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Oct.	15	2017	
	

	"القاعدة وتنظیم النصرة جبھة بین رتباطإلا فك حول شھادات للتاریخ ثم % سلسلة"	!
	

	:سلسلة
	

	للتاریخ ثم %"	!
 	

	" القاعدة بتنظیم) الشام فتح( النصرة جبھة بین االرتباط فك حول شھادات
	

	تمھید ��
	
 بتنظیم)  امالش فتح(  النصرة جبھة تباطار فك حول للتاریخ ثم % شھادات سلسلة -هللا بإذن- أبدأ

	..القاعدة
 

 من ألھمل وتقدیما الساحة مصلحة على حفاظا بھا نتكلم فلم مضى فیما الصمت التزمنا كنا وقد
	..سبابألا من ذلك ولغیر مورألا
	

 عبد( الشامي هللا عبد أبي للشیخ كالم من والعام الخاص بین وذاع انتشر ما بعد الیوم ولكن
- الظواھري أیمن الدكتور كلمة على ورده تعقیبھ سیاق في الموضوع ھذا حول) طونع الرحیم
	خیرةألا -هللا حفظھ

 	
	) هللا بإذن فتنة تكون ال حتى سنقاتلكم(
	
 حبةألا لبعض والمشورة االستخارة بعد رأیت وأباطیل أغالیط من والتعقیب الرد ھذا احتواه وما
 لما ناوبیا الحقائق لبعض وإظھارا للذمة إبراء باطاالرت فك موضوع حول الشھادات بعض كتابة
	وأباطیل أغالیط فیھ

 	
	 والسداد التوفیق هللا سأئال

	
	:مالحظة#
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 إفشاء" من غیرھم على یعیبونھ بما مذھبھم على وقع كالمھ في الشامي هللا عبد أبو الشیخ
	 -مذھبھم على أقول- لذلك فتنبھوا #المجالس أمانات وخیانة لألسرار

	غالیطألا على والرد الحوار في سالمإلا بأدب هللا بإذن بھ سنلتزم حقائق من نذكره ماو
	
	 -عنھ وعفا هللا ثبتھ- العریدي سامي. د

	١٤٣٩ محرم
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Oct.	15	2017	
	

	:سلسلة
	

	للتاریخ ثم %"	!
 	

	"القاعدة بتنظیم) الشام فتح( النصرة جبھة بین االرتباط فك حول شھادات
	
  )١ (	

	:ورده تعقیبھ في عطون قول مع الوقوف ھو وكالمي شھادتي بھ أبدأ ام أول ��
	
	.)..وتنظیمي شرعي بشكل وسرنا العھد، وال البیعة ننقض لم فنحن: سبق ما على وبناء(
	

	:التوفیق وبا% فأقول
	

	:تیةآلا الحقائق الكریم القارئ یعلم أن الكالم أن ھذا بطالن الثبات یكفي
	
 إال) لكليا االرتباط فك( الشام تحریر ھیئة بتشكیل یعلم لم -هللا رحمھ- الخیر أبا الشیخ إن_ ١
	 تشكیلھا من أسبوعین من أكثر بعد
	
 تحریر ھیئة تشكیل إعالن بعد إلیھ القسام خألا منھم اإلخوة من وعدد شخصیا أنا ذھبت فقد
 وافق وھل كبذل معل عنده وھل ذلك تم وكیف الھیئة تشكیل آلیة عن فسألناه تقریبا بأسبوع الشام

	..األسئلة من ذلك ونحو الكلي االرتباط فك على -هللا حفظھ- أیمن الدكتور
	

	:قال حیث لنا الصاعقة إجابتھ فكانت
	
		#عالمإلا من إال" الھیئة بتشكیل أعلم لم(
	)ونصف شھر منذ الشام فتح جبھة في القرار أصحاب من أحد مع أجلس لم فأنا
	
 سألناهو أسبوعین من أكثر الھیئة تشكیل على مضى كان وقد فترة عدب خوةالوا أنا إلیھ عدت ثم
	:فقال خرىألا الصاعقة لنا إجابتھ فكانت نفسھا سئلةألا
	
	)باقری معھم سأجلس ولكني مورألا بتفاصیل لي علم فال القرار أصحاب مع أجلس لم نآلا إلى(
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 أو بروهتخ فلم كمعند الدكتور ونائب وتنظیمي شرعي بشكل سار ارتباطكم فك یكون فكیف
	 تستشیروه أن عن فضال مرألا على تطلعوه

	
	�‼�التنظیم أو الشرع یأمركم ھكذا ھل
	�‼� والبیعات االرتباط فك یتم ھكذا وھل
	�‼�جمیعا رفضناه الذي البغدادي وفعل فعلكم بین الفرق وما
	

	أساسھ من كالمكم لتنسفوا سئلةألا ھذه على تجیبوا أن یكفینا
 	
	
	:الثانیة الشھادة هللا بإذن یتبع
	

	:  حبةألا من ولعدد لي -هللا رحمھ- الخیر أبي الشیخ قول -هللا بإذن- فیھا ونذكر
	
 وأشكل فسأعمل" الشام إلى القاعدة بإعادة مرألا وجاء االرتباط فك مشروع الحكیم رفض إذا(

	(#قاعدة سبعین أو ستین
	

	هللا بإذن فانتظرونا
	
	
	
	 -عنھ عفاو هللا ثبتھ- العریدي سامي. د

	١٤٣٩ محرم
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Oct.	16,	2017	
	
	قلیل بعد
	

	هللا بإذن
	

	الثانیة الشھادة
	
	:سلسلة من
	

	للتاریخ ثم %"	!
 	

	"القاعدة بتنظیم) الشام فتح( النصرة جبھة بین االرتباط فك حول شھادات
	
 لشرعیةا اللجنة وعضو النصرة لجبھة السابق العام الشرعي -هللا حفظھ- العریدي سامي. د بقلم
	فیھما الشورى مجلس وعضو الشام فتح جبھة في
	
	

	:سلسلة
	

	للتاریخ ثم %"	!
 	

	"القاعدة بتنظیم) الشام فتح( النصرة جبھة بین االرتباط فك حول شھادات
	
)٢(	
	

 بدع( الشامي هللا عبد أبو الشیخ انتھى حیث من السلسلة ھذه من األولى بالشھادة بدأت ��
 نقضن لم فنحن: سبق ما على وبناء( سابقا المذكور وتعقیبھ رده في قولھ وھو) عطون الرحیم
	....)وتنظیمي شرعي بشكل وسرنا العھد وال البیعة

	
	 لواألباطی الشبھات تفنید في كتبوا الذي العلماء من كثیر بمنھج اقتداء البدایة ھذه بدأت
 إلى یعمدون ثم #اسھاأس من نقضھا على یعود بما" ابتداء األباطیل على یردون كانوا حیث

	..الرد في والتفصیل التوسع أرادوا إذا التفصیل
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 ما على ناءوب: (بقولھ عطون إلیھ وخلص انتھى ما بطالن وإثبات لبیان الثانیة الحقیقة أذكر الیوم
	):وتنظیمي شرعي بشكل وسرنا العھد وال البیعة ننقض لم فنحن: سبق
	

 الرسالة جاءت بفترة الشام فتح جبھة تشكیل بعد أنھ یمالكر القارئ أیھا تعلم أن بد ال	_2	��
 وطلب  المشروع برفض منھ ابتداء الرد كان وقد -هللا حفظھ– الظواھري الدكتور من األولى
 یھف حدث ما أن -هللا حفظھ– وبیّن الشام فتح جبھة إعالن قبل الوضع علیھ كان ما إلى العودة
	..ومعصیة مخالفة

	
 لفعلھم الحكیم وصف یذكر ولم" وتعقیبھ رده في الرسالة لھذه أشار عطون طبعا 

		#بالمعصیة
	
 أي فصل أن الرسالة تلك في بیّن قد الحكیم أن:  الرسالة تلك من عطون أخفاه مما وكان $
 نفسھ مالعا األمیر صالحیات من لیس األمر فھذا.. التنظیم في للشورى یحتاج التنظیم من فرع
 من اآلن أذكره ما ھذا- شورى مسألة المسألة ولكن النائب تصالحیا من یكون أن فضال
	-الرسالة

	
 فاءوإخ فیھا التفاصیل بعد وكشف الرسالة لھذه عطون ذكر لوال أنھ إلى أشیر أن بد ال وھنا"
 بما البیان فوجب ابتداء ذكرھا من ھو ولكن لھا تعرضت وال ذكرتھا لما الھامة التفاصیل بعض
	الحال واقع من نعلم
	

 -هللا حفظھ– الحكیم كلمة على وتعقیبھ رده في عطون یذكره لم الذي الھام واألمر %��
	:ھو وبیانھ ذكره من بد ال والذي

	
 وقفت لصالحیاتھ بیان من معھا جاء وما ھذه الحكیم رسالة بعد -هللا تقبلھ– الخیر أبا الشیخ أن
 الدكتور من الرد ویأتیھ حكیملل یرفع حتى) االرتباط فك( األمر بقیة إقرار أو مباركة عن

 ذكرت كما صالحیتھ من لیس مرألا ھذا أن الحكیم لھ بین فقد ذلك في -هللا حفظھ– الظواھري
	سابقا
	
	:بھ واالستمرار االرتباط فك أمر عن یسألھ ولمن لإلخوة یقول وصار 
	
	#)صالحیاتي من لیس األمر)"
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 مشروعال ھذا ستبارك ھل سألناه لما الشام رتحری ھیئة تشكیل بعد اإلخوة من ولعدد لي قال حتى
	:وبصراحة بوضوح فقال قدیما صدرت التي الصوتیة في ذكرت كما
	
	#)یبارك ال أو یبارك الذي ھو الحكیم ولكن صالحیاتي من لیس األمر ھذا)"
	

