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النخبة؛ ثبتت حنین في(

)مدبرین الفتح مسلمة أكثر وولّى

ِ َنْصُر َجاَء إَِذا ( تعالى قولھ:عنھ هللا رضي ھریرة أبو تلى  ِدیِن ِفي َیْدُخلُوَن النَّاَس َوَرأَْیَت*َواْلَفْتُح هللاَّ
ِ ً هللاَّ ُھ َواْسَتْغِفْرهُ َربَِّك ِبَحْمِد َفَسبِّْح*أَْفَواجا ً َكاَن إِنَّ ابا  )َتوَّ
}أفواجا فیھ دخلوا كما أفواجا دینھم من الیوم لیخرجون الناس إّن بیده نفسي والذي: فقال

!األمة كفرت أني ُمّدعیا اتجاھھ؛ غیر إلى بكالمي أحمق یذھب ال ؛حتى المشھور األثر بھذا قّدمُت

:وألقول

!لثقافتھا الطواغیت تلویث من عقود بعد األمة ھل
!لدینھا السالطین علماء وتحریف
!أَرجائھا في التصوف ورتع
!عقیدتھا في اإلرجاء وعبث
  الجھادیون بھ یحلم جھادا لتبعث مھیئة تراھا ھل علیھا؛ والمعنویة الحّسیة والھزائم اإلحباطات وتتالي
 غایاتھم إلى بأمان النبیلة،وتوصلھم مآربھم لھم وُتنجز ، أحالمھم ؛ُتحّقق لھم  ذلوال مطَیة لتكون
؟..!العظیمة

 تھتف وتكرارا مرارا ؛وَخَرَجت وأوطانھا وعلماءھا دیَنھا َخذلت أكثرّیتھا أمٍة على اإلتكاء إن
لھم؛ وتصفق لجالدیھا

 عظیمة مزلّة الجھادیین عن فضال! لإلسالمیین-حالھا ھذا -أمة نصر على والتعویل اإلتكاء إن 
 ..السجون في ببعضھم وزّجت علیھا اتكأ من ؛أسقطت

 بذلك وصلوا قد مصر في األمة ثورة بامتطاء كمعتدلین؛أنھم المصنَّفون المسلمون اإلخوان ظن لقد
 غایاتھم ُیحّققوا أن وشك على ،وأنھم لحلمھم
 األمة ِقَبل من دیمقراطیا المنتخب ورئیسھم مرشدھم مع العقرب سجن في ُیجمعون بھم ،وإذا

!المصریة
 بعضھم ویضع ! اإلسالمیین ویلعن لجالدھا؛ ویرقص یھتف األمة ھذه جمھور خرج التالي الیوم وفي
!رأسھ على العسكري الحذاء

 ..الیوم العرب علیھ مما أنقى ملسو هيلع هللا ىلص الناس خیر فیھم ُبعث حین العرب معدُن كان لقد
 النبي وجھ في أكثُرھم وقف ذلك ومع الیوم؛ العرب من كثیر علیھ مما وأكرم أنبل أخالقُھم وكانت
 الذین القبائل؛ من الّنزاع ؛ الخالصة خالصة إال غایتھ وتحقیق دینھ نصرة على یتابعھ ولم ملسو هيلع هللا ىلص

!قاتلتھم ثم للھجرة اضطرتھم أن إلى وحاصرتھم وعذبتھم عشائرھم وآذتھم أقوامھم حاربھم
 والفتح هللا نصر جاء أن بعد إال ؛ النخبة ھذه مشروع وتناصر ؛ أفواجا اإلسالم في العرب تدخل ولم

..المنتصرین الفاتحین إلى عندئذ فانحازت! النخبة بمشروع یقترن وھو العرب ؛وعاینتھ
!المنتصر دین في المغلوب دخول جنس من اإلسالم إلى منھم كثیر دخول كان ھؤالء الفتح ومسلمة
 نخبة إال حنین في یثبت ولم ؛ مدبرین َولَّوا بل! النخبة جھاد سایروا حین شیئا كثرتھم ُتغن لم ولذلك
)!الشجرة بیعة أصحاب(النخبة
!أفواجا هللا دین في وتدخل تبایع الفتح؛ بعد العرب وفود تتابعت ثم
؛ملسو هيلع هللا ىلص النبي بوفاة جاءتھم ھزة أول مع أفواجا هللا دین من خرجوا أن ھؤالء أكثر لبث ما ثم

