
الرحيم الرحمن الله بسم
---

الخاتمة
---

المعععاني من عدد على نؤكد أن نود الصفحات هذه ختام وفي
الخطيرة:

فععي خطيععر ركععن الكععافرين ومعععاداة المؤمنين موالة - إن1
أيها يا (قععال اللععه تعععالى:بععه.  إل إيمععانه يتععم ل المسععلم، عقيدة
بعضخخهم أوليخخاء والنصخخارى اليهخخود تتخخخذوا ل آمنوا الذين
يهدي ل الله إن منهم فإنه منكم يتولهم ومن بعض أولياء
].51 [المائدةالظالمين)  القوم

بالكفر إل تتم ل بالله اليمان ركن هي التي الكافرين ومعاداة
بخخالله ويخخؤمن بالطاغوت يكفر (ومنتعالى:  قال بالطاغوت،

واللخخه لهخخا انفصخخام ل الخخوثقى بخخالعروة استمسخخك فقخخد
الخخذين إلى تر (ألمتعالى:  وقال ]،256  [البقرةعليم) سميع

قبلخخك مخخن أنخخزل ومخخا إليخخك أنزل بما آمنوا أنهم يزعمون
يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون

ً يضلهم أن الشيطان ويريد به ًا)  ضخخلل ]،60 [النسععاءبعيخخد
قد( منهععم والتععبرؤ وأعععوانهم الطععواغيت مفاصععلة مععن لنععا بععد فل

كانت لكخخم أسخخوة حسخخنة فخخي إبراهيخخم والخخذين معخخه إذ
قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون اللخخه
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى

].4[الممتحنة تؤمنوا بالله وحده..) 
ينفععذ التي الثغرة هو الساسي الركن هذا في التفريط - إن2

وتخديرها ولخداعها المسلمة المة على للقضاء السلم أعداء منها
خرجخوا (لخو قال الله تعععالى:والمصائب.  الكوارث في وتوريطها

ً إلخخى زادوكم ما فيكم يبغخخونكم خللكخخم ولوضخخعوا خبخخال
بالظخخالمين) عليخخم واللخخه لهخخم سخخماعون وفيكخخم الفتنخخة
].47 [التوبة
انحلل إلععى يععؤدي الساسععي الركععن هععذا في التفريط - إن3
الخخذين أيهخخا (يخخاتعالى:  الله منها. قال وانسلخه المسلم، عقيدة
أعقخخابكم علخخى يردوكخخم كفخخروا الخخذين تطيعخخوا إن آمنخخوا

].  149 عمران  [آلخاسرين) فتنقلبوا
الععذين السععلم أوليععاء بين التفريق إلى نكون ما أحوج - إننا4

المذبععذبين وبيععن عليععه، يعتععدون الععذين أعععدائه وبين عنه، يدافعون
المععة مقاومععة بتععوهين مصععالحهم لتحقيععق إل يعملععون ل الععذين

(وإذا قععال اللععه تعععالى:للمواجهة.  الحقيقي الميدان عن وصرفها
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لقخخولهم تسخخمع يقولخخوا وإن أجسخخامهم تعجبخخك رأيتهخخم
العدو هم عليهم صيحة كل يحسبون مسندة خشب كأنهم

وقععال ]،4  [المنععافقونيؤفكون) أنى الله قاتلهم فاحذرهم
ًا إلخخى ول هخخؤلء إلى ل ذلك بين (مذبذبينقائل:  من عز أيض

].143  [النساءسبيلً) له تجد فلن الله يضلل ومن هؤلء
إخلء إلععى الراميععة الععدعوات نقبععل أن لنععا يمكععن - كيععف5
عععن نسععكت أن  يمكععن كيععف المسععلمة؟ المة أعداء أمام الميدان
الحق وهو أعدائهم؟ مقاومة حق من المسلمين حرمان في سعيهم

والمة تثبيطهم عن نسكت أن يمكن كيف البشر، كل يمارسه الذي
كيف الصادقين؟ والمجاهدين المكانات من الهائل المدد هذا تملك

تعععدى وقععد بيننععا تسععري أن الععدعوات لهععذه نسععمح أن يمكععن
ول حرمععة فينععا يرقبععوا ولععم التعععدي؟ أنععواع بكافة علينا المجرمون

ًا ً ول خلق ذمة؟ ول إل
يقبععل أن يمكععن ل السععلم انتصععار على حريص مسلم أي إن

رغععم عنععه، المععة صععرف أو تعطيلععه، أو الجهععاد إيقاف إلى نداء أي
ينهش الذي الوقت وفي إليها، أشرنا التي المكانيات هذه كل وجود

قععال اللععه تعععالى:وثرواتنا.  وحرماتنا مقدساتنا في يوم كل أعداؤنا
ً مؤمن في يرقبون ل( المعتخخدون) هم وأولئك ذمة ول إل

رسععول  سععمعت:قععالعنه-  الله رضي –عمر ابن  عن].10 [التوبة
وأخعذتم بالعينعة تبعايعتم إذا" : يقعول-وسعلم عليعه اللععه صلى- الله

ل ًذل عليكععم الله سلط الجهاد وتركتم بالزرع ورضيتم البقر بأذناب
. داود وأبو أحمد اه رو"دينكم إلى ترجعوا حتى ينزعه

إننععا بععل الجهاد ليقاف دعوة أية فقط- برفض– نكتفي - ول6
لقافلععة النضععمام إلى وفئاتها وشرائحها طوائفها بجميع المة ندعو

فععي والنكايععة بععه القيععام فععي والتنافس طريقه، في والسير الجهاد
علخخى أدلكم هل آمنوا الذين أيها (يا قال الله تعالى:أعدائها. 

