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العراق في السنة أهل لخإواننا

المقدسي محمد أبي ؛ الشيخ بقلم

آلسسه وعلسسى اللسسه رسسسول علسسى والسسسلما والصلة ،لله الحمد
..  والها ومن وصحبه

ودار الخلفسة عاصسمة العسراق فسي المرابطيسن إخواننسا إلى
... السلما

.وبركاته الله ورحمة عليكم السلما

.. وبعد

وطغمتسسه صسسداما حكسسم مسسن بسسالخلصا عليكسسم الله أنعم فقد
الفسسساد، فيهسسا فسسأكثروا  البلد فسسي طغسسوا السسذين المجرمسسة

ًا صدوركم على وجثموا فيهسسا وأذاقسسوكم الزمسسان مسسن عقسسود
.والهوان الذل ويلتا

ّدر وقد وزمرتسسه الطاغيسسة حكم زوال يكون أن سبحانه الله ق
ِد بل بأيديكم ل ً مسسؤمن فسسي ليرقبون مثلهم كافرة بأي ول إل

جسساؤوا وإذلل، شسسر كسسل إل وأهلسسه بالسسسلما يريدون ول ذمة
الدينيسسة، وغيرتكسسم حميتكسسم وقتسسل السسسلمية قيمكسسم لتغيير

التحريسسر أكسساذيب تغرنكسسم فل وثرواتكسسم، بلدكسسم ولنهسسب
فيكسسم، ويروجونهسسا المزيفسسة لفتاتهسسا يرفعون التي والخلصا

الكاذبة الفارغة ووعودهم المعسولة تصريحاتهم تغرنكم ول
عيسسون لسسسواد جسساؤوا ما والله فهم والحرية، والرخاء بالمن

حلفسسائهم ومصسسالح مصسسالحهم لتحقيق جاؤوا بل المسلمين،
بلدكسسم فسسي يعيثسسون الموسسساد عملء بسسدأ قسسد وهسسا اليهسسود،
تحسست والسسستثمار النهب من كبير نصيب لهم وصار الفساد،
ضسسربت اليهسسود يملكهسسا السستي العمسسار, والشسسركاتا غطسساء
المريكيسسة الشسسركاتا أمسسا وغيرها، العراق شمال في أطنابها
ًء حرج ول فحدث من (هاليبرتون) و(بكتل) وغيرها من ابتدا

الساسسسة أقطاب إدارتها مجالس خلف يقف التي الشركاتا
وغيرها تشيني ديك أمثال المقربين بوش ومعاونو المريكان

. .

غيرهسسم أكاذيب عليكم تنطلي أو بأكاذيبهم تغتروا أن فإياكم
أو البريطسسانيين أذنسسابهم أو حلفسسائهم سسسواء الغربييسسن مسسن
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المخالفسسسة بعسسسض يظهسسسر مسسسن أو السسسسبان، أو اليطسسساليين
ولسسن واحسسدة ملة ... فالكل واللمان كالفرنسيين لخططهم

... أهواءهم وتتبعوا دينكم من تنسلخوا حتى عنكم يرضوا

حسستى النصسسارى ول اليهود عنك ترضى {ولن تعالى قال كما
تسسدبرتموها لسسو حقيقته في بعضهم بين ملتهم} فالخلفا تتبع
المسسسلمين، بلد فسسي لمصالحهم بل لصالحكم وجدتموها لما

سيقتسسسموها السستي الحصسسص حسسول هو إنما خلفهم فحقيقة
عمليسساتا بهسسا ستتم التي والطرق ونفطه العراق خيراتا من

..  والقتساما النهب

أعلنسست أن بعسسد فسساحت قسسد ذلك على خلفهم رائحة هي وها
تلسسك هسسي النهسسب فسسي ستشسسارك التي الشركاتا بأن أمريكا

العسسراق علسسى الحسسرب فسسي دولهسسا شسساركت السستي الشركاتا
.. غيرها بخلفا

مسسن المسلمين بثرواتا أولى أنفسهم يرون اليهود كما وهم
َا السلما أمة وعلى عليكم فحربهم المسلمين، حاقسسدة حربسس

أذنسسابهم حسساول مهمسسا غبسسش ول فيها لبس ل صريحة صليبية
رئيسهم يعلنها ...ألم تغبيشها أو تلبيسها بلدنا في وأحذيتهم

