
الجيش[       :   رد بعنوان العراق الجيشالسلميفي من بيان
    .. الحسبة      في نـشر البغدادي عمر أبي علىخطاب السلمي

[ المنتديات   وعامة والبراق

الرحيم    الرحمن الله بسم

ومن            أنفسنا شرور من بالله ،ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إن
مرشدا             وليا له تجد فلن يضلل المهتد،ومن فهو الله يهد ،من أعمالنا سيئات

ورسوله              عبده ًا محمد أن له،وأشهد شريك ل وحده الله إل إله ل أن ،وأشهد
    ) ُقوا         ّت ا ُنوا آَم ِذيَن ّل ا َها ّي َأ َيا كثيرا، تسليما وسلم وصحبه آله وعلى عليه الله ،صلى
ّلَه            ال ْع ِط ُي َوَمن ُكْم َب ُنو ُذ ُكْم َل ِفْر ْغ َي َو ُكْم َل ْعَما َأ ُكْم َل ِلْح ُيْص ًا، ِديد َس ْولً َق ُلوا ُقو َو ّلَه ال

-:  ( بعد     ،أما ًا ِظيم َع ًا ْوز َف َفاَز ْد َق َف َلُه َوَرُسو
ْيُر    :(          َخ َو ُه َو ّلُه ال ُكَم َيْح ّتى َح ِبْر َواْص ْيَك َل ِإ ُيوَحى َما ْع ِب ّت َوا يقول تعالى الله فإن

: يونس) ( ِكِميَن ْلَحا : (      109ا ّنَك)   ّف َتِخ َيْس َول ّق َح ِه ّل ال َد ْع َو ِإّن ِبْر َفاْص سبحانه ،ويقول
: ) ( الروم   ُنوَن ِق ُيو ل ِذيَن ّل :(      60ا ْيُر)  َخ َو ُه َو َنا َن ْي َب ّلُه ال ُكَم َيْح ّتى َح ِبُروا َفاْص ،ويقول

: لعراف) ( ِكِميَن ْلَحا على)          87ا يوم مر كلما أنه والحزن، السى يثير لمما إنه
وهم            المحتلين رحيل أزف وقــد تعالى، الله نصر من يقتربون وهم الناس،
شياطين            نزغ ازداد كلما ، والعار الخزي سم ويتجرعون الهزيمة أذيال يجرون

جهدهم،           قصارى يبذلون حيث المجاهدين، بين ليوقعوا وكيدهــم ، والجن النس
محاولة            إلى والتفاخر، العجب دواعي استثارة إلى ، والضغائن الحقاد إثارة من

الكلمة           وتفريق ، القوة وتبديد ، ّلحمة ال وتمزيق ، الصفوف تشتيت
بعدما             ، المبارك الجهاد ثمار يشتت ، داخلي بصراع المسلمون ينشغل كي وذلك

. المبين          والخزي الليم العذاب أعداءه وأذاق المجاهدين راية الله رفع
تسير            وهي اليوم هذا وإلى العراق في السلمي الجيش جماعة تأسيس ومنذ

في      : تتمثل المعالم واضحة خطى على
بين)            1 يجمع الذي المة سلف ومنهج والسنة الكتاب على المبني الجاد العمل

. الميادين     كل في والتجديد الصالة
من)           2 معهم ومن المريكان من الصائلين العداء لرد الطاقات كل استثمار

. المعركة           هذه في ينفع مشروع جهد بأي التفريط وعدم والصفويين اليرانيين
الصفوف)           3 ورص الحق على الكلمة لجمع الوسع واستفراغ الطاقات كل بذل

الله            بإذن والخرة الدنيا في المنشودة أهدافنا إلى جميعا لنصل الشمل ولم
تعالى.

في)            4 ، الرؤية تشتيت وعدم الهدف على والتركيز العمل في الولويات مراعاة
عليه              الله صلى ُكْم ّي ِب َن ْعُت َسِم َقاَل ٍد ُعو َمْس ْبِن ِه ّل ال ِد ْب َع ،عن ماجة ابن سنن

           ] : َوَمْن  ُه َيا ْن ُد َهّم ّلُه ال ُه َفا َك ِه ِت آِخَر َهّم ًدا َواِح َهّما ُهُموَم ْل ا َعَل َج َمْن ُقوُل َي وسلم
)[ صحيح             َلَك َه َها ِت َي ِد ْو َأ ّى َأ ِفى ّلُه ال َباِل ُي َلْم َيا ْن ّد ال َواِل َأْح ِفى ُهُموُم ْل ا ِه ِب َبْت ّع َتَش
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وسائل)           5 لها مرحلة ،فكل والكمل الحسن لبلوغ المتزايد الطموح مع الواقعية
من           وهذه تليها التي المرحلة الى تسلم بحيث وحاجاتها لمقتضياتها مكافئة

       . القرآنية   النصوص يسوقون الذين بعض كان وإن الحنيف ديننا سمات
ول              فيه السمة هذه يراعون ل الجهاد في الدين هذا منهج على بها للستشهاد

بكل            المختلفة النصوص وعلقة المنهج هذا بها مر التي المراحل طبيعة يدركون
. منها  مرحلة

في)            6 تفريط ول إفراط فل والجفاء الغلو بين الحق ووسطية العدل منهج إعتماد
      ) : َلى     َع َء َدا َه ُش ُنوا ُكو َت ِل ًا َوَسط ُأّمًة ُكْم َنا ْل َع َج ِلَك َذ َك َو تعالى ،قال وعمل قول كل

: البقرة     )( ًا ِهيد َش ُكْم ْي َل َع الّرُسوُل ُكوَن َي َو ّناِس بالسلم)    143ال اللتزام هو والعدل
َواِت   : (           ُط ُخ ُعوا ِب ّت َت َول ّفًة َكا ِم ْل الّس ِفي ُلوا ْدُخ ا ُنوا آَم ِذيَن ّل ا َها ّي َأ َيا تعالى قال كله

: ) ( البقرة     ِبيٌن ُم ّو ُد َع ُكْم َل ّنُه ِإ َطاِن ْي قال)      208الّش والتفريط، التمييع به نعني فل
  : الية: (     )( من المائدة ِبِه ّكُروا ُذ ِمّما ًا ّظ َح َنُسوا َو الغلو)    13تعالى به نعني ل ،كما

       ) : ُكْم      ِن ِدي ِفي ُلوا ْغ َت ل َتاِب ِك ْل ا ْهَل َأ َيا ُقْل تعالى قال النبوة لمنهج المخالف والجفاء
ِء               َوا َس َعْن ّلوا َوَض ًا ِثير َك ّلوا َأَض َو ْبُل َق ِمْن ّلوا َض ْد َق ٍم ْو َق َء َوا ْه َأ ُعوا ِب ّت َت َول ّق ْلَح ا ْيَر َغ

