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الِقسماألولاألول  الِقسم  

  

  اإلفتتاحيةاإلفتتاحية
  

  ::وفيهاوفيها
  

  

  نريد؟نريد؟  ماذاماذا  وو  نحننحن  منمن  ••
  
  ))مهم جداًمهم جداً(( مالحظات هامة جداً  مالحظات هامة جداً ––كيف نقرأ هذه النشرة كيف نقرأ هذه النشرة   ••
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  نريد؟نريد؟  ماذاماذا  وو  نحننحن  منمن  
 

 الغر وقائد المجاهدين إمام اهللا عبد بن محمد نبينا و سيدنا على السالم و الصالة و الرحيم، الرحمن اهللا بسم

  ...بعد أما وسلم، صحبه و واله عليه اهللا صلى المحجلين
 

 قدر باألسباب ذاألخ بعد و عليم شيء بكل هو و خافية عليه تخفى ال الذي القيوم الحي على اإلتكال فبعد

 الرافدين بالد وفي عامة العالم في المجاهدين نُصرة هدفها شهرية نشرة إصدار على النية عزمنا فقد اإلمكان

 ما المداخالت و التحليالت من فيه شامٍل، ِعلمي قالٍب في إصدرات و بيانات من ينشُرون ما إيصال و خاصة

 مجلِس عن الصادرة البيانات جميع وأرشفة وتسجيل فِبرصد كذل وأما ترسيخها، و الفكرة إيصال على يساعد

 و التحليل مجهر تحت تمريرها و اآلخر تلو واحداً تناولها و تبويبها ثُم من و الِعراق، في المجاهدين شُورى

 .العبرات و القوِل من خَِفي ِمما العجاب، العجب وجدنا لقد و اإلحصاء،
 

 بعضهم زال ما الذين المسلمين من للعواِم بخاصة و العراق في إخواننا جهاد إيضاح على نساعد بذِلك نحن و

 ... المبهمات من ولهم علينا، اهللا فتح بما جلية، واضحة لنا هي أساسية أمور في يشَِكك و يشُك ولألسف

 و يشُك ِممن و أمريكا، العصر هبِل صنائع أحد إال ليس بأنه اإلدعاء و الدن بن أسامة الشيخ وجود كحقيقة

ن أو الزرقاوي، مصعب أبا الِهزبر القائد وجود في يستَِشكعشر الحادي بغزوة قام من بهوية يشك زال ما ِمم 

 .العمليات من الكثير غيرها و سبتمبر، من
 

 و منها الرسمية العربية اإلعالم أبواق تدليس و دجل و لكذب اإلمكاِن قدر التصدي أيضاً أهدافنا من و

 نقصد ِبها و التدليس، و الدجل و الكِذب في الغرب أبواق تنافس باتت التي و سواء، حٍد على خاصةال

 .المجالت و الجرائد و التلفزة قنوات و الفضائيات
 

 لنا فيكونوا تصحيح، و نقٍض و تحليل، و ِقراءة من حقه المجهود هذا إعطاء القُراء اإلخوة من نرجوا إذ و

 الصورة ففيها الكِلمات، آخر و التحليالت قراءة األهمية و بالِذكر خصأ و الرافدين، لهم نكون و الناصحين

 .اآلِخر و األول في الحمد هللا و الشامل، التحليل و الكبيرة
 

 تحليالٍت و جامعة إحصاءات من كتبنا بما وِفقنا قد نكون أن و القبول، و الكريم لوجهه اإلخالص اهللا نسأل

 .للمؤمنين تحريض الثانيِة في و للصدور شفاء منها األولى في ، شاِملة

 

 )البالد إحدى من الِجهاد أنصار(



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

 ٣  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  جداًجداً  هامةهامة  مالحظاتمالحظات  ––  النشرةالنشرة  هذههذه  نقرأنقرأ  كيفكيف
 

 من العدد هذا في جاء ما بعض ِلتوضيح نقاط شكل على يديكم بين نضعها هامة مالحظات هذه

 ما قراءة اإلحبة أيها منكم أرجوا إني و ،المتَبع النهج و العمل لطريقة بيان و أرقام و تحليالت

 .مقاالت أو أرقام أو تحليالت من جاء ما من إي قراءة قبل الواضحات النقاط هذه في جاء
 

 بيانات لجميع أرشيف اإلسم، كما هو و ،الجامع األرشيف إسمه و األول قسمين، إلى العمل هذا تقسيم تم :األولى المالحظة

 وعلى نقصان أو عليها زيادة أي دون و الزمني، الترتيب و المحتوى حيث من نُِشرت كما الِعراق، في المجاهدين شُورى مجلِس

 من إبتداءاً ،رقم بيان كُل إعطاء تم فقد الترقيم، في الصالح السلف نهج و العلمي، اإلسلوب ِلمراعاة و ،العالمين برب أقسم هذا

 المبارك، المجلس عمِر من الثاني الشهر هي و الثاني العدد في بصددها نحن التي الفترة في نُِشر بيان آخر حتى و األول البيان

 و الهدف ذاك و التأصيل، و التحليل و للمناقشة اإلشارة تُسهل و المصداقية، تُعطي إذ هي و ،تُحصى ال و تُعد ال فوائد للترقيم و

 في بيانات من جاء ما لكل الشامل المرجع و الخالد ألرشيفا هو المرقّم، الجامع األرشيف أقصد و اهللا، بإذن فهو المقصد،

 أي بدون و نقصان، أية ال و زيادة أية بدون الشامل و الدقيق النقل مراعاة تم أنه باهللا، إقسم و أعود و التشكيل، من الثاني الشهر

 .األسطر كاتب الفقير العبد من كالم

 

 و رسائل و عبر إستخالص و تحليل، و مناقشة فهو ،اللوامع تحليالتال هو و الثاني الجزء أما و :الثانية المالحظة

 الجهاد أنصار كل على يجب شاملة نظرة فيه و بيان، من تستحق ما إلعطاءها ،العمليات و لألرقام علمي حصاد و لطائف،

 شاردة يترك ال بأن األسطر كاتب الفقير العبد حاول قد بأنه العظيم باهللا أقسم و مكان، كل في نشرها و منها، النهل و قراءتها

 و ،البيانات تلك طيات حملتها التي الكنوز و للجواهر إستخالص و المفيد بالتحليل تناولها و إال البيانات في وردت واردة وال

 شك في أنتم وإن ... التوحيد إخوة أنتم أمامكم و المبارك، الشورى مجلس و اهللا، أمام فيها جاء عما سأسأل ... مصداقية بكل

 البيانات أرقام ِذكر مراعاة مع ،اللوامع التحليالت في جاء ما كل في اهللا بعد عليه أعتمدت ما هو و ،الجامع األرشيف فِعندكم

 .البيانات تلك من أي مناقشة عند إتباعها، الجهاد أنصار أسأل التي المنهجة الِعلمية الطريقة هي تلك و تناولها، يتم التي

 

 فتلك اإلخوة، يقرأها أن اهللا نسأل ،أقسام من العدد هذا في ورد ما كل على تعليقات هللا الحمد و لنا :ةالثالث المالحظة

 .منها اإلستفادة و لمناقشتها و لقراءتها إنما و ،الورقات طي في لتظل تُكتب لم التحليالت و التعليقات

 

 التي الوقائع و الحقائق على المعتمد المنهحي، العلمي سلوباأل و العلمية، األمانة مراعاة اهللا بحمد تمَّ: الرابعة المالحظة

 و األساس، في أعلنوه هم ما تجميع و لتحليل هو العمل فهاذا الفقر، العبد من إجتهاد دون ،الشورى مجلس في اإلخوة أوردها

 هي إنما اهللا، و ال لعنة، و اهللا من سخطٌ نيفينال عليهم ألجترأ األسطر كاتب الفقير العبد أنا كنت ما و اهللا، بإذن لهم رافداً ليكون

 .سلم و عليه اهللا صلى المصطفى الحبيب أمرنا كما العمل في اإلتقان و اإلخالص و الدقة
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 األرقام هو و أال ،به يرمونني أو البعض به يعاتبني قد ِلعتٍَب جواب هي و قبلها، لما رافدة وهي: الخامسة المالحظة

 كما منهجياً عمالً إال العمل هذا يكون بأن يراد لم أنه باهللا، أقسم و فأعود العسكرية، للعمليات البشري الحصاد في أوردت التي

 هم ما لكن ،فعلنا كنا و فعلوا لكانوا جزافاً األرقام إلقاء أرادوا هم فإن الِعراق، في المجاهدين شُورى مجلِس في اإلخوة أراد

 إنفكوا ما العراق في فالمجاهدين مبتغانا، و هدفنا هو منها التأكد يتم ما و الحقائق ،اهللا في أحبتي … نحن ال و ذلك بفاعلي

 شيئاً أعلنوا إن فهم يخشون، و نخشى ما ذاك إنما ،التضخيم أو باألجحاف نحن نقوم فِلم الجليات، الواضحات الحقائق لنا ينقلوا

 غزوة ضمن التوحيد ليوث أخوانكم من وصلنا مما لدينا تأكد ما حصاد وهذا …"  بأنه يأكدون و يشددون حصاد من

 "تأكد ما حصاد "إال يعلنون ال الخبراء العارفون هم و أنفسهم المجاهدون كان فإن ... ١٤١ رقم البيان في ذاك و "الصادق الفجر

 اهللا، و ال ،ِجزافا األرقام اءإلق و نهِجهم عن الخروج و أمرهم بمخالفة بعدها القاِعد الجاهُل أنا أقوم بأن يعقل فهل ... لديهم

 و التحليالت في جاء ما كل إحصاء في التصحيح و المراجعة ثم من و التمحيص و اإلحصاء و اِلعلمية، و الدقة هي إنما

 يذيقون و أذاقوا بأنهم فخراً يكفيهم لذلك، بحاجة هم ما و تضخيم، أو إجحاف دون ، هللا الفقير العبد يدا سطرتها التي المقاالت

 .المنة و الحمد هللا و ذلك العشي أو الغداة في هازموهم إنهم و ،العراق في الجحيم و الويالت أمريكي ألف مائة عن يزيد ما
 

 المرتبة بنفس هما النكثير و المبالغة أو التقليل و اإلجحاف إن فيها نقول قبلها، لما موضحة هي و: السادسة المالحظة

 دورية ركاب عدد هو كم الجهاد ميدان في اإلخوة يعلم قد فإنه للعلم و أبداً، فيهما قوعالو عدم على حرصنا لذا ،الضرر من

 لكن و... السيطرات إحدى في الوثني الحرِس كالب عدد أو التشينوك مروحية ركاب عدد أو الخبرة ِبحكِم المرتدة الشرطة

 كل مقتل" مفاده ما فيها يذكر التي البيانات من المئات من كم و ل،بالكام التقديرات عن أيضاً إبتعدنا لذا … يعلم ال هللا الفقير العبد

 لم فإننا الحاالت تلك مثل ففي ،القتلى عدد تحديد دون " ...أو ... أو التفتيش نقطة أو المروحية أو اآللية تلك في كان من

 .ً"أربعة منهم هلك و" يقال كأن ؛رقما عدده ذكر ما إال القتلى من نحصي
 

 حصاد ضمن خاص ِقسم في العمليات تلك من ورد ما جميع إفراد تم فقد حقه العمليات من النوع ذلك نُجِحف ال لكي و

 ،٢٨٢ ،١٨٣ ،١٥٠ ،١٤٣ ،١١٩ ،٩٤ ،٩٢ ،٧٨ رقم السابقة البيانات في ورد قد فأنه: واضح مثال أعطيكم و … المجلس

 هذه ففي القتلى، عدد ذكر دون لكن بالكامل، فيهم كان من كل مقتل و صليبية همر ١٤ تدمير تم إنه ٤٣٦ ،٤٣٥ ،٣٩٣ ،٣٣٣

 ٣٦٧ و ١٧ البيانين في ذُِكر ،آخر مثال و صفر، يساوي الحصاد في العمليات لتلك الصليب جند قتلى عدد مجموع يكون الحالة

 ذلك إدراج يتم لم و ،فيهما كان من كل مقتل ورد قد و هوك، بالك الثانية و تشينوك ِطراز من األولى مروحيتين إسقاط تم بإنه

 الذي و ،للقتلى إحصاء ذكر يرد لم مفخخة بسيارات اإلستشهادية العمليات من أربعة ففي أخير، مثال و ،البشري الحصاد في

 ِلما كان فالحصاد التقديرات إلستحالة و ِلذا عمليات، بأربعة بالكم فما الواحدة، العملية في مئة من ألكثر األحيان بعض في يصل

 .الحصاد ضمن خاص ِقسم في عنها ورد ما جميع إفراد تم فقد المباركات العمليات تلك أما و البيانات، في ذُكرت أرقام من تأكد
 

 لفترات التثبيت و الترجمة، و التوزيع و النشر من حقها النشرة هذه بإعطاء ،طلب و رجاء هي، و: السابعة المالحظة

 التحليالت الثاني الجزء في الصواب و الحقيقة جانب قد القاعد الجاهل باهللا أخوكم كان فإن ،غيرها و المنتديات في طوال

 إخوانكم ِبكالم إال هو ما الجامع األرشيف األول الجزء لكن … إتركوه و فإنصحونا بالسوء، األمارة نفِسه ِمن فذلك اللوامع

 و المنتديات في طوال لفترات التثبيت و الترجمة، و التوزيع و النشر من حقه إعطاءه على فأعملوا المبارك، المجلس في الِكرام

 به جاء ِبما عليكم و به، جِئتُكم ما فأتركوا القول أسأت أنا فإن لهذا، إال بعض عن الجزئين فَصُل سبب ما و...  غيرها

 .الكلمات هذه كاتب هللا الفقير العبد رأس على تاجاً تكون أن إال اهللا سبيل في تغَبرت التي أقدامهم تصلُح ال الذين … المجاهدين



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

 ٥  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

الِقسمالثانيالثاني  الِقسم  

  

  الهامةالهامة  البياناتالبيانات

  ))وردتوردت  كماكما((
  

  ::وفيهاوفيها
  

  

   بيان تشكيل مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق بيان تشكيل مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق--فاتحة البيانات فاتحة البيانات   ••
  
   كل البيانات الصادرة عن الهيئة اإلعالمة لمجلس الشورى كل البيانات الصادرة عن الهيئة اإلعالمة لمجلس الشورى--البيانات المبينات البيانات المبينات   ••

  



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

 ٦  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  المجاهدينالمجاهدين  شُورىشُورى  مجِلسمجِلس  تشكيلتشكيل  ننبيابيا  --  البياناتالبيانات  فاتحةفاتحة
 

 

 )األحد (الِعراق في المجاهدين شُورى مجلِس تشكيل إعالن عن بيان - ١ رقم البيان

 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 

ماعة أمر الذي هللا الحمدضي بالجور دق وهو فقال أهلها، عنِإنَّ{: القائلين أص اللَّه ِحبي الَِّذين قَاِتلُونِبيِلِه يِف يا سفم صكََأنَّه اننيب 

وصصالة ؛}مَّرالم والصإمام على والس نا المجاهديند، نبيجه على ساروا الّذين وأصحابه، آله وعلى محمروا نَهنّته، ونَصس 

 .ودعوتهم جهادهم في بالجماعة والتزموا

 

 :بعد أما

 

 طلباً واحدة، قوٍس عن المسلمين وضربوا بغداد، الخالفة دار والعلمانيين الرافضة من وأشياعهم الصليب، جحافُل دهمت أن فبعد

 .أسيادهم اليهود ألحالم وتحقيقا كفْرهم لنُصرة

 

 جهاِد في اهللا بارك أن بعد صعوداً، وتيرتُها وتَسارعت الرافدين، بالد في األحداث تقلّبت مضت، ونصٍف سنتين من أكثر وخالَل

 على ِلزاماً فكان المشارب؛ ومتنوع األطراف متعدد كفري اجتماٍع مشْهِد على أخيراً لنقف األمة، هذه طالئع من لقليلةا الفئة

 نُصرة على االجتماع أشكاله، وكافّة صنوفه بكّل الكفّار ومناجزة الجهاد درب اختار ممن والجماعة، السنّة أهِل ِمن الموحدين

 كُلُّه الدين ويكُون ِفتْنَةٌ تَكُون الَ حتَّى وقَاِتلُوهم{: تراجع وال عنْه حياد ال لمقصد طالبين للشّرك، نابذين ابين،متح متآلفين الحقّ،

 .}ِللّه

 

 لتوحيد ضوبغ زائلة، مصلحة في طمع والثاني للدين، ونُصرةٌ محبةٌ فاألول الباطل، أهِل وجمع الحقّ، أهل اجتماع بين ما وشتّان

العالمين رب. 

 

 :اآلتية الجهادية الجماعات قررت وقد

 

 .الرافدين بالد في القاعدة تنظيم -١

 .المنصورة الطّائفة جيشُ -٢

 .التّوحيد أنْصار سرايا -٣

 .اإلسالمي الجهاد سرايا -٤

 .الغُرباء سرايا -٥

٦- األهوال كتائب. 

 )البيان هذا إعالن من األول شهرال خالل إنضم (الجماعة و السنة أهل جيش -٧



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

 ٧  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 :اآلتية الشّرعية المطالب لتحقيق وذلك ،)الِعراق في المجاهدين شُورى مجلِس (اسم تحت مجلٍس تشكيَل

 

 .المرتدين من وأذنابهم الصائلين الكفّار لدفِْع المواجهة، معركِة في الصراع قيادةُ: أوال

 

 اللِّه ِبحبِل واعتَِصمواْ{: تعالى لقوله استجابة اهللا، بحبل االعتصام لواجِب تحقيقاً فهم،صفو ورص المجاهدين كلمة جمع: ثانياً

 .}ِريحكُم وتَذْهب فَتَفْشَلُواْ تَنَازعواْ والَ{: تعالى لقوله امتثاال الشّوكة، لِحفْظ واالختالف الفُرقة ونبذ ،}تَفَرَّقُواْ والَ جِميعا

 

 وقَاِتلُوهم{: تعالى اهللا قول مقتضى يحقّق حتى السالح يلقي ال والذي الكفّار، جهاِد في الواضح اإلسالم منْهج عن ناإلعال: ثالثاًً

 .}ِللّه كُلُّه الدين ويكُون ِفتْنَةٌ تَكُون الَ حتَّى

 

 المشركين، راية ودحِض الدين كلمة إلعالء هاد؛الج في وسلّم عليه اهللا صلّى النّبي لهدي متّبعا متراصا جمعاً الوقوف: رابعاً

 سبيل في ألنفسهم الباذلين جهود وِنتاج الجهاد، ِثمار جنْي في وغيرهم، العلمانيين ِمن الصائلين الكفّار أذناب على الطّريق وقطْع

 وغيره، الحكم في الواجهِة إلى يقفز من كّل لمقاتلة جهدهم وسيستفرغون جيدا، التّأريخ دروس المجاهدون وعى حيثُ تعالى، اهللا

 بين التّفريق عدم على ويؤكدون لألمة، يدبر ما حقيقة يعلمون فالمجاهدون للمسلمين، والتّمكين الشّرع تحكيم دون للحيلولِة

 .انتماؤه كان ومهما جنسيته كانت أياً هو هو فالطّاغوت أعجمي، أو عربي طاغوٍت

 

 أن ويعرف بالباطل، الحقّ يلتبس وال النّاس، أعين عن الغَبش يرفع لكي والنّوازل، األحداث من واضٍح موقٍف تحديد: خامساً

 .مناصرين أتباعا للباطل أن مثلما مجاهدين رجاالً للحقّ

 

 به اللّحاق ببا بأن ونذكّر الصفوف، ورص والتّكاتف، االجتماع إلى المجاهدين إخوانه يدعو المجلس هذا أن إلى ننبه: سادساً

 صفا سِبيِلِه ِفي يقَاِتلُون الَِّذين يِحب اللَّه ِإنَّ {تعالى قال العالمين، رب محبة ونيل الدين لنُصرة طالب لكّل مفتوح إليه واالنظمام

 .}مَّرصوص بنيان كََأنَّهم

 

 عن ودفعاً لدينهم نُصرةً الرافدين بالد في الجهاد كببر للّحاق وخارجها، الرافدين بالد في المسلمين المجلس ويدعو كما

 وآتَوا الصَّالةَ َأقَاموا الَْأرِض ِفي مَّكَّنَّاهم ِإن الَِّذين{: تعالى قال أرِضه على اهللا شرع وتحكيِم اإلسالم لدار وإقامةً المستضعفين

 .}الُْأموِر عاِقبةُ وِللَِّه الْمنكَِر عِن ونَهوا ِبالْمعروِف وَأمروا الزَّكَاةَ

 

 الِعراق في المجاهدين شُورى مجلِس

 

 العراقي أبوميسرة

 

 هـ ١٤٢٦-١٢-١٥ بتاريخ

 م ٢٠٠٦-١-١٥  الموافق
 

 )الحسبة شبكة منتديات (الحسبة مفكرة: المصدر



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

 ٨  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  اإلعالمةاإلعالمة  الهيئةالهيئة  عنعن  الصادرةالصادرة  البياناتالبيانات  كلكل  --  المبيناتالمبينات  البياناتالبيانات

  الشورىالشورى  لمجلسلمجلس

  
 أو تنويهية أو توضيحية أو عسكرية غير بيانات من صدر ما كل القسم هذا يتضمن و

 منذ الثاني الشهر في الِعراق في المجاهدين شُورى لمجلِس اإلعالمية الهيئة عن قيادية

 .تشكيله

 

 .ِلنشرها الزمني الترتيب حسب مبينَّة هي و ثالثة، البيانات تلك عدد و



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

 ٩  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 عن الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق الصادر –البيان األول 
 

 و السنّة أهل استهداف في األخيرة األحداث حول المجاهدين شورى مجلس من بيان -٦١١ رقم البيان

 مساجدهم
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 

 :وبعد... أجمعين وصحبه آله ىوعل محمد، نبينا المجاهدين إمام على والسالم والصالة ، العالمين رب هللا الحمد

 

 في المسلمون ليرى متسلسلة بصورة األمور بعدها وتتابعت الرافضة، أوثان أحد استهداف في سامراء مدينة أحداث جاءت فقد

 التغطية هذه بدون لكن األرض على يوم كّل يجري كان مما وجزءاً الخفاء، في السنّة ألهل يهيء كان ما حقيقة مكان كّل

 .ميةاإلعال

 

 الدولة مع بالترتيب الغدر قوات في وأتباعها المرتدة الجعفري حكومة من افتعاٌل إال هو ما ماحدث أن يعلنون المجاهدين وأن

 قتلة مجرمين من الروافض يتحول حيث تتكشف، بدأت والتي المسلمين ضد تُرتكب التي جرائمهم على للتغطية ، إيران الصفوية

 له هيئوا طالما الذي الروافض حلم وليتحقّق عنهم، عهد كما نحيبا الدنيا يملئون مضلومين إلى ذمة وال إالّ نينالمؤم في يرقبوا لم

 .وخسروا خابوا الواقع، األمر بفرض بغداد الخالفة دار على السيطرة في

 

 الرد وسيكون ومساجدهم، السنّة أهل على نالمعل واالعتداء التّمادي بهذا يسمح لن أنّه يعلن المجاهدين شورى مجلس فإن ولذلك

 تقف لن التي المؤامرة هذه وجه في واحد رجٍل وقفة للوقوف الرافدين بالد في المسلمين ندعو إنّنا كما وقوته، اهللا بإذن مزلزال

 .الكفر أئمة السترضاء سارعوا الذين األدعياء صور مهما حد عند

 

 أكبر واهللا

 }يعلَمون لَا الْمنَاِفِقين ولَِكنَّ وِللْمْؤِمِنين وِلرسوِلِه الِْعزَّةُ وِللَِّه{

 

 العراق في المجاهدين شورى لمجلس االعالمية الهيئة
 
 هـ ١٤٢٧-١-٢٥ بتاريخ 

 م ٢٠٠٦-٢-٢٣ الموافق

 

 )الحسبة شبكة منتديات (الحسبة مفكرة: المصدر

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

١٠  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

  لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق الصادر عن الهيئة اإلعالمية–البيان الثاني 
 

 الرافدين أرض على الراهنة األحداث حول المجاهدين شورى مجلس من بيان - ٨٣٧  رقم البيان
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 

 :وبعد... أجمعين وصحبه آله وعلى محمد، نبينا المجاهدين إمام على والسالم والصالة المؤمنين ناصر هللا الحمد

 

 المعلنة الهجمة بعد الماضية األيام أحداث أبرزت لقد ،}جِميعا انِفرواْ َأِو ثُباٍت فَانِفرواْ ِحذْركُم خُذُواْ آمنُواْ الَِّذين َأيها يا {تعالى لقا

 عوام على تغطيتها ءاألعدا أراد طالما التي الحقاِئق من جملةً ومساجدهم، وأعراضهم والجماعة السنّة أهل المسلمين على

 ...وخارجها الرافدين بالد في المسلمين

 

 مخططاتهم حقيقة عن وكشفوا أقنعتهم كل خاللها من أسقطوا جديدة مرحلة بدءوا الصفويين الروافض أن الحقائق، هذه أهم ومن

 .انهيارها عالئم والحت الصليبية الحملة جسد الجراح أثْخنَت أن بعد

 

 ضد حملتهم من وجزءا والصليبيين اليهود مع واحٍد خَندٍق في يكونوا أن ألنفسهم البدء منذ اختاروا الذين فضالروا هؤالء

 يوم كّل المجرمون هؤالء يفعله كان مما جزء األيام هذه في ظَهر وما األمة، لهذه الكَيد في أسالفهم نهج على وساروا المسلمين،

 ومحاولة قلوبهم، في الرعب إلدخاِل المسلمين أحياء بها باغَتوا معلنة، ظاهرةً حرباً تعمدوها ةالمر هذه لكن منظّمة، بصورٍة

 .للكُفر واحٍد معسكٍر في أمرهم أجمعوا أن بعد الصفوي، للمشروع الواقع األمر فَرض

 

 كثيٍر على خفي زائف بقناٍع يتستّر كان ممن وغيرهم والغدري منهم الصدري (وتوجهاتهم ألوانهم اختالف على هؤالء اجتمع فقد

 وانتهاك بهم ٍوالتنكيل والجماعة السنّة أهل استهداف في واحدة ِملّةً المسلمون شاهدهم ،)سابقا الرؤية لديه تتّضح لم ممن

 .تردد بال مساجدهم وإحراق أعراضهم

 

 وغرروا السنّة أهل أدعياء فيها انغمس التي" السياسية العملية"بـ يسمى ما أو االستسالمية الحلول فشل األحداث هذه بينت كما

 وجد حيث بغداد، الخالفة دار من التّمكّن في الصفوي - الصليبي المشروع إمرار خاللها من يراد والتي المسلمين، عوام بها

 بعد قليلة، سويعات في الريح مهب في أصبح قد والمفاسد المصالح بحجة الكافرة" الديمقراطية "مظلّة تحت مابنَوه كّل أن هؤالء

 .الكالح وجههم من بعضاً اللّعبة هذه في الروافض شُركاؤهم كشف أن

 

 وأن بهم، يراد وما عدوهم هوية على يتعرفوا وأن وحجمها، المعركة طبيعة يعوا بأن المسلمين ألهلنا ندائنا نكرر فإنّنا ولذا

 المسلمين، بيضة ويحفظ الرعاع صولة عنهم يدفع الذي السور ألنّهم المجاهدين، حول وااللتفاف الجهاد عملد الطاقات كّل تُستنفر

 وال عليها، والتّباكي" الوطنية "الوحدة نداءات توقفها فلم السنّة؛ أهل أحياء على الروافض هجماتُ ُأوِقفت كيف الجميع رأى ولقد

 الذي لكن العالمين؛ رب توحيد حساب على ولو سامراء، في المعبود للوثن حصل لما الستنكاروا بالتّنديد الكفر لرؤوس التزلّف

 إال ملجأ ال أن النّاس وجد حين السنّية بغداد أحياء في واضحا ظهر والذي المجاهدين، أبنائهم مع السنّة أهل تكاتُف أوقفها

 .جحورها إلى وانكفأت فادحة خسائر دتتكب أن بعد الهمج موجات فصدت السالح، ورفع بالمواجهة



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

١١  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 قد األمر أن هؤالء وليعلم اهللا، على التّوكل بعد يستحقّ ما لألمر وأعدوا الروافض، هؤالء حقيقة مبكّراً المجاهدون أدرك لقد

 سالت، التي فالدماء باسمهم، للحديث ويتصدر المسلمين حقوق عن يتنازل أن طرف ألي يحقّ وال المجاهدين، جانب من حِسم

 والتّمزيق؛ والحرق بالركل أهينت التي والمصاحف اغتصبت، أو وُأحرقت فُجرت التي والمساجد انتُهكت، التي واألعراض

اً، غالياً ثمنها هؤالء سيدفعفال جد يلومن وافضأنفسهم إال الر. 

