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﷽
مقدمة:
أمر بالثبات عند االلتحام ،والصالة والسالم على نبيه اجملاهد الصابر املقدام؛ َّأما بعد:
احلمد هلل الذي َ
املعَتك املفصلي املهم ،والذي -بإذن اهلل تعاىل -سيغّي التايخ على مد أييا
فإننا يف وسط هذا ََ
أليم شدخد!
وقرون؛ فإما حكم باإلسالم مدخد ،وإما َع ٌ
ود إىل حكم الكفر وحتكمه وإذالله ٌ
وخال ذلك نعيش امتحانات مستمرة لتمحيص الصفوف وتطهّيها؛ إذ اهلل ¸ ناصر دخنه ال بد ،غّي
أنه سبحانه ال خقبل إال الطيب ،وال خكرم بنصره مناف ًقا وال خائنًا مري ًفا ،وخلزمنا لنكون ِمن الطيبني
املنتصرخن -بإذن اهلل تعاىل-؛ أن جندد النواخا ونصلح األعما  ،ونتوب من الذنوب ،ونراقب اهلل تعاىل يف

ومن نقابله
السر واجلهر ،ونعود إلى ديننا وقواعده الشرعية في التعامل مع كل ما نواجهه من أحداثَ ،
ِمن مرجفين؛ فالفنت ميوج بعضها يف بعض ،وبيننا َمن خكره أن نصمد ونثبت ،وخرخد لنا أن ننكص على
أعقابنا وننسحب ،ونكون لقمة سائغة للكفاي ،دون أن ختعب الكفاي حىت يف ابتالعها!!
ومن أساليبهم احلالية :الَتوخج والتحرخض على االنسحابات ،اليت ليست إال فتنة من الفنت ،سببها
اخلوف والوهن! واهلل املستعان.

ومن فضل اهلل تعاىل ويمحته أن الدولة تزخر باجملاهدخن الثابتني ،إال أن يف صفوفهم مريفني خمذلني،
وهؤالء األخّيون قلة قليلة -واحلمد هلل ،-إال أن املقا سيتناو أمرهم بإذن اهلل -يغم قلّتهم-؛ من باب
أوال ،مث للتحذخر من خطر ما خقومون به ثانيًا؛ إذ الناي تأيت من مستصغر الشري ،وثوب الدولة
النصح هلم ً
صغُر ،ومثة ساعون هلم منا ،فما أن خدوي صرخيهم
اإلسالمية الناصع ال خنبغي أن خعكر نقاءَه سو ٌاد وإن َ
باالنسحاب حىت ختخدي البعض وخسايعوا فيه كاملنوم مغناطيسيًّا!! ال سيما وأن هؤالء املريفني خزوقون
ملآيهبم ِحبيَل شىت ،وال ختويعون فيها حىت عن الكذب -قاتلهم اهلل ،-وهد اهللُ إخواننا املنخدعني إىل
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التعامل مع هؤالء بقواعد الشرع وأحكامه! فاهلل ¸ مل خيلقنا عبثًا ،ومل خَتكنا حائرخن ضائعني ،بل كان دخنه
اخرا باألحكام والقواعد للتعامل مع كل شيء يف احلياة ،فيا ليت قومي ختذكرون!
ً
يامعا حم َك ًما ،ز ً
***
هنالك مرجفون ،فماذا عن غير المرجفين؟!
إننا ال نبتئس لويود اخلبَث يف صفوفنا وييوشنا؛ إذ كان يف خّي ييوش األيض قاطبة -ييش نبينا
حممد ‘ -منافقون ومريفون ،خسيؤون األدب مع اهلل ويسوله ،وحياولون التشوخش على دعوة اإلسالم
ويسالته ،بل وخيذلون وخثبطون ،وال خكتفون يف هذا باستخدام ألسنتهم البذخئة الطوخلة ،بل بأفعاهلم الوبيلة
كذلك؛ وكمثا على هذا؛ نذكر كيف انسحب يئيس املنافقني -عبد اهلل بن أيب بن سلو  -بثلث اجليش
خوم أحد(!!)1
هل تصويمت هذا؟! ختيلوا أن نقابل العدو ونراه يأي العني ،وبينما نستعد لاللتحام به نتفايأ بانسحاب
أصال أقل من عدد الكفاي !!-هذا ما صنعه املنافقون مع النيب ‘ والصحابة بكل
ثلثنا -بينما عددنا ً

صفاقة وخبث ،يف ساعة احلرب احلرية!! ولكن الثلثَين ثبتا ،ولم يلحقا بالمنسحبين المنافقين
المتولين!! والثلثان أكثر من الثلث؛ ألن الدولة دولة اإلسالم احلق.
إ ًذا :حىت يف الدولة النبوخة كان هنالك منافقون ،فويود هؤالء فينا اليوم ليس منقصة فينا وال طعنًا ،وال

سببًا خدفع إىل اإلحباط ،ولكن المسلمين األوائل لم يكونوا يسمعون للمنافقين! وإذا سمعوا لهم :نالوا
تمت إقامة الحد عليهم(،)2
بعض المسلمين؛ َّ
جزاءهم؛ كما في حادثة اإلفك؛ حين سمع للمنافقين ُ
ك
ات بِأَنْ ُف ِس ِه ْم َخ ْي ًرا َوقَالُوا َه َذا إِفْ ٌ
وقا اهلل تعاىل هلم{ :لَ ْوََل إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ ظَ َّن ال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ

( )1ينظر :زاد املعاد ،البن القيم (.)193 /3

( )2ينظر :مسند أمحد بن حنبل ( )35 /6باب :حدخث السيدة عائشة ~ ،برقم ،24112 :وسنن ابن مايه ( ،)857 /2باب
حد القذف ،برقم ،2567 :وسنن البيهقي الكرب ( )250 /8برقم.1690 :
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ِِ ِ
ْسنَتِ ُكم وتَ ُقولُو َن بِأَفْ و ِ
مبِين} [النوي{ ،]12 :إِ ْذ تَ لَ َّقونَهُ بِأَل ِ
سبُونَهُ َهي نًا
ي
ل
ا
م
م
ك
اه
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ ٌ
ْ
س لَ ُك ْم به عل ٌ
ْ َ
َ
ْم َوتَ ْح َ
َ
ِ
ِ ِ
ك َه َذا بُ ْهتَا ٌن
يم (َ )15ولَ ْوََل إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُلْتُ ْم َما يَ ُكو ُن لَنَا أَ ْن نَتَ َكلَّ َم بِ َه َذا ُس ْب َحانَ َ
َو ُه َو ع ْن َد اللَّه َعظ ٌ
َع ِظيم ( )16ي ِعظُ ُكم اللَّهُ أَ ْن تَ ع ُ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ين} [النوي]17 - 15 :؛ إذ كان الوايب
ُ
ٌ
ودوا لمثْله أَبَ ًدا إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
َ ُ
أَل يصغوا للباطل ،وأَل يسمعوا للمرجفين والمنافقين! وهذا وايبنا حنن اليوم؛ أال نصغي للمريفني؛
فلدخنا -بفضل اهلل -دخن حم َكم مل خَتكنا ألهواء املتخبطني وخيانة املنافقني!
***
قواعد الشرع يا إخوتي!
إخوتي الموحدين :اخلّي فيكم -كما أحسبكم -أكثر من اخلبَث ،فال تسمحوا جلعجعة هذا اخلبث أن

تطفو على سطح قراياتكم ،وال أن تدفعكم -بفتنة االنسحابات -لتكونوا واملتشبهني بالصحوات ذوي
"االنسحابات التكتيكية" :يف خندق واحد!
إهنم مريفون ،لكن ماذا عنا حنن؟! ملاذا ال نتعامل معهم ومع هرائهم وفق أحكام الشرع؟!
نعم؛ إهنم خصرخون" :العدو تقدم! هيا انسحبوا!" ،سبحان اهلل! العدو ختقدم؛ إ ًذا وايبنا هنا أن نثبت
َّ ِ
ين
ونقاتل هؤالء الكفاي السكاي  ،ال أن نفر منهم وننسحب! ببساطة ألن اهلل تعاىل خقو { :يَاأَيُّ َها الذ َ
آمنُوا إِذَا لَِقيتُ ْم فِئَةً فَاثْ بُتُوا َواذْ ُك ُروا اللَّهَ َكثِ ًيرا لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن} [األنفا  ،]45 :ومل خقل سبحانه" :ففروا
َ
وانسحبوا!".
وألهنم -املريفني -ال ختويعون عن الكذب؛ فإهنم خولولون" :هناك أمر باالنسحاب!" ،وخزعمون أنه أمر
الوايل تاية ،أو أمر اخلليفة نفسه تاية أخر !! -أخزاهم اهلل وقاتلهم! -إهنم كاذبون منافقون مريفون ،لكن
أمّي املؤمنني؟!
ماذا عمن خأخذ بكالمهم وخصغي إليهم ،وخظلم َ
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هل عدنا ملصيبة القيل والقا  ،والسند املشبوه؟! ملاذا ال نتثبت ِمن سند األخباي خا إخويت؟! َأما أمر اهلل
¸ بالتبني؟! أما قا اهلل تعاىل{ :ياأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم فَ ِ
اس ٌق بِنَبٍإ فَ تَب يَّ نُوا أَ ْن تُ ِ
صيبُوا قَ ْوًما
َ َ
َ َ
َ َ
ََ ْ
َ
ِِ
بِ َج َهالَ ٍة فَ تُ ْ ِ
ين} [احلجرات]6 :؟!
صب ُحوا َعلَى َما فَ َعلْتُ ْم نَادم َ
ِ
اقف وأحكام
ذنب ما ،وخُت َخ َذ منك ما خُت َخذ من مو َ
نسب لك ٌ
ختيل -خا َمن ختدعه الشائعات -أن خُ َ
دون اإلصغاء إليك! أترضى هبذا لنفسك؟! فما لك إ ًذا ترضاه لويل األمر الذي ما استنفر الناس ِمن أصقاع
األيض ليجعلهم بعد ذلك لقمة سائغة للكفرة الفجرة ،بل دعاهم إىل إقامة دخن اهلل ودولته ،واجلهاد يف
سبيله ،والثبات واالحتساب ،والرضا بقضائه وقديه؟!
كم مرة افَت املريفون على اخلليفة ،وزعموا أنه أمر باالنسحابات ،حىت يف الوقت الذي أعلنها فيه
واضحة صرحية" :اثبتوا"؟!
خا أخي الذي خصغي هلؤالء املريفني؛ عد إىل دخنك ،والتزم قواعده وأحكامه باهلل عليك!
***
خسئتم أيها المرجفون!
أيها المرجفون :أقو للجاهل منكم" :هداك اهلل" ،وللخائن منكم" :قاتلك اهلل" ،ووقانا اهلل شر
مجيعا يف كل حا .
املريفني ً
إنكم تضعون أنفسكم يف موطن شبهة؛ إذ االنسحابات معصية كرب  ،وكبّية موبقة ،وإيهاق
للمجاهدخن نفسيًّا وبدنيًّا ،وإياحة للكفاي واملرتدخن على كل األصعدة!
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وش ْغلِهم عن القتا مبستلزمات هذا االنتقا ،
عجيب كيف تسعون إىل إفراغ املناطق ،وإتعاب اجملاهدخن َ
مشاق! مستمتعني مبتاعنا وطعامنا ،وسائر ما
صفوا بغاخة الراحة ،دون عناء أو
الكفاي
ليأخذ
ّ
َ
ُ
عفوا ً
األيض ً
خنالونه غنيمة بايدة ،بل فيئًا سائغًا دون قتا !!
ليتكم تُْتعِبون أنفسكم معشاي هذا التعب يف القتا  ،وليت املغفلني الذخن خسمعون لكم؛ خوفرون
طاقتهم للجهاد والرباط ،بد أن خستنزفوها يف محل األمتعة واالنتقا من هنا إىل هناك ،وهتيئة كل سبل
الراحة املتاحة ملن سيأيت الح ًقا من الكفاي!! هذه هي احلقيقة البشعة املؤملة!! فيا ليت قومي خعلمون!
َ
خسئتم أخها املريفون؛ فكفوا عن هذا اإليياف الذي تستخدمون الدخن فيه بكل وقاحة! كفوا؛ فكل
أساليبكم هاوخة أمام قواعد دخننا احلنيف وأحكامه!
 قالوا" :نخاف على األطفال والنساء من ت ُّ
قدم األعداء!".
ِ
يبهات القتا لدفع هذا العدو املتقدم! أما
فأقو  :سبحان اهلل! حسنًا ما دمتم ختافون علينا؛ فدونكم
جمددا! وال خزا ختبعنا حىت تتآكل يقعة الدولة كلها،
االنسحاب وإفراغ املنطقة؛ فسيجعل العدو ختقدم وياءنا ً
والعياذ باهلل!
ستارا إلخفاء جبنكم
أَل يا أيها المرجفون فاسمعوا :إننا نرفض أن نكون أداة لتزيين نكوصكم ،أو ً

