
  بسم اهلل الرمحن الرحيم

  ...، وآله وصحبه املستكملني الشرف  فاراحلمد هلل الذي وعد فأوفى وأوعد فعفا ، والصالة والسالم على سيد الش

أرجو أن تكون ومن معكم يف خري حال وأن جيمع اهلل .  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .  ازمراي حفظه اهلل / األخ الكريم 
  .ب ويرضى من عز الد�يا وفوز اآلخرة بيننا على ما حي

  .ذي احلجة الفائت  12وبعد ، فهذه بعض األفكار أضيفها للرسالة اليت حررهتا لكم يف 

خبصوص رسالة صاحبنا لكم ، فقد بدا يل خاطر ، وهو أن هذه الرسالة قد يكون مبعثها خوف هؤالء اإلخوة من   - 1
وهم يرون أن حتمل عبء هذا  اجلسم الضخم ينوء به كاهلهم ، تضخم حجم القاعدة وتناميه بفضل اهلل وقوته ، 

أن حياولوا السري  –أو يتمنون  –وتقصر عنه طاقتهم ، ويعرضهم ملشاكل مع كثري من األطراف ، خاصة أهنم يرغبون 
ا ذـوأخشى أن يدفعهم ه.  ولذلك فهم يكتفون حبفظ من يلجأ هلم ، وال يزيدون عن ذلك .  حنو التنمية والبناء 

إىل ممارسة الضغوط علينا أن ال تقولوا كذا ، أو تربءوا من كذا ، أو أعلنوا عدم صلتكم  –إن كان واقعا  –التصور 
ولذا أرى من الضروري جدا تأكيد ارتباط القاعدة بفروعها وإعال�ه ، .  اخل ... بكذا ، أو ا�فوا ارتباطكم بكذا 

ذا أرجو أن تعيدوا النظر يف رأيكم بعدم إعالن ا�ضمام إخوة الصومال ، ول.  حتى يصري أمرا واقعا ال فائدة من إ�كاره 
 .حتى ال يضغط علينا فيما بعد أن �علن عدم صلتنا هبم أو بغريهم ، واهلل املوفق لكل خري 

 

فال خيفى   .أمر آخر أرجو أن تفكروا فيه بعناية ، وهو يتعلق بضبط شؤون العمل عامة ، والعضوية واال�تماء خاصة - 2
ولكن ما أريد أن أوكد عليه يف هذه الرسالة هو شأن .  ليكم أن الفرتة املاضية كا�ت فيها حماسن و�قائص كثرية ع
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األفراد واملبايعني واملنضمني ، فمن التجربة السابقة تبني أن هناك تفاوتا كبريا بني الناس واألفراد املبايعني ، واملشكلة 
م أقبلت أم ـر حتى يعلـن بيعته ، وال ينتظـيستطيع أن يدخله ، ويكفيه أن يعل أن القاعدة أضحت كامليدان الواسع ، كل

هرت يف الفرتة األخرية شخصيات عظيمة راقية ، وظهرت أيضا ظال  ، مع أن البيعة عقد بني متعاقدين ، وقد 
دة ، وصياغة ألقاب بل وظهر �وع من التباهي والتفاخر باال�تماء للقاع  ،شخصيات ال يفيد أية مجاعة ا�ضمامهم إليها

ؤول عن كذا ، وهذا خروج على املألوف سامل كمعينة ، ينشرها أصحاهبا يف شبكة املعلومات ، فهذا عضو كذا ، وذا
يف القاعدة ، وإذا كان من أشخاص صاحلني أثار يف النفس شيئا ، فما بالكم إذا كان من أشخاص ليسوا على املستوى 

وأظنه أ�ه قد .  كذلك ظهرت يف الفرتة األخرية شخصيات جتمع املال باسم القاعدة ، وتتالعب يف ذلك   ؟الالئق
فاملهم يا سيدي .  بلغكم أن إخوة الزيات عموما قد بدر من بعضهم إساءة التصرف يف املال على درجات متفاوتة 

وما هي وظيفته؟  ومن هي اجلهة اليت يتبعها؟  القاعدة؟   الكريم أن األمر حيتاج لضبط وربط ،  ومعرفة من هو عضو
وإذا .  زوي أصحاب الديا�ة واألخالق ـع ، وينـوما هو أسلوب حماسبته؟  حتى ال يكثر أصحاب األهواء واملطام

 أقرب عهدهم بفرتة الرسالة ، فهل لن يتسلل لنا؟  وقد كان األمر مستقرا حتى بد معكان النقص قد تسلل للرعيل األول 
يقرب أقاربه ويوليهم ، وكا�ت الفتنة مبقتله رضي اهلل عنه ، ودامت ما شاء اهلل هلا  –رضي اهلل عنه  –عثمان  سيد�ا

أن تدوم ، ثم ملا التأم أمر املسلمني يف عام اجلماعة ، سار فيهم سيد�ا معاوية سرية حسنة مرضية ، حتى بدأ يسعى يف 
خروج ابن الزبري رضي اهلل  ثمفكان خروج احلسني رضي اهلل عنه ،  ا�تزاع أمر اخلالفة من األمة وإسا�دها لولده ،

 .عنهما ، وا�تشرت الفنت اليت ال زالت آثارها موجودة حتى اليوم 
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أن يتحقق النصر القريب ، ويتبع ذلك تدفق األفراد واجلماعات  –بإذن اهلل وتوفيقه  –فاملقصد سيدي الكريم أ�ه من املتوقع 
دينه وتقواه وعطائه ، ويسوس فأرجو أن تفكروا من اآلن يف ضبط األمر بنظام يتعامل مع الناس كل حسب ومسارعتهم للبيعة ، 

زل هبم النصر ، وتبعد أهل األطماع ـالناس بسياسة شرعية تقرب أهل الصالح واخللق ، الذين تقوم هبم اجلماعات واألمم ويستن
  .واألهواء ، واهلل املستعان على كل خري

  .خري ، وهو أ�ي أسألكم الدعاء يل وألهلي بالعافية يف الدين والد�يا والذرية الصاحلةطلب شخصي أ
وأستودعكم اهلل الذي ال .  وختاما أسأل اهلل أن يتوالكم بعنايته ، ويكلؤكم برعايته ، وحيفطنا وإياكم واملسلمني من كل سوء

  . تضيع ودائعه 
  .والسالم .  هلل خري اجلزاءوجزاكم ا.  أرجو إتالف الرسالة بعد قراءهتا 

  .أخوكم احملب 
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