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به ومن والاه سالم عىل رسول هللا، وآهل و ، والصالة وا حصسم هللا، وامحلد  ل  .ب
ي سالم  سلمون يف لك ماكن ا علأهيا اإلخوة ا ل  :وبعد، مك ورمحة هللا وبراكتهٍمل

نانـ األحداث اخلطرية تثبت  يوية ٍللك عاقل  ـلباليت جتري يف غزة و ية ا ن أن احلرب ا لصه نا إال وال ذمـةلصليب ًال ترقب  ً  ،في
ٍرشة آالف أسري يل مل هيزت هلم أحدفع ٌ يف جسون إرسا نودئ ٍ، أما ثالثة  يج يا هلم ومل تقعدنيئيل إرسا  .ن فقامت ادل

توقفةإن احلر ست  يل  ًب مع إرسا م ي يةٍ وال اتفاق وقف إطالق انرٍ عىل معاهدةلئ يكـو، وال  ٍ وال خطـوط سـايكس  ب  عـصب
ية ٍو نازع علهيا، وال طن ٍحدود  مت يل هللا ٌولكهنا هجاد. ٍ سطني لك  ٌهجـاد.  يكون ادلين لكـه حىتسب يف  تحريـر  فلـسعى  ل يـ

يدان. لعراقحىت ااألندلس ، من ٍ اكنت دار إسالمٍلك أرضحترير فلسطني و يا  ٌولك ادل م تـوحن  ٌ نـا، فكـام هيامجمف نونـا يف ل 
هم يف لك ماكن ٍلك ماكن ٍهنا هم ل، وكام تاكبت مج جتعىل حرنا عمجو نامتعب  . عىل حرهبممت أ

سلمني ساد ا ملإن القذائف والصوارخي اليت متزق أ نانج ية خالـصةل لب يف غزة و ًست إرسا ً يل ل مـن لك َمـوُ، ولكهنـا تـأيت وتئي
ييبدول  تحالف ا لصلا مثن.ل  .ل وذلا جيب عىل لك من شارك يف اجلرمية أن يدفع ا
هو: ن ال ميكن أن نراقب تكل القذائفوحن نا يف عىلامحميه تصب  نانن إخوا نون خانعون،لب غزة و  .ك وحنن سا

سكت و  نيف  ناء أيبك سني وسـعدٍ وعـيلٍ ومعـر وعـامثن ومحـزة وجعفـرٍ بكربحنن أ ٍ وا  ري وعكرمـة وطلحـة والـزبٍ وخـادلحلـ
ناء اذلين تصدوا للمرتدين الفاحتٍوصالح ادلين ويوسف بن اتشفني ومحمد ناس من ظلامت ،ب، حنن أ يا، ونقلوا ا تحوا ادل ل و ن ف

بادة رب باد  بادة ا يد ومن  تو ِّارشك ألنوار ا لع لع ع حل ئوا انر اجملوسل باد، وأ طف ا ية،لع تحوا ا ن و بفـضل  ـ وقد عدان. لقسطنطيف
يدان من جد ـهللا  .ٍيدللم 
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نطن بقرابة عام يويورك ووا بل غزويت  ندهار  ٍففي  شـ ن ق  مـن ٍ يف مجموعـةً يلقـي حمـارضة ـرمحـه هللاـ  القائـد ٍحفص  اكن أبوق
بطـل محمـد عطـا  سلمني، ويف هنايـة احملـارضة وقـف ا سطني وأحوال ا تدربني حول  لا مل فل  ٍ أاب حفـص وسـأل ـرمحـه هللاـ مل

يل دلف: ٍ وحرقةٍ جبديةالقائد لسبويف ا يدا ع العدوان عنك ها أمرياك  ية القصة تعر ًسطني؟ و ج ف بق  .فل
رش اذلين دكوا رصوح أمرياك سعة  سلمة اليت أخرجت ا عإن األمة ا ت هم ـبعون هللاـ  ٌقادرة لمل  .ف عىل أن خترج أضعا

سلمون يف لك ماكن ٍأهيا اإلخوة ا ية يف لك ماكنمل سـهتدف املصاحل الهيودية واألمر يوم أن  نا ا ٍ جيب  يك ن ل ، بـل جيـب أن علي
سطني  تان والعراق و شمري وأفغا شان و سلمني يف ا فلـسـهتدف مصاحل لك ادلول اليت شاركت يف العدوان عىل ا سـ ك ي مل نن لش

