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 املرابطين يف مالي بطال اإلسالمتحية إجالل وتقدير أل

                 بسم الله القائل يف كتابه – (2020يناير  29)املوافق لـ هـ  1441 ثانيالجمادى  04 

M َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌمِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَيا َوَك الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلٰى َوَجَعَل َكِلَمَة L  والصالة والسالم
ا يقاتل عليه عصابة من املسلمين حتى )لن يبرح هذا الدين قائم  ىلع نبيه الكريم القائل: 

 .رواه مسلم (الساعةتقوم 

ا األشاوس، أحفاد ها عبر وصال املحبة واألخوة يف الدين إلى إخواننتحية إجالل وتقدير نزف  
 ،من جماعة نصرة اإلسالم واملسلمينيوسف بن تاشفين، أسود الصحراء وفرسان الفيايف األحرار 

فأحبطوا بها مؤامرات الصليبيين  ،ملا سطروه من بطولة وانتصارات يف أرض مالي املسلمة
حصن فانقلب السحر ىلع الساحر وأقيم  ،مزعجة أحالمهم إلى كوابيسيين وحو لوا الفرنس

أهداف الحملة الفرنسية  همعد من أيف منطقة ُتواالجتهاد، بلبنات العلم حصين لإلسالم 
 .ملكه من مكانة استراتيجية ومقوماتاألمريكية يف القارة اإلفريقية ملا ت

وال يمكن للكلمات أن تعب ر عن مدى امتنانا وإعجابنا بثباتكم وحكمتكم وصالبتكم ضد الكافرين 
، فأنتم مضرب املثل والفخر، وعزة املسلمين رتكم بأسباب النصر والتمكينثم بصي واملرتدين

تجاوزتم العقبات واملكائد بوحدة الصف  وعزيمة اإليمان. فكانت قادة  وجنود ا،  وصناع املجد،
ع يقط  شفاء لصدور املؤمنين ومصدر استبشار  بيانات عملياتكم العسكريةأخبار غزواتكم و

 .الخبيثة ويبدد أطماعها سلمينىلع ديار املالحملة الصليبية  أوصال

فأدركت وهي تتجرع غصاصة الهزائم املتوالية وأذنابها يف التراب  كافرةمرغتم أنف فرنسا ال
، هممهم تناطح السحاب يف بالد مالي رجال لإلسالم ال يركعون لغير الله سبحانه وتعالى أن

 .واستعالءهم باإليمان ال ُيهزم
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بالدعاء  إفريقيا سندكم ومددكم، نقاتل يف ثغورنا وقلوبنا معكم وألسنتنا تلهجوإننا يف شرق 
 ا وحملناها أمانةتوارثناها عهد  ، قدة والجهاد والرباط ونصرة املسلمينلكم، إخوة الدين والعقيد

 ومسؤولية.

ىلع  فوا من ضرباتكموأن تكث  ،ا مسيرتكم البطوليةوإننا نشد  ىلع أيديكم أن تواصلو
ثم تلتقي كتائب املجاهدين  ،فإنما النصر صبر ساعة واملرتدين حيث ثقفتموهمبيين الصلي

 ر ليوم الفتح املبين.من كل فج عميق لتجتمع يف باحات األقصى تكب 

اللهم تقبل من إخواننا يف مالي جهادهم وتضحياتهم وأفرغ عليهم صبر ا وثبت أقدامهم 
باد والبالد واجعل هزيمة فرنسا الصليبية وأنزل السكينة يف قلوبهم وافتح لهم قلوب الع

 وحلفائها ىلع أيدي املجاهدين مجد ا تتفاخر به األجيال.

وأعد لهذه األمة مجدها ومكانتها الرائدة بين  اللهم انصر املجاهدين يف سبيلك يف كل مكان
 األمم، إنك ىلع كل شيء قدير.

 (اهِزمهم وانُصرنا عليهم اللهم ُمنزَل الكتاب، ومجرَي السحاب، وهازَم األحزاب،)
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 “But honour belongs to Allah and His Messenger, and to the Believers; but the Hypocrites know not” 

 

 

 


