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بسم هللا الرحمن الرحیم

:الحمد � القائل ، ثم الحمد � ، الحمد � 

ومالكم التقاتلون في سبیل هللا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون (

ربنا أخرجنا من ھذه القریة الظالم أھلھا واجعل لنا من لدنك ولیاً واجعل لنا من لدنك 

نصیراً* 

 ءالذین آمنوا یقاتلون في سبیل هللا والذین كفروا یقاتلون في سبیل الطاغوت فقاتلوا أولیا 

 النساء 76 75)  الشیطان إن كید الشیطان كان ضعیفاً 

 :والصالة والسالم على نبینا محمد القائل

ما من امرئ یخذل أمرءاً مسلما في موطن ینتقص فیھ من عرضھ وینتھك فیھ من { 

حرمتھ ، إال خذلھ هللا تعالى في موطن یحب فیھ نصرتھ ، وما من أحد ینصر مسلما في 

ن عرضھ ، وینتھك فیھ من حرمتھ ، إال نصره هللا في موطن یحب موطن ینتقص فیھ م

} رواه اإلمام أحمد  فیھ نصرتھ

.....أما بعد 

     وإلى األمة اإلسالمیة عامة. فإلى إخواننا المسلمین في العراق خاصة

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ .     

وأحیي إخواننا المجاھدین  ،حولھاوما  أحیي أھلنا الصابرین في بغداد دار الخالفة 

، في بعقوبة وسامرا والموصل وكركوك وتكریت واللطیفیة وأخواتھا ، المرابطین ھناك 

األحرار في أرض ، وأخص بالتحیة الحارة  .وبیجي وبلد وباقي المدن والقرى المجاھدة

والتي أبت ، ل تلك المدینة البطلة الصامدة في وجة الباط ، والسیما أھل الفلوجة، األنبار 

وأثبتت ، وقد أعطتھ دروساً في الثبات على المبدأ، أن تذل أو تخضع لزعیم الكفر أجمع 

أعظم من قذائف المدافع  والطیران .كما فضحت خداعھ ، لھ أن قوة اإلیمان 

وإال فما الفرق بین مجزرة الطاغیة صدام في . وأظھرت أنھ كذاب سفاح ، دیمقراطیتھ و

باسم ، فإن یكن صدام قد قتل بضعة آالف ؟ رة بوش في الفلوجة وبین مجز، حلبجة 
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فإن فرعون العصر قد قتل في ، من إخواننا األكراد علیھم رحمة هللا ، القومیة النتنة 

فضال عن تھجیر . وجرح وعوق أضعاف ذلك، بضعة آالف كذلك ، الفلوجة وحدھا 

، ة المتعطشة للدماء وكل ذلك باسم الصلیبیة المتصھین، وترویع مئات األلوف 

فال یمكن تفسیر حصار ودك ، أن یعوا حقیقة ھذه الحرب جیداً ، فینبغي على المسلمین 

إال أنھا حرب ، بحجة أن فیھا مئات المقاومین ، سكانھا بمئات األلوف ، مدینة بكاملھا 

شاملة على اإلسالم وأھلھ .

وأن یمن على الجرحى بالشفاء .، أرجو هللا أن یتقبل من قتل من إخوننا في الشھداء  

واآلثار الكبیرة التي ، فقد سرنا ذلك الثبات العظیم ، ولئن ساءنا ما أصاب أھلنا ھناك 

، في أرجاء العراق ، والعزة واإلباء ، حیث انتشرت روح الجھاد والفداء ،  ترتبت علیھ 

ى البقیة من بالد إل، بل وسرت تلك الروح الجھادیة األبیة . كانتشار النار في الھشیم 

، حین أراد أن یقھر  ویذل ھذه المدینة المؤمنة ، وقد خسرت ظنون بوش ، المسلمین 

ممن یرفضون العبودیة ، ویجعلھا عبرة لكل أھل االرض ، وأن یطمسھا من الوجود 

، فصمدت رافعة رأسھا رغم أنفھ وأھانتھ ، ولكن أبى هللا لھا إال العزة والسؤدد . ألمریكا 

في وجھ ، وأصبحت مثاالً للصمود والتصدي ، التاریخ من أوسع أبوابھ فشرفتھ ودخلت 

عن وصف أولئك الرجال ، وإني عاجز   ، وسارت بذلك الركبان.    الھمجیة األمریكیة 

فللھ در أولئك األبطال الغر ، فالقلیل خیر من العدم ، ولكن أحاول ، بما ھم أھل لھ 

في مقارعة ، إخوانھم التسعة عشر : ال النجوم الزاھرة الذین نسجوا على منو، المیامین 

بل رفعوا رأس . وال أقول أنھم رفعوا رأس األمة اإلسالمیة فحسب ، فرعون العصر 

  ثقافة الرضى بالذل والخضوع: في زمن سادت العالم ثقافة العبید ، البشریة أجمع 

في ، ورفعوا رأس البشریة . والخنوع تحت شعار الحكمة والمصلحة والواقعیة والھوان 

عند عتبات البیت األبیض. ، الطاغیة م زمن یطأطئ فیھ رؤساء العالم رؤوسھم أما

، نحسبھم وهللا حسیبھم ، الشعث الغبر األتقیاء األخفیاء ، جاء ھؤالء العمالقة األباة      

البشر للبشر كافرین بعبادة  ، متعلقین بموعود هللا، مرتفعین عن بھارج الدنیا وزخارفھا 
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أو النظام ، عبر مایسمى بالشرعیة الدولیة ، واتخاذ بعضھم بعضاً أرباباً من دون هللا ، 

، واألنظمة التي تدور في فلكھ ، العالمي الجدید 

القائم على تطبیق القرارات ، في  ذلك النظام الظالم ، جاؤوا لینقضوا حجر الزاویة 

تلك الھیئة ، على الشعوب المستضعفة  ألمملمجلس األمن وقوانین ھیئة ا، الظالمة 

وبین عبید الجمعیة ، التي تقنن العالقة بین سادة الفیتو وعلى رأسھم أمریكا ، الملحدة 

ثم تتحدث كذباً وزوراً عن العدل والمساواة والحریة.. العمومیة 

، في وجھ الطاغیة الذي جاء أشرا وبطرا ، لقد صمد ھؤالء الرجال العظام في الفلوجة 

على المستضعفین من الرجال ، وتدمیر قنابل الطیران ، یستعرض فتك قذائف المدافع 

.ثم یّدعي حمل رایة الحریة واإلنسانیة . والنساء والولدان 

عاري الصدور  ، حاسري الرؤوس، وضعف العدد  ، صمدوا في وجھھ رغم قلة العدد 

.أحسبھم وهللا حسیبھم  . یقین تزول الجبال الرواسي والیزول ولكن في قلوبھم، 

الصلیبیین حضارة ھذا الیقین ھو الذى تجذر في قلوب أجدادنا رضي هللا عنھم فأزالوا بھ 

 . من قبل وھزموھم بفضل هللا ، ونحن الیوم متمسكون بھ وسنھزمھم بإذن هللالفاسدة 

المتمسك  ومعنى عزة وقوة المؤمن، ان الحق معنى اإلیم، صمدوا لیثبتوا للعالم أجمع 

، بدمائھم وأشالئھم ، فسطروا صفحة عٍز جدیدة في تاریخ أمتنا  ،  بحبل هللا المتین

واقتحموا الردى ولم تضعضھم المعامع ، فقاتلوا العدا ولم تثنھم الموانع 

                      .

