
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد : 

 فإىل اإلخوة األحباب حفظهم اهلل وسدد خطاهم على احلق وسبيل الرشاد
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

لكم من خري إىل خري، ومن سعة إىل سعة، تنواىل عليكم سعم اهلل هذه ونسنم مجيعاً يف نحسن نحوا الكر م سسلل ن  تصلكم رسالناا واهلل
 .العظيم ، سسلل اهلل ن  نزندكم من فضله، وبقدرها عارفو  دناكم ودسياكم ونسنم اها ااكرو  شاكرو يف

 فهذه بعض النعليقات املخنصرة حول ما جاء يف رسالنكم األخرية سسلل اهلل ن  نلهماا الصواب.
 

، فهذا نمٌر ال املنعلقة برفعها للقضاء عاد اخنالف وجهة سظر األمري مع بعض األعيا املطروحة عادكم و  ملسللة املشورة فلواًل : بالاسبة
، وعليه فإ  نمر قد حسمه العلماء من قبُل وقالوا فيه قولنهم، وليست املسللة بالاازلة اليت حتناج إىل جدند سظر وحبث واجنهادوجه له و 

وال عربة مبخالفة  الذي جيري عليه القرارهو املعنرب  –بعد مشورة َمن معه من نهل احلل العقد –سظره واجنهاده  األمري وما اهب إليه
 مقناعني هبا –حىت من جملس الشورى  -، وليس من شرط القرارات اليت ننخذها األمراء ن  نكو  مجيع األفرادبعد الك من خالفَ 

، ون  نعطي املوضوع حقه من املشاورة لك املسلك الصحيح الواضح يف اختاا الك القرارقااعة تامًة، ولكن فقط على األمري ن  نس
مع األساة والشفافية النامة فإاا عزم واجملافاة ملن ال ننآلف معه،  ، ون  نبنعد عن احملاباة ملن مييل إليه بطبعهوعمق البحث وتقليب اآلراء

 .فلينوكل على اهلل وليمِض يف نمره وقراره
است املسللة اليت نراد طرحها للمشاورة قد اخنلف فيها العلماء ومل نرتجح لألمري قوٌل من األقوال فمرد الك إىل نهل العلم إاا كف

، نما القضاء فال دخل له يف مثل وتقد م الراجح إىل األمري حبثاً تاماً وترجيح ما ترجح ماهالنقوم ببحث املسللة  مثاًل، )اللجاة الشرعية(
: تعاىل اهلل قول، واهذا قال اإلمام البخاري رمحه اهلل : ])وجود مدٍع ومدعى عليه والدعوى( أل  قضاناه منعلقة بالدعاوىهذه األمور 

 فنوكل عزمت فإاا: "لقوله والنبني، العزم قبل املشاورة ون  159: عمرا  آل" األمر يف وشاورهم" 38: الشورى" بياهم شورى ونمرهم"
  .ورسوله اهلل على النقدم لبشر نكن مل وسلم عليه اهلل صلى الرسول عزم فإاا 159: عمرا  آل" اهلل على

 إليهم ميل فلم نقم،: قالوا وعزم ألَمَنهُ  لبس فلما اخلروج، له فرنوا واخلروج املقام يف نحد نوم نصحابه وسلم عليه اهلل صلى الايب وشاور
 ماهما فسمع عائشة اإلفك نهل به رمى فيما ونسامة علياً  وشاور( اهلل حيكم حىت فيضعها، ألَمَنهُ  نلبس لايب نابغي ال: )وقال العزم بعد
  .اهلل نمره مبا حكم ولكن تاازعهم، إىل نلنفت ومل الرامني فجلد القرآ ، سزل حىت

 الكناب وضح فإاا بلسهلها، ليلخذوا املباحة األمور يف العلم نهل من األمااء نسنشريو  وسلم عليه اهلل صلى الايب بعد األئمة وكاست
 وسلم...[اسنهى. عليه اهلل صلى بالايب اقنداء غريه، إىل ننعدوه مل الساة نو

 األمور يف العلم نهل من األمااء نسنشريو  وسلم عليه اهلل صلى الايب بعد األئمة وكاست : ]قوله -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن حجر 
 واحدا احنماال والرتك الفعل احنمل ما فمراده اإلباحة نصل على وكاست معني حبكم سص فيها نكن مل إاا ني بلسهلها ليلخذوا املباحة

