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 سم ميحرلا نمحرلا هللاب

 معل َلَ ل ََغَ ل َالبَ َانَُرسَ فَُ
َالَسمَُقَ  َنَّشرَ الوَ تَّفر يغ 
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ُم

َ[ت فر يغ]

ُ"الكلمةُالصوتية"
 

 "الَقاِعدِة ذًرا َأِميَرُع"
َالشاميَ َعدناينالَحممدأيبََاجملاهدلشيخَل

َ
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َ
َ

َاالعتصامَللنتاجَاإلعلميَةؤسسم
 م1034َمايوَ-َـه3415َرجب
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 رمحنَالرحيمبسمَهللاَال
 

 للنتاجَاإلعلميَرقانفالؤسسةَم
 

:قدمت

َ:اجملاهدَيخشكلمةَصوتيةَلل
يَ دناينَالشامعالَمدحمأيبَ

َ.املتحدثَالرمسيَللدولةَاإلسلميةَيفَالعراقَوالشام،َحفظهَهللا

 

 "ذًرا َأِميُر الَقاِعدِةُع"

َ
 
*** 

 :رمحة للعاملني، أما بعدن بُِعث بالسيف احلمد هلل القوي املتني، والصالة والسالم على م  

س ُتْكت ُبَ}: ، وقال تبارك وتعاىل[42: الصافات] {ُفوُهْمَإ نَـُّهمَمَّْسُئولُونَ و قَ }: قال هللا تبارك وتعاىل
 .[91: الزخرف] {ش ه اد تـُُهْمَو ُيْسأ ُلونَ 
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بايعناَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمَ): وعن عبادة بن الصامت رضي هللا تبارك وتعاىل عنه قال
علىَالسمعَوالطاعة،َيفَالعسرَواليسر،َواملنشطَواملكره،َواأل ث رةَعلينا،َوأالَننازعَاألمرَأهل ه،َ

َكنا،َالَخنافَيفَهللاَلومةَالئم  .(وأنَنقولَاحلقَحيثما

  !أيها الناس !أيها اجملاهدون

أعريوا مسعكم؛ فإن حديثي له ما بعده، أعريوا مسعكم، أنقل لكم بعًضا ِمن كالم مشاخينا، وقادتنا، 
 وأمرائنا، قادة القاعدة، قاعدة اجلهاد؛ 

، يف اخلطاب الثاين والعشرين؛ وهو رسالة إىل رمحهَهللا"َأسامةَبنَالدن"قالَالشيخَاإلمامَاجملددَ
فلو التزم الناس جبميع أحكام اإلسالم، إال االلتزام : "العراق خاصة، واملسلمني عامة؛ قال فيهاأهل 

فإن دستور هذه الدولة يُعتَب  دستورًا كفريًّا؛ ألن هذا التصّرف : بتحرمي الربا مثالً، وأباحوا البنوك الربوية
، وال خيفى أن هذا كفر أكَب يتضمن اعتقادهم عدم كمال الشريعة، وكمال منّزهلا سبحانه وتعاىل

، حتت ظل طائراهتا وقذائف دباباهتا، خمرج ِمن املّلة، فضاًل عن أن هذه االنتخابات جتري بأمر أمريكا
يكون : عن علم ورضا -واليت سبق وصف حاهلا-إن كل م ن يشارك يف هذه االنتخابات : وبناء عليه

 .قد كفر باهلل تعاىل، وال حول وال قوة إال باهلل

وينبغي احلذر ِمن الدجالني، الذين يتكلمون باسم األحزاب واجلماعات اإلسالمية، وحيّثون الناس 
لكان مههم يف الليل والنهار؛ إخالص الدين : على املشاركة يف هذه الّرّدة اجلموح، ولو كانوا صادقني

: ، فإن عجزواوحلفائهمهلل تعاىل، والتَبؤ من احلكومة املرتدة، وحتريض الناس على جهاد األمريكيني 
فلينكروا بقلوهبم، وليتجنبوا املشاركة يف برامج املرتدين، أو القعود يف جمالس الّرّدة، وكل ما ذكرناه عن 

ينطبق متاًما على الوضع يف فلسطني؛ فالبالد حتت االحتالل، ودستور الدولة وضعي جاهلي، : العراق
 .، انتهى كالمه رمحه هللا"ي عميل كافرهبائ": حممود عباس"اإلسالم منه بريء، واملرشح 

فأي مصلحة هذه اليت عقدت : "؛ خماطًبا علماء  السوءوقالَالشيخَأبوَحيىيَاللييبَرمحهَهللا
عن النطق بكلمة احلق، وما زلتم تزعمون مراعاهتا، وطاغية بالد احلرمني يسوق الناس إىل  ألسنتكم