ورسخخوله بخخالله تؤمنخخون أليخخم، عخخذاب مخخن تنجيكخخم تجارة
خيخخر ذلكخخم وأنفسكم بأموالكم الله سبيل في وتجاهدون

جنخخات ويخخدخلكم ذنخخوبكم لكم يغفر تعلمون، كنتم إن لكم
عخخدن جنخخات فخخي طيبخخة ومساكن النهار تحتها من تجري

وفتخخح اللخخه مخخن نصر تحبونها وأخرى العظيم، الفوز ذلك
].13- 10 [الصفالمؤمنين)  وبشر قريب
السععلم انتصار على حريص مسلم لكل أيدينا نمد إننا - كما7

الليم- ترتكععز     واقعها     من     المة     -لنقاذ     عمل     خطة     في     يشاركنا حتى
المععؤمنين     ومععوالة     الكععافرين     ومعععاداة     الطواغيت     من     البراءة     على

علععى حريععص كععل فيها يتنافس عمل . خطةالله     سبيل     في     والجهاد

2 من        الخاتمة                                           2



المسععلمين أراضععي تحريععر أجععل مععن والعطععاء البذل على السلم
العالمين. بين دعوته نشر ثم دياره في السلم وسيادة
الجاثمععة الخطععار عن والتغافل السلبية من أمتنا نحذر - إننا8

القععدس تحتععل اليهوديععة الصععليبية العسكرية اللة إن صدورنا، فوق
ًا تسعععين بعععد علععى وتجثم الشريف، المكععي، الحععرم مععن كيلومععتر
والجيععوش القواعععد مععن بسلسععلة السععلمي العععالم وتحاصععر

المستسلمين. الحكام من شبكة عبر عدوانها والساطيل. وتدير
الخطر وكأن ونتصرف آخر كوكب في نعيش أن نريد ل ونحن

صععباح- لنجععد أي -فععي عيوننععا نفتععح قععد إننا منا، سنة ألف بعد على
تحاصرمنازلنا.  وجنين غزة في البيوت تهدم التي اليهودية الدبابات
علععي أبععي قتععل وإن بعععدها، مععا لهععا العععراق علععى الحملة إن
النمععط بععأن لنععا نععذير اليمععن فععي المريكيععة بالصععواريخ الحععارثي

العععالم إلععى انتقل قد فلسطين في المجاهدين قتل في السرائيلي
ًا يكععون قععد منععا وكل العربي، ًا غععد وأصععبع أمريكععي، لصععاروخ هععدف
شريف.   كاتب أو مخلص داعية أي منه يفلت لن المريكي التهام

أوقات.  من ضاع ما وكفى وبسرعة، نتحرك أن علينا إن
ًا     ينتظععر     أل     عليععه     المسلم     الشبابو جهععاد فععإن ،أحععد     مععن     إذنعع

ًا صار قد المرتدين المنافقين من وحلفائهم واليهود المريكان فرض
ًا أمتهعا     هعم     تحمعل     أن     الشباب     من     مجموعة     كل وعلى بينا، كما عيني

ًا أرضنا نشعل أن . عليناعنها     العدوان     لرد     وتخطط أقععدام تحععت نار
ذلك. بغير يرحلوا فلن الغزاة

ًا9 إلععى المجاهععد شععبابها وخاصة المسلمة أمتنا ندعو - وختام
ذروة وخاصععة الععدين بأعبععاء القيععام علععى الصععبر واليقيععن، الصععبر
الخخذين أيهخخا (يا قال اللععه تعععالى: الله، سبيل في الجهاد سنامه؛
لعلكخخم اللخخه واتقخخوا ورابطخخوا وصخخابروا اصخخبروا آمنخخوا

قال الله سبحانه، الله بوعد واليقين ]،200 عمران  [آلتفلحون)
عزيخخز) قخخوي اللخخه إن ورسلي أنا لغلبن الله (كتب تعالى:

عنعه- اللعه رضي –عامر بن عقبة عن مسلم أخرج].ع 21 [المجادلة
تععزال ل" : يقععول-وسععلم عليه الله صلى- الله رسول  سمعت:قال

يضععرهم ل لعععدوهم قاهرين الله أمر على يقاتلون أمتي من عصابة
". ذلك على وهم الساعة تيهمأت حتى خالفهم من

علععي اللععه وصععلى العععالمين، رب للععه الحمععد أن دعوانا وآخر
وسلم. وصحبه وآله محمد سيدنا

الظواهري أيمن                 
ديسممبر ، هع1323 شوال                                                     

2002.
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