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﷽
وبه نستعني

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على النيب األمني حممد وعلى آله   
.وصحبه أمجعني

ـ:أما بعد
فإين أسألُ اهللا تعاىل أن تبلغَ هذه الرسالة إخواين ااهدين يف بالد الشام 
وهم يف أحسن حال وأقوم طريقٍ يف حتقيق النـصر لـدين اهللا تعـاىل، كمـا أسـأله          

خــريتعــاىل أن يكونــوا يف أســد ــجٍ مــن الطاعــات والفكــر، فإننــا نحــب هلــم كــل      
ــاس ــذا اخلــري وهــذا التوفيــق والتــسديد،     نعلمــه يف هــذه الــدنيا، وهــم أوىل ال   ن

فـــإن الـــشأن الـــذي هـــم فيـــه مـــن اجلهـــاد هـــو أعظـــم وأخطـــر جانـــبٍ مـــن جوانـــب    
ــق        ــه أن يحقــ ــو منــ ــاد وترجــ ــذا اجلهــ ــب هــ ــها ترقــ ــة كلــ ـ ــوا أن األُمـ ــاة، وليعلمــ احليــ
زة اإلسـالم         اهـدين بتحقيـق عـمـن العلمـاء وا الصة ما سعى إليه أهل احلقخ

ـــصرته، فقــــ كــــل عامــــلٍ لــــدين اهللا تعــــاىل أن هــــذا اجلهــــاد هــــو احللقــــة  ونـ لــــمد ع
ــبالد       ــاد يف الـ ــسابق يف كـــل الـــبالد، حيـــث أن هـــذا اجلهـ ــة الـ ــاد األمـ اجلامعـــة جلهـ
املباركة، وعلى مرمى حجر من بيـت املقـدس مـأوى الوعـود اإلهليـة القادمـة مـن           

.ها ووقتهاعامل الغيب، يستبشر ا أهل اإلميان ويرقبوا حقيقة تنتظر أهل
ــن علــم أنـــه مل يكــن ليحـــدث إال بـــاألرواح       قيمــة هـــذا اجلهــاد، مث مـ لـــمـن ع مـ
والدماء واجلُهد والفكر الذي قدمه أهل اجلهاد يف كـل مـواطن اجلهـاد الـسابقة            
مــن أفغانــستان إىل الشيــشان إىل الــيمن وغريهــا مــن املــواطن األخــرى كــالعراق     

ن علـم هـذا       حىت وصل إىل مستقره يف عقر دار اإلسالم     يف بـالد الـشام، أقـول مـ
األمــر فإنــه لــن يأخــذه إال علــى وجهــه الــصحيح مــن األمهيــة والقيمــة، وخاصــة     
من هدى اهللا قلبه ليعلم أن هذا اجلهاد ما قام ليذهب، بل قام ليقوى ويستوي 
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ـوقه حــىت يــتم حتقيــق فــتح بيــت املقــدس وإقامــة دولــة اإلســالم الغالبــة            علــى سـ
.هللا تعاىلاملنتصرة بإذن ا

ـ:أيها األحبة ااهدون يف بالد الشام
يف القلـــب الكـــثري مــــن احلـــب لكــــم، وكـــذا الــــدعاء هللا تعـــاىل أن ينــــصركم      إن

وميكــن لكــم يف األرض، وقــد عــاش املــرء حياتــه كلــها عــامالً ليتحقــق الــذي نــراه     
اليــوم علــى أيــديكم، والـــيت نــسأل اهللا تعــاىل أن يبـــارك فيهــا ويقــوي أمياـــا يف        

ري واجلهاد والبالء، وحيث األمر كذلك يف القلب، فإنـه مـن الواجـب املرافـق         اخل
هلــذا احلــب والــدعاء هــو وجــوب النــصيحة الــيت افترضــها اهللا تعــاىل علــى أهــل       

ــه         ــون قولـــ ــإنكم تعلمـــ ــري، فـــ ــه اخلـــ ــو لـــ ــب ويرجـــ ــن حيـــ ــالم ملـــ الـــــدينT :»اإلســـ
لواجب عليكم االستماع هلا والتفكر   من ا  ، وإذا كان األمر كذلك فإن     ١»النصيحةُ

ه، وإيــاكم مث إيــاكم الغــرور واإلبــاء مــن قبــول احلــق،       هلــذا كلــ فيهــا، وأنــتم أهــلٌ  
حىت لو كان على غري هواكم وما حتبون، فإن الصديق من صـدقك بالنـصيحة    
وليس من داهنكم وغركم بالباطل، وقد علمتم من التجـارب الـسابقة أن الكـثري     

لعظــــيم مــــن النــــصر والــــتمكني، مث باجتمــــاع األخطــــاء      منــــها قــــد بلــــغ الــــشأن ا   
والذنوب صـار مـا صـار مـن الـذهاب والـضعف والزيـغ، فمـن مل يعتـرب مبـا سـبق                   

.عافانا اهللا وإياكم من ذلك. فهو أوىل باهللكة والدمار
ـ:أيها االخوة األحبة

ــن قـــ      ــار اخلـــري تـــصل أهـــل اإلســـالم مـ ــن أخبـ ــة  إن الكـــثري مـ بلكم، حيـــث حمبـ
وفقـة  قباهلم عليكم دون غريكم، وكذا أخبار عملياتكم اجلهادية املُ     الناس لكم، وإ  

فــرح كــل مــؤمن حيــب اخلــري هلــذا الــدين، ومثلــها هجــرة أهــل اإلســالم        والــيت ت
وإن كــان يف مــواطن   بتحقيــق أجــر هــذا اجلهــاد املبــارك، وهــذا أمــر       إلــيكم رغبــةً  

ور، وهـذا  هـ اجلهاد السابقة إال أنه اليوم معكم علـى أمـر خمتلـف مـن القـوة والظُ           
هليـــة الـــيت إلإهلـــي يــؤذن بـــاخلري العظـــيم مــن حتقيـــق الوعــود ا   يــدل علـــى بعــث  

.نرجوها من ربنا سبحانه وتعاىل
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ذهب هـذا كلـه وخاصـة بـسبب     كل حمب لكم خياف أن يقع منكم مـا يـ          نإال أ 
خــتالفكم واألخبــار الــيت ترشــح مــن قــبلكم بــسبب هــذا التفــرق        اذنــب تفــرقكم و 

ت خيف وت    ،ـ  رعب كل حمبوخاصة م لـ ن عمـن التجـارب الـسابقة أثـر هـذا علـى        م
ــرة      ــل مـ ــان يف كـ ــد كـ ــسابقة، وقـ ــواطن الـ ــارب واملـ ــاد يف التجـ ــاجلهـ مـــن ي ــذا وهـ ن هـ

سر األعــداء وــرس قلــوب أوليــاء الــدين ؤملــة الــيت تــالتفــرق مث تكــون العاقبــة املُ
التفـرق، واملـرء جيـد الكـثري يف قلبـه والـذي يريـد            سـنن  مـن واجلهاد، واليوم هي    

ذه الكلمات اليسريةأن يقوله إلخوانه، لكن ليسمح اإلخوان بأن ن ـ:صارحهم
 اعلموا أن      جهادكم يف بالد الشام هو م كـرمتم  لككـم، وحيـث أُ  لك األمـة ال م

  ـ    به ال يعين أنه مهـو أوىل  عـذر ن غـاب عنـه ل  لككم دون اآلخـرين، بـل إن بعـض م
وا، بل هو حلقة من به منكم، فإن هذا اجلهاد ليس هو وليد اللحظة اليت تر      

سلـــسة طويلــــة بــــذهلا علمــــاء وجماهــــدون حــــىت وصــــلت إلــــيكم، فيجــــب علــــيكم؛   
  مرةً وأقوهلا بكل حب   أنفـسكم  علـيكم أن تـسمعوا هلـؤالء وأن تـرواْ    أخـرى، جيـب

مثــرة غــرس مــن غريكــم، هلــم الفــضل علــيكم، ومــن دون هــذا فــإن الكــثري ممــن     
آل صر والــتمكني مثلنــرور مبــا وصــلوا إليــه مــن بعــض ا ســبقكم علــى معــىن الغــ 

وزوال، بــل وقتــال يف وســط الطريــق حــىت أفــىن بعــضهم بعــضاً، األمـر إىل ذهــاب 
حبـــاً يف الرئاســـة، ويـــتم ســـتر هـــذا احلـــب بأحاديـــث ومـــزاعم        ومـــا وقـــع هـــذا إال  

ؤســف أن يــرى ور زيــف ال حقيقــة هلــا، ومــن املُتاألفــضلية الــيت يعلــم اهللا أــا ســ
ل من بعض البيانات الـيت ال ختفـى علـى        هذا الصنيع اليوم حذو النصل بالنص     

أن بعــض لعلــم كــل منــصف »العــربة بالنتــائج«ق مبــدأ اخلــبري اخلريــت، ولــو طُبِِّــ 
القــــراءات والبيانــــات هــــي نتــــاج اجلهــــل وحــــب الرئاســــة ملــــا أنتجــــت مــــن التفــــرق    

.والضعف واخلالف
يف األثنــاء، وكــل يــوم االبتــداءاخلــالف إن مل يكــن حلــه يف اعلمــوا أن قَــوي

تأخر اإلخوان يف حل اخلالف يعين مزيد إمث عليهم، وكل مـا سـينتج عنـه مـن             ي
راق مثــه علــى القــادة، وكــل دم ســي  إإمنــا االخــتالفآثــار قلبيــة وعمليــة علــى هــذا   

قــال يعجــب أن يلَاليــوم، وإن املــرءَاالفتــراقاليــوم أو غــداً إمنــا هــو مــن آثــار هــذا   
بنتـــــائج جاهــــلٌ ه إال، فهـــــذا ال يقولــــ »إن اخلــــالف يــــسري  «:اليــــوم مــــن بعـــــضهم  

            اهدين يف املواطن السابقة، وهـذا يهـدي كـل موفـق يرقـبلقـاء  اخلالف بني ا
   اهللا تعاىل أن ي    لـه أو  سارع حلل اخلالف حىت على نفسه مـن التنـازل عـن احلـق

بعضه كما فعل احلسن بن علي وقد مدحه جده املصطفىT.
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ُاهــدين مــن قــادة وجنــود مــن    خــواين إحــذر أإىل مــا يــصدره  االســتماعا
    من طلبة العلم، أو من غري طلبـة  مبتدئونعد، يكتبها   البعض من فتاوى عن ب

وجبــون علـــى فريــق أن ينــصاع لفريــق علــى وجـــه      سمى بــامسهم، ي العلــم ممــن تــ   
الفتوى الـشرعية، وكـأن مثـل هـذه األمـور حتـسم علـى هـذا الوجـه مـن الـسذاجة               

: فــــإن اخلــــالف ال حيــــل إال بالــــصلح وهــــو األوىل كمــــا قــــال تعــــاىل  والطفوليــــة، 
O12N  وإمــا بالتحــاكم والتقاضــي، وهــؤالء الــذين يكتبــون هــذه

       م الفتــاوى علــى املواقـــع وغريهــا صــغار علـــى الوجــه التــام، يغـــرون مــن يؤيـــدو
ــ لح راد وهـــو رد اخلـــالف وحتقيـــق الـــصبالتـــصلب علـــى املوقـــف دون أن يتحقـــق املـُ

ــدة ــرقٍ ، والوحـ ــيؤول إىل تفـ ــدوسـ ــد  زائـ ــدور جديـ ــار صـ ــد تـــ  وإيغـ ــل قـ ــذه ، بـ سرع هـ
الفتــاوى اجلاهلــة اإلخــوان علــى االقتتــال، وهــذا يعلمــه أهــل التجربــة مــن قبــل،          

.فإنك لن تعدم جاهالً يبطل اآلخر بالكلية من وراء هذه الفتاوى الغريبة
 ــصح ــا أنــ ــه اآلن وباختــــصار إن مــ ــوين ن بــ ــوا إىل تكــ ــةأن يعملــ شــــرعيةخبــ

حمكمـــة  كمـــة ، يكـــون فيهـــا أهـــل العلـــم علـــى الوجـــه الـــصحيح، وكـــذا أصـــحاب احل
ــرارات   ءوالبــــصرية، ويعطــــى هــــؤال  ــة بــــاخلروج إىل قــ ــوان الــــصالحية التامــ اإلخــ

ــا االجتمــاع والوحــدة واالتفــاق، ويقبــل منــهم أي شــيء  م لزمــة للجميــع يتحقــق
وجـه شـرعي لـه    الاالفتـراق بني ااهدين، فإن هـذا  االفتراقإال أن يقروا هذا   

الرئاســة وفــساد الــرأي، مهمــا حــاول   تفــسري واحــد وهــو حــب أبــداً، ولــيس لــه إال 
الــبعض ســتره بــستور التزويــر والباطــل، وإن مــا حــصل إىل اآلن مــن اإلخــوان ال  

ــدل إال ــط دون غــــريه، و   يــ ــذا املعــــىن فقــ ــى هــ ــسمحأعلــ ــوان عــــ ستــ ــذه اإلخــ ذراً هلــ
ــالــص ن تفكــر يف يس ككــل خطــأ، ومــ أمــر اخلطــأ يف اجلهــاد لــ سوة، فــإنراحة والقَ

.صحة ما أقول، واهللا يغفر يل وإلخواين مجيعاًملحد عغزوة أُ
 ُمثـل هـذه   حبه إلخواين أن يبعدوا عنهم أهـل اجلهـل ممـن يظنـون أن           ما أ

حـــسم بـــالقوة، أو بالتـــصلب يف الـــرأي، والتعـــصب إىل اســـم اجلماعـــة أو   األمـــور ت
 ء يف بعــض الظــروف  وهــؤالواالسترشــاداالستــشارةبعــدون عــن  األمــري، فهــؤالء ي
، ومـن النـصح   واألكثر تأثرياً، لكنهم األكثر افساداً يف كـل وقـت   هم األعلى صوتاً  

اس ألــم  مــراء والقــادة حيبــون هــذا النــوع مــن النــ       إن بعــض األُ :أن أقــول لكــم 
ي ـ   حققون هلم األهواء يف حبن راقـب قلبـه ودينـه مل    اإلمارة وبقـاء الرئاسـة، وم

ــواء   ــاد يف    ينـــصع لـــداعي األهـ ــنامه وهـــو اجلهـ ــذا الـــدين بـــل يف ذروة سـ يف أمـــر هـ
.سبيل اهللا
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 اإلمـــــرة اليـــــوم هـــــي إمـــــرة جهـــــاد،   مـــــن نافلـــــة القـــــول تـــــذكري إخـــــواين إن
    ــاك أمـــري ــيس هنـ ــف جهـــاد، فلـ ــف إىل اآلن طوائـ ــنموالطوائـ ــل ميمكـ عاملـــة عامـ

بــصر هــذا املعــىن كــان     ن مل ياخلليفــة أو مــا أشــبهه مــن األمســاء واأللقــاب، ومــ      
مـن إمـرة املـؤمنني أو خليفـة       االسـم شد، حيث يلزم اآلخرين بلـوازم هـذا         فساده أ 

  اجلماعــات  لح أو التحكــيم علــى معــىن آخــر غــري أن     املــسلمني، والــدخول يف الــص
  ــاد تـــسعى لتحقيـــق الـــتمكني ال ي ــات جهـ ــق إالَّمجاعـ ــى  حقـ ــاه علـ الفـــساد، ألن مبنـ

.اجلهل والغرور بال وقائع عند العقالء وأهل العلم
ه تسمية األوهـام باحلقـائق التعلـق باألمسـاء واهلياكـل واأللقـاب،            ما ينتج  وإن

فمن اإلمث العظيم يف دين اهللا تعـاىل أن يقتـل أهـل اإلسـالم بعـضهم بعـضاً مـن           
بوضـــعٍكمـــاً إالاس، ومل يكتـــسبوا حمـــراء أو أمســـاء تنظيمـــات وضـــعها النـــ أجـــل أُ
بشري  فقط، للن اهللاِإِ«: ري هذا الوضع على قاعدة احلديث الشريف     اس تغيي ون

ــرا منهــا إِ أالَإِنْ شــاءَ اهللاُ يــا خهرى غَيــأَر ت عــن يمينِــي ركَفــالحلــف علَــى يمــنيٍ فَ
ــت ا يأَتلــو ــر يخ ــو ي هــ ١»ذم  اس يتعــاملون مــع أُ ، لكــن بعــض النمــرائهم ومجاعــا

ــــا وضــــعكأإهلــــيي ، ــــا مقــــصدا ال قــــاتلون عليهــــا، ويــــأبون تركهــــا، وكأبــــذا
  ــر ــذا أمـ ــيلة، وهـ ــى الن وسـ ــى علـ ــع أن خيفـ ــا فـــوس، مـ ــة مـ ــععامـ ــات  تقـ ــه اجلماعـ بـ

عـاين نظـراً وفكـراً، وإذا    ويراقبوين يعلممراؤها هذا وجهه على الصحيح مم    وأُ
منـهم كـان اإلصـالح أبعـد يف اإلحتمـال والوقـوع،       جلـي علـى وجـه   وقع هذا األمـر   

