
 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ومأواهم جهنم هم علي واملنافقني واغلظيا أيها النيب جاهد الكفار ) القائل هلل احلمد
ون ماله فهو من قتل د)-:ة والسالم على نبينا حممد القائلالصالو   (وبئس املصري

 قتل دون شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن
.                                                       دما بعأ (يدفهو شه هلهأ

 خالدو  املثّن و  يا احفاد سعد   ي العرا نيماملسل إخواننا إىلهذه الرسالة الثانية ف
م السال                                             ,حفاد صالح الدينأ ويا واملعّن 

 حييأحييكم وأ                                            عليكم ورمحة اهلل وبركاته
على قلوب ور دخلتم السر وأ ,اثخنتم  ي العدو واهلل فقد ,املبارك جهدكم وجهادكم

كم جهاد وإن جهاد .اجلزاء فجزاكم اهلل خري ,خاصة هل فلسطنيوأ,املسلمني عامة
؟فريكم رييف من ذا الذي,فلله دركم ,رميكم د وسد ,ثبت اهلل اقدامكم ,مشكور  

إنسا إذا نزلوا جنا إذا ركبوا    ال أبعد اهلل عن عيين غطارفة          
 ليوث غاب لكن ال نيوب هلم            إال األسنة واهلندية القضب 

ظن أن وش يوقد كان ب ,والفرات ةات دجلابشروا فقد تورطت امريكا  ي مستنقعو  
 وهاهي امريكا,بفضل اهلل تعاىل حرج هو  ي مأز  فها ,غنيمة باردة هفطون   العرا 

رد   هلل الذىاحلمد ف.مجعمام العامل أأ وتتضعضع تصيح بأعلى صوهتابدأت  قد اليوم
شر  والغرب من من ال املرتزقة تتسول اجلنودو ,باوباش الناس نجدتن تسأإيل  كيدها
 ,النكال اهذ تم هباهذه الفعال وأنزل مريكافعلتم با مافي والغرو,كارجواينإيل  اليابان

 ,إىل الصني لواحىت وص ا  شرق المإلسا االفرسان العظام الذين محلو  ولئكفأنتم أبناء أ
ب ومزيد من حر  والعطاء مزيد من البذل والتضحية مر حيتاج منكم إىلواأل

 اإهن رباتستشهادية فهي من أفضل الطاعات وأعظم القعمليات االالو  العصابات
دا   ي حتطيم ج كبريأثر   اوهل ,تعاىل فضل اهللب هانهالعدو وأالسالح الذى أعجز 



 اقهم واضربواعنأ واضربوا   مهم نارااقدحتت أاألرض  اضرمواو كثروا منها أف ,معنوياته
قال الشاعر فقد . منهزمني بإذن اهلل حىت خيرجوا منهم كل بنان  

تمـيش ال يتقي الشتمن يهدم و م        عن حوضه بسالحهومن مل يذد   
  لمـاء بسـاب السمـرام اسب ولواملنايا ينلنـه        باب اب اسـومن ه

اعلموا و           .نية له ال عمل ملن النه أ وتذكروا , أمت اهلل لكم فأمتوا جهادكم
 رب وهي ح ,العامل اإلسالمي على صيلبية جديدةهي محلة  ن هذه احلربأ

على اإلسالم  لسيئةواالثارا وهلا من التداعيات اخلطرية ,سرهابأ لألمة  يةمصري 
 ابيا شبف                                          .مااليعلم مداه إال اهلل واهله

 باجلهاد عليكم,اليمنو  دول اجلوار كل مكان والسيما  ياإلسالم  ي  
ذين يتبعون الرجال ال م ان تتبعواوإياك واتبعوا احلق ,والتشمريعن ساعد اجلد

 بكمفوا فريج الذين ظلمواإيل    واركنممن  أوٍ     األرض إىل واهواءهم ممن تثاقلأ
من كما تعالت    ي العرا   أصواتفقد تعالت  .املبارك اجلهاد عن هذا وكمويثبط

قراطي ي والدميلمسلمصر واألردن واليمن وغريها تنادي باحلل او  فلسطني قبل  ي
بدال  عن  ينيبيهود والصليمن ال كومات املرتدة أو مع الغزاة ي التعامل مع احل 

