
  
  [مسودة الكلمة عن إيران وأمريكا ، مع تعليقات محمود]

  
  
  

 سم اهللا الرمحن الرحيم

  أميت اإلسالمية الغالية
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  حديثي هذا إليكم عن أمر مهم جداً ومصريي بالنسبة لكم ولذرياتكم فأعريوين أمساعكم 
ا إنه حديث عن احلرب وطبوهلا اليت تقرع يف الشر  ق والغرب عن احلرب العاملية الثالثة اليت يهدد 

ا  إيران وحلفاءها وآثارها ستعم املنطقة كلها [هذه املرة] زعيم البيت األبيض منطقتنا وقد خص 
.  

ورغم هذه التهديدات اخلطرية وما سيرتتب على التنافس والصراع الشـديد بـني الطـرفني  فـإن كثـرياً 
وغــافلني عمــا جيــب ] واو العطــف[حيــذف  الهــين، ول حقيقــة األمــر مــن النــاس مــازالوا خمتلفــني حــ

  عليهم اإلعداد له والقيام به وهو صلب موضوعنا .
ولـــئن كـــان مـــن املهـــم أن نبحـــث ونســـتقرئ األحـــداث عـــن مـــدى إمكانيـــة وقـــوع هـــذه احلـــرب بـــني 

اء وقعـت التداعيات اخلطـرية الـيت ستصـيب املنطقـة قائمـة علـى أيـة حـال سـو [فإن]  إال أنالطرفني 
  .احلرب أم قام الصلح بينهم

 فإن وقعت احلرب فلها عدة احتمـاالت منهـا مـا يتمنـاه حكـام اخللـيج ويسـعون إليـه وهـو انتصـار 
م][   .وهذا له آثاره وخطورته  العظيمة أمريكا حليفيتهم بل رُّ

يـار عليهـا و] اجتمـاع [تعثر أمريكا وفشلها بعد تراكم مشاكلها و ومنها  تصـار إيـران انأسـباب اال
[رمبــا حتتــاج العبــارة إىل صــياغة أكثــر علــى األرض  علــى املــدى املتوســط والبعيــد حيــث إن أقــدامهم

ــم أقــداُمُهم علــى األرض]  وهــذا لــه  ، وهــم قــوة إقليميــة كــربى يف املنطقــة وضــوحا مثــل : حيــُث إ
  .وتداعياته اليت جيب احلديث عنها آثاره



  
وتداعياتــه ولتوضــيح األمــر  بنا أيضــاً ولــه آثــارهوهنــاك احتمــال آخــر وهــو الصــلح علــى حســا

  أقول :
  

إن احلكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره فحقيقــة األمــر أن مفتــاح الســيطرة علــى العــامل ملقــى علــى 
رمــال اخللــيج بــال حراســة مــن أهلــه وســيبقى التنــافس قائمــاً بــني القــوى الدوليــة واإلقليميــة للهيمنــة 

  بغري حق . على منطقتنا ولالستيالء على نفطنا 
وقـــد بســـطت أمريكـــا هيمنتهـــا علـــى دول اخللـــيج مبـــا فيهـــا إيـــران منـــذ أكثـــر مـــن نصـــف قـــرن خلفـــاً 

ا عنــدما أســقطت  شــرطي اخللــيج  هالشــالربيطانيــا وقبــل قرابــة ثالثــة عقــود حتــررت إيــران مــن ســيطر
 يف منصـــبه كشـــرطي للخلـــيج فقـــط بـــل هالشـــاســـابقاً ، لكـــن حكـــام إيـــران اليـــوم ال يريـــدون وراثـــة 

م التامـــة واملباشـــرة وقـــد بـــدؤوا جبنـــوب العـــراق وبعـــض  يريـــدون أن يكـــون اخللـــيج كلـــه حتـــت ســـيطر
وســطه ومل جيــدوا ممانعــة تــذكر مــن دول اخللــيج وهــذا ممــا شــجعهم علــى إكمــال الطريــق فــإيران تــرى 
ـا الدولـة اخلليجيـة واإلقليميـة الكـربى وتقـول إن متطلبـات  ا صاحبة حق يف هـذا األمـر حيـث إ أ

منهـــا تســـتدعي أن ال يكـــون علـــى الشـــاطئ اآلخـــر مـــن اخللـــيج قواعـــد عســـكرية أمريكيـــة وإىل مـــا أ
وبعـــض ساســـتهم ، ومـــن آخرهـــا [وُخمططـــوهم] هنالـــك مـــن األمـــور الـــيت يتحـــدث عنهـــا إعالمهـــم 

ــا تــرفض أن يكــون إليــران دور "ماصــرح بــه الري جــاين بقولــه :ـــ  إن ســبب اخلــالف مــع أمريكــا أ
  . "نطقةإقليمي ريادي يف امل

ــذا املطلــب تصــطدم  بأمريكــا مــن جهـــة وبوكالئهــا مــن جهــة أخــرى ومــن هنــا ســـارع  وإن إيــران 
حكام اخلليج بالوقوف مع أمريكا والتأكيد عليها بضـرورة خـوض حـرب وقائيـة ضـد إيـران قبـل ان 

 بوليس املشـؤوم الـذيلـك واضـحاً يف مـؤمتر أنـاتواصل مد نفوذها على بقية دول اخللـيج وقـد بـدا ذ
وزيـــرة خارجيـــة الكيـــان الصـــهيوين عـــن ذلـــك بعبـــارات صـــرحية عنـــدما قالـــت إن الـــدول  فيـــه عبـــرت

  .العربية تقف ألول مرة إىل جانب أمريكا وإسرائيل ضد ايران وحلفائها



وكــــان ممــــا ســــاعد يف دفعهــــم هلــــذا املوقــــف املخــــزي فضــــًال عــــن خيــــانتهم للملــــة واألمــــة والقضــــية  
ــذه احلــرب  ، ا يف خــرب كــانمــن أن يصــبحو  وفهمهــو خــالفلســطينية  لــذا فحكــام اخللــيج مهتمــون 

ا بالنسبة هلم حربٌ  ا أل مصريية فإمـا أن يكونـوا أو ال يكونـوا وهـم يـرون  أكثرمن اهتمام أمريكا 
  مصريهم رأي العني يف حالتني 

 إن رفضت أمريكا توجيه ضربات عسكرية قوية ترجع إيران إىل الواراء عدة عقود .

ا على املدى املتوسط أو البعيد فسـيبدأ التمـدد اإليـراين بغـرض وإ ن دخلت أمر  يكا احلرب وخسر
 هيمنته على دول املنطقة

فحكـام اخللــيج يعلمـون أن زعمــاء إيـران وأتبــاعهم يف املنطقــة سـيتبعون معهــم سـنتهم الــيت اتبعوهــا  
م يف يوم العيد على مرأى ومسـمع مـن العـامل أمجـع وحجـتهم يف ذلـك  مع صدام أي سيضحون 

ــم كــانوا حلفــاءه يف حــرب اخللــيج األوىل نيابــة عــن أمريكــا ضــد إيــران أمل يقــ دم حكــام الريــاض أ
ام طهران عندما اعرتفوا بدعم صدام خبمسة وعشرين مليـار دوالر يف تلـك احلـرب دليًال يدينهم أم

الــيت ت املناســب بالطريقــة فهــذا االعــرتاف مســطر وحمفــوظ يف إيــران وســوف يســتخدمونه يف الوقــ
ا.   يرو

  
أود أن أبــين أمــراً ا العظيمــة الخطيــرة وقبــل االسترســال فــي الحــديث عــن الحــرب وتــداعياته

نس واالنتســـاب العرقـــي القـــومّي، [جملـــرد اجلـــ لســـت متعصـــباُ لقـــوم دون قـــوم -علـــم اهللا-أنـــين وهـــو 
ي اهللا فســلمان الفارســي وبــالل احلبشــي هــم أولياؤنــا وســادتنا رضــواحلمــد هللا علــى نعمــة اإلميــان] 

عنهم وإن كانوا عجماً وابن سلول اخلزرجي وأبو هلـب اهلـامشي هـم أعـداؤنا وإن كـانوا عربـاً وأقـرب 
 إلينا نسباً فالعربة باإلسالم والتقوى وليست بالوطن والقرىب . 

 قال اهللا تعاىل [ إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم ]

دق ذلـك أعمالنـا بفضـل اهللا فـنحن قـد ولسنا من الذين نقول بأفواهنا مـا لـيس يف قلوبنـا وإمنـا تصـ
تربأنا من حكام العـرب مـن قحطـان وعـدنان ونسـعى إلسـقاطهم وهـم مـن قومنـا بينمـا بايعنـا املـال 

نا مطمئنــة قلوبنــا بــذلك نفوُســ ةً ممــن قــد علمــتم راضــي ووهــحممــد عمــر أمــري املــؤمنني يف أفغانســتان 



عـــوا وأطيعــوا وإن تــأمر علــيكم عبـــد اســتجابة ألمــر رســولنا صــلى اهللا عليـــه وســلم الــذي قــال ( امس
[لعله من املناسب هنـا اسـتغالل هـذه الفرصـة لبيـان مبـدئنا يف ذلـك حبشي يقودكم بكتاب اهللا ) 

 يُتوقَّــع مــن شــر (مــن جهــة نــاس جليــلوأصــلنا األصــيل والتأكيــد عليــه بيانــاً للنــاس واســتباقا ملــا قــد 
ا قـام ى العهِد لـه إن شـاء اهللا دينـاً ووفـاًء، مـوذلك بأن يقال مثال : ...وحنن عل )نسأل اهللا العافية

علــى العهــد (أو عهــِد اهللا ورســوله) ، ونســأل اهللا تعــاىل لنــا ولــه وإلخواننــا التثبيــت علــى احلــق حــىت 
ين وال فاتنني وال مفتونني]   نلقى اهللا وهو راٍض عنا، غري مبدلني وال مغريِّ

  
ـا منتنـة ) وكـل مـن وقـر أيضـاً حمـذراً مـن العصـبي [صلى اهللا عليه وسلم]وقال  ة والقوميـة( دعوهـا إ

اإلميــان يف قلبــه ينفــر مــن نــنت الــدعوة غــري اإلســالمية ســواء كانــت باســم الوطنيــة أو القوميــة أو مــا 
  شابه ذلك . 

وأأكد أنـين لسـت متعصـباً وال متمسـكاً إال مبـنهج اهللا تعـاىل كتابـه العظـيم وسـنة نبيـه الكـرمي صـلى 
الصـــحابة الكـــرام رضـــي اهللا عـــنهم ومـــن تـــبعهم  يقـــال : علـــى طريقـــة] [لـــو بفهـــماهللا عليـــه وســـلم 

  بإحسان يف خري القرون .
  

 وهنا أوجه نصيحة لطائفة أهل السنة وأخرى لطائفة الشيعة وأقول :ـ

ليعرفـــوه  [لعـــل أنســـب : إىل كـــل النـــاس]علـــم اهللا أنـــين أحـــب أن أوصـــل احلـــق لكـــل أهـــل القبلـــة 
  . [ورمحته وفضله] يعاً بإذن اهللاأن ندخل  اجلنة مج فيتمسكوا به عسى

  
 أمتي اإلسالمية الغالية 

ـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حيـث اليـوم ما أشبه حالنـا   بالسـنوات اخلـداعات الـيت أخربنـا 
  قال ( سيأيت على الناس ........)  

ســوء فــالكثري مــن أهــل الســنة قــد خــدعوا يف ديــنهم وهــم ال يشــعرون علــى أيــدي حكــام وعلمــاء ال
ان بيـان اإلميـان فراجعوا إميانكم وإسالمكم يا عباد اهللا وقد كتبت بيانـاً يف توضـيح هـذا األمـر بعنـو 

ا مل تصدر بعد] (بيان اإلميان) [اإلحالة إىل الرسالةفليقرأه من شاء.   يُراجع ، أل



حقــاً، الـــذي [وهــو العبــُد هللا ، مث إين أقــول إن املســلم هــو املستســلم ألمــر اهللا تعـــاىل يف شــأنه كلــه
فـــإن استســـلم ألمـــر اهللا تعـــاىل يف بعـــض شـــأنه كالصـــالة  شـــِهد حقـــا وصـــدقاً أن "ال إلـــه إال اهللا"]

[أو أي طاغيــــة ذي  ألمــــر احلــــاكم ]استســــلم[مل يستســــلم لــــه يف الــــبعض اآلخــــر، بــــل  و والصــــيام
الربــا أو  يف التحليــل والتحــرمي مــن دون اهللا عاملــاً طائعــاً خمتــاراً كتحليــل ســلطان مــادي أو معنــوي]

ــــدة لشــــرع اهللا أو مناصــــرة الكفــــار  علــــى  [الواضــــِح املعلــــوِم كفــــُرُهم]ســــن الدســــاتري الوضــــعية املعان
وهـذا هـو الشـرك األكـرب  الطاغيـة ،فهنا يكون قد أشـرك بـني طاعـة اهللا تعـاىل وطاعـة ،   املسلمني

  ..!املخرج من امللة
 نطلـــق العبوديـــة هللا تعـــاىل وحـــده][؛ م فيجـــب أن تكـــون مواقفنـــا منطلقـــة مـــن ديـــن اإلســـالم احلـــق 

  (وإن أوثق عرى اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف اهللا ).  
إن املــــنهج الــــذي تلتزمــــه مجيــــع احلكومــــات املنتســــبة ألهــــل الســــنة هــــو مــــنهج ال صــــلة لــــه حقيقــــة 

[ويناقضـــون االلتـــزام بــــ "ال إلـــه إال اهللا" مناقضـــة حيكمـــون بـــأهوائهم ال يشـــرع اهللا  هـــمفباإلســـالم  
[[ حيســـن تنـــوعني العبـــارات مـــن بـــاب  دائـــرة اإلســـالموهـــذا كفـــر أكـــرب خمـــرج مـــن اهرة جليـــة] ظـــ

"التفــــنن" كمــــا يســــمى يف البالغــــة، وفائدتــــه نفــــُي امللــــل علــــى الســــامع بتكــــرار اللفــــظ أو العبــــارة 
موهم يدلسون على الناس ويغالط الواحدة]] م فيجب التربؤ منهم ومعادا   .و

  
م"...إخل] [لعلهـــا كلمـــ زعامـــةكمـــا أن  م ومرجعيـــا ة مقحمـــة فتحـــذف، ألنـــه يـــأيت بعـــدها "قـــاد

م الدينيــــة يتمســــكون بــــبعض اهلــــدي  م ومرجعيــــا طائفــــة الشــــيعة يف إيــــران وغريهــــا وإن كــــان قــــاد
علـى أرض  [يف احلقيقـة و]العليـا  إال أن الكلمـة [وينطقون باسـم اإلسـالم]الظاهر ألهل اإلسالم 

[واملرجعيــات،  هلــؤالء الزعمــاء -يف التحليــل والتحــرمي- وإمنــا هــي ليســت هللا تعــاىل الواقــع يف إيــران
ف هــذه العبــارة [أرى حــذ وذلــك شــرك أكــرب خمــرج مــن امللــة وللطائفــة ومصــاحلها اخلاصــة الضــيقة]

وســـتأيت مناســـبة أفضـــل للتعبـــري عـــن معناهـــا احلـــق الـــذي نريـــد إيصـــاله  ألن تكرارهـــا كثـــريا ابتـــذهلا!!
   .عض اهلدي الظاهر إال ملخادعة الناس يف دينهموما كان التزامهم بب للناس]

  



مالـرباءة مـن زعمـاء طهـران وأمثـاهلم وبالتايل جيـب  [لعلـه يكتفـى حاليـا بـذكر الـرباءة  أيضـاً  ومعـادا
م مـــن قيـــادة سياســـية قـــد يفهـــم منـــه "إعـــالن احلـــرب" ، فليتأمـــل،  مـــنهم فقـــط، ألن لفـــظ معـــادا

  .للعداوة ديناً]والدعوة إىل الرباءة منهم كافية متضمنة 
مــن المناســب جــدا هنــا ذكــر شــيء مــن البيــان لحــال الشــيعة الرافضــة علــى اإلجمــال، مثــل  [

م علـى ديـٍن فاسـٍد حمـرٍَّف لـيس هـو ديـن اإلسـالم الـذي بعـث اهللا بـه حممـداً صـلى القول  : ...فإ
م، وعلــى نزعــٍة طائف يــة وقوميـــة اهللا عليــه وســلم، ديــٍن مبــّين علــى تقــديس األئمـــة إىل درجــة عبــاد

منتنٍة، وعلى الرباءة من صحابِة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، ومـا كـانوا عليـه مـن الـدين احلـق، 
م وكرباُؤهم.......((ويراجـــع مقـــال حـــزب الـــالت والقضـــية  وعلـــى مـــا تنتجـــه عقـــول وأهـــواُء ســـاد

  الفلسطينية)) املرفق]
  

 ه، يطـــول املقـــام ببســـطه، ]القـــول فيـــ[واألدلـــة علـــى ذلـــك، وتفصـــيل   هـــؤالء وهـــؤالءواألدلـــة علـــى 
م ألمريكا على املسلمني يف أفغانستان    ولكن أكتفي بذكر مناصر

  
ــم]فاخلدعــة الكــربى لكثــري مــن  ــم يف ديــن اهللا  [املنتســبني إىل اإلســالم والســنة هــي أ حيســبون أ

غــُري  [بغــض النظــر عــن مســألة هــل هــم معــذورون أوينمــا هــم يف احلقيقــة يف ديــن امللــك، تعــاىل ب
ـــاً ]معـــذورين، فهـــذه مســـألة فيهـــا تفصـــيٌل فقهـــي ـــاً ودعوي [[أرى أن هـــذه اإلضـــافة مهمـــة علمي

  تربويًا]].
م يف دين اهللا تعاىل بينما هم يف احلقيقة  واخلدعة الكربى عند املنتسبني ملذهب الشيعة حيسبون أ

اهللا تعــــاىل  يشــــرعون هلــــم فيحللــــون وحيرمــــون مــــن دون [وكــــربائهم] يف ديــــن الرجــــال مــــن مــــراجعهم
اليهود والنصارى الذين اتبعـوا علمـاءهم يف التحليـل  [حال] وقد حذرنا اهللا تعاىل من   همنفيتبعو 

فكــانوا بــذلك مشــركني كمــا وصــفهم اهللا تعــاىل يف كتابــه الكــرمي ] -ســبحانه-[والتحــرمي مــن دونــه 
م أربابـاً مـن دون اهللا ....) وقـال اهللا تعـاىل أيضـاً حمـذراً مـن طاعـة  بقوله  ( اختذوا أحبارهم ورهبـا

  العلماء والزعماء على غري هدى  ( .....إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا .....)



  
  عيات الحرب فأقول:ـ واآلن أعود الستكمال الحديث عن تدا

  
  إن وقعت احلرب فلها عدة احتماالت 

  [أوصي حبْسن تنسيق األفكار يف : االحتمال األول، االحتمال الثاين......إخل]
مــــن أهــــم مــــا يتمنــــاه حكــــام اخللــــيج ويســــعون إليــــه وهــــو هزميــــة إيــــران وانتصــــار التحــــالف الصــــلييب 

جـداً وهـي تعـين باختصـار خضـوع املنطقـة  الصهيوين بقيادة أمريكا وهذا إن وقـع فأخطـاره عظيمـة
وانقيادهــا التــام جلميــع سياســات  التحــالف الكــافر الفــاجر علــى مجيــع احملــاور ممــا يعــين باختصــار 
تغريب املنطقة وتغيري وجه جزيرة العرب واستعبادها مبا يتناسـب مـع الغطرسـة األمريكيـة الصـهيونية 

يف  ،ك التحــالف الظــامل فلينظــر إىل أهلنــا ومــن أراد أن يــرى كيــف ســتكون جزيــرة العــرب حتــت ذلــ
الضفة والقطاع حتت نفس التحالف يقتلون الرجال والنساء واألطفال ويدمرون البيـوت ويقصـفون 
املصانع وجيرفون املزارع  ويسلبون خرية األراضي الزراعيـة وقـد قطعـوا الضـفة مبئـات احلـواجز األمنيـة 

من إخواننا يف سجن غزة الكبري ليموتوا حبصارهم  إلهانة وإذالل أهلها وقد وضعوا مليون ونصف
بــالفقر واألمــراض نتيجــة لســوء التغذيــة ومــىت شــاء اليهــود قطعــوا عــنهم الكهربــاء واملــاء ومــىت شــاءوا 

مـــا هنالـــك مـــن مصـــائب والعـــامل كلـــه ويف مقـــدمتهم حكـــام العـــرب واملســـلمني  أغلقـــوا املعـــابر وإىل
  ى..!!ن هذه الكارثة اإلنسانية الكرب يتعامون ع

  
[تعليقــا علــى االحتمــال األول املــذكور، وهــو مــا "يتمنــاه حكــام اخللــيج ويســعون إليــه" أقــول : يف 

أن احلكام اخلونـة  وأن نشري إىل أن نالحظ من املهم -مع صحة هذا الكالم يف اجلملة–رأيي أنه 
صــاَر أمريكــا علــى الزنادقــة يف اخللــيج واملنطقــة، نعــْم وإن كــانوا يفّضــلون ويرّجحــون يف االختيــار انت

 إيــران ويريدونــه ويتمنونــه، لكــّن هــذا التفضــيل مــنهم واالختيــار والرتجــيح والتمــين ال خيلــو مــن كــدرٍ 
!! وهم يعرفون هذا ال حمالَة، فهم أيضا خيافون من انتصار أمريكا وازدياد هيمنتها وحتّوهلا وتنغيصٍ 

ـــم يقـــدّ  يكون فيـــه بعـــض الضـــرر علـــى ون أن ذلـــك ســـر إىل هيمنـــة كاملـــة مطلقـــة بـــدون إزعـــاج، أل



م حينها سيصـبحون يف كـف أمريكـا مائـة  ُملكهم املطلق وسالمة كراسّيهم وعروشهم، وخيشون أ
بغــريهم ممــن  وأن تســتبدهلمباملائــة، وذلــك يعّرضــهم خلطــر أن تــرى أمريكــا أن تــزيلهم يف أيــة حلظــة 

حكـام العـرب يعرفـون ذلـك وال  ء واخلدمة والعبودية أكثر وأكثـر..خيدمها أكثر ويقدم هلا من الوال
منــه، فهــم يف احلقيقــة بــني نــارين مــن هــذا الوجــه، لكــنهم خيتــارون األقــرب إىل حمــور  بــد، وخيــافون

م السفسـفية وهـي : بقـاء ُملكهـم  والء أمريكـا والكـون وهـم يعرفـون أن طريـق ذلـك اآلن هـو إراد
م يعمهـونيعمـيهم وميـدهم يف عز وجل اهللا ، و واخلدمة هلا ونيل رضاها معها هم ممـن أكثـرُ و  ،طغيـا

م فهــم ال يرجعــون، وإال فــإن احلــل واالختيــار الصــحيح واضــٌح بــّني ،  نظــنُّ أن اهللا خــتم علــى قلــو
  وهو : اإلسالم واالحنياز إىل أمة اإلسالم والوالء لإلسالم وأهله....]

  
ه وتداعياتــه اخلطــرية لــه آثــار  االحتمــال الثــاين أن تنتصــر إيــران علــى املــدى املتوســط أو البعيــد وهــذا

[، ألن إيــران ال متثــل ديــَن اهللا احلــق، اإلســالم احلقيقــّي، ولــن تقــدم للبشــرية رســالة اهللا كمــا أيضــاً 
ا رسوله اخلامت حممداً صلى اهللا عليه وسلم، ولن يكون الديُن معها كلُّه هللا]   بعث اهللا 

  
نهج الرافضـــة مـــن العـــرب إخـــواين املســـلمني يف كـــل مكـــان أحـــدثكم حـــديث العـــامل اخلبـــري عـــن مـــ

نـه ال صـلة لـه باإلسـالم وإن كـل مـا جـرى إ [لعل األفضل حـذف كلمـة "اجملـوس"] والفرس اجملوس
األهـوال الـيت  امأمـمن هول وفزع ودمار وفساد بسبب ظلـم صـدام حسـني وطغيانـه ال يـذكر حبـال 
وأن  اجملـوسفـرس تنتظر املنطقة وأبناءها بسبب ظلـم وطغيـان وفسـاد عقائـد الرافضـة مـن العـرب وال

الفرق بني االثنني كالفرق بني النهر والبحر  وسـريى النـاس إجـرام صـدام وحزبـه كحمـل وديـع أمـام 
ذئاب الرافضة ومن قرأ تاريخ القوم يف القدمي واحلديث وكثرة غـدرهم بأهـل السـنة يعلـم أن كلمـايت 

ــــاريخ املســــلمني ملــــيء مبكــــرهم وغــــدرهم وخيا م قــــد قصــــرت عــــن وصــــف عظــــيم خطــــرهم فت ــــا ن
م للتتــــار والصــــليبيني  ــــم كــــانوا  [وســــائر أعــــداء اإلســــالم]ومناصــــرا يف -[ضــــد املســــلمني رغــــم أ

فأما اليوم وقد قامت هلـم دولـة يف إيـران ودولـة يف العـراق وهـم  [ال دولَة هلم] مستضعفني الغالِب]
وا إىل مـا يسعون إلقامة دولة يف بالد الشام فحدث عـنهم وال حـرج ويكفـي العقـالء عـربة أن ينظـر 

يصــيب أهــل الســنة يف العــراق يوميــاً علــى أيــديهم مــن خطــف وتعــذيب وقتــل واعتــداء علــى الــدماء 



واألعــراض واملســاجد واملصــاحف ولــو قــرأمت يف عقائــد القــوم ملــا اســتغربتم هــذه التصــرفات الوحشــية 
اهللا عنهـا اليت ليس هلا مثيل فهم يكفرون الصحابة كلهم إال عدداً يسرياً ويتهمـون الصـديقة رضـي 

  يف حمكم قرآنه وذلك كفر صريح بالقرآن . ه]من[برأها اهللا  بما
مـــا عـــرف البشـــر طائفـــة أكثـــر كـــذباً مـــن  [لعلـــه]ويـــرون أن قتـــل أهـــل الســـنة مـــن أعظـــم القربـــات و

  الرافضة .
  

وإمنــا هــو واقــع حــي يزلــزل  ، اً وأحالمــ رؤىً إن األمــر عظــيم واخلطــب جلــل ومل يعــد  أمتــي الغاليــة :
ء تسفك وأعـراض بغداد وما حوهلا أرواح تزهق ودماحتت أقدام أهل السنة كل يوم يف األرض من 

تنتهـــك وإىل اهللا املشـــتكى فهــــو حســـبنا ونعـــم الوكيــــل ولقـــد اشـــرأبت لــــه رؤوس الرافضـــة املنــــافقني 
م يف إيـران والعـراق ويقتـدوا  وخاصة يف بالد الشام ودول اخلليج يتحينـون الفرصـة ليسـتعينوا بـإخوا

املــالكمي و مقتــدى  ريونـو م وال فــرق بـني مــايقوم بـه علــي السيسـتاين وعبــد العزيـز احلكــيم بأفعـاهل
الصدر الذي حرق أتباعه من جيشه نسـاء وأطفـال أهـل السـنة يف العـراق يف شـارع عـام أمـام املـأل 
وبـــني حســـن نصـــر اهللا يف لبنـــان أو حســـن الصـــفار يف املنطقـــة الشـــرقية مـــن بـــالد احلـــرمني فكلهـــم 

  .وحرقهم قربة إىل اهللا كما ذكرنا أن قتل أهل السنةيعتقدون 
[، ومـــا تقتضـــيه الظـــروف  كـــل طائفـــة  ليهـــاإوإمنـــا الفـــرق بيـــنهم هـــو فقـــط يف املراحـــل الـــيت وصـــلت 

لة النهائيـــة وأمـــا النتيجـــة واحملصـــ السياســـية لكـــل جهـــة مـــنهم مـــن تصـــريح أو ســـكوٍت أو فعـــٍل...]
م إىل إن تركوا بغري جهاد وأمـ فسيصلون إليها مجيعا ا إن قمعـوا وهزمـوا يف العـراق فسـيخنس إخـوا

حني يف بقية دول املنطقة و الذي يغض الطرف عن الرافضة يف بالد اإلسالم كمن يغض الطـرف 
  . حجرتهعن األفاعي والعقارب تتكاثر يف

 
ق ولوال فضل اهللا تعاىل مث جهد اجملاهدين لوصلت كل هذه الويالت إىل دول املنطقة اجملاورة للعـرا

.  
ـم وبغـريهم وأعـدهلم إن وحنن بفضل اهللا أول من قاوم توسعهم  [مع أننـا بفضـل اهللا أرحـم النـاس 

   ]، ونسأل اهللا من فضلهشاء اهللا



وإن كثــــرياً مـــن الـــذين يــــدعون العلـــم والفقــــه حبمـــد اهللا] -[ومواقـــف إخـــوانكم اجملاهــــدين واضـــحة 
إيـــران بالوكالـــة جـــيش املهـــدي  ]يـــوشُ ج [الـــذين هـــميطعنـــون مبواقفنـــا عنـــدما كنـــا نقاتـــل الرافضـــة 

ـم هـم]وجيش احلكيم فكانوا حيررون البيانات الـيت تنهانـا عـن قتـاهلم  عـدة احملتـل للتمكـني  [مـع أ
لعــراق فهــو خــط الــدفاع اإلســالم إخــوانكم يف ا هــليــا ألــه يف العــراق وكنــت دائــم التحــذير أغيثــوا 

  املنيع يف وجه أعداء األمة  والسدُّ األول 
م وكـان لألمـ ري اإلمـام أيب مصـعب الزرقـاوي عليــه رمحـة اهللا البـاع الطـوىل يف فضـح وضـرب خمططــا

علـى املــأل يف الوقــت الــذي كــان يطعــن فيــه أهــل الكــالم والقاعــدون واملتشــدقون واملتفيهقــون الــذين 
هـم فقهـاء الواقـع  نالمجاهـدييزعمون أن اجملاهدين ال فقه هلم بينما بفضـل اهللا ثبـت للجميـع أن 

امليـدان وهـم الـذين تعتمـد علـيهم األمــة بعـد اهللا تعـاىل يف تفـريج الكربـات وهـم العـدة هلــذه  ورجـال
  احلروب والسعيد من وعظ بغريه .

  
والطامــة العميــاء فــأقول متهيــداً جيــب شــطب احلــل ملثــل هــذه الداهيــة الــدهياء  وقــد  تتســاءلون عــن

مـــن حكـــام املنطقـــة والـــذي هـــو االعتمـــاد علـــى الكفـــار يف الـــدفاع عـــن املنطقـــة كمـــا يـــرى ساســـتها 
اعرتاف صريح منهم بأن دول املنطقة خاضعة لنفوذهم وهيمنتهم فأمريكا هي اليت متلـي سياسـتها 
علـــى املنطقـــة مبـــا حيقـــق مصـــاحلها املختلفـــة وبالتـــايل هـــي الـــيت تـــدافع عنهـــا ومـــا هـــؤالء الساســـة يف 

  .املنطقة إال وكالء
  
ونتفكر فيمـا حيـيط بنـا ونتـوب إىل اهللا  ]![ال داعَي هلا نوقف أعمالنا ولو يوماً واحداً أن   والحل 

مث القيــام بــأعظم الواجبــات علينــا وأوهلــا اإلميــان بــاهللا وحــده وإخــالص العمــل لــه ال  حاً نصــو توبــة 
 ثـم ه صلى اهللا عليه وسلم، مـا اسـتطعنا][مث العمل بشريعته سبحانه والتمسك بسنة نبيّ شريك له 

هــل الســنة يف العــامل اإلســالمي عامــة ويف الــدول العربيــة خاصــة وال اجلهــاد يف ســبيل اهللا بتجيــيش أ
   .سيما دول اجلوار واليمن



وال خيفى أمهية دعم أهل السنة داخل إيران ويف الدول اجملاورة هلا كأفغانسـتان وتركيـا وضـرورة تنبيـه 
عــض ب [رجــع إىل احلــق والســنة] تســنن الرافضــة وقــدالنــاس وتــوعيتهم بزيــف وكــذب وفســاد عقائــد 

م ليبينــوا فســاد  أئمــة الرافضــة كمــا يف الكويــت والعــراق وإيــران واهتــدوا إىل اهلــدى فينبغــي مناصــر
  ذلك املذهب الضال .

وإن القــوة املتشــكلة املوجــودة علــى أرض الواقــع ليســت يف احلكــام وجيوشــهم فهــؤالء علــى أحســن 
الكثـري مـنهم يف بيـع  األحوال والظنون ثبت عجزهم وفشلهم يف اسرتجاع فلسطني بل ثبت تواطـؤ

م يف  فلسطني لليهود وجاء غزو العراق األخري لفضح التواطؤ مـع أمريكـا بتقـدمي املسـاعدات لقـوا
ـــافقو األجـــواء والبحـــار والقفـــار فـــال هـــؤالء احلكـــام وال جيوشـــهم وال العلمـــاء  ـــدائرو  نالمن يف  نال

إســالمية والقابعــة حتــت علــيهم وال اجلماعــات املتســمية بأمســاء  ثنــونويفلكهــم يســبحون حبمــدهم 
فقـد  ...إلخ]][[خبـر فـال هـؤالء الحكـامُ  [هـم الحـل] الربملانات الشـركية منـذ عشـرات السـنني

ــا فــال  ــا ويســتهزأ  قــال اهللا تعــاىل [ وقــد نــزل علــيكم يف الكتــاب أن إذا مسعــتم آيــات اهللا يكفــر 
املنــافقني والكــافرين يف  تقعــدوا معهــم حــىت خيوضــوا يف حــديث غــريه إنكــم إذاً مــثلهم إن اهللا جــامع

  جهنم مجيعاً ] 
ا احلقيقيـة الـيت ميكـن االعتمـاد عليهـا بعـد اهللا تعـاىل هـم أبناؤهـا اجملاهـدون  ولكن رصيد األمة وقو

 ]-بفضــل اهللا-[أفشــلوا  [بعــد أن]وهــاهم يف أفغانســتان  [أهــل الــدين والصــدق والعفــاف.....]
لـــيج الدافئـــة واالســـتيالء علـــى نفـــط املنطقـــة وأحبطـــوا خمطـــط الـــدب الروســـي للوصـــول إىل ميـــاه اخل

بينما بعـض مـن  [هاهم يصدون املد االمرباطوري الصلييب األمريكي ويدفعون كيده عن أمتنا....]
بعـــد أن زال اخلـــوف مـــن ينتســـب إىل العلـــم ممـــن يوالـــون حكـــام اخللـــيج اليـــوم يفتخـــرون بـــال حيـــاء 

م كـانوا ضـد ذهـاب  [حتذف أفضل واهللا أعلم] الروس أولئـك الـذين  ، اجملاهـدين إىل أفغانسـتان أ
كــان هلــم الــدور األكــرب يف معركــة جــاجي الفاصــلة بــني أهــل اإلميــان وأهــل الكفــر قــال اهللا تعــاىل [ 

  فلما ذهب اخلوف سلقوكم بألسنة حداد ] 
  



هــــاهم أبنــــاؤك اجملاهــــدون اليــــوم يف العــــراق بفضــــل اهللا أربكــــوا وأفشــــلوا املخطــــط  [أمــــة اإلســــالم]
ـــا بعـــد ســـقوط صـــدام يكثـــرون مـــن  هـــاومفكرو هنـــاك بعـــد أن كـــان ساســـة أمريكـــا األمريكـــي  وكتا

احلديث عن نشر الدميقراطية يف املنطقة والتوسع يف الغزو األمريكي واحلديث عن الشرق األوسـط 
وأهـــل الكـــالم والتخـــذيل باســـم الواقعيـــة  المجـــردة المنمقـــةالكبـــري فـــدعوا عـــنكم أهـــل التنظـــريات 

، أهـل التقـوى [واعرفوا أهـل العلـِم النـافع والعمـل الصـاحل حقـاً ية وما شابه ذلك، لوسطية واإلجيابوا
  والصدق والنصِح هللا ودينه وللمسلمني.....................]

  
  
  
  
 


