
  بســـم اهللا الــرمحـــــن الــرحيــــــم
 
 
بين الْمرِء وقَلِْبِه  ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم واعلَمواْ أَنَّ اللّه يحولُ يا أَيها الَِّذين آمنواْ استِجيبواْ ِللِّه وِللرسوِل "

 " خآصةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شِديد الِْعقَاِب نةً الَّ تِصيبن الَِّذين ظَلَمواْ ِمنكُمواتقُواْ ِفت , وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ
 
 

سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل  إن احلمد هللا حنمده و نستغفره و نستهديه و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و
  . اهللا وحده ال شريك له و أشهد أن حممداً عبده و رسولهإله إال  له و من يضلل فال هادي له و أشهد أال

 
 :  أما بعد

 
و مصداقُه ، خرياً فخري و إن شراً فشر  فما من قول قائل و ال عمِل عامل إال و له حصاد يف الدنيا و اآلخرة إن

يا نيب : قال  عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنه -و هو حسن صحيح  - ما جاء يف الترمذي: األول ، حديثان 
: " أو قال " يف النار على وجوههم  و هل يكُب الناس، ثكلتك أمك : " إنا ملؤاخذون مبا نتكلم به ؟ قال  اهللا و

 . " على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم
 

ا أحصيها لكم مث أوفيكم إياه يا عبادي إمنا هي أعمالُكم: " ما أخرجه مسلم من احلديث القدسي : و الثاين 
 . " فال يلومن إال نفسه فمن وجد خرياً فليحمد اهللا و من وجد غري ذلك

 
 . و قد سلف منا بيان احلصاد املبارك جلهاد أربع سنوات متواصلة

  فماذا حصد األكراد ؟
  و ماذا حصد الشيعة يف العراق ؟

 و ما هو موقفنا من إيران ؟
 

 ماذا حصد األكراد ؟ / أوالً
 

لوجدناه يغص مبواقف مشرفة و  فلو قّلبنا صفحات التاريخ، األكراد شعب ال تاريخ له إن : ظاملٌ من قال 
فابن ، كانوا أكاليلَ غاٍر على رأس هرم احلضارة اإلسالمية  , أبطال أماجد و أعالم عدة يف العلم و العمل

احلاجب اللغوي  و ابن ، الكردي) ذريعة الطيب يف أصول احلديث ( املُحدث املشهور مبقدمته  الصالح احلافظ
و كاسر الصليب و مزيل دولة الرافضة  و صالح الدين فاتح القدس، الغواص يف علم أصول الفقه الكردي 

فبعد أن ، على األلسن ذكره و يف القلوب حبه هو و عائلته آل أيوب  العبيِدية املتعصبة ال يزال اىل اآلن
و ، دولةً رافضية  و بقيت مصر أكثر من مئيت عام، الرافضة الفاطميني على دمشق فُرضت شعائر  استقرت يد

فباألمس كان جدهم . و صالح الدين األيويب  مل يزل األمر كذلك حىت أزالت ذلك دولةُ نور الدين الشهيد



 و اليوم انقلبت املوازين و أصبح ساستهم هم الذين يثَّبتون ملك الرافضة يف , جبهاده ممدوحاً يف ميزان الشرع
صالح الدين األيويب رمحه اهللا  فحقد الرافضة الدفني على. إا صداقة مصلحية من الطرفني ! د الرافدين بال

منهم على روايات منسوبة زوراًً جلعفر الصادق بأن الكُرد  اعتماداً، معروف و عداؤهم للكُرد قدمي جداً 
يعبد من دون  ديدن من اختذ املصاحل إهلاًو هكذا ! ال جيوز الزواج منهم أو أكل طعامهم  و! أصلهم من اجلن 

أعداء الدين و امللة صار اليوم مع الكفار احملتلني يصدق  فبعد أن كان واحدهم ذئباً على، يتلونُ كاحلرباء ، اهللا 
يفضلون  حىت تبجح و بصراحة نائب كردي و هو حممود عثمان مصرحاً أن األكراد، استنعج  عليه قوهلم ذئب

إيران و نشرت خضراء الدمن الشرق األوسط  األمريكية يف العراق ألا جتنبهم ديدات تركيا وبقاء القوات 
باملكاسب اليت  كردستان العراق مبناسبة الذكرى الرابعه لالحتالل األمريكي مبتهجني احتفال األكراد يف إقليم

إن : مع اجلريدة املذكورة من كردستان هاتفي  و قال النائب الكردي املذكور يف حوار، حققوها جراء التغيري 
أزال خماوف األكراد من وجود نظام يف بغداد قد يعمل على إعادة ضم  سقوط النظام العراقي السابق قد

من بقية العراقيني حيث  و ادعى أن األكراد الذين يقطنون اإلقليم يعيشون حاالً أفضل، إىل العراق  اإلقليم
و أن القومية ، حكومة اإلقليم أن حقوق األكراد باتت ثابتة  ر وزير الثقافة يفو أشا، يسود األمن و النظام 

