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الرحيم الرحمن الله بسم

ْذ كتابه في القائل لله الحمد إإ إحي { ّبَك ُيو َلىَ َر إة إإ َك إئ َ ْلَملَ ا
ّني ُكْم َأ َع ُتوا َم ّب َث إذيَن َف ّل ُنوا ا إقي آَم ْل ُأ إب إفي َس ُلو إذيَن ُق ّل َفُروُا ا َك

ْعَب ُبوا الّر إر َق َفاْض ْو إق َـفـ َـنـا ْع َل ُبوا ا إر ُـهـْم َوُاـْضـ ْن َـنـاٍن ُـكـّل إم }َب
].12النفال: [

المفتـخـر ،بالحـسـاما المبـعـوث علىَ وُالسلَما الصلَةا ثم
قبـلـي: أحد يعطهن لم خمسا أعطيت( :بقوله الناما بين من

].عليه متفق) [شهر... مسيرةا بالرعب نصرت

:بعد أما

شاـشـات عـلـىَ يخرـجـون أـنـاس مـن النسـان فيعـجـب
ُيفتوا التلفاز ّدعوا الناس ل ـر مسائل في الجماع وُي ـمـن أظـه

ً العلم، طويلب علىَ تخفىَ أن العلماء!! عن فضلَ

وُل شرع وُل دين يقره ل الناس حرق بأن أحدهم يدعي
عقل!!

الدين!! علىَ يفتأتون بساطة وُبكل هكذا،

تـعـالىَ الـلـه ـقـول إل وُالخـبـار النـصـوص من يكن لم لو
إإْن{ ُتْم َوُ ْب َق ُبوا َعا إق َعا إل َف ْث إم ُتْم... ـَمـا إب ْب إق ]126النـحـل: } [ُـعـو

وُالـمـواد الثقيـلـة وُالـصـواريخ العنقودية القنابل فهذه ،لكفىَ
ّعة ـلمين، علىَ المريكيون يطلقها التي المش أليـسـت المـس

ّطــعّ الجســاد تحــرق حارقــة!! أل وُتهّشــم الطــراف وُتق
بالمـثــل!! – المجاـهــدوُن يـعــاملهم ل اـلــرؤوُس!! فلـمــاذا

– قولهم بطلَن علىَ الدلة وُستأتي
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جسممر علممى الجثممث تعليممق قضممية أممما
 :الشّماء الفلوجة

ّنـَمـا{ الحراـبـة أـهـل ـفـي تـعـالىَ قال فقد ُء إإ إذيَن ـَجـَزا ّـلـ ا
ُبوَن إر َلُه اللَه ُيَحا ْوَن َوَُرُسو َع َيْس إض إفي َوُ َلْر ًدا ا ُـلـوا َأْن َفَسا ّت َق ُي

ْوُ ُبوا َأ ّل ْوُ ُيَص َعّ َأ ّط َق إهْم ُت إدي ْي ُهْم َأ ُل َأْرُج ْوُ إخلٍََف إـمـْن َوُ ْوا َأ َـفـ ْن إـمـَن ُي
إض َلْر إلَك ا ُهْم َذ ٌي َل َيا إـفـي إخْز ْن ّد ُـهـْم اـلـ َل إةا إـفـي َوُ إـخـَر َذاٌب ال َـعـ
إظيٌم ].33المائدةا: } [َع

مـسـلمين ـكـانوا وُإن-  الحراـبـة أـهـل ـفـي هذا كان فإذا
عـلـىَ المعتدين الصائلين المحاربين بالكفار  فكيف- مصلين
وُالموال!!  وُالعراض الدماء

القاضـي قـال(العربـي:  لبـن القـرآن أحكـاما فـي جاء
إـلـّي ُرـفـعّ ـقـد القـضـاء تولية أياما كنت عنه: وُلقد الله رضي
علىَ مغالبة امرأةا منهم فأخذوُا رفقة، محاربين خرجوا قوما

ـة وُمــن زوُجهــا مــن نفســها فيهــا معــه المســلمين جمـل
ُأخذوُا الطلب فيهم جد ثم فاحتملوها، فسألت بهم، وُجيء ف

ـان ـمـن ـي ـك ـه ابتلَـن ـه الـل ـتين، ـمـن ـب ـالوا: ليـسـوا المـف فـق
الفروُج. في ل الموال في تكون إنما الحرابة لن محاربين،

