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الحمــد هلل المحيــط بمســتعَلن الظواهــر ومكنــون الضمائــر، والصــاة والســام 
علــى عبــداهلل ورســوله النبــي األمــي العاقــب الحاشــر، وعلــى آلــه وأصحابــه 

والتابعيــن لهــم بإحســان إلــى اليــوم الــذي تبلــى فيــه الســرائر.
أما بعد:

ــون  ــن يك ــات حي ــارات والتوجه ــب والتي ــف والمذاه ــن الطوائ ــث ع الحدي
حديثــاً مطلقــاً فهــو ثــمَّ يعالــج األطــر العامــة، والمعالــم الجامعــة، والخطــوط 
العريضــة، وال يســتلزم هــذا اطــراد كافــة تلــك المعالــم فــي عمــوم األعيــان، 
فلألفــراد فــي أحيــاٍن كثيــرة نــوع فــرادة ُتلحــظ عنــد إعمــال النظــر الخــاص، 
وإن كانــت تلــك الخصوصيــة ال تخرجهــم عــن جملــة اإلطــار، كذلــك ال 

تنعكــس كمــا أن جملــة معالــم الطائفــة ال تطــرد.
ال يــكاد يوجــد فــي األديــان والطوائــف والتوجهــات والمذاهــب مــا هــو واحــد 
ــى المســميات مــن خــال الصــورة  ــة ال يتعــدد وال يتفاضــل، والنظــر إل الرتب
المرتســمة مــن مجــرد األســماء نظــر مفســد للتصــورات مفســد لألحــكام، 
ــه  ــع، و في ــالك المتاب ــه الس ــق، وفي ــاذق المحق ــه الح ــد في ــلك الواح فالمس
الجاهــل الهائــم، والطائفــة فيهــا الغالــي المفــِرط، وفيهــا المتوســط، وفيهــا 
المشــارك بنــوع مشــاركة تجعلــه مجامعــاً ألهلهــا وإن كان لــه نــوع مقاربــة 

لغيرهــا، وهكــذا.
ثــم إن النظــر إلــى الطبقــة األولــى فيمــن يشــملهم اســم واحــٌد ليــس كالنظــر 
إلــى أهــل الطبقــة الثانيــة أو ما وراءهــا، فطبقة الرمــوز والمنظريــن واألقطاب، 
ليســت كطبقــة التابعيــن المتوســطين، وهــذه وتلك ليســتا كطبقــة المريدين 

والمقلديــن، وإن صــحَّ إدراج الجميــع تحــت اســم واحــد، وشــعار جامع.
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وفقه هذا المعنى مهم من جهتين:
األولــى: جهــة تنــوع األحــكام وتعددهــا علــى األفــراد المشــمولة بخــط جامــع، 

وإطــار عــام.
ــن  ــة ع ــة مانع ــاف الخاص ــون األوص ــا تك ــع، ف ــع والمن ــة الجم ــة: جه الثاني
اإلدراج مــع وجــود المعنــى الجامــع، وإن تبايــن -أي المعنــى الجامــع- وتفاضــل 
عنــد التخصيــص واإلضافــة والتقييــد، وال يكــون خصــوص اقتــراب الفــرد 
أو مشــاركته لســوى الطائفــة فــي بعــض الصفــات مانعــاً عــن الضــم مــا دام 

ــّل. ــاً وإن ق ــع ملحوظ ــى الجام المعن
وهــذا الممهــد بــه مــن شــأنه إن فهــم أن يــدرأ الكثيــر مــن الخطــأ الــذي آل إلــى 
ســوء العواقــب، ويدفــع مــا قــد ُيستشــكل مــن النســبة بيــن األفــراد والتوجهــات 
مــع احتــواء األفــراد علــى جملــة مــن الخصــال التــي تبــدو مباينــة لتلك النســبة.

ــع  ــم مجام ــٌن له ــره مباي ــة أم ــو حقيق ــن ه ــي م ــى تبن ــوام إل ــارع أق ــم س فك
ــادة  ــم، أو اإلش ــيوخهم أو أمرائه ــدح ش ــي م ــا ف ــة قاله ــرد كلم ــم لمج لغيره

ــة! ــوا بالحقيق ــوا أن اصطدم ــا لبث ــم م ــم، ث ــن فعاله ــيٍء م بش
ومــن ظــن أن كلمــة الطاغــوت، أو الــوالء والبــراء، أو الجاهليــة، أو األنظمــة 
العميلــة، أو الدولــة اإلســامية، أو نحوهــا مــن العبــارات تكفــي إلدخــال 
ــة، وإخراجــه مــن صــف الســرورية  مــن يرددهــا فــي صــف الســلفية الجهادي
ــد  ــه عن ــف ظن ــق، وُيخل ــن الحقائ ــر م ــتجبهه الكثي ــم فس ــوان أو غيره أو اإلخ