: المائدة) ( ِبيِل الية)         77الّس هذه في المسلكين من تعالى ربنا حذر فقد
والوسطية .         ، والجهاد والسلوك والتباع المعتقد في والعدل والوسطية الكريمة

والوسطية             ، جماعات أو طوائف أو أفرادا كانوا سواء الناس على الحكم في
الخيار             هم وأهلها المم بين وسط المة فهذه والدنيا، الدين نواحي كل في

. الناس   بين والعدول
حساب)            7 على المرين بأحد يقصر فل والجهاد الدعوة بين العمل في التلزم

: )(    ):   ( الفرقان (    ًا َنِصير َو ًا ِدي َها ّبَك ِبَر َفى َك َو تعالى قال ناصر وسيف هاد كتاب الخر
الية  )31من

8. المجردة)           والسماء الشخاص حول ل والشرع، المنهج أساس على التجمع
بالصدق)         9 لهم المشهود والسابقة والخبرة والحكمة العلم لهل الرجوع

أولي           والعقد الحل أهل مشاورة من والكثار الناصع والتاريخ والثبات والستقامة
الختصاصات        . كافة في العلم أهل من والنهى الحلم

،وأي)           10 لها المناسب الواقع على العلماء وكلم الدلة إسقاط في الجتهاد
ترجح              ما تتبنى الجماعة فإن العلم لهل معتبر قول من أكثر فيها يرد مسألة

قال             سائغا، خلفا خالفها من وتعذر للجماعة ًا ملزم القول هذا ويصبح ، عندها
تيمية    ( ابن السلم بعض):       20/207شيخ بقول فيها عمل من الجتهاد مسائل

كان               وإذا عليه ينكر لم القولين بأحد عمل ومن يهجر ولم عليه ينكر لم العلماء
وإل              به عمل القولين أحد رجحان له يظهر النسان كان فإن قولن المسألة في

. أهـ          القولين أرجح بيان في عليهم يعتمد الذين العلماء بعض قلد
في)           11 كانت التي والعوائد الحوال فيها تراعى السلف أخبار من الستفادة

الموقعين       ( إعلم في القيم ابن قال بتغير ):    4/205زمنهم تتغير الفتوى فإّن
. أهـ          الله دين من كله وذلك والحوال والعوائد والمكان الزمان



أن)              12 ثبت ولو ، بينة أو تثبت دون بالتكفير التعجل نهــج عن بأنفسنا النأي
الشروط              فيه تتوفر حتى بعينه، يكفر بمكفر أتى من كل ليس فإنه كفر الفعل

قتله                يجب كافر كل ليس إنه ثم القول، بلزم أو بالمآل نكفر ول ، الموانع وتنتفي
كتب              في مفصل هو كما الشرعية الدلة وفق على بكافر ليس من يقتل ،وقد
             . حقه  في وجب إذا إل القبلة أهل من أحد على بالقتل نحكم ل كما العلم أهل

والحرب           والتمكين الستضعاف حال مراعاة مع الذمة به تبرأ قطعي بدليل
يتولى.  -     -       والله الظاهر على مبني فهو الدنيا بأحكام يتعلق مما ذلك وكل والسلم

السرائر.
سلبياتها)          13 وطرح إيجابياتها بأخذ سبقتنا التي الجماعات تجارب من الستفادة

. فيها    القوة نقاط واستكمال
الخلق)         14 واجتناب والوفاء الصدق رأسها وعلى الكريمة بالخلق التحلي

. والغدر     الكذب أقبحها ومن الرذيلة
يبنى)            15 الذي وأساسه وعموده المر رأس تمثل التي النية إصلح على الحرص

بفسادها،وبها         بصحتها،ويفسد يصح وسائقه، وقائده العمل روح وهي عليه،
   ): َلَة       َعاِج ْل ا ُد ِري ُي َكاَن َمْن تعالى قال الخذلن يحصل وبعدمها التوفيق، يستجلب

َوَمْن               ًا، ْدُحور َم ًا ْذُموم َم َها َيْصل ّنَم َه َج َلُه َنا ْل َع َج ُثّم ُد ِري ُن ِلَمْن ُء َنَشا َما َها ِفي َلُه َنا ْل َعّج
) ( السراء           ًا ُكور َمْش ُهْم ُي ْع َس َكاَن ِئَك َل ُأو َف ْؤِمٌن ُم َو ُه َو َها َي ْع َس َها َل َعى َوَس َة اْلِخَر َد َأَرا

18-19(
ْبِن           ُعَمَر َعْن الصحيحين ففي والخرة، الدنيا في الدرجات تتفاوت وبحسبها
   ]: ّنَما         ِإ َو ِة ّي ّن ِبال ْعَماُل َل ا ّنَما ِإ وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َقاَل َقاَل ّطاِب ْلَخ ا

ِه             ِل َوَرُسو ِه ّل ال َلى ِإ ُتُه ِهْجَر َف ِه ِل َوَرُسو ِه ّل ال َلى ِإ ُتُه ِهْجَر َنْت َكا َفَمْن َوى َن َما ِرٍئ لِْم
.[ ِه             ْي َل ِإ َهاَجَر َما َلى ِإ ُتُه ِهْجَر َف َها ّوُج َتَز َي ٍة َأ اْمَر ِو َأ َها ُب ُيِصي َيا ْن ُد ِل ُتُه ِهْجَر َنْت َكا َوَمْن

دار           في الكريم الرب ومجاورة السمى الربح وإحراز العظمى النجاة وإن
شرعه            فيما الله وجِه ِة وإراد العبادة في بالخلص إل يحصل والنعيم،ل السرور

           ) : َفَمْن .   ٌد َواِح َلٌه ِإ ُكْم ُه َل ِإ ّنَما َأ َلّي ِإ ُيوَحى ُكْم ُل ْث ِم َبَشٌر َنا َأ ّنَما ِإ ُقْل تعالى قال لعباده
: ) ( الكهف            ًا َأَحد ِه ّب َر ِة َد َبا ِع ِب ِرْك ُيْش َول ًا ِلح َصا َعَملً ْعَمْل َي ْل َف ِه ّب َر َء َقا ِل َيْرُجوا َكاَن

110(
فإن           النفس، َذهاُب و القتل مظنُة لنها الوغى ساحات في الخلص ويتأكد

مقاصد           اختلفت وإن العبادات وأنواع أسبابها واختلفت تنوعت وإن كلها العمال
في             منها يصدر أن أمكن والنفاق بالرياء ًا مشوب شيء منها صدر إذا أصحابها،
تلك             يكفر بما العامُل يأتَي أن وأمكن والوفاق، الخلص وجه على آخر وقت
في              نفُسه ذهبت من ،بخلف مهلة الجل في مادام عليه الله يتوب أو الزلة،