	الھیئة في الشرعیین كبار أحد بھا أخبرني الواقعة ھذه ومثل
	اإلخوة من عدد منھ سمعھ ھذا الخیر أبي الشیخ وموقف

	
 ركتھمبا أو االرتباط فك مشروع في االستمرار عن الخیر أبي الشیخ من التوقف ھذا بعد ��
 النحوو تیةآلا الصورة على الرسالة تلك منذ االرتباط فك أمر یكون القیادة مع التواصل بعد إال

	:اآلتي
	
	المشروع فضیر -هللا حفظھ– الظواھري أیمن الدكتور للتنظیم العام األمیر �
	
 غیر من بالمشروع االستمرار عن توقف -هللا رحمھ –) الخیر أبو الشیخ( األول النائب �

	-هللا حفظھ– الظواھري أیمن الدكتور موافقة
	
	  المشروع یرفض الثاني النائب �
	
	 المشروع یرفض الثالث النائب �
	
 لثالثا والنائب الثاني والنائب العام األمیر موقف من ذكرتھ بما وتعقیبھ رده في عطون أقر وقد 

 من واحد غیر منھ وسمعھ بنفسي منھ سمعتھ الذي -هللا رحمھ– الخیر أبي موقف أخفى ولكنھ
	�‼�أغفلھ لماذا أدري فال اإلخوة

	
 علمنا دوبع ذكرت ما على الثالثة ونوابھ للتنظیم العام األمیر لموقف وخاصة التفصیل ھذا بعد
 الشھادة يف بھ سألتكم ما أسألكم حدوثھ بعد إال الھیئة وإعالن الكلي االرتباط بفك معرفتھم بعدم

	الماضیة
	
	�‼�التنظیم أو الشرع بھ یأمركم ما ھذا فعلكم ھل
	

	�‼�والبیعات االرتباط فك یتم ھكذا وھل
	
	�‼�جمیعا رفضناه الذي البغدادي فعلھ وما ھذا فعلكم بین الفرق وما
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	أساسھ من كالمكم تنسفوال األسئلة ھذه على تجیبوا أن یكفي
	

 بالقاعدة النصرة جبھة ارتباط فك موضوع حول الشھادات من الحلقة ھذه اختم وھنا ��
 دفق غیري مع وحصلت اإلخوة من عدد بحضور شخصیا معي وقعت التي الحادثة لھذه بذكري
	:بیاناو حاوضو األمر لیزداد أذكرھا -الزرقاوي الشیخ نائب– القسام أبو الشیخ كذلك بھا أخبرني

	:سألتھ الموضوع ھذا حول -هللا رحمھ– الخیر أبي الشیخ مع لي حوار ففي(
	؟الموقف؟ فما للشام القاعدة بإعادة األمر وجاء االرتباط فك مشروع برفض الحكیم أمر جاء إذا

	:بقولھ -هللا رحمھ- فأجابني
 وأشكل فسأعمل الشام إلى القاعدة بإعادة األمر وجاء االرتباط فك مشروع الحكیم رفض إذا(

	:  -هللا حفظھ– القسام أبي للشیخ وقال) قاعدة ستین
		#)قاعدة سبعین وأشكل سأعمل)"
	
	الثالثة الشھادة هللا بإذن یتبع
	
	 -عنھ هللا عفا- العریدي سامي. د: كتبھ
	

	١٤٣٩ محرم
	
	

		



	 9	

Oct.	17,	2017	
	
	قلیل بعد
	

	هللا بإذن
	

	الثالثة الشھادة
	
	:سلسلة من
	

	للتاریخ ثم %"	!
 	

	"القاعدة بتنظیم) الشام فتح( النصرة جبھة بین االرتباط فك حول شھادات
	
 عطون والشیخ الجوالني والشیخ -هللا تقبلھ- المصري الفرج أبو الشیخ ألزم ما بیان وفیھا"

	#التنظیم قیادة قبل من االرتباط فك مشروع رفض تم إذا أنفسھم
	
 لشرعیةا اللجنة وعضو النصرة لجبھة السابق العام الشرعي -هللا حفظھ- العریدي سامي. د بقلم
	فیھما الشورى مجلس وعضو الشام فتح جبھة في
	
	

	:سلسلة
	

	للتاریخ ثم %"	!
 	

	"القاعدة بتنظیم) الشام فتح( النصرة جبھة بین االرتباط فك حول شھادات
)٣(	
	
	

 تعقیبھو رده في عطون كالم على ودتع التي الثالثة الحقیقة بذكر السلسلة ھذه الیوم أكمل ��
	-هللا بإذن- أساسھ من والبطالن بالنقض الظواھري الدكتور كلمة على
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 نم لكل جلي بشكل الصورة تتضح حتى الواقعة ھذه في وبیانھ ذكره ینبغي مما إن	-3	��
 والنيلجا والشیخ -روحیھما هللا قدس– الفرج أبي والشیخ الخیر أبي الشیخ من كال أن الحق یرید

	 الجلسات بعض في أنفسھم ألزموا قد عطون والشیخ
	
	#اویطیعو یسمعوا أن االرتباط فك برفض -هللا حفظھ– الظواھري الدكتور أمر جاء إذا بأنھ"

 	
	:اإلجمال وجھ على ذلك بیان وإلیك 
	
	السابقة الشھادة في ذلك بینا فقد -هللا رحمھ– الخیر أبي للشیخ بالنسبة أما �
 جمالإلا وجھ على إظھارالحقائق فمقصودنا ذكرنا بما نكتفي ولكن ذلك غیر الجعبة يف كان وإن
	 بیان لمزید ضطررنا إذا إال
	
 الشام فتح إعالن بعد اإلخوة بعض مع جلس فقد -هللا رحمھ– الفرج أبي للشیخ بالنسبة وأما�

 برفض الحكیم رد جاء إذا سألوه أن فیھ دار مما وكان طویل حدیث بینھم ودار األوضاع لتھدئة
	 الموقف فما االرتباط فك مشروع

	
		#نقاش مافیش ویطیع یسمع الكل فقال"
	

 من بأقل مقتلھ قبل جلسھا جلسة آخر أن -هللا رحمھ– الفرج أبي موقف عن ذكره ینبغي ومما
 سببت التي المشكلة ھذه من الخروج كیفیة في للنظر ھنا التنظیم قیادات بعض مع كانت ساعة
 الدكتور بتوجیھات االلتزام وجوب مع"  العامة للقیادة الرجوع دون االرتباط كف  بھا

		#الظواھري
 لجلسةا تكن فلم معصیة واعتباره االرتباط فك لمشروع الحكیم رفض بعد الجلسة ھذه وكانت
 يف موجودا كان الذي -الزرقاوي نائب– القسام أبي الشیخ بشھادة الحكیم أمر ورد لرفض أبدا
	لجلسةا تلك
	

 دار ما خالل من الموضوع ھذا حول الفرج أبي الشیخ موقف من شخصیا أعرفھ ما ھو وھذا
	المسألة ھذه حول حوار من وبینھ بیني
	
 ذكره ما ویبطل ینقض  -هللا رحمھ– الفرج أبي الشیخ موقف عن وذكره بیانھ سبق وما %

	وتعقیبھ رده في عطون لھ ونسبھ
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 قدف االرتباط فك الدكتور رفض إذا بھ أنفسھما وعطون الجوالني بھ ألزم لما بالنسبة وأما �
	:اآلتي السؤال جلسة من أكثر في عطون الشیخ سألت كنت
	
	:بقولھ یجیب فكان الموقف فما االرتباط فك مشروع برفض الحكیم أمر جاء إذا

 	
	#اإلخوة من عدد بمحضر جلسة كل في ذلك وكان ونطیع نسمع"
	
	
 بعض أمام نفسك تلزم ألم" شیخ یا المشروع برفض الحكیم رد بعد نيالجوال سألت وقد �

		#والطاعة السمع فأین المشروع رفض إذا للحكیم وتطیع تسمع أن اإلخوة
	كالم من ذلك ونحو الساحة بمصلحة یبرر فأخذ
	

 رالدكتو رفض حال أنفسھما وعطون الجوالني الشیخ ألزم ما حول الكالم من القدر بھذا اكتفي
	 بیان لمزید أضطر ال أن وأرجو  المشروع ھذا -هللا حفظھ– منأی

 عطون كالم علیھ احتوى كما الخفي والطعن واللمز والھمز التشھیر الرد ھذا من ھدفي فلیس
 مھ  القوم أن ولوال والوسائل الصور بأقل حقا نراه ما بیان ھو مقصدي ولكن وتعقیبھ رده في
 األھمف لألھم تقدیما الماضیة الفترة طوال الصمت التزمنا دفق تكلمنا لما ذلك إلى اضطرونا من
 تبین كما تكلمت لما مبتورة وأمور وأباطیل أغالیط من وتعقیبھ رده في عطون ذكره ما ولوال
	..التمھید في ذلك
	

 عالميإ ارتباط فك إنھ: معھ وقولكم السابق التزامكم بسبب بأنھ تذكیركم من ھنا بد وال $%
 لمشروعا على ابتداء اإلخوة من العدید وافقكم ذلك بسبب وتعقیبھ رده في نفسھ عطون ذكر كما
 كالمھ في عطون ذكرھا التي النسب ھذه لنا یفسر ما وھذا غیركم وعلى علیكم یخفى ال كما
	 هللا بإذن بعد فیما ذلك لتفصیل نأتي ولعلنا

	
	:ونقول نسأل أنفسھم المشایخ ألزم لما البیان ھذا بعد ��

	
 أبو لشیخا فعل كما أنفسكم بھ ألزمتم بما تلتزموا أن علیكم والتنظیمي الشرعي الواجب من سألی

	�‼�العامة القیادة رأي تتجاوزوا فال هللا رحمھ الخیر
	
 علكمف بین الفرق فما والعدناني البغدادي على جمیعا أنكرناه ما شابھتم ھذا بفعلكم فأنتم"

	�‼�وفعلھم
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	�‼�البیعات وحل باطاالرت فك یكون ھكذا وھل
	

	أساسھ من كالمكم لتنسفوا األسئلة ھذه على تجیبوا أن یكفي
	
	 الشھادات أھم من وھي هللا بإذن الرابعة الشھادة یتبع &
	
 ھريالظوا أیمن الدكتور كالم بین اختالف من عطون إلیھ أشار ما بطالن -هللا بإذن– فیھا نبین

	الخاصة ةوالرسال العامة الرسائل في -هللا حفظھ–
	
 -هللا حفظھ- العریدي سامي. د كتبھ
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Oct.	18,	2017	
	
	قلیل بعد
	

	هللا بإذن
	

	الرابعة الشھادة
	
	:سلسلة من
	

	للتاریخ ثم %"	!
 	

