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بسم هللا الرحمن الرحٌم

صبرا أ ٌُّها اإلخوان فموعدكم جنانُ الرحمن
ً
الحمد هلل فارض الجهاد ,والصالة والسالم على النبً خٌر العباد وبعد:
عاد إخوانً إلى ظالم السجن و ُظلم السجان ,فكان لزاما ً أن أقف ناصحا ً ومعٌنا ً لكل
من له حق فً النصح واإلرشاد .

أٌها اإلخوان:
قد طالكم وعد هللا عز وجل {أَ ْم َحسِ ْب ُت ْم أَنْ َتدْ ُخلُوا ا ْل َج َّن َة َولَ َّما ٌَؤْتِ ُك ْم َم َثلل ُ ا َّلليٌِنَ َخلَ ْلوا
سلول ُ َوالَّليٌِنَ ن َم ُنلوا َم َعل ُه
الر ُ
ض َّرا ُء َو ُز ْل ِزلُوا َح َّتى ٌَقُلول َ َّ
سا ُء َوال َّ
س ْت ُه ُم ا ْل َبؤْ َ
مِنْ َق ْبلِ ُك ْم َم َّ
هللا َق ِرٌب} (البقرة )214
ص َر َّ ِ
ص ُر َّ ِ
هللا أَ ََل إِنَّ َن ْ
َم َتى َن ْ
ولكللم كلليلل قللول هللا تعللالى فللً سللورة نل عمللرانَ { :و ََل َت ِه ُنللوا َو ََل َت ْح َز ُنللوا َوأَ ْن ل ُت ُم
س ا ْل َق ْلو َم َق ْلرح ِم ْثلُل ُه َوتِ ْلل َل
س ْس ُك ْم َق ْرح َف َقدْ َم َّ
ْاألَ ْعلَ ْونَ إِنْ ُك ْن ُت ْم ُم ْإ ِمنٌِنَ ( )139إِنْ ٌَ ْم َ
شل َهدَا َء َو َّ
لاس َولِل ٌَ ْعلَ َم َّ
هللا ُ الَّليٌِنَ ن َم ُنلوا َو ٌَ َّتخِل َي مِل ْن ُك ْم ُ
ِلب
هللا ُ ََل ٌُح ُّ
َاول ُ َها َب ٌْنَ ال َّن ِ
ْاألَ ٌَّا ُم ُند ِ
ال َّظللالِمٌِنَ (َ )140ولِل ٌُ َم ِّح َ َّ
هللا ُ الَّليٌِنَ ن َم ُنللوا َو ٌَ ْم َحل َ
لق ا ْل َكللاف ِِرٌنَ ( )141أَ ْم َحسِ ل ْب ُت ْم أَنْ
َتدْ ُخلُوا ا ْل َج َّن َة َولَ َّما ٌَ ْعلَم َّ
اب ِرٌنَ (})142
هللا ُ الَّيٌِنَ َجا َهدُوا ِم ْن ُك ْم َو ٌَ ْعلَ َم ال َّ
ص ِ
ِ
هً سنة اَلبتالء َل تتغٌر وَل تتبدل ,وٌلٌها المحق العظٌم إن شاء هللا ,فلاثبتوا أٌهلا
الغرباء ,ولتعلم رحمل هللا ,أنل َل تجاهد بالسالح فقط ,بل تجاهد بالصبر والجلَد.
اص ِلب ْر َك َملا
فالصبر الصبر ,واَلحتساب اَلحتساب ,ولٌكن أنٌسلل قلول هللا تعلالىَ { :ف ْ
جلْ لَ ُه ْم َكؤ َ َّن ُه ْم ٌَ ْو َم ٌَ َر ْونَ َما ٌُو َع ُدونَ لَل ْم ٌَ ْل َب ُثلوا
الر ُ
ص َب َر أُولُو ا ْل َع ْز ِم مِنَ ُّ
َ
س ِل َو ََل َت ْس َت ْع ِ
ار َب َالغ َف َهلْ ٌُ ْهلَ ُل إِ ََّل ا ْل َق ْو ُم ا ْل َفاسِ قُونَ } (األحقاف )35
إِ ََّل َ
سا َع ًة مِنْ َن َه ٍ
وتؤكد أن السجن من سنن الطواغٌت ,اليٌن أهلكهم هللا بالعياب الشدٌد ,فقال تعلالى
{ َقللللال َ لَللللخ ِِن ا َّت َخ ْ
للللري َألَ ْج َعلَ َّنلللل َل مِللللنَ ا ْل َم ْسلللل ُجونٌِنَ } (الشللللعراء )29
للللي َت إِلَ ًهللللا َغ ٌْ ِ
فتؤمل كٌف كانت نهاٌة فرعون ,وارتقب نهاٌة حكومة القوانٌن.
لاس أَنْ ٌُ ْت َر ُكلوا
لب ال َّن ُ
وإن َلنت عزٌمتل ٌوماً ,فتيكر قلول هللا تعلالى{ :اللم ( )1أَ َحسِ َ
أَنْ ٌَقُولُللوا ن َم َّنللا َو ُه ل ْم ََل ٌُ ْف َت ُنللونَ (َ )2ولَ َقللدْ َف َت َّنللا الَّ ليٌِنَ ِمللنْ َق ل ْبلِ ِه ْم َفلَ ل ٌَ ْعلَ َمنَّ َّ
هللا ُ الَّ ليٌِنَ

سل ٌِّ َخا ِ
سلا َء َملا
ت أَنْ ٌَ ْس ِلبقُو َنا َ
ص َدقُوا َولَ ٌَ ْعلَ َمنَّ ا ْل َكاي ِِبٌنَ ()3أَ ْم َحسِ َب الَّليٌِنَ ٌَ ْع َملُلونَ ال َّ
َ
هللا ََل ٍ
سمٌِ ُع ا ْل َعلِلٌ ُم (َ )5و َملنْ
هللا َفإِنَّ أَ َجل َ َّ ِ
ٌَ ْح ُك ُمونَ (َ )4منْ َكانَ ٌَ ْر ُجو لِ َقا َء َّ ِ
ت َوه َُو ال َّ
هللا لَ َغن ًٌِّ َع ِن ا ْل َعالَمٌِنَ (})6
َجا َه َد َفإِ َّن َما ٌُ َجا ِه ُد لِ َن ْفسِ ِه إِنَّ َّ َ
فؤنت أٌها الغرٌب فً زمان الغربة الثانٌلة ,اثبلت ثبلات نباخلل الصلحابة رضلوان هللا
علٌهم ,واصمد صمود إخوانل األبطال فً سوح الوغى ومٌادٌن النزال ,ولتعلم أنل
بكل لحظة من سجنل تنال األجر إن احتسبت ,ولتوقن أخً أنل األمل.
والحير الحير من تسللل اللوهن ,وإٌلال أن ٌنقللب لسلان حاللل عللى عقبٌله ,فتكلون
لوب ِه ْم َم َلرض َملا
من أصحاب قول هللا عز وجلل َ
{وإِ ْي ٌَقُلول ُ ا ْل ُم َنلافِقُونَ َوالَّليٌِنَ فِلً قُل ُ ِ
َو َع َد َنا َّ
ورا} (األحزاب )12
سول ُ ُه إِ ََّل ُغ ُر ً
هللا ُ َو َر ُ
ولعلل ٌا حبٌب تتعجب من خلع قلبل بهيه اَلٌة المحكمة ,فؤقول تعال أخً وأعرنً
قلبل ,ألغرس فٌه الثقة إن شاء هللا.
إنل فً سجن  ,نعم !
إنل فً قهر ,نعم !
إنل فً إيَلل ,نعم !
إنل وإنل وإنل  ..؟
فاهلل المستعان؛ وكتب هللا أجرل ,وزادل ثباتا ,وعجل هللا فكاكل.
ولكن ٌا حبٌب القلب أما علمت بؤمر ٌسلمى حفلظ األسلرار وكتملان األخبلار ,أم أنلل
علمت بيلل ونسٌت؟ فها هو أخول ٌيكرل.
أم أنل علمت ولكن إلى الراحة نفسل ركنت ,والخٌانلة اسلتمرأت ,وخضلت غمارهلا
بتلبٌس إبلٌس أنل معيور؟!
ومهجللل
علير هليا الليي ٌجعللل تلدل عللى علورات المسللمٌن ,وتلورد إخوانلل
فلؤي
َ
ٍ
المهالل؟
عير ٌُبٌح لل اَلعتراف ,بؤن فالن نوال ونصرل؟
ُّ
أي ٍ
عير ٌُبٌح لل اَلعتراف ,بؤن فالن رفٌق دربل وخدن الجهاد؟!
أم ُّ
أي ٍ
عج ًبا ألعيارل أخً! من هولها كدت أنسى تليكٌرل بوجلوب كتملان األسلرار ,فهلال
نستطلع شواهدها ٌا حبٌب.

ومللن يلللل مللا ّ
نزللله ربنللا تبللارل وتعللالى فللً سللورة التوبللة { ٌَللا أَ ٌُّ َهللا الَّ ليٌِنَ ن َم ُنللوا ََل
َت ُخو ُنوا َّ
سول َ َو َت ُخو ُنوا أَ َما َناتِ ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ (})27
الر ُ
هللاَ َو َّ
أخً؛ طالب الحق ٌكفٌه دلٌل ,أما ارعوٌت ٌا حبٌب؟ أم أنل معيور وستعترف ألنلل
مكره؟
ِلب الَّليٌِنَ
هللا ٌُح ُّ
إن ساومتل نفسل عللى اَلعتلراف ,فتلدبر قلول هللا علز وجلل { :إِنَّ َّ َ
صو } (الصف .)4
ص ّفا ً َكؤ َ َّن ُه ْم ُب ْن ٌَان َم ْر ُ
س ِبٌلِ ِه َ
ٌُ َقاتِلُونَ فًِ َ
عندما تعترف على أخٌل المسلم أٌن ٌيهب التالحم والتراحم؟!
األخوة؟ وأنت تسمع قول النبً صلى هللا علٌه وسلم  ( :المسلم أخو
بل أٌن تيهب
ّ
المسلم َل ٌظلمه وَل ٌُسلل ُمه  ,ملن كلان فلً حاجلة أخٌله كلان هللا فلً حاجتله  ,وملن
فرج هللا بهلا كربلة ملن ُكلرب ٌلوم القٌاملة  ,وملن سلتر مسللما ً
فرج عن مسلم كربة ّ
ّ
سترهُ هللا ٌوم القٌامة ) متفق علٌه .
انتظر لحظة!
تؤمل ما تحته خط ,هل ٌعنً لل شًء؟ هل ٌعنً أن من نيى مسلما عاقبه هللا؟
ثم انظر بعد يللل فلً قلول النبلً صللى هللا علٌله وسللم (مثلل الملإمنٌن فلً تلوادهم
وتللراحمهم وتعللاطفهم مثللل الجسللد الواحللد إيا اشللتكى منلله عضللو تللداعى للله سللاخر
الجسد بالسهر والحمى ) متفق علٌه .
فهل لل نصٌب من هيا الجسد أٌها المكره؟
أخً لدي بعض األسخلة أجب عنهلا إن شلخت؛ وللل أن تجلب عنهلا باللدمود ,باللدم,
بتجرد القهر ,بما شخت ٌا حبٌب!
كٌف تكون أخا للمسلم ,وأنت تعترف علٌه للمرتدٌن ,وتظهر خافً األسرار؟
بل كٌف تكون موالٌا ً للمإمنٌن وأنت تدل على أخٌل؟
وكٌف تكون عونا ً إلخوانل على البر والتقوى وأنت تسحب أخال إلى حقل الموت؟
ثم كٌف تكون من اليٌن تواصوا بالصبر وأنلت تسلتجلب أخلال لٌنلال العلياب؟ أم أن
هيا مفهوم جدٌد للصبر لدٌل ستسمٌه الصبر الجماعً؟
وكٌف تكون كالبنٌان المرصو
عورته؟

مع أخٌل  ,وكالكما ٌعترف على أخٌله وٌلدل عللى

وكٌف تكون كالجسلد الواحلد لبلاقً الملإمنٌن ,وأنلت َل تتحملل العلياب ,بلل تجرجلر
باقً الجسد لٌكون العياب على كل الجسد ,بحجة اإلكراه أو الشراكة؟
ولكن لعلل ٌلا حبٌلب تحلب ألخٌلل ملا تحلب لنفسلل؟ فهنٌ ًخلا للل هليا وأبشلر بلالخزي
واإلثم!
أخً نلمتل كلماتً؛ أُدرل يلل.
لكن مكثل فلً سلجون الطواغٌلت نلمنلً أكثلر ,فبلاهلل علٌلل أخلا التوحٌلدَ ,ل تفجعنلا
فوق فاجعتنا ,فٌشهد هللا أننً ما تيوقت طعما للراحة مني اعتقالل أخً.
قلوب األبرار قُبور األسرار.
أخً الغالً؛ اثبت ثبات الجبال ,وتيكر؛
ُ
وتيكر ٌا حبٌب قول ربنا جل فلً علالهٌَ { :لا أَ ٌُّ َهلا الَّليٌِنَ ن َم ُنلوا إِ َيا لَقٌِل ُت ْم فِ َخ ًلة َفلا ْث ُب ُتوا
ٌِرا لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِ ُحونَ } (األنفال )45
هللا َكث ً
َو ْاي ُك ُروا َّ َ
فؤنت تالقً أعداء هللا ,فتنال منهم بصبرل ,وَل ٌنالون منل بثباتل ,فؤكثر من الليكر
والتسبٌح والتهلٌل والتكبٌر ,فهو وهللا نجاتلل وهالكهلم ,كٌلف َل وقلد أنجلا هللا نبٌله
سل ِّبحٌِنَ ( )143لَلَ ِبل َ فِللً َب ْطنِل ِه إِلَللى ٌَل ْلو ِم
ٌللونس بالتسللبٌح { َفلَل ْلو ََل أَ َّنل ُه َكللانَ ِمللنَ ا ْل ُم َ
ٌُ ْب َع ُثونَ (( })144الصافات)
وأٌقن ٌا حبٌب ,أن هيا الطرٌق طرٌق األنبٌاء من قبلل ,بل هلو طرٌلق اَلصلطفاء,
اصل َط َف ٌْ َنا مِلنْ ِع َبا ِد َنلا
لاب الَّليٌِنَ ْ
فتؤمل قول هللا تعالى فً سورة فاطر { ُث َّم أَ ْو َر ْث َنلا ا ْل ِك َت َ
لابق ِبلا ْل َخ ٌْ َرا ِ
ت ِبلإِ ْي ِن َّ ِ
هللا َيلِل َل ه َُلو ا ْل َف ْ
َف ِم ْن ُه ْم َظالِم لِ َن ْفسِ ِه َو ِم ْن ُه ْم ُم ْق َتصِ د َو ِم ْن ُه ْم َ
ض لل ُ
س ِ
ا ْل َك ِبٌ ُر (َ )32ج َّن ُ
او َر مِنْ َي َه ٍ
س ُه ْم
ب َول ُ ْإل ُ ًإا َولِ َبا ُ
ات َعدْ ٍن ٌَدْ ُخلُو َن َها ٌُ َحلَّ ْونَ فٌِ َها مِنْ أَ َ
س ِ
لب َع َّنللا ا ْل َحل َلزنَ إِنَّ َر َّب َنللا لَ َغفُللور َ
ش ل ُكور
فٌِ َهللا َح ِرٌللر (َ )33و َقللالُوا ا ْل َح ْمل ُد ِ َّ ِ
هلل الَّ ليِي أَ ْي َهل َ
(})34
وكيلل أخً تالوة القرنن تزٌلدل ثباتلا,لقول ربنلا علز وجلل { إِنَّ
لً أَ ْقل َلو ُم َو ٌُ َب ِّ
صللال َِحا ِ
ت أَنَّ
ش ل ُر ا ْل ُمل ْلإ ِمنٌِنَ الَّ ليٌِنَ ٌَ ْع َملُللونَ ال َّ
لِلَّتِللً ِهل َ
(اإلسراء )9

هَل َيا ا ْلقُ ْلرننَ ٌَ ْهلدِي
لَ ُه ل ْم أَ ْجل ًلرا َك ِبٌل ًلرا}

وأمللا سللورة العصللر؛ فشللؤنها عجٌللب فللً هلليا البللاب ,اقرأهللا واعمللل بهللا ودارسللها
سللانَ لَفِللً ُخ ْسل ٍلر ( )2إِ ََّل الَّ ليٌِنَ
صل ِلر ( )1إِنَّ ْاإلِ ْن َ
{وا ْل َع ْ
إخوانللل ,فقللد قللال ربللً فٌهللاَ :
صال َِحا ِ
ص ْب ِر (})3
ص ْوا ِبال َّ
ص ْوا ِبا ْل َح ِّق َو َت َوا َ
ت َو َت َوا َ
ن َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ

وختام لاً؛ تسلللح بالللدعاء فللً كللل وقللت وحللال ,وفللً القنللوت فللً الصلللوات ,فاطلللب
الثبات والصبر من ربل ,فستجدل ثابتا ً شامخا ً كالطود.
سل َل َمل َلع الَّليٌِنَ ٌَللدْ ُعونَ َر َّب ُهل ْم ِبا ْل َغلدَا ِة
اصل ِلب ْر َن ْف َ
{و ْ
وهمسللة أخللً أٌضللا مللن كتللاب هللا َ
َوا ْل َعشِ ًِّ ٌُ ِرٌدُونَ َو ْج َه ُه} (الكهف )28
علٌللل بالثللابتٌن ال ُمث ِّبتللٌن ,وفللر مللن ال ُمللرجفٌن الخللاخرٌن ,واجعللل لللل سلله ًما مللع
{و َكؤ َ ٌِّنْ مِنْ َن ِب ًٍّ َقا َتل َ َم َع ُه ِر ِّب ٌُّلونَ َكثٌِلر
أصحاب قول هللا تعالى فً سورة نل عمران َ
اسل َت َكا ُنوا َو َّ
لاب ِرٌنَ
ٌل َّ ِ
ِلب ال َّ
هللا ُ ٌُح ُّ
ض ُعفُوا َو َما ْ
هللا َو َما َ
صا َب ُه ْم فًِ َ
َف َما َو َه ُنوا لِ َما أَ َ
س ِب ِ
ص ِ
(َ )146و َما َكانَ َق ْولَ ُه ْم إِ ََّل أَنْ َقالُوا َر َّب َنا ْ
اغف ِْر لَ َنلا ُي ُنو َب َنلا َوإِ ْس َلرا َف َنا فِلً أَ ْم ِر َنلا َو َث ِّب ْ
لت
ص ْر َنا َعلَى ا ْل َق ْلوم ا ْل َكلافِرٌنَ (َ )147فآ َتلا ُه ُم َّ
اب الل ُّد ْن ٌَا َو ُح ْسلنَ َث َلوا ِ
ب
هللا ُ َث َلو َ
أَ ْقدَا َم َنا َوا ْن ُ
ِ
ِ
ْاَلخ َِر ِة َو َّ
ِب ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ (})148
هللا ُ ٌُح ُّ
ٌعجل فرجل وفكاكل ٌا حبٌب ,واعللم أخلً أن الكفلار شلٌمتهم الغلدر,
وأسؤل هللا أن ِّ
وأن وعلللودهم بلللالتخفٌف عنلللل وإطلللالق سلللراحل ستتالشلللى ,بمجلللرد حضلللور األخ
الجدٌللد ,وَل أخالللل تعٌللد الكللرة فتعتللرف علللى نخللر وثال ل  ,ف ُتلللدغ مللن يات الجحللر
مللرات ,وَل أخالللل عاخللد لفعلتللل الشللنٌعة مللن غللدر وخٌانللة اسللتزلل الشللٌطانلها,
وسولتها نفسل األمارة ,على حٌن ِغرة ملن نفسلل اللواملة ,فهلا قلد وصلل العِتلاب,
فسارد بالتوبة أخلً ,وأوقلف سلفح الهاوٌلة ,و ُعلد إللى القِملة ,فلال زلنلا ُنحبلل ,وَل
زلنللا ننصللرل ,وَل زلنللا نسللعى لتخلٌصللل مللن ُجللريان حكومللة القللوانٌن ,فؤنللت علللى
صلحابة ,إخوانلل أهلل الفلوجلة
وجنة العز شلامة ,وعللى جبلٌن المجلد تلاج ,حفٌل ُد ال َّ
حً على ُنصلرة اللدٌن,
والموصل وسٌناء,
حً على التضحٌاتَّ ,
فحً على الثباتَّ ,
َّ
حً على حفظ األسرار.
َّ
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