
 

 بسِم هللِا، واحلمُد هلِل، والصالُة والسالُم على رسوِل هللِا، وآلِه وصحِبِه ومن واالهُ 

---------------- 
 أيها اإلخوُة املسلموَن يف كِل مكاٍن السالُم عليكم ورمحُة هللِا وبركاتُهُ 

 وبعدُ 
 أن استمعتُ  إىل ،بني اجملاهدين يف الشامِ  الفتنةِ  بشأنِ  به من كلماتٍ  مبا أدليتُ  أن أكتفيَ  قد قررتُ  فقد كنتُ 

 ه، فضيلةِ ألمتِ  والنصحِ  الغِ والب الدعوةِ  على ثغرِ  ، واملصطبِ باحلقِ  الصادعِ  املهاجرِ  الفاضلِ  احلبيبِ  من األخِ  الكرميةِ  للمناشدةِ 
 اإلصالحِ ، وأعانه على لى احلقِ ع ووفقه للثباتِ  ،سوءٍ  من كلِ  هاين السباعي، حفظه هللاُ  كريٍ  / أيبالدكتورِ  املكرمِ  العزيزِ  الشيخِ 

 بني املسلمني واجملاهدين.

يف  يف كلمته املؤرخةِ  ،وفيما سألين فيه خاصة   عامة   يف املسألةِ  للحديثِ  أن أعودَ  واالستخارةِ  االستشارةِ بعد  فقررتُ 
 .املقريزيِ  من إذاعةِ  وثالثني، املذاعةِ  ومخسةٍ  مائةٍ وأربعِ  ألفٍ  مجادى األوىل لعامِ  من شهرِ  والعشرينِ  اخلامسِ 

 ألمرين: يف املشكلةِ  للحديثِ  أن أعودَ  قررتُ  :أقولُ 
ه قد تكون لتِ من أن إجابيت على أسئ ؛/ هاين السباعيالدكتور الشيخُ  فضيلةُ  : هو ما ذكرين به أخي احلبيبُ األولُ 

 .املسلمِ  اجملاهدِ  الدمِ  نزيفِ  قفِ و عُله هللاُ سبب ا لقد جي بكالمٍ  لمَ ين أن أتكوما يضرُ  :بني اجملاهدين، فقلتُ  الفتنةِ  سبب ا إلطفاءِ 
 .ةِ جابواإل األخوةِ  ، له علي حقُ شفوقٍ  ناصحٍ  كريٍ   من أخٍ  الثاين: هو نزويل على طلبٍ  واألمرُ 

 .ونصيحةٍ  ، وتذكرةٍ ومناشدةٍ  ، وأمرٍ لشهادةٍ  -إن شاء هللاُ - كالمي  وسأقسمُ 

*** 
 -حفظه هللاُ - لبغداديِ ا احلسيينِ  أيب بكرٍ  املكرمِ  ها الشيخِ وأميِ  اإلسالميةِ  العراقِ  دولةِ  عالقةِ  فهي بشأنِ  أما الشهادةُ 

 .اجلهادِ  قاعدةِ  جبماعةِ 
 عليها: هللاَ  دُ هِ ش  مين أُ  : هذه شهادة  مستعين ا باهللِ  فأقولُ 

 :بعض التفاصيلِ  بنيَ أهنا أن  ودُ أ، و اجلهادِ  قاعدةِ  ماعةِ جل تابع   فرع   يف العراقِ  اإلسالميةَ  ن الدولةَ أ
 اجملددُ  إلمامُ ها ا، وعلى رأسِ اجلهادِ  قاعدةِ  مجاعةِ  فيها قيادةُ  ستأمرَ دون أن تُ  اإلسالميةِ  العراقِ  ملا قامت دولةُ  -1

 املهاجرُ  بو محزةَ أ -هكما حنسبُ - الشهيدُ  هبا، أرسل الشيخُ  خطرت  ، وال حىت أُ بل ومل تستشر   ،رمحه هللاُ  الدنٍ  بنُ  أسامةُ  الشيخُ 
يف  ، وأن اإلخوةَ اجلهادِ  ةِ قاعد جلماعةِ  الدولةِ  فيها على والءِ  ، ويؤكدُ الدولةِ  فيها إنشاءَ  يبرُ  العامةِ  للقيادةِ  رسالة   -رمحه هللاُ -

