
الرحيم الرحمن الله بسم
***

على والسلما والصلةا فعفا، وأوعد فوفى، وعد الذي لله الحمد
الشرَف المستكملين وصحبه وآله الشرفا، سيد

***

الودود. حفظه عبد مصعب أبي الشيخ الكريم/ فضيلة الخأ
أن الله وبركاته. أسأل الله ورحمة عليكم ورعاه. السلما الله

ويتم عدوه، على وينصركم برعايته، ويتولكم بحفظه يحفظكم
وفتحه العزيز ونصره القريب فرجه والمسلمين وعليكم علينا

المبين.
وبعد.

التعدي معاودةا من الدانمركيون ارتكبه ما عليكم يخفى ل
على يجرؤون ل أنهم مع وسلم، عليه الله صلى النبي حضرةا على

للعقوبة قوانينهم حسب لتعرضوا وإل بسوء، اليهود يذكروا أن
إل هذا وما وأعمالهم، وظائفهم في المحاربة عن ناهيك والسجن،

وأهله، السلما ضد المستعرةا الصليبية الحرب مظاهر من مظهر
أحرضكم الله- أن -حفظه لدن بن أسامة شيخنا كلفني وقد

من عند أو عندكم جهد من تستطيعون ما تركيز على وأستحثكم
صلى النبي لحضرةا نصرةا الدانمركيين، على الخارج في به تتصلون

وإعلمكم، كلماتكم في ذلك توضحوا أن نرجو كما وسلم، عليه الله
ّوتعالى: ﴿ تبارك الحق يقول خير، كل على المستعان والله إإل

ُه ْد َتنُصُرو َق ُه َف ّلُه َنَصَر ْذ ال إذيَن َأْخَرَجُه إإ ّل ْا ا َفُرو إنَي َك إن َثا ْي َن ْث ْذ ا ُهَما إإ
إر إفي َغا ْل ْذ ا ُقوُل إإ إه َي إب إح َ إلَصا ّلَه إإّن َتْحَزْن ل َنا ال َع َأنَزَل َم ّلُه َف َتُه ال َن إكي َس

إه ْي َل ُه َع َد ّي َأ ٍد َو ُنو َها ّلْم إبُج ْو َعَل َتَر إلَمَة َوَج إذيَن َك ّل ْا ا َفُرو َلى َك ْف الّس
إلَمُة َك إه َو ّل َيا إهَي ال ْل ُع ْل ّلُه ا إزيٌز َوال إكيٌم َع ﴿.َح

ًا وأحبابكم، إخوانكم لجميع ودعائنا سلمنا إبلغا أرجو وختام
وإياكم يرزقنا وأن ورعايته، بحفظه ويتولكم يتولنا أن الله نسأل

الخرةا. والسلما. وفوز الدنيا عز والمسلمين
المحب أخوكم

الظواهري أيمن
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