
 

 

  للبيانات و املقاالت املتعلقة بإستشهادللبيانات و املقاالت املتعلقة بإستشهاد  امللف الكاملامللف الكامل
  ))رمحه اهللارمحه اهللا((الشيخ أيب مصعب الزرقاوي الشيخ أيب مصعب الزرقاوي 

 

  ::و فيهو فيه صفحة،  صفحة، ٢٢٣١٣١و يقع يف و يقع يف 
 

 حادثة القصف، كما جاءت يف البيانات  قبل و بعد و أثناءتفاصيل إسنشهاد الشيخ؛ •
 .الرمسية لس شورى ااهدين

 
 .ت اجلهادية الرمسية، داخل و خارج العراقمقاالت التعزية الصادرة عن اجلهامجيع  •
 
 مقاالت أهل العلم الصادعني باحلق املتعلقة بذكر معاين إستشهاد الشيخ رمحه اهللا مجيع •

 .و ِذكر مناقبه و أفضاله كفاروق هذا الزمان و أمري اإلستشهاديني
 
يد لتنظيم البيانات الرمسية الصادرة خبصوص إختيار و تعيني و مبايعة األمري اجلدمجيع  •

 ).حفظه اهللا(القاعدة يف بالد الرافدين؛ أبا محزة املهاجر 
 
 املكتوب و  يف العراق؛اهللا البغدادي أمري جملس شورى ااهدين بياين الشيخ عبد •

 ).َسيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر(الصويت، و أول بيان للشيخ أبا محزة املهاجر 
 
أمين الظواهري، و األخت الفاضلة أم حممد وأسامة بن الدن،  نيبيانات كٍُل من الشيخ •

 ) و الرسائلالبشاراتو الذي حيوي الكثري من (زوجة الشيخ أيب مصعب الزرقاوي 
 
 .من البيانات و املقاالت ِمما هلا عالقة بإستشهاد الشيخ رمحه اهللاملكثري و الكثري  •

 



 

 

 فهرس البيانات و املقاالتفهرس البيانات و املقاالت

 
 ١...)شورىالعضو جملس (البيانات الصادرة عن تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين 

 

 ٢...........بيان من تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين حول استشهاد الشيخ الزرقاوي
 ٥.......... إىل أمة اإلسالم–بيان من جملس شورى تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين 

 ٧.................دين يعِلن فيه عن أمريه اجلديدبيان من تنظيم القاعدة يف بالد الراف
 ٩.....سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر:  تنظيم القاعدة يف بالد الرافديناألول ألمريبيان ال
 

 ١٤......................البيانات الصادرة عن جملس شورى ااهدين يف العراق
 

 ١٥......ل استشهاد الشيخ الزرقاويبيان من جملس شورى ااهدين يف العراق حو
 ١٨.......بيان حول تفاصيل ما قبل حادثة اإلستشهاد من أريج العبري يف رؤى األمري
 ٢٠........بيان حول تفاصيل حادثة إستشهاد الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رمحه اهللا

 ٢٢.....بيان حول تفاصيل ما بعد حادثة اإلستشهاد و الوثائق اليت زِعم العثور عليها
 ٢٥.............إلَى األمِة اإلسالِمية: لس شورى ااهدين يف العراقبيان من أمري جم

 
 ٣١............البيانات الصادرة عن قيادة تنظيم القاعدة و فروعه خارج العراق

 

 ٣٢.................................بيان الشيخ أسامة بن الدن أمري تنظيم القاعدة
 ٤٠............................بيان الشيخ أمين الظواهري نائب أمري تنظيم القاعدة

 ٤٧.......................................... تنظيم القاعدة يف جزيرة العرببيان
 ٥١..............................................بيان تنظيم القاعدة يف أفغانستان

 
 ٥٢.........البيان الصادر عن األخت الفاضلة زوجة الشيخ أبو مصعب رمحه اهللا

 

 ٥٣....بيان األخت الفاضلة زوجة الشيخ أيب مصعب الزرقاوي رمحه اهللا للعامل أمجع



 

 

 

 قاالتقاالتفهرس البيانات و املفهرس البيانات و امل

 

 ٦٦.......................البيانات الصادرة عن اجلماعات ااهدة داخل العراق
 

 ٦٧.....................................................بيان مجاعة أنصار السنة
 ٦٩..............................................بيان اجليش اإلسالمي يف العراق

 ٧١................................................ األول–بيان جيش ااهدين 
 ٧٣................................................ الثاين–بيان جيش ااهدين 
 ٧٥........................................................بيان جيش الراشدين
 ٧٧..........................................................بيان جيش الفاحتني

 ٧٩................................................ان عصائب العراق اجلهاديةبي
 ٨٢...............................................جيش أيب بكر الصديق السلفي

 
 ٨٤.......................البيانات الصادرة عن اجلماعات ااهدة خارج العراق

 

 ٨٥...................بيان الشيخ املال حممد عمر أمري املؤمنني و أمري حركة طالبان
 ٨٧..... و القتال يف اجلزائربيان أبو مصعب عبد الودود أمري اجلماعة السلفية للدعوة

 ٨٩.................................... جيش يف رجل-الشيخ حممد أيب عبد اهللا 
 ٩٥....................................... خواطر عزاء-الشيخ أيب احلسن رشيد 
 ١٠٢................. الزرقاوي–  من يل مبثل أيب سلمة -أبو عبد الرمحن العدوي 

 ١٠٩..................................... هكذا ميوت األبطال-نوح أبو األكوع 
 ١١٣.................................. قر عيناً أبا مصعب-أسامة أيب عبد الواحد 

 ١١٨............................. و يف الليلة الظلماء يفتقد البدر- أيب سيف حامت
 ١٢٢......... احللقة األوىل- الزرقاوي شامة يف جبني التاريخ -أيب عبيدة اجلزائري 

 



 

 

 فهرس البيانات و املقاالتفهرس البيانات و املقاالت

 

 ١٤١......البيانات الصادرة عن املنتديات اإلسالمية و املراكز اإلعالمية اجلهادية
 

 ١٤٢...................................................ر لإلعالمبيان مركز الفج
 ١٤٤.........................................................بيان منتدى احلسبة

 ١٤٦................................................بيان منتدى الرباق اإلسالمي
 ١٤٩.......................................بيان اجلبهة اإلسالمية اإلعالمية العاملية

 
 ١٥٢...........................البيانات الصادرة عن أهل العلم الصادعني باحلق

 

 ١٥٣.................................. األول–بيان الشيخ حامد العلي حفظه اهللا 
 ١٥٦................................... الثاين–لي حفظه اهللا بيان الشيخ حامد الع

 ١٧٠............................. األول–بيان الشيخ حسني بن حممود حفظه اهللا 
 ١٧٨.............................. الثاين–بيان الشيخ حسني بن حممود حفظه اهللا 

 ١٩٠..................................... األول–بيان الشيخ عطية اهللا حفظه اهللا 
 ١٩٣..................................... الثاين–بيان الشيخ عطية اهللا حفظه اهللا 

 ٢١٢....................................بيان الشيخ أبو مصعب األفغاين حفظه اهللا
 ٢١٥......................................الشيخ أبو طيبة املقدسي حفظه اهللابيان 

 ٢١٩...............................................بيان الدكتور بالل حفظه اهللا
 

 ٢٢٦..................................بيان نفي التعزية الصادر عن حركة محاس
 

٢٢٧..................................... نفي نعي الزرقاوي-بيان حركة محاس 



 

١ 
 

  ::البيانات الصادرة عنالبيانات الصادرة عن
  

ِظيمنتِظيمننتياِفدِة يف ِبالِد الرن القَاِعدياِفدِة يف ِبالِد الرالقَاِعد     
  

))وضعوضِلعجِل مجم اِهِدينى املُجروِس شاِهِدينى املُجروِس ش  
  ))ِفي الِعراقِفي الِعراق

  
  ::وفيهوفيه
  

 بيان من تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين حول استشهاد الشيخ الزرقاوي .١
  إىل أمة اإلسالم–بيان من جملس شورى تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين  .٢
 بيان من تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين يعِلن فيه عن أمريه اجلديد .٣
 سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدبر: تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين  األول ألمريبيانال .٤



 

٢ 
 

ِظيمنتِظيمننتياِفدِة يف ِبالِد الرن القَاِعدياِفدِة يف ِبالِد الرالقَاِعد   
 

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

 
 

 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
 
ن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وِتلْك األيام نداِولُها بين الناِس وِليعلَم اللّه ِإ{

الظَّاِلِمني ِحبالَ ي اللّهاء ودهش ِخذَ ِمنكُمتيواْ ونآم ١٤٠:آل عمران[} الَِّذين.[ 
 

والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما احلمد هللا رب العاملني، 
 :بعد
 

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

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

 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 ألمتنا أنّ ما أصابنا كرامةٌ لك يا أميت، وإنّ الفتح بإذن اهللا قريب، فإ

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



 

٣ 
 

كلمة اهللا هي العليا، واستمرت األمة بإجناب الرجال تلو الرجال حتى يومنا هذا، فأجنبت 
حفظهما اهللا-ة يف العقود املاضية شيخنا أسامة بن الدن والشيخ أمين الظواهري األم- 

، وستنجب األمة بإذن اهللا تعاىل الرجال -رمحه اهللا-والشيخ أيب مصعب الزرقاوي 
هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن {: الرجال، وإنّ هذا الدين حمفوظ كما قال تعاىل

قِركُونَالْحشالْم كَِره لَويِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهر٩:الصف[}  ِلي[ نوره ولكن واهللا متم ،
 .الصليبيني والروافض واملرتدين ومن معهم ال يعلمون

 
قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ {إنّ اهللا وعدنا وعداً وهو وعد احلق، إما التمكني وإما الشهادة، 

واْ ِإحصبرا فَتِدينِبأَي ِعنِدِه أَو نذَاٍب مِبع اللّه كُمِصيبأَن ي ِبكُم صبرتن نحنِن ويينسى الْحد
 ].٥٢: التوبة[ }ِإنا معكُم متربصونَ

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

هي العليا، فإننا جناهد طاعةً هللا عز وجل وتعبداً إليه فإنها من أعظم الطاعات يف مثل هذه 
 .األيام

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

رمحه - وكان لشيخنا -حفظه اهللا-ااهدين بإمرة شيخنا عبد اهللا بن رشيد البغدادي 
 األثر الطيب يف إنشاء هذا الس ليكون النواة األوىل لدولة اإلسالم الّيت ستقام -هللا

 .بإذن اهللا على أرض الرافدين
 

إننا نعاهد اهللا على املُضي إلقامة شرعه على هذه أرض الرافدين أو هنلك دونه، ونقول اهللا 
 إنّ -حفظه اهللا-وأمرينا أسامة بن الدن ألمتنا لن تؤتي بإذن اهللا من قبلنا، ونقول لشيخنا 

جندك يف تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين ماضون على نفس اخلطّة الّيت رمستها لشيخنا أيب 
 كِملُ مسرية شيخنا وأمرينا أيب مصعب رمحه اهللا، وبيننا وبينهم حربمصعب، وسن

 .سجالٌ وسريى الذين كفروا ملن عاقبةُ الدار



 

٤ 
 

 
 .واهللا غالب

 
 .حم اهللا الشيخ ااهد أيب مصعب الزرقاوي ومن سبقه من إخوانه يف ساحات اجلهادر
 
} ا اللّهنبسقَالُواْ حاناً وِإمي مهادفَز مهوشفَاخ واْ لَكُمعمج قَد اسِإنَّ الن اسالن مقَالَ لَه الَِّذين

 ].١٧٣:آل عمران[} وِنعم الْوِكيلُ
 

 .هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلّموصلى ا
 

 أيب عبد الرمحن العراقي
 نائب أمري تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين

 
 اهليئة االعالمية لس شورى ااهدين يف العراق

 )مركز الفجر لإلعالم: (املصدر
 

  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٢ اخلميس
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٨



 

٥ 
 

ِظيمنتِظيمنن القَ القَتياِفدِة يف ِبالِد الرناِعدياِفدِة يف ِبالِد الراِعد  
 

  ))بيان إىل أمة اإلسالمبيان إىل أمة اإلسالم((
 

 
 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

 
 من جملس شورى تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين

 
 )بيان إىل أمة اإلسالم(

 
 ،يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

 
}ِد معب وِل ِمنسالروا ِللَِّه وابجتاس الَِّذين را أَجقَواتو مهوا ِمننسأَح ِللَِّذين حالْقَر مهابا أَص

ِظيمع{ 
 

احلمد هللا معز املؤمنني بنصره ومذلِّ املشركني بقهره، والصالةُ والسالم على من أعلى اهللا 
 : وبعد،منار الدين بسيفه

 
 بعد استشهاد األمري أيب فقد اجتمع جملس شورى تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين مباشرةً

 : وهذا ملخص حملضر هذه اجللسة،مصعب الزرقاوي رمحه اهللا
 
 وعدم تأثر التنظيم باستشهاد أمريه رمحه اهللا، ،أمجع القادة على مواصلة مسرية اجلهاد .١

فالتنظيم قد اشتد عوده و استوى على ساقه، سقاه بالدم الطاهر أئمة اهلدى؛ أبو انس 



 

٦ 
 

وأبو مصعب الزرقاوي رمحهم اهللا ...حديد وأبو عزام وعبد اهللا الرشود الشامي وعمر 
 .مجيعاً

 

 فمن كان جياهد ، جتديد معىن اإلخالص للمنهج وترسيخ ذلك يف نفوس جند القاعدة.٢
ألجل أيب مصعب فإنَّ أبا مصعب قد مات ومن كان جياهد يف سبيل اهللا فإن اَهللا حي ال 

لَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى وما محمد ِإ{... ميوت
اِكِرينالش ِزي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي ِه فَلَنيِقبلَى عع قَِلبني نمو قَاِبكُمأَع{. 

 

 اهللا أسامة بن الدن حفظه اهللا، وسريى من  جتديد البيعة ألمري تنظيم القاعدة أيب عبد.٣
 .جنده يف العراق ما يسر قلبه ويبهج خاطره بإذن اهللا

 

ثمني املوقف املتميز ألعضاء جملس شورى ااهدين حفظهم اهللا وبارك يف ـت. ٤
 .جنودهم

 

 اإلعداد لعمليات كربى تزلزل العدو وتقض مضاجعه بالتنسيق مع بقية الفصائل يف .٥
 .س شورى ااهدين، واخلرب ما يرى أعداء اهللا ال ما يسمعونجمل
 

 .واهللا أكرب والعزة هللا ولرسوله وللمؤمنني
 

 جملس شورى ااهدين يف العراق
 

 اهليئة االعالمية لس شورى ااهدين يف العراق
 )مركز الفجر لإلعالم: (املصدر

 
  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٥األحد 
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ١١



 

٧ 
 

ِظيمنتِظيمننتياِفدِة يف ِبالِد الرن القَاِعدياِفدِة يف ِبالِد الرالقَاِعد   
  

  بيان من تنظيم القاعدة يف بالد الرافدينبيان من تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين((
 ))يعِلن فيه عن أمريه اجلديديعِلن فيه عن أمريه اجلديد

 
 

 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
 

}ِحبي لَى اللَِّه ِإنَّ اللَّهكَّلْ عوفَت تمزِر فَِإذَا عِفي الْأَم مهاِورشوكِِّلنيوتالْم { 
 ].١٥٩:آل عمران[

 
 ...احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 
 :أما بعد

 
الشيخ أيب محزة (فقد اجتمعت كلمة جملس شورى تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين على 

 .يف إمارة التنظيم" رمحه اهللا "ي  ليكون خلَفاً للشيخ أيب مصعب الزرقاو)املهاجر
 

 أخ مفضالٌ، صاحب سابقٍة جهاديٍة وقدٍم راسخة -حفظه اهللا-والشيخ أبو محزة املهاجر 
يف الِعلْم، نسألُ اهللا تعاىل أَنْ يسدد رأْيه و أَمره، وأَنْ يِتم على يديه ما بدأَه الشيخ أبو 

 .-رمحه اهللا-مصعب 
 



 

٨ 
 

يِريدونَ أَنْ يطِْفئُوا نور اللَِّه ِبأَفْواِهِهم ويأْبى اللَّه ِإلَّا أَنْ يِتم {: احلكيم العليموصدق ربنا 
هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن * نوره ولَو كَِره الْكَاِفرونَ 

 ].٣٣-٣٢:التوبة[} ه الْمشِركُونَكُلِِّه ولَو كَِر
 

 .واهللا أكرب
 

 }وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني ولَِكن الْمناِفِقني لَا يعلَمونَ{
 

 جملس شورى ااهدين يف العراق
 

 اهليئة االعالمية لس شورى ااهدين يف العراق
 )مركز الفجر لإلعالم: (املصدر

 
  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٦اإلثنني 
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ١٢



 

٩ 
 

ِظيمنتِظيمننتياِفدِة يف ِبالِد الرن القَاِعدياِفدِة يف ِبالِد الرالقَاِعد   
  

  :: األمري اجلديد لتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين األمري اجلديد لتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين من منبيانبيان((
ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهيسربلُّونَ الدويو عمالْج مزهيس(( 

 
 

 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
 

}مزهيسربلُّونَ الدويو عم٤٥:القمر[}  الْج[ 
 

وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه فَِإِن انتهوا فَِإنَّ اللَّه ِبما { :قالَ تعاىل
ِصريلُونَ بمع٣٩:األنفال[} ي[. 

 
للَِّه ِبأَفْواِهِهم ويأْبى اللَّه ِإلَّا أَنْ يِتم نوره ولَو كَِره الْكَاِفرونَ يِريدونَ أَنْ يطِْفئُوا نور ا{ :وقال

 * كَِره لَويِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْحى ودِبالْه ولَهسلَ رسالَِّذي أَر وه
 ]٣٣-٣٢:التوبة[ }الْمشِركُونَ

 
 ؛ املهاِجر إىل أميت الغاليةِمن أيب حمزةَ

 
 ليبنيالص وبني جنِد الباِطِل ِمن نِد احلقج بني راوةُ املَعركِة الّيت تدورليِك ضخفى عال ي

 .والروافِض واملُرتدين على أَرِض الرافدين
 

 وبإذِن اِهللا وصلَ ،أعوام ثالثةٌ مضت؛ أذاق فيها أبناؤِك ااهدون األعداَء مر اهلزميِة واهلوان
 .أبناؤك مرحلةَ احلسِم ومل يبق لعدونا إالّ أَن يولينا ظهره إن شاء اُهللا حتقيقاً ال تعليقاً



 

١٠ 
 

 
 بأساً ِمن أي ثباتاً وأشد أقوى عزميةً وأكثر افدين خبٍري، وهم اليومإنَّ أبناءِك يف بالِد الر

غَ مجعهم فهو خمذولٌ مدحور وأنفه يرتف دماً وقٍت مضى، ومهما حتزب الكفار ومهما بلَ
 .كما اعترف قادتهم بذلك

 
يف كلِّ يوٍم منذ ثالث سنوات يدعون أنَّ املعركةَ على وشِك أن تنتهي ويؤمِِّلونَ شعوبهم 
 اهديناهدين املظفرة لتؤكِّد هلم أنَّ االعاملُ غزواِت ا ويشاهد رباتبذلك، وتأيت الض

قُلْ جاَء {..دمونَ يف كل يوٍم خطوةً وأنََ معسكر الكفِر يف تقهقٍر مستمٍر واهنياٍر متتابعيتق
ِعيدا يماِطلُ والْب ِدئبا يمو ق٤٩:سبأ[ }الْح[ 

 
 ؛أميت الغاليةَ

 
 أالّ تنسحب هيتوسلُ بالقواِت املتحالفِة مع لييب باتِك الصأنَّ عدو لقد رأيِت كيف هوتذر

يف امليداِن وحيداً، وأضحى يستغيثُ بالدول األوربية ويستنجد بطواغيِت الدوِل العربيِة 
ـّا صار يعرف بـ  .)املستنقع العراقي(إلخراجِه مم

 
أما دمى املُرتدين واملنافقني فقَد حار فيها، يقدمها تارةً ويؤخرها تارةً أُخرى، فمرةً يأتينا 

كٍم حمكوٍم ومرةً حبكومٍة انتقاليٍة معينٍة، وبعد هذِه وتلك جاءنا بلعبة الدميقراطية مبجلس ح
ودجِل االنتخاباِت اليت استقدمت له خدمه الروافض وأدعياء السنة من الذَين خانوا اَهللا 

 املأزِق الذي ورسولَه، مستنِفذاً بذلك كلَّ خياراِتِه ولَم يبق أمامه غري االعتراِف حبقيقِة
 .سيق إليه وأُركس فيه مبكٍر من ربنا عظيم

 
 .هي ذا املرحلةُ األخريةُ ولن ينفعهم مجعهم، ولن تغين عنهم فئتهم من اِهللا شيئاً

 
 ؛أميت الغالية



 

١١ 
 

 
إنَّ أبناَءِك اليوم مستبشرونَ بنعمِة اهللا وفضلِه إذ خصهم باجلهاد وأكرمهم بالنيل من 

لُوهم يعذِّبهم اللَّه ِبأَيِديكُم ويخِزِهم وينصركُم علَيِهم ويشِف صدور قَوٍم قَاِت{...أعدائه
ِمِننيؤ١٤:التوبة[ }م[. 

 
ي سِبيِلِه تكَفَّلَ اللَّه ِلمن جاهد ِف (:وعن أَِبي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ

لَا يخِرجه ِإلَّا الِْجهاد ِفي سِبيِلِه وتصِديق كَِلماِتِه ِبأَنْ يدِخلَه الْجنةَ أَو يرِجعه ِإلَى مسكَِنِه 
 . رواه البخاري)الَِّذي خرج ِمنه مع ما نالَ ِمن أَجٍر أَو غَِنيمٍة

 
 من احملسوبني على أهِل السنة وباع نفسه للصليبني نقولُ ملن خذلِك ؛أميت الغالية

 :ووضع يده بأيدي الروافض احلادقني حمتجاً بذرائع واهية وتأويالٍت باطلة
 

كم  فسيوفنا مشرعةٌ على رقاِب،سترونَ بإذِن اِهللا ماذا أعددنا لكم جراء خيانِتكم وردتكم
 }خير ِمن أُولَِئكُم أَم لَكُم براَءةٌ ِفي الزبِرأَكُفَّاركُم {، ولن تفَرق بني مرتٍد وآخر

 ]٤٣:القمر[
 

لقد فَضحكُم اُهللا يوم مددمت حبل النجاة للروافض وأنتم تعلمونَ مدى حقدهم على أهل 
السنة ومقدار جرائمهم اليومية حبق عوام أهل السنة من النساء واألطفال فضالً عن 

 اب، وأتيتم بثالثة األثايف وهناية اِخلسة يوم رشحتم جزار مدينِة العزالشيوِخ والشب
 .  ملنصب وزير الدفاع)الفَلوجة(
 

وِإنْ {...إنَّ يوم القّصاِص قريب ولن تغين عنكم بروجكم املشيدة داخل املنطقة اخلضراء
كَنلُ فَأَمقَب ِمن وا اللَّهانخ فَقَد كتانوا ِخيِريديِكيمح ِليمع اللَّهو مه٧١:األنفال[ } ِمن[ 

 
 ؛ونقولُ ألحفَاِد ابِن العلقَمي



 

١٢ 
 

 
يا من أشركتم برب العاملني، وطَعنتم بِعرِض خِري املرسلني، وشتمتم الصحابة املكرمني، 

 ...وتفانيتم يف خدمة الصليبني
 
سنا ،ينل فيكم حكم أيب بكٍر الصديق يف قتاله للمرتدِزـننوسنواصل ما بدأه معكم شيخ 

 ولنقاتلنكم حىت تكون كلمةُ التوحيد هي العليا وكلمةُ ،-رمحه اهللا-أبو مصعٍب 
 .طواغيتكم هي السفلى

 
 ؛أما أنتم أيها الصليبيون

 
 ومعارك ستكشف عن زيِف قوِتكم ،فإنَّ بيننا وبينكم أياماً تشيب هلا مفارق ولداِنكم

 .كم وتفضح كذَّابكم اَألِشروخوِر جنوِد
 

 رباهم ،فال تأخذنكم نشوةُ الفرح بقتل شيِخنا أيب مصعب رمحه اهللا، فإنه قد ترك أسوداً
 فال يقاتلون إالّ ِهللا ويف اِهللا ، هم أصحاب منهٍج وعقيدٍة،على عينه، وتدربوا يف عريِنِه

دى الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَنْ يِصيبكُم اللَّه قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإلَّا ِإح{....وباِهللا
 .]٥٢: التوبة[  }ِبعذَاٍب ِمن ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصوا ِإنا معكُم متربصونَ

 
اِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا الَِّذين َآمنوا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه والَِّذين كَفَروا يقَ{

 .]٧٦:النساء[ }أَوِلياَء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا
 

 ؛أمة اإلسالم و جحافل اجلهاد
 

ها هم أعداء اهللا تعاىل يعدون العدة و حيثون اخلطى لضرب مدينة اإلباء و ثغر الرباط 
 ؟ فأين أنتم مما يعد ألهلنا هناك بأهلها و عشائرها،مدينة الرمادي الكرمية



 

١٣ 
 

 
 فحيا هال على مقارعة أعداء اهللا تعاىل و رد ،ال خري فينا إن خلصوا هلم و فينا عرق ينبض

 .جدنا و حرائرناكيدهم عن إخوتنا و مسا
 

 ؛شيخنا و أمرينا أبا عبد اهللا أسامة بن الدن
 

، )جملس شورى ااهدين(كراٍم أشاوس اجتمعوا معنا يف لقد من اُهللا علينا وأكرمنا بإخوٍة 
فكانوا خري عوٍن ونصٍري، تعاقدنا على النصر وتعاهدنا على التزام منهج السلف رضي اهللا 

 . عنا و عن مجيع املسلمني كل خريعنهم، فجزاهم ربنا
 

 ؛شيخنا و أمرينا أبا عبد اهللا أسامة بن الدن
 

مِركم، ونبشركُم باملعنويات العالية جلندِكم و بالنفوس الكرمية حنن رهن إشارِتكم وطوع أ
 .األبية اليت انضوت حتت رايتكم وبطالئع نصٍر قريٍب بإذن اهللا تعاىل

 
 }واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ{

 
 أبو محزة املهاجر

 رافدينأمري تنظيم القاعدة يف بالد ال
 

 اهليئة اإلعالمية لس شورى ااهدين
 )مركز الفجر لإلعالم: (املصدر

 
  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٧الثالثاء 
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ١٣



 

١٤ 
 

 
 
 

  ::البيانات الصادرة عنالبيانات الصادرة عن
  

اِهِدينى املُجروِلِس شجماِهِدينى املُجروِلِس شجم  
  ِفي الِعراقِفي الِعراق

  
  ::وفيهوفيه
  

 تشهاد الشيخ الزرقاويبيان من جملس شورى ااهدين يف العراق حول اس .١
 بيان حول تفاصيل ما قبل حادثة اإلستشهاد من أريج العبري يف رؤى األمري .٢
 بيان حول تفاصيل حادثة إستشهاد الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رمحه اهللا .٣
 بيان حول تفاصيل ما بعد حادثة اإلستشهاد و الوثائق اليت زِعم العثور عليها .٤
 إلَى األمِة اإلسالِمية: ين يف العراقبيان من أمري جملس شورى ااهد .٥

 



 

١٥ 
 

ِلسجمِلسجاقمالِعر ِفي اِهِدينى املُجرواق شالِعر ِفي اِهِدينى املُجروش   
  

  بيان من جملس شورى ااهدين يف العراقبيان من جملس شورى ااهدين يف العراق((
 ))حول استشهاد الشيخ الزرقاويحول استشهاد الشيخ الزرقاوي

 
 

 من عبد اهللا بن رشيد البغدادي إىل أمة اإلسالم
 

 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
 

اهدين وعلى أصحابة األنصار احلمد هللا ربالم على إمام االة والسالعاملني والص 
 .وااهدين ومن سار على هنجه إىل يوم الدين

 
 :أما بعد

 
 ؛من عبد اهللا رشيد البغدادي إىل أمة النيب صلى اهللا عليه وسلم

 
فَما وهنواْ ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللِّه وما وكَأَين من نِبيٍّ قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري  {:قال تعاىل

اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعفقد قضى اهللا سبحانه ]١٤٦:آل عمران[} ض ،
وتعاىل ظهور دينه ولو كره الكافرون وإن كاد له املنافقون وإن نكلَ عن محل لواءه 

ولَقَد كَتبنا ِفي الزبوِر ِمن {: رض نصرته الصادقون فقال تعاىلالزاعمون وإن قتل على أ
 ].١٠٥:األنبياء[}بعِد الذِّكِْر أَنَّ الْأَرض يِرثُها ِعباِدي الصاِلحونَ
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قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا {: فال حتيا هذه األمة اال باألشالء والدماء فداً هلذا الدين، قال تعاىل
 ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن يِصيبكُم اللّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا ِإالَّ

، فاألمة أحوج إىل نصرة دين را وهو تعاىل ]٥٢:التوبة[} فَتربصواْ ِإنا معكُم متربصونَ
صونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن قُلْ هلْ ترب{: غين عنها قال تعاىل

، ]٥٢:التوبة[} يِصيبكُم اللّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصواْ ِإنا معكُم متربصونَ
شهادة فأخرب تعاىل عن فهؤالء أصحاب النيب عليه الصالة والسالم تعاهدوا على طلب ال

ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه {: حاهلم فقال
، فهم عنوان الثبات وبراهني الصدق ]٢٣:األحزاب[} وِمنهم من ينتِظر وما بدلُوا تبِديالً
وق بعدما رزق الشهادة بسهم أصابه يف املوضع الذي أخرب عن أحدهم الصادق املصد

، وترى أحدهم كاجلبل األشم يف ثباته وكاألسد "صدق اهللا فصدقه اهللا": أشار إليه فقال
 .الضاري يف شجاعته وإقدامه

 
ويوم توفّي النيب عليه الصالة والسالم وارتدت العرب عن اإلسالم قدم القراء وحفظةُ هذا 

حابة صفوف املقاتلني دفاعا عن حياض هذا الدين حبصاد رؤوس الدين وعلماء الص
 .املرتدين

 
 فدونكم رؤوس املرتدين ، قد فتح اهللا يف بالد الرافدين أبواب اجلنان؛فيا أبناء اإلسالم

 واعلموا أن ساحة القتال يف العراق هي خط الدفاع ،لتحيوا ا سنة خلفاء سيد املرسلني
 فال يفوتنكم االلتحاق بركب ااهدين وقوافل الشهداء ،نياألول عن اإلسالم واملسلم

انِفرواْ {:  قال تعاىل، فواهللا إن هذا لواجب الوقت املتعني على مجيع املسلمني،والصادقني
ِإن كُنت لَّكُم ريخ ِبيِل اللِّه ذَِلكُمِفي س أَنفُِسكُمو اِلكُموواْ ِبأَماِهدجِثقَاالً وِخفَافاً و م

 ].٤١:التوبة[} تعلَمونَ
 

وأنتم يا عباد الصليب ويا أحفاد ابن العلقمي ويا من ارتد عن دينه من احملسوبني على أهل 
السنة، لسنا سواء، فما ننتظر إال أن منلك رقابكم بسيوفنا أو أن يكرمنا اهللا عز وجل 



 

١٧ 
 

طعنا أمرنا وعاهدنا ربنا على ولقد ق. بالشهادة بسيوفكم فقتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار
 .القتال يف سبيل دينه حىت يظهره اهللا تعاىل أو هنلك دونه

 
أبشري أمة التوحيد فنصر اهللا قد اقترب والفتح قد الح يف األفق ومثرة التمكني أينعت يف 
شجرة اجلهاد اليت بدماء الشهداء قد سِقيت، فامضوا يا شباب اإلسالم فقد مضى زمن 

ان وقام سوق احملبني طالب الشهادة واجلنان، فهنيئا ملن باع فاشترى منه الرمحن الذل واهلو
فَلْيقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا ِباآلِخرِة ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل {: قال تعاىل

ِتيِه أَجؤن فوفَس ِلبغلْ أَو يقْتِظيماًاللِّه فَي٧٤:النساء[} راً ع.[ 
 

تقبل اهللا منك بيعك يا أبا مصعب، وأحلقك بقوافل الشهداء والصاحلني، طبت حياً وميتاً، 
 . وجزاك اهللا عنا خري اجلزاء

 
 ].٢١:يوسف[} واللّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَـِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ{
 

ون ال يعلمون، والعاقبة م، ولكن الصليبيون والروافض املرتدواهللا موالنا وال موىل هل
 .وصلى اهللا على نبينا حممد وسلم تسليماً كثرياً، للمتقني

 
 عبد اهللا رشيد البغدادي

 رئيس جملس شورى ااهدين يف العراق
 

 اهليئة االعالمية لس شورى ااهدين يف العراق
 )مركز الفجر لإلعالم: (املصدر

 
  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٣عة اجلم

  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ٩



 

١٨ 
 

ِلسجمِلسجاقمالِعر ِفي اِهِدينى املُجرواق شالِعر ِفي اِهِدينى املُجروش   
  

  بيان حول تفاصيل ما قبل حادثة اإلستشهادبيان حول تفاصيل ما قبل حادثة اإلستشهاد((
 ))ن أريج العبري يف رؤى األمرين أريج العبري يف رؤى األمريمِِم

 
 

 أريج العبري يف رؤى األمري
 

ةُ والسالم على من أعلى اهللا احلمد هللا معز املؤمنني بنصره ومذلِّ املشركني بقهره، والصال
 : وبعد،منار الدين بسيفه

 
قَالَ ، روى اإلمام البخاري رمحه اهللا من طريق حممد بن سريين أَنه سِمع أَبا هريرةَ يقُولُ

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر)ؤر كِْذبت كَدت انُ لَممالز برا ِإذَا اقْتيؤرِمِن وؤا الْمي
وما كَانَ ِمن :  قال البخاري رمحه اهللا،)الْمؤِمِن جزٌء ِمن ِستٍة وأَربِعني جزًءا ِمن النبوِة

النكِْذبلَا ي هِة فَِإنو١.(ب( 
 

 ؛ تواردت الرؤى و تظافرت املبشرات قبيل شهادة أمرينا أيب مصعب الزرقاوي رمحه اهللا
 

 : يقول حفظه اهللاحيدثين شيخ جماهد عن رؤية رآها يف ذلك األسبوع،
 

 ! وترك الباقي-شك الشيخ-رأيت الشيخ وقد أيت بقدح من ماء فشرب ثُلثه أو نصفه
 

فلعل املراد بقدح املاء؛ اجلهاد، وما شربه الشيخ هو مدة جهاده نسبةً إىل عمر اجلهاد يف 
 .وادي الرافدين، واهللا أعلم



 

١٩ 
 

 
 :وحيدث أخ جماهد كرمي عن رؤياه فيقول

 
 !!رأيت ليلةَ األربعاء وكأن الشيخ جالس يف بيت وحوله قوم خيضبونه باحلناء

 
 فالشيخ خضب بدماء ،قلت وهذه أوضح من سابقتها، قد رأينا تأويلها إن شاء اهللا

 .جلَّ وعالالشهادة ليلة األربعاء وزف إىل حور اجلنان إن شاء موالنا الرمحن 
 
ِدوحعن أحد حراس الشيخ رمحهم اهللا أنه رأى ذلك البيت يفجر ويدمر، فأخرب ثِّت 

 .الشيخ رمحه اهللا، فقال ال راد لقضاء اهللا
 

 .إنا هللا و إنا إليه راجعون... فال راد لقضاء اهللا،وصدق أبو مصعب و اهللا
 

 .نيلك شرف الشهادة لفرحونطبت أبا مصعب حياً وميتاً، و إنأ لفراقك حملزونون ول
 
 .نبه احلافظ ابن حجر على أن هذه الزيادة مدرجة من كالم البخاري رمحه اهللا) ١(
 

 جملس شورى ااهدين يف العراق
 

 اهليئة االعالمية لس شورى ااهدين يف العراق
 )مركز الفجر لإلعالم: (املصدر

 
  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٥األحد 
  م٢٠٠٦ انحزير/يونيو ١١



 

٢٠ 
 

ِلسجمِلسجاقمالِعر ِفي اِهِدينى املُجرواق شالِعر ِفي اِهِدينى املُجروش   
  

  إستشهادإستشهاد  بيان حول تفاصيل حادثةبيان حول تفاصيل حادثة((
 ))الزرقاوي رمحه اهللالزرقاوي رمحه اهللاأبو مصعب أبو مصعب الشيخ الشيخ 

 
 

 )رمحه اهللا(حول ما أثاره الصليبيون من أكاذيب بعد استشهاد الشيخ الزرقاوي 
 

 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
 

نا حممد احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبي، مي وثبت األقداما رب سدد الري
 :أما بعد، وعلى آله وصحبه أمجعني

 
بعد أنْ أفلس الصليبيون وأذنام وذاقوا مرارة الذّل واهلزمية واخلُسران طوال ثالث سنوات 

ة استشهاد الشيخ على أرض الرافدين، أرادوا أن حيفظوا ماء وجههم مستخدمني حادث
، حيثُ زعموا أن األمر متّ وفق متابعة وخطّة شاركت فيها خمابراهتم -رمحه اهللا-الزرقاوي 

 ة مبساندة خمابرات دول اجلوار، وغري ذلك من األكاذيب الّيت لفّقوها، وحننوأجزهتم األمني
در، وأنّ البيت قُِصف  نطَمِئن أمتنا أنّ األمر حمض قَضاء وقَيف جملس شورى ااهدين

كما قُِصفَت عدة بيوٍت يف املنطقة ذاا، وأنّ الصليبيني مل يكونوا يعلموا شيئاً، وفوجئوا 
، وأما ما زعموه من  بعد اية القصف ووصوهلم اىل املكان-رمحه اهللا-بوجود الشيخ 

ى أيضاً، فقد أنّ الشرطة العراقية هي أول من وصلت إىل مكان احلادث فهي كذبةٌ أخر
 أنه كان يراقب -وهو الناجي الوحيد من احلادث-روى أحد احلراس الشخصيني للشيخ 

رمحه -املنطقة خارج الدار، وبعد انتهاء القصف هرع إىل البيت ووجد جثمان الشيخ 
أشهد أن ال إله اال اهللا وأشهد أنّ حممداً : " وهو يقول مطروحاً وسط ركاِم البيت-اهللا



 

٢١ 
 

، مثّ غادر األخ املنطقة إىل أحد املنازل القريبة وبعدها وصل الصليبيون إىل "سول اهللار
 .الدار

 
 إذا كان الصليبيون يعلمون بوجود الشيخ قبل قصف املنطقة، فلماذا :وحنن نتساءلُ ها هنا

 !مل يقوموا مبحاصرهتا واعتقال الشيخ؟
 
 !ريكية الكاذبة؟ يكن ذلك سيمثل انتصاراً آللة الدعاية االمأمل
 

أمل يكن ذلك مسثل ضربةً قاضيةً للمجاهدين عامة وجملس شورى ااهدين وتنظيم 
 !القاعدة يف بالد الرافدين على وجه اخلصوص؟

 
، وأنّ إخوانكم أن األمر ال يعدو كونه قضاء وقدرإننا نعاود التأكيد ألهلنا يف كلّ مكان 

 يف حرم وقتاهلم أعداَء اهللا تعاىل حتى -هللابعون ا–يف جملس شورى ااهدين ماضون 
 -رمحهم اهللا-يظِْهر اهللا دينه أن هنلك دونه، وأنّ دماء الشيخ ودماء من سبقَه من إخوانه 

 .واهللا أكرب،  الباهض للنصر القادم بإذن اهللاهي الثّمن
 

}لَِكنو ِمِننيؤِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزونَولَمعلَا ي اِفِقنينالْم { 
 

 جملس شورى ااهدين يف العراق
 

 اهليئة االعالمية لس شورى ااهدين يف العراق
 )مركز الفجر لإلعالم: (املصدر

 
  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٧الثالثاء 
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ١٣



 

٢٢ 
 

ِلسجمِلسجاقمالِعر ِفي اِهِدينى املُجرواق شالِعر ِفي اِهِدينى املُجروش   
  

  ل تفاصيل ما بعد حادثة اإلستشهادل تفاصيل ما بعد حادثة اإلستشهادبيان حوبيان حو((
 ))و الوثائق اليت زِعم العثور عليهاو الوثائق اليت زِعم العثور عليها

 
 

 !! احلكومة العراقية العثور عليها-زعمت-حقيقة الوثائق الّيت 
 

 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
 

 .يا رب سدد الرمي وثبت األقدام
 

حِملْ علَيِه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهث ذَِّلك مثَلُ فَمثَلُه كَمثَِل الْكَلِْب ِإن ت{: احلمد هللا القائل
، والصالة ]١٧٦:األعراف[} الْقَوِم الَِّذين كَذَّبواْ ِبآياِتنا فَاقْصِص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

 :أما بعد... والسالم على إمام ااهدين نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
 

كذبتاِن ال زالَ الصليبيون وأذنام من أبناء املتعة واخلونة احملسوبني على أهل السنة 
 ؛لغزو الصلييب على أرض الرافدين منذ بداية ايرددوما

 
 فهي أنّ هناية التيار اجلهادي يف العراق أصبحت مسألة وقت، ومل يبق :فأما الكذبةُ األوىل

قالئلله أيام . 
 

 أنّ العدو أصبح يعرف مجيع املسالك واخلطط املتبعة لإلرهاب وأنهم استطاعوا :والثانية
 .احلصول على وثائق مهمة



 

٢٣ 
 

 
 من قَبيل الكذبة الثّانية، -ال وفّقه اهللا-وقد جاءت تصرحيات ابن املتعة موفق الربيعي 

ذي متّ قصفه حيث أعلن هذا الكذّاب األِشر أهنم قد عثروا على وثائق مهمة يف البيِت الّ
 .-نسألُ اهللا أن يتقبله يف الشهداء-وتوفّي فيه الشيخ الزرقاوي 

 
 :هذا" ابن املتعة " ونقول رداً على 

 
هل الوثائق الّيت أعلنتم العثور عليها هذه املرة متوافقة مع ما أعلنتم العثور عنها يف الشهر 

 !!.املاضي يف اليوسفية جنوب بغداد؟؟
 

هة)نعم( بـفإنْ كان جوابفال قيمة هلا هذه املر . 
 

، وأنها هذه املرة وثائق مهمة خطرية، فليخرج إذاً هو وباقي )كال(وإن كان جوابه بـ
أعضاء هذه احلكومة احملكومة خارج املنطقة اخلضراء ولو ألمتار معدودة، لكي يصدق 

 !!.العامل بأسره أنّ هناية اإلرهاب يف العراق أمست قريبة
 
ا يف جملس شورى ااهدين نؤكّد أن الوثائق الّيت زعموا احلصول عليها ال أساس هلا إنن

 وأن هذه احلكومة قامت على الكذب، وعاشت على الكذب، ولسوف ،من الصحة
تغرق قريباً يف حبار كذا حني يفر الصليبيون من أرض الرافدين وخيرجوا خائبني 

يسمع القاصي والداين صريخ هؤالء األفّاكني إن بقي ، وحينها - بعون اهللا –مدحورين 
هلُم لسانٌ ينِطق. 

 
 .واهللا غالب على أمره ولكن الصليبيني والروافض واملرتدين ال يعلمون

 
 .واهللا أكرب



 

٢٤ 
 

 
 }وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني ولَِكن الْمناِفِقني لَا يعلَمونَ{

 
 شورى ااهدين يف العراقجملس 

 
 اهليئة االعالمية لس شورى ااهدين يف العراق

 )مركز الفجر لإلعالم: (املصدر
 

 هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ٢١ السبت
 م ٢٠٠٦حزيران / يونيو١٧



 

٢٥ 
 

ِلسجمِلسجاقمالِعر ِفي اِهِدينى املُجرواق شالِعر ِفي اِهِدينى املُجروش   
  

  ::بيان من أمري جملس شورى ااهدين يف العراقبيان من أمري جملس شورى ااهدين يف العراق((
 ))مِة اإلسالِميةمِة اإلسالِميةإلَى األإلَى األ

 
 

 )إلَى األمِة اإلسالِمية(رسالة صوتية من أمري جملس الشورى 
 

ـِّة اإلسالمية، بصوِت أيب عماِر  رسالةُ أمِري جملِس شورى املُجاهدين يف العراِق إىل األم
 .الدليمي؛  ناطق إعالمي باسِم أمِري جملس شورى ااهدين يف العراق

 
 ،رحمِن الرِحيِمِبسِم اللَِّه ال

 
 ؛من العبد الفقري عبداهللا بن رشيٍد البغدادي ِإىل أمتنا اِإلسالِمية

 
 َاِهِدينلى قَاِئِد اع المالس الةُ والص داَء وهِعباِدِه ش شاُء ِمني نتخذُ ِممِهللا الذي ي داحلَم

اِبه وحأص لى آِلِه وع اِم األنبياِء  وو ِإمداهه و أثَـره بعهن اتا بعد، مأم : 
 

ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى {: يقول اهللا تبارك وتعاىل
 ].٢٣:األحزاب[ }نحبه وِمنهم من ينتِظر وما بدلُوا تبِديالً

 
ـّى له أنْ يتخلَّف عن فَلَيس ِباجلديِد أَ نْ يترجل فارس ِمن فُرساِن امليداِن للقَاِء ربِه و أن

 .ِنداِء مواله ِإذَا شاَء أنْ يتِخذَه شِهيداً و يتـقبله سعيدا
 



 

٢٦ 
 

ـّيِه و ينتِقيِه و أنْ يرفعه  هلذه و إنه ِمن كرِمِه تعاىل و فضِلِه على ااهِد يف سبيِلِه أن ينق
والَ تحسبن {: قال تعاىل،املنـِزلَِة العظيمِة ليلْقَى ربه حياً فَرحاً أدى الِذي افْترضه علَيِه
 فَِرِحني ِبما آتاهم اللّه ِمن *الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواًتا بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُونَ 

ِلِه وونَ فَضنزحي مالَ هو ِهملَيع فوأَالَّ خ لِْفِهمخ نقُواْ ِبِهم ملْحي لَم ونَ ِبالَِّذينِشربتسي* 
 ِمِننيؤالْم رأَج ِضيعالَ ي أَنَّ اللّهٍل وفَضاللِّه و نٍة ممونَ ِبِنعِشربتسواْ ِللِّه *يابجتاس الَِّذين 

الرو ِظيمع رقَواْ أَجاتو مهواْ ِمننسأَح ِللَِّذين حالْقَر مهابآ أَصِد معوِل ِمن بقَالَ *س الَِّذين 
 مِنعو ا اللّهنبسقَالُواْ حاناً وِإمي مهادفَز مهوشفَاخ واْ لَكُمعمج قَد اسِإنَّ الن اسالن ملَه

 فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل لَّم يمسسهم سوٌء واتبعواْ ِرضوانَ اللِّه واللّه ذُو * الْوِكيلُ
 .}١٧٤-١٦٩:آل عمران} {فَضٍل عِظيٍم

 
اِهدينِة اقاد الِم ِبرحيِل قاِئٍد ِمنة اإلسِشِري أم؛فَأب 

 
رقَاويصعٍب الزأِبي م،ام القَائداهلُم داَألس و امه ، املقْدكَتور شكَس و هدوع بعأر الِذي 

هوحم رزه هنأ،وال ي هدأُ وال ي ، جرياِت األموِر ولَى مع شرفي دانَ وابع املَيتي 
 دونَ كلٍل أو مستجداِت األحداِث مع إخواِنِه يف ساحاِت املُواجهِة، يِخيطُ الليلَ ِبالنهاِر

قهِفي حِقيِنِه إنْ تي ثَباِتِه و اعِتِه وجش ن إقْداِمِه وثَ عتحدأنْ ت تِإن أرد طيعتسلٍل، ال تم 
هسيباهللا ح به كَذِلك وحنس. 

 
 الكَِلماِت و ال أِريد أنْ أتحدثَ عنه يف هذِه العجالِة ِإنما أِريد أُن أوجه ِمن ِخالِل هذِه

غساِئلَ ينبِغي أنْ ال تِث الكَبريرفلَ يف مثل هذا احلَد. 
 

الِمية اإلسافَرسالةٌ لألمِخالِله ع أقولُ ِمنم؛ِة أَج 
 

إنّ اهللا تبارك و تعاىل جعل طائفةً ِمن هذه األمةُ حتملُ لواَء اِجلهاِد منصورةٌ ظَاِهرةٌ ال 
 .يضرها من خذَلَها



 

٢٧ 
 

 
التزالُ طاِئفَةٌ ِمن أُمِتي منصورين اليضرهم من خذَلَهم حىت (: يقول صلى اهللا عليه وسلم 

 .)تقَوم الساعه
 

هسيباهللا ح الطائفِة و ِتلك ذا اخلَري وِمن ه سبهحك ناراملُب ذَا القاِئده و، ـة وِبأم خصش 
ِسريِتِه العمليِة و ِجهاِدِه أنْ يكِْسر شوكَةَ الصلبييـن و يصد رجلٌ ِبماليني، استطاع ِب

فوينيالص ينزحفداملُرت وسؤر يقطع و . 
 

لَكن الساحةُ الِعراِقيةُ لَن تعدم ِمثلَه فَـِفي الوقت الذي أهنئُ ِفيِه األمةَ ِباستشهاِد هذا 
كَثري ِبِإذِن اهللا ِفي امليداِن من أمثاِلِه و علَى منهِجِه، و لَن يكُونَ هذَا البطَل أبشرها ِبوجوِد ال

احلَدثُ ِإال دافع قُوٍة و محرك ِهمٍة ِفي طَريِق اِجلهاِد و درِب االستشهاِد فَِمن ِصدِق 
ع ذا القَاِئده عِني فَقدالي تنـا، وقَاد ادهتشا اسِجهاِدن و وا فَهاطُِئهبت اِد أَوِسريِة اِجلهقَلةَ مر

ـُره و ال يؤخِره و ال  ِإنْ قَضى نحبه و قُِتلَ، ِإال أنّ اِجلهاد ماٍض ِإىل يوِم الِقيامِة ال يض
ِمن الةٌ لكُلّ القَاِعِدينِرس و رسد ول هاِتِه بقَاد حيلُ قَائٍد ِمنِعفُه رضي ِة واِء األملمع 

دعاِتها و مخِلِصيها أنْ ينهضوا ِلحمِل املسؤوليِة، و أَنْ يراِجعوا سلِْبيتهم و أَن يِقيموا 
 ِعباِدِه و شاُء ِمنن يفِْع ماهللا يفِ ر ننرِة سِصيِن البيوا بعري يِن وذا الدم ِلهطَائَهع واِقفَهم وم

اءاخدهش ِلياَء وِلِخياِرهم أَو هِتيار. 
 

ـَأين أصحاب الثّواِبِت و الثّباِت ـّةُ يف معركٍة ،ف  و أين ِرجالُ املَيداِن و التضِحياِت، فَاألم
لَما علَه ِقفِإىل أنْ ي تاجحت يندترم و فَويـنيص ليبيـني واِئها صدأع عِرسٍة مش ائُها و

دعاتها وخمِلصوها ِوقْفةَ رجٍل تهزم ِعندها كُل املُخطّطاِت و تفْشلُ ِمن ِخالِلها كُلُّ 
 .املؤامرات

 
 ؛ ِلجيِل األمِةةإن هي رسال
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مِة و أن ينهض حلَمِل مسؤوليِة األ) حب الدنيا و كَراِهيةَ املَوت(أنْ ينفُض عنه غُبار الوهن 
يف ِجهاِد أعداِء اهللا فَما جرى ِمن كَسِر شوكَِتِهم على ِيِد أيب مصعٍب رمحه اهللا  و تقبله يف 
 عِدمايِة فلن تحلمِل الر هضنأبناِئها أنْ ي أحد أنّ األمةَ إذا أراد ليلٌ الخيالُه شكاِء دهدالش

لَيِه ِبما فَتح عاهللا ع يفْتحس رياً وارخالقاِئِد املغو لى ذَلك. 
 