 

 ...وعدوهم عدوك على وانصرهم مأقدامه وثبت رميهم، وسدد صفّهم ووحد والجماعة السنة أهل احفظ اللّهم

 

 أكبر واهللا

 }يعلَمون ال الْمنَاِفِقين ولَِكنَّ وِللْمْؤِمِنين وِلرسوِلِه الِْعزَّةُ وِللَِّه{

 

 العراق في المجاهدين شورى لمجلس االعالمية الهيئة
 

 هـ ١٤٢٧-٢-١٤ بتاريخ

 م ٢٠٠٦-٣-١٤ الموافق

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

١٢  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

  الصادر عن الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق–البيان الثالث 
 

 اإلعالمية الهيئة من تنويه - ٨٤٩  رقم البيان
 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 

  .عينأجم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد األقدام، وثبت الرمي سدد رب يا

 :بعد أما

 

 اغتيال عن فيه أعلنت ٢٠٠٦ / ٢ / ٥ الموافق ١٤٢٧ محرم ٦ في بياناً المجاهدين شورى لمجلس اإلعالمية الهيئة أصدرت فقد

 الداخلية مغاوير استخبارات مسؤول هو اغتياله تم الذي أن لدينا تأكد وقد ، " السامرائي ثابت عدنان " اللواء المغاوير قوات قائد

  " .الرزاق عبد سلمان صفوت" 

 

  أكبر واهللا

 }يعلَمون لَا الْمنَاِفِقين ولَِكنَّ وِللْمْؤِمِنين وِلرسوِلِه الِْعزَّةُ وِللَِّه{

 

 العراق في المجاهدين شورى لمجلس االعالمية الهيئة
 

 هـ ١٤٢٧-٢-١٥ بتاريخ

 م ٢٠٠٦-٣-١٥ الموافق
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر
 
 

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

١٣  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  الثاِلثالثاِلث  لِقسملِقسماا
  

  العسكريةالعسكرية  البياناتالبيانات

  ))التحليلالتحليل  وو  التوضيحالتوضيح  معمع((
  

  ::وفيهاوفيها
  

  ))رضي اهللا عنهرضي اهللا عنه(( كتيبة أبي دجانة األنصاري  كتيبة أبي دجانة األنصاري ––عمليات اإلستشهاديين عمليات اإلستشهاديين   ••

  ))رضي اهللا عنهرضي اهللا عنه((عمليات فيلق عمر عمليات فيلق عمر   ••

  عمليات إطالق صواريخ محمولة على الكتفعمليات إطالق صواريخ محمولة على الكتف  ••

  عمليات القنص و اإلغتيالعمليات القنص و اإلغتيال  ••

  دراجات المفخخةدراجات المفخخةعمليات تفجير السيارات و العمليات تفجير السيارات و ال  ••

  ))مهم جداًمهم جداً((عمليات اإلشتباك و الهجوم و الكمائن و إقتحام المقرات عمليات اإلشتباك و الهجوم و الكمائن و إقتحام المقرات   ••

  عمليات قصف و دك معاقل الكفر و الردةعمليات قصف و دك معاقل الكفر و الردة  ••

  عمليات تفجير العبوات الناسفة و األلغام األرضيةعمليات تفجير العبوات الناسفة و األلغام األرضية  ••

  عمليات إسقاط طائرات مسيرة و مروحياتعمليات إسقاط طائرات مسيرة و مروحيات  ••

  العمليات العسكرية المصورةالعمليات العسكرية المصورة  ••

  ))مهم جداًمهم جداً((نوع العمليات العسكرية نوع العمليات العسكرية  عدد و  عدد و --زرع المجلس زرع المجلس   ••

  ))مهم جداًمهم جداً(( نتائج العمليات العسكرية  نتائج العمليات العسكرية --حصاد المجلس حصاد المجلس   ••



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

١٤  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  اإلستشهادييناإلستشهاديين  عملياتعمليات

  ))عنهعنه  اهللاهللا  رضيرضي ( (األنصارياألنصاري  دجانةدجانة  أبيأبي  كتيبةكتيبة
 

 من أعلم و أحسن هم من يد خطتها و المبارك، المجلس تشكيل منذ الثاني الشهر بيانات في عنها ُأعلن عمليات، خمسة عددها و

 إثنا تشكيله منذ المجلس تبناها التي اإلستشهادية العمليات عدد تصبح الخمسة، العمليات بهذه و أتت، كما فأوردتها الفقير، العبد

 .مباركة عملية عشر

 

 .عنها لإلعالن الزمني الترتيب حسب اإلستشهادية العمليات ِبذكر نبدأ و

 

 هـ١٤٢٧-١-٢٢ الموافق م٢٠٠٦-٢-٢٠ بتاريخ نُشَرت األول العريس إستشهاد بشرى

 ٥٦٥ رقم بيان  – الموصل في المرتدة الشرطة على اإلستشهادية العملية يتبنى المجاهدين شورى مجلس

 ١٤٢٧ محرم/ ٢٢ االثنين اليوم صباح" عنه اهللا رضي "االتصاري دجانة ابي كتيبة من التوحيد ليوث أحد انطلق

 أبو مطعم "، المرتدون الشرطه عناصر يرتاده مطعم داخل ليفجره ناسفا حزاما مرتديا ، ٢٠/٢/٢٠٠٦ الموافق

 بين المرتدين من العشرات فسقط ، الموصل من األيمن الجانب في الدواسة منطقة في الشهداء حديقة مقابل" علي

 ، معليه اهللا قضى منهم جثة ٥٤ انتشال تم أنه الحادث قرب متواجد كان عيان شاهد روى وقد وجريح، قتيل

 .والمنة الحمد وهللا الشهداء، في أخانا يتقبل أن تعالى اهللا فنسال

 

}}  ِمنوِمنالنَّاِسالنَّاِس  و  نمنشِْري  مشِْرييي  هنَفْسهنَفْس  ِتغَاءابِتغَاءاِة  ابضراِةمضراللَِّهاللَِّه  م  اللَّهواللَّهوفٌ  وءوفٌرءاِد  راِدِبالِْعبِبالِْعب{ {   
 

 هـ١٤٢٧-١-٢٥ الموافق م٢٠٠٦-٢-٢٣ بتاريخ نُشَرت الثاني العريس إستشهاد بشرى

 ٦١٩ رقم بيان – مرتداً ١٥ هالك و الردة لجيش تجمع على االستشهادية العملية يتبنى المجاهدين شورى مجلس

 محرم من ٢٥ الخميس ليوم عنه اهللا رضي" األنصاري دجانة أبي كتيبة "االستشهاديين كتيبة ليوث من ليث انطلق

 في الوثني الحرس لمرتدي تجمع بين الكريمة نفسه ليفّجر الناسف بحزامه ٢٣/٢/٢٠٠٦ الموافق هـ١٤٢٧

 مغير كريم (المدعو الرابع الفوج أمر ضمنهم من مرتداً عشر خمسة هالك الى المباركة العملية أدت ،وقد بعقوبة

 وهللا جناته، فسيح في يتقبله ان اهللا ونسأل عظيمة؛ نكاية فيهم موقعاً جندياً؛ ) ٢١-١٥(  مابين وجرح) الزهيري

 .والمنة الحمد

 

   } }ِبالِْعباِدِبالِْعباِد  رءوفٌرءوفٌ  واللَّهواللَّه  اللَِّهاللَِّه  مرضاِةمرضاِة  ابِتغَاءابِتغَاء  نَفْسهنَفْسه  يشِْرييشِْري  منمن  النَّاِسالنَّاِس  ننوِموِم  {{
 

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

١٥  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 هـ١٤٢٧-٢-١٢ الموافق م٢٠٠٦-٣-١٢ بتاريخ نُشَرت الثالث العريس إستشهاد بشرى

 ٧٩٧ رقم انبي – بالكرمة علجاً) ٣٥ (لهالك أدت االستشهاديةالتي العملية يتبنى المجاهدين شورى مجلس

 ١٠ الجمعة يوم في" عنه اهللا رضي األنصاري دجانة أبي كتيبة "االستشهاديين كتيبة من التوحيد ليوث أحد انطلق

 مقراً األمريكية القوات إتخذته منزالً بالمتفجرات مملوءة بشاحنة ليقتحم ٢٠٠٦ /٣ / ١٠ الموافق هـ١٤٢٧ صفر

) ٣٥ (وهالك بالكامل المنزل تدمير تم حيث ، الخسائر أكبر اهللا أعداء في ويثخّن لينّكي ، الكَرمة منطقة في لها

 أسلحة وغنّم المكان بإقتحام المباركة التفجير عملية بعد األخوة وقام ، همر نوع من عجالت ستة وإحراق علجاً

 .والمنة الحمد وهللا ، األعلى الفردوس في) األنصاري (شهيدنا يتقبل أن اهللا ونسأل ، الكفار

 

}}  ِمنوِمنالنَّاِسالنَّاِس  و  نمنشِْري  مشِْرييي  هنَفْسهنَفْس  ِتغَاءابِتغَاءاِة  ابضراِةمضراللَِّهاللَِّه  م  اللَّهواللَّهوفٌ  وءوفٌرءاِد  راِدِبالِْعبِبالِْعب{ {  

 

 هـ١٤٢٧-٢-١٥ الموافق م٢٠٠٦-٣-١٥ بتاريخ نُشَرت الرابع العريس إستشهاد بشرى

 ٨٥٩ رقم يانب – الفلوجة بعامرية الصليبيين على االستشهادية العملية يتبنى المجاهدين شورى مجلس

 صفر من ١٢ األحد يوم مساء عنه، اهللا رضي" االنصاري دجانة ابي "كتيبة ليوث من وليث ، كريم أخ انطلق

 عملية كانت وقد الفلوجة، عامرية في للصليبيين رتل في المفخخة بسيارته لينغمس ١٢/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٦

 .والمنة الحمد وهللا تسعة، عددهم والبالغ ،فيها من جميع وهالك جنود ناقلة تدمير عن أسفرت مباركة

 

}}  ِمنوِمنالنَّاِسالنَّاِس  و  نمنشِْري  مشِْرييي  هنَفْسهنَفْس  ِتغَاءابِتغَاءاِة  ابضراِةمضراللَِّهاللَِّه  م  اللَّهواللَّهوفٌ  وءوفٌرءاِد  راِدِبالِْعبِبالِْعب{ {  

 

 ـه١٤٢٧-٢-١٥ الموافق م٢٠٠٦-٣-١٥ بتاريخ نُشَرت الحجازي عمر أبو – الخامس العريس إستشهاد بشرى

 ٨٦٠ رقم بيان – األمريكية للمخابرات رتل على االستشهادية العملية يتبنى نالمجاهدي شورى مجلس

 اهللا، تقبله" الحجازي عمر أبو "، عنه اهللا رضي" االنصاري دجانة ابي "كتيبة ليوث من وليث ، كريم أخ انطلق

 خمسة من ونمك رتل في المفخخة بسيارته لينغمس ١٤/٣/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٦ صفر من ١٤ الثالثاء يوم مساء

 الطريق في النجسة، األمريكية للمخابرات تابعة النوافذ مضللة الرباعي الدفع ذات" الندكروز "نوع من سيارات

 أدت حيث ، عظيمة نكاية فيهم موقعا عليهم ففجر ، ماريا أبو قرية من بالقرب وتلعفر الموصل بين الخارجي

 اإلنفجار، شدة من مركباتهم داخل من الصليب عباد وتطاير قهموإحترا بالكامل الخمسة السيارت تدمير إلى العملية

 الحمد وهللا اإلنفجار، بعد اإلرض على ملقاة للصليبين جثة عشرة خمسة على يزيد ما رأى أنه عيان شاهد وأكد

  .والمنة

 

}}  ِمنوِمنالنَّاِسالنَّاِس  و  نمنشِْري  مشِْرييي  هنَفْسهنَفْس  ِتغَاءابِتغَاءاِة  ابضراِةمضراللَِّهاللَِّه  م  اللَّهواللَّهوفٌ  وءوفٌرءاِدبِِب  راِدالِْعبالِْعب{ {  

 
 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

١٦  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  ))عنهعنه  اهللاهللا  رضيرضي ( (عمرعمر  فيلقفيلق  عملياتعمليات
 

 عن يزيد ما بتفيذ الِعراق في المجاهدين شُورى لمجلِس التابع) عنه اهللا رضي (عمر فيلق قام فقد الشورى مجلس لبيانات وفقاً

 .بيان ٤٠ في ذلك وكان المبارك، الشورى مجلس تشكيل من الثاني الشهر فترة خالل عملية المئة

 

 فكان بدر، المسمى الغدر فيلق لعناصر تصفيات و إغتياالت و قصف فشملت) عنه اهللا رضي (عمر فيلق عمليات تنوعت دق و

 و العمليات، تبني بيانات في أسمائهم وردت قياديين ٣ منهم هالك، ١٢٤ المعلنة البيانات بحسب الغدر فيلق عناصر قتلى إجمالي

 :هم

 

 .٧٤٨ بيان بدر، المسمى الغدر فيلق في القيادي ،ورور جبار الهالك -

 .٧٥٨ بيان بدر، المسمى الغدر فيلق في القيادي ،الموسوي عباس الهالك -

 .٧٥٩ بيان بدر، المسمى الغدر فيلق في القيادي ،الالمي قاسم محمد الهالك -

 

 :منهم فنذكر الهالكة، ١٢١ الـ العناصر اما

 

 .٦٠١ بيان بدر، المسمى الغدر يلقف في العضو ،التميمي خضير حسن حامد الهالك -

 .٧٠٤ بيان بدر، المسمى الغدر فيلق في العضو ،الشمري عباس حمزة الهالك -

 .٧١٠ بيان بدر، المسمى الغدر فيلق في العضو ،جعفر علي عبد غالب الهالك -

 .٧٥٧ بيان بدر، سمىالم الغدر فيلق في األعضاء ،محسن عدنا ،صباح ،السادة عبد عالء ،حنّون رائد شاكر الهلكى -

 فيلق تجسس شبكات إحدى أعضاء ،اليساري جواد حسين علي ؛ العكيلي صلف عبد رائد ؛ العكيلي صلف عبد وليد الهلكى -

 .٨٠٢ بيان بالكامل، الشبكة تصفية تمت قد و هذا بدر، المسمى الغدر

 

 الغدر فيلق لعناصر تجمع بقصف) عنه اهللا ضير (عمر فيلق أبطال قام ،٦٢٩ رقم البيان في عنها أعلن نوعية، عملية في و

 .المنة و الحمد هللا و العملية، تلك خالل قذراً ٣٠ مقتل عن أسفر مما ملم، ١٢٠ عيار من الهاون بقذائف

 

 ٩٨ الفائت الشهر الغدر فيلق قتلى عدد كان حيث  المبارك، المجلس أسود أيادي طالتهم التي الهلكى عدد إزدياد نالحظ و

 الشورى مجلس تشكيل منذ فقط شهرين خالل ٢٢٢ قتالهم محصلة لتكون ،١٢٤ عددهم وصل فقد الشهر هذا في اأم عنصر،

 .المبارك

 

  الْبيوِتالْبيوِت  َأوهنَأوهن  وِإنَّوِإنَّ  بيتًابيتًا  اتَّخَذَتْاتَّخَذَتْ  الْعنكَبوِتالْعنكَبوِت  كَمثَِلكَمثَِل  َأوِلياءَأوِلياء  اللَِّهاللَِّه  دوِندوِن  ِمنِمن  اتَّخَذُوااتَّخَذُوا  الَِّذينالَِّذين  مثَُلمثَُل{ { 

 } }يعلَمونيعلَمون  كَانُواكَانُوا  لَولَو  الْعنكَبوِتالْعنكَبوِت  لَبيتُلَبيتُ



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

١٧  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  الكتفالكتف  علىعلى  محمولةمحمولة  صواريخصواريخ  إطالقإطالق  عملياتعمليات
 

 ِلجند آليتين و دبابة تدمير خاللها من إستطاعوا الكتف، على محمولة لصواريخ إطالق عمليات ٣ اإلقدام و الشجاعة أهل نفذ

 .همفي نوع و همر نوع من الصليب

 

 ال لكن الصواريخ، من النوع هذا إستخدام خاللها يتم الكمائن و اإلشتباك و اماإلقتح و الهجوم عمليات من الكثير فإن للتذكير، و

 .أدناه المدرجة الثالث العمليات بعكس مباشرة، بصورة ذلك ِذكر يتم

 

 .البيانات خالل من الشجاعة العمليات تلك من ورد ما بيان يلي ما في و

 

العملية تاريخ  البيان النتيجة الهدف 

 ٥٢٩ وجريح قتيل بين فيها من وسقط اعطابها إلى الهجوم أدى ليبيةص همفي ٢٠٠٦-٢-١١

 ٥٩٢ البيان في النتيجة ٍذكر يتم لم صليبية دبابة ٢٠٠٦-٢-٢٢

 ٧٠٣ ركابها من خمسة مقتل و بالكامل الهمر تدمير صليبية همر ٢٠٠٦-٣-٥

  

  

  

  

  

}}  يعلَمونيعلَمون  الال  الْمنَاِفِقينالْمنَاِفِقين  ولَِكنَّولَِكنَّ  وِللْمْؤِمِنينوِللْمْؤِمِنين  وِلرسوِلِهوِلرسوِلِه  الِْعزَّةُالِْعزَّةُ  وِللَِّهوِللَِّه  {{



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

١٨  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  اإلغتيالاإلغتيال  وو  القنصالقنص  عملياتعمليات
 

 ٣٩ منها وثني، حرس و مرتدين من كالبهم و الصليب لجند إغتيال و قنص عملية ١١٤ مجموعه ما بتنفيذ التوحيد أسود قام

 .هالك ٢٢٧ مصرع عن سفرتأ قد و المبارك، الفيلق بذلك الخاص القسم في بيانها تم قد و ،)عنه اهللا رضي (عمر لفيلق عملية

 

 و ألسنتها، و الكفر روؤس من الكثير فحصدت المبارك، المجلس عمر من الثاني الشهر في الحق سيوف أهداف تنوعت قد و

 و منحطة، إنها عنها يقال ما أقل التي القناة تلك ،حسن حميد أمجد الهالك العراقية لقناة العام المدير الشهر لذاك أبرزها من كان

 هي و ال كيف األشاوس، المجاهدين على بهتاناً و زوراً تتجنى و المرتدين من كالبهم و الصليبين ألكاذيب تروج أنفكت ما التي

 تبناها و الفضائيات، كافة تناولتها و المباركة العملية هذه عن الكشف تم قد و هذا أعوانه، و الصليبي للمحتل الرسمي الناطق تعد

 .٧٩٩ رقم البيان في تنفيذها من يوم بعد ينالمجاهد شورى مجلس أبطال

 

 بعقوبة محكمة في القاضي منهم نذكر المرتد، جندها و العملية الحكومة مسؤلي ِكبار القصاص و اإلغتيال عمليات شملت و

 فيه نفذواو منه المجلس ابطال اهللا فمكن ، باالعدام هدينالمجا االخوة من عدد على حكم الذي و جواد حسين الرضا عبد الهالك

 أيضاً اهللا مكنهم و ،نينوى في االرهاب مكافحة رئيس من أيضاً تمكنوا و ،حراسه من وخمسة هو بقتله وقاموا العادل اهللا حكم

 ،االرهاب مكافحة مدير سيوفهم طالت و ،يز ال حسوني حنش الهالك ديالى محافظة في اإلرهاب لمكافحة العامة الهيئة عضو من

 صالح ركنال مقدمال الوثني الحرس فوج آمر الهالك و ،الجبوري نزار الهالك العراقية المخابرات وكيل ائبن من أيضاً تمكنوا و

 الشيوعي لحزبا و الشيطانية الدعوة حزبك المرتدة األحزاب أعضاء و الجواسيس من الكثير غيرهم و ،الكروي اسماعيل وادي

 .سرية أو فدرالية شرطة أو داخلية أو إستخبارات من الرتب، بمختلف الضباط و الكردستاني، و

 

 مكافحة رئيس فهذا األرض، وعلى بل فقط بالبيانات ال المجاهدين اإلخوة تمكن و قوة المستهدفة الشخصيات طبيعة من يتضح و

 ،يدعم المصير، بئس و جهنم فإلى نفسه عن المجاهدين منع يستطع لم كٌُل ،العراقية المخابرات وكيل نائب ذاك و ،االرهاب

 و القاصي ليعلم روؤسهم، قطفت و الحق سيوف طالتهم من قائمة تطول و تطول قاضي، قيادي، مسؤول، ضابط، ،مقدم نقيب،

 و اهللا، من بفضل إال المجاهدين بشائر و إنتصارات ما و رسله، وعده صادق اهللا إن و هو، إال اهللا لحكم راد ال أنه الداني

 *  َأعمالَهم وَأضلَّ لَّهم فَتَعسا كَفَروا والَِّذين * َأقْدامكُم ويثَبتْ ينصركُم اللَّه تَنصروا ِإن آمنُوا الَِّذين َأيها يا{ تعالى لقوله مصداٍق

ذَِلك موا ِبَأنَّها كَِرهَل مَأنز طَ اللَّهبفََأح مالَهمالتمكن من المجاهدين المواكب و حراساتال و الرتب و النياشين تلك منعت فهل ،}َأع 

 من الكالب لينبح و المنة، و الحمد هللا و تمكنهم، و المجاهدين قوة أظهرت بل واهللا، ال الردة، و الكفر رموز من القصاص و

 الشهر يف الصوتية كلمته في الدن بن أسامة المجاهد شيخنا قول أعيننا قرة و صدورنا فشفاء نحن أما الكفر، أعالم و أبواق

 الشعب مخاطباً" ذلك من العكس على أحوالكم و أحسن إلى حسٍن من اهللا بفضل أحوالنا و "قال عندما ٢٠٠٦ سنة من األول

 ".الحرب إلنهاء السبيل – األمريكي الشعب إلى "المعنونة خطبته في األمريكي

 

 :كالتالي فهي العمليات عدد تفصيل بيان أما و

 

 عملية ٤٤: القنص عمليات •

 )عنه اهللا رضي (عمر لفيلق عملية ٣٩ منها عملية، ٩٦: اإلغتيال عمليات •



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

١٩  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 محافظة في اإلرهاب لمكافحة العامة الهيئة عضو يز ال حسوني حنش المرتد إستهداف ،٦٤٨ رقم البيان في ورد قد و هذا

 :منها نورد القذر، هذا هوية إلثباتات صور إرفاق تم و ،ديالى

 

 
 

 سيف ،"وسام أبو "الالمي فوزي ،الباوي علي صدام ،زكي صادق: منها فنذكر البيانات في وردت التي الهلكى بعض أسماء أما

 .الخطاوي حسين عباس ،القريشي مظفر سمير ،الربيعي منعم محمد ،الربيعي منعم

 

 المجلس تشكيل منذ األول للشهر كةالهال الكفر رموز بعض قنص و إغتيال بيانات
 البيان اإلسم العمل مكان و المنصب الرتبة

 ٥٥٦ زكي صادق نقيب برتبة بعقوبة في المرتدة الفدرالية الشرطة ضباط احد نقيب

 ٥٩٧ جواد حسين عبدالرضا بعقوبة محكمة في قاضي  قاضي 

 ٥٩٩ "سامو أبو "الالمي فوزي الشيطانية الدعوة حزب قياديي أحد قيادي

 ٦٠٨ -  الكردستاني للحزب التنفيذي المكتب رئيس قيادي

 ٦١٠ -  نينوى في االرهاب مكافحة رئيس  رئيس

 ٦٤٨ يز ال حسوني حنش ديالى محافظة في اإلرهاب لمكافحة العامة الهيئة عضو عضو

 ٧٢٧ -  الشيطانية الدعوة حزب في قيادي قيادي

 ٧٥٣ الربيعي منعم محمد ثنيالو الحرس في أستخبارات ضابط ضابط

 ٧٥٣ الربيعي منعم سيف الوثني الحرس في أستخبارات ضابط ضابط

 ٧٥٤ -  المرتدة الداخلية ضباط احد  مقدم

 ٧٦٠ القريشي مظفر سمير الشيطانية الدعوة حزب في وقيادي الوثني الحرس في نقيب قيادي

 ٧٩٩ حسن حميد أمجد العراقية قناة مدير مدير

 ٨١٠ -  الفدرالية الشرطة ضباط داح نقيب

 ٨١٩ الكروي وادي صالح الوثني الحرس فوج آمر  ركن مقدم

 ٨٤٢ -  االستخبارات مديرية في ضابط ضابط

 ٨٥٤ -  االرهاب مكافحة مدير مدير

 ٨٦٢ الجبوري نزار العراقية المخابرات وكيل نائب وكيل نائب

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٢٠  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  ةةالمفخخالمفخخ  الدراجاتالدراجات  وو  السياراتالسيارات  تفجيرتفجير  عملياتعمليات
 

 ،اإلستشهادية و المفخخة الدراجات و للسيارات تفجير عملية١٧ بتنفيذ المبارك الشورى مجلس في األشاوس المجاهدون قام

 الحرس و الشرطة دوريات و الصليبية، العسكرية األرتال المزلزلة العمليات تلك أستهدفت قد و إستشهادية، عمليات ثالث منها

 .الردة و الكفر حكومة لمسؤولي مواكب و الوثني،

 

 و لمقتله، أدت قد و عدنان حامد القذر سيارة على مفخخة دراجة تفجير األسود تبنى ،٦٧٧ البيان في العمليات، تلك أحد في و

 .المنة و الحمد فلله ،الطارق ومعسكر غريب ابي سجن إعمار على وأشرف الخضراء المنطقة في الصليبيين مع مقاول هو

 

 وزير مستشار  هو و ،العسل راضي دحام القذر موكب على مفخخة سيارة تفجير األبطال تبنى فقد ،٦٦٤ البيان في أما و

 .جريح و قتيل بين فيهما من سقوط و الموكب من سياراتين لتفجير المباركة العملية تلك أدت قد و ،الدفاع

 

 .أدناه الجدول في بعضها نذكر عشر األربعة المفخخات تفجير أهداف تنوعت قد و

 

 البيان القتلى النتائج الهدف المنطقة

 الداخلية لمغاوير دورية بغداد
 الداخلية لمغاوير دوريات سيارات ثالثة تدمير

 مفيه كان من كل مقتل و بالكامل
- ٥١٦ 

 ٥٤٤ ٢ القتلى من معلوم عدد وثنية آلية بعقوبة

 ٥٦٣ ١٠ القتلى من معلوم عدد الوثنية للشرطة دورية  المحمودية

 ٦٠٧ ٩ القتلى من معلوم عدد صليبية راجلة دورية اديالرم

 ٦١٣ - قتلى و جرحى - صليبية همر تدمير صليبي عسكري رتل المنصور

 ٦٣٤ - فيها من كل مقتل و بالكامل صليبية مدرعة تدمير صليبية مدرعة الموصل 

 ٦٧٧ ١ القتلى من معلوم عدد وثنية بشرية عناصر ديالي

 الموصل
 نيوث صليبي تجمع

 عسكري
 ٧٠٦ ١٨ القتلى من معلوم عدد

 ٧٦١ - قتلى و جرحى - صليبية مدرعة تدمير صليبي عسكري رتل الزعفرانية

 ٨١٥ ٨ القتلى من معلوم عدد وثني عسكري رتل الرضوانية

 ٨١٥ - فيها من كل مقتل و بالكامل صليبية همر تدمير صليبي عسكري رتل الرضوانية

 ٨٢٠ ٥ القتلى من معلوم عدد نيةالوث للشرطة دورية سامراء

 

 للمزيد و ،قتلى وجود عدم حال بأي يعني ال و العملية، تبني بيان في العدد تحديد عدم بسبب هو القتلى عدد ِذكر عدم :مالحظة

 .العمليات تلك عدد وفيه المجلس حصاد لِقسم و ،"هامة مالحظات – النشرة هذه نقرأ كيف" لقسم الرجوع يرجى التوضيح من



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٢١  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  المقراتالمقرات  إقتحامإقتحام  وو  الكمائنالكمائن  وو  الهجومالهجوم  وو  اإلشتباكاإلشتباك  عملياتعمليات
 

 عباد ألكاذيب دحض هذا في و كالبهم، و الصليب جند مع مباشر إشتباك فيها عملية ٥٥ المبارك الشورى مجلس مجاهدي نفذ

 هم و الفر، و الكر يف تنحصر المجاهدين عمليات كل بأن و الرافدين، بالد في أشباحاً يواجهون بأنهم تحججوا الذين الصليب

 .شعوبهم أمام الرافدين بالد في الذريع فشلهم تبرير يحاولوا بذلك

 

 و يغنموا و يأسروا، و كالبهم و الصليب عباد من فيقتلوا كالب، من معهم من و اهللا، خلق ألجبن يبرزون التوحيد جحافل هم فها

 فأين شهر، عن يقل ما فترة خالل موضع ٥٥ من أكثر في جبناءال أيها لكم برزوا المجاهدين هم ها سالمين، لقواعدهم يعودوا

 .نساء ال و النساء أشباه يا منهم، أنتم

 

 :كالتالي كمائن و إقتحام أو هجوم، , إشتباك بين عملية ٥٥ الـ تتوزع

 

 عملية ٢١: إشتباك عمليات 

 عملية ٢٦: هجوم عمليات 

 عمليات ٤: إقتحام عمليات 

 لياتعم ٤: كمائن عمليات 

 

  ...حدى على العمليات تلك من نوع كل اليسير التحليل و بالبيان نتناول سوف و

 

 :الكلمات بعض و التحية لهم نوجه للمجاهدين و

 

  ...صدورنا شفيتم الكفار مع المباشر بإشتباككم أنكم اهللا و

  ...صدورنا شفيتم األنجاس على إغارتكم و الشُجاعة بهجماتكم و

  ...صدورنا شفيتم كالبهم و المفسدين تجمعات و الردة لمقرات ذالفَ بإقتحامكم و

  ...صدورنا شفيتم مرصد كل عند الخنازير و الِقردة ألحفاد قعودكم و العبقري بكمنكم و

 

 و النشر بضرورة أحبيتي تذكير هو و علينا، أدخلتموه كما قلوبكم إلى السرور إدخال و صدوركم، شفاء يرزقنا أن اهللا نسأل

 .التوفيق و السداد اهللا نسأل و ،المباركة المجاهدين لصنائع الترجمة و وزيعالت

 

  

 } }مقَاِتلُوهمقَاِتلُوه  مهذِّبعيمهذِّبعي  اللّهاللّه  ِديكُمِبَأيِديكُمِبَأي  خِْزِهميوخِْزِهميو  كُمرنصيوكُمرنصيو  ِهملَيعِهملَيشِْف  عيشِْفويو  وردصوردٍم  صٍمقَوقَو  ْؤِمِنينمْؤِمِنينم{ { 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٢٢  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  ::عمليةعملية  ٢١٢١  مجموعهامجموعها  وو  اإلشتباكاإلشتباك  عملياتعمليات  منمن  جانبجانب
 

" الحالق "الى التوحيد ليوث أحد ذهب فقد ،٦٨٩ البيان في المبارك المجلس تباناها التي اإلشتباك عمليات أروع نم واحدة في

 قماره دبل سيارتين من مكونة الوثني للحرس دورية أن وهو غريب، أمر حصل ولكن ،شعره ليقص ديالى في هبهب منطقة في

 خمسة قتل من اهللا بفضل تمكن وقد ،معهم باالشتباك األخ فقام ،المحل بمداهمة قامت جنود عشرة من ومكونة ُأحاديات تحمل

 هذه حدثت وقد اهللا، بحفظ سالماً األخ انسحب ثم منهم، عدد جرح الى أدت يدوية" رمانة "بقنبلة رماهم ثم الشخصي بسالحه منهم

 .والمنّة الحمد وهللا ، ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٦ الموافق محرم ٢٥ الجمعة يوم العملية

 

 وثني وحرس شرطة من الردة دولة أنصار قام فقد ،٦٤٧ البيان في المجلس تبناها يمكن، ما أقوى من أخرى عملية يف و

 فَحرَّقوا النهروان منطقة قرب - السنّية القرى إحدى – الفرسان قرية على المباغت بالهجوم الغدر فيلق من مجاميع يدعمهم

 بين االشتباك وتم العذاب، أصناف ليذيقوهم لهم وخرجوا وشباب، شيب من التوحيد انفرس فتناخى فيها، بما والمنازل السيارات

 :عن أسفرت حيث مباركة عملية وكانت ساعات، عشر من ألكثر الطاغوت وأولياء اهللا أولياء

 

 .بالكامل القرية من المرتدين انسحاب -

 .منهم مسينخ ومقتل المرتدة للشرطة سيارة عشرة ثالث عن يقل ال ما وإحراق -

 .منهم عشرين من أكثر وقتل الغدر لفيلق سيارات سبع عن يقل ال ما إحراق -

 

 باالشتباك فقاموا ذلك أثناء لهم التعرض الشرطة أفراد حاول وقد واألطفال النساء من فيها ممن القرية بإخالء اإلخوة قام وبعدها

 .ةوالمنّ الحمد وهللا فيها، بمن سيارات سبع لهم وأحرقوا معهم

 

 .عملية ٢١ هي و ،كلها إلدراجها المقام يتسع ال حيث اإلشتباك عمليات فيض من غيض فيه جدول يلي ما في

 

 البيان القتلى الهدف العملية تنفيذ تاريخ المنطقة

٢٠٠٦-٢-١٥ بغداد جنوب  ٥٢٥ ٦ وثنية بشرية عناصر 

٢٠٠٦-٢-١٨ بغداد غرب الكرمة  ٥٩٠ ٩ صليبية راجلة دورية 

٢٠٠٦-٢-٢٧ نهروان  ٦٤٧ ٧٠ وثنية بشرية عناصر 

٢٠٠٦-٢-٢٦ بغداد  ٦٥٠ ٥ وثني عسكري رتل 

٢٠٠٦-٢-٢٧ بعقوبة  ٦٥٩ ٤ الوثنية للشرطة دورية 

٢٠٠٦-٢-٢٤ ديالي  ٦٨٩ ٥ وثنية بشرية عناصر 

٢٠٠٦-٣-٧ بعقوبة في التحرير  ٧٥٠ ٢ المرتدة للشرطة تفتيش نقطة 

٢٠٠٦-٣-١١ بغداد جنوب الدورة  ٨٠٨ ٧ الوثني حرسلل دورية 

٢٠٠٦-٢-١٥ بغداد جنوب  ٥٢٥ ٦ وثنية بشرية عناصر 

  

}}مقَاِتلُوهمقَاِتلُوه  مهذِّبعيمهذِّبعي  اللّهاللّه  ِديكُمِبَأيِديكُمِبَأي  خِْزِهميوخِْزِهميو  كُمرنصيوكُمرنصيو  ِهملَيعِهملَيشِْف  عيشِْفويو  وردصوردٍم  صٍمقَوقَو  ْؤِمِنينمْؤِمِنينم{{  



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٢٣  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  ::عمليةعملية  ١١١١  مجموعهامجموعها  وو  الهجومالهجوم  عملياتعمليات  منمن  جانبجانب
 

 في الكفر رؤس احد ،اجحيان إسماعيل المدعو إستهداف إحداها في ورد هجوم، عملية ١١ المبارك ىالشور مجلس مجاهدوا نفذ

 ."عقيد "برتبة االجرام مكافحة مديرية

 

 من ١٥ االثنين يوم المجاهدين شورى لمجلس العسكري الجناح في إخوانكم قام بأن ،٥٣٧ رقم البيان في ورد فقد

 برتبة االجرام مكافحة مديرية في الكفر رؤس احد) اجحيان إسماعيل( المدعو تهدافبأس ١٣/٢/٢٠٠٦ الموافق هـ١٤٢٧محرم

 السيارة في معه كانتا أجنبيتان أمرأتان ومقتل بليغه بجروح اصابته الى العملية أدت وقد السريع، تكريت طريق على "عقيد"

 .والمنة الحمد ،وهللا بجروح حراسه احد واصابة

 

 ١٤٢٧ صفر ٥ االحد يوم صباح المجاهدين شورى لمجلس العسكري الجناح في إخوانكم قام بأنه ،٧١١ رقم البيان في ورد و

 تكريت، في بيجي طريق على مدنية سيارة يستقلون كانوا الوثني الحرس مرتدي من خمسة على بالهجوم ٥/٣/٢٠٠٦ الموافق

 .والمنة الحمد ،وهللا قتلى فأردوهم الخفيفة باالسلحة عليهم واجهزوا االخوة فباغتهم معسكرهم الى متوجهين كانوا حيث

 

 .عملية ١١ هي و تشكيله، منذ الثاني الشهر في المجلس تباناها التي الهجوم عمليات يبين جدول يلي ما في و

 

 البيان القتلى الهدف العملية تاريخ المنطقة

٢٠٠٦-٢-١٤ بغداد في غريب ابي  ٥٣٥ ١٥ الوثني للحرس دورية 

٢٠٠٦-٢-١٣ تكريت  ٥٣٧ ٢ وثني لمسؤول موكب 

٢٠٠٦-٢-٢٥ تلعفر  ٦٢٢ ٢ الوثنية للشرطة دورية 

٢٠٠٦-٢-٢٦ الموصل من األيسر الجانب  ٦٢٧ ٢ الوثنية للشرطة دورية 

٢٠٠٦-٢-٢٦ بغداد  ٦٣٠ ٧ وثنية بشرية عناصر 

٢٠٠٦-٣-٢ سامراء  ٦٨٥ ٧ صليبي عسكري رتل 

٢٠٠٦-٣-٢ تلعفر في الحسنكوي محلة  ٦٩١ ٤ عسكري ثني و صليبي تجمع 

٢٠٠٦-٣-٥ تكريت  ٧١١ ٥ وثنية بشرية عناصر 

٢٠٠٦-٣-٢ الدين صالح  ٧١٧ ١١ الوثنية للشرطة سيطرة 

٢٠٠٦-٣-٧ الدين صالح في بيجي  ٧٤٥ ٦ الداخلية لمغاوير دورية 

٢٠٠٦-٣-١٣ بغداد جنوب اليوسفية  ٨٣٨ ٨ الوثني للحرس سيطرة 

 

 

 } }مقَاِتلُوهمقَاِتلُوه  مهذِّبعيمهذِّبعي  اللّهاللّه  ِديكُمِبَأيِديكُمِبَأي  خِْزِهميوخِْزِهميو  كُمرنصيوكُمرنصيو  ِهملَيعِهملَيشِْف  عيشِْفويو  وردصوردٍم  صٍمقَوقَو  ْؤِمِنينمْؤِمِنينم{ {   



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٢٤  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  ::عملياتعمليات  ٤٤  مجموعهامجموعها  وو  اإلقتحاماإلقتحام  عملياتعمليات  منمن  جانبجانب
 

 اإلخوة انامل خطتها كما بعضها ذكر على سآتي يلي ما في و إقتحام، عمليات ٤ بتنفيذ المبارك الشورى مجلس في اإلخوة قام

 .المبارك للمجلس اإلعالمية هيئةال في

 

 طريق على تفتيش نقطة باقتحام المجاهدين شورى لمجلس العسكري الجناح في إخوانكم قام قد بأنه ،٦٦٩ رقم البيان في ورد

 من أربعة مقتل الى العملية أدت وقد ،٢٠٠٦ / ٢ / ٢٨ الموافق ١٤٢٧ محرم من ٢٩ الثالثاء يوم) العظيم – الخالص(

 .والمنة الحمد وهللا ،المرتدين

 

 ١٤٢٧ صفر ١ األربعاء يوم المجاهدين شورى لمجلس العسكري الجناح في إخوانكم قام قد بأنه ورد ،٦٧٨ رقم البيان في و

 للمرتدين سيارتين تدمير عن العملية أسفرت وقد الطارمية، منطقة في الوثني للحرس مركز باقتحام ٢٠٠٦ / ٣ / ١ الموافق

 .والمنّة الحمد وهللا م،منه عشر خمسة ومقتل

 

 هـ١٤٢٧ صفر ٥ االحد يوم المجاهدين شورى لمجلس العسكري الجناح في إخوانكم قام قد بأنه ورد ،٨١٣ رقم البيان في و

 ثمانية، وعددهم فيها كان من كل قتل وقد ، الرضوانية منطقة في الوثني للحرس تفتيش نقطة على باإلجهاز ٥/٣/٢٠٠٦ الموافق

 .المنةو الحمد وهللا

 

 صفر ٧ الثالثاء يوم المجاهدين شورى لمجلس العسكري الجناح في إخوانكم قام قد بأنه ورد ،٨١٤ رقم البيان في أخيراً و

 الى العملية أدت وقد ، بغداد جنوب الشاكرية منطقة في المرتدة للشرطة تفتيش نقطة بإقتحام ٧/٣/٢٠٠٦ الموافق هـ١٤٢٧

 .والمنة حمدال ،وهللا المرتدين من ستة هالك

 

 .تشكيله منذ الثاني الشهر في المجلس تباناها التي اإلقتحام عمليات يلخص جدول يلي ما في و

 

 البيان القتلى الهدف العملية تاريخ المنطقة

٢٠٠٦-٢-٢٨ بعقوبة في الخالص  ٦٦٩ ٤ الوثني للحرس تفتيش نقطة 

بغداد شمال الطارمية  ٢٠٠٦-٣-١ وثني عسكري مقر   ٦٧٨ ٤ 

بغداد في وانيةالرض  ٢٠٠٦-٣-١٢ الوثني للحرس تفتيش نقطة   ٨١٣ ٢٠ 

بغداد جنوب الشاكرية  ٢٠٠٦-٣-١٢ المرتدة للشرطة تفتيش نقطة   ٨١٤ ٢٠ 

 

 

 

 } }مقَاِتلُوهمقَاِتلُوه  مهذِّبعيمهذِّبعي  اللّهاللّه  ِديكُمِبَأيِديكُمِبَأي  خِْزِهميوخِْزِهميو  كُمرنصيوكُمرنصيو  ِهملَيعِهملَيشِْف  عيشِْفويو  وردصوردٍم  صٍمقَوقَو  ْؤِمِنينمْؤِمِنينم{ {   



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٢٥  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  ::عملياتعمليات  ٤٤  مجموعهامجموعها  وو  الكمائنالكمائن  عملياتعمليات  منمن  جانبجانب
 

 ٤ نفذوا أن منهم فكان كالبهم، و الصليب عباد مع الهجوم و اإلشتباك ثم من و الترصد و الكمن في المجلس عباقرة أبدع

 .التفاصيل يلي ما وفي محكمة، كمن عمليات

 

 ١٤٢٧ محرم ٢٢ االثنين يوم المجاهدين ورىش لمجلس العسكري الجناح في إخوانكم قام قد انه ورد ،٥٧٩ رقم البيان في

 االخوة قام حيث ، الموصل من األيمن الجانب في الوثني والحرس الشرطة مرتدي على محكم كمين بتنفيذ ٢٠/٢/٢٠٠٦الموافق

 بعدو ، فيها من ومقتل بالكامل تدميرها الى الهجوم ادى وقد) بيكب (نوع من المرتدة للشرطة آلية على ناسفة عبوة بتفجير

 المرتدين فسقط ، والمتوسطة الخفيفة باالسلحة عليهم والهجوم بمباغتتهم االخوة قام الوثني الحرس مرتدي من االمدادات وصول

 .والمنة الحمد وهللا ، وجريح قتيل بين

 

 شورى مجلسل العسكري الجناح في إخوانكم قام أنه ورد ،عملية من أكثر المجلس فيه تبنى بيان هو و ٥٩٢ رقم البيان في و

 بال فيها كان من كل وقتل بالكامل تدميرها فتم الرمادي، قرب الخالدية منطقة في همر آلية على ذكية عبوة تفجيرب تم المجاهدين

 بقذيفتي األبطال ففاجأهم علوجهم لتنقذ العدو آليات جاءت بعدها ، الزمن من طويلة مدة إلى متناثرة الجثث وشوهدت استثناء

 األبطال فأمطره المنطقة تطويق الكافر العدو حاول بعدها ، مباشرة اإلصابة وكانت المنطقة في تجمعهم على لمم ٦٠ عيار هاون

 من بفضل والمعدات، األرواح في جسيمة خسائر فيه وأوقعوا النهر من الثانية الجهة على ملم ٦٠ عيار الهاون من قذائف بعدة

 .٥/٢/٢٠٠٦ يوم في العملية ونفذت اهللا،

 

 إلى والمرتدين الكفرة العلوج استدراج تم قد أنه ورد ،،عملية من أكثر المجلس فيه تبنى بيان هو و ٥٩٢ رقم البيان في و

 معهم المباشر االشتباك ثم ملم ٦٠ عيار هاون بقذيفتي بقصفهم قاموا حيث الرمادي جزيرة في) البوهزيم (منطقة في محكم كمين

 أمريكي ضابط بينهم جنود ٤ مقتل وتأكد باألرواح وجسيمة فادحة خسائر تكبيدهم فتم والقنص والصاروخية الخفيفة باألسلحة

 .١٣/٢/٢٠٠٦ يوم في العملية ،ونفذت اهللا من بفضل فقط، قنصا

 

 العدو مع االشتباك وتم ، الرمادي جزيرة في المالحمة منطقة في للعدو كمين نصب تم أنه ورد ،٧٠٣ رقم البيان في أخيراً و

 بقصف أنفسهم األسود قام الوقت نفس وفي ، الباقون هرب ثم باألرواح فادحة خسائر تكبيدهم وتم والصاروخية الخفيفة باألسلحة

 .دقيقة اإلصابة وكانت ملم ٦٠ عيار هاون بقذيفتي نفسه العدو تجمع

 

 

 } }مقَاِتلُوهمقَاِتلُوه  مهذِّبعيمهذِّبعي  اللّهاللّه  ِديكُمِبَأيِديكُمِبَأي  خِْزِهميوخِْزِهميو  كُمرنصيوكُمرنصيو  ِهملَيعِهملَيشِْف  عيشِْفويو  وردصوردٍم  صٍمقَوقَو  ْؤِمِنينمْؤِمِنينم{ { 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٢٦  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  الردةالردة  وو  الكفرالكفر  معاقلمعاقل  دكدك  وو  قصفقصف  عملياتعمليات
 

 إختالف على الردة و الكفر معاقل من العديد تضمنت قصف، عملية ٧٠ الِعراق في المجاهدين شُورى مجلِس في اإلخوة نفذ

 المنطقة في للكفار معاقل و المشتركة، الوثنية صليبيةال المقرات و الصليبية، العسكرية القواعد منها فكان طبيعتها، و مواقعها

 الوثنية، القوى مقار و السيطرة نقاط و العسكرية، المطارات و لهم، مقار األنجاس إتخذها التي الرئيسية القصور و الخضراء،

 .بدر المسمى الغدر قفيل أقذار من قذر ثالثين من أكثر مقتل عن أسفرت عمر، لفيلق عملية العمليات تلك تضمنت قد و هذا

 

 .عددها و المستخدمة القنابر و الصواريخ أنواع و المستهدفة األهداف بعض أسماء يبين التالي الجدول

 

 البيان العملية تاريخ العدد السالح نوع الموقع إسم

 ٥٦٢ ٢٠٠٦-١-٢٠ - ملم ٨٢ - هاون هيت في الشباب مركز في األمريكية القوات مقر

 ٥٦٢ ٢٠٠٦-١-٢٣ ٤ ملم ٨٢ - هاون هيت في الشباب مركز في كيةاألمري القوات مقر

 ٥٦٢ ٢٠٠٦-١-٢٦ - ملم ٦٠ - هاون هيت في الشباب مركز في األمريكية القوات مقر

 ٥٦٢ ٢٠٠٦-١-١٩ - كراد - صاروخ المادي في االمريكية للقوات الثامن اللواء مقر

 ٥٧٠ ٢٠٠٦-٢-١٠ ٢ كاتيوشا - صاروخ الفلوجة في المحافظة مبنى

 ٥٩٢ ٢٠٠٦-٢-١٢ ٣ أرض-أرض - صاروخ الرمادي في الحبانية قاعدة

 ٦٠٣ ٢٠٠٦-٢-٢٠ - ملم ٦٠ - هاون بعقوبة في الشرطة مديرية

 ٦١٧ ٢٠٠٦-٢-٢١ ٤ ملم ٨٢ - هاون الموصل في الشرطة أكاديمية

 األمريكي للجيش المشتركة عملياتلل مركز

 الوثني بالحرس المتمثلة المرتدة والقوات
 ٦٣٤ ٢٠٠٦-٢-٢٦ ٣٢ ملم ٨٢ - هاون

 ٦٣٧ ٢٠٠٦-٢-٢٢ ١ فرنسي سناب - صاروخ الموصل مطار

 ٦٥٥ ٢٠٠٦-٢-٢٨ ٢ فرنسي سناب - صاروخ الموصل مطار

 ٦٩٠ ٢٠٠٦-٣-٢ ٢ فرنسي سناب - صاروخ الموصل في الرئاسي القصر

 ٦٩٠ ٢٠٠٦-٣-١ ٣ فرنسي سناب - صاروخ الموصل مطار

 ٧٠٣ ٢٠٠٦-٢-١٤ ١ أرض-أرض - صاروخ الرمادي في الحبانية قاعدة

 ٧٢٥ ٢٠٠٦-٣-٤ ١ فرنسي سناب - صاروخ الموصل في الرئاسي القصر

 ٧٦٨ ٢٠٠٦-٣-٧ ٤ C٥K - صاروخ بغداد شمال الصليبية الطيران قاعدة

 ٨٢٨ ٢٠٠٦-٣-٩ ٤ خوي سي - صاروخ بغداد شمال المشترك التاجي موقع

 ٨٣٦ ٢٠٠٦-٣-٩ ٢ يفرنس سناب - صاروخ الموصل مطار

 

 

 } }مقَاِتلُوهمقَاِتلُوه  مهذِّبعيمهذِّبعي  اللّهاللّه  ِديكُمِبَأيِديكُمِبَأي  خِْزِهميوخِْزِهميو  كُمرنصيوكُمرنصيو  ِهملَيعِهملَيشِْف  عيشِْفويو  وردصوردٍم  صٍمقَوقَو  ْؤِمِنينمْؤِمِنينم{ {   



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٢٧  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  األرضيةاألرضية  األلغاماأللغام  وو  الناسفةالناسفة  العبواتالعبوات  تفجيرتفجير  عملياتعمليات
 

 ١٧٧ في وثني حرس و مرتدة شرطة من بهمكال و الصليب جند رؤوس فوق و أقدام تحت من األرض المجاهدون زلزل

 من يتبين كما المرتدين و الكفرة على الرافدين بالد في فُِجرت التي األرضية األلغام و الناسفة العبوات عدد هو كان موضع،

 مدير من كل كبمو الناسفة العبوات تلك أستهدفت قد و المبارك، المجلس لتشكيل الثاني الشهر بيانات في المعلنة البيانات خالل

 .سواء حٍد على األهداف و األشخاص من الكثير غيرهم و صوالغ، جبر بيان النجس الداخلية وزير موكب و نينوى، شرطة

 

 .عملية ١٧٧ هي و كلها لسردها المقام يتسع ال حيث ،الحصر ال الذكر سبيل على التالي، منها نذكر

 

 البيان القتلى الناسفة العبوة هدف المنطقة

 ٥٢٢ ١٠ الوثنية للشرطة دورية غدادب

 ٥٢٢ ٨ الوثنية للشرطة دورية بغداد في الوزيرية

 ٥٣٣ ٦ الوثني للحرس سيارات بغداد في القاهرة حي

 ٥٣٨ ٦ الوثنية للشرطة دورية بغداد في الزعفرانية

 ٥٤٦ ٦ وثنية آلية ديالي في الغالبية

 ٥٦٢ ٨ صليبية همفي هيت

 ٥٨٨ ٩ صليبية همر نوع من انآليت بغداد في غريب ابي

 ٥٩٢ ١٠ صليبية همر نوع من آليات ثالث الرمادي

 ٥٩٥ ٤ صليبية راجلة دورية بغداد في الرضوانية

 ٦١٦ ٥ الداخلية لمغاوير دورية بغداد في الجهاد حي

 ٦٥٧ ٤ صليبية راجلة دورية الفلوجة

 ٦٦٩ ٧ الوثنية للشرطة دورية بعقوبة في الخالص

 ٦٧٣ ٥ الوثني للحرس دورية بغداد غرب الكرمة

 ٦٧٤ ٥ الوثني للحرس دورية ديالي

 ٧٠٣ ٢٠ الوثني للحرس دورية الرمادي في الجزيرة

 ٧٣١ ٧ مرتد أو وثني مؤن شاحنات رتل الموصل من األيسر الجانب

 ٧٣٢ ٥ الوثني للحرس دورية سيارتي ديالي في كنعان

 ٧٤١ ٤ صليبية راجلة دورية تلعفر

 ٧٥٢ ٥ وثنية آلية ديالي

 ٧٦٢ ٤ صليبية همر بغداد

 ٧٨٢ ٤ صليبي عسكري رتل ديالي

 ٨٤٤ ٧ وثنية آلية بغداد في الجامعة حي

 ٨٥٠ ٨ تانصليبي تانآلي بعقوبة في التحرير

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٢٨  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  مروحياتمروحيات  وو  مسيرةمسيرة  طائراتطائرات  إسقاطإسقاط  عملياتعمليات
 

  اللّه ِإنَّ حسناً بالء ِمنْه الْمْؤِمِنين وِليبِلي رمى اللّه ولَـِكنَّ رميتَ ِإذْ رميتَ وما همقَتَلَ اللّه ولَـِكنَّ تَقْتُلُوهم فَلَم {تعالى لقوله مصداقاً

ِميعس ِليمنَّ فقد ،}عصليبيتين مروحيتين اهللا بحمد فأسقطوا رميهم سدد و مكنهم بأن المجاهدين عباده على تعالى و سبحانه اهللا م 

 .قتاليتين مروحيتين وهما باتشي،أ نوع من

 

 وقد ، بغداد جنوب اليوسفية منطقة في) أباتشي (طراز من مروحية إسقاط تم قد بأنه ،٧٩٨ رقم البيان في اإلخوة ذكر فقد

 ،٨/٣/٢٠٠٦ الموافق هـ١٤٢٧ صفر ٨ االربعاء يوم العملية نفذت وقد ، فيها من وهالك بالكامل تدميرها عن العملية أسفرت

 تدميرها عن العملية أسفرت وقد ، بغداد جنوب) غول كرة (منطقة في) أباتشي (طراز من مروحية إسقاط أيضاً تم قد هأن و

  .٧/٣/٢٠٠٦ الموافق هـ١٤٢٧ صفر ٧ الثالثاء يوم العملية نفذت وقد ، فيها من وهالك بالكامل

 

 .المروحيتين إسقاط بيان في جاء ما يلخص أدناه الجدول و

 

 البيان اإلسقاط تاريخ هدفال المنطقة

 ٧٩٨ ٢٠٠٦-٣-٨ أباتشي طراز من مروحية بغداد جنوب اليوسفية

 ٧٩٨ ٢٠٠٦-٣-٧ أباتشي طراز من مروحية بغداد جنوب غول كرة

 

 

}}  رمىرمى  اللّهاللّه  ولَـِكنَّولَـِكنَّ  رميتَرميتَ  ِإذِْإذْ  رميتَرميتَ  وماوما{ { 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٢٩  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  المصورةالمصورة  العسكريةالعسكرية  العملياتالعمليات
 

 يلي فيما نتناولها التشكيل، من الثاني الشهر بيانات في عنها ُأعلن التي العسكرية العمليات من عدٍد بتصوير المجاهدين اإلخوة قام

 تم قد و العين، رؤيا مشاهدتها و العمليات تلك تنزيل عن حال بأي يغني ال هذا و التصوير، شرح مع حدا، على عمليةً كل

 .المجلس تشكيل منذ تسعة المصورة العسكرية العمليات عمجمو ليصبح الثاني، الشهر في مصورة عمليات سبعة عن اإلعالن

 

 بغداد شمال للصليبيين" ألغام كاسحة "إعطاب شريط الشهر لهذا األولى العملية

 البيان اإلعالن تاريخ الملف حجم الشريط مدة المصورة العملية رقم

 ٥٦١ ٢٠٠٦-٢-١٩ MB ١,٧ دقيقة ٠:٣٥ المجلس تشكيل منذ ٣

 

 

 } }مقَاِتلُوهمقَاِتلُوه  مهذِّبعيمهذِّبعي  اللّهاللّه  ِديكُمِبَأيِديكُمِبَأي  خِْزِهميوخِْزِهميو  كُمرنصيوكُمرنصيو  ِهملَيعِهملَيشِْف  عيشِْفويو  وردصوردٍم  صٍمقَوقَو  ْؤِمِنينمْؤِمِنينم{ {   
 

 بغداد شمال للصليبيين" همر "عجلة تدمير شريط الشهر لهذا الثانية العملية

 البيان اإلعالن تاريخ الملف حجم الشريط ةمد المصورة العملية رقم

 ٥٦٩ ٢٠٠٦-٢-٢٠ MB ١,٦ دقيقة ٠:٢٩ المجلس تشكيل منذ ٤

 

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٣٠  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 

 

 الموصل في أمريكية مدرعة إعطاب شريط الشهر لهذا الثالثة العملية

 البيان اإلعالن تاريخ الملف حجم الشريط مدة المصورة العملية رقم

 ٥٩٣ ٢٠٠٦-٢-٢٢ MB ٢,٤ دقيقة ٠:٥٦ المجلس تشكيل منذ ٥

 

 

 

 } }مقَاِتلُوهمقَاِتلُوه  مهذِّبعيمهذِّبعي  اللّهاللّه  ِديكُمِبَأيِديكُمِبَأي  خِْزِهميوخِْزِهميو  كُمرنصيوكُمرنصيو  ِهملَيعِهملَيشِْف  عيشِْفويو  وردصوردٍم  صٍمقَوقَو  ْؤِمِنينمْؤِمِنينم{ {   
 

 

 الموصل في للصليبيين مدرعة تدمير شريط الشهر لهذا الرابعة العملية

 البيان اإلعالن تاريخ الملف حجم الشريط مدة المصورة العملية رقم

 ٦٤٩ ٢٠٠٦-٢-٢٨ MB ٢,١ دقيقة ٠:٣٨ المجلس تشكيل منذ ٦

 

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٣١  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 بغداد جنوب للصليبيين مدرعة تدمير شريط الشهر لهذا الخامسة العملية

 البيان اإلعالن تاريخ الملف حجم الشريط مدة المصورة ةالعملي رقم

 ٧٣٥ ٢٠٠٦-٣-٧ MB ٣,٠ دقيقة ٠:٥٤ المجلس تشكيل منذ ٧

 

 

 } }مقَاِتلُوهمقَاِتلُوه  مهذِّبعيمهذِّبعي  اللّهاللّه  ِديكُمِبَأيِديكُمِبَأي  خِْزِهميوخِْزِهميو  كُمرنصيوكُمرنصيو  ِهملَيعِهملَيشِْف  عيشِْفويو  وردصوردٍم  صٍمقَوْؤ  قَوْؤممِمِنينِمِنين{ {   
 

 بغداد غرب للصليبيين " همر " عجلتي تدمير شريط الشهر لهذا السادسة العملية

 البيان اإلعالن تاريخ الملف حجم الشريط مدة المصورة العملية رقم

 ٧٧٨ ٢٠٠٦-٣-١٠ MB ٢,٣ دقيقة ٠:٥٢ المجلس تشكيل منذ ٨

 

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٣٢  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 

 تلعفر في للمرتدين عجلة تدمير شريط الشهر الهذ السابعة العملية

 البيان اإلعالن تاريخ الملف حجم الشريط مدة المصورة العملية رقم

 ٨٢٩ ٢٠٠٦-٣-١٣ MB ٣,٦ دقيقة ١:٠٩ المجلس تشكيل منذ ٩

 

 

 

 } }مقَاِتلُوهمقَاِتلُوه  مهذِّبعيمهذِّبعي  اللّهاللّه  ِديكُمِبَأيِديكُمِبَأي  خِْزِهميوخِْزِهميو  كُمرنصيوكُمرنصيو  ِهملَيعِهملَيشِْف  عيشِْفويو  وردصوردٍم  صٍمقَوقَو  ْؤِمِنينمْؤِمِنينم{ {   
 

 

 تلعفر في للمرتدين عجلة إعطاب شريط الشهر لهذا الثامنة العملية

 البيان اإلعالن تاريخ الملف حجم الشريط مدة المصورة العملية رقم

 ٨٦٣ ٢٠٠٦-٣-١٥ MB ٢,٨ دقيقة ١:٠٥ المجلس تشكيل منذ ١٠

 

 

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٣٣  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  العسكريةالعسكرية  العملياتالعمليات  نوعنوع  وو  عددعدد  --  المجلسالمجلس  زرعزرع
 

 عددها العملية نوع

 ١٧٧ أرضية ألغام و ناسفة عبوات تفجير

 ٣ الكتف على محمولة صواريخ إطالق

 ١٧ مفخخة دراجات و سيارات تفجير

 ١١٤ قنص و إغتيال عمليات

 ٢ مروحيات و مسيرة طائرات إسقاط

 ٧٠  الردة و الكفر معاقل ودك قصف عمليات

 ٥٥ المقرات إقتحام و الكمائن و الهجوم و اإلشتباك عمليات

 عملية ٤٣٨ العمليات مجموع

 )عنه اهللا رضي (عمر فيلق عمليات ِضمنها ِمن و
 اإلعالن تم عملية ١٠٠

 بيان ٤٠ في عنها

 انةدج أبي لكتيبة – اإلستشهادية العمليات ِضمنها ِمن و

 )عنه اهللا رضي (األنصاري
 عرسان ٥

 

  

 }}يعلَمونيعلَمون  الال  الْمنَاِفِقينالْمنَاِفِقين  ولَِكنَّولَِكنَّ  وِللْمْؤِمِنينوِللْمْؤِمِنين  وِلرسوِلِهوِلرسوِلِه  الِْعزَّةُالِْعزَّةُ  وِللَِّهوِللَِّه{{
 

 

 الرافدين بالد في المجاهدين اإلخوة أحد بأن مشكوراً األثري السيف الحبيب األخ ذكر :مالحظة

 ال الجهادية العسكرية فالعمليات البيانات، جميع تنشر ال –غالباً– اإلعالمية الهيئة أن أخْبر قد

  .ذُِكر مما أكثر هو العمليات عدد فأن بالتالي و حيسوب يعدها وال حصر عليها يأتي

  



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٣٤  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  العسكريةالعسكرية  العملياتالعمليات  نتائجنتائج  --  المجلسالمجلس  حصادحصاد
 

 العدد البشرية الخسائر حصاد

 ٢١٧ الصليب جند قتلى

 ١٥ يالوثن الحرس مسؤولي قتلى

 ٢٣٦ الوثني الحرس قتلى

 ٥ المرتدة الشرطة مسؤولي قتلى

 ٢٥٠ المرتدة الشرطة قتلى

 ١ المرتدة المغاوير مسؤولي قتلى

 ١٣ المرتدة المغاوير قتلى

 ٣ بدر المسمى الغدر فيلق قيادي قتلى

 ١٥١ بدر المسمى الغدر فيلق قتلى

 ٧ المرتدة الحكومة مسؤولي قتلى

 ١٣ المرتدة ركةالبشم قوات قتلى

 العمالء و الجواسيس من المرتدين قتلى

 الصليبيين مع والمتعاقدين المترجمين و
٢٤ 

 قتيل  ٩٣٥ القتلى مجموع
 

  }}يعلَمونيعلَمون  الال  الْمنَاِفِقينالْمنَاِفِقين  ولَِكنَّولَِكنَّ  وِللْمْؤِمِنينوِللْمْؤِمِنين  وِلرسوِلِهوِلرسوِلِه  الِْعزَّةُالِْعزَّةُ  وِللَِّهوِللَِّه{{
 

 العمليات نتائج الحصاد يشمل ال و رقماً، وردت كما البيانات في المعلنة ألرقامل حصاد هذا التوحيد إخوة :جداً هامة مالحظة

 ،٢٨٢ ،١٨٣ ،١٥٠ ،١٤٣ ،١١٩ ،٩٤ ،٩٢ ،٧٨ رقم البيانات في ورد أنه ذلك على مثال ،القتلى عدد فيها يذكر لم التي