ــهد! ــع يش ــذا الواق ــور! وه ــكات األم ــداث ومح ــق األح مضاي
 وهــذا مســتطرق مــن القــول إلى الحديــث عن الســرورية، تلــك الظاهرة النشــاز! 
والتيــار العلمــي متعــدد المشــارب! متعــدد المصــادر! والحالــة النفســية متقلبــة 
الشــعور! مختلفــة النــوازع! مضطربــة المــزاج! والخــط الفــارع فــي الطــول لكــن 

مــع تكســر مســتمر! وانحــراف فــي الزاويــة مطــرد!
الســرورية ذلــك المســار الــذي يحتــوي علــى المتعــدد والمتبايــن، ويجمــع 
ــد  ــي عق ــر ف ــم المتناف ــي تنظ ــد الت ــك الي ــي تل ــف، وه ــض والمختل المتناق
الحقيقــة المطلقــة، وذلــك الشــعار المصطبــغ بكافــة األلــوان بينمــا هــو وحــده 

ــاض!! ــف البي ــتحق وص ــن يس م
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حيــن ال يكــون للــرأس قلنســوة تائــم حجمــه فــي كل وقــت! وال تقبــل 
األجســاد مــن الثيــاب إال تلــك الفضفاضــة التــي تســتر التغيــرات! وحيــن ال 
يكــون للمنهــج قالــب ينســبك فيــه فــا يطفــر عنــه وال يغيــض دونــه! فثــّم 

ــرورية!! الس
ــة  ــن التربي ــدرس ومحاض ــات ال ــي حلق ــرورية ف ــيوخ الس ــام ش ــت أم إذا جلس
ورمــت توصيــف المنهــج الــذي ينتهجــون، وتحديــد معالــم الوجهــة، 
ــم إن أردت  ــك المعال ــف تل ــي توصي ــر ف ــل والتغيي ــى التبدي ــتحتاج إل فس

انتزاعهــا مــن أرض الواقــع!! 
بــل نفــس تلــك المعالــم التــي تتحصلهــا مــن مــوارد التعليــم بحاجــة هــي 
ــكان  ــن م ــر! وم ــوم آلخ ــن ي ــة م ــذف واإلضاف ــل والح ــى التعدي ــرى إل األخ

ــق!  لمــكان! فــا اطــراد مطل
ــر  ــل التحوي ــق، يقب ــف الوجهــة إال بمــداد مــن الزئب ربمــا ال يمكــن توصي

والتغييــر والتدويــر ليصــدق فــي كل وقــت، وينطبــق فــي كل حيــن!
لــو ُعرضــت الفــروع المتعــددة زمانــاً ومكانــاً ممــا هــو مــن مخرجــات العقليــة 
الســرورية علــى أصولــي ليســتخرج أصولهــا، ويرجــع الجزئيــات إلــى كلياتها، 
ويــرد المفصــات إلــى منازعهــا اإلجماليــة، لخــرج لــك بأصول ال صلــة جامعة 

بينهــا إال التناقــض والتعارض!
ــو  ــرة فه ــذه الظاه ــى ه ــة عل ــي الجمل ــدق ف ــف يص ــن وص ــة م إن كان ثم

ــه!! ــام النهاي ــة وفص ــن البداي ــن تهج ــيؤ بي التش
وإن كان هنالــك مــن صفــات تبــدو ثابتــة متجــذرة فــي النفســية الســرورية 

فأبرزهــا الحقــد والحســد علــى خــط الســلفية الجهاديــة.!
وهــا هــي الشــام بأحداثهــا تفضــح الخبايــا، وتشقشــق عــن الطويــات، وتســفح 

القيــح والحقــد الــذي مــأل الصــدور!
لــم تكــن الشــام وال أحداثهــا بمنــأى عــن المؤامــرات، ولــم تكــن بمعــاٍذ عــن 
الوصايــة الســرورية، التــي مــا بلغــت ســاحة مــن الســوح إال وأضرمــت فيهــا 

نــار الشــقاق والصــرام!
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ــراق  ــي الع ــوه ف ــذي مارس ــذر ال ــدور الق ــس ال ــون نف ــرورية يمارس ــايخ الس مش
وأفغانســتان والصومــال وغيرهــا، ولكــن بإيغــال أكبــر فــي القــذارة، وانحطاط 

