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 :احلمد هللا، مث احلمد هللا، احلمد هللا القائل
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َجاِل َوالنَِّساء َوالِْولَْداِن الَِّذيَن َوَما لَكُْم الَ ُتقَاِتلُونَ ِفي َسِبيِل اللِّه َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرِّ{
َيقُولُونَ َربََّنا أَْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه الْقَْرَيِة الظَّاِلِم أَْهلَُها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َوِليا َواْجَعل لََّنا 

ِذيَن كَفَُرواْ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسِبيِل الَِّذيَن آَمُنواْ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسِبيِل اللِّه َوالَّ* ِمن لَُّدنَك َنِصًريا 
 ]٧٦-٧٥:النساء [}الطَّاغُوِت فَقَاِتلُواْ أَْوِلَياء الشَّْيطَاِن ِإنَّ كَْيَد الشَّْيطَاِن كَانَ َضِعيفًا

 
 :والصالة والسالم على نبينا حممد القائل

 
 من حرمته، ما من امرئ خيذل أمرءاً مسلما يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه”

إال خذله اهللا تعاىل يف موطن حيب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلماً يف موطن ينتقص 
 رواه “فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إال نصره اهللا يف موطن يـحب فيه نصرته

 اإلمام أمحد
 

 ...أما بعد 
 

 : خاصة وإىل األمة اإلسالمية عامةفإىل إخواننا املسلمني يف العراق
 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،
 

أحيي أهلنا الصابرين يف بغداد دار اخلالفة وما حوهلا، وأحيي إخواننا ااهدين املرابطني 
ا، وبيجي وبلد تههناك، يف بعقوبة وسامرا واملوصل وكركوك وتكريت واللطيفية وأخوا

 يف أرض األنبار، والسيما هدة، وأخص بالتحية احلارة، األحراراوباقي املدن والقرى ا
أهل الفلوجة، تلك املدينة البطلة الصامدة يف وجة الباطل، واليت أبت أن تذل أو ختضع 
لزعيم الكفر أمجع، وقد أعطته دروساً يف الثبات على املبدأ، وأثبتت له أن قوة اإلميان، 

نه كذاب أعظم من قذائف املدافع والطريان، كما فضحت خداعه ودميقراطيته، وأظهرت أ
 سفاح، وإال فما الفرق بني جمزرة الطاغية صدام يف حلبجة، وبني جمزرة بوش يف الفلوجة؟
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فإن يكن صدام قد قتل بضعة آالف، باسم القومية النتنة، من إخواننا األكراد هناك عليهم 
رمحة اهللا، فإن فرعون العصر قد قتل يف الفلوجة وحدها، بضعة آالف كذلك، وجرح 

جري وترويع مئات األلوف، وكل ذلك باسم الصليبية تهذلك، فضالً عن وعوق أضعاف 
 .املتصهينة املتعطشة للدماء

 
فينبغي على املسلمني أن يعوا حقيقة هذه احلرب جيداً، فال ميكن تفسري حصار ودك مدينة 
بكاملها، سكاا مبئات األلوف، حبجة أن فيها مئات املقاومني، إال أا حرب شاملة على 

أرجو اهللا أن يتقبل من قتل من إخواننا يف الشهداء، وأن مين على اجلرحى ، سالم وأهلهاإل
 .بالشفاء

 
ولئن ساءنا ما أصاب أهلنا هناك، فقد سرنا ذلك الثبات العظيم، واآلثار الكبرية اليت 
ترتبت عليه، حيث انتشرت روح اجلهاد والفداء، والعزة واإلباء، يف أرجاء العراق، 

نار يف اهلشيم، بل وسرت تلك الروح اجلهادية األبية، إىل البقية من بالد كانتشار ال
املسلمني، وقد خسرت ظنون بوش، حني أراد أن يقهر وُيذل هذه املدينة املؤمنة، وأن 
يطمسها من الوجود، وجيعلها عربة لكل أهل األرض، ممن يرفضون العبودية ألمريكا، 

، فصمدت رافعة رأسها رغم أنفه وأهانته، ودخلت ولكن أىب اهللا هلا إال العزة والسؤدد
التاريخ من أوسع أبوابه فشرفته، وأصبحت مثاالً للصمود والتصدي، يف وجه اهلمجية 

 .األمريكية، وسارت بذلك الركبان
 

وإين عاجز عن وصف أولئك الرجال مبا هم أهل له، ولكن أحاول، فالقليل خري من 
غر امليامني، الذين نسجوا على منوال النجوم الزاهرة؛ العدم، فلله در أولئك األبطال ال

إخوام التسعة عشر، يف مقارعة فرعون العصر، وال أقول أم رفعوا رأس األمة اإلسالمية 
فحسب، بل رفعوا رأس البشرية أمجع، يف زمن سادت العامل ثقافة العبيد، ثقافة الرضا 

ة واملصلحة والواقعية، رفعوا رأس بالذل واخلضوع واهلوان واخلنوع حتت شعار احلكم
البشرية، يف زمن يطأطئ فيه رؤساء العامل رؤوسهم أمام الطاغية، عند عتبات البيت 

 .األبيض
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جاء هؤالء العمالقة األباة، الشعث الغرب، األتقياء األخفياء، أحسبهم واهللا حسيبهم، 

ين بعبادة البشر للبشر، مرتفعني عن ارج الدنيا وزخارفها، متعلقني مبوعود اهللا، كافر
واختاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهللا عرب ما يسمى بالشرعية الدولية، أو النظام العاملي 

 .اجلديد، واألنظمة اليت تدور يف فلكه
 

جاؤوا لينقضوا حجر الزاوية، يف ذلك النظام الظامل، القائم على تطبيق القرارات الظاملة، 
األمم على الشعوب املستضعفة، تلك اهليئة امللحدة، اليت تقنن لس األمن وقوانني هيئة 

العالقة بني سادة الفيتو وعلى رأسهم أمريكا، وبني عبيد اجلمعية العمومية، مث تتحدث 
 .كذباً وزوراً عن العدل واملساواة واحلرية

 
لقد ثبت هؤالء الرجال العظام يف الفلوجة، يف وجه الطاغية الذي جاء أشرا وبطرا، 
يستعرض فتك قذائف املدافع، وتدمري قنابل الطريان، على املستضعفني من الرجال والنساء 

 .والولدان، مث يدعي محل راية احلرية واإلنسانية
 

ثبتوا يف وجهه رغم قلة العدد، وضعف الُعدد، حاسري الرؤوس، عاري الصدور، ولكن 
اهللا حسيبهم، هذا اليقني هو يف قلوم يقني تزول اجلبال الرواسي وال يزول، أحسبهم و

الذي جتذَّر يف قلوب أجدادنا رضي اهللا عنهم فأزالوا به حضارة الصليبيني الفاسدة من 
  .بالدنا من قبل وهزموهم بفضل اهللا، وحنن اليوم متمسكون به وسنهزمهم بإمياننا بإذن اهللا

 
ؤمن ملتمسك حببل اهللا ثبتوا ليثبتوا للعامل أمجع، معىن اإلميان احلق، ومعىن عزة وقوة امل

