
  
  
  

  
  
  

وأشهد أن حممد عبده    ،  إله األولني واآلخرين      ،د أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         هرب العاملني ويلّ الصاحلني وأش    احلمد هللا   
وعلى من تبعهم من سلف هذه األمة وخلفهـا         ، ورسوله إمام ااهدين صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين              

  ،اهد وبذل ورابط ونافح يف كل وقت وحني ممن ج
  :أما بعد  

ليبتلينا اهللا برمحة منه بإخوان األمس وأصحاب ميادين القتال ممن قاتل حتت            ، تنا بني عدو يتربص وقريب منافق       مفال خيفى حال أ   
، إلسالم وحيارب اإلميان باسم اإلميـان       ليعلن احلرب على اإلسالم باسم ا     ،  الكراسي   وزخرفةليفتنه اهللا ببهرجة املناصب     ، راية التوحيد   

فقد أقدمت كتائب القسام على خطف اثنني من ااهدين يف جيش اإلسالم أثناء عودم من صالة الفجر يف املسجد ومها القائد امليـداين         
  !فماذا ينقمون منا؟، إمثاً وعدواناً  ،أبو عبيدة دغمش وااهد أبو ايد حبيب

سلمني وال بنا البيوت وال خـضنا يف احلرمـات وال   املتلكات وال سرقنا مم، ا قتلنا مسلماً وال خطفنا آمناً    م: يا أخوة اإلسالم    
   وما يف رقابنا ألف قتيل وال أصدرنا العفو العام عن أئمة الكفر            ، لنا الزوجات وال أثكلنا األمهات ويتمنا األطفال        كشفنا العورات وال رم

  ...يف مسرحية ومهية
  ...لنها إبراًء للذمة أمام اهللا ولنعذر يف جهادنالذلك نع

نطلق من عندنا من األسـرى  ) ساجدة و أبوقتادة الفلسطيين و أبوحممد املقدسي ( املطلب واضح للعيان أطلقوا األسرى الثالثة     
  ...وال مساومة يف املسألة أو نقاش ولو بقي يف األسر ألف عام أو يذبح ذبح النعاج ، 

ضـد  ) شـاليط (كما كنا يوم أسر الكافر  ،  اليت أذاقتنا الويالتن يكون إخواننا معنا يف خندق اجلهاد ضد بريطانيا     لكم متنينا أ  
  ...ليكتب اهللا لنا أجر فك العاين من سجون الكفار ، اليهود 

بكم ويف صحائفكم أنكـم  فهل ستالقون ر، تلك حرب ال ناقة لكم فيها وال مجل ، اتقوا اهللا يف الدماء  : يا أبناء محاس والقسام     
  قُتلتم من أجل كافر ؟

أمستعدون ألن ت؟ يف سجون الطواغيتقتلوا من أجل كافر يطلب خاطفوه مقابله مسلمة حمكوم عليها باإلعدامقتلوا أو ت  
  بأي وجه ستالقون ربكم إن حررمت األسري مث أعدمت ساجدة ؟

فعنـد أيب داوود    ، ب أن تنصروهم فيـه      وال ختذلوها وإخواا فيما جي     ، إن دماءها يف رقابكم فال تكونوا هلا خصماً يوم القيامة         
 عرضـه  من فيه ينتقص موطن يف مسلماً امرءاً خيذل امرئ من ما: " rوأمحد وصححه األلباين يف صحيح اجلامع عن جابر أن رسول اهللا            

 ينتـهك  و عرضه من فيه ينتقص موطن يف مسلماً ينصر دأح من ما و نصرته فيه حيب موطن يف تعاىل اهللا خذله إال حرمته من فيه ينتهك و
  ."نصرته فيه حيب موطن يف اهللا نصره إال حرمته من فيه
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  بيان عام ألمة اإلسالم 
   مل نبدأهم بقتال

 



 طاغوت األردن   أتباعيف خدام اليهود    ة اهللا بعملية استشهادية     تلك خرجت هللا نصرة لدين اهللا تبتغي جن       ، ناقكم  عيف أ " ساجدة"
فهل أنتم عون هلـا أم      ، " جيش اإلسالم "قد نصرها اهللا بإخواا يف      ، ملسلمني وبيع فلسطني    الذي جيتمع اآلن مع اليهود واخلونة لضرب ا       

