بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل القائل (يا أيها النيب جاهد الكفارواملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم
وبئس املصري) والصالة والسالم على نبينا حممد القائل(-:من قتل دون ماله فهو
شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون
أهله فهو شهيد) أما بعد.
املثن وخالد
فهذه الرسالة الثانية إىل إخواننا املسلمني  ي العرا يا احفاد سعد و ّ
السالم
املعن ويا أحفاد صالح الدين,
و ّ
أحييكم وأحيي
عليكم ورمحة اهلل وبركاته
جهدكم وجهادكم املبارك ,فقد واهلل اثخنتم  ي العدو ,وأدخلتم السرورعلى قلوب
املسلمني عامة,وأهل فلسطني خاصة ,فجزاكم اهلل خري اجلزاء.وإن جهادكم جهاد
مشكور ,ثبت اهلل اقدامكم ,وسد د رميكم ,فلله دركم,من ذا الذي يفري فريكم؟
ال أبعد اهلل عن عيين غطارفة
ليوث غاب لكن ال نيوب هلم

إنسا إذا نزلوا جنا إذا ركبوا
إال األسنة واهلندية القضب

وابشروا فقد تورطت امريكا  ي مستنقعات دجلة والفرات ,وقد كان بوش يظن أن
العرا ونفطه غنيمة باردة ,فها هو  ي مأز حرج بفضل اهلل تعاىل,وهاهي امريكا
اليوم قد بدأت تصيح بأعلى صوهتا وتتضعضع أمام العامل أمجع.فاحلمد هلل الذى رد
كيدها إيل أن تستنجد باوباش الناس,وتتسول اجلنود املرتزقة من الشر والغرب من
اليابان إيل نيكارجوا,والغرو فيما فعلتم بامريكا هذه الفعال وأنزلتم هبا هذا النكال,
فأنتم أبناء أولئك الفرسان العظام الذين محلوا اإلسالم شرقا حىت وصلوا إىل الصني,
واألمر حيتاج منكم إىل مزيد من البذل والتضحية والعطاء ومزيد من حرب
العصابات والعمليات االستشهادية فهي من أفضل الطاعات وأعظم القربات إهنا
السالح الذى أعجزالعدو وأهانه بفضل اهلل تعاىل ,وهلا أثر كبري جدا  ي حتطيم

معنوياته ,فأكثروا منها واضرموا األرض حتت أقدامهم نارا واضربوا أعناقهم واضربوا
منهم كل بنان حىت خيرجوا منهزمني بإذن اهلل  .فقد قال الشاعر
ومن مل يذد عن حوضه بسالحه
ومن هـاب اسباب املنايا ينلنـه

يهدم و من ال يتقي الشتم يشـتم
ولو رام اسبـاب السمـاء بسـلم

واعلموا
فأمتوا جهادكم أمت اهلل لكم  ,وتذكروا أنه ال عمل ملن ال نية له.
أن هذه احلرب هي محلة صيلبية جديدة على العامل اإلسالمي ,وهي حرب
مصريية لألمة بأسرها ,وهلا من التداعيات اخلطرية واالثارالسيئة على اإلسالم
فيا شباب
واهله مااليعلم مداه إال اهلل.
اإلسالم  ي كل مكان والسيما  ي دول اجلوار واليمن,عليكم باجلهاد
والتشمريعن ساعد اجلد ,واتبعوا احلق وإياكم ان تتبعوا الرجال الذين يتبعون
أهواءهم ممن تثاقلوا إىل األرض ٍأو ممن ركنوا إيل الذين ظلموا فريجفوا بكم
ويثبطوكم عن هذا اجلهاد املبارك .فقد تعالت أصوات  ي العرا كما تعالت من
قبل  ي فلسطني ومصر واألردن واليمن وغريها تنادي باحلل السلمي والدميقراطي
 ي التعامل مع احلكومات املرتدة أو مع الغزاة من اليهود والصليبيني بدال عن
الضال
القتال  ي سبيل اهلل  ,لذا لزم التنبيه باختصار على خطورة هذا املنهج ّ
املضل املخالف لشرع اهلل املعو عن القتال  ي سبيله ,فكم من فرصة مثينة
إلقامة اإلسالم ضيعت بسبب الطاعة ألصحاب هذا املنهج فإياكم أن
تطيعوهم ,وتدبروا قول اهلل تعاىل (ربنا إنا أطعنا سادتنا وكباءنا فأضلونا السبيال)
حىت ال تندموا يوم ال ينفع النّدم ,فاعرفوا احلق تعرفوا أهله واعرفوا الرجال باحلق
وال تعرفوا احلق بالرجال,فإن اإلسالم هوالدين احلق و قد تعهد اهلل
حبفظه.فأنظروا األمرالذي كان عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم فالزموه فإنه األمر,
فقد قال كما  ي الصحيحني (والذى نفس حممد بيده لوال أن اشق على