 هذه ففي القتلى، عدد ذكر دون لكن ،بالكامل فيهم كان من كل مقتل و صليبية همر ١٤ تدمير تم إنه ٤٣٦ ،٤٣٥ ،٣٩٣ ،٣٣٣

 .صفر يساوي إعاله الحصاد في العمليات لتلك الصليب جند قتلى عدد مجموع يكون الحالة

 

 تفاصيل و عدد فيه و الحصاد، هذا من األخير للقسم تدبير و بروية اإلطالع أرجوا العمليات، تلك حق إجحاف لنتجنب و

 مالحظات – النشرة هذه نقرأ كيف" لقسم الرجوع يرجى التوضيح من للمزيد و للقتلى، ددع بياناتها في يذكر لم التي العمليات

 ".هامة



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٣٥  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 

 العدد الطائرات في الخسائر حصاد

 ٢ أباتشي طراز من مروحيات

 طائرة ٢ إسقاطها تم التي المسيرة المروحيات و الطائرات مجموع
 

 

 }}يعلَمونيعلَمون  الال  الْمنَاِفِقينالْمنَاِفِقين  ولَِكنَّولَِكنَّ  ِنينِنينوِللْمْؤِموِللْمْؤِم  وِلرسوِلِهوِلرسوِلِه  الِْعزَّةُالِْعزَّةُ  وِللَِّهوِللَِّه{{
 

 

 العدد اآلليات في الخسائر حصاد

 ٦٥ همر نوع صليبية آليات

 ٤٧ همفي نوع صليبية آليات

 ٣ صليبية دبابات

 ٢٨ صليبية مدرعات

 ٣ صليبية جند ناقالت

 ٢  صليبية ألغام كاسحات

 ٣ جصهاري و شاحنات و مؤن ناقالت من صليبية آليات

 ١ مقاولين سيارات

 ٣٦ وثني حرس سيارات

 ٧٩ مرتدة شرطة سيارات

 ٧ الداخلية مغاوير أنذال سيارات

 ٤ صهاريج و شاحنات و مؤن ناقالت من وثنية آليات

 آلية ٢٧٨ المعطوبة و المدمرة اآلليات مجموع
 

 

 }}يعلَمونيعلَمون  الال  منَاِفِقينمنَاِفِقينالْالْ  ولَِكنَّولَِكنَّ  وِللْمْؤِمِنينوِللْمْؤِمِنين  وِلرسوِلِهوِلرسوِلِه  الِْعزَّةُالِْعزَّةُ  وِللَِّهوِللَِّه{{



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٣٦  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 

 العدد القذائف حصاد

 ٢٠٠ من أكثر  )ملم ١٢٠ و ٨٢ ،٦٠ ( عيار من الهاون قذائف

 ١٨ من أكثر كاتيوشا طراز من صواريخ

 ٦ من أكثر كراد طراز من صواريخ

 ١٠ من أكثر CK٥ طراز من صورايخ

 ٥ من أكثر أرض-أرض - صاروخ

 ١٤ نم أكثر فرنسي سناب - صاروخ

 ٦ من أكثر خوي سي - صاروخ

 ٢٥٩ من أكثر الصواريخ و القنابر و القذائف مجموع
 

 

 
 

 }}يعلَمونيعلَمون  الال  الْمنَاِفِقينالْمنَاِفِقين  ولَِكنَّولَِكنَّ  وِللْمْؤِمِنينوِللْمْؤِمِنين  وِلرسوِلِهوِلرسوِلِه  الِْعزَّةُالِْعزَّةُ  وِللَِّهوِللَِّه{{



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٣٧  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  األبطالاألبطال  حقحق  فيفي  نُجحفنُجحف  الال  حتىحتى  وو

  بياناتهابياناتها  فيفي  القتلىالقتلى  عددعدد  ِذكرِذكر  يتسنىيتسنى  لملم  التيالتي  العملياتالعمليات  نذكرنذكر

  أعدادأعداد  أيةأية  تحديدتحديد  دوندون  لكنلكن  قتلىقتلى  وجودوجود  ِذكرِذكر  تمتم  أوأو
 

 أعاله البشري بالحصاد تُشمل لم بالتالي و للقتلى، عدد بها يذكر لم التي العمليات عدد فيها و

 
 عددها للقتلى عدد بياناتها في يذكر لم عمليات

 ١٤ أصل من عمليات ٧ المفخخة تالدراجا و السيارات تفجير عمليات

 ٨١٥ ،٧٦١ ،٦٦٤ ،٦٣٤ ،٦١٣ ،٥٤١ ،٥١٦ البيانات أرقام

  
 عددها للقتلى عدد بياناتها في يذكر لم عمليات

 ٥٥ أصل من عملية ٣٤ المقرات إقتحام و الكمائن و الهجوم و اإلشتباك عمليات

 البيانات أرقام
٦٧٥ ،٦٧١ ،٦٦٧ ،٦٦٢ ،٦٤٧ ،٦٣٤ ،٥٩٣ ،٥٨٥ ،٥٨٣ ،٥٧٩ ،٥٦٢ ،٥٣٩ ،٥٢٠، 

٨٦١ ،٨٥٨ ،٨٥٧ ،٨٣٩ ،٨١٢ ،٧٢٤ ،٧١٤ ،٧٠٣ ،٦٩٧ ،٦٩١ ،٦٨٩ ،٦٨٧ ،٦٨٥ ،٦٨٣ 

  
 عددها اآلليات و المنشآت في الخسائر حتى أو للقتلى عدد بياناتها في يذكر لم عمليات

 ٧٠ أصل من عملية ٦٥ الردة و الكفر معاقل دك و قصف عمليات

 البيانات أرقام

٦١٧ ،٦٠٣ ،٥٩٢ ،٥٧٢ ،٥٧٠ ،٥٦٤ ،٥٦٢ ،٥٥١ ،٥٤٧ ،٥٤٢ ،٥٤٠ ،٥٢٦ ،٥١٨، 

٧٠٥ ،٧٠٣ ،٧٠٠ ،٦٩٨ ،٦٩٠ ،٦٩٠ ،٦٦٩ ،٦٥٥ ،٦٥٢ ،٦٣٨ ،٦٣٧ ،٦٣٤ ،٦٣١، 

٨٦٦ ،٨٣٦ ،٨٢٨ ،٨٢٦ ،٨٠٩ ،٨٠١ ،٧٦٩ ،٧٦٨ ،٧٥٦ ،٧٢٥ ،٧١٦ 

  
 عددها للقتلى عدد بياناتها في يذكر لم عمليات

١٧٧ أصل من عمليات ١١٨ األرضية األلغام و الناسفة العبوات تفجير عمليات

 البيانات أرقام
 هذا من األخير الجدول في البيانات، أرقام و التفاصيل من المزيد فيه خاص، جدول إفراد تم

 .المنة و الحمد هللا و العمليات، تلك كثرت و ألهمية لذلك و القسم،

  
 عددها للقتلى عدد بياناتها في يذكر لم عمليات

 ٢ أصل من عملية ٢ مروحيات و مسيرة طائرات إسقاط اتعملي

 ٧٩٨ البيانات أرقام

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٣٨  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 .العملية تبني فيه تم الذي البيان في ذكرهم يتم لم أو تنفيذها بعد القتلى عدد معرفة يتسنى لم التي التفجير عمليات بعض

 القتلى عدد فيها يرد لم التي العمليات بعض

 )الحصر ال الذكر سبيل على(

 لمركباتا

 المدمرة
 العمليات فيها ذُكرت التي البيانات رقم

 ٥٩٢ ١ فيها كان من مقتل و بالكامل صليبية دبابة تدمير

 ٧٣٥ ،٦٥١ ،٦٣٤ ،٦٢٠ ،٥٦٦ ،٥٤٨ ٦ فيها من مقتل و بالكامل صليبية مدرعة تدمير

 ٥٩٢ ١ فيها كان من مقتل و صليبية ألغام كاسحة تدمير

 ٨١٥ ،٧٨٨ ،٧٣٣ ،٦٩٠ ،٦٥٣ ،٥٩٢ ٦ فيها كان من مقتل و لبالكام صليبية همر تدمير

 ٨٦٠ ،٦٦١ ،٥٤٩ ٧ فيها كان من مقتل و بالكامل صليبية همفي تدمير

 ٨٦٤ ،٧٣٠ ،٦٠٩ ٣ فيها كان من مقتل و بالكامل صليبية آلية تدمير

 ٦٨٨ ،٦٤٧ ،٦٤٦ ،٥٧٤ ،٥١٦ ١٣ فيها من مقتل و بالكامل وثنية دورية سيارة تدمير

 ٨٣٠ ،٧١٢ ،٦٣٢ ٣ فيها كان من مقتل و بالكامل وثنية آلية رتدمي

 ٥٦٢ ٢ قتلى و جرحى - صليبية جنود ناقلة تدمير

 ٨٤٨ ،٨٣٤ ،٦٨٣ ،٦٤٢ ،٦٤١ ،٥٩٢ ،٥٦١ ٧ قتلى و جرحى - صليبية آلية تدمير

 ١٦ قتلى و جرحى - صليبية مدرعة تدمير
٧٢٨ ،٧٢١ ،٧٢٠ ،٦٦٦ ،٦٥٦ ،٦٤٩ ،٦٢٤ ،٥٥٢ ،٥٥٠، 

٨١٦ ،٧٧٧ ،٧٦٥ ،٧٦٤ ،٧٦١ ،٧٥٥ 

 ٤٠ قتلى و جرحى - صليبية همر تدمير

٦١٣ ،٦٠٦ ،٥٩٢ ،٥٨٤ ،٥٧٠ ،٥٦٩ ،٥٦٢ ،٥٥٩ ،٥٤١، 

٧٦٦ ،٧٤٦ ،٧٢٩ ،٧٢٦ ،٧١٩ ،٧٠٣ ،٦٩٠ ،٦٦٩ ،٦٦٨، 

٨١٨ ،٨١١ ،٨٠٠ ،٧٨٤ ،٧٧٨ ،٧٧٣ ،٧٧٠ 

 ٢٠ قتلى و جرحى - صليبية همفي تدمير
٥٩٤ ،٥٥٥ ،٥٥٤ ،٥٣٦ ،٥٣٢ ،٥٣١ ،٥٢٩ ،٥١٤ ،٥١٢، 

٨٤١ ،٨٢٥ ،٨٠٤ ،٧٨٧ ،٦٦٠ ،٦٤٦ ،٦٤٤ ،٦٠٤ ،٥٩٨ 

 ٨٢٩ ،٦٣٩ ،٥٨٧ ،٥٧٠ ،٥١٥ ٥ قتلى و جرحى - وثنية آلية تدمير

 ٢٤ قتلى و جرحى - وثنية دورية سيارة تدمير
٧٢٣ ،٧٠٨ ،٦٦٢ ،٦٤٥ ،٦١٨ ،٦١٥ ،٦١٤ ،٦٠٢ ،٥٢١، 

٨٣٣ ،٨٢٧ ،٨٠٣ ،٧٩٠ ،٧٨٦ ،٧٧٣ ،٧٣٩ ،٧٣٤ 

 

 عددهم الحصاد يشمل لم و قتلى فيها من كل سقط آلية ٤٠ قتلى فيها كان من كل سقط التي المدمرة اآلليات مجموع

 الحصاد يشملهم لم و جرحى و قتلى فيها من سقط آلية ١١٤ جرحى و قتلى بين فيها من سقط التي المدمرة اآلليات مجموع

  

  }}يعلَمونيعلَمون  الال  الْمنَاِفِقينالْمنَاِفِقين  ِكنَِّكنَّولَولَ  وِللْمْؤِمِنينوِللْمْؤِمِنين  وِلرسوِلِهوِلرسوِلِه  الِْعزَّةُالِْعزَّةُ  وِللَِّهوِللَِّه{{



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٣٩  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  

 األرقام من المئة في ٥٠ من أقل هو البيانات في للقتلى أعداد عن يعلن ما بأن الختام في نسنتنج أن لنا و

 قد نكون أن دون البشرية للخسائر النهائي الحصاد في القتلى عدد مضاعفة ببساطة بإمكاننا أنه أي الحقيقية،

 .علم به لنا ليس ماب جئنا أو ضخمنا

 

  ...لكن و

 

 اهللا حفظه الزرقاوي مصعب أبو الهمام البطل قال بما نتكتفي و األقدر، و األدرى فهم قياداتهم، و األبطال للمجاهدين ذلك نترك

 :بعنوان كانت و م٢٠٠٦-١-٨ بتاريخ الصوتية كلمته في رعاه، و

 

))مكِْفيكَهيفَسمكِْفيكَهيفَس  اللّهاللّه((  

 

 :األخيار مجِلس الديار، حماة و أبطال السبعة ِحلف في راألبرا أحد هو و فقال

 

  ألفألف  أربعينأربعين  عنعن  تقلتقل  الال  العراقالعراق  فيفي  الصليبالصليب  عبادعباد  خسائرخسائر  أنأن  نعتقده؛نعتقده؛  والذيوالذي""

  ""أعلمأعلم  واهللاواهللا  اآلن،اآلن،  حتىحتى  جنديجندي

 

  ...عنكم الذود و صحبتكم، رزقنا و شيخنا، يا فيك اهللا بارك

  ...الكريمة دمكمق على نمت شعرة من بأقل إال هللا الفقير العبد ما و 

 .العباد رب يعبد ان سبيل في تغبرت و للِجهاد حملتك التي القدم تلك 

 

}}يعلَمونيعلَمون  الال  الْمنَاِفِقينالْمنَاِفِقين  ولَِكنَّولَِكنَّ  وِللْمْؤِمِنينوِللْمْؤِمِنين  وِلرسوِلِهوِلرسوِلِه  الِْعزَّةُالِْعزَّةُ  وِللَِّهوِللَِّه{{



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٤٠  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

الِقسمالراِبعالراِبع  الِقسم  

  

  المجلسالمجلس  غزواتغزوات

  ))وردتوردت  كماكما((
  

  ::وفيهاوفيها
  

  

  نصارينصارياألاأل  العزيزالعزيز  عبدعبد  أبيأبي  غزوةغزوة  ••

  السنةالسنة  أهلأهل  لدماءلدماء  الثأرالثأر  غزوةغزوة  ••



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٤١  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  األنصارياألنصاري  العزيزالعزيز  عبدعبد  أبيأبي  غزوةغزوة
 )٦٣٤ رقم البيان(

  هـهـ  ١٤٢٧١٤٢٧--١١--٢٨٢٨  الموافقالموافق  مم  ٢٠٠٦٢٠٠٦--٢٢--٢٦٢٦
 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  األقدام وثبت الرمي سدد رب يا

  .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد

 

 :بعد أما

 

 عبد أبي غزوة "جديدة غزوة عن ليعلنوا التوحيد أسود ٢٦/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٨ األحد يوم صباح انطلق

 قتل من السنة ألهل يحدث لما وانتقاماُ والمرتدين الصليبيين سجون في ألخوتهم ثأراً الموصل، مدينة في" األنصاري العزيز

 والقوات األمريكي للجيش المشتركة العمليات مركز بقصف الغزوة بتدأوافا العراق، مدن من عدد في وتشريد واغتصاب

 بـ الموصل من األيمن الجانب في اليرموك حي في لهم مقراً الكهرباء دائرة من اتخذوا حيث الوثني بالحرس المتمثلة المرتدة

 Bkc الـ المتوسطة واألسلحة يةالصاروخ بالقذائف المقر االبطال هاجم القصف وبعد ملم ٨٢ عيار من هاون قنبرة) ٣٢(

 على اليلوي المقر من األمريكي الجيش فر حيث فادحة خسائر العدو فتكبد ملم ٦٠ عيار من وهاونات الخفيفة واألسلحة

 سيارات من عدد من المكون الرتل األسود هاجم المقر وصول وقبيل المرتدة الشرطة من األمدادت وصول وبعد شيء،

 المجاهدون أعد ذلك وبعد وجريح، قتيل بين فيها من وسقط السيارات من عدد فدمرت والخفيفة توسطةالم باألسلحة الشرطة

 في اإلصالح حي في أمريكية مدرعة على مفخخة سيارة تفجير من وقوته اهللا بفضل فيها أستطاعوا األمريكية للقوات كميناً

 على ناسفة عبوة األبطال ونصب كما فيها، كانوا من جميع وقتل كامالً تدميراً المدرعة فدمرت الموصل من األيمن الجانب

 أمريكية عربة من نزولها أثناء أمريكية راجلة على العبوة وانفجرت اإلخوة فكبر الموصل من األيمن الجانب في بغداد شارع

 تذهب اسعاف سيارات عشر من أكثر شوهدت حيث وقتيل جريح بين الجنود وسقط بالكامل العربة فدمرت" هامفي "نوع من

 باسمه الغزوة وسميت الشهداء في يتقبله أن اهللا نسأل سرحان أبي البطل الغزوة هذه في واستشهد كما الهجوم موقع الى

  .والمنة الحمد فلله القتال، ساحات الى ويعيده العاجل الشفاء له اهللا نسأل األبطال أحد وجرح

 

 أكبر واهللا

 

  }}يعلَمونيعلَمون  لَالَا  الْمنَاِفِقينالْمنَاِفِقين  ولَِكنَّولَِكنَّ  وِللْمْؤِمِنينوِللْمْؤِمِنين  وِلرسوِلِهوِلرسوِلِه  الِْعزَّةُالِْعزَّةُ  وِللَِّهوِللَِّه{{
 

 العراق في المجاهدين شورى لمجلس االعالمية الهيئة

 
 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٤٢  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  السنةالسنة  أهلأهل  لدماءلدماء  الثأرالثأر  غزوةغزوة
 )٦٤٦ رقم البيان(

  هـهـ  ١٤٢٧١٤٢٧--١١--٢٢٩٩  الموافقالموافق  مم  ٢٠٠٦٢٠٠٦--٢٢--٢٢٧٧
 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  األقدام وثبت لرميا سدد رب يا

  .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد
 

 :بعد أما
 

 لدماء الثأر غزوة "جديدة غزوة عن ليعلنوا التوحيد أسود ٢٧/٢/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٧ محرم٢٨ االثنين يوم صباح انطلق

 شديدة ناسفة عبوات ثالث تفجير فيها وتم دمرت التي ومساجدهم سفكت التي السنة لدماءاهل ثأراً ، تلعفر في " السنة أهل

 .تلعفر من مختلفة مناطق في العدو اربكت االنفجار
 

 :كاالتي اهللا بفضل الغزوة فعاليات كانت حيث
 

 شارع نطقةم" محليا المعروف السالم حي في" هامفي"نوع للصليبيين عجلة على االنفجار شديدة ناسفة عبوة تفجير تم -١

 الساعة تمام في العملية اهللا،ونفذت من فيها،بفضل من وجرح ومقتل العجلة تدمير الى التفجير ادى وقد ،" البواري

  . صباحا٨:٣٠
 

 مما سابقا، تلعفر شرطة مديرية قرب السالم حي في المرتدة للشرطة سيارة على االنفجار شديدة ثانية عبوة تفجير تم -٢

 الساعة تمام في العملية ونفذت ، اهللا من بفضل ، متنها على كانوا من جميع ومقتل كامال تدميرا ارةالسي تدمير إلى أدى

 .صباحا١٠:٣٠
 

 شارع في حسنكوي محلة في ومدرعات دبابات ترافقها للصليبيين راجلة دورية على االنفجار شديدة ثالثة عبوة تفجير تم -٣

 للصليبيين، دبابة وإعطاب الدورية من العشرات وجرح مقتل إلى أدى مما سطهمو في العبوة وانفجرت االخوة فكبر ، النخوة

 طائرات المنطقة إلى وجاءت اإلسعاف طائرات إليهم وهرعت ، األشالء وتناثرت المكان ملئت وصيحاتهم عويلهم ان واهللا

 دقائق بخمس الثانية العبوة بعد يةالعمل ونفذت اهللا، من بفضل ، جدا منخفض بشكل تطير كانت الحربية والطائرات االباتشي

  . ١٠:٣٥ الساعة في أي
 

 أكبر واهللا
  

  }}يعلَمونيعلَمون  لَالَا  الْمنَاِفِقينالْمنَاِفِقين  ولَِكنَّولَِكنَّ  وِللْمْؤِمِنينوِللْمْؤِمِنين  وِلرسوِلِهوِلرسوِلِه  الِْعزَّةُالِْعزَّةُ  وِللَِّهوِللَِّه{{
 

 العراق في المجاهدين شورى لمجلس االعالمية الهيئة
 

 )مرآز الفجر لإلعالم: (المصدر



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٤٣  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 اِمساِمسالِقسُم الخالِقسُم الخ

  

  المجلسالمجلس  إصداراتإصدارات

  ))ذكرتذكرت  كماكما((
  

 ::وفيهاوفيها
 

  اإلصدارات النصيةاإلصدارات النصية  ••
  

 من إصدار كل نعطي لكي اإلعالمية، الهيئة عن يصدر ما كل سنورد المولى شاء إن القسم هذا في

 و األرض مغارب في اإلخوة على نسهل و نوثق بهذا و التحليل، و البيان من حقه اإلصدارات تلك

 شهرية نشرة في و واحد مكان من عنها، ليعرف هناك ما كل معرفة و اإلصدارات تتبع مشارقها

 .المبارك المجلس تشكيل منذ شهر كل تشمل

 

 القراءة عن جهدهم، و بأوقاتهم، يبخلوا ال بأن الجهاد، ألخبار المتابعين اإلخوة ننصح المقام هذا في و

 و العمل ثم من و منها، لمرجوةا اإلستفادة لتحقيق ذلك و اإلصدارات تلك تحليل و بل التفكير، و

 .يديك بين توفرت قد و هذا المعلومة، إيصال هدفك ليكن و التوزيع، و النشر في اإلجتهاد



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٤٤  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  النصيةالنصية  اإلصداراتاإلصدارات
 

}}ِمنِمن  ْؤِمِنينالْمْؤِمِنيناٌل  الْماٌلِرجقُوا  ِرجدقُواصدا  صاموا  مداهواعداهع  اللَّهِه  اللَّهلَيِهعلَيم  عمفَِمنْهى  مَّنمَّن  فَِمنْهىقَضقَض  هبنَحهبم  نَحِمنْهموِمنْهمَّنمَّن  و  

نتَِظرينتَِظري  واوامدَّلُوا  مدَّلُوابِديال  بِديالتَبتَب{{ 
 

 أعالم ِسير ِمن ثالثةً ذهب من بحروٍف فَخطت المهاجر إسماعيل أبو المجاهد األخ أنامل أبدعت

 الشورى مجلس تشكيل قبل المباركة الفكرة هذه نشأت فقد للعلم، و الرافدين، بالد في الشهداء

 أما و الرافدين، بالد في دةالقاع تنظيم بإسم تسعة إلى واحد من األعداد فصدرت المبارك،

 الشهر هذا تضمنت و المبارك المجلس بإسم فصدرت تباعاً اآلن سنوردها التي و الالحقة األعداد

 فارس أبو هم و أحد، اهللا على نزكي ال و حسيبهم، اهللا و كذلك نحسبهم شهداء، ثالث سير

 و ،الكوبي محمد البخيت اسمه و المهاجر جليبيب و ،فرَّاس محمد الستّير عبد اسمه و األنصاري

 .الفالشي منصور اسمه و اإلماراتي بصير أبو

 

 إسماعيل أبو المجاهد الكاتب يتناول عشر، الرابع العدد من تحديداً و المباركة، السلسة هذه في و

 و ملحمة في مدبرين، غير مقبلين هم و واحدة مرة أستشهدوا المجاهدين من عشرة سير المهاجر

 ".الشهداء كراج "إسم لها ُأختير ،أروع ال

 

 و السير، هذه في المحبة و العز معاني استشعروا و الفاضلة، أختي إقرأي و الكريم، أخي إقرأ

 كلماته مع فأترككم ... الشهيد سيرة بيده خط و العبيد حياة ترك من على أزيد أو ِألزايد أنا من

 .المهاجر إسماعيل أبو الحبيب أخانا... 
 

 

}}ِمنِمن  ْؤِمِنينالْمْؤِمِنيناٌل  الْماٌلِرجقُوا  ِرجدقُواصدا  صاموا  مداهواعداهع  اللَّهِه  اللَّهلَيِهعلَيم  عمفَِمنْهى  مَّنمَّن  فَِمنْهىقَضقَض  هبنَحهبم  نَحِمنْهموِمنْهمَّنمَّن  و  

نتَِظرينتَِظرا  يماومدَّلُوا  ودَّلُوابِديال  بِديالتَبتَب{{



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٤٥  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  عشرعشر  الثالثالثالث  العددالعدد  ––  الشهداءالشهداء  أعالمأعالم  ِسيرِسير  ِمنِمن
نُِشر٥٦٨٥٦٨  رقمرقم  البيانالبيان  ٢٠٠٦٢٠٠٦  --٢٢--٢٠٢٠  بتاريخبتاريخ  نُِشر  

  

  ))األنصارياألنصاري  فارسفارس  أبوأبو((

  --  فرَّاسفرَّاس  محمدمحمد  لستّيرلستّيراا  عبدعبد  --
 

 عبد (فارس أبا أعني النّادرة، والبطوالت الصعبة المواقف رجُل الشّجاع، الجريء الِمقدام، والبطُل الهمام القائد هو

 وصفُه، يصعب أنّه مع ِذكره يطوُل الجبل هذا عن والكالم البوعبيد، من الرمادي جزيرِة من ،)فرَّاس محمد الستّير

 نقيب االلتزام قبل مهنته فارٍس فأبو زمان، سبقُ ال ِصفة، سبقُ السبق أنَّ يقيناً ازددتُ فارٍس أبي مع لكنّي

 في خياركُم الجاهليِة في خياركُم (ρ النّبي قوُل فيه صدق وحقاً صدام، الطّاغوت نظام سقوط بعد إستقام باالستخبارات،

 ففِهم} سبلَنَا لَنَهِدينَّهم ِفينَا جاهدوا والَِّذين{: ساحة في دروسه وتعلَّم وشِربه التّوحيد فارس أبو عرفَ ،)فَِقهوا إذا اإلسالم،

 . }كَآفَّةً يقَاِتلُونَكُم كَما كَآفَّةً الْمشِْرِكين وقَاِتلُواْ {تعالى اهللا قول مع استقام ثمَّ ومعانيه، حروفه يطبق وبدأ ووعاه، الدرس

 

 إن والتّعليم، الدراسة من حظٌّ له ليس فالّح أنّه ظننْتُ وهلٍة ألول بالجزيرة، بيتِه في رأيتُه ما أول فارس أبا ورأيتُ

 وكأنّه ِخدمتهم، فيو إخوانه يدي بين يسعى رأيتُه أكلوا، إذا القوم خاِدم األرض، على جلَس األريكِة على النّاس جلَس

 مواليد إنّه قال ِسنّه، عن سألْته فلما رأسه، شعِر مقدمة أكَل لصلٍَع نظراً السن في كبير أنّه أظن وكنت هذا لهم، مولى

 انسبح: فقلت باالستخبارات، نَقيباً كان فارس أبا األكْبر أخاه أنَّ سعد، الجريء الشّجاع أخيه من عِلمت ثمَّ ،١٩٧٠ عام

 التَزم، أشهٍر أربعِة ومن االستخبارات؟ في كان هذا هْل! اهللا سبحان يا قطّ، جاهليةً يدرك لم الرجل هذا كأنَّ واهللا اهللا،

 الجريء الشّجاع فارس أبا رأيتُ ثمَّ غنياً، كان فارس أبا أنَّ وأشْهد األرزاق، يقسم كما األخالقَ يقسم فهو اهللا سبحان

شقّ ال الذي والقائدعنه يقوُل كان حيثُ غُبار، له ي أبو: إخوانه أحد يخافُ وال الطّلقةُ تخافُ فارس. 