	"القاعدة بتنظیم) الشام فتح( النصرة جبھة بین االرتباط فك حول شھادات
	
	#الشھادات أھم من شھادة على تشمل"
	
 لشرعیةا اللجنة وعضو النصرة لجبھة السابق العام الشرعي -هللا حفظھ- العریدي سامي. د بقلم
 فیھما الشورى مجلس وعضو الشام فتح جبھة في

 
 

	:سلسلة
	

	للتاریخ ثم %"	!
 	
	

	وبعد اصطفى الذین عباده على والسالم الصالة وكفى % الحمد
)٤(	
	

 وھذه االرتباط فك قضیة في بیانھا من بد ال مھمة قضیة عن -هللا بإذن- الیوم أتكلم ��
	:ھي القضیة

	
 لةالرسا وفي العامة الرسائل في الشام في الجھادیة للجماعات القاعدة تنظیم قیادة نصح "

	واالجتماع بالوحدة -هللا حفظھ– أیمن الدكتور من جاءت التي األولى الخاصة
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 كلمة على وتعقیبھ رده في عطون سرد من یفھم كما أبدا العامة الرسائل الرسالة ھذه تخالف فلم

	األخیرة أیمن الدكتور
	

- سنبین كما أساسھ من وإبطالھ بالنقض عطون كالم على تعود التي الحقائق من حقیقة وھذه
	-هللا بإذن
	

	: قولي وأكرر أعید أن بد ال ببیانھا أبدأ أن وقبل
 فك من فعلوه ما یوافق ما منھا ونشر اإلعالم على الرسالة ھذه ذكر من ھو عطون أن لوال

	ذلك إلى اضطرونا الذین فھم إلیھا أشرت وال ذكرتھا لما فعلھم ینقض ما وأخفى ارتباط
	
	:واالنصاف والسداد التوفیق سائلھ با% مستعینا أقول ھذا بعد
	

 بدایة منذ -هللا حفظھ- الظواھري أیمن الدكتور أن الكریم القارئ أیھا تعلم أن بد ال	-4	��
 كما العامة رسائلھ في علیھ ویحث المجاھدین بین والتوحد باالجتماع یأمر ووھ الشام في الجھاد
 الرسالة علیھ اشتملت ما أیضا وھذ السحاب مؤسسة إصدارات من ومعروف مشھور ھو

	 االرتباط فك بعد األولى الخاصة
	
	:یأتي ما على الوحدة موضوع حول اآلن منھا أذكره ما حسب األولى الرسالة اشتملت فقد "
	
 حدةالو بأھمیة یذكر أخذ الشام في الجھاد بدایة منذ أنھ فیھا -هللا حفظھ– الظواھري. د بین_ أ �
	علیھا ویحثھم المجاھدین بین

 	
 توحد وجھ في عائقا یكون لن االرتباط فك أن فیھا -هللا حفظھ- الظواھري. د وبین -ب �

	والخاص العام في ذكرھا التي الصورة على تم إذا المجاھدین
	
 الشام في للمجاھدین عام اتحاد قام أو راشدة إسالمیة حكومة أقاموا إذا: ھي الصورة وھذ -ج �
 بین اتحاد ال عام واتحاد حولھا وما إدلب في لیس) الشام في( الھام القید ھذا إلى أخي تنبھ

	البعض دون البعض
	
 وما إدلب في ال الشام يف العامة الوحدة أو الراشدة الحكومة ھذه تشكلت إذا أنھ حفظھ وبین -د

 االرتباط یكون لن حقیقة الواقع أرض على ذلك تم إذا" عدد وتخلف عدد توحد وال حولھا
	#ذلك وجھ في عائقا التنظیمي
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 اإلسالمیة الحكومة ھذه ووجود قیام قبل #یكون ال" االرتباط فك أن وبین - ھـ &�

 وما إدلب ال الشام أرض على الواقع رضأ على العامة الوحدة ھذه وتشكیل قیام أو الراشدة
	حولھا

 	
 ماك لألمیر معصیة بذلك ویكون وتوجیھاتھ األمیر ألمر مخالف ذلك قبل االرتباط ففك&

	بالمعصیة الرسالة في الشام فتح وإعالن االرتباط فك الظواھري. د  وصف
  	

 عامال األمیر یاتصالح من لیست التنظیم من فرع أي فصل أن فیھا -هللا حفظھ- وبین -و �
 للشورى ترفع التي األمور من فھذه" نفسھ الفرع أو نائبھ صالحیات من یكون أن فضال

	#الموسعة
	

 كالم من یفھم ما بطالن لبیان الرسالة تلك من واتذكره أعلمھ مما لذكره اضطرت ما ھذا��
	لعامةا بالرسائل ةبالوحد األمر في ألسلوبھ مغایرة الرسالة تلك في الحكیم توجیھات أن عطون

 	
 ريالظواھ الدكتور على وتعقیبھ رده في عطون سطره ما ینسف -هللا بإذن- المجمل البیان وھذا
 یادةالق لتوجیھات ومخالفة للعھود نقضا كان معھ ومن الجوالني بھ قام ما أن لنا ویبن أساسھ من

 معصیة ھو بل" عطون ذكر كما التنظیمیة وال الشرعیة بالطریقة ولیس لألمیر ومعصیة
	#جمیعا منھا یتوبوا أن علیھم یجب تنظیمیة ومخالفة شرعیة

	
	ذلك في -هللا حفظھم- وحكمتھم حولھ ومن الدكتور صدق عشناه الذي الواقع أثبت وقد ��
 أمیره لھ بینھ الذي أوانھ قبل االرتباط وفك توجیھاتھ وخالف األمیر عصى قد الجوالني ھو فھذا
 لھمو لنا هللا ونسأل المستعان وهللا- نرى ما بھ فحل أمیره لھ بینھا لتيا الطریقة غیر وعلى
	: تقول الشرعیة فالقاعدة -والسداد العافیة
	#بحرمانھ عوقب أوانھ قبل الشيء استعجل من"
	

	:أقول وھنا ��
	
– الحكیم توجیھات یذكر أن الرسالة أشاع أنھ بما منصفا یكون أن عطون بالشیخ األحرى كان
	جالءو بوضوح الرسالة في الحكیم ذكره أمر من ویستغرب یخفي فال  كاملة فیھا -هللا حفظھ

 مناسبال والتوقیت الطریقة لكم بیّن بل بذلك یكتف ولم والتوحد باالندماج أمركم  فالحكیم 
 أنفسكم اتلومو أن بكم فاألولى والتنظیم األمیر تلومون أخذتم ثم األمر وخالفتم عصیتم ولكنكم
	المستعان وهللا
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 هوھذ  األغالیط ھذه جنس من قضیة ھنا أضیف یقال كما یذكر بالشيء الشيء أن وبما &��
	:  وتعقیبھ رده في عطون قول ھي القضیة

 القاعدة كل عن للطالبان أیمن الشیخ من العظمى اإلمامة بیعة قضیة كذلك المشاكل ومن(
	))   أكثر صیلللتف داعي وال شیئا عنھ نعلم ال الذي األمر بأفرعھا

	
 یةالقض في استغربتھ كما ھنا عطون وقول فعل من االستغراب أشد أستغرب حقیقة وأنا ��
	أعاله األولى

 	
 ھذا عن األولى رسائلھ في رد قد -هللا حفظھ– الظواھري الدكتور أن یعلم عطون أن وذلك

 :اإلجمال وجھ على ذلك بیان وإلیك اإلشكال
 

 ائلرس حول طویل حدیث وبعد األیام من یوم في -هللا رحمھ- یرالخ أبو الشیخ دعاني فقد ��
 ھوو لھ الحكیم رسالة من جزء فیھا الفالشة ھذه لي وقال) ذاكرة( فالشة أعطاني األولى الحكیم
 فقد عامة عةبی -هللا رحمھم– اختر والمال عمر للمال  التنظیم بیعة قضیة باستفسار المتعلق الجزء
	.. الرد وجاء ففعل األمر ھذا عن لنا یستفسر أن -هللا رحمھ– الخیر أبا الشیخ طالبنا كنا
	

 ھذا من نسخة عطون الشیخ# وأعطى سلم " قد أنھ -هللا رحمھ– الخیر أبو الشیخ وأخبرني
	‼�الرد
	
	�‼�ذلك بعد الكالم ھذا إثارة إلى عطون یعمد لماذا أدري فال
	

	  �‼�االستفسار ھذا على أجاب قد الحكیم أن یبین أن دون ذكره ولماذا
	

	: وأقول هللا بإذن الیوم القدر بھذا اكتفي
	

	: أسألكم البیان ھذا بعد��
	
	�‼�التنظیم أو الشرع بھ یأمركم ما ھو ھذا فعلكم ھل
	
	�‼�منھا التوبة جمیعا علیكم یجب تنظیمیة ومخالفة جلیة واضحة معصیة ھو أم
	

	�‼�األمر ھذا من للتخلص تحایل أنھ أم البیعات وتحل االرتباط فك یتم ھكذا وھل
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	�‼�والعدناني البغدادي وفعل ھذا فعلكم بین الفرق وما
	
 من ھوتعقیب رده ینسف عطون للشیخ ھاما كالما فیھا نذكر الخامسة بالشھادة -هللا بإذن- یتبع
	  -هللا بإذن- أساسھ

	
	-عنھ هللا عفا– العریدي سامي. د كتبھ
	

 1439 محرم
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Oct.	19,	2017	
	
	جدا_ھام#
	
	ترقبوا#
	
	هللا بإذن قلیل بعد
	

 عبد اميالش هللا عبد أبي كالم في الورادة باطیلألا على -هللا حفظھ- القسام أبي الشیخ ورد شھادة
	-هللا حفظھ- الظواھري الدكتور كلمة على على رده في عطون الرحیم

	
 نشر بعد لما -هللا ھحفظ- العریدي سامي للدكتور الخامسة الشھادة نشر سنؤخر ذلك على وبناء
	 الزرقاوي للشیخ نائبا كان الذي القسام أبي الشیخ ورد شھادة

	
 لألھمیة النشر نرجو

 
 
	!عطون الرحیم عبد الشیخ كلمة في الواردة باطیلألا على ورد شھادة!
	

