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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني وبعد:
ِ ٍِ ِ ٍ
ت فِئَةً َكثِريًة بِِإ ْذ ِن اللَّ ِه واللَّهُ مع َّ ِ
ين} [البقرة.]ٕ42 :
يقول اهلل عز وجلَ { :ك ْم م ْن فئَة قَليلَة َغلَبَ ْ
َ ََ
الصاب ِر َ
َ

لال والو ِ
ِ َّ ِ
ِلع ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين
{وَملا لَ ُُ ْلم َ لُ َقلاُلُو َن ِس َسلبِ ِيل اللَّله َوالْ ُم ْسََ ْ َ َ
ويقول عز وجللَ :
وسلاء َوالْ ِولْ َلدان الل َ
ني م َلن الور َج َ َ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ل ولِيالا واجعلل لَوَلا ِملن لَ ُلدنْ َ ِ
لريا}
يلَ ُقولُو َن َربلَّوَا أ ْ
َخ ِر ْجوَا م ْن َه ه الْ َق ْريَة الظَّاِل أ َْهلُ َهلا َو ْ
ْ
ل نَص ً
اج َع ْلل لَوَلا م ْلن لَ ُلدنْ َ َ َ ْ َ ْ

[الوساء.]57 :

أيها اإلخوة المسلمون في كل مكاان أحتلدث إلليُم اليلوم بعلد ملرور ( )ٔ1عاملاً عللى الولزوات ادلباركلة
اليت اسَهدفت "واشوطن" و"نيويورك"ُ ..لل الوزوات اليت غريت معادللة الصلرايف س العلاِل وقلبلت ادللوازين
وأرغمت أنف أمريُا ادلعَدية الظادلة اآلمثة..
فِي وقت ظوت فيه أمريُا رأس الُِر ورأس اإلجرام أهنا أحُملت قبِلَها عللى العلاِل وأنله ملا علاد أملام
البش لرية إ اخلِ لويف ذلللا ..خللرج ذلللا -مللن حي ل

حتَس ل  -فرسللان اإلسللالم الَسللعة عشللر ..ف طم لوا

األوهللام ورا لوا للبش لرية خللر ا نَصللار والَ للرر ..وبرهو لوا أن أمللة اإلسللالم حللو ولللو نامللت يوم لاً فإهنللا
متوت ..وأن الص ابة الِاحتني زال نسلهم ِل يوقطع ..وفيهم ألف فدائي لديوه وأمَه ومقدساُه..
إنلله ليللوم مشللهود ذلللل الل ي يذقل العللاِل ذك لراه كللل عللام ..وإنلله حلللدث عظلليم ه ل ا ال ل ي ُ لزال ُبعاُلله
قائمة حو حلظَوا احلاضرة بعد ( )ٔ1عاماً من وقوعه..
لقللد اخَللار اواهللدون وعلللى رأسللهم الشلليد أسللامة بللن دن -رمحلله اهلل -أن يواجه لوا ذلللل الوللول الُبللري
"أمريُا" ..واخَاروا نلزال اللرأس بلد ً ملن ا نشلوال باألذنلاب ..وبلرأة كبلرية وبَ ٍلد لارخ قلائم عللى قلوة
اإلميللان بللاهلل و قللو األمللة ادلسَِللعِة رفللع اواهللدون الرايللة وا للطِوا حتَهللا ج ِلالً مسَبسلالً دون ديللن
األمة ومقدساهتا ..فبلارك اهلل س خطلواهتم ووفقهلم لَويلري معلاد ت الصلرايف س العلاِل وشليدوا ألملَهم رللداً
وفخراً ونصراً عظيماً مؤثالً..
وقااك كا ااا ة ااالل ال ملضااا وا ا ل ..فلسللوا معَللدين وإاللا كانللت أمريُللا و زالللت هللي ادلعَديللة علللى
أمَوللا فهللي اللليت حتَللل بالدنللا وهللي اللليت ُللدعم دويلللة يهللود ا َلللة س فلسللطني وهللي اللليت متللارس الوطرسللة
العادلية بُل ِاقة وجرأة غري آهبة بالعقاب و مدركة للعواق ..
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لقد انطلق هؤ ء اواهدون من ُوظيم القاعدة ومن ساندهم من ادلسلمني س كل مُان ملن قاعلدة إميانيلة
راسخة "أن الوصر من اهلل وأن اهلل أعظم وأقوى من كل شليء فلال ُوكلل إ عللى اهلل و رغبلة إ إليله و
اس للَعانة إ ب لله و خ للوف إ مو لله" ..فَ للرر ه للؤ ء اواهللدون م للن ك للل قي للود ا سَس للالم وعق للد اخل للوف
واخلوويف ..فُان ما كان وحصل ما حصل..
لقد ألقى اواهدون خلِهم كل خرافات "القوة العظمى" وألقوا خلف ظهورهم بُل ُللل ادلخل ت علن
طريللق العللزة وجتللاوزوا كللل ُلللل العوائللق اللليت حتللول دون ادلطالبللة احلقيقيللة قللو ادلسلللمني والللرديف ألعللداء
اإلسالم ..فشقوا طريقهم ثابَني ميأل قلوهبم اليقني مبا عود اهلل من نصر ورمحة وفِل ورضلوان ..وكلان ذللم
ما أرادوا ..فإن اهلل عود حسن ظن عبده به كما ثبت س احلدي الص يح..
واليللوم بِِللل اهلل بعللد مللرور أكثللر مللن عقللد ونصللف علللى انطللال احلللرب احلقيقيللة بللني أمللة اإلسللالم وأمللة
الصلي وعلى رأسها أمريُاُ ..شلهد كلل احلقلائق عللى انُسلار احلمللة الصلليبية وفشلل أمريُلا س حسلم
ادلعركة وها هي كل يوم ُسَوزف وُسَوزف حو ادلوت إن شاء اهلل..
اا .ن الملااكلل الكألاايك مييكااا ومااو وةاصهااا نوا التاالضح أ هااا ألااكة

