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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

دد خطاهحفظه اهللا وساملؤمنني أمري أمرينا الكرمي                                         إىل أما بعد...    

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  خبري وعافية .مجيعاً اجملاهدين و أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم 

  ويثبت أقدامكم.أيكم ويصوب رميكم أن يوفقكم ويسدد ر تعاىل ونسأل اهللا 

ية والعسكرية وأبشركم أن األمور جيدة والعدو يف تضعضع على مجيع احملاور االجتماعية والسياس
  واالقتصادية . 

اليت بلغت  ورباها يطالبون احلكومة بضرورة ختفيض ميزانية وزارة الدفاع لتخفيف الديونأمريكا عقالء و 
  أرقاماً فلكية هائلة. 

واألمــر حيتــاج إىل صــرب قليــل مــن اجملاهــدين وســتكون النتــائج يف صــاحل املســلمني عامــة واجملاهــدين خاصــة 
ــيٌط )ن اهللا ولنتــدبر قــبــإذ  ول اهللا تعــاىل(َوِإن َتْصــِربُواْ َوتـَتـَُّقــواْ َال َيُضــرُُّكْم َكْيــُدُهْم َشــْيًئا ِإنَّ اللّــَه ِمبَــا يـَْعَملُــوَن حمُِ
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تطالب باالنسحاب داخل أمريكا يف الغرب ومن  وهم يتعلقون خبيوط العنكبوت وهناك ضغوط شديدة 
  املالية  اتزمنتيجة لألمن أفغانستان 

ا ستنسحب عام ألفني وإحدى عشر وعلى  بعضوال خيفى عليكم أن  دول حلف النيتو قد أعلنت بأ
بل إن أوباما كما أن أكثر أحزاب املعارضة يف الدول الغربية تطالب باخلروج من أفغانستان   ارأسها كند

نفسه يرى ضرورة االنسحاب خالل األشهر القادمة كما أعلن ولكن بعض اجلمهوريني واجلنراالت 
يضغطون عليه ويقولون له إن انسحابنا هزمية ستؤثر على مكانتنا ومصاحلنا يف كل العامل وهو يقول هلم 

فإن بناء العسكر فقليل ما كان يقوله جورباتشوف للجنراالت الروس ليس عندي مال ألشرتي حليب أل
  النصر مع الصرب وإن مع العسر يسراً . من الصرب وإن 
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ومن جهة أخرى فلعلكم مسعتم يف األخبار أكثر من مرة أنه يتم استهداف املصلني يف املساجد 
إضافة إىل استهداف يف الفرتة األخرية يف باكستان وأفغانستان وخاصة بعمليات تنسب لبعض اجملاهدين 

 عشرات املسلمني يف املساجد واجملمعات العامةمن أجل قتل أحد األعداء تراق دماء فسواق بعض األ
  فهذا ال جيوز شرعاً. 

ضمن  األعمال ال تدخلو أن هذه وال خيفى عليكم حرمة دماء املسلمني والتحذير الشديد من سفكها 
اجملمعات العامة وقد صح عن مسألة الترتس فقتل املرتدين متاح بشيء من اجلهد بعيداً عن املساجد و 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله ( لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل مؤمن بغري حق ) صحيح رواه 
  ابن ماجه . 

وقال عليه الصالة والسالم ( ال يزال العبد يف فسحة من دينه مامل يصب دماً حراماً ) . صحيح رواه 
  البخاري . 

على خطورة إراقة دماء  لتنبيهعامة واجملاهدين خاصة حباجة إىل مساع صوتكم لوعليه فإن املسلمني 
املسلمني بغري حق وختاماً نرجو اهللا تعاىل أن يوفقكم وينصركم وينصر بكم اإلسالم واملسلمني ويوفقنا 

  لنصرة دينه القومي. طريق اجلهادوإياكم للثبات على 

  وحنن حتت السمع والطاعة 

  ة اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمح

  الداعي لكم بالتوفيق والنصرأخوكم 

  أسامة بن حممد بن الدن 
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