
 رسائل مختصرة ألمة منتصرة

 الثالثةالحلقة 
 العراقاهلل اهلل في 

 للشيخ أيمن الظواهري )حفظه اهلل(
 
 

 
 
 

7341



 اهلل اهلل يف العراق( 4(ل خمتصرة ألمة منتصرة                                                    رسائ
 

 
 و ومن واالهو وصحبوآل اهلل على رسول والسالم والصالة هلل واحلمد اهلل بسم

------ 
 اهلل اهلل يف العراق

--- 
 و.وبركات اهلل عليكم ورمحة السالم مكان املسلمون يف كل أيها اإلخوة

 وبعد
 حماربة ويعذبون ويقتلون حبجة ،يف العراق السنة أىل وقرى ومساجد مدن يف ىذه األيام حترتق

ىا تقود منظمة يف محلة، يف العراق السنة أىل ىو إبادة األساسي اهلدفلكن ، و البدري إبراىيم مجاعة
 اإليراين الذين ينفذون املخطط ها،مرتزقتا و ملليشياهت باإلضافة العراقيف  التابعة هاوحكومت الصفوية إيران

 .نا يف الشامضد أىل ىذه املليشيات نفس ، ولذلك تقاتليف املنطقة الصفوي
 األمريكي بالتفاىم املنطقة الذي يسعى البتالع ،النصريي الصفوي الصلييب إنو التحالف

 أدوات فهي يف احلقيقة -الصفوي اإليراين للمخطط التصدي اليت تزعم- املنطقة اإليراين، أما حكومات
يف  ها، فأين هلا أن تساعدنفس حرية ك، وال دتل، وىي يف حتالف مع أمريكا وإسرائيلاملنطقةأمريكا يف 

 ىا.غري  حترير
 أىل وليتحدهم، أنفس السنة إال أىل الصليبية الصفوية ضد احلملة السنة عن أىل لن يدافعف

على  والشام يف العراق ملا حيدث نال ينظر فم، على إبادهت نياملتواطئ أولئك األعداء لصد يف العامل السنة
 هم.املسلمني كل ةأسام و، بل ىحملية أنو مشكلة

بل ، الشيعي الصفوي اجليش يف يد املدن سقوط ردجملأال يستسلموا  يف العراق السنة وعلى أىل
 اجلديد الصلييب الصفوي ليهزموا االحتالل ،طويلة عصابات هم يف حربأنفس عليهم أن يعيدوا تنظيم

 .هم كما ىزموه من قبلملناطق
هم هم عن أمتاليت أدت لفصل ،ليخلصوىا من األخطاء م السابقةوعليهم أن يراجعوا جتارهب

 املنطقة لدول االرهتان ، أو منزلقاتاحلرام الدم وسفك والتكفري وألقت هبم يف مهاوي الغلو ،املسلمة
 أمريكا. وكالء

على  م يف العراقإخواهن هم على إعانة، فأحرضمن جماىدي الشام اإلسالم نا أبطالأما إخوان
 .الشام ىي عمق ، والعراقالعراق ىي مدد ، والشامهم واحدة، فإن معركتمهأنفس تنظيم إعادة

الَِّذيَن قَاَل هَلُُم ﴿تعاىل:  اهلل نوا وال حتزنوا وال تيأسوا، وتدبروا يف قولال هت نا يف العراقيا أىل
( فَانَقَلُبواْ 714ِكيُل )النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعواْ َلُكْم فَاْخَشْوُىْم فَ زَاَدُىْم ِإميَاناً َوقَاُلواْ َحْسبُ َنا اللَُّو َونِْعَم اْلَو 

ْ مَيَْسْسُهْم ُسوٌء َوات َّبَ ُعواْ رِْضَوانَ  َن اللَِّو َوَفْضٍل ملَّ  .﴾اللَِّو َواللَُّو ُذو َفْضٍل َعِظيمٍ  بِِنْعَمٍة مِّ
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 الزرقاوي أيب مصعب -وكما حنسب- الشهيد وا باألمريتوا واصربوا وصابروا ورابطوا، واقتدفاثب
، اليت أدت السابقة تاالحنرافا قليلني، وختلصوا من كل وعدة بعدد ه يف العراق، الذي بدأ جهادرمحو اهلل

 كم، وأعيدوا رصعلى أكتاف -املسلمني ها حلرماتاملنتهكني من أجل- الطامعني يف السلطة لتسلق
 ، وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني.راشدة حنو خالفة راشد كم يف جهادصفوف

و وصحبو وسلم. وآل نا حممدعلى سيد  العاملني، وصلى اهلل رب هلل دعوانا أن احلمد وآخر
 .ووبركات اهلل عليكم ورمحة والسالم

 