 

 في فارس أبي أمثاِل من لرجاٍل ثم هللا الفضُل ويرِجع الهجومية، العملياِت من كثيٍر على بنفسه القائد الشّهيد أشْرف

 وغيره، العراق في نهايةَ وال توقّف ال حيث إلى عنُقه ولَوى عطْفة به عطَف حيث العراق، في الجهاد مساِر تحويِل

 كان إنّه حيثُ خاصة، الفلّوجِة وفي عامةً العراق في الجهاِد مجرى غيرت عملية ألهم ومخطّطاً قائداً فارس أبو فكان

 منافِذ سد تمَّ حيثُ والقائمقامية، األمن ديريةم عملية هنا تُسمى والتي األولى، الفلّوجة اقْتحام لعملية والقائد المخطِّط

 خوِفه فرِط من شُرطة ضابط وجد مدخلها وعلى اقتحاِمها عند إنه لي وقال األمن، مديرية إخوانه مع واقتحم الفلّوجة

 هذه وصف مقام المقام وليس رأسه، في واحدةً رصاصة عليِه يطلق أن قبل ويصرخُ يبكي األرض على نائم وجبنه

 الذّاِت اختبار في مهمة تجربةً وكانتْ المدن، احتالل على اإلخوةُ جرَّأت العملية هذه أنَّ هنا المقصود لكن العملية،

 هذا: النّاس يقوُل لها؛ يؤرَّخ أصبح أنّه بحيث بالفلّوجة، الشّرطة ِجهاز أدَّبت أنها كما والتّقصير، الخلل مواضع ومعرفِة

 ونتائجها، المعركة هذه آثار ليدرس اجتمع األمريكي األمن مجلس إنَّ حتى بعده، وهذا الشّرطة أحداِث قبل العمُل



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٤٦  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 في يسعى أراه فكنْتُ ِفراشه، على واحداً يوماً لها جلس ما فَِخذه، في بطلقٍة العملية هذه في بطلُنا ُأصيب فقد وللعلْم

 ".تعبان مو وأنا بسيطة هي: "فيقول فارس، أبا يا استِرح: فأقول ِرجله، ويجر إخوانه خدمة

 

 المفخخة السيارة وكانت شاهين، ِفنْدق عملية في كان أنّه وأذكُر بعدها، عملياٍت عدة البطل قاد أقِصد البطُل؛ شارك ثمَّ

 عليه ألْحظ ولم ويرِجع، بها يذهب مراٍت ولعدة الهدف، منطقة إلى تفِْخيخها بعد يقودها الذي هو وكان إسعاف، سيارةَ

 بوقَ شغّل أن إالّ البطل ِمن كان فما مروري، اختناقٌ حدث المرات إحدى في أنّه وأذْكر خوف، أو ارتباٍك أدنى أبداً

 .اهللا رحمه يضحك وهو الطّريق، لنفسه وفتَح اإلسعاف

 

 األمريكية، االستخبارات ومحقّقي ضباط ِمن العشراتَ حصدت تيوالّ الموفّقة، الجريئة العملية تلك شاهين، فنْدق عمليةُ

األوسط، الشّرق استخبارات عن المسؤوُل رأسِهم على وجاء ُأحيطت كالعادة ولكن ة نتائجثمَّ. بالتّكتيم العملي البطُل قاد 

 المجموعة هذه مع جلَست أنّي وأذكُر مويه،التّ جيد الصحراء في مكاناً لهم واختار واألنْصار، المهاجرين من مجموعةً

 .منهم وترابطاً ومحبة ُألفة أكثر وال أشْجع قطّ أر لم فواهللا الصحراء، في أسبوعيِن

 

 دورية، على السريع الطّريق لقَطْع غزوٍة في مرةً معه شاركْتُ حيثُ إخوانه، على فارس أبي القائِد ِحرص بعيني رأيتُ

 بالحدود بغداد يربط الذي السريع الطّريق به أقْصد والسَّريع بالشّلل، وإصابِته السريع قطع تهم،مهمَّ هذه كانت حيثُ

 .واألردنية السورية

 

 وأميرهم، مجموعٍة كّل مكان ويعلَم بدقّة ويرسم للكمين، األنْسب المكان ويحدد يستطِْلع أوالً، بنفِسه يذهب الرجل فرأيتُ

 من السالح وترتيِب االنْسحاب وإذْن الهجوم، وشَفْرة المجموعة، بين االتّصال وطريقَةَ وانِْسحابهم، جومهمه وخطِّة

 األضواء بإزالِة وانتهاء بلوِنها ابتداء السيارات، تمويه وحتّى المستعملة، واألحذية المالبِس ولون اإلطالقُ، بدأ حيثُ

 فرٍد كّل بين والمسافة والدليل الطّريق عالمات فارس أبو ينس ولم ليالً كانت العملية أنَّ وحيث والخلْفية، الداخلية

 .كذلك كان وقد ترتيبه، وحسن وخبرته ذكائه على يدلُّ ما ذلك؛ غير وإلى وأخرى مجموعة كّل وبين وآخر،

 

 في القُوات تغيير عملية بعد وذلك الفلّوجة، إلى ِناألمريكا دخول بمنْع قراراً اإلخوة واتّخَذ الفلّوجة، أحداثُ تطورت ثمَّ

 فارس، أبي مجموعة ضمنهم ومن المجموعاِت، إلى األوامر وصدرت". المارينـز "بقوات واستبداِلهم األنبار، منْطَقة

 الوضع هذا وظلَّ ،نهاراً والكميِن ليالً المدينة حراسِة في إخوانهم مع والبدء المدينِة إلى والمجيء الصحراء بمغادرة

. بالمقاولين زوراً والمسمين األربعة، األمريكي التّخطيط ضباط مقْتل عمليةُ العالم، هزت التي العملية حدثت حتى هكذا

 والذي الحديدي، الِجسر على ذكية إشارٍة في علّقوا أن بعد ذلك الفلّوجة، شواِرع في حمار يجرهم كيف بعيني ورأيتُ

 .المدينة معالم وأقدم أهم وهو اإلنكليز اهبن

 

ناعة، المحالّت إحدى في جالساً كنتُ أنّي يومها وأذْكرطَل فرأيت بالصيدخُل ـ الذّكر ساِبِق ـ ثامر الحاج الشّهيد الب 

هه تمُأل والبسمةُ عليحة وجر والفرنفسها، عن تعب زمٍة لي ورمى... انظُر: قال ثمبر رعة، فتصفّحتُها ق،األورا منبس 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٤٧  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 خمسة منذُ ألحدهم الكويت دخول ختْم ورأيت الكويت بدولة أمريكية لبنوك ائتماٍن وبطاقاتَ أمريكية جوازاٍت بها وإذا

 العبقرية، الخطّة ليضعوا مقاولين صورة في جاؤوا وتدريب، تخطيط ضباطُ األربعة القتلى أنَّ الترجمة وأظهرت أيام

انتظاِرهم في فكان الفلّوجة، اقِتحام ةلكيفي لهم خُضار بائعحالذي بِحماره س بالة به يجروق زالعمل انتهاء بعد الس. 

 

 األضعفُ المكان وألنها الصناعة ِجهة من الهجوم وبدؤوا الفلّوجة، على األمريكان وهجم األحداث، وتيرةُ تسارعتْ و

 به وليس للطّيران جداً مكشُوف كبير صناعي حي إنّها حيثُ المجاهدين، ِقبل من هاعلي السيطرة لصعوبة للمجاهدين

 .فيه متحرك هدٍف أي ضرب يسهُل سكّان،

 

 الدين وفدوا المجاهدون وثبتَ الوطيس، وحمي األمريكان، مع المجاهدين كتائب اشتبكَتْ الثّانية، الساعة وفي باللّيل و 

 أعين نامتْ فال (حالهم ولسان واإليمان، باليقين الممتلئة صدورهم إالّ دروع لهم وليس األبطاُل وتقدم بأجسادهم،

 سيارته فقاد قاِتلة إصابةً القائد بطلُنا وُأصيب العنقودية، والقنابِل الطّلقات من بوابٍل المجاهدين الخنازير وأمطَر) الجبناء

 مكانه السيارة فقاد الخالدية، من جمال الكبير واألسد البطُل الشّهيد قابلَه طريقال وفي المستشفى إلى واتّجه بنفسه،

 ونيران وصوب حدب كّل من األمريكان جاء المستشفى باب وأمام آالمه، اشتدت حيثُ السيارة صندوق في وأجلَسه

 كد كل من خاليٍة جديدة حياٍة بدء له عِلنلتُ رصاصات عدة البطّل القائد جسد واخْترقَت شيء، كل تحرق أسلحتهم

 وأوالده، لزوِجه نصحه فبعد تركها التي الوصية في المفاجأة وكانت أشم وجبالً يحتذى مثَالً فارس أبو وليبقى. ونصب

 معلّم فارس باأ أن الدنيا ولتعلم له، يسمح من كّل من بريء هو ويقول جنازته في شرطياً يعمل له أخٌ يسير أال أوصى

 وما مثلك عين تَر فلم كثيراً، واهللا فيك فُِجعنا فلَقد فارس، أبا يا اهللا فرحمك وميتّاً حياً عقيدة وِمصباح هدى وإمام خيٍر

ـْزِلتك ويعلي درجتَك يرفَع وأن خيراً فيك يعوضنا أن اهللا أسأل شاغراً، مكانك زال  والتوحيد الجهاد راية رفعت كما من

 .آمين عالية

 

 وكتبــه

 المهاجر إسماعيل أبو
 

 

}}ِمنِمن  ْؤِمِنينالْمْؤِمِنيناٌل  الْماٌلِرجقُوا  ِرجدقُواصدا  صاموا  مداهواعداهع  اللَّهِه  اللَّهلَيِهعلَيم  عمفَِمنْهى  مَّنمَّن  فَِمنْهىقَضقَض  هبنَحهبم  نَحِمنْهموِمنْهمَّنمَّن  و  

نتَِظرينتَِظرا  يماومدَّلُوا  ودَّلُوابِديال  بِديالتَبتَب{{



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٤٨  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  عشرعشر  الرابعالرابع  العددالعدد  ––  الشهداءالشهداء  أعالمأعالم  ِسيرِسير  ِمنِمن
نُِشر٦٦٣٦٦٣  رقمرقم  البيانالبيان  ٢٠٠٦٢٠٠٦--٣٣--١١  بتاريخبتاريخ  نُِشر  

  

  ))الشهداءالشهداء  كراجكراج((
  --  ١٤٢٤١٤٢٤  اآلخراآلخر  ربيعربيع  ٢٧٢٧  الجمعةالجمعة  --

 

د فال حال، كّل على هللا الحمدحمسواه، مكروٍه على ي يأتي فقد الشّر يهِبطُ وقد المكروه، ِجهة ِمن الخير ن مععي 

 ،}تَعلَمون الَ وَأنتُم يعلَم واللّه لَّكُم شَر وهو شَيًئا تُِحبواْ َأن وعسى لَّكُم خَير وهو شَيًئا تَكْرهواْ َأن وعسى {المحبوب،

الكلماتْ هذه أكتُب دت وقدي عاه كما الشّهداء، كراِج من لتوصعٍب أبو لي سمهاجر، مما المدوبع باح الحوتكشّفت الص 

 في سوداء فهاهي بالدماء، منها كثير اختلَطَ وقد الممزقة، الشّهداء طالاألب مالبس يدي وبين أكتُب المحتّل، جريمةُ معه

 بقْعةٌ علَتْه أبيض قميص هو وها. جرداء أرٍض في زهور كأنّها الدماء من بقع عليه رِسمت قد ،)شماغ (بيضاٍء

،راءقْعة حمطاهٍر دٍم ب ة وغياراٍت وبنطلون شهيٍد، ِمنةوأحذي داخلي... 

 

 أدعها أن تُراودني نَفْسي أن والحقّ بها، ينْتفعوا كي المرابطين بقية إلى وُأعيدها أغِسلَها حتى المالبس هذه جمعتُ

 أحِزم لم إنّني المهم عزيمتي، النَتْ أو قَلْبي، قَسا كلّما المالبس من الكومة هذِه إلى أنْظُر ولكي الشّهداء،" كراج "ذكرى

 .عدب أمري

 

الكِلمات، هذه أكتُب ر ومنظره؛ ،"الكراج "تَطايجاره؛ أحوسقْفُه حيطانُه حديد أمام ،عيني منظر ريعهيب، مِط ففي وموس 

 على سقَط الحاِئط، من الجزء هذا وِبجواره الشّهيد، مصعب أبو كان هنا: قائالً البطَل ناصر أبو إلي أشار الركام هذا

 .العدو ِحذاء المراِبطَة المجموعِة أمير بخير؛ تراب أبو وخرج سلَّم، اهللا لكن تُراب، أبي ِرجل

 

 توجد حيثُ النُّعيمية نُقطِة ِجهة وتقدم مسرعاً، أمريكي رتٌْل جاء مساء السابعة الساعة حوالي في أنّه الحادثِة، وأصُل

 اإلخوة وانْتَشر أحد، يصب ولم سلّم، اَهللا ولكن السيطرة، مكان على غَضِبهم امج صبوا ثم هناك، تفتيٍش نُقطةُ لإلخوِة

 .باألمس المكان نفِس من دحروه كما ودحِره، لصده واستعدوا العدو، ِحذاء

 

 الصناعة، مجموعةُ ؛استعداده أخَذَ من رْأِس وعلى استعدادهم، ويأخُذُون المدينة، أنحاِء جميع في ينْتَشرون اإلخوةُ وبدأ

ة وهيرمين، بالِد ِمن العزيز عبِد القائد بإمرطَلة المجموعة هذه تكفّلَت حيثُ الحبحماية الب وأخطَِرها المدينة ثُغور أهم 

 مع االشتباِك كثرِة من وواضح تقريباً، ِمتراً وخمسين مائٍة حوالي العدو عن اإلخوة مكان يبعد حيثُ الشّرقية، الجهة من

 صباح فيها فرٍد كّل على يلح والموتُ آمن، فيه إبرٍة ِخرم يوجد فال األمريكان، ِقبل من تماماً مرصوداً كان أنّه العدو

 والعدو هذا الِعبِء، هذا األبطال تحمل منْذ دواليك وهكذا شهيد، محمد أبو وباألمس جريح، زرعةَ أبو فاليوم مساء،



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٤٩  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 في الشّظايا فيه تتطاير ملْتهبةٌ جمرةٌ كأنّه كلّه المكان يجعُل األيام بعِض وفي ومتقطّعة، مستمرة بصورٍة المكان يقِصفُ

 .مكان كّل

 

 والقاِذفة الحربية الطّائرات وصواريخُ مكان، كّل من يأتينا القَصف بينَما: لي يقوُل اللّيبي عبيدة أبو لي حكى مدة منْذُ

 في ينْـزل ضخْم ِبصاروٍخ فإذا حائٍط، بجواِر واختبأنا اإلخوة وبعض أنا جريتُ حولَنا، شيء كّل رتُدم" ١٣٠سي"

 .آذاننا أصم أن بعد بالطّبع هذا قُلوبنا، يخْلَع كاد صوتَه إن حتّى بِجواره، احتَمينا الذي البيت

 

 تَشَهدنا إذا حتى الحائطُ عالنا تلفزيوني، شريطٌ كأنّه: قال ِنبه،بجا اختبأنا الذي الحاِئطُ طار االنِفجار لحظة وفي: قال

ت، منّا واحٍد كّل واستَعددنا، ينِْزُل بالحائِط إذا للموعب ولم بصي ٍش منّا أحدواِحد بخَد . 

 

 جاِنبنا، تُدوي دبابة بقذيفِة إذا األبطال، اإلخوة وأحد ُأصلّي كُنْت وبينَما: قاْل ناصر، أبو حدثَني اليوم نَفْس وفي

 يضمد الحاِدثة من ساعٍة ربع بعد األخ أنا رأيتُ وقد اُألخرى، الجهة من وخَرجت صاحبي، يد ملتهبةٌ شظية فاختَرقَتْ

 .المعركة ِضأر إلى وعاد ِسالحه حمل حتى تَضميده األخُ أنْهى أن فما ؛..."بسرعة: "يقول وهو الجرحى، ببيت جرحه

 

 نحن بينَما: "يقول الشّهداء،" كراج "حادث ِمن واحٍد يوٍم قبل وهذا مكانها، وأراني ناصر، أبو لي يحكيها ُأخرى وحادثةٌ

: قال. صغيرة بساحٍة تحيطُ منازل ِلعدة لي وأشار ،"المنْزل هذا في" فالن "ومجموعةُ المنْزل، هذا أمام المغِرب نصلّي

 المكان، ورأيتُ فذَهبتُ. ُأذني طبلة تنْفجر كادت حتى الِمنطقة، في يدوي ضخْم موجه بصاروٍخ إذ نُصلّي نحن بينما"

ق ال إخواني يا واهللا االنِْفجار، مكاندصي ِمنْه ينْجو كهذا انفجاراً أن د على أحدعفضالً كيلومترات، ب عن أن على يكون 

 في سقَط الصاروخ وكان الماء، ِمنْها خَرج قد أمتار، ثالثِة وعمق أمتار، عشْرة بقُطْر عميقةً ةحفْر رأيتُ. أمتار بعد

 أبعد ورأيتُ فائقة، ِبعنايٍة ُأصولها من خُِلعت كأنّما بعيداً، االنْفجار رماها قد نَخْلة فرأيتُ األشْجار، ِمن مجموعٍة وسط

 ".بأذى أحد يصب ولم هذا ُأصولها، ِمن اجتُثَّت قد كافوٍر شجرةَ ِمنْها

 

: فقال للخُروج، متأهباً فوجدني مصعب، أبو الشّيخُ القاِئد علي مر ِبساعة، المغْرب وبعد الشّهداء، كراِج ليلِة وفي

"كإالّ: "له قُلْت" شيء؟ عند ب أننا اإلخوة، مع أذْهة فذَهبطرة ِجهة، سيناواقْ النُّعيميعد على كنّا حتى تَربِمتٍر مائتي ب 

ِربوننا، اآلن: له فقُلْت األمريكان، منخل يضالشّارع هذا إلى أماِمهم من نَد ،نأحس نمى على فنحٍر مرِمنْهم حج"، 

 يأتي مدوياً صوتاً سِمعنا ثم ،كلّها المدينةَ أضاء ضخْماً لهباً رأينا آخر، إلى مكاٍن من ننْتَقل نحن وبينَما دخلْنا، وبالِفعل

ة ِمنناعة، ِجهالص نا اللّحظة نفْس وفيتَ سِمعة طائرٍة صوبيفُ أنّه فعِرفْنا المدينة، سماِء في حرنا طائرة، قصهفاتّج 

 إليه وإنّا هللا إنّا: فقُلنا اإلخوة، مقرات أحد وقُِصف بالِفعل، قُِصفَت الصنّاعة أن وأخْبرنا األبطال، أحد قابلَنا حيثُ للْمكان

 كّل ِمن اإلخوة واتّجه األنْقاض، تَحت ِمن إلنقاذِهم رافعٍة إرساُل وتم إخواِنِهم، إلنقاِذ اإلخوة القاِئد ووجه راِجعون،

 . األنْقاض رفْع في إخوانهم لمساعدِة مكان

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٥٠  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 هذا في فسقَط صاروخٌ جاء: "قال المكان، في المراِبطة وعِةالمجم نفِس ِمن كان وهو الِفلسطيني، ذَر أبو وحكى

 ناٍر إطالقُ جاء ثم آخر، صاروخٌ التّرابي الساتر بجانب وسقطَ فأحرقه" الكراج "أمام مصنٍع إلى وأشار ،"المصنع

 .كثيف

 

 كاِمَل خُذوا شَباب يا: "تُراب أبو المجموعة ائدق فقال الخَفيف، بالسالح ولِكن منْتشرين، اإلخوةُ كان األثْناء ِتلْك وفي

 وبينَما ،"كراج "في مخزٍن عن ِعبارةٌ وهو السالح، مخْزن إلى اإلخوِة ِمن عشْرٍة من أكثر فذَهب ،"واستعدوا أسلحتكُم

مهم المخْزن، في هدواآلخَر قاِذفَته، يحِمُل أح مقاذفَة صواريخَ يحِمُل وثالثُ ،"البيكاسي "حاِمالً بالخُروج يه ورابع 

 .الهاون بقذاِئِف

 

 سبعةٌ، الحاِل في استُشِْهد جميعاً، عليهم السقْفُ فسقَط المكان، نَفْس على ضخْم صاروخٌ جاء النّحو، هذا على هم بينَما

بعٍة إنْقاذُ وتموبة أررْأِسهم على كبيرٍة، بأعج موعة أميردو تُراب، أبو المجمحال كّل على هللا الح. 

 

 عليها استَولى لو اهللا قَدر ال فالثّغور جميعاً، وذَهبنا النّقْطة، نفِْس وفي المكان، في مراِبطين زالوا ما واإلخوةُ هذا؛

 بالِمرصاد، لألمريكان واألنْصار المهاجرين شَباب لكن الفلّوجة، إلى وِمنْه بأكْمله، الصناعي الحي إلى نفَذوا األعداء،

 :الشّهداء هؤالِء ِسيرة وإليك... أجلَها تَستكِمل حتّى نفس تَموتَ ولن الحكيم، العزيز باهللا والقوة
 

  ))المهاجرالمهاجر  جليبيبجليبيب  الشهيدالشهيد  الداعيةالداعية((

  ))الشهداءالشهداء  كراجكراج  شهداءشهداء  أحدأحد ( (

  --  الكوبيالكوبي  محمدمحمد  البخيتالبخيت  --
 

 والذي الكوبي، محمد البخيت المبتسم، السهل اللّين، الهين مسدد،ال المجاهد الموفّق، الداعية الحبيب األديب به أعني

 .جلَيبيب الِجهاد أرِض في تسمى

 

 السمعة أغْالل ِمن وانْخَلَع قُيوده ِمن تحرر فقد وجاهه، الِعلْم سلطان أعني والسلطان، الجاه تَرك الذي الفَذّ الرجل هذا

 أقْصى يسكُن شَهيدنا كان. السرايا من سرية وبين الثّغور، ِمن ثغٍر في مجهوالً جنْدياً يصير أن وارتَضى والصيت،

 .الوديعة اسمها مدينٍة في الخالي، الربع ِمنْطقة في الحرمين ِبالد جنوب

 

د، ِعلْم طالبوفّق داعيةٌ إنّه كما جيد، مسدم مديه على واستَقام الْتزوجيزٍة ترٍةف في ي أكثر عين ِمنبالً سرج. 

 

 وبين وااللتزام، االستقامةَ عِرفْت يديه وعلى حسناِته، ِمن حسنةٌ أنا أخي يا: "منطَقِته نفِْس من وهو تُراب أبو لي يقوُل

 شيء، كّل في يتعهدنا كان: "ليقو ،"واالستشهاد الجهاِد حب في غَرس وأفْعاِله وِبكلماته التّوحيد، دروس تعلّمت يديِه



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٥١  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

مُل كانحالٍت؛ لنا يعر سهات، المصايِف إلى ليوالمتَنـز تكف والمدينة، مكّة إلى ولكنناك ونَعه ضنا األيام بعجلسوي 

 .واالستشهاد الجهاد حب فيهم توسم ممن والمشايخ، الدعاة مع

 

جتزوِزقَ حديثاً، مل ورفِره قبٍر ةبستّ سة، أسماها بِطفْلٍة أشهميراجياً س لى ِمنالمو ِب على تَكون أندتها درة سيميس 

 ِمن وغير ِلحيته حلَق وهناك تهريباً، اليمن إلى فسافَر سعود، آل طواغيِت ِمن أحد به يعلم أن دون السفر أراد األولى،

 أن إالّ صاِحبنا ِمن كان فما فعِرفَه، تالميذه أحد قابله صنْعاء، رِعشوا أحد في يسير هو وبينما الشّيء، بعض شَكْله

 الرحلة وبدأ نفسه وجهز السفر، أوراق رتّب وباليمن. والجهاد العزة أرِض إلى معه القُدوِم إلى ودعاه ِوجهته عرفه

 .الكفّار حوَل شيء كّل يدمر صاروخاً يحِمُل أنّه لُميح وتارةً بها، ويصوب البنْدقية، يمسك أن يحلُم الجهاد، ألرِض

 

 

 من بإخوانه التَحقَ ثم األسبوعين، قُرابة ِجهادية أنصارية مجموعٍة مع وبقي الرافدين، بالد إلى وصل وأخيراً

 الخطّ إلى للذّهاب لحي وأخذَ مباشرةً، العزيز عبد القاِئد بمجموعِة التَحقَ. األول الصف في والمرابطين المهاجرين

 .أراد ما له تم وإلحاحه ضغِْطه وتَحت األول،

 

مخل قُدوِمه، ويووعِمل المطْبخ، د وألنّه للشّباب، غداء يكُن لم رة صاِحبرك الطّهي، في خبأد الطّعام أن كان أي 

 عجبكُم، ما األكْل أن أرى أنا شباب، يا: "قال مهمال عجينة، أو شجراً حجراً، مثالً قُْل لألكل، صالح طعام أنّه إال شيٍء

كم أنا خَالصكَباب على اليوم أعِزم"، طى ثمألبي أع مبلغاً ذر وح: "وقال المال، ِمنكباب للشّباب وتجيب تر 

 أسرع، من مع زن،المخْ من رشّاشه ليأخُذَ جليبيب وأسرع مباشَرةً، بدأ القَصف لكن". خالص يحبوه ما وكّل ومشاريب

طَفاه اهللا لكنقط اصفس اروخ ذلكق الصليبيب ليلححابي بحبيِبه جليبيب، الجليْل الصه كان والذي جداعيتُنا يحب. 

 

 دوالحم له انْعقَد قد الرباط وأجر إال يموتَ أن أبى اهللا لكن واحدة، ِطلْقةً األول الخطّ في يضرب ولم جليبيب، استُشْهد

 ...آمين عليه والقادر ذلك ولى إنّه حسناً نَباتاً بنَيته وينْبت أهلَه يثبت أن اهللا أسأُل هللا،

 

 وكتبــه

 المهاجر إسماعيل أبو
 

 

}}ِمنِمن  ْؤِمِنينالْمْؤِمِنيناٌل  الْماٌلِرجقُوا  ِرجدقُواصدا  صاموا  مداهواعداهع  اللَّهِه  اللَّهلَيِهعلَيم  عمفَِمنْهى  مَّنمَّن  فَِمنْهىقَضقَض  هبنَحهبم  نَحِمنْهموِمنْهمَّنمَّن  و  

  }}تَبِديالتَبِديال  بدَّلُوابدَّلُوا  وماوما  ِظرِظرينتَينتَ



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٥٢  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  عشرعشر  الخامسالخامس  العددالعدد  ––  الشهداءالشهداء  أعالمأعالم  ِسيرِسير  ِمنِمن
نُِشر٧٨٩٧٨٩  رقمرقم  البيانالبيان  ٢٠٠٦٢٠٠٦--٣٣--١٠١٠  بتاريخبتاريخ  نُِشر  

  

  ))اإلماراتياإلماراتي  بصيربصير  أبوأبو((

  ))الشهداءالشهداء  كراجكراج  شهداءشهداء  أحدأحد((

  --  الفالشيالفالشي  منصورمنصور  --
 

 الفالشي، منصور: باهللا الشّديد الموحد الضحوك، الحيي المرة، هِذه األغر والبطُل الشّهداء،" كراج "أبطاِل مع ِزلْنا ال

مة تُفاِرق ال وسيم، هادٌئ شابسه، البهو وجه، طلْقُ فهه الوجكأنّه قلْب ِرف ال ِطفْل، قلْبيع وال وطُرِقه اللّؤم جيدي 

ِلها، الِخداع أساليبكان لذا وحي بتعجمع إذا كثيراً منْها يضتَع أو بها، سفِعندما لها، ر افدين، ِلبالد الطّريق في كانالر 

 ما أضعاف عشْرة كان الشّقة إيجار أن ذلك بعد اكتَشَف ثم شَقّةً، وصديقُه هو واستأجر وسيطة، محطٍّة في جلس

 هذا إلى أتوقّعه أكُن لم لكن نَصب هناك أن أسمع كنتُ اهللا سبحان فقاَل البلْدة، هذه في العقارات سوِق حسب تستحقّ

الحد. 

 

 يراِهن ال كان التي عقيدته ونقاِء روحه وصفاِء نفْسه وطهارِة قلْبه ِطيبة مع تتّفقُ صراحةً شَديد، حد إلى صريح أنّه كما

 . قطّ عليها

 

نا الجهاد أرِض إلى جاءه ه الجزيرِة من شابنايف، اسم ولِة كُفْر يرى ال نايف وكانعودية، الدالس كلّما فكان على مر 

 نحسبه – الشّهيد له فقال تسبهم، ال اهللا اتِّق: ويقول يغضب نايف وكان سعود، آل وأقطاب اهللا وعبد فهداً يلْعن نايف

 بعد نايف عرِج وبالِفعل ؛"جابك" إيش "ترِجع لَك أحسن باهللا تؤمن كما بالطّواغيت تكفُر ما واهللا إذا نايف، يا : "- كذلك

 .المستعان واهللا بشيٍء انْتفع وما العز ساحة دخول ِمن أياٍم عدة

 

هذا، وبراِئه والِئه ومع در كانتْعة مصزةُ، أبو يقُول فكما وإخوانه، ألصحاِبه ممنْشد كان حهم طالما المجموعِة مأمتَع 

 .وصفاء ً رقّة لؤلٍؤ حبات على يسير ماٍء جدوُل كأنّه جميلةً هادئةً تَنْساب الكِلمات وكانت الرقيق، بصوِته

 

كان اهللا رِحمه الشّهيد ِجد حماِئم ِمنسلمان مس ،ار ِمن بالقُرب والموجوِد الفارسيمكِة دوبي مدينة في السد. 