ـُم ِهي ِرسالَةٌ ِإىل ااهدين ِفي خاِرِج الِعراِق و داِخِلِه  ؛ث
 

تؤكّد علَيِهم بأنّ نتمسك و أنْ نلتِزم ِبأصوِل و ثَواِبِت املنهِج احلق و أَال نتعلّق يف ِجهاِدنا 
 .ا و أياً كان دورهاِبذَواٍت و ِقياداٍت مهما كان موِقعه

 
ِإذْ ِعندما أُشيع مقْتلُ النيب صلّى اهللا علَيِه و سلَّم ِفي معركِة أُحد اختلَف الصحابةُ يف 
ـَرى لَهم أنس بن النظِر  املَيداِن حولَ كَيفيِة استقبال احلَدث و طَريقَِة التعامِل معه فَانب

الً للثّباِت ِفي طَريِق اجلهاد و الصرب على ألواِءِه ِحينما مر على قَوٍم ممن رضي اهللا عنه ِمثا
، )سولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلمقُِتلَ ر: ( قالوا!!)ما يجِلسكُم؟(: أذْهلَتهم الشاِئعةُ فَقَال

ل و موتوا على ما مات عليه و يا قوِم ِإنْ كَانَ حممد قد قُِتل ِفِإنّ رب حممٍد ِلم يقْت: (فقال
أب الِء وؤِإليك مما قَالَ ه ِذرتي اعم ِإنؤالءقَالَ اللهاء ِبِه همما ج أُ ِبكر(. 

 
وما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإن مات أَو {: و نزلَ ِفي ذَِلك قَولُه تعاىل

لَ انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اللّه شيئاً وسيجِزي اللّه قُِت
اِكِرين١٤٤آل عمران[ }الش.[ 

 
ـّما يكُونُ ِبِديِننا و توِحيِدنا  .فتمسكنا و تعـلُّقَنا إن

 
حد كَانت مقَدمةً و ِإرهاصاً بني يِدي رسوِل اهللا صلى ِإنّ غَزوة أُ: (قال ابن القيم رمحه اهللا

ـَبتهم و وخبهم على انِقالِبِهم على أعقَاِبِهم ِإن مات رسولُ اِهللا صلّى  اهللا عليه و سلّم، فَث



 

٢٩ 
 

وت ثْبتوا على ِديِنـه وعليِهم أنْ ي اجب لَهِل الولّم أو قُِتلَ بس وا اهللا عليِه ووتمي ِحيِدِه و
 .  انتهى كَالمه رِحمه اهللا) فَكُلُّ نفٍس ذَاِئقَة املَوتعليه أَو يقْتلوا

 
ـْلَ هذا القَاِئِد احلبيِب لَن يِزيد ِإخوانه و اتباعه ِإال  وأنـا و ِإنْ كُنت واثقاً بإذِن اِهللا أنَّ قَت

 ِإال أنين أوجه هِذِه الرسالةَ تأسياً ِبدرِس  و ِإقْداماً و ثباتاً على املنهِج،تماسكاً و ترابطاً
 :و تذْكرياً ِبِه فَأقَول" أُحد"
 

جي ئاً ويوا شهكْرى أنْ تسع اهللا و ِحمهب رصعلَيه أَبو مع اتا ملَى موا عوتوا فَمل قُومع
 . كَِثريااهللا ِفيِه خيراً

 
ـّني و مرتدين ـّني و صفَوي  ؛ثُم ِهي ِرسالةٌ ِإىل أعداِء اهللا صلبي

 
ـّر ِفي ساحِة املُواجهِة ِفي شيٍء بلْ سيِزيدها قُوةً و شراسةً  ِإن اسِتشهاد هذا القَاِئد لَن يغي

ى أعسأر و اعدد قَوقَع ذَا القَاِئدِإنّ ه يكونَ واِمل ضعٍف بل سع هكُونَ فَقْدي لَن ِمدةً و
ـِِه و قَتـِلِه ما يغين عن وجوِدِه  رمزاً يقْتات ااِهدونَ ِمن ِسريِتِه و ثَباِتِه و شجاعِتِه و ِقتال

قيقةَ ذِلكليبـيةُ حالص اتالقُو ة العِميلةُ واحلُكُوم دتشهس ماماً ِبإذِن اهللا وت ركدتس و ،
 ِل وارةَ القَترها مقُونَ ِفيتذوي التوج و التوم صهعاِم فَلَنا مسالةَ ِفي قَاِبِل األيذِه الره

 .يتجرعونَ كَأس املَوِت و يجرونَ أذْياِل اهلَزمية
 

ـِّهها ِإىل أهِل السنِة داِخلَ  ؛ الِعراِقثُم ِإن هي ِرسالةٌ أوج
 

ـِِه فَهو  أنْ يحفظُوا هلَذا القَاِئد مكَانته و أنْ يربوا ِجيلَهم على مواِقِفـه و ِجهاِدِه و رجولَت
الِّذي ضحى و بذلَ و أعطى و ما بِخلَ، ترك األهل و الولد قَاِطعاً الفَياِفي و املسافَاِت، 

ع كُم ونافع عدِديِنكُمي نع اِئِركُم ورن ح. 
 



 

٣٠ 
 

و أِخيراً فِإنّ جملس شورى ااِهدين ِفي الِعراِق ِبكُلّ فَصاِئِله و جبِميِع ِقياداِتِه و جنِدِه 
 ِإال قُوةً و هزيدي ِلِس املُبارِك لَنأحِد أعضاء هذا ا هلا أنّ فَقد ؤكّدة و يِر األمشيب

 و لن ترى األمةُ ِمنه ِإال ما يسرها يف ِجهاِدها و لَن يرى عدونا ِإال ما يسوُءه ِبِإذِن تماسكَاً
 و ِديقالص سري ـّا ممات اهللا فِإما حياةٌ تسر الصديق و ِإما ممات يِغيظُ الِعدى، أَو قُلْ فَِإم

 .إما حياةٌ تغيـظُ الِعدى
 

ـَا مصعب ِفي الشهداِء و أنْ يلحقـنا ِبِه شهداَء أَسأَلُ  اَهللا تبارك و تعاىل أنْ يتقَبل أخانا أب
 أولئك نسح و اِلِحنيالص هداَء والش و ِقنيِديالص و ـّن مقِْبلَني غَري مدبرين مع النبيي

 ...رفيقا
 

 .ِلِه و صحبه أجمعنيو صلى اهللا على نبينا حممد وعلى آ
 

غداِديِشيد الباهللا ِبن ر بدع 
 أمري جملس شورى ااهدين يف العراق

 
 اهليئة االعالمية لس شورى ااهدين يف العراق

 )مركز الفجر لإلعالم: (املصدر
 

 هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ٢٠اجلمعة 
 م٢٠٠٦حزيران / يونيو١٦

 
  بواسطة اإلخوة يف ورشة عمل-ث٤٥:د١٣مدهتا و-مت تفريغ هذه الرسالة الصوتية [

 ] بارك اهللا فيهم اإلسالمية، الرباقشبكة
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  ::البيانات الصادرة عنالبيانات الصادرة عن
  
ِظيمنقيادة تِظيمنِة و فروعه قيادة تِة و فروعه  القَاِعدالقَاِعد 

  خارج العراقخارج العراق
  
  ::وفيهوفيه
  

 بيان الشيخ أسامة بن الدن أمري تنظيم القاعدة .١
 ةبيان الشيخ أمين الظواهري نائب أمري تنظيم القاعد .٢
 بيان تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب .٣
 بيان تنظيم القاعدة يف أفغانستان .٤
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  ::رثاء شهيد األمة وأمري االستشهادينيرثاء شهيد األمة وأمري االستشهاديني
  

  ))أَِبي مصعٍب الزرقَاِويأَِبي مصعٍب الزرقَاِوي ( (
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((لشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ لشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ لل
 

 
 :احلمد هللا، مث احلمد هللا، احلمد هللا القائل

}نبسحالَ تقُونَ وزري ِهمبر اٌء ِعنديلْ أَحاتاً بوِبيِل اللِّه أَمقُِتلُواْ ِفي س ا *  الَِّذينِبم فَِرِحني
آتاهم اللّه ِمن فَضِلِه ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُواْ ِبِهم من خلِْفِهم أَالَّ خوف علَيِهم والَ 

نزحي م١٧٠-١٦٩:آل عمران[} ونَه.[ 
 

 :والصالة والسالم على نبينا حممد، القائل
والذي نفس حممد بيده، لوددت أن أغزو يف سبيل اهللا فأقتل، مث أغزو فأقتل، مث أغزو (

 .)فأقتل
 

 أما بعد؛
 

 أيب فلقد فُجعت أمتنا اإلسالمية بفارسها املقدام، أسد اجلهاد، ورجل احلزم والسداد؛
، إثر مقتله بغارة أمريكية آمثة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وي أمحد اخلاليلةمصعب الزرقا

فنرجوا اهللا أن يكرمه مبا متىن فيتقبله يف الشهداء، وجيزل له املثوبة والعطاء، وحيسن ألهله و 
 .ذويه العزاء

 
 إن املصاب جلل، واخلطب عظيم، ونحثُكُم على اجلميل؛ وهو الصرب، أيها املسلمون؛

 .ونرِغبكُم يف اجلزيل؛ وهو األجر
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 فليس لعني مل يفض ماؤها عذر*** كذا فليجل اخلطب وليفدح األمر 
 تقوم مقام النصر إذ فاته النصر*** فىت مات بني الضرب والطعن ميتة 

 
 إلن أحزننا فراق األحبة، أيب مصعب وصحبه، فقد سرنا أن أمتنا اإلسالمية الغالية؛

هذه املالحم العظام وهم يذودون عن شريعة اإلسالم، وألن أُِصبنا أنفسهم سالت يف 
ِبفاِرٍس من أعظم فُرساِننا و أمٍري ِمن خريِة أُمراِئنا، فقد سرنا أننا وجدنا فيه رمزاً وقدوةً 
خالدةً ألجيال أمتنا املاجدة، وسيذكُره ااهدون ويدعون له، ويثنون عليه ِشعًرا ونثًرا، 

 .ا، سنثين عليه مبا عِلمناِسًرا وجهًر
 

 و إن آنس الناس فزعاً كر غري مذمِم*** فقد كان سِمح املُخالطِة ما مل يظلَِم 
 

مضى أبو مصعٍب رافع الرأِس، عزيز النفِس، حراً أبياً، كرمياً وفياً، مل يعطي يف دينه الدنية، 
أحداً، عزيزاً على الكافرين، رحيماً باملؤمنني، ومل ينم على الضيم أبداً، ومل يداهن يف احلِق 
 .محرضاً على القتال، و جماهداً يف سبيل الدين

 
فال خري يف عيٍش تنتهك فيه أعراضنا، و تداس فيه كرامة (: و ِمن أقواله رمحه اهللا

 .)أخواِتنا، وحيكُمنا فيه عباد الصليب
 

ا على بيِت املقدس، الذي ال يسترد إال بقُرآٍن يهدي و نقاِتلُ يف الِعراق و عيونن(: وقوله
 .)ِسيٍف ينصر

 
وكان رمحه اهللا حمِلَ حمبة أصدقائه، وتقدير أعدائه، فاملنصفون منهم شهدوا له ومدحوه، 

 .وال عجب
 

 غداة ثوى إال اشتهت أا قرب*** مضى طاهر األثواب مل تبقى روضة 
 رأيت الكرمي احلُر ليس له عمر *** عليك سالم اهللا دوماً فإنين
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اقتدى أبو مصعب بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، واقتدى مبن مضى قبله بساداتنا؛ 
مبصعٍب وعمر وعلي وجعفر، رضي اهللا عنهم أمجعني، فخاض ِغمار احلرب مبتسماً، فرفع 

 .اهللا شأنه، وأعلى ذكره، وصار أُسوةً ملن بعده
 

 وحب الشجاع احلرب أورده احلرب*** فس أورده البقا حب اجلبان الن
 إذا حِذر احملذور واستصعب الصعب*** وما الفرق ما بني األنام وبينه 

 
مضى أبو مصعب عليه رمحة اهللا وقد فتح اهللا عليه؛ فأسس قاعدة للدفاع عن الدين، 

يث أثخن يف األمريكيني والسترجاع فلسطني بإذن اهللا، وأخذ بثأٍر للمستضعفني هناك، ح
حلفاء اليهود ودوخهم؛ فقتل ِرجاهلم، وصدع بنياهنم، واسترتف أمواهلم، وشتت مشلهم، 
وأذل كربيائهم، حىت جترأ عليهم الداين والقاصي، والطائع والعاصي، فدخل التاريخ من 

وحزٍم وإباء، فخِلدت أوسع أبوابه فَشرفه، وأخذ بيد العامل إىل طريق العزة فعرفه، بإصراٍر 
 .سريته مع سري أعالم النبالء

 
 شجاعاً يف احلروب الثائرات*** وال تـبكني إال ليـث غاب 

 فموت العز خري من حيايت*** دعوين يف احلروب أمت عزيزاً 
 

إن أبا مصعب علَّم البشرية دروساً عملية يف كيفية انتزاع احلرية، فاحلرية ال توهب 
باب الدميقراطية، وعلَّم البشرية التمرد على الطغاة، يف زمن إستبد فيه للخانعني حتت ق

الطاغوت األكرب فرعون العصر، بوش وصحبه، وداسوا على مجيع القيم واملواثيق، ولكم 
يف غزو العراق وسجن غوانتنامو ِعربة، فأرهبوا الناس، واستذلوهم بالنار واحلديد، وعاملوا 

 .الرؤساء معاملة العبيد
 

ال : (لقد جاء فرعون العصر إىل العراق ال يبايل برفض ومظاهرات البشر، الذين قالوا له
، ولكنه احتقر العامل أمجع، وتقدم إىل العراق )لسفك الدم األمحر من أجل النفط األسود

مستكِبراً، متغطِرساً جبنده وعتاده، متصوراً أن أسد الشرى قد مِسخوا، وأن رجال 
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قد خنسوا، بعد أن قدم له حكام العرب ِمن ملوٍك ورؤساء آيات الطاعة والوالء، اإلسالم 
 .واملذلة واالستخذاء، وكلٌ منهم يحِسس على رأسه؛ مىت يكون دوره ِليوضع يف رمِسه

 
هجم العدو على الِعراق فجعل يعسف بالناس عسفاً، و ينِسف القرى نسفاً، وأزيز 

 اآلفاق، وصم اآلذان، و إنفجار الباروِد قد نشر احلُتوف، وأزكَم الطائرات قد مأل
اُألنوف، وكانت اجلبالُ هتتز ومتيد من شدة القصف، فبلغت القلوب احلناجر، والذ أولو 
البأِس والنهى بأحالِس بيوهتم، ومل حيرضوا ِبقول، ومل حتملهم أقدامهم من شدة اهلول، 

قَضاملنافقون العهود، ووقفوا يف خندق النصارى واليهود، وصار واشرأب الباطل، ون 
 .املسلمون كالغنم الشاتية، يف ليلة مطرية بأرض مسبعة

 
ويف ظل تلك األجواء الرهيبِة الكئيبة، اليت ترى فيها أشباه زعماء وال زعماء، وأشباه 

الظروف العصيبة يف تلك علماء وال علماء، وأشباه رجال وال رجال، إال من رحم اهللا، 
 .املزلزلة ظهر فارس اإلسالم أبو مصعب الزرقاوي

 
 جريُء الصدِر رئباالً ِسبطر*** كمثَِل الليث مفتِرشاً يديه 

 
، وليسوا سبعة عشر جيشاً، فتواثقوا  كانوا سبعة عشر رجالًظهر ومعه ثلة من املؤمنني،

 .لكوا دونه، ِرجالٌ و الِرجالُ قليلُوتعاهدوا، وعاهدوا اهللا تعاىل أن ينصروا دينه، أو يه
 

 و واحٍد كاأللِف إن أمر عنا*** والناس ألف منهم كواحٍد 
 

كال، إهنا أمواج ! كال، أو حىت عشرة أمثاهلم؟! ومن سيقاتلون؛ مثلهم يف العدد أو مثليهم؟
 ِزقحق اهللا يف قلبه و ر ظُمالتوحيد كأمواِج البحِر من العتاِد وجنود الشر، ولكن من ع

تميد اجلبال الرواسي وال مييد، فترجل فاِرسنا حامالً الراية، وعزم على القتاِل إىل النهاية، 
 .فإما يذوق ما ذاق جعفر أو يذوق النصر

 
 ستنقِع املوِت ِرجلَهيف م تفأثب ***ِك احلشروقال هلا ِمن حتِت أمخص 
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 بعدٍد يسري من الكالشنات، وعدٍد يسري فخاضوا غمار احلرب، وبدءوا الضرب، وذلك

من ألغام الدبابات، وعدٍد يسري من مدافع البازوكا، وكان أبو مصعب قد جاء مع بعض 
 إخوانه يف الفترة املاضية إىل اجلهاد ضد الروس، فسابق إخوانه حىت سبق املتقدمني، ونطَق

تطعيم معركة ضد القوى فَبز الناطقني، ومبجيئه وإخوانه إىل أرض أفغانستان أخذوا 
الكربى، وزالت من أذهاهنم أسطورة الدول العظمى، ونقلوا اجلُرأة الكبرية املتوثبة، 
واملعنويات اهلائلة، من أفغانستان إىل بغداد، وأشعلوا فتيل اجلهاد، وتفجرت طاقات 

 .الشباب يف كل مكان، من أعلى الفرات إىل أسفله، وهللا احلمد واملنة
 

 الذي نتحدث عنه، قام بكل ذلك بعد توفيق اهللا له؛ بإمكانيات ذاتية هذا هو فارسنا
بسيطة، ومل يكن وراءه حلف دويل، وال حتالف إقليمي، وال تنظيم عاملي، وذلك فضل اهللا 

 .يؤتيه من يشاء، واهللا واسع عليم
 

 وعلمته الكر واإلقدام*** نفس ِعصاٍم سودت ِعصاماً 
 

سالم الذي نتحدث عنه، والذي قام يف وجه فرعون العصر، يف وجه نعم هذا هو فارس اإل
اإلمربيالية األمريكية، بعد أن فشلت املنظمات الدولية، والتجمعات اإلقليمية، بعد أن فشل 

 .العامل أمجع يف إيقاف ذلك العدوان الغاشم الظَلوم
 

 للبدخفيف إذا ما أثقل الفرس ا*** ضروب هلام الضارب اهلام يف الوغى 
 ولو خبأته بني أنياا األسد*** بصري بأخذ احلَمِد من كل موضٍع 

 
وهنا ندعو اهللا أن جيزي خري اجلزاء فارسنا املقدام، وأن جيزي خري اجلزاء كل من عزانا 
وواسانا يف فارسنا العظيم رمحه اهللا، وخنص بالِذكر أمري املؤمنني املال حممد عمر، فنرجوا 

 . وإخوانه ااهدين على الكافريناهللا تعاىل أن ينصره
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 إذا مث إنين أقول ملن يتهم فارس أمتنا بأنه يقتل بعض فئات الشعب العراقي، أقول له؛
جاءك من يدِعي أن رجالً فقأ عينه فتريث حىت ترى املُدعى عليه، فلعل املُدِعي قد فقأ 

 !عينيه
 

 حتدث النائب حممد الدائن عن وهذا ما بدأ يزداد وضوحاً يف األسابيع األخرية، حيث
حجم الظلم والتعذيب الذي يمارس ضد املسلمني يف السجون العراقية، كما حتدث 
كذلك من قبل قادة هيئة علماء املسلمني عن حرب إبادة يتعرض هلا أبناء اإلسالم يف 

 .العراق
 

على الغزاة وإن أبا مصعب، عليه رمحة اهللا، كانت لديه تعليمات واضحة؛ بأن يركز قتاله 
 وأما من أىب إال أن احملتلني وعلى رأسهم األمريكيني، وأن يحيد كل من رِغب يف احلياد،

يقف يقاتل يف خندق الصليبيني ضد املسلمني، فليقتله كائناً من كان، بغض النظر عن 
 فمناصرة الكفار على املسلمني ناقض من نواقض اإلسالم العشرة، كما مذهبه وعشريته،

 .قرر عند أهل العلمهو م
 

جيب عليكم تسليم جثمان البطل ألهله، وال تكِثروا الفرح، فالراية مل مث إين أقول لبوش؛ 
تسقط حبمد اهللا، وإمنا انتقلت من أسٍد إىل أسد ِمن أُسِد اإلسالم، وسنواصل بإذن اهللا 

حىت قتالكم وحلفاءكم يف كل مكان، يف العراق وأفغانستان، والصومال والسودان، 
نسترتف أموالكم، ونقتل رجالكم، وترِجعوا مهزومني بإذن اهللا إىل بالدكم، كما 

 .هزمناكم من قبل بفضل اهللا يف الصومال
 

 كفاك استبداداً، فقد منعت أبا مصعب الدخول إىل موطنه كما أقول لوكيلك يف األردن؛
دن هو أنت؛ إىل  وأوىل الناس باخلروج من األرحياً، فال تحل بينه وبني ذلك اآلن،

احلجاز فتلك بالدك و بالد آبائك قبل أن تنِصب بريطانيا جدك عبد اهللا األول عميالً 
، وما يخيفُك من الزرقاوي عليه رمحة اهللا بعد أن فارق احلياة، إال ألنك هلا على األردن
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ة، تظِهر مدى تعلم أن جنازته إن تِرك املسلمون وشأهنم فيها فستكون بإذن اهللا جنازةً كبري
 .تعاطف املسلمني مع أبنائهم ااهدين

 
ويف اخلتام أقول؛ إن أبا مصعب عليه رمحة اهللا ال يشرف قبيلته ووطنه وأمته فحسب؛ 

 .بل يشرف البشرية مجعاء
 

فقد جسد هلا معاين العزة واإلباء، والتضحية والفداء، وإن سريته مادةٌ قيمة لنموذٍج 
ت الدنيا سريته العطرة تعلَّم أبناؤها كيف يصنع اإلميان باهللا الرجال، معاصر، فإن درس

ليقاوموا أهل الظلم والضالل، وحري بكل مريب وكاتٍب وروائي أن يقتِبس من سريته ما 
 ضر أن يقربكل شاعر ح ريحيي به األجيال الناشئة واألجيال القادمة، كما أنه حي

لو كنت من فرسان الشعر ألكثرت القوايف يف ِرثائه، ولنافست الِشعر يف هذا الصقر، و
بذلك متاضر يف رثاء صخر، ولكن ال حرج أن أستعري أبياتاً من ِشعر شاِعر الدعوة 

 :اإلسالمية املعاصرة؛ الشيخ يوسف أبو هاللة
 

 غص الثرى بدم األضاحي وتلهبت سوح الكفاح
 حومن الِقفار اجلرد تبزغ نبعة املاء القُرا

 تزهو بألوية العقيدة والبطوالت الِصحاِح
 وتقول إن شح العطاء فنحن للدين األضاحي

*** 
 والفوز فوز اخلاضبني جسومهم بدِم اِجلراح
 الرافضني بأن تباع ديارهم بيع السماح
 والعائفني العيش عيش املستذل املستباح

*** 
 بضع من اللحظات يهزم روعها هوج الرياح

 ثل الصقر مقصوص اجلناحيهوي ا محدان م
 من بعد ما اقتحم الردى والقصف قد غمر النواحي
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*** 
 فحنوت ألثم جرحه الرعاف فانتكأت جراحي

 ومهت على خدي الدموع فقلت يا روحي وراحي
 هال رمحت قلوبنا وعدلت عن هذا الرواحي

*** 
 فأجابين البطل املسجى هازئ يب باقتراحي

 ة ارتياحيكفكف دموعك ليس يف عرباتك احلر
 هذا سبيل إن صدقت حمبته فامحل سالحي

 
رحم اهللا أبا مصعب، ورحم اهللا كل من محل السالح للجهاد يف سبيل اهللا، وآخر دعوانا 

 .أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 

  هـ١٤٢٧ مجادى الثاين ٤
  م٢٠٠٦حزيران / يونيو٣٠
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  ::ء شهيد األمة وأمري االستشهادينيء شهيد األمة وأمري االستشهادينيرثارثا
  

  ))أَِبي مصعٍب الزرقَاِويأَِبي مصعٍب الزرقَاِوي ( (
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((لشيخ أمين الظواهري لشيخ أمين الظواهري لل
 

 
بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله، أيها األخوة 

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته؛املسلمون يف كل مكان
 

 ؛وبعد
 

 أخانا ؛ لألمة املسلمة جندياً من جنودها وبطالً من أبطاهلا وإماماً من أئمتهافإننا ننعى
 وأسكنه فسيح جناته وعوض أمة -رمحه اهللا- أبا مصعب الزرقاوي -كما حنسبه-الشهيد 

 وناراً ودماراً على أعداء اهللا من ، وجعل شهادته نوراً ألولياء اهللا،اإلسالم عنه خري عوض
 .اخلائنني وجتار الدين الدجالنيالصليبيني وأعواهنم 

 
 يستنهض الوادي صباح مساء *** ركزوا رفاتك يف الرمال لواًء
 توحي إىل جيل الغد البغضاء *** يا وحيهم نصبوا مناراً من دم

 
 أن اللذين حرصا على أن -رمحه اهللا-ولقد استوقفين وأنا استمع خلرب مصرع أيب مصعب 

ي خليل زاده، فأحسست أن ازمل  نوري املالكي و: مها أول من يعلنان اخلرب للعامليكونا
 ؛هذا اإلعالن قد خلص معظم معامل الصراع بني الصليبية واإلسالم يف العراق
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 واملرمتي حتت أقدام ، التارك لدينه واملهاجر ألمريكا، األفغاين املرتد،ي خليل زادهازمل
 . وأحد صبيان ولف ولتز،األصوليني املتصهينني

 
 والذي اتفق ، الذي يتاجر باإلسالم من أجل الوصول لكرسي احلكم،الكيونوري امل

 ومنع ، وختلى عن حاكمية الشريعة،وأشباهه مع الغزاة الصليبيني قبل الغزو وأثناءه وبعده
 . بل وقاتل ااهدين حتت راية بوش الصليبية،مقاومة احملتل

 
، -رمحه اهللا-رع أيب مصعب هذان مها اللذان حرصا على أن يكونا أول من يعلنان مص

، األمريكان وهكذا تتحدد معامل ميدان الصراع بني الصليبية واإلسالم يف العراق
الصليبيون وأعواهنم اخلونة وجتار الدين يف جانب وأهل األميان والتوحيد واجلهاد يف جانب 

 .آخر
 

اِئقَةُ الْموِت، وكل  فكُلُّ نفٍْس ذَ؛ وكان ال بد أن ميوت-رمحه اهللا- أبو مصعب لَِتنعم قُ
 ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَاِل  *كُلُّ من علَيها فَاٍن{:  قال تعاىل،بين البشر ولدوا للموت

 . ولكن املهم كيف منوت،وليس املهم مىت منوت، ]٢٧-٢٦:الرمحن[} والِْإكْراِم
 

 وال ، السراديب احملصنة ومل يكن خمتبئاً يف، حتت القصف-رمحه اهللا-مات أبو مصعب 
 حىت هنرته أمه وأمرته أن يرجع ! كما فعل بوش؛هائماً بطائرته يف اجلو لساعات طوال

 .ملكتبه
 

 ومل يعش كبوش صاحب السترة ، وحزامه الناسف ال يفارقه-رمحه اهللا-مات أبو مصعب 
 .الواقية اليت ال تفارقه

 
 لنصر إذ فاته النصرتقوم مقام ا *** فىت مات بني الضرب والطعن ميتة
 من الضرب واعتلت عليه القنا السمر *** وما مات حىت مات مضرب سيفه



 

٤٢ 
 

 
 وقال هلا من حتت أمخصك احلشر *** فأثبت يف مستنقع املوت رجله
 فلم ينصرف إال وأكفانه األجر *** غدا غدوة واحلمد نسج رداءه

 
 سندس خضرهلا الليل إال وهي من  *** تردا ثياب املوت محراً فما أتى

 غداة ثوى إال اشتهت أا قرب *** مضى طاهر األثواب مل تبقى روضة
 

 رأيت الكرمي احلر ليس له عمر *** عليك سالم اهللا وقفاً فإنين
 

مات أمري االستشهاديني شهيداً، بينما يعيش رئيس اهلاربني املتكالبني على الدنيا هارباً 
م، هذا هو الفرق بني أمة التوحيد واجلهاد وأمة متكالباً، هذا هو الفرق بني قادتنا وقادهت

الشرك والفساد، هذا هو الفرق بني أمة تقدم على املوت فتعز بعون اهللا ومشيئته وتنتصر 
 .وبني أمة تقاتل من أجل الدنيا كارهة للموت، فتنتكس بقوة اهللا وإذنه وتنهزم

 
 .واعلم يا بوش أننا أمة التوحيد واجلهاد واالستشهاد

 
 إذا ما رأته للصليب فلول *** لقوم ال نرى املوت سبةوإنا 

 وتكرهه آجاهلم فتطول *** يقرب حب املوت آجالنا لنا
 وال طل منا حيث كان قتيل *** وما مات منا سيد حتف أنفه

 
 بعون اهللا وقوته، هل تذكر يا بوش قسم ،نعم يا بوش، ال يقتل منا قتيل ال نأخذ بثأره

 أن أمريكا لن حتلم باألمن حىت نعيشه -حفظه اهللا-مة بن الدن أسد اإلسالم ااهد أسا
 .واقعاً يف فلسطني وسائر ديار اإلسالم، فحاول عبثاً أن حتلم باألمن

 
 وليست على غري الظباة تسيل *** تسيل على حد الظباة نفوسنا



 

٤٣ 
 

 قؤول ملا قال الكرام فعول *** إذا سيد منا خال قام سيد
 هلا غرر معلومة وحجول *** وأيامنا مشهورة يف عدونا

 
 ؛أما األمريكان فأقول هلم

 
 ..رمحه اهللا،  منا السيد البطل املقدام املستشهد املقبل على املوت أبو مصعبلَِتنعم قُ

 
 !يف ميوت قتالكم السكارى الفرارونفخربوين ك

 !ار معنويات جنودكم منكم حقيقة وكم خسر اقتصادكم وكيف تنهلَِتخربوين كم قُ
 !وين عن مدى كراهية املسلمني لكمبل خرب

 !ياكم املظلومني يف كل الدنيا لكمبل مدى كراهية ضحا
 

إن بوش يكذب عليكم فيقول لكم إنكم ستنتصرون إذا قتلتم أسامة بن الدن واملال عمر 
فأنتم ال خفي عليكم مدمن الكذب أية كارثة تواجهون، وأفراد القاعدة والطالبان، وي

ال تنظيمات ولكنكم تواجهون أمة اإلسالم اليت دبت فيها روح تواجهون أشخاصاً و
 .اجلهاد

 
 للموت يوم تعانق وكرار *** والباذلني نفوسهم لنبيهم
 م شهباء ذات معاقم وأوار *** ال يشتكون املوت إن نزلت
 بدماء من علقوا من الكفار *** يتطهرون كأنه نسك هلم

 
 .كلما كذب عليكم، فأنتم يف احلقيقة تصفقون لناصفقوا أيها األمريكان املكابرون لبوش 

 
 ؛أما إخواين ااهدين يف العراق فأقول هلم

 



 

٤٤ 
 

إن كنتم تقاتلون من أجل أيب مصعب فإن أبا مصعب قد مات، وإن كنتم تقاتلون يف 
حيكم صلى اهللا عليه وسلم، فال تلقوا سالحكم حىت  ل اهللا ودفاعاً عن ملة رسول اهللاسبي

 .صر أو الشهادةاهللا لكم بالن
 

لي واحلسني موتوا كما مات محزة وجعفر وابن وراحة وخباب وعكرمة وعمر وعثمان وع
 .وعبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهم أمجعني

 
موتوا كما مات سيد قطب وصاحل سرية وخالد اإلسالمبويل وعصام القمري وعبد اهللا 

 .مجعنيرمحهم اهللا أعزام وأبو حفص القائد وخطاب وأبو هاجر 
 

 .قاتلوا عن دين اهللا أعداء اهللا من الصليبيني وأعواهنم اخلائنني والدجاجلة جتار الدين
 

قاتلوا كل من وقف يف صف  أمريكا واصطف حتت رايتها واستظل بصليبها واستعان ا 
 .غزو ديار اإلسالم وقتال املسلمنيعلى 

 
ِخذُواْ الْيهود والنصارى أَوِلياء بعضهم أَوِلياء بعٍض يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تت{قال تعاىل  

الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهالَ ي ِإنَّ اللّه مهِمن هفَِإن نكُمم ملَّهوتن يم٥١:املائدة [}و[. 
 

 ؛إخواين ااهدين يف العراق
 

وأن عليكم أن تقيموا دولة اإلسالم يف  ،كماعلموا أن أمة اإلسالم قد وضعت آماهلا علي
 اليت أسقطها تعاون  وتعيدوا اخلالفة، مث تشقوا طريقكم حنو بيت املقدس األسري،العراق

 .الصليبيني واخلونة عبيد اإلنكليز
 



 

٤٥ 
 

ال تكلوا وال متلوا من حشد طاقات ااهدين ومجع مشلهم صفاً واحداً يف مواجهة أعداء 
 وانصبوا صدوركم ،شعب العراق املسلم رجاله ونسائه وأطفاله ودافعوا عن ،اإلسالم

 .وحنوركم دون أعراضهم وأنفسهم وأمواهلم وحرماهتم
 

 ؛أما إخواين املسلمني حول العراق
 

أال يتخلوا عن  ، صلى اهللا عليه وسلم،فأناشدهم حبق ال إله إال اهللا ومبحبة رسول اهللا
لوا عليهم بأنفسهم وأمواهلم وعلمهم إخوام ااهدين يف العراق، وأن ال يبخ

 .ودعائهم وحتريضهم
 

 ؛أما أمة اإلسالم الغالية فأقول هلا
 

إن أمريكا تسعى اليوم يف حتريف اإلسالم لتنشئ فئة من احملرفني املنحرفني لتستعينوا م 
على إذالل املسلمني، فمن صور هذا التحريف تلك اخليانة العظمى اليت ميارسها يف العراق 

ن ينتسبون زوراً لإلسالم وهم يف حقيقة األمر أعوان أمريكا وجنودها قبل الغزو وأثناءه م
اومة وستنسحب إذا توقفت وبعده الذين يروجون خلرافة أن أمريكا ستبقى طاملا بقيت املق

 !املقاومة
 

 حتت قرع ضربات -بعون اهللا- إن أمريكا ستنسحب ، جتار الدين؛أيها الدجالون
 إذا جنحت يف القضاء على شرف املسلمني يف العراق وحولتهم ألذالء  أو،ااهدين
 وتركت خلفها أمثالكم من اخلونة الذين يرعون هلا مصاحلها يف مقابل بقائهم يف ،تابعني

 .كراسي احلكم
 

 النموذج التركي العلماين الذي يتوىل كربه أبناء ثقافة اهلزمية ؛ومن صور هذا التحريف
أطئون للعلمانية ويتخلون عن حاكمية الشريعة ويرحبون بالقواعد واالنكسار الذين يط



 

٤٦ 
 

األمريكية ويعترفون بإسرائيل ويوقعون معها االتفاقيات األمنية ويشاركوهنا يف املناورات 
 .احلربية

 
 دين فقهاء التسول يف مصر وجزيرة العرب الذين جعلوا ؛ومن صور هذا التحريف

 .ن هلم كل شيء يف سبيل الراتب واملنصبحكامهم أئمة معصومني يبيحون ويربرو
 

  ؛ويف مواجهة هذا التحريف
 
 واجلهاد يف ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،يصمد إسالم التوحيد وحتكيم الشريعة -

 .سبيل اهللا
ا إسالم حترير بالد املسلمني ونبذ اتفاقيات االستسالم وحترير األمة من جالديه -

 .لفاحشةوالتصدي للظلم والنهب وا
 .إسالم نشر العدل وبسط الشورى وحفظ احلقوق وصيانة احلرمات -
 

 الذين يدافعون عن اإلسالم الصايف الذي نزل ،فقفي يا أمة اإلسالم مع أبنائك ااهدين
وال دجل جتار ،الب احلكم ومل تغريه خيانات طُ - عليه وسلمصلى اهللا-على رسول اهللا 

 . وال تزلف فقهاء التسول،ة واالنكسار وال مساومات مرضى اهلزمي،الدين
 

 فرمحه اهللا وسائر شهداء ،ذلك اإلسالم الذي حنسب أن أبا مصعب قد مات من أجله
اإلسالم رمحة واسعة، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد 

 .وآله وصحبه وسلم
 

  هجري١٤٢٧  مجادى األوىل
  ميالدي٢٠٠٦/ ٠٦ 



 

٤٧ 
 

  ظيم القاعدة يف جزيرة العربظيم القاعدة يف جزيرة العربتنتن
  

 ))بيان نعي الشيخ أبو مصعب الزرقاويبيان نعي الشيخ أبو مصعب الزرقاوي ( (
 

 
 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

 
وال تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ {: قال اهللا تعاىل

اها آتِبم فَِرِحني فوأَلَّا خ لِْفِهمخ ِمن قُوا ِبِهملْحي لَم ونَ ِبالَِّذينِشربتسيِلِه وفَض ِمن اللَّه م
 ].١٦٩:آل عمران[ }علَيِهم وال هم يحزنونَ

 
 وهكذا ،من كان يعبد حممد فإن حممدا قد مات ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت

 فإن رحل الشيخ أبو مصعب فقد سبقه قادة كثريون عرب التاريخ ،بادهفهذه سنة اهللا يف ع
 ولن يتوقف ،اإلسالمي ايد قدموا ما يستطيعون خلدمة دينهم ليكمل من بعدهم الطريق

 . كما قال نبينا عليه أفضل الصالة وأمت التسليم، فاجلهاد ماض إىل يوم القيامة؛اجلهاد م
 

 فحق لكلب الروم الفرح ،ناك خري خلف خلري سلفوليكن هذا اخلرب دافع ليكون ه
 فقد أحبط الشيخ أبو مصعب كل ؛ وإن كان ذلك ال يغري من واقعه املرير شيئا،والرقص

 وأغرق األمريكان بوحول األزمات اإلقتصادية والعسكرية ، وبعثر األوراق،املخططات
ل لوجدنا عاهرات الروم و  ولوال اهللا مث هذا الرج، وأوقف املد الصلييب احلاقد،والداخلية

 يقتلون ،شذاذها يسرحون وميرحون بدباباهتم وطائراهتم على أرض اجلزيرة العربية
 .وينتهكون احلرمات

 
 فإىل ،ولن ننسى أفضاله على اجلهاد وااهدين يف جزيرة حممد صلى اهللا عليه وسلم

 . وتقبلك اهللا يف الشهداء،جنات اخللد يا أبا مصعب



 

٤٨ 
 

 
 وحق لألمة اإلسالمية أن تفتخر بقادة ، مصابنا وعلى مثلك فلتبكي البواكياللهم أجرنا يف

 . فرسان العزة يف زمن الذل و اهلوان؛أمثالك
 

 .واهللا أكرب والعزة هللا ولرسوله وللمؤمنني
 

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
 

  هـ١٤٢٧-٥-١٤
  م٢٠٠٦-٦-١٠



 

٤٩ 
 

  قاعدة اجلهاد ىف أفغانستانقاعدة اجلهاد ىف أفغانستان
  

 ))ونئةونئة......تعزيةتعزية((
 

 
 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

 
 .احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

 
 :وبعد

 
 يتقدم تنظيم ، ونفوس مستسلمة حلكمه مستيقنة ِبحكَِمه،فبقلوب راضية بقدر اهللا تعاىل

 فقد أسد  وااهدين خباصة يف،قاعدة اجلهاد برفع تعازيه ومواساته لألمة اإلسالمية بعامة
 وقائد من قادات األمة الشيخ ااهد الشهيد ، وركن من أركان اجلهاد،من أسود اإلسالم

 مع النبيني ، تقبلهم اهللا وأسكنهم فسيح اجلنان، أيب مصعب الزرقاوي ورفاقه-بإذن اهللا-
 .والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

 
 : األمور التاليةوإننا أمام هذا احلدث اجللل لنؤكد على

 
 هلو إحدى اخلصلتني احلسنيني اللتني –رمحه اهللا- إن استشهاد الشيخ أيب مصعب :أوال

 حىت أكرمه اهللا عز ، وركب املخاطر للتشرف ما، وسعى لنيلهما،طاملا حرص عليهما
 ، وأغلى أمنية لكل مقاتل حمق، وذلك أمسى مطلب لكل جماهد صادق،وجل بالشهادة

}لْ تنقُلْ هيينسى الْحدا ِإالَّ ِإحونَ ِبنصباةَ { ،}ريونَ الْحرشي ِبيِل اللِّه الَِّذينقَاِتلْ ِفي سفَلْي
 .}الدنيا ِباآلِخرِة ومن يقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلْ أَو يغِلب فَسوف نؤِتيِه أَجًرا عِظيًما

 



 

٥٠ 
 

 . هنيئا لكفهنيئا لك أبا مصعب مث
 
 إن ااهدين وطدوا أنفسهم وهيئوها ملثل هذه األحداث من أول يوم عقدوا فيه :ثانيا

 وما كان اجلهاد يوما من األيام ليتوقف على بقاء ،البيعة على أداء هذه الفريضة الربانية
 وما محمد ِإالَّ{ : وهي حقيقة راسخة يف قلوبنا أوضحها القرآن لنا،شخص أو ذهابه

 لَىع نقَِلبن يمو قَاِبكُملَى أَعع متقُِتلَ انقَلَب أَو اتلُ أَفَِإن مسِلِه الرِمن قَب لَتخ ولٌ قَدسر
اِكِرينالش ِزي اللّهجيسئًا ويش اللّه رضِه فَلَن ييِقبونَ{ ،}عيِرب هعلَ مِبيٍّ قَاتن نن مكَأَيو 

 ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمِبيِل اللِّه وِفي س مهابا أَصواْ ِلمنها وفَم كَِثري
 .}الصاِبِرين

 
 فهل خبت بذلك ،فكم من قادات اجلهاد الذين قتلوا أو أسروا يف معركة اإلسالم املعاصرة

 نِعم أعداؤهم حبياة رغيدة هنيئة؟ت عزام أهله؟ أو نجذوته؟ أو انفرط عقده؟ أو وه
 

ولذا فما مقتل الشيخ أيب مصعب إال نقمة جديدة أضافتها أيدي الغدر واملكر إىل قائمة 
النقمات اليت تعد وقودا دافعا يتزود به أبطال اإلسالم يف خوض معركتهم الشرسة ضد 

اهللا لكم من قاداهتم  فقد أبقى ، مبا يسوؤكم–يا أعداء اهللا–قوى الكفر العاملية فأبشروا 
الصابرين من أمثال الشيخ أسامة بن الدن والشيخ أمين الظواهري وأتباعهما من يواصل 

 . وما زال رحم هذه األمة ينجب الرجال،الطريق ويأخذ بالثأر
 

 قؤول ألفعال الكرام فعول*** إذا مات منا سيد قام سيد 
 
كتب كتائب تربت على التضحية  و، إن الشيخ أبا مصعب ما قتل حىت نشأ جيال:ثالثا

 ، وتغذي قلوم، وما زالت كلماته الصارمة تدوي يف آذاهنم،والفداء والبطولة واإلقدام
 ، وستبقى مواقفه الباسلة منهجا راسخا خيرج األبطال وحيىي الرجال،وحتض نفوسهم



 

٥١ 
 

 ،دفرفاق دربه يف جملس شورى ااهدين وإخواهنم يف عراق اخلالفة ماضون على العه
 . مقيمون لذروة سنام اإلسالم،ثابتون على املبدأ

 
 إننا لنبشر املسلمني أن إمامة الكفر الصلييب باتت تترنح وتتخبط وتتهاوى حتت :رابعا

 وإهنم ليصيبهم من اآلالم املتواصلة ،ضربات ااهدي املتوالية يف العراق وأفغانستان
ِإن تكُونواْ تأْلَمونَ فَِإنهم يأْلَمونَ { ،نواخلسائر الفادحة أضعاف أضعاف ما يصيب ااهدي

 .}كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجون
 

فها هي بوادر النصر وعالمات الفتح قد بدأت تلوح يف األفق رغم تكتيمهم وتضليلهم 
 .اإلعالمي

 
 ، وجهد مستمر، وعمل جاد،الية مم ع، ومزيدا من البذل والتضحية،فصربا أمتنا الغالية

 .فواهللا ما هي إال إحدى احلسنيني نصر أو شهادة
 

 }قُل لِّلَِّذين كَفَرواْ ستغلَبونَ وتحشرونَ ِإلَى جهنم وِبئْس الِْمهاد{
 

 .وهللا العزة ولرسوله وللمؤمني
 

 قاعدة اجلهاد ىف أفغانستان
 

 هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٣اجلمعة 
  م٢٠٠٦-٦-٩وافق امل



 

٥٢ 
 

 
 
 
 
 

  ::البيان الصادر عنالبيان الصادر عن
  

  األخت الفاضلة زوجة الشيخاألخت الفاضلة زوجة الشيخ
  ))رمحه اهللارمحه اهللا((أبو مصعب أبو مصعب 
  
  ::وفيهوفيه
  

 بيان األخت الفاضلة زوجة الشيخ أيب مصعب الزرقاوي رمحه اهللا للعامل أمجع .١
 



 

٥٣ 
 

  رسالة من زوجة الشيخرسالة من زوجة الشيخ
 للعامل أمجعللعامل أمجع) ) رمحه اهللارمحه اهللا((  أَِبي مصعٍب الزرقَاِويأَِبي مصعٍب الزرقَاِوي

 

  ....صعبصعبربح البيع أبا مربح البيع أبا م((
 ))أغظتهم وأتعبتهم حياً وميتاًأغظتهم وأتعبتهم حياً وميتاً

 
  

 ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
 

 ..الذي أمات" هو" أحيا و" هو"احلمد هللا الذي 
 وقليل ما هم على الثبات.. فمنهم من أىب وضلّ.. وأمر املؤمنني بالقتال

 
 ..والصالة والسالم على من حرض على طلب الشهادة

 ..لن يناهلا من العباد إال.. ة رفيعة الدرجاتوبني أهنا مرتل
 ..املخلصني الثـقـات

 
 ..وبعد
 

 :فهذه رسالة أوجهها أوالً
 

 أسامة بن الدن/ إىل شيخنا وأمرينا وويل أمرنا الشيخ 
 

 .حفظه اهللا ورعاه وجعله شوكة مدمية يف حلوق عداه
 



 

٥٤ 
 

.. ب الغايل الشيخ ااهدعظّم اهللا أجرك وأحسن اهللا عزائك يف مصابنا باستشهاد احلبي
 ..األمري الذباح املتوثب.. األسد اهلصور

 
 الشيخ أيب مصعب الزرقاوي

 
 ..وجعل الفردوس األعلى مثواه.. تقبله اهللا

 
فواهللا لقد كانت أمهات ااهدين من أهل العراق خاصة إذا .. اصرب واحتسب يا شيخنا

 :بلغهن نبأ استشهاد أبنائهن يقلن
 

 "يخ أبو مصعب خبري فمصابنا بأبنائنا يهونما دام الش"
 

 :وحنن نقول
 

ما دام شيخنا أسامة ويلّ أمرنا ومغيظ الكفار خبري فمصابنا بشيخنا وحبيبنا وقائدنا أبا 
 . وشدة املصيبة- واهللا -مع عظم البالء .. مصعب يهون

 
وإنه .. ا ميلكولكن هذا واهللا ما كان يتمناه أمريك يف بالد الرافدين من أن يفديك بكل م

 .. كان لك حمباً وخملصاً-واهللا-
 ..باذالً نفسه ومرخصاً.. وألوامرك مطيعاً

 ..ولالجتماع بك متمنياً ومحرضاً
 

وحنن واهللا يف انتظار وشوق للمالحم القادمة اليت بشرنا ا نسأل اهللا تعاىل أن ال تكون إال 
 ..بإمرتك يا أمرينا املفضال

 ..أعدائكإغاظة ألعداء اهللا من 



 

٥٥ 
 

.. واجلنود كُثْر.. وما الشيخ أبا مصعب إال جندي يف صف من صفوف إحدى جيوشك
 .وهللا احلمد واملنة

 
ولِئن قُِتلَ أبا مصعب فلن تعقم أرحام نساء هذه األمة من أن تلد من هو أشد على الكفار 

اليت يلتحقون بصفوف جيوشك من أهل الطائفة املنصورة بإذن رم و.. من أيب مصعب
 ..يقاتل آخرهم الدجال

 
 ..لترِم م حيث شئت شيخنا

 
 ..وألوامرك باملعروف طائعون.. فإننا واهللا على العهد ماضون ولبيعتك جمددون

 شرفاً أنْ كانَ أحد رجاالت هذه امللحمة - رمحه اهللا وتقبله وغفر له –وكفى أبا مصعب 
 على أعداء الدين من اليهود والصليبيني والفاحتني باب نرياهنا.. وأحد املشعلني لفتيلها

 .والرافضة واملرتدين
 

 ..عليك من اهللا سالماً.. فاسلم جلنودك وحمبيك من كل سوء
 

ورسالة أخرى أوجهها إىل أبطال األمة الربرة ورجاالا ااهدين على خمتلف 
 :األصعدة

 
امدين يف وجه املدافع وحتت نريانن يف اخلطوط األوىلماهدين يف  الصالقاصفات وا 

 ..الصفوف اخللفية من ورائهم يقفون ِردءاً إلخواهنم
 

 العاملني يف اخلفاء الذين ال يعرفهم عمر ولكن رب عمر يعرفهم ..وااهدين يف الساقة
 ..فال ينتظرون أجورهم إال من رب عمر
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حبيبكم وأمريكم  عظّم اهللا أجركم وأحسن عزائكم يف قائدكم و..إليهم مجيعاً أقول
 ..وفضح الرافضة ومزقهم شر ممزق.. الذباح الذي قتل الروم شر قتلة

 
 وأمي -والعزمية على الرشد فلقد فتح اهللا لكم باباً .. وأوصيكم بالثبات.. أشد على أيديكم

 .. لن يوصد إال بالنصر-اهللا 
 

 ..ري وال أَسر قائدفلستم من يزعزعكم استشهاد أم.. أال يا عباد اهللا فاثبتوا
 .بل عقيدتكُم أقوى وأثبت فذلكم من دواعي بغضكم للدنيا ومتسككم باآلخرة

فذلكم كلّه من أبواب ... مث لدمائكم وأعراضكم وأموالكم.. لدينكم أوالً.. الثأر.. فالثأر
 ..الشهادة اليت حرض عليها نبيكم صلّى اهللا عليه وسلم

 
ة على ما مضوا عليه، وال وصلوا إىل ما وصلوا له من وما قام اجلهاد وال مضى القاد

هللا .. النكاية بعدوكم وإغاظته وإرهابه إال من خاللكم فأنتم سواعدهم وأنتم عيوهنم
 .وعليه وحده بركم.. دركم