املسلمني ما قعدت خالف سرية تغزو  ي سبيل اهلل ابدا) فكيف تطيعون مع
تعني اجلهاد من مل يغز  ي سبيل اهلل ابدا,افال تتدبرون.فإن أولئك هم الذين
عطلوا طاقات األمة من املؤمنني الصادقني,واحتكموا إىل اهواء البشر اىل
الدميقراطية دين اجلاهلية لدخول اجملالس التشريعية.أولئك قد ضلوا ضالال بعيدا
وأضلوا خلقا كثريا.أوليس رأس اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهلل قد هدمت  ي
أول ما هدمت ـ دار الندوة ـ جملس قريش التشريعي,فإن التشريع من أخص
خصائص األلوهية وأن من شرع للناس من دون اهلل فقد جعل من نفسه إهلا
يعبد وذلك كفر أكب خمرج من امللة وهو طاغوت من الطواغيت وإن الكفر
بالطاغوت أحد ركين التوحيد فال يقوم اإلميان بغريمها قال اهلل تعاىل ( فمن يكفر
بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهلل مسيع
عليم ) فما بال هؤالء يدخلون جملس الشرك ـ جملس النواب التشريعي ـ الذي
هدمه اإلسالم وبذلك ينهدم رأس الدين فماذا بقي هلم مث يزعمون أهنم على
احلق ,إهنم على خطر عظيم  ,وعلم اهلل أن اإلسالم من أفعاهلم بريء ,فليتقوا
اهلل وليتوبوا إليه من هذه األفعال اجلاهلية وليتبؤا من جملس الكفر وطواغيته وأن
جيهروا بتكفريهم فإن مناداة الكافرين بكفرهم منهج رباين كما  ي قوله تعاىل (
قل ياأيها الكافرون ـ الأعبد ماتعبدون ـ وال أنتم عابدون ماأعبد ـ وال أنا عابد
ماعبدمت ـ وال أنتم عابدون ما أعبد ـ لكم دينكم ويل دين ) فاإلسالم دين اهلل و
جمالس النواب التشريعية دين اجلاهلية.قال اهلل تعاىل(وقل احلق من ربكم من
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظاملني نارا احاط هبم سرادقها )...
وإن أمر اهلل العزيزاحلكيم إلهناء الفتنة وإقامة الدين واضح بني  ي القرنن الكرم
فهو بالقتال  ي سبيله قال اهلل تعاىل (وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين
كله هلل )و قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حىت
يشهدوا ان ال إله إال اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة  )..احلديث

وقال (إن اجلنة حتت ظالل السيوف).فهذا هو منهج نبينا حممد صلى اهلل عليه
وسلم.
فالدين إمنا يقوم بالوقوف حتت ظالل السيوف ال كما يزعم اولئك الذين
يقولون نقيم الدين بالقعود حتت ظالل جمالس النّواب و البملانات واحلكومات
الكافرة فاي ضالل بعد هذا.و قد قيل
من لـم يكـن بالقتـل مقتنـعا

خيلي الطّريق وال يغوي من اقتنعا

فياشباب

الضال والزموا اجلهاد فإنه اليوم فرض
اإلسالم  ي كل مكان إحذروا هذا املنهج ّ
عني,وإن القاعد عن اجلهاد املتعني  ي حكم شريعتنا اإلسالمية فاسق .قال اهلل
تعاىل(قل إن كان نباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال
اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهلل ورسوله
وجهاد  ي سبيله فرتبصوا حىت يأيت اهلل بأمره واهلل ال يهدي القوم الفاسقني) .
مث إين أوجه النداء للمسلمني
عامة ,ولشعب العرا خاصة  ,واقول هلم إيّاكم ومناصرة قوات امريكا الصليبية
ومن شايعها وإن كل من يتعاون معها وما انبثق عنها ,بغض النظرعن األمساء
واملسميات كأجهزة األمن والشرطة واجليش وغريها  ,أو حتت مسمى جملس
احلكم االنتقايل فهو مرت ّد كافر مهدور الدم جيب قتله وكذلك حكم من يناصر
األحزاب الكفرية كحزب البعث العريب االشرتاكي واألحزاب الكردية الدميقراطية
وماشاهبها وان هذه املناصرة واملواالة للكفارهي من نواقض اإلسالم العشرة كما
ال خيفى قال اهلل تعاىل (ومن يتوهلم منكم فإنه منهم)وقال(بشر املنافقني بأن
هلم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني أيبتغون عندهم
العزة فإن العزة هلل مجيعا ) .فاتقوا اهلل وتوبوا إليه وتبؤا من هذه األنظمة
واألحزاب الطاغوتية وأمنوا باهلل وحده وجاهدوا لتكون كلمة اهلل هي العليا ,وال
خيفى أن أي حكومة يتم تشكيلها من طرف أمريكا هي حكومة عميلة خائنة