املكاسب اليت  هذه هي . - و ذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية -ثابتة يف الشرق األوسط  الكردية حقيقة
  : صري إذ قالالقومية العربية البائدة ساطع احل فجلُّ همِهم القومية الكردية على غرار كبري، يظنوا 

 . و سهالً بعده جبهنم و أهالً** يا مرحبا بكفر يوحد بيننا 
 

 : فلنقف معاً وقفة منصف نستطلع ماذا جىن األكراد يف أربع سنوات مضت مث نقارا مبا زعموه من مكاسب
 

  : على الصعيد العقَدي و الشرعي/ أوالً 
 

املسلمة و رسخوا الشيوعية امللحدة  علم والتعليم يف كردستانحرث رأس الكفر الطالباين و البارزاين مسرية ال
 لتنقضن عرى: ( الصالة يف العامة أمراً معتاداً مصداقاً للحديث النبوي  و بنتها املرة العلمانية حىت صار ترك

 الةنقضاً احلكم ، و آخرهن الص اإلسالم عروة عروة ، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس باليت تليها ، فأوهلن
) 

، و صرفوا الناس عنهم كل مصرف  , و راقبوا ِسرهم و جهرهم، و حجموا دورهم ، كما أم أهانوا العلماء 
و من أىب منهم فالسجن مسكنه و أعواد املشانق ، و ردم  بل شوهوا دعوم و أجربوهم على دعم كفرهم

 . موقفه
 
  : و أما على الصعيد االجتماعي / ثانياً
 

للفساد و الرذيلة من قبل احلزبني فقد ر جتمع الكردي احملافظ  و شاعت عادات شاذة مل تكن، وموجودة يف ا
ناهيك عن انتشار دور الفاحشة و ، كاسيات عاريات شيئاً مألوفاً  حىت أضحى مثل تربج النساء و خروجهن، 

 . اخلمور و احملميات اليهودية داخل املدن الكردية حمالت
 



 : و أما على الصعيد االقتصادي/  ثالثاً
 

فحاهلم مع شعوم ، ثروة احلزبني  فال ختفى زيادة الفقر و ارتفاع األسعار و تفشي البطالة مقابل تضخم يف
 فإن أية مكاسب يتحدث السادة الدجالون إذاً ؟ حقًا كما جاء يف املثل , أشبه ما يكون بالعلَقة مصاصة اخلريات

  . فال جتمعوا بني كذب و جوع" جه مذهول بطن جائع و و " :
ال تسوغ للمرء أن يوايل  و هي، و ليعلم مسلمو كردستان أن لقمة العيش ليست مانعاً من موانع التكفري 

وقع الرعيل األول من الصحابة يف مجيع أنواع الفقر و اجلوع  و قد، الكفار املرتدين و يظاهرهم على املسلمني 
يظهروه عسى أن  عب الذي استمر أكثر من ثالث سنوات و مل ميارسوا شيئًا من الكفر أوالش كما حصل هلم يف

  . الثبات و احتساب األجر عند اهللا تعاىل يخفف عنهم احلصار أو اجلوع بل مل يكن منهم إال الصرب و
و لنبولنكم : ( تعاىل إميانه كما قال  و يبتلى على قدر دينه و، و قد جرت سنة اهللا القدرية أن املؤمن مبتالً 

فكيف يرتد املرء على ) األموال و األنفس و الثمرات و بشر الصابرين  بشيء من اخلوف و اجلوع و نقص من
بالء يالقيه ؟ قال  يهرول إىل ساحات الكفر ليلتمس عندهم الرزق و كشف الضر و اجلوع يف أدىن عقيبه و

و من يتق اهللا جيعل له خمرجاً و يرزقه من حيث : ( تعاىل  قالو ، ) و يف السماء رزقكم و ما توعدون : ( تعاىل 
 . ( ال حيتسب

 
كنا يف غزاة ( الصحيحني قال  فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما كما جاء يف، أما عن القومية الكردية 

:  املهاجري و قال، يا لألنصار : فقال األنصاري ، األنصار  رجل من املهاجرين رجالً من) أي ضرب (فكسع 
كسع رجل من املهاجرين  : فقالوا" ما هذا ؟ : "فَسمعها اُهللا رسوله صلى اهللا عليه و سلم فقال  , يا للمهاجرين

فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ، املهاجري يا للمهاجرين  رجالً من األنصار فقال األنصاري يا لألنصار و قال
  . الوجوب وهو أمر صريح بتركها و األمر املطلق يقتضي، عصبية أي دعوا ال" منتنة  دعوها فإا: " 

 و عند أمحد و الترمذي و -العلم   كما ذكر أهل-و حسبك بالننت املوجب للتباعد بداللته على القبح البالغ 
: فقال رجل، "من ادعى دعوى اجلاهلية فإنه من جثا جهنم  " : احلاكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

املسلمني املؤمنني  : و إن صلى و صام، فادعوا بدعوى اهللا اليت مساكم: إن صلى و صام ؟ فقال يا رسول اهللا و
 .( ، عباد اهللا