 .!"الكفر والّرّدة السافرة سوقًا حثيثًا؟
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ال بد من اعتزال الكفرة، ال بد من مقاطعتهم، ال بد من الَباءة " :يفَخطبةَلعيدَاألضحىَوقال
وهم  وهم يف شق، حنن يف طريق وهم على سبيل، حنن يف شق أننا على سبيل: منهم، ال بد أن يعرفوا

ل كبري، فهذه ستؤدي إىل ضال: يف طريق، أما االختالط واالمتزاج، والتالعب بأحكام الشرع وألفاظه
 ."وإىل فساد عريض

م يف دين هللا عز وجل، أو هنم، ويدخلو هنإما أن يتغّلب أهل اإلميان على أهل الكفر ويقهرو " :وقال
، وإما أن يتغّلب أهل الكفر على أهل اإلميان، أو أن يهاجر أن يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون

 .ى كالمه، انته"وخيرج أهل اإلميان من بالد الكفر، وتلك هي اهلجرة

 .رمحك هللا يا شيخ؛ تلك هي اهلجرة، وهذا هو الدين القومي

؛ إذا كنت  أنت يا مرتد: أقول هلذا(: "يف الكويتاملرتدون )؛ يف خطبة عنواهنا وقالَسليمانَبوَغيث
ضد أسلمة الدولة، وضد أسلمة نظام احلكم يف هذا البلد؛ فأنا ضد نظام احلكم كله يف هذا البلد، 

حتت نعايل وحذائي، ال بل وهللا أتنزه أن يدوسه حذائي : ر يف هذا البلد الذي تتمسك بهوأن الدستو 
، والذي حيكم هبذا ، كافرفيتنّجس، وإمنا ألقيه يف املزابل، واعلم أن الدستور الكوييت كافر، كافر

، "كافر: ا الدستور؛ الذي حيكم هبذ، وهللا لن أتنازل، وهللا لن أتنازل عن هذه الكلمةكافر: الدستور
 .انتهى كالمه

: فلهذه الدواعي وغريها": ؛ عن منهج الدميقراطية وأهلهوقالَالشيخَأبوَمصعبَالزرقاويَرمحهَهللا
أعلّنا احلرب اللدود على هذا املنهج اخلبيث، وبّينا حكم أصحاب هذه العقيدة الباطلة والطريقة 

فهو متولٍّّ له وألهله، وحكمه كحكم : عونة واملساعدةاخلاسرة؛ فكل م ن يسعى يف قيام هذا املنهج بامل
قد : أدعياء للربوبية واأللوهية، واملنتخبون هلمهم : الداعني إليه واملظاهرين له، واملرّشحون لالنتخابات

، اللهم هل الكفر واخلروج عن اإلسالم: اختذوهم أربابًا وشركاء من دون هللا، وحكمهم يف دين هللا
 .، انتهى كالمه رمحه هللا"فاشهداللهم  بّلغُت؟

 .ها منهجها، وم ن بّدله استبدلناهذه قاعدة اجلهاد اليت عرفناها، وهذ
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 .هذه القاعدة اليت أحببناها، هذه القاعدة اليت واليناها، هذه القاعدة اليت ناصرناها، هذه هي القاعدة

 .هذه هي القاعدة اليت أرعبت أمم الكفر، وأقّضت مضاجع الطواغيت

هذه هي القاعدة اليت جرت يف دمائنا، وسكنت شغاف قلوبنا، فعّزرناها ونصرناها، ووّقرنا وجبّلناها 
 هم الرموز، ال نسمح هلاجس، جمرد هاجس: وعّظمناها، وباتت أنفسنا ال تطاوع غري قيادهتا، قادهتا

قاداهتا أو ينتقص،  فيطعن يف رمز من رموزها، أو يشّنع بكلمة على قائد ِمن: أن يراود أعماق أحدنا
نعم؛ ملاذا؟؛ ألهنم أصحاب السبق، ألهنم أصحاب الفضل، ألهنم أصحاب التضحيات، ألهنم رموز 

 .األمة وأئمتها يف هذا العصر، اجملّددون

أرسلت الدولة عَب أيب محزة املهاجر رسالة : هذه هي عالقتنا بالقاعدة، قاعدة اجلهاد، وألجل هذا
قيادة بالقاعدة، وختَبهم أن الكلمة ل ا والء الدولة لرموز األمة املتمثّلنيلقيادة القاعدة، تؤكد فيه

