
1

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 التتابع السريع والمفاجئ للحداث 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 قامت الثورةا في ليبيا
وأحسب أنها ستحسم لصالح المسلمين بإذن الله رغم جنون

 وقبل أن تحسم المور في ليبيا.نظاما القذافي في قمع الثوار
 فضلً عن المظاهرات في الجزائر والمغربعمانقامت ثورةا 

ًا للخروج بتاريخ والردن ولبنان.  11وحددت بلد الحرمين موعد
مارس

ً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 قبضة الهيمنة المريكية فقلق
ًا وقد عبرت عنه وزيرةا الخارجية في المريكيين من ذلك كبير جد

زيارتها لليمن بقولها نخشى أن تقع المنطقة بأيدي السلميين
المسلحين وكان هذا التحذير لعلي عبد الله صالح وبقية الحكاما

أثناءا ثورةا تونس وقبل أن تنطلق ثورةا مصر ويسقط مبارك وهو
ما جعل سقوط باقي الطواغيت في المنطقة أمر حتمي بإذن الله

وبداية عهد جديد للمة بأسرها.
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فهذه الحداث هي أهم أحداث تشهدها المة منذ قرون من ضياع
مجدها دون أن تلحظ أي تحركات لخإراجها مما هي فيه بضخامة
التحركات التي من الله بها في هذه الياما ومعلوما أن التحركات

الشعبية الشاملة تغير الوضاع ل محالة فإن ضاعفنا جهودنا
لتوجيه الشعوب المسلمة وتفقيهها ولم نتركها لصحاب أنصاف

الحلول مع العتناءا بحسن تقديم النصح لها ستكون المرحلة
ًا أن التيارات الداعية إلى القادمة بإذن الله هي إعادةا الخلفة علم

 داخإلهاالفهم الصحيحأنصاف الحلول كالخإوان مثلً قد انتشر 
لسيما في الجيال الصاعدةا وقد تعرض لهذه الظاهرةا أحد

المنتمين لجماعة الخإوان المسلمين في سؤال له مطول ضمن
السئلة الموجهة للشيخ أبي محمد حفظه الله كما ورد في  كثير

من وسائل العلما أن هناك تيار له ثقل داخإل الخإوان يحمل
الفكر السلفي فرجوع جماعة الخإوان ومن على شاكلتهم إلى

السلما الحق هي مسألة وقت وكلما ازداد الهتماما بتوضيح
أقرب.المفاهيم السلمية كلما كان رجوعهم 

وإن كانت الثورات اليوما تهددها مخاطر عدةا لسيما في مرحلة ما
بعد إسقاط الحاكم وما يرد عليها من مخاطر النزلقا في هاوية
الحكم بغير ما أنزل الله لسيما في البلد التي تحتكم منذ سنين

طويلة للدساتير الوضعية فالحفاظ على تحركات المسلمين اليوما
ًا آخإذين بعين العتبار أهمية ًا واهتمام وضبط مسارها يتطلب جهد

الترفق مع أبناءا المة الذين وقعوا تحت التضليل لعقود بعيدةا .

إن هذا الواجب العظيم واجب التوجيه والرشاد المرتبط بمصير
أمتنا إلى الن ل يجد من يسده بتوجيه واع منضبط بكامل قواعد

وقد سبق أن طالبت في خإطاباتي بأن ينتدب الصادقون الشريعة
ًا من العلماءا والحكماءا ويشكلوا مجلس في المة من أنفسهم عدد

شورى يتابع قضايا المة ويقدما لها التوجيه والرأي والمشورةا
ولكن بعد مرور هذه المدةا ودخإول المة في هذه المرحلة

ًا علينا أن نقوما نحن المجاهدين بهذا الواجب المصيرية أصبح لزم
ونسد بقدر استطاعتنا هذا الثغر العظيم الذي أصبح من أوجب

الواجبات بعد اليمان لتتحرر المة بإذن الله ويعود للدين مجده .
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ول شك  أن الواجبات على المجاهدين كثيرةا إل أنه يجب أن يكون
لهذا الواجب العظيم الحصة الكبرى من جهودنا حتى ل نبخسه
حقه ونعرض انتفاضة المة اليوما لما تعرضت له الثورات ضد

ًا.  الحتلل الغربي سابق

كما ينبغي استحضار مسألة مهمة وهي أن ساحة الجهاد في
أفغانستان واجب في ذاتها لنقيم فيها شرع الله ولكنها بالدرجة
الولى سبيل للقياما بالواجب الكبر تحرير أمة من مليار ونصف
واستعادةا مقدساتها فبينما نحن نجاهد في أفغانستان استنزفنا