 
 : و روي عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه أنه كان يقول

 
 . إذا افتخروا بقيس و متيم** أيب اإلسالم ال أب يل سواه 

 
املعروفة بالقومية ال جيوز و ال شك أنه  ء برابطة أخرى غري اإلسالم كالعصبيةالندا: و قال صاحب الفتح الكبري 

أبيه  من تعزى عليكم بعزاء اجلاهلية فاعضوه ن: ( النيب صلى اهللا عليه و سلم  و قال. ممنوع بإمجاع املسلمني 
و . ى اهللا عليه وسلم بغض النيب صل فهذا يدل على شدة قبح هذا النداء و شدة: قال الشوكاين ) و ال تكنوا 

 القومية العربية أبو جهل و أبو هلب و الوليد بن املغرية و نظراءهم من اعلم أن رؤساء الدعاة إىل حنو هذه



الباطل فهو توجيه دفة القومية  فأما، و وجه باطل ، وجه حق : فالقضية الكردية فيها وجهان ، رؤساء الكفرة 
  . العصبية العربية أو التركية أو الفارسية ابلو عصبية جاهلية مق، حنو كفر و عصبية 

: ( و قوله ) خلقكم من نفس واحدة  يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي: ( أما وجه احلق فهو قول اهللا عز وجل 
 . ( زوجها هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها

 -املنرب فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال  صعدوجه احلق قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع بعد أن 
أال ال فضل لعريب على عجمي ، أيها الناس إن ربكم واحد و أباكم واحد  يا: ( -كما يف الترغيب للمنذري 

 . ( لعجمي على عريب و ال ألسود على أمحر و ال ألمحر على أسود إال بالتقوى وال
اجلاهلية و فخرها    عبية    عنكم   إن اهللا عز وجل قد أذهب  : (وعند أمحد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال

 لينتهني أقوام فخرهم برجال أو، من تراب    و آدم    آدم    الناس بنو  و، مؤمن تقي و فاجر شقي ، باآلباء 
 . (  تدفع بأنفها الننت   اجلِّعالن    ليكونن أهون على اهللا من 

فُقطِّعت األرحام و  , ابنه ود املصطنعة اليت فرقت بني األخ و أخيه و األب ووجه احلق أن تكسر تلك احلد
الدين قاهر الصليبني و الروافض اوس يف مصر و بالد الشام  صودرت األموال ال لشيء إال ألم أبناء صالح

 . حقوقهم أن يمكَّنوا من تطبيق شرع اهللا كما أمر اهللا و على رأس، 
 

بالد الرافدين السيما و أن   مين لكافة مناطق كردستان للدخول ضمن حدود دولة اإلسالم يففعليه فهذا نداء
أيادي العمليات املباركة بإذن اهللا تنال الكفر و أعوانه رغم  كتائب كردستان قد زحفت عائدة للجبال و بدأت

كما أن العمليات ، منكم ببعيد  ورو ما عملياتنا يف أربيل و خمم، االصطناعية العديدة كَماً و نوعاً  العوائق
 فأسود اجلبال عادت متزق أوصال احلزبني، انعطافاً خطرياً و كبرياً  املباركة يف السليمانية و جباهلا شكلت

  . العلمانني املسعورين على اإلسالم و أهله و من ورائهم األمريكان
 

و سرتحف لتحرير ، سنمدكم بدمائنا  و، مانني ال و اهللا لن ندعكم فريسةً لنهش العل: فيا أحفاد صالح الدين 
فما أتعس من قَدم الوالء احلزيب و العرقي ، هويتكم اإلسالمية  مناطقكم من رجس املالحدة للمحافظة على

 . ما أتعس من اشترى دنياه بآخرته! الديين العقدي  على الوالء
 

بارك اهللا فيكم فقد ذكرمتونا   و نقول هلم،و انتهز الفرصة ألحيي تركمان العراق السنة أبطال اإلسالم 
و حق ما ، و وطئوا بأقدامهم كل شرك ، بإميام على كل كفر  جبهادكم عند أسالفكم حني قهروا الروم فعلَوا

 . من أشبه أباه فما ظلم: زهري  قاله كعب ابن
 

 ماذا حصد شيعة العراق ؟: ثانياً 
 

كما يدور ؟ فموقفنا منكم كما  ياح كما تسري ؟ و تدورون مع اهلوىإىل مىت تسريون مع الر: يا رافضة العراق 
خناطبكم خطاب املشفق عليكم الراجي توبتكم و صحوكم من  إال أننا اليوم، ترون أضحى ال خيفى على أحد 

 . السبات العميق



 
  فماذا جنيتم بعد أربع سنوات ؟

 
  : أوالً
 

 : يف اجلانب العقدي و الشرعي
 

حىت صار العرب من أبناء العشائر  , لى كفر و انسالخاً من الدين بوقوفكم مع الكافر احملتلازدتتم كفراً ع
و سيبقى هذا وصمة عار يف جبني ، أتباعهم من طوائف الكفر و الردة  العربية األصلية أداة يف أيدي الفرس و

 . السنةتوالون أعداء اهللا على أهل ، و هذا ديدنكم كما تروي كتب التاريخ  , تارخيكم
 
  : ثانيا
 

 : االقتصاد واخلدمات العامة
 
بوادر الطاعون يف بعض مدن  فقد أُعلن عن،  تدهورت اخلدمات العامة من ماء و كهرباء و وقود و صحة -أ

و التلوث يف مياه الشرب يف مياه الصرف ، تغرق مدنكم  اجلنوب كنتيجة طبيعة يف مياه الصرف الصحي اليت
 . ىل انتشار مرض الفشل الكلوي و غريهإ الصحي مما أدى كذلك

كما صدر تقرير ، الوقود   هجرة األراضي الزراعية و بوار األرض كنتيجة حتمية النعدام الكهرباء و-ب
 . الديوانية حديث ينذر خبطر تفشي اخلشخاش بديالً عن األرز يف

احلاكمني بعد أن كانوا ال   تضخم هائل لثروة آيات النجف و كربالء و أعضاء فيلق بدر و حزب الدعوة-ج
 العشائر العربية إىل حد اإلذالل و مبخطط فارسي معروف مقابل اإلضعاف املتعمد لثروة، ميلكون قوت يومهم 

. 
 . ظهور نسب عالية جداً ملرض اإليدز و خاصة يف املدن الكربى كالبصرة و النجف و كربالء-د
 .  املنظمة انتشار تعاطي املخدرات و ظهور عصابات اجلرمية-ه

 
 : ثالثا
 

 : و أما يف اجلانب السياسي
 
فحرب بني الصدر ، احلرب   تنازع كبري القتسام الكعكة بني األحزاب دون أي نصيب للمحرومني وقوِد-أ

 . معارك البصرة و الديوانية و الناصرية خري دليل و، و حرب بني الفضيلة و احلكيم و الصدر ، واحلكيم 
 . بينما املناصب اآلمنة للفرس القادمني للبالد، د  ميش أبناء البال-ب
بينما اخلزي يف الدنيا و جهنم يف اآلخرة  ,  زج أبناء العشائر العربية لوقود حرب ال تقَوي إال سلطان فارس-ج

 . أللئك األغبياء احلمقى



شائر العربية هجروا ديارهم و بينما الع ,  تغير التركيبة السكانية يف بعض املناطق يف صاحل الفرس القادمني-د
 : و حىت املقابر كنتيجة حتمية ألمرين أرضهم و سكنوا املدارس و املستشفيات

 
 . حرما هللا و رسوله و لعباده املؤمنني ااهدين: أوهلما 
  فماذا استفدمت بعد كل هذا إال الويالت يف الدنيا و اآلخرة ؟، رضاهم بالفرس سادة هلم : ثانيهما 

نقتلكم على بذرة أبيكم إن ملكنا  و ال تظنوا أننا سنبيد خضراءكم و، ن باب التوبة ال يزال مفتوحاً لكم إال أ
شرعية حرام يف دين اهللا و تعاملنا معكم سيكون مبقتضى شرع اهللا  فالقتل العشوائي بال ضوابط، زمام أمركم 

ومن أىب فاحلكم هللا  , ت مع الرفق يف كل ذلكدعوةً للحق و إرشاداً للمنهج و إزالةً للشبها: حالكم  يف مثل
 . أوالً و آخراً

 
 ما هو موقفنا من إيران ؟: ثالثاً 

 
  . لو دام مل يصل إليك: قال املرزبان  ! ما أطيب املُلك لو دام: يحكى أن بعض األكاسرة قال ألحد مرازبته 

اخلائن أننا غافلون أو ناسون  بن العلقميو لكل أجل ميعاد فال تظنوا يا أحفاد ا، و السعيد من اتعظ بغريه 
إنا لنعلم جيداً البذرة األوىل اليت غُرست يف الرافضة بيد يهودية  و، جلرائمكم التأرخيية و على شىت األصعدة 

الشرعية راجني أن تعتربوا من  لكننا لطاملا حتاشينا الصدام املرحلي بكم من باب السياسة، سبأ اليهودي  بيد ابن
الشرعية العسكرية و السياسية وتوالت مع األيام بال وازع من  فجرائمكم مشلت اجلوانب العقدية والتاريخ 

دعوتكم  و طائفيتكم ال ختفى على أحد و عداؤكم ألهل السنة واضح مكشوف و، من ضمري دين أو رادٍع
  :  حتصى منهاالسنة يف إيران ال للوحدة اإلسالمية دعوة تِقية خيالفها الفعل و جرائمكم ضد أهل

 
الصبغة السنية ظاهرة فيها و   ظلت ايران ما يقرب من تسعة قرون سنية منذ سقوط الدولة العباسية فكانت- أ

و قد كان الشيعة أقلية حمصورة يف بعض املدن اإليرانية مثل قم  أهل السنة كانوا أكثرية يف إيران إىل عهد قريب
للهجرة أجرب أهل السنة  ونيسابور فلما وصل الشاه إمساعيل الصفوي إىل احلكم سنة تسعمئة و سبع و قاشان

 . على التشيع حني خيرهم بينه و بني املوت
 هدم عشرات املساجد للسنة يف إيران بل إنه اليوجد مسجد واحد ألهل السنة يف طهران مع انتشار -ب