ال هذا املنهج الضّ  لذا لزم التنبيه باختصار على خطورة ,  ي سبيل اهلل القتال
 مثينة ن فرصة  م,فكم  هن القتال  ي سبيلاملعو  عاملخالف لشرع اهلل  املضل

 فإياكم أن ألصحاب هذا املنهج ضيعت بسبب الطاعة إلقامة اإلسالم
 (اءنا فأضلونا السبيالادتنا وكب نا أطعنا س)ربنا إعاىل ت وتدبروا قول اهلل ,تطيعوهم
اعرفوا الرجال باحلق و هله أوا احلق تعرفوا اعرفف ,دميوم ال ينفع النّ  تندموا حىت ال

 اهلل قد تعهد دين احلق والفإن اإلسالم هو ,احلق بالرجالتعرفوا  وال
 ,األمر فإنه فالزموهم لنيب صلى اهلل عليه وسلالذي كان عليه ااألمر  فأنظروا.حبفظه

لى ن اشق عأ اللذى نفس حممد بيده لو )وا الصحيحني ي  كما  فقد قال



مع  تطيعون ( فكيفتغزو  ي سبيل اهلل ابدا ما قعدت خالف سرية منياملسل
 أولئك هم الذين فإن.تتدبرون افال, ي سبيل اهلل ابدا يغز اجلهاد من مل تعني

 ىلا اهواء البشر ىلواحتكموا إ,قنيدالصاقات األمة من املؤمنني اوا ططلع
بعيدا   لوا ضالال  قد ض أولئك.ةلس التشريعيالدخول اجمل اجلاهليةدين  دميقراطيةال

دمت  ي ه قد ال إله إال اهللشهادة أن  أوليس رأس اإلسالم.وأضلوا خلقا  كثريا  
خص فإن التشريع من أ,قريش التشريعيجملس  ـ دار الندوة ـ أول ما هدمت

ه إهلا  شرع للناس من دون اهلل فقد جعل من نفس وأن من لوهيةخصائص األ
كفر وإن ال من الطواغيت يعبد وذلك كفر أكب خمرج من امللة وهو طاغوت

تعاىل ) فمن يكفر  بالطاغوت أحد ركين التوحيد فال يقوم اإلميان بغريمها قال اهلل
يع هلا واهلل مس بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام

الذي  ـ عيالتشري ـ جملس النواب الشرك جملس فما بال هؤالء يدخلون عليم (
م على  يزعمون أهنمث بقي هلم افماذ لدينوبذلك ينهدم رأس ا مه اإلسالمهد

فليتقوا , اهلل أن اإلسالم من أفعاهلم بريءوعلم  , على خطر عظيمإهنم  ,احلق
الكفر وطواغيته وأن  ليتبؤا من جملسو  ذه األفعال اجلاهليةمن هوليتوبوا إليه اهلل 

تعاىل )  هلا  ي قو منهج رباين كم بكفرهم الكافرين ةامناد بتكفريهم فإنجيهروا 
 أنا عابد قل ياأيها الكافرون ـ الأعبد ماتعبدون ـ وال أنتم عابدون ماأعبد ـ وال

 هلل ودين ا فاإلسالملكم دينكم ويل دين ( ـ أعبد ا ماعبدمت ـ وال أنتم عابدون م
من ربكم من  قال اهلل تعاىل)وقل احلق.دين اجلاهلية جمالس النواب التشريعية

 (... رادقهانارا  احاط هبم سشاء فليكفر إنا اعتدنا للظاملني  شاء فليؤمن ومن
  القرنن الكرموإقامة الدين واضح بني  ي الفتنة احلكيم إلهناءوإن أمر اهلل العزيز 

  ويكون الدين ةكون فتنقاتلوهم حىت ال تو ) هلل  تعاىلقال ا  ي سبيله هو بالقتالف
ناس حىت )أمرت أن أقاتل ال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و(هلل  كله

  يقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ..( احلديثيشهدوا ان ال إله إال اهلل و 



ه ى اهلل عليحممد صل نبينا منهج هو فهذا.وقال )إن اجلنة حتت ظالل السيوف(
 .                                                                       وسلم

 الذين كما يزعم اولئك  ال السيوف حتت ظالل يقوم بالوقوف إمنا لدينفا
 واحلكومات اتالبملان واب وجمالس النّ  بالقعود حتت ظاللالدين  ميقيقولون ن

