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ــــــــــــــــــــــــــــن بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ الرحمـــــــــ
 الرحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ِ أَْمَواتًا ۚ بَْل أَْحیَاٌء ِعْنَد َربِِّھْم یُْرَزقُوَن ﴿“الحمد 9 القائل:  ُ 169َوَال تَْحَسبَنَّ الَِّذیَن قُتِلُوا فِي َسبِیِل هللاَّ ِمْن فَْضلِِھ  ﴾ فَِرِحیَن بَِما آتَاھُُم هللاَّ
﴾170َویَْستَْبِشُروَن بِالَِّذیَن لَْم یَْلَحقُوا بِِھْم ِمْن َخْلفِِھْم أَالَّ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن ﴿ ”. 

تضمن هللا لمن خرج في سبیلھ ال یخرجھ إال جھاد في سبیلي وإیمان بي وتصدیق برسلي “وصلى هللا على نبینا محمد القائل: 
امن على أن أدخلھ الجنة, أو أرجعھ إلى منزلھ الذي خرج منھ بما نال من أجر أو غنیمة, والذي نفس محمد بیده ما من فھو ض

كلم یكلم في سبیل هللا إال جاء یوم القیامة كھیئتھ یوم كلم, لونھ لون دم وریحھ ریح مسك, والذي نفس محمد بیده لوال أن أشق 
غزوا في سبیل هللا أبدا, ولكن ال أجد سعة فأحملھم وال یجدون سعة ویشق علیھم أن على المسلمین ما قعدت خالف سریة ت

روه مسلم, وروى ” یتخلفوا عني, والذي نفس محمد بیده لوددت أن أغزو في سبیل هللا فأقتل, ثم أغزو فأقتل, ثم أغزو فأقتل
 .المخاري بعضھ. وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

یابة عن إخواني المجاھدین في بعض بالد إفریقیة التي تسمى بنجیریاأما بعد: فإني أرسل رسالتي ھذه ن  (Nigeria),  تعزیة إلى
المجاھدین في سبیل هللا عامة, وإلى جنود هللا في دولة العراق اإلسالیة خاصة, وتعزیة إلى أمراء المسلمین والمجاھدین 

ھ هللا ورعاه, ودكتور أیمن الظواھر حفظھ هللا ورعاه, والشیخ وعلمائھم كأبي عبد هللا الشیخ المجاھد األمیر أسامة بن الدن حفظ
أبي یحیى اللیبي حفظھ هللا ورعاه, وأبي عبد هللا المھاجر حفظھ هللا ورعاه, وأمیر دولة اإلسالمیة في الصومال أویس أبي 

ي حفظھ هللا ورعاه, وأمیر منصور حفظھ هللا ورعاه, وأبي مصعب عبد الودود أمیر تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالم
وجزیرة محمد صلى هللا علیھ وسلم وعلمائنا الذین لم أذكرھم المجاھدین في باكستان, وفي الشیشان, وكشمیر, والیمن,  . 

إنني أُذّكر إخوتي تذكرة أن ھذا ھو الطریق كما قال الشیخ عبد هللا العزام رحمھ هللا, ویاأیھ اإلخوة طریق الدعوات محطوط 
ه, مالیئ بالمخاطر, سجون وقتل وتشرید ونفي, فمن أراد أن یحمل مبدأ أو یبلغ الدعوة (أي في أي طریق من طرق تبلیغ بالمكار

 .الدعوة في الجھاد أو في الدعوة) فلیضع في حسابھ ھذه. إھـ كالمھ رحمھ هللا
﴾ إِْن یَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ اْلقَْوَم قَْرٌح ِمْثلُھُ ۚ َوتِْلَك 139ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن ﴿ َوَال تَِھنُوا َوَال تَْحَزنُوا َوأَْنتُُم اْألَْعلَْوَن إِنْ ” أیھ المجاھدون 