رمحه  الدنٍ  نُ ب امةُ أس ه هو الشيخُ بأن أميَ  البغداديِ  أيب عمرَ  -هكما حنسبُ - الشهيدِ  على الشيخِ  الشورى قد أخذوا العهدَ 



 

اليت  لسياسيةِ ا بذلك وال ينشروه، لبعض االعتباراتِ  علموا اإلخوةَ ، ولكن رأوا أن يُ اجلهادِ  قاعدةِ  جلماعةِ  تابعة   ، وأن الدولةَ هللاُ 
 .حينئذٍ  رأوها يف العراقِ 

هذه  اسِ يتعاملون على أس اإلسالميةِ  العراقِ  ، ويف دولةِ اجلهادِ  قاعدةِ  جلماعةِ  العامةِ  يف القيادةِ  كان اإلخوةُ   -2
 على ذلك: ، ومن األمثلةِ اجلهادِ  قاعدةِ  من مجاعةِ  جزء   اإلسالميةِ  العراقِ  ؛ أن دولةَ القاعدةِ 

 :برقمِ  -هللاُ  رمحه- الدنٍ  بنِ  أسامةَ  الشيخِ  اليت وجدوها يف منزلِ  من الوثائقِ  اليت نشرها األمريكانُ  الرسالةُ  -أ
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 على الشيخِ  عطيةُ  خُ الشي ، وفيها يؤكدُ رمحهما هللاُ  مصطفى أيب اليزيدِ  للشيخِ  عطيةِ  من الشيخِ  موجهة   رسالة  وهي 
ه هم خلوفِ وناسِ  أليب عمرَ ( و املهاجرَ  به أبا محزةَ  للكرومي )ويقصدُ  حازمةٍ  توجيهيةٍ  رسائلَ  كتابةِ   بوجوبِ  مصطفى أيب اليزيدِ 
 .السياسيةِ  عليهم من األخطاءِ 

- عطيةُ  رسل الشيخُ أ العامةِ  القيادةِ  إذنِ  دونَ  اإلمارةَ  -وفقه هللاُ - البغداديُ  احلسيينُ  أبو بكرٍ  ملا توىل الشيخُ  -ب
 جاء فيها: 1341مجادى األوىل  7يف  اإلسالميةِ  العراقِ  يف دولةِ  للقيادةِ  رسالة   -رمحه هللاُ 

أن يرتيّثوا  ، ونرى األفضلَ رُ التشاو  ريثما يتمُ  الشؤونَ  تديرُ  مؤقتة   قيادة  وّلوا : أن يُ يف القيادةِ  الكرامِ  على اإلخوةِ  "نقرتحُ 
منها  عن كلٍّ  ابيان  و  املقرتحةَ  حىت يرسلوا لنا األمساءَ  -دائمٍ  رمسيٍ  بتعينيٍ  للمبادرةِ  قوي   ح  أو مرجِّ  ما مل يكن هناك مانع  –

 عليكم". ليشيَ  سامةَ أ إىل الشيخِ  ...إخل( ونبعثُ به واملؤهالتِ  والتعريفَ  )االسمَ 
 جاء فيها: رسالة   1341رجب  23يف  -رمحهما هللاُ - عطيةَ  للشيخِ  أسامةُ  الشيخُ  وأرسلَ  -ج

- البغداديِ  نا أيب عمرَ ألخي اه خلف  الذي مت تعيينُ  ،البغداديِ  عن أخينا أيب بكرٍ  وافيةٍ  "حبذا أن تفيدونا مبعلوماتٍ 
نا الذين من إخوانِ  دة  عدي أن تسألوا عنهم مصادرَ  ويستحسنُ  ،هللاِ  لدينِ  الناصرِ  له وأيب سليمانَ  األولِ  والنائبِ  -رمحه هللاُ 

رمحه - أسامةَ  لشيخِ ا من منزلِ  اليت اخذها األمريكانُ  ". وهي الرسالةُ كبيٍ   لدينا بشكلٍ  األمرُ  حىت يتضحَ  ،تثقون هبم هناك
 :  ونشروها برقمِ  -هللاُ 
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 ذكر فيها:1341شعبان  5 بتاريخِ  برسالةٍ  -رمحه هللاُ - عطيةُ  فأجابه الشيخُ  -د

 .. وحنصلُ ...، هللاِ  لدينِ  الناصرِ  ه، وعن أيب سليمانَ ونائبِ  البغداديِ  عن أيب بكرٍ  معلوماتٍ  سنطلبُ  "إن شاء هللاُ 
 ".دقةٍ  أكثرَ  على صورةٍ 
 جاء فيها: 1341شوال  22يف  برسالةٍ  اإلسالميةِ  العراقِ  يف دولةِ  اإلعالمِ  لوزارةِ  عطيةُ  وأرسل الشيخُ  -هـ



 

 أميِ  البغداديِ  بكرٍ  : أيبوأعانكم وفقهم هللاُ  اجلددِ  قياداتِ كم العن مشايِ  تعريفية   يطلبون منكم نبذة   " املشايخُ 
بذلك،  م أن ختبوا املشايخَ كاملسؤولني، وبإمكانِ هم من ه، وإن شئتم غيِ حربِ  ه، ووزيرِ ، ونائبِ اإلسالميةِ  العراقِ  املؤمنني يف دولةِ 

 ".اهم، أو يسّجلونه مسموع  بأنفسِ  فلعلهم يكتبون التعريفَ 

 مبا يلي: 1341 ذي القعدةِ  يف غرةِ  اإلسالميةِ  العراقِ  شورى دولةِ  فأجاب مندوبُ  -و
 ضمنتموها بعضَ  سابقة   هــ، وكذلك رسالة  1341 احلرامِ  يف رجبِ  املؤّرخةُ  كم الكرميةُ وصلتنا رسالتُ  ."أخي الفاضلَ 

، ولكنها وصلتنا بعد ديدِ اجل األميِ  يف تعينيِ  هنا والرّتّيثِ  الدولةِ  وضعِ  حولَ  -حفظهم هللاُ - الكرامِ  من املشايخِ  التوجيهاتِ 
ُُ هو احل هنا منذ البدايةِ  اإلخوةِ  فإن قرارَ  األحوالِ  ، ويف كلِّ اجلديدةِ  عن اإلمارةِ  اإلعالنِ   عندكم حبقيقةِ  خِ املشاي على إحاطةِ  ر

 كما هو.  الوضعِ 

......................... 

 كةٍ  ومتماسالرافدين خبٍي  يف بالدِ  اإلسالميةَ  كمدولتٍ أن  اٍالكرامٍ أمرنٍ ٍووالةٍ نا ا مشايَ كم علم  حنيطُ 

.......... 

أمٌرٍحىت يأتينا  اجلديدِ  عن األميِ  اإلعالنِ  الّشورى تأخيَ  حاول جملسُ  الشيخنيِ  .. بعد مقتلِ نا األفاضلَ شيوخَ  - 
 يف الداخلِ  األعداءِ  صُ ها تربّ ، من أهِ أسبابٍ  لعدةِ  أكثرَ  التأخيِ  فرتةِ  متديدَ  ، ولكننا مل نستطع  االّتصالِ  بعد تأمنيِ  منكم

 ، واخلارجِ 
........................... 

هذه  ن أن تكونَ م الشورى على أنه ال مانعَ  وجملسُ  -حفظه هللاُ - أبو بكرٍ  شيخُ هم الهنا ويف مقدمتِ  أمجع اإلخوةُ  -
 . مؤقتةٍ  اإلمارةُ 

فال  إلمارةَ ا ليتسلمَ  -املصلحةِ  حتقيقِ  إن رأوا أن ذلك من متامِ -عندكم  املشايخِ  من قبلِ  شخصٍ  أيِ  وإّن إرسالَ 
 الّشورى والشيخِ  جممع  عليه من جملسِ  ، وهذا االلتزامُ والطّاعةِ  الّسمعِ  له عليهم واجبُ  اجنودٍ هنا  اجلميعُ  لدينا، وسيكونُ  مانعَ 

 ".حفظهم هللاُ  أيب بكرٍ 
 ان ا جاء فيه:بي البغداديِ  احلسيينِ  بكرٍ  وأب املكرمُ  رمحه هللا، أصدر الشيخُ  أسامةَ  الشيخِ  بعد استشهادِ  -ز

جاهدين إال متاسك   إخوانّه لن يزيدَ  الّشيخِ  وإيّن وإن كنُت واثقا  من أّن استشهادَ "
ُ
 نافإيّن أقوُل إلخوانِ  ،اوثبات   اامل

 كم وأحسنَ أجَر  عّظم هللاُ  :الّتنظيمِ  قيادةِ  ه يفوإخوانُ  -حفظه هللاُ - الّظواهريُ  أمينُ  اجملاهدُ  هم الّشيخُ القاعدة ويف مقّدمتِ  بتنظيمِ 
صابِ عزائَ  هللاُ 

ُ
ٍرجاال ٍ سالمّيةِ اإل العراقِ  كم، وأب شروا؛ فإّن لكم يف دولةِ فيما ترونه من أمِر  هللاِ  على بركةِ  ، وسيواكم يف هذا امل

مُ الّدمُ  للّدمُ  إنّه م ال يَقيلوَن وال َيسَتقيلون، ووهللاِ يف درهبِ  ماُضون على احلقِّ  أوفياءٍ  مُ  ، واهلد   ".اهلد 



 

 

 بتاريخِ  -ه هللاُ رمح- عطيةَ  للشيخِ  رسالة   اإلسالميةِ  العراقِ  بدولةِ  االتصالِ  أرسل مندوبُ  مث عقب هذا البيانِ  -ح
 جاء فيها: 1342مجادى الثانية  22

 وهو ،احلمدِ  وهللِ  ومتاسكٍ  وتطّورٍ  حتّسنٍ  يف فاألمورُ  هنا، األوضاعِ  على كمنطمئنَ  أن -هللاُ  حفظه- الّشيخُ  أوصى"
ناسبِ  عن يسألُ 

ُ
ّددٍجٍهل عندكم، للتنظيمِ  اجلديدِ  األميِ  إعالنِ  عند كمنظِر  وجهةِ  من امل ٍسّراٍ ٍتكونٍأمٍاعل نٍ ٍهتٍ بيعٍالّدولةٍجٍُتج

 يف الشيخُ  قال امثلم بكم هموعالقتُ  ،تكمكنانٍ ٍيفٍسهامٌٍ هنا اإلخوةَ  أنّ  لتعلموا وهذا ؟،اسابقٍ ٍبهٍمعمولٌٍٍمعلومٌٍٍهوٍكما
علنِ  هبيانِ 

ُ
 "(.اهلدمُ  واهلدمُ  الّدمُ  الدمُ ) امل

 -رمحه هللاُ - أسامةَ  خلف ا للشيخِ  مارةَ ُت اإلتوليأن بعد  -ط

مجادى  22يف  -حفظه هللا- همن يل رسالةٍ  ه، حىت آخرِ أميَ  بصفيت ينياطب احلسيينُ  البغداديُ  أبو بكرٍ  كان الشيخُ 
 ه:، واليت بدأها بقولِ 1343األوىل 

 ".املفضالِ  الشيخِ  ناأميٍ " فإىل 

 ه: وأهناها بقولِ 
 له ليحّصنَ  ان يططُ وهذا ما ك ،كم مباشرة  جلنابِ  فيها البيعةَ  يُعلنُ  صوتية   أخرج كلمة   أن اجلوالينَ  " وقد وصلين اآلنَ 