 
فإن .. وكونوا على العهد ماضون.. فكما أبررمتوهم يف حياهتم فال ختذلوهم بعد موهتم

 احلمالت التفتيشية تتزايد عليه يف اآلونة األخرية حىت شيخكم احلبيب بعد أن بدأت
خصصت أمريكا وعمالئها ثالثني ألف جندي ويزيدون مهمتهم فقط البحث عن 

 :قلت له.. شيخكم
 

أال خترج مؤقتاً خارج العراق وتتوىل توجيهات قادتك من اخلارج حىت دأ تلك احلملة 
 وتفشل؟؟

 
ـَِضب و  :قالفنظر إيل نظرة املستنكر الغ

 !!أأكون خائناً لديين حىت أخرج خارج العراق!! أنا!! أنا



 

٥٧ 
 

 
 ..ال واهللا ال أخرج من العراق إال بالنصر أو الشهادة

 
، فهل أنتم "أحسبه كذلك وال أزكيه على اهللا " هذا شيخكم قد وفّى مع ربه ومعكم 

 موفون؟؟
 
 :- حفظه اهللا ورعاه -وكما قال شيخنا أسامة 

 
فماذا .. فاألمة كلها تعلّق آماهلا عليكم.. ة بعد أن صار النصر وشيكاًفال تفضحوا األم

 أنتم صانعون؟؟
 

 تقبله اهللا –ورسالة أخرى أوجهها إىل أهل وأقارب شيخنا وأمرينا الذباح أيب مصعب 
 :–ورمحه وغفر له 

 
 كان ال القوي األمني، لقد.. الصادق احلازم.. أبارك لكم استشهاد ابنكم البار بكم وبأمته

وكم كان يف شوق كبريكبري لرؤيتكم وألنس االجتماع .. يفتأ يذكركم ويدعوا لكم
 وكنت -حىت أنه قال يل يوماً بعد أن استخار واستشار يف إخراج شريطه املرئي .. بكم

 : قال يل-أخاف عليه كثرياً من ذلك 
 

 ..اآلن أخوايت وإخويت ومجيع أهلي يفرحون لرؤييت خبري
 

أحزنه ما أظهرته وسائل اإلعالم من احلكومة األردنية العميلة املرتدة من ومع أنه .. 
تصرحيات بعض أفراد عشريته بالتربؤ منه ومما يقوم به إال أنه كان يرجوا يف أبنائهم 

 ..وشبام كل اخلري وكان يدعوا هلم
 



 

٥٨ 
 

 واصربوا وعظّم اهللا أجركم وأحسن عزائكم.. فاهللا اهللا يف دينكم شباب العشرية وأبنائها
 ...على دينكم حىت تلقوه يف جنة اخللد اليت ال وصب فيها وال نصب

 
 :ورسالة أوجهها إىل املتخاذلني اخلوالف الذين رضوا بالقعود خالف رسول اهللا

 
ـُمأل بالتراب والطّني.. اقعدوا مع القاعدين  ..واملئوا بطونكم باألكل والشرب فست

 .ا متاع احلياة الدنيا من اآلخرة إال قليلرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة فم
 

 ..هذه مواكب وقوافل الشهداء تترى تسري
 ..إىل باريها حبمرة الدماء وأريج املسك تفوح من أبداهنم ريح العبري

 
 ..وأنتم موتاكم من حادث سري
 ..أو موت على فراش وثري

 ..مث تعقبها روائح ال يطيق يشتمها أنف بعري
 

إىل ما حيذركم منه متعللني ومعتذرين ) يبشركم ربكم(تركتم .. وحيكم أيها اجلبناء
فوالذي نفسي بيده لن تعذروا بتقليدهم .. ومعلقني القول على قول علمائكم املضلني

ال واهللا لن تعذروا وليس لكم أن تقلدوهم إال يف فروع الدين ال يف أمهات .. يف ذلك
 ..املسائل وأصول الدين

 
وهذه أكثر ما نراها بادية من )) مواالة الكافرين(( امع عليها ولئن كان من النواقض

 :فإن آخر ما عدوه من النواقض تلك.. احلكام واملتنفذين
 

 ..وهذا هو عينه الذي وقعتم أيها العوام فيه)) ترك دين اهللا واإلعراض عن تعلمه((



 

٥٩ 
 

ىل قول أولئك فال عذر لكم وكتاب اهللا وسنته حمفوظان بني أيديكم قد هجرمتومها إ
املضلني الذين كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيشى على أمته منهم أكثر من 

 ..خشيته من الدجال نفسه عليكم
 

 }معِذرةً ِإلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ{
 

 :ومحريهم املستأجرة.. ورسالة أخرى إىل كالب الروم
 

ور مبقتل شيخنا وأمرينا الذباح، وال تتصنعوه أمام ال تظهروا الفرح والسر.. نقول لكم
 ..ألننا واهللا نعلم أن موته أغاظكم كثرياً.. شعوبكم

 
ولو كنتم صادقني يف رصد أماكنه وتعقّبه من قبل شهر من مقتله لكان أحب إليكم 

فاحلمد هللا الذي مل .. وأشفى لصدوركم أن تأسروه ولكن هو الكذب الذي درجتم عليه
 .ن تعقّبه وال من اإليقاع به أسرياًميكنكم م

 
 ..كما كانت حياته لكم إغاظة.. فجعل اهللا تعاىل موته إغاظة لكم

 
مع أنه كان من قبل .. وإنه واهللا كان يلهج بالدعاء يف كل حني يطلب الشهادة ال يفتأ

 ..يدعو ربه أن يطيل اهللا عمره ليطاعنكم حىت يرى النصر بعينيه والعزة هلذه األمة
 

فكان .. لكنه يف اآلونة األخرية كان يقول النصر قادم ال حمالة ولكين مشتاق للشهادة
.. يستشعر ا ويستبشر حىت أنه كان ينتظرها يف كل يوم انتظار الذي بينه وبينها موعداً

 .رمحه اهللا تعاىل وتقبله وغفر له
 
 : كان يقول- وأمي اهللا -وأزيدكم من الشعر بيتاً فإنه 
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وإنين واهللا .. ويسر من يسر بإميانه.. ظهر يف الشريط لألمة ليغتاظ من يغتاظ بكفرهسأ

 ..أشعر أن الشهادة بعدها هي موعدي
 

، فها هي أنواع الشهادة تبحث عنه "أحسبه كذلك وال أزكيه على اهللا"صدق اهللا فصدقه 
 .. ال واحدةحىت تلقاه بعد ظهوره لألمة بأقل من شهرين لينال بضربكم له شهادتني

 
وإهنا واهللا هلدية .. فاحلمد هللا أن رزقه اهللا تعاىل بأيديكم ومن دونكم أقصى أمانيه

 .أهديتموها إياه من حيث تشعرون أو من حيث ال تشعرون
 

 ..ويكفيكم قهراً وكمداً أنه فتح عليكم باب لن يوصد.. ويكفيه عزة وشرفاً
 ..  اهللا عليه وسلم وجدد هو فتح بابه عليكمالذي سنه رسولنا صلى" الذبح " أال وهو 

 
 حىت أنه يف عيد األضحى السابق قلت له أال تضحي؟؟

 
 !!ومن أين يل املال": رمحه اهللا وتقبله وغفر له " فقال يل 

فأتقرب إىل اهللا )) بعلج أمريكي((ولكن لعل اهللا يرزقين .. أنا ال أملك مثن أضحية
 ..بذحبه
 

 ..نا اليت كانت مندثرة فأحياها لكم قبل أن يودعناهذه عقيدتنا وسنة نبي
 .باهلزمية" ذحباً"فلعنة أبا مصعب عليكم ستالحقكم حىت تبادون 

 
 ..وأما أنتم روافض امللّة والدين
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فأنتم أحقر وأذلّ من أن أُوجه لكم رسالة، وأنتم أُضحوكة األمم والشعوب يا أهل 
 ..اللطم والرقص

 
 ..وأتباع الدجال.. ليهودإخوة ا..أبناء املتعة

 
 الذي ال يفرق األلف من الباء وال الذّكران من "موفق الربيعي"هاهو األضحوكة 

 أهنم - العربية –خرج ببالهته ليكرر يف لقاء تلفزيوين على القناة العميلة .. النساء
 ..ليتعرفوا على القتلى)) املنوي((ينتظرون نتيجة احلمض 

 
 !!محض منوي.. ياللفضيحة

 
 ..هذا هو الذي تفوه به هذا الدعي

 ).منوي(من ) نووي(ال يفرق بني كلمة 
 

 ..فطبع على قلوم وختم على أفواههم فاحلمد هللا رب العاملني.. بدلوا دين اهللا واستبدلوه
نعم واهللا احلمد هللا الذي جعل فضحكم أيها الروافض إخوان اليهود وأتباع الدجال على 

 ..عبيدي احلبيب أبا مص
 

مل يرحل عن هذه الفانية إال بعد أن " رمحه اهللا وتقبله وغفر له"واحلمد هللا أن أبا مصعب 
 عليكم ال أقول باباً بل أبواباً كانت دونكم موصدة ففتحها لتستمر -بل شرع-فتح 

 ..عليكم احلروب ويستمر فيكم القتل والتنكيل
 

اصة من حماضراته يذكر لألمة واحلمد هللا أنه قبيل موته بأيام خصكم يف سلسلة خ
تارخيكم األسود ويبني هلا جرائمكم وخياناتكم ويبني حكم اهللا تعاىل فيكم وأنه مل يكن 

 ..بدعاً من ااهدين حني قاتلكم
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 ..فموتوا بغيظم، استشِهد الشيخ وشؤمه عليكم باق حىت تفنون عما قريب بإذن اهللا تعاىل

 
 فقد صدق نفسه أنه صاحب منصب ورئيساً للوزراء "كينوري املال"وأما املهرج اآلخر 

، خيرج لنا حماكياً خروج ساسته –نعم واهللا رئيساً للوزراء على حكومة بيت العنكبوت–
رمحه اهللا "وقد لُقّن طريقة وكيفية اإلعالن عن خرب استشهاد شيخنا احلبيب أيب مصعب 

ء واالستقرار بالعراق، خبت معلناً أن ذلك بدء مرحلة جديدة يسودها اهلدو" تقبلهو
 !!وخسرت أيها املارق أمل جيد ساستك من هو خري منك يا بليد

 
يف الوقت الذي خيرج كذّاب البيت األبيض ولص بريطانيا يعلنون فيه اخلرب ولكنهم مع 

ال يعين توقف العمليات اجلهادية وال يعين بالضرورة استقرار (ذلك يعلنون مجيعاً أنّ ذلك 
 ..يا للحمق.. وعكس ما لقّنوه..  يأيت هذا التلميذ البليد ليقول عكس ما قالوه)العراق

 
 .أال شاهت الوجوه.. أال شاهت الوجوه

 
 : باهلزل– واهللا –ولكين أقول قوالً فصالً وليس 

 
كثرياً، فاملقتلة الكربى قادمة أبشركم ا ولن ينجو )) الزرقاوي((ال تفرحوا باستشهاد 
وإن شئتم فراجعوا أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم .. احداًمن كل مائة إال و

 .أو اتركوها.. مث إن شئتم فاعتربوا ا.. وتأملوها
 
 :فأقول.. وختاماً

 
 .هنيئاً لك شيخي وحبييب وأمريي وقرة عيين

 .هنيئاً لك



 

٦٣ 
 

 
 .فلكم كنت تتمىن الشهادة يف سبيل اهللا ولكم كنت تشتاقها

 .نلتــها مرتيـــنفأحسبك واهللا حسيبك أنــك 
 

 . شهادة يف سبيل اهللا-
 . وشهادة صاحب اهلدم-

 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا : فقد أخرج البخاري يف صحيحه

الشهداء مخسة املطعون واملبطون والغرق وصاحب اهلدم والشهيد يف : " عليه وسلم قال
 "سبيل اهللا 

 
 . آته أجره مرتنياللهم.. اللهم آته أجره مرتني

 
 وداًعا يا أبا مصعب وداعا
 إىل اجلنات عالية ِرفاعا

*** 
 تركت العني دامعةً  فسالت
 سـخاًء غري منقطٍع ِتباعا

*** 
 وقليب من شجاه وقد تدمى
 وقد فاضت حناياي التياعا

*** 
ـِِحـبي  أال يا رب فامجعين ب
 سراعاً كي أرافقه سراعا

*** 



 

٦٤ 
 

 حلجواراً ال يودعين فري
راعملى تويتركين كما الر 

*** 
 فال واهللا ما امتألت عيونٌ
 مبرآه ومل تشبع ذراعا

*** 
 فمتعين لذيذ اهلمس منه

ـِدار اخللد  باقية متاعا.. ب
*** 

 وقد دهاها" العراق " أتيت إىل 
 داروها صراعا" كالب الروم " 

*** 
 فيها.. فكنت هلا ونعم اإلبن

 تصول على معاقلهم صواعا
*** 

 حنرت الكُفْر حني ذحبت فيهم
 علوجاً قــد تعاطوها رِِِِِِِعاعا

*** 
 يا أميــــري.. فهالتــهم فعــالك

 !!رددت الصاع صاعا" بسكنيٍ  " 
*** 
 فيهم" الشرع " ورافضةً  أقمت 

 فال نـزاعا" الدليل " وبينت 
*** 

 ديناً" اإلسالم " أعز اهللا بك 



 

٦٥ 
 

 عزيزاً ال تراع" به " وأنت 
*** 
 وكل شرب.. ستبكيك العراق

 وطئت على ثراه وقد تداعى
*** 

 "رفـــد " وأرض الرافدين وكنت 
 "ساعة " فبات اليوم .. هلا دهراً

*** 
 فعش يف اجلنة اخلضراء خلداً

 وال ارتياعا.. فال هم هناك
*** 

ـِبـــي.. أال يا رب  أحلقين حب
 سراعا.. سراعاً كي أعانقه

 
 لذباححمبة األمري ا/ زوجتك 
 )املُفترى عليها( أم حممد

 
  هـ١٤٢٧ الثانية  مجادى  ١٠ 

  م٢٠٠٦ متوز   ٦ 



 

٦٦ 
 

  ::البيانات الصادرة عنالبيانات الصادرة عن
  

  اجلماعات ااهدةاجلماعات ااهدة
  داخل العراقداخل العراق

  
  ::وفيهوفيه
  

 بيان مجاعة أنصار السنة .١
 بيان اجليش اإلسالمي يف العراق .٢
  األول-بيان جيش ااهدين  .٣
  الثاين-بيان جيش ااهدين  .٤
 ش الراشدينبيان جي .٥
 بيان جيش الفاحتني .٦
 بيان عصائب العراق اجلهادية .٧
 جيش أيب بكر الصديق السلفي .٨

 



 

٦٧ 
 

  مجاعة أنصار السنةمجاعة أنصار السنة
  

  أمري مجاعة أنصار السنةأمري مجاعة أنصار السنة  من أيب عبد اهللا احلسن بن حممودمن أيب عبد اهللا احلسن بن حممود((
 ))ىل اإلخوة الكرام يف تنظيم القاعدةىل اإلخوة الكرام يف تنظيم القاعدةإإ

 
 

 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
 

ني و افضل الصالة و امت التسليم على نيب الرمحة و نيب امللحمة و على احلمد هللا القوي املت
 :وبعد..اله و صحبه امجعني و من تبعهم باحسان اىل يوم الدين

 
 ؛إىل االخوة الكرام يف تنظيم القاعدة

 
 ].١٣٩:آل عمران[ }وال تِهنوا وال تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ ِإنْ كُنتم مؤِمِنني{: قال سبحانه

 
 ..بقلوب راضية بقدر اهللا ان وعد عباده ااهدين احدى احلسنيني

 ..و بدموع مجعت بني الفرح و احلزن يف الوقت نفسه
 

سائلني ، )ابو مصعب الزرقاوي(نودع إخوة لنا يف اهللا و على راسهم اخونا احلبيب الشيخ 
 يرزقهم ما وعدهم ويبلغهم الباري عزوجل أن يتقبله و الذين معه يف الشهداء وأن

 ..الفردوس االعلى
 

 ..وال عزاء يف الشهداء
 



 

٦٨ 
 

إنَ مسرية اجلهاد املباركة تتطلب إلستمرارها الدماء و األشالء و ليس أزكى من دماء من 
 ..يقودها وقوداً لتحريض النفوس و شحذ اهلمم

 
ب األعداء من كل الذين عقدوا العزم على املواصلة رغم تكال.. وإىل إخواننا ااهدين 

 .حدب و صوب
 

 ..وإىل املسلمني أينما كانوا
 

إن املعركة مستمرة و هي يف أشد ضراوهتا، و املرحلة املقبلة بإذن اهللا هي إفشال 
املخططات اجلديدة كسابقاهتا واليت كانت ترمي إىل قطع عرق األمة النابض و ساعدها 

 .الذي يضرب األعداء آخذاً حبق املسلمني
 

 ..ع منا عباد الصليب و أعواهنم غضبة يصم دويها آذاهنم و تشل ا أركاهنمو ليسم
 ..غضبة هللا باألسلحة و القنابل ال بالكالم و األقالم 

 
 .وهللا العزة و لرسوله و للمؤمنني.. واهللا اكرب 

 
 أبو عبداهللا احلسن بن حممود
 أمري مجاعة أنصار السنة

 
  هـ١٤٢٧/مجادى األوىل/١٣

 م ٢٠٠٦ /٦ /٩



 

٦٩ 
 

  سالمي يف العراقسالمي يف العراقيش اإليش اإلاجلاجل
  

  الدكتور إبراهيم الشمري الناطق الرمسيالدكتور إبراهيم الشمري الناطق الرمسي ( (
  للجيش اإلسالمي معلقاً عرب قناة اجلزيرةللجيش اإلسالمي معلقاً عرب قناة اجلزيرة
 ))على إستشهاد الشيخ أبو مصعب الزرقاويعلى إستشهاد الشيخ أبو مصعب الزرقاوي

 
 

 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
 

ى آله و احلمد هللا رب العاملني، و الصالة و السالم على أشرف املرسلني محمد، و عل
 :صحبه أمجعني، أم بعد

 
 .}والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواًتا بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُونَ{: قال تعاىل

 
هذا احلديث األليم، و املفرح بنفس الوقت، األليم؛ ألننا فقدنا أخاً عزيزاً جماهداً بطالً يف 

ومفرحاً يف نفس الوقت؛ ألنه قد أفضى ملا قدم، و إن كان اخلرب صحيحاً ساحة الوغى، 
فنسأل اهللا تعاىل أن يتقبله يف الشهداء و الصاحلني، و يكون بذلك قد نال مبتغاه، فما 

 .ينتظر ااهد غري النصر أو الشهادة، و هي أحد احلسنيني
 

 الشخص، لقد إستمر هذا و إن اجلهاد ماٍض، ال ينتهي بنهاية شخص، مهما كان هذا
الدين يف اإلنتصار و حتقيق النصر تلو النصر حىت بعد وفاة سيد اخللق حممد عليه الصالة و 

 .السالم، و مل تنقطع مسرية اجلهاد و مسرية النصر
 



 

٧٠ 
 

نسأل اهللا تعاىل أن يتقبل أخانا الشهيد أبو أمحد رمحه اهللا تعاىل و يسكنه فسيح جناته، و 
حسناً يف خدمة دينه، و خدمة بالده، و ال نقول إال كما قال رسول اهللا أنه قد أبلى بالء 

صلى اهللا عليه و سلم؛ و إنا على فراقك يا أبا أمحد حملزونون، و ال نقول إال ما يرضي ربنا 
 .سبحانه و تعاىل

 
 الدكتور إبراهيم الشمري

 الناطق الرمسي للجيش اإلسالمي
 )متحدثاً للجزيرة(

 
  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١١

  م٢٠٠٦-٦-٧



 

٧١ 
 

  جيش ااهدينجيش ااهدين
  

 ))استشهاد الشيخ أيب مصعب الزرقاوياستشهاد الشيخ أيب مصعب الزرقاوي ( (
 

 
 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

 
} ِظرتني نم مهِمنو هبحى نقَض نم مهِه فَِمنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صِرج ِمِننيؤالْم ِمن

لُوا تدا بمِديالًو٢٣:األحزاب[ }ب[ 
 

 ورافع راية املوحدين ومثبت قلوب الصابرين ومذل الطغاة ،احلمد هللا معز ااهدين
 والصالة ، وقذف الرعب يف قلوب املشركني، أنزل السكينة على قلوب املؤمنني،الكافرين

ه واتباعه  والصادق األمني حممد بن عبد اهللا وعلى آله وأصحاب،والسالم على اإلمام ااهد
  :وبعد، الذين قاتلوا لتكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا يف اسفل سافلني

 
  وحنن،يب مصعب الزرقاوي يف غارة جوية أمريكية غادرةأفقد تلقينا نبأ استشهاد الشيخ 

 كان له الدور الكبري يف بلورة مسرية العملية اجلهادية إذ نشعر بفداحة اخلطب بفقد قائٍد
 نود أن نؤكد بأن اجلهاد يف سبيل اهللا جل وعال ،النكاية يف أعداء اهللا سبحانه وتعاىلو

 وان طبيعة هذا الدرب تقتضي التضحية يف سبيل اهللا جل وعال ،ماضٍ  إىل يوم القيامة
 .وبذل الغايل والنفيس من اجل استدامة العمل وشحذ اهلمم

 
ولن يعرقل مسرية اجلهاد ومقارعة ،اهدينوان استشهاد الشيخ أيب مصعب لن يثين عزم ا 

ٌ  إذا ترجل منها فارس امتطى فارس آخر صهوة جواده وان ،احملتلني  فهذه األمة ولودة
فصائل ااهدين اليت فقدت من قبل قادهتا وكوادرها املهمة مل ولن تتوقف وما زادها ذلك 



 

٧٢ 
 

ً  ووفاًء لشهدائها الذين حولوا كلماهت  شاهد يِصدقهم وآيٍة ىل واقٍعم إأال إصرارا وثباتا
  .. حنسبهم هكذا واهللا حسيبهم-بأذنه تعاىل-تنبئُ  بقبول عند اهللا 

 
ان اجلهاد يف سبيل اهللا ال خيتصر بشخص معني مهما كان قدره بل اجلهاد عقيدة وواجب 

 خفافا وثقاال ودعوتنا منهج رباين وقضية االرتباط ،تنهض به األمة كبارا وصغارا
يف خطبته الشهرية عقب وفاة النيب ) رضي اهللا عنه وأرضاه(سمها الصديق باألشخاص ح

ن يعبد اهللا فإن  ومن كا،من كان يعبد حممداً فإن حممداً  قد مات") صلى اهللا عليه وسلم(
 ."اهللا حي ال ميوت

 

ونقول للمحتلني ابقى اهللا لكم ما يسوءكم وان األمة اليت أجنبت القادة الذين غريوا وجه 
يخ ومحلوا راية ال اله اال اهللا إىل مشارق األرض ومغارا هلي أمةٌ  قادرة على ان تدفع التار

بدماء جديدة وغزيرة تسري يف عروق اجلهاد املمتدة بامتداد األمة وإهنا لقادرة على إعادة 
ي الْأَرِض الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِف{جمد اإلسالم وراية اخلالفة الراشدة برجالٍ  قال اهللا فيهم 

 }أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر
 ].٤١:احلج[
 

* ِهم يرزقُونَوال تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء ِعند رب{ :وقوله تعاىل
 فوأَلَّا خ لِْفِهمخ ِمن قُوا ِبِهملْحي لَم ونَ ِبالَِّذينِشربتسيِلِه وفَض ِمن اللَّه ماها آتِبم فَِرِحني

 ].١٧٠-١٦٩:آل عمران[ }علَيِهم وال هم يحزنونَ
 

 .مؤمننياهللا اكرب اهللا اكرب اهللا اكرب والعزة هللا ولرسوله ولل
 

 جيش املـجاهـديــن
 

  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٢
  م٢٠٠٦-٦-٨



 

٧٣ 
 

  جيش ااهدينجيش ااهدين
  

ـِواك ( ( ـِواكأفسح الدرب ألبطال س  ))أفسح الدرب ألبطال س
 

 
 يف رثـاء الشهيد بأذن اهللا تعاىل

 )الشيخ أيب مصعب الزرقاوي(
 

 أيب املقداد/ بقلم
 

ـّهـا الساقي ثرانــا مـن دمــاك... قلبـي اململوُء آالمـاً  بـكــاك    أي
 اكــمـن دمـوع البني إال فـي رثـ... ـرب ــيا أبا مصعـب مالـي مه

 
 اكــا الوسىن ِغـطــت أهداـنسجـ) ... فلوجتنا ( ـاء ـــيا فىت الزرق

  قـالك-مأفـونـا-ك ـوتباهـي بـ... ـزل تذكركـم ــوالـرمادي مل ت
 

ـَّ... ازت رتبةً ــ ح-هبهب- اــإمن  ن شذاك م-يا فتاها-ت ــــحني مش
 أمـةً  جـذلـى مبـا ظـنـت أذاك... ـكاالً بدت ـأيـهـا الغـاِئـظُ  اش

 
ـَهـم ان امل  اكـواستفالـوا ذلـةً عـن مرتـقـ... ـنايـا مطلـبٌ  ـفـات

 ـِعـداك ـفـغـدانـا قـوس خـ... حسبك الصوت الذي أحدثته  ــوفٍ  ل
 

 ـت وقـع خـطـاكفـي قلـوبٍ  سابـق... حسبك النور الـذي اذكيـتـه 
 فت وراكـان واصطــولك الفرسـح... رتــ أمراً كب*اك الشيخـبـمذ ح

 



 

٧٤ 
 

ـَضت ما ... ةٌ  ــفانتخى من كل صوب ثلّ  اك ــالم حـــ لالس-بوش–نق
ـَن هتاوى فـي الشـوتق... ص من أذنابـه ـتــنت تقـثـوان  راكـاضي م

 
 زت لـذاك ـضوب واهـتـا املخــثو... راتني م ــست أرض الفــلَِب

 ـَه  وحبـيـٍب ظـل مشتـاقـاً  لـقــاك... كـم كـمي بـاسلٍ  ودعت
 

 داعـبـت أنسامـهـا الـفـيحـا رؤاك... اً  طاملا ـــــفارتق اليوم رياض
ـِـواك... ـق اليوم بفـوج طيبٍ  ـــواحل  وآفـسح الـدرب البـطـالٍ  س

 
 الشيخ أسامة بن الدن : الشيخ*

 
 كتب االعالمي امل

 جلـيـش اـاهـديـــن
 

  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٤
  م٢٠٠٦-٦-١٠



 

٧٥ 
 

  جيش الراشدينجيش الراشدين
  

 ))نعي الشيخ ابو مصعب الزرقاوينعي الشيخ ابو مصعب الزرقاوي((
 

 
 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

 
}  تشعرونوالَ تقُولُواْ ِلمن يقْتلُ ِفي سبيِل اللِّه أَموات بلْ أَحياء ولَِكن الَّ{: قال تعاىل

 ].١٥٤:البقرة[
 

ما من جريح جيرح يف اهللا إال واهللا يبعثه يوم (: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .)القيامة يدمي جرحه اللون لون دم والريح ريح مسك

 
 وسنحتسب ونصرب وال نقول إال ما ،ملا نعيت إلينا أبا مصعب استرجعنا واستغفرنا لك

 ونظرنا إليك وأنت مسجى ،ننظر إليك شهيدا ميشي على األرض لقد كنا ،يرضي ربنا
 لقد صدقت ما عاهدت اهللا عليه وشريت نفسك ،روحا تسرح يف الفردوس األعلى

 .بدينك وأخوتك فأكرمك اهللا بالشهادة
 

أبا مصعب ما وقفنا موقفا قط أغيظ إلينا من هذا الذي رأيناه من الكفرة والعمالء 
ثأر لك بل هو طريق اجلهاد والتمكني سرناه معا فإما نصر وإما واملنافقني؛ لن نقول سن

 ...شهادة
 
} ِظرنتن يم مهِمنو هبحى نن قَضم مهِه فَِمنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صِرج ِمِننيؤالْم ِمن

 ]٢٣:األحزاب[ }وما بدلُوا تبِديلًا
 



 

٧٦ 
 

 ...عنا اهللا رمحك اهللا أبا مصعب ومج
 .يف مقعد صدق عند مليك مقتدر

 
ولَِكن اللَّه حبب ِإلَيكُم الِْإميانَ وزينه ِفي قُلُوِبكُم وكَره ِإلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والِْعصيانَ {

 ]٧:احلجرات[} أُولَِئك هم الراِشدونَ
 
 قيادة

 جيش الراشدين
 

  هـ١٤٢٧-٥-١٤ السبت
  م٢٠٠٦-٦-١٠



 

٧٧ 
 

  جيش الفاحتنيجيش الفاحتني
  

  يهنئ امري املؤمنني الشيخ اسامة بن الدنيهنئ امري املؤمنني الشيخ اسامة بن الدن  جيش الفاحتنيجيش الفاحتني ( (
 ))باستشهاد الشيخ ابو مصعب الزرقاويباستشهاد الشيخ ابو مصعب الزرقاوي

 
 

 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
 

}ى نقَض نم مهِه فَِمنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صِرج ِمِننيؤالْم ِمن ِظرتني نم مهِمنو هبح
 ]٢٣:األحزاب[ }وما بدلُوا تبِديالً

 
 على ،نعزي العامل اإلسالمي عموما وااهدين يف كل مكان خصوصا وأنفسنا اوال

تقبله اهللا واسكنه فسيح جناته ) أبو مصعب الزرقاوي(املصاب اجللل يف فقد األخ الشيخ 
اللهم آجرنا يف مصيبتنا واخلفنا .  حسبنا اهللا ونعم الوكيل،جعونانا هللا وانا إليه را: ونقول

 .خريا منها
 

حفظه اهللا ونقول له اصرب ) أسامة بن الدن(كما نعزي شيخ ااهدين شيخنا الفاضل 
 نعم فإننا نعلم ان اخلطب عظيم ،واحتسب وال حتزن فكلنا سيوف مشرعة بيدك املباركة

وكان شوكة يف أعني ) صدق اهللا فصدقه اهللا(ىن ولكن عزاؤنا ان الرجل نال ما مت
 .الصليبيني والرافضة وأعداء اإلسالم

 
 ،على مصابنا ومصام) م قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدينتنظي(كما نعزي إخواننا يف 

 أال فاصربوا واحتسبوا يف وجه هذه ،إخواننا عهدناكم أقوياء يف وجه احملن: ونقول هلم
 .ان شاء اهللا) وعظم اهللا أجركم وغفر مليتكم ،زائكمأحسن اهللا ع(احملنة 



 

٧٨ 
 

 
 ليكن مصدر قوة ال ، ونارا على أعدائنا،نورا يضيء دربنا) رمحه اهللا( وليكن دم الشيخ 
 ولنمت على ما مات عليه من التوحيد واإلقدام وحسن اخلتام نسأل اهللا ان ،مصدر ضعف

 .جيمعنا به يف فردوسه األعلى
 

 فكل ،اإلسالم من الصليبيني والرافضة ال تفرحوا يا أعداء اإلسالمنقول ألعداء : أخريا
 .إن شاء اهللا غرية على الدين وحرمات املسلمني) أبو مصعب( األمة اإلسالمية 

 
 .وأخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 
 مكتب األمارة

 
  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٤

  م٢٠٠٦-٦-١٠



 

٧٩ 
 

  عصائب العراق اجلهاديةعصائب العراق اجلهادية
  

 ))س شورى العصائب اىل االخوة يف تنظيم القاعدةس شورى العصائب اىل االخوة يف تنظيم القاعدةمن جملمن جمل ( (
 

 
 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

 
} ِظرنتن يم مهِمنو هبحى نم من قَضهِه فَِمنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صِرج ِمِننيؤالْم ِمن

 ]٢٣:األحزاب[ }وما بدلُوا تبِديالً
 

 :س شورى عصائب العراق اجلهادية اىل االخوة الكرام يف تنظيم القاعدةمن جمل
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على إماِم ااهدين وقائد الغر احملجلني سيدنا 
 .. أما بعد،حممد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين

 
البطل ااهد أبو مصعب لقد استفاقت األمة االسالمية على نازلة نبأ استشهاد اخانا 

الزرقاوي غدراً على ايدي عصابات الصليب الكافرة وأذناا من احفاد ابن العلقمي 
 .اوسي ومن تبعهم من املرتدين املارقني

 
 : اخوة العقيدة واجلهاد

 
و ..يرعاها اهللا و حيفظها..إنّ املسرية اليت تروى بدماء قادهتا هلي مسرية مأمورة منصورة

ل أبو مصعب فإمنا نال ما كان يتمناه من الشهادة و سطر بدمه معامل طريق التوحيد لئن قُت
 يف عداد ، وقد خلّف وراءه جيالً بأكمله كلّه الزرقاوي،و إننا لنحسب أنه.. و اجلهاد

 .. اللهم آمني..الشهداء االبرار وأن يرزقهم ما وعدهم ويبلغهم الفردوس االعلى يف عليني



 

٨٠ 
 

 
و يبارك يف دمك الزكي برائحة املسك و أشالء ..يرزقك الفردوس األعلىفاهللا نسأل أن 

و جيعلها نورا ..جسدك اليت من منها نعلم ان مسرية اجلهاد باقية اىل ان تقوم الساعة
 ..تستضيء به أمة اإلسالم

 
 ولن يعرقل مسرية اجلهاد ،وان استشهاد الشيخ أيب مصعب لن يثين عزمكم و عزمنا

 فهذه األمة ولودة اذا سجي فيها بطل هنض بعده ابطال جماهدون اذلة ،نيومقارعة احملتل
 وان فصائل .على املؤمنني اعزة على الكافرين يطلبون الشهادة كم يطلب احلياة اعدائهم

ااهدين اليت فقدت من قبل العديد من قادهتا وكوادرها مل ولن تتوقف وما زادها ذلك 
ً  ووفاًء لشه دائها الذين حولوا كلماهتم إىل واقع شاهد يِصدقهم و اىل أال إصرارا وثباتا

 .فعل يزيد به اخواهنم منعة و قوة باجتاه النصر او الشهادة
 

وال تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ {: قال تعاىل
اها آتِبم فَِرِحني فوأَلَّا خ لِْفِهمخ ِمن قُوا ِبِهملْحي لَم ونَ ِبالَِّذينِشربتسيِلِه وفَض ِمن اللَّه م

 ]١٦٩:آل عمران[ }علَيِهم وال هم يحزنونَ
 

 :ونقول للمحتلني من احفاد القردة و اخلنازير
 

ذين غريوا جمرى التاريخ جبهادهم ابقى اهللا لكم ما يسوءكم وان األمة اليت أجنبت القادة ال
و صربهم ومحلوا راية ال اله اال اهللا إىل مشارق األرض ومغارا هلي أمةٌ  قادرة على ان 
تدفع بدماء جديدة وغزيرة تسري يف عروق اجلهاد املمتدة بامتداد األمة وإهنا لقادرة على 

 .إعادة جمد اإلسالم وراية اخلالفة الراشدة بأذن اهللا عز وجل
 



 

٨١ 
 

وان اخوانكم يف عصائب العراق لن يثنهم افول جنم من جنوم اجلهاد من اخواهنم واننا 
ملاضون يف اذاقة اعداء اهللا الوانا من العذاب ونسأله ان يرزقنا احدى احلسنيني اما النصر 

 .واما الشهادة يف سبيل اعالء كلمته
 

 .واهللا اكرب اهللا اكرب والعزة هللا ولرسوله وللمؤمنني
 

 شورى عصائب العراق اجلهاديةجملس 
 اهليئة االعالمية

 
  هـ١٤٢٧-٥-١٣اجلمعة 
  م٢٠٠٦-٦-٩



 

٨٢ 
 

  جيش أيب بكر الصديق السلفيجيش أيب بكر الصديق السلفي
  

   صادر من أمري جيش أيب بكر صادر من أمري جيش أيب بكر::٣٣بيان رقم بيان رقم  ( (
 ))وموجه إىل جملس شورى ااهدينوموجه إىل جملس شورى ااهدين

 
 

 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
 

وب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونت
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 

 .ك له وأشهد أن حممدا عبده ورسولهوحده ال شري
 

 ...أما بعد 
 

 اللِّه أَمواًتا بلْ أَحياء ِعند ربِهم والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل {:فيقول اهللا تبارك وتعاىل
 ].١٦٩:آل عمران[ }يرزقُونَ

 
أيها اإلخوة لقد تلقينا خرب استشهاد القائد البطل أيب مصعب الزرقاوي بصدمة ولوعة 

 اللهم أجرنا يف مصيبتنا واخلف لنا ،كبرية وال منلك إال أن نقول إنا هللا وإنا إليه راجعون
 .مد هللا على كل حالخريا منه واحل

 
وحنن نتوجه إليكم بل إىل مجيع ااهدين يف األمة اإلسالمية بأحر التعازي ونتمىن أن 
خيلف اهللا على الس بقائد بطل يقوده على درب اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل وحنن من 

 .جهتنا سوف نثأر للشيخ



 

٨٣ 
 

 
راق بالرد السريع واحملكم واملنكي ونوجه خطابانا إىل كافة كتائبنا املنتشرة يف أحناء الع

 وخنربكم بأننا على استعداد لتقدمي كافة العون ،بالعدو انتقاما لروح الشهيد غفر اهللا له
 ولن ندخر جهدا يف تلبية ندائكم ونسأله تعاىل أن يغفر للشيخ أيب ،الذي تطلبوه منا

لى اهللا عليه لواء املصطفى صمصعب وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلحقنا وإياه حتت 
 .وسلم

 
 .اوصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثري

 
 املكتب اإلعالمي

 جليش أيب بكر الصديق السلفي
 

  هـ١٤٢٧-٥-١٤
  م٢٠٠٦-٦-١٠



 

٨٤ 
 

  ::البيانات الصادرة عنالبيانات الصادرة عن
  

  اجلماعات ااهدةاجلماعات ااهدة
  العراق العراقخارجخارج

  
  ::وفيهوفيه
  

 منني و أمري حركة طالبانبيان الشيخ املال حممد عمر أمري املؤ .١
 بيان أبو مصعب عبد الودود أمري اجلماعة السلفية للدعوة و القتال يف اجلزائر .٢
  جيش يف رجل-الشيخ حممد أيب عبد اهللا  .٣
  خواطر عزاء-الشيخ أيب احلسن رشيد  .٤
  الزرقاوي-  من يل مبثل أيب سلمة -أبو عبد الرمحن العدوي  .٥
 ال هكذا ميوت األبط-نوح أبو األكوع  .٦
  قر عيناً أبا مصعب-أسامة أيب عبد الواحد  .٧
  و يف الليلة الظلماء يفتقد البدر-أيب سيف حامت  .٨
  احللقة األوىل- الزرقاوي شامة يف جبني التاريخ -أيب عبيدة اجلزائري  .٩



 

٨٥ 
 

  طالبانطالبان::::اإلمارةاإلمارة

  

  رسالة فضيلة أمري املؤمنني مبناسبة شهادةرسالة فضيلة أمري املؤمنني مبناسبة شهادة((
 ))الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رمحه اهللالشيخ أبو مصعب الزرقاوي رمحه اهللا

 
 

 سِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِمِب
 

 رسالة فضيلة أمري املؤمنني مبناسبة شهادة الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رمحه اهللا
 

بكل حزن و نيابة عن مقاومة الشعب األفغاين املقدسة اقدم التعازي، بشهادة أخونا البطل 
 .ااهد ابو مصعب الزرقاوي رمحه اهللا، إىل األمة اإلسالمية كافة

 
و لكن من ناحية أخرى نعتقد و بكل تأكيد أن شهادة الزرقاوي لن تأثر علي املقاومة 
العراقية ضد االحتالل الصلييب األمريكي الربيطاين الن مقاومة العراق جهاد ومقاومة 

ن کل شاب عراقي هو اليوم الزرقاوي حيث أن الزرقاوي ما كان اآلللشعب العراقي ف
 ومل يكن قائدا وال بطال و لكن اليوم الزرقاوي درب يعرفه أحد قبل ثالث سنوات

اآلالف من ااهدين األبطال يف العراق للجهاد واملقاومة ضد االحتالل وهؤالء األبطال 
 . السري علي منهج الزرقاوي الشهيدسيواصلون

 
حنن نعلن و نؤكد بأنه إذا استمر االحتالل الصلييب األمريكي وحلفائه يف احتالل الدول 

سالمية، استمر کل فرد من األمة اإلسالمية بالدفاع عن عقيدته وعرضه ووطنه إىل آخر اإل
 .من حياته بإذن اهللا سبحانه وتعاىلرمق 

 



 

٨٦ 
 

ومن هنا أعلن و أؤكد مرة أخرى بان مثل هذه احلوادث لن تأثر علي مقاومة ااهدين 
الحتالل الصلييب د قوات ااألبطال ال يف العراق وال يف أفغانستان وال يف أية دولة أخرى ض

 .الغريب
 

أَلَا ِإنهم هم الْمفِْسدونَ  * وِإذَا ِقيلَ لَهم لَا تفِْسدوا ِفي الْأَرِض قَالُوا ِإمنَا نحن مصِلحونَ{
 ]١٢-١١:البقرة[} ولَِكن لَا يشعرونَ

 
 )جماهد( أخوكم مال حممد عمر

 اإلسالميةأمري املؤمنني إلمارة أفغانستان 
 

 اللجنة اإلعالمية
 إلمارة أفغانستان اإلسالمية

 
  هـ١٤٢٧ األوىل  مجادى  ١٤

  م١٠/٦/٢٠٠٦



 

٨٧ 
 

  ))يف اجلزائريف اجلزائر((اجلماعة السلفية للدعوة و القتال اجلماعة السلفية للدعوة و القتال 
  

  و إنا على فراقك يا حبيبناو إنا على فراقك يا حبيبنا ( (
 ...)...) أبا مصعب الزرقاوي حملزونون أبا مصعب الزرقاوي حملزونون

 

 
 ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

 
 ،لّ اللهم على حممد و آله و صحبه و سلّماحلمد هللا و ص

 
 )بيان تعزية مبناسبة استشهاد أسد اإلسالم الشيخ أبو مصعب الزرقاوي(
 
وكَأَين ِمن نِبيٍّ قُِتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنوا ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللَِّه وما ضعفُوا وما {

وا وكَانتاساِبِرينالص ِحبي ١٤٦:آل عمران[ }اللَّه[ 
 

 .اللهم أجرنا يف مصيبتا واخلف لنا خريا منها...إنا هللا و إنا إليه راجعون
 

إنّ القلب ليحزن و إنّ العني لتدمع و ال نقول إالّ ما يرضي ربنا و إنا على فراقك يا حبيبنا 
 .أبا مصعب الزرقاوي حملزونون

 
احملزنة نتقدم ألمة اإلسالم املكلومة و إلخواننا و أحبابنا ااهدين يف و ذه املناسبة 

و .. عظّم اهللا أجرنا و أجركم يف مصابنا هذا:بالد الرافدين بأحر التعازي و نقول هلم
 ..و اهلدم اهلدم..واهللا إنه للدم الدم

 



 

٨٨ 
 

دهتا هلي مسرية مأمورة و أبشروا إخوة التوحيد و اجلهاد فإنّ املسرية اليت تروى بدماء قا
و لئن قُتل أبو مصعب فإمنا نال ما كان يتمناه من ..يرعاها اهللا و حيفظها..منصورة 

و إننا لنحسب أنه قد خلّف وراءه .. الشهادة و سطر بدمه معامل طريق التوحيد و اجلهاد
 :جيال بأكمله كلّه الزرقاوي

 
 فعولقؤول ملا قال الكرام *** إذا مات سيد قام سيد 

 
و العاقبة ..و احلرب سجال..أيها الكفرة و املرتدون ستفرحون قليال و تبكون كثريا

قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإلَّا ِإحدى الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَنْ يِصيبكُم اللَّه {..للمتقني
برا فَتِدينِبأَي ِدِه أَوِعن ذَاٍب ِمنونَِبعصبرتم كُمعا موا ِإنص{ 

 
و تقبلك اهللا فيمن عنده من النبيني و الصديقني و الشهداء و ..رمحك اهللا أبا مصعب

و واهللا إنا لنحسبك قد أديت ما عليك و كنت رمزا للبطولة و الصدق و ..الصاحلني 
فاللهم نسأل أن يرزقك ، ماية النيب صلّى اهللا عليه و سلّالشجاعة و فارسا مغواراً حتت ر

 .ها نورا تستضيء به أمة اإلسالمو جيعل..و يبارك يف دمائك و أشالئك..الفردوس األعلى 
 

وال تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ {: قال تعاىل
للَّه ِمن فَضِلِه ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُوا ِبِهم ِمن خلِْفِهم أَلَّا خوف فَِرِحني ِبما آتاهم ا

 .]١٦٩:آل عمران[} علَيِهم وال هم يحزنونَ
 

 أبو مصعب عبد الودود
 أمري اجلماعة السلفية للدعوة و القتال

 
 ٢٠٠٦/ ٠٦/ ٠٨ :ـ املوافق ل١٤٢٧،   مجادى األوىل ١٢،  اخلميس 
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  ))يف اجلزائريف اجلزائر((اجلماعة السلفية للدعوة و القتال اجلماعة السلفية للدعوة و القتال 
  

  ))جيش يف رجلجيش يف رجل((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((للشيخ حممد أيب عبد اهللا للشيخ حممد أيب عبد اهللا 
 

 
و مستدرج  ،و مصرف األمور بأمره ،و مذلّ الشرك بقهره ،احلمد هللا معز اإلسالم بنصره

 و الصالة و ،للمتقني بفضله و جعل  العاقبة ،الذي قدر األيام دوال بعدله ،الكافرين مبكره
 : أما بعد،السالم على من أعلى منار اإلسالم بسيفه

 
سيوف كثرية سلّت على الكافرين مثّ  ،جنوم كثرية سطعت يف مساء اإلسالم مثّ أفَلَت

 .و اإلسالم باق.. .انثلمت
 

هروا و علماء جهابذة ظ ،و أمراء مقسطون نزلوا و ارحتلوا ،و فرسان صناديد أتوا و ذهبوا
 .و اجلهاد ماض.. .مثّ اختفوا

 
 إالّ جنم من جنوم هذا الدين و فارس من -عليه رمحة اهللا-و ما أبو مصعب الزرقاوي 
 -برغم أنوف األعداء- و سيبقى اإلسالم بعد الزرقاوي ،فرسان هذه األمة جاء مثّ رحل

عالية خفّاقة ترفرف و ستبقى راية التوحيد  شاخما أمشّا عزيزا منيعا ظاهرا على كل األديان
 .معلنة مشوخها و احتقارها لكل رايات اجلاهلية

 
مبقتل هذا القائد الفذّ مثّ قلت ِلم العجب ؟ أمل " بوش"و لقد عجبت يف أول األمر لفرح 
فواهللا لو مل  ،فلله درك يا أبا عبد اهللا" األمحق املطاع"يسمه شيخنا املوقّر أسامة بن الدن 
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على مرأى و -و ال مشت ، بكل املعايري ما فرح و ال صرحيكن هذا الكلب أمحقا 
 بل لكلّ املظلومني      ، ليس للمؤمنني فحسب؛ من العامل مبقتل هذا البطل األمنوذج-مسمع

 .و املستضعفني يف األرض
 

 فااهدون ال ،ألنه إن كان الذي هزم اجليش األمريكي يف بالد الرافدين هم ااهدون
و علو اهلمة و قوة العزمية و الثبات  ، على حاهلم من رسوخ اإلميان- تعاىلحبمد اهللا-زالوا 

 .على احلق
 

 ،فهو و اهللا العار الذي ال يغسله املاء ،و إن كان الذي أَحلق اهلزمية م هو الزرقاوي وحده
 تزعم دائما أهنا وصية ،إذ كيف يتمكّن رجل واحد من هذه األمة أن يهزم دولة عظمى

 . أنا ربكم األعلى:عوب العامل و تنادي بلسان احلال و تقولعلى ش
 

فِفيم الفرح مبوت الزرقاوي و هذه األمة ايدة ال زالت سخية معطاءة تنجب كل حني 
 .أمثال الزرقاوي و من هم أغلظ على الكفار من الزرقاوي

 
" شارون"و " بوش"فما دامت أرحام نساء املشركني تدفع الطواغيت و ارمني من أمثال 

فإنّ أرحام نساء  ،و غريهم من رؤوس الكفر والظلم و الطغيان "برليسكوين"و" بلري"و
و عبد اهللا عزام و خطاب و  املسلمني لن تعجز عن إجناب ااهدين مثل الزرقاوي
و العويف و املقرن و العيريي       ،الشريف قوامسي و نبيل صحراوي و أيب حفص املصري

 .ويت نيويورك و واشنطن عليهم مجيعا رمحة اهللا و رضوانهو أصحاب غز
 

 يف -إذن–فال يظن هذا األمحق املطاع أنّ مبوت الزرقاوي سيتوقف القتل الذي استحر 
و هتزم جيشه و متزق  ، ألن الطائفة املنصورة اليت هي على وشك أن تقصم ظهره،جيشه
نعم كانت و ال زالت و ستبقى إن  ،كانت تقاتل مع الزرقاوي و مل تكن تقاتل به،دولته

 .شاء اهللا تقاتل باهللا و هللا و يف اهللا وحده ال شريك له
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و إذا كان الزرقاوي الذي قاتل معه ااهدون قد قُِتل فإن اهللا الذي يقاتل ألجله ااهدون 

 .حي ال ميوت
 

 و اخلنازير يف إنّ احلرب الظاملة اليت شنها على اإلسالم عباد الصليب و إخوة القردة
و احلجاز و اجلزائر و الشيشان و البوسنة واهلرسك و سائر  فلسطني و أفغانستان و العراق

 الذين ؛البالد العربية و اإلسالمية هي اليت صنعت هذا اجليل الفريد من نوعه من ااهدين
و  م لدينهملّا رأوا من حبهم هللا و نصره" جمانني اهللا"حيروا األعداء فصاروا يسموهنم 

إخالصهم له و صدقهم معه حىت أَحبّهم اهللا و نصرهم و رفعهم و أعزهم و أعلى مرتلتهم 
 .و وضع هلم القبول يف األرض

 
و ما دامت هذه احلرب متواصلة و ما دام اليهود و األمريكان و األوروبيون متكالبون 

ألمة على رفع لواء اجلهاد و كتابة الذين عودوا ا-على أمتنا فإنّ الرجال األبطال األفذاذ 
 سوف لن ينقطعوا أبدا و سيظهرون هنا و هناك -الصفحات املشرقة املضيئة يف تارخيها

 .يصنعون ببطوالهتم و تضحياهتم جمد هذه األمة و عزة هذا الدين
 

 واحد من الذين أفرزهتم هذه احلرب و خرجوا من -رمحه اهللا-و أبو مصعب الزرقاوي 
اد كان إىل عهد قريب فًتى مغمورا حىت جاء األمحق املطاع يتبختر يف جيشه إىل رحم اجله

و التأييد  ،أرض العراق فربزت مواهب هذا الفىت الذي حباه اهللا بكثري من التوفيق و العناية
و صار امسه أشهر من نار  ،و فجأة مألت أخباره الدنيا من أقصاها إىل أقصاها ،و الرعاية

 .كره ألسنة العرب و العجمعلى علم تلهج بذ
 

فريق يظن  ،و يف فترة وجيزة حتول هذا املقاتل إىل أسطورة و انقسم الناس فيه إىل فريقني
 . و فريق يقول إنه خيال،أنه حقيقة
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و يف غمرة هذا اجلدل ظلّت وقائع املعارك يف امليدان و هزائم اجليش األمريكي املتكررة و 
 . بني احلقيقة و اخليال-من هوهلا-لبطوالت و اإلثخان تتأرجح و صور ا ،فضائحه املتتالية

 
فنكّس الزرقاوي رؤوس األمريكان و من حالفهم و كسر شوكتهم و جرأ عليهم األفراد 

 و صارت دولة الروافض يف إيران تتطاول على أمريكا و تعلن ،و اجلماعات و الشعوب
 سقوط بغداد ترتعد خوفا و فرقا من أهنا ستخضب األورانيوم و هي اليت كانت بعيد

أمريكا حىت خرج مفيت ثورهتا املشؤومة يصرح بأنّ السالح النووي حمرم يف اإلسالم يف 
 .فسبحان مقلّب القلوب و مغير األحوال،حماولة الستعطافها

 
 و رزقك غفرانه و رضوانه و أسكنك مع املتقني ،فرمحك اهللا يا أبا مصعب رمحة واسعة

 فلقد كنت عنيدا على ،}ِفي مقْعِد ِصدٍق ِعند مِليٍك مقْتِدٍر متِقني ِفي جناٍت ونهٍرِإنَّ الْ{
 أفنيت شبابك يف الدعوة إىل اهللا و ،و املرتدين الكفار و املشركني عصيا على الزنادقة

ميان و حىت جاءت اهلجمة الصليبية الظاملة على العراق فأبديت من اإل ،التحضري للجهاد
ما لو قسم على  و الذكاء و الدهاء، ،و اهلمة و العزمية ،و الصدق و الشجاعة ،الثبات

كثري من أبناء هذه األمة لكفاهم لكي يثوروا على هذه األوضاع الفاسدة و ينقلبوا على 
 .حكام الردة و طواغيت األمة فيستأصلوا جرثومتهم

 
و أديت الذي  ،لقد جاهدت يف اهللا حق جهاده ،فتغمدك اهللا برمحته اليت وسعت كل شيء

و ال نكثت وال  ،فما غدرت و ال خنت ،و وفّيت مبا عاهدت و عملت مبا قلت ،عليك
لقد  ،الصعداء" بوش" و يكفيك فخرا و سؤددا أنّ مبوتك تنفّس ،ترددت و ال ارتبت

و  نه و كنت قذًى يف عي،و صخرة عتيدة على صدره ،كنت محال ثقيال على كاهله
 و خياال خميفا يالحقه يف مزرعته و ،و حلُما مفزعا يؤرقه يف بيته و مكتبه ،شوكة يف حلقه

و نكّدت عليه عيشه و جرعته  أفسدت عليه جمده و شوشت عليه رئاسته، ،منتجعه
 .غصصا متتالية

 



 

٩٣ 
 

 اتك،و اهللا لقد كنا حنبك يف حي، و لك اهللا يا فخر املسلمني، فلك اهللا يا عز اإلسالم
 .فصرنا أشد حبا لك بعد مقتلك

 
 .فصرت أكرب و أكرب بعد اليوم ،و كنت كبريا يف أعيننا قبل اليوم

 
فصرنا بعد هذه اخلامتة نرجو لك الفوز باجلنة و ال  ،و كنا نرجو لك اخلري و خنشى عليك

عليكخنش . 
 

.. . اإلميانكذلك ميوت أهل الصدق و.. .كذلك تكون اخلامتة.. .!فيا هلا من خامتة 
 .كذلك هناية األبطال

 
 .فأولياء اهللا يعيشون على خالف عيش الكافرين و ميوتون على خالف موهتم

 
 .فأين موت حكام العرب و املسلمني من موتة الزرقاوي ؟

 .و أين هناية شارون من هناية الزرقاوي ؟
 

على  من عاش ،و من مات على شيء بعث عليه ،نعم من عاش على شيء مات عليه
و من عاش على  ،البذل و التضحية و اجلهاد مات كما ميوت الزرقاوي و كل الشهداء
 .الظلم و الكفر و اجلرمية مات كما ميوت شارون و غريه من األشقياء

 
 .فشتان بني عاقبة املتقني و عاقبة ارمني

 
 الرجال بقايا و ال حتزين و ال تقنطي و اعلمي أنه ما زال يف... .فصربا أمة الزرقاوي صربا

بل اجعليها فرصة الستفاقة  ،ال جتعلي من هذه الفاجعة مناسبة للبكاء.. .يف الزوايا خفايا



 

٩٤ 
 

فقوم  ،و لك يف قصة الغالم و الراهب عربة ،حقيقية و وثبة قوية تطيش هلا أحالم أعدائك
 .الراهب مل يسلموا حىت قَتل النمرود الغالم

 
و صربا شيخ الزرقاوي و قائده و ويل ...م هذه األمةنسأل اهللا أن يكون الزرقاوي غال

 ...أمره صربا
 

و لكن و اهللا ال خيزيك اهللا أبدا ما  ،و أخا كرميا ،و ناصحا أمينا ،نعم فَقَدت قائدا عظيما
 .و إخالصك و ثباتك و تقواك دمت على صدقك

 
ك مثله أو  قادر على أن يعوض،فإن الذي أمدك بالزرقاوي من غري حول و ال قوة لك

 .خريا منه
 

}ِمِننيؤم متنَ ِإنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحال توا وِهنال ت١٣٩:آل عمران[ }و[ 
 

  العدد الثامن-اجلماعة : املصدر
 )جملة دورية هتتم بشؤون اجلهاد اجلزائري(

 
  هـ١٤٢٧  ثانيةال مجادى  

 م ٢٠٠٦ حزيران/يونيو
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  ))يف اجلزائريف اجلزائر((دعوة و القتال دعوة و القتال اجلماعة السلفية للاجلماعة السلفية لل
  

  ))خواطر عزاءخواطر عزاء((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((للشيخ أيب احلسن رشيد للشيخ أيب احلسن رشيد 
 

 
و كثرية هي األحداث و اجلراح اليت تثخن جسم األمة عموما و . .كثرية هي الصعاب
باألمس القريب فَقدنا ..ال يكاد جرح يندمل حىت نكْلَم جبرح جديد. .ااهدين خصوصا

 رئيس اهليئة الشرعية للجماعة السلفية -محه اهللا و تقبله يف الشهداءر-أخانا أبا الرباء أمحد 
و فقدنا أبا ، للدعوة و القتال و قبله أبا إبراهيم و أسامة و عكاشة و بالل و عبد الرب

و ها حنن اآلن نفجع يف أخ جديد هو احلبيب . .سياف و عمر السيف و القائمة طويلة
 .-قبله يف الشهداءرمحه اهللا و ت-أبو مصعب الزرقاوي 

 
عند مساع النبأ ستمر مبخيلته صور و ) جماهدا أو قاعدا، مسلما أو كافرا(إنّ أي إنسان 
، وأنا واحد من املسلمني عموما و ااهدين خصوصا ال أَسلم من ذلك، جتول ا خواطر

ول أن أسجل و ما دامت النائحة ليست كالثكلى و أنا املعزى قبل أن أكون معزيا فسأحا
ما جال خباطري مواساة لنفسي اجلرحية و سائر الثكاىل عرفانا جبميل الرجل و نصرته 

 .و اهللا ال يضيع أجر احملسنني. .للمسلمني
 

وما كَانَ ِلنفٍْس أَنْ تموت ِإلَّا {، }كُلُّ نفٍْس ذَاِئقَةُ الْموِت{ أخي ااهد :اخلاطرة األوىل
الًِبِإذِْن اللَِّه ِكتجؤونَ{، }اباً مقِْدمتسال يةً واعونَ سأِْخرتسال ي ملُهاَء أَجفَِإذَا ج{ ،

ولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن الْخوِف والْجوِع ونقٍْص ِمن الْأَمواِل والْأَنفُِس والثَّمراِت وبشِر {
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 اِبِرينالص ابِإذَا أَص ونَالَِّذيناِجعِه را ِإلَيِإنا ِللَِّه وةٌ قَالُوا ِإنِصيبم مهأخي السائر على . .}ت
 . صلى اهللا عليه و سلمدرب اجلهاد إىل إحدى احلسنيني أُذكر مصابك برسول اهللا

 
 رِزيـةَ يوم مـات محمد *** و هلْ عدلَت يوما رِزيةَ هالٍك

 و لَا ِمثْلُه حتى الِقيامةَ يفْقَد *** ضونَ مثْلَ محمٍدو ما فَقد املَا
 إلَّا بكَيت علَى النيبّ محمٍد *** و اِهللا أَسمع ما بِقيت ِبهاِلٍك

 
 صلى اهللا عليه و و لوال اإلسالم لكان رسول اهللا،  اإلسالم صانع الرجال:اخلاطرة الثانية

و اختيار اهللا و تكرميه ما كان أبو بكر و ال  و لوال اإلسالم، جمرد رجل من قريشسلم 
و علماؤه و دهاته ـ  عمر و ال عثمان و ال علي و ال غريهم من رجال اإلسالم ـ أبطاله

الذين يبذلون ، و اإلسالم مل و لن يعقم يوما عن صناعة الرجال.. .رمحهم اهللا أمجعني
و يبقى ، مثّ ميضون ملوعود اهللا تعاىل تعاىل  سبحانه وأعمارهم و أرواحهم ملرضاة رم

و كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو  ..اإلسالم يصنع آخرين و تبقى الدنيا دار ابتالء
فَمن زحِزح عِن الناِر وأُدِخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما {و عند ربك جتتمع اخلصوم ، موبقها

 .}ا متاع الْغروِرالْحياةُ الدنيا ِإلَّ
 

قُتل قبله من األنبياء و . . ليس أول قائد يقتل-رمحه اهللا-الزرقاوي : اخلاطرة الثالثة
 شهيد احملراب و قتل عثمان رضي اهللا عنه قُتل عمر. .املرسلني و حوارييهم خلق كثري

مة من مصارع و مل خيل تاريخ األ.. . رضي اهللا عنهو قُتل علي، شهيد الداررضي اهللا عنه 
 ..األبطال

 
 على كل من حيمي الذّمار و مينع *** و حنن أناس ال نرى املوت سبـة
 على هالك عيـنا لنا الدهر تدمع *** جالء على ريب احلوادث ال نرى

 



 

٩٧ 
 

، مفخرة للمقتول و مفخرة لإلسالم و املسلمني سبحانه و تعاىل بل القتل يف سبيل اهللا
وكَأَين ِمن نِبيٍّ قُِتلَ معه {. .هلها يف سبيلها بالغايل و النفيسفأَعِظم ا عقيدة يضحي أ

 ِحبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمِبيِل اللَِّه وِفي س مهابا أَصوا ِلمنها وفَم ونَ كَِثرييِرب
اِبِرينالص{. 

 
ِكتاباً {رب اهللا هلا آجاال لن تتعداها أنفس ض،  الزرقاوي و غريه:اخلاطرة الرابعة

أَلَم تر ِإلَى الَِّذين {و القتال لن يقدم أجال كما أن القعود لن يؤخر أجال . .}مؤجالً
ماهيأَح وا ثُموتم اللَّه مِت فَقَالَ لَهوالْم ذَرح أُلُوف مهو اِرِهمِدي وا ِمنجرلكن مىت . .}خ

مىت يفقهوا سرية . .حالس البطالة و أسارى اجلنب أهنم لن يعيشوا أكثر من آجاهلميدرك أ
 . و ال نامت أعني اجلبناء رضي اهللا عنهخالد بن الوليد

 
و ما ، }ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ{إنّ الدين حبفظ اهللا : اخلاطرة اخلامسة

. .و ال يزال اهللا يغرس غرسا يستعملهم يف طاعته. . القدر احملتومالبشر إلّا ترمجة لذلك
} قَاِبكُملَى أَعع متقَلَبقُِتلَ ان أَو اتلُ أَفَِإنْ مسِلِه الرقَب ِمن لَتخ ولٌ قَدسِإلَّا ر دمحا ممو

إننا حنب أولئك ، } وسيجِزي اللَّه الشاِكِرينومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اللَّه شيئاً
الرجال الذين يحيون يف األمة معاين العزة و البسالة و التضحية يف سبيل العقيدة و لن 

هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه { سبحانه و تعاىل يزيدنا قتلهم إال يقينا مبوعود اهللا
ر رضي اهللا عنه  و إننا نقول كما قال أنس بن النض،}فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ{.. }هورسولُ

"..  صلى اهللا عليه و سلمقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اهللا" :للصحابة يوم أحد
، و اهللا أعلى و أجلّ،  احلرب سجال يوم بيوم:نعم إخوة اإلسالم و اجلهاد قولوا ألعدائكم

 .و من يغالب اهللا يغلب، قتالنا يف اجلنة و قتالكم يف النارال سواء 
 

 فعلنا و لكن ما لدى اهللا أوسع *** فنلنا و نال القوم منا ورمبا
 



 

٩٨ 
 

 هناية -عبيد الدنيا- قد تبدو هناية أخينا الزرقاوي يف ميزان املخلّفني :اخلاطرة السادسة
 أمثاله؟ ترك أهله و بلده و مستقبله مثّ أسيفة و لرمبا قالوا بتبجح ماذا ربح و ماذا سريبح

 ملاذا :و ينقسم القاعدون إىل متأسٍف و متشٍف و هلؤالء نقول. .تاه يف بالد الناس مثّ قُتل
و هجرة أصحابه الذين  صلى اهللا عليه و سلم تكتبون و تدرسون عن هجرة رسول اهللا

ملاذا .. ؟-دعوة و قتاال- تركوا مسقط رؤوسهم و جابوا الفيايف و القفار حيملون اإلسالم
و ملاذا ختادعون . . مغفّلون؟-و هم على آثارهم- و رجال اليوم ،يكون أولئك مفخرة
 صلى اهللا عليه و سلم لكنها دعوة رسول اهللا. .ملاذا تطفّفون املوازين؟.. أنفسكم و الناس؟

 ..)قشتعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس و انتكس و إذا شيك فال انت( :أصابتكم
و ما عند .. .و كل أم يتبعها بنوها. .و إنّ الدنيا ارحتلت مدبرة و إنّ اآلخرة جاءت مقبلة

 .اهللا خري و أبقى
 

 و ال حنن مما جرت احلرب جنزع *** بنو احلرب ال نعيا بشيء نقولـه
 و ال حنن من أظفارها نتوجـع *** بنو احلرب إن نظفر فلسنا بفحش

 
و يتباكى على اإلسالم و تارخيه . . يتباكى على املبادئ و القيم الكل:اخلاطرة السابعة

و تتعرض له من غزو مادي و معنوي القصد منه ردة األمة عن  و يتباكى على األمة، ايد
ولَنبلُونكُم حتى {و يأىب اهللا إلّا أن يبتلي بالسراء و الضراء . .الكل حيسن التباكي. .دينها
فَلَيعلَمن اللَّه الَِّذين صدقُوا ولَيعلَمن {، }لْمجاِهِدين ِمنكُم والصاِبِرين ونبلُو أَخباركُمنعلَم ا

الْكَاِذِبني{. 
 

و ميحص دمع الثكاىل من دموع ، إنّ بذل الدم هو الذي يكشف زيف الدموع
هم الذين إذا قالوا . .م درعها الواقي حقًاو ه، ااهدون هم فجر األمة القادم. .التماسيح
يطلبون املوت مظانه دفاعا عن حوزة اإلسالم و حرمات ، و النفيس الباذلون النفس، فعلوا

 ..املسلمني
 



 

٩٩ 
 

وما لَكُم ال { جل عاله و لبوا النداء و املنادي هو اهللا هم الذين محلوا هم األمة بصدق
 والْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساِء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُونَ ربنا تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه

و لن ، لقد تاجر املرتزقة مبعاناة املستضعفني. .}أَخِرجنا ِمن هِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها
و الويل هلم ، يه مجيع أوراقهميكشف سوأهتم إلّا قوافل اجلهاد و سيأيت اليوم الذي تحرق ف

 .}ومن يِهِن اللَّه فَما لَه ِمن مكِْرٍم{. .يومئذ من اإلسالم و أمة اإلسالم
 

 : ال أكتمكم إخواين أنه حني علمت مقتل أخي الزرقاوي قلت يف نفسي:اخلاطرة الثامنة
فهم الزرقاوي و تذكّرت الذين شغ، املوت حق و الزرقاوي سيموت أو يقتل اليوم أو غدا

أنا جذيلها  :من سيقول بلسان حاله و مقاله، و يبذل بذله، من سيقف مواقفه. .حبا
حنن خلفاؤك ماضون ، من يا زرقاوي قرير العني :من يقول. .احملكك و عذيقها املرجب

 اجلهاد ماض إىل :بصراحة. .على دربك بنفس العزم و لن خنذل ثغور اإلسالم و اجلهاد
 :لكن. .عقيدة نربط ا على قلوبنا، ال يوقفه قتل قائد أو زعيم، قيام الساعة

 
 فليس دون القرع فتح الباب***  لكل شيء لوما فكّرت أسباب

 
إنّ اجلهاد كما حيتاج إىل ذوي الشجاعة حيتاج إىل ذوي الرأي و العزمية و النظر البعيد و 

إلّا من رحم اهللا و قليل -هدين لقد خذل القاصي و الداين اجلهاد و اا. .النفَس الطويل
 و ما بقي ألهل اجلهاد إلّا التشمري عن ساعد اجلد و بذل الوسع و استتنفاذه من -ما هم

فَال تِهنوا وتدعوا ِإلَى السلِْم {و اإلعتماد على اهللا أوال مثّ على النفس ، أجل بلوغ اهلدف
هكذا و إلّا كنا كأولئك املتشدقني . .}ن يِتركُم أَعمالَكُموأَنتم الْأَعلَونَ واللَّه معكُم ولَ

و كلما قُتل أخ عظمت ، املسؤولية عظيمة، -جعجعة بال طحني-ببطوالت السلف 
 .و املعصوم من عصمه اهللا تعاىل، و إنّ الغضبة اليت ال تعقبها وثبة غضبة الضعيف، التركة

 
 أهنا -من حكومات و شعوب-من دار يف فلكها  قد تظن أمريكا و :اخلاطرة التاسعة
و باإلمكان أن ينعموا ، و قد تظن الشعوب السائمة أنّ اخلطر احنسر، حقّقت انتصارا



 

١٠٠ 
 

،  احلمد هللا الذي أكرم أخانا بقتلة شريفة يف سبيله:باألمان بعد مقتل الزرقاوي فلهم أقول
ء و اجلبناء أنّ قافلة اجلهاد انطلقت و ليعلم العمال، و الكرمي من خيتار لنفسه القتلة الشريفة
 -قلّ أو كثر-و لن تتراجع بإذن اهللا، و ما نبذله ، و أمة اإلسالم بدأت معامل يقضتها تبدو

لن متوت  صلى اهللا عليه و سلم و أمة حممد. .هو مهر اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة
جاله و دونكم أرض األفغان و و مل تعقم عن إجناب األبطال و لكل زمن ر، بقتل رجاهلا

الشيشان و فلسطني و اجلزائر و غريها ال زالت صامدة تصاول األعداء رغم كل ما 
فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عذَاب {قدمت من الرجال 

أَِليم{. 
 

 فنحن له من سائر الناس أوسع***  فمهما يهم الناس مما يكيدنا
 الربية قد أعطوا يدا و توزعوا *** فلو غرينا كانت مجيعا تكيده

 
قمة سامقة ال حيتمل شقّتها الكساىل ، يبقى اجلهاد ذروة سنام اإلسالم. .و يف األخري
و من أرهبهم بنو ، قمة يتساقط دوهنا من علقت قلوم بالدنيا و زخرفها، القاعدون
ائْذَنْ ِلي وال {و ، }لَو نعلَم ِقتاالً لَاتبعناكُم{ و }ال تنِفروا ِفي الْحر{فتستروا بـ األصفر 
 .}تفِْتني

 
و يف هذا الطريق الطويل بسمات ختنقها زفرات و حسرات . .دم الشهيد نور و نار

ا الضعف و آمال يتهدده. .نور خافت يلفّه الظالم. .أُشربت األحزان و األشجان
آالم و آمال و تبقى األمة تشق طريقها حنو هدفها . .جذوة نار تضعفها الدموع. .اخلذالن
و ليعلم أنه ال بد للوالدة من خماض و ال بد . .نصر و خالفة أو شهادة و جنة، املنشود

شالئنا ن فَلْنفِْده من دمائنا و عرقنا و دموعنا و أ، و املولود يولد ضعيفا، للمخاض من أمل
سيبزغ ، و سيكرب و حيطّم األغالل و يصنع اد و ميسح الدموع عن اليتامى و الثكاىل

و لن . .و سحقا سحقا خلفاش متىن أن تكون الدنيا كلها ليال دامسا، الفجر مبددا الظالم
 . .خيلف اهللا وعده



 

١٠١ 
 

 
 .}ن يشاُء وهو الْعِزيز الرِحيمِبنصِر اللَِّه ينصر م* ويومِئٍذ يفْرح الْمؤِمنونَ {

 
 ..و أخريا
 

 يف جنة تثين عيون احلسد *** يا رب فامجعنا معا و نبينا
 

 .و إنا هللا و إنا إليه راجعون و احلمد هللا رب العاملني
 

  العدد الثامن-اجلماعة : املصدر
 )جملة دورية هتتم بشؤون اجلهاد اجلزائري(

 
  هـ١٤٢٧  ثانيةال مجادى  

 م ٢٠٠٦ حزيران/يونيو



 

١٠٢ 
 

  ))يف اجلزائريف اجلزائر((اجلماعة السلفية للدعوة و القتال اجلماعة السلفية للدعوة و القتال 
  

  ))““الزرقاويالزرقاوي””من يل ِمبثِل أيب سلَمة من يل ِمبثِل أيب سلَمة ((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((أبو عبد الرمحن العدوي أبو عبد الرمحن العدوي : : الكاتبالكاتب
 

 
من أصيب مبصيبة فقال إنا هللا و إناّ إليه (: أنه قال -صلى اهللا عليه و سلم- ثبت عن النيب
 .)لهم اؤجرين يف مصيبيت و اخلف يل خريا منها إلّا أخلفه اهللا خريا منهاراجعون، ال

 
و من يل مبثل أيب : قالت أم سلمة رضي اهللا عنها -رضي اهللا عنه- فلما تويف أبو سلمة

 سلمة مث استرجعت و دعت بالدعاء املأثور رضا و تسليما وانقيادا لقول الصادق املصدوق
 .-صلى اهللا عليه و سلم-
 
ال و اهللا : فقالت -رضي اهللا عنه- كان من رمحة اهللا تعاىل ا أن تقدم عمر ابن اخلطابف

فقالت له مثلما  -رضي اهللا عنه- لن أجد خريا من أيب سلمة، مث تقدم هلا أبو بكر الصديق
لنفسه فأعاضها اهللا خريا من  -صلى اهللا عليه و سلم- قالت لعمر، مث خطبها رسول اهللا

 . صربها و احتساا، هذا ما يرويه أهل السريأيب سلمة جزاء
 

فهذه حقيقة  ذا األثر النبوي يتضح أن اإلنسان قد يصاب مبصائب وحتصل له آالم،
 .فطرية يشترك فيها البشر مبختلف أنواعهم و تعدد معتقداهتم

 
 قدره حال يسترجع فيه املؤمن و يعلم أنّ ما أصابه هو أمر اهللا و و لكن شتان بني احلالني،

و ال خروج له عن قدره و لو رام احملال و تسبب جبميع األسباب فيستسلم ألمر ربه و 



 

١٠٣ 
 

يرضى بقدره فتتجلى له معاين الصرب و الثبات ما يعان ا على سلوك الطريق و يسهل عنه 
 قُل لَّن يِصيبنا ِإالَّ{ :املشاق فيسري يف سبيله منشرح الصدر مرتاح البال و لسان حاله يقول

، أما غريه فيتضجر و يسخط و يدافع األقدار و أىن له ذلك فيحرم }ما كَتب اللّه لَنا
 .}ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه تبِديالً{األجر و جيري عليه ما قضاه اهللا تعاىل رغم أنفه 

 
 و قد أُرشدنا إىل التعامل مع مثل هذه األحداث و املصائب و لوال ذلك خلرجنا عن

وخاصة ما أصاب املسلمني و خصوصا ااهدين  الصواب هلول املصيبة وِعظم الفاجعة،
من فقدان أسد من األسود وإماما من األئمة وقائدا من القواد و حنن يف أشد احلاجة إليه 
يف هذا الوقت الذي كثر  فيه املخذّلون و ظهر فيه النفاق و قلّ فيه الناصر و املعني ورمانا 

 . البعيد عن قوس واحدةالقريب و
 

 ...مث أهي تعزية أم هتنئة ؟! و إين حائر ملن أقدم التعزية ؟
 

أَِلنفسي اليت ما عادت حتتمل فقدانه و هو الذي كنت أعلّق عليه اآلمال بعد اهللا تعاىل، 
آمال فجر بان ضياؤه والح لألفق نوره،ملك علي نفسي حىت أصبحت خطبه وتوجيهاته 

 ..ثريا عظيماتأثّر يف نفسي تأ
 

 .تواضع يف علو و جهاد مستمر و حركة دائمة وعطاء منقطع النظري
 

و إين  أم أعزي أبطال اجلهاد و جنود الرمحان أولئك الرجال الذين ركبوا الصعاب،
وقفوا حني قعد من لزمه الوقوف و  أعجب من أي معدن صنعوا و من أي معدن خرجوا،

 :لقادة،أولئك الذين يصدق فيهم قول اهللا تعاىلخاضوا الغمار حني أحجم اخلرباء و ا
 .}وعِجلْت ِإلَيك رب ِلترضى{



 

١٠٤ 
 

أم أعزي األمة اجلرحية اليت ما فتئت خترج من  سباهتا وتنفض ما علق ا منذ عقود من 
جاء هذا احلدث و  الزمان حني بدأت احلياة تدب يف أعضائها و األمل ينبعث من طياهتا،

 .نازلة اليت حلّت باألمة و نزلت على امللةنزلت هذه ال
 

أم إىل إمام املسلمني و شيخ ااهدين الذي ازداد محله و عظمت األمانة اليت محلها دون 
 .غريه

 
، صرب على فقد أخ مريب و إمام جمدد و عامل }فَصبر جِميلٌ {:إىل هؤالء مجيعا أقول

 . عامل
 

و أحييت بفضل اهللا العزائم اليت مخلت و انقطعت  يا من بعثت يف النفوس اآليسة األمل،
 .حركتها

 
من يفكّر يف هذا الزمان أن يقف متحديا قوى الكفر و الطغيان بكافة أشكاهلا و مجيع 

حىت صرح الكثري ممن ينتسب للعلم  بل من يفكّر بنبزهم أو ملزهم و لو يف خفاء، أنواعها،
 .العصر ضرب من اخليالو العلماء بأن التفكري يف مواجهة طاغية 

 
ّ به راية اإلميان و رسخ به أركان  فهنيئا لك يا من رفع اهللا به منار اإلسالم و أعز

 ..التوحيد و اجلهاد
 

هنيئا لك يا سعد الزمان الذي اهتز ملوته عرش الرمحان ملا كان حيمل من الوالء و الرباء من 
 .أجل دينه و عقيدته

 
اد الصليب وأحفاد القردة و اخلنازير و من هنيئا لك يا صالح الدين حني مرغت أنوف عب

 .سار على شاكلتهم



 

١٠٥ 
 

 
 نورا ألهل اإلميان و جنود الرمحان، نورا إستضاء به ليل ،لقد كنت حقّا نورا و نارا

املستضعفني البهيم و ظالم اليائسني الغشيم فسروا به و ساروا على دربه مستبشرين بفجر 
يال فجزاك اهللا عنهم خريا و لك أجرك و أجر من كنت قريب بعدما يئسوا زمانا طو

 .السبب يف هدايتهم ما تعاقب الليل و النهار
 

و كنت نارا على أعداء اهللا امللحدين أشعلتها عليهم فلم يهنأ هلم عيش ومل يستقر هلم قرار 
 .أَفْسدت عليهم نومهم كما أَفْسدت عليهم يقظتهم

 
 .رجون من مأزقهم و نارك حميطة م من كل جانبتراهم جيتمعون و يتشاورون علّهم خي

 
لقد عجزوا و اهللا عن مواجهتك أو أن ينازلوك منازلة األقران و ما ذاك إالّ جلبنهم و 
خورهم فراحوا يكيدون و تلك عادهتم و مبعاونة ممن باعوا ضمائرهم و انسلخوا من 

و زاد سجلهم  در اهللا،دينهم و فقدوا رجولتهم فدبروا فعلتهم الشنيعة فقضيت حنبك بق
فهنيئا لك احلياة إن شاء اهللا وإن كنت فارقتها  األسود نذالة  أخرى إىل خستهم و هواهنم،

 .جبسدك فلقد ذاع صيتك و رفعت درجتك فهكذا يعيش الرجال و ميوتون
 

 اللَّه فَأُولَِئك مع الَِّذين أَنعم{ :فاللّهم تقبله يف الشهداء و اعل درجته وأسعده بقولك
 .}علَيِهم ِمن النِبيني والصديِقني والشهداِء والصاِلِحني وحسن أُولَِئك رِفيقاً

 
 أما أنتم يا أسود اإلسالم و جنود الرمحان فال هتنوا و ال حتزنوا بل أبشروا و استبشروا،

طريق - و يوضح لكم السبيل كيف هتنوا و قد تقدمكم قائدكم وأمريكم خيطّ لكم الطريق
 . و لقد قال فصدق و عاهد فوفّى-العز والتمكني

 



 

١٠٦ 
 

إنّ جهادكم قد كد رجال من أجله ومن أجل إعادة احلق املسلوب و امللك املغتصب فمن 
و حرض عليه فال ينتظر أن يفتح له الناس الصدور و يتلقّوه  رفع رايته و دعا إليه

هذه  ن حيضر نفسه و يذوق عض السيوف و لسع األلسنة،بالترحاب و التبجيل، بل عليه أ
هي تكاليف اجلهاد، إنه ليس خطب رنانة و ليس هو غنائم و سبايا و نصر مؤزر بل فيه 
تطاير األشالء و فقد املال و املعني و هو املشقة العظمى و لكم فيمن مضى األسوة فلستم 

رضي - سيد الشهداء محزة بن عبد املطلباألوائل بل أنتم حلقة يف سلسلة طويلة يقْدمها 
و لن تنتهي إىل أن يرث اهللا  بل شهداء أحد و الرجيع و مؤتة و القائمة طويلة ،-اهللا عنه

وجعلْنا بعضكُم ِلبعٍض ِفتنةً أَتصِبرونَ وكَانَ ربك { :األرض و من عليها قال تعاىل
 .}بِصرياً

 
ولَن يجعلَ اللَّه ِللْكَاِفِرين علَى { :و لكن العاقبة للمتقني قال تعاىلإهنا سنة اهللا يف التدافع 

 ]١٤١:النساء[} الْمؤِمِنني سِبيالً
 

إخواين و إن كنت لست أهال ألقول ألمثالكم هذه الكلمات و النصائح و لكن هذه هي 
سكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم ِإن يمس{ :السنة يف التواصي بالصرب و التواصي باحلق قال تعاىل

 اللّهاء ودهش ِخذَ ِمنكُمتيواْ ونآم الَِّذين اللّه لَمعِلياِس والن نيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر
الظَّاِلِمني ِحبالعاقبة للمتقني ،}الَ ي نعم األيام دول و لكن. 

 
و (اة حق و حاملوا راية وأتباع رسل كما جاء يف حديث هرقل أليب سفيان فأنتم دع

 ).كذلك الرسل تبتلى مث تكون هلم العاقبة
 

أهنئكم على صدقكم و ثباتكم على مبادئكم جتاهدون  أيها الغرباء أهنئكم و ال أعزيكم،
ون بوعد اهللا يف سبيل اهللا و تقارعون عباد الصليب تلقنوهنم الدروس تلو األخرى موقن

 .دافعون ضريبة اخلالفة اإلسالمية لكم،
 



 

١٠٧ 
 

 و احذروا من اخلونة أن يشتتوا ،فاثبتوا إخواين على الطريق و احذروا الفرقة و اإلختالف
 و احذروا من ،مجعكم و يضربوا ثقة بعضكم فتنشغلوا عن عدوكم و تذهب رحيكم

 فكونوا يدا واحدة ،كم باألراجيفاملنافقني أن يبثّوا يف صفوفكم اإلنشقاق أو يعملوا في
والَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ { : قال تعاىل،على من سواكم و اهللا حيفظكم و يكف شر عدوكم

اِبِرينالص عم واْ ِإنَّ اللّهِبراصو كُمِرحي بذْهتو{. 
 

ار و القائد اهلمام و أقول وكما ال أنسى أن أتقدم بتعزييت إىل أمة اإلسالم  بفقدها اإلبن الب
هلا إن فَقَدِت اليوم أبا مصعب الزرقاوي فإنّ ساحة اجلهاد مليئة بالرجال الغيورين على 

 . دينهم و أمتهم
 

و لكن أمة اإلسالم هل حقيقة أعطيت ابنك ما يستحقّه ؟هل أعطيتيه مكانه ؟ أم أسلمتيه 
 .هل هذا جزاؤه منك؟للعدو و تركتيه وحيدا غريبا يصارع األهوال الصعاب،

 
أمة اإلسالم إن اعترفت بالتقصري يف حقّه و إجحافك يف نصرته بل خذالنه و تثبيطه فلن 

 .يتكرر منك هذا الفعل مع بقية أبنائك
 

و اعلمي أمة اإلسالم أنه إن قُتل الزرقاوي فقد ترك اآلالف من ورائه فإن كنت حقا 
كة و أنها أمانة يف عنقك و ال أخالك تترددي صادقة يف رجوعك فال تتخلّي عن هذه التر

 .}وقُِل اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤِمنونَ{ : قال تعاىل،مرة أخرى
 

أما أنتم يا عباد الصليب و أحفاد القردة و اخلنازير و من سار على هنجهم و اقتفى أثرهم 
 ن اخلونة و املرتدين و غريهم من املخذّلني و الرافضة احلاقدين،و اتخذهم أولياء وأنصارا م

إىل هؤالء أقول ال تفرحوا كثريا فإنّ سروركم يعود حزنا بإذن اهللا و فرحكم يعود مأمتا و 
 .}ِإنَّ موِعدهم الصبح أَلَيس الصبح ِبقَِريٍب{ و إنّ غدا لناظره لقريب ،عويال

 



 

١٠٨ 
 

بذل الدماء و األرواح و جثث العظماء ؛ ا لن يقوم إالّ بالبذل و العطاءفإنّ ديننا و معتقدن
إن كنا فقدنا قائدا فإن  و أبطال معارك ال يعرفون اجلنب و اخلور، و الكرباء، قادة ميادين

طريقنا و سبيلنا ليس متعلقا باألشخاص و الرموز بل هي سنة اهللا القدرية يف الذين خلوا 
هللا تبديال، إنّ قتلهم لن يزيدنا إالّ إصرارا و ثباتا على حربكم و من قبل و لن جتد لسنة ا

و إن ،يف خيرب و الريموك و عني جالوت والزالقة ؛ اإلنتقام منكم و لكم فيما مضى معترب
 ونِريد أَن نمن علَى الَِّذين استضِعفُوا ِفي الْأَرِض ونجعلَهم{ : قال تعاىل،غدا لناظره لقريب

اِرِثنيالْو ملَهعجنةً وم  * أَِئمها ِمنمهودنجانَ وامهنَ ووعِري ِفرنِض وِفي الْأَر ملَه كِّنمنو
 .}ما كَانوا يحذَرونَ

 
تعذيبا و تنكيال حىت ال تكون فتنة و يكون  فنسأل اهللا أن يسلّطنا عليكم قتال و تشريدا،

 .الدين كله هللا
 
أملنا و  سبحانه و تعاىل  أخريا أقدم تعزييت إىل شيخنا أسامة قرة عيوننا،فأنت بعد اهللاو

فأحسن اهللا عزائك و رزقك الصرب وأيدك بعونه و ، أسأل اهللا أن يعز بك دينه و أوليائه
 ..}وربك يخلُق ما يشاُء ويختار{أسأله أن خيفّف عنك محل هذه األمانة قال تعاىل 

 
إنك لتمكّن للدين و ترفع راية اإلسالم و تدعو  فأبشر شيخنا فو اهللا ال خيزيك اهللا أبدا،

فإنا هللا  الناس لتحقيق التوحيد و ما جاء أحد مبثل ما جئت به إال أوذي و أخرجه قومه،
 .وإن إليه راجعون

 
  العدد الثامن-اجلماعة : املصدر

 )يجملة دورية هتتم بشؤون اجلهاد اجلزائر(
 

  هـ١٤٢٧  ثانيةال مجادى  
 م ٢٠٠٦ حزيران/يونيو



 

١٠٩ 
 

  ))يف اجلزائريف اجلزائر((اجلماعة السلفية للدعوة و القتال اجلماعة السلفية للدعوة و القتال 
  

  ))هكذا ميوت األبطالهكذا ميوت األبطال((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا ( (نوح أبو األكوعنوح أبو األكوع: : الكاتبالكاتب
 

 
و مستدرج  و مصرف األمور بأمره، و مذلّ الشرك بقهره، احلمد هللا معز اإلسالم بنصره،

 و الصالة و ، و جعل العاقبة للمتقني بفضله،قدر األيام دوال بعدلهالذي  الكافرين مبكره،
 : أما بعد،السالم على من أعلى منار اإلسالم بسيفه

 
فعجز لساين ، رفعت رأسي مث طأطأته ونظرت ميينا ومشاال وبقيت وامجا يف حبر األفكار

لى ضياع وخفق قليب فارجتفت يدي وسقط لساين وأصابين حزنٌ شديد، وهل يا ترى ع
 بل هي حمنة أصابت األمة املكلومة -كال ورب الكعبة-مال أو أي شيء من متاع الدنيا 

بفقدان أحد رجاالهتا يف وقت هي بأمس احلاجة إىل أمثاله خاصة مع هذه احلملة الصليبية 
 .الصهيونية الشرسة مع تواطؤ املرتدين من بين جلدتنا

 
و لو قلت إنه مبليون رجل ..واهللا إنه ألمة يف رجل.. نعم يا أميت ماذا أكتب عن هذا البطل

 ...ما بالغت
 

 فقد رفعت رأس األمة إىل السماء بعدما ، ِطبت حيا وميتا وطاب مسراك يا أبا مصعب
 بل إنك كنت قائدا شجاعا يف ساحات الوغى وكنت عاملا مجا ،كان ممرغا يف التراب

صعب وفقدنا خطاباتك وحتريضك فكنا دائما ومربيا و شفوقا بأمتك، فقدناك يا أبا م
نتشوق لكالمك، كنت إذا تكلمت خترص األلسن العميلة وإذا كتبت جتف األقالم 



 

١١٠ 
 

املأجورة، نعم يا أبا مصعب كنت حصنا واقيا لإلسالم وكنت سيفا قاطعا لرؤوس 
 .مصعباألعداء، وإذا نودي للحرب كنت أنت هلا، فمن لقيادة اجليوش ومن للنزال يا أبا 

 
 رمحة واسعة وجزاك اهللا عنا وعن اإلسالم خري اجلزاء، ونعاهد ،فرمحك اهللا يا أبا مصعب

اهللا أننا سنكمل طريقك ونبذل ما يف وسعنا لنصرة هذا الدين مادام فينا عرق ينبض وعني 
تطرف، ونسأل اهللا أن يوفّقنا إىل ما كنت تسعى إليه بإذنه وعونه،وال نقول إال كما قال 

 الصالة والسالم، وإن العني لتدمع وإن القلب ليحزن وال نقول إال ما يرضي ربنا وإنا عليه
 .على فراقك يا أبا مصعب حملزونون

 
 ، فإنّ حزنكم حزننا وفرحكم فرحنا؛وأما أنتم أيها ااهدون عامة ويف العراق خاصة

ِإن {: ذكّروا قول اهللا تعاىلالصرب الصرب يا إخوة التوحيد واجلهاد فال تيأسوا وال حتزنوا وت
 الَِّذين اللّه لَمعِلياِس والن نيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمي

الظَّاِلِمني ِحبالَ ي اللّهاء ودهش ِخذَ ِمنكُمتيواْ ونوقوله تعاىل، ]١٤٠:آل عمران[ }آم: 
}الَكُممأَع كُمِترلَن يو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع مأَنتلِْم ووا ِإلَى السعدتوا وِهنفَلَا ت{ 
 ].٣٥:حممد[
 

واعلموا يا إخوة اإلميان أنّ ما أصاب أبا مصعب سنة يف األنبياء وأتباعهم، فقد سبق أبا 
 ماض وسيمضي إىل يوم القيامة فهاهو عبد اهللا عزام مصعب أبطال مثله ومازال اجلهاد

وغريه يف أفغانستان وإخواهنم يف الشيشان خطاب وأبا الوليد والسيف وغريهم، واملقرن 
ويوسف العريي وصاحل العويف وغريهم يف احلجاز وأيب عبد اهللا وأبو مصعب وأبو إبراهيم 

ر حديد عندكم يف العراق وغريهم وغريهم يف اجلزائر وأبو أنس الشامي وعبد اهلادي وعم
 .يف كل مكان

 
قضوا حنبهم ومضوا إىل رم نسأل اهللا أن يتقبلهم عنده يف الشهداء،وقبل كل هذا نتذكر 

وكيف كان حال الصحابة  -صلى اهللا عليه و سلم-مصيبة موت خري خلق اهللا حممد 



 

١١١ 
 

من  ":فيما معناهوما أدراك ما عمر  -رضي اهللا عنه- يومئذ حىت قال عمر ابن اخلطاب
 سبحانه و من هول املصيبة حىت سخر اهللا" قال أنّ حممدا قد مات فسأضرب عنقه بالسيف

أيها الناس من كان يعبد حممدا فإنّ حممدا :"فقال -رضي اهللا عته– أبا بكر الصديقتعاىل 
ا محمد ِإالَّ وم{:  وتال قول اهللا تعاىل،"قد مات ومن كان يعبد اهللا فإنّ اهللا حي ال ميوت

 لَىع نقَِلبن يمو قَاِبكُملَى أَعع متقُِتلَ انقَلَب أَو اتلُ أَفَِإن مسِلِه الرِمن قَب لَتخ ولٌ قَدسر
اِكِرينالش ِزي اللّهجيسئاً ويش اللّه رضِه فَلَن ييِقبع{. 

 
فيا أحفاد القعقاع واملثىن وخالد بن الوليد،   اهللا حق، صربا يا أهل الرافدين صربا فإنّ وعد

 .)الدم الدم اهلدم اهلدم يا إخوة اإلميان(أروهم ماذا يصنع أسود اإلسالم بعد أيب مصعب 
 

 صربا يا ؛وأما كلميت إىل شيخنا وإمامنا وقرة أعيننا الشيخ أبو عبد اهللا أسامة ابن الدن
وي وهلم غرية على هذا الدين وسنسمعك ما يسرك بإذن شيخنا فإنّ يف األمة أمثال الزرقا

اهللا تعاىل عاجال أم أجال، وأسأل اهللا أن يعجل يف توحيد كلمتنا ورص صفوفنا وأن يرفع 
راية اإلسالم يف كل مكان، اللّهم احفظ شيخنا وأطل يف عمره واجعله غصة يف حلوق 

 .األعداء
 

 مل يف الثغور لوائيمادام حي *** أنا مع أسامة حيت آل مآلـه
 أو نال منـزلة يف الشهداء *** أنا مع أسامة نال نصرا عاجال

 
 فال تفرح وال تنبهر مبا فعله زبانيتك فانتظر أنت وجيشك ؛وأما أنت كلب الروم بوش

وحلفاؤك ما يسوؤكم بعون اهللا تعاىل، فإنْ قُتل الزرقاوي فهناك يف األمة آالف أمثال 
 . واحلرب سجال يوم لك ويوم عليكالزرقاوي فاأليام دول

 
اللّهم انصر اإلسالم واملسلمني واخذل الشرك واملشركني، اللّهم مبوت الزرقاوي أحي هذه 

 .األمة



 

١١٢ 
 

 
اللّهم قيض رجاال أمثال الزرقاوي يذودون عن دينك ويقاتلون يف سبيلك، اللّهم وحد 

 .صفوف ااهدين واعل رايتهم آمني يا رب العاملني
 
 }لَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَوال{
 

 .واحلمد هللا رب العاملني
 

  العدد الثامن-اجلماعة : املصدر
 )جملة دورية هتتم بشؤون اجلهاد اجلزائري(

 
  هـ١٤٢٧  ثانيةال مجادى  

 م ٢٠٠٦ حزيران/يونيو



 

١١٣ 
 

  ))زائرزائريف اجليف اجل((اجلماعة السلفية للدعوة و القتال اجلماعة السلفية للدعوة و القتال 
  

  !)!)قٌر عيناً أبا مصعبقٌر عيناً أبا مصعب((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((أسامة أيب عبد الواحد أسامة أيب عبد الواحد : : الكاتبالكاتب
 

 
 ،احلمد هللا ربّ العاملني

 
وال تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم { :القائل يف حمكم الترتيل

 .}يرزقُونَ
 

 .}ِخذَ ِمنكُم شهداَءويت{ :و القائل
 

ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل { :والقائل
لْقُرآِن ومن أَوفَى ِبعهِدِه ِمن اللَِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيِه حقّاً ِفي التوراِة والِْأنِجيِل وا
ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكِبِه و متعايالَِّذي ب ِعكُميوا ِببِشربتاللَِّه فَاس{. 

 
 ،و الصالة و السالم على إمام ااهدين سيد األولني و اآلخرين و قائد الغر احملجلني

 
قاتلون يف الصف األول فال يلفتون وجوههم حىت يقتلوا أفضل الشهداء الذين ي( :القائل

أولئك يتلبطون يف الغرف العلى من اجلنة يضحك هلم ربك فإذا ضحك ربك إىل عبد يف 
 .)موطن فال حساب عليه

 



 

١١٤ 
 

 :وبعد
 

 سيف من(بادئ ذي بدء نعزي أنفسنا و سائر األمة اإلسالمية بفقدنا هذا القائد الفذّ 
 .إنا هللا و إنا إليه راجعون) م من أئمة اهلدىسيوف اهللا و إما

 
طريق األنبياء و  ،لقد عرف ما قيمة الدنيا فآثر الباقية على الفانية و اختار طريق العظماء

 .املرسلني
 
}م مهِمنو هبحى نقَض نم مهِه فَِمنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صِرج ِمِننيؤالْم ِمن ِظرتني ن

 .}وما بدلُوا تبِديالً
 

ِإنَّ { : قال تعاىل،تلك سنن اهللا اجلارية و لن جتد لسنة اهللا حتويال و لن جتد لسنة اهللا تبديال
  فرغم ما انتابنا من،}الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَال خوف علَيِهم وال هم يحزنون

حزن كبري لكن ال نقول إلّا ما يرضي ربنا إن العني لتدمع و إن القلب ليحزن و إنا على 
 .فراقك يا أبا مصعب حملزونون

 
القتل يف  ،هنيئا لك هذا الشرف العظيم الذي يتمناه كلّ مؤمن صادق ،هنيئا لك الشهادة
 :و ما أمجل ما قاله الشاعر ،}سنييِنقُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإلَّا ِإحدى الْح{ :ساحات الوغى

 
 طلّقـوا الدنيا وخافوا  الفتـنا *** إنّ  هللا  رجـاال فطــنا
ا ليست حلياختذوا فيها صاحل األعمال سفنا *** و ملّا علموا أ 

 
بقتل ااهد تسقى ...بقتل ااهد ترفع اهلامات...بقتل ااهد حتيا األمم و تعلوا اهلمم

و بقتل ااهد ...بقتل ااهد ينار الطريق...سالم و يسري الركب إىل األمامشجرة اإل
 .يصحوا الغافلون و ينتبه املتكاسلون



 

١١٥ 
 

 
حني قال للصحابة  صلى اهللا عليه و سلم لقد ذكّرتنا يا أبا مصعب بسامل موىل رسول اهللا

مة مل تؤت من ِقبلك  فواهللا إنّ األ،"بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي ":الكرام
فكنت ذاك األسد الضرغام و البطل اهلمام فقد كنت صابرا مصابرا مقاتال 

 .فحياك اهللا من بطل...حمتسبا
 

 صلى اهللا عليه و و ال زال يف األمة رجال يذكّروننا بأولئك األخيار صحابة رسول اهللا
 عينا أبا مصعب و هنيئا لك قر... يف الزوايا خبايا و يف الرجال بقايا:و كما يقالسلم 

 .الشهادة و لكل من قُتل يف سبيل اهللا
 

 إذا ما شوق لقياكم  دعاين *** أسلّي قليب احملزون عنكم
ـّة يف اِجلنان *** أقول له بأنّ املوت حق  و لقيانا األحب

 
 :و ما أمجل و أغلى ما قاله سيد قطب عليه رمحة اهللا عند تفسريه لقوله تبارك و تعاىل

}ياَءودهش كُمِخذَ ِمنهداء ملختارون" :}تاهدين،إنّ الشخذهم ، خيتارهم اهللا من بني اويت 
 ، فما هي رزية إذن وال خسارة أن يستشهد يف سبيل اهللا من يستشهد-سبحانه-لنفسه 

 إن هؤالء هم الذين اختصهم اهللا ورزقهم .. وتكرمي واختصاص،إمنا هو اختيار وانتقاء
 . وخيصهم بقربه-سبحانه- ليستخلصهم لنفسه ،الشهادة

 
 يستشهدهم . ويستشهدهم على هذا احلق الذي بعث به للناس،مثّ هم شهداء يتخذهم اهللا

 يؤدوهنا ، وال جدال حوله، وال مطعن عليه، يؤدوهنا أداء ال شبهة فيه،فيؤدون الشهادة
يطلب اهللا ،يف دنيا الناس وتقريره ،جبهادهم حىت املوت يف سبيل إحقاق هذا احلق -

 ، وعلى أنهم آمنوا به، على أن ما جاءهم من عنده احلق، منهم أداء هذه الشهادة-سبحانه
 وعلى أنّ حياة الناس ال تصلح وال ، وأعزوه حىت أرخصوا كل شيء دونه،وجتردوا له

كفاح الباطل  فلم يألوا جهدا يف ، وعلى أنهم هم استيقنوا هذا،تستقيم إلّا ذا احلق



 

١١٦ 
 

 .. وإقرار هذا احلق يف عاملَهم وحتقيق منهج اهللا يف حكم الناس،وطرده من حياة الناس
 ، وتكون شهادهتم هي هذا اجلهاد حىت املوت،يستشهدهم اهللا على هذا كلّه فيشهدون

 .أهـ " !وهي شهادة ال تقبل اجلدال واحملال
 

 رسول ك الغرف العال من اجلنة قالأن يرفع درجتك و يسكن و تعاىل  نسأل اهللا سبحانه
إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا ستون (: اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 .)ميال للمؤمن فيها أهلون يطوف عيلهم املؤمن فال يرى بعضهم بعضا
 

 . صلى اهللا عليه و سلمموتوا على ما مات عليه رسول اهللافاثبتوا ياعباد اهللا و 
 

 بشرهم باخليبة و ،بشر الطغاة اجلبابرة العتاة مبا يسوؤهم...أما أنتم أيها الطغاة فأبشروا
 ...و باخلسارة و العذاب و إنّ غدا لناظره لقريب ،احلسرة و الندامة

 
 و لكن ثأرنا فـوق  املعـاين *** و لن نرضى فداء يف دماكم
 أغلى  األماينيرون املوت من  *** سنجعل عيشهم فيها جحيما
 جنـر رقابـهم قاصي و داين *** سنجريها حبورا من دماهـم

 
 }وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَ{

 
و أخريا نسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يرحم أبا مصعب وكلّ من قُتل يف 

اللهم انصر ااهدين يف كلّ مكان  ...كما نسأله سبحانه أن ينصر عباده املؤمنني،سبيله
 .آمني
 

}ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو{ 
 



 

١١٧ 
 

 .و آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 

  العدد الثامن-اجلماعة : املصدر
 )جملة دورية هتتم بشؤون اجلهاد اجلزائري(

 
  هـ١٤٢٧  ثانيةال مجادى  

 م ٢٠٠٦ حزيران/يونيو



 

١١٨ 
 

  ))يف اجلزائريف اجلزائر((اجلماعة السلفية للدعوة و القتال اجلماعة السلفية للدعوة و القتال 
  

  ))و يف الليلة الظلماء يـفتقد البـدرو يف الليلة الظلماء يـفتقد البـدر((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((أيب سيف حامت أيب سيف حامت : : الكاتبالكاتب
 

 
و مستدرج  ،و مصرف األمور بأمره ،و مذلّ الشرك بقهره ،احلمد هللا معز اإلسالم بنصره

 و الصالة و ، و جعل  العاقبة للمتقني بفضله،وال بعدلهالذي قدر األيام د ،الكافرين مبكره
 : أما بعد،السالم على من أعلى منار اإلسالم بسيفه

 
هذه هي اخلطبة اليت طاملا رددها الشيخ ااهد الشهيد احلي شيخ اإلسالم و ااهدين أبو 

حلقَنا به غري و تقبله يف الشهداء و أسكنه الفردوس األعلى وأ مصعب الزرقاوي رمحه اهللا
و سيفا قاطعا على الصليبيني و   لقد كنت أبا مصعب جماهدا،مبدلني و ال مغيرين

 .املرتدين
 

 و ذا ينطفأ جنم من جنوم اإلسالم الذي ،نعم لقد فقدت األمة اإلسالمية بطال من أبطاهلا
 للمجاهدين يف  لقد كنت،و علّمنا كيف تكون التضحية يف سبيل اهللا طاملا أنار لنا الطريق

 ...هذا الوقت كالبدر يف الليلة الظلماء
 

 و إن رحلت أيها البطل فستبقى ،أنت الذي تعلّمنا من كلماتك و خطبك الكثري و الكثري
 و اهللا كلّنا نعزى يف الشيخ الزرقاوي و ،كلماتك خالدة و منارة شاخمة تضيء لنا الطريق

ل كما قالت تلك الصحابية اليت فقدت زوجها إن فقده كان له األثر يف نفوسنا و لكن أقو



 

١١٩ 
 

فتذكّروا ،جلل  اهللا عليه و سلم صلىكل مصيبة بعد مصيبة النيب،و أبنائها يف غزوة  أحد
ن عليكم مصائب الدنيا كلها اهللا عليه و سلم صلىمصيبة النيبهت . 