فسسي إخواننسسا علسسى حملتسسه بدايسسة منسسذ صسسراحة كسسذلك بسسوش
... أفغانستان

المسسور لهسسم واستتبت جهادهم في  فرطتم إن فاعلموا ولذا
وغيرتكسسم، بسسل وعقيسسدتكم دينكسسم اقتلعا إلى سيسعون أنهم

.. ودياثتهم وفسادهم إلحادهم نشر على وسيعملون

َا ضاقوا كيف تروا ألم مسسن قمسساش بقطعسسة بلدهسسم في ذرع
المسسسلماتا حجسساب علسسى حربهسسم فسسأعلنوا المسسسلمين ديسسن

َا ل علنية ّدعون السسذين أولئك مقدمتهم وفي سر الحسسرصا يسس
تراهسسم فكيسسف ؛ واللمسسان الفرنسسسيين مسسن مصسسالحكم على

ّبتسسوا ما إذا سيفعلون ضسساقوا لقسسد ؟ بلدكسسم فسسي قواعسسدهم ث
ًا مسسن كسسل مدارسسسهم من فطردوا والطهر العفة بشعار ذرع

أنسساس مسسن لنهسسن المسسسلمين بنسساتا من رأسها على وضعته
...            يتطهرون

؛ بها ويمنونكم ويعدونكم بها يتغنون التي حريتهم تتحمل لم
تراهسسم فكيسسف ؛ والطهسسر العفسسافا إلسسى ترمسسز قماش قطعة

؟؟ السلما شرائع سائر عراقكم في سيحتملون
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واتسعت العوج عدلهم واستوعب الزائفة حريتهم احتملت
الكفسسر شسسعائر كسسل البراقسسة بشسسعاراتها الفاسسسدة ثسسورتهم
ولسسم والبغسساء، والعهر والفساد اللحاد أبواب وجميع ورموزها

... بسسل ورمسسوزها السسسلما شسسعائر أدنسسى تتحمسسل أو تستوعب
ًا اعتبروها فسساعلون تراهسسم ... فمسساذا علمسسانيتهم علسسى خطسسر

ورجعيسسة وحشسسية يعسسدونها التي وأحكامه السلما حدود تجاها
ّا} ... إل يقولون {إن النسان لحقوق ومنافية كذب

ًا بوش جنرالتا يعلنها ألم هسسو أعلنهسسا كما  صليبية دينية حرب
لشسسؤون السسدفاعا وزارة بسسويكن) نسسائب (ولياما وهذا قبل، من

المسسسلمين لمحاربسسة المسسسيحي بالجهاد ينادي الستخباراتا
كسسان (عنسسدما بسسأنه ... ويعلسسن الشيطان بعبدة وصفهم الذين

يحسساربهم كان ما1993 عاما الصومال في المسلمين يحارب
كسسان المسلمين إله وأن الحقيقي الله هو إلهه أن يعلم وهو

َا الشيطان).. اسمه صنم

يوجهسسون وعليسسه يحسساربونكم وهكسسذا قسسادتهم هسسم فهسسؤلء
- رامسفيلد سيدها ذلك يستنكر لم .. ولذلك إليكم جيوشهم

حافل بأنه ووصفه العسكري بسجله أشاد - بل الدفاعا وزير
لسسه يحسسق أنسسه بحجسسة كلمسسه إدانسسة مجرد ورفض بالنجازاتا،

... أمريكا الحرية بلد في بحرية بآرائهم يدلوا أن ولغيرها

الحريسسة وهسسي المريكية، الطريقة على الحرية حقيقة فهذها
فسسي الطعن وحرية واللحاد الكفر وحرية بها، يعدونكم التي

انتهسساك فسسي عسسساكرهم وحريسسة وشسسرعكم، وإلهكسسم دينكسسم
العسسالم صسسحافة تتناقسسل . ألسسم وإذللهسسم المسسسلمين حرماتا
رؤوس علسسسى بأحسسسذيتهم يدوسسسسون وهسسسم جنسسسودهم صسسسور

أن إخواننا يا .. فإياكم السلحا من العزل السرى العراقيين
... والهوان بالذل ترضوا

عليكم إلٌب فهم أكاذيبهم، عليكم تنطلي أن إياكم ثم وإياكم
ديسساركم، مسسن طواعية ليخرجوا وحديدهم بحدهم يجيئوا ولم
علسسى المنطقسسة فسسي جيوشسسهم وينشروا قواعدهم ليثبتوا بل

الجزيسسرة بهسسم ضسساقت أن بعسسد إسرائيل حليفتهم من مقربة
لهسسم واقعسسدوا بسسإخوانكم فاقتدوا هناك، إخواننا جهاد ببركاتا