وتهربكم من القتال! وحنن -بفضل اهلل تعاىل -لنا يبنا سبحانه ،مث معنا أسلحتنا وعتادنا ،ونعم لسنا يبناء
ُّ

مثلكم ،صحيح أننا ال نتمىن لقاء العدو ،بل نسأ اهلل العافية كما أمرنا النيب ‘ ،إال أننا يف الوقت ذاته
كسرا أو
مستعدون للقتا إن أصر العدو على االنتحاي مبوايهتنا ،وإن كان اهلل ¸ سيقدي علينا ً
قتال أو ً
أيهب يف صدوي أعدائنا ،أن خكون ذلك وحنن يف موقف
أسرا -والعياذ باهلل-؛ فخّي لنا وأع َذي ،و َ
حىت ً
الثبات املشرف ،ال يف موقف االنسحاب املخزي الذي سيودي بنا إىل اهلالك حقيقة!

لقد أَم َن النيب ‘ النساء واألطفا يف حصن جواره داخل املدخنة ،ومل خيريهم منها! وأكثر من ذلك:

كان ‘ خُق ِرع بني نسائه إذا خرج للغزو ،وكان الصحابة خأخذون نساءهم ،وشايكت الصحابيات يف
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مجيعا يف هذه الصحراء،
وبحرا ،والتايخ مليء بأمثلة ذلك ،دون أن خقولوا" :قد نُقتَل ً
اخلروج إىل املعايك ًّبرا ً
وتبقى نساؤنا خلفنا!" ،وكم كان ويود النساء من أسباب الثبات يف املعركة بعد فضل اهلل تعاىل!
بل إن من ثبت حو النيب ‘ خوم أحد حني انكشف عنه الناس ،وُكسرت يباعيته :بضعة عشر
شخصا فقط ،بينهم الصحابية اجلليلة "أم عماية" ~ ،اليت استمرت تشايك يف الغزوات حىت بعد أن
ً
بلغت من الكرب عتيًّا ،بل وبيد واحدة!
بطشا وإير ًاما من كفاي األمس ،خاصة فيما ختعلق بالنساء" ،فأقول
وقد خقو قائل" :كفاي اليوم أشد ً

مستعينة باهلل تعالى :الكفر ملة واحدة ،واهلل تعاىل أمر بالعمل دون أن خكلفنا بالنتيجة ،ومل خقيد الثبات
ثبتت يغم فراي أشباه الريا  ،وسيمتهنون َمن فرت وهربت
بتجرب هذا أو ذاك ،بل إن الكفرة سيهابون َمن ْ
فأنت ِ
وولت الدبر ،وسيقولون هلا" :صه! ِ
ِ
بقدميك!" ،وإذا كان كفاي اليوم أفظع من كفاي
يئت إلينا
األمس؛ فإننا منتلك -بفضل اهلل -أحزمة ناسفة مل متتلكها الصحابيات باألمس! فَ َهبُوا هذه لتلك ،وقبل
الصغار في
كل شيء :ثقوا باهلل ¸؛ فإنه سبحانه جعل للعزة طري ًقا واحدة هي الجهاد ،وجعل ال ّذلَّة و َّ
تركه ،وحاشا هلل أن نَ ِذ َّل ونهان بسبب الجهاد والثبات ،وهما سبيل العزة والتمكين! ثقوا باهلل!
ويحكم؛ ثقوا باهلل!!

 قالوا" :على المصابين اَلنسحاب؛ ألنهم عائق أمامنا!".
فأخضا من دخننا
وهل قاتلتُم قط بعد أي انسحاب خا هؤالء؟!! هذه هي الصفعة األوىل ،أما الثانية؛ ً
ومن عرف خرب غزوة أحد ومحراء األسد
احلنيف الذي أمرتنا أحكامه بالثبات يف كل حا من األحوا َ ،
ومن معه ِمن الصحابة أن خسّيوا إىل محراء األسد؛ امتثلوا لألمر
بعدها؛ جي ْد أن اهلل تعاىل حني أمر نبيه ‘ َ
فويا ،ومل خقولوا" :إننا يرحى ومصابون خا يب ،فكيف سنلحق بالكفاي بل ونقاتلهم فوق ذلك؟!"،
اإلهلي ً
ومل خقولوا للمصابني -وبينهم نساء مصابات!" :-إنكم ستعيقون مسّينا؛ فانصرفوا إىل املدخنة!" ،بل كان
األمر أن ختويه كل َمن حضر غزوة أحد للحاق باملشركني ،فصدع هؤالء املؤمنون املتقون ،يغم يراحهم
وآالمهم وعدم ويود مراكب حتملهم!! لديية أن الصحايب كان حيمل أخاه الصحايب ساعة وخسّي على
7

كرُّوا ال تَفِرُّوا

حامال ساعة أخر  ،وكالاما يرخح مصاب!! فقط لتنفيذ
حمموال وامحممو
ً
قدميه ،مث خصبح احلامل منهما ً
أمر اهلل ¸ ،وماذا كانت النتيجة؟! قذف اهلل تعاىل الرعب يف قلوب املشركني ،ولم يكن هنالك قتال!
هذا طبيعي؛ ألن اهلل تعاىل أمر بالعمل ومل خكلفنا بالنتيجة! وامتدح اهلل سبحانه هؤالء املؤمنني ،وقا فيهم:
ِ
ِ
ول ِمن ب ْع ِد ما أَصاب هم الْ َقر ِ ِ
َّ ِ
الر ُس ِ
يم
استَ َجابُوا لِلَّ ِه َو َّ
سنُوا م ْن ُه ْم َواتَّ َق ْوا أ ْ
ين أ ْ
ين ْ
َج ٌر َعظ ٌ
ْ َ َ َ َُ ُ ْ ُ
ح للَّذ َ
{الذ َ
َح َ
َّ ِ
ال لَ ُهم الن ِ
َّاس قَ ْد َج َمعُوا لَ ُك ْم فَا ْخ َ
ش ْو ُه ْم فَ َز َ
يمانًا َوقَالُوا َح ْسبُ نَا اللَّهُ
اد ُه ْم إِ َ
( )172الذ َ
َّاس إ َّن الن َ
ين قَ َ ُ ُ
ِ
ِ
ض َوا َن اللَّ ِه َواللَّهُ ذُو
س ْس ُه ْم ُسوءٌ َواتَّبَ عُوا ِر ْ
يل ( )173فَانْ َقلَبُوا بِنِ ْع َم ٍة ِم َن اللَّ ِه َوفَ ْ
ض ٍل لَ ْم يَ ْم َ
َون ْع َم ال َْوك ُ
ض ٍل َع ِظ ٍ
أمر خالقهم واثاقلوا إىل األيض،
فَ ْ
يم} [آ عمران ،]174 - 172 :بينما لو أهنم عصوا َ
وتذيعوا جبراحهم وضعفائهم؛ لَرمبا عاقبهم اهلل تعاىل وسلط الكفاي عليهم ،ونزع هيبتَهم ِمن قلوهبم! بَْي َد
أهنم استجابوا هلل والرسو  ،بفضل اهلل وتثبيته هلم ،فأخن حنن من هؤالء()3؟!!
***
اعقلوا أيها المنسحبون!
إخوتي المتأثرين بأولئك المرجفين :اتقوا اهلل يف أنفسكم ،وعودوا إىل دخنكم وأمر إهلكم مث أمر
وإفحاما لكل خمالف!
يدا على كل شبهة،
إمامكم؛ فإن يف دخنكم ًّ
ً
 قد تقولون" :األرض التي ننسحب إليها :أرض إسالم ،وليست أرض كفر!".
داي
فهذا صحيح؛ إن املناطق اليت تنسحبون إليها داخل أياضي دولة اخلالفة؛ هي داي إسالم وليست َ
كفر ،ومثة َمن لدخه عمل وقتال هناك ،ليست ها هنا نقطة األمر ،بل املشكلة هي إفراغ املناطق اليت هي
ِ
أيض كفر!! وخكون هذا يف
ً
أخضا داي إسالم! وإخالؤها للكفاي ،والتويل خوم الزحف ،حىت تصبح من بعد َ

