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 اخلطاب الثامن و الثالثون

 

  غٌ للناِسغٌ للناِسهذَا بالهذَا بال
 

  هـ١٤٢٧ ربيع األول ٢٦
  م٢٠٠٦ نيسان/أبريل ٢٤

 
  و صورِة الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج 
 بعدله، والصالةُ والسالم على من أعلى اُهللا منار الكافرين مبكره، الذي قّدر األيام دوالً

 .اإلسالِم بسيِفه
 

 أما بعد؛
 

  وقلوب، صاغيةذانًآجد منِك أ لعلي غاليط، ليس باألاً حديثين حمدثِكإ أميت الغالية؛
 . ال يكذب أهله فإن الرائد؛واعية

 
 والتمكني ،لى األمة عةالعراق كان ينوي من دخوله السيطرإن العدو الصلييب عندما دخل 

 اجملاهدين من الوقوف يف وجه ِكء اهللا ابنان فمكَّ، من النيل اىل الفرات،لدولة بين صهيون
 .شرس محلة صليبية دامهة على بالد املسلمنيأ
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 .. بذلوا خالهلا الغايل والنفيس،فوقفوا يف وجه هذا الزحف ملدة ثالث سنني ويزيد

 ..نفسهمأام واعراضهم ووقأ ماهلم و؛وضحوا بالنفس والنفيس
 .. وإقتصادياًوحتملوا اهلجمة الشرسة عسكرياً وإعالمياً

 
 ، فبدد اهللا مجوعهم؛كماِتر على ح وغريةً، وابناءكلدفاع عنِك وعن دينِكل إالال لشيء 

 . وبانت هزميتهم لكل ذي عني باصرة وقلب واٍع،وشتت مشلهم
 

 فملكوا ، واهلجمة تلو اهلجمة،زوة تلو الغزوة ينفذون الغ؛فهاهم ابناءك بفضل اهللا تعاىل
 .بفضل اهللا تعاىل وحده زمام املبادرة يف ارض املعركة

 
 فواهللا اا املالحم ، لرأيتم العجب العجاب؛ املتواطئ واملتصاعدم االعالمييولوال التكت
على  فحثيث عليِك يا أميت أن تشكري اهللا وحتمديه ، ب علينا نسائمها تترا،والبطوالت

 وحيفظون ، اجملاهدين يذودون عن حياضك بأن هيئ اهللا ثلة من ابناءِك،هذه النعمة العظيمة
 ولكان ، ورافضي غادر،أهل السنة يف العراق بني صلييب حاقدحال  وإال لكان ،بيضتِك

بو غريب أ وما سجن ،حضان الصليبيني والروافض احلاقدينأنساء أهل السنة سبايا يف 
 .لرافضية عنا ببعيدوسجون الداخلية ا

 
 ؛أميت الغالية

 
 فنقاتل يف  صلى اهللا عليه و سلم،أننا يف العراق على مرمى حجٍر من مسرى رسول اهللا

 وكفى ، الذي ال يسترد إال بقرآن يهدي وسيف ينصر،العراق وعيوننا يف بيت املقدس
 .بربك هادياً ونصريا
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 ليس لِك بعد اهللا تعاىل إال ابناءِك أن ، واحملن واخلطوب،ثبتت التجارب واأليامأولقد 
 ؛اجملاهدين

 
 ، وقلبك النابض، ودرعِك املتني،م حصنك احلصنيهـف

 ، ويبكون حلزنِك،كيفرحون لفرِح
 ،يسهرون الليل ألجلِك ويغارون عليِك

 . على حالِكاًوتتفطر قلوهبم أمل
 

 ؛ريول واألخهم األ ِمهولسانُ
 ،اللهم أرفع الذل والضيم عن أميت

 .م اعد جمد أميت وعزهاالله
 

 وملن دار يف ، فنقول له،وعلى رأسها حامل راية الصليب بوش ؛أما اإلدارة االمريكية
 : ومن الروافض واملرتدين وغريهم،فلكه من اليهود والصليبيني

 
ا ِعرقِفين و يشع أَ لكُميهن اِهللا لَن و اِر اإلسالِم، ووا يف ِديمعنت كُم لَنِبأن نيعو ،ضنبي 

طْرفت. 
 

