
الرحيم     الرحمن الله بسم
على       والسلم والصلة العالمين رب لله الحمد
بعد        أما أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا

والتعزية   ..... التهنئة بعد
للصومال      الصليبية الحبشة حكومة غزو إن

مع   وحزبه    بتنسيق يوسف الله عبد المرتد
أمريكا      بقيادة العالمية الصليبية من وبدعم

الغزاة        يجاهد أن هناك مسلم كل على يوجب
على       يجب كما استطاعته بقدر وماله بنفسه

يناصروا      أن الجوار دول في المسلمين
فالمسلمون     الصومال في المجاهدين إخوانهم

الحرب        هذه في كبير دور عليهم كينيا في
على       كما مايحتاجونه بكل إخوانهم بإمداد
خطوط        قطع في كبير دور إثيوبيا في السلمين

الطرق      في الكمائن بوضع وذلك المداد
اللغام     وزراعة الصومال إلى المؤدية

نوعية      بعمليلت القيام مع عليها المسيطر
سيما       ول النظام مفاصل لضرب إثيوبيا داخل

  القتصادية
من         يفرغوا أن عامة المسلمين على يجب كما

في      الجهاد لدعم مايكفي وأموالهم طاقاتهم
الغزاة       من تتحرر أن إلى الصومال أرض

الله       بإذن السلم دولة فيها وتقام والمنافقين



قام         إذا الله بإذن ميسر هناك النصر وتحقيق
أن         بذلك يبشر مما إن و بواجبه طرف كل

وأهل      الحرب رجال هم الصوماليين إخوانكم
علية،      وهاماتهم أبية ونفوسهم والجلد الصبر

لحكومة       يطأطئوا أن من إليهم أحب الموت
الخبير       بهم العارف كلم وهذا الصليبية إثيوبيا

الول        الجهاد في ًا حسن ًء بل أبلوا فلقد بأحوالهم
لرض      أمريكا بقيادة الصليبي الغزو ضد

من       ونيف عقد قبل الحبيبة المسلمة الصومال
أمريكا       أنف ومرغوا الله بإذن فهزموها الزمان
والهوان       الخيبة أذيال تجر فخرجت الطين . في

الرجال      في ليس هنالك الساسي فالنقص
أصحاب      عن ليستغنون كانوا وإن المقاتلين

الساسي     النقص وإنما الميدانية الخبرات
فسدوا      الموال في عندهم الماسة والحاجة

من        يؤتوا أن إياكم ثم وإياكم منه حاجاتهم
العدو       على سهل الطراف أكلت وإذا قبلكم

والمدينة      المكرمة مكة أعني القلب إلتهام
المسلمون      أيها فهذا الحرمين أرض المنورة

الطرف      في الصومال على صليبي غزو
صليبي       زحف فور دار وفي الغربي الجنوبي
المبارك       القصى المسجد وفي الغرب من آخر
وفي      الشمال في صهيونية جيوش حوله



الخطر       ذاك المشرق ما أدارك وما المشرق
والفتنة      الدهياء الداهية هي وتلك الداهم

تذر        ول تبقي ل التي الصماء والمصيبة العمياء
وما         الخلفة دار بغداد في الثافي ثالثة هي تلك

                                           ....حولها
كان      ولقد واتعظوا واستيقظوا واعو فاسمعو

أن        من خشية بماله يجاهد أن يخشى بعضكم
كبير       المر فالن القاعدة يدعم بأنه يتهم

دون       فما تنتظرون وماذا تذهبون فأين وخطير
واشتد       الوطيس حمي فقد النفيس إل النفس
وبين       بينكم يبق ولم المكر وازداد الخناق

مايراد
بالسلم         إل لنا نجاة ول قليل ول كثير بكم

جميع       في لله المطلق الستسلم وهو الحق
نواهيه      ونجتنب تعالى أوامره فنتبع .شؤننا

سبيله        في نجاهد أن آوامره أعظم من وإن
الخفي      الشر ويخنس الظاهر الشر فينكسر

الله       شرع غير إلى التحاكم من فاحذروا
وأدوا       الله أعداء الطواغيت موالة من وتبرؤوا

قد       سيما ول بواجباتكم للقيام وهبو أماناتكم
معظم      الميادين هذه في إخوانكم كفاكم

مهددون        فأنتم قليل منكم يريدونه وما المؤنة
وأعراضكم       أنفسكم في تملكون ما كل في



أنكم       وأعظم كله ذلك من وأهم وأموالكم
دينكم   في مهددون

الله               بارك ل أبدده ل بمالي ديني أصون
بالمال   الدين   بعد

فيه    لهزل جد والمر
الحداث        في ولكم البيض الثور أكل يوم أكلت

وهو         السمع القى أو قلب له كان لمن عبر
والغناء      واللعب اللهو عن فكفوا شهيد

المرين      يلقون العراق في وإخوانكم والطرب
يحرق      المنافقين من وأعوانهم المريكين من

مغيث    ول وبنيه   الرجل
لومة         الله في تخشو ول تقاته حق الله فاتقوا

للعتاد       أموال من إخوانكم يريده وإنما لئم
تجاركم      من يسير عدد يستطيعه  والقتال

إن              مثلهم تكونوا لم إن بالكرام فتشبهوا
فلح   بالكرام التشبه

أليس      وعملءها أمريكا تخشون متى فإلى
عمره        من بقي ما يحتسب رشيد تاجر فيكم

المنية       أموره فيرتب الله سبيل في وماله
ويكون      الجزيل الثواب عظم ًا متذكر ويهاجر

وسلم        عليه الله صلى محمد أمة لنقاذ ًا سبب
ل        (  الجليل العظيم العمل بهذا الله ويشرفه
وقاتل        ) الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي



كفروا(        .....) الذين بأس يكف أن الله عسى
اليوم{        } بعد فعل ما عثمان ضر ما    