 . الكنائس و املعابد
 . املتكررة لرموز السنة من العلماء و الدعاة و أهل اخلربة و االختصاص االغتياالت -ج
االيرانية أن عدداً كبرياً من  و ذكرت الصحف، و حصار قُراً فيها ،  دفن النفايات النويية يف براندرام -ه

م حماصرين من القبض عليهم و سجنوا و عذبوا و بقي املئات منه املعترضني على دفن النفايات النووية قد ألقي
 . احلكومية قبل القوات

و التعليم الديين ألهل ، اجلامعات  فأبناؤهم ال يقبلون يف،  يعاين أهل السنة من مشاكل جمة يف التعليم -و
 . السنة يواجه عقبات كثرية

يف باميان الرافضية املوالية لكم  فاألحزاب، فدوركم وصلت خسته إىل أبعد حد ، و أما جرائمكم يف أفغانستان 



الروسي أو احلكم الشيوعي بل كانوا يفرضون اإلتاوات على  و الشمال ما أطلقت طلقة واحدة ضد احملتل
اليت جرت ضد  مث ساهم احلرس الثوري يف املذابح البشعة، يقتلون من يقدرون عليهم منهم  قوافل ااهدين و

و ، كانوا يقطعون أثداء نساء أهل السنة  مأهل السنة يف كابول بعد سقوط النظام الشيوعي و من ذلك أ
يضربونه بعدد من املسامري يساوي سنه و آخرهم يف رأسه مث يقومون حبرقه  كانوا يسألون السين عن عمره مث

 . العراق بأهل السنة يف) الدريالت ( بالضبط ما يفعله أصحاب املثاقب الكهربائية  وهو
عدة أيام أكثر من ثالثة اآلف  اميانا ومزار شريف وكيف قتلتم يفو أما عن جرائمكم البشعة ضد طالبان يف ب

و قصة اعتقال و قتل هؤالء الدمبلوماسيني أشهر من أن ، اإليرانية  طالب و بإشراف مباشر من الدبلوماسية
 ونأتواصوا به بل هم قوم طاغ) : وهو نفس الدور الذي تقوم به هذه البعثة اليوم يف العراق قال تعاىل , تعرض

) . 
القدم بدءاً من الصفوي احلاقد و  و أما عن جرائمكم يف بالد الرافدين فهي طويلة و متصلة و ضاربة يف أعماق

 كما -تكتفوا يا جموس العصر باملشاركة املباشرة يف احتالل العراق  فلم، انتهاءاً بدمية شياطني قُم جناد 
، رقصت على أجسادنا  الرادفني فأوغلت يف دمائنا و بل دفعتم كالبكم احلاقدة إىل بالد -غري مرة  صرحتم

حىت قيض اهللا هلم رجال دولة ، امرأة عفيفة  أو، أو شيخ كبري ، فلم يسلم طفل رضيع شوته ذئاب الفرس 
 و لكننا اليوم نعلنها، و بدأمت تتجرعون من نفس الكأس ، الكيل مكيالني  اإلسالم فردوا الصاع صاعني و

و لتعلموا يا كالب الفرس أننا ال نفهم  , إن احلديد باحلديد يفَلّ، تبقى بعيدة عنكم طويالً مدوية أن أيدينا لن 
و ال يعجبنا من الكفار إال قطف الرؤوس و شرب الدماء و ال نفهم ، القتال  من السياسة إال سياسةَ اجلهاد و

نبينا و سب و كفَّر أئمتنا و   عرضالرمحة إال تطهري األرض من شر من أشرك مع اهللا إهلاً غريه و طعن يف من
 . أحرق مساجدنا و داس كتابنا

 
و ، كل أنواع الدعم لرافضة العراق  و عليه فإنا نمِهل الفرس عموماً و حكّام إيران خصوصاً شهرين لسحب

قي فيكم و إال فانتظروا حرباً ضروساً ال تب، يف شؤون دولة اإلسالم  التوقف عن التدخل املباشر و غري املباشر
و ال و اهللا لن ، األوامر لبدء احلملة  ومل يبق هلا إال إصدار، قد أعددنا هلا العدة منذ أربع سنوات ، تذر  و ال

 لذا فإننا ننصح و حنذر كل تاجر، يف إيران و ال يف غريها من دول املنطقة  نستثين بقعة فيها الفرس اوس ال
رافضي أو إعداد جتارة جديدة  ول اخلليج من الشراكة مع أي تاجرسين يف إيران و الدول العربية و خاصة د

و إمنا نضع فرصة مثينة أمام ، الشراكة و التجارة معهم  معهم وهم مشمولون بفترة شهرين لسحب كل أنواع
، الرافضية  الفرس الروافض أن يصدروا بيان شجب بيان و استنكار جلرائم احلكومة الصفوية كل دولة فيها من

القادمة بعد مرور الشهرين حبول اهللا و  و سوف يكونون بذلك يف مأمن من ضرباتنا، لنوا الرباءة منها و يع
 . قوته

