
َبٌر دروٌس َلصٌَة وِع َتخَ َغزَِو من ُمسُ
للِعراق الصَّليبيين

الرحيم الرحمن الله بسم

وبعد. بعده، نبي ل من على والسلما والصلةا وحده، لله الحمد

ًا العغغراق سغغقطت قغغد والحتللا.. وهغغا الغغغزو تم قد ها - أرضغغ
ًا ذلغغك يتمنغغى كغان كمغغا الصغغليبيين الغغزاةا - بأيغغدي وحضغارةا وشعب

ُيضغغاف جلدتنا أبناء من الحاقدون والخونة المغفلون إلغغى وأمتنغغا.. ل
"!  المحتل " العراق اسمه آخر غائر جرح النازفة المة جروح

غغغزو مغغن المستخلصة والعبر الدروس بعض القارئ أيها وإليك
للعراق:  الصليبيين

الظلغغغم أن دروس مغغغن نستخلصغغغه  ممغغغا:الول     اللللدرس
فهغغو حين؛ بعد ولو وأفولٍا زوالا إلى عاقبته يدوما.. وأن ل والطغيان

وإمغا والعغدلا، الحغغق أهغل بسغيوف وإمغا كغوني، بقدر يزولا أن إما
الظغغالمين تعغغالى اللغغه فيغغدفع الظغغالمين، علغغى الظغغالمين بتسليط

بالظالمين. 

يأخغغذها أن والقغغرى والغغدولا المغغم فغغي تعغغالى الله سنن فمن
يأخغغذ ل تعغغالى فغغالله والطغيغغان، والفسوق الظلم على قائمة وهي
ِلَكتعغغالى: { قغغوله في كما العدلا، على قائمة وهي قرية َذ َكغغ ُذ َو َأْخغغ
ّبَك َذا َر َذ ِإ ُقَرى َأَخ ْل ِهَي ا ِلَمٌة َو ُه ِإّن َظا َذ ِليغغٌم َأْخ ٌد َأ ِدي .102 هغغود:}َشغغ

َكْمتعالى: { وقالا َنا َو ٍة ِمْن َقَصْم َيغغ َنْت َقْر ِلَمغغًة َكغغا َنا َظا ْأ ْنَشغغ َأ َها َو َد ْعغغ َب
ًا ْوم ِريَن َق ّيْنتعالى: { . وقالا11نبياء:أ ال}آَخ أ

َ َك ٍة ِمْن َف َي َهغغا َقْر َنا ْك َل ْه َأ
ِهَي ِلَمٌة َو ِهَي َظا َيٌة َف ِو َلى َخا َها َع ٍر ُعُروِش ْئ ِب ٍة َو َل ّط َع ٍر ُم َقْصغغ ٍد َو }َمِشغغي

ّيْنتعالى: { وقالا .45الحج: أ
َ َك ٍة َمْن َو َي ْيُت َقْر َل َها َأْم ِهَي َل ِلَمٌة َو ُثّم َظا

َها ُت ْذ َلّي َأَخ ِإ ْلَمِصيُر َو َذاتعالى: { وقالا .48 الحج:}ا ِإ َنا َو ْد ِلَك َأْن َأَر ْه ُن
َيغغًة َنغا َقْر َهغغا َأَمْر ِفي ْتَر ُقوا ُم َفَسغغ َهغغا َف ّق ِفي َهغغا َفَحغغ ْي َل ْولُا َع َقغغ ْل َها ا َنا َدّمْر َفغغ

ًا ْدِمير .16سراء:إ ال}َت

صغغدر علغغى الجغغاثمين الكفغغر لطواغيت وِعظة عبرةا ذلك وفي
العبغغاد - يحكمغغون بغغالقريب ليغغس زمغغٍن - ومنذ والنار بالحديد المة

أصنامهم تهشيم دور والشهوات.. بأن والكفر الهوى بقوانين والبلد
يصطلحوا لم إذا هذا الله، بإذن محالا ل آٍت بالنعالا صورهم وضرب
المظلومة!  المقهورةا شعوبهم ومع تعالى الله مع بصدق

المغغة.. يحكمغغون الغغذين الطغغواغيت عشغغرات من واحد صداما
واحتقغغار والجغغبروت، والطغيغغان، الظلم في وأزيد صداما مثل كلهم

فيه تدوسهم الذي اليوما سيأتيهم تعالى الله بإذن الشعوب.. وكلهم
بالقداما!  الشعوب

كمغغا والطغيغغان والفجغغور بالتبغغذير العغغامرةا قصورهم ستخرب
مأسغغوف غيغغر والطغغواغيت، الفراعنغغة مغغن قبلهم من قصور خربت
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ُكغغوا َكغغْمتعغغالى: { قغغوله فيهم ويحق عليهم، ّنغغاٍت ِمغغْن َتَر ُيغغوٍن َج ُع .َو
ٍما َوُزُروٍع َقا ٍم َوَم ِري ٍة. َك ْعَمغغ َن ُنوا َو َهغغا َكغغا ِهيَن ِفي ِك ِلَك. َفغغا َذ َهغغا َكغغ َنا ْث ْوَر َأ َو

