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َّلل ََجِي ًعا َو ََل َت َف هر ُقوا﴾ والصالة والسالم طذ رسقل اهلل وطذ آلف
احلؿد هلل الؼوئؾَ ﴿ :وا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل ا هِ
وصحبف ومـ وآه ،أمو بعد:

أهيو ادسؾؿقن يف كؾ مؽون ،السالم طؾقؽؿ ورمحي اهلل وبركوتف.
إخقاين ادسؾؿني ،إن أمتـو هذه هل خر أمي ُأخرجً لؾـوس ،ورسقهلو حمؿد ﷺ خر الرسؾ ،بعثف اهلل بخر
كتوب لقخرج الـوس مـ الظؾامت إىل الـقر ،واختور لف خر إصحوب ريض اهلل طـفؿ وأرضوهؿ ،فتال
طؾقفؿ آيوت اهلل وزكّوهؿ وط ّؾؿفؿ الؽتوب واحلؽؿي ،فحؿؾقا هذه الرسولي العظقؿي ،وجوهدوا يف سبقؾ
كرشهو وتعؾقؿفو لؾـوس بلمقاهلؿ وأكػسفؿ وألسـتفؿ.
ثؿ تس ّؾؿ الرايي مـ جوء بعدهؿ مـ التوبعني ،فسوروا طذ هنجفؿ يف اجلفود والدطقة إىل اهلل بوحلؽؿي
وادقطظي احلسـي والرمحي لؾـوس والرفؼ هبؿ ،كام قول اهلل تعوىل لـبقـو ﷺَ { :و َمو َأ ْر َس ْؾـ َ
ني}.
مح ًي ِّل ْؾ َعودَ ِ َ
َوك إِٓ َر ْ َ
واستؿرت يف أمي اإلسالم صقؾي هذه الؼرون الطوئػي التل أخز كبقـو ﷺ أهنو ٓ تزال طذ احلؼ إىل ققوم
ّ
السوطي .وكحـ إذا تلمؾـو يف واقعـو ادعورص ومو قبؾف ،كجد كقكب ًي مـ أهؾ العؾؿ واجلفود الذيـ أحققا فقـو
سـّي الـبل ﷺ ،وجوهدوا يف سبقؾ ذلؽ بلكػسفؿ وأمقاهلؿ ،وصزوا طذ مو أصوهبؿ مـ إذى يف سبقؾ اهلل
ومو ضعػقا ومو استؽوكقا.
وقد و ّفؼ اهلل تعوىل ث ّؾي مـ همٓء طذ رأسفؿ الشقخون ادجوهدان :أسومي بـ ٓدن رمحف اهلل تعوىل ،وأيؿـ
الظقاهري حػظف اهلل تعوىل ،لرفع رايي جفود الصؾقبقنيّ ،
واّتدوا ضؿـ قوطدة اجلفود سدّ دهو اهلل؛ فلذاققا
تمرق
صام ،حتك اكترش اجلفود وصور ضوهرة ّ
الؽػور القيالت ،وفتح اهلل هبؿ قؾق ًبو غؾ ًػو ،وأطقـًو طؿ ًقو ،وآذاكًو ً
الؽػور واحلؿد هلل.
ومـ أطظؿ إصقل التل ّاّتدوا طؾقفو:
 اجلفود يف سبقؾ اهلل مـ أجؾ أن تؽقن كؾؿي اهلل هل العؾقو ،وفؼ السقوسي الرشطقي ادؼتبسي مـ سرة الـبلﷺ يف حربف وسؾؿف وتػريؼف بني حويل آستضعوف والتؿؽني ،ومراطوة ادصولح وادػوسد وغر ذلؽ.


التزام مـفج أهؾ السـي واجلامطي يف كؾ أبقاب الديـ وخوصي بوب التؽػر ،وآبتعود طـ صريؼتل
اإلرجوء والغؾق.



طدوهو ،والبعد طـ أسبوب الـزاع
احلرص طذ وحدة إمي؛ كؾ إمي بعؾامئفو وقودهتو ضدّ
ّ
وآختالف ،والرفؼ بولـوس وتللػفؿ وخموصبتفؿ طذ قدر طؼقهلؿ ،وطدم ّتؿقؾفؿ مو ٓ يطقؼقن.

