
 
  الجيش اإلسالمي

  في
  العـــــراق

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهد اهللا فهو املهتد،ومن يضلل فلن جتد له 

ه وصحبه وسلم تسليما شريك له،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،صلى اهللا عليه وعلى آل وليا مرشدا ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديداً،يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً (،كثريا
  -:أما بعد،)عظيماً

فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه ( : سبحانه ،ويقول )109:يونس) (واتبِع ما يوحى إِلَيك واصبِر حتى يحكُم اللَّه وهو خير الْحاكمني:(فإن اهللا تعاىل يقول 
  )87:ألعراف) (للَّه بيننا وهو خير الْحاكمنيفَاصبِروا حتى يحكُم ا:( ،ويقول)60:الروم) (حق وال يستخفَّنك الَّذين ال يوقنونَ
 وهم جيرون أذيال  احملتلني رحيلأزفقــد ووهم يقتربون من نصر اهللا تعاىل،  ،لما مر يوم على الناسإنه ملما يثري األسى واحلزن، أنه ك

حيث يبذلون قصارى  وكيدهــم ليوقعوا بني ااهدين، نزغ شياطني اإلنس واجلن ، كلما ازداد اهلزمية ويتجرعون سم اخلزي والعار ،
،  القوة وتبديد  ، ومتزيق اللُّحمة ، حماولة تشتيت الصفوفإىل ،العجب والتفاخراستثارة دواعي  ، إىل والضغائن من إثارة األحقاد جهدهم،
  لكلمةاوتفريق 
 اخلزيو األليم العذاب أعداءهأذاق رفع اهللا راية ااهدين وعدما  بيشتت مثار اجلهاد املبارك ، صراع داخلي ،كي ينشغل املسلمون بوذلك 
  .املبني

  :ومنذ تأسيس مجاعة اجليش اإلسالمي يف العراق وإىل هذا اليوم وهي تسري على خطى واضحة املعامل تتمثل يف 
  . كل امليادينالعمل اجلاد املبين على الكتاب والسنة ومنهج سلف األمة الذي جيمع بني األصالة والتجديد يف )1
 لرد األعداء الصائلني من األمريكان ومن معهم من اإليرانيني والصفويني وعدم التفريط بأي جهد مشروع ينفع استثمار كل الطاقات )2

 .يف هذه املعركة
لدنيا يف ا املنشودة ناهدافأىل إ اصل مجيعلنومل الشمل على احلق ورص الصفوف  كلمةمع البذل كل الطاقات واستفراغ الوسع جل )3

 . بإذن اهللا تعاىل واآلخرة
عبد اللَّه بنِ مسعود قَالَ سمعت  عن،يف سنن ابن ماجة ، مراعاة األولويات يف العمل والتركيز على اهلدف وعدم تشتيت الرؤية  )4

 كَفَاه اللَّه هم دنياه ومن تشعبت بِه الْهموم فى أَحوالِ من جعلَ الْهموم هما واحدا هم آخرته: [نبِيكُم صلى اهللا عليه وسلم يقُولُ
لَكا ههتيدأَو ى أَىف الِ اللَّهبي ا لَمين6189صحيح اجلامع](الد(. 

جاا حبيث تسلم اىل املرحلة اليت الواقعية مع الطموح املتزايد لبلوغ األحسن واألكمل ،فكل مرحلة هلا وسائل مكافئة ملقتضياا وحا )5
 وإن كان بعض الذين يسوقون النصوص القرآنية لالستشهاد ا على منهج هذا الدين يف اجلهاد .تليها وهذه من مسات ديننا احلنيف

 .نهاال يراعون هذه السمة فيه وال يدركون طبيعة املراحل اليت مر ا هذا املنهج وعالقة النصوص املختلفة بكل مرحلة م
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً : ( يف كل قول وعمل ،قال تعاىلبني الغلو واجلفاء فال إفراط وال تفريط إعتماد منهج العدل ووسطية احلق  )6

 ) 143:البقرة )(وسطاً لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً
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) يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً وال تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو مبِني: (لتزام باإلسالم كله قال تعاىل  االهو لعدلاو 
 ،كما ال نعين به )13من اآلية: املائدة )(بِهونسوا حظّاً مما ذُكِّروا ( :، قال تعاىلع والتفريطييفال نعين به التم )208:البقرة(

 
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ ال تغلُوا في دينِكُم غَير الْحق وال تتبِعوا أَهواَء قَومٍ قَد ضلُّوا من : (قال تعاىل الغلو واجلفاء املخالف ملنهج النبوة )7

 نلُّوا عضرياً ولُّوا كَثأَضلُ وبِيلِقَباِء السووالوسطية والعدل .فقد حذر ربنا تعاىل من املسلكني يف هذه اآلية الكرمية ) 77:املائدة) (س
يف املعتقد واإلتباع والسلوك واجلهاد ، والوسطية يف احلكم على الناس سواء كانوا أفرادا أو طوائف أو مجاعات  ، والوسطية يف كل 

 .سط بني األمم وأهلها هم اخليار والعدول  بني الناسنواحي الدين والدنيا، فهذه األمة و
وكَفَى بِربك :(قال تعاىل) كتاب هاد وسيف ناصر (الدعوة واجلهاد فال يقصر بأحد األمرين على حساب األخريف العمل بني تالزم ال )8