لكم، برغم حّل تنظيمكم على أرض الدولة، تبقى الكلمة لكم؛ حفاظًا على وحدة  : اجلهاد يف العامل
خياطبون قاعدة  ظّل أمراء الدولة اإلسالمية: كلمة اجملاهدين، ورّص صفوفهم، وألجل ما ذكرنا كله

د خطاب اجلنود لألمراء، خطاب التلميذ ألستاذه، والطالب لشيخه، خطاب الصغري لكبريه، اجلها
وظّلت الدولة اإلسالمية تلتزم نصائح وتوجيهات شيوخ اجلهاد ورموزه، ولذلك مل تضرب الدولة 

مجاح جنودها  اإلسالمية الروافض يف إيران منذ نشأهتا، وتركت الروافض آمنني يف إيران، وكبحت
رغم قدرهتا آنذاك على حتويل إيران لَبك من الدماء، وكظمت غيظها كل هذه تشيطني غضًبا، املس

ينعمون فيها  عدائها إيران؛ لعدم استهدافها، تاركة الروافضأأللد  السنني؛ تتحّمل التهم بالعمالة
 .باألمن واألمان؛ امتثااًل ألمر القاعدة؛ للحفاظ على مصاحلها، وخطوط إمدادها يف إيران

كلمة اجملاهدين،   نعم؛ كبحت مجاح جنودها، وكظمت غيظها على مدار سنني؛ حفاظًا على وحدة
 .يف عنق إيران أن للقاعدة د ينًا مثنين : ورص صفهم، فليسّجل التاريخ

ينعمون باألمن،  ، تاركة آل سلولمل تعمل الدولة يف بالد احلرمني: لقاعدة أيًضااوبسبب  ؛نعم
 .هناك وشباب التوحيد، الذين مألت هبم السجون مستفردين بعلماء األمة
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مل تتدخل الدولة يف مصر أو ليبيا أو تونس، وظّلت تكظم غيظها، وتكبح مجاح : وبسبب القاعدة
هبا، والعلمانيون  أل أركاهنا وربوعها؛ لكثرة استغاثة املستضعفنيجنودها على مر السنني، واحلزن مي

ينّصبون طواغيت جدًدا أشد كفرًا ِمن سلفهم؛ يف تونس وليبيا ومصر، والدولة ال تستطيع حتريك 
ساكن؛ لتوحيد الكلمة حول كلمة التوحيد، لعدم خمالفة رموز وقادة اجلهاد املتمثّلني بالقاعدة، اليت 

 .العاملي، ومحلت على عاتقها العمل  يف تلك البالدتوّلت اجلهاد 

 !عذرًا أمري  القاعدة

 .كنا، ال خناف يف هللا لومة الئم  حيثما ؛ لقد بايعنا هللا على أن نقول احلقها الدكتورعذرًا أيّ 

ه، ولن تبرًا أجهدت  نفس ك إلثباته ومل تثإنك يف شهادتك األخرية لّبست  على الناس، وأومهت هم أم
؛ إذ تعّسفت  يف إخراج مقاطع من رسائل سرّية على اإلعالم؛ لتحّملنا جرًما أنت اقرتفته وتولّيت   تثبته

كَبه، وأنت م ن ُيسأ ل عنه ويتحّمل وزره، أجهدت  نفسك لتلّبس على الناس، وتومههم أمرًا تضعنا به 
 .الغادرين، اخلائنني، الّشاّقني صف اجملاهدين موضع الناكثني

ي صغري مثلي أن يرد على مثلك، على أمري القاعدة، ولكن لصاحب احلق مقال، وإننا ليس جلند
 .ا املرارة وحنن نرد عليكهكم يعصر األمل قلوبنا، وتلفح: لموهللا يع

 ؛عذرًا أمري القاعدة

أن نتواضع لكم طواعية فنلتزم باجلماعة، وحنرص على توحيد كلمة املسلمني، وملّ مشل اجملاهدين، ولو 
فتحّملنا ُجْرم  شق : ى حساب حقوقنا وتنازالتنا لكم شيء، وأن تلزمنا جرّاء ذلك ببيعة وتبعّية لكمعل

شيء : ، وسفك دمائهم، الذي تسّببت  أنت به؛ بق بولك بيعة اخلائن الغادر الناكثصف اجملاهدين
 !آخر

 ؛ عذرًا أمري القاعدة
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ذلك، بل لو قّدر هللا لكم أن تطؤوا أرض الدولة الدولة ليست فرًعا تابًعا للقاعدة، ومل تكن يوًما ك
نتم أمريها القرشي، حفيد احلسني، كما ل م ا وسعكم إال أن تبايعوها، وتكونوا جنوًدا أل: اإلسالمية

 .اليوم جنود حتت سلطان املال عمر، فال يصح إلمارة أو دولة أن تبايع تنظيًما

 ؛ عذرًا أمري القاعدة

ليس فيه ما يثبت ما أجهدت  نفسك لتثبته، وعجزت  عن إثباته، ولو   إن كل ما ذكرته يف شهادتك
ألجبت  م ن وصفت ه باملهاجر الصابر بكلمة واحدة، ول تجنَّبت  أن تأيت باإلعالم مبا : كان موجوًدا

 !تنهى عنه، فعجبًا عجًبا

هم، فِمن فِيك بينما عندنا اإلثباتات خالف ذلك؛ ِمن أفواه قادة الدولة والقاعدة، وأنت على رأس
 .مسع العامل أن التنظيم ُحّل يف العراق، وبايع الدولة، واخنرط فيها

أننا كنا وحلني قريب؛ جنيب م ن يسألنا عن : إن كل ما ذكرت  ِمن شهادتك صحيح، بل وأزيدك عليه
لمة جلعل ك: بأن عالقتها عالقة اجلندي بأمريه، ولكن هذه اجلندية يا دكتور: عالقة الدولة بالقاعدة

 اجلهاد العاملي واحدة، ومل تكن نافذة داخل الدولة، كما أهنا غري ملزمة هلا، فإمنا هي تنازل وتواضع
ضعاف، األوتشريف وتكرمي لكم منا، وعندنا ِمن الوقائع واألحداث والشهادات املشاهبة لشهادتك 

ابتنا لطلبك املتكرر عدم استج: ؛ مثال ذلكتثبت طبيعة هذه العالقة، وأهنا ليست نافذة داخل الدولة
بالكف عن استهداف عوام الروافض يف العراق؛ حبكم أهنم مسلمون يُعذ رون جبهلهم، فلو كنا 

المتثلنا أمرك، حىت ولو كنا خنالفك احلكم عليهم واملعتق د فيهم، هكذا تعّلمنا يف : مبايعني لك
خالفك، بينما امتثلنا لطلبكم  أللزمتها بطلبك، ولعزلت  م ن: ، ولو كنت أمري الدولةالسمع والطاعة

كم : يوًما وم ن قبلكأنك مل تسألنا : بعدم استهدافهم خارج الدولة يف إيران وغريها، ومثال ذلك
م ن  هل عندكم ما تأكلون؟ ِمن أين تتسّلحون؟ ِمن أين متويلكم؟ ما هو سالحكم؟ عدد جنودكم؟

 ما هي معاناتكم؟ كم؟كلا ما هي مش علماؤكم؟والتكم، قضاتكم، م ن هم وزراؤكم،  هم أمراؤكم؟
وعّم  مب  أمرهتا؟ عن ماذا حاسبتها؟ مباذا أمددهتا؟ قّدمت  للدولة إن كنت  أمري ها؟ ماذا: قل يل بربك

 .، فلك هللا أيتها الدولة املظلومةمل حيدث شيء ِمن هذا أبًدا م ن عزلت  وم ن ولَّيت  فيها؟ هنيت ها؟
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أنك مل ختاطبنا وال م ن قبلك يوًما خطاب األمري جلندييه، أو بصيغة األمر أبًدا، مل : ًضاومثال ذلك أي
الكارثة يف الشام، وفجعت  األمة بق بولك بيعة  ختاطبنا وال م ن قبلك بصيغة األمر، إال بعد أن فّجرت  

أن تستمر على اخلائن الغادر، لقد وضعت  نفسك اليوم وقاعدتك أمام خيارين ال مناص عنهما؛ إما 
خطئك، وتكابر عليه وتعاند، ويستمر االنشقاق واالقتتال بني اجملاهدين يف العامل، وإما أن تعرتف 

، وها حنن منّد لك أيدينا ِمن جديد؛ لتكون خري خلف خلري وخطئك؛ فتصحح وتستدرك بزلّتك
ومزّقتها كل ممّزق، سلف، فقد مجع الشيخ أسامة اجملاهدين على كلمة واحدة، وقد فرّقتها وشققتها 

الناكث، الغادر اخلائن للرتاجع عن خطئك القاتل، ورد بيعة : منّد لك أيدينا من جديد، وندعوك أوالً 
فتغيظ بذلك الكفار، وتُفرِح املؤمنني، وحتقن دماء اجملاهدين، فأنت م ن أحزنت  املسلمني، ومّشّت 

، أنت م ن أوقد أحرقت  املهج وأدميت  القلوباألعداء باجملاهدين؛ إذ أّيدت  غدرة الغادر ونصرهتا، ف
الفتنة وأذكاها، وأنت م ن تطفئها إن أردت  إن شاء هللا، فراجع نفسك، وقف موقًفا هلل؛ تصلح به ما 

 .أفسدت  

املشركني األجناس، وتصدع برّدة اجليش  لتصحيح منهجك؛ بأن تصدع بتكفري الروافض: وندعوك ثانًيا
أنصارهم، والتونسي واللييب واليمين وغريهم ِمن جنود الطواغيت و املصري والباكستاين واألفغاين، 

بالطواغيت : رب العاملني نعتهم باملتأمركني وغريها من النعوت، وتسميهم مبا مساهم بهستبدال االو 
احلكم الفاسد، والدستور : "والكفار واملرتدين، وعدم التالعب باألحكام واأللفاظ الشرعية؛ كقولك

؛ حىت ال تؤدي إىل ضالل كبري وفساد عريض، كما أوصانا !، كفاك"الباطل، والعسكر املتأمركني
جلهاد وقتال أولئك كلهم، دعو املسلمني وحّذرنا الزرقاوي واللييب أمراء القاعدة رمحهما هللا، وأن ت

 نبذ األلفاظ واملصطلحات الدخيلة على اجملاهدين؛ كاملقاومة الشعبية، واالنتفاضةبدعوة صرحية، 
ألفاظ اجلهاد الشرعية بب، واجلماهري، والكفاح، والنضال وغريها، عشجلماهريية، واحلركة الدعوية، والا

ح ونبذ السلمية، وخصوًصا يف مصر؛ لقتال جيش الرّدة، الواضحة، والدعوة الصرحية حلمل السال
جيش السيسي فرعون مصر اجلديد، وإىل التَبؤ من مرسي وحزبه، والصدع برّدته، وكفاك تلبيًسا على 

جيشه إىل سيناء، ال حلرب املسلمني، نعم؛ مرسي املرتد، الطاغوت، الذي خرج بنفسه على رأس 
 .؛ فدّك بطائراته ودباباته بيوهتم، وبيوت املسلمني!دين هناكبل حلرب اجملاهدين املوحّ  !اليهود
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عنّي قاضيًا نصرانيًّا صليبيًّا : ذلك الطاغوت، الذي ِمن شدة حقده على اجملاهدين املوّحدين ؛نعم
رتد الطاغوت؛ ليشفي ، فوّقع عليه ذلك املجاء احلكم باإلعدامليحكم على م ن ُأِسر منهم، وطبًعا 

 !ودعوت  له !ظلوًما وترفّقت  بهبل صّورته م !لقصاص منه؟نكر عليه، ومل تدُع لفعالم  مل ت، غليله منهم
يف املوحدين املرابطني وما سفكه ِمن دماء اجملاهدين  !الذي حكم به؟ أم أنك راضٍّ عن فعله ودستوره

هللا، واختذ هذا  فقد خسرت  رأس املال ومل ترحبه، فهيا توكل على ؛سيناء، وال حنسبك كذلك، فبنّي 
، هيا كي تكون القرار، وال تضّيع إرث أسامة، فما دعوناك إال ألمور شرعية، بل واجبة عليك

حكيًما؛ اختذ قرارًا يرفع هللا به قدر ك يف الدنيا واآلخرة بإذن هللا وتوفيقه، وتتصدى به ألعداء اإلسالم، 
لت  ِمن نفسك وقاعدتك أضحوكة ولعبة وتطفئ به الفتنة اليت كنت  سببها، نعم أنت سببها؛ إذ جع

بيد صيب ِغرٍّ خائن ناكث للبيعة مل تره، وتركته يلعب بكم ل ِعب  الطفل بالكرة، فأذهبت  هيبت ك، 
 .وأضعت  تارخيك وجمدك، فبادر واحذر ِمن خامتة السوء

 ؛ عذرًا أمري القاعدة

، فبادر، فما زالت أمامك واألنصار، هذا ما يتحدث به اجملاهدون ِمن املهاجرين فهذا ما يُقال عنك
 .عندها فقط تكون حكيًما وشيًخا وقائًدا ورمزًا: فرصة؛ إن انتهزهتا

 ؛ وعذرًا أمري القاعدة

عندكم أيًضا حق ِمن األسئلة ما حيتاج إلجابتكم، وال يضرّكم أن جتيبوا إن كان لنا  ما زال عندنا
األخّوة، ولتزيلوا اللَّبس الذي حصل للناس جرّاء شهادتكم األخرية، ولعّل إجابتكم تكون سبًبا لوقف 

