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﷽ 

ُ:وبعدُ،وعلىُآلهُوصحبهُومنُواالهُ،المُعلىُرسولُاهللالةُوالسُ والصُ ُ،هللُاحلمدُ 

ُقبلُ ُالرافدين ُبالد ُبعثيُم2003ُكانت ُطاغويت ُحكم ُحتت ُخاللهُ،ترزح ُمن بتشريعاتُُح كمت
ُرؤوسهم ُمن ُالبشر ُاملسلمُ،وضعها ُتائهُوفكان ُالعراق ُيف ُالعُ نين ُمشاريع ُوالوطنيةُبني ُوالقومية ُ،لمانية

ُالكافرتتخطُ  ُالبعثي ُالنظام ُخمابرات ُأجهزة ُاألسبابُ،فهم ُألتفه ُواملعتقالت ُالسجون ُيف حماولةُُ،وتزجهم
وملُيكونواُُ،وتعليماتُحزبُالكفرُالبعثيُفنشأُالكثريُمنُشباهبمُعلىُمبادئُ،إبعادُاملسلمنيُعنُدينهم

ُ.ُعنُبقيةُأصولُدينهمفضاًلُُ-ُمنُرحمُاهللإال ُ-يومهاُيعرفونُحىتُمصطلحُاجلهادُ

فقد رُاهللُأنُابتالهمُبأنُتقومُراعيةُالصليبُُ،وألنُاهللُيريدُهلمُاخلريُعقدُهلمُسوقُاجلهادُيفُبالدهم
حلملُلواءُالتوحيدُونشرهُبنيُالعبادُوغرسهُيفُُليكونواُأهاًلُُ،رجااًلُُأمريكاُبغزوُالعراقُلي قيِّضُاهللُهلذهُاألمة

ُكانتُتروجهاُاألنظمةُالطاغوتيةُقبلُذلكُ،نفوسهم خريُخلفُُويكونواُحبقُ ُ،وحماربةُزباالتُاألفكارُاليت
ُ.خلريُسلفُيفُنشرُالفضيلةُوحماربةُالبدعةُوالرذيلة
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ُالعد ُقليلو ُهم ُالذين ُهؤالء ُالعقيدة ُرجال ُالشدائدُوألن ُتزيدهم ُلن ُبأنه ُسبحانه ُاهلل ُيعلم ُوالعدة د
فقدُاختارُاهللُهلمُأنُيواجهواُويقاتلواُأقوىُجيشُمعاصرُجبحافلهُوسالحهُُ،ابتالءاتُإالُقوةُواندفاعًُواال

ُ.تكافئةُإالُزادُهلمُليواصلواُالسريُيفُطريقُاحلقاملغريُوماُذلكُالبالءُوتلكُاملعادلةُُ،وعتادهُالغريُمسبوق

ُالرافدينفعُ  ُبالد ُثرى ُعلى ُاهلل ُسبيل ُيف ُاجلهاد ُوأقيم ُاجلنان ُسوق ُوتعددتُُ،قد ُاجلماعات وش كلت
ُكانُهناكُرجالُُ،وكانُغالبهاُراياتُعميةُجاهليةُتقاتلُيفُسبيلُالوطنيةُواملصاحلُالدنيويةُ،الرايات ولكن

ُكذلك-صادقونُ جاهدواُيفُسبيلُُ؛-تقبلهُاهلل-كانُيفُمقدمتهمُشيخناُأبوُمصعبُالزرقاويُُُ-حنسبهم
يفُُ-تقبلهمُاهلل-فكانُهلمُشرفُالسبقُُ،اهللُوكانُحلمهمُإقامةُدولةُإسالميةُتسوسُالناسُبشرعُاهلل

ُ.حتتُرايةُالتوحيدُالصايفُ،التضحيةُبأغلىُماُميلكونُلنصرةُالدينُوأهله

عقدواُالعزمُعلىُأنُوألنُأولئكُالرجالُارتضواُألنفسهمُهذاُالطريقُالذينُيعرفونُتبعاتُالسريُفيهُفقدُ
ُ،اُيفُمزاداتُالبيعُوالُأسواقُالنخاسةوأعلنوهاُأنُمشروعهمُليسُمعروضًُُ،الُيداهنواُأوُيساومواُيفُدينهم

ُاحملتلُالصلييبُمستعيننيُبرهبمُومتوكلنيُعليه فأثخنواُبالصليبينيُومنُُ؛رغمُقلةُعددهمُوعتادهمُ،فقارعوا
ُإثخان ُأميا ُالشرك ُروافض ُمن ُيفُُوسطرواُ،عاوهنم ُووكالئها ُأمريكا ُأنف ُمرغوا ُحىت ُوالبطوالت املالحم