	-هللا حفظھ- الزرقاوي الشیخ نأئب القسام أبي للشیخ
	

	بعدو هللا رسول على والسالم والصالة % الحمد
	

 ولكن الكتابة ھواة من ولست أتعاطاه وال النت أحب ال أني عني معلوم ھو وكما بدایة ��
 افیم نعرفھا نكن لم عجائب من فیھا رأینا لما یكره ما على یقدم اإلنسان تجعل الشام ساحة
	..مضى

	
 معبدالرحی الشیخ مقال في الورادة األباطیل بعض لتوضیح مضطرا األسطر ھذه أكتب فأنا

 ارانتش انتشر قد وأنھ سیما ال -ورعاه هللا حفظھ– الظواھري الدكتور كلمة على الرد في عطون
	..أباطیل من فیھ بما اإلخوة بین الھشیم في النار
	

	:بالترتیب علیھا وسأرد
) رانإی( عدو دولة في العدل سیف والشیخ محمد أبا الشیخین أن مقالھ في عطون الشیخ ذكر_ 1

	‼�فیھا محتجزین ھماكون معذوران وھما
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 یفصل أن عطون الشیخ على الواجب وكان وباطل حق على اشتمل الكالم ھذا: فأقول ��
 بعد ھماف وتفصیلھ بیانھ یجب كان ما فھذا محتجزین كونھما وأما صحیح فنعم إیران في فكونھما
	..السجن من خرجوا قد لدیكم المعروفة التبادل صفقة

 ىحت السفر من ممنعون ولكنھم الكلمة ھذه من للذھن ویتبادر یفھم بما محتجزین لیسوا فھم 
	بالسفر السماح إال الطبیعة حیاتھم ویعیشون یتنقلون فھم مخرجا لھم هللا یجعل
 بفوج ذلك نحو أو اإلرادة مسلوبو أو االنفرادیات أو السجن في أنھما یوھم محجوزین فلفظ%
	قراراتھم في الطعن في سببا ذلك یجعل ال حتى لذلك التنبیھ

	
 فك مشروع القسام أبي على عرض الجوالني الشیخ أن: (عطون الشیخ مقال في جاء ما_  2

 أبي ینالشیخ مع تواصلھ بعد رفض التالي الیوم وفي فوافق -واإلعالمي العلني أي– االرتباط
	‼�)لرفضھما فرفض العدل سیف والشیخ المصري محمد

	
	:باطلو حق على اشتمل كسابقھ الكالم فھذا��
	: وھما رئیسیین لسببین رفضت ذلك بعد ثم ابتداء وافقت نعم فأنا
	

 الشیخ نالشیخی إلى الصورة نقل تم اللیلة نفس وفي الشورى جلسة من انتقلنا ما بعد إنھ: األول
 جادإی تم قد أنھ ذلك بعد فتبین علیھم المشروع عرض أجل من العدل سیف والشیخ محمد أبي

	المشروع في رأیھ من بد فال عنده أصبح فاألمر للحكیم الرسائل إلرسال طریق
	الحكیم رأي من بد فال ممكنا أصبح التواصل إن: لكم فقلت
	

 أن لي تبین العدل سیف والشیخ المصري محمد أبي الشیخین على الموضوع عرض بعد: الثاني
	 -جمیعا هللا حفظھم– الثالثة الظواھري الدكتور نواب من وھما المشروع یرفضون االثنین
 األولى الحكیم رسالة بعد ولكنھ -هللا رحمھ– الخیر أبو الشیخ ابتداء# علیھ وافق فقد
 نم لیس األمر أن لھ ظھر فقد الحكیم ذلك على یوافق حتى المشروع في المضي_عن_توقف#

	المشروع العدل سیف والشیخ المصري محمد أبو الشیخان ورفض.. صالحیاتھ
	

 لما تمامھا ینبغي ال تنظیما فاألمر ذلك ورفضت توقفت معلوم ھو كما بیةباألغل بینھم األمر وألن
 الو النائب صالحیات من ولیس العامة القیادة عند اآلن األمر وقلت موافقتي فسحبت ذكرت
	الفرع

	
	 -هللا حفظھ– العریدي سامي الدكتور ذكر كما األمر أصبح األولى الحكیم رسالة بعد أنھ العلم مع

 عن وقفامت أصبح االول والنائب المشروع یرفضون الثالث والنائب الثاني والنائب مالعا األمیر
	الحكیم من الموافقة یأتیھ حتى بالمشروع المضي
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 بعض عند صاغیة أذانا وتجد وتطعن وتشوش تشاغب األشخاص من ثلة أن عطون ذكر_ 3

 األمر لھان القاعدة مسألة منطلق من خالفونا أنھم ولو المشكلة في عامل أھم ھو وھذا القیادات
	‼�یبغون ما لتحقیق یثرثرون ودثارا عباءة القاعدة مسألة وجدوا أنھم والحقیقة

	
 أن قبل ��للقیادة العظیم البھتان من ھذا أن عطون شیخ یا لك أقول أن لي اسمح حقیقة ��
 صلحناأ أوھامك من ولعلھا ھنا كالمك من إال بیننا بوجودھا نعلم ال التي الثلة تلك في طعنا یكون
	��وإیاك هللا
	

 والكمفأق حدوثھ حال بأول أوال یذاع شيء كل مستور شيء فیھا لیس الشام ساحة أن یعلم فالكل
	كالمك نوبطال كالمي صدق لتعلم النت إلى تنظر أن یكفى ینقلھا أن ألحد بحاجة لیست وأفعالكم
 األمر الشام ساحة ولكن فحسب مالشا ساحة ولیست الساحات جمیع تتابع وتسمع تقرأ والقیادة
	..القیادة على مخفیا یكون فكیف لھا متابع لكل مكشوف فیھا
	���الصاغیة باآلذان تصفھا مشروعكم على توافقكم لم ألنھا فھل
 لجھادل خیرا تراه ما وتقرر للجمیع تسمع -هللا على نزكیھا وال كذلك نحسبھا- خیر_أذن# فھي

	..فیھا الفتن إثارة وعدم الساحة على بالحفاظ وتنصح عامة والمجاھدین
	

 من أكبر الجھاد في منھم كثیر عمر فإن بجھاد العھد حدیثة لیست خیر_أذن# اآلذان وھذه
	..علقة أو مضغة عطون شیخ یا تكون أن قبل الجھاد في فھم اآلن إلى والدتك منذ عمرك

	
 لھم هللا كتب حتى وترشد وتنصح وتجاھد تقاتل الجھاد درب في عقود لھا خیر_أذن# وھي
 أصبحتم سكمأنف وظننتم صیتكم ذاع فلما باسمھم وتسمیتم ثوبھم لبستم القبول ھذا وألجل القبول
	 اوعصین_سمعنا# حالكم بلسان وقلتم أمیركم_عصیتم# و بیعتكم_نكثتم# للقیادة أھال
	
	‼���صاغیة آذان: عطون یاشیخ تقول ثم
)١(	
 یتبع#
 

ً  فیا �‼ 	 البنانِ  بأطرافِ  أُلَقُِّمھ...  الً ِطفْ  ربیتُ  لمن َعجبا
	 رماني ساعُده اْشتَدَّ  فلما...  یومٍ  ُكلَّ  الرمایةَ  أَُعلُِّمھ
	 جفاني شاربُھ طرَّ  فلما...  وقتٍ  كل الفتوةَ  أَُعلُِّمھ
	‼�ھجاني قافیةً  قالَ  فلما...  القَوافِي نَْظمَ  َعلَّْمتُھُ  وكم
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 عنفط الظن وأساء حده تجاوز بل بالقیادة ضبالتعری كالمھ في عطون الشیخ یكتف لم_ 4 
 معظم واستغراب دھشة وأثار واستغرابي دھشتي أثار أمر وھذا التواصل مسؤولي باإلخوة
 لالتواص طریق في مشكلة ھناك أن بوصفھ صفحتھ_سّود# و عطون الشیخ صرح فقد اإلخوة
 ھاب واالحتفاظ ھامن نسخ وإرسال الرسائل بفتح یقوم المراسلین بعض ھناك أن حیث نفسھ

 ألبي وصلت قد األولى الرسالة بأن لذلك مثال وضرب) األمانة خان( ذلك فعل من ووصف
	����...الجوالني تصل أن قبل جلیبیب

	
 لھ سلی صفحتك بھ سودت فما الكالم ھذا عطون شیخ یا منك یخرج أن مصدوم أنا فحقیقة ��
	��..آخره إلى أولھ من الصحة من أصل
	

 بخیانة وتصفھم برھان وال بینة بال باإلخوة تطعن أن عطون شیخ یا نفسك سولت كیف
	���األمانة