الحرابــة أن تعلموا ألم راجعون، إليه وُإنا لله لهم: إنا فقلت
كلـهـم الـنـاس وُأن الـمـوال، ـفـي منـهـا أفـحـش الـفـروُج في

َيرضون ُتـحـرب أموالهم تذهب أن ل ُيـحـرب وُل أـيـديهم ـمـن وُ
عقوـبـة الـلـه ـقـال ـمـا ـفـوق كان وُلو وُبنته، زوُجته من المرء
ّـهـال، صحبة بلَء من وُحسبكم الفرج، يسلب لمن لكانت الج

ًا انتهىَ.) وُالقضاء!! الفتيا في وُخصوص

ـوق كان وُلو( الله رحمه القاضي قول إلىَ فانظر ـا ـف ـم
. )الفرج يسلب لمن لكانت عقوبة الله قال

الله إل إله ل يقولون ممن الحرابة أهل في  هذاأقول:
ـفـي المـسـلمات عرض يهتك بمن فكيف الله، رسول محمد

الفـّجـار وُاليـهـود الكـفـار النـصـارى مـن وُغيرها بغداد سجون
ّدين، وُالـصـلب وُالتقطـيـعّ الـحـرق ـهـؤلء يـسـتحق أل وُالمرـتـ
وُالتعليق!!

بلَء مــن وُحسبكم (الله: رحمه القاضي قال كما وُلكنه
ّهال، صحبة ًا الج .)وُالقضاء الفتيا في وُخصوص
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العممداء قلمموب فممي الرعب وإلقاء الرإهاب إن
ًا مطلوب أمر وعقلً:  شرع

ّدوُا{ :تعالىَ قال إع َأ ُهْم َوُ ُتْم َما َل ْع َط َت ٍةا إـمـْن اـْسـ ّو إـمـْن ُـقـ َوُ
إط َبا إل إر ْـيـ ْلَخ ُـبـوَن ا إه إه ُتْر ّوُ إـبـ ُد إه َـعـ ُكْم الـلـ ّوُ ُد َـعـ إرـيـَن َوُ إـمـْن َوُآَخ

إهْم إن َ ُدوُ ُهُم ل َن َلُمو ْع ُهْم اللُه َت َلُم ْع ُـقـوا َوَُما َي إف ْن ٍء إـمـْن ُت إـفـي ـَشـْي
إل إبي إه َس َوّف الل ُـكـْم ُي ْي َل ُـتـْم إإ ْن َأ َ َوُ َلـُمـوَن ل ْظ ]،60النـفـال: } [ُت
إقي{ :تعالىَ وُقال ْل ُن إب إفي َس ُلو إذيَن ُق ّل َـفـُروُا ا ْـعـَب َك إبـَمـا الّر

ُكوا إه َأْشَر َنّزْل َلْم َما إبالل إه ُي ًنا إب َطا ْل ُهُم ـُسـ َوُا ْأ ـ ّـنـاُر َوُـَم ْـئـَس ال إب َوُ
َوى ْث إميَن َم إل ّظا ْنَزَل{ :تعالىَ وُقال ]،151عمران:  آل} [ال َأ َوُ
إذيَن ّل ُهْم ا َهُروُ إل إمْن َظا ْه إب َأ َتا إك ْل إهْم إمْن ا إصي َيا َذَف َص َـقـ إـفـي َوُ

إهُم إب ُلو ْعَب ُق ًقا الّر إري ُلوَن َف ُت ْق إسُروَُن َت ْأ َت ـا َوُ ًـق إري ـزاب:} [َف الـح
26.[

ـا وُآكد الوُقات، كل في محمود العدوُ وُإرهاب ـون ـم يـك
إرهاب تحاوُل الن أمريكا الحرب.. وُهذه وُقت في الرهاب

دمير طريـق عـن العـراق فـي المسلمين ّلوجـة ت بحّجـة الف
ـه مفادها رسالة وُهي المريكان، من أربعة بجثث تمثيلهم أـن

أهـلـه وُنقـتـل نقتـلـه فإنـنـا بالمريـكـان ـهـذا وُيفـعـل يتجرأ من
وُل رأـفـة فـيـه تأـخـذنا وُل عـبـادته دوُر وُنـهـدما ـمـدينته وُـنـدمر

شفقة!! 