 الكافر ة فاي ضالل بعد هذا.و قد قيل
من لـم يكـن بالقتـل مقتنـعا      خيلي الطّ ريق وال يغوي من اقتنعا       فياشباب 

فرض وم فإنه الي اجلهاد زموالاو  الّضال ا هذا املنهجإحذرو   ي كل مكان إلسالما
 قال اهلل .اسق  ف  ي حكم شريعتنا اإلسالمية املتعني إن القاعد عن اجلهادو ,عني

ال  جكم وعشريتكم وأمو نكم وأزوام وأبناؤكم وإخوا)قل إن كان نباؤكتعاىل
ه لورسو اهلل ن ومساكن ترضوهنا أحب إليكم م وجتارة  ختشون كسادها قرتفتموهاا

   . (هدي القوم الفاسقنياهلل ال يحىت يأيت اهلل بأمره و سبيله فرتبصوا وجهاد   ي 
 للمسلمني النداءوجه إين أمث                                                  

لصليبية ا  امريكا قواتاكم ومناصرة إيّ  قول هلموا , خاصة لشعب العرا و  ,عامة
 ألمساءان عالنظر بغض  ,انبثق عنها وما من يتعاون معها وإن كل شايعها ومن

لس حتت مسمى جم وأ , أجهزة األمن والشرطة واجليش وغريهاكواملسميات  
 كم من يناصرح وكذلك لهجيب قت  مهدور الدم كافر  مرتدّ  فهو احلكم االنتقايل

 ة الدميقراطيةيواألحزاب الكرد شرتاكيكحزب البعث العريب اال  ب الكفريةحزااأل
عشرة كما هي من نواقض اإلسالم الللكفار   واملواالة املناصرة وان هذه ماشاهبهاو 

افقني بأن نامل ر)بشوقال)ومن يتوهلم منكم فإنه منهم(ال خيفى  قال اهلل تعاىل 
بتغون عندهم لذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني أيا هلم عذابا أليما

األنظمة ذه ن هم اتبؤ وتوبوا إليه و  قوا اهللتفا. العزة فإن العزة هلل مجيعا (
ال و  ,العليا األحزاب الطاغوتية وأمنوا باهلل وحده وجاهدوا لتكون كلمة اهلل هيو 

  خائنة عميلة هي حكومةمن طرف أمريكا تشكيلها  تمي مةحكو ي خيفى أن أ



 انشاتا نااللت عباس وحممودكرزاي   حكومتاكسائر حكومات املنطقة مبا فيها 
 ,باركةوماخارطة الطريق إال مؤامرة جديدة إلهناء االنتفاضة امل جهاض اجلهادإل

الثاين وعبد اهلل  شارون وعبد اهلل بن عبد العزيزو  شارك فيها اكابر جمرميها بوش
 كومةن تقوم حيستمر اجلهاد إىل أ نأوجيب  وحسين مبارك وحممود عباس

ني من اليهود تلاحملنا وبني وال ينبغي ان يكون بين ، إسالمية حتكم بشرع اهلل
 اهلل قال الالقتمعهم  ناوجب عليفإن الشرع أ بالسالح إال حوار والصليبيني

 وخذوهم هممتو د  حيث وجنياحلرم فاقتلوا املشركاالشهر نسلخ ذا افإ)تعاىل
 سلم سول اهلل صلى اهلل عليه و ر  وقال هلم كل مرصد( قعدوااو  حصروهماو 

قيل وقد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم()جاهدوا املشركني   
     لـطـر اهلـمـإال األح       ـفيهال يطـرك يب الشـهل
       لـيض واألسـالب خري            ديـطا التوحـدت خـنوقد س

  للقيام العرا إىل باجمليء من الدول او األفراد وإن كل من يستجيب ألمريكا ماك
  سميات خادعةحتت مولو  فهو صلييب املذهب  فيجب قتله امناصرة هل عملبأي 

دة تلك امللح األمم املتحدةمن يأيت حتت مظلة  وأ حفظ السالم أونزع األلغامك
على أرض  د دولةمنح اليهو وهل    الميعدوة العامل اإلس الصليبية هيونيةالصّ  اهليئة