 	
 اختیروا وقد المجاھدین خیرة من وھم وعدالة وأمانة ودین خلق أھل أنھم اإلخوة عن نعلمھ فما

	 ممیزة صفات ضمن المھمة لھذه دقیقا اختیارا
 لیبیبج أبو وھذا باطل فھذا الجوالني تصل أن قبل جلیبیب ألبي وصلت الرسالة من ادعیتھ وما
	فاسألوه وتفصیال جملة ذلك ینفي
	

 في للطعن حولكم ممن الكثیر جرأ ما ھو وأمثالھ ھذا كالمك أن عطون شیخ یا ولألسف
	..وبیان بینة وبال براء منھ ھم بما مخالفیكم
 بشخوصنا تطعنوا أن یھمنا فال ذلك نعرض ولكن بینكم تتداولونھ وما بھ تصفوننا ما نسمع فنحن
	..خصومنا على بھ نتصدق مما ھذا فإن
 أمناءب برھان وال بینة بال الصریح بالطعن نفسك لك تسول ثم بالقیادة وتلمز تھمز أن ولكن

	..علیھ السكوت ینبغي ال مما فھذا التواصل
	
 لك عن للطالبان أیمن الدكتور بیعة قضیة كذلك المشاكل من أن: عطون الشیخ ذكره وأما_ 5

	..شیئا_عنھ_یعلمون_ال_الذي_األمر# بأفرعھا القاعدة
	
 منھ خةنس الشام وصل وقد اإلشكال ھذا حول ببیان بعث قد حفظھ فالحكیم صحیح غیر كالم فھذا
 زھمأع- الطالبان سلطان تحت كان من أن فیھ بین وقد -هللا رحمھ- الخیر أبي الشیخ طریق عن
 راألم ھذا أحكام علیھم فیتنزل ھناك موجودة التنظیم قیادةو العامة اإلمارة أحكام لھم یكون -هللا
– ظاريالن حارث والشیخ هللا عطیة كالشیخ العلم طلبة لبعض كالما ذلك تفصیل في ذكر وقد

	..-هللا رحمھم
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 یمنأ الدكتور كلمة على مقالھ في عطون الشیخ أباطیل على فیھ والرد بیانھ أردت ما مجمل ھذا
	-هللا حفظھ-

 الصدق یتحروا أن الشامیة الساحة في اإلخوة جمیع ادعو أن ھذه كتابتي استغل أن بأح وإني
	یھاف ما یكفیھا فالساحة بأفواھھم ویقولونھ بألسنتھم یتلقونھ ممن یكونون وال والتثبت
 لالعاج التشاور إلى قرار وأصحاب التخصصات جمیع من الساحة في المخلصین جمیع وأدعو
 لشاما ساحة أن ترون فكما الموقف إلنقاذ العاجلة التدابیر التخاذ الشام في الجھاد ساحة لحمایة
 من اإلسالم استئصال على أمرھم واجمعوا وصوب حدب كل من الدین أعداء علیھا تكالب
	..المبارك الجھاد ھذا بإنھاء أوال یشرعوا وأن الشام أرض
 منعرجب نصحي لھم بذلك( ریديالع سامي الدكتور لرسالة تقدیمي في قدیما قلتھ ما ھنا فأقول
	..): اللوى
 ةالعالمی الحرب ھذه وجھ في للوقوف الجھود جمیع وتعاون تضافر إلى وبحاجة خطیر األمر إن
	..الندم ینفع ال یوم نندم أن وقبل اآلوان فوات قبل وأھلھ اإلسالم على

 ما بفلنرت كلھ ركیت ال جلھ یدرك ال ما ولكن الوقت تأخر وإن لذلك متوفرة زالت ما فالفرصة
 الدین ةلنصر رفعناه سیفا نغمد لن هللا بإذن فنحن واحد رجل كرة علیھم ولنكر قوتنا من تبقى
	)هللا بإذن فتنة تكون ال حتى سنقاتلھم( فـ ذلك دون نموت أو دیننا هللا ینصر حتى
	

 الفرقان ارأنص یسمى بما معرفة أو عالقة لنا بأن عنا یشاع ما نفي ھو أذكره أن أحب ما وآخر
	 عالمإلا في إال عنھا نسمع لم جماعة فھذه الشام أرض في
	
	١٤٣٩ محرم شھر في لھم والنصرة عنھم الذب یجب لمن ونصرة ذبا القسام أبو أخوكم كتبھ

)٢( 
 

  



	 23	

Oct.	20,	2017	
	
	هللا_بإذن_الیوم#
	

	 خیرةألوا الخامسة الشھادة
	
	:سلسلسة من
	
	

	للتاریخ ثم %"	!
 	

	"القاعدة بتنظیم) الشام فتح( النصرة جبھة بین االرتباط فك حول شھادات
	
	
	

	 على -هللا بإذن- تشمل ھامة شھادة وھي
	
	 ھامتین مسألتین#
	
	 خاتمة# و
	
	هللا في نصیحة# و
	
	
 لشرعیةا اللجنة وعضو النصرة لجبھة السابق العام الشرعي -هللا حفظھ- العریدي سامي. د بقلم
	فیھما الشورى مجلس وعضو الشام فتح جبھة في
	
 لألھمیة_النشر_نرجو#
 
 

	:سلسلسة
	

	للتاریخ ثم %"	!
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	"القاعدة بتنظیم) الشام فتح( النصرة جبھة بین االرتباط فك حول شھادات

)٥(	
	
	

	وبعد اصطفى الذین عباده على وسالم وكفى الحمد ��
	
 اعدةالق بتنظیم) الشام فتح( النصرة جبھة ارتباط فك موضوع على الخامسة الشھادة فھذه "
 في نعطو الشیخ كالم تنقضان هللا بإذن ھامتین مسألتین فیھا وسأذكر األخیرة تكون أن أرجو
 فیھا خاتمة نھایتھا في وأذكر -هللا بإذن-  خیرةألا الظواھري أیمن الدكتور كلمة على رده

	..هللا في نصیحة
	

	:والسداد العون ومنھ والتوفیق وبا% فأقول ��
	
	:ألولىا المسألة �
 من ةالعادی الحوار وجلسات والمسموعة المكتوبة كلماتھ في عطون الرحیم عبد الشیخ أكثر لقد

 بھا الوفاء ووجوب البیعة وأھمیة القاعدة بتنظیم االرتباط أھمیة موضوع" عن الحدیث
 لىع وتعقیبھ رده في الواھیة وتبریراتھ كالمھ وینسف یناقض الذي األمر ھذا #نكثھا وحرمة

	..األخیرة -هللا حفظھ– الظواھري الدكتور لمةك
	

 بعض أخي وإلیك الشامیة الساحة في للجھاد متابع أو علم طالب كل على یخفى ال أمر وھذا
	:جدا كثیرة وھي ذلك على األمثلة

	
	:قال عطون الشیخ مع المنارة لمؤسسة مقابلة في: األول المثال %

 ھو الجھاد قاعدة نظیمت جماعة مع ارتباطنا" لنا بالنسبة نحن(
 هلھذ -وتعالى سبحانھ- هللا سبیل في الجھاد على أعناقنا_في_شرعیة_بیعة_عن_عبارة#

	 الجماعة،
	
 أن وقبل الواحدة الجماعة مظلة تحت -تعالى- هللا سبیل في جھادنا من جزء نعتبره شيء ھذا "
 الحومص شرعیة، مصالح حققی أنھ بھ -تعالى- هللا ندین الذي اجتھادنا في وھو ذلك، بكل نسمع
 ىعل حضنا -وتعالى سبحانھ- هللا أن حیث عام؛ بشكل وللمسلمین الشام وألھل لنا سیاسیة
	الوحدة،
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 عم األقل على تواصل أیًضا نحن لنا یكون أن فیجب عالمي بشكل یقاتلنا عدونا كان وإذا &
	.احدو العدو أن حیث األخرى الساحات في یجاھدون الذین إخواننا بقیة
 كذلك یكانواألمر الشام، وفي لبنان، في وتقاتلنا العراق، في وتقاتلنا الیمن، في تقاتلنا إیران
	.وزمرتھ األسد بشار في نحصره أن من أوسع فعدونا األمر،

	
 ثرأك قلنا وقد لھ، نتبع ونحن تنظیم عن عبارة ھو الجھاد قاعدة تنظیم أن مراًرا قلنا ونحن "
 في الشام أھل یصل عندما: -هللا حفظھ- الظواھري أیمن الدكتور الشیخ قبلنا وقالھا مرة من

 ھذا عن یخرج لن تنظیمنا فنحن إسالمیة حكومة أو إسالمیة دولة إقامة مرحلة إلى ثورتھم
 تنادي إسالمیة وحكومة إسالمیة دولة بإقامة الشام أھل علیھ یتفق ما ظل في العام السیاق
	.وتكراًرا مراًرا قلناه ھذا و،..و العدل، وتبسط لشورىا على تقوم الشریعة، بحاكمیة

	
 جبھة اسمھ الذي التنظیم ھذا وذاب المرحلة ھذه إلى وصلنا إذا أننا منا فھم البعض لعل"

	 االرتباط، بفك اآلن من مناداة ھو ھذا أن الدولة ھذه في نصرة
 نرى ال ناأن المسألة ھذه على كثیًرا یلح ممن الفصائل لبعض قلنا وقد بعد، نصلھا لم مرحلة فھذه

 لیس بھا وارتباطنا المرحلة ھذه في الجھاد قاعدة جماعة عن االنفكاك في شرعیة مصلحة
 واجب# ھأن نشعر یعني شرعي، ارتباط ھو بل بھ، البعض یصفنا كما براغماتیًا نفعیًا ارتباطًا
	 علیھا، بایعنا التي البیعة بھذه نوفي أن أعناقنا في