كسائر حكومات املنطقة مبا فيها حكومتا كرزاي وحممود عباس اللتان انشاتا
إلجهاض اجلهاد وماخارطة الطريق إال مؤامرة جديدة إلهناء االنتفاضة املباركة,
شارك فيها اكابر جمرميها بوش وشارون وعبد اهلل بن عبد العزيز وعبد اهلل الثاين
وحسين مبارك وحممود عباس وجيب أن يستمر اجلهاد إىل أن تقوم حكومة
إسالمية حتكم بشرع اهلل  ،وال ينبغي ان يكون بيننا وبني احملتلني من اليهود
والصليبيني حوار إال بالسالح فإن الشرع أوجب علينا معهم القتال قال اهلل
تعاىل(فإذا انسلخ االشهراحلرم فاقتلوا املشركني حيث وجد متوهم وخذوهم
واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد) وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
(جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) وقد قيل
هلـيب الشـرك ال يطـفيه
وقد سنـدت خـطا التوحـيد

إال األحـمـر اهلـطـل
خري البـيض واألسـل

كما وإن كل من يستجيب ألمريكا من الدول او األفراد باجمليء إىل العرا للقيام
بأي عمل مناصرة هلا فهو صلييب املذهب فيجب قتله ولوحتت مسميات خادعة
كحفظ السالم أونزع األلغام أو من يأيت حتت مظلة األمم املتحدة امللحدة تلك
الصهيونية الصليبية عدوة العامل اإلسالمي وهل منح اليهود دولة على أرض
اهليئة ّ
فلسطني إال بقرارها الظامل بالتقسيم قبل أكثر من نصف قرن من الزمان
وكذلك كل من يستجيب ألمريكا باجمليء حتت منظمة املؤمتر اإلسالمي أوجامعة
الدول العربية فيجب قتاله وهل سلّم فلسطني لليهود عام 1368هـ املوافق عام
 1948بعد قرار التقسيم إال جيوش الدول العربية السبعة وكان منها جيش امللك
عبد العزيز نل سعود وجيش امللك فارو وجيش امللك فيصل بن الشربف حسني
وجيش أخيه عبد اهلل بن الشريف حسني ومجيع اجليوش السبعة كانت بقيادة
الضابط اإلجنليزي كلوب باشا فأي خيانة بعد هذا.فيا ايها املسلمون إن االمر جد
ليس باهلزل فمن كان له جهد او رأي او جندة أو بأس أومال فهذا وقته ففي مثل

هذه األحداث يتمحص الناس ويعلم الصاد من الكاذب والغيورعلى الدين من
القاعد وملثل هذه املكاره اجلسام يدعى أولو البأس والغرية على الدين من الرجال
العظام ويرجتى من احلرائرالكرميات املسلمات األبيّات أن يقمن بدورهن فياأخوات
فاطمة ومسية وخولة وذات النطاقني إن ساحات الوغى تنتظر حتريضكن األباء
واألبناء واألزواج واإلخوان وتنتظر جتهيزكن للغزاة  ي سبيل اهلل فانصرن دين اهلل بأمثن
وإين القول إلخواين
ما متلكن احتسابا ملا عند اهلل من األجر واملثوبة.
اجملاهدين  ي العرا إين واهلل اشاطركم مهومكم واشعر بشعوركم واغبطكم على ما
أنتم فيه من جهاد ,وعلم اهلل لو وجدت سبيال إيل ساحاتكم ما قعدت وكيف
اقعد وقد مرمعنا أن رسولنا صلى اهلل عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا قال (والذي نفس
حممد بيده لوال أن أشق علىاملسلمني ماقعدت خالف سرية تغزو  ي سبيل اهلل ابدا)
وقال(والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو  ي سبيل اهلل فأقتل مث أغزو فأقتل مث
أغزو فأقتل) فهذا هو طريق نبيّنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وهو طريق نصرة الدين
وإقامة دولة املسلمني فالزموه وال يلزمه إال الصادقون.
فيا معاشراملسلمني يا معاشر ربيعة ومضر ويا معاشر بين األكراد إرفعوا رايتكم
رفعكم اهلل واليهولنكم هؤالء العلوج باسلحتهم فإن اهلل قد اوهن كيدهم
وأذهب رحيهم فال تروعنكم كثرهتم فإن قلوهبم خاوية وإن امرهم قد بدأ يضعف
ويضطرب عسكرياّ وكذلك اقتصادياّ وخاصة بعد يوم نيويورك املبارك بفضل اهلل
ّ
لسنة الثالثة على التوايل وقدبلغ  ي هذا العام
فقد سجلوا عجزا  ي ميزانياهتم ل ّ
رقما قياسيا حيث قدر باكثرمن اربعمئة ومخسني الف مليون دوالرا وإن إستمرار
احلرب يزيد نزيفهم االقتصادي فال متكنوهم من سرقة نفطكم وعاجلوهم
والمتهلوهم وإذا ضربتم فأوجعوا(فإن اهلل حيب إذا عمل احدكم عمال ان
يتقنه)كما قال رسولنا عليه الصالة والسالم واستعينوا على قضاء حوائجكم

