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لما1# ل+ /سم,+ حتى #آل& خ$#"!
"غ+ /& ف4,+ م& 3+ /س$/ م& #لخ$#"!

 

'عت= علّي بعD +ألحبا= #'غض= مني غ'$ +ألحبا= ؛ لما&+ ل; "سّ; جماعة +ل5#لة 4لى +آل! بـ(+لخ#+$-) ص$+حة ؛ #'&ك$#! "!
: H#بالخ#+$- .. فأق ;Lمحتج'! بع5; تسم'تي ل ;Lلبة +لعل; 'ت#قف#! ع! قتالN# =كث'$+ م! +لشبا

1-عS#في ع! X&+ +إلNالU ال 'عني تSك'ة لL; بحاR H فأح'انا "$Q بعضL; ش$+ م! +لخ#+$- ؛

فالخ#+$- كف$#+ بالكب'$\ #م! X]الء م! 'كف$ بمحD +لNاعةR بع5 "! 'قل= مسماXا 4لى +لمعص'ة #+لخ'انة #+لصح#نة .

#ضابN +لتكف'$ عن5 كث'$ م! "تباعL; +لQ#L #+لخص#مة #'غل= عل'L; +لجHL #ع5; +ل#عي #سفاXة +ألحال;.

#+لخ#+$- ال 'ك&ب#! #ق5 خب$[ X]الء #تعامل[ معL; ف#ج5[ بعضL; "ش5 ك&با م! +ل$#+فD #"ش5 بLتانا م!
                                          .5#L'ل+

#ق5 "عمل#+ +لس'a في خ'ا$ "مة محم5 صلى هللا عل'_ #سل; م! +لمجا5X'! #+ستحل#+ 5ماءX; #"م#+لX# ;L; "ج$" #"س$^ في
ِتي قتلL; منL; للكفا$ +ألصل''! ألنL; '$#نL; م$تR !'5 #+لم$ت5 ش$ م! +لكاف$ +ألصلي . #في +لحg'5 : (َمْ! َخَ$َ- َعَلى "ُمَّ
R ٍة ِتي R َ#َمْ! َخَ$َ- َتْحَ[ َ$+َ'ٍة ْعَم'َّ Xَا َ#َفاِجَ$Xَا R ال َ'َتَحاَشى ِمْ! ُمْ]ِمِنLَا R َ#ال َ'ِفي لِِ&k َع5ٍLْ َعj5َLُْ َفَلْ'iَ ِمْ! "ُمَّ َ'ْضِ$ُ= َب$َّ

ٌة) . ٍة R َفقُِتHَ َفِقْتَلُتُ_ َجاXِلِ'َّ ٍة "َْ# َ'ْنَتِصَ$ لَِعَصِب'َّ ٍة "َْ# َ'ْغَضُ= لَِعَصِب'َّ لُِ'َقاِتHَ لَِعَصِب'َّ

فك'a 'فL; مني م5حL; "# مX+5نتL; بعX 5&+ +لم#قa +ل&k ك$$[ مف$5+ت_ م$+$+ R #ال 'عك$ عل'_ ك#ني +كتف'[ في م#قفي في
تسم'تL; بنقلي ع! م$+سال[ ش$ع''L; لي بق#لL; #4ق$+$X; "! في صف#فL; #صف#a ش$ع''L; خ#+$- R فال تالS; ب'! ع5; نعتي
;Lع'ن#+ بعض' !" ;L5'! لX5'! #"! +لمجاX4&+ +عت5#+ على +لمجا ;Lكما "فت'[ ب5فع ص'ال R ;Lك'تSب'! ت# UلNلم+ aل#ص+ +&Lب ;Lل

. ;L'لم$ت5'! عل+ \$Xاnألم$ 5#! م+ ;S4&+ ل ;Lعلى 5فع صائل Dلبع+

2- "ضa 4لى &لq "ني ل; "نك$ N4القا[ 4خ#+ني +لمشا'خ م! +لعلماء +لمحقق'! #تسم'تL; لL; بالخ#+$- كالش'خ "بي قتا5\ حفn_ هللا
;X5لقا[ +لفج#$ في +لخص#مة "# س5+5+ لثا$+[ "س'اNم! من - j$'غ Hالقا[ - كما 'فعNإل+ j&X UلN' ن_ ال" a$ألني "ع