!أیضا النخبة من معھ ومن الصدیق لھا َتصدَّى التي العرب ردة فكانت
.وقیادتھا النخبة بتغلّب هللا لدین الناس وعاد بالسیف، المرتدین رؤوس أناموا حتى

..الغایة بھ وتبلغ الدین تحمل التي الحقیقیة الرواحل ھم زمان كل في الفاعلة النخبة ھذه
الناس عموم ذّم ؛بینما ملسو هيلع هللا ىلص النبي علیھم أثنى الذین وھم 
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ِ َعْبد عن البخاري صحیح في كما ُ َرِضَي ُعَمَر ْبن هللاَّ ِ َرُسوَل َسِمْعُت: َقاَل َعْنُھَما، هللاَّ َما: ( َیقُوُل ملسو هيلع هللا ىلص  هللاَّ  الَ ، الِماَئِة َكاإلِِبِل النَّاُس إِنَّ
 )َراِحَلًة ِفیَھا َتِجُد َتَكاُد
اٍل ابن َقاَل َ اْلَمْعَنى َھَذا َوإَِلى. َقلِیٌل ِمْنُھْم َواْلَمْرِضيَّ ، َكِثیٌر النَّاَس أَنَّ: اْلَحِدیِث َمْعَنى: (َبطَّ  َرْفِع َباِب ِفي ِبإِْدَخالِِھ اْلُبَخاِريُّ أَْوَمأ

اھـ)اْألََماَنِة

 الرئیس باعثھا ؛كان وھتفت وَحرقت وَحّطمت خرجت حشودا المسلمین،ورأینا بالد من وغیرھا وتونس مصر في المالیین ثارت لقد
 !والخبز الجوع ھو
!علیھا الترّزق من ُمِنع عربة صاحب بنفسھ النار أشعل حین
الطغاة؛ لسقوط یھتفون وجموعا زرافات األمة فتبعتھ

؛ الوجوه تغییر مجرد علیھم فانطلى! غیرھم طغاة أقاموا أن لبثوا ما ثم
 الحاكمة لألنظمة تجمیل عملیات كونھا تعدوا ال التي اإلصالحات بعض ُترضیھ من على ُیعّول فالذي حین بعد للثورة عادوا لو وحتى
 بمئات أبدا تتحقق لن الشریعة؛ حاكمیة وتحقیق بالطواغیت بالكفر المتمثلة العظمى وغایتھم الجھادیین مطلوب أن عن ُذِھل قد ؛

 !ألنظمة لھذه والترقیع التجمیل عملیات
؛ الجھادیون إلیھ َیسعى ما ھو لیس ؛ ثورة كل في علیھم بھ األمة،وُیضَحك جماھیر ُیرضي ما فإن ثم ومن
 !!والمجتمع األمة في یذوبوا بأن مآربھم؛ إلى یصلوا أن بحال لھم یمكن فال وعلیھ

 وكان .. الیوم منھم أوفر العلماء وكان ؛ الیوم منھا النبوة زمن وإلى الدین إلى أقرب هللا رحمھ أحمد اإلمام زمن في األمة كانت لقد
 .ألف ألف تجاوزوا جنازتھ َحَضر َمْن أّنَّ: واحد غیر روى أحمد اإلمام ُتوفي ویوم الیوم، منھ أشد بالدین التمسك
 اإلمام األمة جمھور َخَذَل ذلك ؛ومع الیوم السلطات أسلحة وردع بفاعلیة وقتھا السلطة سالح یكن ولم .. وزیادة ملیون قرابة یعني
؛ بعقیدتھم الصدع على ثبتوا الذین النخبة؛ من معھ ومن