ُ َال  ُ الَِّذیَن آَمنُوا َویَتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشھََداَء ۗ َوهللاَّ ُ الَِّذیَن آَمنُوا 140 یُِحبُّ الظَّالِِمیَن ﴿اْألَیَّاُم نَُداِولُھَا بَْیَن النَّاِس َولِیَْعلََم هللاَّ َص هللاَّ ﴾ َولِیَُمحِّ
ابِِریَن 141َویَْمَحَق اْلَكافِِریَن ﴿ ُ الَِّذیَن َجاھَُدوا ِمْنُكْم َویَْعلََم الصَّ ا یَْعلَِم هللاَّ ﴾ َولَقَْد ُكْنتُْم تََمنَّْوَن 142﴿﴾ أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

ُسُل ۚ أَفَإِْن َماَت أَْو قُتَِل اْنقَلَْبتُْم 143ْن تَْلقَْوهُ فَقَْد َرأَْیتُُموهُ َوأَْنتُْم تَْنظُُروَن ﴿اْلَمْوَت ِمْن قَْبِل أَ  ٌد إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِھ الرُّ ﴾ َوَما ُمَحمَّ
 َ اِكِریَن ﴿َعلَٰى أَْعقَابُِكْم ۚ َوَمْن یَْنقَلِْب َعلَٰى َعقِبَْیِھ فَلَْن یَُضرَّ هللاَّ ُ الشَّ ِ 143َشْیئًا ۗ َوَسیَْجِزي هللاَّ ﴾ َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَْن تَُموَت إِالَّ بِإِْذِن هللاَّ

ْنیَا نُْؤتِِھ ِمْنھَا َوَمْن یُِرْد ثََواَب اْآلِخَرِة نُْؤتِِھ ِمْنھَا ۚ وَ  ًال ۗ َوَمْن یُِرْد ثََواَب الدُّ اِكِرینَ ِكتَابًا ُمَؤجَّ ﴾ َوَكأَیِّْن ِمْن نَبِيٍّ قَاتََل 144﴿ َسنَْجِزي الشَّ
 ُ ِ َوَما َضُعفُوا َوَما اْستََكانُوا ۗ َوهللاَّ ابِِریَن ﴿ َمَعھُ ِربِّیُّوَن َكثِیٌر فََما َوھَنُوا لَِما أََصابَھُْم فِي َسبِیِل هللاَّ ﴾ َوَما َكاَن قَْولَھُْم إِالَّ 145یُِحبُّ الصَّ

ْنیَا َوُحْسَن 146نَا ُذنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِریَن ﴿أَْن قَالُوا َربَّنَا اْغفِْر لَ  ُ ثََواَب الدُّ ﴾ فَآتَاھُُم هللاَّ
ُ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن ﴿ وُكْم َعلَٰى أَْعقَابُِكْم فَتَْنقَلِبُوا َخاِسِریَن ﴾ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِ 147ثََواِب اْآلِخَرِة ۗ َوهللاَّ ْن تُِطیُعوا الَِّذیَن َكفَُروا یَُردُّ

ُ َمْوَالُكْم ۖ َوھَُو َخْیُر النَّاِصِریَن ﴿148﴿ لْ 149﴾ بَِل هللاَّ ِ َما لَْم یُنَزِّ ْعَب بَِما أَْشَرُكوا بِا9َّ بِِھ ُسْلطَانًا ۖ  ﴾ َسنُْلقِي فِي قُلُوِب الَِّذیَن َكفَُروا الرُّ
﴾150َوَمأَْواھُُم النَّاُر ۚ َوبِْئَس َمْثَوى الظَّالِِمیَن ﴿ ”. 

وندعوا هللا تعالى ألمیر المؤمنین أبي عمر البغدادي وإبي حمزة المصري أن یرحمھما هللا تعالى ویدخلھما الجنة الفردوس, 
ا المثوبة والعطاء, ویحسن ألھلھما وذویھما العزاءونرجوا هللا تعالى أن یكرمھما فیتقبلھما في الشھداء, ویجزل لھم . 