ًا ْوم ِريَن َق َكْت َفَما. آَخ ِهُم َب ْي َل ُء َع َْلْرُض الّسَما ُنوا َوَما َوا ِريغغَن َكا َظ ْن }ُم
. 29-25الدخان:

منها - وبخاصة العالميين والطغيان الستكبار قوى سياسة من
وا - أن أمريكغا ن الخونغة عملءهغم ُيجرئ ظلغم علغى الطغواغيت م

علغغى والتكغغبر الطغيغغان من مزيد وعلى حقوقهم، وهضم شعوبهم،
يتغغدخلوا أن - وشغغاءوا منهم الخلصا ساعة حلت ما إذا حتى العباد،

بظلغم السغغتعمارية العالميغة القغوى تلغغك - اسغتدلت البلد بشؤون
لعزلهغغم وكمغغبرر عليهغغم، ضغغغط كورقغغة العملء الحكغغاما هغغؤلء

عليهم!  المظلومة الشعوب نقمة ذلك في مستغلة وإزالتهم،

وغيرها أمريكا احتضان بين التوفيق يمكن كيف لي فقولوا وإل
الحاكمغغة الطاغيغغة الديكتاتوريغغة النظمغغة من لكثير الغرب دولا من
الغغوقت نفغغس وفي معها، دبلوماسية علقات وإقامة المنطقة، في

النظمة..؟!!  لتلك المعارضة فصائل جميع يحتضنون

ُيهغغددوا واحغغد آٍن فغغي وضغغده الشغغيء علغغى ُيهيمنون الشغغيء ل
المثلغغة أكغغثر ومغغا ذلغغك، وراء مغغن المصغغلحة لهغغم تلوح وقت بضده

الحصاء!  أو الستدللا أردنا لو ذلك على الدالة والشواهد

المعارضغغة وفصائل الحكم طواغيت يعقله أن أرجو درس وهذا
سواء! 

ً يغغدع ل بمغغا أثبغغت للعغغراق حغغدث  مغغا:الثاني     الدرس مجغغال
يمكن ل المة، جسد في خامس طابور الروافض الشيعة أن للشك

المة.. تواجه التي العظاما الملمات في بهم الثقة أو عليهم الركون
عنها!  - تغاضت رغبة أو - رهبة العلما وسائل طالما حقيقة هذه

لصالح يعملون سوء وبطانة خونة، عملء أنهم زمٍن ومنذ أثبتوا
فغغي أقوى والكراهية الحقد وأبنائها.. فصوت المة على المة أعداء

التتغغار مغولا أعانوا قبل آخر.. فمن خطاب أو صوت أي من قلوبهم
ومكنغغوهم للعغغراق غزوهغغم - فغغي العلقمي ابن الرافضي يد - على

نفغغس مليغغون مغغن أكغغثر منهغغم ُقتغغل حغغتى المسغغلمين رقغغاب مغغن
الصليبيين الغزاةا - مع وعمالة خسة - وبكل وقفوا مسلمة.. واليوما

والعباد!  البلد من مكنوهم حتى والعراق لفغانستان غزوهم في

يقومغغون وتراهم إل الفرصا لهم وتسنح المن يضطرب أن فما
علغغى والعتغغداء والغتصغغاب، والسغغطو، والقتغغل، النهغغب بأعمغغالا

الغغدفين حقغغدهم مغغدى عن المسلمين.. ليعبروا وحرمات ممتلكات
ودينها!  المة على

تحتغغوي التي بغداد مكتبات حرق على يتجرأ من لي فقولوا وإل
والسغغلمية.. العلميغغة والمخطوطغغات الكتغغب من اللف مئات على
الشنيع!  الفعل هذا جراء من المستفيد وَمن
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لهمغغا: ثغغالث ل اثنغغان المستفيد أن وهو الجميع الجواب: يعرفه
الغازي! الصليبي والعدو الروافض، الشيعة

وأهلغغه السلما على الدفين لحقدهم فهو الروافض الشيعة أما
علمغغاء بهغغا قغغاما نافعة ومؤلفات وكتب علوما من يمت ما كل وعلى

والجماعة!  السنة أهل

الشغغيعة شغغعراء شعر أن للقارئ لنثبت عناء مزيد إلى نحتاج ل
وأحغغب عنغغدهم أصغغدق وخرافغغاتهم زنادقتهم الروافض.. وسواليف

وأصغغدق أصغغح ومسغغلم البخغغاري صغغحيحي مغغن بكثير نفوسهم إلى
سغغنة ُيحيوا أن يتورعون ل فهم الكريم.. وبالتالي القرآن بعد كتابين