ض اال ا ا ماال

فه أمل الجهان وا تلهان وأمل الفكاء وأمل ا تتاة
لقللد ظوللت أمريُللا أن بإمُاهنللا أن ُسللُت للوت احلللق أو أن ُقِللي علللى طليعللة األمللة ادلسلللمة أو أن
ُقَل داعي اجلهاد س قلوب ادلسلمني ..لُوها فشلت وفشلت وسَِشل س كل خطوة عبثية قادمة..
ومللا بشللائر انَصللار الشللع األفوللاى اليللوم علللى ا حللَالل األمريُللي إ برهللان واضللح علللى فشللل احلملللة
الص ل للليبية الواب ل للة ..فبع ل للد ا س ل للَوزاف اذلائ ل للل س الع ل ل لرا عل ل للى أي ل للدي اواه ل للدين وعل ل للى رأس ل للهم أم ل للري
ا سَشللهاديني أب للو مصللع الزرقللاوي -رمحلله اهلل -رأت أمريُللا أن ال للدخول س ح للرب مباش للرة مللع األمللة
ادلسلللمة ضللرب مللن العب ل والِشللل واخلسللائر وا سللَوزاف ..فاعَمللدت خطللة أخللرى لالنس ل اب وُقليللل
اخلسللائر ..وُالشللت أسللطورة "ادلللاريوز" ال ل ي يقهللر وُبخللرت أك وبللة "احلللرب اخلاطِللة" وعللرف عبللاد
الصلللي وعبللاد ادلللادة مقللدار ضللعف آلللَهم وُقويللَهم و للواعَهم أمللام فللرد مسلللم مللل روحلله علللى كِلله
ويقدم نِسه فداء لإلسالم..
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وهللا هللي اإلدارة األمريُيللة احلاليللة حتللاول إةللاد حللل دلعِلللة أفوانسللَان فللال جتللد ..فللال هللم قللادرون علللى
ا نس اب و هم جازمون على مزيد من الَعزيزات لقواهتم ..وبلني هل ا وذاك يسلَمر ا سلَوزاف لقلواهتم
على يدي أبطال اإلمارة اإلسالمية س أفوانسَان..
ف يللا اهلل أبطللال أفوانسللَان اواهللدين ..وحيللا اهلل ُِ ل يات ذلللل الشللع الُللر ال ل ي حتطمللت علللى
للخرة ثباُلله وُِ ل يَه ام اطوريللات الُِللر والع.رفللة ..واحلمللد هلل ال ل ي جعللل أفوانسللَان عقوبللة للطوللاة
ومسَوقعاً للظادلني..
وحتية س ه ه ادلواسبة الطيبة إىل أمري ادلؤموني س أفوانسَان "هبلة اهلل آخولدزادة" -حِظله اهلل -ونقلول لله:
مللا بقللي إ القليللل لَ قيللق الوصللر ..وإنللا بللإذن اهلل علللى العهللد ماضللون حللو ُعللود أفوانسللَان وغريهللا مللن
بالد ادلسلمني حلُلم اإلسلالم وجلرج آخلر جولدي زلَلل ..وإنلا بلإذن اهلل عللى العهلد نصلرة لإلسلالم ومحلالً
ذلموم لله وقِ للاياه ..ويعل للم اهلل أن أح للدنا يَم للو أن يش للرفه اهلل مبوق للف اواه للدين س أفوانس للَان فيو للال م للن
أمريُللا وجوودهللا األشللاس ويشللِي غليللل قلبلله س هللؤ ء ادلعَللدين ..ويَقَللل ويُقَللل علللى ثللرى ُلللل الللبالد
الطيبة..