الرض وأشسعلوا ثقفتمسوهم حيسث مسن واقتلوهم مرصد كل
. وعملئهم الغزاة أقداما تحت

اللسسه تنصسسروا إن{  دينسسه ينصسسر مسسن ينصسسر اللسسه أن واعلموا
... وأهله الدين وخذلن  فإياكم ،أقدامكم} ويثبت ينصركم
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اللسسه خلصسسكم أن بعسسد البعسسثيين فلسسول مسسع والتحالف وإياكم
بنارهم اكتويتم وقد جرائمهم، تنسوا تكادوا لم فإنكم منهم،

خادعسسة شسسعاراتا مسسن ويرفعسسه بعضهم يطلقه بما تغتروا فل
بسسل القسسرآن، وآيسساتا والسسسلما بالجهاد بعضها في يتمسحون

منهسسم فسسأنتم رجسسسهم، ومسسن منهم ونظفوها جهادكم طهروا
براء... منكم أنهم كما  ،براء

جسساء السسذي المريكسسي الحكسسم لمجلسسس والخنسسوعا وإيسساكم
مسسن عليكسسم وخسسرج المريكسسان، دباباتا ظهر على ليحكمكم

ّون مهمسسا صسسنيعتهم أنسسه وحقيقتسسه جيوبهم وتسسسّموا أهلسسه تلسس
{ول فيسسه المشسساركة أو قبسسوله مسسن ... فحسسذار  بمسسسّمياتا

دون مسسن ومسسالكم النسسار فتمسسسكم ظلمسسوا الذين إلى تركنوا
تنصرون}.  ل ثم أولياء من الله

بالسسسماء إل صسسداما وحكسسم الكفسسر في حكمهم بين فرق فل
ّدون هسسم فهسسا والسمال ًا لكسسم يعسس ًا دسسستور كمسسا يمنسسع كفريسس

اليهسسود بسسأهواء السسسلمية!! ليحكمكسسم الصسسولية أعلنسسوا
فسسي القسسانون أسسستاذ وضسسعه لجنسسة على يشرفا والمريكان،

المسسسدارس خريسسسج المريكسسسي اليهسسسودي نيويسسسورك جامعسسسة
تسلموا أو به تقبلوا أن فإياكم ) .. فيلدمان ( نوحا التلمودية

بقسسوانين تحكسسم السستي البلد مسسن حسسولكم بمن .. واعتبروا له
وإلحسساد وفساد كفر من أهلها وفي فيها ذلك عاث وما الكفر

.

مسسن جهسساد مسسن بسسأولى ليسسس المريكسسان جهسساد أن واعلمسسوا
ثمسسرة  تسسسلموهم أن مسسن فحذار القوانين، بهذها سيحكمكم

غايساتا أعظسم .. فسإن ودمائكم تضحياتكم  وخلصة جهادكم
. الموحدين ولعبادها لشرعه والتمكين الله كلمة رفع الجهاد

أمريكسسي أو بعسسثي طسساغوتا مسسن البلد بتحريسسر ذلسسك يتسسم ول
الكفر بقوانين يحكمكم علماني عربي طاغوتا عليها ليخلفه
.. اللحاد ومناهج

السسذين المفلسسسون الخونسسة الرافضسسة مع التحالف من وحذار
مسسع تحسسالفوا السسذين ومراجعهسسم المجلسسس بهسسذا شسساركوا

ابسسن ؛ قبسسل مسسن أجسسدادهم تحسسالف كما المريكان الصليبيين
بغسسداد فسسي الخلفسسة ضد التتار مع الطوسي ونصير العلقمي
جهسسادكم يصسسفون هسسم وهسسا بالبارحسسة، الليلسسة أشسسبه ... فمسسا

اعتدوا وقد المريكان أعدائكم  عليكم ويحرشون بالرهاب،
ًا واحتلوا مساجدكم على السسدوائر، بكسسم ويتربصون منها عدد

بطانة اتخاذهم أو معهم التحالف أو إليهم الركون من فحذار
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ً ليألونكم فإنهم مسسن البغضسساء بسسدتا قد  عنتم ما وودوا خبال
يكونسسوا يثقفسسوكم أكسسبر... وإن صدورهم تخفي وما أفواههم

