
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جهاد الصومال اآلمال بإعظام

  

  )كذبوا اآلن جاء القتال(

  

  ومكثرهم من قلة، وناصر املظلوم ولو بعد حني، القائل : ،احلمد هللا معّز أوليائه من ذلة

  احلج}نَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغفُورٌ {َذِلَك َوَمْن َعاَقَب ِمبِْثِل َما ُعوِقَب ِبِه ُمثَّ بُِغَي َعَلْيِه لََينُصَرنَُّه اللَُّه إِ 

والصــــالة والســــالم علــــى نبينــــا حممــــٍد املصــــطفى، نــــّيب امللحمــــة واملرمحــــة، إمــــام ا�اهــــدين وقائــــد الغــــر 

  احملجلني، وعلى آله وصحبه والتابعني.

  وبعد :

رين ومـــع الصـــرب، فـــإن اهللا مـــع الصـــابوالصـــربَ الثبـــاتَ فيـــا أيهـــا اإلخـــوة ا�اهـــدون يف الصـــومال الثبـــاتَ 

  ومع املتقني ومع الذين اتقوا والذين هم حمسنون، واهللا موالكم ، والكافرون ال موىل هلم.نيناملؤم

اُغوُت ُخيْرُِجــونـَُهم {اللّــُه َوِيلُّ الَّــِذيَن آَمنُــواْ ُخيْــرُِجُهم مِّــَن الظُُّلَمــاِت ِإَىل النـُّــُوِر َوالَّــِذيَن َكَفــُرواْ أَْولَِيــآُؤُهُم الطَّــ

  البقرةنُّوِر ِإَىل الظُُّلَماِت أُْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن}مَِّن ال

  

وأنــتم أهــل ال الفــرار، إن شــاء اهللا الكــرارُ فــأنتم، إىل فئــةٍ حتيّــزكمحتــّرفكم لقتــاٍل أو وال بــأس علــيكم يف 

 أن يقــّويكم وينــّزل علــيكم العزائم، وقد مسعنا منكم حكمًة وأنكم تستعّدون حلرٍب طويلــة، نســأل اهللا

ــَع ســكينته، وميــدّكم مبــدٍد مــن عنــده :  ــْزَداُدوا ِإميَانــاً مَّ ــِكيَنَة ِيف قـُُلــوِب اْلُمــْؤِمِنَني لِيَـ {ُهــَو الَّــِذي أَنــَزَل السَّ

  الفتحِإميَا�ِِْم َولِلَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت َواْألَْرِض وََكاَن اللَُّه َعِليماً َحِكيمًا}

  واهللا إن العدّو الكافر هلو أهون على اهللا وأحقر مما تظنون..!و ، نوا باهللا وال تعجزوافاستعي  

  كيف وهم يعادون أولياء اهللا وحياربو�م ، وقد قال اهللا : 



اٍت بـَيـِّنَــاٍت َولِْلَكــاِفرِيَن {ِإنَّ الَِّذيَن ُحيَادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُكِبتُــوا َكَمــا ُكبِــَت الَّــِذيَن ِمــن قـَــْبِلِهْم َوقَــْد أَنَزْلنَــا آيَــ

  ا�ادلة}َعَذاٌب مُِّهنيٌ 

  ا�ادلة}{ِإنَّ الَِّذيَن ُحيَادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه أُْوَلِئَك ِيف اَألَذلِّنيَ 

ياً وقال :    فقد آذنته باحلرب"."َمن عادى يل ول

  

  اصدقوا اهللا يصدقكم :أيها اإلخوة ، اآلن جاء القتال وحصحص احلق، فاتقوا اهللا واصربوا و 

  آل عمران}{َوَال َ�ُِنوا َوَال َحتَْزنُوا َوأَنُتُم اَألْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ 

ــوَن مِـــنَ  ــْأَلموَن َوتـَْرُجـ ــْأَلُموَن َكَمـــا تَـ ــواْ تَـــْأَلُموَن فَـــِإنـَُّهْم يَـ ــْوِم ِإن َتُكونُـ ــواْ ِيف ابِْتغَـــاء اْلَقـ ـــِه َمـــا َال {َوَال َ�ِنُـ الّل

  النساء}ْرُجوَن وََكاَن الّلُه َعِليماً َحكِيماً يـَ 

َأِطيعُــواْ اللّــَه َوَرُســوَلُه َوالَ {يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُــواْ ِإَذا َلِقيــُتْم ِفئَــًة فَــاثـْبُُتواْ َواذُْكــُرواْ اللّــَه َكثِــرياً لََّعلَُّكــْم تـُْفَلُحــوَن وَ 

  ،األنفالْم َواْصِربُواْ ِإنَّ الّلَه َمَع الصَّاِبرِيَن}تـََناَزُعواْ فَـتَـْفَشُلواْ َوَتْذَهَب ِرُحيكُ 

  

وهيئــوا القواعــد احفــروا اخلنــادقو اّدرعوا بــاألرض كمــا أوصــاكم أســامةأيها ا�اهدون ، استعينوا باهللا و 