ُ.الرتاب

ستشهادينيُالشيخُلُالفارسُاملغوارُأمريُااللسنةُاالبتالءُمنُاهللُلعبادهُترجُ ُاوبعدُهذاُالثباتُواستمرارًُ
ُُ،أبوُمصعبُالزرقاوي ُالطاهرة ُمالمحُالسريُبدمائه ُاهلل-وكانُنعمُاألمريُالذيُخطُملنُبعده ُ،-تقبله

ُورابطواُو ُوصربوا ُللشيخُثبتوا ُبأنُانتقلُاجملاهدُ،لكنُاملوحدينُبعدُفقدهم نُمنُُوفكانتُعاقبةُصربهم
محلُُ،فأقيمتُلإلسالمُدولةُيفُالعراقُمسيتُحينهاُ)دولةُالعراقُاإلسالمية(ُ،ضيقُالتنظيمُإىلُسعةُالدولة

اللذينُساراُُ،بهُأبوُمحزةُاملهاجرمهاُالشيخنيُأبوُعمرُالبغداديُوصاحبهُووزيرُحُرُ،نانُجسوُرالواءهاُقائد
ُ.علىُدربُالشيخُالزرقاويُوملُحييدواُعنه

ُكلمةُأهلُالسنةُيفُالعراقُوانتشاهلمُمنُبراثنُ فكانُمنُأولوياتُهذهُالدولةُالناشئةُالفتيةُاملباركةُمجع
فيهاُبشرعُولي حكمُُ،ولتكونُحصنهمُاحلصنيُوسدهمُاملنيعُبعدُاهللُ،عبادُالصليبُوأذناهبمُروافضُالشرك
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ُكلمةُاهللُفيهاُهيُالعلياُوكلمةُالكافرينُالسفلى ويستظلُالعبادُبدينُاهللُيفُظالهلاُفيعيشونُُ،اهللُوتكون
ُ.حتتُحكمُاهللُآمننيُمطمئنني

ُالصادق ُاجلماعةُوفاستجاب ُلزوم ُبضرورة ُاإلسالمية ُالعراق ُدولة ُأمراء ُلدعوة ُألنفسهمُُ،ن وارتضوا
وركلواُمتاعُالدنياُالزائلُوالتحقواُبالركبُاملباركُليجاهدواُيفُُ،فنُمناهجهااالنعتاقُمنُعبوديةُاألحزابُوع

ُ.ولتكونُمثرةُاجلهادُهمُوحدهمُمنُيقطفهاُ،سبيلُاهللُوحده

وارتضواُألنفسهمُالولوجُيفُالردةُمنُُ،ولكنُأبتُالنفوسُاخلانعةُاملريضةُإالُاخلضوعُواخلنوعُللصليبيني
ُطلبُرضاُالكافرينُمنُأجلُحفنةُمنُاملالُوبضعةُمناصبُالُتسمنُأوسعُأبواهباُاستجابةُومسارعةُيف

ُتغينُمنُجوع ُاملشركنيُ،وال ُوالروافض ُالكفار ُمطايا ُوالعمالة ُصحواتُالردة ُتشكيل وكانُعلىُُ،فكان
نُُوفاضطرُاملوحدُ،فحاربواُأولياءُاهللُوطعنوهمُيفُظهورهمُوغدرواُهبمُ،نُيفُالعراقُورأسهمُاإلخوانُاملرتد

ُ.زُمنُالقرىُواملدنُوتوجهواُللصحراءُصابرينُحمتسبنيلالحنيا

ارتضىُاملوحدونُألنفسهمُأنُيعيشواُيفُالصحاريُوالقفارُوالسهولُوالوديانُعلىُأنُيتنازلواُعنُثوابتُ
ُكلهُإالُمتحيصًُُ،الدينُومتييعهُواملتاجرةُبه ُكانُذلك إالُأهنمُُ،هلُسيثبتونُأمُسيرتاجعونُ،وابتالًءُهلمُاوما

وملُيتنازلواُعنُهدفهمُاملنشودُُ،كلُذلكُيهونُيفُسبيلُمرضاةُربُالعاملنيُُ:ولسانُحاهلمُ،ثبتواُبفضلُاهلل
ُأالُوهوُإعادةُسلطانُاهللُإىلُأرضهُبإقامةُخالفةُإسالميةُتكونُعلىُمنهاجُالنبوة.