;Lخب$\ بأمثال# Uتبا^ للح+# $n4ال م! س5+5 ن qل& Hال 'فع Hم! +لمقاص5 +لخب'ثة ؛ ب qغ'$ &ل #" ;Lغ'[ "# +لتناغ; مع $غبات+#Nل+
i#[$ في aل#ص+ +&X Uكفي "! 'تحق' Hخ#+$- ب ;X5+$من_ "! جم'ع "ف ;Sال 'ل aل#ص+ +&X !بأ Hص['# Hفص' j+$ت qل&ل# R

R !'5X5ماء +لمسلم'! #تكف'$ +لمجا qا لسفLLم! '#ج ;X اLائفة #ق'ا5تNل+ i#[$ !أل R aل#ص+ qا &لL'عل UلN'ائفة +لممتنعة لNل+
+&X ;Lال تعل; #ال تف i؛ لكني #ألني "عل; "! "كث$ +لنا Uم! +ألتبا^ حتى ل# كان#+ م! "#$^ #"تقى +لخل ;Lال "ث$ للمغ$$ ب#

+لتفص'R H ل; "خت$ تبني X&+ +لمسمى في +ل#ق[ +ل&k ل; "نك$j عل'_ .                                                               
Dل$#+ف+ Hقات' ;X$'ل; 'ج5 غ# U+$ل# كا! في +لع# R r#5لنص'$'ة مم+# Dلل$#+ف ;Lفإ! +لش'خ 'ق$$ بأ! قتال q4لى &ل aض"
لقاتH معR ;L فأ'! X&+ م! فج#$ م! جعH +ل$#+فD "قH ش$+ منR ;L#م! جعH +لN#+غ'[ #"#باما خ'$+ منL;؟ #"'! تفص'ل_ مم!
;Lال '$+عي #ج#5 شبا= مغ$$ ب# ;Lعلى +ستئصال D$لقا[ +لخص#مة ل'حNم! من H'جم'عا بالخ#+$- 5#! تفص ;L'حك; عل'

. u'الء 5#! تمح[X Hم! "مثا uبالخال ]'غ+#Nغبا[ +ل$ ;Lباستئصال Uا5 #+غت$#+ بمسمى +لخالفة ؛ ف'حقLلج+ Hجا]#+ ألج

3- #"عل; "! خص#مة بعD +لN#+ئa في +لساحة +لشام'ة مع تنn'; +ل5#لة ل'س[ خص#مة ش$ع'ة 5'ن'ة بH 4ما 5ن'#'ة "# بأ#+م$
#ت#ج'Lا[ #$غبا[ +ألس'ا5 +ل5+عم'! R #ال "ح= "! 'S- باسمي في j&X +للعبة +لق&$\ R ل&لv qل'[ "! ال "عL'N; ما 'ستعمل#ن_ في

ح$بL; +لق&$\ R j&X #ل; "$D "! "ك#! "5+\ في '5 +لمتآم$'! فأبق'[ ت$'ثي حس$\ في قل#بL; #فسحة للم$+جع'! #+لتائب'! م!
-S' !" k+#فت !'$nحقنا ل5ماء 4خ#+ني +لمنت# R ;Lا إلنصافي معX#في جماعة +ل5#لة "! 'سمع#+ نصائحي #'قبل ;Lلشبا= +لمغ$$ ب+
Hمح j$لع'! #+خت'ا+# i"$على +ل #L؛ كال ف q$nفي ن +&X فأب#قتا5\ ال '$+عي H؛ #ال 'قا Hا #ال جمL'ال ناقة لنا ف q$في معا ;Lب