 

 من وأمتع وأجمُل أحلى صاِصالر فصوت الكُهوف، ِجنان إلى الثّروة سالِسل ِمن تخَلّص أنّه فخراً بصيٍر أبا ويكْفي

 وهفيِف المكيفاِت برد ِمن وألذُّ أمتَع الشّمس حر من بها يستَظّل والحواِئط الجدران من بالقُرب والنّوم الِقيان، عزف

 حتى مالِبسه َلغس يستطيع قطُّ يك لم جاء عنْدما صاِحبنا إن حتى القُصور، سعة ِمن أرحب الكُهوف وضيقُ المراوِح،



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٥٣  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 كان ِبذلك، إال له يمِكن ال حيثُ بِحيلة، بيته ِمن وخَرج ثالثاً، طلّقَها فقَد اهللا، ِعنْد فيما والرغْبة والتقشّفُ الجهاد دربه

 إقامةٌ وبه رآنالقُ من سورٍة كذا يخِْتم حتى يخْرج وال شَهرين الطّالب إليه يدخُل القُرآن ِلتَحفيظ مركز ِمنْهم بالقُرب

 أرِض إلى وقَِدم ميموٍن طيب ِبركْب لِحق ثَم وِمن المكان، لهذا ذاهب أنّه فادعى بذلك، ِعلٍم على أهلُه وكان داخلية،

 .الِجهاد ساحِة إلى الِعراق،

 

 اشتريتُ لقد: ِبقَولها ُأمي أغرتْني لقَد: فقال إخوانُه فسألَه ُأخرى، مرة أتِّصل لن: وقال حزيناً فرِجع بُأمه، ما يوماً اتّصَل

يارة لكة السفاِرٍه لنوٍع الفُالني يارات منالس كان حبي قْتنيه، أنا يفلم د لمبه، يطَتْ اهتمامه انْخركاء أملت بالبإليه وتَوس 

 .لَه مِحّل ال الواِلدين واسِتْئذان دفْع هادِج فالِجهاد اهللا، معصية في أمه يطيع ألن وحاشاه له، ِفتْنَة بالرجوع

 

 الشّرِف، قاِئمة في اسمه سجل قَد كان به، المحيطين ِمن أحد يعلم ال حيثُ وِمن بصيٍر أبو كان الِختام، ِمسك وأخيراً

 .اهللا عدو في النّكاية راجياً االسِتشْهادية العمليات طابوِر ِضمن اسمه سجل

 

وكان ن ِمنسته حِتشْهاده ليلَة نَهاِر في أنّه خاِتمع جلَس اسأٍخ م ديجموعِة في كُرلْنا: "له وقال المالحياة، في طو رب 

 صفْحة الشّهداِء كراج طَوى حتى ِستاره اللّيُل وَأسدل المغِْرب أذّن أن فما إجابة، ساعةَ كانَتْ وكأنّها ،"الشّهادة أرزقْنا

 أن تَعلَم أن بقي حسيبه، واهللا نَحسبه والبقاء؛ السعادة دار في اسمه ليسجل الشّقاِء دار ِمن معاِلمها ودرس بصير أبي

 لم ما وجيزٍة مدة في وأدرك فصدقه اهللا صدق نَحسبه الشّهر، قُرابة اسِتشْهاده يوم وحتّى الِجهاد أرض في بقي شَهيدنا

 .ِبسنوات غيره يدركه

 ...آمين مقْتدر مليٍك ِعنْد عدن جنّة في به يجمعنا أن اهللا نَسأُل

 

 وكتبــه

 المهاجر إسماعيل أبو

 

 

}}ِمنِمن  ْؤِمِنينالْمْؤِمِنيناٌل  الْماٌلِرجقُوا  ِرجدقُواصدا  صاموا  مداهواعداهع  اللَّهِه  اللَّهلَيِهعلَيم  عمفَِمنْهى  مَّنمَّن  فَِمنْهىقَضقَض  هبنَحهبم  نَحِمنْهموِمنْهمَّنمَّن  و  

نتَِظرينتَِظري  واوامدَّلُوا  مدَّلُوابِديال  بِديالتَبتَب{{



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٥٤  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

الِقسمالساِدسالساِدس  الِقسم  

  

  خاصةخاصة  تقاريرتقارير
  

 ::وفيهاوفيها
 

 

 لفضيلة الشيخ حسين بن  لفضيلة الشيخ حسين بن ––) ) أحداث تفجير القبة في سامراءأحداث تفجير القبة في سامراء((المرصد لفتنة المرقد المرصد لفتنة المرقد   ••

  ))مهم جداًمهم جداً((  محمودمحمود
  
 بفضل هي و منها، النهل و عليها، اإلطالع يجب مهمة، مقاالت و خاصة، تقارير القسم هذا يتضمن و

 .منها يسير جزء لنشر إال المقام يتسع ال ثرتهاك على اهللا

 

 بن حسين الشيخ مشكوراً كتبه الذي و بقرائته، الكل على أشدد و أنصح الذي المقال هذا يتناول

 علمية بخلفية إبتداءاً ،سامراء في القبة تفجير أحداث قراءة فترة، منذ المنتديات في نُشر قد و محمود،

 فهم على تساعدنا التي و معتقداتهم و التاريخة أصولهم و بالرافضة علقةالمت األمور بعض عن تاريخية

 .المرقد و القبة بتفجير إنتهاءاً و معهم واقعنا

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٥٥  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

  المرقدالمرقد  لفتنةلفتنة  المرصدالمرصد

  ))سامراءسامراء  فيفي  القبةالقبة  تفجيرتفجير  أحداثأحداث((
 

  محمودمحمود  بنبن  حسينحسين  الشيخالشيخ  لفضيلةلفضيلة
 

  ..واقعنا فهم على تساعدنا التي األمور بعض نع تاريخية علمية خلفية من لنا البد ، األحداث قراءة نبدأ أن قبل

 

 الرافضة تقديس أحد على يخفى وال ،" الهادي علي "لإلمام" مرقد "الرافضة عند هو ، أيام قبل سامراء في فُجر الذي المبنى هذا

 صرفوا لو التي فيها دعيةوالب الشركية األمور من الكثير وإتيان وتعظيمها والقبور للمراقد – البدع أهل من كثير شأن شأنهم –

  .. الحال هذه غير حالها ولكان األمة لصلحت عبادته حق اهللا لعبادة نصفها

 

 وتقديس بألوهية والقائل الموروث الساساني تراثهم نقلوا فقد ، اإلسالم الفرس دخول بعد بدأت األئمة في الرافضي الغلو عقيدة إن

 من كثير لتنكّف يقدسونه ونسالً معيناً نفرا منهم اختاروا ثم ، النبوة بيت أهل سيةبقد فقالوا إسالمية عباءة وألبسوه األكاسرة

 تماماً األمر عليهم ليسهل العصمة وهذه القدسية هذه فاخترعوا ، ويتقرونهم بهم يستخفون كانوا الذين العرب اتباع عن الفرس

 عما اهللا تعالى ، اهللا مع واتحاده المسيح إلوهية فادعوا" ودياًيه "رجالً يتبعوا أن فأكبروا المسيحية دخلوا لما الرومان فعل كما

  .. كبيرا علوا يقولون

 

 واختارات النبوة لبيت تشيعها زعمت كثيرة فرق عن العقدية التاريخية الخطوات هذه تمخضت وافتراق واختالف جدل طول بعد

 مدعي سمي الذي عشر اإلثنا األئمة فكان : لتقديسه النبوي النسل من - األخرى الشيعية الفرق خطوط غير - خطّاً إحداها

 " ..عشرية اإلثنا "فأصبحوا بهم اتّباعهم

 

 ، بأسمائهم إمامتهم على نص وسلم عليه اهللا صلى النبي وبأن ، وعصمتهم بإمامتهم اإلمامية الشيعة يزعم الذين األئمة هؤالء

 نبي وال مقرب ملَك يبلغه ال مقام ألئمتنا إن" : "اإلسالمية الحكومة "هكتاب في فقال فيهم عقيدتهم الهالك الخميني لخّص والذين

  :هم األئمة هؤالء" !! مرسل

 

 وأبو اهللا رسول صهر ، وأرضاه عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي الحسن أبو المؤمنين أمير الزاهد واإلمام الراشد الخليفة) ١

 ، سنوات بعشر البعثة قبل ولد .. والسنان بالسيف اهللا لدين الناصر ، والبيان بالحجة اهللا إلى الداعي ، بالِجنان المبشَّر ، الحسنيين

  .. يستحق ما اهللا من عليه ملجم ابن الخبيث الخارجي قتله : الهجرة من أربعين سنة واستشهد

 للخير مفتاحا وكان ، اإلسالم ادخلو من أوائل ومن المشهورين وأبطالهم المعدودين الصحابة فقهاء من عنه اهللا رضي علي كان

 عن يلقب .. وأرضاه عنه ورضي الحسن أبي على اهللا رحمة .. الئم لومة اهللا في يخاف ال اهللا ذات في قوياً للشر مغالقاً

 " ..المرتضى "بـ الرافضة

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٥٦  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 ، وسلم آله وعلى عليه هللا صلى اهللا رسول بسيادته أخبر الذي والسيد نبينا سبط : طالب أبي بن علي بن الحسن محمد أبو) ٢

 الرافضة عند ويلقب ،) هـ ٤٠ (الجماعة عام عنه اهللا رضي لمعاوية الخالفة عن وتنازل المسلمين من فئتين بين به اهللا أصلح

  .وأرضاه عنه اهللا فرضي) هـ ٥٠ سنة وتوفي ، هـ ٣ سنة ولد (، واآلخرة الدنيا في زكي وهو ،" الزكي "بـ
 

 وأسلموه فخذلوه شيعته أنهم زعموا الذي العراق أهل يد على ظلماً المقتول طالب أبي بن علي بن حسينال اهللا عبد أبو) ٣

 أهل شباب وسيدا وسلم عليه اهللا صلى النبي ريحانتي وأخوه وهو ، اليوم يخذلونه وكما ، قبل من وأخاه أباه خذلوا كما ألعدائه

 في جاء كما عنه اهللا رضي" المطّلب عبد بن حمزة "الشهداء سيد أن الصحيحو" (الشهداء سيد "بـ الرافضة عند يلقّب ، الجنة

 على سنة كل يبكون زالوا ال والرافضة) .. هـ ٦١ سنة وقتل ، هـ ٤ سنة عنه اهللا رضي الحسين ولد (،) الصحيح الحديث

 ومنكرات ببدع ويأتون محرم شهر من العاشر في وظهورهم صدورهم فيضربون ، عنه اهللا رضي له وخذالنهم بالحسين غدرهم

  .. سلطان من بها اهللا أنزل ما
 

 جيد شعر له عابد زاهد فقيه ، هللا وأخشاهم زمانه أهل أعبد من كان : علي بن الحسين بن العابدين زين علي محمد أبو) ٤

  :منها التي رةالمشهو أبياته الفرزدق فيه أنشأ الذي وهو ،) هـ ٩٥ سنة وتوفي ، هـ ٣٨ سنة ولد(  .اهللا رحمه

 

 والعجم أنكرتَ من تعرف العرب .... بضائره ، هذا من بقولك ليس

 والحرم والحّل يعرفه والبيت ... وطأته البطحاء تعرف الذي هذا

 العلَم الطاهر النقي التقي هذا .... كلهم اهللا عباد خير ابن هذا

 

 اعالم أحد العلم كثير القدر كبير جليل تابعي " البداية في كثير بنا عنه قال ، العابدين زين علي بن الباقر محمد جعفر أبو) ٥

 من وكان ، صابرا خاشعا ذاكرا كان ، الِحكم واستنباطه العلوم لبقره الباقر سمي .... وشرفا وسيادة وعمالً علماً األمة هذه

 ،" والخصومات الجدال عن معرضاً عبراتوال البكاء كثير ، بالخطرات عارفا وكان ، الحسب عالي النسب رفيع ، النبوة ساللة

  .جناته فسيح وأسكنه واسعة رحمة اهللا رحمه) ١١٤ سنة وتوفي ، ٥٧ سنة ولد(
 

 سموا حتى عليه الكذب الرافضة أكثر وقد ، اهللا رحمه زاهدا كريماً عالما فقيها كان ، علي بن محمد بن جعفر اهللا عبد أبو ) ٦

 ذي على يخفى ال محض كذب وأكثرها عليه مدارها إنما كتبهم في التي أحاديثهم وأكثر ،" الجعفرية "بـ عليه الكذب كثرة من

 رحمه فيهما الرأي حسن وكان ، للشيخين تعرضوا إذا الرافضة على ينكر وكان منها تبرأ حياته في أقواالً عليه تُقول وقد ، لُب

 وتوفي ، هـ ٨٣ سنة ولد (يكذبون عليه الرافضة ولكن دقصا وهو ،" الصادق "بـ الرافضة عند ويلقّب ، عنهما ورضي اهللا

 ).هـ ١ ٤ ٨ سنة
 

 أبو السيد القدوة اإلمام "السير في الذهبي قال ، زاهداً عابداً اهللا رحمه كان : جعفر بن موسى) الحسن أبو أو (إبراهيم أبو ) ٧

 فيه معه دفن ببغداد مشهور عظيم مشهد له .... مينالمسل أئمة من إمام ، صدوق ثقة : فقال حاتم أبو ذكره ... العلوي الحسن

 " .الكاظم "بـ ويلقب) ١٨٣ سنة وتوفي ، هـ ١٢٨ سنة ولد (،" الجواد حفيده
 

 وهو ، وحكمة منطق ذو ورعاً فقيها وكان ، المسلمين سادات من وسيداً األئمة من إماماً كان : موسى بن علي الحسن أبو ) ٨

 ٢٠٢ سنة وتوفي ، هـ١٤٨ سنة ولد (للخالفة أهالً فاضالً وكان ، بقليل بعدها اهللا رحمه فمات ، هعهد ولي المأمون صيره الذي

 " ..الرضى "بـ ويلقب ). هـ ٢٠٣ أو



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٥٧  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 علي بن محمد إن "السنة منهاج في تيمية ابن قال ، آبائه عن للحديث مسنداً فاضالً رجالً كان : علي بن محمد جعفر أبو ) ٩

 سنة ولد (، بها وتوفي المأمون ابنة الفضل أم تزوج وقد ،" والسؤدد بالسخاء معروف وهو هاشم بني نأعيا من كان الجواد

 " ..الجواد "بـ ويلقب ). هـ ٢٢٥ سنة وتوفي - هـ ١٩٥

 

 .. اهللا رحمه شاعراً ورعاً زاهداً عابداً كان وقد) : هـ ٢٥٤ سنة وتوفي - هـ ٢١٢ سنة ولد (محمد بن على الحسن أبو) ١٠

  ..سامراء في" مرقده "فُجر الذي وهو" .. الهادي "بـ ويلقب

 

 بـ ويلقب) هـ ٢٦٠ سنة وتوفي - هـ ٢٣٢ سنة ولد (، كآبائه فاضالً عاقالً رجالً وكان : علي بن الحسن محمد أبو) ١١

 " ..العسكري"

 

 الصادق جعفر بن الكاظم موسى بن ىالرض علي بن الجواد محمد بن الهادي علي بن العسكري الحسن بن محمد القاسم أبو) ١٢

 اهللا رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير الراشد الخليفة بن اهللا رسول سبط الحسين بن العابدين زين علي بن الباقر محمد بن

. وجورا ظلما ملئت بعدما وقسطا عدال األرض يمأل الذي عندهم العصر حجة وهو" المهدي "بـ الرافضة عند ويلقب .. عنه

 يوم إلى حيا وسيظل ، هـ٣٢٩ سنة كبرى وغيبة ، هـ٢٦٠ سنة صغرى غيبة وغاب ، هـ ٢٥٦ سنة ولد أنه الرافضة زعمي

  !!ساخت وإال حجة من األرض تخلو ال حتى القيامة

 

 

 له كني لم علي بن الحسن أن) وغيرهم قانع بن الباقي وعبد الطبري جرير بن كمحمد (التاريخ أهل من المحققين عند والمشهور

 في ُأسقط فلما ، صغيراً ومات ولد بأنه بعضهم وقال ، أصالً يولد لم هذا فمحمد ،) تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره ما وهذا (عِقب

 آخر يخرج وأنه ، سامراء سرداب في بغيبته وقالوا اإلبن هذا قصة اخترعوا أبيه بعد اإلمامة وانقطعت عصره في الرافضة يد

 أخرى أمور واخترعوا ،) الزمان آخر في سيظهر وأنه األول ظهوره ثم السالم عليه عيسى بغيبة لنصارىا قال كما (الزمان

" الكافي "كتابهم انظر (سنة األلف قرابة تحصل لم التي ورجعته الغائب اإلمام حول تدور ، العاِلم قبل الجاهل تُضحك كثيرة

" المعصوم اإلمام بغير الجهاد عدم "عقيدتهم في وكان اإلنتظار طال ولما ، المعدوم إمامهم ينتظرون القوم زال وال ،) للكليني

  !! دولتهم وبناء الرافضة قيادة لإلمام لنائٍب أباحت التي" الفقيه والية "فقه عن الهالك" الخميني "عقل تفتق

 

 ، عنهما اهللا رضي علي بن سنالح ولد من" المهدي "أن السنة من الصحيحة األدلة عليها تدل والتي فيه شك ال الذي الصحيح

 حد تصل مستفيضة شأنه في واألحاديث ، وليلة يوم في اهللا يصلحه ، الزمان آخر في وسيولد ،" اهللا عبد بن محمد "واسمه

  ..المسألة في تفصيل مجال هذا وليس ، التواتر

 

 المنحرفة بعقيدته الناس وأفسد اإلسالم ادعى الذي اليمني اليهودي" سبأ بن اهللا عبد "هو عنه اهللا رضي علي في غال من أول إن

 الرافضة أتخذ ثم ، بالنار فحرقهم أصحابه ببعض وظفر ، به يظفر فلم عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي الراشد الخليفة فطلبه

 أهل توليهم وزعم ذبالك هذا كل في وعمدتهم ، الولدان لها يشب وأمور وعقائد فقهاً له واخترعوا ديناً اإلنحراف وهذا الغلو هذا

  .. البيت

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٥٨  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 أبي بن علي الراشد للخليفة تشيعت فرقة : لفرقتين افتراقها في األمة لحال طبيعية سياسية حركة األمر بداية في التشيع كان

 من ساغاًمست واجتهاداً سياسياً خالفاً كونه يتعدى ال األمر وكان ، عنه اهللا رضي لمعاوية تشيعت وأخرى ، عنه اهللا رضي طالب

 عنه اهللا رضي علي الراشد الخليفة مقتل بعد خاصاً وفقهاً تأصيالً الخالف لهذا ليصبح بعد فيما تطور األمر ولكن ، الطرفين

  .. الصحابة من أعوانه أكابر وغياب

 

 في بغلوا يهمعل ردوا معاوية وشيعة ، سبأ ابن سنة وأحيوا فيه غلو علي فشيعة : الطرفين بين غلو إلى الخالف هذا تحول

 الخالف وتحول الموقف على الجهال غلب حتى واللعن الطعن الفريقين أشقياء فتبادل ، وأبنائه علي في والطعن األمويين

 مذهبهم لنصرة األحدايث يضعون والوضاعون الكذابون وأخذ ، سلطان به اهللا أنزل ما عقدي خالف إلى اإلجتهادي السياسي

  !!الشام في والنواصب العراق في الرافضة : المتخاصمتين الفرقتين فظهرت أهوائهم لتوافق ةالقرآني النصوص أعناق ويلوون

 

 فأخذوا واألهواء المصالح وأصحاب النفوس وضعاف واألغرار الجهال من أتباعهم وكثر مذهبهم انتشر فقد الرافضة أما

 من ينالون كانوا البداية ففي ، وصل ما إلى الالح بهم وصل حتى والضالل البدع في ويتدرجون ويحررون ألنفسهم يؤصلون

 ولكن ، األلوهية درجة إلى به تصل باطلة أحدايث وأنشأوا فيه فغلوا عنه اهللا رضي علياً يعظموا أن أرادوا ثم خاصة األمويين

 القرآن في طعنوا ثم ، والتابعين الصحابة من نقلها من وفي السنة في يطعنون فأخذوا ، دعاواهم كذّبت المسنودة الصحيحة السنة

 ديناً ألنفسهم فاخترعوا ، والجهل والغي الضالل في يتشعبون أخذوا ثم ، أهوائهم يوافق ال ألنه محرف أنه وزعموا الكريم

 علي شيعة من األول الجيل كان لقد !! والصابئة والمجوس والنصارى اليهود ودين الهنود وفلسفة األكاسرة عادات من مزيجا

 تطور األمر ولكن ، وعلمائهم الصحابة فقهاء وفيهم ال كيف ، صافية عقيدة أصحاب وكانوا الحقة الجادة على عنه اهللا رضي

  .. وحرفوا وغلوا وبدلوا فغيروا جهاالً رؤوساً القوم فاتخذ هؤالء بعد

 

 يعد طالب أبي بن علي الراشد فةللخلي انتقاصهم أن ظنوا الذين الجهال العوام من وأكثرهم ، الشام في فكانوا النواصب أما

 هو منه واإلنتقاص علي فلعن ، المستطير والشر الكبير الجهل من وهذا ، بهم والنكاية منهم والنيل الرافضة على انتصاراً

  :النواصب قائل قال فقد ، علي في الرافضة غلو على فعل ردة كانت الظاهرة وهذه ، المبين الخسران

 

  !!بإلحاد وإلحاداً بكفٍر كفراً .... عتيقَكم سبوا كما علياً سبوا

 

 وبعض األموية الخالفة في محدودة زمنية لفترة كان إنما والنشاز الباطل اإلعتقاد وهذا ، يقرونه وال هذا من يبرؤون السنة وأهل

 لعلي وانتصروا المرضية ةالظاهر لهذه تصدوا الذين السنة علماء بجهود ثم اهللا بفضل الفرقة هذه اندثرت ثم العباسة الخالفة

  ..منهم المنتقصين والنواصب الغالة الروافض بين وأبناءه علي في وسط السنة فأهل .. وأبنائه عنه اهللا رضي

 

 ألفاظ من والمجالت الجرائد وفي الشاشات وعلى الفضائيات في القوم يطلقه وما األمر حقيقة لمعرفة ضرورية كانت المقدمة هذه

 وغيرها العراق في المسلمين على المؤامرة حجم ويرى يسمع فالكل ، الناس من كثير عن وحقيقتها كنهها يغيب مصطلحات ومن

 ال الذين والمرتدين الرافضة" مراجع "من واالهم ومن واليهود الصليبيين من األعداء ومكر كيد الناس ويرى ، اإلسالم بالد من

لُب ذي على تنطلي وال تستقيم ال واهية بحجج العراق من سرقونهي الذي السحت من وبطونهم جيوبهم ملئ إال لهم هم..  

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٥٩  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 جيداً يعرفون فهؤالء ، العمالء الكذابين من شاكلتهم على ومن الرافضة قبل من" النواصب "بـ المجاهدين نعت اليوم يسمع كلنا

 هذا في اإلسالم أهل من وال بل ، اهدينالمج من هناك فليس ، أنفسهم في لحاجة العوام على يلبسون ولكنهم ، المجاهدين حال

 ، والجماعة السنة ألهل أئمة الحقيقة في هم ، اتباعهم الرفض أهل يدعي الذين ، آنفا ذكرنا الذين فاألئمة ،" ناصبي : "الزمان

 لكونهم يتولونهمو يحبونهم السنة فأهل ، وقرابته بيته وأهل نبينا صحابة : عنهم اهللا رضي والحسين والحسن فعلي : درجات وهم

  .. الجنة أهل شباب سيدا هما اللذان ولديه من خير عنه اهللا رضي وعلي ، مسلمين ولكونهم القرابة من ولكونهم الصحابة من

 وإلسالمهما لقرابتهما يحبونهما السنة فأهل ، فيهم الفضل وأهل المسلمين علماء ومن التابعين من الصادق وجعفر الباقر ومحمد

  .. المسلمين وعلماء أئمة ومن التابعين من ولكونهما

 أهل عقيدة فهذه ، منهم التنقص يحاول أو يحبهم ال من ونبغض نتوالهم مسلمين ولكونهم ولقرابتهم لفضلهم فنحبهم البقية أما

 مكتوبة واضحة وعقيدتهم" تقية "عندهم ليست السنة وأهل ، الصادقين من كان إن ببرهان فليأتنا هذا غير قال ومن ، فيهم السنة

  ..الباطنية من األهواء وأهل الرافضة يفعل كما يخفونها وال األنام بين ينشرونها كتبهم في مقررة مبذولة مشهورة

 

 فوق من منه اهللا برأها بما عائشة المؤمنين أم اتهم ومن ، كافر فهو محرف القرآن أن زعم من : فنقول ،" تكفيريون "قولهم أما

 والى ومن ، كافر فهو بها وطاف والقبور األضرحة عبد أو علياً ألّه ومن ، كافر وهو الصريح النص كذّب فقد سموات سبع

 ما يحرمون اهللا دون من أربابا ومراجعه ورهبانه أحباره أتخذ أو اهللا شرع غير بتحكيم رضي أو اهللا أولياء وعادى اهللا أعداء

 نُخفي وال ، المسلمين علماء من به يعتد من كل عند عليه متّفق مشهور معلوم وهذا .. كافر فهو اهللا حرم ما ويحلون اهللا أحل

  ..اهللا دين وحرف ورسوله اهللا حاد من نُبغض وأن ، اهللا كفّره من نكفّر أن لنا شرف بل ، يعيبنا وال هذا

 

 !! نكفّرهم بأننا يقولون ثم ونمسلم بأنهم يقولون فهم : أساسها من منقوضة مقولة وهذه !! المسلمين نكفّر بأننا يزعمون والقوم

  ..ونُبغضهم ونعاديهم ونحاربهم الكافرين نكفّر نحن بل

 

" هرقل "مع يقف الحسين أو الحسن أو علياً بأن يقول منكم من : لهم فنقول ، وخدمهم البيت آل أنصار بأنهم زعمهم أما

 تزعمون الذي إن !! دمائهم وسفك أعراضهم وهتك بالدهم واحتالل اإلسالم أهل قتل على ويعينهم المسلمين ضد والصليبيين

 التاريخية رسالته أرسل ، الفتنة زمن في المسلمين بالد غزو هرقل بنية عِلم لما) وأرضاه عنه اهللا رضي معاوية" (وزندقته كفره"

 أو خسيس يا لترجعن واهللا ، الروم كلب هرقل إلى سفيان أبي بن معاوية من : الرحيم الرحمن اهللا بسم "فيها يقول هرقل إلى

وألشتتن دمشق في وآخره عندك أوله بجيش آتيك ثم) عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي : يعني (عمي ابن يد في يدي ألضعن 

 بإتفاق معاوية من خير وهو عنه اهللا رضي علي حال يكون فكيف ، الصليبيين مع معاوية حال فهذا ،" ملكك وألمزقن شملك

  !!المسلمين

 

 أتباع من يكون أن وال عنهم اهللا رضي والحسين والحسن علي أتباع من يكون أن يمكن ال وبوش بلير يد في يده وضع يالذ إن

 هذا موقفهم يبررون األدعياء فهؤالء ، للمؤمنين وخائن اهللا لرسول وخائن البيت ألهل خائن هذا وإنما ، األطهار النبي بيت أهل

 هم وها .. وسلم عليه اهللا صلى نبيه وسنة اهللا لكتاب الموافقة وعقيدتهم البيت أهل في لطعنا من وهذا ، البيت أهل أنصار بأنهم

 سنة من المسلمات أعراض ويهتكون به ويستهزؤون الكريم النبي ويسبون عليه ويبولون القرآن يمزقون لمن أيديهم يمدون

 األعظم الرافضة حبر جسد في يحرك لم هذا لك ، البصرة في النساء مع الروافض الرجال أعراض وهتكوا بل ، ورافضة

 مرقد من عقيدتهم في شأنا أعظم هي والتي فيها التي والمراقد للنجف إلنتصر للمراقد ينتصر فعالً أنه ولو ، شعرة" السستاني"
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 نراه ما ىنر أو نسمع لم ، والصورة بالصوت العالم من ومسمع مرأى على بالمدافع يقصف كان الذي النجف ،" الهادي علي"

 زورا يأخذونها التي األخماس إنها : الشخصية المصالح هي إنما ، وقدسية ودين عقيدة أمر ليس فاألمر ، وإنتقام قتل من اليوم

 من تقتات التي العفنة بطونهم في وناراً سحتا ليأكلوها عليهم فضالتها بوش يلقي التي العراقي النفط وأموال ، أتباعهم من وبهتاناُ

  ..والمسلمين لإلسالم الخيانة ومن والدهماء األتباع هلج موائد

 

 في والعبيديين ، بغداد في البويهيين وقصة ، البرتغاليين مع الصفويين وقصة ، التتار مع العلقمي ابن قصة : القديمة القصة إنها

 هذه ، أركانه ويقوضوا الداخل من اإلسالم ليهدموا مرة كل في األمة أعداء يد في يدهم يضعون الذين الرافضة قصة ، مصر

  .. اهللا بإذن تكتمل ولن ، األيام من يوم في تكتمل لم التي القصة

 

 الرافضية المرجعية في خامنئي منافسه على به ليتقوى العراق بترول دخل بعض للسستاني خصص بوش أن فيها وما القصة

 له يصفو حتى العراق من السنة وبطرد المجاهدين صورة يهبتشو) وغيره كالصدر (وأذنابه السستاني بوش أمر ثم ، العالمية

 ُأعدت إنما اإليرانية النووية القوة أن : والعالمية العربية للصحافة بوش يوحي الوقت نفس وفي ، دولة له وتكون واألتباع الجو

 هذا ننكر ال ونحن (العربية الدول حساب على توسعية أطماع إليران وأن ، اليهود أو ألمريكا وليس األولى بالدرجة للعرب

 ) ..الناس أبعاده يدرك أن يجب ما هو الفترة هذه في عليه والتركيز اإلعالن توقيت ولكن

 والعراق وأفغانستان وباكستان والشام الجزيرة في والرافضة السنة بين والكراهية الحقد نار تأجيج إلى بعدها بوش يعمد

  ..له الرافضية جعيةالمر بمساندة وهذا ، وهناك هنا بتفجيرات

 

) فقط اإلسم" (سنّية "بحكومة يأتوا ثم ، حولها من ويفرح الناس فيهلل بحكومتها واإلطاحة إيران بضرب األمريكان يقوم ثم

  ..إيران مع األفغانية والحدود العراقية الحدود لتحفظ قليالً يقوونها سنوات عشر من ألكثر كاليفورنيا في أعدوها

 مع القوة في يتساووا حتى وأتباعه السستاني بوشٌ يضعف بعدها ، إيران وغربي شرقي العسكرية القواعد ناألمريكا يبني ثم

 بالرافضة المجاهدون وينشغل بينهما الحرب فتطول - العراق وأموال إيران إمدادات الرافضة عن قطع أن بعد - السنة أهل

 الحكومات غرار على" كرزائية "عراقية حكومة بعدها بوش شكّللي عليهما القضاء ويسهل الطرفين ليضعف الوقت هذا طوال

  ..العراق غربي عسكرية قواعد نفسه الوقت في ويبني الخليجية

 من بوش ويدخلها الغرب من سوريا اليهود يدخل ثم ، اهللا حزب عن اإلمدادات انقطعت أن بعد لبنان إلحتالل اليهود دور يأتي ثم

 الفتنة زحمة في الباكستانية النووية القوة من التخلص إلى أقرب بوش ويكون ، العرب جزيرة شمال ثم األردن وكذا ، الشرق

  ..أشعلها التي الطائفية

 

 ليضرب والعراق إيران رافضة بين يفرق فهو ،" تسد فرق "البريطانية اإلمبراطورية شعار نفس هو هذا كل في بوش شعار إن

 ، العراق على النسبية السيطرة من يمكنهم وال شوكتهم ليضعف العراق رافضة بين ويفرق ، العراق في بلبلة إحداث دون إيران

 بين ويفريق ، لمخططاته فيتفرغ وتقل المجاهدين ضربات وتهدأ البعض ببعضهم لشتغلوا السنة وأهل الرافضة بين ويحرش

  ..للجهاد المسلمين دعم ليقل والمجاهدين المسلمين

 

 أو حركة يتحركون الروافض من والدهماء الغوغاء هؤالء بأن يظن من ويخطئ ، اعتباطاً حصلت حداثاأل بأن يظن من يخطئ

 ذلك كان إنما فيها قتلوا الذين واألئمة والمصلين هدمت التي المساجد فكل ،) المراجع (والرهبان األحبار أمر دون فسوة يفسون

  ..السستاني رأسهم وعلى ، األحبار هؤالء من بأمر
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 عن يخرج أن يمكن ال" الولد "هذا بأن غيري وقال الوقت ذلك في وقلت ، النجف في" الصدر "بمواقف خيرا بعضهم استبشر قدل

 الناس أجهل من فهو" السسنتاني "أمر عن الخروج يسعهم وأمثاله" الصدر "أن ظن ومن ، شبراً" السستاني "األكبر حبره طوع

  .. الخبيث هذا بأمر يأتمرون إنما العراق في الكبار الرافضة سفهاء فكل ، ومذهبهم الرافضة بعقيدة

 من كان وإن – األول الصدر بأن تناسى أو هذا ونسي ،" الصدر باقر محمد "أبيه عم ابن مجد استعادة أراد إنما هذا والصدر

 كان ولذلك ، واليهود ارىللنص موالي العرب على حاقد لفارسي عبداً يكن ولم حراً عربيا عراقيا كان أنه إال – الرافضة

 لم أنهم الفرس رافضة في الغريب !! لهم خضوعه وعدم عنهم إلستقالله : حساب ألف له ويعملون يهابونه إيران مرجعيات

 كان كما : الصليبيين العرب رافضة قاتل وقد ، المسلمين ضد كان قتالهم كل بل يهودياً وال صليبياً الطويل تاريخهم في يقاتلوا

  .. الشام في حمدان بنو حال

 

 كونه عن يزيد ال مراجعهم عند واألمر ، يعتقدونه ما ليس الشاشات في يعلنونه فما ، الرافضة عند" التقية "عقيدة الناس تناسا لقد

 والكراهية الحقد ودهمائهم عوامهم عند واألمر ، الخُمس من نصيبهم لزيادة األتباع على وتنافس نفوذ وزيادة شخصية مصالح

 شخصية ومصالح وحقد تقية من مزيج فاألمر ، والجماعة السنة أهل على صدورهم في" المراجع "هؤالء ينفثها التي لبغيضةا

  .. العصور مر على ألسالفهم حصل كما لألحداث القاصرة نظرتهم غلبت

 

 ، والمؤشرات المعطيات لجميع مستفيضة ودراسة وعقل بحكمة العمل فعليهم ، عظيمة مسؤولية اليوم العراق في المسلمين على

 لهذه التصدي في عليهم معقود – اهللا بعد – فاألمل ، قادمة وعقود لسنوات األمة مستقبل وهو ، خطير واألمر جلل الخطب فإن

  ..المسلمين وإذالل الدين هدم تريد التي اليهودية الرافضية الصليبية الخطة

 

 

 حق لهم فكانت أمتنا عن الدفاع شرف اهللا ولّاهم لمن ومناصحة تذكرة نقوله لكنو ، المجاهدين على يخفى ال بسيط برأي ونتقدم

  : فاقول ، والنصيحة والنصرة الوالية

 

و قد تم فعالً اإلعالن [ الفتنة هذه في تضلعي عدم - قوة منطق ومن – المأل على ألعلنت المجاهدين شورى مجلس في كنت لو