ّدـسـه اـلـذي كتابها في جاء التي أمريكا ـصـفعك ـمـن( تق
ّدكّ علىَ ّدكّ له فأدر اليمن خ من وُأما هذا،  وُعت)اليسر خ
ُبوا{ كتابهم في جاء إر َق َفاْض ْو إق َف َنا ْع َل ُبوا ا إر ُـهـْم َوُاـْضـ ْن ُـكـّل إم

َناٍن"ٍ... فأخلف علينا!! الله َب

أـعـداء فـهـم ذـلـك، ـكـل فعلوا إن المريكان نلوما ل نحن
يـخـرج أن أـمـا وُـعـداوُاتهم، أطماعهم لهم صائلون محاربون

ـبـل المريكان، يفعله ما فعل المسلمين علىَ ُينكر من علينا
النكار.. أشد ننكره الذي هو فهذا بكثير، منه وُأقل

ُيـفـتي ـهـذا ـفـي يتكـلـم أن لحد ينبغي ل غـيـر مـن فـيـه وُ
رشاـشـه فليأـخـذ ُيـفـتي أن أراد وُمن الثغور، في المجاهدين

بالمسـلمين الكفـار يفعلـه مـا وُليـرى الجبهـة إلـىَ وُليذهب
أطـفـال بأـشـلَء القناـبـل ـصـنيعّ وُلـيـرى هـنـاكّ، وُالمـسـلمات

بفتوى.. لنا يخرج ثم المسلمين

تعالىَ قوله تحقيق فهو الفلوجة في إخواننا فعله ما أما
ّنوا{ الكفار في َظ ُهْم َوُ ّن أ

ُهْم َ ُت َع إن ُهْم َما ُن إه إمَن ُحُصو ـ ُهُم الـل ـا َـت َأ َف
ْيُث إمْن اللُه ُبوا َلْم َح إس َت َذَف َيْح َـقـ إهُم إـفـي َوُ إب ُـلـو ْـعـَب... ُق }الّر
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رأس رفـعـوا اـلـذين الفلوـجـة أـسـدوُ در فلـلـه ،]2الحشر: [
يمكنـهـم أن الـلـه العظيم.. نـسـأل التاريخي بصمودهم المة
وُالمنافقين.. الكفار رقاب من مزيد من

الحرق: مسألة أما

ـسـبأ ـبـن الـلـه عـبـد أـصـحاب ـمـن ـقـوما أـتـىَ لـمـا ـفـإنه
رـضـي ـطـالب ـبـي ـبـن عـلـي إلىَ - أتوا الله - لعنه الحميري

ـهـو"ٍ!! لهـم: "ٍوُمـن هو"ٍ. فقال أحدهه: "ٍأنت قال عنه، الله
ـار وُأـمـر الـمـر، عنه الله رضي فاستعظم الله، قال: أنت بـن

:  عنه الله رضي يقول ذلك وُفي بالنار، وُأحرقهم فاججت

ًا المر رأيت لما ًا أمر ًا  أججتمنكر وُدعوت نار
قنبرا

ًا يريد الـنـار ـفـي طرحـهـم ـتـولىَ اـلـذي وُـهـو موله قنبر
].للشهرستاني وُالنحل الملل[

أـنـاس أـحـرق عـنـه الـلـه رـضـي الراـشـد الخليـفـة فـهـذا
بالنار..

مالك خالد استدعىَ (أنه: تاريخه في كثير ابن ذكر وُقد
ّنبه نويرةا بن ـجاح، متابعة من منه صدر ما علىَ فأ ـىَ ـس وُعـل

 ؟ الّصلَةا قرينة أنها تعلم : ألموُقال الّزكاةا، منعه

. ذلك يزعم كان صاحبكم : إّنمالك فقال

إـضـرب ـضـرار ـيـا بـصـاحبك وُلـيـس ـصـاحبنا : أـهـوفقال
ـخ حجرين معّ فجعل برأسه وُأمر عنقه، فضربت عنقه، وُطـب
ّثلَثة علىَ ّليـلـة تـلـك خالد منها فأكل قدرا ال ـبـذلك ليرـهـب ال

ّدةا من العراب . وُغيرهم المرت

ّـنـار جعـلـت مالك شعر : إّنوُيقال أن إـلـىَ فـيـه تعـمـل ال
. لكثرته الّشعر تفرغ وُلم القدر، لحم نضج

ّلم وُقد ذـلـك ـفـي وُتقاوُل صنعّ فيما خالد معّ قتادةا أبو تك
ّـلـم الـّصـديق، إلىَ فشكاه قتادةا أبو ذهب حتىَ ـمـعّ عـمـر وُتك
ـسـيفه ـفـي ـفـإّن : إعزـلـهللّصديق وُقال خالد في قتادةا أبي