 هللا أكبر! هللا اكبر!! هللا أكبر!!! رحم هللا أبا عمر البغدادي وجزاه هللا خیرا عنا, ومن أقوالھ رحمھ هللا, صبرا یاجنود هللا فقد
أسركم, فوهللا لو وضعوكم خلف ألفـ جدار  عزمنا بحول هللا وقوتھ أن ال ندعكم في القیود وسنُبذل لذالك أرواحنا قبل أموالنا لفك

 .ما سدنا ذلك عن طلب خالصكم بكل وسیلة
ویقول أیضا أیھ الموحد أیھ المجاھد إلیك أرسل یا أخي نصیحتي, وألني أحبك وأتقرب بحبك إلى موالي, بل ال أجد أرجى عند 
 .هللا من محبتك عمال أطمئن إلیھ. اھـ كالمھ رحمھ هللا



ھدوا وقاتلوا لیكون الدین كلھ 9 ألجل ھذا قاموا وألجل ھذا قاوموا وألجل ھذا قُتلوا, فكان بحق من سادات وهللاِ قاموا وجا
 .الشھاداء كما نحسبھم وهللا حسیبھم وال نزكي على هللا
 .أیھ المسلمون إن 9 ما أخذ ولھ ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتحسبوا ولتصبروا

موتي بغیظك إن هللا ناصر دینھ,  انتھى, بل اآلن الجھاد بدأ, ویا أمریكا  ن والمرتدون التظنوا أن الجھاد أیھ الكافرون والمنافقو
اال تذكري وتتفكري حینما استشھد أمیر اإلستشھادین أبو مصعب الزرقاوي رحمھ هللا, ظننِت أن الجھاد إنتھى وجاء هللا بأبي 

فَإَِذا “دولة العراق اإلسالمیة ثابتة بعون هللا وسیأتي هللا بغیر ھما كما قال تعالى:  عمر البغدادي رحمھ هللا, وال تكثري الفرح أن
یَاِر ۚ َوَكاَن َوْعًدا َمْفُعوًال﴿ َجاَء َوْعُد أُوَالھَُما بََعْثنَا َعلَْیُكْم ِعبَاًدا ةَ َعلَْیِھْم ﴾ ثُمَّ َرَدْدنَا لَُكُم اْلكَ 5لَنَا أُولِي بَأٍْس َشِدیٍد فََجاُسوا ِخَالَل الدِّ رَّ

َوإِْن أََسأْتُْم فَلَھَا ۚ فَإَِذا َجاَء َوْعُد اْآلِخَرِة لِیَُسوُءوا  ﴾ إِْن أَْحَسْنتُْم أَْحَسْنتُْم ِألَْنفُِسُكْم ۖ 6َوأَْمَدْدنَاُكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِیَن َوَجَعْلنَاُكْم أَْكثََر نَفِیًرا ﴿
ٍة َولِیُتَبُِّروا َما َعلَْوا تَْتبِیًرا﴿ُوُجوھَُكْم َولِیَْدُخلُوا اْلَمْسِجَد كَ  َل َمرَّ ﴾ َعَسٰى َربُُّكْم أَْن یَْرَحَمُكْم ۚ َوإِْن ُعْدتُْم ُعْدنَا ۘ َوَجَعْلنَا َجھَنََّم 7َما َدَخلُوهُ أَوَّ

اإلسراء”(﴾8لِْلَكافِِریَن َحِصیًرا﴿ ). 
أمریكا وحلفائھانسأل هللا تعالى أن ینصر إخواننا المجاھدین في كل مكان, ویدمر  . 

