
  َِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِمِبْسِم الّل
  

َشْوَن   ( اَرٌة َتْخ ا َوِتَج َواٌل اْقَتَرْفُتُموَه ِشيَرُتُكْم َوَأْم ْم َوَع َواُنُكْم َوَأْزَواُجُك اُؤُآْم َوِإْخ اُؤُآْم َوَأْبَن اَن آَب ْل ِإْن َآ ُق
ِه وَ             َن اللَّ ْيُكْم ِم بَّ ِإَل ْوَنَها َأَح ُه                َآَساَدَها َوَمَساِآُن َتْرَض ْأِتَي اللَّ ى َی ُصوا َحتَّ ِبيِلِه َفَتَربَّ ي َس اٍد ِف وِلِه َوِجَه َرُس

ِقينَ     ْوَم اْلَفاِس ِدي اْلَق ُه ال َیْه َأْمِرِه َواللَّ   )ِب
  )24:التوبة(

   بيان
الي   – البو عبيد   – البو فهد    – البو عيشة    –البو فراج   (  الجزیرةعشائر   أبناء   إلى و ب  آرطان  – الب
ة    – البو هزیم     – ة    – الكرابل و شهاب      – المالحم و سودة      – الب ى آل مسلم             ) الب ا عل د خافي م یع  ل

ع آالف     ات وقط ار والمحيط ر البح د عب ل ق ذا المحت ث أن ه ين حي اد المحتل شروعية جه م
ا       األميال ا  ا إلين ومترات قادم تباحة               –لكيل نكم واس ى دی  بجيش عرمرم قاصدا بالدرجة األول

دین                  ذا ال نهم وأعراضهم لنصرة ه أعراضكم وإذاللكم فهب أبناءآم النجباء الغيارى على دی
دیار                وقدموا في سبيل ذلك التضحيات الجسام وضحوا بأنفسهم وأموالهم وهجروا األهل وال

رة في                ، ولكننا نرى ولألسف بعض أ      ون حجر عث را یقف بناء العشائر الذین آنا نظن بهم خي
ى                       وات عل نعهم زرع العب ك بم ى عمل المجاهدین وذل اد فأخذوا یعترضون عل طریق الجه
ونهم بأوصاف                  ل وینعت صيبهم أذى المحت مداخل الطرق وعلى الطرق العامة خوفا من أن ی

تم أی            ا علم م             ال تليق بهم وال بالعمل الذي یقدمونه أم اس أن عدوآم صائل ویتترس بك ا الن ه
فأین یقاتل المجاهدون هذا العدو أین یقاتلونه وقد احتمى بالنساء واألطفال والبيوت فواهللا لو              
اس  ا الن يكم أیه ب إل ا أح ل ، فأیه كم األفاعي ل بأعراض دو لفع ذا الع دون ه رك المجاه ت

دنس أعر          ل    المرجفون أن تجلسوا في بيوتكم فيدخل عليكم المحتل في اضكم ؟ أم یطرد المحت
را ونظن أن أعراضكم            وقد یصيب األذى أحيانا بيت أو رجل أو          امرأة ، إننا نظن بكم خي

  . أغلى عليكم من بيوتكم وأموالكم 
   یراق على جوانبه الدمحتىال یسلم الشرف الرفيع من األذى                         

و           وبعد آل هذا الذي قلناه فإننا نوجه هذا الند         اد ول اء األخير إلى آل مرجف یقف بوجه الجه
  .بالكالم أن یعدل عن موقفه ویرضى بالجلوس مع الخوالف والنساء 

أن أي شخص                            م ب ا لك ند نقوله د وبسط األرض بال س سماء بال عم ع ال وقسما باهللا الذي رف
ا عن ب          ه  نسمع عنه بأن قد تكلم عن المجاهدین أو منع عمل المجاهدین حتى ولو آان قریب يت

ادل وسوف یكون                      ه القصاص الع دین سوف تقتص من فليعلم هذا القائل بأن سيوف المجاه
  . عبرة لمن یعتبر فاعتبروا یا أولي األلباب 

   اللهم فاشهد000اللهم إننا بلغنا 
  

  َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َیْعَلُموَن
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