نهغغري فغغي وكتبهغغم المسغغلمين بمؤلفغغات ألقوا الذين التتار المغولا
بغغه ُكتبغغت الغغذي المداد لون إلى الماء لون تغير حتى والفرات دجلة
المؤلفات!  تلك

والمخطغغوط منهغغا المطبغغوع والمؤلفغغات الكتغغب أن أزعغغم وأنا
هغغي بغغغداد فغغي اليغغوما الروافغغض الشيعة أيدي على حرقها تم التي
المغغغولا أيدي على إتلفها تم التي والمؤلفات الكتب من بكثير أكثر

الغغتي الكتغغب بغغأن تغغأتي الخبغغار أن بغداد.. وبخاصة دخلوا لما التتار
كتغغاب.. ول المليغغون عغغن تزيغغد الروافض الشيعة أيدي على ُحرقت

بالله!  إل قوةا ول حولا

ً الغغغازي: فهغغو الصغغليبي العدو هو الثاني المستفيد أن وأما أول
ًا للمة عدو لنه فغغي شغغيء أي وتخريغغب إتلف لن وثقافتها.. وثانيغغ

ُتدفع الغغتي والتكاليف الفاتورةا وطولا كبر يعني فهو العراق مغغن سغغ
ًا العراق.. ويعنغي وخيرات مالا لشغغركات العمغغل فغرصا مغن مزيغغد

فغغي الغغغازي العغغدو إقامغة أمغغد إطالغة كذلك الغازية.. ويعني الدولا
وتخريبغغه إفسغغاده تغغم لمغغا والعمغغار البنغغاء إعغغادةا عملية لن البلد؛

ازداد كلمغغا وبالتغغالي أطغغولا، وإقامغغة وقغغت إلغغى تحتغغاج وتغغدميره
البلد.. فغغي الصغغليبيين الغغغزاةا إقامغغة فغغترةا طغغالت كلمغغا الخغغراب
لفغغترةا والقامغغة المكغغث لهغغم ُتغغبرر الغغتي الذريعة لنفسهم ووجدوا
أطولا! 

وتخريبها.. فهغغو وحرقها، نهبها يتم عامة مؤسسة أيما أقولا لذا
ًا يعني إصغغلح زعغغم تحغغت البلد في المحتل للعدو القامة من مزيد

وتخريبه! إفساده تم ما

- بغغل عغغن الطغغرف يغضغغون الصغغليبيين الغغغزاةا وجغغدنا لغغذا
العراقغغي الشغعب ليجغد وتغدميري تخريغبي عمغل - كغل ويشجعون

ًا نفسه تغغم مغغا ليصغغلحوا أطغغولا مغغدةا أرضه في الغزاةا لبقاء محتاج
وحقغغد خيانغغة تحقيقه على أعانهم قد غرض وتدميره.. وهذا تخريبه
الروافض!  الشيعة عقولا وسفه

خيغغرات مغغن فيغغه بما كله العراق الصليبيين: خذوا للغزاةا قالوا
]! 1المقدسة[ وقبورنا وأضرحتنا حوزاتنا من تقتربوا ل أن على

في اللذين القبرين أن الصحيح بالخبر ول بالسند يصح ل أنه التنبيه مع هذا 1
السلما، عليهما علي بن والحسين طالب أبي بن علي قبرا هما النجف
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ُنسغغالمكم كغغل مغغن خير المقدسة فقبورنا سغغلمت إذا شغغيء.. 
بسوء.. المقدسة قبورنا من اقتربتم إذا وحوزاتنا.. ونعاديكم قبورنا

على تهدمونها التي البيوت يهمنا.. هذه ل تقتلونه الذي النسان هذا
ًا.. خيغغرات تعنينغغا ل والنسغغاء الطفالا من ساكنيها الغغتي البلد كغغثير
المقدسغغة.. والمغغزارات القبغغور مشكلة.. المشغغكل ليست تنهبونها

الشيعية!  والحوزات

دين!  عندكم وجد إذا دينكم.. هذا عقولكم.. وأرق أخف ما أل

الشغغيعة بهغغا يخغغرج الغغتي المظغغاهرات هغغذه بالا قيل: فما فإن
المريكان..؟!  بالغزاةا ينددون وهم الروافض

وخيانغغاتهم جرائمهغغم علغغى التغطيغغة قبيغغل مغغن أقغغولا: هغغي
البكغغاء ثغغم القتيغغل قتل قبيل من الذات.. وكذلك المتكررةا.. وإثبات

التقيغغة فغغي خغغبراء الروافغغض جنازته.. والشغغيعة في والخروج عليه
الكذب!  وتصديق والكذب، التقية على يقوما دينهم أن إذ والكذب،

وعغغدوه عنغغدما عنغغه اللغغه رضغغي الحسين على كذبوا قبل فمن
عنغغه وتخلغغوا خغغذلوه جاءهم يزيد.. فلما ضد معه والوقوف بالنصرةا