املتني، فسطروا صفحة عٍز جديدة يف تاريخ أمتنا، بدمائهم وأشالئهم، فقاتلوا العدا ومل 
 .تثنهم املوانع، واقتحموا الردى ومل تضعضهم املعامع

 
 إذا مجعتنا يا جرير اامع*** أولئك آبائي فجئين مبثلهم 
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 يف وقت مل يعد اجلهاد غريباً بفضل اهللا، بل وأنا أحيي هؤالء الرجال العظام األفذاذ اليوم،
األمة اإلسالمية كلها حتييهم من احمليط إىل احمليط، حاشا احلكام املرتدين واملنافقني، 
كالكتبة املأجورين، وعلماء السوء الذين ينهون الناس عن قتال األمريكيني، ويسمون 

 إن قتال األمريكيني كبرية القعود عن اجلهاد، مقاومة سلمية، أو الذين يقولون
دماروهالك، وحمرقة وفتنة، تشات قلوم مع قلوب أسالفهم، الذين قال اهللا فيهم 

 }َوِمْنُهم مَّن َيقُولُ ائْذَن لِّي َوالَ َتفِْتنِّي أَالَ ِفي الِْفْتَنِة َسقَطُواْ َوِإنَّ َجَهنََّم لَُمِحيطَةٌ ِبالْكَاِفِريَن{
 .]٤٩:التوبة[
 

 إن األمة اإلسالمية اليوم حتييكم، وأنظارها عليكم وقلوا معكم، :لنعم أيها الرجا
وألسنتها تدعوا لكم، فقد أثرمت شجوا جبهادكم العظيم، ورفعتم عنها الذلة واهلوان 
فتذكرت صفحات جميدة من تارخيها، تذكرت بدراً وخيرباً والريموك وحطني، فارتفع 

ها، وعادت إليها الثقة بنفسها، وُبدد يأسها رأسها، واشتفى صدرها، وأطمأن قلبها بدين
وشحذت مهتها، بفضل اهللا مث جبهدكم وجهادكم وإثخانكم، فمنذ قرن من الزمان واألمة 
تبحث عنكم، كبحث األم اليت فقدت وحيدها، وتنتظركم بعد طول غياب، فجئتم كاملاء 

وا الغواية، فيخنس البارد على الظمأ، تنتظركم لترفعوا الراية، فتتوحد صفوفها، وتقمع
 .خصومها، وتنشروا اهلداية، فتزكوا نفوسها، وأنتم أهل لذلك، أحسبكم واهللا حسيبكم

 
 فيا أهل العراق، يا حاملي البيض الرقاق، دونكم دبابات الكفر فمزقوها، وهامام

لقوها، وواصلوا الطعن يف حنور العدا، وأكثروا الدعاء، واصدقوا اللقاء، وجزاكم اهللا فف
 . اجلزاءخري

 
 فابشروا فقد بدأت تباشري الفجر تلوح، وبدأت فراسة املؤمنني تظهر، وظنون ...وبعد 

سأحسم احلرب يف ستة أيام أو ”: الكافرين ختسر، والشك أنكم تتذكرون قول املغرور
، بعد أسابيع من “إن العمليات الكربى انتهت”: ، وتتذكرون قول بوش“ستة أسابيع

ن أن الناس أمامهم غنماً أو أا نزهة، إىل بنما وما دروا أن أسد ابتداء احلرب، حيسبو
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الشرى وليوث ِخفان هلم يف امليدان، حيملون أرواحهم على أكفهم، وحيثوا على الصرب 
 :واملصابرة، فانتصارها سعادة، وقتلها شهادة

 
 وأخذي احلمد بالثمن الربيح***  أبت يل عفيت وأىب إبائي
 وضريب هامة البطل املشيح*** ه نفسي وإكراهي على املكرو

 
 مكانك حتمدي أو تسترحيي*** وقويل كلما جشأت وجاشت 

 وأمحي بعد عن عرض صحيح*** ألدفع عن مآثر صاحلات 
 

وها قد مرت األسابيع والشهور، وها حنن يف أواخر السنة الثانية، فاحلمد هللا الذي ثبت 
يقدرون قتالهم مبائة قتيل قبل احلرب، فإذا أهل اإلميان، وأذل أهل الصلبان، فقد كانوا 

بالعدد يزيد على أكثر من اثين عشرة ضعفا، على أيدي فتية القرآن والسنة، فلله احلمد 
 .واملنة

 
فامسعوا واعوا، فإن األمر عظيم، واخلطب : مث إين أوجه خطايب إىل األمة اإلسالمية عامة

، هي هذه احلرب العاملية الثالثةمجع، جلل، وإن أهم وأعظم وأخطر قضية اليوم للعامل أ
اليت ابتدأها التحالف الصلييب الصهيوين، باألمة اإلسالمية، وإن شدة أوارها واستعارها يف 
أرض الرافدين، وإن رحى العامل اليوم تدور، وقطبها يف بغداد دار اخلالفة، والعامل كله 

من جهة، وأمريكا وحلفائها األمة اإلسالمية : اليوم يرقب هذه احلرب، ويرقب اخلصمني
من جهة أخرى، فإما ارتقاء وعزة، وإما شقاء وذلة، وإن أمام األمة اليوم فرصة نادرة مثينة 
جداً، للخروج من التبعية والعبودية للغرب، وحتطيم األغالل اليت كبلنا ا الصليبيون، فإن 

ها يف مجيع احملاور، أمتنا قد وصلت إىل قاع سحيق، نتيجة هلذه التبعية، أدت إىل ختلف
الدينية والدنيوية، حيث إن الصليبيني قد وضعوا سلسلة على عاملنا اإلسالمي، أحكموا 
حلقاا يف كل عاصمة، بعميل عنيد يقمع اإلميان واحلياء والرجولة واإلباء، وينصر الكفر، 

عف ويشيع العهر، وركب كثريا من الناس يأس عظيم، وأساؤا الظن بأنفسهم وأمتهم، وض
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يقينهم، وظنوا أن ال خمرج من العبودية للغرب، وكانوا يف ضيق شديد، وحال كثري منهم 
 :يصدق علية قول الشاعر قبل أن تفرج

 
 وكنت أظنها ال تفرج*** ضاقت فلما استحكمت حلقاهتا فرجت 

 
ونادى بالتبعية ألمريكا أذناب الكفر، وأشرأب النفاق، فهبوا ياعباد اهللا، فقد جاء عدونا 
إىل أرضنا، ونقض غزله بنفسه، وكسر إحدى حلقات سلسلته بيده، فجاء على أعتاها 
وأقساها فكسرها يف بغداد، فجعل اهللا تدبريه تدمريه، وبأسه يف حنره، فلما كسرها 
تراخت السلسلة وتفارط األمر، خبالف ماكان يظن، وكانت االمة يف سجن كبري، على 

فتحت يف (:  هي البوابة اليت عناها شرياك حني قالبوابته تلك السلسلة احلديدية، وهذه
 يقصد انه قد مت فك قيد البوابة عن املسلمني املظلومني، تلك البوابة )العراق أبواب جهنم