ر المجامعأولئك آبائي فجئني بمثلھم      إذا جمعتنا یاجری

بل ، في وقت لم یعد الجھاد غریباً بفضل هللا  . وأنا أحیي ھؤالء الرجال األفذاذ الیوم

، حاشا الحكام المرتدین والمنافقین ، األمة اإلسالمیة كلھا تحییھم من المحیط إلى المحیط 

ویسمون ،  قتال األمریكیینوعلماء السوء الذین ینھون الناس عن  ، كالكتبة المأجوین

أوالذین یقولون إن قتال األمریكیین دمار . مقاومة سلمیة ، كبیرة القعود عن الجھاد 

ومنھم الذین قال هللا فیھم (، تشابھت قلوبھم مع قلوب أسالفھم ، ومحرقة وفتنة ، وھالك 
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) من یقول ائذن لي والتفتني أال في الفتنة سقطوا وإن جھنم لمحیطة بالكافرین 

 .التوبة49

، وقلوبھا معكم ، وأنظارھا علیكم ، إن الألمة اإلسالمیة الیوم تحییكم :ـ أیھا الرجال نعم 

فتذكرت صفحات مجیدة من  ، فقد أثرتم شجونھا بجھادكم العظیم، وألسنتھا تدعوا لكم 

 ، واشتفى صدرھا، فارتفع رأسھا  . تذكرت بدراً وخیبراً والیرموك وحطین ، تاریخھا

بفضل ، وشحذت ھمتھا ، وبدد یأسھا ، وعادت إلیھا الثقة بنفسھا ، وأطمأن قلبھا بدینھا 

كبحث األم ، فمنذ قرن من الزمان واألمة تبحث عنكم ، هللا ثم بجھدكم وجھادكم واثخانكم 

 .  فجئتم كالماء البارد على الظمأ .  وتنتظركم  بعد طول غیاب، التي فقدت وحیدھا 

، فیخنس خصومھا ، وتقمعوا الغوایة ، فتتوحد صفوفھا ، تنتظركم لترفعوا الرایة 

 .  أحسبكم وهللا حسیبكم، وأنتم أھل لذلك ، فتزكوا نفوسھا ، وتنشروا الھدایة 

وھاماتھم  ، دونكم دبابات الكفر فمزقوھا، یا حاملي البیض الرقاق ، فیاأھل العراق 

وجزاكم ، واصدقوا اللقاء  ، ءوأكثروا الدعا، وواصلوا الطعن في نحور العدا ، فافلقوھا 

هللا خیر الجزاء.

وظنون ، وبدأت فراسة المؤمنین تظھر ، وبعد ... فابشروا فقد بدات تباشیر الفجر تلوح 

سأحسم الحرب في ستة ایام أو  :ـوالشك انكم تتذكرون قول المغرور، الكافرین تخسر 

بعد أسابیع من ابتداء ، ت إن العملیات الكبرى انتھ:ـ وتتذكرون قول بوش، ستة أسابیع 

إلى بنما وما دروا أن أسد ، أو أنھا نزھة ، یحسبون أن الناس أمامھم غنماً ، الحرب 

ویحثونھا على ، یحملون أرواحھم على أكفھم ، لھم في المیدان  ،الشرى ولیوث خفان

قتلھا شھادة :    و، فانتصارھا سعادة  ، الصبر والمصابرة 

الربیح.وأخذي الحمد بالثمن 

وضربي ھامة البطل المشیح     

مكانك تحمدي أو تستریحي

وأحمى بعد عن عرض صحیح

أبت لي عفتي وأبى إبائي

واكراھي على المكروه نفسي

وقولي كلما جشأت وجاشت 

آلدفـع عن مآثـر صالحـات
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فالحمد � الذي ثبت ، وھانحن في أواخر السنة الثانیة  ، وھا قد مرت األسابیع والشھور

فإذا ، فقد كانوا یقدرون قتالھم بمئة قتیل قبل الحرب ،  وأذل أھل الصلبان ، أھل اإلیمان 

فللھ الحمد  ، على أیدي  فتیة القرآن والسنة، بالعدد یزید على أكثر من اثني عشرة ضعفا 

والمنة .

، فإن األمر عظیم ، ا فاسمعوا واعو:ــ ثم إني أوجھ خطابي إلى األمة اإلسالمیة عامة 

ھي ھذه الحرب ، وإن أھم وأعظم وأخطر قضیة الیوم للعالم أجمع ، والخطب جلل 

وإن شدة ، باالمة اإلسالمیة ، التي ابتدأھا التحالف الصلیبي الصھیوني ، العالمیة الثالثة 

وقطبھا في بغداد  ، وإن رحى العالم الیوم تدور، أوارھا واستعارھا في أرض الرافدین 

األمة اإلسالمیة : ویرقب الخصمین  ،والعالم كلھ الیوم یرقب ھذه الحرب ، دار الخالفة 

وإن ، وإما شقاء وذلة ، رتقاء وعزة افإما ، وأمریكا وحلفائھا من جھة أخرى ، من جھة 

حطیم وت ، للخروج من التبعیة والعبودیة للغرب، أمام األمة الیوم فرصة نادرة ثمینة جدا 

نتیجة لھذه ، فإن أمتنا  قد وصلت إلى قاع سحیق ، األغالل التي كبلنا بھا الصلیبیون 

حیث إن الصلیبیین قد ، الدینیة والدنیویة  ، أدت إلى تخلفھا في جمیع المحاور ، التبعیة

بعمیل عنید ، أحكموا حلقاتھا في كل عاصمة ، وضعوا سلسلة على عالمنا اإلسالمي 

وركب كثیرا ، ویشیع العھر ، وینصر الكفر ، الحیاء والرجولة واإلباء یقمع اإلیمان و

وظنوا أن ،  وضعف یقینھم ، وأساؤا الظن بأنفسھم وأمتھم ، من الناس یأس عظیم 

وحال كثیر منھم یصدق علیة ، وكانوا في ضیق شدید  ، المخرج من العبودیة للغرب

قول الشاعر قبل أن تفرج :_

لقاتھا        فرجت وكنت أظنھا التفرجضاقت فلما استحكمت ح



6

فقد جاء عدونا ، فھبوا یاعباد هللا ، وأشرأب النفاق  ، ونادى بالتبعیة ألمریكا أذناب الكفر

فجاء على أعتاھا ، وكسر إحدى حلقات سلسلتھ بیده ، ونقض غزلھ بنفسھ ، إلى أرضنا 

فلما كسرھا ، وبأسھ في نحره ، فجعل هللا تدبیره تدمیره ، وأقساھا فكسرھا في بغداد 

على ، وكانت االمة في سجن كبیر ، بخالف ماكان یظن ، تراخت السلسلة وتفارط األمر 

فتحت في ـ وھذه ھي البوابة التي عناھا شیراك حین قال :، بوابتھ تلك السلسلة الحدیدیة 

أوصدھا التي ، یقصد انھ قد تم فك قید البوابة عن المظلومین ، العراق أبواب جھنم 

ویقول  ، ولذلك یصیح داھیتھم الیھودي كیسنجر، آباؤھم قبل عقود في العالم اإلسالمي 

فإن ھزیمة أمریكا فیھا ھزیمة للغرب ، أدركونا وشاركونا في حرب العراق :ـ ألوربا 

وھي وهللا ، بأنھا تاریخیة ، جاء تصرح بلیر عن ھذه الحرب :ـ وفي ھذا السیاق . كلھ 

بأن الجبھة األمامیة ، بلسان الحال والمقال ، یؤكده بوش وإدارتھ وھذا ما! كذلك 

وھذا الوصف ؟ ألم یقل عنھ أنھ من دول محور الشر  .لمحاربة اإلسالم ھي في العراق 

وھذا ما یفسر قیام مئات ، وال قیمة لنا ، في ھذا السیاق عند النصارى یعني أننا كفار 

ل الفظیعة ضد اخواننا األسرى التى ھزت الجنود في سجن أبو غریب وغیره باألفعا

فمتى كانت العراق موطنا ، ثم ألم یقل إننا نقلنا الحرب إلى أرضھم . مشاعر البشریة 

ألم یقل إنھا حرب صلیبیة ألم تقل رایس أنھم . وإنما ھي أرض لجمیع المسلمین ؟ للقاعدة 

مھ في نشر ألیست ھي التي تشاطر الرئیس بوش ھمو ؟یصنعون  تاریخ المنطقة 

وھل  ؟  مسیحیةإلى منطقة  بالدناألم ینقل عن بوش أنھ یرید تحویل ؟ المسیحیة 

ضغوطھم لتغییر منا ھجنا وحذ آیات الجھاد منھا ومشروعھم في التغییر تحت مسمى 

فھل بعد بیانھم ھذا . الشرق األوسط الكبیر إال خطوات لتحقیق ھیمنتھم على المنطقة 

وھبوا لنصرة دینكم ، تقوا هللا یاعباد هللا اف؟  بحربھم ھذه أھل اإلسالمبیان بأنھم یقصدون 

فإن أوجب الواجبات علیكم بعد ، والدفاع عن أنفسكم وإخوانكم وأعراضكم وأرضكم 

وفي میادین القتال مع التحالف ، ھو نصرة الجھاد والمجاھدین عامة ، اإلیمان الیوم 

حیث إن الجھاد الیوم ، لعراق وأفغانستان في فلسطین وا، الصلیبي الصھیوني خاصة 
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ومعلوم أن أھل العلم قد نقلوا اإلجماع على أن أوجب الواجبات بعد اإلیمان ، فرض عین 

، فھذا یعني أنھ على األمة  أن تفرغ من طاقاتھا وأبنائھا وأموالھا ، الصائل  دفع العدو

.إن اإلثم یعم الجمیعف؟ فإن لم تفعل ، مایكفي لقتال واخراج الكفار من دیارھا 

فإن دعمھم بالمال یبقى ، ولئن ضیق العدو الطرق في وصول المجاھدین إلى فلسطین  

كما أن الطرق إلى ضرب األمریكیین حلفاء  ، إلى أن تحرر أرضھم من الكفر، واجبا 

ومتاحة بقتلھم وقتل ، ومن ذلك الجھاد في العراق عبر األدلة الثقات ، الیھود متاحة 

.   وضرب مصالحھم المنتشرة حول العالم ، م حلفائھ

ففیھا عزكم في الدنیا ، للقیام بھذا الواجب العظیم ، فاغتنموا ھذه الفرصة النادرة 

ھمل كثیر من الناس فرصة الجھاد في  سبیل أكما ، فال تضیعوھا وال تھملوھا ، واالخرة 

التي ، لما تثاقلوا إلى أقطارھم الضیقة ، قبل ربع قرن من الزمان ، هللا في أفغانستان 

فضنوا ، ضاعوه أوھم قد  ، ویزعم كل واحد منھم أنھ على ثغر. رسمھا لھم الصلیبیون 

، ن جمیع الظروف كانت مواتیة أرغم ، بأنفسھم عن الھجرة والجھاد في أفغانستان 

مما أدى إلى ، وا لكنھم تقاعسوا وتخلف.  إلقامة دولة إسالمیة قویة ، لیقوموا بدور كبیر 

.فضعفت ریحھم ، وھن المجاھدین 

وأما من قعد مع الخوالف دون ظالل السیوف مع  ، فالموفق من وفقھ هللا لنصرة دینھ 

فاعتبروا بقصص الصادقین ممن قعد .  فقد ارتكب إحدى الكبائر العظام ،  تعین الجھاد

، رضي هللا عنھ یوم تبوك  ففي قصة كعب بن مالك . فبكوا وندموا ندما شدیدا ، قبلكم 

عبرة لكم فقد كان یقول :_

، وطفقت أغدو لكي أتجھز معھ ، تجھز رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم والمسلمون معھ [

فلم یزل یتمادى ، أنا قادر على ذلك إذا أردت : وأقول في نفسي ، فأرجع ولم أقض شیئا 

فأصبح رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم غادیا والمسلمون . حتى استمر بالناس الجد ، بي 

، حتى أسرعوا وتفارط الغزو ، فلم یزل یتمادى بي ، ولم أقض من جھازي شیئا ، معھ 

]أھـ فیالیتني فعلت ، فھممت أن أرتحل فأدركھم 



8

فاغتنم ، وتسابق الصادقون إلى ساحات الجھاد  ، وعلم هللا أنھ استمر بالناس الجد الیوم 

 .فیھ یالیتني فعلت :وال یأتین علیك یوم تقول، وارتحل وادركھم ، لفرصة یا عبد هللا ا

بادروا [: وفي الصحیح عن رسولنا علیھ الصالة والسالم أنھ قال ، فالبدار البدار 

باألعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسي كافرا ویمسي مؤمنا 

]صحیح مسلم عن أبي ھریرة   بعرض من الدنیا قلیلویصبح كافرا یبع أحدھم دینھ 

وأنتم تعلمون أنھ واجب علیكم؟.، فما یقعدكم عن الجھاد بأموالكم 

 ، واآلجال محدودة، وأنتم تؤمنون بأن األرزاق معدودة ؟ وما یقعدكم عن الجھاد بأنفسكم  

م في بروج المحالة في موعده ولو كنت، وأن الموت الذى تفرون منھ  فإنھ مالقیكم 

مشیدة!.