أّن على  ؛الشامِ  ه هنا يفومن معه من إخوانِ  الفقيُ  ، ويرى العبدُ ما اقرتفه من خطايا ومصائبَ  ه ومن معه من تبعاتِ نفسَ 
 جديدةٍ  يف فجيعةٍ  اسبب   ونُ ونك ،الدماءُ  تسيلَ قبل أن  هذه املؤامرةِ  لوأدِ  فيه ال لبسَ  اواضح   اأن يُعلنوا موقف   يف خراسانَ  نامشايٍ 
 ..لألمةِ 

ه كبت ألجلِ الذي سُ  روعُ هبا املش يضيعُ  ،عظيمةٍ  سيفضي لفتنةٍ  اولو تلميح   ملا قام به هذا اخلائنُ  تأييدٍ  ونرى أن أيَ 
 هيبةِ  ني وسقوطِ املسلم صفِ  وشقِ  الواقعِ  األمرِ  سيؤدي لرتسيخِ  الصحيحِ  املوقفِ  عن بيانِ  املسلمني، وأن التأخيَ  دماءُ 

 ".من الدماءِ  املزيدِ  بسكبِ ه إال بعدَ  ناجع   مبا ال عالجَ  اجلماعة

 ه: ختمها بقولِ يلبشهادة  العدناينُ  حممدٍ  وأب وكذلك أرسل الشيخُ  -ي
 العدناينُ  أبو حممدٍ  الفقيُ  " كتبها العبدُ 

مث اىل  ،ظواهريٍ الٍأمينٍ ٍالدكتورٍ ٍهٍالشيخٍ ئأمرامث إىل  ،مث إىل األمةِ  ،تعاىل ىل هللاِ إ هــ معذرة  1343/مجادى االول / 12يف 
 ".حفظهم هللاُ  البغداديِ  أيب بكرٍ  الدكتورِ  الشيخِ 

 مسؤويل اجلماعةِ  ألحدِ  1343رمضان  21يف  مؤرخة   رسالة   -حفظه هللاُ - البغداديُ  احلسيينُ  أبو بكرٍ  أرسل الشيخُ  -ك
 فيها: جاء



 

 :مراحلَ  بثالثِ  األخيةِ  الظواهريِ  الشيخِ  نا لرسالةِ " مرت دراستُ 

 .املتواجدين يف الشامِ  اإلسالميةِ  الدولةِ  مع قياداتِ  التشاورِ  مرحلةُ  -1
 شورانا فيها.  جملسِ  الذين هم أعضاءُ  الشامِ  والياتِ  مع أمراءِ  التشاورِ  مرحلةُ  -2

 .اإلسالمّيةِ  يف الدولةِ  الشرعيةِ  اللجنةِ  من قبلِ  الشرعيةِ  من الناحيةِ  الرسالةِ  دراسةُ  -4
 

املهاجرين، فاطعنا  ملن معنا من اجملاهدين وخاّصة   نا ومهلكة  لربِ  معصية   ناألميٍ نا إال بعد أن تبني لنا أن طاعتَ  فما قررنا البقاءَ 
 صية  يرى فيه مهلكة  للمجاهدين ومع ألميٍ ٍاأمرٍ ، وال يقال عّمن عصى ..............، األميٍ نا وآثرنا رضاه على رضا ربَ 
 ".األدبَ  تعاىل أنه أساءَ  هللِ 

 .كتفي هبذه األمثلةِ أو 
*** 

بني  خاصةٍ  منازعةٍ  يف أم حكم   ؟هجلنودِ  من أميٍ  هل هو أمر   يف املشكلةِ  احلكمِ  طبيعةِ  حولَ  للسؤالِ  أما بالنسبةِ  -2
، واليت 1343 شوالَ  22 تاريخِ ب يف الدولةِ  لإلخوةِ  تفصيال  يف رساليت املطولةِ  هذا األمرَ  تُ ، فقد بينطرفني ترافعا فيها لقاضٍ 

ا لقاضٍ نشأت بني جنودِ  مشكلةٍ  بشأنِ  من أميٍ  صادر   حكم   أن هذا احلكمَ  على فيها تُ أكد  خصمني بني ه، وليس حكم 
 .هبما ةٍ خاص ترافعا له يف مشكلةٍ 