    ــ وإين ألرجــو اهللا تعــاىل أن ال يقــع هــذا مــن أحــد، فــإين رأيــتن تــسمى بعــض م
ا البــاب علــى ديــن الــرفض دون أن يــدري،   باخلليفــة أو أمــري املــؤمنني هــو يف هــذ  

اً ال اختيـــاراً بـــشرياً خيـــضع  مـــراء واألئمـــة وضـــعاً إهليـــ ن يـــرون األُفـــإم هـــم مـــ 
رضـي اهللا عنـهما   جة يف ذلك تنازل احلسن بن عليللمصلحة دون غريها، واحلُ  

، ومبجــرد Tعــن إمــرة املــؤمنني، وحــصول املــدح لــه مــن صــاحب الــشرع حممــد     
.وا أم أبواْدخلهم يف هذا املعىن شاؤاس باألمساء واألشخاص يالنمتسك 

أرجو      من اهللا تعاىل أن ال ي ستشار م ن يأبصيحة إالى النن كان على هـواه  م
ننهم أو ن جــرى علــى ســ  سري يف مــ ومذهبــه ومجاعتــه، فــإن هــذا ديــن اليهــود يــ      
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ــ ـ ننهم كمــــا قــــال تعــــاىل بعــــض سـ:O[\]^_`abcde
fghiN،    ـوى الن فـوس دون  وهذا الصنيع يغـرس مـا

ل ملــن ال يــسمع يــخيالف بــني املــسلمني، حــىت لَالنظــر إىل الوجــه اآلخــر مــن اخلــ
ه، وأن مــا عليــه اآلخــر هــو  كلــلنفــسه أو مــا يف معناهــا أن مــا عليــه هــو احلــق   إال

وهــذا بــاب الــشر والفــساد، فــإن وقــع علــى شــرطه، لح إالالباطــل كلــه، فيــأىب الــص
.هذا عدم اإلصالح والتوافق 

خــوان أن يعلمــوا أن احلــال اليــوم حــال بــالء، ال اقتــسام غنــائم   إلآمــل مــن ا
حىت يقع التنافس عليها، نعم، حبفوس حىت الزكية منها، حىت اإلمارة داء الن

ــه، وعن اتقــى ربــ علــى الــبالء، لكــن مــ  لَمللــدــار اآلخــرة، وع لأتيه هــو أن مــا ســي م
   اخلري يف اآلجلة، فإنه ال يدري اليوم ميوت أو غداً، وإن اجلنار أقرب إليه ة والن

ين وإغاظـــة الكـــافرين، وهـــذا ال   صرة الـــدراك نعلـــه مل يكـــن مهـــه إال نـــ   مـــن شـــ 
كمــا قــال احلكــيم املهــدي عبــد اهللا بــن    »اخلــالف شــر فــإن«بالوحــدة، يتحقــق إال

.مسعود 
وايل إال علـى  اإلسالم، وال يـ مساً إالات حمب ال ينصر  هذه كلما : ويف اخلتام 

طريــــق اجلهــــاد، وال يــــرى األشــــخاص إال آالت لنــــصر الــــدين، وليــــست مقــــصداً    
 ا، يلذا        قـر دار  حب هلذا اجلهاد الـذي حلـم بـه زمنـاً طـويالً أن يبلـغ مـداه يف ع
وال يلحقـه مـا حلـق مـا مـضى مـن مـواطن، عاشـها ورأى              ـــ  بالد الـشام  ــاإلسالم  

ن محل السالح هناك حىت القـادة ليـسوا     أن م  تبدأ وكيف تؤول، وهو يعلم     كيف
مبقــدار حبــة خــردل، فـــإن أخــذ اإلخــوان األحبـــة      بــأوىل منــه يف هــذا اجلهـــاد وال   

     ذه الكلمات كان هذا ما ي          حـب، وهـو أملـه بأهـل هـذا الطريـق العظـيم الـذي ال
.يسلكه إال من اجتباه اهللا لطاعته

حب ويرضى، واملرء يعتذر أن تكـون أول كلماتـه ألحبتـه    وإياكم ملا ي  وفقنا اهللا 
ب، نــصف واحملــ وإخوانــه وأبنــاءه هــذه الكلمــات لكنــها الظــروف الــيت يعــذر ــا املُ    

.والعذر لصاحبها أنه حمب مأسور
واحلمد هللا رب العاملني

 