 !وُیضربون وُیسجنون ُیقتلون وھم علیھم وَتفّرجوا
ھل

؟!األمة عن وانعزالھ انطوائھ بسبب كان أحمد لإلمام الناس خذالن سبب أن نقول
؟!المشھور الھائل العدد ھذا جنازتھ في خرج وقد كیف

 إلیھا یتنّبھ أن ینبغي التي المھمة األھداف من ؛ دعوتنا من األسد ُحصة وإعطاءھا باألمة االعتناء إن
..والجھادیون والدعاة العلماء
 ..الخبز ألجل إال یثور ال الذي تیارھا مع وننجرف ننساق ؛بأن فیھا والذوبان علیھا اإلتكاء أما

:إما ستكون ذلك فعاقبة
..تونس في عنده كوابح ال الذي النھضة كتیار تیارا-
..مصر في وجماعتھ مرسي كتجربة تجربة أو-
..لیبیا في جھادھم عن عوضا بمنصب رضوا الذین الجھادیین قادة كبعض أو-

..ونحوھم
..وفشلھا التجربة سقوط وھي واحدة؛ النتیجة أن إال ؛ التجارب ھذه في التیارات َتنّوع فرغم

المنحرفة؛ تجاربھا في األمة مع وینساقوا اآلسن المجتمع في الجھادیون یذوب أن لیس فالصواب إذن

..تیارھم في المجتمع من إذابتھ على یقدروا من لُیذیبوا َیسعوا أن بل
 حتى األمة مشروع ستحمل التي الُنجب ،والرواحل المجتمع ھذا تقود التي المؤثرة النخبة لیكونوا 

..للغایة توصلھ

 ..ُبطؤھا وال طولھا الطریق ھذه یعیب وال
!آسنة غایة إلى تنحرف أن أو ؛ أبدا إلیھا تصل ال أن من خیر ؛ متأّخرا النظیفة لغایتك تصل فأن

 الرجل ومعھ القیامة یوم یأتي النبي أّن ِمْن یعرفونھ بما دوما ویتصّبرون الطریق ھذه أھل وَیتَعّزى 
.أحد معھ ولیس یأتي ،والنبي والرجالن

المنتخبین، المتظاھرین،وأكثریة ،وأكثریة الثوار وأكثریة المجتمع، أكثریة أما

..الجماھیر ،وأكثریة الناس وأكثریة
ل فمن  بّینت التي اآلیات من كثیر عن ذھل قد ؛ فیھا الذوبان الجھادیین من أویطلب ، علیھا ُیَعوِّ
.. حالھا
}یعلمون ال الناس أكثر ولكّن :{تعالى كقولھ
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}یعقلون ال أكثرھم بل d الحمد قل: {سبحانھ وقولھ 
}یشكرون ال الناس أكثر ولكن: {تعالى وقولھ
)..مشركون وھم إال باd أكثرھم یؤمن وما:(تعالى وقولھ
 ! یعقل وال یعلم ال فیمن نذوب أن أفیریدنا

 !والعقل والشرع العلم یوجبھ ما إلى لنقودھم ،ونسعى حسنة قدوة لھم لنكون تمّیزنا على ُنحافظ أن الواجب أّن أم
 تقوم ال : ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال ثوبان عن وغیره الترمذي رواه ما یستحضر لم األمة في للذوبان الداعي أّن كما

 )األوثان یعبدوا وحتى بالمشركین، أمتي من قبائل تلحق حتى الساعة
 شركّیاتھا في ونشاركھا! القبائل ھذه بھ لحقت بما نلحق وأن والمجتمع األمة عموم في نذوب أن منا یرید فھل

؟!العصریة
 لیشاركوا ؛ بجھادنا وُنلحقھا تیاراتنا في منھا استطعنا من ُنذیب فیھ؛وأن سقطت مما إلنقاذھا َنسعى أن الواجب بل

.أمجادھا إلى األمة قیادة في النخبة
--------------------
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)والفاجر الَبر مع الجھاد (شعار
مصراعیھ على ُیفتح وال ُیضبط أن ینبغي

الشعار ھذا إطالُق الجھادیین أنَھك فقد

الساحات، من كثیر في تضحیاتھم وأضاع ؛ طاقاتھم واستنزف
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