
ِبْســــِم هللا الّرحمــن الرحیم  
 

َلّواٌت مھداة إلى أعداء الدولة اإلسالمیة .... 
 

َلْو َنَسجتم ألَف ألَف كذبٍة تستحي من قولھا " أَلِیس" عن بالد العجائب ,  

لْو استأجرتم كــل شیاطین الشـعر -بالدوالر األمریكي- لیُنّظموا اإلفتراءات على دولة العراق 
اإلْسالِمّیة في ُمـعلقات شــِعریة تعلق على أستــار الكــعبة , 

 
 

لْو كــَتبتم عریضة اتھام تدین دولة العراق اإلسالمیة یمتد طولھا من فلسطین إلى الّصین , ُیْمِضي 
علیھا ملیون مفتي قصٍر یقبض أتعابھ باللایر السعودي أو شیٍخ " بستوني " بید صـاحب الّسمو 

الَمَلـــِكي , و نشرتموھا على سطـــح القمر ... 

َلْو جمعتم ألف "عمامٍة , " أجھلھم "َعالّمة" , لیألفوا أكبر موسوعة عن جرائم دولة العراق 
(المزعومة) , ثم فرضتم تدریسھا في مناھج التعلیم اإلبتدائي و المتوسط و الثانوي و الجامعي ,  

لْو كــَذبتم الكذبة على الّدولـــة , ثم صدقتموھا كــما فعل جـــُحا , 

لو قــامت قناة ال MBC بالتعــَاون مع قناة الّزوراء الفضائیة , ببث باقــة جدیدة متخصــصة 
باإلفتراءات على الدولة ُتبث على قمر " كذب-سات" اسمھا MBC " مقاومة شریفة , " و 

خصصوا لمشعان الجبوري برنامجا اسمھ " كــذب بال حــدود, " و عینوا ضبعان مدیراً لمكتبھا 
في الفلوجة , ثم نشـــروا أكـــاذیبھم على مـــَدار الســاعة في الّنشرات اإلخباریة في النشرات 

اإلقتصادیة و حتى الجّویة ,  

َلْو ادعـیتم أن الدولـــة ھي من ثقبت طبقة األوزون و رفعت حرارة األرض و أذابت الثلوج في 
القطب الشمالي و غیرت المناخ العالمي , 

لو ادعیتم أن الُمَمّرضات البلغاریات كانوا خلیة قاعدیة بقیادة الدكتور الفلسطیني , و أنھم حقنوا 
400 طفل لیبي بفایروس اإلیدز انتقاما من الطاغیة ُمعـَّمر القــذافي ,  

لْو َفعلتم كــُلّ ما سبق , و أكثــر من ذلك و أًًكبـر , 
 

فلن تضروا هللا شیئا ,  

َو ستغرق َحضــارةُ الكــَِذب الورقیة في أعماق أَْصَغِر َبْصَقٍة یبصقھا مجاھٌد في الدولة اإلسالمیة 
على وجوه األفاكین الدجالین و أَدبارھم ,  



َفُمؤسسة الفرقـــان تبــدع و ُتقــدم.... 

لم نر بعد ثــالجة أو فـرن أو حــتى علبة لبن َبــلدي كتب على ظــھرھا " صنع في دولة العراق 
اإلسالمیة , " لكننا رأیناھا مرقومة أسفل كل العملیات الجھادیة النوعیة التي تدك صروح الكفار 
و المرتدین , فھي ماركا جھادیة راقیة یصعب تقلیدھا في عالم البطــوالت , فھم ھناك ینتجون 

المجد في مصانع الرجال , و یصدرونھ إلى األمة اإلسالمیة َجمعاء , حتى إذا ما وصلت لإلكتفاء 
الذاتي صـــّدروه إلى كل المستضعفین في األرض من مضطھدي العالم... من شرق آسیا إلى 
أمریكا الالتینیة , فھؤالء قد وجدوا في جھاد دولة العراق " روِبن ُھود " جدیدا خارجاً على 

قانون عصره , َیـسرق الشــّرف و العــزة من أمریكا و یمنحھ للضــعفاء أینــما َكـــانوا, لیشعروا 
لف و الطغیان األمریكي ,   بطعم العــِزة الحریة و ھي تقارع رأس الصَّ

إذا وجدت جرأة في اختیار الھــدف ,و دقــة في التنفیذ , و إثخــان في العدو , و أشالء 
استشھادي على أرض الحدث , فابحث عن العالمة : 

" ُصــنع في دولة العـراق اإلسـالمیة " 

 v
إذا وجدت عیني بوش دامعتین , و أنف دیك تشیني مــُحَمّر , و رأیت ذقن المالكي قد طالت , ال 

من قلة شفرات بل من " كثرة الھم و الغم" , و كالبھ تلملم جراحھا و أشالءھا و كرامتھا 
المبعثرة في ساحة غزوة عز دكت صروح الصلیبیین و المرتدین , فابحث عن العالمة : 

" ُصـِنع في دولة العـراق األسـالمیة " 

 v

إذا رأیت بان كي مون ( و في روایة بوكیمون) ینحني إحتراما و تقدیرا ألبي عمر البغدادي على 
الطریقة الكوریة بعد قذیفة " ترحیب " على الطریقة الزرقاویة , فابحث عن العالمة : 

" صـُنع في دولة العراق اإلسالمیة " 
إذا وجدت قوما صھروا العز في بوتقة اإلباء , ثم صبوه في قوالب حریة على شكل رصاصات و 



صواریخ و عبوات ناسفة ,لیكتبوا تاریخ اإلحرار على جماجم الفجار, فابحث عن العالمة : 
" صــُِنع في دولة العـراق اإلســالمیة " 

أَْحیاناً یكتبونھا باإلنجلــیزیة , حتى یفھمھا كل األعاجم من عباد الصلبان , فیقرؤوھا دون الحاجة 
إلى ترجمان , فیتیقنوا من حرص دولة العراق على خدمة زبائنھا الصلیبیین كإھتمامھا بزبائنھا 

المرتدین , فتقرأ أسفل المتن العربي ھذه العبارة : 
 "Made in The Islamic State of Iraq "

أما الدعایة لمنتجات الدولة اإلسالمیة فیروجھا القسم اإلعالمي للدولة , 
كـَیف ال و مؤّسسة الفرقان تبدع و تقدم... 

حـَدیث َنَبوّي شــَریف : 

 "عن  عائشة  رضي هللا عنھا  أن  قریشا  أھمھم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا من 
یكلم فیھا  یعني رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم  قالوا ومن یجترئ إال  أسامة بن زید  حب 

رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم  فكلمھ  أسامة  فقال رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم  یا  أسامة  
أتشفع  في حد من حدود هللا ثم قام فاختطب فقال  إنما ھلك الذین من قبلكم أنھم كانوا إذا سرق 
فیھم الشریف تركوه وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ  الحد  وایم هللا لو أن  فاطمة بنت 

محمد  سرقت لقطعت یدھا (1) " 

السـرقة بالمعنى اللـّغوي : أخذ المال على وجھ االستتار , 
السـرقة بالمعنى االصطالحي : أخذ المال خفیة ظلماً من حرز مثلھ بشروط (2)  

أما السـرقة بالمعنى العـَصري , فھي سرقة ثمرة الجھاد من أھلھ عن طریق السعي لمؤامرة من 
تحت الطاولة , 

أو َسـرقة دماء الشھداء و اإلتجار بھا في سوق المبادئ الدولي , 
أو سـَرقة الحلم الغریق في دمعة طفل مسلم كسیر ینتظر الجبر على ید مجاھدي األمة ,  

إنھا سـَرقة حكم هللا في األرض من من ماتوا في سبیلھ و استبدالھ بشریعة جنكیز خان و سعد 
زغلول و أحمد بن بیلال , 

إنھا سـَرقة الخالفة اإلسالمیة من دعاتھا و اختزالھا في أطروحة وطنیة ضیقة یلبسونھا كذبا و 
جورا ثوب اإلسالم ,  

إنھا َســرقة عقول البسطاء من الذین ال یتعظون من الماضي و ال یتعلمون من التاریخ , و 
أقسموا با} جھد أیمانھم أن یلدغوا من نفس الجحر سبعین مرة , أو َیھـلكوا دون ذلك ! 

إنھا سـَرقة البطوالت و اْنِتحال المالحم في سبیل نھب الفضل من أھل الفضل , 

في دین هللا ال محاباة أمام الحدود ..ال مناورة, ال فرق بین شریف و وضیع : 
" أَقیلوا ذوي الھیئات عثراتھم إِالّ الُحـدود(3) " 

الكل یقف أمام " الحد" متجردا من كل میزة و شفاعة, سواسیة كأسنان المشط , ال فرق بین تقي 
و فاسق , بین علم و نكرة , بین مجاھد و قاعد , 

لقد سرقت الشریفة من بني مخزوم , و لم یشفع لھا قومھا أو تدخل الِحّب ابن الحب رضي هللا 
عنھما , فقرر النبي صلى هللا علیھ و سلم إنزال الحد علیھا , لتكون عبرة لكل (الشـُّرفاء) الذین 

ُتسـَـول لھم أنفسھم اإلقتراب من الحدود و منھا السـَّرقة ! 

ھذا في سرقة المال ... 
فكیف في سرقة ثمار الجھاد و دماء الشھداء ؟ كیف بسرقة حكم هللا في األرض ؟ كیف بسرقة 
مشروع دولة إسالمیة تكون نــَواة لخــالفة على منھاج النبوة ؟ كیف بسرقة الحدود و األحكام 
الشرعیة و السعي لتعطیل بعضھا أو جلھا مقابل حفنة مقاعد برلمانیة أو مصالحة وطنیة !؟ 



لقد ســَرقت المخزومیة الشریفة (!) كما ترید الیوم أن َتســرق المقاومة الشریفة (!) 
و َشتان بین ســرقة أموال و ســرقة أجیال ,  
َشتان بین ســـرقة دراھم و ســرقة مالحم , 

َشتان بین ســرقة مخزومیة ینسب إلیھا الشرف و ســرقة مقاومة ینسب إلیھا الشرف ! 
فجرم الثانیة أكبر , و قطع الید في حقھا أجدر.. 

كیف ال و ھم یریدون تأخیر الظفر الحاسم ألمتنا اإلسالمیة مئة عام أخرى , نعیشھا أذالء 
صاغرین , و ھیھات لھم ذلك و دولة العراق خنجرا في حلوقھم ! 

ستطبق دولة العراق اإلسالمیة حد السرقة على ھؤالء , برف وتیرة الجھاد على أعداء الجھاد , 
و بشن الغزوات تلو الغزوات على أھل الردة و الفساد , حتى یلتف كل أھل السنة و الجماعة 

خلف رایة دولة العراق المسلمة ,  
لن توجھ دولة العراق اإلسالمیة سالحھا إال إلى الروافض و الصلیبیین و من لف لفھم , و لن 
یفرح أعداء هللا بأي اقتتال داخلي قد َیحدث بسبب رؤوس الفتنة المختبئین خــَلف الكوالیس ,  

ستطبق دولة العراق حــَّد السرقة على قطاع الطرق بالفداء و الجھاد , بالوعي و السداد , بالصبر 
و األناة ,  

سیشھد تنفیذ الحكم طائفة من المؤمنین , ممن ستشفى صدورھم بإصدارات مؤسسة الفرقان 
اإلعالمیة , و ھي تقدم لنا أسمى صور الفخر و السؤدد و العزة, و لیشھد العالم اإلسالمي أن أبا 

عمر البغدادي ھو أحق الناس بإمارة أھل السنة و الجماعة , 
و من أراد أن یقول غیر ذلك , فدونھ إصدارات مؤسسة الفرقان , فھي الحـََكم و الَخصم ... 

و دائما مــَؤسسة الفرقــان تبــدع و تــقدم .... 

عملیات جھادیة نظیفة تشبھ عمل الجراح البارع الذي یستئصل الورم الخبیث من بین األنسجة 
السلیمة دون أن یضر مریضھ , لیقول لھ آخر العملیة : 

" الحــمد } على الســالمة " 
ال نرى قتل أطفال و ال ھدم مساجد و ال استھداف مدنیین و ال شیئ مما ذكر , فدولة العراق 

اإلسالمیة ما ارتوت بالمقام األول إال من دماء أھل السنة و أبناء العشائر , فكیف لھا أن تقطع 
الید التي تصلھا ؟ 

كیف لھا أن تطعن خصر من ساندھا ؟ 
كیف لدولة العراق أن تقتل األئمة و المصلین , و تستبیح دماء المعصومین ؟ 

من یفتري ھذه الفریة على المجاھدین , فما علیھ إال أن یتابع إصدارات مؤسسة الفرقان 
اإلعالمیة , من أول إصدار إلى آخر إصدار , ثم لیخبرنا ھل رأى بریئ یقتل أو مدني یصاب ؟ 
لقد رأینا المجاھدین في عملیة الموصل یخلون مبنى البشمركة حتى من القطط و الكالب 
"البریئة, " و یقطعوا مرور السیارات المدنیة قبیل التفجیر رحمة بالعوام المسلمین (4) 

و رأینا المجاھد یلغي تفجیر عبوة ناسفة على رتل أمریكي حفاظا على سالمة المسلم , (5)  
و رأینا أبو سلیمان اإلستشھادي یخاطر بنجاح عملیتھ الفدائیة على القوات البریطانیة حفاظا على 

سالمة السیارات المدنیة (6) 
لقد رأینا و رأینا و رأینا , فأین ما یدعون ؟ 

تسألونني عن الدلیل ؟ 

إذا فعلیكم بمـُؤسسة الفرقان و ھي تبدع و تقدم ..... 

َنصیــحة مخلصة إلى الشیخ حــامد العلي و قـیادة الجیش اإلســالمي : 

" انظر إلى نفسك من مرآة خصمك " 
نظریة ِعـلمیة أنصح بھا كل إنسان یستوفي شرطیھا , و ھما : العقل , و توفر الخصم , 
إنھا خدمة مجانیة یقدمھا العدو إلى عدوه , خاصة إن كان العدو من النوع (العاقل! ( 



إنھا ضـریبة عداوة یدفعھا األعداء إلى بعضھم على َمَضض, 
فالعدو ال یجامل و ال یراعي المشاعر , و ھو أعلم الناس بعیوب غریمھ , و أقدرھم على تقدیر 

مدى النفع الذي سیجنیھ من زالت خــَصــمھ , 
و لحكمة ربانیة , فإنھ یصعب على الخصم كبت فرحھ و كتمان سعادتھ بزلة عدوه !ّ 

عندما فرح اإلعالم المعادي للجھاد بفتوى الشیخ الفاضل حامد العلي ,(7) وازداد فرحا حتى 
الثمالة ببیان الجیش اإلسالمي في العراق, (8) فإنھ یكون قد قدم مناصحة عـَلنیة مجانیة للشیخ 

حامد العلي لیراجع فتوتھ و توقیتھا و صیاغتھا و لقیادة الجیش اإلسالمي , لیتقوا هللا فیما تجنوه 
على إخوتھم في دولة العراق اإلسالمیة , 

و لیحذر الحذر أن یؤتى من مأمنھ , فیؤكل یوم أكل الثور األبیض , 

نصیحة مخلصة إلى وزارة اإلعالم في دولة العراق اإلسالمیة : 

حدیث نبوي شریف : 
" حدثنا  أبو الیمان  أخبرنا  شعیب  عن  الزھري  قال أخبرني  علي بن الحسین  رضي هللا 

عنھما  أن  صفیة زوج النبي  صلى هللا علیھ وسلم  أخبرتھ أنھا  جاءت إلى رسول هللا  صلى هللا 
علیھ وسلم  تزوره في اعتكافھ في المسجد في العشر األواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم 
قامت تنقلب فقام النبي  صلى هللا علیھ وسلم  معھا  یقلبھا  حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب  
أم سلمة  مر رجالن من  األنصار  فسلما على رسول هللا  صلى هللا علیھ وسلم  فقال لھما النبي  
صلى هللا علیھ وسلم  على رسلكما  إنما ھي  صفیة بنت حیي  فقاال سبحان هللا یا رسول هللا وكبر 
علیھما فقال النبي  صلى هللا علیھ وسلم  إن الشیطان یبلغ من اإلنسان مبلغ الدم وإني خشیت أن 

یقذف في قلوبكما شیئا (9) " 

یقول إبن حجر العسقالني في فتح الباري معلقا على ھذا الحدیث : 
والمحصل من ھذه الروایات أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم ینسبھما إلى أنھما یظنان بھ سوءا 
لما تقرر عنده من صدق إیمانھما , ولكن خشي علیھما أن یوسوس لھما الشیطان ذلك ألنھما 
غیر معصومین فقد یفضي بھما ذلك إلى الھالك فبادر إلى إعالمھما حسما للمادة وتعلیما لمن 

بعدھما إذا وقع لھ مثل ذلك كما قالھ الشافعي رحمھ هللا تعالى .اھـ 

أذكر أحبتنا في دولة العراق اإلسالمیة أنھم لیسوا بتقوى األنبیاء , و الناس لیسوا بتقوى 
الصحابة , و الحدیث یبین مبادرة النبي - و ھو نبي- إلى قطع الطریق على الشیطان حتى ال یھلك 

الصحابیان - و ھما صحابیان- بشاردة یلقیھا الشیطان في قلبیھما , 
و كم بیننا من المخلصین الذین وقعوا في الفتنة و أصابوا شرا بسبب ظنھم بالدولة اإلسالمیة , 
دون أن تقوم الدولة اإلسالمیة بالرد الصریح على اإلتھامات في وقتھا و باإلسم و المكان ,  

حادثة تفجیر المسجد في الرمادي (و الدولة منھا براء براءة الذئب من دم یوسف( 
مقتل حارث الضاري , 

قتل بعض من یصفوا بالمجاھدین في أبي غریب , 
و مثل ذلك كثیر , 

یقول إبن حجر العسقالني في فتح الباري : 
ومن ثم قال بعض العلماء : ینبغي للحاكم أن یبین للمحكوم علیھ وجھ الحكم إذا كان خافیا نفیا 

للتھمة اھـ. 
فلو فرضنا أن حارث الضاري كان من مجلس اإلنقاذ و قتلتھ الدولة لذلك , فعلى األمة المسلمة أن 

تعرف تھمة الرجل و الجزاء الذي نالھ حتى ال یتھم البعض دولتنا الغالیة ظلمــًا , 
أو كان من قتلھ غیر دولة العراق اإلسالمیة , فعلى الدولة التبرأ من ذلك بعد أن اتھمھا البعض 

بذلك صراحة , 



وردت فریة تفجیر المسجد في الرمادي على قناة الجزیرة , و لم ترد الدولة في حینھا , فوقع 
البعض في المحظور , و نالوا إثما بظنھم بالمجاھدین شرا ,  

الدولة فوق الشبھات , و ال یقع مسلم واع في شرك نصبھ أعداء الجھاد , إال أن الدولة اإلسالمیة 
مجبورة على درئ اإلفتراءات عنھا رحمة و شفقة بالمخلصین الذین ال یشفي صدورھم إال بیان و 

اضح صریح , 
فالمؤمن یسأل هللا أن ال یجعلھ فتنة حتى للقوم الظالمین : 

الِِمیَن(10) "  َنا َال َتْجَعْلَنا فِْتَنًة لِْلَقْوِم الظَّ " َربَّ
فكیف بالمخلصین ؟ فكیف بالمتعاطفین ؟ فكیف بالحائرین ؟ 

 
و من ھنا أوجھ نداًء للقسم اإلعالمي لدولة العراق اإلسالمیة أن یشكل جناحا لدرئ اإلفتراءات 
المنسوبة لدولة العراق , فیقطعوا دابر الكاذبین , و یكونوا عونا للمخلصین الذین ینافحون عن 

الدولة الحبیبة , و ما ذلك علیھم بعزیز و على عسیر , 
ھذا رجــاء حار من الدولة , یضع أسفلھ التوقیع كل من رأى بعض من نحسبھم على خیر و ھم 

یقولون : 
لعل الدولة فعلت ؟ لعلھا قتلت ؟ لعلھا ... 

لقد رأیت الكثیر من أنصار الدولة أعزھا هللا و ھم یدافعون عنھا , فیقص من ھنا و یلصق ھناك , 
و یأتي بالبیانات القدیمة و یعنونھا بالعناوین الجدیدة : 

ھذا رد الزرقاوي على ...ھذا رد البغدادي على , ھذا رد المھاجر على ... 
فماذا یضر دولتنا الحبیبة إن ردت على كل كذبة تتناقلھا وسائل اإلعالم عن طریق جھاز 

متخصص یدرس مصدر الكذبة و مكان وقوعھا و مالبساتھا , فال یجد أحد صعوبة في الرد على 
أصحاب العقول الوھنة و القلوب الضعیفة ... 

ألیست الحرب اإلعالمیة جزًء مھما من المعركة ؟ 
ألم یھتم بھا رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم حین قال : 

" و یتحدث الناس أن محمداً یقتل أصحابھ ؟ " 
 

نرید لوزارة اإلعالم في دولة العراق اإلسالمیة أن " تبدع و تقدم " في دحض األكاذیب المتجددة 
على الدولة كما " تبدع و تقدم " مؤسسة الفرقان ,  

 
 
 

و هللا من وراء القصد , 
 
 
 
 
 

" أبو دجانة الخراساني " 
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