 قوله ماون ،لقوله نلنفت وال نسنشار ال املؤمتن غري أل  موضحة صفة فهي باألمااء تقييده ماون ،فال فيه احلكم وجه عرف ما ماون
 احلاكم نؤمر مناإ :الشافعي قال ،املسلم على املشقة ندخل الذي دالنشدن عن والاهي والنسهيل بالنيسري باألخذ األمر فلعموم بلسهلها



 هذا جيعل مل اهلل  فإ نقوله فيما املشري ليقلد ال الدليل من نسنحضره ال ما على وندله عاه نغفل ما على نابهه املشري لكو  باملشورة
 .  فيه سفائس من العلموسلم[اسنهى. ولرياجع ما كنبه كاماًل فإ عليه اهلل صلى اهلل رسول بعد ألحد

وعاده فيها كالم طونل –يف تفسريه املاار حول آنة الشورى يف سورة آل عمرا   -رمحه اهلل–للشيخ رشيد رضا  جيداً  ونسقل هاا كالماً 
حربية   ونمهها يف األمور العامة–]اآلنة صرحية يف وجوب إمضاء العزمية املسنكملة لشروطها  :قال –نوافق يف بعضه وخيالف يف بعضه 

والك ن  سقض العزمية ضعف يف الافس وزلزال يف األخالق ال نوثق مبن اعناده يف قول وال  -كاست نو سياسية نو إدارنة املشاورة
عمل، فإاا كا  ساقض العزمية رئيس حكومة نو قائد جيش كا  ظهور سقض العزمية ماه ساقضا للثقة حبكومنه وجبيشه، وال سيما إاا كا  

قول الذنن نشاروا عليه باخلروج إىل نحد حني نرادوا الرجوع عن  العمل ولذلك مل نصغ الايب صلى اهلل عليه وسلم إىل بعد الشروع يف
رننهم خشية ن  نكوسوا قد اسنكرهوه على اخلروج وكا  قد لبس ألمنه وخرج والك شروع يف العمل بعد ن  نخذت الشورى حقها  

مل وقنا ون  وقت املشاورة مىت اسنهى جاء دور العمل ، وا  الرئيس إاا شرع يف العمل كما تقدم تفصيله ، فعلمهم بذلك ن  لكل ع
كما كا  نرى صلى اهلل عليه   –تافيذا للشورى ال جيوز له ن  ناقض عزمينه ونبطل عمله وإ  كا  نرى ن  نهل الشورى نخطلوا الرني 

قاعدة ارتكاب نخف الضررنن، وني ضرر نشد من فسخ العزمية  وميكن إرجاع الك إىل –وسلم يف مسللة اخلروج إىل نحد كما تقدم 
من ن  ُنشغل األمراء باملاازعات نشد ، فنلمل آخر كالمه، فكذلك نقال فلي ضرٍر وما فيه من الضعف والفشل وإبطال الثقة؟[اسنهى.
 فيذهب الوقت كله ل وليست مسللة واحدة، وقد نكو  األمر منعلقاً جبمٍع من املسائالقضائية يف كل مسللة خالفه فيها نحد املشرينن

إا صار األمري  يف الذهاب واإلناب على القضاء، ومآل هذا القول ن  القضاء هو املرجِّح املخنار يف مسائل االجنهاد وليس األمري
ن  القرارات اليت خترج  ، ومآل هذا القول ننضاً ليس له ما خُيصه يف كيفية اختاا القرار حاله كحال نيِّ واحٍد من نعضاء جملس الشورى

نانظر بتُّ القضاء يف كل ما وقع وإما ن  فُنمضى،  -وهذا قلَّما ننيسر–من جملس الشورى إما ن  تكو  منفقاً عليها بإمجاع األعضاء 
 .، فنكو  كل املسائل املنشاَور عليها راجعًة إىل قول القاضياخلالف فيه