اليت أوصدها آباؤهم قبل عقود يف العامل اإلسالمي، ولذلك يصيح داهيتهم اليهودي 
راق فإن هزمية أمريكا فيها أدركونا وشاركونا يف حرب الع(: كيسنجر، ويقول ألوربا

 .)هزمية للغرب كله
 

وهذا !  جاء تصرح بلري عن هذه احلرب، بأا تارخيية وهي واهللا كذلك:ويف هذا السياق
ما يؤكده بوش وإدارته، بلسان احلال واملقال، بأن اجلبهة األمامية حملاربة اإلسالم هي يف 

 .العراق
 

 الوصف يف هذا السياق عند النصارى يعين أننا  وهذاأمل يقل عنه أنه من دول حمور الشر؟
كفار، وال قيمة لنا، وهذا ما يفسر احتالهلم ألرضنا وقتلنا وقيام مئات اجلنود يف سجن أبو 
غريب وغونتنامو وغريمها باألفعال الفظيعة ضد إخواننا األسرى اليت هزت مشاعر 

 .البشرية
 

وإمنا هي انت العراق موطنا للقاعدة؟ مث أمل يقل إننا نقلنا احلرب إىل أرضهم، فمىت ك
 .أرض جلميع املسلمني
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 أمل يقل إا حرب صليبية؟
 

 أليست هي اليت تشاطر الرئيس أمل تقل رايس مستشارته أم يصنعون تاريخ املنطقة؟
 بوش مهومه يف نشر املسيحية؟

 
يري منا  وهل ضغوطهم لتغأمل ينقل عن بوش أنه يريد حتويل بالدنا إىل منطقة مسيحية؟

هجنا وحذف آيات اجلهاد منها ومشروعهم يف التغيريحتت مسمى الشرق األوسط الكبري 
 .إال خطوات لتحقيق هيمنتهم الكاملة على املنطقة

 
 فهل بعد بيام هذا بيان بأم يقصدون حبرم هذه أهل اإلسالم؟

 
خوانكم وأعراضكم فاتقوا اهللا يا عباد اهللا، وهبوا لنصرة دينكم والدفاع عن أنفسكم وإ

هدين إلميان اليوم، هو نصرة اجلهاد وااوأرضكم، فإن أوجب الواجبات عليكم بعد ا
عامة، وأن تسامهوا بأنفسكم وأموالكم ويف ميادين القتال مع التحالف الصلييب الصهيوين 
خاصة، ويف فلسطني والعراق وأفغانستان حيث إن اجلهاد اليوم فرض عني، ومعلوم أن 

لم قد نقلوا اإلمجاع على أن أوجب الواجبات بعد اإلميان دفع العدو الصائل، فهذا أهل الع
يعين أنه على األمة أن تفرغ من طاقاا وأبنائها وأمواهلا، ما يكفي لقتال وإخراج الكفار 

 .من ديارها، فإن مل تفعل فإن اإلمث يعم اجلميع
 

ولئن ضيا قطني، فإن دعمهم باملال يبقى هدين إىل فلسالعدو الطرق يف وصول ا
واجبا، إىل أن حترر أرضهم من الكفر، كما أن الطرق إىل ضرب األمريكيني حلفاء 
اليهود متاحة، ومن ذلك اجلهاد يف العراق عرب األدلة الثقات، ومتاحة أيضا بقتلهم 

 .وقتل حلفائهم، وضرب مصاحلهم املنتشرة حول العامل
 

ذا الواجب العظيم، ففيها عزكم يف الدنيا واآلخرة، بهلقيام فاغتنموا هذه الفرصة النادرة، ل
ملوها، كما أمهل كثري من الناس فرصة اجلهاد يف سبيل اهللا يف فال تضيعوها وال 
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أفغانستان، قبل ربع قرن من الزمان ملا تثاقلوا إىل أقطارهم الضيقة، اليت رمسها هلم 
هم قد أضاعوه، فضنوا بأنفسهم عن الصليبيون، ويزعم كل واحد منهم أنه على ثغر، و

اهلجرة واجلهاد يف أفغانستان، رغم أن مجيع الظروف كانت مواتية، ليقوموا بدور كبري، 
ين، فضعفت ااهدولكنهم تقاعسوا وختلفوا، مما أدى إىل وهن . إلقامة دولة إسالمية قوية

 .رحيهم
 

ف دون ظالل السيوف مع تعني فاملوفق من وفقه اهللا لنصرة دينه، وأما من قعد مع اخلوال
اجلهاد، فقد ارتكب إحدى الكبائر العظام، فاعتربوا بقصص الصادقني ممن قعد قبلكم، 

 .فبكوا وندموا ندما شديدا
 

جتهز (: ففي قصة كعب بن مالك رضي اهللا عنه يوم تبوك، عربة لكم فقد كان يقول
لكي أجتهز معه، فأرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون معه، وطفقت أغدو 

أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى يب، : ومل أقض شيئا، وأقول يف نفسي
حىت استمر بالناس اجلد، فأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غادياً واملسلمون 
معه، ومل أقض من جهازي شيئا، فلم يزل يتمادى يب، حىت أسرعوا وتفارط الغزو، 

  أهـ)ل فأدركهم، فيا ليتين فعلتفهممت أن أرحت
 

وعلم اهللا أنه استمر بالناس اجلد اليوم، وتسابق الصادقون إىل ساحات اجلهاد، فاغتنم 
 ..فيه يا ليتين فعلت : الفرصة يا عبد اهللا، وارحتل وأدركهم، وال يأتني عليك يوم تقول

 
ا عليه الصالة والسالم فالبدار البدار، ويف الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسولن

بادروا باألعمال فتناً كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا ”: أنه قال
 . صحيح مسلم“وميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل

 
 فما يقعدكم عن اجلهاد بأموالكم، وأنتم تعلمون أنه واجب عليكم؟
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 وأنتم تؤمنون بأن األرزاق معدودة واآلجال حمدودة، أنفسكم؟وما يقعدكم عن اجلهاد ب
 !وأن املوت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم، ال حمالة يف موعده ولو كنتم يف بروج مشيدة

 
فاتق اهللا يا عبد اهللا، فأين ذهب عقلك حىت تضن بنفسك ومالك عن املالك؟ وهل يضن 

ه، وضعف يقينه، ورق دينه، وتدبروا قوله باململوك عن مالكه عز وجل؟ إال من خان أمانت
أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن ِقيلَ لَُهْم كُفُّواْ أَْيِدَيكُْم َوأَِقيُمواْ الصَّالَةَ َوآُتواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُِتَب {: تعاىل

 أََشدَّ َخْشَيةً َوقَالُواْ َربََّنا ِلَم َعلَْيِهُم الِْقَتالُ ِإذَا فَِريق مِّْنُهْم َيْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيِة اللِّه أَْو
كََتْبَت َعلَْيَنا الِْقَتالَ لَْوال أَخَّْرَتَنا ِإلَى أََجٍل قَِريٍب قُلْ َمَتاُع الدَّْنَيا قَِليلٌ َواآلِخَرةُ َخْير لَِّمِن اتَّقَى 

