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بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

بعد... أما 

إىل األخ الكرمي                                      الشيخ حممود حفظه اهللا 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  أرجو أن تصلكم رساليت هذه وأنتم وأهلكم وذراريكم ومجيع اإلخوة خبري وعافية.

وبعد... 

بعشرة أيام طاغية تونس سقوطفبعدواملفاجئ لألحداث التتابع السريع لعلكم تابعتم يف اإلعالم 

إسقاط أكرب وأعىت وكالء الكفر ماليني يطالبون بواحتشد يف القاهرة وحدها أربعة انطلقت ثورة مصر 

اليمن قامت الثورة يفمور األوقبل أن حتسم يف اليمن لثورةوقبل أن يسقط اشتعلت ايف املنطقة العاملي 

.جنون نظام القذايف يف قمع الثوارقريباً بإذن اهللا رغم لصاحل املسلمني يف ليبيا وأحسب أ�ا ستحسم 

مارس 11أن حتسم األمور يف ليبيا قامت ثورة عمان وحددت بالد احلرمني موعداً للخروج بتاريخ وقبل

  واألردن ولبنان. املغرب و يف اجلزائر املظاهراتهذا فضًال عن 

األمور بفضل و العامل اإلسالميمعظمشمل يسه أنيظهرانوالواقع والتاريخ دث هائل وعظيم جداً فاحل

يف اتالثور سلسلةقلق أمريكا من فاهليمنة األمريكية من ديار اإلسالمحنو انفالت بقوة و تسري اهللا 

خنشى أن تقع املنطقة بأيدي اإلسالميني املسلحني كبري جداً وقد عربت عنه وزيرة اخلارجية بقوهلا املنطقة  

بوابة السد فمصر هيعد أن انطلقت ثورة مصر ما وصلت إليه بإىل األوضاع تصلهذا قبل أن كان 

أن الظرف إالذلك ورغم وبداية عهد جديد لألمة بأسرها وسقوطها سقوط باقي الطواغيت يف املنطقة 

يتسم ثورة ليبيا العاملي مل يسمح للغرب بالوقوف مع مبارك إىل أن سقط بفضل اهللا مث هاهو موقفهم من

ثورة مصر وهو ما دعا كثري من الكتاب واملفكرين يف الغرب بنقاط الضعف اليت اتسم �ا تعاملهم مع 

ظهر أمما مل تكن قرارا�م على مستوى األحداث و وكأ�م متفرجني ظهروا بأ�م إىل توجيه النقد للساسة 

  للعامل ضعف الغرب وتراجع دوره يف العامل.
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يف ذيل األمم تعيشواألمة املاضيةطيلة القرون فمنذ قرون متنا أهم أحداث ألحداث اليوم هي األههذف

إىل أن قامت قبلاليوم )اجلهاد(اجلهاد األفغاين و الغفلة سباتوهي يفعلى دينها ومقدسا�ا ويعتدى 

مصر واجلزائر وسوريا وقعت أحداثعندما للخروج من التيه ء األمة من بعض أبناحماوالتقرابة عقدين 

لبيا�ا يف أرجوا اهللا أن يوفقين سباب عديدة ألفشلت يف حتقيق أهدافها تلك احملاوالتإال أنواليمن 

مل تكن بضخامة هي فت تلك التحركاتبغض النظر عن الظروف اليت اعرت ولكن مقال خاص �ا 

يف االنزالقجناحها من ناحية ها خماطر عدة السيما بعد �دداليوم حتركاتوإن كانت حتركات اليوم

احلفاظ فللدساتري الوضعية منذ سنني طويلة تكم السيما يف البالد اليت حتاحلكم بغري ما أنزل اهللا هاوية 

املرتتبة على ثار اآلالشرعي و أصيلالتواهتماماً بيتطلب جهداً وضبط مسارهاحتركات املسلمني اليومعلى 

الرتفق مع أبناء بار أمهية آخذين بعني االعتمن جهة أخرى الوضعية تطبيق الشريعة من جهة والدساتري 

  عقود بعيدة .لاألمة الذين وقعوا حتت التضليل 

وجيه تبال جيد من يسده اآلنإىلرتبط مبصري أمتنا ملاواجب التوجيه واإلرشاد هذا الواجب العظيم إن 

من يف األمة ن و تدب الصادقطالبت يف خطابايت بأن ينوقد سبق أن قواعد الشريعةمنضبط بكامل واع

الرأي التوجيه و أنفسهم عدداً من العلماء واحلكماء ويشكلوا جملس شورى يتابع قضايا األمة ويقدم هلا 

ينا أن نقوم حنن أصبح الزماً علولكن بعد مرور هذه املدة ودخول األمة يف هذه املرحلة املصريية واملشورة 

من أوجب الواجبات بعد الذي أصبح هذا الثغر العظيم بقدر استطاعتنا �ذا الواجب ونسد ا�اهدين 

  .لدين جمده ويعود لاهللا بإذن األمة تتحرر لاإلميان 

احلصة الكربى العظيمذا الواجب هلأن يكون إال أنه جيب كثرية  ى ا�اهدينعلواجبات الأن وال شك 

حتاللونعرض انتفاضة األمة اليوم ملا تعرضت له الثورات ضد االنبخسه حقه حىت ال جهودنا من 

  سابقاً. الغريب 

نقيم فيها شرع لساحة اجلهاد يف أفغانستان واجب يف ذا�ا استحضار مسألة مهمة وهي أن كما ينبغي

مقدسا�امن مليار ونصف واستعادة أمة حترير م بالواجب األكرب القيسبيل لولكنها بالدرجة األوىل اهللا 