 اإلسالميةِ  عراقِ ال ا يثنون على دولةِ وقادتُ  اجلماعةُ  أحيان ا؛ وهو ملاذا كانتِ  طرحُ الذي يُ  للسؤالِ  أما بالنسبةِ  -4
 ؟والشامِ  يف العراقِ  اإلسالميةِ  ويرضون هبا، بينما ال يرضون بالدولةِ 

 ،ستأمرٍ مل تُ  -رمحه هللاُ - الدنٍ  بنَ  أسامةَ  ها الشيخَ وأميَ  اجلهادِ  قاعدةِ  جلماعةِ  العامةَ  رغم أن القيادةَ  أنه :فاجلوابُ 
 دولةِ البينها وبني  عديدةٍ  وقٍ هبا لفر  ، إال أهنا رأت أن تعرتفَ اإلسالميةِ  العراقِ  دولةِ  قيامِ  إعالنِ  قبيلَ  طر  بل ومل ختُ  ،ستشر  ومل تُ 

 منها: والشامِ  العراقِ يف  اإلسالميةِ 
 إذا مت تأييدُ  لدماءِ ا من سفكِ  هددوا فيها باخلوفِ  بني اإلخوةِ  فتنةٍ  على أساسِ  مل تقم   اإلسالميةَ  العراقِ  أن دولةَ  -أ

 .اجلبهةِ 
 خبنا الشيخُ أكما  ،السنةِ  أهلِ  بني شورى اجملاهدين وقبائلِ  قامت بعد شورى موسعةٍ  اإلسالميةُ  العراقِ  دولةُ  -ب

 اجلماعاتِ  بكلِ  صالِ بأنه سعى لالت ،معه نا الطويلةِ ه ملعاشرتِ به وبصدقِ  بذلك، وهو من نثقُ  -رمحه هللاُ - املهاجرُ  أبو محزةَ 
أعلنت ، بينما اجلماعةِ  داخلَ  حمددة   تشاورت فيها جمموعة   والشامِ  العراقِ يف  اإلسالميةُ  دولةُ ال. بينما م للدولةِ لدعوتِ  اجلهاديةِ 

. أهنا مل تستشر   النصرةِ  جبهةُ   فيها أصال 



 

ها جلنودِ  اجلهادِ  ةِ قاعد مجاعةِ  قيادةِ  ألوامرِ  واضحةٍ  يف خمالفةٍ  والشامِ  العراقِ  يف اإلسالميةِ  دولةِ ال تسبب إعالنُ  -ج
 .يف الشامِ  للقاعدةِ  رمسيٍ  وجودٍ  بأال يعلنوا عن أيِ  والشامِ  يف العراقِ 

لذي أكده ا ، وهو األمرُ يف هذه املرحلةِ  إماراتٍ  أيةِ  إعالنِ  هو عدمُ  اجلهادِ  قاعدةِ  مجاعةِ  لقيادةِ  العامُ  بل التوجهُ 
 :برقمِ  ليت نشرها األمريكانُ ا ، وهي الرسالةُ رمحه هللاُ  عطيةَ  ه للشيخِ يف رسالتِ  -رمحه هللاُ - الدنٍ  بنُ  أسامةُ  الشيخُ  بالتفصيلِ 
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يف  البغداديِ  ر احلسيينِ بكٍ  أيب ه على الشيخِ تُ كرر ، مث  يف العراقِ  الدولةِ  على إخوةِ  -رمحه هللاُ -أبو حيىي  وكرره الشيخُ 

 :لهفيها  كتبتُ ، واليت  1345مجادى الثانية  25 له بتاريخِ  رساليت

 ، ملا وافقناكم.تلك الدولةِ  إعالنِ  قبلَ  "وإن كنتم قد سألتمونا الرأيَ 

 ه.من منافعِ  ه أكثرُ أضرارُ  فنحن وإخواين هنا نرى أن هذا اإلعالنَ 
 ".يف الشامِ  حىت اآلن مل تتوفر   فمقومات الدولةِ 