ًا . رهق

)4(وُالجهاد التوحيد منبر



الحرق في لكم بل
سلف

ًا أشيم : لبكر أبو فقال ّله سيف ّـفـار.. عـلـىَ الـلـه س )الك
].6/355وُالنهاية:  البداية[

ـمـا وُرؤـيـة خاـلـد عزل بعد عنه الله رضي عمر قال وُقد
ـدةا أبا جيش تتقدما كانت التي بكتيبته بالعداء فعله ـفـي عبـي

..)مني بالرجال أعلم كان بكر، أبا الله رحم( الشاما

ـفـن أـسـتاذ عـنـه الـلـه رـضـي ـسـليمان أـبـي الله وُسيف
ّيم السلَمي الرهاب عليـه الـلـه صلىَ النبي بعد مدرسته وُق
ـخـبرته تحـكـي وُـجـولت ـصـولت الرـهـاب ـفـي وُـلـه وُسلم،
فـقـد النفـسـية، الـحـرب بأـسـاليب الدقيقة وُمعرفته العجيبة

ّليس وُقعة في عنه الله رضي قال البداـيـة ـفـي ـجـاء كـمـا-  أ
ّلهم(: - وُالنهاية أســتبقي ل أن أكتافهم منحتنا إن علّي لك ال

ًا منهم إّن بـدمائهم"ٍ ثـّم نهرهـم أجـري حـتىَ عليه أقدر أحد
خاـلـد مـنـادي فـنـادى أكـتـافهم، المسلمين منح وُجّل عّز الله

ـفـأقبلت الـسـر، ـمـن امتـنـعّ ـمـن إل تقتـلـوا ل الـسـر الـسـر
ًا بهم الخيول ًا، يـسـاقون أفواج ّـكـل وُـقـد ـسـوق ً بـهـم وُ رـجـال

ّنـهـر، ـفـي أعناقهم يضربون ًا بـهـم ذـلـك ففـعـل ال وُليـلـة يوـمـ
ّلـمـا الـغـد، بـعـد وُمن الغد في وُيطلبهم أـحـد منـهـم حـضـر وُك

ّنهر في عنقه ضربت ّنـهـر ـمـاء ـصـرف وُـقـد ال موـضـعّ إـلـىَ ال
ّنهر : إّنالمراء بعض له فقال آخر، حـتىَ بدمائهم يجري ل ال

ّدما علىَ الماء ترسل فأرـسـله بيميـنـك، فـتـبّر مـعـه فيجري ال
ّنهر فسال ًا ال ًا دم ّدما نهر سّمي فلذلك عبيط ـ ـوما، إـلـىَ اـل الـي
ّطواحين فدارت ّدما المختـلـط الـمـاء ـبـذلك ال ـمـا الـعـبيط باـلـ

ّـيـاما، ثلَثة بكماله العسكر كفىَ ـسـبعين القتـلـىَ ـعـدد وُبـلـغ أ
ًا.. ).ألف

ّلـيـس وُمعرـكـة الخليـفـة بـعـدها ـقـال اـلـتي ذاتـهـا ـهـي أ
قرـيـش معـشـر ـيـا: (عنه الله رضي الصديق بكر أبو الراشد

عـجـزت خراذيـلـه، علىَ فغلبه السد علىَ عدا قد أسدكم إّن
ّنساء .)الوليد بن خالد مثل يلدن أن ال

ـدي الرهاب هذا نتيجة من وُكان ـدر ـقـال أن الخاـل الكـي
ّـنـاس أعـلـم أـنـا(لـقـومه:  الجندل دوُمة يوما أـحـد ل بخاـلـد، ال

ّد وُل حرب في منه طائر أيمن خاـلـد وُـجـه ـيـرى وُل مـنـه، أح
ًا قوما ّلوا أبد وُصالحوا فأطيعوني عنه، انهزموا إل كثروُا أما ق

.)القوما

ـحـرق مـسـألة ذـكـرت فـقـد وُالـحـديث الفـقـه كـتـب أـمـا
الوُـطـار نـيـل ـفـي ـجـاء فقد وُالسير، الجهاد كتب في الكفار