 
فوس املسلمني و لعل اهللا حيي مبقتلهم ن ،و مبقتل الشيخ الزرقاوي و مقتل الكثري من القادة

فما زال يف األمة اخلري الكثري من الرجال و األبطال الصادقني و املخلصني  ،نفوس علمائهم
و إن قُتل الشيخ الزرقاوي ففي األمة ألف زرقاوي، وإن قُتل الشيخ أبو  ،هلذا الدين

 .إبراهيم ففي األمة ألف أبا إبراهيم
 

ن يسومهم سوء العذاب و سينسيهم يف أهوال و اهللا سيخرج للمرتدين و الصليبيني م
 :العراق و أفغانستان

 
 قؤول مبا قال الكرام فعول *** إذا مات سيد قام سيد

 
لقد كنت يا شيخنا احلبيب جبال من اجلبال و أسدا من أسود اإلسالم و قلعة من قالعه 

 .احلصينة
 

 و يا أبا حفص و فعلى مثلك يا زرقاوي فلتبكي العيون و على مثلك يا مقرن و يا يوسف
يا أبا أنس و يا أبا إبراهيم و يا خطاب و يا أبا الرباء فلتبكي عليكم العيون و القائمة 

 ....طويلة جدا
 

إىل إخواين الذين نقشت أمساؤهم على صفحات قليب فلم متحها رياح ..إىل هؤالء األبطال
البطولة بريشة التضحية و إىل األبطال الذين رمسوا  لوحة ...البعد و مل يطمسها غبار الدنيا
إىل الذين رفضت أفواههم أن تفصح عن عظيم فعاهلم  ،كتبوا تاريخ األمة باألمحر القاين

فأبت جراحهم إال أن تتكلّم عن خطري بطوالهتم، سكتت األفواه و نطقت اجلراح 



 

١٢٠ 
 

مفصحة بلسان ال يعرف اللحن بالعمل أن هذه السلسلة الذهبية من األبطال مل تكتمل 
 .نادي هل من مزيد فهل من مزيدبعد ت

 
صاحت اجلراح معلنة أن تلك اجلماجم احملطّمة و األشالء املتطايرة و الدماء املتقطّرة ما 

 ياقوته ذلك العقد ، صلى اهللا عليه و سلمكانت إال لتشكّل ذلك العقد الفريد اخلالد حممد
أبو  ،عطاء ،خطاب...ل ترقّعه و تزينه تلك اجلواهر عن اليمني و الشما،وأصله و أسه

 ،أبو عمر السيف ، أبو الوليد، أبو أنس،صاحل ، أبو إبراهيم، عبد العزيز، يوسف،حفص
 . أبو مصعب الزرقاوي،أبو الرباء

 
لتكون تلك  ،و يزداد العقد مجاال و وضاءة و الزال العقد يطلب املزيد من اجلواهر

 .يدفعون النفوس مهراالسلسلة هي األروع على مر العصور و ال زال األبطال 
 

ما كانت ألف خطبة و خطبة للشهيد لتلهب الدعوة و اجلهاد " :قال سيد قطب رمحه اهللا
 إنّ كلماتنا ستظل عرائس من الشمع ، كما أهلبتها قطرات الدم الزكية،يف نفوس املسلمني

ليت ولدت و إنّ األرحام ا، "حىت إذا ما متنا من أجلها دبت فيها الروح و كتبت هلا احلياة 
 ..هؤالء األبطال ال زالت حتمل و تضع الرجل تلو الرجل

 
نعم لقد استشهد الكثري من فرسان اإلسالم و آخر هؤالء األبطال و ليس آخرهم شيخنا 

 و لكن كلماته ستبقى ، و الذي أفل بدره و انطفأت مشعته،احلبيب أبو مصعب الزرقاوي
 إنا هللا و إن إليه ،قاوي رمحة واسعة فرمحك اهللا يا زر،حية يرددها شباب اإلسالم

وداعا يا شيخنا و أدخلك اهللا اجلنة ، اللهم أجرنا يف مصيبتنا و أخلفنا خريا منها،راجعون
 .من مجيع أبواا

 
إن جمد اجلهاد متواصل و مسريته ال يردها راد و نعاهد اهللا  ،فواهللا الذي ال خيلف امليعاد

يثنينا بإذن اهللا إرجاف املرجفني أو تقاعس على املضي قدما يف درب العزة ولن 



 

١٢١ 
 

 ، و األقدار بيد اهللا فما شاء كان و ما مل يشأ مل يكن و كل نفس ذائقة املوت،املتقاعسني
 ...فال نامت أعني اجلبناء

 
 لفقدك تدمع  املقـل*** وداعا أيـها البطـل 
 فراقك واشتكى الطلل*** بقاع األرض قد ندبت 
 فاألرواح  تـتـصل*** لئن ناءت بنا األجساد 

 
 }واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ{

 
 .واحلمد هللا رب العاملني

 
  العدد الثامن-اجلماعة : املصدر

 )جملة دورية هتتم بشؤون اجلهاد اجلزائري(
 

  هـ١٤٢٧  ثانيةال مجادى  
 م ٢٠٠٦ حزيران/يونيو



 

١٢٢ 
 

  ))يف اجلزائريف اجلزائر((سلفية للدعوة و القتال سلفية للدعوة و القتال اجلماعة الاجلماعة ال
  

  )) احللقة األوىل احللقة األوىل––الزرقاوي؛ شامة يف جبني التاريخ الزرقاوي؛ شامة يف جبني التاريخ ((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((أيب عبيدة اجلزائري أيب عبيدة اجلزائري : : الكاتبالكاتب
 

 
 ، و هو حسبنا و نعم الوكيلِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

 
ِمن الْمؤِمِنني {: ن خلفهاحلمد هللا القائل يف كتابه الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه و ال م

 ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم من ينتِظر وما بدلُوا
 .}تبِديالً

 
لن يربح هذا الدين قائما يقاتل عليه ( :و الصالة و السالم على نيب امللحمة و املرمحة القائل

و على آله و صحبه الذين كسروا جيوش املَردة و ، )ابة من املسلمني حىت تقوم الساعةعص
و هجروا يف حمبة داعيهم إىل اهللا األوطار و األوطان و مل يعاودوها  ،فتحوا حصون قالعها

 .بعد وداعها و جاهدوا يف اهللا حق جهاده حىت أمنت األمة من ضياعها
 

 :و بعد
 

 "...الزرقاوي شامة يف جبني التاريخ": لم التأريخ تنطقفهذه صفحات يرقمها ق
 

، و ... ميالدية٢٠٠٦ن  جو٠٨ املوافق ،هجرية١٤٢٧ مجادى الثانية ٤اليوم يوم اخلميس 
 . !!...و النبأ هو استشهاد الشيخ ااهد أيب مصعب الزرقاوي، ..الوقت صباحا



 

١٢٣ 
 

 
إي و ، أ استشهاد الشيخ كالصاعقةلقد كنت واحدا من أبناء هذه األمة ممن نزل عليهم نب

و شهد اهللا كم زادت دقّات قليب .... و ياهللا رمحتك...فياهللا عونك ،....اهللا كالصاعقة
 ).BBC(باستمرار و أنا أتابع احلدث عرب إذاعة الـ 

 
 و ساحت يف اآلفاق و ما لبثت حىت تداركَتها رمحة اهللا ...مثّ جالت الذاكرة هنا و هناك

بعض املعاين اليت زرعتها يف أرضها مدرسة اجلهاد يف ...ابالعزيز الوه ترفاستحض ،
 ...سبيل اهللا سبحانه

 
 ...}فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ{: مدرسة
وما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى {: مدرسة

أَعقَاِبكُم{... 
 ..}ولَِئن متم أَو قُِتلْتم ِإللَى اللَِّه تحشرونَ{: مدرسة
 ..}ويتِخذَ ِمنكُم شهداَء{: مدرسة
ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم {: مدرسة
تني نِديالًمبلُوا تدا بمو ِظر{.. 
 ..}ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاِهِدين ِمنكُم والصاِبِرين ونبلُو أَخباركُم{: مدرسة
 ..}وال تِهنوا وال تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ ِإنْ كُنتم مؤِمِنني{: مدرسة

 . }الَِّذين ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ قَالُوا ِإنا ِللَِّه وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ{: را مدرسةو أخريا و ليس آخ
 

 ... يا خيبة من ختلّف عنها... و يا خيبة من ختلّف عنها...فيا هلا من مدرسة عريقة
 

، و ... حنبهممثّ كان بعد هذا أن تذكّرت ذلك العقد الفريد من أمساء الشهداء الذين قضوا
مثّ  صلى اهللا عليه و سلم على رأسهم إمام املتقني و سيد املرسلني و قائد ااهدين حممد

و سيد الشهداء محزة  و طلحة و الزبري، عن ميينه و مشاله أبو بكر و عمر و عثمان و علي



 

١٢٤ 
 

جاء ، مثّ ...و غريهم من الصحب الكرام رضوان اهللا عليهم عدد ما نزل القطر من الغمام
املدد و حلق بذلك العقد الفريد أمساء أخر من شهداء التابعني مثّ تتابع املدد و انضاف إىل 

  رحم اهللا...العقد أتباع التابعني و هكذا دواليك عرب القرون فرحم اهللا شهداء اإلسالم
  ...شهداء اإلسالم

 
ماض إىل قيام (و ما يزال العقد ينضم يف سلكه الآللئ ما بقي اجلهاد قائما و هو 

 ...)الساعة
 

نحن نقُص علَيك نبأَهم ِبالْحق ِإنهم ِفتيةٌ آمنوا {، و ها ...ال نعرفهم و لكن اهللا يعرفهم
ِهمبهم... و زادهم هدى}ِبرفلله در  : 

 
 نعمان و سروا و ما حنوا إىل *** ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها

 سيـر الدليل يؤم بالركبـان *** أوال ا مثّ جـاؤواساروا رويد
 

، الشبح املخيف ملرتدين و ... علَم من أعالم هذا الزمان-اخريهمو ليس -و كان آخرهم 
 : إنه من...األمريكان

 
 من خوفه وجيوش الروم ختشاه على كرسيه فرقا" بوشا"يهتز. 

 
 ...}نه ِذكْراًسأَتلُو علَيكُم ِم{ ...لعلّكم قد عرفتموه

 
 ... نعم و اهللا شامة...الزرقاوي شامةٌ يف جبني التاِريخ

 
 ؟...؟ و ملاذا هذا اإلسم...ملاذا هذا العنوان

 



 

١٢٥ 
 

 ...ال خيفى إسم الزرقاوي على أبناء املسلمني بل و الكافرين
 

املذياع فال لقد كنت و أنا أتابع خرب مقتله عرب اإلذاعات أَمر على بعضها أثناء البحث يف 
 !؟... و ما اخلرب... فما السر..." !!زرقاوي"أفهم من لغة بعضهم شيئا ما عدا اسم 

 
 ؟...فمن تكون أنت! ...عجيب و غريب أمرك يا أبامصعب

 
 مثّ ال زلت تكرب ...كنا نسمع امسك يف بداية األمر عرب اإلذاعات و القنوات هنا و هناك

 !؟...فمن تكون أنت يا أبا مصعب! ...يف العيون و تكرب يوما بعد يوم
 

لقد عرفت ،  احلمد هللا أني عرفت...و أخريا و هللا احلمد عرفت من تكون يا أبا مصعب
 ... نعم و اهللا...أنك رجل ال كالرجالو سرية ال كالسير

 
و حنن يف انتظار " الزرقاء" ،فحي اهللا ...عرفت بأنك صناعة أتقنتها يد مدينة طيبة مباركة

 ...ملزيد منهاا
 

و صاحب الشجاعة ، عرفت بأنك صاحب اهلمة العالية اليت تنازلت هلا أعايل اهلمم
 ...املذكورة اليت تضاءلت أمامها شجاعة فرسان األمم

 
عرفت بأنك البطل الذي أقض مضاجع األمريكيني يف بالد الرافدين بل و مضجع كلب 

 ...الروم بوش يف البيت األسود
 

 : عب بأنك أحد هؤالء الذين باعوا ألجل دينهم النفس و النفيس إذاعرفت أبا مص
 

 و تكرب يف العيون إذا ذكـرت *** سينطق عنك جهادك يف مإل



 

١٢٦ 
 

 و تبقى يف القلوب و لو فقدت *** ستخفى عن العيون إذا دفنت
 

 :  و كيف ننساك و...و اهللا ستبقى, ...و اهللا ستبقى
 

 عنا رواها اآلخرون و ترحموا  ***لغة البطولة من خصائص أميت
 
 :إذا
 

 !فإنما بك يضرب املثل *** البطوالت يف آفاقنا ذُكرت
 

 ...، و امسحوا يل على عدم اإلسهاب فيما عرفت...عرفت عنك يا أبا مصعب و عرفت
 و ...مهما سود من الصفحات، فاألبطال ال يفي املقصر يف ذكر مآثرهم و مناقبهم

 : ات سيكون عرب هذه احملطّاتحديثي يف هذه الكلم
 
 :  حبنا ـ حنن ااهدين يف اجلزائر ـ للشيخ أيب مصعب رمحه اهللا.١
 

 : أخي ااهد يف كلّ مكان
 

 حب الشيخ أيب مصعب رمحه اهللا -حنن أبناء اجلهاد يف اجلزائر-لقد تغلغل يف نفوسنا 
سكرات ااهدين فلو دخلت مع،  فحدث عن ذلك و ال حرج...فخالط شغاف قلوبنا
و آخر يقرأ أبيات شعر قاهلا  ،...، فهذا يردد أقوال الشيخ من هنا...لرأيت من ذلك عجبا

، و صارت أغلب األشرطة املتداولة بني اإلخوة ااهدين هي أشرطة ...الشيخ من هناك
 ...الشيخ رمحه اهللا

 



 

١٢٧ 
 

، ته يف أوساط ااهدين، فكم انتشرت أشرط...لقد أبدلنا اهللا بأشرطة مشايخ السوء خريا
 و ال غرابة فهذا شأن من يقول و ...و كم تغلغلت معاين كلماته يف أعماق السامعني

 ...يفعل
 

 فرحم ... إي و اهللا يصعب وصفه...و شهد اهللا أنّ حب ااهدين للشيخ يصعب وصفه
 ...اهللا أبا مصعب

 
 أضاء اجلزائر سنا ناره *** إذا أوقد ناره بالعراق

 
 ...ا اآلن عرفتم ملاذا كان الزرقاوي شامةٌ يف جبهِة التاِريخربم
 

 ...و ستعرفون املزيد بعد حني
 
 :ماذا بعد قتل الشيخ أيب مصعب الزرقاوي رمحه اهللا ؟. ٢
 

 : و السؤال،، حنسبه و اهللا حسيبه...لقد رحل الشيخ أبو مصعب و قد أدى الذي عليه
 

 ؟...و ما الذي سطّره إلخوانه و أتباعه ،ما الذي خلّفه الشيخ ألمته
 

دم الشهيد نور و " و ...إنّ من الناس من ينصر اهللا م دينه يف حياهتم و بعد مماهتم
 فال ...، و لكن أصحاب النظرة السطحية و األفق الضيق ال يعلمون و ال يفقهون..."نار

 )!.قتلوه( :  فهم صرعى كلمة...يدركون هذا و ال يعقلوه
 



 

١٢٨ 
 

، و ... حادثة قتل الغالم خري شاهد و من أروع األمثلة على الذي نطرق بابه و نقصدهإنّ
 و يف التلميح ما ...الذكي ميلي عليه فهمه ما مل يذكر و تكفيه اإلشارة عن طول العبارة

 ...يغين عن التصريح
 

 !يف ذكرك البحر معًنى حتته الدرر يغنيك إمجال قويل عن مفصله
 

 !!...تبه ان...فانتبه
 

،  ذاك املعني الذي ال ينضب...لقد رحل أبا مصعب و خلّف خلفه بطوالته و حماضراته
 ... إلعق العسل و ال تسل...فلينهل منه املسلمون عامة و ااهدون خاصة

 
، لقد ...لقد زاد حماضراته مجاال و معًنى الترمجة احلقيقية لكلماته على أرض الواقع

  . "دي واقف على عتبات احلرب و أزيز املعمعاتمن جن": صدرت كما قال
 

و هذا هو السر البديع الذي جعل كلماته تدفع بنا و تعلّمنا أشياء كثرية يف فترة و جيزة 
 ...)كالغيث أينما وقع نفع(:  و صارت...قصرية

 
 ه، فأِعر...و حيمل بنا هذا املقام ذكر كلمات سيد قطب رمحه اهللا اليت طار ا الركبان

ما كانت ألف ": مسعك حلظات ال تطول و أرجو أن يتسع صدرك احتسابا ملا يقول
و ال ألف رسالة للشهيد لتلهب الدعوة و اجلهاد يف نفوس املسلمني كما ، خطبة و خطبة

إنّ كلماتنا ستظلّ عرائس من الشمع حىت إذامتنا دبت ، أهلبتها قطرات الدم الزكي الوضاء
لقد تلفّت املسلمون حني ، حي اهللا ااهدين يف سبيل اهللا،  احلياةو كتبت هلا، فيها الروح

ومل يعد ، بل عمال و تضحية، جد اجلدو حترج األمر و مل يعد اجلهاد هتافا و تصفيقا
لقد تلفّتوا فلم جيدوا . ...بل فداءو استشهادا فقد تلفّت املسلمون، الكفاح دعاية و هترجيا

، جمردين للكفاح،  حاضرين للعمل مهيئني للبذل مستعدين للفداءإلّا ااهدين يف سبيل اهللا



 

١٢٩ 
 

أما هم فذهبوا فعال إىل ، لقد تركوا غريهم خيطبون و يكتبون ،...معتزمني اإلستشهاد
أما هم فقد محلوا سالحهم و ، لقد تركوا غريهم جيتمعون و ينفضون، ساحات اجلهاد
أما ، إىل العمل و حياول أن يبدأ يف التدريبغريهم حياول أن يأخذ طريقه ، مضوا صامتني

لقد ، و ذخريته املخبى و وقوده الذي يعتمد عليه، هم فكانوا وحدهم عزة اإلسالم العظيم
، إنّ الصغار املهزومني ال ...أعدوا أنفسهم للجهاد فلبوا منذ اليوم األول لداعي اجلهاد

، إنّ أرواحهم اهلزيلة الضئيلة ...دونيدركون روح اإلسالم اليت يسري على هديها ااه
إنهم ال يؤمنون بأن ال كفاح ، املذهولة ال ميكن أن ترتفع و تتسع على تلك اآلفاق العالية

إنّ ، و يقلّون عند الطمع، بال عقيدة، وإنّ أصحاب العقيدة هم الذين يكثرون عند الفزع
ألنهم هم ، حدهم اليوم يف امليدانو أنّ ااهدين هم و، الواقع العملي يؤيد هذه احلقيقة

 . إهـ" وحدهم أصحاب أصفى عقيدة تدفع املؤمنني وحدهم حنو امليدان 
 

لقد دبت الروح ، فهذا هو الوعظ الذي يدخل على القلوب بال استئذان، رحم اهللا سيد
 ... فواهللا لقد وصفت فأصبت و ذكّرت فنفعت...يف كلماتك و كتب هلا احلياة

 
 : س معلّقا بأشخاص اجلهاد لي.٣
 

: يقول أحد قادة اجلهاد اإلسالمي الشيخ احلافظ يوسف بن صاحل العيريي تقبله يف الشهداء
إن املشاهد اليوم أن األمة اإلسالمية إن مل يكن بلسان مقاهلا تعلق اجلهاد بأشخاص "

 فسوف الدين دين اهللا وإذا مات خدمه: و رمبا كثري من املسلمني يقول لك، فبلسان حاهلا
ولكن حينما نأيت إىل تطبيق ذلك القول على الواقع جند ، خيلق اهللا له خدماً يذودون عنه

و إن الناظر اليوم إىل حال ، أننا مل نصل بعد إىل خطوات تطبيق هذا املنهج على حياتنا
األمة اإلسالمية من خالل أدبياهتا وخطبها جيد أن شرحية ال يستهان ا من الناس يربطون 

داث بأشخاص ليس على مستوى اجلهاد فحسب بل إنه يتعدى إىل جمال الدعوة األح
 . واإلصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر و غريها

 



 

١٣٠ 
 

وتعليق ، وما يهمنا يف هذه احللقة هو أن نثبت أن اجلهاد غري معلق ال بقيادات وال بأفراد
يمة تعصف برسوخ عقيدة اجلهاد بأشخاص سواء كانوا قيادات أو جماهدين يعد آفة عظ

كما أن تعليق اجلهاد بأشخاص أيضاً يضعف من قناعة ، شعرية اجلهاد لدى املسلمني
بل إنه سيكون أهم عائق نفسي ومنهجي أمام كل من ، دميومة اجلهاد وصالحه لكل زمان

 . أراد أن يسلك درب اجلهاد ويتفرغ لتلك الشعرية العظيمة
 

على التعلق به وحده  صلى اهللا عليه و سلم حاب حممدلقد ربا اهللا سبحانه وتعاىل أص
وبني هلم أن التعلق بأشخاص منهج باطل يفضي إىل ربط العمل به وقد  ،والتعلق بدينه

 رضي اهللا عنهم وهني اهللا سبحانه وتعاىل للصحابة ،ينتهي العمل بانتهاء حياة الشخص
بل إنه جاء هنياً هلم بأن  ،بالتعلق بأشخاص مل يأت هنياً عن التعلق بشخص مثلهم كال

 صلى يعلقوا الشعائر بأشرف خلق خلقه اهللا تعاىل سبحانه وتعاىل وهو حممد بن عبد اهللا
 .اهللا عليه و سلم

 
وما محمد ِإلَّا { :فقال صلى اهللا عليه و سلم هناهم اهللا تعاىل عن التعلق بشخص النيب

أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ 
اِكِرينالش ِزي اللَّهجيسئاً ويش اللَّه رضي ِه فَلَنيِقبع{. 

 
وهذه اآلية نزلت لتريب الصحابة رضوان اهللا عليهم وتنهاهم عن املنهج الفاسد الذي يفسد 

وليس املقصود من تعليق العمل بأشخاص أي  ،هي تعليق العمل بأشخاصالعبادات و
ولكن مقصودنا من تعليق العمل  ،فهذا شرك أصغر أو أكرب أحياناً ،إشراكهم مع اهللا

بأشخاص هو أن يرى املسلم بأن هذه العبادة ال سيما اجلهاد مل تنجح أو تتقدم أو حتقق 
وهذه هي أقل  ،أو ذاك على طليعة العاملني هلاشيئاً إال ألن اهللا تعاىل جعل هذا الرجل 

فقد هنى اهللا أصحاب  ،الصور اليت تدخل يف هني اهللا سبحانه وتعاىل عن ذلك املنهج
وأقوال املفسرين يف هذه اآلية توضح املقصود من ، عن ذلك صلى اهللا عليه و سلم الرسول

 إىل ترك الدين أو ضعف وتبني أيضاً خطر ذلك املنهج الذي يؤدي حتماً، كالمنا السابق
 . العمل له



 

١٣١ 
 

 
ملا اهنزم من اهنزم من املسلمني يوم أحد  ":١/٤١٠ :قال ابن كثري يف تفسري اآلية املتقدمة

ورجع ابن قميئة إىل املشركني ، وقتل من قتل منهم نادى الشيطان أال إن حممدا قد قتل
ه فوقع ذلك يف قلوب فقال هلم قتلت حممدا وإمنا كان قد ضرب رسول اهللا فشجه يف رأس

وجوزوا عليه ذلك ، قد قتل صلى اهللا عليه و سلم كثري من الناس واعتقدوا أن رسول اهللا
فحصل ضعف ووهن وتأخر عن ، كما قد قص اهللا عن كثري من األنبياء عليهم السالم

 أي له }ِلِه الرسلُوما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن قَب{ففي ذلك أنزل اهللا تعاىل ، القتال
 . أسوة م يف الرسالة ويف جواز القتل عليه

 
قال ابن أيب جنيح عن أبيه أن رجال من املهاجرين مر على رجل من األنصار وهو يتشحط 

قد قتل فقال األنصاري إن  صلى اهللا عليه و سلم يف دمه فقال له يا فالن أشعرت أن حممدا
وما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن { فرتل ،ا عن دينكمكان حممد قد قتل فقد بلّغ فقاتلو

 .  رواه احلافظ أبو بكر البيهقي يف دالئل النبوة}قَبِلِه الرسلُ
 

أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم { مث قال تعاىل منكرا على من حصل له ضعف
 أي رجعتم القهقري }عِقبيِه فَلَن يضر اللَّه شيئاً وسيجِزي اللَّه الشاِكِرينومن ينقَِلب علَى 

}اِكِرينالش ِزي اللَّهجيسئاً ويش اللَّه رضي ِه فَلَنيِقبلَى عع قَِلبني نمأي الذين قاموا }و 
 . ابطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميت

 
وكذلك ثبت يف الصحاح واملساند والسنن وغريها من كتب اإلسالم من طرق متعددة 
تفيد القطع وقد ذكرت ذلك يف مسندي الشيخني أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما أن 

وقال  صلى اهللا عليه و سلم تال هذه اآلية ملا مات رسول اهللا رضي اهللا عنه الصديق
على فرس من  رضي اهللا عنه  أقبل أبو بكر: قالتأن عائشة رضي اهللا عنها البخاري

مسكنه بالسنح حىت نزل فدخل املسجد فلم يكلم الناس حىت دخل على عائشة فتيمم 
 فكشف عن وجهه مث أكب ،وهو مغطى بثوب حربة صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا



 

١٣٢ 
 

أما املوتة اليت  بأيب أنت وأمي واهللا ال جيمع اهللا عليك موتتني : مث قال،عليه وقبله وبكى
 .كتبت عليك فقدمتها

 
 :وقال الزهري وحدثين أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس وقال

 أما بعد من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات ومن كان : قال أبو بكر،أجلس يا عمر
ا رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه وما محمد ِإلَّ{ قال اهللا تعاىل ،يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت

الرسلُ أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اللَّه شيئاً 
اِكِرينالش ِزي اللَّهجيسهذه اآلية حىت  فواهللا لكأن الناس مل يعلموا أن اهللا أنزل:قال ،}و 

تالها أبو بكر فتالها منه الناس كلهم فما أمسع بشرا من الناس إال يتلوها وأخربين سعيد 
 واهللا ما هو إال أن مسعت أبا بكر تالها فعرقت حىت ما تقلين :بن املسيب أن عمر قال

 .رجالي وحىت هويت إىل األرض
 

 صلى اهللا ول يف حياة رسول اهللالقاسم الطرباين عن ابن عباس أن عليا كان يق وقال أبو
 واهللا ال ننقلب على أعقابنا بعد إذ }أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم{: عليه و سلم
 واهللا لئن مات أو قتل القاتلن عليه حىت أموت واهللا إين ألخوه ووليه وابن عمه ،هدانا اهللا

 . ووارثه فمن أحق به مين
 

 أي ال ميوت أحد إال ،}ما كَانَ ِلنفٍْس أَنْ تموت ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه ِكتاباً مؤجالً{: تعاىلوقوله 
وما { : كقوله،}ِكتاباً مؤجالً{ وهلذا قال ،بقدر اهللا وحىت يستويف املدة اليت ضرا اهللا له

هو الَِّذي خلَقَكُم ِمن { : وكقوله،}ا ِفي ِكتاٍبيعمر ِمن معمٍر وال ينقَص ِمن عمِرِه ِإلَّ
هدًى ِعنمسلٌ مأَجالً وى أَجقَض وهذه اآلية فيها تشجيع للجبناء وترغيب هلم يف ،}ِطٍني ثُم 

 كما قال ابن أيب حامت ، فإن اإلقدام واإلحجام ال ينقص من العمر وال يزيد فيه؛القتال
 العبدي قال مسعت أبا معاوية عن األعمش عن حبيب بن صهبان حدثنا العباس بن يزيد

 قال رجل من املسلمني وهو حجر بن عدي ما مينعكم أن تعربوا إىل هؤالء العدو :قال
مث أقحم ، }ا كَانَ ِلنفٍْس أَنْ تموت ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه ِكتاباً مؤجالًم{هذه النقطة يعين دجلة 



 

١٣٣ 
 

 -أي جن بالفارسية–حم أقحم الناس فلما رآهم العدو قالوا ديوان فرسه دجلة فلما أق
 .أهـ كالمه رمحه اهللا" فهربوا 

 
 قال }وما محمد ِإلَّا رسولٌ{قوله تعاىل  ":قال صاحب زاد املسري يف تفسريه عن هذه اآلية

أيدينا  فقال قوم لئن كان قتل لنعطينهم ب، قتل حممد: صاح الشيطان يوم أحد:ابن عباس
،  فرتلت هذه اآلية،إهنم لعشائرنا وإخواننا ولو كان حممد حيا مل هنزم فترخصوا يف الفرار

،  فرتلت هذه اآلية، قتل حممد فاحلقوا بدينكم األول: قال قوم من املنافقني:وقال الضحاك
 ." لو كان نبياً ما قتل:وقال قتادة قال أناس

 
وما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد {ذه اآلية وقوله  يف تفسريه هل١/٣٨٥وقال صاحب فتح القدير 

ملا  صلى اهللا عليه و سلم  سبب نزول هذه ما سيأيت من أن النيب}خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ
 قد قتل حممد ففشل بعض املسلمني حىت قال :أصيب يف يوم أحد صاح الشيطان قائال

 لو كان رسوال ما :وقال آخر، هم إخوانكم قد أصيب حممد فأعطوا بأيديكم فإمنا :قائل
فرد اهللا عليهم ذلك واخربهم بأنه رسول قد خلت من قبله الرسل وسيخلو كما ، قتل
 صفة لرسول والقصر قصر إفراد كأهنم }قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ{فجملة قوله ، خلوا

فرد اهللا عليهم ذلك بأنه  ، الرسالة وكونه ال يهلك؛استبعدوا هالكه فأثبتوا له صفتني
قد (وقيل هو قصر قلب وقرأ ابن عباس ، رسول ال يتجاوز ذلك إىل صفة عدم اهلالك

} أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم{مث أنكر اهللا عليهم بقوله ، )خلت من قبل رسل
الرسل ختلو ويتمسك أي كيف ترتدون وتتركون دينه إذا مات أو قتل مع علمكم أن 

 أي بإدباره عن }ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه{قوله ، أتباعهم بدينهم وإن فقدوا مبوت أو قتل
وسيجِزي { القتال أو بارتداده عن اإلسالم فلن يضر اهللا شيئا من الضرر وإمنا يضر نفسه

اِكِرينالش م بذلك شكروا نعمة اهللا عليهم  أي الذين صربوا وقاتلوا واستشهدوا ألهن}اللَّه
أهـ كالمه رمحه " باإلسالم ومن امتثل ما أمر به فقد شكر النعمة اليت أنعم اهللا ا عليه 

 . اهللا
 



 

١٣٤ 
 

وما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد خلَت ِمن {قوله تعاىل  ":قال صاحب العجاب يف بيان األسباب
 : سعيد بن أيب عروبة ومن طريق الربيع بن أنس قاالأخرج الطربي من طريق} قَبِلِه الرسلُ

 قاتلوا على ما :وقال ناس،  لو كان نبيا ما قتل:ملا فقدوا النيب يوم أحد وتناعوه قال ناس
زاد الربيع ذكر أن رجال من ، قاتل عليه نبيكم حىت يفتح اهللا عليكم أو تلحقوا به فرتلت

 يف دمه فقال أشعرت أن حممدا قتل املهاجرين مر على رجل من األنصار وهو يتشحط
 .فقال األنصاري إن كان حممد قتل فقد بلّغ فقاتلوا عن دينكم فرتلت

 
ومن طرق أسباط عن السدي ملا كان يوم أحد فذكر القصة وفيه وفشا يف الناس أن حممدا 

يا  ، ليت لنا رسوال إىل عبد اهللا بن أيب يأخذ لنا أمانا من أيب سفيان:قد قتل فقال بعضهم
 يا قوم إن كان حممد قتل فإن :فقال أنس بن النضر، قوم ارجعوا إىل قومكم قبل أن تقتلوا
وانطلق رسول اهللا حىت أتى الصخرة فاجتمع عليه ، رب حممد مل يقتل فقاتلوا على دينكم

 .}وما محمد ِإلَّا رسولٌ{ناس فرتل يف الذين قالوا إن حممدا قد قتل 
 

ق حدثين القاسم بن عبد الرمحن بن رافع األنصاري من بين عدي بن ومن طريق ابن إسحا
 ما : أن أنس بن النضر مال إىل نفر من املهاجرين واألنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال،النجار
 موتوا على ما مات ،فما تصنعون باحلياة بعده : فقال هلم،! قتل رسول اهللا: قالوا؟جيلسكم
 . كالمه رمحه اهللانتهىأ" حىت قتل مث استقبل القوم فقاتل ،عليه

 
ولكننا ، وكالم أهل التفسري يف سبب نزول هذه اآلية ويف تفسريها كالم يطول نقله

يف  صلى اهللا عليه وسلم أن الذين كانوا مع رسول اهللا، نستخلص من كالمهم السابق
 أصحاب منهج مذموم، وأصحاب منهج ؛أحد ومسعوا خبرب قتله كانوا بني منهجني

 .حممدو
 

و ،  هم الذين حذرهم اهللا يف اآلية وحذر من منهجهم املذموم؛فأصحاب املنهج املذموم
  صلى اهللا عليه و سلم،هو تعليق العمل بأشخاص حىت لو كان الشخص رسول اهللا



 

١٣٥ 
 

 طائفة فتروا عن العمل وأصام الضعف ؛فأصحاب ذلك املنهج املذموم كانوا طائفتني
م حىت فكروا بالسالمة من القتل وأخذ األمان من واخلور بسبب الصدمة اليت جاءهت

وطائفة أخرى من أصحاب املنهج املذموم كان ضالهلم أشد فقد اعتقدت تلك ، الكافرين
أو قالوا ارجعوا إىل ، الطائفة الكفر وصرحت به وهم الذين قالوا لو كان نبياً ما قتل

 . دينكم األول قبل أن تقتلوا
 

صحاب املنهج املذموم هو قول كثري من املنتسبني إىل اإلسالم وقول هاتني الطائفتني من أ
حيث قالوا لو كان جهاد الطالبان ، الذين ينعقون يف الصحف واالت والقنوات، اليوم

لألفغان (وطائفة أخرى تقول خري ، والعرب معهم حقاً ما أخرجوا من املدن وما هزموا
فما أشبه الليلة ، رجوا من هذا املأزقأن يضعوا أيديهم يف أيدي حكوماهتم ليخ) العرب
 صلى اهللا عليه و سلم فقوم استدلوا باهلزمية العسكرية على بطالن دين حممد، بالبارحة

واليوم يتأكد ذلك ، وأنكروا رسالته ملا وصلهم خرب مقتله وكانوا يقاتلون معه يف امليدان
طالبان وااهدين املنهج واضحاً من أصحاب الضالل الذي استدلوا ببطالن منهج ال

 . وأهل الضالل هلم سلف سبقوهم يف كل شر، فالتاريخ يعيد نفسه، باهلزمية العسكرية
 

 املنهج املمدوح الذي نقله لنا ؛ولكن أهل اهلدى والدين احلق وهم أصحاب املنهج الثاين
بقول م  صلى اهللا عليه و سلهم الذين أجابوا عن خرب مقتل النيب، أهل التفسري أثناء املعركة

حينما مر على نفر من املهاجرين واألنصار وقد ألقوا بأيديهم  رضي اهللا عنه أنس بن النضر
 موتوا ،فما تصنعون باحلياة بعده: فقال هلم، ! قتل رسول اهللا: قالوا؟ ما جيلسكم:فقال

 . مث استقبل القوم فقاتل حىت قتل،على ما مات عليه
 

 الذي قال بعد وفاة رسول اهللا رضي اهللا عنه؛ قوميثل هذا املنهج أيضاً أبو بكر الصدي
ومن كان يعبد اهللا فإن ، من كان يعبد حممداً فإن حممداً قد مات: (صلى اهللا عليه و سلم

 ).اهللا حي ال ميوت
 



 

١٣٦ 
 

وما {الذي قال بعدما قرأ اآلية  رضي اهللا عنه؛ وميثل منهجهم أيضاً علي بن أيب طالب
دمحعلى أعقابنا بعد إذ هدانا اهللا واهللا لئن مات أو قتل ُألقاتلن واهللا ال ننقلب( :}...م 

 ).عليه حىت أموت
 

فهم الذين كانوا يعبدون اهللا حقاً وبعد  رضي اهللا عنهم؛ وهذا هو منهج الصحابة مجيعاً
واصلوا الطريق ومل يفتروا ال عن اجلهاد وال عن الدعوة  صلى اهللا عليه و سلم، وفاة النيب

 . صلى اهللا عليه و سلماروا على ما رباهم عليه رسول اهللاوالعبادة بل س
 

 ،}وال تِهنوا وال تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ ِإنْ كُنتم مؤِمِنني{ :فإن هزموا متثلوا قول اهللا تعاىل
 أَنى هذَا قُلْ هو ِمن ِعنِد أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم ِمثْلَيها قُلْتم{ :وقوله تعاىل

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ِإنَّ اللَّه فُِسكُمأَن{. 
 

واذْكُروا ِإذْ أَنتم قَِليلٌ مستضعفُونَ ِفي الْأَرِض تخافُونَ { :وإن انتصروا متثلوا قول اهللا تعاىل
 .}م ِبنصِرِه ورزقَكُم ِمن الطَّيباِت لَعلَّكُم تشكُرونَأَنْ يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم وأَيدكُ

 
واحلكم ، أن يكون العمل معلقاً باألدلة الشرعية، هذا هو املنهج احلق الذي يرتضيه اهللا لنا

بل إن احلكم ، على األمور هل هي حق أم باطل ال يكون بناًء على ما حققته من نتائج
ومن أراد أن حيكم على ، اًء على األدلة الشرعية من الكتاب والسنةعلى أي قضية يكون بن

املعارك بنتائجها فيلزمه على هذا املقياس أن يقول والعياذ باهللا معركة أحد معركة باطلة 
ألنه هزم واهلزمية دليل على بطالن املنهج ، خبوضها صلى اهللا عليه و سلم أخطأ رسول اهللا

 .عند أهل اإلرجاف واجلهل
 
وأنكروا صحة هذا  صلى اهللا عليه و سلم صحاب املنهج الباطل الذين أنكروا نبوة النيبفأ

ومنهجهم أدى م إىل ،  هم الذين علقوا الدين بأشخاص وعلقوا اجلهاد برموز،الدين
ومىت ما وصل املرء ، حيث أنكروا املقدمات بسبب بطالن النتائج أو فشلها ،فساد عظيم



 

١٣٧ 
 

وهذا هو منهج كثري من  ،ما يف الكفر أو اليأس والقنوطإىل هذا املنهج فسيقع حت
 .الذين ال يستحيون من اهللا وال من عباده، الرويبضات اليوم

 
فإذا رأوا نصراً أشادوا وزادوا وأعادوا يف ، ففي كل حدث هلم قول يناقض ما قبله بأيام

ا ونقدوا وسبوا وإذا رأوا هزمية وابتالًء من اهللا لعباده ضللوا وبدعو، املدح والتمجيد
 .وشتموا

 
ولعل أعظم حكمة هللا سبحانه وتعاىل يف حلوق اهلزمية بااهدين هو تصفية صفوفهم 

 . مث متحيص من متسحوا م ونسبوا أنفسهم إليهم،ومتحيصهم أوالً
 

ِإنْ وِإنَّ ِمنكُم لَمن لَيبطِّئَن فَ{ : حيث قال،وقد كشف اهللا أساليبهم و وصفهم وصفاً دقيقاً
ولَِئن أَصابكُم فَضلٌ ِمن  أَصابتكُم مِصيبةٌ قَالَ قَد أَنعم اللَّه علَي ِإذْ لَم أَكُن معهم شِهيداً 

 }عِظيماًاللَِّه لَيقُولَن كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتِني كُنت معهم فَأَفُوز فَوزاً 
 

الَِّذين يتربصونَ ِبكُم فَِإنْ كَانَ لَكُم فَتح ِمن اللَِّه { :وقال اهللا عنهم فاضحاً ألساليبهم العفنة
 ِمن كُمعنمنو كُملَيِوذْ عحتسن قَالُوا أَلَم ِصيبن ِإنْ كَانَ ِللْكَاِفِرينو كُمعم كُنن قَالُوا أَلَم

ؤِبيالًالْمس ِمِننيؤلَى الْمع ِللْكَاِفِرين لَ اللَّهعجي لَنِة وامالِْقي موي كُمنيب كُمحي فَاللَّه ِمِنني{. 
 

نعم شعرية اجلهاد ال يقوم ا إال من كان أهالً لذلك فدونه ودون النصر والتمكني مفاوز 
 ال يناصرها اليوم إال من أعد العدة للبالء وهذا الشعرية أيضاً، تنقطع فيها أعناق اإلبل

أما من كان منهجه منهجاً مائعاً هالمياً ال يعرف هل هو مناصر للجهاد أو ، والفتنة
فيكفيهم كشف اهللا حليلهم يف هذه اآليات ويف سورة التوبة فضح حليلهم ، معارض له

 . الشيطانية وتعرية ملناهجهم الباطلة
 



 

١٣٨ 
 

فإن مل تكن هزمية ، ركة بأشخاص ال يفضي إال إىل هزمية حمققةإن تعليق اجلهاد أو املع
حسية يف امليدان فإهنا هزمية معنوية تتمثل يف الفتور عن اجلهاد عند فقدان القيادة اليت ظن 

، لذا فإنه من اخلطأ أن يتعلق الناس بأشخاص أو بقيادات، املسلمون أهنم ال ينصرون إال ا
نعم حنتاج للقيادة لربط ااهدين ا ، ربطها بالرموزفيجب حترير شعرية اجلهاد من 
 ولكن فقدان القيادة ال يعين تكسر الروابط اليت بني ،وحنتاج للقيادة للتخطيط والتدبري

وكما أخرجت ساحات اجلهاد قيادات ذا احلجم فإهنا ، و شعرية اجلهاد املسلمني
 .ستستمر بإخراج القيادات

 
إال وفيه  صلى اهللا عليه و سلم  خال عصر من العصور بعد النيبوالتاريخ شاهد على أنه ما

ومل تعقم ، أسود يذودون عن هذا الدين حىت خييل ملن مسع عنهم أنه مل يسبق لألمة مثلهم
نساء املسلمني أن يلدن مثل عمر و علي وخالد واملقداد وعكرمة وصالح الدين وقطز 

 . أوهلا أم يف آخرهافاألمة كالغيث ال يعرف اخلري فيها هل هو يف 
 

وإن قتل القيادة لدى املسلمني الذين تربوا على عدم تعليق اجلهاد بالرموز ال يزيدهم على 
فالقيادات ، ألهنم يعبدون رب اجلهاد ال قيادة اجلهاد، مبدئهم وطريقهم إال إصراراً

بل ، موجودة يف أرض املعركة وهي معرضة للقتل كما يعرض للقتل أي جندي يف املعركة
إن القادة يبحثون عن الشهادة وينتظرون اليوم الذي يزفون فيه إىل احلور العني ويتشرفون 

 . وكلهم حيرص على ذلك اليوم ويسعى له ويتمناه، برؤية رب العاملني
 

فإذا حصل للقادة ما متنوه كأن يقتل املال عمر أو الشيخ أسامه أو القائد شامل باسييف أو 
فإن حصوهلم ، ن قادة اجلهاد يف كل مكان حفظهم اهللا مجيعاًالقائد خطاب أو غريهم م

أما اجلهاد فإنه لن يضيع فهو ، على ما متنوه ودعوا اهللا به ال يعد إال نصراً هلم بأشخاصهم
ووعد اهللا عباده بالنصر إذا حققوا شروط النصر ، شعرية تكفل اهللا بدوامها إىل يوم القيامة

 .و قتلت يف سبيل اهللا تعاىلسواًء كانت معهم تلك القيادات أ
 



 

١٣٩ 
 

وكما يقول الشيخ سليمان ، فحري بنا أال نعلق اجلهاد بأشخاص وال نربط احلرب برموز
 ."إذا قتل أسامه فألف أسامة سيحملون الراية من بعده "]قبل أيام[أبو غيث يف كلمة له 

 
ية وقال الشيخ أسامه بنفسه يف إحدى اللقاءات املصورة له عندما سئل عن إمكان

 : فقال،تفكك القاعدة واألفغان العرب إذا ما حصل اغتياله
 
إن اغتيايل أعده شهادة يف سبيل اهللا تعاىل وهذا ما كنت أمتناه وأسأل اهللا أن يرزقين (

ويف األمة رجال كثر مستعدون لفداء ، وأسامه ما هو إال فرد من أبناء هذه األمة ،الشهادة
 منهجاً يؤمن به كل أبناء أسامه ليس فرداً بل إنه ميثلف، هذا الدين بأنفسهم ومبا ميلكون

 .األمة
 

 فإننا حنذّر أبناء املسلمني مجيعاً أن يعلّقوا اجلهاد برموز أو يعلّقوا املعركة ؛وختاماً
فاجلهاد شعرية من شعائر اهللا ، ذا منهج باطل وشر عظيم يفسد الدين والدنيابأشخاص، فه

ومل يتغير  صلى اهللا عليه و سلم وقد مات النيب، ىل يوم القيامةومن ثوابتنا أنه ماض إ، تعاىل
وتوسعت دولة  رضي اهللا عنه ومات أبو بكر، منهج الصحابة يف اجلهاد وزادت فتوحاهتم

وما زاد املسلمني يف األرض إال  رضي اهللا عنه وقتل عمر، اإلسالم ومل تتأثر شعرية اجلهاد
 . جيالً من بعد جيلوهكذا كان أمر املسلمني، انتشاراً

 
من ثوابتنا أيضاً أن اجلهاد مبدأ وشعرية عظيمة ال تتغير وال تتزعزع بفقد أشخاص وال 

نسأل اهللا تعاىل أن يهدينا الصراط املستقيم ويعلي شأن أمتنا ويعزها على أمم ، قيادات
 .إنتهى كالم الشيخ أسامة حفظه اهللا )، إنه ويل ذلك والقادر عليهالكفر قاطبة

 
 و يف هذه اجلملة ...فالحظ رمحك اهللا ما الذي يوصي به القادة العظام هلذا الدين العظيم

 ...ما يكفي
 



 

١٤٠ 
 

 ...يتبع يف احللقة القادمة إن شاء اهللا....
 