+حت$+; عنR k5 #لك! لكH منا قNاع_ #Nلبت_ +ل&'! 'نn$#! 4ل'_ #'نتn$#! كلمت_R #نح! 'كمH بعضنا بعضا #x +لحم5 #نق';
ت#+Sنا مLما في +لساحا[ +لجLا5'ة #4! "نك$ &لq +لمبNل#! #جحj5 +لجاحR !#5 #"نا #+لش'خ نعل; "! +لساحة +لشام'ة "صبح[ ساحة
j&X $ل5#لة بحماقت_ #غباء ق'ا5ت_ #كث'$ م! "تباع_ ق5 صا$ حج$+ م! "حجا+ ;'nللم]+م$+[ +ل5#ل'ة #+للع= +الستخبا$+ت'ة #"! تن
+للعبة 'ستغH لتحق'U مآ$بLا #ال 'لS; "! 'ك#! عم'ال بH مستعمال بغباء ق'ا5ت_ R #ال ن$ضى "! تستغH م#+قفنا #فتا#+نا N4#القاتنا

في j&X +للعبة +لق&$\ #"5X+فLا +لخب'ثة.
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4- ل&لq ل; 'ف[ كالنا 4لى +آل! بقتالL; 4ال 5فعا للصائH حتى ال تستخ5; فت#+نا في تحق'U $غبا[ +لN#+غ'[ #م! خلفL; عبا5
+لصل'= #م! 'سعى الستئصالL; في j&X +لم$حلة ل'سHL عل'L; بع5 &لq +ستئصاH جبLة +لنص$\ #نح#Xا م! +لفصائH +لتي تأبى

+إلنص'ا^ ل$غبا[ "ع5+ء +لجLا5 .

5- مصNلح +لخ#+$- تتعلU ب_ "حكا; ش$ع'ة س'ستغلLا "صحا= +ألجن5+[ +لخا$ج'ة في +لفصائH +لمنح$فة؛ م! &لq +ل5ع#\ 4لى
+ستئصالL; بقتلL; قتH عا5 5#! +لتم''S ب'! +لمغ$$ ب_ منL; #غ'$R j #ال "$ضى "! "فتح X&+ +لبا= ألناi بعضL; ق5 'ك#! ش$+ م!
+لغال\ #+لخ#+$- R خص#صا #ق5 فتح_ X]الء +لناi بفتا#Q ش$ع''L; #مشا'خ +إل$جاء #علماء +لسالN'! في +ل5+خH #+لخا$- حتى

ف$r ب_ "ع5+ء هللا #+ستعمل_ +ل$#+فD #+لN#+غ'[ في #صa جماعة +ل5#لة بإNالق_ ..

Hح'! 'قات qل&ل# R ^#$فضال ع! +لف H#ل_ في +ألصX" aنح! نخال# R معت$كي i'ل #X k&ل+ q$لمعت+ +&X في H#فما لي #+ل5خ
+لخ#+$ُ- "# +لغال\ُ +ل$#+فDَ #+لنص'$'ة فنح! نف$r ب&لq #نتمنى +نتصا$X; ما5+; ل'i ث; بH'5 سني 'تصQ5 لR ;L ب'نما ن$Q في

 . ;L'عل Dم! 'تمنى +نتصا$ +ل$#+ف qلئ#" Dبع

6- مسمى +لخالفة #+ل5#لة +إلسالم'ة م! "ح= +لمسم'ا[ 4لى قلبي #قل= كH مسل; #ع5+#تي ال 'مك! "! تك#! لL&+ +لمسمى بH لم!
'ش#X_ بغل#j #تكف'$j للمسلم'! #بسفك_ 5ماء +لمجاR !'5X فق5 ثب[ لk5 بما ال '5^ مجاال للشq "! جماعة +ل5#لة 'كف$#! جبLة

+لنص$\ فضال ع! غ'$Xا م! +لفصائH #'ستب'ح#! 5ماء "نصا$Xا كما 'ستب'ح#! 5ماء كH م! 'ق5$#! عل'_ م! +لمخالف'! لL; م!
+لمجا5X'! #+لعلماء س#+ء في +لشا; "#+لع$+U "# "فغانستا! "#ل'ب'ا #غ'$Xا بحجة #ق#a مخالف'L; في #ج_ مش$#^ +ألمة #+لخالفة!
فق5 صبغ#+ "نفسL; #حX5; بL&+ +لمسمى ل'$تب#+ بع5 &لq "#صاa +لصح#نة #+لعمالة #+لخ'انة #+ل$5\ على كH مخالa لR ;L #+غت$

ب&لq $عاعL; ف$خص[ عنX5; ب&لq 5ماء +لمسلم'! #"$#+حL; #+ستسLل#+ سفكLا #X$5Xا.

