وأَنت خير الْفَاِتِحنيربنا افْتح بيننا ﴿ 

  .آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيو
  

  هـ1431،   شعبان 25 ، اجلمعة 