ًا ُقتل أن إلى وخذلنهم وغدرهم بخيانتهم الله.. فقتلوه رحمه شهيد
الحسغغين، يبكغغون الساعة إلى فهم ذلك أعداؤه.. ومع يقتله أن قبل

ًا وثيغغابهم جيغغوبهم ويشغغقون وصغغدورهم، وجوههم ويلطمون - حزنغغ
!  عنه الله رضي الحسين بجنب فرطوا ما - على زعموا

لمريكغغا والمغغوت بالسغغقوط نهغغار ليغغل يهتفغغوا أن فائغغدةا ما ثم
ًا يغغدخلون جهة من هم ثم الكبر الشيطان بأنها ويصفوها فغغي عمليغغ

والمسلمين؟!  السلما على الكبر الشيطان هذا ونصرةا موالةا

ٍر مغغن ُيلغغدغ ل المسلم أن أقولا: رغم المغغة أن إل مرتيغغن جحغغ
وذلغغك ُتلدغ تزالا ول الروافض الشيعة قبل من مرةا من أكثر لدغت
والكلمغغة.. الصغغف توحيغغد شغغعار بهم.. وتحت الظن تحسين بسبب

الغغذرائع مغغن ذلغغك وغيغغر والمغغذاهب الديغغان بيغغن التقارب وضرورةا
الواهية! 

عنهما.  تعالى الله ورضي
عن والدفاع الجهاد من المسلمين فيه منعوا الذي الوقت في هم ثم  

ًا الصائل الصليبي العدو لرد أنفسهم سموه الذي مسجدهم من انطلق
ًا طالب أبي بن علي مسجد ًا .. وتعظيم بأمر أنفسهم .. هم لقبورهم وتقديس

عبد الخر إمامهم ابن بالسكاكين يذبحون الصدر مقتدى إمامهم ابن من
.. ومزاراتهم قبورهم .. وأماما المسجد نفس في معه ومن الخوئي المجيد

غايتهم أن دلا .. مما قبور من فيه وما للمسجد يزعمونها التي الحرمة فأين
المحتلين الغزاةا ضد أنفسهم عن والدفاع المسلمين بين يحولوا أن كانت

وكذبوا!  زعموا كما المسجد لحرمة مراعاةا .. وليس الصائلين
في وهم المسلمين داهم لو الصائل العدو أن الجهلة الضللا هؤلء فات ثم  

كما أنفسهم عن والدفاع القتالا لهم لجاز المكرمة مكة في الحراما الله بيت
ُهْم َولتعالى: { قالا ُلو ِت َقا َد ُت ْن ِد ِع ْلَمْسِج ِما ا ْلَحَرا ّتى ا ُكْم َح ُلو ِت َقا ِه ُي ِإْن ِفي َف

ُكْم ُلو َت ُهْم َقا ُلو ُت ْق ِلَك َفا َذ ُء َك ِرين َجَزا ِف َكا ْل مسجدهم أن . أما191البقرةا:} ا
ًا بنوه الذي ًا بأيديهم ضرار بيت من حرمة وأعظم خير المسلمين بين وتفريق
بيده؟!!  السلما عليه إبراهيم النبي بناه الذي الحرما الله
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الغغغزاةا يقاتل أن المجاهد يحذر المرير: أن الدرس هذا خلصة
خلفغغه أو محيطه في أو واحد، رافضي شيعي خندقه وفي المحتلين

ل محالغغة.. فالرافضغغي ل منهغغم سغغيأتيه الغغغدر لن رافضغغي؛ شيعي
تسغغنح عندما المجاهد الموحد على الدفين حقده ُيقاوما أن يستطيع

وحقدهم غدرهم عن بلغنا ومما والخيانة، والنتقاما للغدر الفرصا له
في المرض أسّرةا على جرحى وهم العرب بالمجاهدين غدروا أنهم

بنغغا لطغغالا وذكغغره إحصغغاءه أردنغغا لو مما ذلك المستشفيات.. وغير
المقاما!! 

السغغنة بيغغن الطائفيغغة النعغغرات إثارةا بحالا يعني ل هذا وكلمي
العصغغيبة الظروف هذه في بينهما والفرقة الهوةا توسيع أو والشيعة

عليغغه.. وإنمغغا نشغغجع ول نريغغده ل معنى العراق.. فهذا بها يمر التي
المسغغلمون ليحطغغاط الخبيثغغة القغغوما طبغغائع لبعغغض التنغغبيه أردنغغا

ٍد عمل أي في بطانة منهم يتخذوا ل وحتى لنفسهم، وهاما.  جا

احتللا منغغذ المغغة ُيداهم جلل حدث كل  في:الثالث     الدرس
الغغغزاةا بأيغغدي العغغراق سغغقوط إلغغى لفلسغغطين اليهغغود الصغغهاينة
العربيغغة النظمغغة مسغغتوى - على العرب القوميون يثبت الصليبيين
وأنهغغم وخونغغة، عملء - أنهغغم والتنظيمات الحزاب وكذلك الحاكمة
الحداث!  ودون فاشلون