املشهورة يف طاعة والة األمر يف مواطن  ه تعليقا على عبارة ابن نيب العزكالٍم طونٍل ل  يف -رمحه اهلل–وقال الشيخ عبد اهلل بن جربنن 
 املصاحل، على وندلوهم نرشدوهم بل  ملمورو  نتباعهم ون  مبعصومني، ليسوا الوالة ن  شك ال: سقول حال كل  االجنهاد : ]...فعلى

 اهذا تؤهله اليت الصفات فيه جتنمع الذي والفاضل املنلهل للوالنة نو لإلدارة اخنري إاا ولكن وللمجنمع، اهم، اخلري فيه ما وعلى
، (35/ 3جربنن: البن الطحاونة العقيدة اإلشارة[)شرح وجه على نو الاظر، وجه على إال عليه، االعرتاض ألحد فليس املاصب

 ونراجع ما كنبه كاماًل فهو طونٌل ال نسمح املقام باقله.
وحتصيله،  ، فإ  هذا نمر قلما ميكن حتقيقهبالرني الذي نراد إسفااه األمور ليس هو )إقااع( مجيع املنشاورنن إاًا فاملقصود باملشورة يف

مث االسنقال من القول  نقرهبا للصواباسنخالص و  والنباحث فيها ألجل الوصول إىل نعداهاوإمنا املقصود هو تقليب اآلراء ومااقشنها 
لنخرج القضية من  ، وال بد ن  تكو  هااك جهة هي اليت تعزم وحتزم ومُتضيومن الرتدد إىل العزم ءإىل العمل ومن املشاورة إىل اإلمضا

 نقرهبا للصواب م ننوخو ، وليس الك إال لألمراء سواء قلاا بل  رني األكثر ملزم اهم، نم نهنواملاازعات دائرة احلرية واالضطراب والرتدد
 .مما ترجح عاده و ونلخذ

تساوي مجيع املشاورنن يف إبداء آرائهم حول األمر املطروح، فيقول كل واحٍد ماهم ما نراه ونظهر له وبني ن  ننساووا فهااك فرٌق بني 
وهذا بنيٌِّ يف حادثة غزوة نحد حيث شاور ، بوجه من وجوه الرتجيح إما بالكثرة نو االجنهاد يف العزم على األخذ بالرني بعد ترجحه

 جَّر عليه يف قوِل رننهمل حيَُ ، بل حىت عبد اهلل بن نيب رنس الافاق رننه الذي نراه مصحابه وقال كلٌّ ماهالايب صلى اهلل عليه وسلم ن



ومل  صار األمر كاماًل بيد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واإلمضاء ، فلما اسقضت مرحلة املشاورة وجاءت مرحلة العزميةوإبداء مشورته
، وقد نفهم ن  يف اآلنة ما نشري إىل الك حيث نقول تعاىل }وشاروهم يف األمر مشرٍي وال لرتدد مرتددٍ  ُنصِغ بعدها لقول قائٍل وال لرني
 ، واهلل تعاىل نعلم.ومل نقل فإاا عزمنم فنوكلوا على اهلل فإاا عزمت فنوكل على اهلل{

 إىل قوال نقرهبا وناظر اخلالف، الك يف رناظ واملسنشري اآلراء، اخنالف على مباية : ]والشورى -رمحه اهلل–قال اإلمام القرطيب 
 وهبذا املطلوب؛ االجنهاد غانة هذه إا عليه، منوكال ونسفذه عليه عزم ماه شاء ما إىل تعاىل اهلل نرشده فإاا نمكاه، إ  والساة الكناب

 .(252/ 4: القرطيب [)تفسري.اآلنة هذه يف سبيه تعاىل اهلل نمر
 روج بالقرار الاهائي امللزم مير مبراحل : فاخلالصة يف هذا األمر إااً ن  اخل

، إما بوضع جدول نعماٍل دوري، نو بسبب هي اخنيار املواضيع اليت نراد مااقشنهاوميكن تسمينها )جمال الشورى( و  املرحلة األوىل :
من كناٍب نو ساٍة نو إمجاٍع،  هي مما ليس فيه سصٌ ، وغين عن القول ن  األمور اليت تقدَّم للمشاروة حدوث نمٍر طاريٍء نراد البت فيه

