
                                                         خاص ...
 إىل عشاق صدام حسني
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تال قائد األّمة ، الشـييد ، صـدام حسـني ا يـد ّ قـّده سـّرو د ، تقـد اجتّةـع األّمـة علـ  غكنا قد قلنا يف أسطر ماضية ، كيف ي  

نقول يف قلوهبم تليسع جمرد ثالمثائة مليون عريب تمسلم قد استقر حب القائد يف قلوهبم ، ؟ ، تقد فرضنا أن ما ال يقل عن  حبه
من عشاق القائد الشييد أن تتصدى للّجرمني تهم  ذو النخبةكن هللفظ الةشقي تاإلعجايب ، فكيف مل يدعاتى ألسنة تلةب بال

خيططون تيقدمون عل  قتل رمزهم تعنوان عـّزهم تكـرامتيم ؟ ، كيـف ارتاـ  الةشـاق أن ي يـانوا يف ؟بـوهبم ؟ ، تر ي سـائل يسـ ل 
لتظــاهر احتجاجــاى علــ  احــتالل هنــا ، تمــا كنــا نســتطيل أن نفةــل ؟ تلــن مغلــو  علــ  أمرنــا ، تانتســلطنني علينــا  نةونــا حــ  مــن ا

، صـدام حسـني ، تنفيــذاى األّمـة  شـييدالةـراق تقتـل أبنائـه تأسـر قيادتـه الشـرعية اوكيّـة تقـتليم الواحــد تلـو اتخـر تيف مقـدمتيم 
ةبنا يف الةراق تماذا نفةل تاوكام انةينني علينا حيبسونا يف أتطاننا ؟ ، فال نستطيل أن نلتحم مل أبناء شألتامر أمريكا األعورية ، 

 هناك .ت  م زمرة الرجس تالةّالة اليت عينع هناتإجرا تالصييويناالحتالل األمريكي  ون مقاتمنييقف تفلسطني تهم
نقـول ، نسـتطيل أن نفةــل الك ـا ، تالك ـا ، لــو تـدبرنا أحوالنـا جيــداى ، تكنـا مـوافقني له ــان الـذ، ندعيـه ب لســنتنا ، ذلـ  عنــدما 

ياد عل  األّمة ، مل يكن ليفرض يف زمان دتن غاو ، تما فرض عل  قوم دتن غاهم ، بل هو جياد م مورتن به فرض هللا تةاىل اجل
تإىل أن يرث هللا األرض تما علييا ، تألن هللا تةاىل يةلم مبا ، أتلياء الشيطان ، ي ّا ت ِجَد أعداء هللا تأعداؤنا يف كل زمان تمكان ح

َتَأِعـدوتا  ا باإلعداد جلياد الكفر تأهله ، أعداء هللا ، تلكن بالقـدر انسـتطا، ، فقـال جـلي شـ نه   يف اإلنسان من ضةف ، فقد أمرن
َي لِ  ٍة َتِمن رِّبَاِط اْل  َتَطة ت م مِّن قـ وي تي اّللِّ َتَعد تيك م  َتآَخرِيَن ِمن د تِِنِـم   هَل م ميا اس  ـونـَي م  اّلّل   تـ ر ِهب وَن ِبِه َعد   ّ ّ ي ـم   اَل تـَة َل { ، تاإلعـداد يـَة َل

ـد صـّل  هللا تةـاىل عليـه تسـّلم ّّ مـن  َتَأِعـدوتا  أمر    ّّ { ، تاالسـتطاعة ييـا يف الكيفيـة تالنـو، تيف كـل تقـع لقـول سـيدنا النيـّ ؟
ستطةع عليه ألنـه إلعداد لذل  ما امات تمل حيدث نفسه باجلياد مات ميتةى جاهلية دد ، تهذا يةين أن  م مور بالتفكر باجلياد تا

َةَيا اَل ي َكلِّف       { . اّلّل  نـَف سىا ِإالي ت س 
َسـَ    إذا ، لن م مورتن باجلياد تمقاتلة الكفار تاننافقني تالتحريض عل  ذل  لقوله تةاىل  فـََقاتِـل  يف َسـِبيِل اّللِّ اَل ت َكليـف  ِإالي نـَف 

ِمِننيَ  ــن   ّ ــ َتَحــرِِّض ال  ــاَعَســ  اّلّل  َأن َيك  { ، تعليــه ، نقــول مــن ادعــ  حــب القائــد  َتَأَشــدو تَنِكــيالى  في بَــ  َه اليــِذيَن َكَفــر تا  َتاّلّل  َأَشــدو بَ  سى
الشــييد تمل يةّــل مــن موقةــه علــ  جيــاد تمقاتلــة تالتصــد، لقتلــة أبنــاء الةــراق تقيادتــه ، فلااجــل حقيقــة دعــواو ، تمــن مل يةّــل 

  ترفاقــه الشـيداء تكافــة شــيداء األّمـة الــذين يقتلـون بــاتالأ يوميـاى علــ  أيـد، دعــاة الصــليبيةلالقتصـاص مــن قتلـة القائــد الشـييد 
 كم ، لو أن امرأى قتـل أبـاك أت تلـدله ، أن دعواك يف ؟بة القائد الشييد حتتاج إىل نظر ، فباهلل عليك ، نقول تالصفوية تالصييونية

لتفةل ؟ ، بالت كيد فإنه نن الشرأ تالشـيامة أن أقاتـل الشـري الـذ، نـال مـن  ، ماذا كنعأت أم  ، لو أن امرأى انتي  حرمة دارك 
أخي ، تأتصدى للـذ، حيـاتل أن ينتيـ  حرمـاه ، هـذا مـا أعتقـدو يف منطـل تحـال الرجـال الشـرفاء ، تبـاهلل  تأأيب أت أمي أت ابين 

، تما كان بإمكان  أن تصل إليه كي تقتص  ، أت ذل  الذ، اعتدى عل  حرمات  عليكم لو أن قاتل أبي  تأم  تأخي  تتلدك
منه ، تأن هذا ا رم لديه جتارة أت ح  تلو دكان أقام عليه أجااى ، هل كنع لتسّح لنفس  أن تتةامـل مـل هـذو التجـارة تكـل مـا 

لتةامـل مـل باـائل يتصل با رم من مصاحل ؟ ، يقيين ، فإن جوا  كل شريف سيكون بالنفي اننكد ، إذا فكيف ارتاينا ألنفسنا ا
الدتل اليت اشرتكع تسامهع يف احتالل الةراق ، الوطن ، الذ، حبه من اإل ان ، تمصداق دعوى اوب هو الدفا، عنه بكل ما 

ـاض  الـوطن ، تإذا انةـدمع أ، ؟اتلـة  يف الـدفا، عـنهو مستطا، ، تأن مةيار هذا اوب هو مقدار تحجم فةالية اجليـاد الـذ، خي 
األّمـة يف الةـراق تخصوصاى قـادة لقتال الكفر تاحتالله تالتصد،  رمي هذا الزمان تهم يقتِّلون يف مجاها األّمة تقياداهتا الشرعية 



البةــا الةــريب  زبنــا الةظــيم ، حــز ذلــ  تقصــااى متةّــداى ، تقــد رفــل ح الةظــيم ، فــإن ذلــ  يةــين انةــداماى للشــرأ تمةانيــه ، تنةــد
تهكذا نـرى حـال الـذ، ال االشرتاكي ، شةارات مرحلية يف السبةينيات ، تكان منيا ّ التقصا انتةّد خيانة للشةب تالوطن د ، 

هللا  ز مةـاين شـرأ هـذو األّمـة مبـا مكنـه ، رمـو تالتصد، لقتلة األنبياء تقتلة أتليـاء هللا حيرك ساكناى يف ضر  الكفر تأهله تجيادهم
 من االستطاعة . تةاىل

اجتّةوا علـ  مقاطةـة كـل لو أن هنالء احملبني للقائد الشييد ، صدام حسني ا يد ،  جاهلية ، تةيح  ال منوت متةالوا لنتدبر مةاى 
ما  ع بالدتل اليت احتلع الةراق تقتلع أهله تقيادته تهي ال تزال متةن يف هذا القتل تالتخريب ، تكذا الـدتل الـيت سـامهع يف 

ل  كله ، أال تةتقدتن أن هذو انقاطةة كفيلة باالقتصاص تال  ر لكل األّمة ، تال  ر لقائد األّمـة الرمـز ، صـدام حسـني ا يـد ؟ ، ذ
تلن م مورتن كّسلّني علـ  مقاطةـة الكفـر تأهلـه ، جتاريـاى تسياسـياى تاجتّاعيـاى تاقتصـادياى تعسـكرياى ، هـل كـان ألمريكـا األعوريـة 

لطغيـان جرأ عل  الةراق تشةبه تقيادته ؟ ، بالت كيد ، لو أن أحدنا ت مل ذل  ملياى أليقن أن مقاطةته لـدتل الكفـر تاتأذناهبا أن تت
ــة األبــوا  بوجــه رجاهلــا للحاــور يف ســاحات الــوغ  مقــاتلني جمرمــي هــذا ال هــو ســالا فةــال يف جيــادو إذ زمــان أقفــل خونــة األّم

 الةّالة .تالار  عل  أيد، انخربني تزمر اْليانة ت 
االستطاعة ، هو أن تةّـل مبـا أتتيـع مـن قـوة يف الةّـل مـل ا ّـو، لبلـول اواصـل القـو، يف ضـر  الطغيـان الكفـر، تفةـل الشـر 

، أ، أنـ   دت رِهـب   ّ{ تمل يقـل  تـ ر ِهب ـونَ ، تقـال جـل جاللـه    دتأِعـدي  { تمل يقل ّ َتَأِعدوتا  انت ه منه ، ذل  ألن هللا تةاىل قال   
ــا ّو، سنشــكل قــوة نرهــب هبــا أعــداء هللا تاإلنســانية ، أمريكــا األعوريــة تمجةيــا الكفــر، ،  تإذا مــا حتقــل تةّــل باالســتطاعة جمل ب

التاامن اجلّاعي يف ذل  فإن هللا تةاىل سينيد اجتّاعنا هذا لقول رسول هللا صّل  هللا تةاىل عليه تسّلم ّّ يد هللا مل اجلّاعـة دد 
بـ ي م  اّلّل  تةاىل باجلياد جمتّةني تقتال الكفر تأنه سبحانه ناصر اجلّاعـة يف فةليـم ، فقـال عـّز تجـل    ، تقد أمرنا هللا قَـاتِل وه م  يـ َةـذِّ

ِمِننيَ  بِ َي ِديك م  َتخي  زِِهم  َتيَنص ر ك م   ٍم مون   { باجلّل متاامنني متوحدين . قَاتِل وه م  { ،    َعَلي ِيم  َتَيش ِف ص د تَر قـَو 
هريقـع يف هـذو يف سـبيل هللا مـن أجـل ال ـ ر لـدماء الشـيداء الـيت أ   الشييد للةّل كل من موقةـه جماهـدينن ندعوا عشاق القائد ل

سـلو  ضـغو تتركيـل للكفـر تعّالئـه ايل ،  أبا عـد، ، ترفاقـه األبـرار ، تأن يكـون فةلنـا اجليـاد، أاألّمة ، تال  ر لدم الشييد الغ
 قي رفاقنا انيامني ، تحترير الةراق تاألّمة من دنس الكفار ترجس اننافقني أذنا  األعور الدجال .تحفظ حياة با يماستسالمت 

يف األسواق توجد كل البدائل الةربية تاإلسالمية للسلل الغربية اليت متأل أسواقنا يف مجيل ألاء انةّـورة ، فّـا الـذ، كةلـ  تةطـي 
، فإذا دخلع السوق فقل مبا  ق تلبنان تأفغانستان تغاها من بالد الةر  تاإلسالم ؟أمثان قتل  تقتل أخوان  يف فلسطني تالةرا
تهـو حـي ال ، حيـ  ت يـع ، ل  تلـه اوّـد ان   ، له، تحدو ال شري  له  ال إله إال هللاأمرك الّنّ صّل  هللا تةاىل عليه تسّلم به ّّ 

باــائل الــدتل الــيت حاربتــ  دك مــل هللا تةــاىل أنــ  ال تقــر  ن عيــدد ، جمل ليكــو  ، تهــو علــ  كــل شــيء قــدير ، بيــدو اْلــا  ــوت
قاطةوا فإنكم متلكون أنفسكم فيّا ت كلون تما تلبسون تما تاحتلع أرض  تهي متةن اتن يف احتالل أراضينا تقتل أبناء شةبنا ، 

تيّوا بالتقصا انتةّد ، قاطةوا وا ح  ال ت  قاطةموتة اجلاهلية ، تشربون ، قاطةوا ح  تكونوا من اننمنني ، قاطةوا ح  ال متوتوا 
حــ  لةــل قــوى الكفــر تالطغيــان تركــل حتــع أقــدامنا ، قــاطةوا تال تبخســوا اليســا يف فةلكــم ، قــاطةوا فــ نتم األعلــون ، قــاطةوا 

فلسـطني اوبيبـة ،  لتنتصرتا للّقاتمة الةراقية الباسلة ، قاطةوا لتدعّوا حل الشةب الفلسـطيين يف تقريـر مصـاو علـ  كامـل تـرا 
قـاطةوا حــ  ال تسـتيرت أمريكــا األعوريــة تتلةـب مبقــدراتنا ، قــاطةوا حـ  يةلــم الـذين ملّــوا أِنــم إىل اجلحـيم منقلبــون ، تهللا أكــ  

 تليخس  اْلاسئون .