أن تذكر لنا أدىن مقّومات الدولة، اليت قيل لك إهنا : نزيف الدم بني اجملاهدين، فنسألك باهلل عليك
 .قها إن فقدناها، أو حنقّ مل تتوفر عندنا، فلعّلنا نبّينها لك إن جهلت ها

م ن هم أحفاد ابن ملجم، الذين ذكرهتم يف خطاب سابق، ودعوت  األمة للحشد : ونسألك
م ن  !، ويشّكلوا رأيًا عامًّا ضدهم؟م ن هم الذين جيب على كل املسلمني أن يتصّدوا هلم !ضدهم؟

ِمن جبهة اجلوالين توضيح الشجعان؛ فإن جنودك يف الشام نرجو أن توّضح  هم اخللف لقتلة عثمان؟
فهموا أن املقصود هم جنود : وحلفائه ِمن جبهة الضرار واجمللس العسكري الكفري وباقي الصحوات
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، واستحّلوا دماء املهاجرين واألنصار بكالمك، فإن مل تكن ، فامتثلوا مجيعهم ألمركالدولة اإلسالمية
 !دماء اجملاهدين، اليت ُتسف ك بسببك فنطالبك بتبيني ذلك عاجالً حلقن: عنيت  جنود الدولة وأمريها

الذين ذكرهم  وم ن هم احلرورية !ن هو حفيد ابن ملجم الذي ذكرته؟نعم بسببك أنت وحكمتك، م  
 : فلنا سؤال آخر، ينتظر إجابة حكيمة: وإن كانت الدولة املعنّية آدم األمريكي؟

 :لذينأإذا بقينا يف الشام كنا ِمن اخلوارج واحلشاشني واحلرورية، ا

َحفيُدهمَ َالشَّآم  َسيخيُبَيفَأرض 

 :صرنا على الّسّنة أحفاد احلسني جماهدين: لعراق مستسلمني هاربنيلوإذا انسحبنا 

َ!منجًىَو معتص ُم؟:َكفٌر،َو ُقرُُبمَُ***َم نَمعشٍرَحبُّهْمَديٌن،َو بغُضهْمَ

قتلوا منا أضعافًا ومل تصفهم مبا : قلناقتلتم فالنًا أو فالنًا، : مث إنا نطالبك حينها بالدليل؛ فإن قلت  
 .وصفتنا، ومل تبِك على أحد منا، مث هذا ليس بدليل

كني شاكني حني رددنا هم وهللا بدؤونا بالقتال، مث ولولوا با : تقاتلون فئات مسلمة، قلنا: وإن قلت  
 .ليلهذا أيًضا بد مث ليس زلنا املدافعني، فلماذا مل تصفهم مبا وصفتنا؟ العاديتهم، و 

ب إن هذا أمر غري ممكن، بل مستحيل، بل هو طل: وأما احملكمة املستقلة اليت تطالب هبا؛ فنقول لك
سلمني شّقني ال ثالث هلما؛ شقًّا مع الدولة ؛ ألنك شققت  املتعجيزي ِمن ضرب اخليال، ملاذا؟

لة وأنصارها، وشقًّا مع الفرق املطالبة باحملكمة املستقّلة، فال توجد على وجه ا ألرض هيئة مؤهَّ
 .مستقّلة، يرضى هبا الطرفان

أفلحوا كل الفالح، أليس يف  ؛ أمر لو يفعله املسلمون أدلكم على خري ِمن ذلكم وأيسرمث أال
أليس يف املسلمني على وجه األرض رجل  أليس يف املسلمني رجل مؤهَّل؟ املسلمني رجل صاحل؟

كفره بالطاغوت، والَباءة من الكفر والشرك وأهله، ويعلن   فيعلن على املألرشيد؟؛ خيتاره املسلمون، 
ن أطاعه، يف مببغضاءه هلم، وحربه عليهم، فنبايعه على ذلك، وننّصبه خليفة، فنقاتل م ن عصاه 

العراق والشام واجلزيرة ومصر وخراسان واألرض مجيًعا، فننهي هذا التشرذم وهذا االختالف، ونُفرح 
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، فيكون أول هذا هو احلل، وال حل سواه ، فال تبقى إمارة شرعية غريه؟املؤمنني، ونغيظ الكافرين
تشكيل تلك احملكمة اليت تدعون هلا، هذا هو احلل الوحيد، وهذا حل يسري، : واجب لذلك اخلليفة