والنكال،              الشديد العذاب أو والجلل العزة ذي الله رضا إل له ليس إذ القتال،
له              فليس َته خاتم أفسد ومن يربحها، أخرى نفس له يبق لم نفَسه َخِسَر فمن

. يصلحها   أخرى خاتمة
فإّن             الدنيا حظوظ من لشيء اللتفات وعدم الله عند ما ُة إراد الخلص ومن
  ) : ُد            ِري ُي َكاَن َمْن تعالى قال ، ًا مجاهد يكون ل الدنيا من ًا عَرض بجهاده أراد َمن



ِذيَن            ّل ا ِئَك َل ُأو ْبَخُسوَن، ُي ل َها ِفي ُهْم َو َها ِفي ُهْم َل ْعَما َأ ِهْم ْي َل ِإ َوّف ُن َها َت َن ِزي َو َيا ْن ّد ال َة َيا ْلَح ا
( ُلوَن              ْعَم َي ُنوا َكا َما ِطٌل َبا َو َها ِفي ُعوا َن َص َما ِبَط َوَح ّناُر ال ِإّل ِة اْلِخَر ِفي ُهْم َل ْيَس َل

: : [16-15هود( ِإّن)             قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مسلم صحيح وفي ،
َها             َف َعَر َف َعَمُه ِن َفُه َعّر َف ِه ِب ِتَي ُأ َف َد ِه ُتْش اْس َرُجٌل ِه ْي َل َع ِة َياَم ِق ْل ا ْوَم َي ْقَضى ُي ّناِس ال ّوَل َأ

ْلَت             َت َقا ّنَك ِك َل َو ْبَت َذ َك َقاَل ْدُت ِه ُتْش اْس ّتى َح ِفيَك ْلُت َت َقا َقاَل َها ِفي ْلَت َعِم َفَما َقاَل
[               ، ِر ّنا ال ِفي ِقَي ْل ُأ ّتى َح ِه ِه َوْج َلى َع َفُسِحَب ِه ِب ُأِمَر ُثّم ِقيَل ْد َق َف ٌء ِري َج ُيَقاَل َِلْن

السلم   ( شيخ )    17/492قال  ) يكن ):     لم المال لجل المعركة أي فيها قاتـل من بل
أهـ    . الله سبيل في ًا مجاهد

الحول)          16 فإن الجبار العزيز القوي الله يدي بين والضعف والنكسار الذلة
الستكانة              ينبغي ل ،كما جمع أو بقوة الغترار يجوز فل ، وحده بيده والقوة

الله             رسول كان فقد الحال، بنا وضاق الصديق وخذلنا الناصر قل إذا والتراجع
وقد               يصبر، بل يجَزع لم انكسر وإن ُطر يب لم َلب غ إذا وسلم عليه الله صلى

فتح            أعظم في مكة ودخل محتسب صابر وهو البتلءات أنواع عليه مرت
. َله       رح ُته لحي تضرب رأسه ًا مطأطئ لله متواضعا

الكلم)         17 أو النتقاص عــن ،والترفع وحقوقها السلمية الخوة على المحافظة
ما                وفق على ًا وتسديد ًا نصح كان ما إل ، كثرت أو ّلت ،ق جماعة أي على السيئ

عن              البعد كل مبتعدين ، الخرين جهود ِء إلغا تجنب مع والسنة، الكتاب في ثبت
تعالى         الله فإن والتحقير والسب والفحش والمهاترات بالباطل المزايدات

  : )( الية:(      من المدثر ُهَو ِإّل ّبَك َر َد ُنو ُج َلُم ْع َي وَما َعْن)   31يقول مسلم صحيح ،وفي
   ]: َناَجُشوا          َت َولَ ُدوا َتَحاَس لَ وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َقاَل َقاَل َة ْيَر ُهَر ِبى أ

َ

. ًنا              َوا ِإْخ ِه ّل ال َد َبا ِع ُنوا ُكو َو ْعٍض َب ْيِع َب َلى َع ُكْم ْعُض َب ْع ِب َي َولَ َبُروا َدا َت َولَ َغُضوا َبا َت َولَ
 [    . َلى         ِإ ُيِشيُر َو َنا ُه َها َوى ْق ّت ال ُه ِقُر َيْح َولَ ُلُه ُذ َيْخ َولَ ِلُمُه ْظ َي لَ ِم ِل ْلُمْس ا َأُخو ِلُم ْلُمْس ا

ِم   [          ِل ْلُمْس ا ُكّل ِلَم ْلُمْس ا ُه َأَخا ِقَر َيْح َأْن الّشّر ِمَن ِرٍئ اْم ِبَحْسِب َمّراٍت َثلََث ِه ِر ْد َص
َوِعْرُضُه      ]. ُلُه َوَما َدُمُه َحَراٌم ِم ِل ْلُمْس ا َلى َع

وعملياتها            الجماعة قوة إظهار على نحرص لم فإننا تقدم ما على وبناءا
الخروية             المصالح علينا ّيع يض ل بحيث بالعدو نكاية فيه الذي بالقدر إل ومكاسبها
     ): ُكْم      ّل ُد َأ َهْل ُنوا آَم ِذيَن ّل ا َها ّي َأ َيا تعالى قال المعتبرة الدنيوية والمصالح الكبرى

      * ِبيِل      َس ِفي ُدوَن ِه ُتَجا َو ِه ِل َوَرُسو ِه ّل ِبال ُنوَن ْؤِم ُت ٍم ِلي َأ َذاٍب َع ِمْن ُكْم ْنِجي ُت ٍة ِتَجاَر َلى َع
   * ُكْم         َب ُنو ُذ ُكْم َل ِفْر ْغ َي َلُموَن ْع َت ُتْم ْن ُك ِإْن ُكْم َل ْيٌر َخ ُكْم ِل َذ ُكْم ُفِس ْن َأ َو ُكْم ِل َوا َأْم ِب ِه ّل ال

ِلَك            َذ ْدٍن َع ّناِت َج ِفي َبًة ّي َط ِكَن َوَمَسا َهاُر ْن َْل ا َها ِت َتْح ِمْن ِري َتْج ّناٍت َج ُكْم ْل ْدِخ ُي َو
( ِنيَن  *          ْؤِم ْلُم ا ِر َبّش َو ِريٌب َق ْتٌح َف َو ِه ّل ال ِمَن َنْصٌر َها َن ّبو ُتِح ُأْخَرى َو ِظيُم َع ْل ا ْوُز َف ْل ا

: َرُسوَل)          13-10الصف( ْعُت َسِم قال ّقاٍص َو ِبى أ
َ ْبن ْعد َس عن الصحيحين وفي

