
ّنهَّ ُيفُهم ل حتى ِرَضى أ
 بالمنهج

 الرحيم الرحمن اللهَّ بسم
ُد نبي ل من على والسلما والصلةا وحده، للهَّ الحم

وبعد.  بعده،
اللهَّ، رحمهَّ ياسين أحمد للشيخ المداحون كثر فقد
على والثناء المدح ليشمل والطإراء المدح في وتمادوا

لحركة ومؤسس كأمير الشيخ وسياسة وفكر منهج
الخإوان لحركة امتداد هي .. والتي الفُلسطينية حماس

وباطإل حق بين ذلك في .. فخلطوا العالمية المسلمين
إقرار أنهَّ على ـ الناس من كثير عند ـ مدحهم .. وُفسر
على ثناء هو مما .. أكثر الشيخ وفكر لمنهج وترويج
ُمبتلى.  وكشيخ كشخص، بلئاهَّ، وحسن وجهاده، صموده

الشيخ من الموقف بين الخلط .. وهو الخطأ وهذا
.. قد وفكره منهجهَّ من الموقف وبين وخإاتمتهَّ، وجهاده

ّتاب طإرف أو جهة من يأتي عندما ُيفُهم إلى ينتمون ك
.. ولمدرستهم لهم يتعصبون ممن أو المسلمين الخإوان

بصفُاء ُعرفوا إخإواٍن وطإرف جهة من يأتي أنهَّ أما
.. وسلمة عقيدتهم .. وصحة ومنهجهم فكرهم

.. ُيفُهم أن يمكن ل .. فهذا للمور وفهمهم تصورهم
ُيبرر!  أن ُيمكن ل كما

ًا نفُسي وجدت لذا من الكلمات هذه لكتابة مشدود
ُأمرنا الذي والحق بالقسط .. والشإهاد الذمة إبراء قبيل

وسوء تهجم .. من لي تستجلب أن ُيمكن ما .. رغم بهَّ
ُأمة المتعصبين المتحزبين من وظّن فهم ل السلما .. ف

على تجتمع أن ُيمكن ل .. كما خإطأ على تجتمع أن ُيمكن
النصيحة، على قائام كلهَّ .. وديننا خإطأ على سكوت

بالحق.  والتواصي
من بد ل الحساس الموضوع هذا في فأقول: للبّت

لهَّ تعرض وما الشيخ شإخص من الموقف بين التفُريق
من .. عليهم اليهود الصهاينة أيدي على ظالم اعتداء من
.. وبين الدين يوما إلى وسخطهَّ وغضبهَّ لعائانهَّ تعالى اللهَّ

.. ول الشيخ عليهَّ كان الذي والفُكر المنهج من الموقف
هذا .. وأثر وتنهجهَّ " تتبناه " حماس جماعتهَّ تزال
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برمتهَّ السلمي والعمل الجهادية المسيرةا على المنهج
فلسطين. في

جهاده .. ومن الشيخ شإخص من الموقف أما
التي المباركة الطيبة الخاتمة .. ومن البلء على وصبره

ـ اللهَّ أعداء ألد أيدي على ـ ُيقتل أن .. وهو بها لهَّ خُإتم
ًا جماعة الفُجر لصلةا .. وأدائاهَّ لليل قيامهَّ .. بعد متوضئ

والثناء والرضى الغبطة موقف .. فإنهَّ المسجد في
.. الشيخ بخاتمة الظن لتحسين مدعاةا .. وهو الحسن

.. وأن وعفُوه برحمتهَّ الشيخ يتغمد أن تعالى اللهَّ ندعو
ًا يتقبلهَّ .. وأن سيئاتهَّ عن يتجاوز .. وأن عنده شإهيد
.. والشهداء والصديقين النبياء مع الُعل الجنات ُيسكنهَّ

آمين.  آمين، .. اللهم قاتليهَّ من النتقاما ُيعجل وأن
.. والقارئ بقولهَّ الخإوان .. ونطالب نقولهَّ هذا
ذلك!     لنا ينسى أن ينبغي ل المنصف
منهج وبالتالي الشيخ، وفكر منهج من الموقف أما