ال يوجد أي مانع شرعي حيول دونه، بل هو واجب العصر الذي يتخّلف عنه املسلمون، هذا هو 
 .داؤنا ودواؤنا

هذا أمر شبه مستحيل، غري بأن فلن نعيد ونكرر؛ : االنسحاب ِمن الشاموأما عن مناشدتك لنا 
ممكن ال شرًعا وال عقاًل وال واقًعا، ولن نقول إن الشام باتت اليوم أشد حاجة للدولة ِمن األمس، 

ولة اإلسالمية يف إن املناطق اليت تسيطر عليها الد: النصريية وبيعهم املناطق، ولن نقول هادنةمغداة 
مبللها وحنلها، وإنه ال  مجيع الفصائل واجلماعات واألحزابأكَب ِمن املناطق اليت تسيطر عليها : سوريا

حكم يف مناطق الدولة لغري هللا؛ تُقام فيها حدوده، وال سلطان لغري شرعه؛ تُقام الصالة، وُتؤتى 
ز أو بذل ذليل، وإن رغمت أنوف، وقد حل يف الزكاة، ويُؤم ر باملعروف، ويُنهى عن املنكر، بعز عزي

لئن رضي تنظيم القاعدة أن : ، لن نقول هذا، ولكن نقولربوعها األمن واألمان بفضل هللا وحده
ا على طبق هنينسحب اجملاهدون طواعية ِمن أرض حيكمون فيها بشرع هللا، ويقيمون حدوده، ويسّلمو 

، وعصابات حّياين وعفش، ة سليم إبليس وجملسهمن ذهب الئتالف اجلربا وصناديق اقرتاعه، وهيئ
وجمرمي مجال والزنكي، واجلبهة السلولية وسروريّها، وجبهة اخلائن الغادر ولصوصها وضباعها، لئن 

 .فإن ربنا وديننا يأىب ذلك: رضيت القاعدة هبذا

 !لئن دعوتنا لالقتداء باحلسن؛ فأين هو معاوية رضي هللا تعاىل عنهما؟: ونقول

ن عندنا يزيد لكّنا قد سّلمناه، فما بقي يف جبهة اخلائن الغادر الناكث ِمن القادة إال الضباع، فلو كا
أحب جلنود الدولة اإلسالمية ِمن ترك شَب واحد حيّكمون فيه شرع : أن ألف قتلة حسينية: مث فلتعلم

، مث لقد تركنا لكم هللا، مث إن احلسن واحلسني كالمها سيدا شباب أهل اجلنة، رضي هللا تعاىل عنهما
 . الساحات يف تونس ومصر وليبيا، فأسلمتموها عجزًا لصناديق االقرتاع

،َأوَسدُّواَاملكان َالَّذيَسدُّوا***َاَألبيكُمَالَأبًََأقل واَعليهمَْ َاللَّوم  َم ن 



1034||3415َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََمَ عل َلَ ل ََغَ ل َالبَ َانَُُفرسَ   

  31                                                                                 ََََََََ[للشيخَأيبَحممدَالعدناينَ(ذرًاَأمريَالقاعدةع)]َ:الصوتيةَالكلمةفريغَتََََََََ

 كم احلكيم، الذي تزيلون به اللَّبس الذي تسبَّب به خطابكم األخري، يعلم به اجلميعد ر هذا وننتظر 
 .موقفكم بوضوح

 وعذرًا، عذرًا، عذرًا أمري القاعدة؛ 

: باتوا يقولون بعد تصرحياتكم األخرية: فإن جنود جبهة اجلوالين، وجنود جبهة أيب خالد السوري
 .؛ فإنه ِمن أوساطهم، وعذرًا على هذا النقل الصريح"خّرف الشيخ"

 ويا أيها اجملاهدون؛ 

خالف منهجي، كما : اإلسالمية وبني قيادة تنظيم القاعدةأن اخلالف بني الدولة : إن خالصة األمر
م ن، ـمؤسسة السحاب، هذه هي القضية، وليس بيعة م ن ل معأمري التنظيم يف لقائه األخري  قال

ا كانت مّ ــومرجعّية م ن ملن، واليت أجهد أمري تنظيم القاعدة نفسه إلثباهتا ومل يثبتها، ولن يثبتها، وأنه ل
تديـًّنا ِمن رأس يديره، وكان قادة  وكان ال بد للجهاد العاملي زًءا ِمن اجلهاد العاملي،سالمية جالدولة اإل