  العدد الثامن-اجلماعة : املصدر
 )جملة دورية هتتم بشؤون اجلهاد اجلزائري(

 
  هـ١٤٢٧  ثانيةال مجادى  

 م ٢٠٠٦ حزيران/يونيو



 

١٤١ 
 

 
 
 

  ::البيانات الصادرة عنالبيانات الصادرة عن
  

  املنتديات اإلسالميةاملنتديات اإلسالمية
  و املراكز اإلعالمية اجلهاديةو املراكز اإلعالمية اجلهادية

  
  ::وفيهوفيه
  

  األول–بيان الشيخ حامد العلي حفظه اهللا  .١
 بيان مركز الفجر لإلعالم .٢
 بيان منتدى احلسبة .٣
 بيان اجلبهة اإلسالمية اإلعالمية العاملية .٤



 

١٤٢ 
 

  مركز الفجر لإلعالممركز الفجر لإلعالم
  

 ))ممتعزية من مركز الفجر لإلعالتعزية من مركز الفجر لإلعال((
 

 
 ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

 
 والصالة والسالم على نبينا حممد امام ااهدين وعلى آله وصحابته ،احلمد هللا رب العاملني

 : وبعد،أمجعني
 
 }والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواًتا بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُون{
 

 وال نقول إال ،إن القلب ليحزن وإن العني لتدمع وانا على فراقك يا أبا مصعب حملزونون
 . وانا هللا وانا اليه راجعون،فال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم ،ما يرضي ربنا

 
اللهم ال  ،اللهم اننا نشهد انه خرج مهاجرا هللا رسوله جماهدا يف سبيلك فتقبله يف الشهداء

 . أجره وال تفتنا بعده واغفر لنا ولهحترمنا
 

 ولشيخنا احلبيب أبو ،نتقدم ألمة اإلسالم و إلخواننا و أحبابنا ااهدين يف بالد الرافدين
عظّم اهللا أجرنا و أجركم يف :  بأحر التعازي و نقول هلم،عبد الرمحن العراقي حفظه اهللا

 .مصابنا هذا
 

 فكلنا أبو ،يت أجنبت أبا مصعب ستنجب اآلالف مثله ان األمة ال،ونقول ألعداء دين اهللا
 .واأليام بيننا ،مصعب الزرقاوي



 

١٤٣ 
 

 
 }وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَِلبون{
 

 ،]اإلصدار متوفر يف املنتديات[ بني أيديكم اصدار تعزية ألمة االسالم بالشيخ رمحه اهللا
 . نسأل اهللا لنا ولكم القبول

 
 .ر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملنيوآخ

 
  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل   ١٦

  م٢٠٠٦-٦-١١



 

١٤٤ 
 

  من شبكة احلسبةمن شبكة احلسبة) ) ٨٨((بيان بيان 
  

 ))دماء الزرقاوي وقود سيحرق الغزاة واملرتديندماء الزرقاوي وقود سيحرق الغزاة واملرتدين((
 

 
}م مهِمنو هبحى نن قَضم مهِه فَِمنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صِرج ِمِننيؤالْم ِمن ِظرنتن ي

 ]٢٣:األحزاب [}وما بدلُوا تبِديالً
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على إماِم ااهدين وقائد الغر احملجلني سيدنا 
 : أما بعد،حممد وعلى اله وصحبه الطيبني الطاهرين

 
 أبو - حسيبهحنسبه واهللا-لقد استفاقت األمة االسالمية اليوم على نازلة نبأ استشهاد 

 .مصعب الزرقاوي غدرا على ايدي عصابات الصليب وأذناا من العالقمة واملرتدين
 
 

 ،واملهاجر... .والقائد.... والشيخ.. . الفارس،واذ حتتسب شبكة احلسبة شهيد األمة
 :وتتقدم خبالص التعزية اىل قادة األمه حفظهم اهللا

 
 األمري املال عمر  -
 دنواالمام أسامة ابن ال -
 والشيخ أمين الظواهري -
 .امليامني واالمة االسالمية مجعاءواىل جند قاعدة اجلهاد وااهدين  -
 

 املسلم ، فكنت الفارس املغوار، وأُعطيت ما سألت،أما أنت أبا مصعب فقد نلت ما متنيت
 .زاك اهللا عن املسلمني خري اجلزاء ال تقبل الذل وال االهنزام فج،اهلمام



 

١٤٥ 
 

 
 عطر يطري مع الرياح االربع*** ترك احلياة وذكره ما مات من 

 
 وهنيب م أن جيعلوا ،الوحدة الوحدة. .واننا نناشد اخواننا ااهدين يف العراق ونقول هلم
 ويزلزل االرض حتت أقدام الرافضة ،من دماء الشيخ الطاهرة وقودا حيرق الصليبيني

 . وسيوفا تقطف رؤوس املرتدين،العلقميني
 

.. .أين مالكم... . املؤازرة املؤازره، الدعم الدعم،النصرة النصره... ألمة مجعاءونقول ل
 .} ما لَكُم لَا تناصرونَ *وِقفُوهم ِإنهم مسئُولُونَ {....ال عذر لكم. .أين رجالكم

 
 وسيدفن ، وقوتك وهيلمانك اىل فناء، فجورك وظلمك اىل انتهاء؛أما أنت أمريكا

 فااليام دول وقد حانت دولة ،صحارى العراق وجبال أفغانستان ان شاء اهللاغرورك يف 
 .االسالم

 
 :مريكا من اجلهلة واملفتونني نقولواىل أبناء جلدتنا من مرتدين أو علمانيني واىل عبيد أ

استفيقوا قبل أن تنصب عليكم لعنات ... .لن يرمحكم التاريخ.. .لن تنفعكم أمريكا
وا اىل دينكم قبل أن يسلط اهللا عليكم ذال غري مرفوع وعذابا غري  ارجع،االرض والسماء

 .مأمون
 

 .وحسبنا اهللا فهو نعم املوىل ونعم النصري
 

 إدارة شبكة احلسبة
 

  هـ١٤٢٧ األوىل  مجادى  ١٣
  م٢٠٠٦-٦-٨



 

١٤٦ 
 

  لشبكِة البراِق اإلسالميةلشبكِة البراِق اإلسالمية) ) ٢٢((البيـان الثاين البيـان الثاين 
  

ـّة ِمن رجـال(( ـَم للجن ـَر ك ـّة ِمن رجـالاللـه أكب ـَم للجن ـَر ك  ))اللـه أكب
 
 

 ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
 

آل [ }والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتاً بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُونَ{
 ]١٦٩:عمران

 
ـّته باجلهاِد و أكرمها باالستشهاد  ..احلمد ِهللا الذي أعز أم

 
ـّد صلى اهللا عليه و سلـمو الصالةُ و السالم على   . حبيبنا و قائدنا محم

 
 :أمـا بعد

 
ـِيعاً بارتقاِء أسٍد               ـّةَ اإلسالم مج ـّئكم و أم فهـذا بيانٌ من إخوانكم يف شبكِة الرباق يهن

 ..من أسوِد اإلسالم يف هذا الزماِن إىل اجلناِن بإذن اهللا رب العاملني
 

لشيخ املُجاهِد أيب مصعٍب الزرقاوي يف سبيل اهللا فللّـِه  و نبشركم و نستبشر باخلِري مبقتِل ا     
ـّة، تقبل اهللا الشيخ يف الشهداء و أسـكنه منـازلَ الصـديقني و                   احلمد و الفضلُ و املن

 ..الصاحلني
 

ـُؤيِه و زمرٍة                 ـّاِد الصليب على مرتٍل كان ي وذلك على إثِر غارٍة جويٍة حقودٍة من قبِل عب
هـ، فقُتلـوا مجيعـاً     ١٤٢٧ألربعاء احلادي عشر من جمادى األوىل       من إخوانِه، مساء ا   

 .تقبلهم اهللا



 

١٤٧ 
 

 
ـِّة من خٍري كثٍري و علٍم وفري و جهـاٍد                   ـَى على يديِه لألم ـَم أجرى املول و نشهد هللا ك
      اخللق ـِر، و كانَ له وقفةً نسألَ اهللا العظيم أن يغبِطه صادٍق و نصرٍة لإلسالم عز فيه الناص

ـُم و كشِف أستارهم، فكان نرباسـاً              علي ها يوم احلساِب يف فضحِه للروافِض و دفِع أذاه
ـِّة و سارت به معـه من نصٍر إىل نصٍر بتوفيق اهللا العزيز  . أضاَء لألم

 
ـّا إذْ نشدد على إخواننا يف املنتدياِت املُجاهدِة أنْ ال يسترسلوا يف البكـاِء و احلُزِن                 و إن

فواهللا ليس هذا ما يرِضي اهللا و ليس املنتديات مكانَ هذه األفَاعيل، و نذكّرهم              و النواح،   
 .ِبأنّ الطريق ال زالت طويلة و الرايةُ حباجٍة لشباٍب ال يعِرف االنكسار إال هللا

 
و أِبي  و لو كانَ احلزنُ لباس املُنتديات حقّاً، فقد خلعناه و رميناه منذُ رحيِل عبد اهللا عزام                 

حفٍص املصري و خطّاب و أيب الوليد الغامدي و يوسف البتار و أيب هاِجر املقِرن و صاِحل                 
ـِي أنٍس الشامي و عـزاٍم العراقـي و أيب                    العوِفي و خالِد الفراج و عبد اهللا الرشود و أب

فاملنتديات كانت خري   إسالم و أيب محمٍد اللبناين و غريهم الكثري تقبلهم اهللا يف الشهداء،             
 .من عرف قدر هؤالء الرجال و عرفت الناس م

 
و نسألُ اهللا العزيز احلاِفظَ أن حيفظَ األخ القاِئد الشيخ أِبي عبِد الرمحن العراقي و إخوانه،                
فنحسبه و اهللا تعاىل حسيبه و ال نزكّيه خري خلٍف خلِري سلٍف، و أن يسدد رأيه و رميه و                   

 ..ِجع قلب الكفّار و املنافقني حبفظِه الذي ال يضر معه شيٌء يف األرِض و ال يف السماءيو
 

و أبواب اجلناِن ما زالت مفتوحةً للباغني، سيموت األمري املال حممد عمر و الشيخ أسامة               
ـّاً   ...عليهمبن الدن و الشيخ أمين الظواهري و سيموت قادةُ اجلهاد و الناس أمجعني حق

 
 !!أفـإن ارتقى واحد منهم أو مات فُجعنا و رمينا سالحنا؟

 



 

١٤٨ 
 

ـِل الشـيخ أبـو                 ـّا إخوتنا، اشحذوا مهمكم و اعملوا من أجِل هذا الديِن كما عم فهي
 .مصعٍب الزرقاوي تقبله اهللا، لعلكم تفوزوا بلقاِءه إىل جواِر ربه

 
وِم ِإن تكُونواْ تأْلَمونَ فَِإنهم يأْلَمونَ كَمـا تـأْلَمونَ          والَ تِهنواْ ِفي ابِتغاء الْقَ    { :قال تعاىل 

 ]١٠٧:النساء[ }وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجونَ وكَانَ اللّه عِليماً حِكيماً
 

 الـحمد هللا الذي ختـم له باليت يتمناها األنبياء
 اللهم تقبل عبدك هذا يف الشهداء

ـّا من القصاِص من قاتليهاللهم أصلح   حالنا من بعِده و مكن
 

 ]٨:الصف[ }واللَّه مِتم نوِرِه ولَو كَِره الْكَاِفرونَ{
 

 إدارة شبكِة البراِق اإلسالمية
com.boraq-al.www 

 
  هـ١٤٢٧ جمادى األوىل ١٣اجلمعة  

  م٢٠٠٦ يونيو ٩املواِفق 



 

١٤٩ 
 

  اجلبهة اإلسالمية اإلعالمية العامليةاجلبهة اإلسالمية اإلعالمية العاملية
  

  بيان من األمري العام للجبهة اإلعالميةبيان من األمري العام للجبهة اإلعالمية((
 ))خبصوص استشهاد الشيخ أبو مصعبخبصوص استشهاد الشيخ أبو مصعب

 
 

 وأسد بالد الرافدين أيب مصعب ،أسد اهللا ورسوله محزة تشابه يوم استشهاد القادة؛
 .الزرقاوي

 
 وما يغين البكاء وال العويل*** بكت عيين وحق هلا بكاها 

 أزرقاوي ذاكم الرجل القتيل*** لى أسد الرافدين غداة قالوا ع
 

يوم استشهاد القائد ااهد  ؛الرسول) أحد(أصيب املسلمون به مجيعاً مثلما أصيب يف 
الشيخ أبو مصعب الزرقاوي يذكرنا بيوم استشهاد سيد الشهداء عم الرسول صلى اهللا 

 ..وأسد اهللا، وأسد رسوله يف معركة أحدعليه وسلم محزة بن عبد املطلب الفارس املغوار 
 

 قلت عندما رأيت وجهك املشرق خبرب الشهادة اليوم كما قال خري اخللق رسول ،وبكيت
رمحك اهللا أي عم، فلقد (اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما رأى عمه محزة قتيال بكى وقال 

بداً، ما وقفت موقفاً لن أصاب مبثلك أ(، وقال أيضاً )كنت وصوالً للرحم فعوالً للخريات
لوال جزع النساء لتركته حىت حيشر من حواصل الطري وبطون (:  مث قال)أغيظ إيلَّ من هذا

 ...)السباع
 

كنت أحس من نربات صوت الشيخ أبو مصعب الزرقاوي الشهيد باذن اهللا تعاىل يف 
شريطه املرئي وكأنه يقول بأين أديت ونظمت وبلغت وأمرت وخططت وأسست 



 

١٥٠ 
 

املسري وكنت أحس أيضا كأنه يودعنا بكلماته اهلادئة لنا وحمرضة األمة للجهاد وعليكم 
 ..والقتال يف سبيل اهللا وحترير البلدان اإلسالمية واقامة اخلالفة الرشيدة على منهاج النبوة

 
نعم يا حبييب وقرة عيين بلغتنا ونصحتنا وعلمتنا وحنن يف درب قائد ااهدين األول سيد 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحبه وخري قرون ولد بين آدم
وحنن معك حيا وميتا وعلى درب أمريك ... اإلسالم والتابعني له باحسان اىل يوم القيامة 

وأمرينا شيخ ااهدين اليوم وقائد القوات اجلهادية العاملية جمدد الزمان وقاهر األمريكان 
وسنظل .. دن حفظه اهللا وصحبه وجنوده وأنصاره وحمبيه الشيخ ااهد أسامة بن ال

 .كذلك حىت نلقى اهللا باذنه تعاىل بأحدى احلسنني
 

 أيها املسلمون عامة وأنصار اجلهاد خاصة؛
 

سريوا على ما سار عليه أسد الرافدين ومن قبله سيد الشهداء ومجيع شهداء اإلسالم من 
دوا مقبلني غري مدبرين كل من موقعه ال صدر اإلسالم اىل يومنا هذا ، اعملوا وجاه

تيأسوا وال متلوا وال تنتظروا الثمرات اال بالعمل والسعي واإلعداد والتوكل على اهللا 
والتركيز على وصايا ودروس قادة اجلهاد و قادة امليادين وال تنسوا اجلهاد اإلعالمي فهو 

حلياة طويلة تنتظركم يف جنة خري دعم ألهل الثغور ، وال تتقاعسوا وتقعدوا فاهنا واهللا 
وان حبسك حابس ... عرضها السموات واألرض مع النبيني والشهداء والصاحلني 

فاعملوا يف النشر اإلعالم اإلسالمي وحرضوا املسلمني على القتال وادعوا أهل الثغور يف 
كم جهادهم ونقل أخبار عملياهتم وبطوالهتم وارهبوا أعداء اهللا بأقالمكم ولسانكم وبيان

 .واهللا معكم أينما كنتم والنصر موعدكم ولو بعد حني
 

 ،نسأل اهللا تعاىل أن يلحقنا بركب اجلهاد يف أرض الرافدين وأن ال يتركنا مع القاعدين
 

 اللهم آمني



 

١٥١ 
 

 
 صالح الدين الثاين

 أمري اجلبهة اإلعالمية اإلسالمية العاملية
 
د العراقيف يوم أح 

 م ٢٠٠٦ يونيو ٨ املوافق  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٢اخلميس 



 

١٥٢ 
 

 
 

  ::البيانات الصادرة عنالبيانات الصادرة عن
  

  ققلم الصادعني باحللم الصادعني باحلأهل العأهل الع
  
  ::وفيهوفيه
  

  األول-بيان الشيخ حامد العلي حفظه اهللا  .١
  الثاين-بيان الشيخ حامد العلي حفظه اهللا  .٢
  األول-بيان الشيخ حسني بن حممود حفظه اهللا  .٣
  الثاين-بيان الشيخ حسني بن حممود حفظه اهللا  .٤
  األول-لشيخ عطية اهللا حفظه اهللا بيان ا .٥
  الثاين-بيان الشيخ عطية اهللا حفظه اهللا  .٦
 بيان الشيخ أبو مصعب األفغاين حفظه اهللا .٧
 بيان الشيخ أبو طيبة املقدسي حفظه اهللا .٨
 بيان الدكتور بالل حفظه اهللا .٩

  



 

١٥٣ 
 

  إن استشهد الزقاوي،إن استشهد الزقاوي،.. .. اهللا أكرباهللا أكرب((
  ))فيا مساء زغردي وأبشروا بالنصرفيا مساء زغردي وأبشروا بالنصر

  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((ن عبداهللا العلي ن عبداهللا العلي لشيخ حامد بلشيخ حامد بلل
 

 
 واحلمد هللا الذي جعل أئمة األمة وأبطاهلا يستشهدون فيحيوهنا ،اهللا أكرب وهللا احلمد

 ، وأعدهم ليكونوا أعظم الرجال،بتضحياهتم، واحلمد هللا الذي ضرب م أروع األمثال
 .ورفع قدرهم يف العز حىت بلغوا قمم اجلبال

 
 أبطالنا يف اد عند النوازل* **ا تعالوا ننبئكم مبا قدمت لنــ
 وأنتم متوتون كلّ يوم بباطل* **فنحن منوت يف املعارك مـرةً 

 وأنتم خسئتم حتت كلّ السوافل* **وحنن نطول العز جمداً ورفعة 
 

فَِإن وما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَ{ :احلمد هللا القائل يف حمكم الترتيل
 ِزي اللّهجيسئًا ويش اللّه رضِه فَلَن ييِقبع لَىع نقَِلبن يمو قَاِبكُملَى أَعع متقُِتلَ انقَلَب أَو اتم

اِكِرينالش{. 
 

 فكما جعل حياهتم ،احلمد هللا الذي بشرنا بعد استشهاد الشهداء بالروح والنصر والتمكني
 . جعل يف استشهادهم حياة األمة وظهورها،أكمل احلياة وجعل موهتم ،نورا

 
وربك يخلُق ما يشاء ويختار ما كَانَ لَهم { ،، يصطفي من عباده من شاء،واهللا أكرب
 . وجيعلهم حتت العرش يف أعلى مسا ء، ويتخذ من عباده الشهداء،}الِْخيرةُ

 



 

١٥٤ 
 

 : دروس وعرب..ويف استشهاد القادة
 

 وال ، فيقدمون دماءهم دون دينهم، يظهر اهللا م عز اإلسالم واستعالء أهله باحلق:أوال
 . ويرخص عندهم كلّ شيء حىت ينصروه،يرضون بالدنية فيه

 
 ذلك أهنم ، جيعلهم آية صدق الرسالة احملمدية على صاحبها أمت الصالة و التسليم:وثانيا

 فلم يرضوا مبصرع غري مصرع العز ،لثبات فرزقهم اهللا ذه اإلقتداء ا،ساروا على هنجه
 .حتت القنا

 
 وينفخون يف أنصارهم روح اجلهاد حىت يبلغ ، يعطون أروع درس يف القدوة:وثالثا
وال يوجد ، فليس مثة درس ابلغ من صدر القائد تتلفه الرماح يف سبيل اهللا تعاىل،ذروته

 . يف ساحات الوغىحتريض على إقتفاء أثره أعظم أثرا من خطبة يلقيها بدماءه
 

 وإذا رضي اهللا تعاىل عن ، فهو دليل على رضاه، إذا اصطفى اهللا القائد بالشهادة:ورابعا
 .عبد بارك يف أنصاره وأتباعه حىت تظهر بركات ذلك على العاملني

 
 حبروف تشعل شعلة ، استشهاد القادة يعيـد كتابة كلّ كلمة قالوها يف حياهتم:وخامسا

 .النصر يف األمة
 

 :وبعد
 

 أبشروا واهللا بالنصر املؤزر القريب يف العراق بعد هذه البشرى باستشهاد ؛فيا أهل اجلهاد
 .الزرقاوي إن صحت

 



 

١٥٥ 
 

 ترقبوا واهللا عن قريب اهلزمية والذل والصغار الذي سيفرح اهللا به ؛ويا أهل الصليب
 .اإلسالم وأهله

 
 الذي فرحت باستشهاد ،سالم القابع حتت راية الصليب يف بغداد اإل؛ويا ابن العلقمـي
 . ستبكي دما جزاء خيانتك لإلسالم وأهله،قادة اجلهاد اإلسالمي

 
 مسترزقة جلان ، من رعاع ومحيـر احلملة الصليبية؛ويا أهل النفاق والقلوب املريضة

 ، وأبواقهم من علماء السوء، املزعومة)الوسطية( و) التطرف( و) مكافحة اإلرهاب(
 وتيقنوا أن فرحكم ، أبشروا باخلزي والعار الذي مازلتم فيه،هموعبيد الدينار والدر

 . رجس على رجسكم،باستشهاد الرجال يف ميادين الوغى
 

 ، لن يدع اهللا تعاىل أعداءه يفرحون بطراً وعلواً يف األرض وفسادا؛ويا أهل اإلسالم
 صلى اهللا  وعودة جنود احلبيب حممد، وهزمية الصليب،فترقبوا واهللا رجوع احلق السليب

 . والفتح القريب بإذن اهللا تعاىل،عليه وسلم بالزحف العجيب
 

  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل   ١٣
  م٢٠٠٦-٦-٨



 

١٥٦ 
 

  ))معاين استشهاد قادة اجلهادمعاين استشهاد قادة اجلهاد((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((لشيخ حامد بن عبداهللا العلي لشيخ حامد بن عبداهللا العلي لل
 

 
وأشهد أنّ  ، ويلّ املتقني اهللا، وحده ال شريك له أشهد أن ال إله إالّ،احلمد هللا رب العاملني

 وسيد الغـر ،ااهدين  قائد،حممداً صلـــى اهللا عليه وسلـم عبده ورسوله
 . .احملجلني

 
 : وبعــد

 
 املتجلّلة ، هي واهللا حكاية إنتصار رايات احلق الظافرة،إنّ حكاية جهاد أمتنا املشرف اليوم

 يف معركته مع ،سالم وهي ذاهتا قصة إنتصار احلق األوحد الذي حيمله اإل،باآليات الباهرة
 . و مكان يف كلّ زمان،باطل اجلاهلية

 
 فتتحول إىل آيات تثبت أن هذه املعركة حمسومة النتيجة قبل ،حيث تتراجع املعايري املادية

 فيمن ، ولكن الشأنّ فقط، والعاقبة هلم مقطوع ا، فاحلق وأهله منصورون،أن تبدأ
من سبحانه و تعاىل  أعاذنا اهللا ،فيمن يبعد عن الصف و،يستعمله اهللا تعاىل يف هذه املعركة

 .ذلك
 

 للمنهزمني الذين يقولون كيف تقاتلون عدواً ، التاريخو قبل أن أبدأ سأضرب مثالً من
غَر هـؤالء { :و الذين يف قلوم مرض من قبلكما قال املنافقون ! الطاقة ألحٍد بقتاله

  .}ِدينهم
  



 

١٥٧ 
 

كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً { : قصة فيها عربة تذكّرنا بقوله تعاىلحكى لنا التاريخفقد 
 .}كَِثريةً ِبِإذِْن اللَّـِه

 
 خرج ارمانوس ملك الروم عام فمن أحداث التاريخ ما ذكره املؤرخون اإلسالميون أنه

 ،رجنة والف، الروم، ومعه خليط منمائيت ألف مقاتل إىل بالد املسلمني يف ،هـ٤٦٣
 وقد أقطع من ، وسلك سبيله إىل العراق، والبوشناق، واألرمن، والصرب،والروس
 وذلك كله قبل أن ، وعني له نائبا على بغداد أيضا، بطارقته األرض حىت بغداد،غروره

 . وإذا انتهى من العراق مال إىل الشام، وقد عزم أن يبيد اإلسالم وأهله،يسري إليها
 

فلم حينئٍذ  وكان يف أذربيجان ، اإلسالمي ااهد ألب أرسالنووصل اخلرب إىل القائد
 فانطلق م إىل أرمانوس ،مخسةَ عشر ألفا فقط ومل يكن معه إال ،يتمكن من مجع اجلند

  .الذي كان قد نزل يف مالذ كرد يف تركيا
 

ت  وإن كان، فإن سلمت فنعمة من اهللا تعاىل،إني أقاتل حمتسبا صابرا: وقال ألب أرسالن
 فالتقت ، وأرسل مقدمته أمامه، وجد يف السري،الشهادة فإن ابين ملكشاه ويل عهدي

 . وأُسر قائدهم، بإذن اهللا، وكان عددهم عشرة آالف فهزم الروس،مبقدمة الروس
 

،  فقد خافه لكثرة من معه،لسلطان إىل ملك الروم يطلب اهلدنة، وأرسل اواقترب اجلمعان
 فرد عليه ملك ،سة عشر ضعفا أكثر من جيش املسلمنيفمن مع ملك الروم مخذلك أن 

 .الروم ال هدنة إال يف الري
 

  :، فأجابهفاستشار ملك املسلمني إمام اجلند أبا نصر حممد بن عبدامللك البخاري
 



 

١٥٨ 
 

 وأرجو أن يكون اهللا تعاىل قد ، وإظهاره على سائر األديان،إنك تقاتل عن وعد اهللا بنصره
 يف الساعة اليت يكون اخلطباء على ،فالقهم يوم اجلمعة بعد الزوال ،كتب بإمسك هذا الفتح

 .اإلجابةوالدعاء مقرون ب ، فإهنم يدعون للمجاهدين بالنصر،املنابر
 

 وبكى ، وبكى السلطان،فلما جاء يوم اجلمعة وحان وقت الزوال فصلى أبو نصر بالناس
، فلينصرف من أراد اإلنصراف:  وقال هلم ، ودعا ودعوا معـه بعد الصالة،الناس لبكائه

 . وإمنا جهاد ورغبة يف لقاء اهللا،مر وينهىأفما هاهنا سلطان ي
 

لت فهذا ِتإن قُ (:وقال ، وحتنط، ولبس البياض،وأخذ السيف ،مث ألقى القوس و النشاب
 ومرغ وجهه يف ، فلما اقترب منهم ترجل، وزحفوا إليه،وزحف إىل الروم، )كفين
 ، ومحل على الروم، مث ركب، وطلب النصر من اهللا،من الدعاء وبكى وأكثر ،التراب

 .ومحل املسلمون حىت وصلوا إىل وسط الروم وحجز الغبار بينهم
 

 فقتلوا ، ومنحوا املسلمني أكتافهم، الروممِز وه،وما هي إال جولة حىت أنزل اهللا نصره
 أي ،ائة ومخسني ألفاوقدر عدد القتلى مب ، حىت امتألت األرض باجلثث،منهم خلقا كثريا

 بني يدي ووقع ملك الروم وبطارقته مجيعا أسرى ،أن كل مسلم قتل عشرة من الروم
 .املسلمني

 
 جحافل الباطل اليت متأل ،إىل أن يالقي املؤمنون مع عيسى عليه السالم  و،غداً و واليوم
يف دائرة ة الوحيدة ستبقى هذه هي املعادل ، فتضمحل أمام صولة اإلسالم، آنذاكاألرض

 .النصر أو الشهادة، والعاقبة حمسومة لنا ؛أرض املعركة
 

وآيات  ،آيات يف األحداث؛  جتلِّي هذه احلقيقة العظيمة، آيات كثرية،ويف جهاد أمتنا اليوم
 .يف األشخاص

 



 

١٥٩ 
 

، فيصنعون واألشخاص العظام هم الذين يجري اهللا تعاىل على أيدهم األحداث العظيمة
 .تاريخ األمم

 
 عندما تكون هذه ، وتتضاعف أمهيته، يف غاية األمهية،ذا كان احلديث عن رموز األمةوهل

 يف جهاد حتدد عاقبته ا تكون األمة وتتضاعف أكثر وأكثر عندم،الرموز يف حال اجلهاد
 . كما هو اليوم،مصريها

 
  شديدة،صليبية تستهدف كلّ مقدساتنا- هجمة صهيو،نوان املرحلة اليت متر بأمتنافع

 إستطاعت ، مسخرةٌ هلا وسائلُ وماديات على مستوى إمكانات الدول، بالغة القوة،املكر
 . ليسهل وصوهلا إىل أهدافها اخلبيثة-باملزيف بال ري-أن توظِّف حىت اخلطاب الديين 

 
 ، املنطلق من شعوب امتنا، هو مشروع اجلهاد العاملي،ويقابل هذه اهلجمة مشروع واحد

مبا مل يعهد مثله يف تاريخ اإلسالم،صليبة-حملة الصهيورت للِخفالدول س . 
 

 .واملشرع اجلهادي يشمل جهاد اللسان، وجهاد السنان
 

 .وهدفه صد هذه اهلجمة، ومحاية اإلسالم من آثارها املدمرة
 

 .وغريها واملعركة تدور رحاها اليوم يف فلسطني، والعراق، وأفغانستان،
 

، هي اليت تصنع  كما ذكرنا أن الشخصيات العظيمة،ماءوهذه املعركة يقودها رجالٌ عظ
 ، ونضعهم يف مكانتهم،وجيب علينا أن نشري إىل هؤالء الرموز مبا يستحقونه، التاريخ

 . وجوانب العبقرية والتميز فيهم،ونلقي الضوء على إجنازاهتم
 



 

١٦٠ 
 

عداءنا أن  والنسمح أبدا أل، انطالقا من فهمنا للمعركة وطبيعتها،جيب أن نصنع حنن ذلك
 فإن هذا ،ف يف امتناِرش ونتكتم عن دورهم املُ،يفرضوا علينا بالترهيب أن نلغي رموزنا

 .من أعظم اإلهنزام والوهن والضعف
 

 فإن اخلالفات ،وعندما يكون احلديث عن قادة عظمت تضحياهتم يف أرض هذه املعركة
 جيب ان خيتفي عند ،ة وتعدد الرؤى يف جزئيات مشروع املواجه، والثانوية،اجلانبية

 .احلديث عنهم
 

 عندما وصلوا إىل مستوى أن صارت جمرد أمساٍءهم ،فقد جتاوزوا برمزيتهم هذه اجلزئيات
 .ترمجةً ملشروع صراع أمة تواجه هجمة على سويداء هويتها

 
أبو  -حنسبه وحنسبهم كذلك-ولنتحدث اآلن عن معاين استشهاد أمري اإلستشهاديني 

 ، وإغاظة للصليبني والصهاينة،نويها لرمز من رموز أمة اجلهاد ت،مصعب الزرقاوي
 وألقت األحقاد على ، وللذين أعماهم احلسد، وللذين يف قلوم مرض،وللمنافقني

 . فلم يروا اإلبداع املتمثل يف هذه الشخصية اجلهادية الفذة،أبصارهم بغشاوة
 

 ، ودع التاريخ يرقمها،نقوهلا فيه كلمة حق ، يف هذه الليلة،فدعنا نسجل عند اهللا تعاىل
 . وطلبا لرضوانه، ابتغاء ثوابه،ودعنا حنتسبها عند اهللا تعاىل

 
 :املعىن األول

 
 هي مقدار ما قدمته من إجنازات، فهذه ،إذا قيل إن العمر احلقيقي لكلّ شخصية

 يف بركة ، قد ضرب مثال على مستوى التاريخ، أبو مصعب الزرقاوي أعين،الشخصية
 لكنها ، إالّ مدة ثالث سنوات يف جهاده بالعراق، فهو مل يعرف على مستوى األمة،العمر

 .كانت كأهنا عصارة تاريخ جيـل



 

١٦١ 
 

 
 أشد حرصا ،ومل يكن احملتل الصلييب وأولياءه من العالقمة الصفويني املتآمرين على العراق

ت الرموز  مبا يعلمون من دالال،على شيء منهم على القضاء على هذا الرمز اجلهادي
  أن يرمي بأقل اإلمكانات اليت يف يده الزرقاوي فقد استطاعوآثارها العظيمة على أي أمة،

صلييب يف - املشروع الصهيو}وما رميت ِإذْ رميت ولَِكن اَهللا رمى{ :كما قال تعاىل
 . وأدخلته يف مستنقع اهلزمية، وبعثرت مشروعه،العراق بصواعق أوقفت زحفه

 
 لكفاه واهللا ، لــم يكن مثة عنوان يوضع للزرقاوي يف تاريخ اإلسالم إالّ هذا العنوانولو

 .شرفا ورفعة
 

 ويبقى إجناز ، وسيطويهم التاريخ فينساهم،وسيبقى هذا عنوانه رغما عن أنوف أعداءه
قُلْ  { نعــم،الزرقاوي حمفورا على جبني تاريخ اإلسالم مع عظماء من صنعوا تارخيه

 .} ِبغيِظكُمموتواْ
 

 :املعىن الثاين
 

 وينال ، فالرجل مل ينل شهادات يطرز ا املكاتب،قد ضرب أيضا مثال لثمرة العلم املبارك
 تعلم من الوحي الذي هو حياة أمة ، وال علّق املشاحل يتباهى ا على املنابر،ا املناصب

 . تعلمه يف السجن-حنسبه كذلك- ما فيه بركة اإلخالص ،اجلهاد
 

وتعلم معه أن املرحلة اليت مير ا اإلسالم، سهلة أن تفهم طبيعتها، وسهل أن تفهم 
 ؛طريق النصر فيها

 
صلييب على امتنا املستمر من قرن من - العدوان الصيهو؛فقضيتها الفكرية املركزية هي

 . وقد جعل أولياءه ووكالءه من األنظمة الفاسدة أدوات حلرب هذه األمة،الزمان



 

١٦٢ 
 

 
 ومكتسباهتا ، وحتويل بالدها، وختريب ثقافتها، وطمس هويتها، استالب حضارهتا؛هوهدف

 إنه نفس خمطط كفرة أهل الكتاب منذ بعثة .صلييب-إىل ملحقات مبشروعـه الصيهو
يِريدونَ أَنْ يطِْفئُوا نور اللَِّه ِبأَفْواِهِهم ويأْبى {:  كما قال تعاىل،حممد صلى اهللا عليه وسلم

 هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق  *لَّه ِإلَّا أَنْ يِتم نوره ولَو كَِره الْكَاِفرونَال
 .}ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ

 
 ،أمثال عمر املختار جهاد ، الذي جيدد يف أمتنا اليوم، فهو اجلهاد املبارك؛وأما احللّ
، اليت زرعت يف أمتنا هذا  وكل ااهدين الذين تصدوا للحملة الصليبية املاضية،والقسام

 .العد الصهيوين اخلبيث
 

 الذي كان أثره على لسانه وفكره واضحا عندما ،وانطلق أبو مصعب حيمل شعلة العلـم
 فضرب ، الرافدين وخاض معاركه على أرض، فترمجه إىل واقع عملي، و يتكلمخيطب
 .كانوا يعقلون  حلملة العلم لومثالً

 
 :املعىن الثالث

 
 فالرجل استطاع أن يكون من ،ضرب مثال لإلبداع يف أقسى ظروف حلبة الصراع

 ويف أرض يسيطر عليها أقوى وأعىت جيش يف ، والعدة، قليلة العدد،اموعات املقاتلة
 ،ن منها سدا منيعا أمام تلك القوة العاتية استطاع أن يكو،العامل على مجيع املستويات

 ، فسخر كلّ ما ميكن أن ينكى يف العدو،واستعمل من التكتيكات العسكرية ما حتت يده
 وينفخ روح التضحية يف ، يلقي الوهن يف عزمية عدوه،وأردف ذلك جبهاد إعالمي متميز

 ،يبقى مثة نقاط ضعف فيه فإنه ، وأثبت جهاده أنه مهما كان العدو متجربا،أنصار اجلهاد
 .ميكن أن تقود إىل هزميته

 



 

١٦٣ 
 

وهذه يف احلقيقة هي أهـم جوانب إبداع الشخصية، أعين كيـف تصنع األحداث 
الكبرية من املعطيات املتوفرة مهما كانت ضئيلة، فإذا أردت أن تضرب مثال هلذا 

 . عنواناً لهاإلبداع، فاذكر اسم ابو مصعب الزقاوي
 

 :املعىن الرابع
 

 ، والعزمية كانت يف نفسه أرسخ من اجلبال الراسيات،الوهن مل يكن يعرف إىل قلبه سبيال
 إذ ، مل يكن حيسب هلا أي حساب،حىت إنه مل يكن حيسب لعدو رصد لقتله أكرب جائزة

 وأنّ املوت لن يتأخر ثانية ، وأنّ أجله بيد اهللا تعاىل،كان متيقنا أن حارس كلّ امرئ أجله
 .ولكن كيف ميوت الرجل  فالشأن ليس مىت،،إن حانت ساعته

 
وهذا هو حجر األساس يف معادلة النصر بالنسبة ، فهذه كانت أعظم جوانب شخصيته

وكَأَين ِمن نِبيٍّ قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنوا ِلما أَصابهم ِفي { :قال تعاىل  كما،ألمتنا
 .} ضعفُوا وما استكَانوا واللَّه يِحب الصاِبِرينسِبيِل اللَِّه وما

 
وأمتنا الينقصها اليوم رجالٌ، وال مالٌ، وال إمكانات مادية، بل بالؤها من شيء واحد، 

 .ذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو الوهن، حب الدنيا، وكراهية املوت
 

 .فمىت ختلّصت منه انتصرت بإذن اهللا تعاىل
 

 :املعىن اخلامس
 

 فقد ، والذي نسيته من زمن طويل،أن الرجل ذكر األمة حبقيقة مفهوم القيادة يف اإلسالم
 ، يتحداهم، وهو بني أظهرهم، وحتدى عدوه،وقاد معاركه بنفسه ،أسفر عن وجهه الكرمي



 

١٦٤ 
 

اء أمته على  مؤثرا إحي، يف الدنيا زاهداً، باملوت يف سبيل قضيتهرحباً م،مستبشرا بالشهادة
 .إبقاء نفسه

 
 . عندما يكون قادتكم ذه املثابة، ستنالون العزة؛فكأنّ حاله يقول

 
 :املعىن السادس

 
 !مله جثمانه حي اإلجناز الكبري الذيهذا تأملوا

 
 وأنت مسجى يف أرض ، حيرسون جثمانك أربعني مسلحاً، واهللا لك يا أبا مصعبعجباً

 وتنقاد ، فيحدث ثورةً يف الناس،اجلثمان إىل أرض قومك مث خيشون من دخول ،الرافدين
؛ رق  ويهيج النفوس إىل كسر أغالل الرق، ويبقى قربه يذكّر األمة ببطلها،إليه أفئدهتم
وكذا خافوا من دفنـك جهرا يف األرض  اجلهاد و هنضة األمة،  والتطلع إىل عزة،اإلنظمة

 !ا، فما دفنت إال سراليت سقيت شرفها بدماءك
 

 ، فلم تنفعهم جيوشهم،بينما هؤالء الزعماء قــد أُلقي يف شعوب األمة بغضهم
 وتعفّنـت جثثهم اليت محلت عفن حياهتم ،كرهم مبوهتم ومات ِذ، وثرواهتم،وحرسهم

 .املليئة باخليانة
 

 :املعىن السابع
 

 فأظهر اهللا ، وحيض ااهدين عليها، ويدعو إليها، ويطلبها، يلهج بالشهادة الزرقاويكان
 وعليها ، ووجهه مشرق، ولنتأمل كيف أظهر اهللا تعاىل صورته للعامل،صدقه باستشهاده

 .، والرضا بعد الكربحملة الراحة بعد العناء
 



 

١٦٥ 
 

 :لسان حاله يقولحال  فكأنّ
 

  على شرجع يعلى خبضر املطارف***فيارب إن حانت وفايت فال تكن 
ـُه   و السمــاء يف نسور عواكفجب* **ولكن قربي بطن نسر مقيل
 يصابون يف فـج من األرض خائف* **وأُمسي شهيدا ثاويا يف عصابة 

 تقى اهللا، نزالون، عند التزاحـف* **فوارس من بغداد ألّف بينهـم 
 وصاروا إىل ميعاد ما يف املصاحف* **إذا فارقوا دنياهم فارقوا األذى 

 
 وسقاه ،وختم عليه خبتم النجاح ،ة مشروعه مسري-حنسبه كذلك-وذا أحيا بإستشهاده 

 .سقيا النصر
 

 :املعىن الثامن
 

 ، والعالقمة الصفيون، والصليبيون،لنتأمل كيف أنه مل يفرح بإستشهاده إالّ الصهاينة
 ومن ، وعظمة شخصيته، فهذه واهللا آية على صدقه، من محري احلملة الصليبية،واملنافقون

 أن شخصا حدثين عن ،األمة فيما مضى من تاريخ عزهتاالعجائب اليت تذكرنا بأجماد 
 أنه فوجىء بأوالده خيربونه أن املعلمة يف املدرسة األمريكية ،صهره الذي قدم من أمريكا

وأنه كان يسمع ! وي مبشرة التالميذ الصغار مبصرعهأحضرت كعكة عليها صورة الزرقا
 !سيأتيهم عند النوم بأن الزرقاوي األمريكيني خيوفون أوالدهم

 
 . ورمحك اهللا يا أبا مصعب،فسبحان اهللا

 
 إذ جعلوا مستند هتمتهم أبواق ،!!!فما أغباهموأما الذين كانوا يتهمونه بقتل األبرياء، 

 فالرجل كان ، ودعاوى وافتراءات إعالم العالقمة مطايا اإلحتالل الصلبييب،الصليبية
 وعلى ،ت أشرطته خبوفه على املسلمني وقد هلج،يصرح أنه اليستهدف إالّ احملتلّ وأعوانه



 

١٦٦ 
 

 ، وال يقتل مسلم بغري حق، ومتنيه أن لو قطع جسده إربا، وغريِته على دماءهم،أهل السنة
 مث العراق ، وأنه اليعنيه إالّ تطهري أرض اإلسالم من دنس احملتل،أو متس امرأة مسلمة بسوء

 .هــو ألهله
 

 أشعلها ، الرافدين ليس هو حرب طائفيةواحلقيقة اجللية أن ما جيري اليوم على ارض
 إنه عدوان صلييب علقمي صفوي على ، فهذا كذب زوره احملتلون وأعواهنم،الزرقاوي

 حىت شيعة العراق من كان منهم شريفا رفض املؤامرة الصليبية الصفوية ،مسلمي العراق
 وإضعافه لتقسيمه قـد اصطلى بنار هذا العدوان البغيض الذي يهدف إىل تقسيم العراق

  .خدمة للصهاينة والغرب الصلييب احلاقد على أمتنا
 

والذين سفكوا دماء العراقيني هم فرق املوت التابعة لداخلية الدويلة الصفوية النابتة يف 
 كما صرح الشيخ حارث الضاري أن يف ذمة اجلعفري أكثر ،حتت راية الصليب يف العراق

بسبب محلة اإلبادة اليت   وال يزالون يف إزدياد، قَتلَهممن أربعني ألفا من سنة العراق
 .متارسها أجهزة دولة الصفوية يف العراق حتت إشراف الصليب

 
هي تزداد يوما بعد يوم بعد استشهاد الزقاوي يف فضيحة تفضح أكاذيب احملتل  وها

 ويرمي التهمة على غريه يف ،وتبني أهنم هم من يذبح أهل العراق يف الظالم ،واعوانه
 .نهارال
 

 :املعىن التاسع
 
 فقد كانت هذه ،ننسى هنا أن ننوه بدور زوجته ااهدة اليت رزقها اهللا الشهادة معه ال

 إذ رضيت أن تكون قرينة ألشد ، أشجع امرأة على وجه البسيطة-واهللا اعلم-املرأة 
د حيرقها  وهي تعلم أن أيةَ صاروخ ق،املطلوبني خطرا إلمرباطور الشر الصلييب وللصهاينة



 

١٦٧ 
 

وهو زوجها ااهد أبو  ، واملوت متربص بـمن هو جبانبها يف كلّ حني،يف أي حلظة
 .مصعب الزرقاوي

 
 وأعظمها عتادا، يبحث عنه يف كل زاوية من أرض ، وأشدها قوة،وأكرب جيوش العامل

 من كثـرة ما أهرق من دماء ، وقـد امتأل حنقا وغضبا عليه، ليمزق جسده،الرافدين
 . وأصام باملقاتل واجلراح، الكافريشهذا اجل

 
 .فرمحها اهللا، و نسأل اهللا سبحانه و تعاىل أن يتقبلها شهيداً و أن يسكنها الفردوس األعلى

 
 :املعىن العاشر واألخري

 
 ،استشهد القائد أبو مصعب رمحه اهللا فمضى راشدا منصورا شهيدا إن شاء اهللا تعاىل

 ألنّ عاقد ، ولن تسقط هذه الراية،د سيحمل رايته غريه وإن استشه،ومحل رايته أبو محزة
 وقد أسلمها إىل أسامة ليقاتل ، انتقل إىل الرفيق األعلى،لواءها حممد صلى اهللا عليه وسلم

 : وستبقى بقول الصادق املصدوق، حىت بأمساءها،هي عادت جذعة من جديد  وها،الروم
 . رواه مسلم)ن إىل يوم القيامةتزال طائفة من أمىت يقاتلون على احلق ظاهري ال(
 

وهذا اجلهاد الذي يقدم الرموز قرابني هللا تعاىل وهم راضون مستبشرون كارهون أن يبقوا 
 جدير بنصر اهللا تعاىل ، مؤثرون رضا اهللا تعاىل على كل ما سواه،يف هذه الدنيا احلقرية

 .بإذنه
 

 ، وسيبقى شاخما،فه شيء لن يوق،وهذا اجلهاد الذي يسقي شجرة النصر بدماء الشهداء
ويوحد األمـة  ، وختفق رايات نصره يف عواصم اإلسالم، ويبلغ هدفه، ويعلو،ويزداد

بإمام واحد يويبين صرح ، ويعيد إىل املسلمني عزهتّم،م شريعة اهللا تعاىل يف أرضـهِكح 



 

١٦٨ 
 

م ِفي الْأَرِض أَقَاموا الَِّذين ِإنْ مكَّناه{ : وحيقّق فيهم قوله تعاىل،جمدهم عاليا يف السماء
 .}الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر

 
 على ، وما نراه اليوم من إرهاصات النهضة اإلسالمية العارمة،وهذا الوعد قادم الحمالة

 وتقدميها ،سيطرة اخلطاب اإلسالمي على عامة األمة و،مستوى اختيار الشعوب لإلسالم
 كلّ ذلك دليل على أن الزمان ، واختيارها طريقه،رموز اجلهاد اإلسالمي وحبها للجهاد

 . ورياح التغيري هبت،قد استدار
 

 . فهي قريبة واهللا قريبة،وهلذا قد رأهتا األرواح بالرؤى املبشرات
 

ومل نعد حنمل هفهو قادم،، ال واهللام التغيري حنو اإلسالم ،لكننا حنمل ه إجتماع الكلمة م 
  ، وإيثار مصلحة األمة على كل ما سواها، والتسامي عن حظوظ النفوس،فيه
 

 ، أو قادة الفكر والعلم والرأي، سواء قادة اجلهاد،لكننا نسأل اهللا تعاىل أن يلهم قادة األمة
 وال يدخل يف ، اليقبل املساومات أن مصري األمة جيب أن،أو قادة الدعوة والصحوة

 .حسابات األشخاص واألحزاب
 

 يتمثل ، وهي نعمة لكلّ البشرية، هو سبحانه الذي بعثها رمحة للعاملني؛فهي أمة اهللا تعاىل
 وقد غدت ، وتترجم حضارة العدل والفضائل، ويتجلى طريق احلق،فيها سبيل اهلدى

 .ؤوليتها احلضارية التارخييةالبشرية بأمس احلاجة إىل أن تتوىل أمتنا مس
 

فالواجب اجتماع الكلمة، وإصالح ذات البني، واحتاد فصائل اجلهاد، ومجاعات 
الدعوة، وتوحد األهداف، والتغاضي عن بنيات الطريق، فلنتعاون فيما اتفقنا عليه، 

 . كما قال العقالء و احلكماءوليعذر بعضنا بعضـا فيما اختلفنا فيه
 



 

١٦٩ 
 

 ولنضع نصب ، ولنحذر مداخل الشيطان،وة حنو اهلدف فقد اقتربنا منهولنمض أيها األخ
 ، رسالة اإلسالم اخلالدة،أعيينا أن نلحق اهلزمية ذه العدو الذي يستهدف أغلى ما لدينا

وصلت  وعرب األجيال،  ومحلها إلينا أصحابه،اليت استأمننا عليها حممد صلى اهللا عليه وسلم
 .، كما وردت إلينااإلينا لنحملها إىل من بعدن

 
 ونرفعها عاليا لتمضي يف مسرية التاريخ إىل ،الرخيص لنحفظ هذه األمانة فلنبذل الغايل و

 .من بعدنا
 

 وأن يشرفنا ، وإال فهو منصور بنـا أو بغرينا،سائلني اهللا تعاىل أن يكتبنا فيمن نصر دينه
 ىل رم الذي يستعملهم ماضون إم، وإال فه ااهدينأن نكون ممن وقف يف صف أولياءه

 .يف مرضاته
 

 ..فاللهم استعملنا وال تستبدلنا
 

 عن جزاء من معدن األرض خبس* **وأراين أمســو بسعيي ووعيي 
 أنين فـي اإلله أبذل نفســي* **حسب نفسي من اجلزاء شعوري 

 
 .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا

 
  هـ١٤٢٧  الثاينمجادى   ١٥

  م٢٠٠٦-٧-١١



 

١٧٠ 
 

  ))املعتز بدينه الزرقاوياملعتز بدينه الزرقاوي((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((للشيخ حسني بن حممود للشيخ حسني بن حممود 
 

 
 والصالة والسالم ،احلمد هللا الذي أعز دينه برجال باعوا أنفسهم ابتغاء مرضاته سبحانه

على من جاهد بالسيف واحلسام وخضعت له رقاب األنام وعلى آله وصحبه األطياب 
 ..أما بعد. .الكرام

 
 أقض ، ورجال ليس كالرجال، هي أرض الرافدين قد ودعت أمريا ليس كاألمراءفها

 ، وأرهب الدنيا بعزته وشدته يف احلق، وأخاف العامل يف ساحات الرتال،مضاجع االبطال
 . . فعاش عزيزا ومات جميدا،مل يرض أن يعيش إال حراً

 
 أن نب فالعدو ج، عنه باستشهاد أسد اهللا احلمزة رضي اهللا-رمحه اهللا-يذكرين رحيله 

العدو األمريكي وجنود الكفر قاطبة . . فكانت رمية حبربة من بعيد،يقترب منه يف املعركة
 ولكن ، ومن مصلحتهم القبض عليه حيا وأسره، وقد علموا مكانه،جبنوا أن يقتربوا منه

. .ماء فقذفوا عليه احلمم من الس،بأس وشدة األمري كان مههم األوحد وهاجسهم األكرب
 أجروا ،والعجيب أهنم ملا سووا البيوت املتواضعة باألرض وأيقنوا أنه مل يكن يف القوم حي

عمليات إنزال من السماء وكأهنم جبنوا حىت عن املشي على األرض اليت سجي عليها 
 .. فلله دره من إهايب حيا وميتا،األسد الضرغام

 
صوت حقهم يف األرض فكان رحيلهم  ميتة قادة األمة الذين عال ،هذه هي ميتة الرجال
 وهي ميتة شيخ ااهدين ، هي ذات ميتة الشيخ ادد عبد اهللا عزام،من الدنيا أشد دويا

ولَا تقُولُوا ِلمن { إهنا ميتة األحياء ، وهي ميتة القائد الفذ زليم خان الشيشاين،أمحد ياسني



 

١٧١ 
 

يلْ أَحب اتوِبيِل اللَِّه أَملُ ِفي سقْتونَيرعشلَا ت لَِكن{،]١٥٤:البقرة[} اٌء و  نبسحلَا تو
 ..]١٦٩:آل عمران[} الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواًتا بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ

 
بشرين  فإنا نسأل اهللا أن جيعله من الفرحني املست،إن كنا حزنا على مقتل أمرينا رمحه اهللا

فَِرِحني ِبما َءاتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم يلْحقُوا ِبِهم ِمن خلِْفِهم أَلَّا {
ر يستبِشرونَ ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه وفَضٍل وأَنَّ اللَّه لَا يِضيع أَج* خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَ 

ِمِننيؤ١٧١-١٦٩:آل عمران[} الْم[.. 
 

