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(ائح
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السلم غريبا كما بدأ ...

(دها
(ام م(
(ت الش(
وعدنا من حيث بدأنا و " منعت العراق درهها وقفيزها ومنع(
(لم
(د ومس(
(دأت " رواه أح(
ودينارها ،ومنعت مصر أردبا ودينارها وعدت من حيث ب(
وغيها عن أب هريرة مرفوعا.
(م ص((فوة
فطوب لن استعمله ال تعال من قبل الفتح ،وجعله من أنصاره الذين ه(
خلقه والسابقون من الولي والخرين ،فكما قال الصطفى صلى ال عليه وس((لم " :ف
كل قرن من أمة سابقون " رواه الكيم الترمذي عن انس قال تعال )) :ل4ا ي2س*ت2و1ي م.ن*ك+م*
8ات2ل+وا ((
م2ن* أ4ن*ف4ق 2م.ن* ق4ب*ل 1الHف4ت*ح 1و2ق4ات2ل 4أ+ول4ئ.ك 2أ4ع*ظ4م; د2ر2ج2ة? م.ن 2ال>ذ.ين 2أ4ن*ف4ق+وا م.ن* ب2ع*د; و2ق84
8اءK
وذلك لن الناس بعد الفتح يدخلون ف دين ال تعال افواجا كما قال تعال)) :إ1ذ4ا ج82
ن2ص*ر; الل>ه .و2الHف4ت*ح; و2ر2أ4ي*ت 2النUاس 2ي2د*خ;ل+ون 4ف.ي د.ين 1الل>ه .أ4فHو2اجPا(( كما خرجوا منه افواجا
(دمائهم
ف أزمنة الردة ،وأفول أعلم الدين ،حيث يعز النصار ويشح الناس على الدين ب(
وأعمارهم وأموالم ،فهاهنا يتميز النصار من الخذلي ،ويظهر الول من العدو ويع((رف
القدام من البان وتتميز النائحة الثكلة من الستأجرة  ....ويكون أنصار الشريعة وق((تئذ
هم خلصة أهل الدنيا ونومها وهداتا وسرجها وأوتادها كما قال شيخنا ابن القيم رحه
ال:
ولولهو كادت تيد بأهلها

ولكن رواسيها وأوتادها هو

ولولهو كانت ظلما pبأهلها

ولكن هو فيها بدور rوأنم

أولئك أحباب فحي sهل بم

وحي sهل بالطيبي وأنعم

حي هل بأهل الطائفة النصورة الذين قال فيهم نبينا صلى ال عليه وسلم " لت((زال
طائفة من أمت قائمة بأمر ال ليضرهم من خالفهم ول من خذلم حت يأت أمر ال وهم
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ظاهرون عن الناس " رواه أحد والبخاري ومسلم عن معاوية وف روايه لسلم عن جابر
(وم
(ت تق(
بن سرة مرفوعا " لن يبح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من السلمي ح(
الساعة "
وف رواية عند أحد وأب داود عن عمران بن حصي مرفوعا " :لتزال طائفة م((ن
أمت يقاتلون على الق ظاهرين على من ناوأهم حت يقاتل أخرهم السيح الدجال " وف
مسلم من رواية عقبة بن عامر " ل تزال عصابة من أمت يقاتلون على الق ،ل يض((رهم
من خالفهم حت تأتيهم الساعة وهم على ذلك " وف رواية أخرى لسلم عن سعد مرفوعا
" ول يزال أهل الغرب ظاهرين على الق حت تقوم الساعة ".
وقد حقق شيخ السلم ف فتاواه أن القصود بأهل الغرب ف هذا الديث هو م((ا
كان وقت تكلم النب صلى ال عليه وسلم به غرب الدينة وذكر ) أن أهل الدينة يسمون
(ام ( إل
أهل الشام أهل الغرب  ...ولذا قال أحد بن حنبل " أهل الغرب هم أهل الش(
أن قال ) :وف الصححي أن معاذ بن جبل قال ف الطائفة النصورة :هم بالشام ( أه(
(وم
عن أب داوود أن النب صلى ال عليه وسلم يقول " :إن فس(طاط الس(لمي ي(
اللحمة بالغوطة إل جانب مدينة يقال لا دمشق من خي مدائن الشام (.
فأهل الشام الذين يقاتلون على دين السلم هم من أحق الناس دخول ف الطائف((ة
النصورة الت ذكرها النب صلى ال عليه وسلم ف هذه الحاديث ويدخل فيها من ب((اب
(دين ف
أول من ل خلف بأنم من أهل الغرب وف أكناف بيت القدس كإخواننا الاه(
سبيل ال ف فلسطي وسيناء وكل من كان غربا من أنصار الدين ف ليبيا والزائر ومال
والصومال وغيها ،كما يدخل فيهم أيضا كل من قاتل على الق ف جيع بقاع الرض
سواء ف العراق أو اليمن وف أفغانستان والباكستان والقوقاز وغيها من الساحات ال((ت
يرفع فيها إخواننا رايات الشريعة والتوحيد ،ويسعون لتنكيس رايات الشرك والتنديد ...
فهذا هو اليزان الذي يدد قرب القاتلي من الق وأهله أو بعدهم  ...يوضح ذلك
ويبينه بلء قول النب صلى ال عليه وسلم ف الديث التفق عليه " من قاتل لتكون كلمة
ال هي العليا فهو ف سبيل ال " فهذا الديث يعرفنا بأن الاهدين ف سبيله ،هم من قاتل
لعلء كلمة ال ،وكلمة ال هي التوحيد الذي تضمنته كلمة ) ل اله ال ال ( من تريد
العباده له وحده سبحانه بكافة أنوعها .
ومن ذلك )الكم والتشريع( وموالة أهل هذه الكلمة ،والكفر بكل ما يعبد م((ن
دون ال والباءة من الشرك وأهله ،فالقاتلون لجل هذه الكلمة أولئك ال((ذين نراه((م
يملون رايتها ف الشام واليمن والعراق وأفغانستان وباكستان والقوقاز والصومال ومال
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والزائر ،وهم وأمثالم الاهدون ف سبيل ال وأصحاب الطائفة القائمة بأمر ال لم علينا
(حاب
حق الوالة والنصرة بالسنان واللسان والنصح بالفعال والقوال وتديدا منهم أص(
(ات
(ائر الراي(
(ن بي س(
راية التوحيد النقية الت يب على كل طالب حق أن يتحراها م(
وينصرها ،وينصر جندها وينحاز لا ويظهر ويعلن انيازه لصفها واصطفافه مع رايته((ا،
وأضعف اليان ف باب النصرة  -والذي ليعجز عنه حت العجائز ف بيوتن -؛ الدعاء
لم بالتوفيق والتسديد والنصر وأن يعلي ال رايتهم وينكس رايات أعدائهم  ...ول ينبغي
لسلم أن يزهد بذا السلح فيترك الدعاء لخوانه فإنه علمة موالتم ومبتهم ونصرتم،
وقد قال النب صلى ال عليه وسلم تعظيما لشأن هذا الدعاء من الضعفاء الذين ل يقدرون
على الشاركة بالقتال قال " :إنا ينصر ال هذه المة بضعيفها ،وب((دعوتم وص((لتم
وإخلصهم " .رواه النسائي عن سعد وهو ف البخاري بلفظ " هل تنصرون وترزقون إل
بضعفائكم ؟ ".