 ]٧٧:النساء [}َوالَ ُتظْلَُمونَ فَِتيالً
 

، فمن قعد له شيطان من اإلنس أو اجلن يف طريق فهذا هو اجلواب ملن خاف يوم احلساب
يتم أطفالك، فليتل عليه نكح زوجتك، وُيقسم مالك، وُت ُي،قتلجتاهد فُت: اجلهاد، وقال له
 }قُلْ َمَتاُع الدَّْنَيا قَِليلٌ َواآلِخَرةُ َخْير لَِّمِن اتَّقَى َوالَ ُتظْلَُمونَ فَِتيالً{قول اهللا تعاىل 

 ]٧٧:النساء[
 

 استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم، واحذروا كل احلذر من :باد اهللافيا ع
 .املثبطني واملرجفني واملعوقني، القائلني إلخوام هلم إلينا

 
 الذين حيبون قول احلق وال يستطيعونه، إال أن خيتموه بقول الباطل، كمدح واحذروا

ال تصح الصالة خلفهم، فليتقوا اهللا يف وتزكية الطواغيت، فهؤالء قد ضلوا ضالالً مبينا، و
 .أنفسهم وأمتهم، وليتوبوا عن باطلهم

 
الذين يريدون قول الباطل فيلبسون احلق بباطلهم، ليمرروه على الناس، فتعني واحذروا 

اجلهاد اليوم يف فلسطني والعراق، حق على أهل القطرين، فإن عجزا أو قصروا أو 
، إىل أن تعم الدائرة مجيع بالد املسلمني، حيث إن بالد تكاسلوا، فعلى من يليهم، ومثَ ومثَ
 .املسلمني كلها مبترلة البلد الواحدة
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خذوا يف اعتبارهم أهواء احلكام العمالء يف  مل يأهذه هي فتاوى العلماء رمحهم اهللا، الذين
العواصم احمليطة، كالرياض وعمان، وحيث إن العجز واضح يف فلسطني والعراق، فإن 

د متعني على من يليهم، كأهل بالد احلرمني وسوريا واألردن وتركيا وإيران اجلها
والكويت، فإن عجز أو قصر هؤالء، فعلى من يليهم، فاجلهاد يف العراق وفلسطني حق، 

 .والتخذيل عنه باطل
 

واحذروا الذين يتسللون لواذاً، الذين يزامحون الربوبية والنبوة بأرائهم واهوائهم، مث 
:  هذه مصلحة الدعوة فهذا حمال، ويف آرائهم الدمار والبوار، قال اهللا تعاىليزعمون إن

ال َتْجَعلُوا ُدَعاء الرَُّسوِل َبْيَنكُْم كَُدَعاء َبْعِضكُم َبْعًضا قَْد َيْعلَُم اللَُّه الَِّذيَن َيَتَسلَّلُونَ ِمنكُْم {
 } أَن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاب أَِليمِلَواذًا فَلَْيْحذَِر الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمِرِه

 ]٦٣:النور[
 

 إن الطريق واضح بيني، فقد تركنا رسولنا عليه الصالة والسالم على احملجة :فيا عباد اهللا
 .البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك

 
، إال نبينا عليه خذ من قوله ويردوكلٌ يؤواقرؤا القرآن والسنة تبصروا الصراط املستقيم، 

 .الصالة والسالم
 

واضربوا بعرض احلائط آراء وأهواء الرجال، مهما عظموا وعلموا وفقهوا، إذا عارض 
قوهلم قول اهللا تعاىل، أو قول رسوله عليه الصالة والسالم، حىت وإن كانوا خملصني 

 .تابعوا يف زلتهمدر مكانتهم وفضلهم، ولكن ال ُيصادقني، فهي زلة منهم ال 
 

وأما القعود عن اجلهاد املتعني، فهو من ابرز صفات املنافقني، فقد ذمهم اهللا تعاىل، وقال 
هلم شر ما قال ألحد، ليحذرنا منهم ومن القعود وتوعدهم اهللا بعدم اهلداية والعذاب 

ية اهللا األليم وطبع على قلوم ونفى عنهم العلم والفقه وإن تعلموا ألن مثرة العلم خش
 .واقرءوا إن شئتم سورة التوبة
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فتدبر هذه اآليات التالية، فهي توضح طريقني ال ثالث هلما عند تعني اجلهاد، طريق إمام 
فاختر لنفسك قال اهللا . ين، وخامت النبيني عليه الصالة والسالم، وطريق القاعدينااهد
ِه َوَجاِهُدواْ َمَع َرُسوِلِه اْسَتأْذََنَك أُْولُواْ الطَّْوِل ِمْنُهْم َوِإذَآ أُنِزلَْت ُسوَرةٌ أَنْ آِمُنواْ ِباللّ{ تعاىل

َرُضواْ ِبأَن َيكُوُنواْ َمَع الَْخَواِلِف َوطُِبَع َعلَى قُلُوِبِهْم فَُهْم الَ * َوقَالُواْ ذَْرَنا َنكُن مََّع الْقَاِعِديَن 
َمَعُه َجاَهُدواْ ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم َوأُْولَـِئَك لَُهُم لَـِكِن الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنواْ * َيفْقَُهونَ 

 ].٨٨-٨٦:التوبة [}الَْخْيَراُت َوأُْولَـِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ
 

 هذا سيد الورى، الذي ال ينطق عن اهلوى عليه الصالة والسالم، قد غفر له :فيا عبد اهللا
عة العظمى، ومع هذا كله حرص أن ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صاحب الشفا

جياهد والذين آمنوا معه بأنفسهم وأمواهلم لنصرة ال إله إال اهللا، فخرج يوم تبوك لقتال 
الروم يف الضح واحلرورو، وتقعد أنت مع ذوات اخلدور، مث تزعم أنك متبع لنبينا عليه 

 .الصالة والسالم، وأنك على هديه، قاتل اهللا اجلنب واجلبناء
 

 وتلك خديعة الطبع اللئيم*** بناء أن العجز حزم يرى اجل
 

 .فالكيس من دان نفسه، وعمل ملا بعد املوت
 

 :وهنا أذكر ببعض األحكام ومن أمهها وأخطرها
 
 حكم من ناصر الكفار على املسلمني: أوالً

 
فقد أمجع أهل العلم أن مناصرة الكفار على املسلمني، كفر أكرب خمرج من امللة، وهي 

 يف نواقض اإلسالم العشرة، سواء كان الكافر رومياً أو عربياً، حاكماً أو حمكوماً، معدودة
فمناصرة أمريكا أو حكومة عالوي املرتدة، أو حكومة كرزاي، أو حكومة حممود عباس 
وغريها من احلكومات املرتدة، يف قتاهلم ضد املسلمني، كفر أكرب خمرج من امللة، ويدخل 

 والعاملني الذين يقومون بنقل الوقود والذخائر واملواد يف ذلك أصحاب الشركات،
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التموينية أو أي احتياجات أخرى، وإن كل من يناصرهم ويساعدهم بأي نوع من أنواع 
 .املساعدة، فقد ارتد عن الدين، وجيب قتاله

 
َصاَرى أَْوِلَياء َبْعُضُهْم أَْوِلَياء َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتتَِّخذُواْ الَْيُهوَد َوالنَّ{: وتدبروا قوله تعاىل