لقد ظوت أمريُا عبثاً عود انطال محلَها الصليبية قبلل ملا يزيلد عللى عقلد ونصلف أن القِلية َُ.لاوز
جولة حرب يسرية ُقِي فيها على حِوة من "ادلَملردين اإلرهلابيني ادلَشلددين" ..ولُلن اهلل خيل ظلوهم
وأبطل خطَهم وفَح عليهم أبواب اجل يم واذلالك..
إنه "اهلل" الل ي ُعرفونله أيهلا األمريُيلون ..وإهنلا إملة اإلسلالم الليت ِل ُِهموهلا ..و زال اهلل ميُلر بُلم
مُره ويسَدرجُم إىل حَُِم..
وهللا هللو اجلهللاد ميَللد علللى امَللداد العللاِل اإلسللالمي ..مللد جهللادي مَعللاظم ش ل عللن الطللو  ..وشللعوب
مسلللمة ُِللور وَُللوِي غيِ لاً ُوَظللر دورهللا س اجلهللاد ..وأمللة ولللود ُو .ل القللادة واألبطللال ..ورلاهللدون
ن روا أنِسهم لإلسالم ..فطاويل يا أمريُا س احلرب أنّا ش ِ
لئت فإنا -بعون اهلل -على احلرب أ ل  ..نلملِل
كما ُملدلون ولُن سواء فو ن نرجو من اهلل ما ُرجون..
لقد آن األوان أكثر من أي وقت مِلى لوقلول ألملة اإلسلالم :خلوف عللى اجلهلاد ملن علدوه فقلد رأيولا
ُباشري الوصر ُلوح ..و ُوقف عن ادلسرية فقد و لوا للعَبة األخرية..
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اخلوف فقر هو من أنِسوا يا محلة الدين وادلدافعني عوه ..اخلوف أن ُسلَ وذ عليولا مطلامع اللدنيا أو أن
ُوريوا السِاسف أو أن ايل عن الطريق أو أن نَملخر عن مزيد من الب ل والَِ ية..
وأشلد اخللوف أن نلركن إىل قوُوللا وحولولا وأن نوسلى مولة اهلل عليوللا وحِظله لولا فهلو ادلللدبر وهلو الوا لر وهللو
احلافظ وهو ادلعني.
نع للم إن ادلعرك للة اج للة دلزي للد م للن الَِ ل يات ودلزي للد م للن الَ ام للل عل للى اجل لراح ..وحتَ للاج مزي للداً م للن ر
الص للِوف والَع للاون بل للني ك للل الصل للادقني م للن األمل للة ادلس لللمة وس كافل للة ادلي للادين ..العل للاِل بَِ ل لواه وادلقاُل للل
بسالحه ..وادلعلم بعلمه ..والَاجر مباله ..و لاح اخلل ة ت ُله ..كلل س ميدانله يل ب علن أملة اإلسلالم
مبللا يسللَطيع ويصللوع الَُامللل س ه ل ه ادلعركللة مَسللعة اجلوان ل ومَعللددة األشللُال ..و

