
 . . .وانتقلت المعركة إلى أرض العراق
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .واحلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني ، وال عدوان إال على الظاملني

والصالة والسالم على إمام اجملاهدين وقائد الغر امليامني حممد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه الذين 
 . ى طريقهم إىل يوم الدين. . . آمنيجاهدوا الكفار واملرتدين ومن سار عل

 

 :أما بعد

 

احلمد هلل الذي أوجد يف هذه األيام من يذكرنا بأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كعلي 
وسعد بن أيب وقاص ومحزة أسد اهلل وسيف اهلل خالد بن الوليد وأيب دجانة ذي العصابة احلمراء 

بن العاص وطلحة والزبري وغريهم من املهاجرين واألنصار,  وجعفر الطيار وابن رواحة والقعقاع وعمرو
أعين الذين ال يكادون يسمعون هيعة أو صيحة إال وركبوا هلا املنايا طلبا, وامتطوا الصعاب حرصا 

على الشهادة وابتغاء املوت مظانه, ففارقوا األوطان وهجروا اخلالن, وتركوا التجارة واألموال ومهوا 
ونازلوا الكفار واملرتدين صابرين حمتسبني  ,تضعفني والذود عن حرمات الدينلنصرة إخواهنم املس

 - :ولسان حاهلم يقول } َوَعِجْلُت ِإلَْيَك َربِّ لِتَ ْرَضى { أو كما قال خبيب رضي اهلل عنه

 على أي شق كان هلل مصرعيولست أبايل حني أقتل مسلما 

 يبارك على أوصال شلو ممزعوذلك يف ذات اإلله وإن يشأ 
ا من بعدهم وأعجزوا اللسان مل يبلغ أحٌد َشأَوُهم, ولقد أتعبو  ,فلله درهم من أبطال وفوارس شجعان

أسود بالنهار, وبالليل رهبان, ال يرتكون صعبا إال وطلبوا له مرتقى, فمحلهم أبدا فوق  ,عن وصفهم
الذرى, جبال شوامخ, يتمنون املوت وغريهم يطلب النجاة, فسؤاهلم الشهادة وأن يُقتلوا مقبلني غري 

فعوا رايات اجلهاد يف مشارق األرض ومغارهبا, مدبرين, ضربوا أروع األمثلة يف البذل والتضحية, ور 
رفعوها يف أفغانستان والشيشان وكشمري وطجكستان وكردستان والفلبني وفلسطني, وأخريا وليس 

 .آخرا يف البصرة وبغداد

 

فقد جرت على أيديهم بعض االنتصارات, وال زالوا يضربون لألمة األمثال يف التضحية والتفاين من 
هاد, حىت حيذو حذوهم من ََسَْت مهته وعظمت رغبته يف القتال يف سبيل اهلل, ولقد أجل رفع راية اجل

سرت يف جسد األمة بسببهم روح اجلهاد كما يسري يف اهلشيم قدح الزناد, وال يستطيع أحد أن 
 .يطفئ هذه اجلذوة ولو أويت من القوة ما أويت
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ر اهلل وإمخاد كلماته وقتل أوليائه ومطاردهتم كما هو الواقع اآلن من مجيع الدول الساعية يف إطفاء نو 
وحبسهم وفتنتهم عن دينهم, حىت أهنم مل يُ ْبقوا ممكنا يف حرب الدين وأهله, فقد أجلبوا عليهم 

وأعلنوها حربا شعواء الهوادة فيها, ولكن كل ما أرادوا إغالق باب للجهاد فتح اهلل  ,خبيلهم ورجلهم
ما يتمنون, وحاق هبم ما كانوا ميكرون } اْسِتْكَباراً يف اأْلَْرِض  غريه ألف باب, وكانت النتيجة عكس

ِلنَي فَ َلنْ  يُِّئ ِإالَّ بَِأْهِلِه فَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالَّ ُسنََّت اأْلَوَّ يُق اْلَمْكُر السَّ يِِّئ َوال حيَِ َََِد ِلُسنَِّت اللَِّه َوَمْكَر السَّ  
َد ِلُسنَِّت ال ََِ إال من أعمى اهلل بصريته  ,لَِّه ََتِْوياًل { وما حل يف العراق عربة لكل الناستَ ْبِدياًل َوَلْن 

 .وختم على َسعه وبصره من الصم البكم الذين ال يعقلون

 

وقد ظن بعض الناس أن هذه حمرقة أخرى للمجاهدين ولكن هيهات هيهات, فقد انتقلت املعركة 
أبدا باحلسبان, وإهنم واهلل يساقون سوقا إىل  اآلن من بالد األفغان إىل أرض العرب وهذه مل تكن

َوَلْو تَ َواَعْدُُتْ اَلْختَ َلْفُتْم يف اْلِميَعاِد َوَلِكْن لِيَ ْقِضَي اللَُّه أَْمراً َكاَن  } مضاجعهم, واألمر كما قال تعاىل
َنٍة  َنٍة َوحَيََْي َمْن َحيَّ َعْن بَ ي ِّ َوِإنَّ اللََّه َلَسِميٌع َعِليٌم { , } َوِإْذ يَِعدُُكُم َمْفُعواًل لِيَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بَ ي ِّ

وَْكِة َتُكوُن َلُكْم َويُرِيُد اللَّهُ  َر َذاِت الشَّ قَّ احلَْقَّ  اللَُّه ِإْحَدى الطَّائَِفتَ نْيِ أَن ََّها َلُكْم َوتَ َودُّوَن َأنَّ َغي ْ َأْن حيُِ
 . امللحمة قادمة بإذن اهللِبَكِلَماتِِه َويَ ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِيَن { ف

 

فإن العدو صلييب وحربه ِديِنّية, وما هذه احلرب القائمة اآلن إال محلة جديدة من احلمالت الصليبية 
فأراد هذا العدو الصلييب أن ينتقم ملا حدث له قبل عام ونّيف على أيدي جند اهلل, وإن بيننا وبينه 

ضمخة بعُد بدماء إخواننا وأخواتنا, والزال إخواننا لثارآت قدمية, فإن أيديهم وأسلحتهم مازالت م
 .أسرى يف سجوهنم

 

ولن تنته هذه املعركة أبدا ما دامت السماوات واألرض, إال أن يسلموا أو يعطوا اجلزية عن يد وهم 
َوال حُيَرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه  صاغرون, تصديقا لقوله تعاىل } قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوال بِاْليَ ْوِم اآْلِخرِ 

ِغُروَن { وقوله َوَرُسولُُه َوال َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يُ ْعطُوا اجلِْْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصا
َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقنَي { وقوله تعاىل } يَا تعاىل } َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة  

اِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ ا  . { للََّه َمَع اْلُمتَِّقنيَ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ

 

وإنّا واهلل لواثقون بنصره  ,ا واهلل مث واهلل ملستبشرون وحمسنون الظن باهلل, ولن ُُيّيب ظّننا بهوإنّ 
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ومصدقون بوعده, فإنه ال ُيلف امليعاد, وقد وعدنا النصر والظفر إن نصرناه وقمنا مبا جيب علينا 
وا هَلُْم َما اْسَتطَ  ْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة َوِمْن رِبَاِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن وأخذنا باألسباب املتاحة لنا كما يف قوله } َوَأِعدُّ

ْيٍء يف َسِبيِل اللَِّه ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم ال تَ ْعَلُمونَ ُهُم اللَُّه يَ ْعَلُمُهْم َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن شَ 
 التوكل عليه سبحانه مع صدق العزمية وإخالص العمل له بتحقيق يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنْ ُتْم ال ُتْظَلُموَن { مث

 .التوحيد والرباءة من الشرك وأهله

 

وإين أشيد بإخواننا اجملاهدين األبطال أنصار اإلسالم يف مشال العراق وما أبدوه من حسن البالء 
الثاين من احلرب, فألقى  وإبداء الروح القتالية العالية, فقد رمى عليهم العدو الصلييب بثقله يف اليوم

عليهم اثنني وأربعني صاروخا بينما ألقى على بغداد سبعني صاروخا, أي بفارق الثلث تقريبا, مث بعد 
ذلك أمطروهم بوابل من القنابل الذكية والغبية يف الليل والنهار, ويف بعض األوقات قصفت منازهلم 

فثبتهم اهلل, ومل ترهبهم أسلحة العدو, وما  ومواقعهم من الصباح الباكر إىل الساعة التاسعة ليال
ضعفوا وما استكانوا, فلم يستشهد يف هذا القصف الذي لو كان على مدينة لّسواها بالرتاب سوى 

ويف  ,أحد األخوة وال عجب, فإنه من حيفظ اهلل يف الرخاء حيفظه يف الشدة ومن ينصر دينه ينصره
الكردية وإخواهنم الصليبني ومبشاركة الطريان, فخاض بعض أيامهم لقوا العدو املرتد من األحزاب 

اجملاهدون معركة ضارية فلما التحم الصفان وتقابل اجليشان وأصبحوا َتت مدى األسلحة اخلفيفة, 
هبت رياح النصر واستنزل األبطال ببسالة منقطعة النظري فنصرهم اهلل وأثخنوا باألعداء, فهم ما بني 

فأيدهم اهلل على  ,يات استشهادية جهادية مشروعة, للنكاية بالعدوقتيل وجريح, وقد قاموا بعمل
 .عدوهم فأصبحوا ظاهرين

 

وليستبشر اجلميع بنصر اهلل, فقد َسعنا يف هذه األيام توايل الضربات واالنتصارات األخرية يف 
 . قدادأفغانستان والشيشان وفلسطني على أيدي جحافل التوحيد وطالئع اإلميان من أحفاد املثىن وامل

 

ومن الواجب علينا نصرهتم مبا نستطيع من بذل املهج واألموال, والذب عن أعراضهم يف كل مقام, 
 .وكذلك الدعاء هلم, والقنوت يف الصلوات النوافل منها واملكتوبات

 

وذلك هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف النوازل واألمور املهمات, كما جاء عنه يف صحيح 
أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من  البخاري من حديث

الركعة اآلخرة يقول ] اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن 
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الوليد اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنني كسين 
 . [ يوسف

 

ويف صحيح مسلم عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال:" ملا كان يوم بدر نظر رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم إىل املشركني وهم ألف وأصحابه ثالمثائة وتسعة عشر رجال فاستقبل نيب اهلل صلى اهلل 

آت ما وعدتين اللهم  عليه وسلم القبلة مث مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أجنز يل ما وعدتين اللهم
إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل 

القبلة حىت سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه مث التزمه من ورائه 
فأنزل اهلل عز وجل } ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن وقال يا نيب اهلل كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك 

َربَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأينِّ مُمِدُُّكْم بِأَْلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفنَي { قال: أبو زميل فحدثين ابن عباس 
قال: بينما رجل من املسلمني يومئذ يشتد يف أثر رجل من املشركني أمامه إذ َسع ضربة بالسوط فوقه 

الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إىل املشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم  وصوت
 . "أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أمجع ... احلديث

 

فال تبخلوا على إخوانكم بالدعاء وال تستقلوه فإن شأنه عظيم, وقد بان أثره يف كثري من معارك 
]هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم [ رواه البخاري من حديث املسلمني, وكما جاء يف احلديث 
 . سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنه

 فنسأل اهلل النصر العاجل للمجاهدين

 وأن يفك أسرى املسلمني وينجي املستضعفني

 وأن يهلك الطواغيت املبدلني يف أسرع وقت آمني 

 وصلى اهلل حممد آله وصحبه أمجعني
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