 ،]٥١:املائدة[ }َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّنكُْم فَِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اللَّه الَ َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني
) التبيان يف كفر من أعان األمريكان(وراجعوا إن شئتم األدلة وأقوال العلماء يف كتاب 

 فاملسلم يوايل أولياء اهللا وإن كانوا عجماً، ويعادي أعداء اهللا وإن كانوا عرباً، ...
والعراقي الذي جياهد ضد الكفار األمريكيني أو حكومة عالوي املرتدة، فهو أخونا 

 .وولينا، وإن كان فارسيا أو كردياً أو تركمانياً
 

ين املقاومني لالحتالل، ااهدا والعراقي الذي ينضم إىل هذه احلكومة املرتدة، ويقاتل معه
 .فقد ارتد وكفر، وإن كان عربياً من ربيعة أو مضر

 
نتربأ وال يقول املسلم هذه حرب أهلية ال جيوز الدخول فيها، كال فإمنا أهلنا املسلمون، و

 وقد قاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشريته وبين عمومته، من أجل ال من الكافرين؛
 .إله إال اهللا

 
قَالَ َيا ُنوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك ِإنَُّه َعَملٌ غَْيُر َصاِلٍح فَالَ َتْسأَلِْن َما لَْيَس لََك {: قال اهللا تعاىل

 .]٤٦:هود[ }ِبِه ِعلْم ِإنِّي أَِعظَُك أَن َتكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني
 

 اهللا عنه، وبشر باجلنة وتدبروا قصة بالل احلبشي وأيب جهل القرشي، فباللٌ آمن فرضي
قاتله أبناء . وهو ولينا، وأبو جهل كفر، وغضب اهللا عليه، وهو من أهل النار، وهو عدونا

عمومته بأيديهم رضي اهللا عنهم، فإمنا االعتبار يف الروابط بني املؤمنني باإلميان، وما بعده 
قَْد {قال اهللا تعاىل . وطنله تبع، فإذا انتقض اإلميان فال اعتبار لرابطة النسب والعشرية وال

كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي ِإْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإذْ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم ِإنَّا ُبَراء ِمنكُْم َوِممَّا 
 أََبًدا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه كَفَْرَنا ِبكُْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاء

 ].٤:املمتحنة [}َوْحَدُه
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كعناصر اجليش، وأجهزة : فالذين يقتلون من العراقيني املنتمني حلكومة عالوي املرتدة

األمن واحلرس الوطين، هؤالء كأيب جهل العريب القرشي، دمهم هدر، كفار ال يصلى 
 .م، وال يدفنون يف مقابر املسلمنيوجاعليهم، وال يرثون وال يورثون، وتطلق منهم ز

 
 اتقوا اهللا يف أنفسكم، ويف دينكم ويف أمتكم، واقلعوا عن مناصرة حكومة :وأقول هلؤالء

عالوي املرتدة، املعينة من قبل احملتل األمريكي، وليختِل كل واحد منكم بنفسه، وليسأهلا 
إىل دينكم تفلحوا، وترجع عالَم يضيع دينه ودنياه، من أجل دراهم معدودة؟فارجعوا 

 .أخوتنا، ونصل الرحم الذي بيننا
 
حكم املشاركة يف االنتخابات املزمع إجراؤها، سواء يف العراق أو يف فلسطني : ثانياً

 .هابهوأفغانستان وما شا
 

 ال خيفى أن اختيار األمراء أو الرؤساء، هو حق لألمة، ولكن هذا احلق مقيد :ابتداًء
رمت املشاركة يف اختيار األمري وإمنا جيب السعي لتنصيب أمري بشروط، إذا انتفت ح

أن يكون األمري مسلماً، وأن يكون الدين : مسلم حيكمنا بشرع اهللا، وأهم هذه الشروط
والقوانني  الذي سيطبق على الناس هو اإلسالم، وهذا يعين أن تكون مجيع األحكام

 .مصدرها الوحيد هو اإلسالم
 

ستور الذي فرضه احملتل األمريكي برمير، هو دستور وضعي جاهلي، و من املعلوم أن الد
حيث أصر أن ال يكون اإلسالم هو املصدر الوحيد جلميع التشريعات، وبالتايل لو فرضنا 

من القوانني واألحكام مصدرها الشريعة اإلسالمية،  % ٩٠جدالً أن تسعني يف املائة 
ضعية، فإن هذا الدستور يعترب يف ميزان مصدرها التشريعات الو % ١٠وعشرة يف املائة 

 .اإلسالم دستوراً كُفرياً
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 لٌفاإلسالم كُ، فاإلسالم منهج أنزله اهللا تعاىل، ليلتزم الناس به كله يف مجيع شؤون حيام
ِن انَتَهْواْ َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللّه فَِإ{: ال يتجزأ قال اهللا تعاىل

٣٩:األنفال[ }فَِإنَّ اللَّه ِبَما َيْعَملُونَ َبِصري[ 
 

فمن آمن ببعضه وكفر ببعضه فقد كفر وال تغين عنه صالته وال صيامه شيئا قال اهللا 
الَّ أَفَُتْؤِمُنونَ ِبَبْعِض الِْكَتاِب َوَتكْفُُرونَ ِبَبْعٍض فََما َجَزاء َمن َيفَْعلُ ذَِلَك ِمنكُْم ِإ{: تعاىل

 }ِخْزي ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُيَردُّونَ ِإلَى أََشدِّ الَْعذَاِب َوَما اللُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَملُونَ
 .]٨٥:البقرة[
 

فلو التزم الناس جبميع أحكام اإلسالم، إال االلتزام بتحرمي الربا مثالً، وأباحوا البنوك 
 هذه الدولة، يعترب دستوراً كُفرياً، ألن هذا التصرف يتضمن اعتقادهم الربوية؛ فإن دستور

وال خيفى أن هذا كفر أكرب خمرج من . عدم كمال الشريعة، وكمال مترهلا سبحانه وتعاىل
امللة، فضالً عن أن هذه االنتخابات جتري بأمر أمريكا، حتت ظل طائراا وقذائف 

 .اتهدبابا
 

رك يف هذه االنتخابات واليت سبق وصف حاهلا عن علم  إن كل من يشا:وبناًء عليه
 .ورضا، يكون قد كفر باهللا تعاىل، وال حول وال قوة إال باهللا

 
وينبغي احلذر من الدجالني، الذين يتكلمون باسم األحزاب واجلماعات اإلسالمية، وحيثون 

يف الليل الناس على املشاركة، يف هذه الردة اجلموح، ولو كانوا صادقني لكان مههم 
والنهار إخالص الدين هللا تعاىل و التربؤ من احلكومة املرتدة، و حتريض الناس على جهاد 

املشاركة يف برامج املرتدين  األمريكيني وحلفائهم فإن عجزوا فلينكروا بقلوم وليجتنبوا
 .أو القعود يف جمالس الردة

 
طني، فالبالد حتت االحتالل، وكل ما ذكرناه عن العراق، ينطبق متاماً على الوضع يف فلس