 دراسات وأجري ، الصليبي العدو هو عندي األولوية وأن ،]م٢٠٠٦-٢-٢٣ الموافق  هـ١٤٢٧-١-٢٥عن ذلك في 

 وحقيقة العراق في وأعمالهم أفعالهم وحقيقة الصليبية المخططات حقيقة ألبين والعالم العراق في نتائجها وأنشر ميدانية وأبحاث

 ألشغل المدوية الكبيرة العمليات ببعض فأقوم ليبيةالص القوات ضد العمليات أكثّف ثم ، وأهله لإلسالم وخيانتها الرافضية العمالة

 أمير ويخرج ، الرافضة عوام يرتدع حتى السنة أهل خلفَهم ومن المجاهدين قوة وُأظهر الفتنة هذه عن العالمي اإلعالم بها

 البريطاني ريكياألم السراب خلف اإلنجرار من والرافضة المسلمين ويحذر المرحلة خطر يبين مرئية رسالة في الشورى مجلس

 سلسلة ضمن الرافضة أماكن في لتفجيرها متفجرات حوزتهما وفي الرافضة عليهما قبض الذين بالبريطانيين الروافض ويذكر ،

 وكذلك ، الفريقين بين الفتنة وزرع الرافضية الصليبية العالقات صفو تعكير : أولوياتي من يكون أن وينبغي ، الفتنة تفجيرات

 الصليبيين فأحارب ، تفرقهم الشخصية المصالح فإن السنة أهل على الحقد يجمعهم كان فإن : البعض بعضهم فضالروا مع أفعل

  ..اإلسالمي الجهاد عن كفائة يقل ال اإلسالمي الدهاء أن : للعالم وأثبت ، بسالحهم
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 يمكن وال السنة أهل عند محترم قبر هو" لهاديا علي "وقبر ، والمراقد والقبور القباب بتفجير يشتغلوا أن من أعقل السنة أهل إن

 ولم ، شأن فيها للرافضة يكن لم لقرون السنة أهل حكم تحت العراق كانت لقد) .. المزار وليس القبر : أقول (به المساس لهم

 لرأى البصيرة بعين المبصر نظر لو ، ناعق فيها نعق لما ذلك أرادوا ولو ، وغيرها للقبور التعرض السنة أهل من أحد يفكر

 المجاهدون يقدم فكيف ، بعيد وال قريب من المجاهدين يخدم وال وإيران العراق في الرافضة ويخدم الصليبيين يخدم التفجير بأن

  !!عدوهم جانب ويقوي الجهاد وعلى عليهم المحض ضرره يعلمون أمر على

 

 أن يجب بل ، وعقل حكمة دون العواطف خلف اإلنجرار معد المسلمين وعلى ، المكر وهذا الكيد هذا يعوا أن المجاهدين على

 التوجيه توجه أن للعاطفة وينبغي ، المرعية الشرعية المصالح وحساب الواقع إدراك على المبني الشرعي بالميزان األمور توزن

 قبل األخبار من التحقق بغيفين ،} فتبينوا {تعالى بقوله دائما المسلمين ونذكّر ، اإلسالم يخدم بناء عمل إلى وتتحول الصحيح

  .. اإلستبشار أو الحزن

 

 لهم نترك وأن ، الروافض نردع ال أن هذا معنى وليس ، الصبر مع والنصر ، قصير الكذب وحبل ، طويل الصبر حبل إن

 الذي الصليبي العدو عن يشغلونا ال حتى جهد وأبلغ وقت وأقصر كلفة بأقل نردعهم أن علينا ينبغي وإنما ، الغارب على الحبل

  ..المسلمين على به ويستطيلون قوتهم منه يستمدون

 

 ، المجانين وأفعال الجيوب وشق الخدود لطم الحب دليل وليس ، وسلم عليه اهللا صلى نبينا بيت آلل حبنا نُعلن اإلسالم أهل إننا

 ، واليهود للصليبيين عمالء األيام من ميو في نبينا بيت آل يكن ولم ، بالمحبوب والتأسي المنهج اتباع هو الحب دليل وإنما

  .. األرض في اهللا دين وينشرون واليهود النصارى الكفار يجاهدون كانوا بل ، ورحمهم عنهم اهللا رضي وحاشاهم

 

 كائنا الملّة من مخرج أكبر كفر كافر فهذا : اإلسالم على حربهم في بكلمة ولو وساندهم األمريكان مع وقف من بأن نُعلن وإننا

 والحاكم والسفير والوزير والجندي الشرطي !! اإلسالم يحارب من إسالم يستقيم كيف .. بين واضح اهللا فكالم ، كان من

 ووقوفهم اإلسالم ولمحاربتهم لردتهم وقتلهم قتالهم يجب مرتدون كفار : العراق في األمريكي اإلحتالل يساندون ممن وغيرهم

 أو مسلماً اإلنسان يكون أن فإما ، قبلية أو جنسية أو عرقية أو قومية المسلمين حسابات في وليس ، الصليبية بوش راية تحت

 .عندنا الضابط هو هذا ، ووالءه وعقيدته دينه هو المرئ من يعنينا ما إن ، الثبوتية أوراقه أو موطنه أو لونه يضرنا وال ، كافراً

 

  ..وسلم بهوصح آله وعلى محمد نبينا على اهللا وصلى .. أعلم واهللا

 

 كتبه

 محمود بن حسين

 هـ١٤٢٧ محرم ٢٧

 م٢٠٠٦-٢-٢٥ الموافق

 

 .الفهم حسن أياكم و رزقنا و عمره، اهللا أطال و محمود بن حسين شيخنا في اهللا بارك
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الِقسمالساِبعالساِبع  الِقسم  

  

  الكَالمالكَالم  ِمسكِمسك  وو  الِختامالِختام  فيفي  كِلماٍتكِلماٍت
  

 ::وفيهاوفيها
 

  تواريخ و أحداثتواريخ و أحداث  ••

  ))مهم جداًمهم جداً((هر هر تحليل شامل ألحداث و بيانات الشتحليل شامل ألحداث و بيانات الش  ••

  ))كما وردت في العدد األولكما وردت في العدد األول((صرخة في وجه القاعدين أمثالنا صرخة في وجه القاعدين أمثالنا   ••

  رسالة شكر و تقديررسالة شكر و تقدير  ••

 
 و يشعرون، ما فتستشعر بيوم، يوماُ المبارك المجلس في األحبة اإلخوة مع برحلة  أحداث، و تواريخ األول، المقال يأخدك

 إنجازات أهم شكلت و ألمت التي األحداث كل يشمل سهل بأسلوب به، يقمون الذي المجهود ِعظَم و المسؤولية ِبِثقل يحِسسك

 .حقول ثالث من بسيط جدول في مرتبة لطيفة، معلومات من آخره إلى و المبارك، الشورى مجلس

 

 يد،بع من الصقر بنظرة لألحداث ننظر و شمولية، بنظرة البيانات نتناول فيه و أهمه، و القول جوهر فهو الثاني، المقال أما و

 إستنتاجات، و تحليالت من نبني لما قاعدة و أساس حجر إال التفاصيل تلك ما و المملة، السردية التفاصيل عن البعد كل بعيدين

 و المبارك، الشورى مجلس تشكيل من الثاني للشهر البيانات من بها يخرج أن الفهم قاصر الفقير، العبد على اهللا يسر لطائف و

 و رفداً نحن لنكون حقها، إعطاءها و بها اإلستفاضة علينا لزاماً فصار تناولها الكفر أبواق أبت التي التحليالت من أيضا فيه

 .البيان و الختام حسن نسأله و التكالن عليه و المستعان اهللا و الرافدين بالد في هناك بنفسه جاهد لمن عوناً

 

 فقنا و هممكم، و هممنا بها يستنهض أن اهللا علَّ القاعدون، نحن و هانكتب أمثالنا، القاعدين وجه في صرخة الثالث، المقالو أما 

 .مسلمين من ألكبرعدد تصل علها األول العدد في كُتبت كما نوردها و يرضى، و يحب لما إياكم و

 

 جاهدينالم كلمات إيصال في يساهمون و ساهموا الذين لإلخوة نوجهها تقدير و شكر كلمات ،الرابع المقال في الختام في و

 .جزاء خير المسلمين عن و عنا اهللا جزاهم وإنجازاتهم،
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و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 
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  أحداثأحداث  وو  تواريختواريخ
  

  رحلة مع بيانات اإلخوة األحبة في المجلس المبارك يومًا بيوم في الشهر الثاني منذ تشكيل المجلس
 

 هـ١٤٢٧-١-٣٠ إلى هـ١٤٢٧-١-١٨ الموافقة م٢٠٠٦-٢-٢٨ إلى م٢٠٠٦-٢-١٦ من األولى الفترة
 البيان الحدث التاريخ

 ٥٣٧ "عقيد "برتبة االجرام مكافحة مديرية في الكفر رؤس احد) اجحيان إسماعيل (المدعو أستهداف ٢٠٠٦-٢-١٧

 ٥٦١ صليبية ألغام كاسحة إعطاب شريط نشر ٢٠٠٦-٢-١٩

 ٥٦٥ الشهر لهذا إستشهادية عملية أول عن اإلعالن ٢٠٠٦-٢-٢٠

 ٥٦٨ األنصاري فارس أبو: عشر الثالث العدد - الشهداء أعالم رسي من تقدم اإلعالمية الهيئة ٢٠٠٦-٢-٢٠

 ٥٦٩ للصليبيين همر عجلة تدمير شريط نشر ٢٠٠٦-٢-٢٠

 ٥٩٣ الموصل في أمريكية مدرعة إعطاب شريط نشر ٢٠٠٦-٢-٢٢

 ٥٩٤ لإلعالم الفجر مركز: المصدر – جديد بمصدر البيانات تذييل بدء ٢٠٠٦-٢-٢٢

 ٦١٠ نينوى في االرهاب مكافحة سرئي اغتيال ٢٠٠٦-٢-٢٣

٢٠٠٦-٢-٢٣ 
نفي و مساجدهم و السنّة أهل استهداف في األخيرة األحداث حول المجاهدين شورى مجلس من بيان 

 سامراء في غيرها و قبب من الشيعة أوثان تفجير بأحداث عالقة أي
٦١١ 

 ٦١٩ الشهر لهذا إستشهادية عملية ثاني عن اإلعالن ٢٠٠٦-٢-٢٣

 ٦٣٤ بالموصل "األنصاري العزيز عبد أبي" غزوةب اٌألمة يبشر المجاهدين شورى مجلس ٢٠٠٦-٢-٢٧

 ٦٣٤ )الزهيري مغير كريم (المدعو الرابع الفوج أمر ضمنهم من مرتداً عشر خمسة هالك ٢٠٠٦-٢-٢٧

 ٦٤٦ بتلعفر "السنة أهل لدماء الثأر" غزوةب اٌألمة يبشر المجاهدين شورى مجلس ٢٠٠٦-٢-٢٨

٢٠٠٦-٢-٢٨ 
 عن يزيد ما مقتل عن أسفرت قد و الفرسان قرية معركة تفاصيل يوضح المجاهدين شورى مجلس

 بدر المسمى الغدر فيلق أقذار و مرتدة شرطة من مرتد ٧٠
٦٤٧ 

٢٠٠٦-٢-٢٨ 
 صور إرفاق و ،اإلرهاب لمكافحة العامة الهيئة عضو"يز ال حسوني حنش "اغتيال عن اإلعالن

 القذر هذا لهوية لشخصيةا اإلثباتات
٦٤٨ 

 ٦٤٩ الموصل في صليبية مدرعة إعطاب شريط نشر ٢٠٠٦-٢-٢٨
 
 
 
 
 

}}يعلَمونيعلَمون  لَالَا  الْمنَاِفِقينالْمنَاِفِقين  ولَِكنَّولَِكنَّ  وِللْمْؤِمِنينوِللْمْؤِمِنين  وِلرسوِلِهوِلرسوِلِه  الِْعزَّةُالِْعزَّةُ  وِللَِّهوِللَِّه{{



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 
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 هـ١٤٢٧-٢-١٥ إلى هـ١٤٢٧-٢-١ الموافقة م٢٠٠٦-٣-١٥ إلى م٢٠٠٦-٣-١ من االثانية الفترة

 البيان الحدث التاريخ

 ٦٦٣ المهاجر جليبيب: عشر الرابع العدد - الشهداء أعالم سير من تقدم اإلعالمية الهيئة ٢٠٠٦-٣-١

 ٦٦٤ العسل راضي دحام الدفاع وزير مستشار موكب على مفخخة سيارة تفجير يتبنى مجلسال ٢٠٠٦-٣-١

 ٦٧٥ البريطانيين النفط مهندسي كبار أحد لموكب رضالتع يتبنى المجاهدين شورى مجلس ٢٠٠٦-٣-٢

 ٧٢٣ نينوى شرطة مدير موكب إستهداف ٢٠٠٦-٣-٧

 ٧٣٥ بغداد جنوب في صليبية مدرعة إعطاب شريط نشر ٢٠٠٦-٣-٧

 ٧٧٨ بغداد غرب في همر نوع من صليبيتان آليتان تدمير شريط نشر ٢٠٠٦-٣-١٠

 ٧٨٩ اإلمراتي بصير ابو: عشر الخامس العدد - الشهداء أعالم سير من تقدم اإلعالمية الهيئة ٢٠٠٦-٣-١٠

 ٧٩٥ صوالغ جبر بيان الداخلية وزير موكب على ناسفة عبوة تفجير يتبنى المجاهدين شورى مجلس ٢٠٠٦-٣-١١

 ٧٩٧ الشهر لهذا إستشهادية عملية ثاني عن اإلعالن ٢٠٠٦-٣-١٢

 ٧٩٨ بغداد جنوب) أباتشي (طراز من حتينمرو إسقاط يتبنى المجاهدين شورى مجلس ٢٠٠٦-٣-١٢

٢٠٠٦-٣-١٢ 

 لحكومة الناطق اللسان حسن حميد أمجد العراقية قناة مدير إغتيال يتبنى المجاهدين شورى مجلس

 في السباقة كانت لطالما والتي" العلقمي "أبن أحفاد حكومة بإسم الناطق اللسان القناة هذه وتعتبر ،الردة

 الصليب عباد من أسيادهم إلرضاء والمجاهدين الجهاد حول يفواألراج االكاذيب نشر

٧٩٩ 

 ٨١٩ "ركن مقدم "برتبة الكروي اسماعيل وادي صالح المدعو الوثني الحرس في فوج آمر اغتيال ٢٠٠٦-٣-١٢

٢٠٠٦-٣-١٤ 

من الكثير يوضح الرافدين، أرض على الراهنة األحداث حول المجاهدين شورى مجلس من بيان 

 كل خاللها من أسقطوا جديدة مرحلة بدءوا الصفويين الروافض أن الحقائق، هذه أهم ومن الحقائق

 عالئم والحت الصليبية الحملة جسد الجراح أثْخنَت أن بعد مخططاتهم حقيقة عن وكشفوا أقنعتهم

 ممن رهموغي والغدري منهم الصدري (وتوجهاتهم ألوانهم اختالف على هؤالء اجتمع فقد ،انهيارها

 ِملّةً المسلمون شاهدهم ،)سابقا الرؤية لديه تتّضح لم ممن كثيٍر على خفي زائف بقناٍع يتستّر كان

 .تردد بال مساجدهم وإحراق أعراضهم وانتهاك بهم ٍوالتنكيل والجماعة السنّة أهل استهداف في واحدة

 

 وما عدوهم هوية على يتعرفوا وأن جمها،وح المعركة طبيعة يعوا بأن المسلمين ألهل النداء كريرت و 

 .المجاهدين حول وااللتفاف الجهاد لدعم الطاقات كّل تُستنفر وأن بهم، يراد

٨٣٧ 

 ٨٥٤ الخضراء بحي المرتد االرهاب مكافحة" مدير "اغتيال يتبنى المجاهدين شورى مجلس ٢٠٠٦-٣-١٥

 ٨٥٩ لشهرا لهذا إستشهادية عملية ثالث عن اإلعالن ٢٠٠٦-٣-١٥

 ٨٦٠ الشهر لهذا إستشهادية عملية رابع عن اإلعالن ٢٠٠٦-٣-١٥

 ٨٦٢ الجبوري نزار العراقية المخابرات وكيل نائب اغتيال يتبنى المجاهدين شورى مجلس ٢٠٠٦-٣-١٥

 ٨٦٣ تلعفر في للمرتدين عجلة إعطاب شريط نشر ٢٠٠٦-٣-١٥

  

}}يعلَمونيعلَمون  لَالَا  الْمنَاِفِقينالْمنَاِفِقين  ولَِكنَّولَِكنَّ  ْؤِمِنينْؤِمِنينوِللْموِللْم  وِلرسوِلِهوِلرسوِلِه  الِْعزَّةُالِْعزَّةُ  وِللَِّهوِللَِّه{{
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٦٦  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  الشهرالشهر  بياناتبيانات  وو  ألحداثألحداث  شاملشامل  تحليلتحليل
 

  ))مم٢٠٠٦٢٠٠٦--٣٣--١٥١٥  إلىإلى  مم٢٠٠٦٢٠٠٦--٢٢--١٦١٦((
  

بسم اهللا الرحمن الرحيم و الحمد هللا رب العالمين، و الصالة و السالم على رسول اهللا محمد األمين و آله و 

 :صحبه أجمعين، أما بعد

 

الشهر الثاني من عمر مجلس شورى المجاهدين في العراق بالترحم أوالً على شهدائهم، نبدأ تحليل أحداث 

أبي عبد العزيز األنصاري، و نسأل اهللا أن يتقبلهم، و يجمعهم باألنبياء و الصديقين، في أعلى عليين، و أمثال 

حداث تفجير قبة سامراء، الذي نترحم على أهلنا السنة في بالد الرافدين ِممن نالتهم أيدي الغدر و الردة إثر أ

إتخذها الرافضة األنجاس وثناً، فقد تجاوز عدد قتلى السنة المعلن األلف قتي خالل أقل من أسبوعين، نسأل اهللا 

أن يرحمهم، و أن يرزق أهل السنة في كل بالد المسلمين و العراق خاصة الفهم الصحيح لما يجري حولهم 

وان هوان، و أما الحل فهو اإللتفاف حول المجاهدين و اللحاق بركبهم، من أحداث، و أنه ليس بعد هذا اله

فأنها الحرب، قد أعلنها الرافضة بكل وقاحة و وضوح، فكانت أحداث سامراء لتكشف الوجه القبيح لعوام 

الرافضة، و الذي حاول شيوخ و أمراء مجلس الشورى كشفه على مدى الثالث سنوات الماضية في خطاباتهم 

 ,لهم، و لكن ال حياة لمن تنادي، إال من رحم اهللا، و رزقه حسن الفهمو رسائ

 

يا أهل السنة في العراق، ألم بنيهكم الشيخ أبو مصعب الزرقاوي، أمير تنظيم القاعدة في بالد الرافدين، و أحد 

 غيرها و) وعاد أحفاد أبن العلقمي(التنظيمات التي شكلت مجلس الشورى، ألم ينبهكم في كلمته الصوتية 

 !!!الكثير الكثير من الكلمات من الرافضة و خصائل غدرهم المتأصلة في دمائهم النجسة

 

يا أهل السنة في العراق، ألم تفقهوا معاني النصر و العزة التي تقطر من كلمات و أفعال المجاهدين و هم 

 !؟! فإلى متى الخوف...يواجهون الرافضة و أسيادهم من عباد الصلبان، و يذيقونهم الويالت تباعاً 

 

فهما إثنين ال ثالث لهم، إما الخوف، و ما هو بشيم المسلم الموحد، و ألننا لغير اهللا ال نحني الجباه، ال و لن 

أدركها المجاهدين و عملوا بها فأعزهم اهللا، و نصرهم على عدوهم في الكثير من المواضع .... نخضع إال هللا 

ا القاعدون فجبنوا و قعدوا، فأذاقهم اهللا الذل و الهوان، فإلى متى أم... حتى أضحوا المثل و النموذج 

 ؟!الخوف؟
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و إما الثانية من أسباب ما نحن فيه فهو عدم الفهم، و هو السبب األقوى و األهم، ألن الجبن و الخوف لم و لن 

قصد من هذه يكون إن شاء اهللا من خصل الموحدين، فالفهم الصحيح لما يجري من أحداث هو الهدف و الم

 .النشرة و هذا التحليل، نسأل اهللا التوفيق في الفهم، و من ثم في إيصال المعلومة، و اهللا المستعان

 

ولتحقيقي الفهم، نحاول في الفقرات القادمة إدراج نقاط هدفها الفهم الصحيح لما يجري من حرب يشنها 

أعقل من كاتب السطور، إقرأوا معي بارك الرافضة على أهل السنة، و ما سيأتي ذكره قاله من هو أدرى و 

 : لتأخذوا و لتعرفوا الحقائق الجليةم٢٠٠٥-٩-١٤اهللا فيكم، ما قيل في 

 

الحمد هللا معز اإلسالم بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي "

 .صالة والسالم على من أعلى اهللا منار اإلسالم بسيفهقدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وال

 

حرب صليبية رافضية ( والهدف واحد , وتتنوع المسميات , وتتعدد المعارك , تمضي األيام وتتوالى األحداث 

فكانت هذه الجرائم , مع أهواء إخوانهم الروافض الحاقدين , لقد تالقت مصالح الصليبيين  )ضد أهل السنة 

وهيت , ومرور بالرمادي , ودياال وسامراء والموصل ,فمن الفلوجة إلى المدائن , حق أهل السنة والمجازر في

هذه المعركة التي جاءت في توقيتها لتغطي , وأخيراً وليس آخراً في تلعفر ,والقائم وغيرها , وحديثة وراوة 

و إعصار كاترينا المدمر الذي على فضيحة عدو اهللا بوش في تعامله مع ما خلفه جندي واحد من جنود اهللا وه

بسبب االستنزاف الهائل , كشف للعالم أجمع مقدار العجز الكبير في مواجهة الدمار الذي أحدثه هذا اإلعصار 

وليعيد إلى األذهان مظاهر التفريق العنصري بين أفراد , لطاقات الجيش األمريكي في العراق وأفغانستان 

, فـ انتشرت عمليات الصقل والقتل , سس التي يقوم عليها بنيانه وليكشف هشاشة األ, الشعب األمريكي 

 -بإذن اهللا تعالى–واآلتي أدهي وأمر , وتفشت عمليات السلب والنهب 

 

ولتهتك الستر الذي , جاءت هذه المعركة لتكشف النقاب عن ذلك الوجه القبيح لحكومة أحفاد أبن العلقمي 

ضية في المدينة لتجنيبها القصف والدمار ثم ليتم من بعدها شن يتوارون خلفه حيث تم عزل األحياء الراف

وقد ثبت , في خطوة للقضاء على كل مظاهر الحياة في هذه األحياء , حرب إبادة شاملة على أحياء أهل السنة 

لنا ثبوت ال مرية فيه استخدام الصليبين للغازات السامة في معاركهم ضد المجاهدين وإن أنكر ذلك أرباب 

وهذه مشافي تلعفر دونكم فـ استنطقوها عن حاالت االختناق والتسمم الكبيرة في , ت األسود وأتباعهم البي

ومن استطاع من أهل السنة النزوح والفرار من جحيم القصف الصليبي تلقفته , صفوف من ضمتهم جدرانها 

وفي النساء انتهاك لـ , تقتيال لتعيث في الرجال تعذيباً وتنكيالً و, يد الغدر من أعضاء فيلق الغدر وغيره 

وإن رغمت , أعدت فصولها بإحكام إنها حرب طائفية منظمة وسلب وسرقة لحليهن وزينتهن , أعراضهن 

 ...وختم على قلوبهم , أنوف من أعمى اهللا أبصارهم 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٦٨  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 !فبعتموها بثمن بخس ؟, ويحكم يا علماء أهل السنة أرخصت عليكم دماء أبنائكم 

 !ض نسائكم ؟أهانت عليكم أعرا

 

وذبح , ويلكم أما بلغكم أن كثير من أخواتكم العفيفات الطاهرات من أهل السنة في تلعفر قد أنتهك عرضهن 

 واخوانهم الروافض الحاقدين, وامتألت أرحامهن بنطف الصليبيين , عفافهن 

 

 أين دينكم ؟؟

 بل أين نخوتكم وغيرتكم ومروءتكم ؟

 

 فقلت عالم تنتحب الفتاة. . دخلت على المروءة وهي تبكي 

 جميعاً دون خلق اهللا ماتوا. . فقالت كيف ال أبكي وأهلي 

 

فكيف إذا ما أستقر األمر لحكومة أحفاد أبن العلقمي , يصاولون العدو ويقاتلونه , هذا ومازال المجاهدون 

كتابتكم بيان تنديد أتحسبون أنكم ب, ماذا تنتظرون في أنفسكم , وترسخت قواعدهم وأركانهم , وأشتد ساعدهم 

 واستنكار قد نجوتم من مساءلة العزيز الجبار ؟

 

 !والحساب عسير , واهللا إن الموقف شديد 

 

وليت شعري عن أي , يتبجح بذكر انتصاراتهم في تلعفر , هاهو ذنب الروافض سعدون الدليمي ال أسعده اهللا 

من جحره إال وهو محكم بظهور نساء نصر يتكلم هؤالء الجبناء ؟ الذين ال يجرؤ أحدهم على الخروج 

 المارينز، أو يظن هذا الخائن أن قصف الدور على من فيها من النساء واألطفال يعد نصرا ؟
 !!بئس النصر واهللا 

 

أكثر من عشرة آالف من , لقد حشدوا في معركتهم هذه مع الفئة القليلة المؤمنة التي ال يتجاوز تعدادها المئات 

وهذا إن دل فـ إنما يدل على مقدار الخوف والهلع الذي أصاب , عة آالف من الصليبيين منهم أرب! الجنود ؟

, وهذا كله محض كذب وافتراء , وتراهم يزعمون قتل العشرات وأسر المئات من العرب واألفغان , نفوسهم 

ثم يتوعد  , وليعرضوا هؤالء األسرى إن كانوا صادقين, فالمدينة خالية من وجود أي من المجاهدين العرب

بأنه قادم هو وزبانيته , ورضي بأن يكون مطية للصليبيين والصفويين , الذي خان دينه وأمته , هذا الذنب 

 :ونحن نقول له , وراوة وسامراء , نحو األنبار والقائم 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٦٩  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

س الموت ولتسقون بإذن اهللا من كؤو, وسم ناقعا , إن المجاهدين بفضل اهللا قد أعدوا لك ولجنودك سيف قاطعاً 

 .فتقدموا إن شئتم أو تأخروا , ولتكونن أراضي أهل السنة بجيفكم النتنة وعاء , ألوانا 

 

 :وهذا نداء ألهل السنة عامة في العراق

 

وإن رحى الحرب للقضاء على أهل السنة لم , فقد طال رقادكم , واستيقضوا من غفلتكم , أال هبوا من سباتكم 

باللحاق بركب المجاهدين للدفاع عن , وإن لم تبادروا , م إال أن يشاء اهللا ولن تتوقف وهي آتية دار كل منك

 .فإنها واهللا الحسرة والندامة ولكن وال ساعة ندم, دينكم الذب عن أعراضكم 

 

في تلعفر لن يمر دون عقاب قاس , فـ نقول للصليبيين والروافض الصفويين بأن جريمتكم وفعلكم الجبان 

ى حكومة أحفاد أبن العلقمي وعلى رأسها الجعفري المجوسي وأبو رغال الدليمي أن وأني ألتحد بإذن اهللا

 !يخرجوا من جحورهم من المنطقة الخضراء لـ يواجهوا كتائب المجاهدين أال بئس في الحياة حياتكم يانساء 

 

 أال بئس المروءة مروءتكم ياجبناء

 يا أشباه الرجال وال رجال

 

 والذي نفسي بيده أني لـ أخاطبكم بصوت يقطر دما واأليام بيننا، واهللا غالب أو تسمعون أيها األعداء أما

 ."على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون والحمد هللا رب العالمين

 

 ...أرأينا معاني الِعزة و اإلباة 

 ...أأدركنا كيف يتحدث األسود 

 ...وات أوعينا كيف وعى األبطال حقيقة المعركة قبل أحداث سامراء بعدة سن

 

 .صدقت و اهللا يا شيخنا أبو مصعب الزرقاوي، فداك أبي و أمي وكل قطرة دم في جسدي

 

أيها األحبة، أن ما يحدث واضح جلي، و إن نحن لم نتصرف، فإلى مجزرة ثانية يرتكبها الرافضة بحقنا و 

ظ؟ أم أن الرقم هو سبعة أننتظر مقتل عشرين ألف مسلم سني في العراق لنستيق... حق أهلنا السنة في العراق 

 و عشرين ألف و أربعمائة و ثالث و ستين مسلم؟

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٧٠  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 قد قُِتَل اآلالف من السنة في العراق على أيدي الرافضة حتى اآلن، أليس ذلك كافياً لنفهم و نفيق من سباتنا؟

 حدثنا المجاهدين و أمرائهم، و وضحوا لنا األمور، أليس ذلك كافياً لنفهم و نفيق من سباتنا؟

حدثتنا أخواتنا و أمهاتنا كيف يتم إغتصابهم جهاراً نهاراً على أيدي الرافضة األنجاس، أليس ذلك كافياً لنفهم و 

 نفيق من سباتنا؟ 

 ِبكراً، اللهم ال ١٤ عاماً إغتصب ٢٥حدثنا األنجاس ِممن تم تصوير إعترافاتهم و نشرها بأن أحدهم، و عمره 

 !عشنا إن عاشوا

 

  إن الدماء لتغلي، و العقل حائر، ماذا ننتظر؟كفانا نوم، و اهللا

 

 رئيس الوزراء السابق بنفسه مؤخراً حين قال محدثاً التيليجراف البريطانية بتاريخ أياد عالويألم يقلها الكلب 

 "إن لم تكن هذه حرب أهلية، فإن اهللا وحده يعلم ما هي الحرب األهلية"م ٢٠٠٦-٣-١٩

 

قاحة أنها حرب طائفية، و نحن سبات، قالها األقذار أنفسهم، و أبنائهم يلتحقون قالها األنجاس أنفسهم بكل و 

بالجيش العراقي و الشرطة المرتدة ليذيقوا أهلنا السنة الويالت، و نحن سبات، نخاف على أبنائنا و نبقيهم في 

رتهم، بالمال و خدورهم حتى يأتي الرافضة األنجاس و يذبحوهم،  أين نحن من اإللتحاق بالمجاهدين، و نص

 .األنفس و الِفكر و اإلعالم

 

و هو طلب، أطلبه ِمن كل من قرأ هذه السطور، توقف عن القرأة و قرر اآلن، ما هو ذاك الشئ التي تتنتظره 

 لكي تقف مع إخوانك و أخواتك المسلمين المنتهكة أعراضهم و المسلوبة حقوقهم في العراق، و غيرها؟

 

خواتي في مناقشة و محاورة أنفسنا، فذلك كفيل بإذن اهللا برفع الغشاوة عن أعيننا، و لنستمر إخوتي في اهللا و أ