أشــد فــي دركات الخيانــة والنذالــة!
المكــر الكبــار هــذه المــرة لــه ألــوان جديــدة، وطرائــق أخــرى، ووجــوه مختلفة، 
ومــن ال خبــرة لــه بــرؤوس الســرورية فســيظن بنظرة عابــرة إلى ســطح األحداث 
فــي مبدأهــا أن القــوم قــد انعتقــوا مــن خســة الماضــي! وعدلــوا عــن معــوج 
الســبل! وكان لهــم فــي شــيبة اللحــى ودنــو اآلجــال مزدجــر! ففــي الشــيب 

عــن بعــض البطالــة زاجــر! وكمــا قيــل:
ويزجرني اإلسام والشيب والتقى  ...  كفى الشيب واإلسام للمرء زاجر!

ولكن ما أعجل خيبة ظنه من صرف أحسنه للسرورية!
منــذ نشــأة الســرورية وهــي وفــي الكثيــر مــن األحيــان تحــاذر الصراحــة فــي 
المواقــف، والوضــوح فــي اآلراء، وتعتمــد منهجيــة التوســط بيــن الخير والشــر، 
ــاره  ــذي تخت ــرأي ال ــول ال ــد ح ــوم بعي ــوال ح ــض األح ــي بع ــا ف وإن كان له
وتميــل إليــه فــي نفــس األمــر، وهــذا لــه عــدة أســباب أظهرهــا خصلــة الجبن 
المتــازم مــع الكائــن المشــيَّأ، تلــك الخصلــة التــي دائمــاً مــا يتــم تغليفهــا 
بأغلفــة الحكمــة، والبصيــرة، والمصالــح والمفاســد، وإعمــال مقاصد الشــريعة، 

ومــا إلــى ذلــك!!
ــى اآلراء، وعــدم ســّد منفــذ  ــاب المؤاخــذة عل ومــن تلــك األســباب تغليــق ب
الرجعــة عنــد ظهــور الحــق فــي خــاف االختيــار، كمــا قــال اهلل ســبحانه عــن 
ِ َقاُلــوا َأَلــْم  المنافقيــن: }الَِّذيــَن َيَتَربَُّصــوَن ِبُكــْم َفــإِْن َكاَن َلُكــْم َفْتــٌح ِمــَن اهللَّ
َنُكــْن َمَعُكــْم َوإِْن َكاَن ِلْلَكاِفِريــَن َنِصيــٌب َقاُلــوا َأَلْم َنْســَتْحِوْذ َعَلْيُكــْم َوَنْمَنْعُكْم 

ُ َيْحُكــُم َبْيَنُكــْم َيــْوَم اْلِقَياَمــِة ..{ ]النســاء:141[. ِمــَن اْلُمْؤِمِنيــَن َفــاهللَّ
ــع  ــر م ــدأ األم ــي مب ــون ف ــرورية يتعامل ــن رؤوس الس ــر م ــك كان الكثي وكذل
ــة اإلســام فــي العــراق والشــام أعزهــا اهلل، والتــي  أحــداث الشــام، ومــع دول
ــدوا شــيئاً  ــا كلفهــم األمــر، وإن أب ســعوا جاهديــن لوأدهــا وتفكيكهــا مهم
تجاههــا فعلــى ســبيل االختــاف العلمــي الــذي ال يفســد إبــداؤه للــود 

ــر  ــن األم ــي باط ــا ف ــم معه ــا حاله ــة، وأم قضي
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ــوا َعَلْيُكــُم اأْلََناِمــَل ِمــَن اْلَغْيــِظ ُقــْل  فكمــا قــال اهلل جــل وعــا: }َوإَِذا َخَلــْوا َعضُّ
ــُدوِر )119({ ]آل عمــران[. َ َعِليــٌم ِبــَذاِت الصُّ ُموُتــوا ِبَغْيِظُكــْم إِنَّ اهللَّ

أمــا فــي الظاهــر فــا تــكاد تســمع إال طيب الحديــث، وال تــكاد تــرى إال وجوهاً 
ــَك  ــْم ُتْعِجُب ــدم! }َوإَِذا َرَأْيَتُه ــدل ال ــا ب ــان فيه ــوى يجري ــورع والتق ــال ال تخ
ــُبوَن  ــنََّدٌة َيْحَس ــٌب ُمَس ــْم ُخُش ــْم َكَأنَُّه ــَمْع ِلَقْوِلِه ــوا َتْس ــاُمُهْم َوإِْن َيُقوُل َأْجَس
ــوَن )4({  ــى ُيْؤَفُك ُ َأنَّ ــُم اهللَّ ــْم َقاَتَلُه ــُدوُّ َفاْحَذْرُه ــُم اْلَع ــْم ُه ــٍة َعَلْيِه ُكلَّ َصْيَح