ائي عميل بهودستور الدولة وضعي جاهلي، اإلسالم منه بريء، واملرشح حممود عباس 
كافر، وإمنا جاؤوا به بعد أن أضاع مع رفقائه، من عمر املسلمني يف فلسطني عشُر سنني، 
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س يف تيه فضالً عن غريها من املؤامرات جاءوا به ليدخل النا. عرب مؤامرة اتفاقية أوسلوا
جديد، وليقدم يف هذه اجلولة تنازالت جديدة، ولريوض االنتفاضة، ويقمع اجلهاد 

 .واملقاومة
 

فليتق اهللا املسلمون يف أنفسهم ويف دينهم، وليحذروا من املشاركة يف هذه االنتخابات 
املزمعة، فإن هذا أمر خطري، وليعلموا أنه ال فرق بني أن يعتقدوا صحة انتخاب أيب جهل 

 أو أبا جهل حممود عباس أو أبا جهل إياد عالويألول عمرو بن هشام وبني أن ينتخبوا ا
 أو أبا جهل فهد بن عبد العزيز أو أبا جهل حسين مبارك أو أبا جهل حامد كرزاي

غريهم من احلكام املرتدين فإن يكن األخري قد قام ببناء وتوسعة املسجد احلرام فإن أبا 
ش بتجديد بناء الكعبة املشرفة وكانوا يطوفون بالبيت العتيق جهل األول قد قام مع قري

وحيجون ويسقون احلجيج، ولكنهم يف ميزان اإلسالم مشركني ألم مل يستسلموا 
استسالما مطلقا هللا تعاىل بل كان من كفرهم أن استسلموا لس دار الندوة التشريعي 

مى مبجلس النواب أو جملس األمة سالس التشريعية اليوم أو ما يلمجالوضعي وهو شبيه با
أََجَعلُْتْم ِسقَاَيةَ الَْحاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسِجِد الَْحَراِم كََمْن آَمَن ِباللِّه {:  قال اهللا تعاىلالتشريعي

 }لظَّاِلِمَنيَوالَْيْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل اللِّه الَ َيْسَتُوونَ ِعنَد اللِّه َواللُّه الَ َيْهِدي الْقَْوَم ا
 .]١٩:التوبة[
 

 اهللا اإلميان واجلهاد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على ريفخ(: قال ابن كثري رمحه اهللا
 .) بهعمارة املشركني البيت وقيامهم على السقاية ومل يكن ينفعهم عند اهللا مع الشرك

 
 مثل هذه  أنه جيب على املسلمني أن حيذروا من:وخالصة القول يف هذه املسألة

 .ين ويقاوموا احملتلنيااهداالنتخابات وإمنا عليهم أن يلتفوا حول 
 

ين بتقوى اهللا يف السر والعلن، وبالذكر وقراءة القرآن، ااهد أوصي نفسي و:وقبل اخلتام
وكثرة الدعاء والتضرع إىل اهللا تعاىل، كما أوصي نفسي وإياكم بالصرب، واجتناب الغدر، 

اء ينصب له يوم القيامة، واحلذر احلذر من الدماء احملرمة إال ما أباحه فإن لكل غادر لو
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ين، فإننا إمنا نتعرض ااهدالشرع كمسألة التترس من غري توسع، واليت يقدرها فقهاء 
لنصر اهللا بالتقرب إليه بالطاعات، والبعد عن املعاصي، مث إين أحثكم على ضرب خطوط 

لغام املضاعفة، اليت ال تبقي جرحياً، واغتيال أصحاب اإلمداد، وخطوط النفط وزراعة األ
الشركات الذين ميدون العدو مبا حيتاج، سواء يف الرياض أو الكويت، أو األردن أو تركيا 

 .أو غريها
 

وعليكم باالجتهاد يف العمليات االستثهادية، تلك العمليات اليت كانت سببا عظيما بفضل 
ته، وإفشال خمططاته، وحتدت مجيع ُعدده وَعدده فهذه اهللا يف إرعاب العدو، وإرباك حرك

 .من أهم األعمال
 

 وإن من أشدها أن تقتل أمريكا نساءنا وأطفالنا مث إننا قد خضنا احلروب وعرفنا ما فيها،
عن عمد، مث تنكر ذلك فإذا إنفضح أمرها تزعم أن ذلك وقع خطأ، وهذا ما جرى علينا 

من إخواننا وأخواتنا وأطفالنا ومن ذلك أيضاً قتل يف أفغانستان، ومن ذلك قتل كثري 
 .زوجة الدكتور أمين الظواهري، وطفلته وابنه الوحيد عليهم رمحة اهللا

 
وهذا ما ميارسه شارون اليوم عليكم يف فلسطني، وميارسه عليكم جزار النساء واألطفال 

وصل وغريها من يف البيت األبيض، يف الفلوجة والرمادي وبغداد وبعقوبة وسامراء، وامل
املدن العراقية، وهو يلجأ إىل قتل األبرياء، عند عجزه عن إيقاف املقاومة، فاثبتوا واصربوا 

 ونرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبلهم يف الشهداء، ،واحتسبوا فكل ما قدر الرمحن مفعول
  .وأن مين على اجلرحى بالشفاء

 
 حممد عليه الصالة والسالم، فاهللا اهللا وأذكركم بأنكم خط الدفاع األول، عن دين وأمة

فيما ائتمنتم عليه، وإين ألرجو أن ال يؤتى املسلمون من قبلكم، واعلموا أن عدوك قد بان 
ضعفه، وظهر عجزه، وقد مسعتم أم اضطروا إىل ميزانية الطوارئ، وتكاثرت عليهم 

در، ودوالرهم يف املساوئ، ولديهم من املشاكل ما ال ُيعد وال حيصى، فاقتصادهم ينح
هبوط مستمر، وعجوزاماملالية بلغت أرقاماً قياسية، وفوق ذلك وقع بوش قانونا 
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مثانية و جبانبها إحدى [ $٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠القتراض مثامنئة ألف مليون دوالر 
 .]عشر صفراً

 
وأما عن عجزهم يف توفري اجلنود املدربني واملؤهلني خلوض هذه احلرب الضروس، فحدث 

هم من  من اجلنود % ٥٠وال حرج، فالتقارير تتحدث عن أن مخسني يف املئة عنه 
وحدات غري مؤهلة خلوض هذه احلرب كجنود احلرس الوطين األمريكي، فضال عن العجز 
يف توفري الفرق العسكرية البديلة، والذي تسبب يف إلغاء إجازات اجلنود، مما أدى إىل 

ض العصبية بينهم، وأصبحت العراق مقربة للمرتزقة زيادة إرتفاع نسبة االنتحار، واألمرا
 .األمريكيني، ولألوباش الذين جاءوا معهم فلله احلمد واملنة

 
واعلموا أن الدائرة ملن اتقى وصرب، وساعة صٍرب يعقبها بإذن اهللا سرور دهر، وماال حيصى 

 .من األجر
 

لها يف شراستها وهذه احلرب الزبون الدائرة يف العراق وفلسطسني، قلما ُيرى مث
واستعارها، فقد متعمعت كمعمعة اإلباء احملرق، وال يثبت فيها إال سيف صارم، أو ليث 
ضبارم، فهنيئاً لكم الصرب والثبات، يف الدفاع عن الدين واحلرمات، واجتهدوا ملوعود اهللا، 

