
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

 َواْلَأْرِض السََّماِء ِمَن َبَرَكاٍت َعَلْيِهْم َلَفَتْحَنا َواتََّقْوا َآَمُنوا اْلُقَرى َأْهَل َأنَّ َوَلْو 

 َيْكِسُبوَن َكاُنوا ِبَما َفَأَخْذَناُهْم َكذَُّبوا َوَلِكْن 

 الظلم على احتجاجا واليات، عشر عن يزيد ام إىل انتقلت مث العاصمة من بداية اجلزائر يف األحداث فجرتت
 وال وقارا، هللا ترجو ال حكومات اهللا عباد يف تتحكم حيث طويلة، عقود منذ فيها يتجذَّر الذي واالستبداد والطغيان

 بتحقق مصريها تربط وهي كله، هذا عن غافلة وحكومات أنظمة هي بل وزنا، حلكمه تقيم وال هيبة، لسلطانه تعرف
 هلا يتركه الذي بالفتات احلكومات هذه ورضيت للطامعني، با البالد خريات وجتعل املسلمني، بالد يف لكفارا مصاحل

 ترجتى الذي العدو هي واألنظمة احلكومات هذه عند األمة صارت بل رعاية، غري من األمة وتركت املستعمرون،

 فجار جتار وأمراؤها ألعراضهم، وال ألمواهلم وال الناس لدماء فيها حرمة فال وترويعه، وجتويعه حتطيمه ويقصد هزميته،
 وترضى اإلسالم، حكم غياب عن تسكت اليت األمة هلذه اهللا من عقابا فكانوا املسلمني، من الكافر ينهبه مل ما ينهبون

 الربا إلباحة تثور وال الرعاية، انعدام أو األسعار غالء على احتجاجا أو جلوعات حتقيقًا وتثور وزينتها، الدنيا باحلياة
 .القهار الواحد اهللا حكم عن بدال الطاغوت أحكام لتطبيق تثور وال نا،واخلَ والزنا

 :اجلزائر يف املسلمون أيها

 املؤسسات، حبرق وال الدماء باستباحة ليس ولكن املنكر، ومواجهة مة،لَالظَّ على التغيري علينا فرض اهللا إن

 كله، ذلك حرم الذي تعاىل اهللا خيشى ال ذا يقوم من فإن الطريق، بقطع وال لعامة،ا األموال بإهدار وال واحلافالت،

 األرض لتشرق األرض يف اهللا دين إلقامة وسلم عليه اهللا صلى حممد رسولكم به قام الذي احلقيقي بالعمل يكون بل

 ِبَما َبْيَنُهْم َفاْحُكْم :له وقال وسلم، عليه اهللا صلى نبيكم على تعاىل اهللا أنزله الذي الكتاب نور الناس وليعم را بنور

 َتتَِّبْع َوَلا اللَُّه َأْنَزَل ِبَما َبْيَنُهْم اْحُكْم َوَأِن :وجل عز وقال ،اْلَحقِّ ِمَن َجاَءَك َعمَّا َأْهَواَءُهْم َتتَِّبْع َوَلا اللَُّه َأْنَزَل
 رسولكم منهاج ،احلق منهاج وفق معنا لتعملوا فقوموا ،ِإَلْيَك اللَُّه َأْنَزَل َما َبْعِض ْنَع َيْفِتُنوَك َأْن َواْحَذْرُهْم َأْهَواَءُهْم

 وعزا ربكم، رضا لتنالوا النبوة منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة دولة بإقامة اهللا دين إلقامة وسلم عليه اهللا صلى حممد
 ظلمٍ من فيه أنتم ما فإن أعرضتم وإن والصاحلون، النبيون به فاز مبا متفز أجبتم فإن واآلخرة، الدنيا يف رغَدا وعيشا

وجوعٍ عيشٍ وضنك وهوان عن بعضكم وإعراض غفلتكم جراء من به اهللا يسربلكم ما بعض هو وضياعٍ وخوف 

 من واخرجوا العاملني، مع اهللا لدين عملوافا .َيْعَلُموَن َكاُنوا َلْو َأْكَبُر اْلَآِخَرِة َوَلَعَذاُب اْلَعَذاُب َكَذِلَك احلق، طريق

 اللَِّه اْسُم ِفيَها ُيْذَكُر َوَمَساِجُد َوَصَلَواٌت َوِبَيٌع َصَواِمُع َلُهدَِّمْت ِبَبْعٍض َبْعَضُهْم النَّاَس اللَِّه َدْفُع َوَلْوَلا القعود، وزر

  َعِزيٌز َقِويٌَّل اللََّه ِإنَّ َيْنُصُرُه َمْن اللَُّه َوَلَيْنُصَرنَّ َكِثًريا
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