
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ،،،،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

 :أما بعد

 وفقه اهلل لكل خري                              القائد الدكتور أمين الظواهريفمن حممد طرهوين لألخ 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                                    

رَ  َل }: قال تعاىل  َوَمنْ  الَناسِ  بَ ْيَ  ِإْصاَلحر  أَوْ  َمْعُروفر  أَوْ  ِبَصَدَقةر  أََمرَ  َمنْ  ِإَل  ََنَْواُهمْ  ِمنْ  َكِثرير  ِف  َخي ْ
 [111: النساء{ ] َعِظيًما َأْجرًا نُ ْؤتِيهِ  َفَسْوفَ  الَلهِ  َمْرَضاتِ  ابِْتَغاءَ  َذِلكَ  يَ ْفَعلْ 

حضر هلا تارخيك اجلهادي وتست ،دكتور أمين أنشدك اهلل أن تقرأ رساليت لك بعي األخوة واحملبة يا
 .ك هلذه الدين وتضحياتك من أجله وتطلعاتك النابعة من نصرت ،وحسك اإلمياين وإرثك الفقهي

خيفى عليك أن اخلصومة توقع أطرافها فيما خيرج عن سياق احلق والعدل مهما بلغت األطراف من  ل
 . اخلريية

أحب ابن : أل ؟ فقال، حتب عليا: يا زبريريقاله النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما قال للزب أرأيت ما
 !! خايل وابن عمي وعلى ديين

 : يا رسول اهلل أل أحب ابن عميت وعلى ديين !! ؟ فقال: يا علي أحتبهفقال

 ، وأنت له ظامل .، أما واهلل لتقاتلنه: يا زبريفقال

اف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قاله العباس ف علي عندما اختصما عند عمر ف شأن أوق أرأيت ما
 فقال العباس لعمر: يا أمري املؤمني، اقض بيين وبي هذا الظامل الكاذب اآلمث اجلائر .

 

لى نصفها األول أما واهلل لقد قرأت رسالتك األخرية املعنونة )الشام أمانة ف أعناقكم( فليتك اقتصرت ع
 فقد أجدت وأفدت .



فليس هذا هدف  ،ف اآلخر .. لن أناقشك فيه علميا ول سياسيانصاك ما الأما النصف اآلخر وما أدر 
 ت النظر مث أبي عن هدف رساليت .رساليت ... فقط حملات سريعة للف

هو مبعزل عن  دكتور أمين واهلل من يقرأ هذا النصف يقول هل الدكتور يصله ما يدور ف العامل حوله أم يا
 ذلك وف عامل آخر .

أترى رجال ف العامل أفضل أهلية للخالفة من العامل  ،يا دكتور أمين انظر بعي اإلنصاف ل بعي اخلصومة
جلهادي والعلمي صاحب التاريخ ا ،الشرعي الدكتور أيب بكر إبراهيم بن عواد البغدادي احلسيين القرشي

يعه ومن نصره من ؟ أترى من با؟ أترى عدة ماليي مبايعي له جمهولي؟ أتراه جمهولواألخالقي املشرف
 ؟العلماء جمهولي

وما أظنك جتهل ما سطرته ولكن إن كنت جتهله فرضا إين أربأ بك أن تنكر مشسا ف وضح النهار .. 
 لمائها .على الدولة وماهيتها وع فعليك مبا سجلته من لقاءات صوتية لتتعرف

بل األدلة  ،ل يوجد دليل على قتله بيد الدولة دكتور أمين إن أحزنك مقتل أيب خالد السوري الذي يا
أفلم حتزن ملقتل أيب علي  ،وقد فصلنا ذلك ف لقاءاتنا الصوتية املسجلة ،تشري ملقتله على يد غريها

 ريموك الذي تبنته رمسيا النصرة ؟الربيدي قائد لواء شهداء ال

 بيد جندك .إن كنت حزنت على خيار قتلوا بيد الدولة فلتحزن على مثلهم قتلوا 

تلزم أحدا  : أي بيعة غري بيعة اخلليفة ليست بيعة كربى ولكتور أمين خناطبك من واقع ختصصناد  يا
فدع عنك هذا األمر فلم يعد له قيمة ل شرعا ول  ،ويستحيل أن تكون بيعة املال عمر بيعة كربى حبال

 . واقعا

والداين  القاصيفا من شيء يفعلونه وقد شهد عهدنا على الدولة كذبا ول استنكا يا دكتور أمين واهلل ما
 حىت شهد به الكفار أنفسهم وذلت به ألسنة اإلعالميي املنصفي . ،بذلك

اآلن فيما تتهم به  وكأين أنظر إليها ،كانت تتهم به وما دكتور أمين ل يغيب عن ذهنك حال القاعدة يا
 . : خوارج ، تكفرييون ، يستحلون الدماءالدولة اليوم

 

وقاتلت القاعدة غريه  ،وهو أسبق منها ف جهاد الروس ،تلت القاعدة وقتلت أمحد شاه مسعودوقد قا
 أيضا كرباين وسياف لتحالفهم مع نفس التحالفات اليت تقاتل الدولة النصرة ألجلها .



