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 الرسالة الثانية
 : إىل أهل العراق خاصة و املسلمني عامة

 

حتية إجالل، و رسائل حٍث و تذكري، (
 )وبراءة من املشركني و جمالسهم الكفرية

 
  هـ١٤٢٤ شعبان ٥

  م٢٠٠٣ تشرين األول/أوكتوبر ١
 

 )حِفظَه اهللا(للشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ 
 
 
َيا أَيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ { :احلمد هللا القائل، مد هللا مث احلمد هللاحل

 .]٧٣:التوبة [}َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس الَْمِصري
 

دون  ومن قتل ،من قتل دون ماله فهو شهيد” :والصالة والسالم على نبينا حممد القائل
 .“ فهو شهيده ومن قتل دون أهل، ومن قتل دون دينه فهو شهيد،دمه فهو شهيد

 
 :أما بعد
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 :فهذه الرسالة الثانية إىل اخواننا املسلمني يف العراق

 
 : ويا أحفاد صالح الدين،يا أحفاد سعد واملثىن، وخالد واملعىن

 
 ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 وادخلتم السرور ، فقد واهللا اثخنتم يف العدو،كم املباركأحييكم واحيي جهدكم وجهاد

 وان جهادكم ، فجزاكم اهللا خريا اجلزاء، وأهل فلسطني خاصة،على قلوب املسلمني عامة
 . ثبت اهللا أقدامكم وسدد رميكم،جهاد مشكور

 
 وقد كان بوش يظن أن العراق ،وابشروا فقد تورطت امريكا يف مستنقعات دجلة والفرات

 وهاهي أمريكا اليوم قد ، فها هو يف مأزق حرج بفضل اهللا تعاىل، غنيمة باردةونفطه
 فاحلمد هللا الذي رد كيدها إىل أن ،بدأت تصيح بأعلى صوا وتتضعضع أمام العامل أمجع

 . وتتسول اجلنود املرتزقة من الشرق والغرب،تستنجد بأوباش الناس
 

 فأنتم أبناء أولئك ،زلتم ا هذا النكال وأن،وال غرو فيما فعلتم بأمريكا هذه الفعال
 .الفرسان العظام الذين محلوا اإلسالم شرقا حىت وصلوا إىل الصني

 
 وهي حرب ، أن هذه احلرب هي محلة صليبية جديدة على العامل اإلسالمي؛واعلموا

ال  وهلا من التداعيات اخلطرية واالثار السيئة على اإلسالم وأهله ما ،مصريية لألمة بأسرها
 .يعلم مداه إال اهللا

 
 : وال سيما يف دول اجلوار واليمن،فيا شباب اإلسالم يف كل مكان
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 وأياكم ان تتبعوا الرجال الذين ، واتبعوا احلق،عليكم باجلهاد والتشمري عن ساعد اجلد
 أو ممن ركنوا إىل الذين ظلموا فريجفوا بكم ،يتبعون أهوائهم ممن تثاقلوا إىل األرض

 . هذا اجلهاد املباركويثبطوكم عن
 

 كما تعالت من قبل يف فلسطني ومصر واالردن واليمن -فقد تعالت اصوات يف العراق 
 أو مع الغزاة ، تنادي باحلل السلمي الدميقراطي يف التعامل مع احلكومات املرتدة-وغريها 

لى  لذا وجب التنبيه باختصار ع، بدال عن القتال يف سبيل اهللا،من اليهود والصليبني
 . املعوق عن القتال يف سبيله، املخالف لشرع اهللا،خطورة هذا املنهج الضال املضل

 
فان أولئك !  افال تتدبرون ؟،فكيف تطيعون مع تعني اجلهاد من مل يغزو يف سبيل اهللا ابدا

 إىل ، واحتكموا إىل أهواء البشر،هم الذين عطلوا طاقات األمة من الرجال الصادقني
 ، أولئك قد ضلوا ضالل بعيدا، بدخول االس التشريعية، اجلاهلية دين؛الدميقراطية

 .واضلوا خلقا كثريا
 

 ، الذي هدمه اإلسالم، جملس النواب التشريعي،فما بال هؤالء يدخلون جملس الشرك
ام على خطأ ! مث يزعمون ام على احلق !  فماذا بقي هلم ؟،وبذلك ينهدم رأس الدين

 .سالم من أفعاهلم بريء وعلم اهللا ان اإل،عظيم
 

 فمن أطاع األمراء أو العلماء ، دين اجلاهلية؛ وجمالس النواب التشريعية، دين اهللا؛فاإلسالم
 كاجلهاد يف سبيله - كدخول االس التشريعية أو حترمي ما أحل اهللا ،يف حتليل ما حرم اهللا

 . وال حول وال قوة إال باهللا، فقد اختذهم أربابا من دون اهللا-
 

 : فاقول هلم،مث اين أوجه النداء للمسلمني عامة ولشعب العراق خاصة
 

 وان كل من يتعاون معها وما انبثق ،أياكم ومناصرة قوات امريكا الصليبية ومن شايعها
 . فهو مرتد كافر-بغض النظر عن االمساء واملسميات-عنها 
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شتراكي واالحزاب كحزب البعث العريب اال-وكذلك حكم من يناصر األحزاب الكفرية 
  -الكردية الدميقراطية وما شاها