  ...وال تنسوا ما فعله املعتصم من أجل مسلمة ، ستقتلوا 
       يا أبناء محاس والقسام لستم أول من غر فال تتبعوا من باع دينه بثمن خبس ليستجدي رضا بريطانيـا وواهللا لـن        ، راب  كم الس

  !!فهل أنتم متبعوها ؟، ترضى عنكم حىت تتبعوا ملتها 
إذا مل يكـن إال  ... ولكـن  ، إنا قد غامرنا يف شرف مروم فلن نقنع مبا دون النجوم لذا لن نبدأ أحد بقتـال   : إخوان اإلسالم   

 فَمـنِ  ﴿: مث سننطلق من قول ربنـا  ، رع اإلسالمي لذلك سنأخذ حبكم دفع الصائل يف الش،  املضطر إال ركوا     األسنة مركباً فما حيلة   
وسنبدأ بأئمة الكفر مـن أربـاب       ،  لنعاقب باملثل كل من سولت له نفسه احملاربة          ﴾ علَيكُم اعتدى ما ِبِمثِْل علَيِه فَاعتدوا علَيكُم اعتدى
واالستشهادي جاهز وهو أقرب إليهم من      ، والبداية من الرأس    ، ولن نستثين بإذن اهللا أحداً مادام مل يعلن الرباءة          ، ع من دون اهللا     التشري

  ...وليتحملوا العواقب، زوجام 
 يكُونُ من أَم الِْقيامِة يوم عنهم اللَّه يجاِدلُ منفَ الدنيا الْحياِة ِفي عنهم جادلْتم هؤلَاِء أَنتم ها ﴿ :ونقول ألرباب الفتاوى الضالة     

ِهملَيِكيلًا عفـسنعاقب باملثـل    ، إن جترأمت على الدماء املعصومة أو البيوت اآلمنة أو األموال واألعراض املصونة ممن ناصر القـضية                  ﴾و
  جيش اإلسـالم   أبناءاهللا وأنتم أعلم الناس بالزمان واملكان ومضي حسام         ساعتها سنهلككم بإذن    ، وانتظرونا يف حرب ال تبقي وال تذر        

  .﴾ربصونَمت معكُم ِإنا فَتربصوا ِبأَيِدينا أَو ِعنِدِه ِمن ِبعذَاٍب اللَّه يِصيبكُم أَنْ ِبكُم نتربص ونحن الْحسنييِن ِإحدى ِإلَّا ِبنا تربصونَ هلْ قُلْ﴿
أو مارستم أعمال احلـرب مـن       ، واعلموا أن بيننا وبينكم عهد اهللا فإن نقضه سادتكم وسكتم أو أقررمت ورضيتم ومل تتربؤوا                

وال يغرنكم أنكم قاتلتم من ال دين عنده        ، فالكل يف حكم الناقض     ، نصرة أو إعانة أو جتسس أو داللة على العورات أو إيواء للمحدثني             
  ...وموعدنا يوم الزينة يوم حيشر الناس ضحي ، ء أو انتما

إنا لنجدها دون املعركة وأنتم باخليار بني دين اهللا الذي ينصر املـسلمة            ، لقد فاحت ريح اجلنة فواهاً لطالا       : يا أيها املسلمون    
 حـني قـاتلوا   فيا ليتـهم ، سلمني  واملسلم يف سجون الكفر وبني دين امللك الذي حيرص على دماء الكافر أكثر من حرصه على دماء امل                 

 ويا ليتهم قاتلوا من أجـل إعـادة         أبنائكمويا ليتهم حرصوا على سالمة      ، املسلمني أعطوهم تلك املهلة أو الفرصة اليت مينحوا للكافر          
  !. إليكم ساملني مطمئنني كما حيرصون على إرجاع الكافر إىل دياره أبنائكم
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"اللَّهو لَى غَاِلبِرِه عأَم لَِكنو اِس أَكْثَرونَ لَا النلَمعي"  

  
  
  

  
  
  

  