الصلیبین, ویھود إسرائیل الذین یقتلون المسلمین في فلسطین كل  فلتشھد العالم عامة, ولتشھد أمریكا, وبرطانیة, وغیرھما من 
یوم, والمشركین والمرتدین والمنافقین خاصة, أننا مع إخواننا المجاھدین في سبیل هللا في كل مكان, الذین بذلوا 

ة هللا واستنقاذا المسلمین المستضعفین تحت ذل الیھود والنصار الصلیبین بإذن هللا تعالى, كأفغانسنان لكلم إعالء  جھدھم 
 .والشیشان وباكستان والعراق وجزیرة محمد صلى هللا علیھ وسلم والیمن والصومالي والجزائر وغیرھا من البالد

أسامة بن لدن حفظھ هللا ورعاه في رسالتھ إلى إخواننا المسلمین في وأُذّكر إخواننا المسلمین بما َذّكرنا بھ الشیخ أبو عبد هللا 
العراق, فقال حفظھ هللا: أوصي نفسي وإیاكم بتقوى هللا في السر والعلن والصبر والمصابرة في الجھاد، فإنما النصر صبر 

إذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا هللا كثیرا لعلكم ساعة ، وأوصي نفسي وإیاكم بكثرة الذكر والدعاء قال هللا تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا 
 .(تفلحون
وأخیرا أرسل سالمي إلى أمراء المجاھدین وأرسل سالمي إلى أمیر المؤمنین في دولة العراق اإلسالمیة أبي بكر البغدادي 

دبرین مخلصین برحمتھ وفضلھ حفظھ هللا ورعاه وأسأل هللا تعالى أن ینصر دینھ بنا ویرزقنا بالشھادة في المعركة مقبلین غیر م
 .یاأرحم الرحمین, وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین, وآخر دعونا أن الحمد 9 رب العالمین
 أخوكم في هللا أبو محمد أبوبكر بن محمد الشكوي, إمام جماعة اھل السنة للدعوة والجھاد في بعض بالد إفریقیة

ـــــــــــــــــــــاالــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمى بنجــــــــــــــــــــــــتیریـــــــــــ . 
بنجیریا إلى إخواننا المجاھدین جماعة أھل السنة للدعوة والجھاد في بعض بالد إفریقیة التي تسمى  التعزیة من إمام 

وإخواننا المجاھدین في العراق خاصة  عامة   
ــــــــــــــــــــن بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ الرحمـــــــــــــــــ

ِ أَْمَواتًا ۚ بَْل أَْحیَاٌء ِعْنَد َربِِّھْم یُْرَزقُوَن “ـــــــــــــــمالحمد 9 القائل: الرحیـــــــــــــــــــــــــــــــــ َوَال تَْحَسبَنَّ الَِّذیَن قُتِلُوا فِي َسبِیِل هللاَّ
ُ ِمْن فَْضلِِھ َویَْستَْبِشُروَن بِالَِّذیَن لَْم یَْلَحقُوا بِِھْم مِ 169﴿ ْن َخْلفِِھْم أَالَّ َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن ﴾ فَِرِحیَن بَِما آتَاھُُم هللاَّ

تضمن هللا لمن خرج في سبیلھ ال یخرجھ إال جھاد في سبیلي وإیمان بي وتصدیق “وصلى هللا على نبینا محمد القائل:  ”.﴾170﴿
ر أو غنیمة, والذي نفس محمد بیده برسلي فھو ضامن على أن أدخلھ الجنة, أو أرجعھ إلى منزلھ الذي خرج منھ بما نال من أج

ما من كلم یكلم في سبیل هللا إال جاء یوم القیامة كھیئتھ یوم كلم, لونھ لون دم وریحھ ریح مسك, والذي نفس محمد بیده لوال أن 
یھم أن أشق على المسلمین ما قعدت خالف سریة تغزوا في سبیل هللا أبدا, ولكن ال أجد سعة فأحملھم وال یجدون سعة ویشق عل

روه مسلم, وروى ” یتخلفوا عني, والذي نفس محمد بیده لوددت أن أغزو في سبیل هللا فأقتل, ثم أغزو فأقتل, ثم أغزو فأقتل
المخاري بعضھ. وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.أما بعد: فإني أرسل رسالتي ھذه نیابة عن إخواني المجاھدین في بعض بالد إفریقیة 
تعزیة إلى المجاھدین في سبیل هللا عامة, وإلى جنود هللا في دولة العراق اإلسالیة خاصة,  ,(Nigeria) التي تسمى بنجیریا
وتعزیة إلى أمراء المسلمین والمجاھدین وعلمائھم كأبي عبد هللا الشیخ المجاھد األمیر أسامة بن الدن حفظھ هللا ورعاه, ودكتور 