          لزمانمن ا تقسيم قبل أكثر من نصف قرنبال قرارها الظاملب إال فلسطني
جامعة ي أو ت منظمة املؤمتر اإلسالمألمريكا باجمليء حتيستجيب من كذلك كل و 

املوافق عام    هـ1368عام م فلسطني لليهود وهل سلّ فيجب قتاله الدول العربية 
جيش امللك  كان منهاو  قرار التقسيم إال جيوش الدول العربية السبعةبعد  1948

ربف حسني عبد العزيز نل سعود وجيش امللك فارو  وجيش امللك فيصل بن الش
بقيادة  انتك  ومجيع اجليوش السبعةحسني الشريف  عبد اهلل بن أخيه وجيش

إن االمر جد  نسلمو ايها امل فيا.الضابط اإلجنليزي كلوب باشا فأي خيانة بعد هذا
مثل في فوقته  ومال فهذاأبأس  ورأي او جندة أ اوله جهد  فمن كان ليس باهلزل



ن من الدي رعلىويعلم الصاد  من الكاذب والغيو  ألحداث يتمحص الناسهذه ا
من الرجال  نوالغرية على الدي البأس أ ولو دعىي اجلسام ثل هذه املكارهومل القاعد
فياأخوات  هنأن يقمن بدور  اتاملسلمات األبيّ  الكرمياتائر ر احل من يرجتىو  العظام

ألباء ا نكحتريضإن ساحات الوغى تنتظر  وذات النطاقني وخولة ومسية فاطمة
اهلل بأمثن ن دين صر فان وتنتظر جتهيزكن للغزاة  ي سبيل اهللواألزواج واإلخوان  واألبناء

خواين إل وإين القول        .ةملا عند اهلل من األجر واملثوب احتسابلكن اا متم
 طكم على ماببشعوركم واغ اشاطركم مهومكم واشعر واهللإين اجملاهدين  ي العرا  

وكيف  قعدت ما كمساحاتإيل  وجدت سبيال   هلل لوعلم او  ,نتم فيه من جهادأ
والذي نفس ) وقدوتنا قال سوتنام أرسولنا صلى اهلل عليه وسل نأ وقد مرمعنا اقعد

 ابدا(اهلل بيل  ي س تغزو خالف سرية  ماقعدتاملسلمنيشق علىأن أ والل حممد بيده
 أغزو فأقتل مث )والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو  ي سبيل اهلل فأقتل مثوقال

نصرة الدين  طريق هونبّينا حممد صلى اهلل عليه وسلم و  طريق هو فهذا أغزو فأقتل(
.لصادقونفالزموه وال يلزمه إال ا وإقامة دولة املسلمني  

ايتكم ر  رفعواإ كرادبين األويا معاشر  معاشر ربيعة ومضر يا معاشراملسلمني ياف
ن كيدهم اوه قد ن اهللإفيهولنكم هؤالء العلوج باسلحتهم رفعكم اهلل وال

يضعف  د بدأقإن امرهم و  فإن قلوهبم خاوية ال تروعنكم كثرهتمف ذهب رحيهموأ
 بفضل اهلل باركة بعد يوم نيويورك املعسكرياّ وكذلك اقتصادياّ وخاص طربويضّ 

 ي هذا العام  قدبلغو   الثالثة على التوايل نةلسّ ميزانياهتم لسجلوا عجزا   ي فقد 
وإن إستمرار  را  من اربعمئة ومخسني الف مليون دوالاكثر ب رقما  قياسيا  حيث قدر

 هماجلو عو  فال متكنوهم من سرقة نفطكمب يزيد نزيفهم االقتصادي احلر 
 ان وإذا ضربتم فأوجعوا)فإن اهلل حيب إذا عمل احدكم عمال   هلوهموالمت

اء حوائجكم واستعينوا على قض يتقنه(كما قال رسولنا عليه الصالة والسالم



رايتكم وال  اوقدمو عمل   فيها اهد على عملية ليس لهلع جمكتمان فال يطّ بال
ساعة نصرصبال افإمن الصب والصب فالثبات الثبات الناس جتبنوا فيجبن   

طاعود مبستـل اخللـفما ني                 فصبا  ي جمال املوت صبا    
  وإنك  لو  طلبت   بقاء  يوم           على األجل الذي لك لن تطاعي        

