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بالد  في  املجاهدين  واألنصار  املهاجرين  من  األحبة  األخوة  إلى 
الشام، رأس حربة اإلسالم، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد.

إنه قدرنا وقدر الشام أن تعود الخالفة الراشدة في أرض الشام، 
قدر الشام أن يجتبي  وعلى أيدي الجند الذين اختارهم هللا للشام، 
هللا إليها خيرة عباده يتوافدون إليها ليبنوا الخالفة، ويكونوا جند هللا 
ورافعي راية الخالفة وبناة مجد اإلسالم من جديد، ويفر منها املتولون 
َة َقاَل: َقاَل َرُسوُل 

َ
يوم الزحف وامللتحقون بديار الكفر. َعِن اْبِن َحَوال

َدًة  ْن َتُكوُنوا ُجُنوًدا ُمَجنَّ
َ
ى أ

َ
ْمُر ِإل

َ
َم: »َسَيِصيُر اأْل ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّ

اللَّ
ِخْر  َة: 

َ
َحَوال اْبُن  َقاَل  ِباْلِعَراِق«،  َوُجْنٌد  ِباْلَيَمِن،  َوُجْنٌد  اِم،  ِبالشَّ ُجْنٌد 

ِخيَرُة  َها  َفِإنَّ اِم،  ِبالشَّ »َعَلْيَك  َفَقاَل:  َذِلَك،  ْدَرْكُت 
َ
أ ِإْن   ِ

اللَّ َرُسوَل  َيا  ِلي 
َبْيُتْم، َفَعَلْيُكْم 

َ
ا ِإْن أ مَّ

َ
ْيَها ِخيَرَتُه ِمْن ِعَباِدِه، َفأ

َ
ْرِضِه، َيْجَتِبي ِإل

َ
ِ ِمْن أ

اللَّ
ْهِلِه«)1(.

َ
اِم َوأ َل ِلي ِبالشَّ َ َتَوكَّ ِبَيَمِنُكْم، َواْسُقوا ِمْن ُغُدِرُكْم، َفِإنَّ اللَّ

َم َقاَل: » ِإنَّ  ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّ
نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
ْرَداِء، أ ِبي الدَّ

َ
وَعْن أ

َها: 
َ
ى َجاِنِب َمِديَنٍة ُيَقاُل ل

َ
ِة، ِإل

َ
َْلَحَمِة ِباْلُغوط

ْ
ُْسِلِميَن َيْوَم امل  املْ

َ
اط

َ
ُفْسط

اِم »)2(.  ِدَمْشُق، ِمْن َخْيِر َمَداِئِن الشَّ

العالمي وأهل الشقاق  قدر املجاهدين في الشام مواجهة الكفر 
عن  الخبيث  تمييز  ماضية  ربانية  سنة  هي  بل  واإلرجاف،  والنفاق 
َوَيْجَعَل  ِب  ّيِ

الطَّ ِمَن  اْلَخِبيَث   ُ اللَّ ﴿ِلَيِميَز  تعالى:  هللا  قال  الطيب، 
وَلِئَك 

ُ
َم أ اْلَخِبيَث َبْعَضُه َعَلى َبْعٍض َفَيْرُكَمُه َجِميًعا َفَيْجَعَلُه ِفي َجَهنَّ

ويجتمع  الصفوف  فستتمحص   ]37 ]األنفال:  اْلَخاِسُروَن﴾  ُهُم 
ُ َعْنُه،  ْشَجِعّيِ َر�ِضَي اللَّ

َ
الكفر لحرب اإلسالم. َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك اأْل

ِفي  َتُبوَك  َغْزَوِة  ِفي  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  هللُا  ى  َصلَّ  ِ
اللَّ َرُسوِل  َعَلى  َدَخْلُت  َقاَل: 

ْدُخُل َيا َرُسوَل 
َ
ْمُت َعَلْيِه َوُقْلُت: أ اِطِه، َفَسلَّ

َ
َحِر َوُهَو ِفي ُفْسط آِخِر السَّ

ى هللُا  َك« ، ُثمَّ َقاَل َصلَّ ي، َفَقاَل: »ُكلُّ ؟ َفَقاَل: »اْدُخْل« ، َفُقْلُت: ُكّلِ ِ
اللَّ