 )31من اآلية: الفرقان)(هادياً ونصرياً
 .اردةاألمساء وشخاص األحول  ال ع،التجمع على أساس املنهج والشر )9

مشاورة أهل  كثار من واإلالتاريخ الناصع والسابقة املشهود هلم بالصدق واالستقامة والثبات و ألهل العلم واحلكمة واخلربة رجوعال )10
  .يف كافة االختصاصاتمن أهل العلم والنهى احلل والعقد أويل األحالم 

    اجلماعة فإنألهل العلم  قول معتربأكثر من  اقع املناسب هلا ،وأي مسألة يرد فيهااالجتهاد يف إسقاط األدلة وكالم العلماء على الو )11
 مسائل : )20/207(بن تيمية ا  شيخ اإلسالمقالوتعذر من خالفها خالفا سائغا، لقول ملزماً للجماعة اويصبح هذا ما ترجح عندها ، تبىن ت

         كان  عليه وإذا كان يف املسألة قوالن فإن رر ومن عمل بأحد القولني مل ينكجومل يهقول بعض العلماء مل ينكر عليه ب من عمل فيها االجتهاد
 أهـ.ال قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم يف بيان أرجح القولنيإاإلنسان يظهر له رجحان أحد القولني عمل به و

 نَّإ ف: )4/205(بن القيم يف إعالم املوقعني ا زمنهم قال  األحوال والعوائد اليت كانت يفتراعى فيهاأخبار السلف  اإلستفادة من  )12
 .أهـالفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان والعوائد واألحوال وذلك كله من دين اهللا 

حىت ، بعينهيكفر ليس كل من أتى مبكفر ، ولو ثبت أن الفعل كفر فإنه  التعجل بالتكفري دون تثبت أو بينة النأي بأنفسنا عن ــج )13
 على ليس بكافروقد يقتل من  ه ،قتلجيب ليس كل كافر ، مث إنه ل أو بالزم القولآ وال نكفر بامل،الشروط وتنتفي املوانع فيه وفر تت

حد من أهل القبلة إال إذا وجب يف حقه بدليل أ على قتلحنكم بالال  كما. كما هو مفصل يف كتب أهل العلموفق األدلة الشرعية
مبين على  فهو - مما يتعلق بأحكام الدنيا -وكل ذلك .مراعاة حال االستضعاف والتمكني واحلرب والسلم تربأ به الذمة مع قطعي

   .الظاهر واهللا يتوىل السرائر
 .اجلماعات اليت سبقتنا بأخذ إجيابياا وطرح سلبياا واستكمال نقاط القوة فيهاجتارب االستفادة من  )14
  . والوفاء واجتناب األخالق الرذيلة ومن أقبحها الكذب والغدرصدقالتحلي باألخالق الكرمية وعلى رأسها ال  )15

النية اليت متثل رأس األمر وعموده وأساسه الذي يبىن عليه، وهي روح العمل وقائده وسائقه، يصح بصحتها،ويفسد احلرص على إصالح 
د الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما نشاُء لمن نرِيد ثُم جعلْنا لَه من كَانَ يرِي:(بفسادها،وا يستجلب التوفيق، وبعدمها حيصل اخلذالن قال تعاىل

   )19-18االسراء) (ومن أَراد الْآخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُوراً، جهنم يصالها مذْموماً مدحوراً
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إِنما :[عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلموحبسبها تتفاوت الدرجات يف الدنيا واآلخرة، ففي الصحيحني 
فَهِج هولسرو إِلَى اللَّه هترجه تكَان نى فَموا نرِئٍ مما المإِنو ةيالُ بِالنماَألع أَةرا أَوِ امهيبصا ييندل هترجه تكَان نمو هولسرو إِلَى اللَّه هتر

هإِلَي راجا هإِلَى م هترا فَهِجهجوزتي[.  
العبادة وإرادة وجه اهللا وإن النجاة العظمى وإحراز الربح األمسى وجماورة الرب الكرمي يف دار السرور والنعيم،ال حيصل إال باإلخالص يف 

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عمالً صالحاً وال : (قال تعاىل. فيما شرعه لعباده 
   )110:الكهف() يشرِك بِعبادة ربه أَحداً

ويتأكد اإلخالص يف ساحات الوغى ألا مظنةُ القتل وذَهاب النفس، فإن األعمال كلها وإن تنوعت واختلفت أسباا وأنواع العبادات 
وإن اختلفت مقاصد أصحاا، إذا صدر منها شيء مشوباً بالرياء والنفاق أمكن أن يصدر منها يف وقت آخر على وجه اإلخالص 

أمكن أن يأيتَ العاملُ مبا يكفر تلك الزلة، أو يتوب اهللا عليه مادام يف األجل مهلة ،خبالف من ذهبت نفسه يف القتال، إذ ليس والوفاق، و
له إال رضا اهللا ذي العزة واجلالل أو العذاب الشديد والنكال، فمن خِسر نفسه مل يبق له نفس أخرى يرحبها، ومن أفسد خامتته فليس له 

  . ى يصلحهاخامتة أخر
 :، قال تعاىلضاً من الدنيا ال يكون جماهداً هاده عرجبن أراد  منَّإ الدنيا فظوحظ ما عند اهللا وعدم االلتفات لشيء من ومن اإلخالص إرادةُ     