ليبحثوها من جهة معرفة فنقدَّم ألهل العلم املوثوق هبم عادكم  فإ  كاست املسللة اجنهادنة قد اخنلف فيها العلماء اخنالفًا معنرباً 
فماها  خصصات، أل  جمال الشورى ننضاً نعنمد على النهو الذي ننعني األخذ به، فما ترجح بعد الك احلكم الشرعي الراجح فيها

، وحنو الك، ، وماها ما ننعلق بالسياسات العامة للجماعةاحلريب ما ننعلق باألحكام ما جيوز ماها وما ال جيوز، وماها ما ننعلق بالندبري
محه ر –كما قال اإلمام ابن خونز ماداد   صو  بشؤوهنا املطلعو  على خباناهااالت نهلها العارفو  هبا املنخصولكل واحٍد من هذه اجمل

 باحلرب، ننعلق فيما اجليش ووجوهِ  الدنن، نمور من عليهم نشكل وفيما نعلمو ، ال فيما العلماءِ  مشاورة الوالة على : ]واجب -اهلل
 .(250/ 4القرطيب: [) تفسري.وعمارهتا البالد مبصاحل ننعلق فيما والعمال والوزراء الكناب ووجوهِ  باملصاحل، ننعلق فيما الااس ووجوهِ 
 فرجاً  عاده نرجو من جاوده، ووالة نصحابه من شاور نقني، فيها عاده ليس معضلة بالسلطا  سزلت ]وإاا -رمحه اهلل-بن حزموقال ا
 من خينار ما على نطلعهم وال نحد، رني على ننكل وال نربابه، علم كل  عن ونسلل وسياسنها احلرب نهل احلروب يف ونشاور ال، من

 .(64/  1 : امللك طبائع يف السلك [) بدائع.ماهم مسع مما سفذن عادهم، ما اسقضى فإاا. رننهم
جالسًا نمام القاضي ليفصل بياه ، ووجد سفسه عاد كل اخنالف فإاا اخنلف األمري مع كل واحٍد من نهل هذه النخصصات املناوعة

مما  على عواهاها نظهرك على فداحة عواقبها هذه املسللة وإطالقها رُ نصوُّ ، فَ ، ونىن للقرارات ن  تافذوبني خمالفه فكيف سنمضي األمور
 نبعد ن  تليت الشرنعة مبثله واهلل تعاىل نعلم.

وتبحث  ليااقش بني نعضائهإىل جملس الشورى ال تقد م جدول األعم وميكن تسمينها )مرحلة الشورى( حيث ننم فيها لة الثاسية :املرح
ونماسٍة، وليس من مقصد نحٍد من نفراد الشورى االسنصار لرننه نو النعصب  ٍح وصراحةٍ حبثاً وافياً وتقلب فيه اآلراء تقليباً تاماً بكل وضو 

 .ونصلحها الوصول إىل نسسب اآلراء ونسفعهاواالسنماتة يف فرضه، وإمنا املقصود هو  لقوله
نبدى كل نقليب واملشاورة و نخذت األمور حقها من البحث والاظر وال فحيث وميكن تسمينها مرحلة )اختاا القرار(املرحلة الثالثة : 

 : هاإال نخذ نرجح تاماً فلم نبقونظهر حجنه واسنمع األمري لكل تلك اآلراء ونصغى اها إصغاء  واحٍد من نهل املشورة رننه
 عادها فالرني ما رنوه. فإ  كاست آراء نهل املشورة منفقة على شيء واحٍد فال إشكال

، وبسبب سقص العلم وتنابع القنل طرنقة الخنيار بعضها ليكو  قرارًا سارنًا على اجلميع فال بد من منباناة وإ  كاست آراؤهم خمنلفة
فمهما نكن  ،من نهل الشورى هو األخذ برني األكثرنة حالاا فالذي سراه يف مثل  وقطعاً لداعي ااهوى واالسنبداد ألهل اخلربة والنجربة
على الوصول إىل  ال سيما مع النقوى والورع والنجرد عن ااهوى واحلرص صلحنقرب إىل األ -يف األعم األغلب-من نمٍر فرني األكثر 



 ويف حيضرهم ما ألفضل اهلل هداهم إال بياهم قط قوم تشاور )ما قال: -رمحه اهلل–وعن احلسن  ،الصواب كائااً ما كا  وعاد َمن كا 
 .(نافع بالذي نو بالرشد اهم اهلل عزم إال لفظ

، فإاا مت النصونت على اآلراء واخنري قول أل  نخذ القرار يف األصل له ح اجلاسب الذي نكو  فيه األمريفإ  تساوت األصوات فرُيجَّ 
فيه، وتقنصر  صادراً من )نويل األمر( الذنن جتب طاعنهمليكو  ملزماً للجميع  وننم اختاا القرار اسقضت بذلك مرحلة املشاورة األكثر

متامًا كغريه من فعليه السمع والطاعة  لشخص مبا تبااه من رنٍي نما فيما ننعلق بالعمل والنافيذاملخالفة بعد الك على جمرد )اقنااع( ا
، فليست املسللة وليسوا هم من نسباب الرتجيح ، وال دخل للقضاء يف مثل هذه األمورونلزمه )شرعاً( الناازل عن النشبث برننه اجلاود

واحلرص النام على  واملالناة وهاا حنث إخواساا الفضالء على املياسرة واملطاوعة ،وسظر وخصومة وإمنا هي آراء وتباحث مسللة دعوى
كما جاء يف   ، ولاعلم ن  النمادي يف النالحي والنخاصم والنشبث باآلراء هو سبب لرفع اخلري نو املاع ماهاالتفاق قدر اإلمكا 
 رجال  فنالحى القدر، بليلة خيرب خرج وسلم عليه اهلل ىصل اهلل رسول ن :الصامت بن عبادة نخربين: قال نسس صحيح البخاري عن

 يف النمسوها لكم، خرياً  نكو  ن  وعسى فرفعت، وفال ، فال  تالحى وإسه القدر، بليلة ألخربكم خرجت إين: )فقال املسلمني من
 فإ  اخلاصة بذسب للعامة لعقوبةا سبب واملخاصمة املالحاة ، قال البدر العيين يف فوائد هذا احلدنث : ]ن (واخلمس والنسع السبع
 الشرنفة[اسنهى. حبضرته النالحى بسبب الليلة هذه عالمإ حرمت األمة

 ويف هذا القدر كفانة اهذه املسللة سسلل اهلل ن  نلهماا وإناكم الرشد ونعيذسا من شرور نسفساا.
 
 

، وقول )مسللة اجنهادنة( كما نراها وهي فيما نحسب  سللةفقد كنبُت لكم من قبل مفاتيح امل ثاسياً : بالاسبة لعقد ااهدسة مع املرتدنن
ال سيما يف الظروف واألحوال اليت سعيشها  ال تلباها قواعد الشرع وحججهم اليت اعنمدوا عليها من قال جبوازها له حٌظ من الاظر

 حىت يف الصحراء اجلرداء ردتااومطا وصارت األرض مطبقًة على حرباا حيث رماسا الكفر برمنه )مرتدوه ونصليوه( عن قوس واحدة
لاا طاقٌة وال قدرة على ن  سواجه دول الكفر كلها مرًة واحدًة  تاليت ليس هبا نسيس إال اليعافري وإال العيس! وحنن قطعًا ليس القاحلة

على نشدهم عنوًا ونعظمهم  وتركيزًا ماا تشنينًا لسهام األعداء وإضعافًا لقوهتم -مما حيناج إىل حتييد–فما الضري يف ن  حنيِّد بعضها 
 الفراغ من غريهمتلخريهم إىل حني وال تعطيال دائمًا لقنااهم وإمنا  إقرارهم على كفرهم -فيما لو عقدت–ضرراً، وليس مقصود ااهدسة 

ال  إمجاع فيها و ال ، واملهم ن  نعلم اإلخوة مجيعًا ن  هذه املسللة مسللة فقهية اجنهادنة خالصةووجود القدرة الكافية لقنااهم مجيعهم
ولو كا  عقد ااهَُد  مع الكفار خيدش الرباءة ماهم ملا  تعلق اها مبسائل االعنقاد وال متس قضية الوالء والرباء ال من قرنب نو بعيٍد،

مع  وارالقول بلسه )ال هدسة وال ح )إطالق(وبه نُعَلم خطل  أل  الرباءة ماهم حكٌم نشملهم مجيعاً، جازت حىت مع الكفار األصليني
ليست مما عهد عن الفقهاء  -فيما نظن– وار(، خاصة ون  اسنعمال كلمة )حونصواهم! وجْعِلها من شعارات اجملاهدنن املرتدنن(
 مبعااها الشائع اليوم. واملنقدمني

فهو قوٌل ألئمة  دنة(وال خيرجه الك من )سلفينه اجلها فال إسكار وال تثرنب عليه فمن ترجح عاده جواز ااهدسة مع املرتدنن يف احلرب 
واشرتاط شروط وإلغاء  ومراسالت ، وال شك ن  هذه ااهدسة حتناج إىل مفاوضات ومراجعاتممن نقندى هبم من نئمة الدنن معنربنن
تفاوضاً،  نو ،، فسواء مسي الك حواراً نو مراسلنهم ومكاتبنهم وهذا نقنضي اجللوس معهم نو مع وسطائهم واالسنماع إليهم نخرى

 .لك فإ  ااهَُد  ال تنم بدوسها غرينو 



 :اهما فقال وسلم وآله عليه الّله صلى الايب إىل مسيلمة رسوال نثال وابن الاواحة ابن جاء)  :قال مسعود رضي اهلل عاه عن ابن
 كات  لو ورسوله بالّله اتآم :وسلم وآله عليه الّله صلى الّله رسول فقال الّله رسول مسيلمة ن  سشهد :قاال الّله رسول نين نتشهدا 

  .نمحد رواه . (تقنل ال الرسل ن  الساة فمضت :الّله عبد قال لقنلنكما رسواًل  قاتاًل 
 قال كما  سقول :قاال نسنما تقوال  فما :للرسولني قال الكذاب مسيلمة كناب  قُرئ حني مسعت)  :قال األشجعي مسعود بن سعيم وعن
 .داود ونبو نمحد رواه.(نعااقكما لضربت تقنل ال الرسل ن  لوال والّله :وسلم وآله عليه الّله صلى الّله رسول فقال

 شوكة اهم كا   إاا الردة ألهل مكاتبة اإلمام جواز يف تعداد فوائد جميء وفد بين حايفة : ]فيها -رمحه اهلل–قال اإلمام ابن القيم 
 الساة[اسنهى من زاد املعاد. هذه مرتداً  كا   ولو نقنل ال الرسول ن  وماها ،ااهدى اتبع من على سالم الكفار من وإلخواهنم اهم ونكنب

 املرتد ن  : ]واملقصود -رمحه اهلل–يف حكم رسول املرتدنن خيالف يف ظاهره ما قال السرخسي احلافي  -رمحه اهلل–وما اكره ابن القيم 
 . داح مسنحقا قنله فكا  به نقر ما بعد اإلسالم عن راجع
 وإال نسلم فإ  اإلسالم عليه سعرض ولكن احلرب، دار إىل نرجع سدعه مل رسول غري نو ، رسوال نو بلما  إلياا دخل لو نسه(  ترى نال) 

 .(432/ 4الكبري: السري [) شرح.بلما  إلياا دخل مث احلرب حلق بدار إاا قصاصا قنله اسنحق من مبازلة قنل،
م اجملاهدنن املطلعني على نحوال اجلهاد وحاجات ساحاته وحقيقة ظروفه ما جيعلهم نكنبو  نحباثهم هلل عادكم من طلبة العلاوبفضل 

، واملهم يف الك كله ن  سبحث تلك املسائل بدقٍة بعيدًا عن إرهاب وإدراك لنفاصيل حاجاته على بصريٍة بالشرع ومعرفة بواقعهم
، ، وال سضيق ما وسعه لاابدنٍن، وال سعسِّر على نسفساا فيما نسره الشرع عليااحىت ال سنخذ دنااً ما ليس  العبارات وتضييق الشعارات

، وإمنا سبذل جهدسا يف تنبع نقوال العلماء وختيل مصاحلاا وسسنحسن مبجرد سظرسا وميولاا قابل ال سنفلت من ضوابطه وقواعدهويف امل
من نمكن من نهل  مشاورةا وواقعهم مث حناول الرتجيح بياها مع بني واقعا –يف الغالب –ومعرفة ندلنهم مع اسنحضار الفارق الكبري 

 وهو معذوٌر ملجوٌر إ  شاء اهلل. خيطئيف الك فمن سلك هذا املسلك فحرٌي به ن  نصيب احلق نو  االسنعجالوعدم  املؤمتاني العلم
 
 

مااراً اهدانة الااس وشعاراً جعلها اهلل  ؤسسة األسدلسمن خالل إصدارات م الكبري اً على جمهودكم اإلعالمياً كثري جزاكم اهلل خري ثالثاً : 
وماكم مجيعاً، واجملاهدو  هاا  يف قلوهبم وضخ احلياة احلقِة يف عروقهم سسلل اهلل ن  ننقبل من القائمني عليها إلحياء معاين العزة

نن، وتارة داعني، فنارًة تراهم باكني، و ننابعوهنا بشغٍف ونانظرو  جدندها بلهٍف وندققو  يف إبداعاهتا وقلوهبم ونرواحهم  تارة مكربِّ
 .تروح وتغدو مع لقطاهتا

مع نعدائاا  قد نصبح اليوم جزءًا ال نافصل عن معركناا –وليس اإلصدارات املرئية فقط –مث ال خيفى عليكم ن  اإلعالم مبعااه العام 
جهاز صامت ساطق ال تقطع رنساً، وال فاآللة اإلعالمية ، ومن نهم ساحاته اليت خنوض غمار املعارك فيها هي عقول الااس اجملرمني

وغرس اليلس يف نعماق  ر مركزاً، وال حتفر خادقاً، ولكاها قد هتزُِم جيشًا بنحطيم معاوناته وتدمري سفوس قادتهتسفك دماً، وال تدم
خالاها تثار احلمية، وتشنعل الافوس غريًة، من  عاهم، ويف املقابل فهي بالاسبة للمسلمني حمل )النحرنض( نعماق قلوهبم، وتافري الااس

فنحبب إليها احلقَّ  ور اليلس لنبعث فيها األملالشبهات، وتقنلع من القلوب جذ نَ سَ نَ وتنفجر العروق غضباً، وتغسل من ناهاهنم 
لة اليت ال ختفى مما نابغي ن  اجللي وجتعل األمة مصطفة خلف نباائها وغري الك من الغانات الابيلة وتشوِّقها إىل اجلاا  ولقاء الرمحن

والذي  مقصد )النحرنض على القنال( نوىل عاانة تامًة ونعطى جهداً كبرياً دراسًة ومتحيصاً ومراجعًة وسقداً حىت حنقق من خالل إعالماا



مع مراعاة  يسرٍي وحسِن خماطبةٍ سا وكل هذا حيناج إىل صرٍب وتكراٍر وتاونٍع وتناالقض نُ َعدُّ بوابة مااصرة الااس لاا ووقوفهم معاا وتفهمهم
-كل الااس–، ولاسنحضر دائمًا ن  مقصودسا هو هدانة الااس وتاوع مشارهبم واجتاهاهتم ومسنونات فهومهملطبقات الااس 

، ال سيما وقد نتيحت ، واسنشااهم من رجس اجلاهلية الذي ننقلبو  فيه وهم نشعرو  نو ال نشعرو وإخراجهم من الظلمات إىل الاور
وال  ، ونسر اهلل علياا إنصال نصواتاا اهم وهم يف غرفهم وداخل بيوهتما ُفرص خماطبة شرائح واسعة ماهم سواء من املسلمني نو غريهملا

لنبليغ رسالة مما نسنوجب علياا اسنفراغ نقصى الوسع  بعز عزنٍز نو بذل اليلٍ  نكاد خيلو بيٌت اليوم من االسنماع لصوت اجملاهدنن
سسلل اهلل ن   يف اإلخراج مضموسًا وشكالً  واإلتقا  واألدب الصدق واألماسةمع االرتقاء بإعالماا إىل نعلى درجات  ااسإىل ال ااهدانة

 نعيااا وإناكم وننقبل ماا وماكم ونسدد على اخلري والطاعة خطاسا وخطاكم واهلل حيفظكم وننوالكم
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 كنبه / نبو حيىي.
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