 « ِإْحَدى  ُقْل:  ُكْم،  َنِبّيِ َمْوُت  ُلُهنَّ  وَّ
َ
أ اَعِة:  السَّ َقْبَل  ِستٌّ   « َم:  َوَسلَّ َعَلْيِه 

اْثَنْيِن،  ُقْلُت:   « اْثَنْيِن  ُقِل:  َْقِدِس  املْ َبْيِت  َفْتُح  اِنَيُة  َوالثَّ  « ِإْحَدى،  ُقْلُت: 
َثٌة » ُقْلُت: 

َ
ُخُذُكْم َكُقَعاِص اْلَغَنِم ُقْل: َثال

ْ
اِلَثُة َمْوَتاِن َيأ ُثمَّ َقاَل: » َوالثَّ

ى 
َ
ُيْعط

َ
ل ُجَل  نَّ الرَّ

َ
ى أ َاُل َحتَّ

ْ
اِبَعُة ُيِفيُض ِفيُكُم امل ًثا، َقاَل: » َوالرَّ

َ
َثال

ْرَبًعا » َواْلَخاِمَسُة 
َ
ْرَبًعا » ُقْلُت: أ

َ
لُّ َيَتَسخُطَها ُقْل: أ

َ
ِماَئَة ِديَناٍر َفَيظ

َدَخَلْتُه  ِإلَّ  َمَدٍر   
َ

َول َوَبٍر  َبْيُت  ِفيُكْم  َيْبَقى  َما  َقلَّ ِفيُكْم،  َتُكوُن  ِفْتَنٌة 
َوَبْيَن  َبْيَنُكْم  َتُكوُن  ُهْدَنٌة  اِدَسُة  »َوالسَّ َخْمًسا  ُقْلُت:   « َخْمًسا  ُقْل: 
ِبُكْم  َيْغِدُروَن  ُثمَّ  ٍة، 

َ
اْمَرأ َحْمِل  َقْدَر  ُكْم 

َ
ل َفَيْجَتِمُعوَن  ْصَفِر 

َ
اأْل َبِني 

ْلًفا«)3(. 
َ
َفُيْقِبُلوَن ِفي َثَماِنيَن َراَيٍة ُكلُّ َراَيٍة اْثَنا َعَشَر أ

الذين يراودوننا  املنافقون  وعندها سيثبت املجاهدون ويفر 
َعْن  امللحمة.  وستكون  القادم  العالمي  الكفر  مسايرة  على  اآلن 
َتُقوُم   

َ
َقاَل: » ل َم،  َوَسلَّ َعَلْيِه  ى هللُا  َرُسوَل هللِا َصلَّ نَّ 

َ
أ ُهَرْيَرَة،  ِبي 

َ
أ

ْيِهْم َجْيٌش 
َ
ْو ِبَداِبٍق، َفَيْخُرُج ِإل

َ
ْعَماِق أ

َ
وُم ِباأْل ى َيْنِزَل الرُّ اَعُة َحتَّ السَّ

ِت 
َ
َقال وا،  َتَصافُّ َفِإَذا  َيْوَمِئٍذ،  ْرِض 

َ
اأْل ْهِل 

َ
أ ِخَياِر  ِمْن  َِديَنِة،  املْ ِمَن 

ُْسِلُموَن:  ا ُنَقاِتْلُهْم، َفَيُقوُل املْ ِذيَن َسَبْوا ِمنَّ وا َبْيَنَنا َوَبْيَن الَّ وُم: َخلُّ الرُّ
 

َ
ي َبْيَنُكْم َوَبْيَن ِإْخَواِنَنا، َفُيَقاِتُلوَنُهْم، َفَيْنَهِزُم ُثُلٌث ل  ُنَخّلِ