 ؟ة مجال معروف وحزم ألغراض سياسيةوهل قاتلت النصرة مجاع ،.. تقول أغراض سياسيةدكتور أمين يا
 . لذي تقاتل ألجله النصرة غريها هو نفسه السبب الذي تقاتل الدولة النصرة ألجلهالسبب ا

على الرغم  ،دكتور أمين إن كنت ألنت القول مع الدكتور مرسي األسري اتباعا للهدي النبوي ف الدعوة يا
ن أفال يسعك اهلدي النبوي لتلي القول مع إخوا ،مع اختالفك اجلذري معه مجلة وتفصيال ف املنهج

 كل شيء إل بعد إعالن اخلالفة ؟  األمس الذين يتفقون معك ف

تعدو أن تكون أفرادا بفكر  زلت تعيش ف عامل التنظيمات واجلماعات اليت ل دكتور أمين .. أراك ما يا
تتعدى العشرات كانت تعتقد فكرا تكفرييا وكلنا عشنا هذه احلقبة وسامهنا  معي .. مناقشتك لشرذمة ل

قامت على أضعاف مساحة بريطانيا العظمى وهبا   ،قة هلا من قريب أو بعيد بدولة عظيمةعال فيها ل
 حدثاء األسنان بصويت . حالمتستمع إلصدار هل هم سفهاء األ وليتك ،كل أصناف البشر

وقد  ،يقول بذلك ألن أي عاقل ل ؛أخي .. أعظم فيك حرصك على أل تتهم إخوانك بأهنم خوارج
اماتك إن كنت غاليت ف اهتدا مل يدع ألحد جمال ألن يبقى على هذا الهتام .. و فندنا هذه الفرية تفني

 ، واخلصومة وما وصلك منهم سبب واضح ف ذلك ..األخرى

 جحافل الكفر ف حتريضك جلنودك ؟ وحتث على مجعهم مع ،مباذا تستحل دماء إخوانكإذن 

اهلل ما قال أحد بأن الغلو أو التكفري  بطالهنا فو وإذ ثبت ،كانت فرية اخلوارج هي املدخل لقتال الدولة
 سبب ف القتل والقتال . -لو سلم  -

وأن تكون حسن هذا الزمان  ،حان الوقت لذكر سبب رساليت وإين ألرجو أن تلقى منك أذنا صاغية
 ي فئتي عظيمتي من اجملاهدين .فتكون سيدا يصلح اهلل بك ب

 سن بن علي هو اخلليفة املعتمد ؟أمل يكن احل

 أمل يكن أفضل من على ظهرها ؟ 

 أمل يتقاتل املسلمون على اخلالفة فرتكها هلم حمتسبا مريدا للدار اآلخرة حاقنا لدماء املسلمي ؟ 

 

ه خنتم ب ،فاترك يل ولك ذكرا حسنا ف الدنيا ،ظمئ محار :دكتور أمين ف أعمارنا إل كما يقال بقي يا ما
 . حياتنا وينفعنا إذا وقفنا بي يدي اهلل ف اآلخرة



دماء اجملاهدين ومل  نأحتب أن يكون موقفك يوم يقوم الناس لرب العاملي وأنت من كان سببا ف حق
أم أحب إليك  ،مشلهم واجتماع كلمتهم على أعداء امللة من صليبيي وصهاينة ورافضة وخونة وأزواجهم

من خرية  ،اس لرب العاملي وأنت السبب ف إراقة دماء زكية من الطرفيأن يكون موقفك يوم يقوم الن
اجملاهدين وأنت السبب ف إضعاف قوة املسلمي وتفريق كلمتهم وتشتيت جهودهم وتنازعهم ليفشلوا 

 وتذهب رحيهم ويستقوى عليهم عدوهم ؟

بعد أن  ،نف الدولةماذا عليك لو وجهت من يقدرك من اجملاهدين ويصدر عن أمرك لالنضواء حتت ك
بعدها تنظر  ،وينربي معها لقتال ملل الكفر اليت اجتمعت عليها حىت تندحر ،مكن اهلل هلا واستقر أمرها

فإن كان شيء من ذلك فنبحث سبل  ،وينظروا وننظر معكم هل مازال هناك غلو وتكفري وخمالفات
 تقوميه وتعديله ولو أدى األمر للقتال إن كان له مسوغ شرعي .

والغلو واخللل  ،اهلل لك ناصح أمي وحمب مشفق .. دماء املسلمي غالية وأزكاها دماء اجملاهدينإين و 
 ،ختلو منها جبهة .. وكان للدولة النصيب األكرب من تلك الهتامات واخلطأ والتكفري والهتامات ل

يفرحون باشرتاككم ويتلوها جبهة النصرة وكلتامها هدف أساس مللل الكفر .. واليوم يركزون على الدولة و 
فالدور سيكون عليكم وقد بدأت النداءات بإدراجكم  ،ولو َنحوا ولن ينجحوا بإذن اهلل ،معهم ف قتاهلا
 كم من قبل وسيبقى مهما تنازلتم .بل مت استهداف

صدر حبقك  دكتور أمين .. دورك عظيم ف مل مشلهم .. تغاضى عن كل ما اهلل اهلل ف دماء اجملاهدين يا
أم باطال واحرص على أن تكون حسن زماننا وجامع كلمتنا وصاحب الفضل ف تثبيت دعائم حقا كان 

 . خالفتنا .. سيشكر اهلل لك ذلك ويشكره لك خلقه حىت هوام األرض ودواب البحر

 جعلك اهلل مفتاحا للخري مغالقا للشر وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي  

 صحبه وسلم .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله و 