تركت هلم الدولة : هم رموز اجلهاد يف هذا العصر، وأصحاب السبق والفضل: القاعدة رمحهم هللا
أو ا، فلم تتجاوز عليهم قيادة اجلهاد يف العامل؛ توقريًا واحرتاًما وتقديرًا، وتبجيالً وتكرميًا وتشريًفا وتعزيرً 

، وخاطبتهم خطاب القادة واألمراء، وهم أيًضا مل يلزموها أمرًا يف اختالفهم يف سياسة خارج مناطقه
، حىت جعل الدكتور "الشاهد يرى ما ال يراه الغائب": ، وإمنا كان قوهلم رمحهم هللاشأهنا الداخلي

على منهجهم، الذي ظّل لقاعدهتم، وأرادوها  الظواهري اليوم وم ن معه ِمن املتنّفذين الدولة  فرًعا
لألمريكي، فلما أبت ا داخل القاعدة، ومل يظهر إال بعد تويّل الظواهري، وخلّو الساحة تً و بمدفونًا مك

شّنوا عليها حربًا، ومل جيدوا ذريعة وغطاء لتلك : الدولة ذلك املنهج، الذي طالبنا الظواهري بتغيريه
 . اليت يقاتلنا هبا علماء الطواغيت والسالطنياحلرب، إال هتمة اخلوارج، 

ما هو اعتقادكم : نطالب مجيع أفرع القاعدة يف كل األقاليم ببيان رمسي، وموقف واضح صريح :وعليه
هل هي ِمن اخلوارج احلرورية بل أشر؛ تنافق  :وما هو حكمكم عليها يف منهج الدولة اإلسالمية؟

، وحاهلا مع قادة اجلهاد كحال ابن ملجم، ل احلكم واملناصبالناس وتستخدم التقّية، وتقاتل ألج
بيانًا ُتكت ب فيه شهادتكم،  وأن منهجها ظالمي واجب على املسلمني حربه واستئصاله ِمن الشام؟
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 {و ق ُفوُهْمَإ نَـُّهمَمَّْسُئوُلونَ }وُتسأ لون عنه يف موقفكم بني يد ي هللا، واعلموا أن صمتكم كالم، 
 .[91: الزخرف] {س ُتْكت ُبَش ه اد تـُُهْمَو ُيْسأ ُلونَ }، [42: الصافات]

أحد؛ فإمنا  لو وسعنا السكوت لسكتنا، لو وسعنا التلّطف لتلطّفنا، لو وسعنا اللني أللّنا، فال يلومّننا
حنن مدافعون، وأصحاب حق، وال يقولّن أحد إننا نُظِهر يف اإلعالم ما جيب أال يظهر؛ فلم نظهر 

 .شيًئا إال ردًّا ودفاًعا ال بد منه، على ما يظهر غريُنا

َعنهُمَماَمح لوناَحنملَُوَ ***ََعنهمََْنعفَُّاَوَ أناسًََمَُّعَُنَـ 

ينا***َماَتراخىَالنَّاُسَعناََنطاعنَُ َإذاَُغش  َو نضرُبَبالسُّيوف 

َُلْدٍنَ َذوابل ،َأوَببيٍضَخيتلينا***َب ُسْمٍرَم ْنَقناَاخلطي  

َفيهاَ َيرمتيناو سوٌقَباألماعز َ***َكأنََّمجاجم َاألبطال 

َشقًّاَ َالقوم  َف***َنشقَُُّباَرؤوس  ََختليناتو خنتلُبَالر  قاب 

َيبينا***َورثْناَاجملد َقْدَعلمْتَم ع دٌَّ َنطاعُنَدونُهَحَّتَّ

َجمرَّبينا***َبشب اٍنَيرون َالقتل َجمًداَ َو شيٍبَيفَاحلروب 

َمجيًعاَ َكل  هم  َالنَّاس  َمقارعًةَبنيهْمَعْنَبنينا***َُحد ي  

َقْدَو ن يناتضعضعناَوأنَّاَ***َأالَالَيعلُمَاألقواُمَأنَّاَ

تعلم املفسد ِمن املصلح، والطاحل ِمن الصاحل؛ عليك باملنافقني، واخلائنني، والغادرين؛ اللهم يا م ن 
 .افضحهم على رؤوس األشهاد، وأرنا فيهم العجائب

اللهم احفظ عبادك اجملاهدين يف كل مكان، اللهم مّكن هلم، اللهم انصرهم نصرًا مؤزرًا، وافتح هلم 
جرحاهم، وعاِف مبتالهم، وتقّبل قتالهم، واحلمد هلل رب  فتًحا مبيًنا، اللهم فّك أسراهم، وداوِ 

 .العاملني
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