( )3ينظر :تفسّي ابن كثّي (.)429 /1
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صحيفتكم؛ إذ إنه مت بفضل انسحابكم خا َمن ياؤوا بداخة للجهاد كي خنشروا اإلسالم يف يبوع األيض
كلها! فباهلل عليكم ماذا دهاكم؟!
 وقد تقولون" :ألم ينسحب خالد بن الوليد  ¢بجيش المسلمين من مؤتة؟!".
األيض كانت أيض معركة على مشايف الروم ،وقد تقدم سيدنا خالد  ¢للقيادة
فاعلموا أن تلكم
َ
دون تعيني شخصي له من النيب ‘ ،وعاد باملسلمني إىل املدخنة ،بعد أن ياهدوا وقاتلوا وقُتِل منهم
وأثخنوا يف الكفاي.
أما أن نفر حنن ِمن أيض إسالم ،ونساهم يف تقليص يقعة دولة اخلالفة ،وجملرد أن تقدم العدو ،ودون أن
نقاتل فندفعه أو نكبده اخلسائر؛ فهذا قياس فاسد مرخع ،وعذي أقبح من الذنب فظيع!
عدا عن أن يهاد الطلب ليس كجهاد الدفع ،وقد ازدادت هيبة الروم جتاه املسلمني بعد هذه الوقعة،
كما دخل مشركو العرب يف اإلسالم بعدها زيافات ووحدانًا ،وقد متلكهم العجب ِمن قوة املسلمني لديية
أن ختجرؤوا على حمايبة الروم ،فباهلل عليكم :أخن كل هذا من مسلسل االنسحاب املخزي؟!
 وقد يقول قائلَ" :ل أريد أن أخالف الجماعة ،وَل أن أبقى وحدي!".
فأقو  :إن من وايب هذه اجلماعة :احلكم بالدخن ،والدفاع عنه ،والثبات يف ويه األعداء ،وإمام هذه
اجلماعة -ثبته اهلل :-قد أمر بالثبات وعدم االنسحاب والفراي ،وقوام دخن هذه اجلماعة ودولتها :كتاب
خهدي وسيف خنصر ،وستزو هذه اجلماعة -والعياذ باهلل -إن استمر هذا املسلسل املخزي ،عدا عن أن
اجلماعة :ما وافق احلق وإن كنت وحدك ،واهلل تعاىل وصف نبيه وخليله إبراهيم ’ باألمة مع أنه
شخص واحد ،وإنك لن ترمي بنفسك يف الناي وإن يمى الناس أنفسهم فيها ،وإنك لن تَتد من اجلبل
جملرد أال ختالفهم إن هم تردوا! ولتكن لك يف قائد الرماة خوم أحد أسوة حسنة؛ إذ إن "غالب" الرماة وقعوا
يف معصية النيب ‘ ،أما هو فثبت وثبت معه قلة قليلة ،فضل طاعة النيب ‘ واختايها ،ومل ِ
أمره
خعص َ
9
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جملرد أال خيالف األكثرخة( !)4فدخننا خقوم باحلق ال بالغالبية ،وإال كنا كأهل الدميقراطية -والعياذ باهلل من
الكفر وأهله !-فاتقوا اهلل يف أنفسكم.
 باهلل عليكم؛ ماذا رأينا؟! وماذا عانينا؟!
ِ
ِ
مجيعا ،ولكنين أذكركم
إنين ال أقلل من شأن تضحياتكم ،وال ما مريمت به من ابتالءات ذقنا من كأسها ً
وحسب بأنه بينما خصغي بعضكم للمريفني :خنسى فضل اهلل تعاىل عليه ويزقه إخاه من حيث ال حيتسب،
وهذا وحده من عوامل تثبيت اهلل سبحانه لعباده!
إن الصحابة مل خكونوا خنسحبون ،يغم أن زادهم يف بعض األحيان كان مترة لكل شخص منهم ميصها
اليوم كله( !)5وحنن -بفضل اهلل -نرتع يف الن َعم يغم الظرف العصيب ،وختحدث بعضنا يف االنسحاب دون
أن خطلق طلقة! أفال نتقي اهلل ¸ ونستحيي منه سبحانه؟!
واهلل لو مل خكن لدخنا سالح وال غذاء ،ولو دخل الكفاي علينا من كل باب :لَما كان لنا أي عذي يف
التقصّي جتاه دخن اهلل تعاىل ،فما بالنا وحنن يف حا ييدة -بفضل اهلل-؟!
أخت هذه األيزاق! أخاف ِمن أليم عقاب اهلل
أتعلمون خا إخويت؟! واهلل إنين أشعر باخلوف الشدخد كلما ي ُ
تعاىل وشدخد انتقامه إن تولينا وخنا دخنه يغم كل نعمائه علينا! فيا يب طهر صفوفنا من املريفني ،و ِ
اهد َمن
ُ
خستجيب هلم وختأثر هبم ،واح ِم املخلصني وِزِد الثابتني ثباتًا ،آمني.
 باَلنسحاب ظهورنا مكشوفة!

( )4ينظر :سنن ابن داود ( )51 /3باب :يف الكمناء ،برقم.2662 :

( )5ينظر :صحيح مسلم ( )2306 /4باب :حدخث يابر الطوخل وقصة أيب اليسر ،برقم.3011 :
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إن مسلسل االنسحاب اإليرامي سيؤدي -من ضمن نتائجه الكايثية -إىل القضاء على كل مناطق
أخضا! -كما يف الشكل
حماصَرة ً
الدولة اإلسالمية ،وحصرها ضمن بقعة واحدة ،تكون -هذه البقعةَ -
أدناه.-

أما تنفيذ األمر اإلهلي مث أمر اخلليفة -ثبته اهلل -بالثبات واجلهاد ،وعدم تويل الدبر خوم الزحف؛ فمن

جنود الدولة
يهة :سيدفع الكفاي املتقدمني إىل التقهقر والَتايع -بتوفيق اهلل وفضله ،-كما سيجعل َ
مثال يف النقطة "أ" ،وخلفنا النقطة
متبادلَة؛ أي أننا إذا كنا ً
ظهور بعضهم بع ً
ضا حماية َ
اإلسالمية يحمون َ

الكفاي بويوهنا ونقاتلهم ،بينما
"ب" -اللتَني كلتااما من مناطق الدولة-؛ فإننا -أهل نقطة "أ" -سنستقبل
َ
إخواننا يف نقطة "ب" حيمون ظهوينا ،كما أن إخواننا هؤالء :سيستقبلون الكفاي من يهتهم بويوههم،
اجلميع َمن خلوهنم ِمن الكفاي ،كما سيكونون
ظهويهم حممية بنا -بإذن اهلل سبحانه ،-أي :سيقاتل
ُ
وتكون ُ
بعضا يف الوقت نفسه -كما يف الشكل أدناه.-
يدءًا لبعضهم ً
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س
فضال عن أن االنسحاب سينزع هيبتَنا ِمن قلوب أعدائنا ،وخوقعنا يف ِإمث ِ
إسالمية ستُح َكم
مناطق
ترك
ً
َ
بالكفر ثانية! وحنن املأمويخن بنشر التوحيد ،املنصويخن بالرعب إذا ثبتنا واستعلينا باجلهاد ،وأقمنا دخننا
احلنيف.
ِ أدماء هؤَلء الخنازير السكارى أغلى ِمن دماء أبطالنا األسود الغَيارى؟!
إخوتي :إن كانت حكمة اهلل ¸ تقتضي أن خأخذ الكفرة هذه املنطقة أو تلك؛ فليتعبوا على األقل يف
ذلك ،وليتكبدوا الدماء واألموا  ،ال أن خنالوا مرادهم جمانًا!
باهلل عليكم؛ لقد فتح اهلل تعاىل هذه البالد كلها على أبطالنا وقادتنا ،الذخن سكبوا دماءهم وبذلوا
فضال من اهلل عليهم ،-أفيأخذها هؤالء اخلنازخر الذخن ال خعرف أحدهم
أيواحهم يف سبيل نصرة الدخن ً -
َمن هو أبوه خقينًا ،دون أن ُهتَرق قطرةٌ واحدة ِمن دمائهم النجسة؟! أخنون دخننا ،ونفرط يف أمانة َمن
سبقونا؟! باهلل عليكم!
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يايعوا أنفسكم خا إخويت ،واحذيوا من شياطني اإلنس واجلن؛ فاهلل تعالى لم يجعل لنا من مصير إَل

إحدى الحسنيين ،والك َفرة كانوا ختعبون يف السابق من يسم خرخطة دولة اإلسالم؛ ألهنا تتغّي كل خوم

باتساعها ومتددها ،فما هلا اليوم تنقص وتذوي؟! أهكذا نصون األمانة ،ونثأي للشهداء ،وحنمي دولة
اإلسالم؟!
 اتقوا اهلل في أمير المؤمنين!
إن هؤالء املنافقني اجلبناء مل ختويعوا عن االفَت ِاء على اخلليفة -ثبته اهلل ،-ونَس ِ
ب يرمية االنسحاب إليه،
ْ
وفيكم ساعون هلم ،غّي أن هذا ظلم كبّي لإلمام ،الذي أمركم مبا أمركم به يبكم؛ من الثبات وعدم الفراي،
{ه َذا َما َو َع َدنَا اللَّهُ َوَر ُسولُهُ}" :خا ينود
دونكم كلماته -هداكم اهلل-؛ فقد قا يف كلمته السدخدة َ

اخلالفة؛ إذا وقفتم صوب طائرات أمرخكا وحلفائها ،فقفوا ثابتني متوكلني على من بيده ملكوت السموات واأليض،
الذي ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها ،إن ييب على صراط مستقيم ،وقولوا" :حسبنا اهلل ونعم الوكيل" ،فإهنا كلمة
ِ
َّاس قَ ْد َج َم ُعوا لَ ُك ْم فَا ْخ َش ْو ُه ْم}
قاهلا إبراهيم حني ألقي يف الناي ،وقاهلا حممد ‘ حني قا له الناس{ :إ َّن الن َ
متنفسا.
[آ عمران ،]173 :واعلموا أنه لو أطبقت السماء على األيض ،جلعل اهلل للمؤمنني منها ً
فيا كتائب االنغماسيني ،وخا قوافل االستشهادخني ،وخا سراخا االقتحاميني ،خا طالب الشهادة واحلسىن وزخادة ،خا
وخربوا دخايهم
سعاة إىل اجلنان والرضوان؛ انطلقوا على بركة اهلل ،فإن احلرب حربكمّ ،
حولوا ليل الكافرخن هناياّ ،
دمايا ،وايعلوا دماءهم أهنايا ،فإن ذلك هو احلظ األوفر ،والفوز األكرب ،بصحبة الذخن أنعم اهلل عليهم من النبيني
ك َرب
ْت إِلَْي َ
والصدخقني والشهداء والصاحلني ،وحسن أولئك يفيقا ،وليكن لسان حا أحدكمَ { :و َع ِجل ُ
ضى} [طه ،]84 :فجزاكم اهلل عن اإلسالم واملسلمني خّيا ،لقد أذقتم الكافرخن األهوا  ،ومرغتم أنوفهم
لَِت ْر َ
باألوحا  ،فَ َدخناكم بأنفسنا ،لقد كنتم وما زلتم بعد اهلل نعم الظهر والسند ،ونعم الساعد واملدد".
وقا -ثبته اهلل -يف نفس الكلمة" :وها أنتم اليوم قد أويثكم اهلل هذه األيض املبايكة ،ومحلكم أمانة حفظها

والدفاع عنها والثبات على إقامة حكم اهلل فيها؛ فاحذروا أن يستزلكم الشيطان بانحياز عن أرض أو انسحاب
من ثغر ،بل اصبروا وصابروا ورابطوا واثبتوا ،وال تردوا موايد الذ بعد أن أعزكم اهلل ،وال تستبدلوا الذي هو أدىن
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بالذي هو خّي ،وال هتبطوا بعد الرفعة إىل مراتب الدون والضعة ،واعلموا أن مثن بقائكم يف أيضكم بعزكم أهون
بألف مرة من مثن انسحابكم عنها بذلكم ،قا تعاىل{ :قُل لَن ي ْن َفع ُكم ال ِْفرار إِ ْن فَررتُم ِمن الْمو ِ
ت أَ ِو الْ َقْت ِل
َْ ْ َ َْ
ْ ْ َ َ ُ َُ
َّعو َن إََِّل قَلِ ًيال} [األحزاب ،]16 :وقا ‘" :رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ،وإن
َوإِ ًذا ََل تُ َمت ُ
مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ،وأجري عليه رزقه ،وأمن ال ُفتّان" (يواه مسلم عن سلمان
6

الفايسي)"( )ا .ه.
صيرا}" :اعلموا -خرمحكم اهلل -أنكم اليوم يف عدوةس
وقا يف كلمته األخّية السدخدة {وَك َفى بِرب َ ِ ِ
ُ
ك َهاديًا َونَ ً
َ َ
واحدة ،تقايعون أمم الكفر وتصدون محلتهم الغامشة عن دخاي اإلسالم ،فبثباتكم ثبات إلخوانكم وسلوة
هلم يف كل ثغر وصقع من األيض ،ويف جتلدكم إيباك ملخططات الصليبيني ،واستنزاف حقيقي ملقدياهتم،

ودفع وتأخّي لصياهلم على معقل اإلسالم يف هذا الزمان ،فاثبتوا يرحمكم اهلل".

وقا -نصره اهلل -يف الكلمة ذاهتا" :فكونوا خا ينود اخلالفة وحراس العقيدة يف كل مكان ،يدءًا
إلخوانكم بثباتكم وصربكم ،وال خؤتني اإلسالم من قبلكم ،وأوصيكم وأذكركم بوصية نبينا ‘ البن عباس
 ƒحني قا له« :خا غالم إين أعلمك كلمات ،احفظ اهلل حيفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك ،إذا سألت
فاسأ اهلل ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أن األمة لو ايتمعت على أن خنفعوك بشيء ،مل خنفعوك إال
بشيء قد كتبه اهلل لك ،ولو ايتمعوا على أن خضروك بشيء ،مل خضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك،
يفعت األقالم ويفت الصحف» ،نعم لو ايتمعت أمرخكا ويوسيا والعامل بأسره ،بطائراهتم وبايياهتم
وقاذفاهتم وما أيهبوا به األمم لعقود ،فلن خضروك شيئا خا عبد اهلل ،إال بشيء قد كتبه اهلل عليك{ ،قُ ْل لَ ْن
ِ
ب اللَّهُ لَنَا ُه َو َم ْوََلنَا َو َعلَى اللَّ ِه فَ لْيَتَ َوَّك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن} [التوبة.]51 :
يُصيبَ نَا إََِّل َما َكتَ َ

فيا ينود اخلالفة وأبطا اإلسالم ،خا محلة الراخة وفرسان امليدان ،أوقدوا هليب احلرب على عدوكم،
وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم يف كل مرصد ،متنطقوا احلزم ،والتحفوا الصرب ،وأحيوا اهلمم وشدوا العزائم
( )6من كلمة صوتية له -حفظه اهلل -بعنوانَ { :ه َذا َما َو َع َدنَا اللَّهُ َوَر ُسولُهُ} ،نشر :مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي ،بتايخ  :األيبعاء
 2صفر  1438ه  2 -نوفمرب  2016م.
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حنو القمم ،وخا ينود الدولة يف الشام ،اثبتوا فإن اهلل ناصركم على عدوكم إن صربمت وأخقنتم ،فجموع
النصّيخة ومالحدة األكراد إىل زوا  ،فهم أذ وأحقر من أن خقفوا أمامكم ،إن غابت عنهم طائرات
الصليب ساعة ،وما الشجاعة لفلوهلم ببضاعة.
وخا ينود اإلسالم وأنصاي اخلالفة يف كل مكان ،كثفوا الضربات تلو الضربات ،وايعلوا مراكز إعالم أهل
الكفر ودوي حرهبم الفكرخة ضمن األهداف ،فمن لكعب بن األشرف ومحالة احلطب ،من لعلماء السوء
ودعاة الشر والفتنة ،فواصلوا يهادكم وعملياتكم املبايكة ،وإخاكم أن خهنأ الصليبيون واملرتدون يف عقر دايهم
7