َ
، َوهللِا ل

َ
ل

هللِا،  ِعْنَد  َهَداِء  الشُّ ْفَضُل 
َ
أ ُثُلُثُهْم،  َوُيْقَتُل  َبًدا، 

َ
أ َعَلْيِهْم  هللُا  َيُتوُب 

َفَبْيَنَما  َة،  ْنِطيِنيَّ
َ
ُقْسط َفَيْفَتِتُحوَن  َبًدا 

َ
أ ُيْفَتُنوَن   

َ
ُلُث، ل الثُّ َوَيْفَتِتُح 

َصاَح  ِإْذ  ْيُتوِن،  ِبالزَّ ُسُيوَفُهْم  ُقوا  َعلَّ َقْد  اْلَغَناِئَم،  َيْقَتِسُموَن  ُهْم 
َفَيْخُرُجوَن،  ْهِليُكْم، 

َ
أ ِفي  َخَلَفُكْم  َقْد  َِسيَح  املْ ِإنَّ  اُن: 

َ
ْيط الشَّ ِفيِهِم 

وَن ِلْلِقَتاِل،  َم َخَرَج، َفَبْيَنَما ُهْم ُيِعدُّ
ْ
أ َوَذِلَك َباِطٌل، َفِإَذا َجاُءوا الشَّ

َمْرَيَم  اْبُن  ِعي�َضى  َفَيْنِزُل  ُة، 
َ

ال الصَّ ِقيَمِت 
ُ
أ ِإْذ  ُفوَف،  الصُّ وَن  ُيَسوُّ

ُهْم، َفِإَذا َرآُه َعُدوُّ هللِا، َذاَب َكَما َيُذوُب  مَّ
َ
َم، َفأ ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ َصلَّ

ِكْن َيْقُتُلُه هللُا ِبَيِدِه، 
َ
ى َيْهِلَك، َول ْنَذاَب َحتَّ

َ
َاِء، َفَلْو َتَرَكُه ل

ْ
ْلُح ِفي امل ِ

ْ
امل

َفُيِريِهْم َدَمُه ِفي َحْرَبِتِه »)4(.

وإنكم  هللا،  بإذن  املنصورة  الطائفة  من  هللا  شاء  إن  فإنكم 
املمهدون لدولة الخالفة القادمة إن شاء هللا، وإنكم طليعة مجد 

اإلسالم.

يعلمون  العالمي  الكفر  ودهاقنة  جحافل  أن  يقينًا  وأعلم 
وإجهاض  إحباط  وسيحاولون  املسلمين،  بعض  من  أكثر  ذلك 

ال تساوم
الشيخ رضوان محمود نموس )أبو فراس( - رحمه اهلل
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أو  مباشر،  بشكل  سواء  استطاعوا  ما  تأخيره  أو  العمل  هذا 
ولكن هللا غالب على أمره قال  عبر أتباعهم من أنظمة الردة، 
اِس  َل َيْعَلُموَن﴾  َر النَّ

َ
ْكث

َ
ْمِرِه َوَلِكنَّ أ

َ
ُ َغاِلٌب َعَلى أ تعالى: ﴿َواللَّ

]يوسف: 21[

َبى 
ْ
ْفَواِهِهْم َوَيأ

َ
ِ ِبأ

ْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اللَّ
َ
وقال تعالى: ﴿ُيِريُدوَن أ

ْرَسَل 
َ
أ ِذي  الَّ ُهَو   * اْلَكاِفُروَن  َكِرَه  َوَلْو  ُنوَرُه  ُيِتمَّ  ْن 

َ
أ ُ  ِإلَّ  اللَّ

َكِرَه  َوَلْو  ِه  ُكّلِ يِن  الّدِ َعَلى  ِلُيْظِهَرُه  اْلَحّقِ  َوِديِن  ِباْلُهَدى  َرُسوَلُه 
ُْشِرُكوَن﴾ ]التوبة:32/ 33[ املْ

وستلجأ قوى الكفر إلى املكر والحيل، والتدليس والدجل، 
ولهم  لغتنا  يتكلمون  جلدتنا  من  أناس  إيجاد  على  وستعمل 
والسائرين  والخائفين  واملدهنين،  املرجفين  من  بشرتنا  لون 
بركب الكفر العالمي، واملنهزمين، واملائعين، والعلمانسالميين، 
وضرورة  العاملية،  الكفر  قوى  من  سيخوفونكم  والسماعين، 
أل  للعالم؛  الجديدة  الوضعية  الديانة  في  والدخول  مسايرتها 
وهو النظام العالمي الجديد والذي يفرض على الدول التابعة 
والدولة  املدنية  والدولة  الديمقراطية  وفلسفة  وقيم  معايير 
املتحدة  األمم  وشرعة  املدني  واملجتمع  والعلمانية  الحديثة 
آخر  إلى  عنه  ويتفرع  ذلك  عن  ينبثق  وما  الدولي  والقانون 
مسمياتهم التي ما أنزل هللا بها من سلطان. فإن لم يستطيعوا 
فسيراودونكم على اللتقاء معهم في منتصف الطريق وسيبرز 
املنادون  والتضليل  التمييع  وهيئات  وتنظيمات  شيوخ 
طريقتهم  وعلى  والكفر  اإليمان  بين  الحسابية  بالوسطية 
بإصدار الفتاوى الالزمة ألسيادهم. فال تأبهوا لهم ول تعيروهم 
َعَلْيُكْم  َل  َنزَّ ﴿َوَقْد  تعالى:  هللا  قال  معهم  تقعدوا  ول  سمعكم 
 ِبَها َفَل 

ُ
ِ ُيْكَفُر ِبَها َوُيْسَتْهَزأ

ْن ِإَذا َسِمْعُتْم آَياِت اللَّ
َ
ِفي اْلِكَتاِب أ

ِمْثُلُهْم  ِإًذا  ُكْم  ِإنَّ َغْيِرِه  ِفي َحِديٍث  ى َيُخوُضوا  َمَعُهْم َحتَّ َتْقُعُدوا 
َم َجِميًعا﴾ ]النساء:  َُناِفِقيَن َواْلَكاِفِريَن ِفي َجَهنَّ َ َجاِمُع املْ ِإنَّ اللَّ

140[ بل ادعوهم إلى اإليمان أوًل ومراجعة دينهم. 

﴿َوَما  ليرضوا  كفروا  الذين  نخادع  نحن  لكم  سيقولون 
َمَرٌض  ُقُلوِبِهْم  ِفي   )9( َيْشُعُروَن  َوَما  ْنُفَسُهْم 

َ
أ ِإلَّ  َيْخَدُعوَن 

َيْكِذُبونَ﴾  َكاُنوا  ِبَما  ِليٌم 
َ
أ َعَذاٌب  َوَلُهْم  َمَرًضا   ُ اللَّ َفَزاَدُهُم 

لكم نحن معكم ومشروعنا واحد  9، 10[ سيقولون  ]البقرة: 
رايتنا و﴿ أنتم غير مقبولين عامليًا فسيروا معنا وتحت  ولكن 

َل   َ اللَّ َفِإنَّ  َعْنُهْم  َتْرَضْوا  َفِإْن  َعْنُهْم  ِلَتْرَضْوا  َلُكْم  َيْحِلُفوَن 

َيْر�َسى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن﴾ ]التوبة: 96[ وتذكروا وذكروهم 
ْوِلَياَءُه 

َ
أ ُف  ُيَخّوِ ْيَطاُن  الشَّ َذِلُكُم  َما  ﴿ِإنَّ  : وجل  عز  هللا  بقول 

ِذيَن   َفَل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن *  َوَل َيْحُزْنَك الَّ
لَّ 

َ
ُ  أ اللَّ ُيِريُد  َشْيًئا   َ اللَّ وا  َيُضرُّ َلْن  ُهْم  ِإنَّ اْلُكْفِر  ِفي  ُيَساِرُعوَن 

ِذيَن  الَّ ِإنَّ   * َعِظيٌم  َعَذاٌب  َوَلُهْم  اْلِخَرِة  ِفي  ا  َحظًّ َلُهْم  َيْجَعَل 
ِليٌم 

َ
َ َشْيًئا َوَلُهْم َعَذاٌب أ وا اللَّ يَماِن َلْن َيُضرُّ اْشَتَرُوا اْلُكْفَر ِباإْلِ

َما  ْنُفِسِهْم ِإنَّ
َ
َما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر أِل نَّ

َ
ِذيَن َكَفُروا أ *  َوَل َيْحَسَبنَّ الَّ

 175 عمران:  ُمِهيٌن﴾ ]آل  َعَذاٌب  َوَلُهْم  ِإْثًما  ِلَيْزَداُدوا  َلُهْم  ُنْمِلي 
]178 -

ربنا  وصفهم  الذين  سلفكم  كان  كما  هللا  يرحمكم  وكونوا 
َما  َبْعِد  ِمْن  ُسوِل  َوالرَّ  ِ

لِلَّ اْسَتَجاُبوا  ِذيَن  عز وجل فقال: ﴿الَّ
ْجٌر َعِظيٌم )172( 

َ
َقْوا أ ْحَسُنوا ِمْنُهْم َواتَّ

َ
ِذيَن أ َصاَبُهُم اْلَقْرُح ِللَّ

َ
أ

اَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم  اُس ِإنَّ النَّ ِذيَن َقاَل َلُهُم النَّ الَّ
ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل﴾ ]آل عمران:  َفَزاَدُهْم ِإيَماًنا َوَقاُلوا َحْسُبَنا اللَّ

]173 ،172

إن سياسة الكفر هي القضاء على اإلسالم قال تعالى: ﴿ِإنَّ 
ا ُمِبيًنا﴾ ]النساء: 101[ اْلَكاِفِريَن َكاُنوا َلُكْم َعُدوًّ

َعْن  وا  َفَصدُّ َثَمًنا  َقِليًل   ِ
اللَّ ِبآَياِت  ﴿اْشَتَرْوا  تعالى  وقال 

ُهْم َساَء َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن )9(  َل َيْرُقُبوَن ِفي ُمْؤِمٍن  ِإلًّ  َسِبيِلِه ِإنَّ
ُْعَتُدوَن﴾ ]التوبة: 9، 10[ وَلِئَك ُهُم املْ

ُ
ًة َوأ  َوَل ِذمَّ

ِمْن  ِبَطاَنًة  ِخُذوا  َتتَّ َل   آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيا  تعالى:  وقال 

ْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن  وا َما َعِنتُّ ُلوَنُكْم  َخَباًل َودُّ
ْ
ُدوِنُكْم  َل َيأ

ِإْن  اْلَياِت  َلُكُم  ا  نَّ َبيَّ َقْد  ْكَبُر 
َ
أ ُصُدوُرُهْم  ُتْخِفي  َوَما  ْفَواِهِهْم 

َ
أ

ُكْنُتْم َتْعِقُلوَن﴾ ]آل عمران: 118[

حذرنا  ولقد  للمؤمنين  العنت  ومحبة  والحقد  العداء  إنه 
هللا منهم فلنصغ لكالم هللا تبارك وتعالى وليقع منا موقع األمر 

الواجب التنفيذ ولنلق ما تلقي الشياطين وراء ظهورنا.

فإذا لم ينجحوا اتبعوا أسلوب التآمر واإلدهان: قال تعالى: 
ُهَو  َك  َربَّ ِإنَّ   )6( َْفُتوُن 

ْ
امل ُكُم  ّيِ

َ
ِبأ  )5( َوُيْبِصُروَن  ﴿َفَسُتْبِصُر 

ُْهَتِديَن )7( َفَل  ُتِطِع  ْعَلُم ِباملْ
َ
ْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو أ

َ
أ

وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن )9(﴾ ]القلم: 5 - 9[ ِبيَن )8( َودُّ َُكّذِ املْ

َذُنوَك 
ْ
ُ ِإَلى َطاِئَفٍة ِمْنُهْم َفاْسَتأ وقال تعالى: ﴿َفِإْن َرَجَعَك اللَّ

ا  َعُدوًّ َمِعَي  ُتَقاِتُلوا  َوَلْن  َبًدا 
َ
أ َمِعَي  َتْخُرُجوا  َلْن  َفُقْل  ِلْلُخُروِج 