وھل یضن ؟ فأین ذھب عقلك حتى تضن بنفسك ومالك عن المالك  ، فاتق هللا یاعبد هللا 

وتدبروا ، ورق دینھ ، وضعف یقینھ ، إال من خان أمانتھ ؟  بالمملوك عن مالكھ عز وجل

خشیة فلما كتب علیھم القتال إذا فریق منھم یخشون الناس كخشیة هللا أو أشد قولھ تعالى (

وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال لوال أخرتنا إلى أجل قریب قل متاع الدنیا قلیل واآلخرة 

   النساء77) خیر لمن اتقى وال تظلمون فتیال

فمن قعد لھ شیطان من اإلنس أو الجن  في ، فھذا ھو الجواب لمن خاف یوم الحساب 

 فلیتل، وییتم أطفالك ، وتنكح زوجتك ، تجاھد فتقتل یقسم مالك : وقال لھ ، طریق الجھاد 

) قل متاع الدنیا قلیل واآلخرة خیر لمن اتقى وال تظلمون فتیاللیھ قول هللا تعالى ( ع

واحذروا كل الحذر من ، استجیبوا � والرسول إذا دعاكم لما یحییكم : فیا عباد هللا  

واحذروا الذین یحبون قول .  القائلین إلخوانھم ھلم إلینا  ، المعوقین المثبطین المرجفین 

فھؤالء قد . كمدح وتزكیة الطواغیت ، إال أن یختموه بقول الباطل ،الحق والیستطیعونھ

ا ولیتوبو، فلیتقوا هللا في أنفسھم وأمتھم ، وال تصح الصالة خلفھم  ، ضلوا ضالال مبینا 

عن باطلھم .
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فتعین . لیمرروه على الناس ، واحذرا الذین یریدون قول الباطل فیلبسون الحق بباطلھم 

فإن عجزا أو قصروا أو ، حق على أھل القطرین ، الجھاد الیوم في فلسطین والعراق 

حیث إن ، إلى أن تعم الدائرة جمیع بالد المسلمین ، وثَم وثم ، فعلى من یلیھم ، تكاسلوا 

 . بالد المسلمین كلھا بمنزلة البلد الواحدة

العمالء ، الذین لم یاخذوا في اعتبارھم أھواء الحكام ،  ھذه ھي فتاوى العلماء رحمھم هللا

وحیث إن العجز واضح في فلسطین  . كالریاض وعمان، في العواصم المحیطة 

كأھل بالد الحرمین وسوریا واألردن ، فإن الجھاد متعین على من یلیھم ، والعراق 

، ھم فعلى من یلی، فإن عجز أو قصر ھؤالء ، وتركیا وإیران والكویت 

، واحذروا الذین یتسللون لواذاً ، والتخذیل عنھ باطل ، فالجھاد في العراق وفلسطین حق 

ثم یزعمون إن ھذه مصلحة الدعوة ، الذین یزاحمون الربوبیة والنبوة بأرائھم واھوائھم 

فلیحذر الذین یخالفون عن (: قال هللا تعالى  ، وفي آرائھم الدمار والبوار. فھذا محال 

النور 63 )ن تصیبھم فتنة أو یصیبھم عذاب ألیمأمره أ

فقد تركنا رسولنا علیھ الصالة والسالم على ، إن الطریق واضح بیین : فیا عباد هللا 

واقرؤا القرآن والسنة تبصروا .  الیزیغ عنھا إال ھالك، لیلھا كنھارھا ، المحجة البیضاء 

واضربوا . إال نبینا علیھ الصالة والسالم ، وكٌل یؤخذ من قولھ ویرد ، الصراط المستقیم 

إذا عارض قولھم ، مھما عظموا وعلموا وفقھوا ، بعرض الحائط آراء وأھواء الرجال 

حتى وإن كانوا صادقین مخلصین ، وقول رسولھ علیھ الصالة والسالم ، قول هللا تعالى 

 ،ولكن الیتابعوا في زلتھم ، فھى زلة منھم التھدر مكانتھم وفضلھم ،

: فقد ذمھم هللا تعالى ، فھو من ابرز صفات المنافقین ، وأما القعود عن الجھاد المتعین 

لیحذرنا منھم ومن القعود وتوعدھم هللا بعدم الھدایة والعذاب . ، وقال لھم شر ماقال ألحد 

األلیم وطبع على قلوبھم ونفى عنھم العلم والفقھ وإن تعلموا ألن ثمرة العلم خشیة هللا 

.ؤا إن شئتم سورة التوبةواقر



10

طریق إمام ، فھي توضح طریقین الثالث لھما عند تعین الجھاد ، فتدبر ھذه اآلیات 

فاختر لنفسك قال . وطریق القاعدین ، وخاتم النبیین علیھ الصالة والسالم ، المجاھدین 

وإذا أنزلت سورة أن آمنوا با� وجاھدوا مع رسولھ استأذنك أولو الطول  هللا تعالى (

منھم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدین * رضوا بأن یكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبھم 

فھم الیفقھون * لكن الرسول والذین آمنوا معھ جاھدوا بأموالھم وأنفسھم وأولئك لھم 

.التوبة68، 67 ، 86) الخیرات وأولئك ھم المفلحون

قد غفر لھ ، علیھ الصالة والسالم  الذي الینطق عن الھوى ، فیاعبد هللا ھذا سید الورى 

جاھد والذین آمنوا معھ ، وھو صاحب الشفاعة العظمى ، ماتقدم من ذنبھ وما تأخر 

في الضح  فخرج یوم تبوك لقتال الروم ، لنصرة الإلھ إال هللا ، بأنفسھم وأموالھم 

، ثم تزعم أنك متبع لنبینا علیھ الصالة والسالم   ،لخدوراتقعد أنت مع ذوات ، والحرورو

. قاتل هللا الجبن والجبناء، وأنك على ھدیھ 

یرى الجبناء أن العجز حزم         وتلك خدیعة الطبع اللئیم

وعمل لما بعد الموت.، فالكیس من دان نفسھ  

 ،وھنا أذكر ببعض األحكام وأھمھا وأخطرھا  

فقد أجمع أھل العلم أن مناصرة الكفار ، حكم من ناصر الكفار على المسلمین أوال :ـ 

، وھي معدودة في نواقض اإلسالم العشرة ، كفر أكبر مخرج من الملھ ، على المسلمین 

أو ، فمناصرة أمریكا أو حكومة عالوي المرتدة ، سواء كان الكافر رومیاً أو عربیاً 

في قتالھم  ، المرتدة من الحكومات   حكومة محمود عباس وغیرھاأو ، حكومة كرزاي 

، ویدخل في ذلك أصحاب الشركات ، كفر أكبر مخرج من الملة ، ضد المسلمین 

،  لین الذین یقومون بنقل الوقود والذخائر والمواد التموینیة أو أي احتیاجات أخرىموالعا

، فقد ارتد عن الدین ، مساعدة وإن كل من یناصرھم ویساعدھم بأي نوع من أنواع ال

یاأیھا الذین آمنوا التتخذوا الیھود والنصارى أولیاء  وتدبروا قولھ تعالى  (. ویجب قتلھ 

 51) إن هللا الیھدي القوم الظالمین ومن یتولھم منكم فإنھ منھم بعضھم أولیاء بعض 
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ن في كفر من أعان وراجعوا إن شئتم األدلة وأقوال العلماء في كتاب [ التبیا  المائدة 