 [       ] : ،وفي      ِفّي ْلَخ ا ِنّي َغ ْل ا ِقّي ّت ال َد ْب َع ْل ا ُيِحّب ّلَه ال ِإّن ُقوُل َي وسلم عليه الله صلى ّلِه ال
   ]: أن        منكم استطاع من قال والسلم الصلة عليه أنه المقدسي للضياء المختارة

)  [ الجامع       صحيح فليفعل صالٍح عمٍل من ٌء خب له المام   ،)6018يكوَن مسند وفي
الله             صلى ِه ّل ال َرُسوُل َقاَل َقاَل ّى ِر َع َلْش ا ُموَسى ِبى أ

َ َعْن البيهقي وسنن أحمد
             ]: َما  ِثُروا َفآ ُه َيا ْن ُد ِب َأَضّر َتُه آِخَر َأَحّب َوَمْن ، ِه ِت ِبآِخَر َأَضّر ُه َيا ْن ُد َأَحّب َمْن وسلم عليه



)  [ الصحيحة    السلسلة َنى ْف َي َما َلى َع َقى ْب المسلمين)     3287َي حقوق تضيع ل بحيث ،
         ) : ِمَن    َبَك َنِصي ْنَس َت َول َة اْلِخَر ّداَر ال ّلُه ال َتاَك آ ِفيَما َتِغ ْب َوا تعالى قال دنياهم، في

ُيِحّب               ل ّلَه ال ِإّن َْلْرِض ا ِفي َد َفَسا ْل ا ْبِغ َت َول ْيَك َل ِإ ّلُه ال َأْحَسَن َكَما َأْحِسْن َو َيا ْن ّد ال
: القصص) ( ِديَن ْفِس ْلُم وتجاوزات).         77ا أخطاء من الساحة في يحصل ما كل ومع

نبينا           بهدي مهتدين والتشهير التعيير عن بعيدا والترشيد النصح آثرنا فإننا
ثم           غششة، والمنافقين نصحة المؤمنين فإن وسلم عليه الله صلى المصطفى
أو              ، فتفحش الخطاء تكثر لم ما سهل وإصلحه طبيعي أمر الخطاء وقوع إن

العظمى            المحرمات أو الدين وأصول بالتشريع تتعلق كبيرة قضايا في تكون أن
تنظيم            في الخوة من حصل ما القبيل هذا ومن والعراض، والموال كالدماء

الرافدين    . بلد في القاعدة

هـــذا :
إثم            خاصة السلمي والجيش عامة المجاهدين يحّملون الناس من كثيرا أن ومع

شرعية،             تجاوزات من القاعدة تنظيم في الخوة بعض به يقوم ما على السكوت
: بـ     ذلك نبرر أننا غير

1          -، يعينهــم ومن والصفويين المريكيين من تعالى الله أعداء بقتال انشغالنا
المجاهدين،-       2 كافة مع والدين السلم إخوة على الحفاظ
جميعا،-        3 المة ملك هو الذي الجهادي المشروع على الحفاظ
والمسلمين،-        4 السلم أعداء قبل من ذلك استغلل من الحذر
5      -، للحق والرجوع للصلح كافية فرصة إعطاء

يكن          :[  لم قال أنس عن البخاري في الجميل، والصبر بالحكمة معاملتهم فآثرنا
[ ،مع              جبينه ترب ماله المعتبة عند يقول كان سبابا ول لعانا ول فاحشا الله رسول

. الواجب   النصح إسداء
الجماعة                هذه من النيل يهمهم ما أهم ومن فأصبحوا ، نفعا ِد يج لم هذا أن غير

: ومنها       والساليب الوسائل بشتى الله، بإذن المباركة
ويعلمون*           للبعث، ينسبونها فمرة الجائرة الباطلة التهم بشتى الجماعة رمي

بأي              ارتباط أي يوجد ول واحد بعثي الجماعة في ليس أنه والداني القاصي ويعلم
ول              تنظيمي ول فكري ل البعثيين أو البعث حزب وبين بيننا الشكال من شكل

محض           وهو أخرى إسلمية وتيارات مناهج إلى الجماعة ينسبون ومرة ميداني،
الله             يحق مرة كل وفي ، مخابراتية جهات إلى ينسبونها حيث وأخرى كذب،
وتعم          العمليات وتزداد المجاهدون فيزداد الدعاوى هذه بطلن ويتبين الحق

على            تسير حيث وانتشارها لها الناس قبول ويزداد الجماعة هذه على البركة
     ، مستقيم وطريق وعدل قويم نهج



الخاتمة           وحسن والتوفيق بالخير لنا ويدعوا صدورهم تنشرح أن الواجب وكان
ٍر            َبِشي ْبِن ْعَماِن ّن ال َعِن الصحيحين وعلنا،في سرا مواقفنا في تجاههم نفعل كما

   ]: ِهْم        ّد َوا َت ِفى ِنيَن ْؤِم ْلُم ا َثُل َم وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َقاَل َقاَل
ِد            ْلَجَس ا ِئُر َسا َلُه َعى َدا َت ٌو ُعْض ْنُه ِم َكى َت اْش َذا ِإ ِد ْلَجَس ا َثُل َم ِهْم ِف ُط َعا َت َو ِهْم َتَراُحِم َو

]:           [ ل  َقاَل أنه وسلم عليه الله صلى ِبّى ّن ال َعِن َنٍس َأ َعْن ،وفيهما ْلُحّمى َوا ِر َه ِبالّس
[ ِه        ْفِس َن ِل ُيِحّب َما ِه َلِخي ُيِحّب ّتى َح ُكْم ُد َأَح ْؤِمُن ُي

َعْن*            الصحيحين ،وفي العنكبوت كبيت واهنة واهية بتهم الجماعة قيادة إتهام
    ]: ُفُسوِق          ْل ِبا َرُجلً َرُجٌل َيْرِمى لَ ُقوُل َي وسلم عليه الله صلى ِبّى ّن ال َع َسِم ّنُه َأ َذّر ِبى أ

َ

:   [ مسلم              وفي ، ِلَك َذ َك ُبُه َصاِح ُكْن َي َلْم ِإْن ، ِه ْي َل َع ّدْت َت اْر ِإلّ ، ِر ْف ُك ْل ِبا ِه َيْرِمي َولَ ،
 [      . رجع[        ،يعني ِه ْي َل َع َحاَر ِإلّ ِلَك َذ َك ْيَس َل َو ِه ّل ال ّو ُد َع َقاَل ْو َأ ِر ْف ُك ْل ِبا َرُجلً َعا َد َوَمْن

