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للعالمين.

أما بعد:

قال اله تعال: ﴿يايها ٱلَّذِين ءامنُواْ ٱصۡبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ وٱتَّقُواْ
ٱله لَعلَّمۡ تُفۡلحونَ﴾ [آل عمران: 200]

لقد رأينا للسائرين عل درب الجهاد أحواال عدّة؛

‐ فمنهم من يسير قليال فما يلبث أن ينثن ف بداية الطريق، فيقعد مع أول
المحن.

‐ ومنهم من يسير إل منتصف الطريق، ثم ال يطيق تحمل األذى واحتمال
الشدائد، فينث ويخرج.

 ‐ ومنهم من يصل إل أواخر الدرب، فيفقد الصبر فيرتس.

وإنّ هؤالء جميعاً حمهم حم من لم يسر ف هذا الطريق خطوة.

‐ ومنهم من يغويه الشيطان بشهوة أو شُبهة، فينحرف ويضل سعيه
ويحسب أنّه يحسن صنعاً.

‐ ومنهم من يضلّه اله عل علم.

وقليل من يسير عل درب الجهاد فيصبر ويصابِر حت يلق اله صادِقاً ما
عاهدَ اله عليه، تقياً لم يغيِر ولم يبدِّل.



لقد كانَ لنا ف جهادِ العراقِ آيات وعبر، نقرا القرآنَ فنراه يمش أمامنا
عل األرض، ونعيشُه واقعاً كل يوم، كل ساعة، كل لحظة..

وال يفقه القرآنَ مثل مجاهد.

وال يعرِف الدِّين مثل مجاهد.

لقد من اله علينا ففتح لنا باب الجهادِ ف العراق، فتسابق المهاجرون
ت سوقفعت رايةُ التوحيد، وقامحدبٍ وصوب، فر وتوافَدوا من كل

الجهاد، وتصدَّت ثلّةٌ قليلةٌ من المهاجرين واألنصار ألعت قوة عرفَها
عل ه، عازِمينمن نصرِ ال قينبالية، وصدورٍ عارية، واث دّةالتاريخ، بِع

تحيم شرع اله، أجسادهم ف العراق وأرواحهم ف مةَ األسيرة، وأفئدتُهم
ف بيتِ المقدِسِ وعيونهم عل روما.

ن سقَط، وفتحوسقطَ م ،تن ثبم ترام، فثَبالض واشتعل واشتدّتِ الحرب
اله عل المجاهدين، وبدأ الساعدُ يقوى والحلُم يبر.

ولما كانَ المجاهدون ف العراق من أحرصِ الناسِ عل الجماعة ووحدة
صف المسلمين، سارعَ الشيخُ أبو مصعبٍ الزرقاوي لبيعة الشيخ أسامةَ ‐

رحمهما اله‐ سعياً لتوحيدِ كلمة المسلمين، وإلغاظة الفّار ولرفع
معنويات المجاهدين.

لقد كانَت بيعةً مباركة توالَت ف اثرِها بيعات مماثلةٌ من باق األقطار،
تالقريباً، واشتدَّ الق الحلُم المجاهدين، وبات ممت هورفع تِ المؤمنينأفرح
وحم الوطيس، وبدأتِ الصفوف تتمايز، وانخذل من انخذَل، وانحرف من



سوا مجلسعليهِم فأس هال المجاهدون، ففتح وثبت ،ن ضلم ف، وضلانحر
شورى المجاهدين، وما ه إال شهور حتّ من اله لهم، فأعلَنوا دولةَ

اإلسالم، أعلنوها عاليةً مدوية وأصبح الحلُم حقيقة.

أمير الدّولة، وأعلن ةعس التنظيماتِ إل قيالمجاهدون من ض وخرج
الدولة والوزير المهاجر ‐رحمهما اله‐ حل تنظيم قاعدة الجهاد ف بالد
الرافدين وإل غيرِ رجعة، ومال الرعب قلوب أهل الفر، وراحوا ييدون
تهم، فصمدَتقو لموها بور ،هِمبأس نهار، وجمعوا كل ة ليلللدولة الفتي

بفضل اله وحدَه، وما عرِف عن قادتها إال ۇضوح الرؤية وصراحةُ القول،
ونقاء الراية وصفاء المنهج، ما داهنوا أو استرضوا أحداً عل حسابِ

دينهِم، كال وما أخذتهم ف اله لومةُ الئم.