ٌ
كخص مـفؿ بولذكر ـ ً
أبطول أوفقو ٌء ،وطؾامء كبال ٌء ّ
حنا ـ
متثقال ٓ
أجال ٌء،
ومه طذ هذا الدرب سود ٌة
ّ
ً
ادشويخ :ادال حمؿد طؿر جموهد ،وأسومي بـ ٓدن ،وأبو يحل الؾقبل ،وططقي اهلل الؾقبل ،وأبو أكس الشومل،
وأبو مصعى الزرقووي ،وادال داد اهلل ،ومصطػك أبو القزيد ،وأبو احلسـ البؾقدي ،وطبد احلؿقد أبو زيد،
وطبد اهلل أبو احلسـ الشـؼقطل ،وأبو الزبر خمتور ،وطثامن دوكقف ،وأبو بصر القحقم ،واحلورث الـظوري،
خرا.
وطزام إمريؽل ،وحمؿد الزهووي ،وغرهؿ .كسلل اهلل أن يتؼبؾفؿ يف الشفداء وأن خيؾػ ٕمتـو ً
ً
التػرق؛ فنن ادجوهديـ يف
وامتثوٓ ٕمر اهلل تعوىل بوٓطتصوم بحبؾ اهلل مجق ًعو ووحدة الصػ والـفل طـ ّ
مويل يعؾـقن ٕمتفؿ ادسؾؿي طـ اكدموج اجلامطوت الثالث« :أنصار الدين» ،و«املرابطون» ،و«منطقة
ّ
ادحتؾ.
الصحراء» يف مجوطي واحدة وّتً أمر واحد لؾقققف ص ًػو واحدً ا ضدّ العدو الصؾقبل
وهبذه ادـوسبي ادبوركي فنكـو كجدّ د بقعتـو ٕمرائـو ومشوخيـو الؽرام :أيب مصعى طبد القدود ،وشقخـو احلبقى
احلؽقؿ أيؿـ الظقاهري ،ومـف إىل أمر اإلمورة اإلسالمقي يف أفغوكستون ادال هقبي اهلل حػظفؿ اهلل وكنهؿ.
التػرق مـ
يتػرققا؛ فنن ّ
كام كدطق إخقاكـو مجق ًعو إىل مو دطوكو ربـو إلقف وهق آطتصوم بحبؾ اهلل مجق ًعو وأٓ ّ
وكخص
التؿسؽ بوجلامطي فنهنو رمحي وبركي ،والػرقي طذاب وطـوء،
الشقطون كام قول كب ّقـو ﷺ ،وكدطق إىل
ّ
ّ
التقحد وآكدموج ،والتـوزل طـ ادصولح
بذلؽ إخقاكـو ادجوهديـ يف الشوم ،وكؼقل هلؿ أكتؿ قدوتـو يف
ّ
اخلوصي مـ أجؾ مصؾحي إميّ ،
وأن إمي يف مشورق إرض ومغورهبو تستبرش بؿسوطقؽؿ كحق آكدموج،
وتقحدكؿ تـولقن بركي دطقة إمي لؽؿ كام قول الـبل ﷺ« :ثالث ٓ يغؾ طؾقفـ قؾى ادممـ:
وبوجتامطؽؿ
ّ
إخالص العؿؾ هلل ،والـصقحي لقٓة إمر ،ولزوم مجوطتفؿ فنن دطقهتؿ ّتقط مـ ورائفؿ).
يؿـ طؾقـو وطؾقؽؿ بولثبوت ،وزيودة اإليامن ،وتآلػ الؼؾقب ،وأن يقزطـو أن كشؽر كعؿتف
أسلل اهلل تعوىل أن ّ
حلو يرضوه ،وأن يدخؾـو برمحتف يف طبوده الصوحلني ،وآخر دطقاكو أن احلؿد هلل رب
طؾقـو ،وأن كعؿؾ صو ً
العودني.
والسالم طؾقؽؿ ورمحي اهلل وبركوتف.