يلتفتواُوملُيهتمواُبالوجعُوالتعبُوملُُ،وربطواُعلىُبطوهنمُيفُصحاريُالعراقُ،صربواُعلىُاجلوعُوالنصب
ُواملرجف ُمنُُ،للمخذل ُوكهنتهم ُببالعمتهم ُمستعينني ُضدهم ُالطواغيت ُوتكالب ُتآمر ُبسبب ُينثنوا ومل

ُوعمائمُالضالل ُالسوء ُالشيخنيُأمريُُ،أحبار ُبلغُمسامعهمُخربُاستشهاد ُعنُالطريقُعندما وملُيتنكبوا
ُحرهبا ُووزير ُاألُ،الدولة ُرب ُعلى ُمتوكلني ُواجلوالت ُالصوالت ُواصلوا ُوالسماواتولكنهم فأذاقواُُ،رض

ُ.الكافرينُواملشركنيُبأسهمُوجعلواُأيامهمُكلهاُداميات
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ُأيب ُبالشيخ ُاهلل ُأثاهبم ُوالثبات ُالصرب ُهذا ُمنهم ُكان ُأيبُفلما ُوالشيخ ُالبغدادي ُالعدناينُُبكر حممد
دُأعداءُضُاضروسًُُافسعرواُحربًُُ،وبذلكُعوضهمُاهللُعنُفقدهمُللقادةُ،وغريهمُمنُالقادةُليحملواُالراية

ُكماُفعلُسلفهمُ فكانتُالغزواتُيفُخمتلفُُ،غ ِرسُالتوحيدُيفُقلوهبمُكانُوقودهاُرجااًلُُُ-تقبلهمُاهلل-اهلل
ُ.وكانُنصبُأعينهمُالعودةُللمناطقُاليتُاحنازواُمنهاُليعيدواُشرعُاهللُلكلُشربُفيهاُ،والياتُالعراق

ُكانُمنُجنودُدولةُالعراق ليكونُالتمددُُ،اإلسالميةُإالُأنُنصروهمُفحلُالبالءُبأهلناُيفُالشامُفما
ففتحُاهللُعلىُيدُقادهتاُوجنودهاُالقرىُواملدنُيفُُ،املباركُللشامُفأعلنتُدولةُاإلسالمُيفُالعراقُوالشام

ُواجبُ ُكلُشربُحتتُسلطاهنمُوإعادة ُأنُغايتهمُحتكيمُشرعُاهللُيف ُمنُالبداية ُصرحية ُوأعلنوها الشام
ُعنُاملنكرُ،العصرُاملضيعُأالُوهوُاخلالفة ُباملعروفُوهنوا ُالزكاةُوأمروا ُالصالةُوآتوا ُألمرُُ،فأقاموا وامتثلوا

ُبإقامة ُإليهُرهبم ُيدعو ُمظهر ُكل ُوحاربوا ُالشرك ُمعابد ُوهدموا ُالصليب ُوكسروا ُاجلزية ُوضربوا ُ،احلدود
ُ.لمانيةُوالقوميةُوأزالواُاحلدودُاملصطنعةُاليتُرمسهاُعبادُالصليبوحاربواُمظاهرُالعُ 

ُفكانُالفتحُاملبنيُليدخلواُاملناطقُ،ويفُظلُالفتوحاتُيفُالشامُسعرتُدولةُاإلسالمُاحلربُيفُالعراق
ُفاحتني ُمنها ُاحنازوا ُعليهمُ،اليت ُاهلل ُمن ُفضل ُإال ُذلك ُواحملنُ،وما ُالشدائد ُعلى ُوثباهتم ُصربهم ُ،جزاء

ُكانُلزامًُ عليهمُبعدُهذاُالتمكنيُمنُإعالنُقيامُدولةُاخلالفةُفأعلنوهاُُاوألهنمُجياهدونُيفُسبيلُاهللُوحده
األرضُليمتدُسلطانُاخلالفةُإليهاُاستجابةُُوتقاطرتُالبيعاتُمنُشىتُأصقاعُ،وملُخيشواُيفُاهللُلومةُالئم

ُ.ألمرُاهللُوأمرُرسولهُبلزومُاجلماعةُوتنصيبُإمام

ُكانُالتمحيصُواال رجُُ،ليميزُاهللُاخلبيثُمنُالطيبُابتالءُمستمرُ وبعدُهذاُالتمكني وينقيُالصفُوخي 
ُمنُطُوُ،منُدخلُبنيُاجملاهدينُوليسُمنهم ُمعُحتالفُالصليبُاملدعوم ُالصدام اغيتُالعربُومعُفبدأ