وجماعة لفُكر امتداد هي .. التي حماس جماعتهَّ وفكر
وملحظات تحفُظات عليهَّ .. فلنا المسلمين الخإوان

في ـ ومحذرين ومشفُقين، ناصحين ـ أبرزها نذكر عدةا،
التالية:  النقاط

ً تعني التي الوطإنية الوحدةا على : التأكيدأول
بعقيدةا واستبدالها اللهَّ، في والبراء الولء عقيدةا تغييب
الوطإني النتماء أساس وعلى الوطإن في والبراء الولء

وأخإلقا وعمل وعقيدةا، دين عن النظر .. بغض القليمي
الوطإن!  إلى ينتمي الذي هذا

أبي بين التفُريق عدما تعني التي الوطإنية الوحدةا
الصديق بكر أبي وبين الوثني، المكي القرشإي جهل

.. واحد وطإن إلى ينتميان كلهما لن المكي؛ القرشإي
وعليهما الحقوقا، نفُس فلهما .. وبالتالي واحد وبلد

ومعتقداتهما!  دينهما عن النظر .. بغض الواجبات نفُس
وأعلم أشإرف فيها يتساوى التي الوطإنية الوحدةا

.. واللهَّ الخلق وأجهل وأفجر أكفُر مع الخلق وأتقى
َنْجَعُل يقول: تعالى ِلِميَن َأَف ْلُمْس ْلُمْجِرِميَن ا ُكْم َما.  َكا َل

ْيَف ُكُموَن َك َتِوي ل تعالى: وقال . 36-35القلم: َتْح َيْس
ّناِر َأْصَحاُب َأْصَحاُب ال ّنِة َو ْلَج ّنِة َأْصَحاُب ا ْلَج ِئاُزوَن ُهُم ا ْلفَُا ا

:تعالى: . وقال20الحشرَتِوي َهْل  ُقْل ّلِذيَن َيْس ا
َلُموَن ّلِذيَن َيْع َلُموَن ل َوا ّنَما َيْع ّكُر ِإ َذ َت ُلو َي َباِب ُأو ْل َْل الزمر: ا

9 .

2



الوطإن عبادةا تكرس التي الباطإلة الدعوةا هذه
ًا تتكرر تكاد اللهَّ دون من وفيهَّ لهَّ والولء ووثنيتهَّ يومي

الخإوان قادةا ألسنة وعلى .. بل حماس قادةا ألسنة على
الشيخ قول ذلك .. ومن أمصارهم جميع في المسلمين

 ؟ عرفات بياسر رأيك السائال: ما سألهَّ عندما ياسين
ياسر وأحترما أحب شإخص الشيخ:" أنا أجاب

والسلما مكان، أي في فلسطيني كل أحب كما عرفات،
]. 1"ا- هـ[ واللفُة الحب على ُبني

ًا الفُلسطيني هذا كان لو والسؤال: هل شإيوعي
ًا .. ينبغي آمنوا والذين ورسولهَّ اللهَّ ُيحاربون ممن ملحد

ًا لكونهَّ ويوالى ُيحب أن مواليد .. ومن فلسطيني
..؟! فلسطين

ُيحب أن يجب نعم ومفُاده: أن الشيخ كلما ظاهر
 على يحصل لكي يكفُي .. فهو ويوالى

ًا يكون أن الموالةا هذه ًا .. مجرد فلسطيني .. فلسطيني
ديننا من وبطلنهَّ فساده ُيعلم وباطإل فاسد قول وهذا

ـ الشرعية النصوص مئات مع يتنافى .. وهو بالضرورةا
وبين المؤمنين بين الموالةا تنفُي التي ـ ذكرها أردنا لو

القربى ذوي من كانوا وإن ورسولهَّ، اللهَّ أعداء الملحدين
من غيرها أو الوطإان ذوي من يكونوا أن عن فضلً

والوشإائاج.  الروابط
واللفُة الحب على السلما ُبني كذلك: نعم ونقول

وعملوا آمنوا الذين على مقصور ذلك .. ولكن
وسلمهم، وسلطانهم، حكمهم في دخإل ومن الصالحات،