فعلى كل مسلم قوي كان أم ضعيف واجب نصرة كل من يقاتل ف س((بيل ال ف
(ب
(ك بس(
(ن ذل(
(ه م(
هذا الزمان الذي خذل أكثر الناس فيه دين ال ؛ كل يب علي(
استطاعته ،ول يعجز عن الدعاء أحد فلي كل مسلم ربه أنه يتحر•ق لنصرة الدين بصدق
ولو بدعائه لخوانه الاهدين ولرايتهم أن تغلب وتعلو كل الرايات عسى أن يكتب ال له
بذلك سهما ف الهاد .
(ه
وقد روى المام أحد والبخاري عن أنس ومسلم عن جابر أن النب صلى ال علي(
وسلم قال " :إن بالدينة أقواما ما سرت مسيا ،ول أنفقتم من نفقة ،ول قطعتم واديا إل
كانوا معكم فيه وهم بالدينة حبسهم العذر ".
(هادة
(ب الش(
وروى أحد ومسلم عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال " :من طل(
صادقا أعطيها ولو ل تصبه " .
(ز
(ا ال ويع(
فمن علمات هذا الصدق وذاك العذر أن تدعو لراية التوحيد أن يعزه(
أوليائها وأنصارها وأن تفرح لفرحهم وانتصارهم وتزن لزنم ،ومن ذلك أن تنصح لم،
(ابه ولرس(وله
فقد قال النب صلى ال عليه وسلم " :الدين النصيحة قلنا لن قال ل ولكت(
ولئمة السلمي وعامتهم " رواه أحد ومسلم وغيها .
وعن جرير بن عبد ال رضي ال عنه" :بايعت رسول ال صلى ال عليه وسلم على
إقامة الصلة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم" متفق عليه.
وروى المام أحد عن كعب بن مالك قال ،قال النب صلى ال عليه وس((لم" :إن
الؤمن ياهد بسيفه ولسانه ".
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(ن
(يء م(
(وث بش(
والنصح للمجاهدين والذب عن جهادهم والرص عليه أن يتل(
الفات ،والتحذير من مططات أعدائهم ف الكيد للجهاد وأهله ...كل ذلك إن شاء ال
(ص
من الهاد باللسان؛ وعليه فهذه نصائح ووصايا لخواننا الاهدين من خادمهم الخل(
سنحت له فرصة مفاجئة أن يتواصل مع العال من وراء القضبان .
* أول :ظاهرين على الق
ل بد أن تكون رايتنا واضحة بينة وهي كلمة التوحيد وغايتنا صرية معلنة ظ((اهرة
وهي نصرة هذه الكلمة وتقيقها وإقامتها خالصة ل ف الرض لخراج العباد من عبادة
العباد إل عبادة رب العباد والتمكي لهل هذه الراية.
وقد جاء ف الحاديث الت ذكرت الطائفة النصورة وصفهم بأنم " ظاهرين عل((ى
الق" فلتعلم الدنيا كلها وليعلم الناس أجعون أننا نريد نصرة الشريعة وتكيمها ف الناس
(ة
وأننا ل نرضى بدل عنها ،ول يوز لنا أن نستحي من ذلك أو نكتمه تكتيكا أو مداهن(
(ة
(ف الطائف(
أو إرضاء للناس أو خوفا من خذلنم أو خشية مالفتهم .فقد جاء ف وص(
النصورة أنم " ليضرهم من خالفهم ول من خذلم " فهذا المر ول المد واضح عند
إخواننا متميز وظاهر ل غبش فيه ،بلف كثي من الماعات العاملة للسلم والنتس((بة
إليه .
فمن أنواع التضرر بالخالفي الذي نراه عند بعضها تشويه الراية وتويه الغاية إرضاء
للجماهي ومسايرة للعوام .
فتارة ينادون بالديقراطية ،وتارة ينادون بالدولة الدنية تبءا pمن الدولة الدينية وكأنا
عار وشنار أو كأن دولتنا الدينية هي كالدولة الكنيسية الصليبية الثيوقراطية ؟! ه((ذا غي
ثنائهم على الدساتي الرضية والقوانيي الوضعية وشهادتم بنزاهة قضائه !! إل غي ذلك
من تنازلتم الت ل تنتهي ،ويهاجون الاهدين ويتبؤون منهم إرضاءا لختلف ال((دول
وماولة لكسب رضى العداء ،فل هم ارضوا ال ول رضي عنهم الناس ،لن ال تع((ال
يقول)) :و2ل4ن* ت2ر*ض2ى ع2ن*ك 2الHي2ه;ود; و2ل4ا النUص2ار2ى ح2تUى ت2تUب1ع (( 2وقد صح عن النب ص((لى
(خط
(ن أس(
ال عليه وسلم قوله " :من أرضى الناس بسخط ال وكله ال إل الناس ،وم(
الناس برضا ال كفاه ال مؤنة الناس " رواه الترمذي من حديث عائشة أم الؤمني رضي
ال عنها .
* ثانيا ) لتفريط بالراية ول مساومة على الغاية (
فما دامت رايتنا هي كلمة ال وغايتنا هي نصرتا وتقيقها وإقامتها خالص((ة ل ف
الرض فل يل لنا أن نساوم عليها أو أن نبدلا ،فهذا ثابت من الثوابت عندنا ،قضى ال
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أن ل خية لنا فيه ،فل سبيل إل التنازل عنه أو تبديله أو تغييه لي مصلحة مدعاة لنه
أعظم الصال ،ول ينبغي التفريط فيه أو هدره توفا من مفسدة ما ،أو دفعا ل((ا ،ف((إن
التفريط فيه أو هدره أعظم الفاسد ،فل مال للتكتيك والستحسان أو غيه ف التلعب
(ت
ف الراية ،أو تبديل الغاية وهذه وصية رسولنا لنا بقوله " :لتشرك بال شيئا وإن قطع(
أو حرقت  "...رواه ابن ماجة من حديث اب الدرداء وتقدم ف وصف النب ص((لى ال
عليه وسلم للطائفة النصورة بأنا " قائمة بأمر ال " وقد كان أصحاب الن(ب ص(لى ال
عليه وسلم يبايعونه أن ل ير أحدهم _ اي يسقط ميتا_ إل قائما بأمر ال ل مبدل ول
مغي.
(وابت
(ن الث(
وإذا كنا نشهد تنازل كثي من الماعات النتسبة للسلم عن كثي م(
وتييعهم لكثي من عرى السلم الصلية ،رهبة من الناس وتضررا بضغوطاتم وماول((ة
لسترضائهم ،حت انساقوا مع باطلهم وتنازلوا عن الق الذي حلوا أمانته ))و2إ1ذ Hأ4خ882ذ4
8ور1ه.م*
8ذ+وه; و2ر2اء Kظ+ه;8
8ون2ه; ف4ن2ب82
الل>ه; م.يث4اق 2ال>ذ.ين 2أ+وت;وا الHك.ت2اب 2ل4ت;ب2يfن;نUه; ل.لنUاس 1و2ل4ا ت2كHت;م;8
و2اش*ت2ر2و*ا ب1ه .ث4م2نPا ق4ل.يل?ا ف4ب1ئHس 2م2ا ي2ش*ت2ر;ون (( 4فل ينبغي أن يزيدنا هذا إل إصرارا على الغاية
وتسكا بالراية  ...وليتق ال بعض الدعاة وطلبة العلم الذين اجتنبوا الراية الواضحة النقية
وانرطوا إل رايات فيها دخن وغبش وصفوها بالعتدال والوسطية !!
ثالثا ) :بشروا ول تنفروا ويسروا ول تعسروا (
(ا دل
الوصية بإعمال السياسة الشرعية النبوية والجتهاد ف غي الثوابت ،وف كل م(
(ذرهم
عليه الدليل من سية الصطفى صلى ال عليه وسلم ،فإذا كنا نيب بالاهدين ون(
من التنازل عن شيء من الصول إرضاءا للناس ،فإننا نوصيهم بعدم التعنت فيما هو دون
(ة
(وط بالسياس(
ذلك من الوسائل و التغيات ) ومن كل ما يسمى تكتيكي ( ما هو من(
الشرعية ،وهذا باب مهم مكن بسببه  -إن اتقن الاهدون إعماله  -تأليف قلوب الناس
(اس،
(ن الن(
واستيعابم وكسب كثي من النصار والتحالفات وعدم تنفي طائفة كبية م(
وليتذكروا ان الداراة من أخلق الؤمني وأنا ليست مداهنة ول منقصة ،وتكون ت((ارة
ببذل الدنيا والتنازل عنها من أجل الدين أو الدنيا وتارة ببذل أدن الصلحتي لتحص((يل
أعلها وأحتمال أدن الفسدتي بدفع أعظمهما  ..وأن ذلك من السياسة النبوية .
وإن أهلوا ذلك صاروا منفرين وخسروا من الي الشيء الكثي وليتذكروا ف ه((ذا
الباب كثي من المور الت أجلها النب صلى ال عليه وسلم كليا دون نقضها ف س((بيل
مصال أرجح من الصرار عليها وإن استعظم التنازل عن ذلك أصحابه ،ومن ذلك عدم
كتابته )بسم ال الرحن الرحيم( وقبوله )باسك اللهم( ف العقد الذي كتبه مع الكفار ف
صلح الديبية .
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ومن قبوله بكتابة ممد بن عبد ال بدل من رسول ال مع تصريه لم بأنه رس((ول
ال وإن أبوا .
ومنه قبوله صلى ال عليه وسلم ببعض الشروط الت ظاهرها الغب للمسلمي ) مؤقتا
( ف سبيل تقيق مصال أعظم ،مآلتا نصر وفتح من ال قريب .
(دن
ومنها عدم تركيزه على هدم الصنام السي طوال الفترة الكية وأكثر العهد ال(
(ن
وتركيزه ف القابل على المر الهم وهو هدمها ف نفوس الناس ودعوتم إل الباءة م(
الشرك وأهله.
وما يؤكد هذا العن ويوضحه أنه صلى ال عليه وسلم ل يتنازل عن المر اله((م
طوال حياته وف أحلك الظروف وأكثرها استضعافا له ولصحابه ف مكة وغيها وصب
على الذى والبتلء وعداوة قومه وصدهم الناس عن دعوتم وتأليبهم القبائل عليه ،ول
(بيل
(ا لس(
يتنازل عن هذا المر العقدي الهم  .فهو كالستراتيجي ف عرف أهل زمانن(
لتأجيله أو الساومة عليه بينما تنازل عن القل أهية وهو هدم الصنام حسيا طوال م((دة
إقامته ف مكة تقريبا وأغلب العهد الدن ورغم حصوله على الأوى والنصار حت أن((ه
دخل مكة ف عمرة القضاء ف أواخر السنة السابعة مع أصحابه معمرا طائف((ا ب((البيت
وحوله  360صنما ما مس منها صنما وهو يصدع بالتوحيد ويقاتل عليه فدل هذا على
أن هدم الشرك من نفوس الناس أعظم وأهم من هدمه حسيا وأن الول ثابت من الثوابت
ل يكن التهاون به أو تأجيله أو التفريط به أو الساومة عليه بل يبقى ظاهرا معلنا ح((ت
كان يشار بالصابع عليه ويذر منه بسببه ويعادى عليه ويؤذى من أجله هو وأصحابه.
أما الخر ) السي ( فهو أقل أهية غي مستعجل ) غي مضيق ( ومنوطه بالستطاعة
والتمكي والقدرة وإذا كان قد بذل ف سبيل الول دمه ودماء وأرواح كثي من أصحابه
واستعمل لجله السيوف والرماح والقوى ورباط اليل والقتل والقتال فما اس((تعمل ف
الثانية إل عودا كان بيده جعل يطعن به الصنام وهو يقول " :جاء الق وزهق الباطل،
جاء الق وما يبدي الباطل وما يعيد " كما ف صحيح البخاري .
ولذلك فنصيحت لخوان ف كل البلد ف تونس ومال والزائر وليبي((ا والش((ام
واليمن والعراق وغيها أن يتحروا هذا الباب ويدرسوه جيدا ويستعملوه ف نصرة الدين
وعدم تعجل أشياء قبل أوانا ،كالتركيز على تغيي بعض النكرات والظ((واهر الس((ية
والسعي ف هدمها قبل العزة والتمكي إن كانت تشتت معركتهم.
وحذار من التركيز على هدم القبور وتفجيها وإهال هدم الشرك والباطل والنكر
ف قلوب الناس واستعداءهم بأشياء قد وسع ال تعال فيها عليهم بسياسة من هو أتقى منا
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ومنهم وأورع منا ومنهم وأحرص منا ومنهم على الدين  ....وليعذر بعضهم بعض((ا ف
(م
(ال ...الفه(
هذه البواب وليتسع أفق التباع وليستوعبوا اختيارات قادتم ف هذا ال(
الفهم والفقه الفقه وليتذكروا قول سهل بن حنيف ف البخاري:
(لى
) إتموا الرأي فلقد رأيتن يوم أب جندل ولو استطيع أن أرد على رسول ال ص(
ال عليه وسلم أمره لرددت وال ورسوله أعلم  (..وكم أوذي النب صلى ال عليه وسلم
من الانفقي السوبي على أهل السلم ف الدينة قبل اشتداد عود الدولة وقب((ل تكي
(ا
(دة وتأليف(
السلمي من العزة الكاملة ،فكان يصفح يعفو ويأب أن يقاتلهم درءا للمفس(
للقلوب وحت ل ترعد لم أنوف وحت ل يتحدث الناس أن ممدا يقتل أصحابه فيمتنعوا
عن الدخول ف السلم وينكصوا عن النصرة والق  ...وهذا باب مهم ل ينبغي عل((ى
(اطع
(ن تتق(
(ن م(
(دائنا م(
الاهدين إغفاله فالساحات الهادية اليوم مليئة بالناوئي لع(
(اد الول
مصالهم معنا مؤقتا فليس من الكمة الصدام معهم على القل ف مراحل اله(
وف خضم انشغالنا بقتال العدو الاث على صدر المة  .ول مانع من التنسيق مع ه((ذه
الماعات ف قتال هذا العدو مع بقاء التميز للمجاهدين والراية الواضحة الت ل تذوب ف
الرايات الختلطة أو العمية  ...فقد تالف النب صلى ال عليه وسلم مع قب((ائل ك((افرة
وتعاهد مع يهود ف أول قدومه ال الدينة وكان يصفح عن هناتم وتاوزاتم ف حق((ه
الشخصي حت قويت شوكت السلمي بعد بدر فبدأ بإيضاح عداوته منهم وط((اغوتم
كعب بن الشرف ،فبعث اليه فتية أناموه وأناموا كيده وأطفأوا عداوته  ...ث ل يب((ادر
(اهروا
(ود وظ(
اليهود الخرين إل حينما نقضوا عهودهم وألبوا عليه أعداءه وخانوا العه(
الشركي عليه فبادر إل كل طائفة منهم با تستحقه من العقوبة ،بعد أن ص((ب عليه((م
ردحا من الزمن ،فالصب على الخالفي والنتسبي للسلم ومعاملتهم بالكمة والسياسة
الشرعية النبوية أول ...
* رابعا )) :ما وسع ال فأوسعوا (
(اد
(ى اله(
(أليب عل(
وما يتبع ما سبق ويتفرع عنه ،عدم اعطاء البرات للعدو للت(
والاهدين وتبير حشد الناس وجعهم ضد السلم وأهله بسبب أعمال واختيارات غي
(رق
(ل الش(
مدية ،أو أمور شكلية ثانوية .مع ضرورة عدم الكتراث بم ولو اجتمع أه(
والغرب على الاهدين لجل الثوابت وأصول الدين والتوحيد.
فمن النوع الول تصوير عمليات قتل من يصنفون ف عرف أهل الزمان بالدنيي أو
تصوير الجهاز على السرى أو تعذيبهم وبث ذلك على الشاشات ،ومنه ضرورة ع((دم
التمسك بسميات قد تستعمل ف تأليب العداء على الاهدين أو إجه((اظ جه((ادهم
واستغلها للحشد ضدهم .
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وقد أعجبنا تنبه الشباب لذا ف الشام والصومال واليمن ومال والقوقاز وغيها وقد
تقدم الشارة إل شيء من السياسة النبوية ف عدم إصرار النب صلى ال عليه وسلم على
استعمال بعض الساء الشرعية ف عقد الصلح ف الديبية للمصلحة؛ فما دونه من الساء
من باب أول .
(ك
(ع التكتي(
(ي تتب(
فالساء كالقاعدة ونوها هي أساء غي منزلة من السماء وه(
(ا ف
(ج إخوانن(
والسياسة الشرعية النسب للمجاهدين وأنا أتكلم هذا وأجزم انه ل يزع(
القاعدة وأن قياداتم وعلماءهم يفهمونه حق الفهم ويقدرونه حق التق((دير ول تمه((م
السميات قدر ما يهمهم نصر الهاد وعزة الشريعة ونصر السلم وأهله والتمكي لم .
(توعبون
بل أعرف ف ذكائهم وحنكتهم السياسية وتكتيكاتم القتالية ما يعلهم يس(
ذلك وينتبهون إليه قبلي ،وقد فعلوا باستعمالم لسمى أنصار الشريعة ،ومع ذلك فق((د
قاتلوهم كما يقاتلون القاعدة !! فليعلم الناس بأنم يقاتلون السلم وأنص((ار الس((لم
وليس القاعدة وحدها  ...ومن ذلك تنب التصريات غي السؤولة الت تذعر الدنيا على
الاهدين وتؤلب وتوحد أكثر الدول عليهم وتعلهم يستعدون العال كله دفعة واح((دة،
وهذا مناف لسياسة النب صلى ال عليه وسلم ف البداءة بالهم والقرب ،والت((درج ف
الهاد ،كالتصريات الت نسمعها من البعض من العزم على قتل جيع الكفار! فه((ذا ل
يفعله سيد الاهدين ول يأمر به الشرع ،بل ف الكفار من ل يوز قتله كالذمي والعاهد
والستأمن والصبيان والنساء غي القاتلت والجي ونوه من غي القاتلي.
ويتبع هذا مراعاة التدرج ف القتال والتكتيك ف تقدي الول فالول وعدم الجوم
على العال كله دفعة واحدة ،ببث التهديدات والتصريات ف الشرق والغ((رب ،ف((إن
التكتيك العلمي ف تييد بعض العداء مرحليا pأو عدم الشارة اليهم بشيء لحرج فيه،
بل فيه توسيع على الاهدين ،وحت اسرائيل ف وضع مثل وضع اخواننا ف سوريا م((ن
السابق لوانه التحدث عنه الن ،أو التبشي عن النوايا الستقبلية وبث التهديد والوعي((د
لننا حت وإن كنا نرى اليهود من أعدى أعدائنا إل أن الشغول ل يشغل كم((ا يق((ول
الفقهاء ،ولكل حادث حديث ،ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب برمانه ،خصوص((ا أن
العركة الن دائرة مع الطاغوت اللي وهو العدو القريب الاث على صدر المة والارس
لدود اليهود ول تسم العركة معه بعد ،وتشتتيت العركة يضعف الاه((دين ويري((ح
8ات.ل+وا
الطاغوت ويلط أوراق الصراع ويشتته وقد قال ال تعال)) :ي2ا أ4يnه2ا ال>ذ.ين 2آKم2ن;وا ق84
(رعية
ال>ذ.ين 2ي2ل+ون2ك+م* م.ن 2الHك+ف>ار (.. 1بلف غيها من الساحات فقد تكون السياسة الش(
(يناء مثل
(طي وس(
(ا ف فلس(
تقتضي ف هذه الرحلة التركيز على قتال اليهود كإخوانن(
فتركيزهم على قتال اليهود وعدم تورطهم بالقتال مع الكومات الخوانية من السياس((ة
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العتبة ،وليس ذلك عصما لدماء جيوش الطواغيت ،ولكنها السياسة الش((رعية ،والول
فالول ،والنفع لسمعة الدعوة وحشد النصار لا والعمل على ترس((يخها بي الن((اس
بتحصيل التعاطف والتأييد وتقويتها لعدادها ليوم الكريهة وسداد الثغر ...
*خامسا ) أهل مكة أدرى بشعابا (
(ت
ينبغي مراعاة أن تكون قيادات الاهدين من الليي ل من الوافدين من البلدان ال(
يعمل الاهدون على تغيي أنظمة الكم فيها ،أو الت يتماس فيها مع الشعوب ويتعامل با
8ول pإ1ل>ا
8ن* ر2س;8
معهم ،فقد راعى ال تعال ذلك ف النبياء فقال تعال )) :و2م2ا أ4ر*س2لHن2ا م8.
(وم
ب1ل.س2ان .ق4و*م.ه .ل.ي;ب2يfن 2ل4ه;م* (( وإذا كان هذا يراعى ف الرسول وهو مؤيد بعجزات معص(
(ب
(ا الن(
من الزلت ،فمراعاته ف من هم دونه ف القيادات فهو مهم .فلذلك فقد راعاه(
صلى ال عليه وسلم ف كثي من اختياراته ،فكان يقدم ف كل بلد من أهلها من يوجههم
(أليف
ويعلمهم ويوليه اشياء يقدر أخرون أن يؤدونا ومع ذلك فهو يصهم با لصلحة ت(
(ذرائع،
(د ال(
القلوب أو جع الكلمة أو ليكون أوعى لقبول الق أو درئ الفسدة أو س(
فبعث إل اليمن أبو موسى الشعري اليمن ومعاذ بن جبل النصاري والنصار أص((ولم
(ية
من اليمن ،وف الديبية جعل سفيه ال مكة عثمان بن عفان الذي كان من أعز عش(
آنذاك ف مكة وأمنع ،وف كثي من الوقائع كانت اختياراته تعزز هذه السياسة ،فمن قتلوا
كعب بن الشرف كان فيهم أبو نائلة أخوه من الرضاعة ولذلك أمنهم حت تكنوا منه،
وبنو قينقاع ول أمر إجلئهم أحد بن عوف  -حلفائهم  -وهو عبادة بن الصامت ،وبن
النضي ول على إخراجهم من الدينة أحد حلفائهم الوس وهو ممد بن مسلمة ،وبن((و
قريظة حكم فيهم سيد حلفائهم الوس وهو سعد بن معاذ ...وهدم الربة طاغوت ثقيف
بعدما أسلموا ول أمره مع خالد الغية بن شعبة الثقفي فقام بدمه بنفسه واخ((ذ ثي((ابه
وحليه  ..إل غي ذلك ما يغفل عن مراعاته بعض إخواننا .فتعيي قيادات من وراء الدود
(ذه
(ترف ب(
صار مزلقا استغله العداء ف تأليب أهل البلد على الاهدين وإن كنا ل نع(
(ام
(نون والي(
الدود الت قسمت بلد السلمي ولكنها قد صارت واقعا مرت عليه الس(
(ذلك
وتغييه ونزعه من نفوس الناس يتاج ال وقت وجهد وجهاد ،فل ينبغي والال ك(
إهال أثره وتأثيه على نفوس عموم الناس ومن ث استغلل العداء له.
سادسا ) :الرفق ما كان ف شيء ال زانه (
الوصية باستعمال الرفق مع عموم الناس لهالم وعوامهم ،فمن أه((م أه((داف
جهادنا إخراجهم من ظلمات الطواغيت إل نور السلم والتوحيد وإخراجهم من عبادة
العباد إل عبادة رب العباد وحده...
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فليتذكر إخواننا أنم كانوا ف الضللة قبل هذه الداية والنعمة الت فيها هم الي((وم
))ك4ذ4ل.ك 2ك+ن*ت;م* م.ن* ق4ب*ل +ف4م2ن Uالل>ه; ع2ل4ي*ك+م* (( فليكونوا أحرص شيء على إدخال الناس ف
هذه النعمة ،وليحتالوا من أجل ذلك بكل وسيلة مدوحة توصل إليه ولينزلوا إل الن((اس
وليحملوا هومهم ويتحسسوا حجاتم وليتفرغ طائفة منه((م لعلج الرض((ى وإغاث((ة
اللهوفيي وكفالة اليتامى وإطعام الساكي فهذا كله من ماسن السلم الت كان الن((ب
صلى ال عليه وسلم يأمر با ف فجر الدعوة وف مكة وهي ل زالت بعد دار كفر ،وهو
من الاسن الت حببت كثي من العقلء بذا الدين وجذبتهم إليه فأسلموا لنا لمس((ت
فطرتم ،فكما كان أعداؤه يفهمون كلمة التوحيد ويفسرونا بأنه سفه آباءهم )يضللهم(
وأنه قد صبأ عن دينهم ) تبأ منهم ( وعاب آلتهم ) كفربا ( فكذلك كان عقلؤه((م
يعرفونه ويذكرونه ؛ بأنه يأمر بصلة الرحام وإقراء الضيف وإطعام الطعام وإحياء الوؤودة
ونوها من مكارم العمال وماسن الخلق ،وليتذكروا أن هذا كما انه م((ن رص((يد
أعمالم الصالة ف الخرة ،فكذلك فإن الناس ف الدنيا لن ينسوهم به ،وسيبقى رص((يد
لم ف قلوب الناس يهيئ لم ولدعوتم وجهادهم الاضنة الناسبة والسند القوي ويشد
لم التأييد والنصار خصوصا حي يقارنون بي معاملة الاهدين الشرعية الخلقية المينة
على النفس والعراض والموال وبي معاملة غيهم من الطغاة وجن((دهم الفاس((دين
والونة واللصوص .
وليتذكروا وصية نبينا ممد صلى ال عليه وسلم لعاذ وأب موسى لا أرس((لهم إل
اليمن فقال " :يسروا ول تعسروا ،وبشروا ول تنفروا وتطاوعا ول تتلفا " متفق عليه .
وليتذكروا تأكيده مرارا وتكرارا على الرفق ف التعامل مع الناس ،وقوله " :ان الرفق
ل يكن ف شيء قط إل زانه ول نزع من شيء قط إل شانه " رواه المام أحد وغي من
حديث عائشة أم الؤمني رضي ال عنها .
(ش "
(ف والفح(
(اك والعن(
وف رواية البخاري " مهل يا عائشة عليك بالرفق وإي(
ومناسبته تسليم يهود عليه بالسام عليك ) أي الوت ( ورد عائشة عليهم باللعنة ،وأنبأها
(ا
أنه ل يكن غافل عما قالوا ،وأنه فهمه ورد عليهم برفق " وعليكم " ولنه يستجاب لن(
ول يستجاب لم  ...إل غي ذلك ما نطق به سيد العلمي وسيد الدعاة وسيد بن آدم .