 ثورةو الشام أھل مصالح مع أصًال  تتعارض الجھاد قاعدة لتنظیم بیعتنا أن أیًضا نرى وال"$
	.الشام وغیر الشام في والمسلمین الشام أھل
	

! جاھنا؟ت نظرھا وجھة بتغییر أمریكا ستقوم ھل القاعدة، بتنظیم ارتباطنا فككنا أننا ھب "$
	}ِملَّتَھُمْ  تَتَّبِعَ  َحتَّىٰ  لنََّصاَرىٰ ا َوَال  اْلیَھُودُ  َعنكَ  تَْرَضىٰ  َولَن{ ذلك یحدث لن

	.وعزلوه علیھ مؤامرة عملوا ذلك ومع التنازالت، جمیع وقدم قاعدة، یكن لم مرسي
 قاموا أمریكا لھا ترمي التي المخططات خالف لما ذلك ومع قاعدة، یكن لم كذلك حسین صدام
	.بھ أطاحوا ثم األشیاء بعض بافتعال

	
 اأعناقن في واجبة شرعیة بیعة ھو الجھاد قاعدة بجماعة ارتباطنا نحن: ذلك من فالقصد"$
 جمیع تذوب أن الطبیعي من عندھا إسالمیة حكومة أو دولة إقامة مرحلة إلى نصل عندما

 على مقدمة الدولة فمصلحة: "-هللا رحمھ- أسامة الشیخ قال كما منھ أكبر شيء في الجماعات
 اھذ منا طلبت التي الفصائل وكل". الدولة مصلحة على مقدمة األمة ومصلحة الجماعة، مصلحة
 نع االرتباط بفك المرحلة ھذه في شرعیة مصلحة نرى ال أننا في طویًال  ناقشناھم نحن الطلب
	.الجھاد قاعدة جماعة
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 تنظیم نحن بالقاعدة؟ ارتباطنا وفك القاعدة قضیة حول الضجیج ھذا كل لماذا ثم "	�‼�
 ونحن العالمي، الجھاد قاعدة تنظیم أفرع من فرع ھي قاعدة، تنظیم ھي النصرة جبھة قاعدة،
 لسنةا أھل أھلنا عن الدفع في نقصر لم أننا نحسب -وتعالى سبحانھ- هللا بفضل بدأنا أن منذ

 ھلأل قوي عسكري ذراع ھي -وتعالى سبحانھ- هللا بفضل النصرة فجبھة الشام، في والجماعة
 من الخدمات الحرب ظروف مع یتالءم وما استطاعتھا قدر سنةال ألھل وتقدم الشام، في السنة
	.ذلك إلى وما وطحین وكھرباء ماء
	القضاء ودور المحاكم عبر األمن من نقدمھ أن نستطیع ما للناس نقدم عندنا نحن
 في ھب نقوم الذي الشيء ھذا فنحن ذلك، إلى وما وخدمیًا عسكریًا الفصائل من كثیر مع نتعامل
	فلماذا عام بشكل القاعدة تنظیم منھج ھو ھذا الشام

)١( 
 
 أو رتباطناا فككنا سواء نتغیر، لن نحن الجھاد؟ قاعدة بتنظیم ارتباطنا فك في علینا اإللحاح ھذا
	.نحن ھذا نفكھ، لم
 وزاد ك،ذل إلى وما وذخیرة بدعم وقطر تركیا مع ترتبط التي الفصائل ھذه لبعض نقول إننا ثم

 تنظیمب ارتباطنا علینا وتعیبون منا تنقمون لماذا: حلف في دخول إلى رةاألخی اآلونة في األمر
 لتقيلت مخابراتھا أجھزة لكم ترسل دول مع ترتبطون وأنتم ،-یشرفنا ارتباط وھو- الجھاد قاعدة
 فتونتلت وال علینا تعیبون فلماذا معكم، تلتقي التي المخابرات ھم من تعلمون وأنتم! معكم؟

	!)ألنفسكم؟
	
	:  للناس لتبیننھ بعنوان صوتیة كلمة في عطون الشیخ وقال: الثاني ثالالم%

 تھادول وبقاء منھجھا صحة على لالستدالل وسیلة والتدلیس الكذب الدولة جماعة تستخدم"(
	 كانت، طریقة بأي المعزومة
 حسب بھا وتالعبت العامة القیادة مع عالقاتھا طبیعیة في الدولة جماعة راوغت فقد"
	. لحةالمص
 النصرة جبھة أفراد وأمام أفرادھم أمام لھ یروجون وما كالمھم كان الرد یأتي أن فقبل "$
 عنقھ يف كان أنھ البغدادي لنا أكد ولقد أمیرھم ھو حیث أیمن الشیخ لفصل فوًرا سیخضعون أنھم
 ھذا وعلى -هللا حفظھ- أیمن للشیخ البیعة یجدد أرسل مقتلھ وبعد -هللا تقبلھ- أسامة للشیخ بیعة
 صىع وجندي أمر أمیرٍ (  شبھة الدولة أشاعت ثم البغدادي، بكر أبا وجنده الجوالني الشیخ بایع

 من بھةالج بید ما كل على السطو علیھم لیسھل النصرة جبھة لقیادة وتشویھًا طعنًا جنودھم على)
	 وسالح، مال
 الوضع بتجمید األولى ھُ رسالت الظواھري الشیخ أرسل عندما حقیقي امتحان أول وفي "$
 وضعال تجمید على ینصُ  الذي الجزء الدولة أخفت النھائي الحكم یأتي ما ریث علیھ كان ما على
	.  النصرة جبھة وأموال مقرات على واعتداءاتھم بغیھم في واستمروا یصلھم لم وكأنھ
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 فيین داخلیًّا ابیانً  وأصدرت أخرى مرةً  الرسالة الدولة أخفت الفصل رسالة جاءت وعندما "$
	 ویُكذبھا، الرسالة بوصول معرفتھم
 رارق تنفیذ من تھربًا ملزمة غیر إداریةٌ  بیعةٌ  ھي إنما العامة للقیادة بیعتھم أن أشاعوا ثم "$
 المجالس في الجھاد قادة ومنھج عقیدة في وتشویھٍ  طعنٍ  حملة مع ذلك وتزامن األخیر، الفصل
 اإلذعان عدم لتبریر إال ذلك وما دلیل خیر الرسمي متحدثھم كلمة في ولكم والخاصة، العامة
	)-.هللا حفظھ - الظواھري الشیخ ألمر

 	
	: المباھلة في عطون الشیخ قال: الثالث المثال %

 یًا،وقاض حكًما بھ رضینا وقد – هللا حفظھ – الظواھري للشیخ األمر رفعنا أننا على أُباھلك"(
 البغدادي الشیخ األمر بھذا رضاه أظھر وممن كذلك، بھ یتمرض أنكم كالمكم من لنا وتواتر
 على ھذا العراقي، أنسٍ  أبو والشرعيُّ  القحطاني بكرٍ  أبو والشرعيُّ  وأنت، األنباري ونائبھ
	.األقل
	
 كمأن وعلى منھجكم، صّحة على لتستدلوا والتدلیس الكذب تستخدمون أنكم على وأُباھلك"

 قدف ،- هللا حفظھ – الظواھري الشیخ رأسھم وعلى الجھاد قادة ومنھج عقیدة في وشوھتم طعنتم
 ،ومنھجیّةٍ  شرعیَّةٍ  مؤخذاتٍ  علیھا لھ بأن ورسالتھ الظواھري الشیخ ُحكم البغدادي الشیخ وصف
	.)بذلك تطفح والتي إثرھا على كلمتُكَ  جاءت ثم
	
	: سيالطرطو بصیر أبي الشیخ مع حواره في عطون الشیخ قال: الرابع والمثال%

	: االرتباط فك مصطلح: السابعة النقطة"(
 السمع على أعناقنا في مؤكدة_بیعة_ھي# الجھاد قاعدة تنظیم وبین بیننا االرتباط طبیعة إن"

 البیعة وھذه الجھاد، غایات تحقیق على بیعةٌ  ،-هللا حفظھ– الظواھري للشیخ والطاعة
 شرعي موجب یقم لم ما منھا التحلل أو بھا الوفاء عدم شرًعا لنا یجوز وال بھا الوفاء_واجبٌ #

 لذنبا ذلك عظم بحسب اإلثم_من_أعناقنا_ففي# الموجب ذلك قیام دون فعلنا وإن ذلك، یقتضي
	 العھد، ونقض البیعة بنكث
 تلك من یقیلنا أن الظواھري الشیخ من تطلب إنما ولعلك ابتداًء، ذلك منا تطلب أنك نحسب وال

– النصرة جبھة رأت وإذا ذلك، في راجحةً  شرعیة مصلحةً  نرى ال فنحن ذلك كان فإن البیعة،
 ما یوًما -وطلبتھ العلم أھل من وتستشیرھم بھم تثق ومن شوراھا ومجلس قیادتھا في ممثلة
 سعینا سیبارك -هللا حفظھ– الظواھري الشیخ أن فأجزم ذلك في الشرعیة المصلحة رجحان
	.)أعلم وهللا القاعدة، بیعة من ویقیلنا
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 انك وإن) عطون الرحیم عبد( الشامي هللا عبد أبي الشیخ كالم من النقوالت بھذه اكتفي ��
	 الكثیر مثلھا یوجد
	

 لىع وتعقیبھ رده في أخیرا بیده سطره ما كل وإبطال لنسف تكفي ھذه عطون الشیخ فكلمات
	.. )هللا بإذن فتنة تكون ال حتى سنقاتلكم( -هللا حفظھ– الظواھري الدكتور كلمة
	
 خأ كل تلزم بل وحده عطون تلزم ال ألنھا الرسمیة الكلمات من نقوالت على اقتصرت وقد"
 مثلت رسمیة اصدارات من كلمات فھي الجبھة في القاعدة لتنظیم بیعة عنقھ في ممن اإلخوة من

	#وقتھا الجماعة
	
 اضطر ال أن وأرجو تعلمون كما كثیر فھو العادیة الحوار جلسات في دار ما ھنا أذكر ولن

	األیام قابل في لذكرھا
	

 یكمعل ننزل أن بیعتھ نكث ممن حولك ومن أنت عطون شیخ یا فلتقبل البیان ھذا فبعد��
	أعاله المذكور تأصیلكم

 	
	 شرعي مبرر غیر من البیعة ونكثتم األمیر عصیتم تأصیلكم على فأنتم"
	لعھدا ونقض البیعة بنكث ذنبال ذلك عظم بحسب اإلثم من أعناقنكم في: قولك على وأنتم"

)٢( 
 
	.. موجماعتھ والعدناني البغدادي على أنكرتموه ما ھذا فعلكم في شابھتم قد: قولك على وانتم?
	