العغغراق.. فغغي يجغغري يغغزالا ول جغغرى مغغا تجاه مواقفهم تأملوا
ل موقفين بين فلسطين.. فهي في يجري يزالا ول جرى ما وكذلك

والخيانغغة والعمالغغة الظغغاهرةا، المعلنغغة والخيانغغة لهما: العمالة ثالث
ًا أستثني ول المبطنة، ًا نظام وهغغذين الموقفين، هذين أحد من عربي

الوصفين! 

ّولت إل جنت فما والقوميين القومية على زمٍن منذ الشعوب ع
البلد وضغغاعت النسغغان والضغغياع.. فضغغاع والغغذلا، والفقغغر، الخيبة
ًا!  مع

بالستغاثة الشعوب صيحات تتعالى المة تنتاب مصيبة كل في
فغغي - ممثليغغن العغغرب القغغوميين مغغن تلقغغى العغغون.. فل وطلغغب
ٍر، إهمالا، كل - إل الحاكمة النظمة وعمالة!  وخيانة واستهتا

باسغغم العغغرب حكغغاما بمناشدةا إغاثته يستفتح مستغيث من كم
جنسغغهم لبنغغي وولء حقغغوق من القوميين على تقتضيه وما العروبة

تنادي! لمن حياةا ل وقوميتهم.. ولكن

فغغي تجغغري الغغتي الحغغداث مغغع إيجغغابي تفاعغغٍل مغغن حصل وما
السغغلمي، البعغغد دافعهغغا فلسغغطين.. كغغان فغغي قبغغل ومغغن العراق

داخغغل مغغن التفاعغغل هغغذا جغغاء غيغغر.. سغغواء ل السغغلمية والعقيغغدةا
ظالم.  أو جاهل إل ذلك ينكر خارجه.. ول من أما العربي الوطن

ًا كانوا ليتهم ثم أمغغوات الطلق.. فهغغم على لهم حراك ل أموات
ًا يقفوا أن منهم الواجب اقتضى إذا لهم حراك ل ًا موقف تجاه مشرف

التجغغاه في يتحركوا أن المسلمين.. أو لبلد والمحتل الغازي العدو
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الوجهغغة تكغغون عنغغدما وقضغغاياها.. بينمغغا للمغغة نصغغرةا فيغغه الغغذي
نهضوا - الذين وخيرها المة - صفوةا المجاهدين وضرب لستئصالا

ًا المغغة.. تراهغغم حرمغغات عن - للذود الله سبيل - في مفتحغغًة أعينغغ
ًا ول الرحمغغة تعغغرف ل الغغتي الكاسغغرةا كالوحوش الشغغفقة.. حرصغغ

المستعمرين!  الغزاةا من سادتهم وطلبات رغبات تلبية على منهم

ّولت الغغذين العغغرب القوميغغون هغغم هغغؤلء الشغغعوب عليهغغم عغغ
الخغزي إل منهغم جنغت فما بالقريب ليس زمن ومنذ الكثيرةا المالا
والعار!!  والظلم، والذلا،

ًا: أنه قلناه ما ونقولا نؤكد لذا العربيغغة للشغغعوب خلصا ل مرار
 بعامة والسلمية بخاصة

اللغغه إل بغغالرجوع والضغغياع.. إل والعغغار، الذلا، من فيه هي مما
سغغبيله.. والغغبراءةا فغغي المغغتين.. والجهغغاد بحبله تعالى.. والعتصاما

والصناما الوثان من وأصنامها.. وغيرها القومية العصبيات وثن من
بلدنا!  في أكثرها وما

المرجعيغغة غيغغاب العغغراق فغغي الحغغداث : أثبتغغتالرابع     الدرس
إلغغى وترتفغغع الحغغداث تغغواكب الغغتي والمسغغتقلة الموحغغدةا الفقهية

شغغك ل ممغغا الملمات.. وهذا عند المة إليها ترجع مستواها.. والتي
ُتحمد!  ل نتائج من العراق إليه آلت لما السلبية النتائج له كانت أنه

عن والذود للجهاد العراق إلى الذهاب أوجب العلماء من فريق
ّفر وجّرما أثم ذلك.. وفريق من منع الحرمات.. وفريق يفعل من وك

الغغغزاةا بأيغغدي البلد سغغقوط بعغغد مغغا إلى الصمت آثر ذلك.. وفريق
مغغا ومعرفغغة بالمراقبة والكتفاء بالعتزالا أفتى الصليبيين.. وفريق

مغغن والفتغغاوى المواقغغف هغغذه بعغغض تخلو المور.. ول إليه ستنتهي
يقفغوا أن بأصغحابها حغدا بلدهم.. مما في الحاكمة بالجهات ارتباط