7- ل; "تخ& م#+قفي م! تنn'; +ل5#لة كما 'Sع; كث'$ منL; بناء على نق#ال[ غ'$ 5ق'قة تصلني م! "a+$N معا5'ة لR ;L بH +تخ&تLا
بناء على م#+قa خاصة بي #مباش$\ في +لتعامH معL; ؛ ع$فتني بأ! +لق#; ال '$فع#! $"سا لحك; +لش$^ 4ال 4! كا! لصالحL; ؛

: Hلمجا+ +&X في ;Lم! "#ضح ما خضت_ مع# R ;Lغ'$ م]تمن'! على 5ماء +لمسلم'! #ال على "ع$+ض ;Lن"#

- 5ع#تي لL; للتحاك; للش$^ لQ5 قضا\ تنNبU عل'L; ش$#LN; #بع5 مماNلة شL#$ $فض#+ +لتحاك; ص$+حة #X&+ "م$ ج$Q لي
معX# R;L# "م$ 'كفي لم! كا! في قلب_ ح'ا\ "! 'عل; "نL; كا&ب#! ال 'ق'م#! لش$^ هللا #قا$+ #غ'$ م]تمن'! على تحك'م_ .

-  #م! &لq "'ضا X$5X; ل5; "ختنا ساج5\ #تق5'; نش$ فلمL; على حفn ح'اتLا ح'! ُحّ&$#+ #"ُن&$#+ م! "نL; في حاH قتل#+ +لN'ا$
سُتع5; ساج5\ ##صلL; +لتح&'$R #مع &لq ق5ّم#+ نش$ ف'ل; ح$U +لN'ا$ على ح'اتLاX# R&+ 'ع$فq "نL; ال ']تمن#! على 5ماء
                                                                      . ;Lل'! أل! 'ك#ن#+ "ئمة #قا5\ $حماء بX[لمسلم'! #غ'$ م+

#X&+! +ألم$+! "باHX عل'Lما ق'ا5\ +ل5#لة ؛ "نL; $فض#+ +لتحك'; +ل&k ع$ضت_ عل'L; #فقا لش$R ;LN #"نL; جاءX; +لتح&'$ بإع5+;
j#كان#+ ق5 قتل ;Lمع "ن R اLباإلف$+- عن j$'مص +#Nص$#+ على نش$ فل; ح$ق_ بع5 "! ك&ب#+ #$ب" qا$ #مع &ل'Nساج5\ 4! قتل#+ +ل
بحك; محكمتL; +لش$ع'ة مماثلة #قصاصا .. فأع5م[ Xي #S'ا5 +لك$ب#لي ألجH 4ص$+$X; على +ل5عا'ة #+إلعال! #+إلثا$\ #تق5';

&لq على "$#+r +لمسلم'! .                                                                                                

#م! بLتانL; #ك&بL; #تX$'#S; #تسم'تL; +ألش'اء بغ'$ "سمائLا ل'$تب#+ عل'Lا "حكا; +لعمالة #+ل$5\ "نL; سم#ني ألجH محا#التي
+نقا& "سا$Q +لمسلم'! (بسمسا$+لمخاب$+[ #+لم5+فع ع! +لN'ا$ ..) #+لمخاب$+[ كان[ تحس! +لn! ب5'ني "كث$ مم! 'تسم#!

بالخالفة #'نتسب#! 4لى +لجLاS 5عم#+ ؛ ح'! قال#+ لي : (نع$a "نq ل#ال ساج5\ لما ت5خل[ في م#ض#^ +لN'ا$). #j&X #صمة عا$
في #ج_ م! كان#+ 4لى ع5L ق$'= 'ق#ل#! لي ش'خنا #ش'خنا ؛ ث; جعل#+ j&X ف$صة للفج#$ بالخص#مة #+لNع! في 5'ني #ل'فتح#+

+لمجاH ل$عاعL; كي 'خ#ن#ني #'كف$#ني.