رأس الكفر إلى أن بلغ درجة من الضعف مكنت الشعوب
المسلمة من استعادةا بعض الثقة والجرأةا وأزال عنها الضغط

القاهر الذي كان يحبط من يفكر بالخروج على وكلءا أمريكا في
المنطقة بأنها القوةا العظمى وتستطيع إهلك من تشاءا وتثبيت من

تشاءا فقامت على أيديهم هذه الثورات الشعبية الواسعة والتي
يتصف سوادها العظم بمحبته للسلما في حين أننا في

أفغانستان لسنا أماما ثورةا شعبية شاملة وإنما أماما مدى واسع
لحركة مجاهدةا 

وبناءا على ما تقدما فل يصح بحال أن نبقى منهمكين في جبهة
ِقبلها فجبهة ًا على أن يكون تحرير المة من  أفغانستان سعي

أفغانستان قد آتت ثمارها بكسر هيبة الكفر العالمي ول نعني
بذلك أن نوقف الجهاد فيها وإنما نعني 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 إن أضيئت بإدراك حقيقة

التوحيد هي الطريق لعادةا الخلفة بإذن الله.

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

ًا يظهر لي أن ول تحتمل التباين الظاهر بين توجيهاتنا ومبدئي
التيخإطوات المرحلة القادمة هي     :
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مرحلة التدافع مع النظاما وهي مرحلة الخإذ على أيدي ـ 1
الشعوب وتشجيع تمردها على الحكاما وذكر أنه واجب شرعي

فنركز سهامنا على إسقاط الحكاما دون إدخإال أي مسائل
خإلفية .(الكُمون)؟

 ـ مرحلة ما بعد إسقاط الحاكم وهي مرحلة التوعية وتصحيح2
المفاهيم.

 ـ  ..........................3

ً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 قدرات
بيانية

ًءا عليه فمع وصول رسالتي هذه إليكم ينتهي عملكم الداري  وبنا
ًا لكم فلن.. وتبدؤوا بأسرع ما يتاح في في وزيرستان وتعينوا خإلف

ترتيب الطريق المن لخروجكم في يوما غائم من المنطقة إلى
ًا في المكان الذي نحن فيهابشاور وما حولها  ريثما نرتب لكم بيت

لتتيسر لكم الجواءا المهيأةا للقياما بالواجب السابق ذكره وكما
ذكرتم في رسالتكم السابقة بأن الجواءا غير المستقرةا وكثرةا
ًا من قدرات العقل على التفكير والنجاز المشاغل تضعف كثير

وكذلك لتتاح لكم متابعة العلما بشكل أكبر وليسهل التراسل بيننا
لتبادل الفكار وتنقيحها وتنشيط الخطابات للمة ولتتاح لنا

الزيارات لمناقشة الفكار في الحداث العظيمة مناقشة شفهية
ول تخفى عليكم أهمية ذلك .وقبل خإتاما الحديث عن هذه الحداث

الهائلة  أود التنويه إلى أن حديثي في هذه المسألة ربما كان
ًا لحديثي فيما سواها من مسائل تناولناها خإلل المراسلت مخالف

.السابقة ولكن ضخامة الحدث ل تسمح إل بقمة الستنفار

بسم الله الرحمن الرحيم
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الحمد لله رب العالمين والصلةا والسلما على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين

 ...أما بعد

إلى الخأ الكريم                                      الشيخ محمود
 حفظه الله

  السلما عليكم ورحمة الله وبركاته

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

 ...وبعد

لعلكم تابعتم في العلما التتابع السريع والمفاجئ للحداث 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 قامت الثورةا في ليبيا
ًا بإذن الله رغم جنون وأحسب أنها ستحسم لصالح المسلمين قريب

 وقبل أن تحسم المور في ليبيا.نظاما القذافي في قمع الثوار
ًا للخروج بتاريخ  11قامت ثورةا عمان وحددت بلد الحرمين موعد

مارس هذا فضلً عن المظاهرات في الجزائر والمغرب والردن
ولبنان. 