الحكاما!  وخالق رب الحكاما.. وليس منهم يرضاه الذي الموقف

سغغدها مغغن بغغد ل قبلهغغا مغغن المغغة أوتيغغت طالمغغا ثغغغرةا وهغغذه
والعلغغم بالسغغتقللية ُعرفغغوا مرجعيغغة علغغى المغغة باتفغغاق وإغلقهغغا
والملمغغات.. إذ النوازلا حصولا عند إليهم يرجعون والجهاد والصدق

شغأنها مغن الفتغوى في والمتضاربة المتباينة الخلفات هذه مثل أن
الغغذي الكلمغغة.. وهغغذا الشمل.. وتفرق الصف.. وتشتت ُتضعف أن

والملة!  المة أعداء إليه يسعى

الجيغغوش أن كغغذلك المستفادةا الدروس : منالخامس     الدرس
الله.. وعلغى دون من لهم والولء الطواغيت تمجيد على ُتربى التي

والمقاومغغة الصغغمود مقومغغات تملغغك والنفغغاق.. ل الكفغغر موائغغد
الجيوش هذه اختراق أن والشدةا.. كما الضيق ظروف في وبخاصة
ممكغغن العغغدو لصغغالح لتعمل وقياداتها أفرادها من كثير ذمم وشراء
ًا كانت لو مما بكثير أكثر وسهل وحغغب اليمغغان، علغغى مربغغاةا جيوش

الله!  سبيل في والجهاد التضحية
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أو روحغغه سغغلمة بيغغن ُيخيغغر - عنغغدما الغغغالب - فغغي فالجنغغدي
تغغراه الطاغوت وأطماع أمجاد ودون الطاغوت دون المحتم الموت
يكغغون عندما يكون.. بينما ما بعدها وليكن وأمنه روحه سلمة يختار

كغغبيرةا الزحغغف مغغن الفغغرار أن وحده.. ويعلم الله سبيل في جهاده
الفغغوز وبين روحه تقديم بين ُيخير ذلك بعد هو ثم الذنوب، كبائر من

فغغي روحه تقديم عليه تعالى.. يسهل الله ومرضاةا الخالدةا بالجنان
أكغغثر ومغغا المسغغتحيل، الصغغعب عليغغه ويهون ومالكها، خالقها سبيل

ذلك.  على - الدالة والقريب البعيد التاريخ - من الشواهد

تربغغي الغغتي القومية العربية الجيوش من لكثير عبرةا ذلك وفي
والفسغغوق.. وتجعغغل والنفاق.. والمجون الكفر معاني على جنودها
صغغاحبها ُتغتفغغر.. يؤخغغذ ل كبيرةا جريمة للصلةا الجندي إقامة مجرد

ُيصنف والقداما، بالنواصي الخطرين!  المجرمين خانة في و

ن الصغليبيين الغغزاةا هدف يكن : لمالسادس     الدرس احتللا م
بجميغغع ثبغغت لنغغه زعمغغوا؛ كمغغا الشامل الدمار أسلحة إزالة العراق

الشغغامل.. الغغدمار أسغغلحة مغغن خاليغغة العغغراق أن والدلغغة الطغغرق
ذلك!  يعلمون والغزاةا

ظغالم.. طاٍغ نظاما - إزالة يزعمون - كما هدفهم يكن لم كذلك
أن بغغدليل يزعمغغون، كمغغا النسان حقوق حماية هدفهم يكن لم كما

مغغن تلقغغى ل فهغغي ذلغغك ومع الظالمة الطاغية بالنظمة تعج الرض
ُتقتغغل النسغغان حقغغوق أن وعون.. كما دعم كل إل وحلفائها أمريكا

أمصغغار فغغي وبخاصة والمصار، الماكن من كثير في بشعة بطريقة
ينتهكغغون الغغذين والمجرمغغون فالقتلغغة ذلغغك المسلمين.. ومغغع وبلد

وحلفائهغغا أمريكغغا من يلقون حق وجه بغير النسان وحرمات حقوق
القتلغغة المجرمغغون هغغؤلء كان إن وتبريك.. وبخاصة ودعم تأييد كل

المنطقة! في المريكية المصالح تحقيق فلك في يسيرون

العقلء جميغغع - باتفغغاق ذاتهغغا أمريكغغا أن الضغغافة مغغع هغغذا
بكغغل النسان حقوق تنتهك وظالمة طاغية دولة - تعتبر والمراقبين

علغغى الدالغغة والدلغغة الشواهد أكثر وما معنى، من النتهاك يعني ما
الخريغغن ُتعطي فكيف كذلك المر كان الحصاء.. وإذا أردنا لو ذلك

ًا ُيعطيغغه أن يمكغغن ل الشغغيء فاقغغد أصغغلً.. فغغإن تفقغغده هغغي شغغيئ
للخرين!! 