وأعـــدوا العبـــّوات ولّغمـــوا املـــداخل والطرقـــات واملقـــرّات وركـــزوا علـــى نصـــب األكمنـــة، واضـــربوا اآلمنـــة،

احملكمــة كالســارق املرتــاب، وأعــدوا املفــارزبعد ارختائه وقد تعب وهو خائف قد دخل أرضــكم  العدو 

واقطعـــوا الطـــرق وخطـــوط ، والتنـــازعوكونـــوا علـــى قلـــِب رجـــٍل واحـــٍد، وإيـــاكم واخلـــالفمـــن شـــبابكم، 

واعلمـــوا أن أشــرف الكســب الغنيمـــة واذكــروا قــول نبـــيكم : ومــا أطوهلــا ومـــا أشــّد �لهـــَلها،اإلمــداد،

افتحــوا هلــم ســّهلوا هلــم الطــرق و ، واإلخــوة ا�اهــدون مــن املهــاجرين ف"وجعــل رزقــي حتــت ظــل رحمــي"

جلــى، فهــم واهللا للحــرب األبــواب وســلطوهم علــى أعــداء اهللا فــإن قلــو�م حــّرى ونفوســهم إىل اجلنــة عَ 

واســتنريوا ، داجلهــااد من النسب، وذلك سّر يعرفــه أهــلالوقود، وللجهاد العمود، ملا بني اهلجرة واجله

  بتجارب إخوانكم يف أفغانستان ويف العراق، واهللا موالكم.

  واهللا املوفق ال إله غريه وال رب سواه.

  



واحذروا قصف الطائرات أيها اإلخوة، واستفيدوا من خربات إخــوانكم يف أفغانســتان والعــراق وغريهــا 

  وغريها من خدع احلرب.والتمويهليال و�اراً، والتنقل : خربات وفنون التجمع والتفّرق، واحلركة 

وال تعطوا لعدوّكم اجلبان اخلسيس فرصًة ليناَل منكم عن بُعٍد، وإيــاكم والتهــاون والتفــريط، وإيــاكم مث 

{وال تلقـــوا بأيـــديكم إىل إيـــاكم وخلـــَق الالمبـــاالة، بـــل علـــيكم بـــاحلزم والكـــيس واألخـــذ باألســـباب، 

من القــوّي خــٌري وأحــبُّ إىل اهللا مــن املــؤمن وسلم : "املؤ نبينا صلى اهللا عليه . قال التهلكة وأحسنوا}

  .الضعيِف ويف كل خٌري؛ احرْص على ما ينفعك واستعْن باهللا وال تعجْز"

  

ن ورائهــم أمريكــا والغــرب الكــافر، فــإن وال يهولّنكم كثرة عــدد عــدوكم وال عــد�م، وال يهــولنكم أن ِمــ

ائرات أمريكيــة، ولكــّن اهللا هــي طــديشــو اأمريكا معهم بال شك وال ريــب، والطــائرات الــيت تقصــف مق

  !معنا.

  واهللا أكرب ، واهللا أعلى وأجّل.

  البقرة{َكم مِّن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِِإْذِن الّلِه َوالّلُه َمَع الصَّاِبرِيَن}

  احلجَولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز}{

َىل اللَّــِه قَــاَل {يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونوا أَنَصاَر اللَِّه َكَما قَاَل ِعيَســى ابْــُن َمــرْميََ لِْلَحــَوارِيَِّني َمــْن أَنَصــاِري إِ 

نَصـــاُر اللَّـــِه َفَآَمَنـــت طَّائَِفـــٌة مِّـــن بَـــِين ِإْســـَرائِيَل وََكَفـــَرت طَّائَِفـــٌة فََأيَّـــْدنَا الَّـــِذيَن َآَمنُـــوا َعَلـــى احلََْوارِيـُّــوَن َحنْـــُن أَ 

  الصف}َعُدوِِّهْم َفَأْصَبُحوا ظَاِهرِينَ 

  مدحم}{يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللََّه يَنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ 

  

يف كل موقٍف ويف كل حركٍة وسكنٍة، وأعلنوا احلق الذي معكم وارفعــوا ويف صّف اهللا،فكونوا مع اهللا

حىت نّتبع ملتهم، ولــن يقبلــوا إال بــأن نتخلّــى -كما قال اهللا-رايته، فواهللا لن يرضى األعداءُ عنا أبداً 

  نا اهللا وإياكم من ذلك.أعاذلذي أكرمنا اهللا به وهدانا إليه وأضّلهم عنه، عن ديننا ا

أهـــل النفـــاق مـــن بـــين جلـــدتنا واملـــرجفني -بـــارك اهللا فـــيكم–وكونـــوا مـــع إخـــوانكم وأمـــتكم، واحـــذروا 

  واملخّذلني واملثّبطني واملبطّئن واملعّوقني.!