اْلَخاِلِفيَن﴾  َمَع  َفاْقُعُدوا  ٍة  َمرَّ َل  وَّ
َ
أ ِباْلُقُعوِد  َرِضيُتْم  ُكْم  ِإنَّ

]التوبة: 83[

َمَغاِنَم  ِإَلى  اْنَطَلْقُتْم  ِإَذا  ُفوَن  َخلَّ اْلُ ﴿َسَيُقوُل  تعالى:  وقال 
َلْن  ُقْل   ِ

اللَّ َكَلَم  ُلوا  ُيَبّدِ ْن 
َ
أ ُيِريُدوَن  ِبْعُكْم  َنتَّ َذُروَنا  ُخُذوَها 

ْ
ِلَتأ

َتْحُسُدوَنَنا  َبْل  َفَسَيُقوُلوَن  َقْبُل  ِمْن   ُ اللَّ َقاَل  َكَذِلُكْم  ِبُعوَنا  َتتَّ
َبْل َكاُنوا َل  َيْفَقُهوَن  ِإلَّ َقِليًل﴾]الفتح: 15[

ونجاهد  نتبعكم  ذرونا  يقولون  ل  الجدد  املنافقين  ولكن 
معكم بل بعد عمر مديد في خدمة الطاغوت والتنكب عن شرع 
العالمي  للكفر  ليقولوا  جديدًا  ظهروا  هللا  أولياء  ومحاربة  هللا 
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نحن نضمن مصالحكم، ونلبي طلباتكم، ونحمي أصدقاءكم، 
أن  بعد  للمجاهدين  ويقولون  املسلمين  من  عدوكم  ونحارب 
باسمكم  ونتكلم  ونمثلكم  نقودكم  ذرونا  الشياطين  أمدتهم 
َسِبيَل  ِإلَّ  ْهِديُكْم 

َ
أ ﴿َوَما  نرى  ما  إل  نريكم  فما  واتبعونا 

َشاِد﴾ ]غافر: 29[. الرَّ

فالحذر الحذر من التساهل، والحذر الحذر من التنازل، 
ول  املساومات  سوق  على  تمر  ل  والدين  العقيدة  قضية  إن 
عنهم:  هللا  قال  من  إل  يمررها  ولن  املزادات  بازار  على  تعرض 
ْنَيا  الدُّ اْلَحَياُة  ْتُهُم  َوَغرَّ َوَلْهًوا  َلِعًبا  ِديَنُهْم  َخُذوا  اتَّ ِذيَن  الَّ ﴿َوَذِر 
 ِ

اللَّ ُدوِن  ِمْن  َلَها  َلْيَس  َكَسَبْت  ِبَما  َنْفٌس  ُتْبَسَل  ْن 
َ
أ ِبِه  ْر  َوَذّكِ

وَلِئَك 
ُ
أ ِمْنَها  ُيْؤَخْذ  َعْدٍل  َل  ُكلَّ  َتْعِدْل  َوِإْن  َشِفيٌع  َوِليٌّ  َوَل 

َوَعَذاٌب  َحِميٍم  ِمْن  َشَراٌب  َلُهْم  َكَسُبوا  ِبَما  ْبِسُلوا 
ُ
أ ِذيَن  الَّ

َما  َل   ِ
اللَّ ُدوِن  ِمْن  َنْدُعو 

َ
أ ُقْل   )70( َيْكُفُروَن  َكاُنوا  ِبَما  ِليٌم 

َ
أ

ِذي  ُ َكالَّ ْعَقاِبَنا َبْعَد ِإْذ َهَداَنا اللَّ
َ
َنا َوُنَردُّ َعَلى أ َيْنَفُعَنا  َوَل َيُضرُّ

ْصَحاٌب َيْدُعوَنُه ِإَلى 
َ
ْرِض َحْيَراَن َلُه أ

َ
َياِطيُن ِفي اأْل اْسَتْهَوْتُه الشَّ

ِلَرّبِ  ِلُنْسِلَم  ِمْرَنا 
ُ
َوأ اْلُهَدى  ُهَو   ِ

اللَّ ُهَدى  ِإنَّ  ُقْل  اْئِتَنا  اْلُهَدى 
يَن﴾]األنعام: 70، 71[ ِ

َ
اْلَعامل

وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قريش  كفار  ساوم  لقد 
فانظروا  هؤلء  مساومات  من  أعلى  سقفها  كان  مساومات 
إّن  قال:]ُثّم  وسلم.  عليه  هللا  صلى  رده  كان  ماذا  هللا  رحمكم 
ْهِل اْلِعْلِم َعْن 

َ
ْشَراَف ُقَرْيٍش ِمْن ُكّل َقِبيَلٍة - َكَما َحّدَثِني َبْعُض أ

َ
أ

هللِا  َعْبِد  َعْن  َعّباٍس،  اْبِن  ى 
َ
َمْول ِعْكِرَمَة  َوَعْن  ُجَبْيٍر،  ْبِن  َسِعيِد 

ْبِن َعّباٍس َر�ِضَي هللُا َعْنُهَما َقاَل: اْجَتَمَع ُعْتَبُة ْبُن َرِبيَعَة، َوَشْيَبُة 
ُخو 

َ
أ اْلَحاِرِث،  ْبُن  َوالّنْضُر  َحْرٍب،  ْبُن  ُسْفَياَن  ُبو 

َ
َوأ َرِبيَعَة،  ْبُن 

ُّطِلِب  املْ ْبُن  ْسَوُد 
َ
َواأْل ِهَشاٍم  ْبُن  اْلَبْخَتِرّي  ُبو 

َ
َوأ الّداِر،  َعْبِد  َبِني 

َجْهِل  ُبو 
َ
َوأ ُِغيَرِة،  املْ ْبُن  َواْلَوِليُد  ْسَوِد، 

َ
اأْل ْبُن  َوَزَمَعُة  َسٍد، 

َ
أ ْبِن 

ْبُن  َواْلَعاُص  َمّيَة، 
ُ
أ ِبي 

َ
أ ْبُن  هللِا  َوَعْبُد   - هللُا  َعَنُه 

َ
ل  - ِهَشاٍم  ْبُن 

َخَلٍف،  ْبُن  َمّيُة 
ُ
َوأ الّسْهِمّياِن،  اْلَحّجاِج  اْبَنا  َوُمَنّبٌه  َوَنِبيٌه  َواِئٍل، 

ِعْنَد  الّشْمِس  ُغُروِب  َبْعَد  اْجَتَمُعوا  َقاَل  ِمْنُهْم.  اْجَتَمَع  َمْن  ْو 
َ
أ

ى ُمَحّمٍد َفَكّلُموُه 
َ
ْهِر اْلَكْعَبِة، ُثّم َقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعِض اْبَعُثوا إل

َ
ظ

ْشَراَف َقْوِمك َقْد 
َ
ْيِه إّن أ

َ
َوَخاِصُموُه َحّتى ُتْعَذُروا ِفيِه َفَبَعُثوا إل

 ُ اللَّ ى  - َصلَّ هللِا  َرُسوُل  َفَجاَءُهْم  ِتِهْم 
ْ
َفأ ِلُيَكّلُموك،  ك 

َ
ل اْجَتَمُعوا 

ُهْم ِفيَما َكّلَمُهْم ِفيِه 
َ
ْن َقْد َبَدا ل

َ
َم - َسِريًعا، َوُهَو َيُظّن أ َعَلْيِه َوَسلَّ

َبَداٌء َوَكاَن َعَلْيِهْم َحِريًصا ُيِحّب ُرْشَدُهْم َوَيِعّز َعَلْيِه َعَنُتُهْم َحّتى 
ْيك ; ِلُنَكّلَمك، ... 

