
 

 رثاء شهيد الفتنة
 الشيخ أيب خالد السوري رمحه اهلل
 للشيخ أمين الظواهري حفظه اهلل

 بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وآله وصحِبه ومن وااله

 
      رمحه اهلل اللييب للشيخ عطية اهلل من شريط تعظيم حرمة دماء املسلمني اقتباس

ويكفي يف بيان عظمة وضخامة قدر النفس املؤمنة وحرمة دم املسلم قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ) 
 لزوال الدنيا أهون عند اهلل من قتل رجل مسلم ( 

 اومشاريعنا وال يراق على أيدينا دم مسلم بغري حق .تنظيماتنا ومجاعاتنفلتزل الدنيا وْلنفَن وْلتفَن 
  . انتهى  إهنا مسألة حامسة يف غاية الوضوح

 
 أيها اإلخوة املسلمون يف كل مكان السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 وبعد
 . فإين اليوم أهنئ األمة املسلمة وأعزيها يف آن واحد

رمحه أما التهنئة فهي باستشهاد الشيخ البطل املهاجر اجملاهد املصابر املرابط أيب خالد السوري 
 ، وأحلقنا به غري خزايا وال ندامى وال مفتونني. رمحة واسعة اهلل

، ويف هذا اجلاين  اليت حلت بأرض الشام املباركة ، أما التعزية فهي يف هذه الفتنة العمياء
ا شيخ الذي دفعه من دفعه بدافع اجلهل واهلوى والعدوان والطمع يف السلطة ليقتل املسكني املغرر به،
ا على وصابر  ا للحقناشر ا و ه جماهدا ومدربا ومهاجر ، أمضى عمره من ريعان شباب من شيوخ اجلهاد
 ومل يرتاجع قيد أمنلة على شدة ما لقي وواجه وعاىن. ، األسر، مل يتزعزع

، ومنذ أن عرفته إىل أن أسر يف باكستان كان رفيق أستاذ  الروسعرفته من أيام اجلهاد ضد 
 .إن شاء اهلل ا ه عاجال قريباجملاهدين الشيخ أيب مصعب السوري فك اهلل أسر 

أسره، يؤيدين يف كلمة أخرجتها كانت آخر رسالة وصلتين منه من قرابة عشر سنوات قبيل 
، إىل أن قامت الثورة  ، فانقطعت الصلة بيننا رمحه اهلل، مث أسر  لت فيها إمنا النصر صرب ساعةوق

اليت تتحاكم للشريعة ،  ، ، وارتفع فيها علم اجلهاد، والسعي إلقامة الدولة اإلسالمية السورية املباركة
، وتنصر املظلومني، وتتحرر من تنشر العدل وتبسط الشورى وحترر األقصى وسائر ديار املسلمني احملتلة

فيسر اهلل التواصل بيننا بعد أن فرج اهلل عنه وجناه  ،طهر البالد من الفساد الداخليالتبعية اخلارجية، وت
 من أسر البعثيني النصرييني، وكان يل وإلخواين نعم الناصح املشري.



 

أنه أمضى مع أستاذه ورفيق دربه الشيخ أيب مصعب السوري سبع سنوات  -رمحه اهلل-وأبلغين 
 .إن شاء اهللا عاجال قريب هلل أن يعجل بفرج أخينا احلبيب أيب مصعبيف السجن، إىل أن افرتقا. أسأل ا

اليت عاصرها يف بشاور، فتنة اجلهل واهلوى  ،أنه يرى يف الشام بذور الفتنة -رمحه اهلل-وأخربين 
 اليت تستبيح الدماء واألعراض بالدعاوى والشبه واهلوى والطمع. ،والظلم

يل يف بشاور، وخالصتها أين قابلت أخي احلبيب وهذا يذكرين بقصة مضحكة مبكية حدثت 
حممد املقدسي حفظه اهلل من كل سوء وعجل بفك أسره، فقلت له: إن هناك طائفة تكفرين،  االشيخ أب

 ألين ال أكفر اجملاهدين األفغان، فضحك وقال يل: أنت ال تعلم أهنم يكفرونين ألين ال أكفرك.
رمة أمري املؤمنني ذي النورين عثمان بن عفان رضي هذا اجلهل واهلوى والطمع الذي مل يرع ح

اهلل عنه، فقتله أصحاب اجلهل واهلوى ومصحفه يف حجره، مث مل يرعوا حرمة أمري املؤمنني أسد اهلل 
 الغالب سيدنا علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، فطعنه أحدهم وهو يصلي الفجر.

 ا.هاء اهلل أن يكون شهيدهذه الفتنة اليت رآها أبو خالد وأخذ حيذر منها، ش
وال  ا يف األسروصرب  ا وهجرةوال سبقا وال جهاد وهذه الفتنة اليوم اليت مل ترع حرمة وال مشيخة

ا ضدها، عام اوا هلا، وأن يشكلوا رأيا على احلق، هذه الفتنة حتتاج من كل املسلمني اليوم أن يتصدثبات
وأؤكد على املستقل، فال عربة بتحكيم يعني  وضد كل من ال يرضى بالتحكيم الشرعي املستقل فيها،

 أعضاءه اخلصوم.
 وعلى كل مسلم وجماهد أن يتربأ من كل من يأىب ذلك التحكيم.

 وعلى كل مسلم وجماهد أن ال يتورط يف دماء اجملاهدين.

وعليه أن يرفض أن يفجر مقارهم ويقتل شيوخهم، الذين دوخوا أكابر اجملرمني، وسعوا بكل 
 لقتلهم، فقام هؤالء اجلهال املتنطعون فسفكوا دمهم احلرام.طريقة 

وا من يفجر مقار اجملاهدين ويرسل هلم السيارات املفخخة وعلى مجيع املسلمني أن ال يعين
 والقنابل البشرية، وأن يتوقفوا عن دعمه بأية صورة.

عجزوا عن حتقيقه  وعلى كل من يقع يف هذه اآلثام أن يتذكر أنه حيقق ألعداء اإلسالم بيده ما
 بكل إمكاناهتم.

قتل الشيخني ، يذكرين برمحه اهللإن قتل الشيخ اجملاهد املهاجر الصابر املرابط أيب خالد السوري 
 على أيدي اجلماعة اإلسالمية املقاتلة باجلزائر. -رمحهما اهلل-حممد السعيد والرجام 

 املادي.واليت مثلت املوت املعنوي لتلك اجلماعة، مث تبعه موهتا 
والذي تورط يف تلك اجلرمية لن خيفى أمره، وسيعرف ولو بعد حني، فقد سبقه جمرمو اجلماعة 

 اإلسالمية املقاتلة، فأنكروا بداية قتلهم للشيخني حممد السعيد والرجام رمحهما اهلل.



 

أما أنت يا أبا خالد فنستودعك ربك الرمحن الرحيم، الذي نسأله أن يرحم شيبتك يف اجلهاد 
ينزل الصرب على أهلك وإخوانك أن اهلجرة واألسر، وأن يغفر ذنبك ويعلي قدرك، وال حيرمنا أجرك، و و 

 وحمبيك وسائر أنصار اجلهاد الذين هزهم فراقك.
 افائز ا مأجور  درَج الشهادةِ ا   راقي  ك  لربِ  فارحلْ  الوغى شيخَ 

 ه منصوراغاضب ا  متقدم ا أشبالَ  عن عرين   يدافع   ليث  
 زورا باحلقائقِ  تغالب   مشس  ه  دونَ  دياجيال قاصرتِ ت بدر  
 ه مقرورادونَ  تنبو العواصف  ين   ال ينح طامح   مشوخ   طود  

 فتورا منك اخلطوب   أو تنتزعْ    هنة   النوائب   كمن مل تكتسبْ 
اوت ك هجرة  عمرَ  أمضيتَ   ورحلت عنا بالثنا موفورا   زهد 

 اد ا وأسري ومطارَ  املصطفى   يف هجرة   اجلهادِ  رافقت أستاذَ 
ا   الثغورِ  فرقيت يف قممِ   أجورا السجونِ  ت يف قيدِ ِب ورَ  جماهد 

 كوراش   سبق ا أو تؤدِ  مل ترعَ    غدرة   حىت أتتك من اجلهالةِ 
 ا مغدوراأيض ا صابر   لكنها نالت علي ا قبلكم   عثمانَ 

 ه   فكتبت منه حمذر ا ونذيراشرَ  ر  ذَ حتَْ  هذا الذي قد كنتَ 
 خملص ا ومشري ا رأي   ت مناصح ا   بنصوعِ مقباه فقوخشيت ع  

 ها يف اجلاهلني خبري اوبأهلِ    ك فتنة  ر  تغ  ال درك  هللِ 
 ه يف الغافلني بصري امتبصر ا   وبسعيِ  مطمع   صاحبِ  وبكلِ 

ا و فجنيت فضال    ير اجمرب ا حنر صابر ا ومهاجر ا    وجماهد 
 تابع ا وأمري ا فعل   ومعلم ا وموجه ا ومربي ا   جبميلِ 

ااسو ه كم   منحوا اإللَ بعدَ  ك فاجلحافل  فاهنأ بنومِ   وحنورا عد 
 نورا فيه تشرق   كم   إال الشريعةَ وا بشآمِ قد أقسموا أال يرَ 

 يطهروا تطهريافم م   أوطاهنَ هغسلوا بدمائِ وا أن يوتواثق  
 مراحال  وعصورا غزاةِ ال إهنم   حلف   من الروافضِ  الرباطِ  شامَ 

 أهنرا وبورا صقع   نا   يف كلِ السافكني لدمِ  بعثِ  والبعثِ 
 قد   رضيت أباهم حافظ ا ناطور ا إسرائيلَ  واحلارسني حدودَ 

 وفجورا جهرة   ا    هتكوا احملارمَ دوهنَ  إىل املناصبِ  ومن السعاةِ 
ا وصبور ا ثالث ا    يتلو الكتابَ  هم قتلوا اخلليفةَ أسالف  

 
 مسامل

 ت مشوس ا طعنة  وبدوراحجبمصلي ا    اإلمامِ  طعنوا أبا احلسنِ 
 ك هادي ا ونصري اهم   وكفى بربِ حفيد   الشآمِ  يف أرضِ  سيخيب  



 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم. 
 ه.والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركات

 