ولرسولهَّ، للهَّ المحادين والكافرين المنافقين دون من
ُنوَن تعالى: قال كما ْلُمْؤِم َناُت َوا ْلُمْؤِم ُء َبْعُضُهْم َوا َيا ِل َأْو

ْأُمُروَن َبْعٍض ْلَمْعُروِف َي ْنَهْوَن ِبا َي َكِر َعِن َو ْن ْلُم ُيِقيُموَن ا َو
َةا ُتوَن الّصل ُيْؤ َةا َو َكا ِطيُعوَن الّز ُي ّلهََّ َو َلهَُّ ال ِئَك َوَرُسو َل ُأو

َيْرَحُمُهُم ّلهَُّ َس ّلهََّ ِإّن ال ِكيٌم َعِزيٌز ال وقال .71التوبة: َح
ّنَما تعالى: ُنوَن ِإ ْلُمْؤِم ٌةا ا . فقصر10الحجرات: ِإخْإَو
.. سواهم دون وحدهم المؤمنين على والولية الخإوةا

انتماءاتهم عن النظر .. وبغض كانوا وأينما كانوا من
القليمية.  أو الوطإنية

"، التحدي وأسطورةا المعجزةا الظاهرةا ياسين " أحمد كتاب عن 1
دار وهي " الردنية، الفُرقان " دار ونشر طإباعة ،116ص

الشيخ على تكذب أن ُيستبعد ـ الشيخ مدرسة نفُس من ـ إخإوانية
للشيخ. نسبتهَّ يصح مال عنهَّ تنشر أن أو
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.. فلهم وأجرموا وأشإركوا ونافقوا كفُروا الذين أما
ًا والبراء والبغضاء العداوةا تعالى باللهَّ يؤمنوا حتى أبد

فلسطين من .. أو القربى ذوي  من كانوا .. وإن وحده
قطر أو وطإن إلى ينتمون ممن .. أو فلسطين غير أو

ْد تعالى: قال كما ذلك، غير أو واحدةا قومية .. أو واحد َق
َنْت ُكْم َكا ٌةا َل َنٌة ُأْسَو ْبَراِهيَم ِفي َحَس ّلِذيَن ِإ ْذ َمَعهَُّ َوا ُلوا ِإ َقا

ّنا ِلَقْوِمِهْم ُء ِإ ُكْم ُبَرآ ْن ُدوَن َوِمّما ِم ُب ّلهَِّ ُدوِن ِمْن َتْع َنا ال َكفَُْر
ُكْم َدا ِب َب َنا َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُةا َو َداَو ْلَع ُء ا َبْغَضا ْل ًا َوا َبد ّتى َأ ُنوا َح ُتْؤِم

ّلهَِّ ُه ِبال َد . 4الممتحنة: َوْح
ُد ل تعالى: وقال ًا َتِج ُنوَن َقْوم ّلهَِّ ُيْؤِم ِما ِبال َيْو ْل َوا

ّدوَن اْلخِإِر ّد َمْن ُيَوا ّلهََّ َحا َلهَُّ ال َلْو َوَرُسو ُنوا َو َءُهْم َكا َبا َأْو آ

َءُهْم َنا ْب َنُهْم َأْو َأ َتُهْم َأْو ِإخْإَوا ِئَك َعِشيَر َل َتَب ُأو ِبِهُم ِفي َك ُلو ُق
ِْليَماَن َدُهْم ا ّي َأ ْنهَُّ ِبُروٍح َو ُلُهْم ِم ْدخِإ ُي ّناٍت َو ِمْن َتْجِري َج

ِتَها ْنَهاُر َتْح َْل ِلِديَن ا ّلهَُّ َرِضَي ِفيَها خَإا ْنُهْم ال ْنهَُّ َوَرُضوا َع َع
ِئَك َل ّلهَِّ ِحْزُب ُأو ّلهَِّ ِحْزَب ِإّن َأل ال ِلُحوَن ُهُم ال ْلُمفُْ ا

