االخ الشيخ الفاضل المكرم ابو عبد الرحمن  /السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أكرمكم هللا فى
الدنيا واالخره وجعلكم
من عباده الصالحين ورزقكم الشهادة مقبلين غير مدبرين
وبعد أخى الكريم نعتذر عن تأخر الرد الن الموقع أغلق حسبى هللا عليهم ضربوا كل المواقع
الجهاديه ولم يبق اال انا المسلم فصار مفضوح
) وفضحنا معاه فصار من يكتب فيه امثلنا كأنه مدسوس ( ابتسامه
وجواب رسالتك الكريمه كما تفضلت اخى الشيخ أبو عبدالرحمن نعم له ظروفه ولكن من
يدرى لعل الظروف المحيطه تتغير وتضرب إيران فينطلق هو وغيره ولكنه لم يتغير عن أى
من آراءه السابقه والضغوط اآلن علينا شديده كل يوم يأخذون واحد من تالميذ ابو سالم
لالستجواب البارح فقط استدعوا أحد المقربين منه مشرف موقع منتدى الشورى وسجنوه
وكان خارجا من بيتى قبل ثالث ساعات وهللا يستر اليطرقون علينا الباب ورغم ذلك كتبت لك
هذه الرساله  000واظن انها ستغير المعادله بالمنطقه تماما اذا ضربت إيران وابو
سالم يقسم على وقوعها الن االحداث
تسير بهذا االتجاه المحيد عنه سياسة وواقعا فال بد من عزل سوريا أوال وتحييد حزب
وهللا اعلم
الشيطان فى لبنان ثم تضرب ايران
واما ابو سالم فهو وهللا على ثغر واظنه لو خرج من الكويت بغير ضمان
سيقبض عليه فورا فهو اليستطيع السفر إال لقطر بالدوحه او االمارات فقط
بل هو يخدم من خالل موقعه فى الردود على النوازل فى ظل سجن معظم
العلماء او اختفائهم كمطلق الرشاش ويودون لو يسكتونه وكم حاول السفير االمريكى مع
الحكومه ولكن مثل ما يقولون دولة مؤسسات قانونيه
ولعلهم ينفسون من موقعه ودروسه وديوانه عن بعض الكبت للشباب
حتى اليهربوا للخارج خاصه العراق

خاصه وان الشيخ اليؤيد العمليات

داخل الكويت إال اذا كانت ضد االمريكان فيسكت والسكوت يعنى اضرب
وعلى االقل بقى لنا الشيخ فى ردوده نضعه فى وجوه اهل االرجاف والتخذيل كنصيحة سلمان
العوده الخايب ؟! الشيخ يقول فضحنا قرضاوى المهلكه هال مدح ثم نصح لكنه مربوط
واشتروه وانتهوا منه ومن غيره
نسأل هللا السالمة والثبات ؟؟

اخى الكريم بالنسبه للموضوع العراقى

فقد وضح بما اليدع مجاال للشك

ان الموضوع خطير جدا والمعركه تاريخيه كما قال بوش اللعين وان المطلوب االول هو راس
القاعده ورجالها وانها اذا لم تحتاط جدا فسيتكالب عليها الجميع وانت تعرف اهل
العراق وتاريخها وهؤالء االن
يعتبرون حديثى عهد باالسالم والدوله اعزها هللا دمرت امريكا تدميرا
وماتراه االن من مؤامرات انما هو لمابعد االنسحاب وها هو التقسيم
اقره الكونغرس والهاشمى الزنديق

اليوم يقول  :اذا لمن نتصالح فال بد منه ؟؟! والقوم
تكالبوا على الدوله وها هو اليوم ممثل حماس العراق

يخرج على الجزيره ويقول القاعده تقتل قادتنا ويقول ان الجبهة خائنه
اذا كنا نحن خونه وكل يشهر باآلخر

وحماس العراق التساوى شىء

قاتلهم هللا 000إنما الذى اريد ان اقوله أنا فالشيخ ابو سالم يقول انا قدمت نصائحى
واعرف من قبل ان هذا سيحدث واكبر منه ان لم تتفاهم الجماعات الجهادية السلفيه على
االقل أو التى تدعى السلفيه النك
ستلزمهم بادعائهم

الشيخ يقول يجب ان يجلسوا مع بعض كما افتى ونصح

وما هو موجود بموقعه بل ان الشيخ حذر الجبهه وغيرها صراحه انهم سيؤكلون اذا اكلت
الدوله فال يلومون تلك الساعه اال انفسهم وحذرهم من الصفقات المريبه وأالعيب االمريكان
ووعودهم او مفاوظتهم 0000
والشيخ اليستطيع الكتابه عن الخالفات الداخليه وإال سيصنف مع طرف دون طرف ويكفيه ما
ناله والعراق مشاكله التنتهى ومن يدخل فيها
يجب ان يعرف التفاصيل أو ليسكت افضل له 0
اما قولى انا المتواضع