یبي حفظھ هللا ورعاه, وأبي عبد هللا المھاجر حفظھ هللا ورعاه, وأمیر دولة أیمن الظواھر حفظھ هللا ورعاه, والشیخ أبي یحیى الل
اإلسالمیة في الصومال أویس أبي منصور حفظھ هللا ورعاه, وأبي مصعب عبد الودود أمیر تنظیم القاعدة في بالد المغرب 

وجزیرة محمد صلى هللا علیھ وسلم  لیمن, اإلسالمي حفظھ هللا ورعاه, وأمیر المجاھدین في باكستان, وفي الشیشان, وكشمیر, وا
وعلمائنا الذین لم أذكرھم.إنني أُذّكر إخوتي تذكرة أن ھذا ھو الطریق كما قال الشیخ عبد هللا العزام رحمھ هللا, ویاأیھ اإلخوة 

الدعوة (أي في  طریق الدعوات محطوط بالمكاره, مالیئ بالمخاطر, سجون وقتل وتشرید ونفي, فمن أراد أن یحمل مبدأ أو یبلغ
َوَال ” أي طریق من طرق تبلیغ الدعوة في الجھاد أو في الدعوة) فلیضع في حسابھ ھذه. إھـ كالمھ رحمھ هللا.أیھ المجاھدون 

َم قَْرٌح ِمْثلُھُ ۚ َوتِْلَك اْألَیَّاُم نَُداِولُھَا بَْیَن النَّاِس ﴾ إِْن یَْمَسْسُكْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ اْلقَوْ 139تَِھنُوا َوَال تَْحَزنُوا َوأَْنتُُم اْألَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن ﴿
ُ َال یُِحبُّ الظَّالِِمیَن ﴿ ُ الَِّذیَن آَمنُوا َویَتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشھََداَء ۗ َوهللاَّ ُ الَِّذیَن آَمنُوا َویَْمَحَق اْلَكافِِریَن ﴿140َولِیَْعلََم هللاَّ َص هللاَّ أَْم  ﴾141﴾ َولِیَُمحِّ

ابِِریَن ﴿ ُ الَِّذیَن َجاھَُدوا ِمْنُكْم َویَْعلََم الصَّ ا یَْعلَِم هللاَّ ﴾ َولَقَْد ُكْنتُْم تََمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن قَْبِل أَْن تَْلقَْوهُ فَقَْد 142َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ



ُسُل ۚ أَفَإِْن َماَت أَْو قُتَِل اْنقَلَْبتُْم َعلَٰى أَْعقَابُِكْم ۚ ﴾ َوَما مُ 143َرأَْیتُُموهُ َوأَْنتُْم تَْنظُُروَن ﴿ ٌد إِالَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِھ الرُّ َوَمْن یَْنقَلِْب َحمَّ
اِكِریَن ﴿ ُ الشَّ َ َشْیئًا ۗ َوَسیَْجِزي هللاَّ ًال ۗ َوَمْن یُِرْد ثََواَب ﴾ َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَ 143َعلَٰى َعقِبَْیِھ فَلَْن یَُضرَّ هللاَّ ِ ِكتَابًا ُمَؤجَّ ْن تَُموَت إِالَّ بِإِْذِن هللاَّ