  ا يف كتاِب اهللا ويف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.!هَ تاهللا إ�ا جلاّدٌة ما أوضحَ 

  

، أبشروا وأّملوا وعّظموا يف اهللا تعاىل الرجــاء، فقــد جــاء الفــرج إن شباب اإلسالما يأمة اإلسالم و يا 

ولــن يغلــب عســٌر يســرين، واعلمــوا {إن مــع العســر يســراً إن مــع العســر يســرًا}شاء اهللا واقرتب النصر 

  "أن النصر مع الصرب وأن الفرج مع الشّدة".

  

  عاقبة أفعاله.!عن رؤية وخامة حقده إن العدّو الكافر الظامل قد أعماه الغرور وأذهله

على أنه ظلم -مية، ودخول الصليبيني وأوليائهم بالد اإلسالم ثيوبيا لبالد الصومال اإلسالغزو أوإن

حتىي �ــا طائفــة مــن لسوق جديدة واسعة للجهاد، هلو فتحٌ   -عظيم وفجور منهم قاتلهم اهللا وكبتهم

ــقأمتنــــا احلــــرب ، ال خنشــــىواالستشــــهادحنــــن واهللا أمــــة اجلهــــادو بعــــد الكســــاد، وتــــروج �ــــا دعــــوة احلــ

  يفسِدنا القعود، ومنوت برتك اجلهاد..!، إمنا النزالو 

 َحيُــوُل بـَــْنيَ اْلَمــْرِء {يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ لِلّــِه َولِلرَُّســوِل ِإَذا َدَعــاُكم ِلَمــا ُحيْيِــيُكْم َواْعَلُمــواْ َأنَّ اللّــهَ 

  األنفالِبِه َوأَنَُّه إَِلْيِه ُحتَْشُروَن}َوقـَلْ 

فــــاآلن ســــتبدأ املعركــــة احلقيقــــة يف الصــــومال شــــامة اإلســــالم يف القــــرن األفريقــــّي، اآلن ســــتكون ألهــــل 

ــوا هنـــا اإلســـالم  ــاد، ويبنـ ــويالت ويتـــدربوا وتـــرتىب أجيـــاهلم يف مدرســـة اجلهـ الفرصـــة لـــذيقوا أعـــداء اهللا الـ

  هل وثبٍت.! النفوس مث األمة والدولة على م

  وعما قريب إن شاء اهللا سرتون وستسمعون.

  

  بيننا وبينهم باحلق وهو خُري الفاحتني.ني عدّونا سجاٌل ، حىت يفتح اهللاواحلرب بيننا وب

  وهل خيشى املؤمن شيئا وقد ضمن له مواله إحدى احلسنيني؟!

ُن نـَتَـــَربَُّص ِبُكــْم َأن ُيِصــيَبُكُم اللّــُه ِبَعــَذاٍب مِّــْن ِعنــِدِه َأْو ُقْل َهْل تـََربَُّصوَن بَِنا ِإالَّ ِإْحَدى احلُْْسنَـيَـْنيِ َوحنَْ {

  التوبةبَِأْيِديَنا فَـتَـَربَُّصواْ ِإنَّا َمَعُكم مُّتَـَربُِّصوَن}



وإن أمــة اإلســالم تتقــّدم وتســُري رويــداً بفضــل اهللا ومّنتــه مــن حســٍن إىل أحســن وتقــرتُب كــل يــوم مــن 

  التمكني والظفر املبني.

  والعاقبة للتقوى} {والعاقبة للمتقني}.{

  

  أبشروا باخلري الكثري ، وإمنا هو الصرب واليقني ، فبهما تـُنال اإلمامة يف الدينا والدين.

، فــواهللا يــا وال ســيما يف هــذه األيــام املباركــة، ، واإلحلــاح فيــهوأكثــروا مــن الــدعاءوارغبــوا إىل اهللا تعــاىل، 

  ظم أسلحتنا، وال ميلُك عدّونا منه شيئاً..!أعمنأيها اإلخوة إن الدعاء هلو

وال ســيما أهــل الــبالد القريبــة، فالواجــب يف حقهــم ، ال يتــأّخرفــوَمــن اســتطاع مــنكم اللحــاق بإخوانــه

  .واهللا خري الناصرينمتأكد،

  

  اللهم يا َمن ال ُخيلف وعُدك وال يهَزم جنُدك ، انصر دينك وكتابك وسنة نبّيك وعبادك املؤمنني.

الصـــليب أمريكـــا حتـــاّدك أهـــل هـــذه أثيوبيـــا الصـــليبية جـــاءت خبيلهـــا ورجلهـــا وِمـــن ورائهـــا قائـــدة اللهـــم 

  وحتارب دينك وأولياءك ، اهللا فاهزمهم وزلزهلم وأرنا فيهم عجائب قدرتك.

ــّوهم كاهللا انصــــر عبــــادك املوّحــــدين ا�اهــــدين يف ســــبيل ــومال، وأعــــنهم وقــ وإلعــــالء كلمتــــك يف الصــ

  .وأمّدهم مبدد من عندك

  اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم.

  اللهم بك نصول وبك جنول وبك نقاتل.

  يا موىل املؤمنني ويا وّيل الصاحلني.

  آمني آمني

  واحلمد هللا رب العاملني.

  

  عطية اهللا

  هــذواحلجةاألربعاء



  

  