وال قول لى عندكم انما هو رأى اجهر به عند الشيخ وهوساكت
المؤامره من جميع االطراف طرد القاعده من العراق

وأخطاؤها سبب لعدم تقديرها الموقف جيدا ونوعية العراقيين العنيدين شديدى المراس
ولكنه ليس السبب الرئيسى بل كل الدول المحيطه تضغط
للتخلص منها لمواجهة ايران ولكن الذى يقلقهم االنسحاب االمريكى الوشيك وهم لن
يستطيعوا مواجهة القاعده فال بد ان يحصل القتال الداخلى بين الفصائل تلك هى لعبة
امريكا والطواغيت والذى اراه ان تنزع الدوله من ايديهم هذه الورقه وتدعوا الى
مبادره او لنقل اجتماع تفاهم على وحدة الفصائل الجهاديه وتضع شروطها ومسمى الدوله
ليس عقبه المسميات تتغير المهم المضمون لتكون كلمة هللا هى العليا ويكون للدوله كلمة
مسموعه عاليه والنصيب االوفى الن العراق عند اهداف
الجهاد الكبرى محطه وليس نهايه والتفاهم لتلك المحطه على الثوابت
ولو بنصيب اقل على ان تستخدم كحواضن جهاديه متمرسه لالنطالق
وعلى ارضيه صلبه ومكان آمن للرجوع أفضل من االصرار على شىء
هو من قبيل االجتهاد كمسمى الدوله وما المانع اذا كان المكسب بالجلوس
حتى مع السروريه يحقق اهدافى ولو ليس كلها وهؤالء السروريون
ليسوا كالخليج سيقلتلونك عليها بأظافرهم حتى فالبلد بلدهم وهم اهل قتال وال يتورعون
عن شىء فالحذر واجب ورايى أنا ان العراق آخر بلد يفكر فيه ان يكون محل خالفه بل هى
ارض فتن وزالزل ومحن والخالفة بالشام هذا ما اراه
فلتجعلها القاعده محطه حاضنه للمشروع الكبير وال تصروا على شىء
يمكن تحصيله بطرق اخرى وخذوا العنب واتركوا الناطور هذا رايى القاصر وهللا اعلم
!! ولن اتكلم اخى عن خطأ االولويات كبيان البغدادى عن تغطية الوجه

والستاليت والعصاة وهللا استغربت ياشيخ أال يعرفون العراق؟ وقرأت إعتذارك لهم
وبالمناسبه
شيخنا عمى أخو ابى رحمه هللا كان متزوج اربع عراقيات لم تبق معه اال واحده !! ولما
غزانا صدام بالكويت جاء إخوانها من البصره يريدون أن يطردوا اختهم من بيتها
ويستولوا عليه !!! هللا يعين الدوله عليهم
اخى الحرب مع ايران واقعه المحاله وهللا اعلم واذا وقعت فاكثر المستفيدين الشك المشروع
الجهادى فكلما زادت الفوضى انهار الطواغيت
كما يقول الشيخ حامد حرب ايران اكثر ما سيخدم الجهاد ليمتد للشام
فى حال صمود ايران وعدم انهيار دفاعاتها فى اول ثالثة ايام من الضرب المركز 000فان
استطاعت إمتصاص الضربه بكل قوتها ودافعت بضرب
كل القواعد والعساكر االمريكية بالمنطقه وتدخلت بالدول المحيطه وضربت صارت القالقل
والمحن وانتقل الوضع العراقى لكل دول الخليج ؟
وان انهارت ايران وكل دفاعاتها وظهر أنها نمر من ورق وتهديدات فارغه
فستسيطر أمريكا اكثر وستقسم المنطقه بخريطه جديده تبدأ بالعراق
ومشروع الكونغرس للضغط والتطبيق والسعوديه بعدها واالرهاصات
مشاهده وملموسه وهللا اعلم

ولكن السؤال المهم ماهو موقفكم منها ماهو الموقف االستراتيجى
المجوسى

صراع صليبى عربى خليجى يهودى ضد

الفرس والروم

اليوجد حياد

على أحد الطرفين شاء أم أبى

المحايد سيحسب

اليوجد موقف رمادى ؟؟

هذا االمر يجب دراسته جيد الن أى عمليات أثنائه أو تهديدات قبله لضرب المنشآت النفطيه
وغيره سيحسب لصالح الرافضه و ستكون وقوف مع خصم
دون خصم ويترتب عليه وقوف العلماء بالطبع بل سيخرجونهم من السجون للحشد ضد الرافضه
وشعوبهم معهم ومن يقف ضدهم كأنما وقف ضد الدين وانا اعرف العلماء يرون الخطر
الرافضى اشد ضررا ؟؟
المشروع المجوسى عقدى استئصالى

