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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلةا والسلما على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين

 ...أما بعد

                             الشيخ محمود إلى الخأ الكريم        
 حفظه الله

  السلما عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم وجميع
الخإوةا بخير وعافية.

 ...وبعد

لعلكم تابعتم في العلما التسارع المفاجأ للحداث في العالم
العربي فبعد سقوط طاغية تونس بعشرةا أياما انطلقت ثورةا مصر

واحتشد في القاهرةا وحدها أربعة مليين يطالبون بإسقاط أكبر
وأعتى وكلءا الكفر العالمي في المنطقة وقبل أن يسقط اشتعلت
الثورةا في اليمن وقبل أن تحسم المور في اليمن انطلقت الثورةا

في ليبيا وأحسب أنها ستحسم لصالح المسلمين بإذن الله رغم
 وقبل أن تحسم المور في.جنون نظاما القذافي في قمع الثوار

 فضلً عن المظاهرات في الجزائرعمان ثورةاليبيا قامت 
والمغرب والردن ولبنان وبداياتها في بلد الحرمين. 

ًا والواقع والتاريخ يظهران أنه سيشمل فالحدث هائل وعظيم جد
معظم العالم السلمي بإذن الله والمور بفضل الله تسير وبقوةا
نحو خإروج ديار المسلمين من الهيمنة المريكية فقلق المريكيين

ًا وقد عبرت عنه وزيرةا الخارجية في زيارتها من ذلك عظيم جد
لليمن بقولها نخشى أن تقع المنطقة بأيدي السلميين المسلحين

وكان هذا التحذير لعلي عبد الله صالح وباقي الحكاما أثناءا ثورةا
تونس وقبل أن تنطلق ثورةا مصر التي أسقطت مبارك فأصبح

سقوط باقي الطواغيت في المنطقة أمر حتمي بإذن الله وكانت
بداية عهد جديد للمة بأسرها.
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 فمنذ أنقرونفهذه الحداث هي أهم أحداث تشهدها المة منذ 
دخإلت المة فيما هي فيه لم تشهد أي تحركات لنقاذها بضخامة

التحركات الشاملة التي انطلقت بفضل الله في هذه الياما
 تغير الوضاع ل محالة فإنالشاملةومعلوما أن التحركات الشعبية 

ضاعفنا جهودنا لتوجيه الشعوب المسلمة وتفقيهها وتحذيرها من
أنصاف الحلول مع العتناءا بحسن تقديم النصح لها ستكون

المرحلة القادمة بإذن الله هي إعادةا الخلفة .

ً ًا أن التيارات الداعية إلى أنصاف الحلول كالخإوان مثل علم
 بين أعضائهالفهم الصحيحشهدت في السنوات الخإيرةا انتشارا ل

لسيما في الجيال الصاعدةا وقد تعرض لهذه الظاهرةا أحد
المنتمين للخإوان في سؤال له مطول ضمن السئلة الموجهة

للشيخ أبي محمد كما ورد في  كثير من وسائل العلما أن هناك
تيار له ثقل داخإل الخإوان يحمل الفكر السلفي فرجوع الخإوان

ومن على شاكلتهم إلى السلما الحق هي مسألة وقت بإذن الله
وكلما ازداد الهتماما بتوضيح المفاهيم السلمية كلما كان

رجوعهم أقرب فالحفاظ على تحركات المسلمين اليوما وضبط
ًا آخإذين بعين العتبار أهمية الترفق ًا واهتمام مسارها يتطلب جهد

مع أبناءا المة الذين وقعوا تحت التضليل لعقود بعيدةا .

وإن هذا الواجب العظيم واجب التوجيه والرشاد المرتبط بمصير
وقد سبق أن المة ل يجد من يسده بتوجيه واع منضبط بالشريعة

ًا من طالبت بأن ينتدب الصادقون في المة من أنفسهم عدد
العلماءا والحكماءا ويشكلوا مجلس شورى يتابع قضايا المة ويقدما
لها التوجيه والرأي والمشورةا ولكن بعد أن تأخإروا عن القياما بهذا
ًا علينا الواجب ودخإول المة في هذه المرحلة المصيرية أصبح لزم

نحن المجاهدين تأدية هذا الواجب وأن نسد بقدر استطاعتنا هذا
الثغر العظيم الذي أصبح من أوجب الواجبات بعد اليمان لتتحرر

المة بإذن الله ويعود للدين مجده .