ُاإلسالمية ُالدولة ُواليات ُخمتلف ُيف ُاملالحم ُلتبدأ ُهذهُُ،الروافض ُبعد ُاخلالفة ُدولة ُخرجت ُاحلمد وهلل
ُكتنظيمُُ،وظلتُمهمُجنودهاُتعانقُالسحابُ،ااُوأصلبُعودًُاملالحمُأكثرُثباتًُ ُكماُفرطُغريهم ملُيفرطوا

ُمنُاجلماعاتُاملنحرفة ُوغريهم ُاجلهاد( ُ)يهود ُللواقعُالذُ،القاعدة ُدراسة ُتارة ُبأهنا ُمراجعاهتم ُيسمُّون ين
ُالطويل ُالنف س ُسياسة ُواملفاسدُ،وتارة ُاملصاحل ُبني ُموازنة ُبأهنا ُيصفوهنا ُوتارةُُ،وتارة ُاخلصوم ُحتييد وتارة
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ُالقريب ُالعدو ُوتارة ُالبعيد ُسفاهتهمُُ،العدو ُمدى ُتظهر ُساقطة ُتافهة ُوشبهات ُنظريات ُإال ُتلك وما
وحاهلمُالُخيفىُعليناُاليومُومدىُالتمييعُُ،مُالشيطانُليستزهلمُويرديهمُإىلُاهلاويةزينهاُهلُ،وسخافةُعقوهلم

ُ.واالحنطاطُالذيُوصلواُإليه

نعمُثبتُجنودُاخلالفةُوقادهتمُعلىُاملنهجُالقوميُالذيُجاءُبهُخريُالبشرُوكانتُالتضحياتُاجلسامُ
سالتُدماءُالشيخُأبوُعليُُ،دُطولُإثخانبأنُرابطُالقادةُيفُالصفوفُاألماميةُحىتُارتقواُإىلُرهبمُبع

مدُالعدناينُومنُسبقهمُمنُاألنباريُمثُسالتُدماءُالشيخُعمرُالشيشاينُمثُسالتُدماءُالشيخُأبوُحم
نُبالرتابُأنفُُومنُالثباتُومقارعةُأعداءُاهللُحىتُمرغُاجملاهدُاخُتقبلهمُاهللُفكانتُالنتيجةُمزيدًُياملشا

ُووكالُ،أمريكا ُومرتدينمُ،هاءوأذناهبا ُومشركني ُثباتُالرواسيُالشاخماتُأمامُمحالتُُ،نُمالحدة وثبتوا
ُدولةُ ُواليات ُمن ُوغريها ُوالفرات ُوالربكة ُواخلري ُومحص ُوحلب ُوالرقة ُاملوصل ُيف ُاملتتالية ُوأمريكا روسيا

ُ.اخلالفة

ُاخلالفة ُجنود ُيا ُوالثبات ُبالصرب ُاهلل ُيبقىُ،فاهلل ُحىت ُويبتليكم ُسيبتليكم ُاهلل ُأن ُمنُُواعلموا الصفوة
نُهلمُبفتحُبغدادُوطهرانُوالرياضُوالقاهرةُوأنقرةُوروماُوواشنطنُوموسكوُودمشقُوصنعاءُليمكُُِّ،عباده

وإياكمُمثُإياكمُمثُُ،اصربواُياُإخوةُفبالصربُوالثقةُمبوعودُاهللُت نصرونُ،وعم انُوغريهاُمنُعواصمُالبلدان
ُ.فتحهُاهللُعليكمُإياكمُأنُتعطواُالدنيةُيفُدينكمُولوُخسرمتُكلُشرب

ُ ُالعدناين ُالشيخ ُوصية ُاهلل-وهذه ُالبالءُُ-تقبله ُعند ُالصرب ُعلى ُفيها ُحيثكم ُاخلالفة ُجنود ُيا لكم
كلُُيُفملُيعطيُعهداُللمجاهدينُبالنصرُُ¸ُ"اعلمواُأنُاهللُ:يقولحيثُُ،واءوالثباتُمهماُاشتدتُالّل ُ

ِإْن يَْمَسْسُكْم }ُ:قالُتعاىلُ،واحلربُسجالأنُجعلُاأليامُدولُُ-تباركُوتعاىل-بلُإنُمنُسنتهُُ،مرة
ُقَ ْرٌح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح ِمثْ ُلُه َوتِْلَك اْْلَيَّاُم نَُداِوُلَها بَ ْيَن النَّاسِ  ُعمران: ُ]آل ُخيسرُُ،[140{ فقد