قللرن أمللرؤ مللن

ادلعروف شيئاً ..ادلهم هو أن نَُاملل أن نَصلاريف وأن نَعلاون أن نَخلاذل ..وأن نوحلد اذللدف أن
نَشللَت ..وعليوللا أن نبَعللد عللن كللل ادلعللارك الثانويللة أو اذلامشللية ولوق ل ف بسللهاموا حي ل اذلللدف األهللم
واآلكد..
وإذا ِل يسللعوا ا جَمللايف حتللت رايللة واحللدة جامعللة فللال أقللل مللن حتقيللق معللو ا جَمللايف بالَوا للر والَُامللل
ِ َّ ِ َّ ِ
ين يلُ َقللاُِلُو َن ِس َس لبِيلِ ِه َ لِاا َك لملَنل َُّه ْم بلُْوليَللا ٌن
والَشللاور والَعللاون ..يقللول اهلل عللز وجللل { :إ َّن اللللهَ ُ ل ِ ال ل َ
َم ْر ُو ٌ } [الصف.]4 :
نعللم أيهللا اإلخللوة ادلسلللمون س كللل مُللان ..إنوللا نواجلله محللالت للليبية سلَلِللة األشللُال ..حتللالف فيهللا
الصللليبيون مللع الصللِويني اجلللدد ومللع البللوذيني واذلوللدوس واليهللود ..معركللة مَعللددة اجلبهللات مللن بورمللا إىل
ملايل ومللن القوقللاز إىل الصللومال ..واحلمللل كبللري والواجل مَ لَم ..كيللف وقللد علللق كثللري مللن ادلسلللمني
آماذلم س قادة اجلهاد وأهل العلم والِِلل أفلال نُلون عللى قلدر ادلسلؤولية ونملخل األملور قهلا ..وشاهلد
س اهلل حق جهاده..
إن األقصى يسلَوي  ..وملا علاد بيلد أهلله إ السلُاكني ..وقلد جتلرأ العلدو عللى إغلال ادلسل.د األقصلى
س األي للام ادلاض للية ورأيو للا ثب للات ادلقدس لليني و للمودهم ..ف للال يص للح بو للا أن ل ل ذلم أو أن نذاج للع أو أن
نَللملخر ..وإن فلسللطني قِللية مركزيللة مللن قِللايا األمللة نَوللازل عوهللا و نوسللاها و نَوافللل عوهللا ..بللل
وحربوا مع أمريُا ابَدأ لدعمها لدولة اليهود ونصرهتا إلسرائيل على ادلسلمني..
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وهللا هللي أرش الشللام وأرش العلرا ُواجلله ُُللَالً للليبيا للِوياً يهلللل احلللرث والوسللل ..فللملين ادلشللمرون
ليسَعيووا باهلل على مراحل اجلهاد الصعبة اليت ُُال فيها العدو وألقى بُل ما عوده من قوة ومحل..
و ن تااض ت ا لكاا .أيهااا المجا ااكون الكاايا فااي اللااا أن ُشللدوا وُسللَوِروا الطاقللة لقَللال عللدوكم..
واعلملوا أن الوصللر يُللون إ بالثبللات والَ.اسللر فشللََوا العللدو مللا ُسللَطيعون وأربُللوه قللدر مللا ُطيقللون
وانقلوا ادلعركلة إىل مواطقله اآلمولة مسلَهدفني قواُله ومِا لله وابولوا لولدكم ملا ُسلَطيعون بله موا للة اجلهلاد
حو س أحلل الظروف..
ويا أ ألاب اا المجا اكيو فاي المرايا اإل ا مي وياا خوا اا ا باااا فاي التاوماا وفاي ال وقاا وفاي
ش األل ال اااةة اله كياال وفااي كاال مكااان

ااو م ا ك .وم كاا .ت ا و ن ألفيقااا ا سااان وألألا ااك

الأل اع فمعركَولا واحلدة هلي معركلة اإلسلالم وهلدفوا واحلد وهلو إعلادة العلزة للمسللمني وإعلادة حُلم اهلل
إىل األرش ..فمزيداً من ر الصِوف ومزيداً من الثبات ومزيداً من ا سَعانة باهلل واألخ باألسباب..
وإىل كللل مللن يِ ل ي س سللبيل اإلسللالم ويعلليأ معركَلله ضللد أعللداء الللدين ..أبشللر بيللوم الِللرج والوصللر..
وأبشر بيوم الَِح والسؤدد ..فما ُِيع الَِ يات عود اهلل سدى..
إىل األسري س معَقلله ..وإىل أم الشلهيد ..وزوجَله ..وإىل األيَلام وادلشلردين والولازحني وكلل لاح بللوى
َجللرُهم بِوَل ِْلري ِحسل ٍ
س ذات اهلل ومللن أجللل ديولله ..أبشللر بللاألجر اجلزيللل مللن اهلل {إَِّالَلا ي للو َّل َّ ِ
لاب}
الصللاب ُرو َن أ ْ َ ْ
َُ
َ
[الزمر ..]ٔٓ :إنه قدرنا مجيعاً أن نعيأ ه ا ادلخاش العسري س طريقوا سَعادة عزة األمة وكرامَها..
و يبين ادلمالل كالِ ايا
فللِي القَلى ألجيال حياة
ولل ل ل لرية احلمراء باب

و يدى احلقو و ق
وس األسرى فدى ذلم وعَق
بُل يد مِرجل للة يد

أمااا أ ااا أمييكااا فشللمري لل للرب مللا اسللَطعت فإنللا  -للول اهلل وقوُلله -مشللمرون ..وطللاويل احلللرب مللا
شلئت فإنا ثابَون..
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والم انلل بسضال لو ك ات .أل لاون فا ي ال أن ألهض و اا وألهض اوا ني اا وأل تلاوا م ك ااأل ا ونياة اا ا.
تاايكك .نون اااا وعهللد عليوللا أن نللووم عيشللُم وأن نسللَهدف أمللوُم مللا دمللَم ُللدعمون دويلللة
اليهود س فلسطني وما دمَم ُقَلون ادلسلمني على امَداد العاِل اإلسالمي..
وسلرجُم الوحيد هو ُرك ادلسلمني وشملهنم وا نُِاء خلف الب ار..
وهلل العزة ولرسوله وللمؤموني..
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