(رة ف
(ة النص(
وأذكر ها هنا أنه قد أفرحتنا بعض التصاريح لقيادة إخواننا ف جبه(
الشام ،والت وصلتنا ف الصحافة ،السموح با ف السجن متزءة؛ من وصايا للمق((اتلي
بالرفق بالشعب السوري وإعانة التاجي ومساعدة النكوبي وتوصيل الغذاء والكساء لن
(ادتم،
يتاجه من الستضعفي وغي ذلك ما يدل على نضوج الاهي ف الشام ووعي قي(
والمد ل على توفيقه ونسأله تعال أن يسددهم وينصرهم .وهكذا ينبغي أن يراهم الناس
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كلهم ويستقر ف قلوبم أنم النقذون لذا الشعب الذي رسف ف قيود الطغاة عق((ودا؛
جاءوا لينقذوه ويرروه ،وما جاء بم الغنم ول ال(دنيا ب(ل ج(اءوا نص(رة للح(رائر
والستضعفي وجاءوا نصرة للشريعة والدين ...
وإن كان الاهدون يفعلونه لوجه ال تعال ولكنه ان شاء ال سيوجد لم القاع((دة
(ددوا
(ديل  ...إن س(
(م ب(
الشعبية والاضنة الماهيية الت لن تذلم ولن تقبل بنهجه(
وقاربوا  ..واتقوا وصبوا )) إ1نUه; م2ن* ي2تUق 1و2ي2ص*ب1ر* ف4إ1ن> الل>ه 2ل4ا ي;ض.يع; أ4ج*ر 2الHم;ح*س88vن1ي(( 2
(ة
خصوصا أن الؤامرة عليهم وعلى رايتهم وغايتهم كبية ،وليعلموا أن معركتهم القيقي(
مع العال ومع أحذية أمريكا وأوروبا ومن دول الوار ستبدأ بعد سقوط نظام بشار وأن
الخططات تعد للتخلص منهم بعد سقوط النظام منذ الن ،فحذار من خسارة الاض((نة
الشعبية فضل عن فتح الصراع معها ..
 إن مراعاة سنة التدرج مع الناس وعدم استعجال الصدام مع الخ((الفي منه((موالصب عليهم ومراعاة ماطبتهم على قدر عقولم  ...والنتباه لقاعدة س((د ال((ذرائع،
والنظر ف مآلت المور من قواعد الفقه الهمة الت يتاجها الاهدون للتعامل مع الناس،
فسياسة الناس والتطلع لكمهم يب ان تستوعب كافة ش((رائحهم وتن((وع عق((ولم
ومستوياتم ،وليتذكر الاهدون يأنم إن ل يستوعبوا فساق السلمي وعصاتم فكي((ف
سيستوعبون النصارى ونوهم حي تكون لم الدولة والكم والسلطان ...
فالدولة السلمة ل ولن تلوا من تنوع ف أصناف الن(اس وطبق(اتم  ..فليت(درب
إخواننا على استيعاب الناس والتعامل معهم منذ الن ولياعوا حداثة عهدهم بكوم((ات
الكفر وجور الطواغيت ...
(ديث
وقد كان النب صلى ال عليه وسلم يراعي ذلك ويسب له حساب؛ ففي ال(
التفق عليه " ياعائشه لول أن قومك حديثو عهد باهلية لمرت بالبيت فهدم ،فأدخلت
فيه ما اخرج منه وألزقته بالرض وجعلت له بابي بابا شرقا وبابا غربا فبلغت به أس((اس
إبراهيم (
فتأمل ترك النب صلى ال عليه وسلم لذا الصلحة الواضحة وهي بناء البيت عل((ى
قواعد إبراهيم مراعاة للناس وحداثة عهدهم بالاهلية !!
إن الؤامرة على إخواننا وعلى رايتهم وعلى جهادهم من كل الدول اليطة بم ومن
العال أجع كبية ،ولذلك فيجب على إخواننا أن يكونوا على مستوى التحديات ب((أن
يصبوا على رايتهم ويستقيموا عليها ويتقوا ال برعايتها وبراعاة سية النب صلى ال عليه
وسلم ف دعوته وجهاده وقد وعد ال ووعده حق )) و2إ1ن Hت2ص*ب1ر;وا و2ت2تUق+وا ل4ا ي2ض;88رnك+م*
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ك4ي*د;ه;م* ش2ي*ئ?ا إ1ن> الل>ه 2ب1م2ا ي2ع*م2ل+ون 4م;ح.يط (( zفلتستوعبوا أهل السلم ولتتألفوهم بكاف((ة
طبقاتم ليذوبوا فيكم ول تذوبوا فيهم ...
وكلما حققتم من انتصارات فلتزدادوا تواضعا للمسلمي ورحة بم وشفقة عل((ى
(ارين ول
ضعفائهم فإنا بعثتم لتنقذوهم وتستخلصوهم من ظلم الطواغيت ول تبعثوا جب(
جباة ،جئتم لتظهروا للعال كله صور الهاد الشرقة  ..جئتم لتعينوا اللهوف وتفظ((وا
(تحق
(ن يس(
أعراض السلمات وتفظوا حقوق الناس وأموالم وتوفوا بالعهود وتؤمنوا م(
المان ،ول تتعرضوا لغي الاربي غي القاتلي فضل عن السالي الذين يعملون ف اغاثة
(حافيي
(ذلك الص(
السلمي فل ينبغي التعرض لم حت وإن كانوا من غي أهل ديننا وك(
الايدين وأمثالم من غي الاربي .
لقد دخل النب صلى ال عليه وسلم مكة فاتا منتصرا واضعا رأسه تواضعا حت إن
ذقنه ليكاد يس واسطة الرحل من شدة تواضعه ...
فحذار من نشوة النتصارات الت ترج الرء عن الضوابط فربا تع((دى بالفع((ال
والقوال ...
وف فتح مكة عندما كان العباس يعرض جند السلمي ف القبائل على أب س((فيان
بأمر النب صلى ال عليه وسلم يرون قبيلة تلو الخرى ومع مرور كتيبة النصار بقي((ادة
سعد ابن عبادة ل ير أبو سفيان كتيبة مثلها فسأل عنهم ؛ قال له العباس :هؤلء النصار
عليهم سعد بن عبادة معه الراية ،فقال سعد :يا أبا سفيان اليوم يوم اللحمة اليوم تستحل
فيه الكعبة .فلما رأى أبو سفيان النب صلى ال عليه وسلم أخبه بقول سعد ،فقال النب
صلى ال عليه وسلم دون أدن حرج رادا الق إل نصابه " :كذب سعد ،ولكن هذا اليوم
يعظم ال فيه الكعبة ،ويوم تكسى فيه الكعبة " رواه البخاري .
(بيه
 وحذار من الغلظة والشدة والفظاظة ف غي موضعها  ...فقد قال ال تعال لن(صلى ال عليه وسلم )) :ف4ب1م2ا ر2ح*م2ة• م.ن 2الل>ه .ل.ن*ت 2ل4ه;م* و2ل4و* ك+ن*ت 2ف4ظ~ا غ4ل.ي88ظ 4الHق4ل88Hب1
ل4ان*ف4ضnوا م.ن* ح2و*ل.ك 2ف4اع*ف; ع2ن*ه;م* و2اس*ت2غ*ف.ر* ل4ه;م* و2ش2او1ر*ه;م* ف.ي الHأ4م*ر((..1
فإذا كان ال قد حذر نبيه صلى ال عليه وسلم من الفظاظة وغلظة القل(ب كون(ا
سببا لنفضاض الناس  ...فأن نتنبه نن لا ونذر منها من باب أول ...