ِه.            ّل ال َرُسوَل َأّن ِة الّشَجَر َأْصَحاِب ِمْن َكاَن َو الّضّحاِك ْبن ِبت َثا البخاري وفي عليه
         ]: ٍر     ْف ُك ِب ًنا ْؤِم ُم َذَف َق َوَمْن ، ِه ِل ْت َق َك َو ْه َف ًنا ْؤِم ُم َعَن َل َوَمْن َقاَل وسلم عليه الله صلى
           [ ِه  ّل ال َرُسوَل ْعُت َسِم قاَل ُعَمَر ْبِن ِه ّل ال ِد ْب َع عن  داود أبي سنن ،وفي ِلِه ْت َق َك َو ْه َف

        ]: ِفي     َيَزْل َلْم َلُمُه ْع َي َو ُه َو ِطٍل َبا ِفى َخاَصَم َوَمْن ُقوُل َي وسلم عليه الله صلى
َغَة               ْد َر ّلُه ال َنُه َك َأْس ِه ِفي ْيَس َل َما ْؤِمٍن ُم ِفى َقاَل َوَمْن ْنُه َع َع ِز ْن َي ّتى َح ِه ّل ال َسَخِط

)   [ الجامع     صحيح َقاَل ِمّما َيْخُرَج ّتى َح َباِل ْلَخ : 6196ا أهِل)  ُة عصار الَخبال ،وَردغُة
. مسلم .    صحيح في كما النار

أسمائها*              أو القاعدة يبايعوا لم إن بالقتل الجماعة أفراد بعض تهديد ذلك ومن
مع             ليكون الصراع وحصر الشر مادة لحسم أحسن هي بالتي ندفع وكنا الخرى

): َول             تعالى قال سبيل، ذلك إلى استطعنا ما العداء بعض وتحييد بل فقط العداء
ٌة             َو َدا َع َنُه ْي َب َو َنَك ْي َب ِذي ّل ا َذا ِإ َف َأْحَسُن ِهَي ِتي ّل ِبا ْع َف ْد ا َئُة ّي الّس َول َنُة ْلَحَس ا ِوي َت َتْس

: ) ( فصلت   َحِميٌم ِلّي َو ّنُه َأ ل)          34َك حتى له نكترث ولم مرارا هذا حصل وقد ،
. العداء   بنا يشمت

المجاهدين*             من وعدوانا ظلما الخوة بعض فقتلوا الناس هؤلء تطاول ثم ومن
ناصبوا             بل بذلك يكتفوا ولم الن، حتـى الثلثين عددهم تجاوز الجماعة هذه في
بعض           مع مواجهات إلى العداء هذا وتحول العداء، الخرى الجهادية الجماعات

بينهم            مواجهات الساعة هذه إلى تزال ول العشرين ثورة كتائب مثل الجماعات
الميدانيين              قادتهم أحد قتل أحدثها من كان ، غريب أبو في والخر الحين بين

جيش             أفراد بعض وقتلوا ، تعالى الله تقبله الضاري ظاهر حارث الخ وهو
 ( فتحملت       ( ، جامع السلمية الجبهة السنة،وهددوا أنصار أفراد وبعض المجاهدين
مساره            عن ينحرف ل كي الجهادي للمشروع صيانة هائلة أعباءا الجماعات كل

وأهدافه،
المسلمين-            من طائفة قتل أكثر،فاستحلوا جّرأهم الجميل الصبر هذا أن غير

السنة           أهل من والعّزل والمؤذنين المساجد أئمة مثل السهلة الهداف وخاصة
ُعَمَر             ْبِن ا َعِن البخاري في ثبت ،وقد المسلمين علماء هيئة في أعضاء ومنهم

  ]: ْؤِمُن           ْلُم ا َيَزاَل َلْن وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َقاَل َقاَل عنهما الله رضى
     [ َة          ْكَر َب ِبى أ

َ َعْن الصحيحين وفي ، َحَراًما َدًما ُيِصْب َلْم َما ، ِه ِن ِدي ِمْن ٍة ُفْسَح ِفى



  ]: ُكْم          َل َوا َأْم َو ُكْم َء ِدَما ِإّن َف َقاَل وسلم عليه الله صلى ِبّى ّن ال أن عنه الله رضي
ُكْم             ِد َل َب ِفى ، َذا َه ُكْم ِر ْه َش ِفى ، َذا َه ُكْم ْوِم َي ِة َكُحْرَم َحَراٌم ُكْم َن ْي َب ُكْم ْعَراَض َأ َو

وسلم]             عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َد ِع َص َقاَل ُعَمَر ْبِن ا َعِن الترمذي ،وفي َذا َه
       ]: ْفِض     ُي َلْم َو ِه ِن ِلَسا ِب َلَم َأْس ْد َق َمْن ْعَشَر َم َيا َقاَل َف ِفيٍع َر ْوٍت ِبَص َدى َنا َف َبَر ْن ْلِم ا

َع              ّب َت َت َمْن ّنُه ِإ َف ِهْم ِت ْوَرا َع ُعوا ِب ّت َت َولَ ُهْم ّيُرو َع ُت َولَ ِلِميَن ْلُمْس ا ُذوا ْؤ ُت لَ ِه ِب ْل َق َلى ِإ ِليَماُن ا
ْوِف              َج ِفى ْو َل َو ْفَضْحُه َي َتُه ْوَر َع ّلُه ال َع ّب َت َت َوَمْن َتُه ْوَر َع ّلُه ال َع ّب َت َت ِم ِل ْلُمْس ا ِه َأِخي َة ْوَر َع

  : َظَمِك]            ْع َأ َما َقاَل َف ِة َب ْع َك ْل ا َلى ِإ ْو َأ ْيِت َب ْل ا َلى ِإ ْوًما َي ُعَمَر ْبُن ا َظَر َن َو َقاَل ، ِه ِل َرْح
   . مرفوعا        ماجة ابن ورواه ْنِك ِم ِه ّل ال َد ْن ِع ُحْرَمًة َظُم ْع َأ ْؤِمُن ْلُم َوا َتِك ُحْرَم َظَم ْع َأ َو

الصحيحة    ( السلسلة في مشروعا).       3420وهو هدفا السنة أهل عامة أصبح بل
أو               ينتقدهم من وكل يقتلوه، أو يريدون ما لهم يدفع أن فإما الغنياء وخاصة لهم

سهلة            فالقضية لقتله يسعون فإنهم الفعال هذه مثل في خطأهم ويبين يخالفهم
. أسهل  وتبريرها

. سائغا-          أمرا أموالهم وأخذ الناس بيوت على العتداء وأصبح
مشاعا-         . مألوفا أمرا والردة بالكفر الناس رمي وأصبح

أبي-                 الخ خطابي في ظهر ما ذلك ومن العلم في التشهير إل لهم يرق لم ثم
تجاوز            والمجازفات،حتى التهم كيل من أكثر حيث عمر أبي الخ وخطابات حمزة