 
 ، ان اي حكومة يتم تشكيلها من طرف أمريكا هي حكومة عميلة خائنة؛وال خيفى

) زهاقإل( انشأتا اللتان مبا فيها حكومتا كرزاي وحممود عباس ،كسائر حكومات املنطقة
 .اجلهاد

 
 فيجب ،وما خارطة الطريق إال حلقة جديدة يف سلسلة املؤامرات الاء االنتفاضة املباركة

 .ان يستمر اجلهاد إىل ان تقوم حكومة إسالمية حتكم بشرع اهللا
 

 :فيا أيها املسلمون
 

 فهذا ؛أو بأس أو مال) مبدأ( فمن كان له جهد أو رأي أو ،ان األمر جد ليس باهلزل
 والغيور على ، ويعلم الصادق من الكاذب،األحداث يتمحص الناس ففي مثل هذه ،وقته

 .الدين من القاعد
 
 . أن يقمن بدورهن؛رجتى من احلرائر الكرميات املسلمات االبياتوُي
 

 :واين القول الخواين اجملاهدين يف العراق
 

 ، وأغبطكم على ما أنتم فيه من جهاد، واشعر بشعوركم،اين واهللا اشاطركم مهومكم
 .م اهللا لو وجدت سبيال إىل ساحاتكم ما قعدتوعل
 

 : قال- اسوتنا وقدوتنا - وقد مرنا معنا أن رسولنا صلى اهللا عليه وسلم ،وكيف اقعد
 ما قعدت خالف سرية تغزو يف ،والذي نفس حممد بيده لوال أن اشق على املسلمني”

 مث ،سبيل اهللا فاقتل لوددت أن اغزو يف ؛والذي نفس حممد بيده” : وقال،“سبيل اهللا ابدا
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 وهو طريق ، فهذا هو طريق نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم،“ مث اغزو فاقتل،اغزو فاقتل
 . وال يلزمه إال الصادقون، واقامة دولة املسلمني فالزموه،نصرة الدين

 
 : ويا معاشر بين االكراد، يا معاشر ربيعة ومضر،فيا معاشر املسلمني

 
 فان اهللا قد أوهن ، وال يهولنكم هؤالء العلوج باسلحتهم-هللا  رفعكم ا-ارفعوا رايتكم 

 فان قلوم خاوية وان أمرهم قد بدأ ، فال تروعنكم كثرم،كيدهم وأذهب رحيهم
 وخاصة بعد يوم نيويورك املبارك بفضل ،يضعف ويضطرب عسكريا وكذلك اقتصاديا

 .اهللا
 

أي ألف ألف مليون -رليون دوالر فقد بلغت خسائرهم بعد الضربة وتداعياا أكثر من ت
 وقد بلغ يف هذا ، وقد سجلو ايضا عجزا يف ميزانيام للسنة الثالثة على التوايل-دوالر

 فلله احلمد ،العام رقما قياسيا حيث قدر باكثر من اربعمئة ومخسني ألف مليون دوالر
 .واملنة

 
 :ويف اخلتام

 
 ... وما حوهلا- دار اخلالفة - يف بغداد  إىل األبطال،فإىل اخواين ااهدين يف العراق

 
 ... احفاد صالح الدين،وإىل أنصار اإلسالم

 
 ...وإىل األحرار من أهل بعقوبة واملوصل واالنبار

 
 واألهل ،وتركوا الوالد والولد) لدينهم(وإىل الذين هاجروا يف سبيل اهللا حىت يقتلوا نصرة 

 ...والبلد
 

 :فإىل هؤالء وهؤالء
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 : واقول لكم، مجيعا السالمفاين أقرئكم
 

 . وخط الدفاع األول عن هذه االمة اليوم، وسهام اإلسالم،انكم جند اهللا
 

 ،وان الروم قد اجتمعوا حتت راية الصليب لقتال أمة احلبيب حممد عليه الصالة والسالم
  فاهللا اهللا فيما أئتمنتم، واين الرجو ان ال يؤتى املسلمون من قبلكم،فاحتسبوا جهادكم

 ومتثلوا مبا متثل ، فال تفضحوا املسلمني اليوم، وما يعلق عليكم بعد اهللا من آمال عظام،عليه
 : حيث قال،به سعد رضي اهللا عنه يوم اخلندق

 
 يلحق اهليجا محل *** لبث قليال

 إذا حان األجل *** ال باس باملوت
  

 . ال باس باملوت إذا حان العجل؛أجل
 

 .ذ بقلوب شباب اإلسالم ونواصيهم إىل اجلهاد يف سبيلك فخ،اللهم هذا يوم من أيامك
 . وسدد رميهم والف بني قلوم،اللهم اربط على عقيدم وثبت اقدامهم

 
 يف فلسطني والعراق والشيشان ،اللهم انزل نصرك على عبادك ااهدين يف كل مكان

 .وكشمري والفلبني وافغانستان
 

 يف أمريكا وغوانتانامو ويف فلسطني ، الطغاةاللهم فرج عن اخواننا األسرى يف سجون
 . انك على كل شيء قدير،احملتلة والرياض، ويف كل مكان

 
 .اللهم ربنا افرغ علينا صربا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

 
 
 .]٢١:يوسف [}َواللُّه غَاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَـِكنَّ أَكْثََر النَّاِس الَ َيْعلَُمون{
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 ل اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوص
 وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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