الـشـجر وُقـطـعّ وُالتحرـيـق المثلة عن الكف باب[ للشوكاني
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أـبـي ـحـديث ـشـرح  ـفـي]وُمصلحة لحاجة إل العمران وُهدما
ّـلـه رـسـول بعثـنـا: (قال أنه هريرةا، ّـلـه ـصـلىَ ال وُآـلـه علـيـه ال
ـا وُـجـدتم : إنفـقـال بـعـث ـفـي وُـسـلم ًـن ـا فلَ ًـن لرجلـيـن وُفلَ

كـنـت إـنـي الـخـروُج أردـنـا حـيـن ـقـال ـثـم بالـنـار فأحرقوهـمـا
ًنا تحرقوا أن أمرتكم ًنا فلَ ّلــه إل بها يعذب ل النار وُإن وُفلَ ال

داوُد وُأبو وُالبخاري أحمد روُاه) [فاقتلوهما وُجدتموهما فإن
].وُالترمذي

ـار : "ٍوُإنقوله: (الله رحمه الشوكاني قال يـعـذب ل الـن
ّله"ٍ هو إل بها ـفـي الـسـلف اختـلـف وُـقـد النهي بمعنىَ خبر ال

ًقا وُغيرهما عباس وُابن عمر ذلك فكره التحريق ـسـواء مطل
قـصـاص ـفـي أوُ مقاتـلـة ـحـال ـفـي أوُ كـفـر ـسـبب ـفـي ـكـان

. )وُغيرهما الوليد بن وُخالد علي وُأجازه

اـلـبيهقي وُأـخـرج(: "ٍالوُـطـار نـيـل"ٍ الـحـدوُد كتاب وُفي
كـمـا ينـكـح رـجـل ـحـق في الناس جمعّ أنه بكر أبي عن أيًضا
ّله رسول أصحاب فسأل النساء ينكح ّله صلىَ ال وُآله عليه ال

طالب أبي بن علي قوًل يومئذ أشدهم فكان ذلك عن وُسلم
إل الـمـم ـمـن أـمـة ـبـه تـعـص لم ذنب : هذاقال السلَما عليه
ّله صنعّ وُاحدةا أمة بالـنـار نحرـقـه أن ـنـرى علمتم قد ما بها ال

ّله رسول أصحاب فاجتمعّ ّله صلىَ ال علىَ وُسلم وُآله عليه ال
ـأمره الوليد بن خالد إلىَ بكر أبو فكتب بالنار يحرقه أن أن ـي

).بالنار يحرقه

وُـجـه ـمـن وُروُي إرـسـال إسناده وُفي(الشوكاني:  قال
القـصـة ـهـذه في علي عن أبيه عن محمد بن جعفر عن آخر
.بالنار) وُيحرق يرجم قال

ّـلـه رـسـول أـصـحاب ـفـاجتمعّ( قوله أليس ّـلـه ـصـلىَ ال ال
ً )،بالـنـار يحرـقـه أن عـلـىَ وُـسـلم وُآله عليه ـعـدما عـلـىَ دليلَ
الحرق!! جواز عدما علىَ إجماع وُجود

ـحـرق(: المـنـذري ـعـن نقلَ ا،ضأي الوُطار نيل في وُجاء
ّله وُعبد وُعلي بكر أبو بالنار اللوطية بن وُهشاما الزبير بن ال

.)الملك عبد

عـلـىَ النـهـي هذا ليس(المهلب:   قال:الباري فتح وُفي
التحرـيـق ـجـواز علىَ وُيدل التواضعّ، سبيل علىَ بل التحريم

أعـيـن وُسلم عليه الله صلىَ النبي سمل وُقد الصحابة، فعل
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بالـنـار البـغـاةا بـكـر أـبـو حرق وُقد المحمي، بالحديد العرنيين
أـهـل من ناسا بالنار الوليد بن خالد وُحرق الصحابة، بحضرةا
ـردةا، ـثر اـل ـاء وُأـك ـة علـم ـزوُن المديـن ـق يجـي ـون تحرـي الحـص

.)وُالوُزاعي النووُي قاله أهلها علىَ وُالمراكب

اختـلـف ـقـد(القـسـطلَني:  "ٍ ـقـال المعـبـود عون"ٍ وُفي
وُغيرهمـا عبـاس وُابـن عمـر فكرهـه التحريـق فـي السلف
عـلـي , وُأـجـازه قصاـصـا أوُ كـفـر بـسـبب ـكـان ـسـواء مطلقا
.)الوليد بن وُخالد

بالمـسـلمين، ـهـذا يفعلون ل الكفار كان إذا  هذاأقول:
يختلف..  فالمر يفعلونه وُهم أما

الـمـة، وُـسـلف الصحابة فيها اختلف مما المسألة فهذه
ّديق فعله وُقد أـبـي ـبـن عـلـي الراشد وُالخليفة المة هذه ص

كـمـا المـسـألة ـفـي إجماع فلَ الصحابة، من وُجماعهة طالب
البعض.. زعم

بحــر في نقطة هو الفلوجة في المجاهدوُن فعله ما إن
ل أن تعودنا وُلكننا العراق، في سنة منذ المريكان يفعله ما

المـسـلمين قتل أما أمريكي، مات إذا إل القوما صوت نسمعّ
وُالقاذفـات بالصـواريت وُحرقهـم الـدبابات تحـت وُسحقهم

الموات!! سكوت فعليه

العراق: في للمجاهدين أقول

سلف، نبيكم وُصحابة المة خلفاء في فلكم أحرقتم إن
وُالهلعّ الرعب قلوبهم في يزرع ما الكفار هؤلء في فافعلوا

ًا فيكم يَروُّن وُل ًا وُل خور ًا.. أرهـبـوهم وُل خوف وُزلزـلـوا تردد
لتـقـر ـصـدوُرهم ـمـن قـلـوبهم وُاخلعوا أقدامهم تحت الرض
المؤمنين.. أعين

بمـســاعدتها  فالياـبــاناليابممانيين: السممرى أممما
وُأسبانيا بريطانيا شأن شأنها حربية دوُلة أصبحت للمريكان
وُقد نفسها، علىَ الجانية وُهي الدوُل، من وُغيرها وُأستراليا

أـسـراهم قـتـل فللمجاـهـدين تـسـمعّ، فلم المسلمون أنذرها
ـت وُل رؤوُســهم، وُقطــعّ ـدعي لمــن ُيلتـف ـأن ـي الســرى ـب

من هو وُإنما شرعنا في المصطلح لهذا وُجود فلَ "ٍمدنيين"ٍ،
ياـبـاني رـجـل فكل المة، علىَ الدخيلة الغربية المصطلحات

ماله..  وُسلب قتله يجوز القتال: محارب علىَ قادر كافر
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ـاء من أعلم  فلَالسيرة: اليابانية المرأة أما العلـم
بالمســلمين نكاية ذات أوُ محاربة تكن لم إن قتلها ُيجيز من
ّية ُتعتبر  وُلكنها- غيره أوُ رأي أوُ كتجسس-  السبايا: من سب

بغـيـره أوُ بأـسـرى بادلوـهـا أوُ استرقونها المجاهدوُن شاء إن
بالسبي المن جواز في خلَف علىَ-  بالطلَق عليها يمنوا أوُ
-

المترتـبـة وُالمفاـسـد المـصـالح يقيـسـوا أن للمجاـهـدين
أن – قتلـهـم اخـتـاروُا إن – وُلعلهم اليابانيين، هؤلء قتل علىَ
اـلـتي اليابانـيـة الحكوـمـة وُيلوـمـوا ذـلـك ـسـبب للـنـاس يبينوا
الـسـلَمية الـمـة لتـعـادي تعنيـهـا ل حرب في بجيوشها زّجت
ـالجيوش قط، بسوء لها تتعرض لم التي تقـتـل المتحالـفـة ـف

جـنـس ـمـن وُالـجـزاء رؤوُـسـهم، وُتهـّشـم العراقيـيـن أطـفـال
العمل!!

ُيقتلوا أن – اليابانيين قتل المجاهدوُن اختار إن – ينبغي
ًا-  ـسـريعة أـخـرى بطريقة أوُ بالسيف - الخلَف ـعـن خروُـجـ

القتلة.. ُيحسنوا وُأن

إن الـسـلَمية الـمـة عـلـىَ لتـجـترؤ ـكـانت ـمـا أمريكا إن
ـصـاعين.. لـمـا الصاع عليها يرد من المة هذه في أن علمت
بيوتنا وُتدّمر نقتلها، وُل وُتقتلنا نغزوُها، وُل تغزوُنا أنها علمت

وُتهـتـك ديارـنـا لتحـتـل وُحدـيـدها بـحـدها أتتـنـا عليـهـا نجرؤ وُل
ديننا..  في وُتحاربنا أموالنا وُتسرق أعراضنا

ًا الوليد بن خالد الله سيف كان لو وُالله ـ ـمـن لـمـات حـي
ل اـلـذين الـمـة ذـكـور أـكـثر ـحـال إلـيـه آل مـمـا الكـمـد ـشـدةا

البيوت..  في الموت وُانتظار البكاء إل ُيحسنون

بالقـتـل إل المـسـلمين أراـضـي ـمـن الكـفـار يـخـرج ـلـن
وُالـصـومال.. ل أفغانستان في حدث كما وُالرعب وُالرهاب

ـفـي يثـخـن أن قـبـل يتكـلـم أن المـسـلمين ـمـن لـحـد ينبـغـي
وُقوعهم عدما العراق في للمجاهدين وُينبغي القتل، العداء

أعضــاء يلعبها التي القذرةا وُاللعيب السياسية الشباكّ في
المنافق.. الحكم

"ٍـضـربة الكرزائـيـة المرتزـقـة المرتدين هؤلء جزاء إنما
ـمـن فـكـل وُـسـلم، عليه الله صلىَ النبي أخبرنا بسيف"ٍ كما

ـمـن المـسـلمين لبلَد احتلَـهـم عـلـىَ المريكان وُأعان وُقف
أوُ جـيـش أوُ عراقـيـة ـشـرطة ـمـن أوُ المجـلـس ـهـذا أعـضـاء
فـهـم للمجاـهـدين وُأـعـوان عيون يكونوا لم إن فهؤلء غيره،
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ـذا شّرهم، من المسلمين وُتخليص قتلهم ينبغي مرتدوُن وُـك
ـد ـمـن المـسـلمين بلَد عـلـىَ الـجـاثمين ـا عبـي وُيـهـود، أمريـك

ًا أشد فهؤلء وُبمـبـاركتهم بلَدـهـم ـمـن لنه إخوانهم من كفر
لـتـدكّ الـصـليبية الحربـيـة الـطـائرات تنطـلـق نفقتـهـم وُعـلـىَ
فـي شك فلَ وُغيرها، وُبغداد الفلوجة في المجاهدين معاقل

ًا ـخـالف فـقـد كفرـهـم ـفـي يـشـكك وُـمـن هؤلء، كفر إجماـعـ
ًا ًا معلوم ّول مشهور ًا الـلـه علىَ وُتق ًا، زوُر ظـهـر فـقـد وُبهتاـنـ

ًا الخيانات الناس وُرأى الفتاوُى وُانتشرت الحق نـهـارا جـهـار
ّول لقول مجال فلَ ّوُل.. تأوُيل أوُ متق متأ

الشاوس: العراق أسود إلى نداء وأوجه

إـلـىَ بعـضـكم لـجـوء وُالله سائنا  لقدالله: في أحبتي
ـم ـف الـم ـدةا!! كـي ـأوُن المتـح ـىَ تلـج ـود النصــارى إـل وُاليـه

ـن لتخليصــكم ـود!! وُبعضــكم النصــارى ـم ـأ وُاليـه ـىَ لـج إـل
المـجـاوُرةا!! العـقـل وُاـلـدوُل الـعـرب حـكـاما ـمـن المرـتـدين

ُـهـْم{ ـفـوالله العـقـل، ّن ُـنـوا َلـْن إإ ْغ ْـنـَك ُي إه إمـَن َع ًئا الـلـ ْي إإّن ـَشـ َوُ
إميَن إل ّظا ُهْم ال ْعُض ُء َب َيا إل ْوُ ْعٍض َأ ّلُه َب إلّي َوُال إقيَن َوُ ّت ْلُم الجاثية:[ }ا

َـفـىَ{ الله غير تسألوا وُل الله، غير لحد تلتفتوا فلَ ،]19 َك َوُ
إه ّيا إبالل إل َفىَ َوُ َك إه َوُ إصيًرا إبالل ].45النساء: } [َن

ـم لـقـد وُـخـبرتم وُرأيـتـم الحـكـاما، ـصـمت وُـخـبرتم رأيـت
فلَ الـسـلَما)، ـحـرب (المتحدةا: عـلـىَ المتحدةا المم موقف
ـفـأنتم الـلـه، إلىَ إل الضراعة يد تمدوُا وُل الكلَما، من ُتكثروُا
لها: رابعّ ل ثلَثة خيارات بين وُالله

ًا فتكوـنـوا تستسلموا أن  إما)1 ًا ـخـدم للنـصـارى وُعبـيـد
فتـصـبح الخوـنـة العربـيـة اـلـدوُل حكاما كحال حالكم وُاليهود،