 تنظیمیا وال قالع وال شرعا یقبل ال بما للبیعة ونكثكم معصیتكم لتبرر النقوالت ھذه بعد تأتي ثم
	‼�-المستعان وهللا ویرضاه یحبھ لما إیاكمو هللا ھدانا- أتباعكم وعلمتم وبینتم أصلتم كما
	

 أو فتنة رنثی ھذا بفعلنا أننا یتھموننا الذین ألجالء والشیوخ الكرام اإلخوة لبعض أقول وھنا ��
	‼�:الشرع مقاصد ذلك في ونخالف الصف نشق
	
	: إلى یوجھ بل" ابتداء لنا یوجھ ال الكالم ھذا الحبیب وشیخنا الكریم أخي یا
	متماسكا كان وقد والجمع اعةالجم فرق من

	واحدا كان وقد الصف وفرق
	قویا متینا كان وقد البنیان وصدع
	واجبا بھا الوفاء یرى وھو والعھد البیعة نكث ومن
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	محذرا منھا كان وقد والشرق الغرب بمؤامرات خدع ومن
	#..البنیان وصدع الجمع وشتت الصف ففرق المصائب ھذه في تسبب من ھو ھذا
	

	:والمنكر الالئم أیھا بربك لي فقل��
  	

 لشرقا بمؤامرات یخدع ولم الجمع یفرق ولم بعھده وأوفى ببیعتھ تمسك من یعاتب أو یالم كیف
 هللا منَّ  الذین تبدیال بدلوا وما ینتظر ومن منھم قضى من الربانیین القادة غرز ولزم والغرب
 لھم بالمخالفین لح ما یرى وھو توجیھاتھم یخالف فلم والثبات بالحكمة علیھم

	�‼�ولتوجیھاتھم
	

 التي المباركة الدعوة ھذه وعلمائھا وأھلھا المباركة الدعوة ھذه عن ذب من یعاتب أو یالم كیف
 مالتح یرى وھو -هللا بإذن- والتمكین النصر طالئع من طلیعة -هللا على نزكیھا وال – نحسبھا
	�‼�ورموزھا ولشیوخھا لھا واالسقاط التشویھ

	
	.اضطرارا# وكتبنا فعلنا فیما عذرا لنا تجد لعلك والمعاتب الالئم أیھا النظر فأعد'
	
	
 بدع الشیخ فیھم وطعن ولمز ھمز الذین وإخواننا وقادتنا شیوخنا عن الذب: الثانیة المسألة �

	:وتعقیبھ رده في عطون الرحیم
	

 وزاد براء منھ ھم ما لھم نسب فقد عطون سطره ما ینسف مما وھي ھامة المسألة ھذه "��
 وھنا الكیل وسوء الحشف بین فیھم كالمھ في جمع فقد واضحة بینة بال فیھم الطعن ذلك على
	:لھ أقول

 	
	#"عطون الرحیم عبد شیخ یا كیل وسوء أحشفا""
	

 وأجاد أفادف -هللا حفظھ– القسام أبو الشیخ فیھا كتب فقد المسألة ھذه في الحدیث أطیل ولن��
	..وإخواننا شیوخنا عن الذب في یداه سطرت ما ىعل خیرا هللا جزاه
	:نقطتین ذكره ما على أضیف أرید ولكن
	
	 اوأمراءن شیوخنا لنا تركت ھال) عطون الرحیم عبد( الشامي هللا عبد أبا یا: األولى النقطة%
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 عبد نع الصحیح# في وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سیدنا بحدیث أذكرك النقطة ھذه في فأنا
 فأراد العدو من رجال حمیر من رجل قتل: قال مالك بن عوف عن أبیھ عن جبیر بن حمنالر
 بن وفع -وسلم علیھ هللا صلى- هللا رسول فأتى علیھم والیا وكان الولید بن خالد فمنعھ سلبھ
 ادفعھ « قال. هللا رسول یا استكثرتھ قال».  سلبھ تعطیھ أن منعك ما«  لخالد فقال فأخبره مالك
 صلى- هللا رسول من لك ذكرت ما لك أنجزت ھل قال ثم بردائھ فجر بعوف خالد فمر».  إلیھ
 ال خالد ای تعطھ ال«  فقال فاستغضب -وسلم علیھ هللا صلى- هللا رسول فسمعھ -وسلم علیھ هللا

	 أمرائي_لي_تاركون_أنتم_ھل# خالد یا تعطھ
 حوضا فأوردھا سقیھا تحین ثم فرعاھا غنما أو إبال استرعى رجل كمثل ومثلھم مثلكم إنما

	». علیھم وكدره لكم فصفوه كدره وتركت صفوه فشربت فیھ فشرعت
	
 ھالف الجبھة قیادة عن للذب رسالة للجبھة األسبق العام الشرعي فیھ صنف الذي الحدیث ھذا

	-وإیاكم هللا ھدانا- الكلمات ھذه تسطر أن قبل حولك ومن أنت تذكرتھ
	
 أجادو أفاد فقد طویال عندھا أقف ولن التواصل قسم في اإلخوة عن الذب وھي: الثانیة النقطة %
	 لقساما أبو الشیخ یذكرھا لم ھامة نقطة أضیف ولكني أیضا بیانھا في  القسام أبو الشیخ فیھا
	
 هللا غفر- عطون شیخ یا بھ اتھمتھم مما القسم ھذا في اإلخوة براءة تثبت وحقیقة نقطة فھي"
	:ھي والحقیقة نقطةال وھذه -ولك لنا
	

 قسم في اإلخوة في بسببھا وطعن كالمھ في عطون إلیھا أشار التي الرسالة أمر إن $"
	.. -أعلم وهللا- التواصل قسم طریق عن ینتشر لم التواصل
	..لھا الجبھة استالم بعد وصولھا خبر انتشر فالرسالة "

 یطلع ولم أسبوع من أكثر عطون شیخ یا تعلم كما ھنا القیادة عند وبقیت وصلت فالرسالة " 
 مكماستال بعد أي– الفترة ھذه وفي جدا الضیقة الدائرة إال مضمونھا على الفترة تلك في أحد

 عرفةم دون االرتباط فك مشروع على الرد في رسالة وصول عن تنتشر األخبار بدأت للرسالة
	..الرسالة تضمنتھ بما
	

 الموقف ھذا فیذكرك نسیت فلعك ومجمل مختصر بشكل الموقف بھذا عطون یا وأذكرك$"
	..نسیت ما
 استالمكم من أسبوع من أكثر بعد الجوالني الشیخ مع جلسنا لما عطون شیخ یا تذكر أما 

	 للرسالة
 درعا وصل حتى منتشر الحكیم من رسالة وصول أمر إن شیخ یا: الجوالني للشیخ فقلتُ 

	الحادثة الخ........فیھا ما نعرف أن نرید فنحن والغوطة
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 استالمكم بعد انتشر الرسالة وصول خبر أن فتعلم بقیتھا تتذكر لعلك الحادثة من القدر بھذا اكتفي
 العدیدة الحوار جلسات في الجوالني الشیخ بینھ بعدما انتشر مضمون من فیھا ما وأن لھا

 ضطرأ ال أن أخرى مرة وأرجو اإلعالم وسائل خبرھا وصل حتى الرسالة حول والطویلة
	..ذلك من أكثر للتفصیل

)٣( 
 

 لعاج_أبي_ظاھرة( # اإلعالمي السبق بظاھرة ابتلیت الشام ساحة أن عطون شیخ یا تعلم وكما
	). الُعّریف_أبي_ظاھرة( # شيء كل یعرف أن یحب الذي وظاھرة) 
	
 كركنذ الحوارات بعد مضمونھا انتشار وسبب وصولھا بعد الرسالة خبر انتشار سبب ھو فھذا
 ظھموحف وجھادھم جھدھم منھم هللا تقبل- عظیم ثغر على یقومون لنا إخوة عنة ذبا لك ونبینھ بھ

	.-بحفظھ
	

	:-هللا في- اإلخوة أیھا أسألكم المسألتین لھاتین البیان ھذا بعد��
	
 وواقعا ةحقیقی ثم أوال) الشام فتح جبھة مرحلة( فقط إعالمیا البیعة بھ نكثتم الذي ھذا فعلكم ھل

 أو الشرع بھ یأمركم ما ھو.. -مقالھ في عطون ذكر كما- ثانیا) الشام تحریر ھیئة مرحلة(
	�‼�التنظیم
 على وتردون أتباعكم وتعلمون تؤصلون كنتم كما أعناقكم في الزم وإثم معصیة أنھ أم

	�‼�مخالفیكم
	

	�‼�البیعات وتحل االرتباط یفك ھذا فعلكم بمثل وھل
	�‼�تصفون كنتم كما الواجب ھذا من لصوالتخ للتھرب مذموم تحایل أنھ إم
	
 قبحونوتست تنكرون كنتم الذي والعدناني واألنباري البغدادي وفعل ھذا فعلكم بین الفرق وما