وتزداد المعركةُ ضراوةً يوماً بعد يوم، وتزداد الدولةُ وله الحمدُ قوةً
وصالبة، يجتمع تحت رايتها المهاجرون واألنصار، النزاع من القبائل،
ماضون عل طريق الخالفة، ثابتون صامدون، والمعركة تشتدّ والدولة

تمتدّ.

ورم األعداء والمخالفون الدولةَ عن قوسٍ واحدة، إضافةً إل أهل البدع
والفساق والمجرمين، وظلّت الدولة طيلة ذلك تحفظُ ألهل السبق من
المجاهدين فضلَهم ومانتهم، وال تُقدّم عل قولهم، وال تُخالف أمرهم

ورأيهم، حفاظاً عل وحدة صف المسلمين، واحتراماً لمن سبقها من أهل
الفضل والجهاد.

نعم، ليس  إال احتراماً وتوقيراً وحرصاً عل الجماعة.



وبقينا عل هذا صابرين، رغم ما نسمع ونرى من أمورٍ كرِهناها، فصبرنا
وصبرنا، ننشر المحاسن ونستر العيوب، حت بدأنا نرى انحرافاً، فصبرنا

االنحراف أن األمر استفحل وبات ل ألهل السبق والفضل، إالحنا نتأوور
واضحاً.

للباجِع من أمرِنا – كالثورِ إذ قُدِّم رإنّا وما نن

التاسع ف راً وهِب ها أهلُها – عذراءيحسب أو كالت

الراقع عل الخرق واتّسع – ِقَتزنّا نُداريها وقد مك

 

لقد انحرفَت قيادةُ تنظيم القاعدة عن منهج الصواب..

نقولُها والحزنُ يعصف بِنا، والمرارةُ تمال قلوبنا.

نقولها بل أسف، وكم ودِدنا أن ال نقولها.

ولنّا أخذنا عل عاتقنا أن نقول الحق ال نخش لومةَ الئم.

لقد بات التغيير والتبديل واضحاً صارِخاً.

إنّ القاعدةَ اليوم، لم تعد قاعدةَ الجهاد..

فليست بقاعدة الجهاد من يمدحها األراذِل ويغازلُها الطغاة ويناغيها
المنحرِفون والضالّون.



ليست بقاعدة الجهاد من يتخندق ف صفّها الصحوات والعلمانيون الذين
كانوا باألمس ضدّها، فيرضونَ عنها اليوم، ويقتلونَ المجاهدين بفتاويها.

إنّ القاعدة اليوم لم تَعد قاعدةَ الجهاد، بل باتَت قيادتُها معوال لهدم مشروع
الدولة اإلسالمية والخالفة القادمة بإذن اله.

وقبِلوا بيعةَ المنشقّين، وشقّوا صف ،فوا المنهج، وأساؤوا الظنلقد حر
المجاهدين، وبدأوا بحرب دولة لإلسالم قامت عل دماء وجماجم

الموحدين، الدولةُ الت مدحها قادةُ الجهاد أجمعون، وأيدوها وأصلوا
لمشروعيتها سنين بعد سنين، ف السر والعلن، بل وحتّ الذين يحاربونها
اليوم بلغَ بهِم األمر أن ينظموا بها وبأميرها وجنودها القصائد، ويعترفوا

بفضلها ويقروا باألمس القريب أنَّ لها ديناً ف عنق كل مسلم.

 

 

ما الذي تبدَّل؟

واألمير هو األمير، والقادة هم القادة، والجنود هم الجنود، والمنهج هو
المنهج!!

فما الذي تغير حت تُلحن قيادة القاعدة بِنا وتصفنا بأنّنا أحفاد ابن ملجم،
وتصفنا بأننا خوارج.

فاتّقوا اله ف أنفسم، اتّقوا اله ف المجاهدين.



لوا علم، وتعمهضوا عليهم الناس، فتُريقوا دماءتُحر م حتدليل ما هو
هدم دولتهم والوقوفِ ف وجهِها؟

 

 

قولوا لنا بربم: ما هو دليلُم؟

فإنَّ كيل التُّهم بغيرِ دليل لَن ينجيم بين يدي اله.

فسوف تُسالونَ عن كل قطرة دم تُراق من المهاجرين واألنصار بسببم.

