
  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

الحم��د � نحم��ُده ونس��تعینھ ونس��تغفره، ونع��وُذ ب��ا� م��ن ش��رور أنفس��نا وم��ن س��یئات 
  أعمالنا، َمن یھِده هللاُ فال ُمضل لھ، ومن ُیضلل فال ھادي لھ .  

  وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، وأشھُد أن محمداً عبده ورسولُھ . 

وا اتق���وا هللا ح���ق ُتقات���ھ وال تم���وُتنَّ إال وأن���تم مس���لمونی���ا أیھ���ا ال���ذین آمن��� آل
  .    102عمران:

 َّیا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف��ٍس واح��دٍة وخل��ق منھ��ا زوجھ��ا وب��ث
عل��یكم منھما رجاالً كثیراً ونساًء واتقوا هللا الذي تس��اءلون ب��ھ واألرح��ام إن هللا ك��ان

  .  1النساء:رقیباً 

ویغف��ر لك��م یھا الذین آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوالً سدیداً . ُیصلح لك��م أعم��الكمیا أ

ماً    . 71-70األحزاب:ذنوَبكم ومن یُطع هللا ورسولھ فقد فاز فوزاً عظی
  : أما بعد

، وش��ر ص��لى هللا علی��ھ وس��لمفإن أصدق الحدیث كتاُب هللا، وخیر الھدي ھدُي محمٍد 
  ة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللٍة في النار . األمور محدثاُتھا، وكلَّ محدث

اللھم ربَّ جبریل ومیكائیل وإسرافیَل، فاطر السماوات واألرض، عالَِم الغیب 
والشھادة، أنت تحكمُ بین عبادك فیما كانوا فیھ یختلفون، اھدنا لما اخُتلَِف فیھ من 

  الحق بإذنك، إنك تھدي من تشاء إلى صراٍط ُمستقیم
( یا ایھا الذین امنوا ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم قال تعالى:

تعلمون ) وقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :(كلكم راع وكلكم مسئول عن 
  رعیتھ) 

  من جبھة الجھاد واالصالح 
حفظھما هللا ورعاھما وسدد والدكتور ایمنالشیخ الجلیل اسامة بن الدنالى 

  لجھاد العالء كلمة هللا.خطاھما في طریق ا
  

ا أخوانكم في جبھة الجھاد واالصالح نعتب علیكم اشد العتب ، اناارسلنا الیكم فانن
یصالھا الیكم منذ االیام االولى الرسائل المكتوبة والصوتیة وتجشمنا المصاعب ال

ن االخ ابي مصعب مبایعتھ لكم وبینا لكم ماحدث اثر ذلك من اشكاالت عالإل
عیة وضرر متزاید على  مسیرة الجھاد في العراق ترتكب باسم ومخالفات شر

القاعدة وباسمكم شخصیا ، واقمنا االدلة والبراھین على ذلك وتوالت الرسائل الیكم 
كي تتدخلوا بانفسكم لحل االشكاالت الخطیرة التي تحیق بالعمل الجھادي المبارك 

راء لحد االن لوضع حل للتردي في العراق وتسيء الى سمعتكم ولكن لم یتخذ أي اج
المستمر الذي ینذر بكارثة وشیكة الحصول اذا بقي الحال على ما نحن علیھ 

وانانطالبكم باالجابة الواضحة على رسائلنا السابقة وموقفكم منھا قبل ان نذكر 
المزید من المصائب المتتالیة والكوارث التي یرتكبھا تنظیم القاعدة باسم الدولة 



وھذه اخر بھاانا ال قیمة لھا عندكم ولم تكترثوفانا نرى ان رسائلنا وكتباالسالمیة 
  رسالة شكوى نبعثھا الى حضراتكم ، ونبعث الشكوى بعدھا الى هللا وحده.

  مالحظة :
ن طریق ابي اللیث اللیبي قبل عنشیر الى الرسالة االولى التي بلغت الشیخ اسامة 

بید االخ ابي من االنصار ایضا تي بعدھا،والالسنةنصارجماعة أثالث سنوات باسم 
الذي تعرفونھ جیدالما كان مسؤوال لالعدادوالتدریب في معسكر خردن  الدرداء

شریط 12والذي قتل بعدرجوعھ من اداء الرسالة الیكم والتي كانت على شكل
الشیخ ایمن اضافة الى الرسائل االخرى التي بلغتكم باسم الجیش ستلمھاصوتي ا

  مي وجیش المجاھدین وفصائل اخرى .االسال
ن اعمال القاعدة واعلموا انكم مسؤلون وموقوفون امام هللا یوم القیامة ما دمتم تباركو

  وا من الفضائع التي ترتكب باسمكم شخصیاتتبرؤفي العراق دون ان
ھذه اخر فرصة لتدارك االنھیار الذي یوشك ان یحصلفاذا بقي في االمر متسع فان

من انتسبوا الیكم بالجزء االعظم منھ واعلموا في العراق والذي یشارك في الجھاد
ان طامات عظیمة قد استجدت اعظم مما سبق فبادروا   ایھا المشایخ الفضالء ولو 

بكلمة توجھونھا من خالل الفضائیات تبرؤون ذمتكم امام هللا  وامام المجاھدین 
ي العراق من انتھاكات التقومون والمسلمین الذین یحملكونكم مسؤولیة كلمایحصل ف

باالنكار علیھا وانتم قادرون واستمعوا الى كالم الصادقین  والصالحین من اھل البلد 
من غیر اتباعكم كي تتضح الصورة الصحیحة لكم   وفقكم هللا وسدد خطاكم وجعل 

  هللا االصالح  على ایدیكم 
  وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ وسلم تسلیم
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