
  
 
  
 
 
  
  

  :على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد  والصالة والسالم ، وال عدوان إال على الظاملني،احلمد هللا رب العاملني
 فَوزا فَاز فَقَد ورسولَه اللَّه يطعِ ومن ذُنوبكُم لَكُم ويغفر أَعمالَكُم لَكُم يصلح  سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا{:قال اهللا تعاىل 

  }عظيما

 علَـيكُم  للَّـه  تجعلُـوا  أَنْ أَترِيدونَ الْمؤمنِني دون من أَولياَء الْكَافرِين تتخذُوا ال آمنوا الَّذين أَيها يا{قال اهللا عز وجل      -
 ذه يتصفوا أن املؤمنني عباده ى املؤمنني، دون من أولياء الكافرين اختاذ املنافقني صفات من أن ذكر ملا .}مبِينا ناسلْطَا
 علـى  واضحة حجة: أي }مبِينا سلْطَانا علَيكُم للَّه تجعلُوا{ ألن موجب ذلك فإن املنافقني، يشاوا وأن القبيحة، احلالة

 اآليـة  هذه ويف.للعقاب موجِب هذا بعد فسلوكها املفاسد، من فيها مبا وأخربنا منها، وحذرنا أنذرنا قد هفإن عقوبتكم،
 ؛ اليت تؤدي إىل الكفر    املعاصي من التحذير وفيه عليه، احلجة قيام قبل أحدا يعذِّب ال اهللا وأن اهللا، عدل كمال على دليل
  .مبينا سلطانا عليه هللا جيعل فاعلها فإن

 فَإِنـه  منكُم يتولَّهم ومن بعضٍ أَولياُء بعضهم أَولياَء والنصارى الْيهود تتخذُوا ال آمنوا الَّذين أَيها يا{ل اهللا عز وجل     وقا -
مهنإِنَّ م ي ال اللَّهدهي مالْقَو نيمن حني املؤمنني عباده تعاىل يرشد }الظَّالم والنصارى اليهود أحوال هلم بيغـري  وصفا 

 ال فـأنتم  سواهم، من على يدا ويكونون بينهم فيما يتناصرون بعضٍ أَولياُء بعضهم فإن. أولياء يتخذوهم ال أن احلسنة،
 فـال  إضاللكم، على شيئا جمهودهم من يدخرون ال بل بضركم، يبالون وال احلقيقة على األعداء فإم أولياء، تتخذوهم
 والتويل. دينهم إىل االنتقال يوجب التام التويل ألن }منهم فَإِنه مّنكُم يتولَّهم ومن{: قال وهلذا مثلهم، هو من إال يتوالهم
ـ  الْقَوم يهدي ال اللَّه إِنَّ{ .منهم العبد يكون حىت فشيئا، شيئا يتدرج مث الكثري، إىل يدعو القليل  الـذين : أي }المنيالظَّ
  .لك انقادوا وال تبعوك، ما آية بكل جئتهم فلو. يعولون وعليه يرجعون، وإليه الظلم، وصفُهم

ـ   ،ء على والية دياىل األبية    ايف ظل تكالب األعد    - ومقـرام  دياىل  ويف الوقت الذي اندكت به آليات الفرقـة القـذرة ب
  .يف هذه األرض ظل تقدمي الشهداء ألجل إعالء كلمة هذا الدين ويف ،بالعمليات االستشهادية وبالعبوات الناسفة

 إىل هذا العهد يكيـدون الدسـائس باملـسلمني          εويف هذا الظل كله ظهرت رائحة هؤالء املنافقني الذين ما زالوا من عهد النيب               
ـ            ، كيف ال  ،وااهدين             فقـال  ،)سـورة التوبـة   (حة   واهللا سبحانه وتعاىل ذكر صفات هؤالء املنافقني وفضحهم بـسورة الفاض

 عرضـا  كَانَ لَو ،تعلَمونَ كُنتم إِنْ لَكُم خير ذَلكُم اللَّه سبِيلِ في وأَنفُِسكُم بِأَموالكُم وجاهدوا وثقَالًا خفَافًا انفروا{ عز وجل  اهللا
 يعلَـم  واللَّـه  أَنفُسهم يهلكُونَ معكُم لَخرجنا استطَعنا لَوِ بِاللَّه وسيحلفُونَ الشقَّةُ علَيهِم بعدت نولَك لَاتبعوك قَاصدا وسفَرا قَرِيبا
مهونَ إِنبفَا ،لَكَاذع اللَّه كنع مل تنأَذ مى لَهتح نيبتي لَك ينقُوا الَّذدص تولَمع بِنيلَا ،الْكَاذ كنأْذتسي ينونَ الَّذنمؤي مِ  بِاللَّهـوالْيو 
 فَهم قُلُوبهم وارتابت الَْآخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤمنونَ لَا الَّذين يستأْذنك إِنما ،بِالْمتقني عليم واللَّه وأَنفُِسهِم بِأَموالهِم يجاهدوا أَنْ الَْآخرِ
 خرجـوا  لَـو  ،الْقَاعدين مع اقْعدوا وقيلَ فَثَبطَهم انبِعاثَهم اللَّه كَرِه ولَكن عدةً لَه لَأَعدوا الْخروج أَرادوا  ولَو ،يترددونَ ريبِهِم في