)يهف مها ويهف مالَهمأَع هِمإِلَي فوا نهتزِينا ويناةَ الديالْح رِيدكَانَ ي نونَمسخبوا ،ا ال يعنا صبِطَ محو ارإِلَّا الن ةري الْآخف ملَه سلَي ينالَّذ كأُولَئ
امة ولَ الناسِ يقْضى يوم الْقيأَ نَّإِ: [، ويف صحيح مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال )16-15:هود) (فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ

فَهرفَع بِه يفَأُت هِدشتلٌ اسجر هلَيع ا قَالَ فَمفَهرفَع همانِعلْتمع  ا قَالَ قَافلْيهقَالَ تأَنْ يل لْتقَات كنلَكو تقَالَ كَذَب تهِدشتى استح يكف ت
ألجل ) أي املعركة(بل من قاتـل فيها ): 17/492 (شيخ اإلسالمقال ، ]ى وجهِه حتى أُلْقي في النارِجرِيٌء فَقَد قيلَ ثُم أُمر بِه فَسحب علَ

  أهـ .املال مل يكن جماهداً يف سبيل اهللا
كما ال ،ع  االغترار بقوة أو مججيوزفال ، ن احلول والقوة بيده وحده القوي العزيز اجلبار فإالضعف بني يدي اهللا ولذلة واالنكسار ا )16

ب مل صلى اهللا عليه وسلم إذا غلَ  فقد كان رسول اهللا،خذلنا الصديق وضاق بنا احلالوينبغي االستكانة والتراجع إذا قل الناصر 
، وقد مرت عليه أنواع االبتالءات وهو صابر حمتسب ودخل مكة يف أعظم فتح متواضعا هللا صرببل يع ن انكسر مل جيزإر ويبطُ

  .ب حليته رحلَهمطأطئاً رأسه تضر
ما كان  إال  ،ت أو كثرتقلّ، مجاعة االنتقاص أو الكالم السيئ على أي احملافظة على األخوة اإلسالمية وحقوقها ،والترفع عــن )17

عن املزايدات بالباطل ، مبتعدين كل البعد  اآلخرين جهود إلغاِءمع جتنب نصحاً وتسديداً على وفق ما ثبت يف الكتاب والسنة، 
،ويف صحيح مسلم )31من اآلية: املدثر)(ربك إِلَّا هو ما يعلَم جنودوما :(قولرات والفحش والسب والتحقري فإن اهللا تعاىل يواملهات

دابروا والَ يبِع بعضكُم علَى الَ تحاسدوا والَ تناجشوا والَ تباغَضوا والَ ت:[عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم
ويشري إِلَى صدرِه ثَالَثَ ]التقْوى ها هنا . الْمسلم أَخو الْمسلمِ الَ يظْلمه والَ يخذُلُه والَ يحقره. بيعِ بعضٍ وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا

 اترم]رِئٍ مبِ امسبِح هضرعو الُهمو همد امرمِ حلسلَى الْممِ علسكُلُّ الْم ملسالْم اهأَخ رقحأَنْ ي رالش ن[. 
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صاحل املعلينا ع ال يضيحبيث ي فيه نكاية بالعدو ذمل حنرص على إظهار قوة اجلماعة وعملياا ومكاسبها إال بالقدر الوبناءا على ما تقدم فإننا 
تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله * يا أَيها الَّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ:( تعاىل املعتربة قالةالدنيوي الكربى واملصاحل األخروية

فُِسكُمأَنو كُمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجتونَولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل *  ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْكُمخديو كُموبذُن لَكُم رفغي
يمظالْع زالْفَو كذَل ندع اتني جةً فبطَي ناكسمو*   اللَّه نم رصا نهونبحى ترأُخونِنيمؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتيف و )13-10:الصف) (و

 يف املختارةو، ]ي الْخفي الْغنِيإِنَّ اللَّه يحب الْعبد التق[ :سمعت رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يقُولُقال  سعد بن أَبِى وقَّاصٍ الصحيحني عن
يف و،)6018(صحيح اجلامع] فليفعل صاحلٍ من عملٍخبٌء له من استطاع منكم أن يكونَ:[قاليه الصالة والسالم عل أنه لضياء املقدسيل

من أَحب  من أَحب دنياه أَضر بِآخرته ، و[:عن أَبِى موسى اَألشعرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلممسند اإلمام أمحد وسنن البيهقي 
وابتغِ : (، قال تعاىلتضيع حقوق املسلمني يف دنياهم  حبيث ال،)3287(السلسلة الصحيحة]آخرته أَضر بِدنياه فَآثروا ما يبقَى علَى ما يفْنى

ِسنأَحا وينالد نم كيبصن سنال تةَ ورالْآخ ارالد اللَّه اكا آتيمفينفِْسدالْم بحال ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف ادغِ الْفَسبال تو كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم  (
 . )77:القصص(
حيصل يف الساحة من أخطاء وجتاوزات فإننا آثرنا النصح والترشيد بعيدا عن التعيري والتشهري مهتدين دي نبينا املصطفى صلى  ومع كل ما 

، مث إن وقوع األخطاء أمر طبيعي وإصالحه سهل ما مل تكثر األخطاء فتفحش ، أو أن عليه وسلم فإن املؤمنني نصحة واملنافقني غششةاهللا 
تكون يف قضايا كبرية تتعلق بالتشريع وأصول الدين أو احملرمات العظمى كالدماء واألموال واألعراض، ومن هذا القبيل ما حصل من اإلخوة 

  .اعدة يف بالد الرافدين يف تنظيم الق
  : هـــذا 

ومع أن كثريا من الناس حيملون ااهدين عامة واجليش اإلسالمي خاصة إمث السكوت على ما يقوم به بعض اإلخوة يف تنظيم القاعدة من 
  : غري أننا نربر ذلك بـ،جتاوزات شرعية

  ينهــم ، انشغالنا بقتال أعداء اهللا تعاىل من األمريكيني والصفويني ومن يع -1
 احلفاظ على إخوة اإلسالم والدين مع كافة ااهدين،  -2
  احلفاظ على املشروع اجلهادي الذي هو ملك األمة مجيعا، -3
 احلذر من استغالل ذلك من قبل أعداء اإلسالم واملسلمني، -4
 إعطاء فرصة كافية لإلصالح والرجوع للحق ، -5

املعتبة سبابا كان يقول عند  لعانا وال مل يكن رسول اهللا فاحشا وال:[قال   عن أنس البخاريفآثرنا معاملتهم باحلكمة والصرب اجلميل، يف
  .،مع إسداء النصح الواجب]ماله ترب جبينه

  : ومنهاواألساليببشىت الوسائل  يهمهم النيل من هذه اجلماعة املباركة بإذن اهللا،  فأصبحوا ومن أهم ماد نفعا ، مل جيغري أن هذا 
ويعلمون ويعلم القاصي والداين أنه ليس يف اجلماعة بعثي واحد وال يوجد أي  ، الباطلة اجلائرة فمرة ينسبوا للبعثالتهمىت اجلماعة بش رمي* 

    وتياراتمناهجإىل  ن اجلماعةسبوارتباط بأي شكل من األشكال بيننا وبني حزب البعث أو البعثيني ال فكري وال تنظيمي وال ميداين، ومرة ين
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 فيزداد حيق اهللا احلق ويتبني بطالن هذه الدعاوىكل مرة يف و، جهات خمابراتية حيث ينسبوا إىل  وهو حمض كذب، وأخرى أخرى ةإسالمي
  ااهدون وتزداد العمليات وتعم الربكة على هذه اجلماعة ويزداد قبول الناس هلا وانتشارها حيث تسري على ج قومي وعدل وطريق مستقيم ، 

 عنِ يف مواقفنا سرا وعلنا،يف الصحيحني جتاههمنفعل كما ن اخلامتة س أن تنشرح صدورهم ويدعوا لنا باخلري والتوفيق وحبوكان الواج
 مثَلُ الْجسد إِذَا اشتكَى منه عضو مثَلُ الْمؤمنِني فى توادهم وتراحمهِم وتعاطُفهِم:[النعمان بنِ بشريٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم

ال يؤمن أَحدكُم حتى يحب َألخيه ما يحب :[الَ أنه قَعن أَنسٍ عنِ النبِى صلى اهللا عليه وسلم،وفيهما ]تداعى لَه سائر الْجسد بِالسهرِ والْحمى
فِْسهنل[  

الَ يرمى رجلٌ :[عن أَبِى ذَر أَنه سمع النبِى صلى اهللا عليه وسلم يقُولُ ،ويف الصحيحني ماعة بتهم واهية واهنة كبيت العنكبوتإام قيادة اجل* 
كَذَل هباحص كُني إِنْ لَم ، هلَيع تدتبِالْكُفْرِ ، إِالَّ ار يهمرالَ يوقِ ، والً بِالْفُسجر[:ويف مسلم، ]كاللَّه ودقَالَ ع الً بِالْكُفْرِ أَوجا رعد نمو .

هلَيع ارإِالَّ ح ككَذَل سلَيصلى اهللا عليه وسلم .يعين رجع عليه،]و ولَ اللَّهسأَنَّ ر ةرجابِ الشحأَص نكَانَ مو اكحن الضويف البخاري ثَابِت ب
الَ سمعت رسولَ اللَّه صلى قعبد اللَّه بنِ عمر عنِ د و داسنن أيبويف ،]لَعن مؤمنا فَهو كَقَتله ، ومن قَذَف مؤمنا بِكُفْرٍ فَهو كَقَتلهومن :[قَالَ

سخط اللَّه حتى ينزِع عنه ومن قَالَ فى مؤمنٍ ما لَيس فيه أَسكَنه اللَّه ردغَةَ  يومن خاصم فى باطلٍ وهو يعلَمه لَم يزلْ ف:[اهللا عليه وسلم يقُولُ
  .كما يف صحيح مسلم. النار  أهلِعصارةُ:بال اخلَدغةُور،)6196( صحيح اجلامع]الْخبالِ حتى يخرج مما قَالَ

يت هي أحسن حلسم مادة الشر وحصر ل وكنا ندفع بااألخرى مل يبايعوا القاعدة أو أمسائها إنديد بعض أفراد اجلماعة بالقتل  ومن ذلك *
الَّتي هي وال تستوِي الْحسنةُ وال السيئَةُ ادفَع بِ:(لك سبيال، قال تعاىلذ إىلاستطعنا   مااألعداء فقط بل وحتييد بعض األعداءالصراع ليكون مع 

يممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسحىت ال يشمت بنا األعداءومل نكترث له  وقد حصل هذا مرارا ، )34:فصلت( )أَح.  
ومل يكتفوا ،  اآلنحتـىددهم الثالثني  ظلما وعدوانا من ااهدين يف هذه اجلماعة جتاوز عاإلخوةومن مث تطاول هؤالء الناس فقتلوا بعض * 

زال  تكتائب ثورة العشرين والبعض اجلماعات مثل  مواجهات مع إىل  هذا العداء وحتول، العداءاألخرى بذلك بل ناصبوا اجلماعات اجلهادية 
انيني وهو األخ حارث ظاهر الضاري  ، كان من أحدثها قتل أحد قادم امليد غريبأبو يف  بينهم بني احلني واآلخر هذه الساعة مواجهاتإىل

ل اجلماعات فتحملت ك ،)جامع(اجلبهة اإلسالمية  هددواو، بعض أفراد جيش ااهدين وبعض أفراد أنصار السنةواوقتلتقبله اهللا تعاىل ، 
  كي ال ينحرف عن مساره وأهدافه،  أعباءا هائلة صيانة للمشروع اجلهادي

ؤذنني والعزل من مل السهلة مثل أئمة املساجد وااألهدافاملسلمني وخاصة طائفة من  قتل ،فاستحلواكثرجرأهم أهذا الصرب اجلميل  أنغري  -
 عنِ ابنِ عمر رضى اهللا عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه ،وقد ثبت يف البخاريهيئة علماء املسلمني يف سنة ومنهم أعضاء لأهل ا
النبِى صلى اهللا عليه رضي اهللا عنه أن عن أَبِى بكْرةَ ، ويف الصحيحني ]مؤمن فى فُسحة من دينِه ، ما لَم يصب دما حرامالَن يزالَ الْ:[وسلم

 عنِ ابنِ ،ويف الترمذي] فى شهرِكُم هذَا ، فى بلَدكُم هذَافَإِنَّ دماَءكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم بينكُم حرام كَحرمة يومكُم هذَا ،:[وسلم قَالَ
 يا معشر من قَد أَسلَم بِلسانِه ولَم يفْضِ اِإلميانُ إِلَى قَلْبِه الَ:[عمر قَالَ صعد رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم الْمنبر فَنادى بِصوت رفيعٍ فَقَالَ

 فوى جف لَوو هحفْضي هتروع اللَّه عبتت نمو هتروع اللَّه عبتمِ تلسالْم يهةَ أَخروع عبتت نم هفَإِن هِماترووا عبِعتالَ تو موهريعالَ تو نيملسذُوا الْمؤت
هلحر[ ،اب ظَرنفَقَالَقَالَ و ةبإِلَى الْكَع أَو تيا إِلَى الْبموي رمع ن:كنم اللَّه دنةً عمرح ظَمأَع نمؤالْمو كتمرح ظَمأَعو كظَما أَعورواه ابن . م  
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األغنياء فإما أن يدفع هلم ما يريدون وخاصة  هدفا مشروعا هلم امة أهل السنة عصبحأبل . )3420(ماجة مرفوعا وهو يف السلسلة الصحيحة 
  . فالقضية سهلة وتربيرها أسهلخطأهم يف مثل هذه األفعال فإم يسعون لقتلهخيالفهم ويبني  وأ وكل من ينتقدهم أو يقتلوه،

  .خذ أمواهلم أمرا سائغاأ االعتداء على بيوت الناس ووأصبح -
  . مشاعا أصبح رمي الناس بالكفر والردة أمرا مألوفاو -
تهم لكيل اأكثر من  عمر حيث األخ أيب محزة وخطابات أيب  األخ ومن ذلك ما ظهر يف خطايباإلعالم مث مل يرق هلم إال التشهري يف -

  . جتاوز الكتاب والسنة وأوغل يف خمالفة منهج سلف األمة بدعايات يعلم عدم صحتهاحىت،واازفات
لرد العلماء الربانيني لينصحوهم ويبينوا األخطاء والتجاوزات الشرعية الواردة وخاصة يف اخلطاب األخري ومل نسارع يف رد ما امنا به انتظارا 

حىت نضيع الفرصة على أعدائنا من األمريكيني والصفويني ومن معهم، ولتكون نصيحة وبلسما شافيا للجميع ، ولكن مل يتكلم أئمتنا فكان 
  ان أن ماورد من املسائل أو التهم صحيح، البد من بيان بعض األمور حىت ال يظن ظ

اإلسالم ؟ وكيف تصري األمور لو ترك  كيف حال اجلهاد يف بالد الرافدين لو مل يكن هناك جملس شورى ااهدين وال دولة ( ومن ذلك قوله-
 اهللا   ، قال صلى)دة للحرث والنسلإستباحة للعرض ، وإبا... اجلهاد ؟ اجلواب معروف  كل أبناء الدولة اإلسالمية السالح ، وقعدوا عن

ويف ] من سمع سمع اللَّه بِه ومن راَءى راَءى اللَّه بِه:[عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم  يف الصحيحنيعليه وسلم
 وجندبا وأَصحابه وهو يوصيهِم فَقَالُوا هلْ سمعت من رسولِ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم عنِ طَرِيف أَبِى تميمةَ قَالَ شهِدت صفْوانَالبخاري 

إِنَّ أَولَ ما :[فَقَالَ،فَقَالُوا أَوصنا ،] الْقيامة ومن يشاقق يشقُقِ اللَّه علَيه يوم- قَالَ -من سمع سمع اللَّه بِه يوم الْقيامة :[شيئًا قَالَ سمعته يقُولُ
. ] أَهراقَه فَلْيفْعلْينتن من اِإلنسان بطْنه، فَمنِ استطَاع أَنْ الَ يأْكُلَ إِالَّ طَيبا فَلْيفْعلْ، ومنِ استطَاع أَنْ الَ يحالَ بينه وبين الْجنة بِملِْء كَفِّه من دمٍ

ع صالة ،واهللا تبارك وتعاىل مل يضي]الْمتشبع بِما لَم يعطَ كَالَبِسِ ثَوبى زورٍ:[قَالَأنه عن أَسماَء عنِ النبِى  صلى اهللا عليه وسلم ويف الصحيحني 
 ملئت جهاد شرعي ألربع سنني متواصلةعند اهللا الكرمي املنان  ،أفيضيعإميانا ها  الكعبة واعتربإىل  القبلةحتويلقبل  بيت املقدس إىلاملؤمنني 

  ،! وحماولة إلغاء جهاد اآلخرين إال من تبعهم أليس هذا من التحزب املذموم ؟هذا التعايل على املسلمني ااهدين؟مث ما هو مربر ، بالتضحيات 
   دليل ،إىلوهل حيتاج النهار ،لية واحدة على قاعدة أمريكية ، اللهم غفرانكبأن يأتوا بعممن غري القاعدة كل ااهدين لمع حتد  -
من اقتحامات لقواعد اإلسالمي  به مجاعة اجليش تكان أعظم وما قامعنهم وما خفي ، بعض ذلك علموا وشهدوا ب واألعداء األصدقاء  فإن

كرب قاعدتني ومها القاعدة الذهبية يف جرف الصخر أرا ومنها سقطت قواعد كربى بفضل اهللا أوال وآخأبالعشرات ويبلغ وثكنات عسكرية 
 2006يف  بعد عني أثراوقاعدة الصقر اليت أصبحت  قبل أن يتأسس تنظيم القاعدة يف العراق، 2003يف عام اليت أصبحت من أخبار الغابرين 

اليت جتاوز معدهلا هذه األشهر األلف عملية يف الشهر ت العملياالكثري من وحىت هربوا إىل بالدهم خائبني خاسرين ،  األوكرانينيوقواعد ، 
  .  نسأل اهللا القبول والتسديدالواحد

  .فعال وحسنها بلطفه وتدبريه اهللا تعاىل عن كثرة الكالم بكثرة األأغناناومل نرد ذكر هذا إال بيانا للحق فقد 
فكيف يتم . ويسمع ا القاصي والداين وفق اهللا اجلميع لطاعته مباركة تفوق احلصر يراها تعملياب  تقوم اجلماعات األخرى وكذلك فإن-

  !!.شطبها مجيعا
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  .هت مباء البحر ألفسدتلو مزجوهو فرية علينا  كالم مسجواملوساد ب) هيسري فود(اام اجلماعة بالتآمر مع الصحفي ومن ذلك  -

 هؤالء  كانهل؟ أماكنهم ومقرام فماذا كانإىل برامج وأفالما وذهب القاعدة وعمل هلمتنظيم دة اارقة فإن نفس الصحفي قد التقى بقفوللم
 ى التقإذا، أم أن صفة املوسادية تأيت معه  فك اهللا أسرهم ورمزي بن الشيبةخ مثل خالد شي؟وساد املتآمرينملمن أعوان ا -حاشاهم-القادة 

  ؟ جبماعة اجليش فقط
ملهم عندنا بغض النظر عن احلكم عليهم، اقضية اجلهاد يف العراق قضايا أمتنا وخاصة دم  خيمبا  أو وسيلةا كان فردإعالميكل وحنن نتعامل مع 

  .ة اليت نتعامل معها قدر تعلق األمر بناهاجلأي جماهد أو أي مسلم من  على على اجلماعة أوسوء مين أق خريكون أي  أن ال
، فماذا يقول عن التقارير واألفالم بور ااهدين ليس خباف على أحدكل الناس يعلم بطالا فإن طريق عفأما قلة الرجال وكشف الطريق 

 ولسنا من  خيرب بأماكن تواجد أفراد 11/9املعدة بعلم القاعدة وخطابات قادا اليت مل تترك تفصيال إال ذكرته ، فلسنا من ذكر تفصيالت 
م؟ فهل هذا تعاون مع املوساد؟القاعدة يف البالد العربية وغري العربية بل كل ذلك مذكور يف خطابا.  

  .جيازفوا بآخرم بثمن خبس ال قيمة له يف ميزان اهللا تعاىل  وان الوأفعاهلم بأن يراقبوا اهللا تعاىل يف أقواهلم اإلخوةنذكر هؤالء حنن و
وقد جهة ال داخلية وال خارجية نحن حبمد اهللا تعاىل مل نكن تبعا ألي حكومة أو حزب أو فاهدين حبزب اهللا السعودي ا تسميته  وأما- 

 والسعوديني كما نيام باالرتباط بالوهابياالمن  يف العقد األخري من القرن املاضي، السلفيون يف العراق وخاصة إخوانناعانينا كثريا مثلما عاىن 
  !!!!!أيضايضيفون هلم املوساد العجيب أم يسموم و

بنفس التهم  األعداء، مث يأيت أخونا ليتهم إخوانه ومن معه يف اخلندق ضد اخل.... إرهايبيب  فأصبحت ،، وهااألوصافوبعد االحتالل زادت 
  فحسبنا اهللا ونعم الوكيلاليت يتهمنا ا أعداء اإلسالم ، 

للجهاد من أي تحصيل دعم ، ومل نسع لال من احلكومات العربية وال من إيران هذه الساعة إىل حكومة ةدعم من أيأي وحنن حبمد اهللا مل نتلق 
 خطوة منتظرة إذنا ألفوترجع خطوة  ومع ذلك فما تزال مجيع احلكومات تقدم ، املسلمني يف العراق  ما كان دعما لعمومدولة عربية إال

  .لدعم أهل السنة يف العراق!!!! أمريكيا صحيحا صرحيا مؤكدا 
العراق وال ومن نفط أي دولة أخرى ال بطريق مباشر وال غري أما ما يزعم من أموال النفط فلم يصل شيء منها للمجاهدين ال من نفط 

  .مباشر
  مث من هؤالء كهنة الطاغوت وجتار الدين؟ ومل هذه الطالسم؟

  .ماذا بقي من التهم للخطابات القادمة وماذا ترك أخونا لقوات غدر وجيش الدجال واجلليب وعالوي وغريهمو
 إىل رد لوضوحه حبمد اهللا تعاىل لكن األخ أبا عمر جتىن على األمة مجيعا وعلى منهج سلف األمة ولو وقف األمر عند هذا احلد ملا احتاج األمر
  وعلى علمائها بإيراد أحكام وقضايا عجيبة،

  .مث ما حكم دولته حتت سلطة الصليبيني ومن عاوم ؟.  ومن ذلك اعتبار ديار اإلسالم مجيعا ديار كفر -
  !لعربية أوجب من قتال احملتل الصلييب؟ وقوله أن قتال جيوش احلكومات ا-
  . والقول بأن اجلهاد فرض عني ـ ذا اإلطالق ـ منذ سقوط األندلس قول غري حمرر-
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    وحكمه على طوائف أهل الكتاب يف بالدنا بأم أهل حرب ال ذمة هلم ، من من العلماء من يقول ذا األطالق؟ -
عات اجلهادية بأم عصاة، وهذه جمازفة غري مربرة، وذكر أا تدعوا عشائرها وأصحاا إىل الدعة والراحة  مث إنه حكم على مجيع أبناء اجلما-

  !!سبحان اهللا وهل يف العراق دعة وراحة؟ ومسى بيعته بواجب العصر وهذا خطري جدا ملن فهمه!!! 
طائفة احلساد واستدل حبديث ضعيف ،، وإن ) ج(اخل وهم ....... مث ام اجلماعات باالخنراط القوي واالنضمام إىل خنجر ثالثي الرؤوس-

العجب لينقضي من اجلرأة على إخوانه من ااهدين الذين حتملوا كل التهم وسكتوا على كل التجاوزات مراعاة ملصلحة اجلهاد، فاهللا 
  .املستعان

ني املفاوضات املشروطة املنضبطة بضوابط الشرع وبني معاهدات  وام اجلماعات بأا تريد معاهدات مع األمريكيني والظاهر عدم التفريق ب-
  االستسالم اليت يسعى هلا اخلائبون ، واشترط إذن دولته فمن اعترف ا حىت يشترط إذا؟

 الصفويني وال  وفيما خيص مجاعة اجليش اإلسالمي فإنه مع قولنا مبشروعية التفاوض مع األعداء إال إننا مل نفاوض أي عدو ال األمريكيني وال-
غريهم إىل هذه الساعة ، وشروط املفاوضات ذكرت كثريا حىت أغىن عن إعادة ذكرها، كما ال نعلم أي مجاعة جهادية كربى فاوضت 

  .األمريكيني ومن معهم إال ما كان من بعض العالة على اجلهاد وأمرهم مفضوح
وابت التسعة عشر اليت ذكرها،هذا مع أنه يعلم ما حيصل يف العراق فهو شيء ة من الثتغطية وجه املرأ مث جعل األخ أبو عمر حترمي الدش و-

قبات يتعرضن ملضايقات كبرية من تفتيش واعتداء قد يصل إىل االعتقال من قبل أعداء اهللا تعاىل من احلرس ملسلمات املنآخر فإن األخوات ا
 بغداد وحميطها اجلنويب مما محل األخوات على ترك النقاب يف الوثين والشرطة الصفوية وقد حصل هذا يف حوادث كثرية جدا وخاصة يف

  .األماكن اليت قد يتعرضن فيها ملثل هذه الباليا، وهو تضييق ملا وسع اهللا على عباده ولو كان األمر يف بلد آمن عليهن لكان األمر هينا
  :وذه املناسبة فإننا نوجه نداءات ملحة

بأن يقوموا بواجبهم الشرعي لتدارك املشروع اجلهادي يف العراق وحقن دماء املسلمني بإصدار الفتاوى إىل علماء األمة  : النداء األول
الشرعية يف املسائل اهلامة والنوازل بعد معرفة الواقع على حقيقته ، وعدم السكوت وخاصة يف املسائل اليت تعم ا البلوى واملسائل املستجدة 