ــون[. ]المنافق
يحدثــك عــن االعتصــام بحبــل اهلل، ويدعــو إلــى توحيــد الصــف، وهــو مــن 
وراء حديثــه سوســة خبيثــة تنخــر فــي كل ســعي جــاد إلــى االعتصــام بالعــروة 

الوثقــى! بــل تبــذل فــي ســبيل خساســتها األمــوال وتغــري بهــا!!
ويمــأل أســماع النــاس بالدعــوة إلــى نبــذ العصبيــات والتحزبــات، واهلل يشــهد 
علــى قلبــه ومــا يخفــي مــن عملــه أن نصبــه وعرقــه وكده فــي نصــرة طائفته 

والتعصــب لهــا، والتحــزب علــى مــن باينهــا بالباطــل!
ــن  ــع ع ــاً بالترف ــانه موصي ــان بلس ــس اإليم ــك ح ــرك في ــك إذ يح ــق ب ويحل
الهــم الشــخصي واالنتصــار لــه، إلــى هــمِّ األمــة، وهــو منكفــئ علــى شــخصه 

وذاتــه لهــا يغضــب ولهــا يرضــى!
ــة  ــاس بالظن ــى الن ــم عل ــى الحك ــارعة عل ــن المس ــر م ــه التنفي ــراه ودأب هجيِّ
دون ثبــت، والترغيــب فــي إنصــاف الخلــق، وعينــاه أضــوء مــن شــمس النهــار 
ــى  ــراه أعم ــا ت ــا اهلل، بينم ــامية نصره ــة اإلس ــاء للدول ــه أخط ــا يخال ــى م عل

أصــم أبكــم عــن مخــازي خصــوم الدولــة!
وما هذه األبصار تعمى حقيقة   ...   ولكنها تعمى النهى والبصائر!

إن كانــت األخبــار مفادهــا مــدح الدولــة أو تبرئتهــا رأيتــه شــكياً “ديكارتيــاً”! 
وإن ظنهــا لصالــح حزبــه والجماعــات التــي تســير فــي فلكــه حكــم بصدقهــا 
وأشــاعها ولــو لــم يكــن لــه فــي إثبــات صدقهــا إال مســلك العرفــان والكشــف 

والغنوصيــة!!
يسفســط فــي الحقائــق، ويكابــر المحسوســات، ويجحــد الضــرورات، مــا دامــت 

فــي عــدوة الدولــة! 



08

ويتبلــد فــي االنتصــار لمــن يســلك نهجــه بالجهــاالت، وتحريــف الكلــم عــن 
مواضعــه، وتزييــل الهــدى عــن منازلــه!!  

ــزوم مشــاورتها حديــث مســتصحب فــي كل  عــدم االفتئــات علــى األمــة ول
ــل  ــنتها، ب ــى ألس ــن عل ــة، الكاذبي ــى األم ــن عل ــم أول المفتئتي ــل، وه محف
والمفتئتيــن علــى أقــرب النــاس لهــم، ويشــاء اهلل أن يفضحهــم إذ أخرجــوا 
بيانــا مســخاً باســم مــا يســمى “رابطــة علمــاء المســلمين”، ولــم يمــض علــى 
إخراجــه بضــع ســاعات حتــى كشــف اهلل ســوآتهم ببــراءة عــدد مــن أعضــاء 
الرابطــة مــن البيــان، وإعــان عــدم علمهــم بــه! ممــا اضطرهــم إلــى حذفــه!

ــات  ــر البيان ــة، وتصدي ــم األم ــث باس ــم الحدي ــق له ــن يح ــم م ــم وحده ه
ــف  ــة تهت ــت األم ــو كان ــواهم فل ــن س ــا م ــمها، وأم ــادرات باس ــاق المب وإط
لهــم مــن شــرقها إلــى غربهــا فهــم اســتبداديون غاصبــون لحقــوق األمــة، 