	�‼�وتذمون
	
 عضھاب المذكور المسألة ھذه في السابقة وتأصیالتكم أقوالكم وتتذكروا وتعودوا أن یكفي "
 وهللا- ھأساس من فیھا كتبتم وما فعلتم ما لتنسفوا األسئلة ھذه عن اإلجابة في وتتفكروا.. ھنا

	..أزید وال -المستعان
	
	:هللا في ونصیحة خاتمة�
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 تنظیم عم) الشام فتح( النصرة جبھة بین االرتباط فك موضوع حول البیان من القدر بھذا اكتفي
 كثیرل ألمرا حقیقة بانت قد أنھ وأحسب تفصیل لمزید بحاجة لیس األمر أن فأحسب الجھاد قاعدة
	.. ذلك حول طویال الحدیث زال فما وإال.. ذلك علیھ خفي ممن
	

 اضطرارا اضطررنا# ما بیان المقصود ولكن الحدیث لمجرد الحدیث ھو المقصود فلیس
	..لبیانھ
 حسب الردب نكتفي وكنا فاألھم لألھم تقدیما % طاعة الماضیة الفترة طوال وسكتنا صمتنا فقد

	والضرورة الحاجة بمقدار وفصلنا % طاعة ومالی وتكلمنا الحاجة
 	
 لحاجةا قدر على وشھادة ردا فكان األغالیط ویبین ویكشف األباطیل یرد ما على اقتصرنا فقد
	..واألحداث المجریات على المطلع یعلم كما
	
 األمر الحتاج فعلنا فلو التفصیل وجھ على عطون الشیخ مقال في جاء ما لتفنید نتطرق ولم

	..كتبنا ما أضعاف أضعاف
	

 الجھود نوحد أن جمیعا هللا في وإخواني نفسي أنصح# ھنا وإني'"
	 الدین_أعداء_صیال# رد إلى واآلراء التوجھات_اختلفت_وإن#
	

 وإذا.. اإلسالمیة األمة عمر من الحرجة الفترة ھذه في الواجبات وأوجب أعظم من فھو'"
 الكفر فمكر الحاجة قدر على یقتصروا أن ھةشب كشف أو مسألة بیان إلى ذلك مع اضطروا
	علیكم یخفى ال كما أحدا یستثني وال الجمیع یستھدف العالمي
 ویكفي نحرھم في كیدھم یرد أن هللا نسأل نھار لیل ودھاء بخبث ذلك في یسیرون فھم"

	..شرورھم المسلمین
 	

 ذلك بینت كما اجمیع األمة على عین فرض والحمالت المؤامرات ھذه وجھ في فالوقوف��
	:الرسالة تلك في قلتھ ما وإلیك الوقت واجب فھو) األمة وجماعة األمة جھاد( رسالة في

	:حالتان لھ المعتدین جھاد في األمة وإشراك(
	
 شتىب جمیعا األمة تشترك فھنا هللا بشرع یقودھا وسلطان أمام لألمة یكون أن: األولى الحالة%

 العدو جھاد في المعروف في نوابھ وأمر أمره وتلتزم ایتھر تحت والفقھیة العقدیة مذاھبھا
	وبیان تفصیل لكثیر بحاجة لیست واضحة مسألة وھذه األمة على الصائل

	
	...أو إمارات أو جماعات أو طوائف تكون بل وسلطان إمام لألمة یكون ال أن: الثانیة الحالة%
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 الواجبات من فھذا واالجتماع التوحد ىإل السعي مع العدو ھذا بجھاد جمیعا األمة تشترك" فھنا
 لفبمخت األمة تستمر بل ذلك بسبب الجھاد یتوقف فال ذلك یتم لم فإن #وحین وقت كل في

 إلى ینتسب من كل على تعین قد فالجھاد الصائل للعدو بجھادھا وأفرادھا وجماعاتھا مذاھبھا
 علیھا المعتدین مع األمة عصرا من عدیدة محطات في حدث ما وھذا بھ المكلفین من اإلسالم
	)12: ص( التوحش إدارة كتاب في ناجي بكر أبو الشیخ قال

 وطسق عند العصیبة الفترات حال عدیدة، خاصة حاالت ففي اإلسالمي تأریخنا مدار على أما(
 الصلیبیة والھجمات التتاریة كالھجمة خارجیة لھجمات تعرضنا خالل أو أخرى وقیام خالفة
 یرةصغ دویالت بإقامة بعضھا وارتقى اإلدارات ھذه مثل قامت العصیبة فتراتال ھذه مثل خالل
 كما لذلك مثال وأوضح ، خالفة مع أو أخرى دول مع متجاورة دولة أو خالفة إلقامة تجمع ثم
 فترة ھو  - أسره هللا فك -) الفلسطیني قتادة أبو( عمر أبو محمود عمر العالمة الشیخ ذكر

	: قال حیث الصلیبیة الحروب
)٤( 
 
 أثراً  أحدثوا الذین األشخاص بعض جھة من عالجھا الزمنیة الفترة ھذه في تكلم من أغلب(

 ً ً  فنرى ألعمالھم، السابقة المتفرقة للجھود تجمیعیا  زنكي نالدی نور القائد جھة من یعالجھا كاتبا
 من الجزء ھذا نأ درایة غیر على القارئ فیظن.. وھكذا األیوبي، الدین صالح القائد جھة من أو

 خطأ اوھذ المسلمین ألمر الجامعة الدولة طریق عن تم الصلیبیین معالجة في اإلسالمي التأریخ
 طریق نع الصلیبیین أمر عالجوا المسلمین أن یرى الزمنیة الفترة لتلك المتمعن فالقارئ ، بین

 تجمع ، عائالتال من عائلة حكمتھا قلعة فھذه ، متفرقة متوزعة وتنظیمات ، صغیرة تجمعات
 وھذا ، معھ وجاھدوا منھم عالم قائد حكم ارتضوا قریة وھذه ، الناس من طائفة إمرتھا تحت
 ھذه لنا یشرح من خیر ولعل ، وھكذا إمامتھ وارتضوا تالمیذه من جماعة معھ انتظم عالم

 زرشی لعةق من ھذا وأسامة ، منقذ بن أسامة لألمیر]  االعتبار[  كتاب ھو حقیقتھا على األوضاع
 شاھد وأسامة ، الصلیبیة الحروب في مشھود دور ولھم ، القلعة ھذه حكام ھم منقذ آل وعائلتھ ،

	.الصلیبیین ضد المسلمین لحروب عیان
 زنكي آل أمثال الكبار القادة دور أن على التنبیھ المھم أخرى، نقطة إلى أنتقل أن وقبل

 بقي قدف ذلك ومع واحد، وتنظیم واحد تجمع في والتنظیمات التكتالت ھذه تجمیع ھو واألیوبیین
	.ھـ.أ..)یةالصلیب الحروب معالجة في الحق على القائمة الصغیرة التكتالت لتلك األكبر الدور ھو
 عھام وتزامن الصغیرة والمدن القالع بعض على سیطرت التي الصغیرة التكتالت ھذه سبق
 الحروب نع السطور ثنایا في كتب ما فصیلبالت فاقرأ شئت إن(  وإنھاك نكایة بعملیات القیام

 في النصر حقق الذي ھو والجھاد العلم طائفة بھ یقوم كان الذي اإلنھاك أن تدرك الصلیبیة
 لةمحص إال كحطین الكبرى المعارك ھذه تكن لم بل ، ذاتھا الكبرى المعارك ال الكبرى المعارك
 النھائي بیرالك النصر لتشكل األولى ألرقاما كانت لكنھا التأریخ في تذكر تكاد ال صغیرة لمعارك

 عمر) الفلسطیني قتادة أبي( للشیخ"  تموت ولن وسلم علیھ هللا صلى محمد أمة تلك"  مقالة من) 
	اھــ.) عمر أبو محمود
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 بجھاد تقوم األمة من جزء المذاھب أو اإلمارات أو الجماعات أو الفئات ھذه من فئة فكل
 السلطان رایة تحت الواحدة األمة إلعادة وتسعى ذلك زمان قتالو واجب ھو الذي المعتدین
	.اھـ..) الواحد واإلمام

	
	:أنھ الختام قبل الحبیب األخ أیھا واعلم

	
	) تالقیا ال أن الظن كل یظنان**  بعدما الشتیتین هللا یجمع وقد( 
  	

	:المجاھد أیھا اعلم والشھادات الردود ھذه ختام وفي
كُ  َال  َوتَتَّقُوا تَْصبُِروا َوإِنْ  بِھَا یَْفَرُحوا َسیِّئَةٌ  تُِصْبُكمْ  َوإِنْ  تَُسْؤھُمْ  َسنَةٌ حَ  تَْمَسْسُكمْ  إِنْ (  َكْیُدھُمْ  مْ یَُضرُّ

	)ُمِحیطٌ  یَْعَملُونَ  بَِما هللا إِنَّ  َشْیئًا
	
َ  فَإِنَّ  َویَْصبِرْ  یَتَّقِ  َمنْ  إِنَّھُ ( 	)اْلُمْحِسنِینَ  أَْجرَ  یُِضیعُ  َال  هللاَّ
	
	.. الدارین في والسعادة النجاة طریق ھو ذافھ"
	
	)اْلَكافِِرینَ  اْلقَْومِ  َعلَى َواْنُصْرنَا أَْقَداَمنَا َوثَبِّتْ  َصْبًرا َعلَْینَا أَْفِرغْ  َربَّنَا(
	
	)ُمْسلِِمینَ  َوتََوفَّنَا َصْبًرا َعلَْینَا أَْفِرغْ  َربَّنَا(
	

 ختموا والتمكین النصر إلى بنواصیھم وخذ كلمتھم الحق على واجمع المجاھدین صف وحد اللھم
	العلیم السمیع أنت إنك منا وتقبل سبیلك في بالشھادة لنا
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