 هدنة طويلة ؛ ورعاهالشيخ أسامة حفظه اهللا لقد عرض عليكم من قبل أمرينا وويل أمرنا 
ك رب ولكن صدك عن ذلك ِك؛جبت يومئٍذأ كانت خرياً لك وملن معك لو ،األمد

  حائراً، وها أنت اليوم بفضل اهللا تبارك وتعاىل تفزع اىل الشرق والغرب،واستعالءك
 ختادع ،فاكاًأ  حىت غدوت كذاباً، كالذي يتخبطه الشيطان من املس، كسرياًحسرياً

 .شعبك وانصارك
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 مث ، بأن الوضع حتت السيطرة؛ وهبتاناً كلما ازددت كذباً،فكلما ازداد اجملاهدون بضربام
 . وهلم جرا،يظهر للقريب والبعيد كذب ما ادعيت

 
 فلم تكن صادقاً مع نفسك وشعبك ، باخلمرمِر اخلنفأصبح حالك يشبه الذي يتداوى ِم

 .نه ِمتمِر قد حدق األوائل ِصكجداِدأ من دِج رغم انه وة، واحدحلظةً
 
 !؟ حىت يعلم شعبك حقيقة املعركة، وايار إرادم القتالية،ر حقيقة جنودكظِهال ت ملاذا
 
 !؟ال ختربهم عن إنتحار جنودك املتواصل ملاذا
 
هم بأن جنودك ال ينام الواحد منهم إال بعد أن يأخذ حبوب التخدير ال خترب ملاذا

 يسوقه جنراالت حربك ، حبيث تفقده عقله ويصبح كالبهائم العجماوات؛واهللوسة
 !؟املتصهينني اإلجنيليني إىل مساخل الذبح واهلالك

 
 !؟ والتمرد املتنامي بني صفوف جنودك،ملاذا ال ختربهم عن هرب جنودك اجلماعي

  
مر بعون أ والقادم ادهى و،بأن أحالمك دوا دماءنا واشالءنا ؛علم أيها الكذاب األشراف

 .اهللا تعاىل
 

 الناس يت بعد أن مّن،ىل ارض الرافدينإ واليت جئت هبا ؛فمسرحية الدميقراطية العفنة
 وولت مدبرة ، كلها ذهبت ادراج الرياح،باحلرية والسعادة واالستقرار املادي والنفسي

 .ن غري رجعة حبول اهللا وقوتهم
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اء والشركاء من طال حتاول بكل حيلة ووسيلة أن جتمع بني الفرقاء واخل؛وها أنت اليوم
مام أ واحلرج ، لعلها تنقذك من مأزقك احلاد؛ لتشكل هبم حكومة مشوهة،اذنابك املرتدين
 .شعبك وأنصارك

 
 سواء ، من كان رموزهااًناِئ نعتقد أن أي حكومة تشكل يف العراق اليوم ك؛وحنن بدورنا

 أو العمالء احملسوبني ، أو من علمانيني االكراد املتصهينني،كانوا من الروافض احلاقدينأ
منا جاءت إ و،هي حكومة عميلة موالية متواطئة مع الصليبيني؛ زوراً على أهل السنة

 . مسموماً يف قلب األمة اإلسالميةلتكون خنجراً
 

 وجحافل جيوشها وعمالءه من جيش ،بأن دباباا وطائراالقد ادركت امريكا اليوم 
 فعمدت ، حسم املعركة مع اجملاهدين-بأمر اهللا تعاىل-ا لن تستطيع إ ؛الروافض احلاقدين

 باإليعاز اىل عمالءها ، على اجلهاد واجملاهديناإللتفاف تنشد من خالهلا ة، ماكرةاىل خط
ا أن يكونوا حبالً يلتف على رقاب أهل السنة  ممن ارتضو،من احملسوبني على أهل السنة

 ؛وينقذ االمريكان من مستنقعات فشلهم وهالكهم بالعراق
 
 !ة يسدل وخيفى به فضائح اعماهلم املسود؛ شعارات االسالم نقاباختذَِاتخدموا من اسف
 

 ويلقوا ،فأصبحوا يروجون عن اسيادهم ضرورة تشكيل اجهزة اجليش والشرطْ
 أنه وعلى مر  غفلة وتغافالًا وتناسوا ونسو، فدسوا السم بالعسل؛به القولباملسلمني متشا
 أن كل حمتل ومستعمر لبلد من البلدان جيعل له من ينوب عنه من ابناء ،التاريخ احلديث

 ، وب خريات البالد والعباد، كي يتسىن هلذا احملتل تثبيت دعائمه؛عند املألالبلد واجهة 
 .اخلبيثةوحتقيق ما يضمن مصاحلة 

 
 . أي يف احكام الدنيا واآلخرة؛]٥١:املائدة[} ومن يتولَّهم منكُم فَِإنه ِمنهم{ :قال تعاىل
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 ].٨:القصص[} ِإنَّ ِفرعونَ وهامانَ وجنودهما كَانوا خاِطِئني{ :وقال جل شأنه
 

 واليت ،اجهزة اجليش والشرطْيف التحذير ملن يسعى لنشر وتشكيل ؛ ومن هنا نكرر نداءنا
 . وتطبيق احلكم بغري ما أنزل رب العاملني،اقيمت لتنفيذ خمططات احملتلني

 
فواِهللا ليس لديهم عندنا إال السيف ؛ فاحلذر احلذر ممن ينخرط مبثل هذه األجهزة العميلة

 . وبيننا وبينهم ليايل ووقائع تشيب هلوهلا الولدان،البتار
 

ين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت الَِّذ{قال تعاىل 
 ].٧٦:النساء[} فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا

 
 أن يستدرج صنفني من حياول اليوم ،لعدو ووسائلة اخلربهل  ذريٍعفشٍلمن ومع ما تقدم 

 الذين يسعون جلعل ،قطف مثرات اجملاهدينل ،ىل مسرحية الربملانات املزعومةإالناس 
 ؛كَِلمة اللِّه ِهي الْعلْيا

 
 مع كوم ،ن يلصق نفسه باجملاهدين والتزلف هلمأهو من حياول  :فالصنف األول منهم

 . وقت احتالل العراقأجوائهاجلهاد وأعباء مل يعيشوا 
 

 إال أن األعمال ،ول األمر يف قتال الصليبينيأ هو من كانت له مشاركة :والثاين منهم
 مامل يكن منهم سعي عملي جلعل كَِلمة ، شرعا فهؤالء لن تكون اعماهلم صاحلةً؛خبواتيمها

 تكون ،شركية طاغوتيةربملانات ب  ال، مبا شرع لنا من وسائل وطرق شرعية؛اللِّه ِهي الْعلْيا
 فالغاية ال تربر ،كة بغريها من القوانني الوضعيةشرو منسوجة ومأمة اهللا فيها مسلوخة كل

 .الوسيله هنا
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 ، ام يسعون هبذه الربملانات تطبيق الشريعةوحىت لو زعم هذان الصنفان ومن يؤيدمها
 ؛ تناقض وتكذب ذلك، والتجربة التارخيية،فالواقع العملي

 
 يعلم ان غالبية اصحاب املقاعد الربملانية ، السياسية يف العراقحيث ان املتتبع يف اخلارطة

 ،صحاب املنهج العقدي املتموعأ ناهيك عن ، االكراد والسنة وعلماِين،هم من الشيعة
 دوماً يف ميزان الربملانات ستكون حبكم ةحه الغالبوهذا يدلنا أن الكفه الراج

 .الطواغيت
 

 ].٤٩:املائدة[} أَن يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ اللّه ِإلَيكواحذَرهم { :قال سبحانه وتعاىل
 

أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك  { :وقال تعاىل
اْ أَن يكْفُرواْ ِبِه ويِريد الشيطَانُ أَن يِضلَّهم يِريدونَ أَن يتحاكَمواْ ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمرو

 ].٦٠:النساء[} ضالَالً بِعيدا
 

 ؛أما أنتم أيها ااهدون الصادقون الصابرون
 

 فلقد استطعتم ، وبارك اهللا يف جهادكم ورباطكم،فتقبل اهللا منا ومنكم صاحل األعمال
واثخنتم فيه اجلراح،لصلييب الداهم على االمة هذا الزحف اقِفبفضل اهللا وتوفيقه من و ، 

 .بداأ ال حيسد عليها فأصبح يف حاٍل
 

 فإا واهللا ، وضاعفوا من ضرباتكم، وكثفوا من عملياتكم،فواصلوا جهادكم
 قبل أن يعلن عباد الصليب هزميتهم يف بالد ، وأا واِهللا اللحظات األخرية،الفتوحات
 .الرافدين
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 فجددوا النوايا وأصلحوا ،لقتالية أصبحت السمه البارزة باجليوش الصليبيةيار اإلرادة اإف
 فقد اصبح عدوكم اليوم بفضل اهللا وحده ، وامحلوا على عدوكم محلة رجل واحد،الطوايا

 لتقاطفال تعطوه فرصة إل؛ مظ مكسور الع، واهن العزم، مسلوب االرادة،مكشوف الظهر
 .اتفواصلوا الطعنات تلو الطعن، نفاسهأ

 
 ؛ ويا محلة الراية قوموا،فيا خيل اهللا اركيب

 
 !؟أين ليوث صالح الدين! ؟أين اسود األنبار

 !؟ وأبطال دياىل!؟أين فرسان نينوى! ؟أين رجاالت بغداد
 !؟أين صناديد كردستان

 
 ؛أين أنتم يا أسود التوحيد

 
 !؟يا أحفاد خالد واملثىن وسعد واملقداد وصالح الدين

 
 !؟أين األنصار! ؟أين املهاجرون

 !؟أين اصحاب التوبه واالنفال
 !؟أين أهل سوريت الفتح والقتال

 
 ؛يا طليعة األمة

 
م؟ثكاىلل ِلن! م؟ للحرائر يف سجون الصليبينين! 
م؟طاهرات يف سجون الروافض احلاقدينِل لن! 
 