ــم! ــس له ــا لي ــى م ــاطون عل س
تقــرأ كامــه وتســمع صوتــه ال يفتــأ يــردد القــول فــي لــزوم تحكيــم الشــريعة، 
وتــراه يفحــص كل حادثــة وواقعــة يســمع بهــا عــن الدولــة اإلســامية أعزهــا 
ــي  ــوارض ف ــات ق ــور الطفيلي ــذي يص ــره ال ــى مجه ــا عل ــم يعرضه اهلل، ث
أحجــام الفيلــة! ليخــرج لــك بتقريــر مفصل عن مــدى التــزام الدولة بالشــريعة 
والقــدر الــذي خرجــت فيــه عنهــا زعــم، وتحســب مــن هــذا الصنيــع أن القــوم 
يعيشــون فــي كوكــب آخــر ليــس فيــه إال مائكــة مبــرأون حتــى مــن صغائــر 
الذنــوب بلــه كبارهــا! أو أنهــم رعيــة يحكمهــم أبــو بكــر الصديــق رضــي اهلل 
ــو بكــر رضــي  ــو كان أب ــه! ال.. بــل رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم! إذ ل عن
اهلل عنــه مــن يســوس النــاس لخرجــوا بقائمــة تحفظــات علــى حكمــه! فهــو 
يكفــر مانعــي الــزكاة بالعمــوم! ويحــرق المرتديــن! ويســتبد بالــرأي فــي قتــال 

المرتدين! وإنفاذ جيش أسامة! وطريق تسلمه للخافة عليه أيضاً تحفُّظ!!! 
ولربمــا دعــو إلــى االنشــقاق عليــه وحرمــوا القتــال تحــت رايتــه، ألنــه يقتــل 
ــميهم  ــون ويس ــون ويصوم ــه إال اهلل ويصل ــهدون أال إل ــذي يش ــلمين ال المس
ــد  ــه!! ويقــر علــى إمــارة الحــرب خال ــزكاة عن ــع ال مرتديــن لتأولهــم فــي من

ــذي يتســاهل فــي الدمــاء!!! ــه ال ــد رضــي اهلل عن ــن الولي ب
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ــة  ــة الدول ــت راي ــال تح ــرم القت ــن يح ــذا مم ــون ه ــب أن يك ــم ال تتعج نع
اإلســامية لعــدم تحاكمهــا إلــى الشــريعة فــي زعمــه، وعــدم رضوخهــا 
لمبــادرات مشــبوهة، وهــو يحــرم التظاهــر مجــرد التظاهــر علــى حكومــة لــو 
بعــَث ابــن ســلول الشــمأز مــن نفاقهــا وزندقتهــا! بــل ويقــف ســداً منيعــاً هــو 
أضرابــه عــن بعــث األمــة واســتنهاضها لتقــوض عــروش هــؤالء الطواغيــت 

ــاً هلل ولرســوله وللمؤمنيــن! ــاً وكفــراً وحرب ــا طغيان الذيــن مــألوا الدني
ــب  ــة ويوج ــة الدول ــت راي ــال تح ــرم القت ــن يح ــذا مم ــع ه ــب أن يق وال تعج
االنشــقاق عليهــا لعــدم خضوعهــا للمحكمــة المســتقلة التــي يحصــر شــرع 
ــي  ــى كرس ــن اعتل ــر م ــن يناص ــو م ــو ه ــواه، وه ــت ه ــا وافق ــا لم اهلل فيه
الرئاســة بقســمه علــى التحاكــم للطاغــوت وتحكيمــه، ويســتهل حكمــه 
ــة! ويتقــارب مــع الرافضــة!  بحــرب المجاهديــن األبطــال فــي ســيناء البطول
ــه  ــل ويســوغ ل ويكــرم الفجــرة والســقط والمنحرفيــن! وال يناصــره فحســب ب
ولمن اختاره بفتوى ضالة باطلة مضلة التصويت على دستور كفري شركي!!   

ــا  ــن وبقاي ــاة الدي ــرى حم ــن ي ــك مم ــدور ذل ــك ص ــل عقل ــب وال ُيح وال تعج
الخيــر الذيــن يراغمــون طواغيــت العصــر غــاًة جهلــة! أحفــاد ذي الخويصرة! 
وأفــراخ ابــن األزرق! وبقايــا نجــدة الحــروري! بينمــا الطواغيــت الذيــن مــا تركوا 
بابــاً للــردة إال ومرقــوا عــن الديــن منــه هــم والة أمــور المســلمين، ومــن تلــزم 
طاعتهــم والوفــاء ببيعتهــم، ولــو جلــدوا الظهــور وأخــذوا األمــوال، واســتحلوا 

الحرمات، وحرموا وجرموا ما أوجب اهلل، وأوجبوا وألزموا الناس بما حرم اهلل!
نعــم ال تعجــب فللفقــه عنــد الســرورية معاييــر ال يدركهــا الشــافعي وال أبــو 
حنيفــة، وللشــريعة موازيــن يقصــر عنهــا نظــر مالــك وابــن حنبــل، وللحكمــة 

معنــًى لــم يهتــد لــه حتــى لقمــان الحكيــم!!
يدعــو النــاس إلــى االنفضــاض عــن الدولــة اإلســامية نصرهــا اهلل، ألنهــا فــي 
زعمــه والغــة فــي دمــاء المســلمين، قــد حرفــت ســاحها عــن صــدر العــدو 
إلــى صدورهــم! وأوغلــت فــي قتــال الفتنــة! بينمــا يأمرهــم بااللتحــاق بمــن 
بّيــت المهاجريــن فــي ســبيل اهلل وضجــع فيهــم قتــاً وتنكيــاً!! وال أدري إن 

كان المهاجــرون والمغــدورن عنــد هــذا المعثَّــر بشــراً أم دجاجــاً!!
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ــكاد  ــم ال ت ــع لبانه ــم ورض ــي أحضانه ــى ف ــن ترب ــرورية وم ــم الس ــذا ه هك
ــوح  ــا! ويط ــا أوله ــض آخره ــاً! وينق ــا بعض ــرب بعضه ــاباً يض ــده إال أوش تج

ــا!  ــابقها بتاليه س
 إنهــا حــرب قــذرة تمارســها الســرورية، قدمــوا فــي طليعتهــا وجوهــاً جديــدة 
عامتهــم مــن الطبقــة الثانيــة والثالثــة، واختبــأ الــرؤوس مــن وراء الصفــوف! 
حتــى إذا مــا حســبوا أمرهــم قــد َأِمــر، ومكرهــم قــد اتســق وظهــر، أعلنوهــا 
صريحــة، وخرجــت العمائــم العاملــة الناصبــة فــي الخفــاء ببيانهــا المشــؤوم!

ــة  ــن بطبيع ــل! وال يحس ــا أرج ــد ب ــد ول ــزاً ق ــاً عاج ــت كيان ــروية وإن كان الس
ــه جاهــٌد كل الجهــد  ــب الحــال إال الصــراخ والعويــل! إال أن الخلقــة فــي غال

ــد!  ــث يري ــا حي ــى األرض، وتوجيهه ــة عل ــات العامل ــواء الكيان ــي احت ف
ــم  ــب ل ــرة مكاس ــذه الم ــرورية ه ــق الس ــد حق ــول: لق ــة أق ــاً بالحقيق واعتراف
يحققوهــا فــي كل مــرة! واســتطاعوا بمكــر كبــار أن يرتقــوا مرتقــى صعبــاً لــم 
يبلغــوه قــط، وبلــغ مكرهــم أن تغلغلــوا فــي جبهــة النصــرة التــي أعلنــت 
بيعتهــا للقاعــدة بعــد انشــقاقها عــن الدولــة، واســتطاعوا احتواءهــا إلــى حــٍد 
ِ َمْكُرُهــْم َوإِْن َكاَن َمْكُرُهــْم ِلَتــُزوَل ِمْنــُه  كبيــر! }َوَقــْد َمَكــُروا َمْكَرُهــْم َوِعْنــَد اهللَّ

اْلِجَبــاُل )46({ ]إبراهيــم[.

ــى صــف  ــوال أيــدي بعــض المنتســبين إل ــغ ل ــوا ليبلغــوا هــذا المبل ومــا كان
المجاهديــن الصادقيــن ممــن لحقهــم شــؤم عصيانهــم، واتخــذوا الســروريين 
ــان  ــى العصي ــم عل ــم وأيدوه ــا عاضدوه ــاراً لم ــاً وأنص ــم أخدان دون إخوانه
الــذي أنكــره عليهــم صحابتهــم، فجعلــوا يصيخــون إليهــم األســماع، 
ويلقــون إليهــم بالمــودة، ويفشــون األســرار، حتــى ران علــى قلوبهــم مــا كانوا 
يكســبون، وحــاق بهــم مــا كانــوا يعملــون، فانحــدورا إلــى مقاتلــة إخوانهــم 
وحربهــم، وســقطوا فــي هاويــة رديــة، وشــايعوا العــدو علــى إخوانهــم، تحــت 
دعــاوى بــاردة ســاذجة، وتعلــات ســخيفة خاطئــة، ال يقــدم ألجلهــا إلــى مــا 

أقدمــوا عليــه مــن يتقــي اهلل حــق تقاتــه، ويخــاف اهلل والــدار اآلخــرة.   
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وال غــرو أن تــرى جبهــة النصــرة بعــد هذا ومــن قبله منذ أن ســقطت الســقطة 
األولــى أضحــت محــل إعجــاب أعــداء القاعــدة األلــداء ومدحهــم وثنائهــم، 
ومــدح آالتهــم اإلعاميــة!! وال واهلل مــا تصالحــت القاعــدة مــع الســرورية حتى 
يصطلــح أســد الغــاب مــع أحمــرة الوحــش، أو تتَِّبــع إحداهمــا األخــرى!! وحاشــا 