ُ ِ َصلَّى هللاَّ X -8]الء 4! بق#+ على ما X; عل'_ فL; م! "بع5 +لناi م! +لنبي صلى هللا عل'_ #سل; فَعْ& َجاِبٍ" @ َقا<َ : َقا<َ َ"ُس$<ُ هللاَّ
ُئ$& /َْكَناًفا @ #ل41ََِّ& 4َأَْلفُ$َ& Gْ4ُ$ََلفُ$َ& @ َّM$ََِليَّ    َ$/َْقَ"َبُكْ+ ِمنِّي َمْجلًِسا 4َْ$َ+ #ْلق4َِاَمِة /ََحاِسُنُكْ+ /َْخالًقا @#ْلُمS +ُْك َعَلTِ4ْ َ$َسلََّ+ : " Sِ&َّ /ََحبَّ

قُ$َ& @ #ْلُمَتَف4ِْ,قُ$َ& " ِّVَثاُ"$َ& @ #ْلُمَتَش"ْ َ$Sِ&َّ /َْبَغَضُكْ+ Sَِليَّ َ$/َْبَعVَُكْ+ ِمنِّي َمْجلًِسا 4َْ$َ+ #ْلق4َِاَمِة #لثَّ
#ق5 ت#+صل[ #تعامل[ مع بعضL; ف#ج5تL; م! "س#" +لناi خلقا #"خسL; عش$\R 'كفي "! 'ع$N aال= +لحU "نL; بع5 "! كان#+
'ق#ل#! لي ش'خنا #ش'خنا "ثناء +لتفا#D بعث#+ على ج#+لي بع5 شL$ م! +لك&= #+لمماNلة ملفا كان[ كلمة +لس$(+لباس##$5) ف'_
;Lهللا #ل! "فلت k5' !'ب_ ب ;Lسأ#قف R ;LالمS"# لع5ناني+# k5+5لمكّنى "جعل_ في $قبة +لبغ+ a&لق+ +&X# (....لمق5سي+ g#'5ل+) :يX
حتى 'أت#+ بالمخ$- م! j&X +لتLمة +لتي ق&ف#ني بLا #"Xلي؟ #'تحمH مس]#ل'ة X&+ كH م! 'ق$X; عل'_ م! ش$ع''L; #+لمجا5ل'!

R ;X5تفّج$ "جسا# ;X5#لتي تق+ j&X \5ق'ا k" ;Lلمغ$$ ب+ a$ل5ن'ا ؛ #لك! ل'ع+ HX" !ألح5 م Q#لما "# شكnت i'ل +&X $ك&" R ;Lعن
#HX تستحU "! ت]تم! على "$#+حL; مثj&X H +لق'ا5\ +لع$ّ'ة م! +ألخالU #+ل5'! #+لمس]#ل'ة؟                              فست&ك$#!

ما "ق#H لك; #"ف#D "م$k 4لى هللا 4! هللا بص'$ بالعبا5 .

X -9ج#; جماعة +ل5#لة #بLتانL; علّي #+فت$+]X; #ك&بL; #تكف'$ بعضL; لي #سبابL; #شتمL; $غ; م#قفي +لم&ك#$؛ 'H5 على
                                  . ;Lة كث'$ من'#N gخب# ;LLسف# ;X$كث" H#عق uنق
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#تمسكي بم#قفي "عالj $غ; فج#$X; في +لخص#مة 5اللة على "ني ال "تخ& م#+قفي م! $5#5 +ألفعاH "#م! 4مالء+[ +لحك#ما[
Rفأح= ما على +لحك#ما[ "! "صبغL; بمسمى +لخ#+$- #ل; "فعH 4لى +آل! R #ل'i لk5 5+عم'! #x +لحم5 #+لمنة ']ث$#! على
م#+قفي "#"حا&$ قNعL; +لتم#'H عني Rفق$+$X k&+ مستقH ال ']ث$ ف'_ 4! شاء هللا شغ= "ع5+ء تنn'; +ل5#لة #ضغ#NاتR ;L كما ال
']ث$ ف'_ ك&= #بLتا! #+فت$+ء جماعة +ل5#لة R بH على +لعكi فإ! سبابL; #ك&بL; #بLتانL; علي ق5 "مسى م! "كب$ "سبا= 4حجامي
ع! S'ا5\ خص#متي معN4#" ;LالU تسم'تL; بالخ#+$- ؛ ألني ح$'u "ش5 +لح$u على ع5; قل= +لخص#مة م! خص#مة ش$ع'ة