بالكتمان فال يطّلع جماهد على عملية ليس له فيها عمل وقدموا رايتكم وال
فيجب الناس فالثبات الثبات والصب الصب فإمنا النصرصب ساعة
جتبنوا
ن
فصبا  ي جمال املوت صبا

وإنك لو طلبت بقاء يوم
وما للـمرء خـيـر  ي حياة

فما نيـل اخللـود مبستطاع

على األجل الذي لك لن تطاعي
إذا ما عت ّد من سقـط املتـاع

فاستعينوا باهلل

و توكلوا عليه واحرصوا أن تكونوا من طالئع الشهداء األول الذين يبذلون املهج  ي
سبيل املنهج فقد صح عن رسول اهلل صلىاهلل عليه وسلم قوله (افضل الشهداء
الذين يقاتلون  ي الصف االول ال يلتفتون حىت يقتلوا أولئك يتلبطون  ي الغرف
العال من اجلنة ويضحك إليهم ربك وإذا ضحك ربك إلىعبد  ي الدنيا فال حساب
عليه) فالوحى الوحى ياشباب اإلسالم والبدارالبدار يافتيان عدنان وقحطان من
اخلليج إىل احمليط هبوا لنصرة إخوانكم  ي الدين والنسب  ي أرض الرافدين فيا أتباع
حممد عليه الصالة والسالم( .اآلن قد محي الوطيس وامحرت احلد وتالمحت
الصفوف وتصافحت السيوف فهذا اوان الشد فاشتدي نزم وياخيل اهلل اركيب
وياريح اجلنّة ه ّيب
طـيبة وبـاردا شرابـها
يا حبذا اجلنة واقـرتابـها
كافرة بعيدة انساهبا
والـروم روم قد دنا عذاهبا
علي إن القيتها ضرابـها

و ي اخلتام فإىل إخواين اجملاهدين  ي العرا إىل األبطال  ي بغداد دار اخلالفة
وما حوهلا وإىل انصاراإلسالم وإلىاألحرارمن أهل باعقوبة واملوصل و االنبار وإىل
الذين هاجروا  ي اهلل حىت يقتلوا نصرة لدينهم وتركوا الوالد والولد واألهل والبلد
فإين أقرئكم مجيعا السالم وأقول لكم إنّكم جند اهلل وسهام
فإىل هؤالء وهؤالء ّ
وإين ألرجوا
اإلسالم وخط الدفاع األول عن هذه االمة اليوم فاحتسبوا جهادكم ّ
ان ال يؤتى املسلمون من قبلكم فاهلل اهلل فيما اؤمتنتم عليه ومايعلّق عليكم بعد

اهلل من نمال عظام  ي هزمية امريكا بإذن اهلل فال تفضحوا املسلمني اليوم قال اهلل
تعاىل(فإن تكونوا تأملون فإهنم يأملون كما تأملون وترجون من اهلل
مااليرجون)ومتثلوا مبا متثل به سعد رضي اهلل عنه يوم اخلند لبّث قليال يلحق
اهليجا محل

البأس باملوت إذا حان األجل

و قول عاصم

رضي اهلل عنه  ي القتال
ماعلّيت وأنا جلد نابـل والقوس فيها وتر عنابـل

فأمي هابل
حق واحلياة باطل إن مل أقاتلكم ّ

املوت

كما وأوصي نفسي وإياكم بتقوى اهلل  ي السر والعلن وقراءة القرنن والسيما
سورالقتال كالتوبة واألنفال وعليكم بالذكر والدعاء اللهم ربنا نتنا  ي الدنيا
حسنة و ي اآلخرة حسنة وقنا عذاب الناراللهم هذا يوم من أيامك فخذ بقلوب
شباب اإلسالم ونواصيهم إىل اجلهاد  ي سبيلك اللهم اربط علىأفئدهتم وثبت
أقدامهم وسدد نرميهم وألف بني قلوهبم اللهم أنزل نصرك علىعبادك اجملاهدين  ي
الشيشان وكشمري والفلبّني وافغانستان اللهم
كل مكان  ي فلسطني والعرا و ّ
ربنا افرغ علينا صبا وثبّت اقدامنا وانصرنا علىالقوم الكافرين(واهلل غالب على
حممد وعلى نله
أمره ولكن اكثر الناس اليعلمون)وصل اللهم وسلّم على نبينا ّ
وصحبه أمجعني ونخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني

