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 [ إلى أهل السنة في العراق سددهم هللا للحق آمين ]
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 :اقتباس

لسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالحمد هلل والصالة وا  . 

 من دائرة اإلعالم المركزي لجماعة أنصار اإلسالم

 . إلى أهل السنة في العراق سددهم هللا للحق آمين

http://www.aljahad.com/vb/member.php?u=803
http://www.gulfup.com/?tuOcuO


  نـصـرتـم يـا أهــل الـسـنـة

 : يا أبناء عشائر أهل السنة والجماعة في العراق .. يا أيها النشامى

عن الدين والذمار، وكنتم دوما طليعة  ن تأريخكم ليشهد أنكم أبناء الغيرة والنخوة والدفاعأنتم مادة اإلسالم ..وا

 وأنكم اليوم في أول سجل التاريخ الجديد للجهاد المعاصر لألمة . ومازال شباب الجهاد منذ الفتح االول لإلسالم ،

نخوة والغضبة لكل ثائرة حرة كل في كل ملحمة والصدارة في قبائل أهل السنة في العراق لهم السطر األول  .  

 : إخواننا

خطرا من المخطط الصهيو صليبي  أنه كان من المسلمات السياسية عند أنصار االسالم أن المؤامرة الرافضية أشد

 اليوم ألهل السنة كرامتهم ودينهم إال بالجهاد والقتال والتمسك تعود ، وقد ادرك أهل السنة ذلك تماما ،وأنه لن

العراق. وأن أهل  وحكومته في الشرعي بين اإلسالم وبين الكفر المتمثل بالمشروع الصفوي وعقيدته لبالتفاص

االحتاللين  واالحتالل الرافضي خديعة ال حقيقة لها وان األمريكي أن التفريق بين االحتالل السنة قد تحقق لهم

الغزو  وجود وحدود بين وان الصراع في العراق ما بعد االحتالل االمريكي هو صراع ليكمل اآلخر ، احدهما

وتاريخي  من اختالف عقدي وأممي انطلق هذا الصراع الرافضي الصفوي وبين أمة أهل السنة في العراق ، وقد

للفكر الوطني  ثابتةلهم من االضطهاد والقتل هو النتيجة الحتمية ال للسنة وما سيحدث قديم . وإن ما يحدث اليوم

هللا عليه وسلم لشريعة الوالء والبراء في دين محمد بن عبدهللا )صلى المخالف ). 

 

 : اخواننا ابناء اهل السنة والجماعة

، وهو الحل على مر التاريخ وأن  إن موقفنا نحن جماعة أنصار اإلسالم هو القتال على عقيدة أهل السنة والجماعة

امة أهل السنة ،ومفاصلة أهل  شريعة هللا ، وإقامة دينه ،وإظهار نصرة القتال لتحقيقالجهاد المطلوب شرعا هو 

رايتنا وعلى منهجنا إتماما  في العراق تحت وأهل الردة ،وموقفنا اليوم سنقاتل نصرة ألمة أهل السنة الكفر

منا ونحن منهمأهل السنة أين ما كانوا وأهل السنة  لمسيرتنا السابقة وتطلعاتنا المستقبلية وننصر  . 

والجهاد ، وسدد رميهم وارفع راية الحق  ووحد كلمتهم على التوحيد واالتباع اللهم انصر أهل السنة في العراق ،

  . والجهاد في كل حال وحين آمين

 . وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

 جماعة أنصار اإلسالم

 دائرة اإلعالم المركزي

1141جمادي اآلخر  17الخميس   

  5114نيسان  52الموافق 
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