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 وال تفرقوا (2)                                                              رسائل خمتصرة ألمة منتصرة 

 و ومن واالهوصحب ووآل اهلل على رسول والسالم والصالة هلل واحلمد اهلل بسم
------ 
 وال تفرقوا

--- 
 و.وبركات اهلل عليكم ورمحة السالم مكان ادلسلمون يف كل أيها اإلخوة

 وبعد
بُّ ﴿سبحانو  احلق ، يقولشرعية ىا فريضةضد عدو  ادلسلمة األمة أن توحيد ال ريب ِإنَّ اللََّو ُيِح

 ﴾َصفِّا َكأَن َّهحم بحنَياٌن مَّْرصحوصٌ الَِّذيَن ي حَقاتِلحوَن يف َسِبيِلِو 
هم اجملاىدين وعلى رأس ، فقد كان اجتهادعليها ىا ادلتحدضد عدو  ىذه األمة توحيد ومن أجل

 أمريكا. العصر ىبل جلهاد األمة توحيدىو ؛ رمحو اهلل الدن بن أسامة الشيخ
، ودعا ادلسلمُت اإلسالمية اإلمارة أسامة ، فقد بايع الشيخاألمة لتوحيد أساسية وكخطوة

 ها.لبيعت
رمحو -العقال محود كالشيخ  :يف ىذا الزمان واجلهاد الدعوة اليت أثٌت عليها أعالم وىي اإلمارة

 أيب الشيخو  القائد حفص ، والشيخ أيبمهاأسر  فك اهلل- اخلضَت وعلي العلوان  سلمانوالشيخُت -اهلل
، والشيخ وأيب ُيِت الليبيُت اهلل وعطية الليث أيب ادلشايخو  ادلهاجر محزة أيب الشيخو  الزرقاوي مصعب

 قتادة أيب ، والشيخرمحهم اهلل الًتكستاين حممد أيب الزبَت، والشيخ أيب والشيخ خمتار الوحيشي ناصر
ىم من وغَت  احلليم عبد طارق والشيخ ىاين السباعي والشيخ ادلقدسي حممد أيب والشيخ لسطيٍتالف

 .الكرام والعلماء القادة
وسعي ا  باحلق ، ولكن شهادة  وال لرىبة ويزكوىا لرغبة ثنوا على ىذه اإلمارةىم مل يوغَت  وىؤالء

 ىا.ضد عدو  ادلسلمة األمة صف لتوحيد
ادلهاجرين  ، وآوتالشريعة متكوح ،وهنت عن ادلنكر بادلعروف أمرتىي اليت  فهذه اإلمارة

 .العاتية الصليبية ، وتصدت للحملةاألصنام وادلستضعفُت، وحطمت
ىذه  حول إىل االلتفاف خاصة   ويف أفغانستان ولذا فإين أدعو إخواين ادلسلمُت واجملاىدين عامة  

منها  مستفيد أولاليت  ،اجملاىدين صف تفريق لدعوات ستاابةاال ، وعدمالثابتة الصابرة اجملاىدة اإلمارة
 .اإلسالم أعداءىم 

من  ، الذين صاروا أسوأالبدري إبراىيم اجملاىدين مجاعة صف الساعُت يف شق ن ىؤالءوم
 بل وباألعمال ، بل كفروىم باالفًتاءادلسلمُت واجملاىدين مبا ليس مبكفر ، فلم يكتفوا بتكفَتاخلوارج
من  البيعات ، ألنو يأخذرمحو اهلل احلضرمي سعد أبا -وكما حنسب- الشهيد ، فكفروا األخالصاحلة



 وال تفرقوا (2)                                                              رسائل خمتصرة ألمة منتصرة 

 ، وزادوا على اخلوارجأحيان ا يف الدعوة ، ألهنا تلُت القولالقاعدة ، وكفروا قيادةعلى اجلهاد احلر اجليش
 .العهد ونكث واالفًتاء والكذب للشريعة من التحاكم التهرب

، و زانيةوزوجت فهو كافر -الشريعة حىت ولو كان ساعي ا يف حتكيم-هم من يقاتل وأعلنوا أن كل
 هم.تلاقمن ي يكفر أنبياءوكأهنم 

ا سادل -حىت اليوم-نا ذلم فلم يقدموا نقد تكرار ورغم  على تكفَت ا من ادلعارضدليال  واحد 
 نا القطعيةتكفَت  يذكرون فيو أدلة رمسي ببيان البدري إبراىيم ونطالبهم نطالب وىا حنن اليوم، القاعدة

 .وثقةادل الثابتة
أنو  البدري الذين زعم إبراىيم ،اجملاىيل من ىم ىؤالء القلة لم يذكروانا ذلم فنقد تكرار ورغم

 وتاريخ لنا أمساء بأن يذكر البدري إبراىيم هم ونطالبنطالب وىا حنن اليومهم لو، ببيعت خليفة   صار
ن من كا ، وباألخصصدام من كان منهم يف جيش ، وباخلصوصادلزعومة من عقدوا لو البيعة وصفات

 ادلسلمُت. سلطهم على رقاب ، وبأي حقصدام منهم يف استخبارات
 اإلمارة ، لقد صمدتخاصة ويف أفغانستان عامة مكان إخواين ادلسلمُت واجملاىدين يف كل

 من أربعة ألكثر على أفغانستان العاتية الصليبية احلملة ىا يف وجوها ومسؤوليها وجنودبأمرائ اإلسالمية
 ليكفروىا ويصفوىا بأهنا عميلة اجلدد جاء ىؤالء اخلوارج اجلسام ىذه التضحيات بعد كلعام ا، مث  عشر

يرغمون  االستخبارات وىل عمالء ؟أمريكا هم طائراتتقصف االستخبارات ، فهل عمالءلالستخبارات
من  ، وُيررون أفغانستانادلرتدة يقاتلون احلكومة االستخبارات ؟ وىل عمالءالصليبيُت على الرحيل

 ىا؟فساد
 .عليهالو  معُتأنو  -وّترائمو بعد علم- البدري إبراىيم من بايع كل  ولذا فإين أحذر

 ادلسلمُت، وىو معُت تكفَت علىلو  معُت، وىو للشريعة من التحاكم التهرب علىلو  معُتفهو 
، الباطلة هم بالتهمرمي لو على معُت، وىو عاتية صليبية ون حلملةصف اجملاىدين وىم يتصد شق علىلو 

إن مل  ىم بالقتلوهتديد الشريعة الساعُت لتحكيم قتال على لو معُتهم بالزنا، وىو نسائ وقذف
و فيو اجملاىدون وادلهاجرون خصوم ليوم اجلواب فليعد و.جرائم لو يف كل معُتيستسلموا لو، ىو 

 .وادلرابطون
وصحبو وسلم.  ووآل نا حممدعلى سيد  العادلُت، وصلى اهلل رب هلل دعوانا أن احلمد وآخر

 .ووبركات اهلل عليكم ورمحة والسالم
 


