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  بسم اهللا الر محن الر حيم
      لعلمني الرمحن الرحيم مالك يوم الدينااحلمد هللا رب 

مام املرسلني القائل مثل املؤمنني يف توادهم وإمحه خامت النبيني  الر اللهم صل على حممد املصطفى رسول    
له آى وعلى مواحل شتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهرا ذاإد حوترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الوا

  محيد جميد هنإبراهيم إل آبراهيم وعلى إىل يوم الدين كما صلى على إمة بركتها ئالطيبني الطاهرين صالة دا
  :ا بعدأم

ارا صباح ومساء, بوجود هذ اإلرتباط القوي الذي ربط افإننا مازلنا والنزال إن ش ءاهللا يف السرور ليال و
  مد واملنة.اهللا بيننا وبينكم بعونه, فلله احل

نا اإن شاء اهللا ونسأل اهللا تعاىل أن يعيننا يف كل أمورنا, كما نسأله أن يسدد خط زوها حنن ىف جلها
ذا احلديث الكرمي عندكم نسأل ل مينا العأحقيقة قد ر , وخطاكم ألنه ىف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه

  سيبكم والنزكي على اهللا أحدا.حواهللا  حنسبكم, اهللا تعاىل أن جيعلها خالصا لوجهه الكرمي 
  أن نتبع الكتاب والسنة على منهج السلف الصاحل واحلمدهللا كلنا نريد

  الذين هم  الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.  
هللا مجيعا واعتصموا حببل ا" :قال تعاىل ,سبحانه وتعاىل قد أمرنا يف كتابه العزيز باإلجتماع واإلئتالف واهللا

وقال أيضا رمحه اهللا وقوله (وال  ,فإن حبل اهللا القرءان كما قال ابن كثري يف تفسريه حتت هذه األية ",والتفرقوا
اهم عن التفرق, وقد وردت أحاديث املتعددة بالنهي عن التفرق واألمر باإلجتماع  جتماع التفرقوا) أمرهم با و

هريرة أن رسول اهللا صلى صاحل عن أبيه عن أيب يب أيل بن كما يف صحصح مسلم من حديث سه  ,واإلئتالف
ن يرضى أن تعبدوه والتشركوابه شئا وأ اويسخط لكم ثالث الكم ثالث إن اهللا يرضى"اهللا عليه وسلم قال: 

ويسخط لكم ثالث: قيل وقال وكثرية السؤال  أمركم صحوا من  واله اهللاابل اهللا مجيعا والتفرقوا وأن تنتعتصموا حب
  ".اعة املالوإض

وخيف  ,وقد ضمنت هلم العصمة عند اتفاقهم من اخلصل كما وردت بذلك األحاديث املتعددة أيضا
فقد وقع ذلك ىف هذه األمة فافرتقوا على ثالث وسبعني فرقة منها فرقة ناجية إىل  ,تالفإلخفرتاق واإلعليهم ا

وهم الذين على ماكان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه. انتهى كالمه  اجلنة ومسلمة من عذاب النار
   .رمحه اهللا
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وهو رمحه اهللا: مث أمرهم تعاىل مبا يعينهم على التقوى:  وقال العالمة الشيخ عبدالرمحن ناصر السعدى
ىف اجتماع املسلمني على  فإن املؤمنني واحدة مؤتلفني غري خمتلفني,دعوى وكون  ,اإلجتماع واإلعتصام بدين اهللا

م يصلح دينهم وتصلح دنياهم وباإلجتماع يتمكنون من كل أمر من األمر وحيصل هلم من  ,دينهم وائتالف قلو
ميكن عدها, من التعاون على الرب والتقوى, كما أن باإلفرتق والتعادي  صاحل الىت تتوقف على اإلنتالف ماالامل

انتهى   ,كل واحد يعمل ويسعى ىف شهوة نفسه ولو ادى إىل الضرر العاموتنقطع روابطهم ويصري   ظامهمخيتل ن
  كالمه رمحه اهللا (تيسري الكرمي الرمحن ىف تفسري كالم املنان)حتت هذه األمة.

وبايعنا إمامنا أبا يوسف حممد بن  ,جتمعنا على كلمة واحدةإذا الفهم حنن منذ ما رزقنا اهللا واحلمدهللا 
  اإلنتالف ألمرربنا حىت إىل يومنا هذا .إلجتماع و لحرصا , يوسف

كأسامة بن   ,علماء تنظيم القائدة وشيوخهاأي أشرطة اركم بخأطتكم ومسعنا ر استمعنا أش احلمدهللا قد
حيىي  وغريهم من عماءها. كايب رمحه اهللا, يمصعب الزرقاو  أيبو والدكتور أمين الظواهري,  ,الدن حفظه اهللا

  ا.حفظهما اهللا وراعامه, ي, وأيب قتادة الفلسطيينيباللي
ا ألن من مل يعرف الطريق الذي كان عليه إذا بعد , واآلن مل يبق لنا إال أن نعرف نظامها وتنظيما

وأما من يعرف الطرق الذي كان عليه  ,ياآخرأر ء ر طما أن يرجع إىل الوارء وإما أن خيإز جع وإذا ,سفر يعجزال
  اليعجز ألنه عرف ما عليه.

 ,وعلم قبل ذلك, وألن ديننا دين بصرية د أن نكون حتت راية واحدة, والبد من البصريةاللهم حنن نري   
 اهدفنا  إعإل كلمة اهللا على وجه األرض وابتغاء مرضاته نسأل اهللا تعاىل أن يعينن ,ونرد أيضا أن نكون على بصرة

 ,يقاتلون يف سبيل الطاغوت فرواعلى هذا اهلدف وجيعلنا من الذين يقوتلون ىف سبيل اهللا والجيعلنا من الذين ك
ألن اجلماعة أمانة واهللا يسألىن عنها يوم , يل أسامة بن الدن حفظه اهللاكبفضلكم أريد خاصة أن أتكلم مع و 

  الدين. 
أخوكم قى اهللا أبو حممد أبوبكر بن حممد الشكوي املسلمى بشكو, إمام مجاعة أهل السنة واجلماعة 

      .للدعوة واجلهاد
  

 


