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  :وبعد. ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

احلمد الذي هداين لطريق العزة والكرامة، واحلمد هللا الذي شرفين 
مبعرفة وصحبة أبطال األمة أمثال القائد الشهيد عبد العزيز املقرن، 
والشيخ عيسى العوشن، والشيخ إبراهيم الريس، وفيصل الدخيل، 

اإلله  وتركي املطريي، وعبدوناصر الراشد، وإبراهيم الدريهم، 
فهؤالء الرجال علمونا معىن الشجاعة .. .العتييب، وغريهم من إخواننا

  ."ال إله إال اهللا"واإلقدام والتضحية بالغايل والنفيس من أجل نصرة 
     لقد ثبت عن النيب عليه

ا حيب ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه م: (الصالة والسالم أنه قال
 ،)الدين النصيحة: (، وثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه قال)لنفسه

فإين لكم ناصح أمني، فإن اليوم عمل بال حساب، وغداً حساب بال 
  .عمل

  أرضيتم القعود مع اخلوالف؟
، )( :قال اهللا

أترضوا أن تكونوا جالسني .. إا احلقيقة املرة اليت طاملا ربتم منها
وأنتم تروه ينحر ! مع املنافقني وأهل األعذار؟ ماذا قدمتم لدينكم؟

  .يف كل يوم ويف كل مكان
 كيف يهنأ لكم اجللوس وإخوانكم يف العراق

بل كيف ! حتت وطأة أعداء اهللا وأنتم بني نسائكم؟يسامون العذاب 
يهنأ لكم العيش والراحة وأخواتكم احلرائر يغتصنب وتدنس 

  !أعراضهن يف سجن أيب غريب؟
  ما هو عذركم أمام اهللا؟ وإخوانكم يف سجن

أيب غريب وغوانتنامو والرويس واحلائر يعرون من مالبسهم، 
إا .. اليت خرجت من سجن أيب غريبوأظنكم رأيتم تلك الصور 

صور متكررة إلخواننا يف سجون إسرائيل وأمريكا وعمالئهم يف 
  .املنطقة

إن الصليبني واليهود يعبثون بأعراض احلرائر  :أیھا القاعدون
ويقهرون أبطال األمة يف معتقالت أمريكا وإسرائيل وعمالئهم، 

  فماذا تنتظرون؟
  جل وعالأمل يقل اهللا: )

    (أمل تعلموا قول اهللا جل وعال ،: )
       

( أمل يقل اهللا جل وعال؟: )
     (أمل ؟ 

( :يقل اهللا جل وعال

            
 (؟ أمل يقل اهللا جل وعال: ) 

( ؟
( :أمل يقل اهللا جل وعال

(؟  
  يقول اهللا جل وعال: )  


           

    


(.  
  )     

     
         

(.  
 )


          

(.  
  )

(.  
  نهأال ختافوا من قوله سبحا: ) 

           
   

(.  
 أال ختشون قول اهللا سبحانه: )
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   أمل تعلموا قصة الثالثة الذين خلفوا؟ ماهو
 ؛ وتأملوا،اجلهادذنبهم وماهو جرمهم الذي اقترفوه؟ إنه القعود عن 

 يف بعض غ وخرجوا مع حممد ، ومن خري الناس،إم صحابة
 غ ماذا كان جزاؤهم؟ إن جزاؤهم كان أن رسول اهللا ،غزواته

 ولكن اهللا مل يتب عليهم ،هجرهم مخسني ليلة مع أم تابوا إال اهللا
فإن األمر خطري، فراجعوا أنفسكم وحاسبوها !! إال بعد مخسني ليلة

  .اسبواقبل أن حت
 مل نركم إلخوانكم يف جزيرة العرب نصرمت، 

  وماهو اخلرب؟!  فعالم القعود؟،وال للصليبني قاتلتم
   ذا إن أهل اجلاهلية يف عصرهم ال يرضون

الذل الذي تعيشه أمة اإلسالم يف هذا العصر، ال يرضون أن يروا 
  .ن ويضيع شرفهن يدنس أعراضه؛أخوام يف يد عدوهم
  على -إن كنتم تزعمون أن قتالنا فيه شبهة 