 وحذار من إهانة وجهاء الناس ورؤوسهم ففي ذلك خطر وبلء ،كانت إث((ارةخطية ف بعض الساحات تسببت بإنفضاض عشائر وقبائل عن الاهدين ف بعض البلدان
وإلتحاقها بالصحوات وأعداء الاهدين  ...والنب صلى ال عليه وسلم كان يتألف أمثال

)(13
منب التوحيد والهاد

هاؤلء ويعطيهم من الغنائم والموال ما يسترضيهم به ،لنه يعلم أنم مطاعون ف أقوامهم
 ...فكم من أحق مطاع تيد قبيلة أو عشية كاملة باسترضائه بلعاعة من الدنيا ...
(م "
(أقوام ل خلق ل(
وف الحاديث " :أن ال يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وب(
(و
البخاري ومسلم  ...وحديث " بئس أخو العشية " وكان قد هش له قبل ذلك ..ون(
ذلك من الحاديث ،ما يؤكد هذه العان ويبينها .
* سابعا ) :الفقه تري خي اليين ودفع شر الشرين (
(رت
(واغيت وج(
(قط ط(
إننا نعيش اليوم ف ظلل ما سونه بالربيع العرب وقد أس(
عمليات تميل لبعض النظمة ل تمل المال القيقي الذي ننشده ،وإن كنا ل نر بعد
ما نطمع به ونطمح اليه ولكننا فرحنا بسقوط الطواغيت وترؤ الشعوب على النظم((ة
وفزع النظمة من جرأة الشعوب وخوف الطواغيت ف البلد التبقية من هذه الث((ورات
(عوب
(خيفة للش(
ومبادرتم ال الشاريع الصلحية الزعومة والعمال الستراضائية الس(
لتأخي الربيع عن بلدهم أو تنيبها آثاره...
(ار
(وا بانتص(
وفرحنا بذا الربيع غي مستنكر بال  ..فإذا جاز للمسلمي أن يفرح(
الروم النصارى على الوس عباد النار لن النصارى أقرب إليهم من أولئك فمن باب أول
أن نفرح بانتصار من يمل يافطات إسلمية ومشاريع بعناوين إسلمية حت ولو ك((انت
مشوهة؛ على من يصرح بالرب على الدين ليل نار ،فإذا كان ال قد يؤيد هذا ال((دين
بالرجل الفاجر فمن باب أول من كان منتسبا لماعات إسلمية عاملة للسلم بغ((ض
النظر عن آرائنا ف هذه الماعات ،فإنه من السياسة الشرعية الت قررها علماؤنا الققون
) دفع شر الشرين وقالوا :ليس العاقل الذي يعلم الي من الشر وإنا العاقل الذي يعل((م
خي اليين وشر الشرين ...
إن اللبيب إذا بدى من جسمه
شيخ السلم ) .(20/33

(اوى
مرضان متلفان داوى الخطر ا ( أه( فت(

فلذلك فإن من الغباء السياسي أن نفتح العارك ف هذه الرحلة مع ما أثره هذا الربيع
من حكومات وأنظمة تاول السيطرة عليها الماعات السلمية حت وإن كنا نتلف مع
هذه الماعات ف كثي من الصول والفروع  ..لن معاركنا ف هذه الرحلة ستصب ول
بد ف رصيد أعداء السلم ،ول أقول أعداء هذه الكومات الت تمل يافطات إسلمية،
لن العلمانيي واللحدة والرتدين والزنادقة ومن يدعمهم من اليهود والنصارى علنية أو
بالفاء ) والذين هم شر الشرين ( ف هذه العركة ،ل يعادون هذه الكومات ويكيدون
لا للسباب الدينية والشرعية الت تنتسب اليها هذه الماعات.
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وإذا كانت هذه طبيعة العركة؛ فليس من السياسة الشرعية ول من الكياسة أن توهن
هذه الكومات ليعود ويثم على صدور المة فلول النظمة السابقة أو من هم أشر منهم
(ذه
(قطوا ه(
من العلمانيي والرتدين ،فما دام أنصار التوحيد ل زالوا أضعف من أن يس(
النظمة ويسكوا بزمام المور ،فليس من الكمة أن يتورط إخواننا ف تونس أو مص((ر
وأمثالا بإفتعال القتال والصدام مع هذه الكومات ،بل إن السياسة الش((رعية تقتض((ي
الستفادة من الجواء الت يعيشها السلمون اليوم ف ظل هذه الكومات من توسعة على
الدعوة للسلم والعمل للشريعة  ...فينبغي على إخواننا من أنصار التوحيد واله((اد ف
(ر
(يد ش(
تلك البلد تنب الصدام الذي سيستثمره الشد عداوة للسلم وسيصب برص(
(وانم
(ة إخ(
(فوفهم وتربي(
الشرين  ...وليستغلوا هذه الجواء لعادة تنظيم وترتيب ص(
وتصحيح مسيتم والعداد والرصاد مع النغماس ف الناس لدعوتم ونشر التوحيد فيهم
وتعليمهم دينهم إضافة لكسبهم بساعدة التاج وإغاثة اللهوف وكفالة اليتيم وغي ذلك
من أعمال الب والي الت ستغرز رصيدهم ومكانتهم بي الناس وتنشر دعوتم وتيئ المة
لربيع إسلمي نقي قريب بإذن ال ))و2ل4ت2ع*ل4م;ن Uن2ب2أ4ه; ب2ع*د 2ح.ي.. (( p
وهذا ل يعن تغيي النهج أو التخلي عنه وأن تنقلب جاعات التوحيد واله((اد ال
جاعة تبليغ أو جعيات خيية  ...كل ؛ بل النهج هو النهج والتوحيد هو أصل الصول
والهاد هو ذروة سنامه الذي يقوم به  ..ولكن من يسعى إل إقام((ة دول((ة الس((لم
والتمكي لهله وتكيم شريعته  ..يكون عنده من العلم والفقه والفهم ما يعرفه با تتاجه
مثل هذه الهمة العظيمة من تظافر جهود الخلصي والعاملي ف كافة الصعدة ويك((ون
متبصرا بالؤامرات الت تاك للسلم وأهله والكيد الذي يرصد لصد الشروع السلمي
الصيل ووأرده ف مهده  ...من يستوعب ذلك كله ل يجر الهاد على مقاس )(7.62
.
وقد تقدم قول النب صلى ال عليه وسلم " :ان الؤمن ياهد بسيفه ولس((انه " وف
(لم :
(ه وس(
(لى ال علي(
مسند أحد وعند أب داود وغيها عن أنس قال رسول ال ص(
"جاهدوا الشركي بأموالكم وانفسكم وألسنتكم " .
