بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلة والسلم على نبينا محمد
..وعلى آله وصحبه ومن والها وبعد
إلى أخي الكبير أبي نواف هداني الله وإياها
إلى ما يحبه ويرضاها
السلم عليكم ورحمة الله وبركاته
سلمي إليكم وإلى جميع الهل أرجو أن
تكونوا بخير وعافية وأخص بالذكر والدتي
العزيزة الغالية أرجو الله أن تكون بخير
وجزاها الله عني خير الجزاء وأرجو أن تكون
راضية عني وأعتذر لعدم التصال بسبب
الظروف المنية كما أرجوا إبلغا سلمي إلى
أمي أم يسلم وأمي أم صالح فجزآهم الله
عني خير الجزاء وإلى عمي عبد الله وعمتي
فاطمة وإلي عمي محمد العطاس وإلى بقية
الخالتا وإلى الخوة والخواتا أرجوا الله أن
تكونوا جميعا ً بخير كما نحن بخير بفضل الله
وإن كان بعض أهلي في إيران تحت القإامة
الجبرية منهم أم حمزة وبنتاي فاطمة وأسماء
} إيمان { وكذا سعد وعثمان ومحمد وحمزة
ولدان  ،والبعض الخر في باكستان  ،أم خالد
 .وتصلني أخبارهم بأنهم بخير والحمد لله

أخي الكريم فقد عظم همي وانشغالي على
المسلمين عامة من كيد اليهودا والنصارى
والمشركين وخاصة الرافضة الذين اتخذوا
الدعوة لحي آل البيت رضي الله عنهم وسيلة
لهدم الدين متبعين في ذلك إمامهم ابن سبأ
 .اليهوداي
وإن عجبي ل ينقطع من غفلة معظم الناس
وانشغالهم وقإعوداهم عن القيام بما يجب
عليهم فإن لم يدافعوا عن الدين والمسلمين
والمسلماتا في العراق الذين يتعرضون لشأد
الهجماتا الشرسة من النصارى والرافضة
فمن للحرائر من المسلماتا في بلدا الحرمين
 .إذا استباحها الرافضة
وإن قإعوداكم عن نصرة المجاهدين في العراق
إثم عظيم شأرعا ً وإن تأخركم عن قإمع ثوران
الرافضة إلى أن يعم خطرهم الجميع أمر
 .معيب عقل ً
ولقد حذرتا قإبل أكثر من عقد ونصف على
المنابر من خطر الخميني الرافضي وخطر
صدام البعثي وأعطيتك شأريطا ً مسجل ً فلم
 .تستبين الرشأد إل ضحى الغد
وإني أقإول باختصار إن كل ما قإلته عن خطر
صدام وحزبه هو شأيء ل يذكر إذا ما قإورن

بخطر الرافضة اليوم فصدام وكفرها وظلمه
حمل ودايع أمام قإطيع الذئاب من الرافضة
ولقد ذكرتا لك قإبل هجوم صدام على
المنطقة بعدة أشأهر رؤية أولتها لك بأن صدام
يغزو المنطقة فقلت لي يومها أنت تريد أن
تخوفنا وأنا ل حاجة لي بأن أخوفكم مما ل
يخاف منه واليوم أذكركم برؤية ذكرتها لك
قإبل عقدين من الزمان وهي أني كنت في
البرودا جنوب جدة أنظر جهة المشرق مشرفا ً
على الواداي وهو امتدادا واداي فاطمة فرأيت
سحابة مغبرة مرتفعة فوق الواداي ثم تبين لي
أنها موجة عالية من أمواج سيل عرم قإادام من
جهة المشرق ثم رأين آثار السيل في الواداي
بعد أن عبر وتضرر منه رعاة البل والعراب
وفي الواداي سيارة لهم متضررة فقلت في
نفسي وأنا مازلت في الرؤيا هكذا هم البدو ل
 .ينتبهون
قإد أولتها لكم يومها أن السيل الغبر الذي
يتضرر منه الناس عدو وكونه قإادام من
.المشرق يدل على أن الرافضة هم هذا العدو
ورؤية أخرى رآها أحد حفظة القرآن من أهل
المدينة المنورة رأى سحابة سودااء كبيرة
جاءتا من المشرق ثم بدا ينزل البردا منها

بحجم قإوالب الثلج الكبيرة أي بقدر الوساداة
وكان البيت يترنح من شأدة سقوط هذا البردا
عليه وكان الرائي فزعا ً جدا ً من هول مايرى
وقإد أوى إلى كن في البيت ومن شأدة تمايل
البيت يهرول إلى ركن آخر واستيقظ فرعا ً
من هول تلك الرؤيا وقإد أولت بخطر الرافضة
فهي سحابة سودااء قإادامة من المشرق فأقإول
إن المر عظيم والخطب جلل ولم يعد رؤى
وأحلم وإنما هو واقإع حي يزلزل الرض من
تحت أقإدام أ هل السنة كل يوم في بغدادا وما
حولها أرواح تزهق وداماء تسفك وأعراض
تنتهك وإلى الله المشتكى فهو حسبنا ونعم
الوكيل وقإد اشأرأبت له رؤوس الرافضة
المنافقين وخاصة في بلدا الشام وداول الخليج
يتحينون الفرصة ليستعينوا بإخوانهم في إيران
والعراق وليقتدوا بأفعالهم ول فرق بين جيش
مقتدى الصدر الذين حرقإوا نساء وأطفال أهل
السنة في العراق في شأارع عام أمام المل
وبين حسن نصر الله في لبنان أو حسن
الصفار في المنطقة الشرقإية من بلدا
الحرمين فكلهم يعتقدون أن قإتل أهل السنة
 .وحرقإهم قإربة إلى الله

وإن السلم بريء من الرافضة فهم يعتقدون
أن القرآن محرف ويتهمون أم المؤمنين
عائشة رضي الله عنها بالفاحشة وقإد برأها
القرآن الكريم وهذا كفر صريح بالقرآن
ويكفرون كل الصحابة رضي الله عنهم إل
عدداا ً يسيرا ً وكل ذلك في كتبهم المعتمدة
القديمة والحديثة وقإد ينكرون بعض ذلك عند
جدال أهل السنة كذبا ً وتقية إن لم يكن مع
السني كتبهم ليقيم الحجة عليهم وكفاك
بالرافضة كذبا ً وخلصة القول إن خطر
الرافضة من أعظم المصائب التي مرتا على
أهل السلم بعد وفاة رسولنا عليه الصلة
 .والسلم
وإن دافع خطرهم من أوجب الواجباتا في
الدين وهو ل يتم اليوم مع السف بنصرة أهل
السلم في العراق فقط بل ل بد من تعبئة
وتحريض أهل السلم عامة في كل بقاع
الرض وفي داول الجوار واليمن خاصة ول
يخفى أهمية وداعم أهل السنة دااخل إيران
وفي الدول المجاورة لها كأفغانستان وتركيا
وضرورة تبيين وتوضيح زيف وكذب وفسادا
عقائد الرافضة

وقإد تسنن بعض أئمة الرافضة كما في
الكويت والعراق وإيران واهتدوا إلى الهدى
فينبغي مناصرتهم ليبينوا فسادا ذلك المنهج
الضال وإن الذي يغض الطرف عن الرافضة
في بلدا السلم كالذي يغض الطرف عن
الفاعي والعقارب تتكاثر في حجرته ومن قإرأ
تاريخ القوم في القديم والحديث وكثرة
غدرهم بأهل السنة يعلم أن كلماتي قإد
قإصرتا عن وصف عظيم خطرهم فالرائد ل
يذب أهله فأنا النذير العريان
أل هل بلغت اللهم فاشأهد  ،أل هل بلغت اللهم
 .فاشأهد  ،أل هل بلغت اللهم فاشأهد
ملحظة هامة
إن بعض أحفادا وحفيداتا أبينا رحمه الله هم
تحت القإامة الجبرية في إيران كما سبق
ذكرها اضطرتهم إلى ذلك حملة أمريكا
الظالمة على أفغانستان فقد كانت تستهدف
أسر المجاهدين العرب نساء وأطفال عن
عمد مراتا ومراتا فبعض الذين نجوا منهم
ذهبوا إلى إيران داون تنسيق مع طهران ثم بعد
ذلك قإامت باعتقالهم ووضعتهم في السجون
إل أن أهلنا بلغني أنهم تحت القإامة الجبرية
منذ بضعة سنين وقإد طالبنا بهم مرارا ً حتى

يخرجوا إلى باكستان فلم تستجب طهران
لذلك  ،فعسى أن يتيسر لك السعي في
إخراجهم إلى منطقة وزيرستان في باكستان
حيث نطمئن عليهم هناك عند تلك القبائل
فيكون ذلك برا ً منك بأبيك رحمه الله وصلة
 .لرحمك
أأكد أننا نريد خروجهم إلى وزيراستان فقط ،
وقإد يساعدك في هذا المر أخوال نواف
،وعسى أن نلتقي بكم على خير والسلم
عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم أسامة بن محمد بن عوض بن لدان
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