ًء لكم وودوا بالسسسوء وأيسسديهم ألسنتهم إليكم ويبسطوا أعدا
... تكفرون لو

ًا مزقتكسسم السستي الجاهليسسة القومية ونعراتا وإياكم مسسن ردحسس
وآخسسر عربسسي سني بين تفرقوا ول صفوفكم فوّحدوا الزمان
ًا اللسسه عبسساد كونسسوا بسسل ؛ غيسسرها أو تركمسساني أو كسسردي إخوانسس

.. السسوثقى العسسروة وتجمعكسسم العقيسسدة وشسسيجة تربطكسسم
ًا الله بحبل {واعتصموا اللسسه نعمسسة واذكروا تفرقوا ول جميع

ّلف أعداء كنتم إذ عليكم بنعمتسسه فأصسسبحتم قلسسوبكم بيسسن فسسأ
ًا} .إخوان

ّقسسوا والفسسراط، الغلسسو مسسذاهب من شبابكم واحفظوا منهسسا ن
يستحلون الذين المارقين الخوارج وطريقة وإياكم عقائدهم

ويسستركون السسسلما أهسسل فيقتلون وأموالهم، المسلمين دماء
والصلبان. الوثان أهل

والرجسساء والتفريسسط التجهسسم مسسذاهب مسسن فاحفظوهم وكذا
ّون التي وتشسسجع عنسسه، وتسسدفع تسوغه بل له وترقع الكفر ته

. الرض إلسسى للخلد وتسسروج الجهسساد، عسسن القعسسود علسسى
ّهروا ...  ومناهجكم ومعتقداتكم قلوبكم منها فط

ًا وجهادكم قتالكم وليكن ًا جهاد ًا مبارك فيسه تختسارون متميسز
القتسال ومسن وإسسلمكم، جهادكم لسمعة النقى العمل من

...  وتمكينهم للمسلمين والنفع العداء في النكى

العصسساة مسسن كسسانوا ولو حتى البرياء المسلمين قتل وتجنبوا
بالشسسبهة والمسسوال السسدماء واسسستحلل , وإيسساكم الفجسسار أو

بيقيسسن المسسسلمين مسسن العصمة له ثبتت من , فإن والظنون
ًا ًا، أما كان بّر الشسسبهة، أو بالشسسك عنسسه تسسزول ل فإنهسسا فسساجر

وبسسال فسسإن بسسسوء تمسسس أن المسسسلماتا أعراض من وحذار
(فإن حق بغير تسفك أن الموحدين دماء واتقوا عظيم، ذلك

أخسسبر كمسسا حسسراما) عليكسسم وأعراضسسكم وأمسسوالكم دمسسائكم
مسسن أهسسون كسسافر ألسسف قتسسل تسسرك ...وإن المصدوق الصادق

ًا كان ولو مسلم  دما من محجمة سفك . عاصي

يبلغسسون السسذين الربسسانيين علمسسائكم مسسن خياركم حول التفوا
ًا يخشسون ول ويخشسونه اللسه رسالتا اتخسسذوا اللسسه، إل أحسد

ًا منهم ..وأطيعوا لهم واسمعوا قياداتا و رؤوس
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مسسن إليكسسم فزعسسوا السسذين المسسسلمين أنصسساركم إليكم وآووا
والنخسسوة السسسلمية الخسسوة دافسسع يسسدفعهم المعمسسورة أنحاء

السسبر على معهم تعاونوا وأهله، السلما على والغيرة الدينية
.. الصلبان وعبدة الكفر أهل ودحر السلما ونصرة والتقوى

فيهسسم احفظسسوا بسسل أعسسدائهم إلسسى تسلموهم أو تخذلوهم ول
..  الدين أنصار في وسلم عليه الله صلى الله رسول وصية

ًا، الواحسسد الجسسسد فسسي كسسالجوارحا وإيسساهم وكونسسوا اشسستباك
ًا وكالنامل ّبسساد مسسن اللسسه أعداء .. وقاتلوا اشتراك الصسسليب ع
ّبتسسوا أن قبسسل أطرافكسسم فسسي المرتدين وأذنابهم قواعسسدهم ُيث

وقراكسسم مسسدنكم فسسي وجاهسسدوا أكنسسافكم، فسسي وكفرهسسم
... ودوركم مساجدكم في يداهموكم أن قبل وشوارعكم

اعتبر...  لمن وعبرة اتعظ لمن متعظ حولكم ففيما
...    ويتولكم يحفظكم والله

                          
المقدسي محمد أبو

                 

هذه تنـزيل تم
من المادة

التوحيد منبر
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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