ُ ُمعاركُيفاجملاهدون ُأو ُمعركة ُاهلل ُمدنًُُ،سبيل ُفيخسرون ُالدوائر ُعليهم ُتدور ُُ،ومناطقُاوقد مُالُهنأإال
إالُأنهُالبدُقبلُذلكُمنُالتمحيصُُ،العاقبةُوالغلبةُهلمُإنُاتقواُوصربواُ¸ُفقدُجعلُاهللُ،ي هزمونُأبدا

بإذنُاهللُلكمُُةألنُالعاقبُ،فسوفُت عيدوهناُإنُشاءُاهللُوزيادةُولوُبعدُحنيُافلئنُخسرمتُأرضًُُ،واالبتالء
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فإنُاهللُُ،واصربواُواثبتواُ،وزلزلواُعليهمُاألرضُ،انكلُمكُيُففدونكمُأعدائكمُاهجمواُعليهمُُ،والتمكني
ُ.(1)معكم"

ُمب ُمنُتناصرُاخلالفة ُيا ُاالبتالءُوكيفُخيرجُاملوحدوتفكر ُصابرينُحمتسبنيُوسرية بلُويرتقونُُ،نُمنها
للثباتُعلىُُاوحافزًُُاليكونُذلكُلكُزادًُُ،مراتبُيفُمجعُالكلمةُويعطونُالدروسُيفُالتضحيةُيفُسبيلُاهلل

ُ.نُوالُيسريُفيهُإالُالصادقطريقُ

ُ،فمنُأحبهُاهللُابتالهُومنُأرادُاهللُلهُاخلريُابتالهُ،واعلمُأخيُأنُاالبتالءُسنةُمنُسننُاهللُيفُعباده
وهذاُماُعشناهُوماُملسناهُيفُاألعوامُالسابقةُمنُخاللُتتبعُمسريةُاجلهادُواجملاهدينُيفُسبيلُاهللُوكيفُ

ُوصقاًلُُ،المتحاهنمُواختبارهمُومتييزُصفهمُ،يُابتالءُمنُاهللُسبحانهُهلمعصفتُهبمُالزالزلُواحملنُواليتُه
ُ.للقادةُالذينُسيحملونُاللواءُبعدُاصطفاءُاهللُملنُسبقهم

فالبالءُالذيُحلُباملسلمنيُُ،اهللُبهُعبادهُيفُنتائجُاالبتالءُالذيُخصُ ُ-أخي-لُالنظرُولتتمعنُولتط
ُاجلهاد ُراية ُرفع ُنتاجه ُكان ُالعراق ُالكلمةُُ،يف ُاجتماع ُالحقة ُفرتات ُيف ُذلك ُبعد ُاالبتالء ُنتاج وكان

ُكانُاالبتالءُوكانُُ،واالنتقالُمنُمرحلةُالتنظيماتُاملتفرقةُإىلُمرحلةُإقامةُدولةُجتمعُشتاتُاملسلمني مث
ُكانُاالبتالءُوكانُأيضًُُ،نتاجهُالتمددُاملباركُللشامُوكسرُحدودُالذلُاأيضًُ ُنتاجهُإعالنُقيامُاخلالفةُامث

ُالفتوحاتُالربانيةُيفُمشارقُاألرضُومغارهباُ،اإلسالمية ُالذيُحيصلُاليوم ُ،وبإذنُاهللُسيعقبُاالبتالء
ُ.وعدُاهللُالُخيلفُاهللُامليعاد

ُكجماعةُتضمُأفرادًُُؤبأنُاملوحدينُبدُافاستبشرُأخيُاملوحدُوتذكرُدائمًُ ولكنُبفضلُاهللُُ،اواُجهادهم
بعدُُ،وكانتُالنتيجةُإقامةُدولةُإسالميةُوخالفةُعلىُمنهاجُالنبوةُ،نُمنهمُوهُثبتُالصادقئومتحيصهُوابتال

ُالصربُواليقني ُُ،تعاقبُالسننيُاليتُختللها ُالدولة ُيستظلُبظاللُُ-حبمدُاهللُومنته-وأصبحتُهذه اليوم
ُ.الشريعةُفيهاُمالينيُاملسلمني

                                           

ُ.هـ1436ُُرمضانُ،مؤسسةُالفرقانُلإلنتاجُاإلعالميُنشر:ُ،{يَا قَ ْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي اللَّهِ }ُالكلمةُالصوتية:منُُ(1)
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ُ.واحلمدُهللُربُالعاملنيُ،{ِمِنينَ مُّؤْ َتِهُنوا َولَ َتْحَزنُوا َوأَنُتُم اَْلْعَلْوَن ِإن ُكنُتم  ولَ }

ُ

 :العبد الفقير َكَتَبه
 -له اللُ  رَ غفَ - نعانيُّ هاد الصَّ أبو جِ 
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