 .نصر األنصار واملهاجرةا ف؛خرةاللهم ال عيش إال عيش اآل
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 أن يلتفوا ، مع الصليبينيبالتواطئ و، من قطاع الطرق الذين حياولون؛واحذروا أشد احلذر

 .على جهادكم
 

 والذلة ، واخلزي واملالمة، احلسرة والندامةحينئٍذإا  ف،فإياكم مث إياكم أن تلقوا السالح
سر لكم يي أن ؛ ار ليلَ، وتعاىلهفإنكم كنتم تدعون اهللا سبحان؛ خرة يف الدنيا واآل،والعار
ختصكم اهللا إ بعد ذلك م ثُ، يف افغانستان والشيشان أو غريمها،اً للجهاد يف سبيل اهللاطريق
 . فأراد بكم خرياً، وفتح لكم ابواب اجلنان، فأقام جتارة اجلهاد يف دياركم؛ وتعاىلهسبحان

 
 وإياكم أن تكونوا ؛ أن توصدوا هذه االبواب بذنوبكم؛فإياكم مث إياكم أيها ااهدون

 . انكاتاضت غزهلا من بعد قوٍةكاليت نق
 
 لَراِذأ وليسلطن عليكم ،نفض سوق اجلهاد عن دياركم ليضربن اهللا عليكم الذلإ إلنف

 هذه  ولريفعن، ويستحيون نساءكم، ابنائكم يذحبون؛ يسومونكم سوء العذاب،الناس
}  ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُموِإن تتولَّوا يستبِدلْ قَوما غَيركُم{ ،النعمة من بني ظهرانيكم

 ].٣٨:حممد[
 

 ؛وختاماً
 

 كُونُ حبوِل اِهللا ويالِذي س اِق وِفي الِعر اهدينى اورِلِس ششِكيِل جمةَ ِبتاُألم رشبن
 .، تكُونُ ِفيها كَِلمةُ اللِّه ِهي الْعلْيانواةً لقياِم دوِلٍة اسالِميٍةقُوِتِه 

 
 ، على طاعة اهللا ورسوله، وااليادي متتد وتتصافح،فث بدأت اجلهود تتكا،هللا فاحلمد

 . صادقلة لكل جماهٍدظوهذا اجمللس سيكون بعون اهللا تعاىل م، واجلهاد يف سبيله
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 اً مع كوين امري، بقيادته املباركة،كون أحد اعضاء هذا اجمللس املباركأ أن ألتشرفوأين 
 .د الرافدينلتنظيم القاعدة يف بال

 
  ،خادم اجلهاد واجملاهدين
 ،املعتز باهللا تعاىل

 
 ؛أخوكم

 .بو مصعب الزرقاويأ
 

 ألٍف و أربعمئة وسبع وعشرينالثالث والعشرين من شهر ربيع األول لسنة  ؛يف يوم اجلمعة
هللا  احلمد ومن شهر نيسان سنة الفني و سٍت للميالد، للهجرة، املوافق واحد و عشرون 

 .رب العاملني
 
]دأ ،قسم الشيخ رمحه اهللا و تقبله قسمه املزلزلويف آخر الشريط املرئي ي والذي مل ولن 

أصدائه إال عند قيام دولة اخلالفة اإلسالمية على منهاج النبوة، واليت مهد هلا الشيخ بدمائه 
 ] و شهد له بذلك علماء و قادة جماهدي هذا الزمان، فهنيئاً لك أبا مصعبالطاهرة

 
 الَىوعاِق، بإذِْن اِهللا تِريكَا يف الِعرأَم نمزهاِهللا لَت.. 

 .و لَتخرجن ِمن أَرِض الراِفديِن؛ مهزومةً، ذليلةً، حِسريةً، حِقريةً، بعوِن اِهللا تعالَى
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
ِبالِد الر ِة ِفيِظيِم القَاِعدنت رنأَِميياِفد 

 
 و عضو مجِلِس شورى املُجاِهِدين ِفي الِعراق

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  