مخرب للدين والدنيا

الحكومات مع أمريكا وتحارب معها
الشيخ أبو سالم كتب فى هذا كثيرا

ولينظر فى موقعه وسيكتب أيضا فليؤخذ بعين االعتبار
000الخ

موقفكم ؟؟ يجب ان يحسب بدقه ودراسه والذى أراه الحياد التام

وعدم تأييد أى طرف والسكوت وعدم اخراج اى خطاب فلما تكلم الظواهرى عن المستضعفين فى
ُسب على حسن نصر الشيطان وقالوا القاعده تؤيد الرافضه وكله كذب الستغالل
حرب لبنان ح
المواقف لتشويه السمه
والمظاهرات بالخليج قامت مع حزب الشيطان لوال ان الشيخ حامد وبن
جبرين افتوا ضدهم وبينوا خبثهم وفضحوا مشروعهم 0

فاذا قامت الحرب يجب حساب الموقف بدقه وما أنا وهللا ياشيخ
إال متطفل عندكم ولكنه رأى ينظر فيه او يرمى

وإذا خالفتمونا سنحبكم
اكثر وال يؤثر بشىء ابدا

شيخنا الكريم لعلكم تعرفون راى الشيخ حامد فى الموقف من حماس
فى فلسطين ولعلكم قرأتم ردى القوى على ما كتبه أحمد البوادى فيهم
من خيانه والفاظ قاسيه وصلت للتكفير وكل مزايداتهم مبنيه على ظنهم
ان الشيخ الكريم الظواهرى خونهم وكفرهم وفرق بين القياده وباقى جماس
والقسام ويريد ان يعكر صفوهم ويفسد بينهم وردكم عن الشيخ الظواهرى كان طيبا ونشرناه
وبينا المقصود منه وتعذرنا لشدة قسوة الخطاب الغير مناسب لمن اليخفى عليك امرهم
ونرجوا اال يتكرر بتلك القسوه بل يبدا
باالشاده والتشجيع والنصره والثناء ثم النصح والتوجيه وحتى الشده
وانتم مشايخنا فى هذا وخالفه يفقدكم الشعبيه واالنتشار ومكسب لخصومكم
وانت شاهدت رد الفعل وال ينفع تخفيفه بعد ذلك من ابو الليث الليبى كما سمعته وغيره
فالقضيه الفلسطينيه محوريه المجال لتصحيح االخطاء فيها
ونحن نعرف منهج االخوان وعشنا معهم سنين اليصلح وال يساوى درهم
وال يقود امه ولكن ارض الرباط الوضع يختلف كما اليخفى عليكم فصدورهم امام الرصاص ويجب
مراعاة ذلك عند االنكار عليهم كل بحسبه على أن ال يفهم أبدا من الخطاب التخوين
!! والتكفير وسائر األلفظ الموهمه بارك هللا فيكم
واخيرا شيخنا هل تعرف ابو بكر ناجى وهذا سؤال مهم قرأت له كتاب
أخس صفقه بالتاريخ ولما رءآه من عنوانه الشيخ حامد قال أعوذ باهلل ما هذا الضالل هل
هذا من القاعده ؟؟ قلت ال ادرى
وقرأت كتابه ادارة التوحش 00بغض النظر عن التأصيل واالدله والكالم
والرد على بعض ما فيه من طوام الكتاب مسيطر على عقول اهل الغلو
ويزكونه وينشرونه بالمنتديات على انه من كبار كتاب القاعده ومنظريها بل إن الكاتب
نشر له بالحسبه وانا المسلم وغيره أن استراتيجية القاعده بالعراق مأخوذة منه
؟؟!! فهل تعرفونه وال يخفى عليكم شدة إنكارى على ان يؤخذ العلم
من مجاهيل خاصه التأصيل العقدى المنهجى 0000فانت معروف
وحسين بن محمود معروف والمقدسى معروف وابو الليث معروف

لكنى اشك ان هذا مدسوس وقرأت اكثر كتاباته بالمنتديات كالم عجيب غريب ؟؟!! ارجوا
التوضيح حتى اكون على بينه
اذا ارسلتم الجواب قد أتأخر بالرد حتى يفتح الموقع الشورى النه اغلق مثل كل المواقع
الجهاديه فالهجمه شرسه واالعتقالت حتى عندنا زادت حتى أبو محمد صاحب الديوانيه أخذوه
واخرجوه بكفاله وسنعلمكم بعد عودة الموقع برساله قصيره ان شاء هللا خاصه عندى كالم
بالمنهج والموقف من الجماعات واالفراد بعد ذلك ان شاء هللا تعالى ييسر كل ذلك
وفى الختام نسال هللا الكريم رب العرش العظيم ان يحفظكم
وال تنسونا من صالح دعائكم بالعشر االواخر نحن العبد الفقير المتطفل عليكم
واعذرونا ان جرحتكم بعض الكلمات
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