بلذخذ عيش وطيب مقام ،وإخوانكم خذوقون القصف والقتل والدماي"( ) ا .ه.
فباهلل عليكم؛ أخن هذا كله من أكاذخب املريفني؟!! اتقوا اهلل يف اإلمام ،إنه -كما حنسبه -لن خيذ
دخن اهلل ،ولن خفرط يف املسؤولية امللقاة على عاتقه ،ولن خيون دماء يفاق ديبه الذخن سطروا أيوع
االلتحامات -بفضل اهلل ،-ثبته اهلل وأخده بنصره ،اتقوا اهلل يف أمّيكم ،وتسلحوا ضد كل مريف بأسلحة
مقيما على
التثبت فَتبكوه وتكشفوه وتفضحوه! بل اقصموا ظهوي املريفني بأننا نطيع اإلمام ألنه ما زا
ً
طاعة اهلل -نسأ اهلل له الثبات.-
***
اثبتوا أيها المجاهدون!
إخوتي أسود الدين وأنصار العقيدة :اثبتوا فالنصر صرب ساعة ،اثبتوا فالنصر حليف املؤمنني الصادقني.
يا إخوتي :ال تتبعوا خطوات الشيطان؛ فالشيطان لن خقو لكم اآلن" :اخريوا من الدولة" ،بل إنه
وغدا" :كونوا مع النساء واألطفا كي
يوخدا؛ فاليوم" :أخ ِريوا النساء واألطفا "ً ،
يوخدا ً
خوسوس لكم بذلك ً
( )7من كلمة صوتية له -حفظه اهلل -بعنوان{ :وَك َفى بِرب َ ِ
اديا ونَ ِ
ص ًيرا} ،نشر :مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي ،بتايخ  :اخلميس
ك َه ً َ
َ
َ
امحمرم  1439ه  28 -سبتمرب  2017م
ّ 8
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حتموهم!" ،مث جند أنفسنا يف نطاق ضيق ،تتخطفنا سجون الكفرة -والعياذ باهلل !-فهل هذا ما ترخدونه
لنا؟! هل تسعون أن ندخل سجوهنم ونكون حتت إذالهلم بفضلكم أنتم؟! حنن مستعدون أن نتعب
ونتحمل ،ولكن يف سبيل اهلل! ليس يف سبيل االنسحابات! ال نرخد أن خنطو خطوة أخر تساهم يف
تصغّي مساحة دولة اإلسالم!! وكل هذا يف صحيفتكم! ألن من وايبكم عدم اإلصغاء للمريفني
واملنافقني.
إخوتي :مهما خكتب اهلل تعاىل على املرء فهو خّي ما دام املرء مل خقع يف معصية اهلل ،نعم خّي وإن كان
أسرا ،أما إن وقع يف معصية اهلل وتوىل ومل خثبت؛ فسيقع يف االنتقام ال االبتالء! ولن
ً
كسرا أو حىت ً
قتال أو ً
ِ
ِ
ِ
اليسرخن مع العسر الواحد ،إضافة
حيصد مثرات االبتالء من معية اهلل تعاىل ،وويود اخلّي فيما هو فيه ،وَكون َ
إىل التعوخض اإلهلي له ،واجلنة اليت تنتظره -إن شاء اهلل -يف اآلخرة!
إخوتي :ال تصغوا للمريفني؛ فإهنم خثبطونكم وخهوون باملعنوخات ،إهنم خشقون الصف وخعصون اهلل
تعاىل مث اإلمام ،أحسنوا الظن بربكم سبحانه؛ فإنه على نصركم إذا خشاء قدخر ،وباإليابة يدخر ،فاتقوا اهلل
َّ ِ
آمنُوا إِ ْن
ين َ
واثبتوا ،واغلظوا على املريفني وال تصغوا إليهم كائنني َمن كانوا ،قا تعاىل{ :يَاأَيُّ َها الذ َ
ت أَقْ َد َام ُك ْم} [حممد.]7 :
ص ْرُك ْم َويُثَب ْ
ص ُروا اللَّهَ يَ ْن ُ
تَ ْن ُ
يا إخوتي :واهلل إنين ال أخشى عليكم من الكفرة ،برغم أسلحتهم وينودهم ويواسيسهم وسجوهنم
وبطشهم وإنسهم وين هم ،بل أخشى من انتقام اهلل تعاىل منا إن انسحبنا!! نعم أخشى عليكم أن تقعوا يف
انتقامه وهو العزخز املنتقم؛ ألنه سبحانه يزقنا بكل األسباب املادخة لتحقيق النصر بفضله ،ويف هذه األوقات
بالذات حتتدم اخلالفات بل واحلروب بني أعدائنا ،ما خعين فرصة كبّية لنا لإليهاز عليهم والتقدم يف أخذ
املناطق وتعمّيها بالسكان ثانية ،ومايسة احلياة العادخة برغم أنوفهم ليفهموا أننا باقون -بإذن اهلل ،-ال أن
أخضا؟! بل واهلل إن علينا أن
نرفع معنوخاهتم باالنسحاب والتويل! أفنحوز كل هذه األسباب مث ننسحب ً
نثبت ونصرب وإن عضنا اجلوع وأعوزنا السالح ،فكيف ونِ َعم اهلل تعاىل تغرقنا -بفضله وكرمه-؟!! اتقوا اهلل!
اتقوا اهلل! فإنه سبحانه شدخد ذو انتقام!
16
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وخنصرف
فليقتصر على هذه املعاصي
ومن متكن منه خوف البشر وحب الدنيا ووسوسة الشيطان؛
ْ
َ
ْ
وحده غّي مأسوف عليه ،واهلل تعاىل غين عنه ،واإلسالم ودولته منتصران -بفضل اهلل -دونه ،ال أن خضيف
ذنب اإليياف الذليل والتخذخل الوبيل!
إىل ذلك َ
اللهم ثبت أقدامنا ،وانصرنا على القوم الكافرخن ،وطهر صفوفنا من املنافقني واملريفني ،آمني.

وكتبته من أرض الخالفة:

سامةَ الد َم ْش ِقيَّة)
أحالم الن ْ
ْ
َّصر (أم أُ َ
الجمعة  23جمادى األول  1439ه  9 -فبراير  2018م
***
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