"حاججL; بLا ب'! 'k5 هللا 4لى خص#مة شخص'ة R #متى ما S+5[ #ت'$\ k5#5$ عل'L; فلNامة +قت$ف#Xا "# لمص'بة جX#55ا.

10- م#قفي X&+ م#قa ش$عي "ب'ن_ لمصلحة +لجLا5 #+لمجاR!'5X#"عل; "! م! غ'$ +لمنصف'! #م! +لم$جئة #"#ل'اء +لN#+غ'[ م!
#X !م ;Lنا قل[ : من" jفأك$$ ما قلت_ "عال R-$+#بالخ ;Lس#" م! +لخ#+$- #تلكأ في تسم'ت" ;X Hلش'خ قا+ : H#س'ع'ب_ علي #س'ق

ش$ م! +لخ#+$- #ال "عتق5 "! جم'عL; خ#+$- "# "س#" م! +لخ#+$- R#"س#" م! ف'L; ق'ا5تL; +لتي ج$"تL; على +لتكف'$ #سفq 5ماء
+لمسلم'! #+لمجاX# R !'5Xي ق'ا5\ حNمة م! ش$ +ل$عاء ال ت]تم! حتى على شبابLا +ل&'! جا]#+ م! مشا$U +أل$D #مغا$بLا
#X H'لتفص+ +&X !" ]ق5 ب'ن# R qناX# ناX qالLفي م ;Lب -Sل+# ;X$'لنص$\ مسمى +لخالفة #+ل5#لة +إلسالم'ة فاست$خص[ تفج

ع'! +خت'ا$ +لش'خ "بي قتا5\ لكني "حبب[ "! "#ضح_ #"! ال "NلN4 Uالق_ لمع$فتي "! كث'$+ م! +لجLاH م! كافة +لف$قاء ال 'ع$ف#!
تفص'ل_ في X&+ +إلNالR U ف'ف$r باإلNالU 5#! +لت#ض'ح #+لتفص'H +لمغ$ض#! #"صحا= +ألجن5+[ +لخا$ج'ة R #ُ'َص5ّ بسبب_ ع!

تأمH مناصحاتنا "'ضا +لجLاH +لمغ$$ بL; م! "تبا^ +ل5#لة .. فكأني شا$ك[ +لش'خ "با قتا5\ في #صف_ لكنني فصلت_ ##ضحت_ ..

#"نا "عل; "! +لساحة مختلNة مخت$قة تح#k +لكث'$ م! +ألX#+ء +لشخص'ة #+لحn#n +ل5ن'#'ة #+لم]+م$+[ +ل5+خل'ة #+لخا$ج'ة
#+ألالع'= +إلستخبا$+ت'ة #ل&لq ففت#+j&X k 4نما "ص5$تLا للسني ال للب5عي R #ألنصا$ +لجLا5 حتى ال 'بق#+ غ$ضا مق'5+ لن'$+!
;Lي +لم&ك#$\ معك$\ آلمالNا بض#+بLل#+ '$#ن+S ا #الX#"$ !'&ل+ ;X#غ'[ "#نح+#Nللعلمان''! "#"نصا$ +ل i'ل# R ;L'لغال\ #بغ+

. x 5لحم+#  ;Lال تخ5; "جن5+ت# ;L'مق'5\ ال ت$ض

X&+ ما عنk5 #صلى هللا #سل; على نب'نا محم5 #على vل_ #"صحاب_ "جمع'!

"ب# محم5 +لمق5سي

$مضا!X1436ـ
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