 فنسأل اهللا جل يف عاله أن يكون ممن ،لقد أعطى أمرينا للرجولة حقها وللجهاد حقه
ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم " فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،استوىف أجره

ية ختفق وتصاب إال مت وتسلم إال كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سر
 ..)مسلم ("أجورهم

 
 فقد كان مقداما شجاعا أقرب ،ما علمنا تأخره عن صف وال كان ممن يرضى بالساقة

أفضل الشهداء " وقد قال نبينا صلى اهللا عليه وسلم ،القوم إىل العدو وأشدهم فيه نكاية
 يتلبطون يف الغرف الذين يقاتلون يف الصف األول، فال يلفتون وجوههم حىت يقتلوا أولئك

العلى من اجلنة، ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إىل عبد يف موطن فال حساب 
 نسأل اهللا أن يضحك إليك يا أبا ،) صحيح اجلامع- ١١١٨أمحد بسند صحيح  ("عليه

 ..مصعب
 

قَاِب حتى ِإذَا فَِإذا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا فَضرب الر{ما عرفنا معىن كالم ربنا جل يف عاله 
 ]٥ :حممد[} أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَِإما منا بعد وِإما ِفداًء حتى تضع الْحرب أَوزارها

إال عندما رأيناه وإخوانه جيزون رؤوس الكفار بأسيافهم يف زمن الصواريخ عابرة 
 ..القارات

 



 

١٧٢ 
 

 كيف السخاء وكيف ضرب اهلام......تاهللا ما علم امروء لوالكم
 

 ال تقبل بالقليل والرجال حوله يقتسمون أجورهم ويعدون -رمحه اهللا-كانت مهته 
 فأخذ على نفسه أن ال يكون أقل القوم شأنا وال أدناهم ،ألنفسهم منازل يف عايل اجلنان

عاماً، أال حتبون فإن مقام أحدكم يف سبيل اللَّه أفضل من صالته يف بيته سبعني ".. مرتلة 
أن يغفر اللَّه لكم ويدخلكم اجلنة؟ اُغْزوا يف سبيل اللَّه، من قاتل يف سبيل اللَّه فواق ناقة 

 قالَ صلى اهللا عليه وسلم ألم حارثة بن ،) وقال حديث حسن:الترمذي ("وجبت له اجلنة
 "دوس األعلىإنه يف الفر" قال ؟ أين هو: فسألته، وقد قُتل ابنها معه يوم بدر،النعمان

 .. حلارثة بن النعمان يف اجلنة اهلم اجعل الزرقاوي جاراً،)البخاري(
 

. يا رسول اللَِّه دلين على عمل يعدل اجلهاد"قال رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هل تستطيع إذا خرج ااهد أن تدخل مسجدك فتقوم وال تفتر، : ال أجده، مث قال: قال

 فلمثل هذا خرج يبحث عن ،)البخاري (!"ومن يستطيع ذلك: قالوتصوم وال تفطر؟ ف
من خري معاش الناس هلم رجل ممسك بعنان فرسه يف سبيل اللَّه "أسواق املنايا يف الثغور 

 .."يطري على متنه، كلما مسع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو املوت مظانه
 )مسلم(
 

 إن الكرمي كرمي حيثما كانا.. .ال مينع الضيم إال ماجد بطلٌ
 

ما ضره قصفهم وال آملته صوارخيهم وال آذته قنابلهم فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
الترمذي  ("ما جيد الشهيد من مس القتل إال كما جيد أحدكم من مس القرصة"وسلم 
 .. نسأل اهللا أن يتقبله يف الشهداء،) حديث حسن صحيح:وقال

 
ا الرجل وال مقامه احلقيقي إال عندما شاهدنا الكفار واملرتدين واملنافقني ما علمنا فضل هذ

 –رمحه اهللا– عندها عرفنا كم كان ،يرقصون طربا وقد تنفسوا الصعداء لتيقنهم من موته



 

١٧٣ 
 

 وكم كانوا خيافون منه ويوجسون منه خيفة وحيسبون له ألف ،يرهبهم ويفزعهم
 ! !حساب

 
. .اليوم يرقص الروافض واملنافقون. .اليوم يرقص املرتدون. . اليوم يرقص الصليبيون،نعم

 فقد غاب عن ساح اجلهاد الذي ،اليوم يرقص طربا ونشوة كل من يبغض اإلسالم وأهله
اليوم يرقص ويغين كل من كتم الزرقاوي أنفاسه وأبلعه ريقه . .أعز اهللا به اإلسالم واألهله

 اإلجنليزية وعبدهم السستاين وعبيده يف حكومة اليوم ينام بوش وبلري وابن. .وسلبه سهاده
 ..املنطقة اخلضراء

 
 ..أو كذا يظنون

 
 وهذا املنة العظيمة والنعمة اجلليلة قدر اهللا أن تبقى ،إن اإلسالم دين اهللا يف األرض

 وسنته ، وقضى سبحانه أن يعز الدين بأعز عباده،بتضحيات أشراف الناس لشرف الرسالة
ن بدماء األتقياء من أهل الصفاء والنقاء فال جياهد وال يقاتل وال يقتل أن يسقى هذا الدي
 أما أهل النفاق والردة واخلور فدمائهم فاسدة تفسد مثرة اإلميان فال ،يف سبيله إال املؤمنون

 ..يلهم اهللا أهلها اجلهاد حىت ال تقترب دمائهم النتنة من شجرة احلق الطاهرة
 

 وكم من أجساد طاهرة ، يف مسرية اإلسالم اخلالدة وجسد واحد،إهنا نفس واحدة
وأشالء نقية ودماء زكية بذلت ليبقى هذا الدين واقعا يف األرض يعلوا حبقه على باطل 

 والشرف كل الشرف أن يكون دم اإلنسان نقطة يف هنر اإلميان الذي يسقي غرس ،اخللق
 ..الرمحن

 
 !! هل خسر الرجل شيئا مبوته

 



 

١٧٤ 
 

إن " فقد قالت حفظها اهللا ، وحق ملثلها أن تكون شقيقة الرجال،يقتهجوابه ما قالت شق
احلمد هللا الذي تفضل . .رجل متىن املوت فلقيه. .اهللا أكرب. ."كان قُتل فقد لقي ما متىن

 ..على أمرينا مبا متىن
 

 !!هل يتعطل اجلهاد يف العراق مبوته
 

أيقنوا هذا لقول ربنا جل يف عاله  وقد ،لقد تعلم ااهدون بأن اجلهاد ال يعلق باألشخاص
} قَاِبكُملَى أَعع متقَلَبقُِتلَ ان أَو اتلُ أَفَِإنْ مسِلِه الرقَب ِمن لَتخ ولٌ قَدسِإالَّ ر دمحا ممو

اِكِرينِزي اُهللا الشجيسئًا وياَهللا ش رضي ِه فَلَنيِقبلَى عع قَِلبني نم١٤٤:آل عمران[} و[، 
 فإذا كان اجلهاد مل ،واملعتز بدينه الزرقاوي جندي من جنود حممد صلى اهللا عليه وسلم

 !! فكيف يتعطل مبوت جندي من اجلنود،يتعطل مبوت القائد األعلى للمسلمني
 

 !!هل خسر املسلمون قوم مبوته
 
 فقد مات الشيخ ،مة كثري ولكن الرجال يف األ، وعزمية صلبة، لقد خسروا قيادة فذة،نعم

 وغاب قادة ااهدين عن ساحة اجلهاد يف أفغانستان فخلفهم ،عزام وخرج بعده أسامة
مث قُتل " الغامدي"رمحه اهللا فخرج بعده " خطاب" ومات األمري سيف اإلسالم ،الطلبة

 . .وخرج يف الشيشان غريه
 

رضي اهللا عنهم -بن رواحة  فلما مات زيد وجعفر وا، والتاريخ يعيد نفسه،"مؤتة"إهنا 
أعاد " سيف اهللا" التقط الراية رجل مل يكن بأفضلهم فاحناز باملسلمني فصار -أمجعني

 فما زالت النساء ينجنب ،إهنا أمة ولود مل تعقم يف تارخيها الطويل. .الكرة على الكافرين
ق سيف هللا يف  ولعل يف العرا، ومل تعقم النساء أن يلدن مثل الزرقاوي رمحه اهللا،الرجال

واملتأمل يف تارخينا احلديث يرى أنه كلما مات قائد للمسلمني يأيت . .غمده مل يستلّ بعد



 

١٧٥ 
 

 فاحلمد هللا الذي له اخلرية يف ،بعده من هو أشد منه نكاية وأعظم بطشا وإرهابا للعدو
 . .األمر كله سبحانه

 
 بعد أن أذاقهم ااهدون  والقوم ما عرفوا اجلد إال، واحلرب سجال، وإهنا دول،إهنا أيام
 فكم ،وإلن أهنوا وجوده من العراق! ! فكم قتل هو منهم، وإلن قتلوا أبا مصعب،املنون

 ! !ترك هلم خلفه من الرجال الذين يتحرقون شوقا مليتة كميتته
 

 بل هو جبهة متكاملة ال ميكن ،إن األمري الزرقاوي مل يكن يف يوم من األيام شخصا واحداً
إنه كيان متكامل متشعب مترابط بعقيدة وعزمية وقوة ال . .يها بقتل بضعة رجالالقضاء عل

 ومل يتغلغل ، وهذا ما ال يفهمه من مل ختاجل العقيدة قلبه،ميكن تفكيكها وخلعها بالقنابل
 ..اإلميان يف شغاف نفسه

 
 وقد ،إلن قتلوه فإنه ترك خلفه من يسوء وجوههم من ليوث كرهوا احلياة وأحبوا لقاء اهللا

 فهم بني ، واهلجوم على العدى كالشهب،علّمهم الزرقاوي احتضان املوت بصدر رحب
 ولسان حال أحدهم ، ومنعطف عليهم ببأسه، ومفجر فيهم نفسه،منغمس يف عدوه

 :يقول
 

 )١(حىت إذا ظَهرت يل منهم الفُقَر ... أمشي الضراَء ألقوام أحارم
 )٢(مثل املنية ال تبقي وال تذَر .. .مجعت ضبراً جراميزي بداهيٍة

 
 ، مجع القوائم والوثب:الضرب) ٢. (. واجلوانب والقرب: والفُقر، اخلفية:الضراء) ١[(

 ] القوائم:اجلراميز
 

 ومصري ، فالقيادة ليست خالدة،إن موت األمري الزرقاوي درس للمسلمني جيب أن يعوه
اهللا . .ن يعبد الرجال فإن الرجال ميوتون ومن كا،األمة ليس يف يد رجل كائنا من كان



 

١٧٦ 
 

 وإن كان اهللا معنا فلن ، ومصري األمة والكون يف يده سبحانه،وحده احلي الباقي سبحانه
 وأن نؤمن بأنه هو يفعل ، واملطلوب منا أن ندعوه أن ال يكلنا ألنفسنا طرفة عني،نضيع

 فإذا اختار بقاء القادة فله ،ناوخيتار لنا ما يشاء سبحانه وما خيتاره هو األفضل واألصلح ل
وربك يخلُق ما يشاُء ويختار ما كَانَ  {، وإذا اختار قبضهم فله احلمد واملنة،احلمد واملنة

 فعلى املؤمن أن يرضى ،]٦٨:القصص[} لَهم الِْخيرةُ سبحانَ اِهللا وتعالَى عما يشِركُونَ
 . . وال يسخط وال يعترض على أمر اهللا وتدبريه احلكيم،بقدر اهللا ويسلّم أمره هللا

 
 وهو ناصر ، وأهل احلق هم املنتصرون ألن احلق وعد ووعده احلق،إن احلق ال بد ظاهر

 ..}وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَ{عباده متم نوره ولو كره الكافرون 
 

إننا أمة ال تعرف :  ومجيع شباب األمة الغيورين على الدينأقول جلميع ااهدين
 ..احلداد، ولكن اجلهاد اجلهاد

 
اللهم اجعل روحه يف حواصل طري خضر . .اللهم ارحم أيب مصعب وتقبله يف الشهداء

 وحلّه ، واجعله ممن يرى مقعده من اجلنة،اللهم اغفر له. .معلقة حتت عرشك سبحانك
 وزوجه باثنتني وسبعني من احلور ،ن عذاب القرب ومن الفزع األكرب وأجره م،حبلية اإلميان

 .. وشفعه يف أهله، وألبسه اللهم تاج الوقار،العني
 

اللهم إنا نشهد له باخلري شهادة . . وتقبله يف الشهداء، ووسع مدخله،اللهم اكرم نزله
 ، املشرق واملغرباللهم باعد بينه وبني خطاياه كما باعدت بني. .نلقاك ا فتقبل شهادتنا

 اللهم . واغسله باملاء والثلج والربد،ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس
 . .اجعله مع الصديقني والشهداء والصاحلني وأحلقنا م

 
 . .اللهم تقبله شهيدا
 . .اللهم تقبله شهيداً



 

١٧٧ 
 

 ..اللهم تقبله شهيداً
 

 ..مد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا على نبينا حم. .واهللا أعلم
 
 

 كتبه،
 حسني بن حممود

 
  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٢

  م٢٠٠٦-٦-٨



 

١٧٨ 
 

  )) أسد الفرات أسد الفراتظات يف موِتظات يف موِترب وِعرب وِععِِع((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((للشيخ حسني بن حممود للشيخ حسني بن حممود 
 

 
 وقد ،يولد يف اليوم آالف الناس وميوت آالف ال يدري عنهم أحد إال أقرب الناس إليهم

ن األهل واجلريان واألقرباء اخلالن فيموت الرجل وال يسمع أصبح الناس اليوم يف شغل ع
 ! !أهل احلي به فضالً عن أهل املدينة أو القطر

 
 وأعظم وأبلغ أثر كان يف موت اإلمام القائد ،لقد كان ملوت العظماء أثر بالغ على الناس

 وصحبه القدوة النيب الرسول خليل الرمحن ابا القاسم حممد بن عبد اهللا عليه وعلى آله
 ، ومل ولن تفجع األمة بأحد قبله أو بعده مثله صلى اهللا عليه وسلم،الصالة والسالم

 ،وانقضى عهد الصحابة والتابعني فمات من ثُلم اإلسالم مبوته وبكى على فراقه املسلمون
 فترى امللك ميوت وال ميشي يف جنازته ، بننا وبينكم اجلنائز:وكان السلف يقولون للملوك

 وإن كان عدوا للذي بعده هجره الناس وتركوا ،يريد أن يتزلف ملن بعده من أهلهإال من 
 بينما ميشي يف جنازة إمام أهل السنة أمحد بن حنبل ألف ألف مسلم يبكون ،جنازته

 . .ويدعون اهللا له الرمحة وقد اقفلت احملال وتوقفت مجيع مظاهر احلياة يف بغداد
 

 ،لمون تراب قربه لعنات ودعوات بكل عذاب وعقابكم رأينا من ملك ورئيس أتبع املس
وكان أخف الناس عليه من ترحم على موتى املسلمني يوري بكلماته ويتجنب بلعنه 

 . . ذكر ميت بسوء خوف املسائلة:والدعاء عليه
 

. .بيننا وبينهم دعوات العجائز يف األسحار. .بيننا وبينهم املراثي. .إن بيننا وبينهم اجلنائز
بيننا . .بيننا وبينهم دموع املسلمني. .بينهم إخالص الدعاء على املنابر يف األقطاربيننا و



 

١٧٩ 
 

بيننا . .بيينا وبينهم ما بعد املوت من لوعة وشوق وحنني. .وبينهم موقف الكفار واملنافقني
 . .وبينهم دعوات الصاحلني عند تعفري اجلبني

 
وترك للناس ما جيعلهم يعيدون  وقلما ميوت عظيم إال ،إن يف موت العظماء عرب وعظات
 وقلما ، ويترك بعده فراغا رمبا ال يسده إال اجلماعة،حساباهتم ويغريون بعض تراتيبهم
 . .ميوت عظيم يف التاريخ وخيلفه مثله

 
لقد سقت بعض العرب والعظات يف موت أسد الفرات األمري املعتز بدينة قائد قاعدة اجلهاد 

 ااهدين قائد املهاجرين وسيد املرابطني أمحد بن يف أرض الرافدين عضو جملس شورى
 ..فضيل اخلاليلة امللقب بأيب مصعب الزرقاوي رمحه اهللا وطيب ثراه

 
 

 :العربة األوىل
 

محمد رسولُ اِهللا والَِّذين معه أَِشداُء علَى الْكُفَّاِر رحماُء بينهم تراهم ركًَّعا {قال تعاىل 
جس مثَلُهم وِد ذَِلكجأَثَِر الس ِمن وِهِهمجِفي و ماهاًنا ِسيموِرضاِهللا و الً ِمنونَ فَضغتبًدا ي

ِفي التوراِة ومثَلُهم ِفي اِإلنِجيِل كَزرٍع أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوِقِه 
رالز ِجبعةً يِفرغم مهاِت ِمناِلحِملُوا الصعوا ونآم اُهللا الَِّذين دعو الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اع
 ].٢٩: الفتح[} وأَجًرا عِظيًما

 
 ، يف رواية عنه،ومن هذه االَية انتزع اإلمام مالك رمحة اهللا عليه( :قال ابن كثري رمحه اهللا

 ألهنم يغيظوهنم ومن غاظَ :ضون الصحابة رضي اهللا عنهم قالبتكفري الروافض الذين يبغ
ن العلماء رضي اهللا عنهم  ووافقه طائفة م،الصحابةُ رضي اهللا عنهم فهو كافر هلذه االَية

 ].تفسري ابن كثري[ )على ذلك
 

ويرى املرء التطابق العجيب بني موقف الكفار والروافض من الصحابة وموقفهم من خرب 
 فأهل البدع ال يكونون أشداء على الكفار ،يب مصعب الزرقاوي رمحه اهللامقتل األمري أ



 

١٨٠ 
 

 وروافض لبنان ، وإمنا هذا شأن الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان،رمحاء مع املسلمني
والعراق واجلزيرة وفارس رقصوا طربا مع الصليبيني واليهود ملقتل هذا القائد الفذ الذي 

 أُعجب به املسلمون ، باملؤمنني على جبينه أثر السجودكان شديدا على الكفار رحيما
 :وأبغضه الكافرون

 
ـالُ ألويـِة اجلهـاِد مظـفـرالكمـاة حتطُّـمـا... مح لـه الشـم تخـر 
 لـغـةُ السـيـوِف إذا أراد تكـلّـمـا... أسد هصور فـي الوقيعـِة باسـلٌ
 ثكالـى الراجـفـاِت ترحـمـاسـح ال... برد على األدنـى يريـق دموعـه
 جنـا رأيـت علـى اجليـاد محمِحمـا... وإذا األيامـا النازفـات ندبـنـه
 لتخـر أسقفُـهـم لـظـى متفحـمـا... فيذيقهـم طعـم املنـون بفتكـه

 
 وأزاح مبوته ،رحم اهللا من أحيا حبياته آيات يف كتاب اهللا كانت معانيها غائبة عن الناس

 .. ومبثل هذا تحىي السنن،ر عن معاين يف كتاب اهللا كانت نسيا منسياالستا
 

 :العربة الثانية
 

عندما أعلن اإلعالم العاملي عن التخصيب اإليراين لليورانيوم ارتفع سعر النفط نصف 
 وعندما أعلنت أجهزة اإلعالم خرب مقتل القائد األمري أبو ،دوالر للربميل يف اليوم التايل

 اخنفض سعر النفط دوالرا واحدا -رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء–اوي مصعب الزرق
 أي أن خطر األمري أبو مصعب الزرقاوي أعظم مرتني من خطر ،للربميل يف اليوم التايل

مث بعدها بيومني ارتفع سعر النفط دوالرا للربميل اثر . .سالح إيران النووي بشهادة العامل
 مما ينبئ بعدم يأس أهل اجلهاد وحضورهم يف الساحة ،هجمات شنها ااهدون يف العراق

 وأن الكفار خيشون إخوان أبا مصعب ،وإن غاب عنهم أمثال أسد الفرات أبو مصعب
 ..كما كانوا خيشونه رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء

 
 

 :العربة الثالثة



 

١٨١ 
 

 
تز بدينه املالحظ لتعقيبات ومشاركات وكتابات املسلمني بعد مقتل أسد الرافدين املع

األمري الزرقاوي رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء يرى غياب اجلزم بالشهادة له واكتفاء الكتاب 
 فهذا هو ، وكأنه مبوته رمحه اهللا أمات هذه البدعة،بالترحم عليه وسؤال اهللا الشهادة له

 فاملقتول يف ساحات اجلهات ال يجزم له ،الصحيح الذي ينبغي للمسلمني معرفته
 وهذا أفضل ، والذي ينفع امليت هو الدعاء له بالرمحة والشهادة، واجلزم ال ينفعه،ادةبالشه

 .من اجلزم الذي ال طائل منه والذي هو من الرجم بالغيب
 

 فالن شهيد ومات فالن :تقولون يف مغازيكم"خطب عمر رضي اهللا عنه بالناس فقال 
قولوا كما قال النيب صلى اهللا عليه  ولكن ، ال تقولوا ذلك، ولعله قد أوقر راحلته،شهيداً
 وقال النيب صلى اهللا ،) رواه أمحد:حسن ("من مات يف سبيل اهللا أو قُتل فهو شهيد"وسلم 

 ،)البخاري ("اهللا أعلم مبن جياهد يف سبيله، واهللا أعلم مبن يكلم يف سبيله"عليه وسلم 
 -د النبوة والصديقية  هذا اللقب الذي هو من أعظم األلقاب بع-والعتب على من يطلق 

 والشهيد ، الشهيد سيد قطب والشهيد أمحد ياسني: وكثري من الناس يقول،على من شاء
 بل مبرتلة ، وهذا جزم من القائل باجلنة هلؤالء،)رحم اهللا اجلميع( والشهيد خطاب ،عزام

 ،ه وسلمعالية يف اجلنة ألناس مل يرتل فيهم قرآن أو يأيت فيهم خرب من النيب صلى اهللا علي
لكان أسلم للمرء وأنفع لسيد " سيد قطب رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء"ولكن لو قيل 

 . .وإخوانه رمحهم اهللا تعاىل وأسكنهم فسيح جناته
 

 :العربة الرابعة
 

 فخرجوا ،لقد حاول الكفار األمريكان ومواليهم اإلستفادة من مقتل األمري رمحه اهللا
 ، لريفعوا معنويات جنودهم املنهارة وليغيظوا املسلمنيبأخبار وأكاذيب وقصص عن موته

 فاألمري قُتل يف ،والواقع وخرب جملس شورى ااهدين يكذّب ما ذهبوا إليه من ادعاءات
 فاألمر قدر من ، ومل يكن الكفار يعرفون بوجوده قبل موته،البيت قبل وصول األمريكان

 فعلينا الرضى بقضاء اهللا وقدره ،ن وهذا ما جيب أن يؤمن به املسلمو،اهللا واختيار



 

١٨٢ 
 

 ولو ،مل تلمس أيدي الكفار القذرة جسد األمري الطاهر إال بعد موته رمحه اهللا. .واختياره
 فقد كان رمحه اهللا يستنكف أن ،كان به رمق ملا اقترب منه كافر واحد جبنا وخورا

 . .رحم اهللا أمري اإلرهابيني حيا وميتا. .يلمس األجناس إال ذاحبا
 

 والروح قد عادت إىل الرمحن... أجمندال تخشى وسيفك مغمدا
 ام أرهبوا من مدرج األكفان... أيصول جثمان اهلزبر بسيفه
 عجبا لذاك السيف واجلثمان... أرعبتهم حيا وميتا سيدي

 
 :العربة اخلامسة

 
ية من  جذوة اهلمة والشجاعة يف قلوب البقية الباق- رمحه اهللا -لقد أشعل األمري مبوته 

العلماء واملصلحني فخرج بعضهم ينعى األمري للمسلمني ويترحم عليه علنا يف وقت 
 فكانت حياة األمري قمة وموته ،يسجن فيه املسلم رد تفكريه يف خمالفة هوى الكفار

 . . رمحه اهللا تعاىل وتقبله يف الشهداء،للمسلمني مهّة
 

 :العربة السادسة
 

خرج الكفار من جحورهم يف عمليات ومهية واستعراض  ،بعد مقتل األمري رمحه اهللا
 فزعموا أسر ، فأخذوا يكذبون ويبالغون يف أرقام خسائر املسلمني بكل وقاحة،للعضالت

املئات وقتل املئات من ااهدين وكأن ااهدين اصطفوا بعد موت أمريهم يف واٍد 
 على مثل هذا الكذب فسبحان اهللا كيف مل جيرؤ الكفار حىت! !مكشوف ليقتلهم هؤالء

 ..واألمري حي رمحه اهللا وتقبله يف الشهداء
 

 :العربة السابعة
 

رغم اختالف كثري من العلماء والدعاة والناس مع األمري يف بعض أساليبه وعملياته وحىت 
بعض اجتهاداته إال أن أكثر هؤالء حزنوا ملوته وترمحوا عليه ملا رأوا من فرح الصليبيني 



 

١٨٣ 
 

 ، فعلم أكثر هؤالء صدق الرجل وشدة نكايته يف العدو،رتدين بعد مقتلهوالرافضة وامل
 رمحه اهللا وتقبله يف ،فسبحان من جعل من دم األمري قطرات دمع يف عيون خمالفيه

 . .الشهداء
 

 :العربة الثامنة
 

 فقد علموا بأهنم حيثما دفنوه يشعل قربه جذوة ،احتار الكفار بعد موته يف مكان دفنه
لقد أشعل األمري بكلماته النار يف قلوب . .سالمية يف قلوب مسلمي املكاناحلمية اإل

 ، واليوم خياف الكفار أن حيرك قربه ما حركت كلماته،املسلمني وحرك مكامن خنوهتم
 ..فرحم اهللا حمرض املؤمنني حيا وميتا وتقبله يف الشهداء

 
 :العربة التاسعة

 
 ورأت العجوز على وجهه أثر احلزن ،داءيروي من أثق به أنه وأمه كانا يأكالن الغ

 ، وما كنت أعلم أهنا تعرفه: يقول األخ، قُتل أبو مصعب الزرقاوي: قال، ما لك:فقالت
 وتركت الطعام ومل تأكل سائر يومها وأخذت ،فال واهللا ما رفعت القمة اليت كانت بيدها

 هذا الرجل ال :الت فق، قتل الزرقاوي:وآخر قال ألمه. .تلهج للزرقاوي بالدعاء وتبكي
 ولوال احلذر لذكرت ما ،ومثل هذه القصص عن أمهات اإلخوة وجداهتم كثرية. .أنتم

يثلج الصدر ويطمئن القلب من حقيقة مودة الناس هلذا األزد اهلزبر رمحه اهللا وتغمده 
حىت أمهاتنا وجداتنا يتابعن قضايا األمة ويعرفن قادة اجلهاد رمحهم اهللا . .بواسع رمحته

 ..صرهم على األعداء وبارك اهللا يف أعمارهن وتقبل دعائهن وتضرعهنون
 

 :العربة العاشرة
 

 إال أن الدالئل تشري إىل ثقة ، ومقتله-رمحه اهللا-حزن الشباب املسلم لفراق الزرقاوي 
 وعدم اخلوف على ،الشباب بقيادة القاعدة وجملس الشورى ااهدين يف بالد الرافدين

 فهذه الثقة أتت نتيجة ،جود كفاءات حتل حمل األمري وتؤدي دورها وثقتهم بو،اجلهاد



 

١٨٤ 
 

ثقتهم الكبرية بالقاعدة األم وخبربة اإلخوة ااهدين يف العراق وإخالصهم ووضوح 
 . . وهذا يف حد ذاته مكسب كبري جدا للمجاهدين،رؤيتهم

 
 :العربة احلادية عشر

 
بعض هؤالء نعقوا على استحياء  ف، علماء السلطان-حىت بعد موته-لقد قهر األمري 

يريدون أن يوسوسوا يف صدور الناس ليصرفوهم عن إظهار ما تكنه نفوسهم من مودة 
 لكن أصواهتم تالشت ووجوههم خنست مع تكبري املسلمني وهتليلهم -رمحه اهللا-لألمري 

 ، فكان رمحه اهللا ثقيالً على قلوب علماء السالطني حياً،وترمحهم على أسد الفرات
 ..سكتاً هلم ميتاً رمحه اهللاوم
 
 

 ..وبعد
 

 فاألمة اإلسالمية اجتمعت ، ويف ما ذكرنا من إشارات دالالت ملن له عقل،إن العرب كثرية
على حب الرجل واحترامه ومعرفة مرتلته وإن اختلف معه من اختلف يف اساليبه وبعض 

 ،ة وأعظمهم إرهابا هلم فقد كان رمحه اهللا من أشد الناس نكاية يف أعداء األم،اجتهاداته
ولذلك مل ميلك الكفار أنفسهم ورقصوا يف نشوهتم وسكرهتم طربا لسماع خرب مقتله 

أي بعد يوم ) هـ١٣/٥/١٤٢٧( وهذا ما ورد يف موقع اجلزيرة يف يوم اجلمعة ،رمحه اهللا
 :من مقتله رمحه اهللا

 
نظيم القاعدة وهو الرئيس األمريكي جورج بوش وصف مقتل الزرقاوي بأنه ضربة قوية لت"

 .انتصار على ما أمساه اإلرهاب
 

واعترب وزير الدفاع األمريكي دونالد رمسفيلد أن تنظيم القاعدة يف العراق تلقى ما أمساها 
 ". ليس مستحيال لكنه سيستغرق وقتا وجهدا" وأن إجياد خليفة له ،صدمة صاعقة

 



 

١٨٥ 
 

ية فإن مقتل الزرقاوي ال يضع رغم بالنظر إىل طبيعة الشبكات اإلرهاب"ولكنه أشار إىل أنه 
 ".أمهيته هناية لكل أعمال العنف يف ذلك البلد

 
سار جدا وضربة لتنظيم "كما وصف رئيس الوزراء الربيطاين توين بلري احلدث بأنه 

 ". وخطوة مهمة يف املعركة األوسع ضد اإلرهاب،القاعدة يف كل مكان
 

 فقال ،ي كان أول من أعلن مقتل الزرقاويأما رئيس احلكومة العراقية نوري املالكي الذ
 متعهدا مبالحقتهم بكل شجاعة ودون ،"رسالة لكل اإلرهابيني يف العراق"إن مقتله ميثل 

 .خوف أو كلل أو ملل
 

وهنأ رئيس الئحة االئتالف العراقي املوحد الشيعية عبد العزيز احلكيم الشعب العراقي 
" اإلبادة الطائفية"س حياته األخرية لشن حرب  متهما إياه بأنه كر،مبقتل زعيم القاعدة

 .ضد الشيعة
 

نصر "كما وصفت احلكومة اإلسرائيلية على لسان املتحدث بامسها مقتل الزرقاوي بأنه 
، معتربة أن تنظيم "عظيم للدميقراطيات الغربية واألنظمة العربية املعتدلة يف الشرق األوسط

 ". األكثر إجراما"القاعدة هو 
 

ومة األردنية اليت أعلن املتحدث بامسها مساعدة خمابراهتا للقوات املتعددة أما احلك
 فقد هنأت الشعب العراقي واحلكومة العراقية ذا ،اجلنسيات يف عملية قتل الزرقاوي

 .احلدث
 

 ،"االرتياح"واعترب األمني العام لألم املتحدة كويف أنان أن مقتل الزرقاوي يبعث على 
 .دث ال يعين هناية العنف يف العراقحمذرا من أن هذا احل

 



 

١٨٦ 
 

ويف النمسا اعترب املستشار فولفغانغ شوسل الذي ترأس بالده االحتاد األورويب أنه ينبغي 
 كما اعترب املمثل ،مواصلة مكافحة ما يسمى اإلرهاب إثر اإلعالن عن مقتل الزرقاوي

 .للقاعدة" يةضربة قو"األعلى للسياسة اخلارجية لالحتاد خافيري سوالنا احلدث 
 

 مؤكدة أن ،"النبأ السار"ووصفت املستشارة األملانية إنغيال مريكل مقتل الزرقاوي بـ
 .زعيم القاعدة كان واحدا من أكثر الرجال خطورة يف التنظيم

 
وأعربت اخلارجية الفرنسية عن أملها يف تراجع أعمال العنف يف العراق وعودة االستقرار 

+  اجلزيرة :املصدر. .انتهى." (طار استعادته للسيادة كاملةواألمن إىل هذا البلد يف إ
 ) وكاالت

 
فالذين فرحوا مبقتل الزرقاوي هم رؤوس الكفر من الصليبيني واليهود والرافضة واملرتدين 
وكل من ربط مصريه مبصري هؤالء أو مبصري أتباع هؤالء من احلكام املتسلطني على بالد 

قل أو بقية دين إال وحزن ملقتله رمحه اهللا وتقبله يف  وال أعرف مسلما له ع،املسلمني
 . .الشهداء

 
إن من سنة اهللا أن جيعل يف بعض العصور أولياء له من العلماء أو الدعاة أو القادة تكون 

 ، وبغضهم والنيل منهم دليل على خلل يف اعتقاد املبغضني،حمبتهم دليال على صدق حمبيهم
 إال من هؤالء الذين حببهم يعرف الصادقون –ه اهللا  رمح–وال أحسب األمري الزرقاوي 

وببغضهم يعرف أتباع بوش وبلري واليهود واملبتدعة وأهل األهواء وعبيد الدراهم 
 ولعل من هذا املنطق نستطيع أن نقول بأن األمري أبا مصعب يعد فاروقا يف هذا ،املأجورين
 وهللا يف كل زمان فاروق مييز ، والضالل فرق اهللا به بني أهل احلق وبني أهل الكفر:الزمان

 وال زال أهل العراق أعزة منذ أن وصلهم الزرقاوي رمحه اهللا وتقبله ،به اخلبيث من الطيب
 ..يف الشهداء

 
 ،لقد ألقت احلكومة األردنية املرتدة القبض على بعض العلماء والدعاة لتعزيتهم أهل األمري

 يف حماولة لكبت مجاح املشاعر ،"وإثارة النعراتاملساس بالوحدة الوطنية "واهتمتهم بـ 



 

١٨٧ 
 

اإلسالمية املنهمرة كالسيل اجلارف يف القنوات الفضائية واجلرائد واالت والشبكة 
لقد منع القوم حىت العزاء وإبداء املشاعر اإلنسانية ليطمسوا حقيقة حمبة املسلمني . .العاملية

 والعربات أكرب من أن ،ن أن تحبس ولكن الكلمات كانت أعظم م،للجهاد وااهدين
تكتم فخرجت املشاعر الصافية من بني روث املخربات وخبث رجال األمن ليعلم 

 فإذا رأى الناس من ،املسلمون أن األمة ال زالت حية وأهنا بأمثال الزرقاوي تبقى عزيزة
هم يبذل دينه من أجل عقيدته ترخص يف أعينهم بضع سنوات يف بيت يوسف الصديق لقو

 ..الصدق وإعالهنم احلق
 

 عزائهم - أعزهم اهللا وأكرمهم وتقبل أخوهم -إن إخواننا وأخواتنا أبناء فضيل اخلاليلة 
 واألمة كلها بكت يوم أن ،أن األمة كلها كبرت يوم أن أطل الزرقاوي يف شريطه املرئي

لطات األردنية  وإلن منعت الس، واألمة كلها تدعوا له بالرمحة والشهادة،قُتل الزرقاوي
علق أهله الفتة على بيتهم يوم العزاء " [عرس الزرقاوي"املرتدة الناس من الوصول إىل 

األردنية فإن " الزرقاء"مبدينة " معصوم"يف حي "] عرس الشهيد الزرقاوي"كتبوا عليها 
 وسيهمل ،التاريخ سيسجل مبداد من ذهب قصة أسد الفرات يف القرن اخلامس عشر

 فالعزة ال تأيت بالنسب وإمنا عزة الرجال ،إلجنليز وأبوه وجده موايل يهودالتاريخ عبد ا
 وعمار املوىل له موعد يف جنة ، فأبو هلب اهلامشي القرشي تبت يداه،بعقيدهتم وأفعاهلم

 ..الوىل ورضاه
 

 وإن مل تصل الكلمات فقد ،إن مل تصل إىل عزاء أمرينا األجساد فقد وصلت القلوب
إن مثل أسد الفرات ال يعقد . .ن أفئدة املؤمنني تطرق أبواب السماءخرجت الدعوات م

 وال واهللا ال تسع الزرقاء ، فاألمة كلها ال يسعها حي صغري،له جملس عزاء يف حي واحد
وال األردن حجم حمبة األمري يف قلب مسلم واحد فكيف بألف ألف ألف مسلم يودون لو 

 !!فدوه بأنفسهم وأهليهم
 



 

١٨٨ 
 

 وكم وددنا أن ،ليكم ولكن اهللا يعلم كم وددنا أن نعانق أخاً ترىب مع أمحدحنن مل نصل إ
 وكم وددنا أن يتعلم نسائنا من ثبات وعزم وإميان ،نقبل رأس رجل أجنبت زوجه أمحد

 ..أخوات أمحد اخلاليلة رمحه اهللا وتقبله وطيب ثراه
 

" بن حسن"ق لعشرية ح. . فقد رفعها يف الورى أمحد،حق للخاليلة أن يرفعوا رؤوسهم
حق للزرقاء أن تدخل التاريخ فقد خرج من . .أن يصلبوا هاماهتم فقد سندها جبهاده أمحد

 ..حق لبعقوبة أن تفاخر األقطار فقد طيب ثراها بدمه أمحد. .جنباهتا أمحد
 

لَبتم علَى أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ انقَ... {رحل األمري فقرأ إخوانه بعد موته بلحظات قول رم 
اِكِرينِزي اُهللا الشجيسئًا وياَهللا ش رضي ِه فَلَنيِقبلَى عع قَِلبني نمو قَاِبكُمآل عمران[} أَع :

 ومتوعدين الكفار بكل شنار ودمار ولسان حاهلم ، معتقدين ذلك حق اإلعتقاد،]١٤٤
 :يقول

 
 بدم العلوج القاينسأزفكم ... لن أسبل الدمع السخني لعرسكم

 
رمحك اهللا يا أمري . .رمحك اهللا يا زرقاوي. .رمحك اهللا يا أبا مصعب. .رمحك اهللا يا أمحد

رمحك اهللا . .اهدين جملس شورى ارمحك اهللا يا عضو. .قاعدة اجلهاد يف أرض الرافدين
عشت . .املنيرمحك اهللا يا أسد الفرات املعتز بدينه بني الع. .يا مرهب الكفار واملنافقني

نسأل اهللا لك يا قرة العني أن يقر . .عشت محيدا ومت ميتة متنيتها فنلتها. .حرا ومت حرا
 . . حممداً وصحبه:اهللا عينك بلقاء األحبة

 
 ..اللهم ارحم عبدك أمحد اخلاليلة وتقبله يف الشهداء

 
  :اللهم هذه شهادة نلقاك ا

 
ن ذليال للمسلمني عزيزا شديدا مرهبا للكفار أعداء لقد كان باراً باملؤمنني رؤوفاً باملوحدي

 اللهم احشره بريح املسك مرفوع ، اللهم تقبل تعبه ونصبه،اللهم تقبل جهاده. .الدين



 

١٨٩ 
 

 وأجعله اللهم من أول فوج يدخلون اجلنة من الذين ،الرأس وقد أمن الفزع األكرب
ناقهم يف الفردوس األعلى إنك  اللهم اجعله من الذين يرفع الناس له أع،يزدمحون على باا
 ..كرمي جواد رحيم

 
 ..وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. .واهللا أعلم

 
 األبيات يف املقالة جاءت يف قصيديتني نقلتا يل وال أعرف من كتب األبيات :مالحظة[

 ]ولكن أسأل اهللا هلما األجر والثواب
 
 ،كتبه

 ،ادةالداعي للزرقاوي بالرمحة والشه
 

 حسني بن حممود
 

 هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ٢١
  م٢٠٠٦-٦-١٦



 

١٩٠ 
 

  ))عظم اهللا أجرنا وأجركم يف شيخ اإلسالم الزرقاويعظم اهللا أجرنا وأجركم يف شيخ اإلسالم الزرقاوي((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((للشيخ عطية اهللا للشيخ عطية اهللا 
 
 

 ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
 

 }ء ِعند ربِهم يرزقُونَوالَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواًتا بلْ أَحيا{
 

}مالَهمِضلَّ أَعِبيِل اللَِّه فَلَن يقُِتلُوا ِفي س الَِّذينو *  مالَهب ِلحصيو ِديِهمهيس * مِخلُهديو
ما لَهفَهرةَ عنالْج{ 

 
 ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 .، اللهم اؤجرنا يف مصيبتا واخلف لنا خريا منها إنا هللا وإنا إليه راجعون،احلمد هللا

 
 .واهللا إن القلب وليحزن وإن العني لتدمع، وال نقول إال ما يرضي ربنا

 
 وتقبله يف الشهداء، وارفع درجته يا ذا املعارج يا رب ،اللهم ارحم عبدك أمحد أبا مصعب

 .العاملني
 

 . وينصر دينك احلق، ورسولهاللهم إنا نشهد أنا ما علمنا إال أنه كان حيب اهللا
 

 .اللهم وبارك يف دمائه وأشالئه، ويف أثره



 

١٩١ 
 

 حىت ننال الشهادة كما ،اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا بعده، وثبتنا على صراطك املستقيم
 .حنسبه قد نال

 
 ،اللهم امجعنا به وبسائر شهدائنا وصاحلينا، مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني

 .اء نبيك حممٍد صلى اهللا عليه وآله وسلمحتت لو
 
 .. فلتصربوا ولتحتسبوا،ويا شباب اإلسالم

 .واستعينوا باهللا تعاىل وتوكلوا عليه
 . نعم املوىل ونعم النصري،فاهللا موالنا وناصرنا

 
 .إن أبا مصعب قد أدى ما عليه، واختاره اهللا واختار له اخلري إن شاء اهللا

 .ة ما شاء اهللاوقد أحىي اهللا به من األم
 .حنسبه كذلك واهللا حسيبه
 .فكونوا مثله وخرياً منه

 
 . وأبشروا باخلري الكثري والنصر والفتح املبني،وشدوا املآزر واشحذوا العزائم

 
 منهج التوحيد واجلهاد يف سبيل ،وإن استشهاد الشيخ أيب مصعب هلو انتصار له وملنهجه
 .اهللا، والطائفة املنصورة

 
 .. اهللافويلٌ ألعداء

 ..ويل للزنادقة اخلائنني
 ..والصليبني احلاقدين
 ..واليهود املالعني
 ..والرافضة املارقني



 

١٩٢ 
 

 ..!ويلٌ هلم ويلٌ هلم
 

 .خبتم وخسرمت، ولقد أبقى اهللا لكم ما يسوؤكم يا أعداء اهللا: ونقول هلم
 .وإنا كلنا الزرقاوي

 
} أَكْثَر لَـِكنِرِه ولَى أَمع غَاِلب اللّهونَولَمعاِس الَ يالن{ 

 
 }وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَ{

 
 .واحلمد هللا رب العاملني

 
 عطية اهللا

 
 هـ١٤٢٧ األوىل مجادى١٣اجلمعة 

  م٢٠٠٦-٦-٩



 

١٩٣ 
 

  ))الشيخ أبو مصعب الزرقاويالشيخ أبو مصعب الزرقاوي  من معاين استشهادمن معاين استشهاد((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((للشيخ عطية اهللا للشيخ عطية اهللا 
 

 
  الرحمِن الرِحيِمِبسِم اللَِّه

 
، احلمد هللا حق محده، والصالة والسالم على عبد اهللا ورسوله حممد وآله وصبح وجنده

 :وبعد
 

 . وكل شيء عنده بأجل مسمى،فإن هللا ما أخذ وله ما أبقى
 . اللهم اؤجرنا يف مصيبتنا وأخلف لنا خريا منها،واحلمد هللا، إنا هللا وإنا إليه راجعون

 
 ،نا وأنفسكم ونعزي الشيخ أبا عبد اهللا أسامة بن الدن والشيخ  أمين الظواهرينعزي أنفس

 وسائر إخواهنم من قيادات ااهدين، ، واملال داد اهللا،واملال أمري املؤمنني حممد عمر جماهد
مبقتل أخينا وحبيبنا الشيخ ااهد فارس اإلسالم وجمدد بطوالت أهل اإلميان، القائدة 

  أيب مصعب الزرقاوي  رمحه اهللا تعاىل :الفرقد، نسيج وحده وفريد عصرهالفاروق الفذ 
 آمني.. وأعلى درجته يف الفردوس األعلى

 
 .. وكل أحبابه واملسلمني مجيعا يف فقده،ونعزي أهله وذويه

 
ونعزي إخوانه يف تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين ويف جملس شورى ااهدين، ومجيع 

اهدةإخوانه وأحبابه ااهدين معه يف العراق من سائر اجلماعات ا. 
 

 . وفقه اهللا وسدده،وخنص بالتعزية خليفته من بعده



 

١٩٤ 
 

 
 مث أما بعد،

 
فنعم أيها اإلخوة األحباب، إن مصابنا بأيب مصعب مصاب جليل، وإن فقده واهللا لعزيز 

 .وعظيم
 

ومستمسكون بشعرية ، وإننا حملزونون حقا، ولكن ال نقول إال ما يرضي ربنا عز وجل
عازمون على املضي يف طريق اهللا اليت من اهللا ، راضون بقسمة اهللا تعاىل، الصرب والرضى

 ..علينا باهلداية إليها والداللة عليها والتوفيق لسلوكها
 

 ..ال نقيل وال نستقيل
 

 .بل واهللا جهاد وتوكل على اهللا على آخر رمق، وغدا نقلى األحبة حممداً وصحبه
 
قَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه لَ{

 ].٢١:األحزاب [}كَِثرياً
 
 من ينتِظر ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم{

 ِليجِزي اللَّه الصاِدِقني ِبِصدِقِهم ويعذِّب الْمناِفِقني ِإن شاء أَو يتوب  *وما بدلُوا تبِديالً
 ].٢٤-٢٣:األحزاب [}علَيِهم ِإنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رِحيماً

 
تعاىل، وأن نعلم أن هذا األمر وكل أمر أول الواجب هو الصرب والرضى والتسليم ألمر اهللا 

قضاه اهللا تعاىل للمؤمنني فهو خري وإحسان ورمحة وصالح وحكمة، كما قال نبينا صلى 
 ".إمنا الصرب عند الصدمة األوىل" :اهللا عليه وسلم

 



 

١٩٥ 
 

هِد قَلْبه واللَّه ِبكُلِّ ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه ومن يؤِمن ِباللَِّه ي {:قال اهللا تعاىل
ِليمٍء عي١١:التغابن [}ش.[ 

 
عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله له خري، وليس ذلك " :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ألحٍد إال للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خريا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا 
 . رواه مسلم"له
 

إذا –سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما أوصانا صلى اهللا عليه وسلم ولنذكر مصيبنا بر
 .رواه الطرباين وغريه "إذا أصابت أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته يب" :-صح احلديث

 
 ،فقد تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ،وقتل عمر يف احملراب، مث أبو بكر
 ،وقتل أهلُ الفتنة والفساد عثمانَ 

 ، اوس بعليوظفرت كالب
 .رضي اهللا عن صحابة رسول اهللا أمجعني

 
 ،وقتل محزة بن عبد املطلب

 ،وسعد بن معاذ، ومصعب بن عمري
 ،وقتل احلسني رحيانة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ..قبال وبعداً، وأبطال الصحابة والتابعني
 ..وأبطال سائر املسلمني، على مر األعصار

 
شيخ عبد اهللا عزام، وأبطال أفغانستان كثري، وخطاب وأبو الوليد،  ال؛ويف عصرنا احلديث

 وكانوا كوكبة جمتمعة نكب م ،وصحبه الذين معه) الكومندان(وأبو حفص املصري 
 .هاد، ال يعرف مداها إال من عرفهاأهل اإلسالم واجل



 

١٩٦ 
 

 
هاجر قريبا، ويف  وأبو عبد الرمحن امل،وقتل أبو عبد اهللا أمحد يف اجلزائر وقبله القاري سعيد

 الشيخ ياسني :فلسطني شهداء رجاالت وأبطال سجلوا بدمائهم أمساءهم يف هذا الكتاب
 .والقائد الرنتيسي وحيىي عياش وغريهم وغريهم

 
 !..وقصة متكرره متجددة، لكنها ال تمـل، وهذا من العجائب، إهنا طريق واحدة

 ".فزت ا ورب الكعبة ":إهنا قصة خامتتها تلك الصرخة املدوية الندية
 

 ..هناية سعيدة لصاحبها
 .مع ما فيها من أمل لناظرها وسامعها

 
وحني خيلط باألمل والرجاء املنبعث من آثار الشهداء ال يلبث أن ،لكنه أمل مؤقت طبيعي 
 .فاحلمد هللا، ينقلب رحيقا وشهداً

 
 .!ذا املوكب املمتد أبو مصعب واحد من هذا الركب وفرد يف هذه القافلة الطويلة، وه

 .حنسبه كذلك واهللا حسيبه
 

 . نور ونار: هو-إن شاء اهللا–ولنعلم أن استشهاد أيب مصعب 
 

 ..نور يضيء الطريق ملن وراءه
 .ونار حيرق اهللا ا أعداء اهللا

 
وهكذا هي الشهادة، وال سيما للعظماء األبطال القدوات، أهل الفضائل والبالء احلسن يف 

 .الصدق واإلخالص والبذل يف سبيل اهللاإلسالم، أهل 
 



 

١٩٧ 
 

 :وهذا هو املعىن الذي عبر عنه خبيب بن عدي رضي اهللا عنه حني قال
 

 يبارك على أوصال شلٍو ممزع* **وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ 
 

 :وقال شوقي
 

 ويف األسرى فدى هلم وعتق* **ويف القتلى ألقوام حياةٌ 
 ة احلمراء باببكل * **وللحريقــــدجٍة ييٍد مضر 

 
 تصورا أيها اإلخوة أنه ال يوجد لدينا شهداء، ال محزة بن عبد املطلب، وال احلسني، وال 

 ..سعيد بن جبري، وال عمر املختار وال عز الدين القسام وال عبد اهللا عزام وال غريهم
 

 كيف يكون حالنا؟
 ؟..وكيف ميكن لألمة أن حتىي بدون شهداء

 جيال أن تتربى؟وكيف ميكن لأل
 

ومباركة اهللا تعاىل على أشالء وأوصال ودماء الشهيد، معىن لطيف من املعاين اليت يدركها 
أهل اإلسالم واإلميان، لتنور قلوم مبعرفة اهللا تعاىل ودينه، وختفى على املنافقني والكفرة 

 ..!ا اوأهل الفجور، لظلمة قلوم وتغطيتها بالران من معاصي اهللا، بل تغلّفه
 

 وينشأ جيل على حب اجلهاد ،من الربكات أن يسلم أناس، ويتوب أناس، ويظهر رجالٌ
والشهادة والرجولة والبطولة والعزة والكرامة، وأن ينتشر املنهج ويعلو ويظهر، وتلني 

 ما كان يتمناه ويرجوه -رمحه اهللا–قلوب، وتزول عقبات، ورمبا حصل بعد استشهاده 
 . يستطعه لسبب من األسباب الطبيعية أو غريهاويعمل له ومل 

 



 

١٩٨ 
 

 .فنحن نؤمن بالربكة ونرجوها
 

 إىل تلك األفراح والدعايات البالغة والتشهري الذي يقوم به -يا رعاكم اهللا– انظروا 
 .النصارى واليهود والرافضة، وما يظهرونه من الشماتة مبقتل الشيخ أيب مصعب

 
 ..!ار عظيم جداهو يظنون أن هذا بالنسبة هلم انتص

 
لكن عند التحقيق بالنسبة ألهل اإلميان فإن كل ذلك هو ضد هلم وعائد عليهم ضرره، 

 .وهم ال يشعرون
 

فهم ينشرون امسه ويرفعون ذكره ويعلون قدره ويذكرون بآثاره ويشهرون به ومبنهجه، 
 ..!وهم ال يشعرون

 
تيجي أن أهل السنة البد أن يدخلوا أبو مصعب رمحه اهللا كان له نظر استرا.. الرافضة مثالً

املعركة مع الرافضة، كان يرى أنه ال ميكن أن يكون هناك بقاء ألهل السنة ال يف العراق 
 ..!وال فيما جاورها ما مل يدخلوا املعركة ويكونوا رجاال ويضحوا

 
 ..!! دون ذلك جمازر ومساخل وأهوال وفظائع يا أبا مصعب:قيل له
 . ألعرف ذلك وأراه رأي العني واهللا إين،قال نعم

 
ولكين أوقن أن كل ذلك لن يكون سوى قطرة يف حبر ما سيدفعه أهل السنة من ضريبة 
من دمائهم ونفوسهم وشرفهم وأعراضهم وأمالكهم يف حال أهنم وهنوا ملا أصام 

 ..!!واستكانوا وخضعوا وخنعوا ورضوا بالذلة وخافوا املعركة
 



 

١٩٩ 
 

 -مع ذلك–لسنا حنن  :، وقالد من أن يدخل أهل السنة املعركةالب  :فقال قولته الواثقة
من بدأ املعركة، بل واهللا إن الرافضة هم الذين بدأوها وأوقدوا نارها، وهم سائرون يف 
حربنا بال هوادة، لكن الدولة هلم اليوم، والصليب حليفهم، واملرتدون إخوام، وأهل 

 ..!!السنة كاأليتام على مائدة اللئام
 
 ..!! بقاء ألهل السنة إال أن يدخلوا املعركة، ويضحوافال

 .! وكل ما يصيبهم يف املعركة هو أهون بكثري كثري مما سيدفعون إن هم أحجموا وجبنوا
 

 .هذه فلسفة الشيخ ونظرته، وهي من العمق والقوة مبكان
 

  فالرافضة اليوم ماذا يفعلون؟
 

 يزيدون من –عون بأي حال أن خيفوه يزيدون جبهلهم وغرورهم وحقدهم الذي ال يستطي
 .تثبيت نظرية أيب مصعب وترسيخها، وتوكيدها تأجيجها، والدفع يف اجتاهها

 
 فسترون إن شاء اهللا القادم بإذن اهللا من هنضة أهل السنة وشبام يف العراق وحميطه ويف

 .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلٍب ينقلبون، كل مكان
 

 :الشهيد مسي شهيداً ألسباب ومعاٍن كثرية كما ذكره أهل العلم والشهادة مسيت شهادة و
 .منها الراجع إىل الفاعلية ومنها الراجع إىل املفعولية، وكالمها يف الدنيا ويف اآلخرة

 
 . وفعيل يف لغة العرب إما أن يكون مبعىن فاعل أو مبعىن مفعول، فعيلٌ،ألن لفظ شهيد

 
وكالمها يف لفظ الشهيد حمتمل منصور.. 