  .إما النصر أو الشهادة
 

ُه ِربِّيُّونَ كَِثري فََما َوَهُنواْ ِلَما أََصاَبُهْم ِفي َسِبيِل اللِّه َوكَأَيِّن مِّن نَِّبيٍّ قَاَتلَ َمَع{: قال اهللا تعاىل
 ]١٤٦:آل عمران[ }َوَما َضُعفُواْ َوَما اْسَتكَاُنواْ َواللُّه ُيِحبُّ الصَّاِبِريَن

 
فالسعيد من شارك بنفسه وماله يف هذه احلرب لنصرة الدين، والسعيدة من شاركت 

علماً بأن مصاريف تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين تبلغ ا، بأوالدها وسامهت بأمواهل
 ناهيك عن مصاريف اجلماعات األخرى فصلوا اجلميع فال ،مئيت ألف يورو أسبوعياً

ون من قبلكم واعلموا أن هذه حرب عظيمة هلا ما بعدها، أشبه ما تكون ااهديؤتى 
مة، فما زالت أصداء تكبريات بغزوة بدر الكربى، يف نتائجها العظيمة، وآثارها العمي
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األمة روح  الصحابة رضي اهللا عنهم، وقعقعة سيوفهم وصهيل خيوهلم يوم بدر، تبث يف
سأل جربيل رسولنا عليهما الصالة والسالم من حضر بدراً ”: ويف احلديث. العزة واجلهاد

 .“وكذلك من حضرها من املالئكة: َخيارنا، فقال جربيل: من الصحابة؟ فقال
 
ين اليوم، الذين يقاومون الطائرات والدبابات األمريكية، ااهد ال أحسب أن وأنا

ويصلون بالقذائف يف فلسطني والعراق، إال أم َخيار األمة اليوم، واملوفق من وفقه اهللا 
تعاىل للمشاركة يف بدر فلسطني، وبدر العراق وبدر أفغانستان وبدر الشيشان وغريها من 

ال تزال طائفة من أميت يقاتلون ” ال رسولنا عليه الصالة والسالموقد ق. ساحات اجلهاد
 . رواه مسلم“على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة

 
 األخ الكرمي ؛ااهدفاحرص أن تكون من هذه الطائفة، وكذلك ال أحسب أن األمري 

، واجلماعات اليت انضمت معه إال أم من هؤالء اخليار، ومن أبا مصعب الزرقاوي
  .ذه الطائفة املقاتلة على أمر اهللا أحسبهم واهللا حسيبهمه
 

اجلريئة، ضد األمريكيني وحكومة عالوي املرتدة كما سرنا  ولقد سرتنا عمليام
استجابتهم ألمر اهللا تعاىل وأمر رسوله عليه الصالة والسالم، بالوحدة واالجتماع 

َواْعَتِصُمواْ ِبَحْبِل اللِّه َجِميًعا َوالَ {  قال اهللا تعاىل يف حمكم التتريل،واالعتصام حببل اهللا
 ]١٠٣:آل عمران[ }َتفَرَّقُواْ

 
نرحب باحتادهم معنا ترحيباً كبرياً، وهذه خطوة عظيمة، يف : وإننا يف تنظيم القاعدة

، وإزهاق دولة الباطل، فنرجو اهللا أن إلقامة دولة احلقين، ااهدطريق توحيد جهود 
 .يتقبلها ويباركها

 
 هو أمري تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين أبا مصعب الزرقاوي ااهدللعلم فإن األخ و

 وشتان شتان، بني وعلى اإلخوة يف اجلماعة هناك أن يسمعوا له ويطيعوا باملعروف،
ين، أحسبهم واهللا حسيبهم، الذين يتنازلون عن اإلمارة من أجل ااهدالصادقني من أمراء 
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وبني ملوك ورؤساء دول املنطقة الذين مل يقوموا . صلحة أمتهمدينهم حرصاً على م
بتوحيد األمة، وإلغاء احلدود اليت رمسها الصليبيون، وإمنا كرسوا اخلالف والفرقة باسم 
الوطنية، وهم ليسوا مستعدين للتضحية بأمتهم ومصاحلها، من أجل بقائهم يف اإلمارة 

عزل حسن بن ، يف سبيل الكرسي وما فحسب، بل يضحون بأبائهم وأبنائهم وإخوام
العزيز من طرف آل فهد إال أمثلة  ميش عبد اهللا بن عبد وما طالل ومحزة بن احلسني،

على ذلك، فأي خري يرجتى من هؤالء لتوحيد األمة ورعاية مصاحلها، وسط التكتالت 
 .الدولية الكبرية، وهذه بعض أحواهلم

 
كلمة حتت كلمة التوحيد، هو أمر ليس من بأن توحيد ال: ينااهدمث إين أذكر 

 فينبغي أن يعطى حقه، وجيب على اجلماعات النوافل، بل إنه من أوجب الواجبات،
ة، التنسيق فيما بينها لتوحيد صفوفها، حتت راية واحدة، قال شيخ اإلسالم ابن ااهد

عداوة والبغضاء فمىت ترك الناس بعض ما أمرهم اهللا به، وقعت بينهم ال(تيمية رمحه اهللا 
وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن اجلماعة رمحة 

  اهـ)والفرقة عذاب
 

وإن األمور تسري يف العراق بفضل اهللا، خبطوات واثقة وسريعة، وتتصاعد بوترية مبشرة، 
 مجيع خططه، والعدو يتكبد اخلسائر الفادحة، يف األرواح واملعدات واألموال، وقد فشلت

ة واألفعى كالقبضة احلديدية، واملطرقة احلديدي ذات األمساء الرنانة؟ فأين ذهبت عمليام
 . لقد ذهبت كلها أدراج الرياح احلمد هللالضخمة، وإىل ما هنالك،

 
ون بفضل اهللا، ميتلكون اإلرادة والقوة الالزمتني لتنفيذ أكرب العمليات يف ااهدوهاهم 

 . وسط بغداد فضال عن غريهاوضح النهار، يف
 

 -بوش ومن معه- واملقاومة بفضل اهللا تنمو وتزداد، ولنُنسني بإذن اهللا، أرطبونات الروم
 . وإخوانهإيب مصعب الزرقاويوساوس الشيطان بأرطبونات املسلمني؛ 
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 فقد جعلت ا أبراجه قطعاً*** فإن يكن ارطبون الروم قطعها 
 فقد بقى ا حبمد اهللا منتفعاً** *وإن يكن أرطبون الروم قطعها 

 سمر الرماح إذا ما آنسوا فزعاً*** كتيبتان وأنصار أقيم م 
 

 إن أمر اجلهاد قد توجه، وقام على سوقه فلله احلمد واملنة فينبغي :فيا أيها املسلمون
 عليكم أن تنفضوا غبار النوم واليأس، وأن تستشعروا اقتراب النصر بإذن اهللا، وتبذلوا ما

 .يف وسعكم لنصرة دينكم
 

 من رجع إىل اإلسالم وتاب وأصلح وبني تاب :وأما املنافقون واملرتدون، فإين أقول هلم
اهللا عليه، وذلك خري هلم يف دينهم ودنياهم، ومن أىب إال الطعن يف الدين، وتسمية اجلهاد 