ٍر العراق غزت أمريكا أن يعلم الكل قتلغغت أن بعد الدما من بنه
ًا.. قتلهغغم والمحرمة الذكية بأسلحتها أهله من اللف عشرات دوليغغ
ًا.. عندهم ُيساوي - ل حركة أو شبهة - لدنى العراقي للنسان شغغيئ

آلتهغغم تخربه لم التحتية.. وما وبنيته العراق مؤسسات جميع دمرت
المفسغغدين مغغع وحرقغغه وتدميره ونهبه تخريبه على تعاونوا الحربية

ًا يزعمغغون ذلغغك بهم.. ومغغع رحبوا ممن المخربين ًا زور أنهغغم وكغغذب
الحرية!!  التحرير.. وتحقيق أجل من جاءوا

ًا الحقيقيللة أهللدافهم هي العراق.. وما غزَوا لماذا إذ
 للعراق؟ غزَوهم وراء من
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التالية: الهداف تحقيق أجل من العراق أقول: غزَوا

ثغغروةا منهغغا وبخاصة العراق وثروات خيرات على - السيطرةا1
 ل وهذا الضخمة، النفط

المريكغغي القتصغغاد على اليجابي المردود له سيكون أنه شك
ً يشكوا كان الذي النهيار!  واحتمالا الضعف من أصل

ّكغغن العراقغغي النفغغط علغغى أمريكا - سيطرت2 مغغن أمريكغغا يم
سغغعر تحديد من يمكنها كما أوبك، منظمة سياسة في بقوةا التدخل

أنغغه شغغك ل مما العالمي.. وهذا للسوق ُتضخ التي النفط.. والكمية
علغغى الهامغغة السياسغغية القغغرارات مغغن كغغثير اتخغغاذ عليها سيسهل
منهغغا - وبخاصغغة الغغدولا تلغغك الدوليغغة.. لحاجغغة المحافغغل مسغغتوى
التحكغغم يعنغغي العغغالمي بغغالنفط النفط.. فالتحكم - لمادةا الصناعية
السياسية! وبقراراته العالم بسياسة

والسغغغتعمار السغغغتثمار لشغغغركات عمغغغل فغغغرصا - تغغغأمين3
" سياسغغة تنفغغذ أمريكا نجد البطالة.. لذا من تشكوا التي المريكية

العراق!  أهل أموالا " من إعمارها أعد ثم العراق دمر

قغغوةا أكبر تدمير كذلك الصليبي المريكي الغزو أهداف - من4
ًا تشغكل قد المنطقة في عربية وعلمية عسكرية دولغة علغى خطغر
أمريكغغا احتللا فغغإن البعيد.. لغغذا المستقبل في ولو اليهود الصهاينة
ًا ُيصبح بحيث العسكرية مؤسساته وتدمير للعراق ول عسكر بل بلد

اليهغغود، للصهاينة مباشرةا خدمة مجرد يكون أن صفة سلح.. تعدى
ً حقيقته في ليصبح ًا احتلل إذ للعراق الصهاينة دولة قبل من مباشر

عغغن نبتعغغد بعغغض.. ول أولياء فبعضهم وإسرائيل أمريكا بين فرق ل
وحاميتهغغا إسغغرائيل - ربيبغغة أمريكغغا احتللا قلنغغا: أن لغغو الصغغواب

شغغعار تحقيغغق - معنغغاه أهغغدافها وتحقيغغق أمنهغغا علغغى والسغغاهرةا
تمتغغد إسرائيل دولة حدود بأن القائل الجديد القديم اليهود الصهاينة

"!  الفرات إلى النيل " من

ًا للعغغراق أمريكغغا - احتللا5 التغغدخل إمكانيغغة يعنغغي عسغغكري
المنطقغغة دولا بشغغؤون المباشغغر العسغغكري الصغغهيوني الصغغليبي
الحاجغغة دون مغغن العراق بدولة المحيطة الطوق دولا منها وبخاصة

القواعغغد إلغغى الحاجغغة حغغتى أو المنطقغغة فغغي العملء الغغوكلء إلغغى
وغيرهغغا.. ويعنغغي الخليغغج دولا فغغي الموجغغودةا المريكية العسكرية

مغغن ذاتهغغم الخونغغة العملء الغغوكلء ضغغرب وسغغهولة إمكانيغغة كذلك
المصغغلحة كغغانت أو ذلغغك فعغغل لمريكغغا بغغدا لغغو بلدهغغم حدود خارج

أمريكغغا لغغه تستشغغرف وهدف مطلب منهم.. وهذا التخلص تقتضي
بعيد!  زمٍن منذ له وتسعى

الصغغليبي للغغغزو الهم الهدف وهو الحضاري الثقافي - الغزو6
المريكغغغي التصغغغور فغغغرض فغغغي والمتمثغغغل للعغغغراق المريكغغغي

العملية بسياسات التحكم في العراق.. والمتمثل في للديمقراطية
إيجغغاد علغغى يعيغغن الغغذي العغغراق في والتوجيهية والتربوية التعليمية

خدمغة علغى يعمغل العراقيغة واللهجغة العربيغة يتكلغم أمريكي جيٍل
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فغغي الصغغهيونية الصغغليبية المبرياليغغة وأطمغغاع ومبغغادئ أهغغداف
المنطقة! 