أنسيتُم أنّم قريباً تقفونَ بين يدي اله، وخصمم المهاجرون واألنصار،
وأنّهم سيتعلّقون برقابِم قائلين: يا رب إنّ هؤالء اتّهمونا بأننا خوارج،

وحرضوا علينا المسلمين، فقتّلوا بفتاويهم المجاهدين الموحدين الذين
نَذَروا أنفسهم لنصرة دينك، وسبوا دماءهم إلعالء كلمتك، وقدّموا أشالءهم

لتحيم شرعك.

يا رب، إنّ هؤالء بفعلهم هذا أضعفوا المجاهدين وشمتوا بهم الفّار وقووهم
عليهم، وزادوا من معاناة المسلمين المستضعفين.

يا رب، إنّ هؤالء جلَسوا ف مصرٍ بعيدٍ لَم يروا بأعينهم، ولَم يسمعوا
بآذانهِم، وكالوا لنا التُّهم جزافاً بِال بينة وال اقرار.

يا رب، إنّ هؤالء شقّوا صف المجاهدين ف كل مان.



يا رب، إنّ هؤالء يعملونَ العمل ويتّهموننا به.

يا رب، إنّ هؤالء يستبيحون دماءنا ويستحلّونها ويقتلوننا، فان تركناهم
أبادونا، وإن دافَعنا عن أنفسنا ورددنا عليهم بوا ف اإلعالم ووصفونا

بالخوارِج.

يا رب، سلْهم لماذا لم يبوا عل الشيخ أب عبد العزيز ‐رحمه اله‐؟
لماذا لم يحرضوا عل قاتله أو يطالبوا بدمه؟ أولَم يفْن عمره متنقّال بين

الساحاتِ وف السجون؟ أألنَّه ثابِت أنّ الدولةَ لَم تَقْتُلْه! وهل كانوا
سيستونَ لو لَم يعرف قاتلُه أم يتّهمونَ الدولة؟!

يا رب، سلْهم لماذا لم يشنّعوا عل قَتَلَة الموحدين ف سيناء، لماذا ال
يحرضونَ الناس عل قتالهم؟ وعالم يمدحونَ طاغوتَهم ويدعونَ له؟

يا رب، إنّ هؤالء ال يفرقون بين المجاهدين والصحوات وقُطّاع الطرق
والمجرمين، جمعوهم جميعاً وسموهم االمة، ونعتوهم بالمجاهدين،

وباركوهم ودعموهم وأيدوهم، فأخّروا الجهاد عشراتِ السنين.

أيها المسلمون.. أيها المجاهدون..

لقد تحملنا الظُّلم وصبرنا حت ال تسقُطَ الرموزُ ويفتَن الناس ف دينهِم.

.وحدة الصف رصاً عللنا حرنا وتحملقد صب

ولن وجدنا أن ال سبيل إليه.. ال سبيل، ألنّ القاعدة انحرفَت وتبدَّلَت
وتغيرت.



إنّ الخالف بين الدولة والقاعدة ليس عل قتل فُالنٍ أو بيعة فُالنٍ.

ليس الخالف معهم عل قتالِ صحواتٍ أيدونا عليه سابقاً ف العراق.

ولن القضيةَ قضيةُ دِين اعوج، ومنهج انحرف.

هن أتباعبالطاغوتِ والبراءةَ م فروال إبراهيم لّةدعَ بِمالص استبدل نهجم
بمنهج يؤمن بالسلمية ويجري خلف األكثرية.

منهج يستح من ذِكرِ الجهاد والصدع بالتوحيد، فيستبدل ألفاظَه بالثورة،
والشعبية، واالنتفاضة، والنضال، والفاح، والجماهيرية، والدعوية، وأنّ

الرافضةَ المشركين األنجاس فيهِم أقوال، وهم موطن دعوة ال قتال.

لقد أصبحت القاعدةُ تجري خلف ركب األكثرية وتُسميهم األمة فتُداهنهم
مالحاك ،للمجاهدين حارِباإلخوان الم طاغوت حساب الدين، وأصبح عل
بغيرِ شريعة الرحمن يدع له، ويتَرفَّق بِه، ويوصف بأنّه أمل االمة وبطَل من

أبطالها، وال ندري عن أيِ امة يتحدّثون، وأيِ حصادٍ مرٍ يرجون؟!

وأصبح النصارى المحارِبون وأهل األوثانِ من السيخ والهندوسِ وغيرهم،
شُركاء الوطن يجب العيش معهم فيه بِسالم واستقرارٍ ودعة.

كال واله..

ما كانَ هذا منهج الدولة يوماً ولَن يون.