إيران مبا فيها من معامالت مصرفية و  كما و نعلن عن إاء كل املعامالت التجارية بني بالد الرافدين و جموس
و بعدها سيكون أي نوع من أنواع ، الت الالزمة احلسابات و املعام و نعطي فترة شهرين لتصفية كل، بنكية 
 . معهم عرضة لضربات ااهدين و بكل قوة التجارة

 
األرض أن يستعدوا هلذه احلرب  و نوجه نداءنا لكل أهل السنة و شباب السلفية اجلهادية خاصة يف مجيع أحناء



 . و يأخذوا هلا أهبتها و يعدوا هلا عدا
  . دا و ال تدخروا وسعاً إذا صدرت توجيهاتنا إليكمو عزمت عليكم أال تألوا جه

فأمامكم فرصة ، من خلفكم  و حنن، كما اوجه ندائي ألهل السنة يف إيران خاصة أن يستعدوا هلذه احلرب 
اإلسالمي و انتهاءاً بالقصاص العادل لكل جمرم داس  تارخيية للحصول على حقوقكم بدءاً باحلكم الذايت

 مؤسسام و حددوا قوة معسكرام و طرق مواصالم و دربوا شبابكم و خزنوا كلو راقبوا ، كرامتكم 
ذلك لكل أهل السنة  أسلحتكم و فرقوها جيداً و اجعلوا لكم رأساً و جملس شورى تصدرون عن رأيهم و

ريب فأبشروا فإن يوم اخلالص ق، اهللا مع اجلماعة  البلوش منهم و الكرد و العرب و الفرس و اعلموا أن يد
 .بإذن اهللا

 
: الولد فأذكر نفسي و إياكم بقوله تعاىل  فأما أنتم يارجال دولة اإلسالم يامن سكبتم الدماء و هجرمت األهل و

 تفَرقُواْ  اللِّه جِميعا والَواعتِصمواْ ِبحبِل، مسِلمونَ  اتقُواْ اللّه حق تقَاِتِه والَ تموتن ِإالَّ وأَنتم يا أَيها الَِّذين آمنواْ(
) 

واذا . اهللا به وقعت العداوة والبغضاء فمىت ترك الناس بعض ما أمرهم: " قال شيخ االسالم ابن تيميه رمحه اهللا 
 . ( اجتمع صلحوا وملكوا فإن اجلماعة رمحة و الفرقة عذاب و إذا، تفرق القوم فسدوا وهلكوا 

 
قد أتى عظيم الكفر شديد الضغينة على  مر شاث ابن قيس وكان شيخاً" : وروى ابن اسحاق وغريه قال 

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من األوس و اخلزرج يف  املسلمني شديد احلسد هلم على نفر من
اإلسالم بعد  فغاظه ما رأى من أُلفتهم و مجاعتهم و صالح ذات بينهم على، يتحدثون فيه  جملس قد مجعهم

ال و اهللا ما لنا معهم إذا ، بين قيلة ذه البالد  قد اجتمع مأل: ان بينهم من العداوة يف اجلاهلية فقال الذي ك
خرجوا  فأرسل إليهم من حرش بينهم و ذكرهم يوم بعاث حىت تواعد الظاهرة و، قرار  اجتمع ملؤهم ا من

إليهم فيما من معهم من أصحابه  م فخرجفبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل، يقولون السالح السالح 
 اهللا أبدعوى اجلاهلية و أنا بني أَظهركم بعد أن هداكم اهللا باإلسالم و يا معشر املسلمني اهللا: " املهاجرين فقال 

  ( أكرمكم به و قطع عنكم أمر اجلاهلية ؟
حباث خطتها وعلى املأل و أعطى لأل فيا اهل السنة ان محلة راية شات ابن قيس اليوم كُثُر فأعلنت مؤسسة راند

زاد أو كما يسميه بعض املنتسبني إىل اإلسالم و اجلهاد اليوم و يسمي  إشارة البدء املرتد الزنديق زملاي خليل
الرافدين لذا أوجه ندائي لكل  و ذلك يف خطاب وداعه املشؤوم لبالد) أبو عمر ( نفسه زيادة يف الدجل  هو

اجلهادية أن يتقوا اهللا يف هذا اجلهاد وحيذروا أن تقع مثرته يف فنادق  كافة الفصائلجنود دولة اإلسالم و رجائي ل
 . أو يف قصور جدة و الرياض و حىت يف املنطقة اخلضراء عمان

 
الفصائل : و إن بغى بعضهم علينا ، صدورنا  صنفان مها حمطُّ حبنا واحترامنا و تقديرنا وسعة: فلجنودنا أقول 

 فإياكم أن تأخذوا طائفة جبريرة بعضهم و لو سفكوا منا الدماء و طعنوا يف , أهل السنةااهدة وعشائر 
ولو كنت فظاً : ( قال تعاىل ، بالقرب  والغلظة بالرفق و البعد، قاِبلوا اجلور بالعدل بل باإلحسان ، أعراضنا 

 . ( عنهم و استغفر هلم غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف



ان الساعني هلذه الفتنة يريدوا بكل  و اعلموا. يف شيء إال زانه و ال يرتع من شيء إال شانهإن الرفق ال يكون 
أملهم الوحيد يف بقائهم بعدما انكشفت مسوح الضأن اليت كانوا يدعون  سبيل و يطرقوا من كل باب ألا

 : و هلذه الفتنة خماطر كبرية على اجلهاد ومشروع الدولة أمهها، ا  التمسك
 

 . اإلحباط اهلائل الذي سيصيب أمة االسالم وفقدان التعاطف العام الذي حيظى به هذا اجلهاد املبارك: أوالً 
 

األمة الراغبون يف اللحاق بنا و  و أمههم شباب، إحداث بلبلة كبرية يف نفوس الداعني هلذا اجلهاد : ثانياً 
 . و دعاة حنتاجهم من مقاتلني و استشهاديني و خرباء

 
هذه احلمية اليت جعلت الصحابة  , غرس روح احلمية و العقدية املذمومة يف نفوس أبناء العمل اجلهادي: الثاً ث

 يقول لسيد األوس - كما عند البخاري -عبادة سيد اخلزرج  و جعلت سعد ابن، يقولون السالح السالح 
إنك : له  فقال أسيد بن حضري، بن سلوليعين ا،لعمر اهللا ال تقتله و ال تقدر على قتله  كذبت: سعد بن معاذ 

رسول اهللا ملا استعرت نار احلمية يف نفوسهم  هؤالء خري الناس و عقالؤهم و صحابة. منافق جتادل عن املنافقني 
 مبن هم حديثو عهد يف بعث كافر شوه كل شيء يف نفوس من حكمهم إال التوحيد و فما بالكم، قالوا ما قالوا 

 . احلمد هللا
مما يقلل أو يعدل التعاون على  , نصرة أبناء اجلهاد من بعضهم و غرس روح الشك و الريبة يف نفوسهم: رابعاً 

فلطاملا وجدنا لدعوتنا ، فرصة إيصال احلق الذي حنمله إلخواننا  عدو غاشم جامث على قلوبنا كما يفوت علينا
 .  هلذه الفتنةيف نفوس من جنالسه و هو عينه الذي ال يريده من يسعى األث الطيرب

هذه الفتنة و صعوبة تبين عوام  فقدان القاعدة الشعبية نتيجة املمارسات الالأخالقية اليت تصدر عن: خامساً 
 . املصيب  فضالً عن عقالئهم املخطئ من-الناس 

 
 .. أمة اإلسالم

 .. علماءنا الكرام
 .. أرباب اإلعالم اإلسالمي

 
رجل قد بلغين أذاه يف أهل بييت فواهللا  من يعذرين من: " و سلم يف حادثة اإلفك أقول مقالة نبينا صلى اهللا عليه 
  " ما علمت على أهلي إال خرياً

يا عباد اهللا يعذرين من رهط بلغين أذاهم يف إخواين فواهللا ما علمت عليهم إال خرياً فحسيب اهللا و نعم  فمن
 .الوكيل

 
جنراالته و احلكومة العميلة ال  و قال أن كبار،  العراق صعب لقد اعترف بوش يف خطابه األخري أن القتال يف

 و أكد حقده الصلييب فقال، باملئة من املعارك تقوم ا الدولة اإلسالمية  و أن تسعني، يغادرون املنطقة اخلضراء 
 .. أيديولوجية القاعدة إن الدميوقراطية تقف يف حرب مفتوحة مع العقيدة اإلسالمية أو ما يسميها :
 



طاملا ال تفهم إال لغة الدماء و  حنن من خيطف جنودك و يقتلهم و حيرقهم و سنستمر بعون اهللا.. نعم يا بوش 
 . و تباروا يف قطف رؤوسهم و أعجبهم لعبة إحراق آليام فجنودنا عشقوا دماء جنودك، تطاير األشالء 

آخرها مسارعتك احملمومة  و كان، ن لقد سارعت يا بوش كاملسعور حلرب االسالم و املسلمني يف كل مكا
فامتألت السماء ، املخيمات الفلسطينية املقهورة املظلومة  لتغذية احلرب الصليبية يف لبنان على أهلنا يف

الدفاع اللبناين النصراين  فشن وزير، باملؤن و الذخرية و الصواريخ و القنابل الغبية و العنقودية  بالطريان احململ
املساجد و  فأحرق و مجيعنا مسع ما قاله اجلميل، وساستها  يعة و بدعم مباشر من هذه الطائفةاحلاقد حرباً شن

أم أيتام ال نصري هلم كيتم أولئك  و حسبت يا بوش و عمالؤك، هدم املنازل و أهان أمة اإلسالم كلها 
 الروافض يفتشرون األرض و األردنية و منذ شهور بسبب جمازر أعوانك العالقني على احلدود العراقية السورية

أفغانستان و مروراً بالعراق و  و اعلموا أنكم من بدأمت حبربنا و إهانتنا يف فلسطني أوالً مث، السماء  يلتحفون
 . أخرياً أهلنا أبناء األقصى يف أرض الشتات

 
جاة و بدأت أول درجات سلم الن أال فلتعلموا أمة الصليب أن احلرب لتوها بدأت فأمة اإلسالم اليوم يف

