بسم ا﵁ واحلمد ﵁ والصالة والسالم على رسول ا﵁ وآلو وصحبو ومن وااله
***
جهاد راشد إىل خالفة راشدة
___
أمتنا الغالية لعلو قد اتضح لك ما حل بثورات ما أمسوه بالربيع العريب ،ففي مصر استوىل العسكر العلمانيون
على السلطة ،بعد أن تنازلت احلركات ادلنتسبة لإلسالم عن حاكمية الشريعة ،فلم يرض أكابر اجملرمني إال بقتلهم
هنارا بال حياء ،ويف تونس تنازلت حركة النهضة
جهارا ً
وسجنهم ،ويف ليبيا حشد األمريكان عمالءىم لقتال اجملاىدين ً
واستجابت ألشارات التحكم عن بعد فتنازلت عن حاكمية الشريعة للدديقراطية ،مث تنازلت عن الدديقراطية للتوافق ،وما
مستمرا ،أما الشام اجلريح فرياقب الغرب والصهيونية فيو قتل الشعب ادلسلم وقصف اجملاىدين ،وتشتعل
زال السقوط
ً
الفتنة فيو داخليًا وخارجيًا.
أمتنا الغالية لقد اتضح الطريق وبان السبيل؛ ال حل إال بالدعوة والجهاد .وال حل للمجاىدين إال بالوحدة

حول كلمة التوحيد ،وال حل ذلم إال بالتزام الجهاد الراشد ،ألن رلرد ادعاء اجلهاد ال يعصم من عواقب األخطاء
وتوابع الذنوب.
على اجملاىدين يف كل مكان أن يستوعبوا الدروس من العقدين ادلاضيني ،ففي مصر دلا فشل اجملاىدون يف
الوحدة سقط جزء كبري منهم يف مستنقع الًتاجعات ،ويف أفغانستان دلا تنازع اجملاىدون على السلطة وادلغامن حتول
اجلهاد لصراع بني عصابات وقطاع طرق ،حىت أنقذ ا﵁ األمة ادلسلمة حبركة طالبان ادلباركة ،ويف اجلزائر دلا ساد الغلو
والكرب واجلهل واإلجرام ىوت احلركة اجملاىدة للهزدية بعد أن كانت على وشك التمكني ،إىل أن بعث ا﵁ بقية اخلري
فيها فتربأت من االحنراف ،وحلقت مبوكب الوحدة يف مجاعة قاعدة اجلهاد حتت راية اإلمارة اإلسالمية.
واليوم نرى مآسي أفغانستان واجلزائر تتكرر يف الشام والعراق ،فال احًتام لبيعة وال إلمارة وال لعهود ،فنرى من
حيرم على أتباعو عصيانو ،بينما ىو يتمرد عل ى أمريه عالنية ،ونرى من يطالب بالبيعة لنفسو ،بينما ىو ينكث بيعتو
جهارا ،ونرى من يتالعب بصيغ البيعة ا﵀كمة الواضحة ،ليسعى للتملص والتهرب والتفلت من السمع والطاعة
ألمريه ً
واجلماعة ،ونرى من يعلن نفسو خليفة ببيعة اجملهولني الذين ال يعلم ذلم اسم وال حىت كنية ،مث يزعم أن من خيالفو
يستحق طلقة يف رأسو ،وأنو وصل للخالفة بتفجري وتفخيخ ونسف ،وأن كل اجلماعات اجلهادية قد فقدت شرعيتها،
ويسعى لشق صفوفها بكل ما يستطيع ،يف الوقت الذي تتساقط فيو قنابل الصليبيني والبعثيني والصفويني على رؤوس
اجلميع ،وكل مهو أن ينقل فتنة الشام والعراق لكل ساحات اجلهاد.
إن من مل حيًتم بيعتو ألمريه ،لن حيًتم عهده دلأموره ،ومن مل يلتزم بالعبارات القاطعة الواضحة ،سيتالعب
بأي صيغة زلكمة عند أي طمع أو ىوى أو خالف ،ومن مل يوف بعهده ال يصلح للواليات الشرعية ،ألن أول
شرائطها العدالة اجلامعة لشروطها ،فكيف تتفق مع ما صدر من ىؤالء .ومن يتهرب من التحاكم للشريعة سيتهرب من
أي حتاكم مع أتباعو ،ومن يستبيح تكفري ادلخالف بالشبهة ونصف الشبهة وعكس الشبهة بل بالطاعات ليتوصل
لتفجريه إلزاحتو من طريق أطماعو لن يتورع عن ذلك مع مأموريو .وىؤالء ال بد من وعظهم بوجوب إطاعة أمرائهم
بدال من إعانتهم على نكث عهودىم .إن بيعات ىؤالء باطلة ألنها انبنت على نكث ومعصية ،وما انبنى على
ً
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﴿اْنفِرُواْ ِخفَافًا َوِثقَا ًال َوجَاهِدُوْابِ َأمَْوالِ ُكْم َوَأنفُسِ ُكْمفِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِ ُكْم خَيٌْرلَّ ُكمْ إِن كُنُتمْ تَعْلَمُونَ﴾
أىال لطلبها .مث إن الواليات الشرعية جيب أن خيتار ذلا من يقوم هبا خري قيام،
باطل فهو باطل ،وسوابقهم ال جتعلهم ً

ال من يفسد فيها ،وينقض عهودىا ،ويتهرب من التحاكم للشريعة ،ويهدد سلالفو بإرسال االستشهاديني إليو.
والنيب -عليو الصالة والسالم -قبيل وفاتو قال" :مروا أبا بكر فليصل بالناس" .إشارة لو ،وأمجع ادلسلمون
على اختياره ،وأبو بكر استخلف عمر وىو أفضل من بعده ،وأمجع ادلسلمون على اختياره ،وعمر اختار للشورى الستة
الذين تويف النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -وىو عنهم راض ،وأمجع ادلسلمون على بيعة عثمان من بينهم ،وعلي أمجع
ادلسلمون على اختياره ،فهذه سنة اخللفاء الراشدين اليت أمرنا النيب -صلى ا﵁ عليو وسلم -باتباعها.
يا أىل الشام ويا بقية اخلري فيو ليس لكم إال الوحدة حول كلمة التوحيد والتنازل إلخوانكم والذلة للمؤمنني،
وإال فال يعلم الغيب إال ا﵁.
ويا أىل اإلسالم واجلهاد يف مصر عليكم بالوحدة والتجمع ،ويا بقية الرباط واإلسالم يف ليبيا احتدوا قبل أن
تؤكلوا متفرقني.
ويا أىل اجلهاد يف خراسان ال تنقضوا بيعاتكم ادلؤكدة ألمري ادلؤمنني ادلال زلمد عمر بالشبهات الزائفة.
مجيعا ،وال
ويا أىل اجلهاد يف كل مكان احتدوا حول كلمة التوحيد يف مواجهة احلملة الصليبية اليت تشن علينا ً
تسمحوا دلن خيًتع اخلالفات بأن يفرق الصفوف ،وحنن يف أمس احلاجة لتجميعها.
ومن نعمة ا﵁ علينا أ ننا يف بيعة أمري ادلؤمنني ادلال زلمد عمر ،وأننا كتيبة من كتائب اإلمارة اإلسالمية ،نسمع
ذلا ونطيع يف ادلنشط وادلكره والعسر واليسر .وىذه رمحة من ا﵁ من هبا علينا ،واالنشقاق عنها فرقة وعذاب ،واالنضواء
حتتها رمحة وبركة ،وىذه فرصة تارخيية قلما تتكرر؛ أن تتحد معظم احلركة اجلهادية يف الدنيا حتت راية واحدة.
إخواننا ادلسلمني واجملاىدين إننا نسعى خلالفة راشدة تقوم على الشورى والرضي والوحدة ،وال تقوم على
الغدر والقتل والتكفري والتفجري ،نريد خالفة راشدة على منهاج النبوة ،ال خالفة نسبح إليها عرب حبر من دماء
ادلعصومني ،ونثبت رايتها فوق تالل من مجاجم وأشالء ادلسلمني ،وهنتف ذلا مع لعننا للصاحلني وتكفرينا للسابقني.
لنستمع لكلمات شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحو ا﵁ -وىو يرد على الرافضي احللي يف شأن أيب بكر رضي
ا﵁ عنو" :ولو قدر أن عمر وطائفة معو بايعوه ،وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك ،وإنما صار

إماما بمبايعة جمهور الصحابة ،الذين ىم أىل القدرة والشوكة.
............

فمن قال إنو يصري إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا ىم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط.
........
فجمهور الذين بايعوا رسول ا﵁ -صلى ا﵁ عليو وسلم -ىم الذين بايعوا أبا بكر.
.....

إماما دلا حصلت لو القدرة
وأما عمر فإن أبا بكر عهد إليو وبايعو المسلمون بعد موت أيب بكر ،فصار ً
والسلطان بمبايعتهم لو.
......
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﴿اْنفِرُواْ ِخفَافًا َوِثقَا ًال َوجَاهِدُوْابِ َأمَْوالِ ُكْم َوَأنفُسِ ُكْمفِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِ ُكْم خَيٌْرلَّ ُكمْ إِن كُنُتمْ تَعْلَمُونَ﴾
إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس لو ،وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن
فيقال أيضا عثمان مل يصر ً

عفان ،ومل يتخلف عن بيعتو أحد.
......

وإال فلو قدر أن عبد الرمحن بايعو ولم يبايعو علي وال غيره من الصحابة أىل الشوكة لم يصر إماما".6

ىل من مستمع؟ أم ىل من معترب؟ أم ىل سيتكرر فشل اجلزائر وأفغانستان يف الشام والعراق؟

فيا أىل اجلهاد واإلسالم الوحدة الوحدة حتت راية التوحيد ،ولنسع بجهاد راشد لخالفة راشدة.
وآخر دعوانا أن احلمد ﵁ رب العادلني .وصلى ا﵁ على سيدنا زلمد وآلو وصحبو وسلم.
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