ویعادي أعداء هللا وإن كانوا ،  وإن كانوا عجماً  األمریكان ] فالمسلم یوالي أوالیاء هللا 

فھو ، والعراقي الذي یجاھد ضد الكفار األمریكیین أو حكومة عالوي المرتدة ، عرباً 

والعراقي الذي ینضم إلى ھذه . وإن كان فارسیا أو كردیاً أو تركمانیاً ، اخونا وولینا 

وإن  ، رتد وكفرا، فقد ویقاتل معھا المجاھدین المقاومین لالحتالل ، الحكومة المرتدة 

. كان عربیاً من ربیعة أو مضر 

ونتبرأ ، كال فإنما أھلنا المسلمون ، والیقول المسلم ھذه حرب اھلیة الیجوز الدخول فیھا 

من أجل ، لى هللا علیھ وسلم عشیرتھ وبني عمومتھ وقد قاتل رسول هللا ص. من الكافرین 

قال ینوح إنھ لیس من أھلك إنھ عمل غیر صالح فال تسألني (قال هللا تعالى . الإلھ إال هللا 

.ھود46 )ما لیس لك بھ علم إني أعظك أن تكون من الجھلین 

شر وب، فبالل آمن فرضي هللا عنھ ، حبشي وأبي جھل القرشي الوتدبروا قصة بالل 

وھو عدونا ، وھو من أھل النار ، وغضب هللا علیھ ، وأبو جھل كفر ، بالجنة وھو ولینا 

فإنما االعتبار في الروابط بین المؤمنین ، قاتلھ أبناء عمومتھ بأیدیھم رضي هللا عنھم . 

فإذا انتقض اإلیمان فالاعتبار لرابطة النسب والعشیرة ، وما بعده لھ تبع ، باإلیمان 

ي ابراھیم والذین معھ إذ قالوا لقومھم فقد كان لكم أسوة حسنة  قال هللا تعالى (. والوطن 

إنا برءؤا منكم ومما تعبدون من دون هللا كفرنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء 

 4الممتحنة) � وحده باأبداً حتى تؤمنوا 

، كعناصر الجیش : ة فالذین یقتلون من العراقیین المنتمین لحكومة عالوي المرتد

كفار ، دمھم ھدر ، ھؤالء كأبي جھل العربي القرشي ، وأجھزة األمن والحرس الوطني 

والیدفنون في مقابر ، وتطلق منھم زوجاتھم ، والیرثون والیورثون ، الیصلى علیھم 

المسلمین .

ناصرة واقلعوا عن م، وفي دینكم وفي أمتكم ، اتقوا هللا في أنفسكم :ــ وأقول لھؤالء 

كل واحد منكم  ولیختلِ ، المعینة من قبل المحتل األمریكي ، حكومة عالوي المرتدة 
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دودة ؟ فارجعوا إلى من أجل دراھم مع، ولیسألھا عالَم یضیع دنیاه وآخرتھ ، بنفسھ 

ونصل الرحم الذي بیننا .،  وترجع أخوتنادینكم تفلحوا ، 

سواء في العراق أو في فلسطین  ، راؤھااجثانیا :ـ حكم المشاركة في االنتخابات المزمع 

.اوأفغانستان وما شابھھ

ولكن ھذا الحق مقید ، ھو حق لألمة ، الیخفى أن اختیار األمراء أو الرؤساء  :ـبتداءا

وإنما یجب السعي لتنصیب أمیر  ختیار األمیر اكة في رإذا انتفت حرمت المشا، بشروط 

وأن یكون الدین الذى ، أن یكون مسلما  :ــوط ذه الشرھ وأھم، مسلم یحكمنا بشرع هللا 

، وھذا یعني أن تكون جمیع قوانین الدستور مصدرھا سیطبق على الناس ھو اإلسالم 

.الوحید ھو اإلسالم 

ھو دستور وضعي ، بریمر  االمریكي م أن الدستور الذي فرضھ المحتلوعلمن الم و

وبالتالي ، حیث أصر أن الیكون اإلسالم ھو المصدر الوحید لجمیع التشریعات ، جاھلي 

من القوانین واألحكام مصدرھا الشریعة  % 90في المئة  تسعینلو فرضنا جدال أن 

فإن ھذا الدستور ، مصدرھا التشریعات الوضعیة  % 10في المئة  وعشرة ، اإلسالمیة

.یعتبر في میزان اإلسالم دستوراً كفریاً 

فاإلسالم  ن حیاتھم وفي جمیع شؤ بھ كلھ لیلتزم الناس، فاإلسالم منھج أنزلھ هللا تعالى 

فإن انتھوا فإن  وقتلوھم حتى التكون فتنة ویكون الدین كلھ �كل الیتجزأ قال هللا تعالى(

فمن آمن ببعضھ وكفر ببعضھ فقد كفر وال تغني عنھ األنفال 39) هللا بما یعملون بصیر 

تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون  ببعض فما فأوال صیامھ شیئا قال هللا تعالى (صالتھ 

جزاء من یفعل ذلك منكم إال خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون إلى أشد العذاب 

 إال ،بجمیع أحكام اإلسالم  الناس فلو التزم البقرة  85.)ونعملتا موما هللا بغافل ع

یعتبر ، فإن دستور ھذه الدولة . وأباحوا البنوك الربویة ،  اإللتزام بتحریم الربا مثًال 

ألن ھذا التصرف یتضمن عدم . والراضین بھ عن علم كفار أیضاً  ، دستوراً كفریاً 

وھذا كفر أكبر مخرج من . وكمال منزلھا سبحانھ وتعالى ، ال الشریعة ماعتقادھم بك
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وبناًء . تحت ظل طائراتھا ، فضالً عن أن ھذه االنتخابات تجري بأمر أمریكا ، الملة 

علیھ :ــ

، . عن رضى وعلم والتي سبق وصف حالھا إن كل من یشارك في ھذه اإلنتخابات 

الذین ، وینبغي الحذر من الدجالین . وال حول وال قوة إال با�  . یكون قد كفر با� تعالى

في ھذه ، ویحثون الناس على المشاركة ، یتكلمون باسم األحزاب والجماعات اإلسالمیة 

التبرؤ من الحكومة الردة الجموح . ولو كانوا صادقین لكان ھمھم في اللیل والنھار 

فإن عجزوا فلینكروا بقلوبھم ھم ئجھاد اإلمریكیین وحلفا ىتحریض الناس علو ، المرتدة 

ركة في برامج المرتدین أو القعود في مجالس الردة .ولیجتنبوا المشا

فالبالد تحت ، ینطبق تماماً على الوضع في فلسطین ، وكل ما ذكرناه عن العراق 

والمرشح محمود ، اإلسالم منھ بريء ، ودستور الدولة وضعي جاھلي ، اإلحتالل 

ن عمر المسلمین م، وإنما جاؤوا بھ بعد أن أضاع مع رفقائھ ، عباس بھائي عمیل مرتد 

جیئ بھ فضال عن غیرھا . عبر مؤامرة اتفاقیة أوسلوا ، في فلسطین عشر سنوات 

ولیروض االنتفاضة ،  في ھذه الجولة تنازالت جدیدةولیقدم ،  لیدخل الناس في تیھ جدید

ولیقمع الجھاد والمقاومة المسلحة .، 

ولیحذروا من المشاركة في ھذه االنتخابات ، فلیتق هللا المسلمون في أنفسھم وفي دینھم 

فإنھ الفرق بین أن یعتقدوا صحة انتخاب  أبي جھل األول عمرو بن ھشام ، المزمعة 

وبین أن ینتخبوا أبا جھل إیاد عالوي  أو أبا جھل محمود عباس أو أبا جھل حامد 

الحكام أو أباجھل فھد بن عبد العزیز أو غیرھم من أو أبا جھل حسني مبارك كرزاي 

فإن یكن األخیر قد قام ببناء توسعة المسجد الحرام فإن أبا جھل األول قد قام مع المرتدین 