بلسانه أو بقلمه، إرهاباً يف سياق الذم، ومناصرة احلكام املرتدين على املسلمني، بيده أو 
فال حق له أن يعيش على أرض كفر خبالقها سبحانه وتعاىل، فاليكتب وصيته، وال يلومن 

ين أن يقتدوا مبحمد بن مسلمة رضي اهللا عنه، وأن يلحقوا ااهد وعلى سرايا إال نفسه،
 .هؤالء املرتدين بكعب بن األشرف

 
ونَ َوالَِّذيَن ِفي قُلُوِبِهم مََّرض َوالُْمْرِجفُونَ ِفي الَْمِديَنِة لَِئن لَّْم َينَتِه الُْمَناِفقُ{: قال اهللا تعاىل

 ]٦٠:األحزاب[ }لَُنْغِرَينََّك ِبِهْم ثُمَّ الَ ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ قَِليلًا
 

إن األمة هي صاحبة احلق يف اختيار والة أمرها، فردوا األمانات : وأقول للحكام املرتدين
ذا خري لكم وإن موكلكم الطاغية يف العراق، قد ظهر تضعضعه، واتسعت إىل أهلها، فه

أصدعه، وأن األحداث واأليام تسري بسرعة، حنو تصفية احلساب معكم ومن أعانكم، 
فاغتنموا الفرصة قبل فوات األوان؛ فإن األمة قد استيقظت وأخرجت فلذات كبدها 

 .للجهاد يف سبيل اهللا، إلحقاق احلق، وإبطال الباطل
 

 فلله أوس قادمون وخزرج*** لئن شهد التاريخ أوسا وخزرجا 
 جماهدة رغم الزعازع خترج*** وإن بين اإلسالم أضحوا كتائبا 
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 فأين عباد اهللا الصاحلون ؟
 أين أهل الصرب ؟

 أينُ  طالب األجر؟
 

 أين أصحاب سورة البقرة ؟
 أين املقتدون بأصحاب الشجرة ؟

 أين املبايعون على املوت ؟
 

 أين املبايعون على املوت ليمزقوا اجليوش األمريكية ويفتكوا بالكتائب الصهيونية؟
 أين فتيان عدنان وقحطان ؟

 أين ربيعة الطعَّاُنون يف اهليجاء ؟
 

 أين فرسان مضر احلمراء ؟
 أين أحفاد سلمان الفارسي رضي اهللا عنه وليوث طارق بن زياد وأشاوس صالح الدين ؟

 ؟اتح وأبطال أرض الشامأين أحفاد حممد الف
 

  أين غطارفة أرض الكنانة ؟
 أين أمداد اليمن وآالف عدن؟

 
فهذه حرب مصريية بني الكفر واإلسالم، بني جنُد حممٍد عليه الصالة والسالم جند 

 .اإلميان، وبني أهل الصلبان، ومن فاتته فاته األجر، وباء بالوزر، إىل أن تتم الكفاية
 

يا خيل اهللا إركيب  ووا إىل جنة عرضها السماوات واألرض، فالبدار البدار، فسارع
 .وياريح اجلنة هيب
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 أدعو اهللا تعاىل أن يتقبل األبطال، الذين قضوا حنبهم يف ساحات اجلهاد، يف :ويف اخلتام
الصهيونية  كل مكان وخاصة أبطال العمليات االستشهادية، الذين مزقوا اجليوش

ا، أسأل اهللا لنا وهلم الثبات، ولقد بهعوا أقدامهم يف ركاوالصليبية، كما أودع الذين وض
أتشرف مبعرفة البعض األخر،  تشرفت مبعرفة بعض من مضوا رمحهم اهللا، ويعزُّ علي أين مل

ولكن مما يهون علي وجد فراقهم، أم شهدوا هذه املالحم العظام لنصرة اإلسالم، فأسأل 
أهلهم، وتكون أرواحهم يف أجواف طري ُخضر، اهللا أن يتقبلهم يف الشهداء، فيشفعوا يف 

تسرح من اجلنة حيث تشاء، مث تأوي إىل قناديل معلقة بعرش الرمحن، فنسأل اهللا أن ُيلهم 
 .أهلهم الصرب والسلوان، وأن ُيعوضهم خريا

 
فهنيئاً هلم إذ قدموا أنفسهم رخيصة من أجل ال إله إال اهللا، حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم، 

 :ون األبطال، كل واحد منهم حيسبه أهل الدنيا غَُرا َبلَها، لكنه كما قيلاهدافهؤالء 
 

 نفسه وهو وايف العقل والورع*** ختال فيه إن حاورته بلهاً عن 
 

باعوا الضاللة باهلدى، شأم شأن أهل الصدق والوفاء، فقاموا بتسليم العطاء للمعطي عز 
هوا املسالة وأيقنوا أن ما عند اهللا خري وأبقى، وجل، وسلموا املثمن ليستلموا الثمن، ففق
 :فودعوا األهل وذا القرىب، ومضوا يرددون

 
 نبتغي رفع اللواء*** يف سبيل اهللا منضي 

 و لترق منا الدماء*** فليقم للدين عز 
 

 :ويرددون
 

 حنن حطمنا الكؤوسا*** ال تقولوا اللهو عذب 
 احنن أرخصنا النفوس*** ال تقولوا الدرب صعب 

 
 :ذه األبياتبهوإين أودع هؤالء األبطال 
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 لفقدك تدمع املقل*** وداعاً أيها البطل 

 لبعدك واشتكى الطلل*** بقاع األرض قد حزنت 
 ويف األخرى لنا األمل*** ففي الدنيا تالقينا 

 ويف األسحار نبتهل*** ونسأل ربنا املوىل 
 بدار ما ا ملل*** بأن نلقاك يف فرح 

 ا سادتنا الرسل*** جبنات ورضات 
 ا األار واحللل*** ا األحباب قاطبة 
 بصوت ماله مثل*** ا احلور تنادينا 
 ا شهداؤنا األول*** ا أبطال أمتنا 

 
 ...اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

 
بك خاصما وإليك حاكمنا، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا و

 ...فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا 
 

 ...أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت، وال حول وال قوة إال باهللا 
 

اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام، خذ بقلوب شباب اإلسالم 
 ...ونواصيهم إىل اجلهاد يف سبيلك 

 
 ...اللهم اربط على أفئدم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وألف بني قلوم 

 ...ين يف كل مكان ااهداللهم أنزل نصرك على عبادك 
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اللهم فرج عن إخواننا األسرى يف سجون الطغاة يف كل مكان، يف سجون أمريكا 
ان ويف اهلند وفلسطني ويف بغداد والرياض ويف املغرب ومصر ويف أفغانستان والشيش

 ...وباكستان إنك على كل شيء قدير
 

 ...اللهم ربنا أفرغ علينا صرباً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
 
 ]٢١:يوسف [}َواللَُّه غَاِلب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس لَا َيْعلَُمونَ{
 

 ...مجعني وصلى اللهم وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أ
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 
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