َ
ُه َيا ُمَحّمُد إّنا َقْد َبَعْثَنا إل

َ
ْيِهْم َفَقاُلوا ل

َ
َجَلَس إل

ك ِمْن 
َ
َفِإْن ُكْنت إّنَما ِجْئت ِبَهَذا اْلَحِديِث َتْطُلُب ِبِه  َماًل َجَمْعَنا ل

ْكَثَرَنا َماًل، َوِإْن ُكْنت إّنَما َتْطُلُب ِبِه الّشَرَف 
َ
ْمَواِلَنا َحّتى َتُكوَن أ

َ
أ

َمّلْكَناك  ُمْلًكا  ِبِه  ُتِريُد  ُكْنت  َوِإْن  َعَلْيَنا،  ُنَسّوُدك  َفَنْحُن  ِفيَنا، 
ِتَيك َرِئّيا َتَراُه َقْد َغَلَب َعَلْيك َوَكاُنوا 

ْ
َعَلْيَنا، َوِإْن َكاَن َهَذا اّلِذي َيأ

َنا ِفي 
َ
ْمَوال

َ
ك أ

َ
ُيَسّموَن الّتاِبَع ِمْن اْلِجّن َرِئّيا َفُرّبَما َكاَن َذِلَك َبَذْلَنا ل

ُهْم َرُسوُل 
َ
ْو ُنْعَذَر ِفيك، َفَقاَل ل

َ
ك َحّتى ُنْبِرَئك ِمْنُه أ

َ
َلِب الّطّب ل

َ
ط

ِبَما  ِجْئت  َما  َتُقوُلوَن،  َما  ِبي  “َما  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اللَّ ى  َصلَّ  - هللِا 
َعَلْيُكْم.  ُْلَك 

ْ
امل   

َ
َول ِفيُكْم   الّشَرَف 

َ
ُكْم  َول

َ
ْمَوال

َ
أ ْطُلُب 

َ
أ ِبِه  ِجْئُتُكْم 

ْن 
َ
أ َمَرِني 

َ
َوأ ِكَتاًبا،  َعَلّي  ْنَزَل 

َ
َوأ َرُسوًل،  ْيُكْم 

َ
إل َبَعَثِني  هللَا  ِكّن 

َ
َول

ُكْم 
َ
ل َوَنَصْحت  َرّبي،  ِت 

َ
ِرَسال َفَبّلْغُتُكْم  َوَنِذيًرا،  َبِشيًرا  ُكْم 

َ
ل ُكوَن 

َ
أ

َفِإْن َتْقَبُلوا ِمّني َما ِجْئُتُكْم ِبِه َفُهَو َحّظُكْم ِفي الّدْنَيا َواآْلِخَرِة َوِإْن 
ْو َكَما 

َ
ْمِر هللِا َحّتى َيْحُكَم هللُا َبْيِني َوَبْيَنُكْم” أ

َ
ْصِبُر أِل

َ
َتُرّدوُه َعَلّي أ

َم)5(.  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ َقاَل - َصلَّ

فكلموه،  أخرى  تارة  طالب  أبي  إلى  مشوا  قريشا  إن  ]ثم   
...فبعث إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له: يا بن أخي 
إن قومك قد جاءوني فقالوا: كذا وكذا، للذي قالوا له، وآذوني 
قبل، فأبق علي وعلى نفسك، ول تحملني من األمر ما ل أطيق 
أنا ول أنت، واكفف عن قومك ما يكرهون من قولك هذا الذي 
فرق بيننا وبينهم، فظن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قد 
بدا لعمه فيه بداء، وأنه خاذله ومسلمه؛ وضعف عن نصرته 
والقيام معه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا عم لو 
وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت األمر حتى 

يظهره هللا أو أهلك في طلبه[)6(،

ولقد هيأكم هللا لقيادة هذا الجهاد فاتقوا هللا في دين هللا 
واتقوا هللا في أمة محمد صلى هللا عليه وسلم واعلموا أن سلم 
حلق  وقد  إل  ينتهي  ل  ثم  جدًا  صغيرة  بدرجة  يبدأ  التنازلت 

الدين نعوذ باهلل من ذلك.

فسيروا على بركة هللا متبعين غير مبتدعين، مسترشدين 
املرسلين،  سيد  وسنة  العاملين،  رب  وحي  املبين،  بالهدى 
إنه  هللا  ويحفظكم  واملضلين،  الشياطين  وساوس  ورافضين 

القادر على ذلك والناصر املعين.
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