نان رشيعةٌلك هذه احلكومات وشعوهبا حماربة. لبو سلمني يف مزيان ا ل   .للم
سلمني يف لك ماكن ٍإخواين ا بةمل ثارة عواطفمك  ٍ إنين ال أبغي ا خبط يةست ٍ حام يةٍ وال بلكمةسـ ٍ عا ، ولكين أسألمك حبـق ال إهل طف
تمك لرسول هللا هـاد ا ـمبحبإال هللا و يه وسمل، وأسألمك بفريـضة ا مل صىل هللا  جل سملةعينـتعل ٍ عـىل لك  بـون مـ بـوا  تطل، أن  هت

يويني يني وا نكوا يف ا هادة  نا ه لصت ي بل لصلش  .ل
تـنيوهذه األح بني خطورة ا جلهبداث اليت جتري  تت هـاد ي ا هـام  يف أنيجل سلمني د يجـب عـىل لك ا تان والعـراق،  معفغا ملـف نـسـ

شلوةلحىت خترج قوات أمرياك مهن ًام  يلـُ تً عاجزةم يدها إلرسا سلمني وتأ ئجر لوطهنا جرا، وتدفع مثن عدواهنا عىل ا ي مل ً. 
سلمني دمع جماهديـ يجب عىل ا سطني،  ملـومتزي العراق مبزية قربه من  ففل يـه إمـارةهي ٌ حـىت تقـوم  يةف ٌ إسـال نقـل ت، ٌدة جماهـم

هاد  ئذ إ ـبعون هللاـ جلا سطني، و ٍىل حدود  ن تح األعظـم بـإذن حيفل سطني، ويكـون ا تحد اجملاهدون خارج وداخل  لفـ  فلـ ي
 .هللا

يد  بهـ لشهقال اإلمام ا نا يف العراق عىل مـرىم جحـر(:  الزرقاويٍ أبو مصعب ـحنسـكام  ٍإ رسى رسـول هللان  صـىل  ـمـ مـن 
يه وسمل، نقاتل يف العرعلهللا  يت املقدسف  يونا عىل  باق و ن سرتد إال بقرع يفٍنءاي، اذلي ال  ٍ هيدي، و نرصسـ  .)ي 

يـانهتم، ويكفـوا  تلعـوا خـزهيم و سلمني أن تدفع اخلونـة يف العـراق ألن  يوين عىل ا ييب ا خولعل أحداث العدوان ا يب مل ه لصلصل
ييب يف العراق  .لصلعن تربير ودمع الوجود األمرييك ا

بني كل  سلمة لقد  تأميت ا شك المبا ـمل لل يدع جماال  بالد  أن حكومات  ـً ية عـاجزةلا ٌالعرية واإلسـال م ئـةبـل و ب ٌتوا ط ، وأن م
شلوةل ئات  ٌا م يـدان وحـدك، ٌ مهنزمةلهي ف، وأنت يف ا يـهتـولكي عـىل هللامل متـدي إال  عل وال  يـا َّبـُعوانزيل أعـداءك , تع ناد ادل

بارك وتعاىل تسالح حب املوت، قال احلق  بِيلِ اللّهِ الَ تُكَلَّـف إِالَّ �َفْـسك وحـرضِ الْمـؤمِنِني عـسى اللّـه أَن يكُـف بـأْس                     فَقَاتِلْ فِي س  ﴿: ب
تَنكِيال دأَشأْساً وب دأَش اللّهواْ وكَفَر النساء﴾)84(الَّذِين .  

ية ا تضعفون املظلومون يف العامل حضااي احلضارة الغرية الطا لأما أنمت أهيا ا غ ب يةملسـ ميهتا أمرياكغبا سلمني فقفوا مـعع وز  يف ملـ ا
يان نا نقف معمك ضد الظمل وا نا فإ ثهل، قفوا  رشية  هد ا لطغمواهجة هذا الظمل اذلي مل  ن مع م لبش تابـه،ت ك اذلي حرمـه رنـا يف   ب

نـا حـىت تـرد ،الـشورى  ﴾)42(حق أُولَئِك لَهم عذَاب أَلِـيم إِ�َّما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمون الناس ويبغُون فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْ    ﴿: فقال مع قفـوا 
رش لباحلقوق ألحصاهبا وسقط رمز الظمل يف اترخي بين ا  .ي

به وسمل يدان محمد وآهل و حصوآخر دعواان أن امحلد  رب العاملني، وصىل هللا عىل   .ٍسـ
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