. صحتها            عدم يعلم بدعايات المة سلف منهج مخالفة في وأوغل والسنة الكتاب
ويبينوا             لينصحوهم الربانيين العلماء لرد انتظارا به اتهمنا ما رد في نسارع ولم
نضيع          حتى الخير الخطاب في وخاصة الواردة الشرعية والتجاوزات الخطاء

نصيحة          ولتكون معهم، ومن والصفويين المريكيين من أعدائنا على الفرصة
المور              بعض بيان من لبد فكان أئمتنا يتكلم لم ولكن ، للجميع شافيا وبلسما

صحيح،           التهم أو المسائل من ماورد أن ظان يظن ل حتى
مجلس-    (           هناك يكن لم لو الرافدين بلد في الجهاد حال كيف قوله ذلك ومن

الدولة              أبناء كل ترك لو المور تصير وكيف ؟ السلم دولة ول المجاهدين شورى
   ...         ، للعرض إستباحة معروف الجواب ؟ الجهاد عن وقعدوا ، السلح السلمية

          ( ْبِن   ا َعِن الصحيحين في وسلم عليه الله صلى قال ، والنسل للحرث وإبادة
     ]: َوَمْن         ِه ِب ّلُه ال َع َسّم َع َسّم َمْن وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َقاَل َقاَل ّباٍس َع

         [ َواَن    ْف َص ْدُت ِه َش َقاَل َتِميَمَة ِبى أ
َ ِريٍف َط َعِن البخاري وفي ِه ِب ّلُه ال َءى َرا َءى َرا

عليه             الله صلى ِه ّل ال َرُسوِل ِمْن ْعَت َسِم َهْل ُلوا َقا َف ِهْم ُيوِصي َو ْه َو َبُه َأْصَحا َو ًبا َد ْن َوُج
 -  -       ]: َوَمْن     َقاَل ِة َياَم ِق ْل ا ْوَم َي ِه ِب ّلُه ال َع َسّم َع َسّم َمْن ُقوُل َي ُتُه ْع َسِم َقاَل ًئا ْي َش وسلم

    ]:   [ ِمَن      ِتُن ْن ُي َما ّوَل َأ ِإّن َقاَل َف ، َنا ْوِص َأ ُلوا َقا َف ، ِة َياَم ِق ْل ا ْوَم َي ِه ْي َل َع ّلُه ال ُقِق َيْش ْق ِق ُيَشا
لَ              َأْن َع َطا َت اْس َوَمِن َعْل، ْف َي ْل َف ًبا ّي َط ِإلّ ُكَل ْأ َي لَ َأْن َع َطا َت اْس َفَمِن ُنُه، ْط َب ْنَساِن ِل ا
   .[ َعْن          الصحيحين وفي َعْل ْف َي ْل َف َقُه ْهَرا َأ ٍم َد ِمْن ِه ّف َك ِء ِبِمْل ِة ّن ْلَج ا ْيَن َب َو َنُه ْي َب ُيَحاَل

    ]: ِبِس         َكلَ ْعَط ُي َلْم ِبَما ُع ّب َتَش ْلُم ا َقاَل أنه وسلم عليه الله صلى ِبّى ّن ال َعِن َأْسَماَء

          [ قبل  المقدس بيت إلى المؤمنين صلة ّيع يض لم وتعالى تبارك ،والله ُزوٍر َبْى ْو َث
جهاد            المنان الكريم الله عند ،أفيضيع إيمانا واعتبرها الكعبة إلى القبلة تحويل

على              التعالي هذا مبرر هو ما ثم ، بالتضحيات ملئت متواصلة سنين لربع شرعي



من            هذا أليس تبعهم من إل الخرين جهاد إلغاء ومحاولة المجاهدين؟ المسلمين
!   ، ؟ المذموم التحزب

قاعدة-              على واحدة بعملية يأتوا بأن القاعدة غير من المجاهدين لكل تحد مع
        ، دليل إلى النهار يحتاج غفرانك،وهل اللهم ، أمريكية

أعظم             كان عنهم خفي وما ، ذلك ببعض وشهدوا علموا والعداء الصدقاء فإن
عسكرية           وثكنات لقواعد اقتحامات من السلمي الجيش جماعة به قامت وما

أكبر           ومنها وآخرا أول الله بفضل كبرى قواعد وأسقطت بالعشرات يبلغ
أخبار           من أصبحت التي الصخر جرف في الذهبية القاعدة وهما قاعدتين

عام    في وقاعدة        2003الغابرين العراق، في القاعدة تنظيم يتأسس أن قبل
في        عين بعد أثرا أصبحت التي هربوا     2006الصقر حتى الوكرانيين وقواعد ،

هذه            معدلها تجاوز التي العمليات من والكثير ، خاسرين خائبين بلدهم إلى
. والتسديد          القبول الله نسأل الواحد الشهر في عملية اللف الشهر

بكثرة               الكلم كثرة عن تعالى الله أغنانا فقد للحق بيانا إل هذا ذكر نرد ولم
. وتدبيره    بلطفه وحسنها الفعال

يراها-           الحصر تفوق مباركة بعمليات تقوم الخرى الجماعات فإن وكذلك
.!!    . جميعا        شطبها يتم فكيف لطاعته الجميع الله وفق والداني القاصي بها ويسمع

  ( بكلم-        (  والموساد فوده يسري الصحفي مع بالتآمر الجماعة اتهام ذلك ومن
. لفسدته         البحر بماء مزجت لو علينا فرية وهو سمج

برامج            لهم وعمل القاعدة تنظيم بقادة التقى قد الصحفي نفس فإن وللمفارقة
القادة          هؤلء كان كان؟هل فماذا ومقراتهم أماكنهم إلى وذهب وأفلما

          - الشيبة- بن ورمزي شيخ خالد مثل المتآمرين؟ الموساد أعوان من حاشاهم
الجيش             بجماعة التقى إذا معه تأتي الموسادية صفة أن أم أسرهم، الله فك

فقط؟
وخاصة              أمتنا قضايا يخدم بما وسيلة أو كان فردا إعلمي كل مع نتعامل ونحن

يكون              ل أن عندنا المهم عليهم، الحكم عن النظر بغض العراق في الجهاد قضية
الجهة               من مسلم أي أو مجاهد أي على أو الجماعة على سوء أمني خرق أي

. بنا       المر تعلق قدر معها نتعامل التي
عبور            طريق فإن بطلنها يعلم الناس فكل الطريق وكشف الرجال قلة أما

بعلم            المعدة والفلم التقارير عن يقول فماذا أحد، على بخاف ليس المجاهدين
ذكر             من فلسنا ، ذكرته إل تفصيل تترك لم التي قادتها وخطابات القاعدة

العربية          11/9تفصيلت  البلد في القاعدة أفراد تواجد بأماكن يخبر من ولسنا
. الموساد؟             مع تعاون هذا فهل خطاباتهم؟ في مذكور ذلك كل بل العربية وغير