اِكِریَن ﴿ ْنیَا نُْؤتِِھ ِمْنھَا َوَمْن یُِرْد ثََواَب اْآلِخَرِة نُْؤتِِھ ِمْنھَا ۚ َوَسنَْجِزي الشَّ ا َوھَنُوا ﴾ َوَكأَیِّْن ِمْن نَبِيٍّ قَاتََل َمَعھُ ِربِّیُّوَن َكثِیٌر فَمَ 144الدُّ
ابِِریَن ﴿ ُ یُِحبُّ الصَّ ِ َوَما َضُعفُوا َوَما اْستََكانُوا ۗ َوهللاَّ ﴾ َوَما َكاَن قَْولَھُْم إِالَّ أَْن قَالُوا َربَّنَا اْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا 145لَِما أََصابَھُْم فِي َسبِیِل هللاَّ

ُ یُِحبُّ 146ُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِریَن ﴿َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوانْ  ْنیَا َوُحْسَن ثََواِب اْآلِخَرِة ۗ َوهللاَّ ُ ثََواَب الدُّ ﴾ فَآتَاھُُم هللاَّ
وُكْم َعلَٰى أَْعقَابُِكْم فَتَنْ 147اْلُمْحِسنِیَن ﴿ ُ َمْوَالُكْم ۖ َوھَُو 148قَلِبُوا َخاِسِریَن ﴿﴾ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إِْن تُِطیُعوا الَِّذیَن َكفَُروا یَُردُّ ﴾ بَِل هللاَّ

ْل بِِھ ُسْلطَانًا ۖ َوَمأْوَ 149َخْیُر النَّاِصِریَن ﴿ ِ َما لَْم یُنَزِّ ْعَب بَِما أَْشَرُكوا بِا9َّ اھُُم النَّاُر ۚ َوبِْئَس َمْثَوى ﴾ َسنُْلقِي فِي قُلُوِب الَِّذیَن َكفَُروا الرُّ
وندعوا هللا تعالى ألمیر المؤمنین أبي عمر البغدادي وإبي حمزة المصري أن یرحمھما هللا تعالى ویدخلھما ”.﴾150َن ﴿الظَّالِِمی

الجنة الفردوس, ونرجوا هللا تعالى أن یكرمھما فیتقبلھما في الشھداء, ویجزل لھما المثوبة والعطاء, ویحسن ألھلھما وذویھما 
 أكبر!!! رحم هللا أبا عمر البغدادي وجزاه هللا خیرا عنا, ومن أقوالھ رحمھ هللا, صبرا یاجنود هللا العزاء.هللا أكبر! هللا اكبر!! هللا

فقد عزمنا بحول هللا وقوتھ أن ال ندعكم في القیود وسنُبذل لذالك أرواحنا قبل أموالنا لفك أسركم, فوهللا لو وضعوكم خلف ألفـ 
.ویقول أیضا أیھ الموحد أیھ المجاھد إلیك أرسل یا أخي نصیحتي, وألني أحبك جدار ما سدنا ذلك عن طلب خالصكم بكل وسیلة

وأتقرب بحبك إلى موالي, بل ال أجد أرجى عند هللا من محبتك عمال أطمئن إلیھ. اھـ كالمھ رحمھ هللا.وهللاِ قاموا وجاھدوا 
تلوا, فكان بحق من سادات الشھاداء كما نحسبھم وهللا وقاتلوا لیكون الدین كلھ 9 ألجل ھذا قاموا وألجل ھذا قاوموا وألجل ھذا قُ 

أیھ  أیھ المسلمون إن 9 ما أخذ ولھ ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتحسبوا ولتصبروا. حسیبھم وال نزكي على هللا.
غیظك إن هللا ناصر دینھ, اال موتي ب انتھى, بل اآلن الجھاد بدأ, ویا أمریكا  الكافرون والمنافقون والمرتدون التظنوا أن الجھاد 

تذكري وتتفكري حینما استشھد أمیر اإلستشھادین أبو مصعب الزرقاوي رحمھ هللا, ظننِت أن الجھاد إنتھى وجاء هللا بأبي عمر 
فَإَِذا َجاَء “البغدادي رحمھ هللا, وال تكثري الفرح أن دولة العراق اإلسالمیة ثابتة بعون هللا وسیأتي هللا بغیر ھما كما قال تعالى: 