وقَاِتلُوهم حتَّى الَ {: بالتالي نوحد جهودنا نحو تحقيق أهدافنا كمسلمين ، طالبين لمقصد ال حياد عنْه وال تراجع

 .}تَكُون ِفتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه ِللّه

 

في العراق نقول لهم ما قاله المجلس المبارك تعليقاً على ما جرى من أحداث تفجير القبة في أما أهلنا 

 :سامراء

 

فقد جاءت أحداث مدينة سامراء في استهداف أحد أوثان الرافضة، وتتابعت بعدها األمور بصورة متسلسلة "

وجزءاً مما كان يجري كّل يوم على ليرى المسلمون في كّل مكان حقيقة ما كان يهيء ألهل السنّة في الخفاء، 

 .األرض لكن بدون هذه التغطية اإلعالمية



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٧١  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

وأن المجاهدين يعلنون أّن ماحدث ما هو إال افتعاٌل من حكومة الجعفري المرتّدة وأتباعها في قوات الغدر 

  بدأت تتكشف،بالترتيب مع الدولة الصفوية إيران ، للتغطية على جرائمهم التي تُرتكب ضّد المسلمين والتي

حيث يتحول الروافض من مجرمين قتلة لم يرقبوا في المؤمنين إالّ وال ذمة إلى مضلومين يملئون الدنيا نحيبا 

كما عهد عنهم، وليتحقّق حلم الروافض الذي طالما هيئوا له في السيطرة على دار الخالفة بغداد بفرض األمر 

 .الواقع، خابوا وخسروا

 

 شورى المجاهدين يعلن أنّه لن يسمح بهذا التّمادي واالعتداء المعلن على أهل السنّة ولذلك فإن مجلس

ومساجدهم، وسيكون الرد مزلزال بإذن اهللا وقوته، كما إنّنا ندعو المسلمين في بالد الرافدين للوقوف وقفة رجٍل 

 ."ذين سارعوا السترضاء أئمة الكفرواحد في وجه هذه المؤامرة التي لن تقف عند حد مهما صور األدعياء ال

 

و بعدها بإسبوعين صدر بيان آخر فيه الكثير من الِعبر و الِحكم، و دراسة و كشف للحقائق، يجب اإلطالع 

 :عليها و العمل بها

 

، لقد أبرزت أحداث األيام الماضية }ايا َأيها الَِّذين آمنُواْ خُذُواْ ِحذْركُم فَانِفرواْ ثُباٍت َأِو انِفرواْ جِميع{قال تعالى "

بعد الهجمة المعلنة على المسلمين أهل السنّة والجماعة وأعراضهم ومساجدهم، جملةً من الحقاِئق التي طالما 

 ...أراد األعداء تغطيتها على عوام المسلمين في بالد الرافدين وخارجها

 

يين بدءوا مرحلة جديدة أسقطوا من خاللها كل أقنعتهم وكشفوا ومن أهّم هذه الحقائق، أّن الّروافض الّصفو

 .عن حقيقة مخططاتهم بعد أن أثْخنَت الجراح جسد الحملة الّصليبية والحت عالئم انهيارها

 

هؤالء الروافض الذين اختاروا منذ البدء ألنفسهم أن يكونوا في خَندٍق واحٍد مع اليهود والصليبيين وجزءا من 

ا كان حملتهم ضدمم ر في هذه األيام جزءة، وما ظَهد لهذه األمج أسالفهم في الكَيالمسلمين، وساروا على نه 

يفعله هؤالء المجرمون كّل يوم بصورٍة منظّمة، لكن هذه المرة تعمدوها حرباً ظاهرةً معلنة، باغَتوا بها أحياء 

ألمر الواقع للمشروع الصفوي، بعد أن أجمعوا أمرهم المسلمين إلدخاِل الرعب في قلوبهم، ومحاولة فَرض ا

 .في معسكٍر واحٍد للكُفر

 

الصدري منهم والغدري وغيرهم ممن كان يتستّر بقناٍع (فقد اجتمع هؤالء على اختالف ألوانهم وتوجهاتهم 

احدة في استهداف أهل السنّة ، شاهدهم المسلمون ِملّةً و)زائف خفي على كثيٍر ممن لم تتّضح لديه الرؤية سابقا

 .والجماعةٍ والتنكيل بهم وانتهاك أعراضهم وإحراق مساجدهم بال تردد



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٧٢  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

التي انغمس فيها أدعياء " العملية السياسية"كما بينت هذه األحداث فشل الحلول االستسالمية أو ما يسمى بـ

 الصفوي في التّمكّن - إمرار المشروع الصليبي أهل السنّة وغرروا بها عوام المسلمين، والتي يراد من خاللها

الكافرة بحجة المصالح " الديمقراطية"من دار الخالفة بغداد، حيث وجد هؤالء أن كّل مابنَوه تحت مظلّة 

والمفاسد قد أصبح في مهب الريح في سويعات قليلة، بعد أن كشف شُركاؤهم الروافض في هذه اللّعبة بعضاً 

 .لكالحمن وجههم ا

 

ولذا فإنّنا نكّرر ندائنا ألهلنا المسلمين بأن يعوا طبيعة المعركة وحجمها، وأن يتعّرفوا على هوّية عدّوهم وما 

يراد بهم، وأن تُستنفر كّل الطاقات لدعم الجهاد وااللتفاف حول المجاهدين، ألنّهم الّسور الذي يدفع عنهم 

ولقد رأى الجميع كيف ُأوِقفت هجماتُ الّروافض على أحياء أهل صولة الّرعاع ويحفظ بيضة المسلمين، 

والتّباكي عليها، وال التزلّف لرؤوس الكفر بالتّنديد واالستنكار " الوطنية"السنّة؛ فلم توقفها نداءات الوحدة 

ل لما حصل للوثن المعبود في سامّراء، ولو على حساب توحيد رّب العالمين؛ لكّن الذي أوقفها تكاتُف أه

السنّة مع أبنائهم المجاهدين، والذي ظهر واضحا في أحياء بغداد السنّية حين وجد النّاس أن ال ملجأ إال 

 .بالمواجهة ورفع الّسالح، فصّدت موجات الهمج بعد أن تكّبدت خسائر فادحة وانكفأت إلى جحورها

 

يستحقّ بعد التّوكل على اهللا، وليعلم لقد أدرك المجاهدون مبكّراً حقيقة هؤالء الروافض، وأعّدوا لألمر ما 

 وال يحقّ ألي طرف أن يتنازل عن حقوق المسلمين ويتصدر هؤالء أّن األمر قد حِسم من جانب المجاهدين،

للحديث باسمهم، فالدماء التي سالت، واألعراض التي انتُهكت، والمساجد التي فُجرت وُأحرقت أو اغتصبت، 

 والحرق والتّمزيق؛ سيدفع هؤالء ثمنها غالياً جداً، فال يلومن الروافض إال والمصاحف التي أهينت بالركل

 .أنفسهم

 

 ..."اللّهم احفظ أهل السنة والجماعة ووحد صفّهم وسدد رميهم، وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم

 

فضة الجبانة على تجمعات و مصداقاً لقولهم، فقد أورد البيانات كيف صد المجاهدون األشاوس هجمات الرا

 :أهل السنة، و ما معركة قرية الفرسان إال اكبر دليل على ذلك، و قد جاء في البيان المتعلق بها

 

فقد قام أنصار دولة الردة من شرطة وحرس وثني يدعمهم مجاميع من فيلق الغدر بالهجوم المباغت على "

نهروان فَحرَّقوا السيارات والمنازل بما فيها، فتناخى  قرب منطقة ال- إحدى القرى السنّية –قرية الفرسان 

وتّم االشتباك بين أولياء اهللا وأولياء فرسان التوحيد من شيب وشباب، وخرجوا لهم ليذيقوهم أصناف العذاب، 

 :، وكانت عملية مباركة حيث أسفرت عنالطاغوت ألكثر من عشر ساعات



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٧٣  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 . انسحاب المرتدين من القرية بالكامل-

 .عن ثالث عشرة سيارة للشرطة المرتدة ومقتل خمسين منهمحراق ما ال يقل  وإ-

 .سبع سيارات لفيلق الغدر وقتل أكثر من عشرين منهم إحراق ما ال يقل عن -

 

وبعدها قام اإلخوة بإخالء القرية ممن فيها من النساء واألطفال وقد حاول أفراد الشرطة التعرض لهم أثناء 

 ."، وهللا الحمد والمنّةوأحرقوا لهم سبع سيارات بمن فيهاك معهم ذلك فقاموا باالشتبا

 

 بأنه قد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يومي السبت و و في موضع آخر ذُِكر

 بالتصدي لدوريات الشرطة المرتدة ومن معها من أقذار ٢٠٠٦/ ٢٦/٢ الموافق ١٤٢٧ محرم ٢٧األحد 

 ، وقد استخدم اإلخوة األسلحة الخفيفة عند مهاجمتهم الهل السنة في منطقة الفضل في بغدادفيلق الغدر في 

 .اال يقل عن خمسة من المرتدين وإحراق آليتين والمتوسطة، وقد أسفرت المواجهات عن مقتل م

 

 يراد بنا، وأن فالحل أيها المسلمين هو بأن نَعي طبيعة المعركة وحجمها، وأن نتعّرف على هوّية عدّونا وما

تُستنفر كّل الطاقات لدعم الجهاد وااللتفاف حول المجاهدين، ألنّهم الّسور الذي يدفع عنا صولة الّرعاع 

 .ويحفظ بيضة المسلمين

 

عودة الحداث الشهر كما جاءت في البيانات، فنالحظ بأن اإلغتيالت على كافة المستويات قد سبغتها و طغت 

 أيادي مجاهدي المجلس، فهم بذلك يستهدفوا رؤوس األفعى، فأن سقط الرأس سقطت على جِلها، فبارك اهللا

األذناب، ما شاء اهللا، فهم صحيح ينم عن ذكاء و حنكة أمراء المجلس، و إليكم مصداق تلك الرؤيا من طي 

 :البيانات، فنذكر رؤوس األفعى و الكفر التي طالها و إستهدفها األسود في بالد الرافدين

 

  بيان جبر صوالغوزير الداخليةجلس شورى المجاهدين يتبنى تفجير عبوة ناسفة على موكب م •

  دحام راضي العسلمستشار وزير الدفاعالمجلس يتبنى تفجير سيارة مفخخة على موكب  •

  نزار الجبورياغتيال نائب وكيل المخابرات العراقيةمجلس شورى المجاهدين يتبنى  •

 "مقدم ركن" المدعو صالح وادي الكروي برتبة آمر فوج في الحرس الوثنياغتيال المجلس يتبنى  •

  أمجد حميد حسن اللسان الناطق لحكومة الردةمدير قناة العراقيةمجلس شورى المجاهدين يتبنى إغتيال  •

  في نينوىرئيس مكافحة االرهابالمجلس يتبنى اغتيال  •

  بحي الخضراءافحة االرهابمك" مدير"اغتيال مجلس شورى المجاهدين يتبنى  •

  مدير شرطة نينوىالمجلس يتبنى إستهداف موكب  •



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٧٤  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  أحد كبار مهندسي النفط البريطانيينمجلس شورى المجاهدين يتبنى التعرض لموكب  •

  في محافظة ديالىعضو الهيئة العامة لمكافحة اإلرهاباغتيال المجلس يتبنى  •
 

 .جلس شورى المجاهدين في بالد الرافدين، ِنعم الرجال و اهللاقول و فعل، هكذا الرجال، هكذا مجاهدي م
 

و الشئ بالشئ يذكر، نذكر ما أورده أحد بيانات المجلس لهذا الشهر المبارك عن أحد رجال المجلس، فقد ذُكر 

، ولكن حصل أمر في منطقة هبهب في ديالى ليقص شعره" الحالق"قد ذهب أحد ليوث التوحيد الى أنه 

ن دورية للحرس الوثني مكونة من سيارتين دبل قماره تحمل ُأحاديات ومكونة من عشرة جنود غريب، وهو أ

، وقد تمكن بفضل اهللا من قتل خمسة منهم بسالحه الشخصي ، فقام األخ باالشتباك معهمقامت بمداهمة المحل

 .اهللايدوية أدت الى جرح عدد منهم، ثم انسحب األخ سالماً بحفظ " رمانة"ثم رماهم بقنبلة 
 

و لنا في الختام أن نذكر بنقطة مهمة و هي مصداقية بيانات المجلس المبارك و ذلك ألنها ظهرت واضحة 

جلية، عندما تم التنويه في أحد البيانات بأنه قد تم خطًأ ِذكر مقتل الهالك عدنان السامرائي في أحد بيانات 

مسؤول استخبارات مغاوير  الذي تم اغتياله هو الشهر األول من تشكيل المجلس، وقد تأكد لدى المجاهدين أن

، فكان هذا الدليل على ِحرص المجلس إليصال المعلومة الصحيحة، أو "صفوت سلمان عبد الرزاق "الداخلية

 .تصحيح ما نُِشر سابقاً، فبارك اهللا فيهم، و رزقنا حسن اإلقتداء بهم
 

 مراجعة قسم العمليات العسكرية كامالً، و ِقسم و في هذا المقام، و عند الختام، نطلب من اإلخوة القراء

غزوات المجلس في هذا العدد من التحليالت اللوامع و األرشيف الجامع، ففيهما الكثير من الملخصات و 

التحليالت التي تجنبنا إعادة تكرارها في هذا الجزء من النشرة، و أنصح أيضاً باإلطالع على التحليل الشامل 

 .ل حتى تكتمل الصورة و الفهم بإذن اهللا، و هو موجود في العدد األول من هذه النشرةألحداث الشهر األو
 

و ما كانت هذه النشرة و تلك الغَضبة إال فدا حبيبنا المصطفى، و قد كنا نيام فأيقظتنا األحداث الِعظام، فكان ما 

هم األبطال، و كنا نحن في الخدور كان، لنصرة من أحبوا الرسول و أطاعوه، و ِعملوا بما علَّمهم، فكانوا 

 .نحلم كاألطفال، فهدانا اهللا و الحمد هللا
 

  }}يعلَمونيعلَمون  الال  الْمنَاِفِقينالْمنَاِفِقين  ولَِكنَّولَِكنَّ  وِللْمْؤِمِنينوِللْمْؤِمِنين  وِلرسوِلِهوِلرسوِلِه  الِْعزَّةُالِْعزَّةُ  وِللَِّهوِللَِّه{{
 

 كتبه العبد الفقير هللا،

 أحد العوام

)أنصار الِجهاد من إحدى البالد(



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٧٥  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  أمثالناأمثالنا  ديندينالقاعالقاع  وجهوجه  فيفي  صرخةصرخة
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 أجمعين وصحبه آله و األمين الهادي الرسول على والسالم والصالة

 

  !!!متــــــــــى إلى

  !!!شباب يا متـــــــــى إلى

  !!!وأخواتي إخواني يا متــــــــــــى إلى

 

  !!!عليكم باهللا !!! ننتظر وماذا

  !!!يحصل أن بعد نثور سوف والذي !!!   ننتظره ذيال الشيء هذا هو ما لي قولوا باهللا

 

  !!!للمسلمين يجري ما يعالج سوف سحري حل هناك هل

 !!! بإرتياح تشعر سوف شهر وبعد النوم وقبل األكل بعد حبتين منه تأخذ جديد أوروبي عقار أو دواء هناك هل

 قد" ملتهم تتبع حتى النصارى وال اليهود عنك ترضى ولن "الكريمة اآلية بأن بها أسمع لم إشاعات هناك هل أم

  !!! الملة ترك بغير يبلغ الرضى نيل أصبح و نسخت

 

 ؟؟؟ عليك باهللا يعقل هل ... هذا يعقل هل

 

  !!!غريب عجيب ألمر إنه هو إال إله ال الذي واِهللا ... األحرار يرِضي ال شيئ إنه واهللا ال

  ...فيه نحن ما إلى الحال بنا وصل كيف

 … والمهانة الذل شواطئ على والكرامة العزة سفن رست يفوك

 

 !!!كيف !!! كيف

 

 … أخبركم أنا

 … الدنيا إنها

 … اآلخرة وعكسها الدنيا إنها. … تستغرب وال. … نعم

 …الزمان آِخر في للغرباء فطوبى

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٧٦  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 للحياة شعارا وارتضيناها غرباء *** الجباه نحني ال اهللا ولغير غرباء

 العبيد زمِن في األحرار هكذا غُرباء *** جديد من ونناِضل لونقات فلنُجاهد

 

 …الفانية الدنيئة الدنيا هذه عبيد … والريال الدنيا عبيد … العبيد لزمن إنه وربي إي

 

 … الوكيل ونعم اهللا حسبنا … الوكيل ونعم اهللا حسبنا … الوكيل ونعم اهللا حسبنا

 

 وسلم عليه اهللا صلى محمد وقائدنا حبيبنا قال

 :طرقه بمجموع صحيح حديث وهو ثوبان حديث من داود أبو رواه الذي الحديث في

 

 )قصعتها إلى األكلة تداعى كما األمم عليكم تداعى أن يوشك(

 

 "اللـه؟ رسول يا يومئذ نحن قلة من أو: "قالوا

 

 ..السيل كغثاء غثاء ولكنكم كثير يومئذ إنكم.. كال: (قال

 )الوهن قلوبكم في وليقذفن عدوكم قلوب من لمهابةا ينزع أن اللـه وليوشكن 

 

 " اللـه؟ رسول يا الوهن وما: "قيل

 

 )الموت كَراِهية و الدنيا حب: (قال

 

  ...الجبناء أعين نامت فال ... الوهن وإنه الدنيا إنها نعم ... السبب هو ما اآلن علمنا هل

 

 … اهللا في أحب من يا متى إلى أخي يا لي فقل

 .…التلفاز شاشات خلف من المشجع بموقف نكتفي ونحن متى إلى

 

 األنظار يلفت ال حتى أحد بحاله يعلم أن يريد ال وأحدنا. … الليل آِخر في والنحيب بالبكاء ارتضينا هل

 … الوكيل ونعم اهللا وحسبنا. …إليه

 

  ...أباه ِحجِر في ةالبريئ أنفاسه يلفظ الدرة محمد رؤية عند شيئ فيك يتحرك ألم عليك باهللا لي قل



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٧٧  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  … الوكيل ونعم اهللا حسبنا … الوكيل ونعم اهللا حسبنا

 

  ...اللـــــه يا.. … غريب أبو وسجن ... جوانتنامو في أخواننا بأخبار علمت هل

  ...نعتذر عذر وبأي هللا نقول سوف ماذا

 

  ...الزرقاوي مصعب أبو درب رفيق يا الشامي أنس أبا يا حبيبي يا اهللا رحمك

  ...غريب أبو سجن على عملية في استشهد حتى أيام ألربعة ينم لم الذي الشامي أنس أبا

  ...الكثير غيرهم و نور و فاطمة أمثال ألخواتنا هناك يحصل بما سمع لما إخوتي يا ينم لم

  ...كالنساء ... قاعدين هنا ها فلنبكي

 

  ... وحفظهم هللا نصرهم. …المجاهدين إخواننا الناس أفضل إنهم واهللا نعم

  ...اإلستشهاديين وصايا رأيت هل ... المصورة اإلخوة عمليات رأيت هل

 

  ...نفسي ويل ... فاطمة وخطيب

  ...فاعلين نحن ما و منهم نحن أين

 

  ...العالمين رب يا مدبرين غير مقبلين مجاهدين واقبضنا موحدين أحينا اللهم

  ...القاعدين مع اقعدوا وقيل فثبطهم بعاثهمان اهللا كره ممن نكون أن بك ونعوذ رب يا

  ...آآآآآمين

 

 :التنزيل محكم في وجل عز يقول

 

}مقَاِتلُوه مهذِّبعي اللّه ِديكُمِبَأي خِْزِهميو كُمرنصيو ِهملَيشِْف عيو وردٍم صقَو ْؤِمِنينم{ 
 

 آآآآآآمين اللهم.. … حكيم يا عليم يا يناعل وتُب قلوبنا غيض واِذهب صدورنا اِشفي اللهم

 

 ؟؟؟ لماذا تعلم هل.. … بالحق محمداً بعث والذي ال.. … واهللا ال.. … انتهيت قد إني تعتقد هل

 

  ...المجلدات بها وفاضت الكتب بها غصت مآسينا ألن

 



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٧٨  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 !؟!؟ أطلقوه هل

 !؟!؟ أطلقوه هل. … الرحمن عبد عمر … الكفيف شيخنا

 

 :يتلو وهو  قرأته سمعت هل.. … العراقي هاجر بأبي سمعت هل

 }حِكيم عِزيز ِإنَّه بينَهم َألَّفَ اللّه ولَـِكنَّ قُلُوِبِهم بين َألَّفَتْ مَّا جِميعاً اَألرِض ِفي ما َأنفَقْتَ لَو قُلُوِبِهم بين وَألَّفَ{

 !؟!؟ ترى يا همأبكا الذي ما.  … خلفه من المجاهدين بكاء سمعت هل

 

 :يتلو وهو األوزبكي مسعود سمعت وهل. … رأيت هل

}ِمن ْؤِمِنيناٌل الْمقُوا ِرجدا صوا مداهع ِه اللَّهلَيم عى مَّن فَِمنْهقَض هبم نَحِمنْهمَّن و نتَِظرا يمدَّلُوا وِديال بتَب{ 

 .....وغيره وغيره وغيره

 

  ....وجنتيك على حارة دمعات فانحدرت رأيته ِفلٍم أو سمعته نشيٍد أو أتهقر خبٍر ِمن كم لي قل

 

 أقبل فجرالحق إن *** هبوا الظلم ضحايا يا

 نتوسل ولماذا *** طغاة نستجدي كيف

 وأثقل الصخر إنه *** علينا الذل جثم

 وهلل المجد كبَّر *** ففيها الحرب أشعلوا

 يسئل المخرج وعن *** خالصا يبغي لمن قل

 يترجل ال فارس *** إال الذل يزيل ال

 

 الوهاب فسبحان.... هطالتان وعينان رقيقاً قلبا وهبك أن اهللا فاشكر واهللا جميل هذا كل

 !؟!؟ العمل هو وما .... نفعل ماذا .... هذا كل وبعد .... ولكن

 

  ....اهللا في وأختي أخي اهللا بأذن أخبرك أنا

  ....العمل غير شيئ الو العمل ثم و العمل ثم و العمل إنه

  ....اهللا بأذن أذنك في أهمسها مفيدة نصيحة أعطيك وأنا

 ....الدين هذا بحب نابضة قلوباً لنا فيسر اهللا أحبنا ممن وأمثالنا أنا وأقم أنت تقم لم إذا

  ...غيرنا لها فمن المجاهدين، إخواننا سواد بتكثير أنت و أنا نقم لم إذا

 

  !!!المسعورة وكالبهم وأذنابهم الكفر آلة مواجهة في وحيدين المجاهدين أخواننا نترك بأن نرضى اننا أم



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٧٩  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 كافة بإخراج يقومون تجدهم ذلك ومع المجاهدين، إخواننا به يقوم الذي الهائل العمل حجم تتصور أن فلك

  ....المرئية و الصوتية و المكتوبة اإلصدارات، أنواع

 

 ألمة إيصاله يمكن ما اإلنتاج هذا من يصل لكي والفر الكر روفوظ الصعبة الظروف وفي العمل هذا كل

  ...الكفار أعدائهم رؤوس من المجاهدين يمكن اهللا أن وكيف الحقيقة يعلموا حتى .... محمد

 

  ...ينام ال الذي القوي العزيز باهللا الناس ثقة تتجدد أن عسى

  ....أمريكا العصر صنم رهبة قلوبهم تنكسرفي أن وعسى

 

  ...وأحبها واالها من كل وعلى عليها اهللا لعنة أال ....  ريكاأم

 

  ...ووجدانهم الناس قلوب في كآلهة ترسيخها على وزبانيتهم المسلمين حكام سعى التي تلك ... أمريكا 

 

  ...المرحلة هذه في األبواب أهم من باب هذا أخي نعم

 

  ...اهللا شاء إن لها أنا: همام يا قلت فهال

 

  ...اهللا شاء إن لها أنا: المؤمنة أختي قلتي وهال

  ....تشاركين بماذا وال تفعلين ماذا تدرين وال جنباتك بين الدين هذا هم تحملين من يا

 

 !؟!؟ المطلوب هو فما إذاً

 

 عن مطبوعة ونشرات للمجاهدين ضوئية أقراص من وأخواتنا إخواننا بين نشره أمكن ما نشر اآلن المطلوب

  ...األنترنت شبكة على متوفر كله وهو ... الجهادية واألناشيد الدينية الدروس طةوأشر جهادهم

 

  ...عنهم للذود يسعون ِممن نكون و ... للمجاهدين رافدين نكون أختي و أخي بهذا

  ...واِلغمة الهم يفرج أن اهللا عسى ... الحاضر الوقت في األسباب بأبسط ولو حتى

 

 آمين اللهم ... وبالفعل بالقول وجل؛ عز اهللا أمرنا كما الدين هذا عن يدافع ممن بذلك ونكون



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٨٠  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 

 "ينصركم اهللا تنصروا إن "التنزيل محكم في يقول واهللا

 " ...تنتصروا: "القائلين أعلم وهو تعالى و سبحانه يقل ولم

 

 "تنتَصروا: "ىتعال و سبحانه يقل لم و" ينصركم: "وتعالى سبحانه قال للتوضيح؛ كبيرنُعيده فرق هناك و

 

 ...وتمحيص إختبار إال عملنا وما وتعالى سبحانه اهللا عند من هو النصر أصل أن ذلك 

 

 "يفتَـنون ال وهم أمنا يقولوا أن يتركوا أن الناس أحِسب "قال من عز قال

 

  ...الطواغيت أم المجاهدين ... ننصر الِحزبين فأي فتنة، في اآلن إنا اهللا فو

 

  ...أخوك يسلم فلم ِمنها متَسِل أنتَ فإن

  ...بنُوك و أهلُك يسلَم فلم منها أنت سِلمتَ وإن

  ...مرؤسوك و صحبك و جارك يسلَم فَلم جميعاً سِلموا إن و

 

  ...والنشرات األقراص نشر في اهللا فاهللا

  ...الجزاء اهللا على و ... التبيان في اهللا اهللا

 

  ...لذلا يقبل ال أسد يا لك طوبى

 ...العصر خنساء يا لِك وطوبى

 

  ...ِهممكُم و ِهممنا ِبه يستَنِهض اهللا أن عسى أروعه، و الكالم بأحسن نختم و

 

 : تعالى قال

 

  الْغَيِبالْغَيِب  عاِلِمعاِلِم  ِإلَىِإلَى  وستُردونوستُردون  والْمْؤِمنُونوالْمْؤِمنُون  ورسولُهورسولُه  عملَكُمعملَكُم  اللّهاللّه  فَسيرىفَسيرى  اعملُواْاعملُواْ  وقُِلوقُِل{{

  }}تَعملُونتَعملُون  كُنتُمكُنتُم  ِبماِبما  فَينَبُئكُمفَينَبُئكُم  دِةدِةوالشَّهاوالشَّها



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٨١  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

  تقديرتقدير  وو  شكرشكر  رسالةرسالة
 

 ملصنيعك عرفاناً و ملجهودك تقديراً اإلعالمية الجبهة و البراق منتديات في اإلخوة و األقمار بدر العزيز األخ

 عنا ميجزيك أن على و جل المولى راجين هذه، الشكر رسالة البالد، إحدى من الجهاد أنصار نحن، ملك نبعث

  ...جزاء خير المسلمين عن و

 

 التحليالت (من األول العدد بإيصال به مقمت الذي المبارك الجهد علينا يخفى لم فأنه الشكر، هذا سبب عن أما و

 عن الجنة مرزقك و مفيك اهللا فبارك ،العربية و اإلسالمية المنتديات من الكثير إلى )الجامع األرشيف و اللوامع

 .النشرة تلك رأق مسلم كل

 

 و النشر أو التوزيع أو بالكتابة إما أعمالهم، و المجاهدين كلمات إيصال سبل اإلخوان باقي و أياكم و رزقنا و

 .المنتديات لكافة النقل و الترجمة،

 

 قد اآلن فإنا الثاني، العدد بإتمام قمنا قد و هذا النشر، متابعة و النهج، هذا على لإلستمرار دعوة هي و 

 يقوموا أن على النشرة، لتلك الوصول على القادرين المسلمين كافة يديأ و ،ميديكأ بين األمانة تلك عناوض

 .اهللا بإذن الفائدة تحصل لكي بنشرها،

 

  ...السبل أهدهم و المجاهدين أنصر مالله

  ...آمين اللهم المجاهدين، نصرة سبل إهدنا و وفقنا، اللهم

 

 مضمون حيث من أكبر، فائدة تحقق أن الممكن من عمل، آلية أو إقتراح، أو ليقتع أي ملك كان إذا: مالحظة

 علينا واتبخل فال النشرة لهذه التوزيع و نشر طريقة حيث من أو التحليالت، و البيانات عرض طريقة و النشرة

 .الخير كل اهللا مجزاك لنا أوصلوها أو المنتديات في إنشروها و ،اهللا في إخوتي بها

 

 بركاته، و اهللا رحمة و عليكم مالسال و

 

 العوام أحد

) البالد إحدى من الجهاد أنصار(



  يف األوائل من كل شهر ميالدي و تصدر بإذن اهللا–بيانات الشهِر الثاين من عمِر اِلس املبارك                                                                           العدد الثاين 

 
و اللَواِمع التحِليالت م ٢٠٠٦-٣-١٥ إىل م ٢٠٠٦-٢-١٦ من                                                                              اجلاِمع األرِشيف 

٨٢  هـ١٤٢٧-٢-١٥هـ إىل ١٤٢٧-١-١٨                   من                                                دين يف الِعراق                         ِلبياناِت مجلِس شورى اُاه

 :من العدد هذا ختاِم في و

 

 الجاِمع األرِشيفُ و اللَواِمع التحِليالتُ

 الِعراق في المجاهدين شُورى مجلِس ِلبياناِت

 

 :كلمات بعض  نقول

 

  ...اإلحتياط بعد باألسباب خُذ و اهللا على تَوكل

 

  ...الجزاء اهللا على و انشُرها و 

 

  ...العوام إثم عليك فإن تَفعل لم فإن

 

  ...األفالم تِصلُهم ال و إنترنت ال و حواسيب يمتلكون ال ممن

 

   ... ...نَفْسكنَفْسك  ِإالَِّإالَّ  تُكَلَّفُتُكَلَّفُ  الَالَ  اللِّهاللِّه  سِبيِلسِبيِل  ِفيِفي  فَقَاِتْلفَقَاِتْل{{

  الْمْؤِمِنينالْمْؤِمِنين  وحرِضوحرِض

  }}تَنِكيالًتَنِكيالً  وَأشَدوَأشَد  بْأسابْأسا  َأشَدَأشَد  واللّهواللّه  كَفَرواْكَفَرواْ  الَِّذينالَِّذين  سسبْأبْأ  يكُفَّيكُفَّ  َأنَأن  اللّهاللّه  عسىعسى... ... 

  

 .اهللا ِبحمد تم و إنتهى

 

 كتبه، و

 العوام أحد

 
 )البالد إحدى من الِجهاد أنصار(

 