ول شك  أن الواجبات على المجاهدين كثيرةا إل أن هذا الواجب
العظيم يجب أن تكون له الحصة الكبرى من جهودنا حتى ل

نبخسه حقه ونعرض انتفاضة المة اليوما لما تعرضت له الثورات
ًا.  ضد الحتلل الغربي سابق
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كما ينبغي استحضار مسألة مهمة وهي أن الجهاد في أفغانستان
واجب لقامة شرع الله فيها كما أنه سبيل للقياما بالواجب الكبر

تحرير أمة من مليار ونصف واستعادةا مقدساتها, فبينما نحن
نجاهد في أفغانستان ونستنزف رأس الكفر العالمي إذا به يصل

إلى درجة من الضعف مكنت الشعوب المسلمة من استعادةا
بعض الثقة والجرأةا وأزال عنها الضغط القاهر الذي كان يرهق

ويحبط كل من يفكر بالخروج على وكلءا أمريكا ضغط القوةا
العظمى التي تستطيع إهلك من تشاءا وإبقاءا من تشاءا ومع زوال

هذا الضغط بشكل تدريجي قامت على أيدي الشعوب ثورات
شاملة يتصف سوادها العظم بمحبته للسلما.

وبناءا على ما تقدما فل يصح بحال أن نبقى منهمكين في جبهة
أفغانستان التي نشهد فيها انتشار واسع لحركة مجاهدةا بينما قلب
العالم السلمي يشهد ثورات شعبية شاملة فجبهة أفغانستان قد
آتت بفضل الله ثمارها بكسر هيبة الكفر العالمي ول يعني بذلك
أن نوقف الجهاد فيها وإنما يعني أن تكون جل جهودنا منصرفة

إلى التجاه الذي يظهر أو يغلب على الظن أنه هو السبيل لتحرير
المة وكما ذكرت المؤشرات قوية من الواقع والتاريخ أن ثورةا

الشعوب المسلمة في قلب العالم السلمي هي الطريق لعادةا
..الخلفة بإذن الله. 

فيجب علينا أن نسعى في زيادةا النتشار العلمي المبرمج
والموجه وأن تكون جهودنا في توجيه المة مدروسة ومستقرةا
ًا عليها حيث إن المرحلة مهمة على خإطة محددةا نتشاور جميع

ًا يظهر ًا ول تحتمل التباين الظاهر بين توجيهاتنا ومبدئي وخإطيرةا جد
 الشعوب التي لمحثلي أن من أهم خإطوات المرحلة القادمة 

تثر بعد وتشجيعها للخروج على الحكاما والطرق على أنه واجب
فيتم تركيز السهاما على إسقاط الحكاماوضرورةا عقلية شرعي 

الهتماما القصى بنشرمع دون الحديث عن المسائل الخلفية 
الوعي وتصحيح المفاهيم ونرسل إلى الخإوةا في كل القاليم بأن

كتاب (مفاهيم ينبغي أن تصحح) للشيخ محمد قطب .بنشر يهتموا 
ُكمون)؟ (ال
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ًا لسعينا في سد هذا الثغر وإعداد خإطة لتوجيه المة فيجب ونظر
ًا ًا مرئي ًا أو شعر استنفار جميع الطاقات التي لديها قدرات بيانية نثر

ًا لتوجيه شباب المة ًا ونفرغها تمام ًا أو مقروءا أو مسموع
وإرشادهم ونترك إدارةا العمل في أفغانستان ووزيرستان

للطاقات التي لديها قدرات إدارية وميدانية وليس لديها تفوق في
.القدرات البيانية

ًءا عليه فأرى أن تبدؤوا بأسرع ما يتاح في ترتيب طريق آمن  وبنا
لخروجكم في يوما غائم من المناطق التي أنتم فيها لتتيسر لكم

الجواءا المهيأةا للقياما بالواجب السابق ذكره فكما ذكرتم في
رسالتكم السابقة بأن الجواءا غير المستقرةا وكثرةا المشاغل

ًا من قدرات النسان على التفكير والنجاز كما أن تضعف كثير
خإروجكم سيتيح لكم بإذن الله متابعة العلما بشكل أكبر ويسهل

التراسل بيننا لتبادل الفكار وتنقيحها وتنشيط الخطابات للمة في
هذه المرحلة التي تتتطلب توجيه مليين الشباب في القطار التي

. انطلقت الثورات فيها و التي لم تنطلق بعد

* ذهاب بعض الخإوةا الكفاءا إلى ميدان الثورةا في بلدهم للسعي
إلى إدارةا المور بفقه وحكمة بالتنسيق مع القوى السلمية هناك

على أن تتم دراسة أي المصلحتين أرجح قبل ذهاب أي أخأ ويتم
التأكد أولً من سلمة الطريق.