یَاِر ۚ َوَكاَن َوْعًدا مَ  ةَ َعلَْیِھْم 5ْفُعوًال﴿َوْعُد أُوَالھَُما بََعْثنَا َعلَْیُكْم ِعبَاًدا لَنَا أُولِي بَأٍْس َشِدیٍد فََجاُسوا ِخَالَل الدِّ ﴾ ثُمَّ َرَدْدنَا لَُكُم اْلَكرَّ
َوإِْن أََسأْتُْم فَلَھَا ۚ فَإَِذا َجاَء َوْعُد اْآلِخَرِة لِیَُسوُءوا  ﴾ إِْن أَْحَسْنتُْم أَْحَسْنتُْم ِألَْنفُِسُكْم ۖ 6ثََر نَفِیًرا ﴿َوَجَعْلنَاُكْم أَكْ  َوأَْمَدْدنَاُكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِینَ 

ٍة َولِیُتَبُِّروا َما َعلَْوا تَْتبِیًرا﴿ َل َمرَّ ٰى َربُُّكْم أَْن یَْرَحَمُكْم ۚ َوإِْن ُعْدتُْم ُعْدنَا ۘ َوَجَعْلنَا َجھَنََّم ﴾ َعسَ 7ُوُجوھَُكْم َولِیَْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ
اإلسراء).نسأل هللا تعالى أن ینصر إخواننا المجاھدین في كل مكان, ویدمر أمریكا وحلفائھا.فلتشھد العالم ”(﴾8لِْلَكافِِریَن َحِصیًرا﴿

یبین, ویھود إسرائیل الذین یقتلون المسلمین في فلسطین كل یوم, الصل عامة, ولتشھد أمریكا, وبرطانیة, وغیرھما من 
لكلمة  إعالء  والمشركین والمرتدین والمنافقین خاصة, أننا مع إخواننا المجاھدین في سبیل هللا في كل مكان, الذین بذلوا جھدھم 

تعالى, كأفغانسنان والشیشان وباكستان والعراق هللا واستنقاذا المسلمین المستضعفین تحت ذل الیھود والنصار الصلیبین بإذن هللا 
وجزیرة محمد صلى هللا علیھ وسلم والیمن والصومالي والجزائر وغیرھا من البالد.وأُذّكر إخواننا المسلمین بما َذّكرنا بھ الشیخ 

ھ هللا: أوصي نفسي وإیاكم أبو عبد هللا أسامة بن لدن حفظھ هللا ورعاه في رسالتھ إلى إخواننا المسلمین في العراق, فقال حفظ
بتقوى هللا في السر والعلن والصبر والمصابرة في الجھاد، فإنما النصر صبر ساعة ، وأوصي نفسي وإیاكم بكثرة الذكر والدعاء 

مراء وأخیرا أرسل سالمي إلى أ قال هللا تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا هللا كثیرا لعلكم تفلحون).
المجاھدین وأرسل سالمي إلى أمیر المؤمنین في دولة العراق اإلسالمیة أبي بكر البغدادي حفظھ هللا ورعاه وأسأل هللا تعالى أن 
ینصر دینھ بنا ویرزقنا بالشھادة في المعركة مقبلین غیر مدبرین مخلصین برحمتھ وفضلھ یاأرحم الرحمین, وصلى هللا على 

أخوكم في هللا أبو محمد أبوبكر بن محمد  بھ أجمعین, وآخر دعونا أن الحمد 9 رب العالمین.نبینا محمد وعلى آلھ وصح
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي  الشكوي, إمام جماعة اھل السنة للدعوة والجھاد في بعض بالد إفریقیة
ــــتیریــــــــــــــــــــــــــــــــاتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمى بنجــــــــــــــــــــ . 

  جماعة أھل السنة للدعوة والجھاد في بعض بالد إفریقیة التي تسمى بنجیریا إلى إخواننا المجاھدین عامةم رسالة التعزیة من إما
  وإخواننا المجاھدین في العراق خاصة

	


