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   القَاِعد)ِة يف ِبالِد الر/اِفد)ي&ن القَاِعد)ِة يف ِبالِد الر/اِفد)ي&نت)ن&ِظيم!ت)ن&ِظيم!
 

  بيان من تنظيم القاعدة يف بالد الرافدينبيان من تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين((
  ))حول استشهاد الشيخ الزرقاويحول استشهاد الشيخ الزرقاوي

 
 

 ،ِبس,ِم الل.ِه الرَّح,م*ِن الرَِّحيِم
 
ن ي*م,س*س,كُم, قَر,حI فَقَد, م*سَّ الْقَو,م* قَر,حI مِّثْلُه4 و*ِتلْك* األيَّام4 ن4د*اِولُه*ا ب*ي,ن* النَّاِس و*ِلي*ع,لَم* اللّه4 ِإ{

 ].١٤٠:آل عمران[} ال.ِذين* آم*ن4واْ و*ي*تَِّخذَ ِمنكُم, ش4ه*د*اء و*اللّه4 الَ ي4ِحبُّ الظ.اِلِمني*
 

والصdالة والسdالم على نبيdنا حممdد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما احلمد هللا ربd العاملني، 
 :بعد
 

 ؛من أيب عبد الرمحن العراقي إىل أمة احلبيب عليه الصالة والسالم
 

 أيب مصعب الزرقاوي على أرض –بإذن اهللا–إنا نبشرِك باستشهاِد شيخنا اsاهد 
لّلت بدماء الصحابة والتابعني، مثّ  وج4–رضي اهللا عنه– الّيت فتحها عمر الفاروق ،الرdافدين

 منهم الشيخ أيب أنس الشامي ؛جلّلت بدماء املهاجرين واألنصار طوال ثالث سنوات
 .والشيخ أيب عزام العراقي، وها هو اليوم شيخنا أبو مصعب رمحه اهللا

 
ن أمة إننا نؤكّد ألمdتنا أنّ ما أصابنا كرامةٌ لك يا أمdيت، وإنّ الفتح بإذن اهللا قريب، فإ

احلبيب ولودةٌ واألمل باٍق إىل ان يرث اهللا األرض ومن عليها، وما أُصيبت األمdة مثل 
موت نبيها عليه الصالة والسالم، ولكن استمرت بالعطاء والفتوحات والقتال حتdى تكون 



 

٣ 
 

كلمة اهللا هي العليا، واستمرت األمة بإجناب الرdجال تلو الرdجال حتdى يومنا هذا، فأجنبت 
dحفظهما اهللا ة يف العقود املاضية شيخنا أسامة بن الدن والشيخ أمين الظواهري األم  

، وستنجب األمdة بإذن اهللا تعاىل الرdجال  رمحه اهللا والشيخ أيب مصعب الزرقاوي 
ه4و* ال.ِذي أَر,س*لَ ر*س4ولَه4 ِبالْه4د*ى و*ِديِن {: الرdجال، وإنّ هذا الدdين حمفوظ كما قال تعاىل

، واهللا متمd نوره ولكنd ]٩:الصف[}  ِلي4ظِْهر*ه4 ع*لَى الدِّيِن كُل�ِه و*لَو, كَِره* الْم4ش,ِركُونَالْح*قِّ
 .الصليبيني والروافض واملرتدين ومن معهم ال يعلمون

 
قُلْ ه*لْ ت*ر*بَّص4ونَ ِبن*ا ِإال. {إنّ اهللا وعدنا وعداً وهو وعد4 احلق، إمdا التdمكني وإمdا الشهادة، 

د*ى الْح4س,ن*ي*ي,ِن و*ن*ح,ن4 ن*ت*ر*بَّص4 ِبكُم, أَن ي4ِصيب*كُم4 اللّه4 ِبع*ذَاٍب مِّن, ِعنِدِه أَو, ِبأَي,ِدين*ا فَت*ر*بَّص4واْ ِإح,
 ].٥٢: التوبة[ }ِإنَّا م*ع*كُم مُّت*ر*بِّص4ونَ

 
اهللا إنّ موت قادتنا حياةٌ لنا وال يزيدنا إال إصراراً على مواصلة اجلهاد حتdى تكون كلمة 

هي الع4ليا، فإنdنا جناهد طاعةً هللا عزd وجل وتعبdداً إليه فإنdها من أعظم الطاعات يف مثل هذه 
 .األيام

 
وإنّ اهللا أكرمنا يف األشهر األخرية باالجتماع مع إخوتنا بتشكيل جملس شورى 

رمحه   وكان لشيخنا  حفظه اهللا اpاهدين بإمرة شيخنا عبد اهللا بن رشيد البغدادي 
 األثر الطيب يف إنشاء هذا اpلس ليكون النuواة األوىل لدولة اإلسالم الّيت س)تrقام  هللا

 .بإذن اهللا على أرض الرافدين
 

إنdنا نعاهد4 اهللا على املُضيd إلقامة شرعه على هذه أرض الرافدين أو ¨لك* دونه، ونقول اهللا 
 إنّ  حفظه اهللا وأمرينا أسامة بن الدن ألمdتنا لن ت4ؤ,ت*ي بإذن اهللا من قبلنا، ونقول لشيخنا 

جندك* يف تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين ماضون على نفس اخلطّة الّيت رمستها لشيخنا أيب 
 Iمصعب، وسن4كِملُ مسرية شيخنا وأمرينا أيب مصعب رمحه اهللا، وبيننا وبينهم حرب

 .سجالٌ وسريى الذين كفروا ملن عاقبةُ الدdار



 

٤ 
 

 
 .واهللا غالب

 
 .حم اهللا الشيخ اsاهد أيب مصعب الزdرقاوي ومن سبقه من إخوانه يف ساحات اجلهادر
 
ال.ِذين* قَالَ لَه4م4 النَّاس4 ِإن. النَّاس* قَد, ج*م*ع4واْ لَكُم, فَاخ,ش*و,ه4م, فَز*اد*ه4م, ِإمي*اناً و*قَالُواْ ح*س,ب4ن*ا اللّه4 {

 ].١٧٣:آل عمران[} و*ِنع,م* الْو*ِكيلُ
 

 .هللا على نبيdنا حممdد وعلى آله وصحبه وسلّموصلى ا
 

 أيب عبد الرuمحن العراقي
 نائب أمري تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين

 
 اهليئة االعالمية sلس شورى اsاهدين يف العراق

 )مركز الفجر لإلعالم: (املصدر
 

ـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٢ اخلميس   ه
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٨