ًا والواقع والتاريخ يظهران أنه سيشمل فالحدث هائل وعظيم جد
معظم العالم السلمي والمور بفضل الله تسير وبقوةا نحو
انفلت ديار السلما من الهيمنة المريكية فقلق أمريكا من

ًا وقد عبرت عنه وزيرةا سلسلة الثورات في المنطقة كبير جد
الخارجية بقولها نخشى أن تقع المنطقة بأيدي السلميين

المسلحين كان هذا قبل أن تصل الوضاع إلى ما وصلت إليه بعد
أن انطلقت ثورةا مصر فمصر هي بوابة السد وسقوطها سقوط

باقي الطواغيت في المنطقة وبداية عهد جديد للمة بأسرها ورغم
ذلك إل أن الظرف العالمي لم يسمح للغرب بالوقوف مع مبارك

إلى أن سقط بفضل الله ثم هاهو موقفهم من ثورةا ليبيا يتسم
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بنقاط الضعف التي اتسم بها تعاملهم مع ثورةا مصر وهو ما دعا
كثير من الكتاب والمفكرين في الغرب إلى توجيه النقد للساسة

بأنهم ظهروا وكأنهم متفرجين ولم تكن قراراتهم على مستوى
الحداث مما أظهر للعالم ضعف الغرب وتراجع دوره في العالم. 

فهذه الحداث اليوما هي أهم أحداث لمتنا منذ قرون فطيلة
القرون الماضية والمة تعيش في ذيل المم ويعتدى على دينها

ومقدساتها وهي في سبات الغفلة (الجهاد الفغاني والجهاد
اليوما )إلى أن قامت قبل قرابة عقدين محاولت من بعض أبناءا

والجزائر وسوريا المة للخروج من التيه عندما وقعت أحداث 
مصر واليمن إل أن تلك المحاولت فشلت في تحقيق أهدافها

لسباب عديدةا أرجوا الله أن يوفقني لبيانها في مقال خإاص بها
ولكن بغض النظر عن الظروف التي اعترت تلك التحركات فهي
لم تكن بضخامة تحركات اليوما وإن كانت تحركات اليوما تهددها

مخاطر عدةا لسيما بعد نجاحها من ناحية النزلقا في هاوية
الحكم بغير ما أنزل الله لسيما في البلد التي تحتكم منذ سنين

طويلة للدساتير الوضعية فالحفاظ على تحركات المسلمين اليوما
ًا بالتأصيل الشرعي والثار ًا واهتمام وضبط مسارها يتطلب جهد
المترتبة على تطبيق الشريعة من جهة والدساتير الوضعية من

جهة أخإرى آخإذين بعين العتبار أهمية الترفق مع أبناءا المة الذين
وقعوا تحت التضليل لعقود بعيدةا .

إن هذا الواجب العظيم واجب التوجيه والرشاد المرتبط بمصير
أمتنا إلى الن ل يجد من يسده بتوجيه واع منضبط بكامل قواعد

وقد سبق أن طالبت في خإطاباتي بأن ينتدب الصادقون الشريعة
ًا من العلماءا والحكماءا ويشكلوا مجلس في المة من أنفسهم عدد

شورى يتابع قضايا المة ويقدما لها التوجيه والرأي والمشورةا
ولكن بعد مرور هذه المدةا ودخإول المة في هذه المرحلة

ًا علينا أن نقوما نحن المجاهدين بهذا الواجب المصيرية أصبح لزم
ونسد 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 أنه يجب أن يكون
لهذا الواجب العظيم الحصة الكبرى من جهودنا حتى ل نبخسه
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حقه ونعرض انتفاضة المة اليوما لما تعرضت له الثورات ضد
ًا.  الحتلل الغربي سابق

كما ينبغي استحضار مسألة مهمة وهي أن ساحة الجهاد في
أفغانستان واجب في ذاتها لنقيم فيها شرع الله ولكنها بالدرجة
الولى سبيل للقياما بالواجب الكبر تحرير أمة من مليار ونصف
واستعادةا مقدساتها فبينما نحن نجاهد في أفغانستان استنزفنا

رأس الكفر إلى أن بلغ درجة من الضعف مكنت الشعوب
المسلمة من استعادةا بعض الثقة والجرأةا وأزال عنها الضغط

القاهر الذي كان يحبط من يفكر بالخروج على وكلءا أمريكا في
المنطقة بأنها القوةا العظمى وتستطيع إهلك من تشاءا وتثبيت من

تشاءا فقامت على أيديهم هذه الثورات الشعبية الواسعة والتي
يتصف سوادها العظم بمحبته للسلما في حين أننا في

أفغانستان لسنا أماما ثورةا شعبية شاملة وإنما أماما مدى واسع
لحركة مجاهدةا 

 متابع للحداث مطلع على التاريخكلوإن الغالب على الظن  لدى 
أن تلك الشعوب الثائرةا ستغير الوضاع ل محالة فإن ضاعفنا

جهودنا بتوجيههم وتفقيههم ولم نتركهم لصحاب أنصاف الحلول
مع العتناءا بحسن تقديم النصح لهم ستكون المرحلة القادمة بإذن

ًا أن التيارات الداعية إلى أنصاف الله هي إعادةا الخلفة علم
الحلول كالخإوان مثلً قد انتشر فيها الفهم الصحيح لسيما في
الجيال الجديدةا فرجوعها إلى السلما الحق هي مسألة وقت
وكلما ازداد الهتماما بتوضيح المفاهيم السلمية كلما قصرت

المدةا وقد تحدث أحد موجهي السئلة في النترنت للشيخ أبي
محمد حفظه الله وهو من الخإوان عن وجود تيارات تحمل الفهم

الصحيح للسلما داخإل الخإوان كما ورد في  كثير من وسائل
العلما بأن هناك تيار سلفي له ثقل داخإل الخإوان .

وبناءا على ما تقدما فل يصح بحال أن نبقى منهمكين في جبهة
ِقبلها فجبهة ًا على أن يكون تحرير المة من  أفغانستان سعي

أفغانستان قد آتت ثمارها بكسر هيبة الكفر العالمي ول نعني
بذلك أن نوقف الجهاد فيها وإنما نعني أن تكون جل جهودنا
منصرفة إلى التجاه الذي يظهر أو يغلب على الظن أنه هو
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السبيل لتحرير المة وكما ذكرت المؤشرات قوية من الواقع
والتاريخ أن ثورةا الشعوب المسلمة إن أضيئت بإدراك حقيقة

التوحيد هي الطريق لعادةا الخلفة بإذن الله.

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

ًا يظهر لي أن ول تحتمل التباين الظاهر بين توجيهاتنا ومبدئي
التيخإطوات المرحلة القادمة هي     :

مرحلة التدافع مع النظاما وهي مرحلة الخإذ على أيدي ـ 1
الشعوب وتشجيع تمردها على الحكاما وذكر أنه واجب شرعي

فنركز سهامنا على إسقاط الحكاما دون إدخإال أي مسائل
خإلفية .(الكُمون)؟

 ـ مرحلة ما بعد إسقاط الحاكم وهي مرحلة التوعية وتصحيح2
المفاهيم.

 ـ  ..........................3

ًا لسعينا في سد هذا الثغر وإعداد خإطة لتوجيه المة ونظر
(الدقيقة)فيجب استنفار جميع الطاقات التي لديها قدرات بيانية
ًا لتوجيه ًا ونفرغها تمام ًا أو مقروءا ًا أو مسموع ًا مرئي ًا أو شعر نثر

شباب المة وإرشادهم ونترك إدارةا العمل في أفغانستان
ووزيرستان للطاقات التي لديها قدرات إدارية وميدانية وليس

لديها قدرات بيانية

ًءا عليه فمع وصول رسالتي هذه إليكم ينتهي عملكم الداري  وبنا
ًا لكم فلن.. وتبدؤوا بأسرع ما يتاح في في وزيرستان وتعينوا خإلف

ترتيب الطريق المن لخروجكم في يوما غائم من المنطقة إلى
ًا في المكان التي نحن فيهابشاور وما حولها  ريثما نرتب لكم بيت

لتتيسر لكم الجواءا المهيأةا للقياما بالواجب السابق ذكره وكما
ذكرتم في رسالتكم السابقة بأن الجواءا غير المستقرةا وكثرةا
ًا من قدرات العقل على التفكير والنجاز المشاغل تضعف كثير

وكذلك لتتاح لكم متابعة العلما بشكل أكبر وليسهل التراسل بيننا
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لتبادل الفكار وتنقيحها وتنشيط الخطابات للمة ولتتاح لنا
الزيارات لمناقشة الفكار في الحداث العظيمة مناقشة شفهية

ول تخفى عليكم أهمية ذلك .وقبل خإتاما الحديث عن هذه الحداث
الهائلة  أود التنويه إلى أن حديثي في هذه المسألة ربما كان

ًا لحديثي فيما سواها من مسائل تناولناها خإلل المراسلت مخالف
.السابقة ولكن ضخامة الحدث ل تسمح إل بقمة الستنفار