و أنتم اليوم سقطتم رأس جرٍف عاٍل تصرخون النجاةَ ، اهللا  قد تتوقف لعارض لكنها لن تنحدر حبول، الصعود 
الواقع املر الذي  و قريبا ستلعب رياح النصر املبني برؤوسكم املشدوخة على صخر، التيه  النجاة يف مساء

 . فخذوا حذر كم أيها اجلبناء , ءفإننا عزمنا أن نعيش شرفاء أو منوت شهدا، تعيشونه 
 

قد كسرمت ، جزاكم اهللا خري اجلزاء  : فيا جنود اهللا و أبطال اإلسالم يف بالد الرافدين عامة و دياىل العز خاصة
و اعترف عدوكم بضراوة قتالكم وشدة بأسكم و ، يف التراب  سهم العدو الطائش و مرغتم انف من رماه

 . أمر اهللا ثباتكم و صربكم على
و بلدروز و  أال فليعلم جنراالت الصليب أن شباب االسالم يف بعقوبة واخلالص واخلان و رز و شهربان

و إنا لنعلم منهم صدق و وفاء عهودهم متاماً كصدق عشائرهم اليت ، قد تبايعوا على املوت يف سبيل اهللا  سعدية
 . أجنبتهم حنسبهم واهللا حسيبهم

مبخططهم الرباين فاحنىن بان  فقد قابلوا خطة عدوهم األمنية، بغداد كل خري و جزى اهللا فرسان دار السالم 
و ، و ألقوا خونة عشائرنا املباركة يف اجلحيم ، برملان الشرك  كي مون هلم إذالالً و خلطوا مخرهم بدمائهم يف

 . النفسية املزمنة يف نفوس موظفي سفارة الشر أمريكا ركبوا العقد
التاجي و احملمودية و اليوسفية و  لفرسان مالحم االسالم يف عرب جبور وسلمان باب وو اليوم يقود هؤالء ا

إخوام يف الدورة و السيدية و حي العامل والعامرية و اجلامعة و  الرضوانية و االسكندرية و كذا يفعل
الرشد و جزى اهللا والسداد و والغزالية و حيفا والقناة و األعظيمة و الفضل نسأل اهللا هلم الثبات اخلضراء

فدمروا ، فلقد أحالوا أحالم البيشمركة إىل جحيم ، اجلزاء  أسود االسالم يف نينوى و كركوك والشمال خري
ركبهم من اخلونة و  هم و من سار يف، اجتماعام و ألبسوهم حبول اهللا ثوب الرعب و الذعر  مقرام و نسفوا

البقاع و أن لرجاهلا اليد الطوىل فبارك اهللا فيهم و  لكلمة يف تلكفاعترف العدو أن لدولة اإلسالم ا، العمالء 
الصقالوية و القرمة و  و أذكر مبن علموا الدنيا معىن العزة و الفخار يف الفلوجة و , سدد على احلق خطاهم

يضرهم و القائم فلقد رفعوا للدين راية وجعلوا الشهادة هلم غاية مل  الرمادي و حديثة و هيت و عانة و راوس



بعد أن تغنى بوش و  و، خائن و ال خذالن جبان فرووا األرض بدماء عدوهم و كسروا سارية صليبهم  كيد
ها حنن اليوم حنطم هذا الصنم و نقاتل يف قلب الرمادي  عمالؤه بصحوة األنبار و ظنوها جتربة ناجحة حيتذى ا

فاقتحموا ، املباركة  تعينني باهللا مث بدعم عشائرناتبايع جنود دولة االسالم على املوت مس قتال األسود بعدما
و ها هم اليوم ينتشرون يف أزقتها و ، اإلسالم  مدينة الرمادي بعد ما ظنوا أم طهروها من جنود دولة

 عدوهم من األمريكان و عمالئهم بعد ما أرسلوا أئمتهم إىل اجلحيم يف قلب شوارعها ينازلون عدو اهللا و
 . املنطقة اخلضراء

تكريت فأنتم الكرام أبناء الكرام  وحيا اهللا أبناء صالح الدين يف سامراء و بيجي و الضلوعية و اإلسحاقية و
إال أن العبء عليكم ، و ناصرمت أبناءكم ااهدين ، و املرتدين  أبيتم بصحوة دينكم صحوة األمريكان، حبق 
أرضاً للهو و املتعة الرخيصة  و حييلوها، كم سامراء فهؤالء الروافض عقدوا العزم على أن يفنوا درة واليت ثقيل

فقفوا صفاً واحداً مع إخوانكم ااهدين و كونوا هلم  ,أسقط منارة يف حكم املنهارة أصال زاعمني أن هناك من
من أن يرفعوا  و اعلموا أن أبناء ابن العلقمي أحقر و أذل، سهماً يف حنور عدوكم و عدوهم  ردءاً يكونوا لكم

 . العز و الكرامة راية  ألويةفوق
 
  ( و اهللا غالب على أمره و لكن أكثر الناس ال يعلمون )
 

 . أبو عمر احلسيين البغدادي.. أخوكم 