قریش بتجدید بناء الكعبة المشرفة وكانوا یطوفون بالبیت العتیق ویحجون ویسقون 

                                                                                                                                                     م یستسلموال الحجیج عبادة � ولكنھم في میزان اإلسالم مشركون ألنھم 

لمجلس دار الندوة إستسلموا � تعالى بل كان من كفرھم أن  ستسالما مطلقاا

وھو شبیھ بالمجالس التشریعیة الیوم أو مایسمى بمجلس النواب التشریعي الوضعي 
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أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد التشریعي قال هللا تعالى (  أو مجلس األمة

الحرم كمن آمن با� والیوم اآلخر وجاھد في سبیل هللا الیستوون عند هللا وهللا 

فخیر هللا اإلیمان التوبة . قال ابن كثیر رحمھ هللا [  19) الیھدي القوم الظالمین 

على  والجھاد مع النبي صلى هللا علیھ وسلم على عمارة المشركین البیت وقیامھم

وخالصة القول في ھذه المسألة أنھ ]  عند هللا مع الشرك بھالسقایة ولم یكن ینفعھم 

وإنما علیھم أن یلتفوا حول نتخابات على المسلمین أن یحذروا من مثل ھذه االیجب 

ویقاوموا المحتلین .، المجاھدین 

وبالذكر ، أوصي نفسي والمجاھدین بتقوى هللا في السر والعلن  ــ وقبل الختام :

أوصي  نفسي وإیاكم ا م، كوكثرة الدعاء والتضرع إلى هللا تعالى ، وقرآءة القرآن 

فإن لكل غادر لواء ینصب لھ یوم القیامة ، والحذر من  ، واجتناب الغدر، بالصبر 

والتي یقدرھا  ، من غیرتوسع الدماء المحرمة إال ما أباحھ الشرع كمسألة التترس 

والبعد عن ، ت اطاعبالا إنما نتعرض لنصر هللا بالتقرب إلیھ فإنن، فقھاء المجاھدین 

وزراعة وخطوط النفط ، أحثكم على ضرب خطوط اإلمداد ثم إني ، المعاصي 

واغتیال أصحاب الشركات الذین یمدون ، التي التبقي جریحاً ، األلغالم المضاعفة 

. یا أو غیرھا أواألردن أو ترك، سواء في الریاض أوالكویت ، العدو بما یحتاج 

تلك العملیات التي كانت سببا عظیما ، العملیات االستثھادیة  في جتھاداالعلیكم بو 

وتحدت جمیع ، وإفشال مخططاتھ ، وأرباك حركتھ ، بفضل هللا في إرعاب العدو 

. فھذه من أھم األعمال ُعدده وَعدده 

وإن من أشدھا أن تقتل أمریكا نساءنا وأطفالنا ، ثم إننا قد خضنا الحروب وعرفنا مافیھا 

ومن ذلك قتل ، وھذا ما جرى علینا في افغانستان ، ثم تزعم أن ذلك وقع خطأً ، عن عمد 

.وطفلتھ وابنھ الوحید علیھم رحمة هللا ، زوجة الدكتور أیمن الظواھري 
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لنساء ویمارسھ علیكم جزار ا، وھذا ما یمارسھ شارون الیوم علیكم في فلسطین 

 ، في الفلوجة والرمادي وبغداد وبعقوبة وسامراء، واالطفال في البیت األبیض 

عند عجزه عن ، وھو یلجأ إلى قتل األبریاء ، والموصل وغیرھا من المدن العراقیة 

ونرجوا هللا . فكل ما قدر الرحمن مفعول  ، فاثبتوا واصبروا واحتسبوا، إیقاف المقاومة 

. وأن یمن على الجرحى بالشفاء ، سبحانھ وتعالى أن یتقبلھم في الشھداء 

فا� هللا ، عن دین وأمة محمد علیھ الصالة والسالم ، وأذكركم بانكم خط الدفاع األول 

واعلموا أن عدوك قد ، وإني ألرجوا أن ال یؤتى المسلمون من قبلكم ، فیما ائتمنتم علیھ 

وتكاثرت ، وقد سمعتم أنھم اضطروا إلى میزانیة الطوارئ ، ظھر عجزه و، بان ضعفھ 

، فاقتصادھم ینحدر ،  االیعد وال یحصىولدیھم من المشاكل م،  علیھم المساوئ 

وفوق ذلك وقع ، وعجوزاتھم المالیة بلغت أرقاماً قیاسیة ،  ودوالرھم في ھبوط مستمر

 $800، 000،000،000بوش قانونا القتراض ثمانمئة ألف ملیون دوالر 

المدربین والمؤھلین  لخوض ھذه الحرب الضروس ،  وأما عن عجزھم في توفیر الجنود

, من  الجنود  % 50، فالتقاریر تتحدث عن أن خمسین في المئة فحدث عنھ وال حرج  ، 

 . ھم من وحدات غیر مؤھلة لخوض ھذه الحرب ، كجنود الحرس الوطني األمریكي

والذي تسبب في إلغاء إجازات ، فضال عن العجز في توفیر الفرق العسكریة البدیلة 

، واألمراض العصبیة بینھم ، مما أدى إلى زیادة ارتفاع نسبة االنتحار ، الجنود 

. فللھ الحمد والمنة ، وأصبحت العراق مقبرة للمرتزقة األمریكیین 

وماال ، یعقبھا بإذن هللا سرور دھر  وساعة صبرٍ ، الدائرة لمن اتقى وصبرواعلموا أن 

. یحصى من األجر 

قلما یرى مثلھا في شراستھا ، وھذه الحرب الزبون الدائرة في العراق وفلسطسین 

أو ، والیثبت فیھا إال سیف صارم ، فقد تمعمعت كمعمعة اإلباء المحرق ، واستعارھا 

واجتھدوا ، في الدفاع عن الدین  الحرمات ، فھنیاً لكم الصبر والثبات ، لیث ضبارم 

وكأین من نبي قاتل معھ ربیون كثیر ( : قال تعالى . إما النصر أو الشھادة ، لموعود هللا 
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)  فما وھنوا لما أصابھم في سبیل هللا وما ضعفوا وما استكانوا وهللا یحب الصابرین

آل عمران 146

والسعیدة من شاركت  ،لنصرة الدین فالسعید من شارك بنفسھ ومالھ في ھذه الحرب 

علما بأن مصاریف تنظیم القاعدة في بالد الرافدین تبلغ ، بأوالدھا وساھمت بأموالھا 

فال یؤتى المجاھدون مئتي ألف یورو أسبوعیا ناھیك عن مصاریف الجماعات األخرى .