النجاس. لهؤلء سائغة لقمة أعراضكم

ـعـدوُكم عـلـىَ الـلـه وُيظهرـكـم فتظـفـروُا تـقـاتلوا  أوُ)2
النـصـر لـكـم الـلـه نـسـأل-  وُالـخـرةا اـلـدنيا ـعـز لـكـم فيكون

- وُالتمكين

َتلوا  أوُ)3  وُذـلـك- الـلـه ـبـإذن-  الشهداء في فتكونوا ُتق
إل يـنــاله ل اـلــذي العظـيــم وُالرـبــح الـكــبير الـفــوز وُالـلــه

بـيـن ـمـن الـلـه ينتقيـهـم الذين المة هذه أبناء من المخلصين
ّبُصوَن َهْل ُقْل {الملَيين.. مئات َنا َتَر ّ إب َدى إإل ـ إن إإـْح ْي َي َن ـ ْلُحـْس ا
َنْحُن ّبُص َوُ َتَر ُكْم َن ُكُم َأْن إب َب إصي َذاٍب اللُه ُي َع إه إمْن إب إد ْن ْوُ إع َنا َأ إدي ْي أ

َ إب
ّبُصوا َتَر ّنا َف ُكْم إإ َع ّبُصوَن َم َتَر ].52التوبة: } [ُم

)9(وُالجهاد التوحيد منبر



الحرق في لكم بل
سلف

يـهـود ـمـن وُـجـدتم إنالحبممة:  أيهمما لكممم أقول ثم
القـتـل إل فيـهـم يرـضـينا ل فهؤلء أحد، العراق في وُأعوانهم

ـؤلء ـم تســألوا ل وُالصــلب.. ـه ـوهم أحــد، فيـه ـث اقتـل حـي
مـنـاظر وُلتـكـن بمنظرـهـم، صدوُرنا غليل وُاشفو وُجدتموهم

ّكروُا أعينـكـم، نـصـب فلـسـطين في المسلمين إخوانكم وُـتـذ
ـي وُتقبله الله رحمه ياسين أحمد المجاهدين شيخ كرسّي ـف

الــدوُل من تخرج ل الطائرات أن إخواني وُاعلموا الشهداء،
فلـسـطين ـمـن تنطلق الطائرات من كثير فقط: بل العربية

ًا العراق تقصف يهود بطيارين وُغلًَ.. حقد

الحركممات وأبناء السلمية الجماعات إلى
العراق: خارإج السلمية

ًا كفاكم ًا أنفسكم علىَ ضحك وُأنتم متىَ لها!! إلىَ وُغّش
إحكون ًا عليـكـم!! كـفـاكم الـنـاس ُتـْضـ بإرـسـال وُاـبـدأوُا كلَـمـ

ًا، زراـفـات وُفلـسـطين الـعـراق إـلـىَ المجاـهـدين فلَ وُوُـحـدان
السياـسـية بالمـنـاوُرات المة عن الذل هذا الله ينزع ل وُالله

إل الـذل هـذا يـزوُل ل وُاللـه العقيمـة، الهزلية وُالتصريحات
الدماء..  وُإراقة الله سبيل في بالجهاد

المسلمون: أيها

ـانوا الصحابة أن الصحيح الحديث في جاء ـصـلَةا ـفـي ـك
الكـفـرةا قاـتـل اللـهـم(:  ـب النصف في الكفرةا الليل: يلعنون

ّذبون ـسـبيلك ـعـن يـصـدوُن اـلـذين يؤمـنـون وُل رـسـلك وُيـكـ
ـق الرـعـب قلوبهم في وُألق كلمتهم بين وُخالف بوعدكّ وُأـل
].خزيمة ابن صحيح) [الحق إله وُعذابك رجزكّ عليهم

ّكر حفـظـه أـسـامة الـسـلَما أـسـد بفـتـوى المسلمين وُأذ
إت وُل وُجدته حيث اقتله فهذا المريكي، أما(الله:  فيه تستف
).أحد...

ُلوا{ ُت ْق ــا إكيَن َـف إر ــ ْلُمـْش ــُث ا ْـي ُهْم َح ُتُمو ْد ــ ُهْم َوُـَج ُذوُ ــ َوُـُخ
ُهْم ُدوُا َوُاْحُصُروُ ُع ْق ُهْم َوُا ٍد ُكّل َل }.َمْرَص

أعلم وُالله
وُسلم وُصحبه آله وُعلىَ محمد نبينا علىَ اللهم وُصل

؛ربه عفو الراجي كتبه
محمود بن حسين
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