يرجون  الشامِ  هلُ ، فبعد أن كان أالشامِ  ألهلِ  سياسيةٍ  يف كارثةٍ  والشامِ  العراقِ  يف اإلسالميةِ  دولةِ ال تسبب إعالنُ  -د
ا جلبهةِ  يف املظاهراتِ   ينددون هبذا اإلعالنِ  اروا، صاإلرهابيةِ  املنظماتِ  على قائمةِ  األمريكيةُ  ملا أدرجتها احلكومةُ  النصرةِ  تأييد 

 حتاولُ  أن الدولةَ  ، اليت رأتاجلهاديةِ  اجلماعاتِ  بقيةَ  ، واستفز اإلعالنُ لألسدِ  من ذهبٍ  على طبقٍ  ة الدولةِ الذي قدمته قيادُ 
 .ها عليهم بال رضا وال مشورةٍ نفسَ  أن تفرضَ 

، وهدد وصل لالقتتالِ  ،الواحدةِ  اجلماعةِ  خالف ا حاد ا داخلَ  والشامِ  العراقِ يف  اإلسالميةِ  دولةِ ال فجر إعالنُ  -هــ
ه فيما مبجاراتِ - الصحيحَ  فَ فيما يراه هو املوق أو تأخرٍ  النصرةِ  جلبهةِ  تأييدٍ  ه بأن أيَ بنفسِ  البغداديُ  احلسيينُ  أبو بكرٍ  الشيخُ 

.من الدماِ  سيؤدي لسيلٍ  -أعلن  ء الذي بدأ فعال 

 دماءِ  سعى حلقنِ الذي كان ي يف املشكلةِ  الفصلِ  بقرارِ  الدولةُ  لو قبلتِ ، و يف الشامِ  يتدفقُ  الدماءِ  وما زال شاللُ  -و
الشورى  سِ ا، وتصرفوا على أسلوا ذلكهم، لو قبِ جمهودِ  ألضعافِ  الذي حيتاجُ  ،ة، وتفرغوا للعراقِ املتوقعِ  الفتنةِ  اجملاهدين وجتنبِ 

، من الدماءِ  لسيلَ املسلمني ذلك ا نجنبو سيكانوا فأحسب أهنم  م، هم وقيادتِ ، ومل يتمردوا على أميِ همألميِ  والطاعةِ  والسمعِ 
 .حالٍ  على كلِ  هللِ  . واحلمدُ مضاعفةٍ  بأضعافٍ  يف العراقِ  ونصروا أهل السنةِ  ،الصفويةِ  الرافضيةِ  وألنكوا يف احلكومةِ 

*** 

 .واملناشدةِ  األمرِ تبعها ب، وأُ كانت هذه هي الشهادةُ 
 طوائفِ  لكلِ  واملناشدةُ ، الكرامِ  النصرةِ  جبهةِ  جنودِ  وكلِ  -حفظه هللاُ - اجلوالين  أيب حممدٍ  الفاتحِ  فهو للشيخِ  أما األمرُ 

 م اجملاهدين وسائرِ خواهنِ إ وحرماتِ  على أنفسِ  فيه عدوان   أن يتوقفوا فور ا عن أي قتالٍ ب الرباطِ  اجملاهدين يف شامِ  وجتمعاتِ 
 .هم من الروافضِ من البعثيني والنصييني وحلفائِ  اإلسالمِ  أعداءِ  يتفرغوا لقتالِ أن ، و املسلمني



 

 .ن خالفٍ فيما شجر بينهم م مستقلةٍ  شرعيةٍ  هليئةٍ  اجلميعُ  أن يتحاكمَ  به مرار ا من قبلُ  ما طالبتُ  كما أكررُ 

إلعالِم اكما أطالُب اجلميَع بأن يتوقفوا عن تبادِل االتاماِت والتنابِز باأللفاِظ وإشعاِل الفتنِة بني اجملاهدين يف 
 ووسائِل التواصِل، وأن يكونوا مفاتيَح للخِي مغاليَق للشِر.