ال يمن للدولة أن تسير مع الناس، إن أحسنوا أحسنَت وان أساؤوا



.تأساء

وسيبق منهج الدولة الفر بالطاغوت وإعالنُ البراءةُ منه ومن أهله،
وجهادهم بالسيفِ والسنانِ والحجة والبرهان.

هنفس ولو سم حت باال له ن خالفَها فلن تُلقت بِه، ومبن وافقَها رحفم
باألمة، وحت لو بقيت لوحدِها ف فسطاط والعالَم ف فسطاط آخر.

ويا أيها المسلمون..

هذا منهجنا الذي لن نحيدَ عنه إن شاء اله، حت ولو قاتلَتْنا القاعدَةُ عليه،
حت ولو ابِدْنا ولَم يبق سوى رجل واحدٍ منّا عليه.

ويا أيها المجاهدون.. يا أيها الموحدون..

لقد طُلب من الدولة اإلسالمية أن تعود إل العراق خلف سواترِ سايس
ثالثة قبل نونَ لها العودةَ بالمراسالت، وإلزيو، فمازالوا بها بِها يوبي

أشهر، ويهدّدونها عل ذلك، ويساوِمونَها..

حتّ إذا أصرت عل طاعة ربِها وأمرِ نبيِها وما أجمع عليه األوائل من
عل ذبت !ج، بل أشرة المنهوريرةً حخارِجي تالجهاد، صار مشايخ

الناس وتُنافق ف مواقفها وتستخدم التقية.

وبحثوا عن ذريعة إلعالن الحرب عليها عالنيةً، فجعلوا تُهمة قَتْل رجل باباً
ف ذِلَتدين، وبحوالم آالف إليه رالذي هاج لُمدِ الحالهدم المشروع وو

سبيله آالف المهج والنُّفُوسِ الزكية الطاهرة.



أفهذا كتاب أم سنّة! عقْل ام حمة!

أم أنَّ وراء األكمة ما وراءها.. وأنّ المنهج تغير وتبدَّل؟

فاختاروا أيها المجاهدون عل يدِ من تأخُذون، وف صفِ أي منهج تقولون.

اللهم إنّا نعوذُ بكَ من الحورِ بعد الور.

 

واطمئنّوا يا جنود الدولة اإلسالمية

فانّنا بإذنِ اله ماضونَ عل منهج اإلمام الشيخ اسامة، وأميرِ االستشهاديين
أب مصعبٍ الزرقاوي، ومؤسس الدولة أب عمر البغدادي، ووزير حربِها
أب حمزةَ المهاجِر، لَن نُبدِّل إن شاء اله ولَن نُغَيِر حت نذوق ما ذاقوه.

ماضونَ عل طريق الخالفة، ولن يضرنا إن شاء اله شء.

فلنُعيدَنّها بإذنِ اله، ولَنُعيدَنَّ صرحها، لَنُعيدَنَّ مجدَها بدمائنا وجماجمنا
وأشالئنا.

فإياكم أن تُبدِّلوا، إياكم أن تُغيِروا.

وسوف يستمر المهاجِرونَ بالتوافُدِ إل دولة اإلسالم حتّ ولو كبِلوا
بالسالسل وغُيِبوا بالزنازين، لَن تَحول بينهم وبين الدولة شُبهة، لَن يمنعهم

.عليهِم ضال ِسلَبأو ي طاغوت

إنّ ربهم سيخرِجهم، إنّ ربهم سيهديهِم، وكف بربكَ هادياً ونصيراً.



 

اللهم إنْ كانَت هذه الدولةُ دولةَ خوارِج، فاقصم ظهرها واقتُل قادتَها،
.الحق ها إلطْ رايتَها، واهدِ جنودقسوا

اللهم وإنْ دولةَ اسالم تحم بتابِكَ وسنَّة نبيِك وتُجاهدُ أعداءك، فَثَبِتْها
واعزها وانصرها ومن لَها ف األرض، واجعلْها خالفَةً عل منهاج النُبوة،

فقولوا آمين يا أيها المسلمون.

حمين، وأفرسلكلمةَ الم قدين، وفَرجاهالم صف ن شَقم لعليكَ ب مالله
الفّار وأغاظَ المؤمنين، واخَّر الجِهاد سنين.

رِنا فيهكَ ولَعنَتَك، وابغض نزِلِ عليهتَه، واخَبيا فواكش ،تَهريرح سافض اللهم
عجائب قُدرتكَ.

قولوا آمين يا أيها المسلمون.

 

**  **  **

___________________________ 
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