يكُما فم وكُمادالًا لَّاإِ زبوا خعضلَأَوو لَالَكُمخ كُمونغبةَ ينتالْف يكُمفونَ واعمس ملَه اللَّهو يملع نيمبِالظَّال،ا  لَقَدوغتةَ ابنتالْف نلُ مقَب   

 ومن يتولهم منكم فإنه منهم

دولة العراق 
  اإلسالمية
 والية ديالى

بسم اهللا الرحمن 
المحكمة الشرعية الرحيم

 والية ديالىل



 جهنم وإِنَّ سقَطُوا الْفتنة في أَلَا تفْتنِّي ولَا لي ائْذَنْ يقُولُ من  ومنهم ،ارِهونَكَ وهم اللَّه أَمر وظَهر الْحق جاَء حتى الْأُمور لَك وقَلَّبوا
 يصيبنا لَن قُلْ ،فَرِحونَ وهم لَّواويتو قَبلُ من أَمرنا أَخذْنا قَد يقُولُوا مصيبةٌ تصبك وإِنْ تسؤهم حسنةٌ تصبك إِنْ ،بِالْكَافرِين لَمحيطَةٌ

 أَنْ بِكُـم  نتـربص  ونحـن  الْحسنيينِ إِحدى إِلَّا بِنا تربصونَ هلْ  قُلْ ،الْمؤمنونَ فَلْيتوكَّلِ اللَّه وعلَى مولَانا هو لَنا اللَّه كَتب ما إِلَّا
كُميبصي ذَابٍ اللَّهبِع نم هدنع ا أَويندوا بِأَيصبرا فَتإِن كُمعونَ مبِّصرتم{.   

 ،جتماعات مع األمريكان واحلرس الـوثين     االيت تتسمى مبسميات إسالمية ووطنية  وذلك بعقد         ولقد جتلت ردة بعض التنظيمات      
  : واليت عقدت باملواقع التالية 

   .اجتماع يف السليمانية .1
  .تماع يف مقر حمافظة دياىلاج .2
  .العظيمنطقة اجتماع يف معسكر منافقي خلق مب .3

  بالتطويع للشرطة واحلرس الوثين    ،و تكفلوا بدعم العدو األمريكي واحلرس الوثين       ،وقد حضر ذا االجتماع قادة هذه التنظيمات      
 احملسوبة زوراً علـى التنظيمـات       – التنظيمات    باجتماعه مع هذه   السفري األمريكي زملاي خليل زاده      وزيادة على ذلك اعتراف     

   . واإلسالم منهم براء–اجلهادية 
   . وانسالخ منه،يف اآليات املذكورة آنفاً بأن مواالة الكافر ردة عن دين اهللا عز وجلوكما بني اهللا سبحانه وتعاىل 

ا يف الردة عن دين      كي ال تقعو   ،فيا جند تلك التنظيمات عليكم أن تعوا املكر الذي خيطط له قادتكم           
   . فيكون مصريكم نار جهنم خالدين فيها أبدا،اهللا
جببهة  ال تنخدعوا مبا يسمى      ، املدافعني عن دينكم وشرفكم وأعراضكم     ،يا أبناء أهل السنة األحرار    و

 والذي جعل حسدهم لدولة العراق      ،- أهلكه اهللا    – يقودها املرتد عبد اهللا اجلبوري        دياىل واليت  إنقاذ
   .مية بأن يتعاونوا مع احملتل الصلييب ضد تلك الدولة املسلمة الفتيةاإلسال

 اليت جعلت من نفسها أداة حيركها العدو -وإن دولة العراق اإلسالمية لتحذر تلك التنظيمات 
 فإن مصريه . بأن أي تعاون مع األمريكان أو دولة الكفر أو بالدخول فيها–األمريكي كيف شاء 

  . تعاىلسيكون أليما بإذن اهللا

  . اهللا القوي العزيزفإن ولينافإن كان وليكم األمريكان واحلرس الوثين 
  .فإن ولينا اهللا اجلبار املتكرب

  . الكبري العليفإن ولينا اهللا
  فاشهد قد بلغنا اللهم اللهم
  شهدا قد بلغنا اللهم فاللهم
  شهدا قد بلغنا اللهم فاللهم

   يعلمونواهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال


