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Lettera di Ayman al-Zawahiri al leader 
di al-Qaeda in Iraq Abu Ayyub al-Masri  

l   ببسسمم االلللهه االلررححممنن االلررححييمم

l   /أأخخيي االلععززييزز االلغغاالليي أأبباا ححممززةة ححففظظككمم االلللهه ووررععااآآمم

l   االلسسللاامم ععللييككمم ووررححممةة االلللهه ووببررآآااتتهه

l   ووصصللتتنناا ررسسااللتتكك االلممققتتضضببةة االلتتيي ووععددتت ففييههاا ببإإررسساالل ررسسااللةة ممففصصللةة ييدداا ببييدد ققررييبباا إإنن ششااء االلللهه٬، ووااللتتيي

l   ققللتت ففييههاا : ))للققدد ووصصللتت االليينناا ررسسااللةة ببخخصصووصص )ااببوو سسللييمماانن( االلااسستتففسسااررااتت آآثثييررةة ووااققوواالل ققااللههاا

l   ووققببلل االلججوواابب ععللىى مماا ببههاا ممنن ااسستتففسسااررااتت ااررججوو اانن تتخخببررننيي : ههلل االلععمم أأوو االلووااللدد أأوو االلخخاالل ققررءوواا

l   ههذذهه االلررسسااللةة ققببلل ااررسسااللههاا؟ ووااذذاا آآاانن ببااللننففيي ااررججوو اانن تتططللععههمم ععللىى ننصصههاا للاانن ببههاا االلككثثييرر ممنن االلاامموورر

l   ووممههمم اانن ننععللمم ااننههمم٬، ممووااففققوونن ععللىى آآلل مماا ببههاا((ااهه

l   ففيياا أأخخيي االلععززييزز االلووااللدد ووااللععمم ووااللخخاالل آآللههمم ااططللععوواا ععللىى آآللاامم أأببيي سسللييمماانن آآمماا ششررححتتُ للكك ٬، ووططللببوواا

l   ممنناا أأنن ننررااسسللككمم للككيي ننسسأأللككمم ععنن تتللككمم االلأأققوواالل ووااللااددععااءااتت ووااللااتتههااممااتت وومماا ييذذآآررهه االلأأخخ ممنن أأمموورر

l   ييققوولل إإننههاا أأخخططااء ووخخلللل٬، ووههوو ييققوولل إإننهه ييذذآآرر ذذللكك للللققييااددةة ننصصححااً للللهه ووللددييننهه ووللللممسسللمميينن٬، ووييررييدد االلخخييرر

l   ووااللإإصصللااحح٬، ووننححنن ججممييععاا ممنن االلووااللدد ووااللععمم إإللىى االلخخاالل ووأأخخييكك آآااتتبب ههذذهه االلأأسسططرر٬، للسسنناا ممووااففققيينن ععللىى

l   ششييء أأوو غغييرر ممووااففققيينن٬، للييسس ههننااكك ششييء ننووااففقق ععللييهه أأوو للاا ننووااففقق أأصصللاا٬، إإننمماا ننححنن ننتتثثببّتت٬، ووللععكك

l   أأننتت تتققصصدد ههلل ننححنن صصددققنناا االلررججلل ففيي آآلل مماا ققااللهه٬، ففااللججوواابب ههوو مماا ذذآآررتتهه للكك ممنن آآللاامم االلععمم ححيينن

l   ققاالل : )): للاا تتتتسسررععوواا ففيي ققببوولل آآلل مماا ييققووللهه االلأأخخ٬، ححتتىى ننتتثثببتت٬، ووننسسأألل أأبباا ححممززةة ووإإخخووااننهه ووننررىى

l   ررأأييههمم ووأأججووببتتههمم٬، ففللععلل ووللععلل... ووللععلل االلأأخخ ممتتححاامملل أأوو ععننددهه ششححننااء أأوو غغييرر ذذللكك٬، ووططللبب ممنناا أأنن

l   ننررااسسللكك ببأأههمم االلننققااطط االلتتيي ججااء ببههاا االلأأخخ ووننررىى ررأأييككمم((ااهه

l   ففننححنن ننثثببتت ممننككمم ووننسسأألل ووننففتتشش ععنن أأححوواالل إإخخوواانننناا٬، ففإإنن آآاانن ثثممتت خخططأأ ققممنناا ببااللووااججبب ممنن االلننصصحح

l   ووااللإإصصللااحح ووااللإإععااننةة ووااللأأخخذذ ععللىى االلييدد ووااللإإننككاارر ووغغييرر ذذللكك مممماا ييووججببهه دديينننناا ععلليينناا تتججااهه إإخخوواانننناا

l   ووععممللنناا ووأأممااننتتنناا االلججسسييممةة٬، ووإإذذاا تتببيينن أأنن مماا ييذذآآررهه االلأأخخ للييسس ببصصححييحح ففااللححممدد للللهه٬، ووننككوونن ققدد ققممنناا

l   ببااللووااججبب ووللمم ننققصصرر٬، ووااللللهه ههوو وولليي االلتتووففييقق٬، ووللاا ششكك أأنن االلتتففصصييلل ممططللووبب ووتتححققييقق االلححقق ففيي آآلل

l   ممققاامم٬، ففققدد ييككوونن االلأأخخ خخللطط ححققاا ووببااططللاا ٬، ففللاا ببدد ممنن االلتتففصصييلل ووإإععططااء آآلل ذذيي ححقق ححققهه ممنن االلققوولل

l   .ووااللححككمم ووااللععمملل

l   ففننححنن أأخخيي االلععززييزز ننننتتظظرر ممننكك ررسسااللتتكك االلتتففصصييللييةة )االلتتففصصييلل االلمممملل ووللاا تتتترركك ششييئئاا( ٬، ففأأررسسللههاا ععنن

l   ططررييقق آآرراامم٬، ووققلل للهه ييححووّللههاا للخخللييلل آآااللععااددةة٬، ووأأآآدد ععللييهه ففيي االلإإسسررااعع٬، ووببإإذذنن االلللهه سستتصصلل للنناا ببسسههووللةة

l   .ببححوولل االلللهه ووققووتتهه

l   ..آآمماا ننررييدد أأنن ننككرررر للككمم ططللببنناا ببأأنن تتككتتببوواا للنناا تتققااررييرر آآااممللةة ممففصصللةة ععنن أأححووااللككمم االلررااههننةة

l   !!.ووأأييضضاا االلإإخخووةة ييططللببوونن خخببررااتتككمم ففيي ممججاالل االلصصييدد ٬، ووققدد آآتتببتتُ للكك ههذذاا االلططللبب ممرراارراا

l   ووآآذذللكك ييططللببوونن )االلخخاالل ططللبب ممننيي أأنن أأآآتتبب للكك ففيي ههذذاا( خخببررااتتككمم ففيي ممججاالل االلققننااببلل االلححررااررييةة

l   .صصننااععتتههاا ووآآلل مماا ييتتععللقق ببههاا

l   .ففههذذاا مماا ععنندديي االلآآنن ٬، ووننسسأألل االلللهه للككمم االلتتسسددييدد ووااللإإععااننةة ععللىى االلخخييرر

l   ووأأببللغغكك سسللاامم آآلل االلععاائئللةة آآببييررههمم ووصصغغييررههمم ٬، ووااللججممييعع ييددععوونن للككمم ووممششتتااققوونن ووااللللهه٬، وودداائئمموو االلسسؤؤاالل

l   .ععنن أأححووااللككمم

l   .االلععمم آآتتبب للكك ررسسااللةة سسأأضضعع للكك ننصصههاا ففيي االلأأسسففلل

l   ووببااللللهه للاا تتببططئئوواا ففيي االلممررااسسللةة ووااللتتووااصصلل٬، ووخخلليي االلأأخخ االلووززييرر )ووززييرر االلإإععللاامم( ييررااسسللنناا ببخخااصصةة

l   .أأخخببااررآآمم االلممففصصللةة ووااللددققييققةة خخييررههاا ووششررههاا٬، ححتتىى ننككوونن ففيي االلصصووررةة االلووااضضححةة ججدداا

l   .ووببللغغ سسللااممنناا للأأببيي ععممرر ووللللججممييعع

l   .ووسسأأععييدد للكك ننصص االلررسسااللةة االلسسااببققةة االلتتيي للععللههاا للمم تتننففتتحح ععننددكك

l   : ووههوو ههذذاا

l   االلسسللاامم ععللييككمم ووررححممةة االلللهه ووببررآآااتتهه

l   ..أأخخيي االلععززييزز االلغغاالليي ٬، أأسسأألل االلللهه أأنن تتككووننوواا ببخخييرر ووععااففييةة ووممززييدد تتووففييقق ممنن االلممووللىى االلككررييمم