 



 

٢٠٠ 
 

فالشهيد يشهد على عظمة هذا الدين وأنه احلق الذي يستحق أن تبذَل فيه الدماء 
وتزهـق من أجله األرواح، ويضحى من أجله بكل رأس املال، وهو وجود اإلنسان نفسه 

 .وحياته يف هذه الدار الدنيا، وأنه أعز وأغلى من كل شيء
 

عد األنبياء بأن اهللا حق وأن دين اهللا فالشهيد يشهد أعظم شهادة ميكن أن يشهدها بشر ب
 ...!حق وأن أنبياء اهللا ورسله حق، وأن اجلنة حق وأن النار حق

 
والشهيد يشهد يوم القيامة على نفسه بدمائه وجراحه وتلفه وعطبه يف سبيل اهللا، يوم 

 .يكون اللون لون الدم والريح ريح املسك
 

لرسل وأهنم بلغوا وأدوا األمانة ويشهد والشهيد يشهد مع الشهداء يوم القيامة بصدق ا
 .على من شاء اهللا باإلميان وهو املعىن املتضمن يف الشفاعة اليت خصه اهللا ا

 
 ..والشهيد مشهود له من قبل اهللا تعاىل بأنه من خيار اخللق وأنه ناج مفلح رابح فائز

 
 .، كما مرومشهود له من ِقـبل دمائه وجراحه وقراحه وتلفه وعطبه يف سبيل اهللا

 
 .ومشهود له من قبل املالئكة والرسل وصاحلي املؤمنني
 .ومشهود له يف الدينا من قبل املؤمنني بالثناء عليه خريا

 ..وغري ذلك من املعاين
 

 . يصعب على اإلنسان أن يوفيها حقها بالكالم، فإن الشهادة شيء عجيب،وباجلملة
 



 

٢٠١ 
 

 مل يرد يف الكتاب والسنة من النصوص يف ويكفي أن علماءنا رمحهم اهللا صرحوا بأهنم
يف اجلهاد فضل شيء وبيان عظم مرتلته ومدحه واحلث عليه من األعمال كما ورد 

 .وهذا واضح ملن تدبر القرآن والسنة، واحلمد هللا، والشهادة يف سبيل اهللا
 

 :ونرجع للكالم على أيب مصعب رمحه اهللا
 

لبالء احلسن الذي أباله، وبعد اجلهاد  فأبو مصعب شهادتــه شهادة عظيمة بعد ا
العظيم الذي قام به، وقد شهد له املسلمون وعموم أهل األرض بأنه من األبطال، وأنه 
كان رأس من تصدوا ألعىت قوة بشرية كافرة ظاملة فاجرة يف التاريخ ودوخوها وأذاقوها 

 .ألوان العذاب
 

 ..وأبو مصعب داعية حق وهدى
 ..ومعلّم جيل
 .ن منارات أهل السنة والتوحيد، والكفر بالطاغوتومنارة م

 
فثبات مثله على طريقه ومنهجه، وتضحيته بدمه ونفسه يف سبيله، هذا شيء عظيم ليس 

 .بالسهل
 

 .إنه حييي أمة بكاملها
 

 وسوف يرى أعداء اهللا، أعداد الالحقني مبوكب اجلهاد املبارك ،فسوف ترون إن شاء اهللا
 . ويرون الصحوة والنهضة والبعثَ اجلديد يف شبابنابعد أيب مصعب، وسوف نرى

 
 ..!فانتظروا، إنا منتظرون

 



 

٢٠٢ 
 

 :ومن املعاين يف مثل هذه الشهادة
 

 ،أن يبتلي اهللا من بقي منا، وينظر من يثبت ومن ينهزم، ومن يتعلق باهللا تعاىل وباملنهج
 املراد هللا سبحانه ومن يكون تعلقه باألشخاص، فيزول بزواهلم، وهذه من الفتنة واالبتالء

 .وتعاىل
 

وما محمد ِإالَّ رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإن مات أَو قُِتلَ  {:قال اهللا عز وجل
 }شاِكِرينانقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اللّه شيئاً وسيجِزي اللّه ال

 ].١٤٤:آل عمران[
 

فَلَما أَحس ِعيسى ِمنهم الْكُفْر قَالَ من أَنصاِري ِإلَى اللِّه قَالَ الْحواِريونَ نحن  {:وقال
 ]٥٢:آل عمران [}أَنصار اللِّه آمنا ِباللِّه واشهد ِبأَنا مسِلمونَ

 
نه حني أشيع يف أحٍد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وكما قال أنس بن النضر رضي اهللا ع

 ".يه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقوموا فموتوا على ما مات عل... ":وسلم قد قتل
 

 االبتالء واالمتحان والتكليف للخلق مجيعا مسلمهم وكافرهم، كما قال النيب صلى :ومنها
أصبح من :  قال ربكم؟ قالأتدرون ماذا" :اهللا عليه وسلم ذات صباح على أثر مطٍر

 . احلديث"عبادي مؤمن يب وكافر
 

 .فينظر اهللا تعاىل من يقول احلق واخلري ويكون مع احلق، ومن هو بضد ذلك
 

 الرمحة واللطف من اهللا تعاىل بعباده املؤمنني، أنه يربيهم بالسراء والضراء، : ومنها
ه، فيجدد هلم العهد مبعاين وباألخذ والعطاء، وبسائرأسباب التربية من حكمته ورمحت



 

٢٠٣ 
 

الشهادة والثبات والنصر باملوت على هذا الدين، وهو االنتصار احلقيقي، وينوع هلم 
 .الصور واآليات والرباهني والبينات

 
وأكثر من ذلك وألطف أنه ينوع هلم وجوه القادة واألبطال وجيددها هلم، فال ميلّوا وال 

 ..!يطغوا
 

 .فلله احلكمة البالغة
 
 أن يكِبت اهللا تعاىل الكثريين من : لعل من أقلها، أشياء أخرى كثرية تعرف بالتأمل:هاومن

أعداء اجلهاد وااهدين، أعداء دعوة التوحيد والسنة، ويفضح خورهم وجبنهم وخنوثتهم 
 باهلزمية النفسية واخليبة -رغم الفرح الذي يظهرونه–والعياذ باهللا، ويصيبهم اهللا تعاىل 

لدونية واحلقارة يالزمهم حىت يتوبوا أو ميوتوا، وهم ينظرون إىل هذه الشهادة والشعور با
العظيمة وهذه املرتلة الرفيعة اليت تبوأها الشهيد وحمبة الناس له وثنائهم عليه، فيكادون 

 ...!يتميزون من الغيظ، وميوتون من احلسرة
 

 :مث أيها اإلخوة
 

 ، ونعتصم حببله عز وجل، فهو موالنا وناصرنا،ال بد أن نستعني باهللا تعاىل ونتوكل عليه
 .نعم املوىل ونعم النصري

 
}اِصِرينالن ريخ وهو الَكُموم ِل اللّه١٥٠:آل عمران [}ب[ 
}ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرا فَانصالَنوم ٢٨٦:البقرة [}أَنت[. 
}واْ أَنَّ اللّهلَماْ فَاعلَّووِإن توِصريالن مِنعلَى ووالْم مِنع الَكُمو٤٠:األنفال [} م[ 
وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج ملَّةَ {

ا ِليكُونَ الرسولُ شِهيداً علَيكُم أَِبيكُم ِإبراِهيم هو سماكُم الْمسِلمني ِمن قَبلُ وِفي هذَ



 

٢٠٤ 
 

 مفَِنع لَاكُموم ووا ِباللَِّه هِصمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاِس فَأَِقيملَى الناء عدهوا شكُونتو
ِصريالن مِنعلَى وو٧٨:احلج [}الْم[ 

 
 .ستعينوا به واعتصموا باهللا وا،فاثبتوا واصربوا وصابروا

 
آل  [}يا أَيها الَِّذين آمنواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ وراِبطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ{

 ].٢٠٠:عمران
 

 ..!وال تظنوا باهللا ربكم إال الظن احلسن
 .واستيقنوا أن هذا كله خري وبركة ورمحة وإحسان من ربكم عز وجل

 
 .. أن ال نيأس أبداً-بفضل اهللا تعاىل- من جتاربنا وحنن تعلّمنا

 
 منها ناجيا جبلدي وقد ظننت بتجربة صعبة يف اجلزائر وخرجت وأنا شخصيا قد مررت
أن ال تقوم للجهاد يف األمد املنظور يف حيايت قائمة، وكدت أيأس، وأصابين من احلزن 

 .!!واهلم والكآبة وما يشبه القنوط شيء يصعب على الوصف
 

لوال أن اهللا تعاىل عصمين بشيء من التثبيت ونفعين بصحبة اإلخوة، وبالتأسي بأهل 
السابقة واخلري، وباالنشغال بالتأمل هلذه التجربة الكبرية وما كان فيها من العرب، ولطف يب 

 .مبا أراين من بوارق األمل والرجاء
 

تدفّق املئات من شباب فما إن خرجت حىت الحظت يف مشرق األرض أحداث الشيشان و
اإلسالم عليها، وكانت للتو قد بدأت معركتها الثانية بعد دخول خطاب رمحه اهللا 
لداغستان، والح يل أملٌ يف أفغانستان من جديد بظهور طالبان، وعودة الشيخ أسامة 
وأصحابه من السودان إليها، وجتمع ااهدين من جديد، فما لبثت أن عادت يل احلياة، 



 

٢٠٥ 
 

ًرا{ عين اليأس، وتعلّمت أن ال أيأس أبدا، وأنه وطردتسٍر يسع دعب لُ اللَّهعجيو } س
وأن اهللا هو } ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه ِمن أَمِرِه يسًرا} {لَعلَّ اللَّه يحِدثُ بعد ذَِلك أَمًرا{

 .الفتاح العليم، وهو نعم املوىل ونعم النصري
 
 .. أيها اإلخوة إياكم واليأس والقنوطفيا
 

 ..واعتصموا باهللا
 ..اعتصموا باهللا

 
قَالَ موسى ِلقَوِمِه استِعينوا ِباللِّه واصِبرواْ ِإنَّ اَألرض ِللِّه يوِرثُها من يشاُء ِمن ِعباِدِه {

ِقنيتةُ ِللْماِقبالْع١٢٨:األعراف [}و[ 
 
هم الناس ِإنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم فَزادهم ِإمياناً وقَالُواْ حسبنا اللّه الَِّذين قَالَ لَ{

وِنعم الْوِكيلُ فَانقَلَبواْ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل لَّم يمسسهم سوٌء واتبعواْ ِرضوانَ اللِّه واللّه ذُو 
 } عِظيٍم ِإنما ذَِلكُم الشيطَانُ يخوف أَوِلياءه فَالَ تخافُوهم وخافُوِن ِإن كُنتم مؤِمِننيفَضٍل

 ]١٧٥-١٧٣:آل عمران[
 

 ..والثبات الثبات
 "ومن يتصبر يصبره اهللا"
 
 }كُرواْ اللّه كَِثرياً لَّعلَّكُم تفْلَحونَيا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتواْ واذْ{
 ]٤٥:األنفال[
 

 ..واعلموا أن النصر مع الصرب، وأن النصر صرب ساعة
 .. وعدونا كذلك يصرب ويصابر،حنن نصرب ونصابر



 

٢٠٦ 
 

 
واملصابرة مفاعلة من الصرب فهي مضارعة ومسابقة يف الصرب أيهما يصرب أكثر ويغلب 

 ..!رب أكثر هو الفائز الغالب املنتصرصاحبه بالصرب، فالذي يص
 

 .وحنن عندنا من أسباب الصرب ومقوماته وعوامله ما يزيد على عدونا بكثري كثري
 

وكَيف تصِبر علَى ما  {:كما قال اهللا تعاىل حاكيا عن اخلضر أنه قال ملوسى عليه السالم
 }لَم تِحطْ ِبِه خبًراً

 
 ..لذي تعمله يعينك على الصربفاإلحاطة خـرباً بالشيء ا

 
 ..وحنن نعلم أننا على احلق

 ..ونعلم ما أعد اهللا لنا إذا صربنا وثبتنا
 .ونعلم عظيم املرتلة اليت يناهلا الصابرون منا العاملون هذا العمل الصاحل

 
 فكيف ال نصرب وكيف ال نصابر عدونا وال نغلبه بالصرب؟

 ..!ك، أخزاه اهللاوعدونا خواء هواء ليس عنده شيء من ذل
 

 .نسأل اهللا أن يقوينا وجيمع املسلمني، وأن يهيء لنا من أمرنا رشدا
 

 :وأنبه إىل بعض املعاين األخرى يف استشهاد حبيبنا الشيخ أيب مصعب
 

 حفظ جثمانَ أخينا الشيخ -بلطفه ورمحته وعظيم إحسانه ومنته- أن اهللا تعاىل :فمن ذلك
 والتحلل والزوال، رغم أن البيث الذين كان فيه مع صحبه وسلّمها من التبخر والذوبان

 .قد قال العدو الصلييب إنه قصفه بقنابل عظيمة جدا



 

٢٠٧ 
 

 
ومن مكر اهللا تعاىل بأعدائه أن جعلهم ينشرون صورة الشيخ بعد مقتله، ويظهرون للعامل 

 ..!قونجثته ساملة، عليها النور يراه املؤمنون ويهابه الكافرون، ويكبت به املناف
 

 .وهذا واهللا لطف ورمحة كبريين من ربنا عز وجل
 ..!وآية من آياته جل وعال

 
 ]٣٠:األنفال [}ويمكُرونَ ويمكُر اللّه واللّه خير الْماِكِرين{
 ]٥٠:النمل [}ومكَروا مكًْرا ومكَرنا مكًْرا وهم لَا يشعرونَ{
 

افقون املتخرصون األفّـاكون من بين جلدتنا قبل أعدائنا فلو مل توجد جثته لظهر املن
ليقولوا إن هذه كلها مسرحية، وإن األمر غامض، وإنه ال يدرى هل قتل أبو مصعٍب حقا 
أو ال، وأن األمريكان فعلوا وفعلوا، وأن اليهود خططوا، وأن أبا مصعب كذا وكذا، مما 

فوسهم اخلبيثة الغوية، ولرأيتم حينها تتيحه هلم خياالهتم الشيطانية، ومما يناسب ن
 الذين ،التحليالت املتخرصة البهيمية األرضية السفسفية املنحطة، قاتل اهللا أصحاا األغبياء

 ..!!هم أغىب من رأيت من أصناف البشر
 

 ومن ذلك أن بعض اإلخوة قد يظن أن مقتل الشيخ أيب مصعب كان بسبب خطئه يف 
لذي ظهر فيه قبل مقتله بنحو الشهر، وكان هذا فتنة لبعض ظهوره يف الشريط املرئي ا

الناس أيضا، فكثرت التحليالت حوله، فمنها املصيب شيئا من احلق ومنها اهلائم يف أودية 
 .!!اخلطا

 
 .. ليس هذا باألمر املهم جدا، اهللا أعلم،وكون ذلك كان من أسباب قتله أو مل يكن

 
 ..فاهللا قد جعل لكل شيء سببا



 

٢٠٨ 
 

 .. وأجال،كل شيء قدراوجعل ل
 

 .!!لكن املهم هو الكالم على من انتقد الشيخ يف ظهوره وعد ذلك من األخطاء
 

 ..فهذا عندي غري صحيح وال سديد
 

بل البد للجهاد ودعوته املباركة ومسريته امليمونة أن يكون هلا رجال بارزون يظهرون 
صورهتم، وال سيما إن يعرفهم الناس، ويعرفون حسبهم ونسبهم وتارخيهم وصوهتم و

كانت هلم مواهب وقدرات يستعملوهنا يف نصرة دين اهللا تعاىل وإعالء كلمته، وهلم 
والبد ملثل .. وجاذبية يستعملوهنا يف أعلى مقامات الطاعة هللا تعاىل والدعوة إليه" كارزمية"

 إنه  إنه موقف الفداء،،هؤالء الرجال أن خياطروا بأنفسهم ويضحوا ويتقدموا للفداء
أتظنون .. موقف الغالم، ليقول الناس آمنا برب الغالم، إنه مقام البذل العظيم يف سبيل اهللا

 أنه مقام سهل؟ أو تظنون أنه يقدر عليه كل أحد؟ 
 

 ..البد أن يكون لدعوة اجلهاد أمثال أيب مصعب
 

 ..!وبإمكانكم أن تتصورا أنه مل يكن
 

لهم جمهولون غامضون غري معروفني، ال بتارخيهم وتتخيلوا أن قيادات ااهدين ودعاهتم ك
 ..!!وال بأشخاصهم وال بشيء من صفاهتم

 
وحنن نستيقن أن أبا مصعب رمحه اهللا حني اختذ قرار الظهور على الشاشة للعامل، اختذ هذا 

وبالتأكيد –القرار وهو يعلم عظيم خطره، وما فيه من املخاطرة البالغة، لكنه رجح ذلك 
 ملا فيه من اخلري ونصر الدين -شاورة واالستخارة اليت هي دأبه رمحه اهللاأيضا بعد امل



 

٢٠٩ 
 

 وإرهاب األعداء، ورفع معنويات األمة ،والدعوة إىل اهللا، وقمع املنافقني وكبت الزنادقة
 .مجعاء

 
 .وال نشك مع كل ذلك، أن الشيخ أبا مصعب اختذ ما بوسعه من األسباب واجتهد

 
أن تظفر به كالب األعادي، فهذا ليس بالشيء الغريب أو مث أن يصل األعداء إليه و

 ..!!اخلارق
 

 ..احملارب يف امليدان هو وعدوه يف حماولة وسعي وكيد ومكر، مستمر ودائم
 

 .يظفر هذا ذا مرة ويظفر هذا ذا مرة
 

 ..أنت جتتهد وحتاول
 ..وعدوك كذلك جيتهد وحياول
 .قد ينجح ويصيبك يف أي وقت

 
با مصعب عاش يف العراق اليت ال جبال فيها تؤويه وال غابات وال أدغال، ويكفي أن أ

أزيد من ثالث سنوات وهو .. وليست يف ذلك كالشيشان وال اجلزائر وال أفغانستان
يقارع القوة الصليبية اليهودية العظيمة مع مجيع حلفائهم وأوليائها املرتدين والزنادقة، 

 وهم ال يستطيعون الظفر به كل هذه ،أذاقهمويذيقهم من كؤوس الردى واخلزي ما 
 ..!!املدة

 
 ..هذا واهللا يكفي فخرا ملن أراد الفخر

 
 .ويكفي دليال على حفظ اهللا لعباده املؤمنني



 

٢١٠ 
 

 .ويكفي برهانا على ما أعطى اهللا هذا العبد من القوة والتدبري
 

 ..وهللا احلمد.. فاهللا أكرب
 

عنوانا معناه أن الزرقاوي " سالم اون الينإ"هذا ومن غريب ما رأيت باألمس يف موقع 
والعنوان مصوغٌ بصياغة تفيد أن الشيخ رمحه اهللا أراد .. دفع حياته مثناً للظهور اإلعالمي

من صاحب العنوان، واهللا أعلم، –الظهور اإلعالمي وحرص عليه ولو كان فيه قتله، إحياًء 
ور اإلعالمي هو حب الظهور  بأن دافع الشيخ لذلك الظه-وظننا هنا مشروع لدالئله

 ..!!والشهرة، ولو كان فيها تلفه وموته
 

 ..!وإن هذا لغريب
 ..!وما هو بغريب

 
 ..!فإن هؤالء القوم قد حرمهم اهللا تعاىل من فهم هذه املعاين، فهم ال يفقهون

 
 ]٨٧:التوبة [}قَهونَرضواْ ِبأَن يكُونواْ مع الْخواِلِف وطُِبع علَى قُلُوِبِهم فَهم الَ يفْ{
 
} لُوا كَلَامدبونَ أَن يِريدي كُمِبعتا نونا ذَرذُوهأْخِلت اِنمغِإلَى م ملَّفُونَ ِإذَا انطَلَقْتخقُولُ الْميس

وندسحلْ تقُولُونَ بيلُ فَسِمن قَب قَالَ اللَّه ا كَذَِلكُمونِبعتونَ اللَِّه قُل لَّن تفْقَهوا لَا يلْ كَانا بن
 ]١٥:الفتح [}ِإلَّا قَِليالً

 
 ..وال تستوعبها قلوم

 ..!!إهنا فوق مستواهم بكثري
 

 ! فكيف بغريهم؟،فإذا كان هؤالء هم من املنتسبني لإلسالم والعلم والدعوة



 

٢١١ 
 

 
هلم لكن حنن نعلم أن هذه املعاين يستوعبها عامة املسلمني وبسطاؤهم وعجائزهم وأطفا

 .وشبام أكثر وأفضل من هؤالء
 

ألن مشكلة هؤالء هي امتالء قلوم باملعارف الفاسدة والوساوس والواردات 
 ..إن مشكلتهم هي احنطاط بكل معىن الكلمة ..!السفسفية

 
 ..!وأما عامة املسلمني البسطاء فتساعدهم الفطرة والنقاء، وسذاجة اإلميان

 
 ..وهؤالء هم الذين نركز عليهم

 .هؤالء هم الذين هنتم م ونشقى يف سبيلهم، ونصرب معهم وعليهمو
 
} اكنيع دعلَا تو ههجونَ وِريدي ِشيالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي الَِّذين عم كفْسن ِبراصو

 .]٢٨:الكهف [}عنهم تِريد ِزينةَ الْحياِة الدنيا
 

تعاىل بأمسائه احلسىن وصفاته العال أن يتقبل أبا مصعب، وأن جيعله من خيار ونسأل اهللا 
عباده املفلحني، وأن يرحم ضعفنا من بعده، وأن خيلفنا منه خري العوض، وأن يلحقنا به 

 .آمني.. ثابتني على احلق غري مغيرين وال مبدلني وال فاتنني وال مفتونني
 

لسالم على خري خلقه أمجعني حممد وآله وصحبه والصالة وا، واحلمد هللا رب العاملني
 .والتابعني

 
 هـ ١٤٢٧وىل مجادى األ ١٣اجلمعة 

  م٢٠٠٦-٦-٩



 

٢١٢ 
 

  ))رحل اإلمام اهلمامرحل اإلمام اهلمام..... ..... وأخرياً وأخرياً ((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((للشيخ أبو مصعب األفغاين للشيخ أبو مصعب األفغاين 
 

 
 ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

 
 رحل اإلمام اهلمام..... وأخرياً 

 
الشهادة ال يستحقها إال األصفياء األخيار األتقياء الذين صفت ... ل أج... الشهادة 
 والدياجري ، فصاروا مصابيح يستضاء ا يف الليايل املدهلمة، وعلت مهمهم،نفوسهم
 وبذلك يضربون أروع األمثلة يف الصفاء والنقاء والفدائية والصدق ألن نفوسهم ،احلالكة

 أجل هذا ، واستشرقت إىل نعماء اجلنة اخلالدة، لقائهالزكية تاقت إىل بارئها واشتاقت إىل
ميتطي صهوة .. هو اإلميان الصادق الذي إذا استقر يف قلب حتول صاحبه إىل موج هادر 

.. وال يبايل ما يالقيه من شدة وعناء ومشقة وألواء .. يبتغي املوت مظانه .. جواده 
هذا هو .. هادة بلهف ووهلان متمنياً الش.. فيمضي قُـدماً يف هذا الدرب الالحب 

فتراه .. ااهد احلقيقي الذي مل خيرج من بيته إال نصرة هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 
وجريئاً يف املواجهة ال .. ومقداماً يف القتال ال يهاب .. ثابتاً على الدرب ال يتزحزح 

 .عة وشهامة كله عزمية ومهة وشجا.. وصبوراً يف الشدائد ال يتولول .. يتلجلج 
 

 البطل املغوار، أبو مصعب الزرقاوي رمحه اهللا هو من هذا ، الشهم الشجاع،واإلمام اهلمام
فلم .. ويف الشدائد والصعاب ..  رجل أمضى أمداً يف ااة والرتال ،الطراز إن شاء اهللا

 ،بري عهدته ساحات ساخنة من الوطن اإلسالمي الك،يتوان حلظة عن نصرة ال إله إال اهللا
 .  وأبلى فيها بالء حسناً ،فصال فيها وجال

 



 

٢١٣ 
 

 فوقف طوداً شاخماً ومل ،أما السجن فدخله آمناً مطمئناً متأسياً بالكرمي يوسف عليه السالم
 فمكث فيه زمناً حموالً ، وال لتهديداته اجلوفاء،يستسلم لوعود الطاغوت الكاذبة املعسولة

 وما أن أطلق ،هللا عزوجل حفظاً ومدارسة عاكفاً على كتاب ا،السجن إىل ساحة علمية
 فعاد إىل ،سراحه حىت طار كالطري الذي أودع يف القفص إىل عشه الذي ال ينفك عنه

 . أفغانستان 
 

وعند بسط االحتالل الصلييب خيمته املهترئة على عراق الرشيد انتقل إليه حامالً جتربة 
 قدراته –العراق األيب ..   على أرض القعاع واملثىن- فـتـفـتـقـت ،جهادية رائعة

 فهو القائد الفذ يف معترك الصراع القائم بني جند اإلسالم ،العسكرية ونبوغه الفكري
 واملريب الفطن البارع ينري الدرب أكثر فأكثر من خالل أشرطته ،وبني جند الصليب

 . السمعية املنشورة عرب الشبكة العنكبوتية 
 

 التوديع الذي ،عب الزرقاوي الشهم األشم والقائد حقاًوأخرياً آن األوان لنودع أبا مص
 ولقد كنت أنا ، احلزن ألننا فقدنا رجالً يف زمن عز فيه الرجال،ميتزج فيه احلزن بالفرح

 الذي ،العبد الفقري أُشبه بطلنا الشهيد بإذن اهللا بالقائد الشهيد بإذن اهللا عماد الدين زنكي
 فقضيا حنبهما بعد ، فأعاد اهللا عزوجل التاريخ نفسه،تلةدوخ اجليش الصلييب يف املناطق احمل

أن غرسا بذور اجلهاد وخلَّـفا جيالً ينشد القتال طريقاً وحيداً للخالص من هذا الذل 
 .املضروب والصغار املبسوط على أمتنا الغالية 

 
شهادة  ال– إن شاء اهللا –أما الفرح فألنه حظي مبا خرج ألجله وهو الشهادة فنال ما متناه 

ِإنَّ اللّه { فقَـتل وقُـتل ، قاتل يف سبيل اهللا مقبالً غري مدبر،أمسى أماين املؤمن الصادق
اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلُونَ 

اوي العزيز بدموع غزيرة انسابت على خدي ممزوجة  ودعـت الزرق،أجل} ويقْتلُونَ
 .  وأخونا الزرقاوي أعز وأغلى، ألن موت العزيز صدمة،باحملبة الصادقة

 



 

٢١٤ 
 

 وال أملك إال أن أردد ما ردده الرسول صلى اهللا ،فرمحك اهللا يا قائدنا الغايل وأخانا العزيز
 اللهم شهادة يف ،)حملزونونإن العني لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك (عليه وسلم 

 .سبيلك كشهادة عبدك أيب مصعب الزرقاوي رمحه اهللا 
 

 أبو مصعب األفغاين/ وكتبه
 

  هـ١٤٢٧-٥-١٣
 م ٢٠٠٦-٦-٩



 

٢١٥ 
 

  ))معذرة يا أيب مصعبمعذرة يا أيب مصعب((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا ( (أيب طَيبة املقدسيأيب طَيبة املقدسيللشيخ للشيخ 
 

 
 ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

 
 وعلى أصحابة األنصار ، والسالم على إمام ااهديناحلمد هللا رب العاملني والصالة

 .وااهدين ومن سار على هنجه إىل يوم الدين
 

 :أما بعد
 
 }ولَا تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواًتا بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ{
 

 ..رسوله يف زمانهكان محزة بن عبد املطلب أسد اهللا وأسد 
 ..وكان صالح الدين األيويب أسد اهللا وأسد رسوله يف زمانه
 ..وكان سيف الدين قطز أسد اهللا وأسد رسوله يف زمانه
 ..وكان أيب مصعب الزرقاوي أسداً من أسود اهللا ىف زمانه

 
 . و يأىب اهللا إال أن يكون موته نور وضياء، كما كانت حياته نور وضياء

 
فاحلق أنين مل أستأخر عنك حلظة يا شيخنا .. ا لك أنين أهينء متأخرامعذرة إذا بد

 والعرس عرسك يا غايل؛ فان ،لكن حني يكون املوكب موكبك يا أيب مصعب!! احلبيب
 . جيعلين أؤثر املكان االخري، وبقداسة تضحيتك،امتالء النفس باجاللك

 



 

٢١٦ 
 

اً زئري األسود، لقد ختيلت منظرك لقد ختيلتك واقفاً شاخماً زائر، يا أسد اهللا وأسد رسوله
 لكن يا شيخي ،وأنت تدفن ىف الزرقاء وأهلك وعشريتك تكرب باسم اهللا وهتلل بالتوحيد

احلبيب لقد ضاعت ختيالىت وأصر العمالء على أن ال تدفن ىف الزرقاء بلدك احلبيبة الىت 
 الضلوع إىل ترحل من بني... ولكن ترحل وأنت فينا وأنت منا... طاملا أشتقت ألهلها 

 ... ترحل من القلب إىل القلب... شغاف القلب
 

 والشعراء مجيعا إال يوم ، بل أن أجتاز عبقرية الشعر كله،ما متنيت قط أن أكون شاعرا
 واالنتماء ، حىت أستطيع أن أرقى إىل عالك بقصيد حيمل شرف احلديث عنك،زفافك
 ! اليك

 
وما اشتقت يوما ..فيض إال يوم زفافكوما متنيت أبدا أن أكون صاحب ثراء عريض وم

 .. مثلما برح يب الشوق يوم زفافك،للشهادة
 

 و ، يا شيخنا احلبيب أيب مصعب، و رأينا يف وجهك املقمر،لقد أعدت الينا عصر الوحي
رأينا ذلك الصحايب اجلليل الذي امسك بيمينه مترة، ..!! جوه الرواد من آبائنا العظام 

!! و فجأة هتب عليه رياح اجلنة، فيصيح وحي.. اوية السغبانة ليلقى ا إىل معدته اخل
 و ميضي ،أليس بيين و بني اجلنة اال مضغ هذه التمرة و ازدرادها ؟ مث يقذف ا بعيدا

ينا ذلك الصحايب الشهيد الذي ذهبت أمه اىل رسول اهللا أو ر..!! متعجال مصريه السعيد 
 ولدي يف اجلنة؟ فافرح له ام يف غريها؟  تسأله يا رسول اهللا،صلى اهللا عليه و سلم

 ! فابكيه؟؟
 

و ان ابنك أصاب .. أهنا جنات ال جنة واحدة .. يا ام حارثة (: و جييبها اكرم خلق اهللا 
  ..! )الفردوس األعلى

 



 

٢١٧ 
 

يا أيب مصعب أنت من ستظل بطولتك و تضحيتك ربيعا دائما لقومك و لكل من حتمل 
 ،و ستبقي انت اىل االبد.. !! اة و طول االغروب االرض من شعوب اضناها لؤم الطغ

لقد أعطيتنا القدوة اليت لن ينصل اؤها ؟؟ وضربت املثل الذي ..!! روح هذا الربيع 
 ! حيول اجلبناء اىل صناديد وشجعان 

 
فإن الشيخ ايب عبد الرمحن سيكمل املشوار و يسري على .. من قرير العني أيها الشيخ الشهيد

يف عنق كل مسلم غيور على ... إن بالد الرافدين أمانة يف أعناقنا كلنا...  دربك بإذن اهللا
 ...راية التوحيد

 
... لكنها احلقيقة...  حىت وأنت يف مثواك ترفض كل هذه املفردات السمجة،حنن نعلم

 ... واقع ما يسعى أذناب عدوك وعدوي لتحقيقه... لكنه واقع ما يريد عدوك وعدوي
وال قرت عيون العمالء ... يها الشيخ الشهيد وال نامت أعني األعداءفنم قرير العني أ
 ...ومرتزقة احملتلني

 
صلى اهللا عليه وسلم ) حممد.. (وامحل صالتنا وتسليمنا اىل االحبة .. فاذكرنا عند ربك 

 !! وصحبه
 

واىل كل شهيد وصل معك يوم زفافك .. وامحلها إىل كل شهيد سبقك اىل فردوس اهللا 
 ..  كل شهيد قادم إليكم يقطع األرض وثبا و إيل.. 
 

فكل دماء .. اضربوا بيد من حديد.. و أخرياً إيل أبنائنا وإخواننا األسود يف بالد الرافدين
 . واقتلوهم حيث ثقفتموهم.. اليهود والصليبني مهدورة

 
 .و ليكن شعاركم سندق أبواب اجلنان جبماجم اليهود والنصارى والعالقمة األنذال

 



 

٢١٨ 
 

 ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهو
 

 ،أخوكم
 

 أيب طيبة املقدسي
 ))فلوجة العز((

 
 مركز الفلوجة لإلعالم اجلهادي
 هيئة الدعم اإلعالمي للمجاهدين

 
  هـ١٤٢٧ األوىل  مجادى  ١٤

  م٢٠٠٦-٦-٩



 

٢١٩ 
 

  )).... !!!.... !!!طبت حياً وميتاً يا أبا مصعب الزرقاوي طبت حياً وميتاً يا أبا مصعب الزرقاوي ((
  

 ))حفظه اهللاحفظه اهللا((للدكتور أبو بالل للدكتور أبو بالل 
 

 
 فتلك سبيل لسـت فيها بأوحِد**** ىن رجال أن أموت وإن أمـــت مت

 وال عيش من قد عاش بعدي مبخلدي**** وما موت من قد مات قبلي بضائري 
 بـه قبل موتــي أن يكون هو الردي**** لعل الذي يرجـــو فنائي ويدِعي 

 
ين الشيخ ااهد أبو أعلنت القنوات الفضائية استشهاد قائد تنظيم القاعدة يف بالد الرافد

 فرح أعداء الدين واستبشرت قنوات املنافقني ورقص الصليبيون ومعم ،مصعب الزرقاوي
 وخرج كتاب ، وردد السفهاء كما هي عادهتم يف القنوات ما يقال،الروافض ارمون

  وتناسوا أن من قتل قائد من قادة،اهلوى يف املنتديات ليدندنوا ويطبلوا دون وعي أو إدراك
  . قبلوا أو رفضوا رغماَ عن أنوفهم وأنوف سادتاهم وكربائهم،اإلسالم شأوا أم أبوا

 
 :نظرت يف كتابات هؤالء فوجدت أهنم على صنفني

 
 بوق ألعداء اهللا ميارس دوره كما هو مطلوب منه ، فمنافق عرف نفاقه؛أما أحدمها

 ).فضائية العربية منوذج(ويسعى يف األرض فساداَ 
 

 فأصبح أسرياَ هلواه يتلقف ما ، فجاهل قد أتصف ببعض صفات النفاق؛الثاينوأما الصنف 
وال { : متناسياَ قوله تعاىل، ظناَ منه أنه مدرك لألمور، ويردد خلفه،يبثه اإلعالم العميل

نكَانَ ع كُلُّ أُولَِئك ادالْفُؤو رصالْبو عمِإنَّ الس ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم قْفوالًتؤسم ه{. 
 



 

٢٢٠ 
 

وإذا أردت أن متيزهم فلك أن تراجع ما يبثونه وما يكتبونه وستجد أهنم قد صبوا جام 
 ! مث على رجاله من تنظيم القاعدة فقط،غضبهم على شخص أيب مصعب بالذات

 
 يف حني أننا نعلم مجيعاَ أن هناك تنظيمات ،كأن املقاومة يف العراق متمثلة يف هؤالء فقطو

وغريهم ومع ذلك ال ...  كاجليش االسالمي ومجاعة أنصار السنة ؛خل العراقجهادية دا
وبذلك يرددون ما تريده أمريكا وهو ..!! يأتون على ذكرها من قريب وال من بعيد 

يف ) املقاومة اجلهادية(عرض األمور على غري حقيقتها وحصر ما يسمونه أعمال العنف 
 خاصة إذا عرفنا أن هذه اموعة يرتبط أمسها ،يجمموعة معينة لتضليل الرأي العام العامل

 ..!!!باسم تنظيم القاعدة املطاردة عناصرها عاملياَ 
 

 ومل يسمهم رغم أهنم معروفون زمن رسول ،لقد حفظ لنا القران الكرمي صفات املنافقني
 وذلك حىت يتمكن املسلمون يف كل زمان ومكان حني تتزلزل ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم

معرفة املنافقني  و، وتبلغ القلوب احلناجر من متيز صدق الصادقني، وتقبل الفنت،قداماأل
 .وأخذ احلذر منهم

 
 ، وال يتورعون عن الوقيعة فيهم،و من صفاهتم الدنية اخلبيثة أهنم ينالون من أهل اجلهاد

لَيبطِّئَن فَِإنْ وِإنَّ ِمنكُم لَمن { ورميهم بأبشع وأقبح التهم ،وتكفريهم وبث الشبه عليهم
 لٌ ِمنفَض كُمابأَص لَِئنِهيداً، وش مهعم أَكُن ِإذْ لَم لَيع اللَّه معأَن ةٌ قَالَ قَدِصيبم كُمتابأَص

 }فُوز فَوزاً عِظيماًاللَِّه لَيقُولَن كَأَنْ لَم تكُن بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتِني كُنت معهم فَأَ
 

 فإذا أصابت ،إن من صفات املنافقني الواضحة املعلومة أهنم يتخلفون عن املعركة... نعم 
 وابتلي ااهدون بشيَء من القتل أو اجلرح كما هو حال الشيخ أبو ،املسلمني مصيبة

رارهم من  وحسبوا أن ركوهنم إىل الدنيا وف، فرح هؤالء املتخلفون من املنافقني،مصعب
ساحات اجلهاد وجلوسهم يف رغد العيش وسط أهاليهم وتعلقهم بفتاوى توافق هواهم 

 .نعمـة هلم فقبحاَ وترحاَ هلم



 

٢٢١ 
 

 
نعم إهنا نعمة لكن عند  (:وهللا در سيد قطب رمحه اهللا حني علق على اآلية السابقة قائالً

 عند من ال يتطلعون إىل  نعمة، عند من ال يدركون ملاذا خلقهم،الذين ال يتعاملون مع اهللا
 نعمة عند من ال يوقنون أن البالء يف سبيل ،آفاق أعلى من مواطئ األقدام يف هذه األرض

 ويف اجلهاد إلعالء كلمة اهللا هو فضل واختيار من اهللا خيتص به من يشاء من عباده ،اهللا
فون حياة  ويطلقهم من إسار األرض يستشر،لريفعهم يف احلياة الدنيا على ضعفهم البشري

 وذلك االرتفاع للقرب منه يف ، وليؤهلهم ذا االنطالق، ميلكوهنا وال متلكهم،رفيعة
 ).يف منازل الشهداءاآلخرة هنالك 

 
 حينما وطأت قدماه الشريفتان بالد ....ماذا تنقمون من أيب مصعب وعلى ماذا تلومونه 

لطائرات وقصف املدفع الرافدين مل يكن يبحث عن رغد العيش وكنف احلياة حتت أزيز ا
اليت سارت قدما سيد ) ساحات اجلهاد( كان يبحث عن مواطن العز والشرف ،والدبابات

ومن سرية أصحابة رضي اهللا  ، فأخذ من منهجه طريقاَ،اخللق صلى اهللا عليه وسلم عليها
 حني عجز علماء يشار هلم ، فخرج بنفسه وماله ليدافع عن حياض الدين،عنهم عرباَ

 .أن يدافعوا عنه ولو بألسنتهمنان بالب
 

 خرج مودعاَ ، حني خرج للجهاد....ماذا تنقمون من أيب مصعب وعلى ماذا تلومونه 
 راغباَ يف مرضاة ربه حيركه الشعور حبالوة اإلميان ورفض ، مطلقاَ الدنيا،طالباَ ما عند اهللا

 حتركت ،لعراقاخلضوع واخلنوع ألعداء اهللا ورفض العار والذل واهلوان إلخوانه يف ا
غريته على حمارم اهللا اليت دنسها عباد الصليب حني مات الغرية يف قلوب كثري من 

 .املسلمني
 

 ...ماذا تنقمون من أيب مصعب وعلى ماذا تلومونه 
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ولَن ترضى عنك الْيهود وال { قرأ قوله تعاىل ،قرأ كتاب اهللا ففهمه و وعاه ومل يبدل معناه
ى حارصمالنهِملَّت ِبعتى ت{:  وقوله، }ت مهوردِفي صخا تمو اِهِهمأَفْو اُء ِمنضغِت الْبدب قَد

 . ومل يبدل،لوفكان عاقالَ فامهاَ مل يؤ ..}أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياِت ِإنْ كُنتم تعِقلُونَ
 

 .}ونَ ِفي مؤِمٍن ِإلّاً وال ِذمةً وأُولَِئك هم الْمعتدونَال يرقُب{ :رأى بعينيه مصداق قوله تعاىل
 

 ،هتك ألعراض املسلمات ؛رآهم كيف أجرموا يف الصومال وأفغانستان واآلن بالعراق
 .!!وقتل للشيوخ واألطفال 

 
 .رآهم كيف دنسوا بيوت اهللا وكتابه واستهزوا بنبيه صلى اهللا عليه وسلم

 
 : وامتثل ألمر ربه، يلتفت لقول املخذلني واملثبطني مل؛ر واحدةعرف أن ملة الكف

}ِقنيتِللْم تأُِعد ضالْأَرو اتاوما السهضرٍة عنجو كُمبر ٍة ِمنِفرغوا ِإلَى ماِرعسو{. 
 

 من ت راية التوحيد هيحتعرف أن الدفاع عن اإلسالم وعن بالد املسلمني و إراقة الدماء 
وال تقُولُوا ِلمن يقْتلُ ِفي سِبيِل اللَِّه أَموات بلْ أَحياٌء ولَِكن ال { ،أفضل األعمال وأحبها هللا

 .بيله ال يريد إال مرضاته ومغفرتهفخرج سياحة يف س، }تشعرونَ
 

 بل أستحث له خطاي مهــروالَ**** أنا ال أهاب املـوت إن هو أقبال 
 ووراءه الفردوس طابت مــــرتالَ**** نصـر شعب مبتلى فهو السبيل ل

 
 خرج يبحث عن سعادة يفهمها ....ماذا تنقمون من أيب مصعب وعلى ماذا تلومونه 

سعادة ال يعرف معناها إال  ...ويفهمها ااهدون نعمة وابتالء .. املنافقون بؤس وشقاء 
 وتغلغل يف أعماق روحه ، وسيطر على كل ذرة من جسده،من متكن اإلميان من قلبه

يغفر له يف أول دفعة ( فإما نصر وإما شهادة ، سعادة تستوي ا احلياة واملوت،ووجدانه
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من دمه ويرى مقعده من اجلنة وحيلي حلة اإلميان ويزوج احلور العني وجيار من عذاب 
ن الدنيا القرب و يأمن من الفزع األكرب، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خري م

فإهنا جتيء يوم  ( وإن أصيب جبراح،)وما فيها ويزوج ثنتني وسبعني زوجة من احلور العني
 هذا ما أخرب به الصادق ،)القيامة كأغزر ما كانت لوهنا كالزعفران ورحيها املسك

  فماذا تنقمون منه و ما يضره إن أصيب أو قتل وقد مأل،املصدوق عليه الصالة والسالم
 إهنا لغة ال يفهمها إال املوحدون ، وعرف أنه يؤجر على كل بلوى تصيبه،اإلميان قلبه

 :الصادقون ااهدون لسانه حاله يقول
 

 على أي جنب كان يف اهللا مصـرعي**** فلسـت أبايل حني أقتل مسـلماَ 
 ـلوِِ ممزعِِـيبارك على أوصال شـــ**** ـأ ـوذلك يف ذات اإلله وإن يش

 وال جزعاَ إين إىل اهللا مرجــــــعي**** ـاَ ـــفلست مببِد للعدو ختشع
 

 استقرت حقيقة الدنيا واآلخرة ،لقد استضاء قلبه بطاعة مواله و أطمأنت نفسه بذكر اهللا
 ومل تعد كلمة يقوهلا بلسانه ، وجرت يف عروقه، واختلطت بدمه، وعمرت قلبه،يف نفسه

 . أبو مصعب وحال إخوانههذا هو حال. فقط بل صارت عمالَ ميلك حركاته وسكناته 
 

جهاد ودعوة ..  حياة تضحية وبذل ،،حياة وسعادة من نوع آخر.. إهنا حياة ااهدين 
 مناضالَ ، خاشعاَ منيباَ،حياة ال يرى فيها املسلم إال صادقا خملصاَ... صرب واحتساب ... 
 على حساب  ولو كان، يؤثر ما عند اهللا ولو كان على حساب فقد اللذة واملتعة،باسالَ

 لقد باعوا أنفسهم هللا حني وطأت أقدامهم أرض ، وتعدد اجلراح واآلالم،نزيف الدم
 .اجلهاد يتطلعون لوعده احلق ال يهمهم ما يصيبهم

 
اللَِّه ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل {

فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً علَيِه حقّاً ِفي التوراِة والِْأنِجيِل والْقُرآِن ومن أَوفَى ِبعهِدِه ِمن اللَِّه 
 }فَاستبِشروا ِببيِعكُم الَِّذي بايعتم ِبِه وذَِلك هو الْفَوز الْعِظيم
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، )ر، هلا قناديل معلقةُ بالعرش، تسرح من اجلنة حيث شاءتأرواحهم يف جوف طري خض(

 أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم
 

 ..!! فماذا تنقمون منه ومن إخوانه 
 

جتاهد يف سبيل .. اهنا النفوس املؤمنة يوم جتاهد يف سبيل اهللا ال يف سبيل وطن وال قومية 
 ال ،بل كلها للواحد القهارليس لنفسها حظ ... اهللا لتحقيق شرع اهللا يف ارض اهللا 

 ... وفيما اخلوف من لوم الناس وقد امتثلوا عبودية رب الناس . خيافون لومة الئم 
 

 عرفوا أن الطريق ،هم ثابتون على املبادئ صادقون مع البارئ خملصون يف الظاهر والباطن
ع للذبح تعب فيه آدم وناح ألجله نوح وألقي يف النار اخلليل وأضج... طريق األنبياء 

إمساعيل وبيع يوسف بثمن خبس ولبث يف السجن بضع سنني ونشر باملنشار زكريا وذبح 
السيد احلصور حيي وقاسى الضر أيوب وزاد بكاء داوود وعاجل األذى حممد صلى اهللا عليه 

 ...!!!وسلم فأي مفخرة بعد ذلك أعظم
 
ن النِبيني والصديِقني والشهداِء والصاِلِحني وحسن فَأُولَِئك مع الَِّذين أَنعم اللَّه علَيِهم ِم{

 }أُولَِئك رِفيقاً، ذَِلك الْفَضلُ ِمن اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه عِليماً
 

 .... رمحك اهللا يا أبا مصعب
 

فما ضرك فصاح عبيدها وأذناا .. رمحك اهللا يا قائد أُسوِد مرغت أنف أمريكا يف التراب 
 .... نبح الكالب 
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و شامتني ... ورقاب خونة مرتدين ... رمحك اهللا عدد رؤؤِس طارت من علوج غازين 
 ...مرددين 

 
رمحك اهللا أقوهلا وأرددها ويرددها .. رمحك اهللا يا راية اد .. رمحك اهللا يا شامة العز 

 ..لشهداء بإذن اهللا إىل مقاعد األنبياء والصديقني وا.. ماليني من مسلمني موحدين 
 

 }ولَا تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواًتا بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ{
 

  هـ١٤٢٧ األوىل  مجادى  ١٣ 
 م ٢٠٠٦-٦-٩
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  ::بيان نفي التعزية الصادر عنبيان نفي التعزية الصادر عن
  

  حركة محاسحركة محاس
  
  ::وفيهوفيه
  

 قاوي نفي نعي الزر-بيان حركة محاس  .١
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  حركة محاسحركة محاس
  

  ....مل نصدر بياناً لنعي الزرقاويمل نصدر بياناً لنعي الزرقاوي((
 ))وندعو اجلميع لتوخي الدقةوندعو اجلميع لتوخي الدقة

 

 
خرباً غري صحيح يزعم أن حركة محاس قد وزعت بياناً ينعى بثّت وكالة أنباء دولية 
 نافياً ، وقام املكتب اإلعالمي للحركة يف حينه مبخاطبة الوكالةأبومصعب الزرقاوي

 .لة ببث ذلك يف اليوم التايل يف حينه، وقد قامت الوكاذلك رمسياً
 

ندعو وسائل اإلعالم كافة، واجلهات اليت ) محاس(إننا يف حركة املقاومة اإلسالمية 
تعاطت مع هذا اخلرب أو بنت عليه لالستفسار املباشر من احلركة حول مثل هذه األمور، 

ومواقف خاطئة قبل التسرع إىل استنتاجات وذلك من خالل رموزها واملتحدثني بامسها 
 خاصة يف ظلّ وجود جهات اعتادت إصدار مثل هذه مبنية على أخبار غري صحيحة،
 .البيانات املزورة باسم احلركة

 
 املكتب اإلعالمي

 املوقع الرمسي حلماس: املصدر
 
 :الرابط

htm.06_6_2006/12/statements/hamas/arabic/info.info-palestine.www://http 

 
 هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ١٦اإلثنني 
 م٢٠٠٦) يونيو( حزيران ١٢املوافق 
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