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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

  

 أما بعد :  َمن ُبِعث بالسقف رمحة لؾعادني والصالة والسالم ظذ

ظـدما يؼطع جـود الدولة اإلشالمقة رأس كافر أمريؽي أو بريطاين أو رافيض 

أو كصري، وتتؾطخ أيادهيم ادتوضئة بالدماء الـجسة؛ يظفرون وهم يؽّزون، 

حيؿؾون الرؤوس اخلسقسة، تعؾو ابتسامُة الـرص واألخذ بالثلر وجوَهفم الوضقئة؛ 

قة مريعة، وهي جتري وهترول، هـاك خترج يف حركة رسيعة: أصباح وضقعة يف لطؿ

تولول وهتّول، ويـعق البوم، ويملف من كعقق فتاواه أقبح ألبوم. كسوا اهلل فلنساهم 

أنػسفم، وأرادوا أن يـسوكا كحن أيًضا ما أنزله ظؾقـا ربـا شبحاكه وتعاىل، وأن 

 كصاب مثؾفم بزهايؿر ظؼدي وفؼدان ذاكرة تارخيي. 

ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ چ 

ڻ    ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻ  ڳک  گ  گ  گ    گ

  ٤محمد:  چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ې  ى    ېۈ  ۈ           ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ 

  ٦٦األنفال:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ەئى   ائ  ائ  ەئ

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   چ 

﯀     ﮿﮷  ﮸ ﮹   ﮺     ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮶﮲  ﮳  ﮴  ﮵

   ٥التوبة:  چ﯁         

لؽن حني ُيؼَتل كساؤكا وأضػالـا بطريؼة تبدو فقفا يد الؼاتل بعد تـػقذ اجلريؿة 
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كظقػة؛ ألن ضريؼته لطقػة خػقػة طريػة؛ ففو ال يؼتل بسؽني أو مدية كام يػعل جـود 

اخلالفة اإلشالمقة بطريؼتفم الوحشقة البدائقة، بل يؼتل بطريؼة ظرصية حضارية 

إكساكقة روماكسقة...  بطائرة حربقة؛ ألن الؼتل ظن ضريق الؼصف: لقس بنرهاب أو 

وصف، بؽبسة زر رققؼة، بحركة رصقؼة، بعـف؛ ففو غاية يف الؾطف، يػوق ال

ضػال وكساء ورجال: رفضوا أن ألوضريؼة أنقؼة؛ حتؿل بني الثـايا رزايا ومـايا 

يؽوكوا لؾؽػر مطايا ولؾعفر رظايا، فقبؾع البالظؿة ألسـتفم، ويطووا صحائػفم 

 التي خيػون فقفا .....

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ 

ڇ  ڇ   چ   چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ

  ٥٥المائدة:  چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

يصقب العامل ادتحرض ادتـور الصؿم والبؽم، وال هيتم باألمر ولو لدققؼة؛ ألن 

 اجلريؿة وشقؿة ..ضحاياها من األمة ادسؾؿة، وفتاواها برظاية فؼفاء مسقؾؿة.

هي أن يتحالف  من يدظي اإلشالم مع ظؿفم شام؛ فقؼصػون  

شالم، ويزرظون السام يف بالد الشام؛ إرضاء لؾؼس واحلاخام، فقستلشد أهل اإل

ر الؾئام؛ فقػخر اخلائن بخقاكته، وجيفر العؿقل بعاملته، ويوثؼفا بؽامرته، ويـرش  ذا

صوره التذكارية التي شقحػظفا التاريخ يف ذاكرته التي ال ترحم يف مزبؾة يرمى فقه 

م، وتـعؽس ظذ الترصفات والسؾوكقات؛ كل جمرم. هـالك تـتؽس ادػاهقم والؼق

فقـتحر احلقاء، ومتوت ادروءة، وتذبل الشفامة، وتػر الؽرامة ال تؾوي ظذ رء 

أمام هجؿة العاملة والـذالة، التي تصبح هي العؿؾة ادتداولة، وتتطاول حقـفا 

جريؿة الدياثة بوجففا الوقح الؼبقح، وكالم كالؼقح، وصوت كالػحقح، وهي 

من أمجل مـي؟!" فردد صدى حتدهيا وفحقحفا جوقة مارقة، تعزف ترصخ: "
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 موشقؼى كاظؼة لػتاوى خارقة، لػرقة من أحبار السوء مـافؼة.

حني يصبح األضرم ادعتوه هو ويل اخلؿر، والعبد األشود هو  

ويل األمر صاحب الـفي واألمر، واخلائن ابن اخلائن ابن اخلائن بجريؿته يػخر، 

عاملته يتبخس، ويستعرض هلا الصور، ويبؾع البالظؿة ألسـتفم، بل يزيـون هلم وب

 جريؿتفم، وظذ ادـابر يدظون هلم؛ يصبح األمر أدهى وأمر!

ا َمن كـا كظن هبم خًرا، ويغرشون يف  ذروة اجلريؿة الوشقؿة: حني يتلبط ذًّ

ؾػظ األلػاظ طفور ادجاهدين وأظراضفم خـجًرا يؼطر مؽًرا وغدًرا؛ حقـئذ ت

 أنػاشفا غقًظا وحرسة وقفًرا، وال جتد لرفاهتا كػـًا وال قًزا.

واهلدم اهلدم، يعاين من الوهن  حني يصبح الدم الدم 

وفؼر الدم، ومن اهلم والغم؛ بسبب فساد الذمم، وخقاكة الشقخ ادعؿم، الذي 

يملف ادصـػات، ويـظم ادعؾؼات؛ يف اجلفاد بالتقؿم، وفضائل الصؿم والبؽم، 

ووصم ادجاهدين بلحػاد بن مؾجم، وظؾقفم جيب إظالن حرب البسوس الضارية 

بنخوة الوضن الوثن من هيود وكصارى وجموس؛ ألن  الرضوس، ولؽن رفًؼا

 الـػوس تعاين من "كػز كػز"، وتضّخم "األنا"، وظشق اخلـا، وظبادة الؽرد. 

لتبدو وشقؿة؛ ترشم اجلريؿة ظذ صػتقفا بؾون دماء األبرياء ابتسامة بؾفاء؛   

لببغاء، والرقص لتغري البؾفاء، فتؾؿع من حتتفا أنقاب حقة رقطاء، جتقد الغـاء بؾغة ا

ظذ احلبال بػستان فتان بللوان احلرباء، ظذ كغامت الؼصف صباح مساء، ظذ خشبة 

أظايل األجواء، يف مرسحقة حرب اجلبـاء، تتـاثر حتت قدمقفا جثث وأصالء األضػال 

والـساء، وترشب يف أكواب الؽريستال صالالت دماء األبرياء، وتلكل يف خزف 

ة، وهي تتػرج ظذ اخلـزيرة والعزية، تتؾذذ بوجبتفا لقؿوج بشوكة وشؽقـة فضق
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 الشفقة "كبسة العظام واألمعاء، بصؾصة حؼد األظداء"! 

يف غػؾة من الغثاء، الذي أدمن الثغاء والغـاء، ومسؾسالت الؽومقديا 

ة كػسفا السؼقؿة، وتـظر  واإلغراء؛ حتؿؾق اجلريؿة الوشقؿة بـظرة محؼاء يف مرآ

فا الذمقؿة، وبرشهتا ادطالة بؿؽقاج فتاوى الؾجـة الـائؿة الؾئقؿة، باكبفار إىل تؼاشقؿ

ترصخ وهي تـػخ يف رماد غثاء لقس له ققؿة: "أنا اجلريؿة! أنا اجلريؿة الوشقؿة!!!" 

فقصطف أمام باب ماخورها خلطبتفا وخطب ودها: خطباء يتخبطفم الشقطان من 

ؼة شؼقؿة، وأحط من مس هوى مومس، خيقل هلم أهنا قسقؿة، وهي يف احلؼق

البفقؿة، يـساقون خؾف ظطرها العطن، يؾفثون وراء مجاهلا العػن،  ظـد قدمقفا 

يؼدم كل ملفون، بالؼعود مػتون،ضؼوس اجلـون بساكقم ادجون؛ ضؿًعا يف قبؾة 

ضعؿفا ادـون، ثؿـفا أن ُيَصّؾوا إىل غر الِؼبؾة، ويعادوا أهل الؼبؾة وجماهدي الدولة 

 وى بـؽفة احلوار وادتون.بػتاوى ابن آ

 

 الرقة –اخلالفة دولة 
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