أو معيغغن بشغغخص ُتخغغتزلا أن مغغن بكغغثير أكغغبر القضية فإن لذا
ذلغك مغن أكغغبر المغفليغن.. فالقضغية بعغض ُيصغور كما معين نظاما

المغغة.. ومستقبل حاضر بكاملها.. تعني المة تعني بكثير: فالقضية
واستقللها.. تعنغغي وحريتها إرادتها المة.. تعني وعقيدةا هوية تعني
الصغغهاينة أن نجغغد وثرواتهغغا.. لغغذا خيراتهغغا وكرامتهغغا.. تعنغغي عزتها

معركغغة فغغي وعتغغادهم وإمكانياتهم ثقلهم كل وضعوا قد والصليبيين
ًا العراق.. وأبدوا ًا استعداد أي تحمغغل - فغغي عادتهم غير - على فائق

حليفهغغم كغغان إذا النصغغر أن المسغغبق لعلمهغغم الخسغغائر مغغن نغغوع
فغغي وفقدوه خسروه قد كانوا ما أضعاف أضعاف ُيعوضون فسوف

حروبهم! 

مغغن العراق بأرض حّل الذي الجلل الحدث لهذا النظر من بد ل
الظغغالمين يعيغغن ممغغن نكغغون وإل السغغاس هذا وعلى المنظور هذا

نعلم.  ل أو نعلم ونحن المة على وعدوانهم ظلمهم على

ًا يكون ل الغالب في  الشر:السُابع     الدرس ًا؛ شر حيث محض
مغغن ذلغغك علغغم والخيغغر الحكمغغة معاني بعض وتتخلله إل شّر من ما

جهل.  من وجهله علم،

ًا كان وإن للعراق الصليبي فالغزو ًا فتح أنه إل نرضاه ل شر بابغغ
ًا مغن المغغة لشغغباب بغد - ل عليه خلف - ل الجهاد أبواب من عظيم

ويستغلوه.  يغتنموه أن

ليصغغلوا والمخغغاطر الصغغعاب يتجشغغمون قبل من الشباب كان
قغغد العغغدو الجهغغاد.. فهغغاهو فريضغغة فيغغه ليحيغغوا العدو ساحات إلى

ًا بنفسغه وفتغح حرمغاتهم وانتهغغك ديغارهم فغي غزاهغم للعغزةا أبوابغ
المخلصين.  المجاهدين من طلبه وجد لو والجهاد

مغن إليهغغا اللغُه تغلغق.. يهغدي مغا سرعان مواسم الخير أبواب
ًا من يشاء النغغدما ويقغغع ُتغلغغق، أن قبغغل يسغغتغلها لمن عباده.. فهنيئ
مندما!  حين ولت

إسغغرائيل بنغغي مغغن المل بأخلق نتخلق أن من ونفسي أعيذكم
ُكتغغب فلما عنه، ويسألون الله، سبيل في القتالا يتمنون كانوا الذين
ٍو الله وابتلهم القتالا، عليهم ً إل مغغدبرين تولغغوا ولغغه لهغغم بعغغد قليل
َلْمفيهم: { تعالى قالا كما منهم، َلغغى َتغغَر َأ ِل ِإ ْلَم ِنغغي ِمغغْن ا ِإْسغغرائيَل َب

ِد ِمْن ْع ْذ ُموَسى َب ُلوا ِإ ِبّي َقا َن ُهُم ِل َعْث َل ْب َنا ا ًا َل ِلكغغ ِتغغْل َم َقا ِبيِل ِفغغي ُن َسغغ
ِه ّل ُتْم َهْل َقالَا ال ْي ِتَب ِإْن َعَس ُكُم ُك ْي َل َتالُا َع ِق ْل ُلوا َأّل ا ِت َقا ُلوا ُت َنغغا َوَمغغا َقا َل
ِتَل َأّل َقا ِبيِل ِفي ُن ِه َس ّل ْد ال َق َنا َو ِرْج َنغغا ِمغغْن ُأْخ ِر َيا َنغغا ِد ِئ َنا ْب َأ َلّمغغا َو ِتغغَب َف ُك

ِهُم ْي َل َتالُا َع ِق ْل ْوا ا ّل َو ً ِإّل َت ِليل ُهْم َق ْن ّلُه ِم ِليغغٌم َوال ِلِميَن َع ّظغغا  البقغغرةا:}ِبال
246.

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
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