ل             وان وأفعالهم أقوالهم في تعالى الله يراقبوا بأن الخوة هؤلء نذكر ونحن
. تعالى           الله ميزان في له قيمة ل بخس بثمن بآخرتهم يجازفوا

نكن-             لم تعالى الله بحمد فنحن السعودي الله بحزب المجاهدين تسميته وأما
مثلما               كثيرا عانينا وقد خارجية ول داخلية ل جهة أو حزب أو حكومة لي تبعا

الماضي،            القرن من الخير العقد في وخاصة العراق في السلفيون إخواننا عانى



أنهم         والعجيب يسمونهم كما والسعوديين بالوهابيين بالرتباط التهام من
!!!!! أيضا    الموساد لهم يضيفون

أخونا        ....    يأتي ثم الخ، إرهابي وهابي ،، فأصبحت الوصاف زادت الحتلل وبعد
أعداء              بها يتهمنا التي التهم بنفس العداء ضد الخندق في معه ومن إخوانه ليتهم

الوكيل      ونعم الله فحسبنا ، السلم
من               ل الساعة هذه إلى حكومة أية من دعم أي نتلق لم الله بحمد ونحن

دولة             أي من للجهاد دعم لتحصيل نسع ولم إيران، من ول العربية الحكومات
جميع              تزال فما ذلك ومع العراق، في المسلمين لعموم دعما كان ما إل عربية
صريحا           صحيحا أمريكيا إذنا منتظرة خطوة ألف وترجع خطوة تقدم الحكومات

. العراق !!!!      في السنة أهل لدعم مؤكدا
نفط              من ل للمجاهدين منها شيء يصل فلم النفط أموال من يزعم ما أما

. مباشر             غير ول مباشر بطريق ل أخرى دولة أي نفط من ول العراق
الطلسم؟          هذه ولم الدين؟ وتجار الطاغوت كهنة هؤلء من ثم

وجيش            غدر لقوات أخونا ترك وماذا القادمة للخطابات التهم من بقي وماذا
. وغيرهم    وعلوي والجلبي الدجال

تعالى               الله بحمد لوضوحه رد إلى المر احتاج لما الحد هذا عند المر وقف ولو
علمائها              وعلى المة سلف منهج وعلى جميعا المة على تجنى عمر أبا الخ لكن

عجيبة،    وقضايا أحكام بإيراد
سلطة-         .       تحت دولته حكم ما ثم كفر ديار جميعا السلم ديار اعتبار ذلك ومن

. ؟    عاونهم ومن الصليبيين
! الصليبي؟-            المحتل قتال من أوجب العربية الحكومات جيوش قتال أن وقوله

غير-               قول الندلس سقوط منذ ـ الطلق بهذا ـ عين فرض الجهاد بأن والقول
محرر.

َمن-                ، لهم ذمة ل حرب أهل بأنهم بلدنا في الكتاب أهل طوائف على وحكمه
الطلق؟      بهذا يقول من العلماء من

مجازفة-             وهذه عصاة، بأنهم الجهادية الجماعات أبناء جميع على حكم إنه ثم
سبحان          !!!  والراحة الدعة إلى وأصحابها عشائرها تدعوا أنها وذكر مبررة، غير

جدا             خطير وهذا العصر بواجب بيعته وسمى وراحة؟ دعة العراق في وهل الله
!! فهمه  لمن

ثلثي-          خنجر إلى والنضمام القوي بالنخراط الجماعات اتهم ثم
        ( العجب.......  ( وإن ،، ضعيف بحديث واستدل الحساد طائفة ج وهم الخ الرؤوس
وسكتوا            التهم كل تحملوا الذين المجاهدين من إخوانه على الجرأة من لينقضي

. المستعان        فالله الجهاد، لمصلحة مراعاة التجاوزات كل على
بين-            التفريق عدم والظاهر المريكيين مع معاهدات تريد بأنها الجماعات واتهم

الستسلم        معاهدات وبين الشرع بضوابط المنضبطة المشروطة المفاوضات
يشترط             حتى بها اعترف فمن دولته إذن واشترط ، الخائبون لها يسعى التي

إذنها؟



مع-            التفاوض بمشروعية قولنا مع فإنه السلمي الجيش جماعة يخص وفيما
هذه               إلى غيرهم ول الصفويين ول المريكيين ل عدو أي نفاوض لم إننا إل العداء

ل             كما ذكرها، إعادة عن أغنى حتى كثيرا ذكرت المفاوضات وشروط ، الساعة
من             كان ما إل معهم ومن المريكيين فاوضت كبرى جهادية جماعة أي نعلم

. مفضوح      وأمرهم الجهاد على العالة بعض
التسعة-              الثوابت من المرأة وجه وتغطية الدش تحريم عمر أبو الخ جعل ثم

فإن              آخر شيء فهو العراق في يحصل ما يعلم أنه مع ذكرها،هذا التي عشر
قد          واعتداء تفتيش من كبيرة لمضايقات يتعرضن المنتقبات المسلمات الخوات

والشرطة            الوثني الحرس من تعالى الله أعداء قبل من العتقال إلى يصل
ومحيطها            بغداد في وخاصة جدا كثيرة حوادث في هذا حصل وقد الصفوية

فيها             يتعرضن قد التي الماكن في النقاب ترك على الخوات حمل مما الجنوبي
بلد               في المر كان ولو عباده على الله وسع لما تضييق وهو البليا، هذه لمثل

. هينا     المر لكان عليهن آمن
ملّحة      نداءات نوجه فإننا المناسبة : وبهذه

المشروع  :          لتدارك الشرعي بواجبهم يقوموا بأن المة علماء إلى الول النداء
في          الشرعية الفتاوى بإصدار المسلمين دماء وحقن العراق في الجهادي

السكوت           وعدم ، حقيقته على الواقع معرفة بعد والنوازل الهامة المسائل
يجد            ل والتي المستجدة والمسائل البلوى بها تعم التي المسائل في وخاصة

. الحق             يبينوا بأن الميثاق عليهم تعالى الله أخذ وقد معلنا، لها جوابا المجاهدون
بن  :           أسامة المجاهد الشيخ رأسهم وعلى القاعدة تنظيم قادة إلى الثاني النداء

المسلمين            دماء من الشديد التحرز عنه اشتهر الذي تعالى الله حفظه لدن
يستبرأ           أن الدين، يوم الحساب من وخوفه وورعه بزهده واشتهر وأعراضهم

والتنظيمية،          الشرعية القاعدة تنظيم عن مسؤوليتة يتحمل وأن وعرضه لدينه
من             معه ومن فإنه أمره، من بينة على ليكون ويتثبت الحقائق يستقصي وأن