القاعــدة أن تكــون التابــع.
ــدق  ــل الص ــا أله ــومة، وعاقبته ــإذن اهلل محس ــرب ب ــذا فالح ــم كل ه وبرغ
ــَن  ــَيْعَلُم الَِّذي ــة، }َوَس ــا معلوم ــذرة وأربابه ــالك الق ــة المس ــة، ونهاي محتوم

َظَلُمــوا َأيَّ ُمْنَقَلــٍب َيْنَقِلُبــوَن )227({ ]الشــعراء[.
وليس يحيق المكر إال بأهله  ...   وكم ُموِقٍد يغشاه من وقده لفُح!

وإنــي ألبشــر كل محــب ومناصــر لدولــة اإلســام باقتــراب زوال الغمــة، وانفراج 
األزمــة، وانقشــاع أعظــم غيايــة طــرأت علــى ســماء الســلفية الجهاديــة بــإذن 
ــن،  ــا نظ ــا كن ــرع مم ــل اهلل بأس ــاوت بفض ــقطت وته ــد س ــة ق اهلل، فاألقنع
والوجــوه الكالحــة قــد عدمــت األصبــاغ المحســنة والمجملــة، والــرؤوس التــي 
خشــينا فتنتهــا إلظهارهــا خــاف مــا تبطــن قــد اســتعجلت إبــداء صفحتهــا، 
ــت  ــد تقض ــراع وق ــل الص ــد مراح ــذه أش ــا، وه ــات صدوره ــرت مكنون وأظه
ــاء  ــركات الدم ــذا أول ب ــال ه ــوم، وإخ ــة الخص ــم بحماق ــر اهلل ث ــت بتدبي وول
الطاهــرة التــي ســفكت بغيــر حــق، ابتــاًء مــن اهلل لعبــاده وتمحيصــاً، وقــد 
أراد المؤمنــون لــذات الشــوكة أال تكــون، وأراد الحــق بحكمتــه أن تكــون، ومــا 
ــْم  ــوُن َلُك ــْوَكِة َتُك ــَر َذاِت الشَّ ــَودُّوَن َأنَّ َغْي نحســبها إال كمــا قــال ســبحانه: }َوَت
ُ َأْن ُيِحــقَّ اْلَحــقَّ ِبَكِلَماِتــِه َوَيْقَطــَع َداِبــَر اْلَكاِفِريــَن )7( ِلُيِحــقَّ اْلَحــقَّ  َوُيِريــُد اهللَّ

ــِرَه اْلُمْجِرُمــوَن )8({ ]األنفــال[. ــْو َك َوُيْبِطــَل اْلَباِطــَل َوَل
فــاهلل يبتلــي عبــاده ليحــق الحــق ويبطــل الباطــل، إذ الحــق ال يزيــده االبتــاء 
ــار  ــه ن ــل فتحرق ــا الباط ــاً، وأم ــاء وخلوص ــة إال صف ــده المحن ــاًء، وال تزي إال نق
ــة، ويمحقــه لهيــب التمحيــص، ومــا أحســن مــا قــال ســيد رحمــه اهلل  الفتن
عنــد هــه اآليــة: )نعــم.. أراد اهلل للعصبــة المســلمة أن تصبــح أمــة وأن تصبــح 

دولــة وأن يصبــح لهــا قــوة وســلطان، 
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وأراد لهــا أن تقيــس قوتهــا الحقيقيــة إلــى قــوة أعدائهــا، فترجــح ببعــض 
قوتهــا علــى قــوة أعدائهــا، وأن تعلــم أن النصــر ليــس بالعدد وليــس بالعدة، 
ــزاد، إنمــا هــو بمقــدار اتصــال القلــوب بقــوة اهلل  وليــس بالمــال والخيــل وال
التــي ال تقــف لهــا قــوة العبــاد، وأن يكــون هــذا كلــه عــن تجربــة واقعيــة، 
ــن  ــلمة م ــة المس ــزود العصب ــك لتت ــي، ذل ــاد قلب ــور واعتق ــرد تص ــن مج ال ع
هــذه التجربــة الواقعيــة لمســتقبلها كلــه، ولتوقــن كل عصبــة مســلمة أنهــا 
تملــك فــي كل زمــان وفــي كل مــكان أن تغلــب خصومهــا وأعداءهــا مهمــا 
تكــن هــي مــن القلــة، ويكــن عدوهــا مــن الكثــرة، ومهمــا تكــن هــي مــن 
ضعــف العــدة الماديــة، ويكــن عدوهــا مــن االســتعداد والعتــاد، ومــا كانــت 
هــذه الحقيقــة لتســتقر فــي القلــوب كمــا اســتقرت بالمعركــة الفاصلــة بيــن 

قــوة اإليمــان وقــوة الطغيــان(.