*** 
 .والنصيحةُ  التذكرةُ  بقيتِ  ويف اخلتامِ 

، كفى قتال  ملعصومةِ ا املسلمةِ  ، أن كفى خوض ا يف الدماءِ الشامِ  اجملاهدين يف ربوعِ  لسائرِ  عامة   ونصيحة   فهي تذكرة  
 ه.على أعدائِ  اإلسالمِ  ةِ قربان ا لنصر  ، كنا نتمىن أن تقدمَ غالية   كم مجيع ا علينا عزيزة  دماءَ  ه، كفى فإنوشيوخِ  اجلهادِ  لقياداتِ 

كم، ألمِي  الطاعةِ و  ومن معه، أن عودوا للسمعِ  البغداديِ  احلسيينِ  أيب بكرٍ  املكرمِ  للشيخِ  خاصة   ونصيحة   وتذكرة  
 .واهلجرةِ  اجلهادِ  دربِ كم، ومن سبقوكم على ؤ كم وأمراعودوا ملا اجتهد فيه مشايُ 

من  امني أو منتقص  كم مظلو كم، تفرغوا له حىت وإن رأيتم أنفسَ جهودِ  أضعافَ  الذي حيتاجُ  ،اجلريحِ  تفرغوا للعراقِ 
 من أجلِ  يبوا لتذكريتاستج، والرباطِ  اجلهادِ  يف عراقِ  والسنةِ  اإلسالمِ  ، وتتفرغوا ألعداءِ الداميةَ  لتوقفوا هذه اجملزرةَ  ،كمحقِ 

 حىت وإن اعتبمت ذلك ضيم ا وهضم ا وظلم ا. ،همهم على عدوِ هم وانتصارِ صفِ  املسلمني ووحدةِ  دماءِ  حقنِ 

عنه، الذي  رضي هللاُ  سبطِ ال احلسنِ  كَ جبدِ  قتدِ اأن  ؛ديِ البغدا احلسيينِ  أيب بكرٍ  املكرمِ  للشيخِ  أخصُ  ونصيحة   وتذكرة  
ِإنَّ اب يِن عليه وسلم: " صلى هللاُ  هللاِ  نا رسولِ ك سيدِ ه وجدِ جدِ  شارةُ املسلمني، فتحققت فيه بِ  وحقن دماءَ  ،تنازل عن اخلالفةِ 

ِلِمنيَ  ِ ِمن  ال ُمس  ِ َعِظيَمتَـني  َ ِفَئتَـني  ِلَح ِبِه بـَني   ".َهَذا َسيِّد  َوَلَعلَّ اَّللََّ َأن  ُيص 

 ك يف الدنيا واآلخرةِ به قدرَ  هللاُ  قرار ا يرفعُ  ك أن تتخذَ أال يسرُ  ؟وأال ترضيك هذه السيادةُ  ؟أال تكفيك هذه البشارةُ 
بني املسلمني،  به الفتنةَ  طفئَ كم، وتُ جمهودِ  الذين حيتاجون ألضعافِ  يف العراقِ  اإلسالمِ  ه، وتتصدى به ألعداءِ ه وتوفيقِ بإذنِ 

 .واألخوةُ  واحملبةُ  وتعيد هلم اللحمةُ 
ا ومدد ا. أيها أعوان ا لك وسند   اجلهادِ  أنصارِ  كلَ ك اجملاهدين و إخوانِ  كلَ   جدُ ، وستهذا القرارَ  واختذ   ،على هللاِ توكل   

 .هللاِ  توفيقِ ب الدنيا واآلخرةِ  يف ، تفز  النبوةِ  بيتِ  من مآثرِ  مأثرة   . وأعد  سلفٍ  خليِ  خلفٍ  وكن خيَ  ،كجبدِ  اقتدِ  املكرمُ  الشيخُ 
 ومعتصمُ  م منجى  وقرهبُ  كفر    هم وبغضُ  هم دين  حبُ  من معشرٍ 

 هللاِ  ليكم ورمحةُ ع وآخُر دعوانا أِن احلمُد هلِل رِب العاملنَي، وصلى هللاُ على سيِدنا حممٍد وآلِِه وصحِبِه وسلَم، والسالمُ 
 ه.وبركاتُ 

 
 

 