 من قبلكم 

في نتائجھا العظیمة ، أشبھ ما تكون بغزوة بدر الكبرى ، حرب عظیمة لھا مابعدھا  ذهھو

ة عوقعق، رات الصحابة رضي هللا عنھم  یفما زالت أصداء تكب. وآثارھا العمیمة ، 

وفي الحدیث : . تبث في األمة روح العزة والجھاد ، سیوفھم وصھیل خیولھم یوم بدر 

سأل جبریل رسولنا علیھما الصالة والسالم من حضر بدرا من الصحابة ؟ فقال : [

وأنا الأحسب أن        ] .جبریل: وكذلك من حضرھا من المالئكة  َخیارنا . فقال

ویصلون بالقذائف في ، الذین یقاومون الطائرات والدبابات األمریكیة ، المجاھدین الیوم 

من وفقھ هللا تعالى للمشاركة في  موفقإال أنھم َخیار األمة الیوم ، وال، فلسطین والعراق 

وبدر الشیشان وغیرھا من ساحات الجھاد ، أفغانستان  وبدر العراق وبدر، بدر فلسطین 

التزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق وقد قال رسولنا علیھ الصالة والسالم [. 

مسلم  رواه]ظاھرین إلى یوم القیامة

األخ الكریم ، وكذلك ال أحسب أن األمیر المجاھد ، فاحرص أن تكون من ھذه الطائفة 

ومن  ، إال أنھم من ھؤالء الخیار، والجماعات التي انضمت معھ ، أبا مصعب الزرقاوي 

أحسبھم وهللا حسیبھم ., ھذه الطائفة المقاتلة على أمر هللا 

كما سرنا ، ضد االمریكیین وحكومة عالوي المرتدة ، ولقد سرتنا عملیاتھم الجریئة 

دة واالجتماع بالوح، استجابتھم ألمر هللا تعالى وأمر رسولھ علیھ الصالة والسالم 

واعتصموا بحبل هللا جمیعا وال قال هللا تعالى في محكم التنزیل (. واالعتصام بحبل هللا 

آل عمران 103) تفرقوا
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في ، عظیمة  ةھذه خطوو ، ترحیبا كبیراباتحادھم معنا نرحب :ــ وإننا في تنظیم القاعدة 

نرجوا هللا ف، وإزھاق دولة الباطل ، إلقامة دولة الحق ، طریق توحید جھود المجاھدین 

ویباركھا . ھاأن یتقبل

الذین ، بھم یأحسبھم وهللا حس، بین الصادقین من أمراء المجاھدین ، وشتان شتان 

. وبین ملوك ورؤساء یتنازلون عن اإلمارة من أجل دینھم حرصا على مصلحة أمتھم 

، وإلغاء الحدود التي رسمھا الصلیبیون ، دول المنطقة الذین لم یقوموا بتوحید األمة 

وإنما كرسوا الخالف والفرقة باسم الوطنیة ، وھم لیسوا مستعدین للتضحیة بأمتھم 

ومصالحھا ، من أجل بقائھم في اإلمارة فحسب ، بل یضحون بأبائھم وأبنائھم وإخوانھم،  

د هللا بن وما تھمیش عب. حمزة بن الحسینحسن بن طالل ووما عزل في سبیل الكرسي 

، فأي خیر یرتجى من ھؤالء لتوحید  ذلكعلى من طرف آل فھد إال أمثلة عبد العزیز 

  الھم . وحبعض أوھذه ، وسط التكتالت الدولیة الكبیرة ، ورعایة مصالحھا األمة 

ھو أمر لیس من ، أن توحید الكلمة تحت كلمة التوحید :ــ أذكر المجاھدین ثم إني 

ویجب على الجماعات ، فینبغي أن یعطى حقھ ، بل إنھ من أوجب الواجبات  ، النوافل

قال شیخ اإلسالم ابن ، تحت رایة واحدة ،  ابینھا لتوحید صفوفھ التنسیق فیما ، المجاھدة 

فمتى ترك الناس بعض ما أمرھم هللا بھ ، وقعت بینھم العداوة [تیمیة رحمھ هللا:

وھلكوا ، وإذا إجتمعوا صلحوا وملكوا ، فإن  والبغضاء ، وإذا تفرق القوم فسدوا

 ] اھـ الجماعة رحمة والفرقة عذاب

وتتصاعد بوتیرة ، بخطوات واثقة وسریعة ، وإن األمور تسیر في العراق بفضل هللا 

وقد فشلت ، في األرواح والمعدات واألموال  ، والعدو یتكبد الخسائر الفادحة، مبشرة 

، تھم ذات األسماء الرنانة ؟ كالقبضة الحدیدیة فأین ذھبت عملیا ، جمیع خططھ

لقد ذھبت كلھا أدراج الریاح  . وإلى ماھنالك، والمطرقة الحدیدیة واألفعى الضخمة 

یمتلكون اإلرادة والقوة الالزمتین لتنفذ أكبر ، وھاھم المجاھدون بفضل هللا . والحمد � 

ھا. في وسط بغداد فضال عن غیر، العملیات في وضح النھار 
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بوش ومن معھ ـ أرطبونات الروم ، ولننسین بإذن هللا ، والمقاومة بفضل هللا تنمو وتزداد 

ـ وساوس الشیطان بأرطبونات المسلمین ـ 

.إبي مصعب الزرقاوي وإخوانھ

فقد جعلت بھا أبراجھ قطعاً         فإن یكن ارطبون الروم قطعھا   

فقد بقى بھا بحمد هللا منتفعاً         وإن یكن أرطبون الروم قطعھا   

سمر الرماح إذا ما آنسوا فزعاً             ن وأنصار أقیم بھم  اكتیبت

، فینبغي علیكم أن تنفضوا غبار الیأس ، إن أمر الجھاد قد توجھ :ــ فیا أیھا المسلمون 

.وتبذلوا ما في وسعكم لنصرة الدین . ، وأن تستشعروا اقتراب النصر بإذن هللا 

 فإني أقول لھم :ــ من رجع إلى اإلسالم وتاب وأصلح وبین ، اما المنافقون والمرتدون و

وتسمیة ، ومن أبى إال الطعن في الدین . وذلك خیر لھم في دینھم ودنیاھم  ، تاب هللا علیھ

بیده أو بلسانھ ، ومناصرة الحكام المرتدین على المسلمین ، الجھاد  إرھابا في سیاق الذم 

فالیكتب وصیتھ  ، فال حق لھ أن یعیش على أرض كفر بخالقھا سبحانھ وتعالى،  أو بقلمھ

وعلى سرایا المجاھدین أن یقتدوا بمحمد بن مسلمة رضي هللا عنھ . وال یلومن إال نفسھ ، 

لئن لم ینتھ المنافقون قال هللا تعالى( وأن یلحقوا ھؤالء المرتدین بكعب بن األشرف .، 

والمرجفون في المدینة لنغرینك بھم ثم ال یجاورنك فیھا إال والذین في قلوبھم مرض 

 األحزاب 60)قلیًال 

فردوا ، ن األمة ھي صاحبة الحق في أختیار والة أمرھا إ:ــ وأقول للحكام المرتدین 

قد ظھر تضعضعھ ، فھذا خیر لكم وإن موكلكم الطاغیة في العراق ، األمانات إلى أھلھا 

نحو تصفیة الحساب معكم  ، حداث واألیام تسیر بسرعةوأن األ.  واتسعت أصدعھ ، 

فإن األمة قد استیقظت وأخرجت  فاغتنموا الفرصة قبل فوات األوان .، ومن أعانكم 

  ، وإبطال الباطل .إلحقاق الحق ، فلذات كبدھا للجھاد في سبیل هللا 

وإن بني  فللھ أوس قادمون وخزرج                  لئن شھد التاریخ أوسا وخزرجا

اإلسالم أضحوا كتائبا       مجاھدة رغم الزعازع تخرج 
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فأین عباد هللا الصالحون ؟ أین أھل الصبر ؟ أین طالب األجر؟ أین أصحاب سورة 

البقرة ؟ أین المقتدون بأصحاب الشجرة ؟ أین المبایعون على الموت ؟ أین المبایعون 

على الموت  ؟ لیمزقوا الجیوش األمریكیة ویفتكوا بالكتائب الصھیونیة أین فتیان عدنان 

وقحطان ؟ أین ربیعة الطعانون في الھیجاء ؟ أین فرسان مضر الحمراء ؟ أین أحفاد 

ولیوث طارق بن زیاد وأشاوس صالح الدین ؟ أین رضي هللا عنھ سلمان الفارسي  

داد الیمن غطارفة أرض الكنانة  ؟ أین أمأین أحفاد محمد الفاتح وأبطال أرض الشام 

وآالف عدن ؟ 

بین جند محمد علیھ الصالة والسالم جند ، فھذه حرب مصیریة بین الكفر واإلسالم 

إلى أن تتم الكفایة .، وباء بالوزر ، ومن فاتتھ فاتھ األجر ، وبین أھل الصلبان ، اإلیمان

بي ویا خیل هللا إرك، فسارعوا إلى جنة عرضھا السماوات واألرض ، فالبدار البدار 

ویاریح الجنة ھبي . 

، الذین قضوا نحبھم في ساحات الجھاد ، ادعو هللا تعالى أن یتقبل األبطال : وفي الختام 

الذین مزقوا الجیوش الصھیونیة  ، في كل مكان وخاصة أبطال العملیات االستشھادیة 

ولقد ، ثبات أسأل هللا لنا ولھم ال، كما أودع الذین وضعوا أقدامھم في ركابھا ، والصلیبیة 

ویعزُّ علي أني لم أتشرف بمعرفة البعض ، تشرفت بمعرفة بعض من مضوا  رحمھم هللا 

انھم شھدوا ھذه المالحم العظام لنصرة ، ولكن مما یھون علي وجد فراقھم ، األخر 

وتكون أرواحھم في ، فیشفعوا في أھلھم ، أن یتقبلھم في الشھداء  فأسأل هللا . اإلسالم 

ثم تأوي إلى قنادیل معلقة بعرش ، تسرح من الجنة حیث تشاء ، أجواف طیر خضر 

. وأن یعوضھم خیرا، فنسأل هللا أن یلھم أھلھم الصبر والسلوان . الرحمن 

، نحسبھم كذلك وهللا حسیبھم ، لھم اذ قدموا انفسھم رخیصة من أجل ال إلھ إال هللا  اً ئیفھن

لكنھ كما قیل ،  اَ لھبَ  اَ كل واحد منھم یحسبھ اھل الدنیا غر، دون األبطال فھؤالء المجاھ

:ــ 

نفسھ وھو وافي العقل والورع    عنتخال فیھ إن حاورتھ بلھاً 
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فقاموا بتسلیم العطاء للمعطي ، شأنھم شأن أھل الصدق والوفاء ، باعوا الضاللة بالھدى 

وأیقنوا أن ما عند هللا خیر ، ففقھوا المسالة ، وسلموا المثمن  لیستلموا الثمن ، عز وجل 

ومضوا یرددون :، فودعوا األھل وذا القربى ، وأبقى 

لواءـغي رفع الـفي سبیل هللا نمضي        نبت

اءـا الدمـرق منـتلو    ز     ـــن عـلدیـم لـقـفلی

ویرددون :

ذب      نحن حطمنا الكؤوساــو عـالتقولوا اللھ

نحن أرخصنا النفوسا  ال تقولوا الدرب صعب   

        ھؤالء األبطال بھذه األبیات :                                                   وإني أودع

لــمـقـلالـفـقــدك تـدمع 

                                   

*** ***

وداعـــاً أیھــا البـــطـــل      

ل للـبـعدك واشتـكى الط *** *** قد بقاع األرض 

     حزنت      

ا األمـلنوفي األخرى ل *** *** فــفـي الدنـیــا تالقــیـــنـا       

وفي األسحــار نبتــھـل *** *** ونـسأل ربـنــاالـمــولـــى   

بــدار ما بــھــا مـلـــل *** *** فــي فـرح كبـأن نلقا

ســادتنـــا الــرسلبــھا  *** *** بـــجــنــات ورضـــات         

ھـار والــحللبــھــا األن *** *** بھــا األحــبــاب قــاطبـة       
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ھ مــثــللبـصــوت مــا *** *** بــھــا الــحور 

تــنــادیـنا         

بھــا شــھــداؤنــا األول

*** ***

بــھا أبــطــال أمــتـنـــا   

اللھم ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي األخرة حسنة وقنا عذاب النار اللھم لك أسلمنا وبك 

صما وإلیك حاكمنا فأغفرلنا ما قدمنا وما أخرنا وما اآمنا وعلیك توكنا وإلیك انبنا وبك خ

أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر الإلھ إال أنت وال حول وال قوة إال با� اللھم 

خذ بقلوب شباب اإلسالم ونواصیھم إلى اللھم یاذا الجالل واإلكرام یاذا الجالل واإلكرام 

فئدتھم وثبت أقدامھم وسدد رمیھم وألف بین قلوبھم أربط على االجھاد في سبیلك اللھم 

نزل نصرك على عبادك المجاھدین في كل مكان اللھم فرج عن إخواننا األسرى أاللھم 

في سجون الطغاة في كل مكان في سجون أمریكا وفلسطین وفي بغداد والریاض وفي 

ل شيء قدیر المغرب ومصر وفي أفغانستان والشیشان وفي الھند وباكستان إنك على ك

اللھم ربنا أفرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا واصرنا على القوم الكافرین وهللا غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس الیعلمون وصل اللھم وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

      . أجمعین وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین

  