 واستبيحت ، قد دارت احلرب رحاها؛ فهاهي العراق-حد زعمكم 
 وقتل املسلمني بال ذنب اقترفوه، وبت ثروات ،أعراض احلرائر

  ! فعالم القعود إذن؟،املسلمني
   اهدينعموماً ويف إن كنتم تنقمون على ا

 وتدافعون عنهم على ،جزيرة العرب خصوصاً قتالنا هلؤالء العساكر
من الذي يطاردنا؟ ويدخل على عوراتنا؟   فباهللا عليكم،أم مسلمني

ويأسر أبطالنا ومشاخينا؟ ويقتل خيارنا؟ ويتعدى على نسائنا 
عني الطاغوت الساهرة؟ ومستودعاتنا وأموالنا؟ أسألكم باهللا من 

أليس هؤالء العساكر من قوات  ويده الباطشة؟ وأذنه املتجسسة؟
األمن اخلاصة والطوارئ والدوريات واملباحث؟ أسألكم باهللا أليس 
هؤالء محاة للصليب؟ من الذي حيمي األمريكان والصليبني يف 

ولقد رأينا ! ؟بالدنا؟ من الذي يقف بيننا وبني الصليب يدافع عنه
هللا عساكر احلرس الوطين يضعون حنورهم دون بوابات الـ وا
"CIA"يف الرياض محاية هلم .  

  أليس أكثر هؤالء العساكر ؛أسألكم باهللا 
وهم يالحقون ااهدين يعلمون جيداً أن ااهدين أعداء ألمريكا 

( :وحلفائها؟ أمل يقل اهللا جل وعال
(أمل ينص علماء اإلسالم يف نواقض اإلسالم ؟ - 

 أن من أعان الكفار بالنفس أو املال أو - ومنهم أئمة الدعوة النجدية
ولقد أعجبين واهللا مثال .. .الرأي أو حىت بكلمة يكون كافراً مرتداً

ـ ف! ؟"محود " و"بيتر"واين بقوله ما لفرق بني ضربه يل أحد إخ
 جاء من "محود " يف أمريكا و"النيفادا" جاء من صحراء "بيتر"

  !صحراء جند وكالمها يقاتل حتت راية الصليب
 )

  (، ملاذا تسمون من يعاون اليهود يف القدس وغزة 

   



 

جاسوساَ؟ ويف كابل عميالً؟ ويف بغداد والفلوجة خائناً؟ والذي يف 
إن دين اهللا واحد ورسوله واحد واحلكم ! ؟الرياض تتورعون عنه

 فإن الذي يطارد إخواننا يف فلسطني هو الذي ،الشرعي واحد
.. . وهو الذي يطاردنا يف الرياض،ستانيطاردهم يف العراق وأفغان

 فإن مل يكن ،وقد أمجع علماء اإلسالم على جواز قتال العدو الصائل
 -ولقد رأيت بأم عيين ! هذا صائالً وقبل ذلك خائناً فما هو إذن؟

يغلقون  -وما تسمى زوراً وتاناً بااهدين  -أفراد املرور  -واهللا 
 هؤالء ،الح يف وجوه إخواننا ويرفعون الس،يف وجوهنا الشوارع

 فماذا ،العساكر يعلمون جيداً أن ابن سعود وإخوانه عمالء ألمريكا
  .بقي من رجولتهم وشهامتهم ودينهم قبل ذلك

   إن كنتم تزعمون أنكم على ثغر، فحقيقة
األمر بعد التأمل وجدنا أنكم عل ثغور نسائكم، وحب الدنيا 

 واقعكم، فاتقوا اهللا جل وعال وارجعوا إىل وكراهية املوت، هذا هو
( : قال تعاىل، وهو اجلهاد؛دينكم     

    (،قال ابن عباس  :))(؛ يعين 
  ).اجلهاد

  سوء، ورهبان أحذركم من فتنة علماء ال
أخوف ما : ( فقد أخرب عليه الصالة والسالم أنه قال،احلكومات

( :، وقال اهللا جل وعال)أخاف عليكم األئمة املضلني  
  

(وقال تعاىل ، :)
   

(.  
   أسألكم باهللا أتسمون من يتباكى على

 وهاهم إخواننا يف جزيرة العرب يقتلون ويأسرون ؟الصليبني علماء
 ويوم من اهللا ،وال يقولون كلمة واحدة حىت يف جمالسهم نصرةً هلم

على ااهدين بأسر علج من علوج النصارى صاح النفاق وعمالء 
  .ينكم فكيف تثقون يف هؤالء وتقلدوهم يف د،الطواغيت

   م ملإن هؤالء علماء احلكومات ورهبا
ينصروا إخواننا األسرى يف غوانتنامو وأيب غريب والرويس واحلائر 
وعليشة والرصيفة، ومل خيرجوا حىت فتوى واحدة يف وجوب 

 فقبح اهللا وجوه تغضب ألبناء الصليبني، وال تغضب ألبناء ،فكاكهم
أين كان عقلك يا (: الوليد رضي اهللا عنهقيل خلالد بن .. .املسلمني

كان أمامنا (:  قال،!)خالد ونور النبوة فيكم منذ عشرين سنة؟
  .)رجال كنا نرى أحالمهم كاجلبال

  روى ابن عساكر عن زيد بن أسلم عن أبيه
ال يزال اجلهاد حلواً خضراً ما قطر القطر (:  قالغأن رسول اهللا 

 على الناس زمان يقول قراء منهم ليس هذا من السماء، وسيأيت

يا : ، قالوا)بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان اجلهاد
نعم، من لعنه اهللا واملالئكة : (قال! رسول اهللا أو أحد يقول ذلك؟

  .، وقد ضعفه بعض العلماء)والناس أمجعني
 أقول لكم كما قال ابن اجلوزي ألهل زمانه :

 لقد دارت رحى احلرب ونادى منادي اجلهاد، وتفتحت ؛أيها الناس(
أبواب السماء، فإن مل تكونوا من فرسان احلرب فافسحوا الطريق 
للنساء يدرنَ رحاها، واذهبوا وخذوا اامر واملكاحل يا نساء 

  ).بعمائم وحلى
  هاهم إخوانكم يف ،إحلقوا بقافلة اجلهاد 

 يقاتلون أعداء اهللا من الصليبني فناصروهم واحلقوا م، جزيرة العرب
وإن مل تستطيعوا الوصول هلم فهاهم الصليبيون يسرحون وميرحون 
يف جزيرة حممد صلى اهللا علي وسلم، فاقتل كافراً واحداً ليكن لك 

) ال جيتمع كافر وقاتله يف النار أبداً (:غنصيب من قول الرسول 
  .رواه مسلم

  ) (، والتهلكة هي 
  .ترك اجلهاد، واالنشغال بالدنيا

  ًال تكن جباراً يف اجلاهلية، خوارا
  .يف اإلسالم

  أتدري من املؤمنون حقاً؟ هم. ..
( :قال اهللا       

(.  
  أسأل اهللا جل وعال أن يهدي قلوبكم، وأن يثبتنا

  .عل طريق اجلهاد حىت نلقاه
 غاللهم يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام اهِد أمة حممد 

، اللهم وفق شباب اإلسالم لنصرتك ونصرة دينك يارب للجهاد
 اللهم اقذف ،العاملني، اللهم عليك بالصليبني واليهود وعمالئهم

خرج من األرض ونزل  الرعب يف قلوم، اللهم سلط عليهم كل ما
من السماء يا عزيز يا جبار يا فاطر السماوات واألرض، اللهم 

على أيدينا واجعنا غصة يف حنر انصرنا يف جزيرة العرب، اللهم افتح 
اللهم قوي عزائمنا وثبت أقدامنا وأربط  الصليب وأنصاره وعمالئه،

على قلوبنا اهللا أمددنا مبدد من عندك، اللهم كن إلخواننا 
املستضعفني يف كل مكان يف فلسطني والعراق وأفغانستان وغريها 

  .من بلدان اإلسالم يارب العاملني
 وتضحك ا ، تغفر ا ذنيب،يف سبيلكاللهم أختم يل بشهادة 

  . وترضى ا عين يا أكرم األكرمني،مين
  هذا واهللا أعلم 

  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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