  . ا معلنا، وقد أخذ اهللا تعاىل عليهم امليثاق بأن يبينوا احلقواليت ال جيد ااهدون جوابا هل
إىل قادة تنظيم القاعدة وعلى  رأسهم الشيخ ااهد أسامة بن الدن حفظه اهللا تعاىل الذي اشتهر عنه التحرز الشديد من دماء  : النداء الثاين

 أن يستربأ لدينه وعرضه وأن يتحمل مسؤوليتة عن تنظيم القاعدة ورعه وخوفه من احلساب يوم الدين، املسلمني وأعراضهم واشتهر بزهده و
الشرعية والتنظيمية، وأن يستقصي احلقائق ويتثبت ليكون على بينة من أمره، فإنه ومن معه من إخوانه قادة القاعدة  مسئولون يوم القيامة عن 

عن عبد اللَّه بنِ عمر رضى اهللا عنهما أَنَّ  املسار، ففي الصحيحني ما حيدث من قبل أتباعهم،وال يكفي الرباءة من األفعال بل البد من تصحيح
 ،]أَالَ كُلُّكُم راعٍ ، وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعيته ، فَاِإلمام الَّذى علَى الناسِ راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعيته:[رسولَ اللَّه صلى اهللا عليه وسلم قَالَ

  .لو عثرت دابة يف جبال العراق أو الشام لظننت أن اهللا سيحاسبين عنها،لم مل تعبد هلا الطريق؟ :ويقول الفاروق رضي اهللا عنه
كل منتسب إىل تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين بأن يراجعوا أنفسهم ويتقوا اهللا تعاىل فإن اهللا موقفهم فسائلهم عما كانوا  إىل:النداء الثالث

  يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد ( :وملن اقترف حراما بأن يسارع بالتوبة إىل اهللا الغفور الرحيم، قال تعاىل. فعلوني
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من : النور)(وتوبوا إِلَى اللَّه جميعاً أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ(:، وقال تعاىل)18:احلشر) (واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ
،وأنه البد من رد حقوق الناس قدر املستطاع، فإا ال تسقط بالتقادم، وإن اهللا تبارك وتعاىل يعفو عن حقه وأما حق العباد فلهم حىت )31اآلية

أَولُ ما يقْضى بين الناسِ يوم الْقيامة فى :[قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلى اهللا عليه وسلمبن مسعود  عبد اللَّه عنيصفحوا ويعفوا ، يف الصحيحني 
: والبوائق] ن الَ يأْمن جاره بوائقَهالَ يدخلُ الْجنةَ م:[صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه، ويف صحيح مسلم]الدماِء

الْمسلم من سلم الْمسلمونَ :[قَالَأنه عنِ النبِى صلى اهللا عليه وسلم  عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو رضى اهللا عنهماالغوائل والشرور، ويف الصحيحني 
هديو انِهسل ن[ويف رواية للبخاري ،]م:هنع ى اللَّهها نم رجه نم اجِرهالْمةَ رضويف البخاري . ]وريرأَبِى ه نيع ولُ اللَّهساهللا عنه قَالَ قَالَ ر 

أَنْ الَ يكُونَ دينار والَ درهم ، إِنْ كَانَ لَه عملٌ من كَانت لَه مظْلَمةٌ َألحد من عرضه أَو شىٍء فَلْيتحلَّلْه منه الْيوم ، قَبلَ :[صلى اهللا عليه وسلم
هلَيلَ عمفَح بِهاحص ئَاتيس نذَ مأُخ اتنسح لَه كُنت إِنْ لَمو ، هتظْلَمرِ مبِقَد هنذَ مأُخ حالص[ .  

يف  .اصحوا إخوام يف تنظيم القاعدة وهذا واجب شرعي إلصالح أمر اجلهادإىل كافة اجلماعات والفصائل اجلهادية أن ين: النداء الرابع
كَبر * لُونَ يا أَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما الَ تفْع( وقَولُه . وقَالَ أَبو الدرداِء إِنما تقَاتلُونَ بِأَعمالكُم . باب عملٌ صالح قَبلَ الْقتالِ :البخاري

  .)إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ فى سبِيله صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص* مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما الَ تفْعلُونَ 
  اللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد يعز فيه دينك وأهله ويذل فيه الكفر وأهله ،

ل الكتاب جمري السحاب هازم األحزاب اللهم اهزم األمريكان ومن معهم والصفويني ومن معهم ،اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ اللهم مرت
  بك من شرورهم مجيعا 

لينا اللهم ألف بني قلوبنا وامجع صفوفنا ووحد كلمتنا ووفقنا لطاعتك وأعنا وال تعن علينا وكن لنا وال تكن علينا وانصرنا وال تنصر ع
وأكرمنا وال نا وأعطنا وال حترمنا وأحسن ختامنا يف األمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة وآثرنا وال تؤثر علينا وتقبل قتالنا 
 شهداء عندك وارفع درجام يف عليني وفك أسرانا وثبتهم يارب العاملني وسدد رمينا إنك على كل شيء قدير وساحمنا إنك أنت الغفور

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.الرحيم
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