وروى الاكم وغيه عن جابر مرفوعا " :سيد الشهداء حزة بن عبد الطلب ورجل
قام ال إمام جائر فأمره وناه فقتله " وروى المام أحد وغيه عن أب أمامة قول الن((ب
صلى ال عليه وسلم  " :أفضل الهاد كلمة حق عند سلطان جائر " وف رواية الترمذي
(ديث
(ائر " وف ال(
عن أب سعيد مرفوعا " إن أفضل الهاد كلمة عدل عند سلطان ج(
التفق عليه عن عائشة أن النب صلى ال عليه وسلم قال لسان " :أهج قريشا فإنه أش((د
عليها من رشق النبل " وهذا ل يقلل من شأن القتال بل يعززه فيكفي بالقات((ل فض((يلة
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حديث ابن حبان وغيه عن أب هريرة مرفوعا " :موقف ساعة ف سبيل ال خي من قيام
ليلة القدر عند الجر السود " وغي ذلك من فضائله الشهورة  ...وإنا أردنا الت((ذكي
بسعة الهاد وشوليته خصوصا عند من يسعى لهاد التمكي ل مرد النكاية .
* أخيا ) :لن نقيل ولن نستقيل (
قال تعال )) :إ1ن> الل>ه 2اش*ت2ر2ى م.ن 2الHم;ؤ*م.ن1ي 2أ4ن*ف+س2ه;م* و2أ4م*و2ال4ه;م* ب81أ4ن> ل4ه;8م; الHج2ن4 8Uة
ي;ق4ات.ل+ون 4ف.ي س2ب1يل 1الل>ه .ف4ي2قHت;ل+ون 4و2ي;قHت2ل+ون 4و2ع*دPا ع2ل4ي*ه .ح2ق~ا ف.ي التUو*ر2اة .و2الHإ1ن*ج1يل 1و2الHق+ر*آKن.
و2م2ن* أ4و*ف4ى ب1ع2ه*د.ه .م.ن 2الل>ه .ف4اس*ت2ب*ش.ر;وا ب1ب2ي*ع.ك+م; ال>ذ.ي ب2اي2ع*ت;م* ب1ه .و2ذ4ل.ك 2ه;و 2الHف4و*ز; الHع2ظ.يم; ((
)(111التوبة
وما دمتم أيها الاهدون قد بعتم هذه النفوس ل فل خيار لكم إل الوف((اء ب((البيع
والثبات عليه فالراية الت تقاتلون عليها ليست كأية راية أخرى يكن لهلها أن يفرطوا با
أو يتنازلوا أو يبدلوا او يغيوا ...
(ه
(ول ال علي(
فل خيار لنا إل الضي ف السبيل الذي أختاره ال لنا ،وخطه لنا رس(
الصلة والسلم وسارت عليه من قبلنا قوافل الصادقي والشهداء ...
ولذلك فنحن وإن جاز لنا التكتيك فيما ليس من الثوابت وجاز لنا النظر والترجيح
فيه بسب مصلحة الهاد  ...فليس لنا بال التنازل عن غاية الهاد العظيمة الت قتل من
(اومة
(ا والس(
أجلها إخواننا وفدوها بدمائهم وأشلئهم وجاجهم  ...أو القتراع عليه(
والرضى بالحتكام إل صناديق القتراع ،فليس لذا جاهدت ول ل((ه قت((ل إخ((وانكم
وسفكت دماؤهم ...
بل إن ذلك خيانة للجهاد والاهدين وخيانة لدماء وتضحيات البطال والش((هداء
نعيذكم منها ..
لقد قدم الاهدون ف مشارق الرض ومغاربا آلف التضحيات ليصلوا إل رضوان
(ا
(ا وغيه(
ال والتمكي لتحكيم الشريعة ورفع راية التوحيد  ...وقاتلوا روسيا وأمريك(
لجل هذه الغاية ول مانع أن يقاتلوا قومهم وأقرب الناس إليهم إذا رأوا أن تض((حياتم
ستباع وستشترى وسيتاجر با ...
(ل
إن الطواغيت من عبيد الدنيا والدولر يبيعون آباءهم وأقرب الناس اليه((م لج(
كراسي الكم ،فكم منهم من انقلب على أبيه وكم منهم قد قتل اللوف ليبقى مستقرا
(ا
على كرسي الكم ليحكم بعد ذلك با يشتهي دون أن يأبه للم المة وسخطها كله(
عليه أو يلتفت لغضب العال كله ووصفه له بالدكتاتور ،فطلب الق وأنصار التوحي((د
والشريعة والعدل أول بأن يضحوا بالغال والنفيس والقريب والبعيد لنص((رة التوحي((د
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(ارقهم
(رهم أن يف(
وتكيم الشريعة ،وأول بأل يعبأوا بسخط الدنيا كلها عليهم ول يض(
ويذلم طوائف من النتسبي للعلم ،وأن تضعهم أمريكا وأذنابا على قوائم الره((اب،
فقد وطنوا أنفسهم على ذلك وهيؤوها لعظم منه..
(ه
لقد باعوا النفوس ف أعظم صفقة لبارئهم فل يبال أحدهم كيف وأين يقضي نب(
ما دام ذلك ف سبيل كلمة ال وتت ظلل راية التوحيد  ...ومن ث فأي شيء يض((يه
بعد ذلك ؟؟! وأي رضى يهمه سوى رضى ال وأي سخط ياذره غي سخط ال ...
يا إخواننا إن وعد ال حق وإن تقيق غايتنا قادم ل مال وان اجتمع علين((ا م((ن
بأقطارها كما هو حال اليوم  ...قال تعال )) :ه;و 2ال>ذ.ي أ4ر*س2ل 4ر2س;ول4ه; ب1الHه;د2ى و2د.ي88ن1
(م
(ن تي(
الHح2ق fل.ي;ظHه1ر2ه; ع2ل4ى الدfين 1ك+ل‡ه .و2ل4و* ك4ر1ه 2الHم;ش*ر1ك+ون (( 4ورروى المام احد ع(
الداري أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال " :ليبلغن هذا المر ما بلغ الليل والنهار،
ول يترك ال بيت مدر ول وبر إل أدخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل عزا يعز ال ب((ه
السلم وذل يذل ال به الكفر "
هذا وعد صادق ل نشك فيه طرفة عي  ...ستذل أمريكا وستذل روسيا وس((تذل
اسرائيل وسيذل أذنابم وسيÓعز ال السلم واهله  ...فبحسب الواحد منا أن يكون سهما
لذا الديدن يضعه ال حيث يشاء ،وحسبه فوزا وعزة أن يستعمله ال ف ذلك فيلقى ال
تعال ثابتا على العهد صادقا بالبيع ل يغي ول يبدل تبديل  )) ..ك4ث.يPا و2ل4ي2ن*ص;ر2ن> الل>ه; م2ن*
ي2ن*ص;ر;ه; إ1ن> الل>ه 2ل4ق4و1ي Šع2ز1ي̂ز (( .
اللهم منزل الكتاب مري السحاب سريع الساب اهزم الحزاب وزلزلم وانصرنا
عليهم.
وكتب خادم الاهدين
أبو ممد القدسي
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