الشعوب درجة من الضعف مكنت أن بلغ رأس الكفر إىل نااستنزفيف أفغانستان فبينما حنن جناهد 

القاهر الذي كان حيبط من يفكر باخلروج الضغطا زال عنهأو اجلرأة استعادة بعض الثقة و املسلمة من 

فقامت على وكالء أمريكا يف املنطقة بأ�ا القوة العظمى وتستطيع إهالك من تشاء وتثبيت من تشاء
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يف يف حني أننا ملإلسالمبحبته سوادها األعظم واليت يتصف الشعبية الواسعة ثورات هذه العلى أيديهم 

  أفغانستان لسنا أمام ثورة شعبية شاملة وإمنا أمام مدى واسع حلركة جماهدة 

ستغري الشعوب الثائرةتلك ن أمتابع لألحداث مطلع على التاريخ كللدى  ظن الالغالب على وإن 

مع ألصحاب أنصاف احللول ومل نرتكهم هم هيوتفقمتوجيههضاعفنا جهودنا بال حمالة فإناألوضاع 

التيارات علماً أنهي إعادة اخلالفة بإذن اهللا ستكون املرحلة القادمةهلم عتناء حبسن تقدمي النصح اال

السيما يف األجيال اجلديدة الفهم الصحيح كاإلخوان مثًال قد انتشر فيهاالداعية إىل أنصاف احللول  

وضيح املفاهيم اإلسالمية كلما ازداد االهتمام بتوكلما فرجوعها إىل اإلسالم احلق هي مسألة وقت 

وهو من اإلخوان أحد موجهي األسئلة يف االنرتنت للشيخ أيب حممد حفظه اهللا حتدث وقد ت املدةقصر 

كثري من وسائل اإلعالم   وجود تيارات حتمل الفهم الصحيح لإلسالم داخل اإلخوان كما ورد يف عن 

  داخل اإلخوان .لفي له ثقل بأن هناك تيار س

أن يكون حترير سعياً على أفغانستان يصح حبال أن نبقى منهمكني يف جبهة فالوبناء على ما تقدم 

ذلك أن نوقف بعين نوال فجبهة أفغانستان قد آتت مثارها بكسر هيبة الكفر العاملي األمة من ِقبلها 

جهودنا منصرفة إىل االجتاه الذي يظهر أو يغلب على الظن أنه هو جل تكون عين أن نوإمنا اجلهاد فيها 

إن أضيئت املؤشرات قوية من الواقع والتاريخ أن ثورة الشعوب املسلمة وكما ذكرت السبيل لتحرير األمة 

  .عادة اخلالفة بإذن اهللاإلهي الطريق حقيقة التوحيدإدراك ب

ةمدروسوجيه األمة جهودنا يف تتكونأن و زيادة االنتشار اإلعالمي املربمج واملوجهأن نسعى يف فيجب 

تمل التباين حتالو ومستقرة على خطة حمددة نتشاور مجيعاً عليها حيث إن املرحلة مهمة جداً وخطرية 

اآليت : الظاهر بني توجيهاتنا ومبدئياً يظهر يل أن خطوات املرحلة القادمة هي

متردها على احلكام وذكر تشجيعخذ على أيدي الشعوب و وهي مرحلة األمرحلة التدافع مع النظام ـ1

  (الكُمون)؟.دون إدخال أي مسائل خالفية حلكامنركز سهامنا على إسقاط افأنه واجب شرعي 

  .تصحيح املفاهيموهي مرحلة التوعية و مرحلة ما بعد إسقاط احلاكم ـ2

  ..........................ـ  3
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اليت لديها ت اقاطالفيجب استنفار مجيع اد خطة لتوجيه األمة إعدسد هذا الثغر و سعينا يف ونظراً ل

ونرتك ماألمة وإرشادهلتوجيه شباباماً قدرات بيانية نثراً أو شعراً مرئياً أو مسموعاً أو مقروءاً ونفرغها مت

س لديها قدرات وليلطاقات اليت لديها قدرات إدارية وميدانية لووزيرستان العمل يف أفغانستان ارة إد

بيانية

..فالنعينوا خلفاً لكم وتيف وزيرستان اإلداري وبناًء عليه فمع وصول رساليت هذه إليكم ينتهي عملكم 

إىل بشاور وما حوهلا بأسرع ما يتاح يف ترتيب الطريق اآلمن خلروجكم يف يوم غائم من املنطقة وتبدؤوا

السابق ذكره يام بالواجب للقةاملهيأاألجواء تيسر لكم تفيها لاليت حنن املكانريثما نرتب لكم بيتاً يف 

ثرياً من قدرات العقل تضعف كوكثرة املشاغل األجواء غري املستقرة السابقة بأن ميف رسالتكوكما ذكرمت

لتبادل بيننا لاسالرت ليسهل و بشكل أكربمتابعة اإلعالملتتاح لكم كذلك و على التفكري واالجناز 

العظيمة األحداث يفاألفكارملناقشة الزياراتلناتتاحلو اخلطابات لألمةوتنشيط األفكار وتنقيحها 

التنويه أودئلة  ه األحداث اهلاهذختام احلديث عن وقبل وال ختفى عليكم أمهية ذلك .مناقشة شفهية

ها خالل املراسالت انمن مسائل تناولفيما سواها ديثيخمالفاً حلرمبا كانيف هذه املسألةإىل أن حديثي 

ولكن ضخامة احلدث ال تسمح إال بقمة االستنفار.السابقة 

  