أتباعهم،ول            قبل من يحدث ما عن القيامة يوم مسئولون القاعدة قادة إخوانه
ِد             ْب َع َعْن الصحيحين ففي المسار، تصحيح من لبد بل الفعال من البراءة يكفي

]: َألَ              َقاَل وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوَل َأّن عنهما الله رضى ُعَمَر ْبِن ِه ّل ال
َو              ْه َو َراٍع ّناِس ال َلى َع ِذى ّل ا ِلَماُم َفا ، ِه ِت ّي َرِع َعْن ُئوٌل َمْس ُكْم ّل ُك َو ، َراٍع ُكْم ّل ُك
    :      [ جبال   في دابة عثرت لو عنه الله رضي الفاروق ويقول ، ِتِه ّي َرِع َعْن ُئوٌل َمْس

. الطريق؟            لها تعبد لم ِلَم عنها، سيحاسبني الله أن لظننت الشام أو العراق
          : يراجعوا  بأن الرافدين بلد في القاعدة تنظيم إلى منتسب كل إلى الثالث النداء

 . ولمن           يفعلون كانوا عما فسائلهم موقفهم الله فإن تعالى الله ويتقوا أنفسهم
 ) : َها           ّي َأ َيا تعالى قال الرحيم، الغفور الله إلى بالتوبة يسارع بأن حراما اقترف

ِبَما               ِبيٌر َخ ّلَه ال ِإّن ّلَه ال ُقوا ّت َوا ٍد َغ ِل ّدَمْت َق َما ْفٌس َن ُظْر ْن َت ْل َو ّلَه ال ُقوا ّت ا ُنوا آَم ِذيَن ّل ا
: الحشر) ( ُلوَن ْعَم :(      18َت ُكْم)   ّل َع َل ُنوَن ْؤِم ْلُم ا َها ّي َأ ًا َجِميع ِه ّل ال َلى ِإ ُبوا ُتو َو تعالى وقال ،

  : الية)( من النور ِلُحوَن ْف فإنها)        31ُت المستطاع، قدر الناس حقوق رد من لبد ،وأنه
فلهم              العباد حق وأما حقه عن يعفو وتعالى تبارك الله وإن بالتقادم، تسقط ل



َرُسوُل              َقاَل َقاَل مسعود بن ِه ّل ال ِد ْب َع َعْن الصحيحين في ، ويعفوا يصفحوا حتى
[         ]:     ، ِء ّدَما ال ِفى ِة َياَم ِق ْل ا ْوَم َي ّناِس ال ْيَن َب ْقَضى ُي َما ّوُل َأ وسلم عليه الله صلى ّلِه ال

]: لَ              َقاَل وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوَل َأّن َة ْيَر ُهَر ِبى أ
َ َعْن مسلم صحيح وفي

   :  [ وفي       والشرور، الغوائل والبوائق َقُه ِئ َوا َب ُه َجاُر ْأَمُن َي لَ َمْن ّنَة ْلَج ا ْدُخُل َي
عليه              الله صلى ِبّى ّن ال َعِن عنهما الله رضى َعْمٍرو ْبِن ِه ّل ال ِد ْب َع َعْن الصحيحين

  [       ]: رواية   ،وفي ِه ِد َي َو ِه ِن ِلَسا ِمْن ِلُموَن ْلُمْس ا ِلَم َس َمْن ِلُم ْلُمْس ا َقاَل أنه وسلم
     .[ َة:[       ْيَر ُهَر ِبى أ

َ َعْن البخاري وفي ْنُه َع ّلُه ال َهى َن َما َهَجَر َمْن َهاِجُر ْلُم َوا للبخاري
   ]: َلَمٌة           ْظ َم َلُه َنْت َكا َمْن وسلم عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َقاَل َقاَل عنه الله رضي

                ، َهٌم ِدْر َولَ َناٌر ِدي ُكوَن َي لَ َأْن ْبَل َق ، ْوَم َي ْل ا ْنُه ِم ْلُه ّل َتَح َي ْل َف ٍء َشْى ْو َأ ِه ِعْرِض ِمْن ٍد َلَح

ِمْن                 َذ ُأِخ َناٌت َحَس َلُه ُكْن َت َلْم ِإْن َو ، ِه ِت َلَم ْظ َم ِر ْد َق ِب ْنُه ِم َذ ُأِخ ِلٌح َصا َعَمٌل َلُه َكاَن ِإْن
.[ ِه    ْي َل َع َفُحِمَل ِه ِب َصاِح َئاِت ّي َس

         : في  إخوانهم يناصحوا أن الجهادية والفصائل الجماعات كافة إلى الرابع النداء
  :   . َعَمٌل        باب البخاري في الجهاد أمر لصلح شرعي واجب وهذا القاعدة تنظيم
ِذيَن   .      .  (    ّل ا َها ّي َأ َيا ُلُه ْو َق َو ُكْم ِل ْعَما َأ ِب ُلوَن ِت َقا ُت ّنَما ِإ ِء َدا ّدْر ال ُبو َأ َقاَل َو َتاِل ِق ْل ا ْبَل َق ِلٌح َصا

ِإّن      *          *  ُلوَن َع ْف َت لَ َما ُلوا ُقو َت َأْن ِه ّل ال َد ْن ِع ًتا ْق َم ُبَر َك ُلوَن َع ْف َت لَ َما ُلوَن ُقو َت ِلَم ُنوا آَم
.( َمْرُصوٌص          َياٌن ْن ُب ُهْم ّن َأ َك ّفا َص ِه ِل ِبي َس ِفى ُلوَن ِت َقا ُي ِذيَن ّل ا ُيِحّب ّلَه ال

              ، وأهله الكفر فيه ويذل وأهله دينك فيه يعز رشد أمر المة لهذه أبرم اللهم
ومن           المريكان اهزم اللهم الحزاب هازم السحاب مجري الكتاب منزل اللهم

من            بك ونعوذ نحورهم في نجعلك إنا ،اللهم معهم ومن والصفويين معهم
جميعا  شرورهم

تعن             ول وأعنا لطاعتك ووفقنا كلمتنا ووحد صفوفنا واجمع قلوبنا بين ألف اللهم
ول               وأعطنا تهنا ول وأكرمنا علينا تنصر ول وانصرنا علينا تكن ول لنا وكن علينا

الخرة            وعذاب الدنيا خزي من وأجرنا كلها المور في ختامنا وأحسن تحرمنا
وفك             عليين في درجاتهم وارفع عندك شهداء قتلنا وتقبل علينا تؤثر ول وآثرنا

إنك             وسامحنا قدير شيء كل على إنك رمينا وسدد العالمين يارب وثبتهم أسرانا
         . على   وسلم وصلى العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر الرحيم الغفور أنت

. أجمعين      وصحبه آله وعلى محمد نبينا
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