    وما للـمر ء خـيـر  ي حياة          إذا ما عتدّ  من سقـط املتـاع     فاستعينوا باهلل 
املهج  ي لون الذين يبذ األول ع الشهداءالئمن ط ونواتك نأ صواحر او عليه  كلواتو  و

شهداء افضل ال)يه وسلم قوله اهلل علرسول اهلل صلى املنهج فقد صح عن سبيل
الغرف  ي تلبطون أولئك ي يقتلوا يلتفتون حىت الالذين يقاتلون  ي الصف االول 

حساب  فال لدنيا ي ا ربك إلىعبدك وإذا ضحليهم ربك ويضحك إ من اجلنة العال
وقحطان من  يافتيان عدنانوالبدارالبدار  إلسالما ياشباب فالوحى الوحى  (عليه

 فيا أتباعالرافدين  رضصرة إخوانكم  ي الدين والنسب  ي أاخلليج إىل احمليط هبوا لن
ت وتالمح آلن قد محي الوطيس وامحرت احلد ا) .عليه الصالة والسالمحممد 

 هلل اركيبوياخيل ا هذا اوان الشد فاشتدي زمن ف وتصافحت السيوف الصفوف
يّب وياريح اجلّنة ه    
     ـهاشراب ا  اردـيبة وبـطيا حبذا اجلنة واقـرتابـها           

كافرة  بعيدة  انساهبا                                       اروم روم قد دنا عذاهبـوال
هاـا ضرابعلي إن القيته  

 غداد دار اخلالفة بطال  ي باأل إىل  اجملاهدين  ي العرا خواينإ و ي اخلتام فإىل
 إىلو  النبارا و املوصلو  باعقوبة أهل مناألحرار إلىو اإلسالم وإىل انصار وما حوهلا 

الولد واألهل والبلد وتركوا الوالد و  همدينل ة  نصر ا  ي اهلل حىت يقتلوا هاجرو  الذين
وسهام د اهلل كم جنإنّ  مكقول لأو  مالسال  أقرئكم مجيعا  فإينّ  فإىل هؤالء وهؤالء

 ألرجوا وإينّ  فاحتسبوا جهادكم اليوم اإلسالم وخط الدفاع األول عن هذه االمة
بعد  ق عليكميعلّ مااهلل اهلل فيما اؤمتنتم عليه و ف ان ال يؤتى املسلمون من قبلكم



اهلل  قال مليو ني ااملسلم اال تفضحو ف بإذن اهلل كاي ي هزمية امر ام عظ من نمال اهلل
 اهللن تكونوا تأملون فإهنم يأملون كما تأملون وترجون من فإتعاىل)

مااليرجون(ومتثلوا مبا متثل به سعد رضي اهلل عنه يوم اخلند  لّبث قليال يلحق 
اهليجا محل      البأس باملوت إذا حان األجل               و قول عاصم 

القتال  رضي اهلل عنه  ي  
 ماعلّ يت وأنا جلد نابـل  والقوس فيها وتر   ع  نابـل                           املوت 

 حق واحلياة باطل    إن مل أقاتلكم  فأّمي هابل
رنن والسيما والعلن وقراءة الق كما وأوصي نفسي وإياكم بتقوى اهلل  ي السر

نا  ي الدنيا بالذكر والدعاء اللهم ربنا نتالقتال كالتوبة واألنفال وعليكم سور 
بقلوب  اللهم هذا يوم من أيامك فخذ ي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار و حسنة 

فئدهتم وثبت سبيلك اللهم اربط علىأ اجلهاد  ي شباب اإلسالم ونواصيهم إىل
ك اجملاهدين  ي  نزل نصرك علىعبادم أاللههبم ميهم وألف بني قلو رن أقدامهم وسدد 

اللهم  غانستانني وافوالفلبّ  ريوكشم يشانوالشّ العرا  فلسطني و  كل مكان  ي
وثبّ  )واهلل غالب على نت اقدامنا وانصرنا علىالقوم الكافريربنا افرغ علينا صبا  

د وعلى نله لى نبينا حممّ ع موسلّ  وصل اللهمأمره ولكن اكثر الناس اليعلمون(
نياملعاحلمدهلل رب ال أن ونخر دعوانا وصحبه أمجعني  

 

 

 