ــن  ــوء ظ ــن الس ــم ظ ــوا بربك ــم أن تظن ــد، وإياك ــوة التوحي ــاهلل إخ ــوا ب فثق
الجاهليــة، وال تكونــوا كمــن قــال فيهــم الحــق ســبحانه: }َوَطاِئَفــٌة َقــْد 
ــْل  ــوَن َه ــِة َيُقوُل ــنَّ اْلَجاِهِليَّ ــقِّ َظ ــَر اْلَح ِ َغْي ــاهللَّ ــوَن ِب ــُهْم َيُظنُّ ــْم َأْنُفُس ْتُه َأَهمَّ
ــا  ــِهْم َم ــي َأْنُفِس ــوَن ِف ِ ُيْخُف ــُه هلِلَّ ــَر ُكلَّ ْم ــْل إِنَّ اأْلَ ــْيٍء ُق ــْن َش ــِر ِم ْم ــَن اأْلَ ــا ِم َلَن
ــْل  ــا ُق ــا َهاُهَن ــا ُقِتْلَن ــْيٌء َم ــِر َش ْم ــَن اأْلَ ــا ِم ــْو َكاَن َلَن ــوَن َل ــَك َيُقوُل ــُدوَن َل اَل ُيْب
ــَرَز الَِّذيــَن ُكِتــَب َعَلْيِهــُم اْلَقْتــُل إَِلــى َمَضاِجِعِهــْم  ــْو ُكْنُتــْم ِفــي ُبُيوِتُكــْم َلَب َل
ُ َعِليــٌم ِبــَذاِت  ــَص َمــا ِفــي ُقُلوِبُكــْم َواهللَّ ُ َمــا ِفــي ُصُدوِرُكــْم َوِلُيَمحِّ َوِلَيْبَتِلــَي اهللَّ

ــُدوِر )154({ ]آل عمــران[.  الصُّ

ــه، وســيديل أوليــاءه ويجعــل  إن اهلل ســينصر مــن نصــره، ويخــذل مــن خذل
الدائــرة لهــم، وســيخذل أعــداءه ويديرهــا عليهــم، }َوَيْوَمِئــٍذ َيْفــَرُح اْلُمْؤِمُنــوَن 
ــُف  ِ اَل ُيْخِل ــَد اهللَّ ــاُء َوُهــَو اْلَعِزيــُز الرَِّحيــُم )5( َوْع ــْن َيَش ِ َيْنُصــُر َم )4( ِبَنْصــِر اهللَّ

ــَر النَّــاِس اَل َيْعَلُمــوَن )6({ ]الــروم[. ُه َوَلِكــنَّ َأْكَث ُ َوْعــدَ اهللَّ
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ولكأنــي بالدولــة اإلســامية ومــن اعتــدى عليهــا ولــم يقلــع ويــأب إلــى رشــده 
وقــد صــدق فيهــم قــول القائــل:

توهم عجزاً حلمنا وأناتنا ... وما العجز إال ما أتى الجاهل الغمر
فلما تمادى غيه وضاله ... ولم يثنه عن جهله النهي والزجر
برزنا له كالليث فارق غيله ... وعادته كسر الفرائس والَهْصُر
وسرنا إليه حين هاب لقاءنا ... وبان له من بأسنا البؤس والشر

فولى ُيباري عائرات سهامنا ... وفي سمعه من وقع أسيافنا وقر
وخلى لنا فرسانه وحماته ... فشطر له قتل وشطر له أسر

وما تنثني عنه أعنة خيلنا ... ولو طار في أفق السماء به النسر

ـا ِلُيوُســَف ِفــي اأْلَْرِض  نَـّ أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم }َوَكَذِلــَك َمكَّ
ُ َغاِلــٌب َعَلــى َأْمــِرِه َوَلِكــنَّ َأْكَثــَر النَّــاِس اَل  َوِلُنَعلَِّمــُه ِمــْن َتأِْويــِل اأْلََحاِديــِث َواهللَّ

ــف[. ــوَن )21({ ]يوس َيْعَلُم

كتبه/
أبو الحسن األزدي
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