:بين المودةا مطلق ينفُي تعالى . فالله22َّالمجادلة
َلهَّ اللهَّ حاد من وبين المؤمنين َلْو  ورسو ُنوا َو َءُهْم َكا َبا آ

َءُهْم َأْو َنا ْب َنُهْم َأْو َأ َتُهْم َأْو ِإخْإَوا أو شإخص .. وأيما  َعِشيَر
ّد من تواد أن إل وتأبى التعاليم هذه عن تخرج جماعة حا

َلهَّ اللهَّ بنص .. فهي كان مبرٍر أو زعم أي .. تحت ورسو
ومن اللهَّ، حزب من كونها عن تخرج الكريمة الية

المرضيين. المفُلحين
ُيظهر الوطإنية الوحدةا دعاةا يا تريدونهَّ وضوح فأي

الية هذه في جاء ما وضوح يعلو دعوتكم وفساد بطلن
 الكريمة!
.. الخإتلف إلى مآلها دعوةا هذه قيل: ولكن فإن
.. الواحد الوطإن أبناء جميع بين .. والتناحر والتفُرقا

يحرص .. الذي المحتل العدو خإدمة في تصب نتيجة وهذه
نبذ إلى هذه بدعوتك أنك ..  أي تسد فرقا مبدأ على

ل أو تدري وأنت المحتلين الغزاةا تخدما الوطإنية الوحدةا
..؟!  تدري

منهَّ العتراض إلى أقرب هو الذي ـ السؤال وهذا
ًا يتكرر الذي ـ السؤال إلى من كثير ألسنة على كثير

أوجهَّ:  عشرةا من عنهَّ أجيب الناس،
ً ُيعلم أن : ينبغيمنها " الوطإنية " الوحدةا أن أول

والواجبات الحقوقا .. تعقد .. جاهلية عنصرية دعوةا
أو للقطر النتماء أساس على والمعاداةا والموالةا
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.. الضيقة العنصرية هذه من بريء .. والسلما القليم
.. ومساحة كافة للعالمين رحمة بعث  اللهَّ فرسول

..كما قطر دون قطر .. وليس كلها الرض هي دعوتهَّ
َناَك َوَما تعالى: قال ْل َلِميَن َرْحَمًة ِإّل َأْرَس ْلَعا نبياء:أال ِل
َناَك َوَما تعالى: وقال .107 ْل ّناِس َكاّفًة ِإّل َأْرَس ًا ِلل َبِشير

ًا َنِذير ِكّن َو َل َثَر َو ْك ّناِس َأ َلُموَن ل ال  . 28سـبأ: َيْع
مؤمني جميع تشمل واليمان السلما أخإوةا أن كما

وأوطإانهم مواقعهم اخإتلف على الرض أهل ومسلمي
أن من أكبر .. فهي .. وأجناسهم ولغاتهم .. وألوانهم

القطار من غيره دون معين قطر أو بقعة في ُتحصر
من قال:" المؤمن أنهَّ  النبي عن صح .. فقد والمصار

أو سورية أو فلسطين أهل من وليس ـ اليمان أهِل
يألُم الجسد؛ من الرأس بمنزلة ـ القطار من قطر

لما الرأس يألم كما اليمان، أهل ُيصيُب لما المؤمن
]. 2"[ الجسد ُيصيُب

رأَسهَُّ اشإتكى إذا واحد؛ كرجل :" المؤمنون وقال
ّلهَّ، اشإتكى َنهَّ اشإتكى وإن ك ّلهَّ اشإتكى عي " مسلم. ك
ُيفُيد " المؤمنون  فقولهَّ كل أي والعموما؛ الستغراقا " 

.. أمصارهم اخإتلف .. وعلى استثناء دون من المؤمنين
ذلك! إل لهم .. وليس واحد كرجٍل

ـن أكثر ذلك على الدالة والسنة الكتاب من والدلة ـم
.. فـهـي الحـصـاء أردـنـا ـلـو الموـضـع ـهـذا فـي ُتحـصـر أن

أن يجـوز .. ل اـلـدين هـذا وـبـدهيات مـسـلمات مـن قضية
عدل!  ذوا اثنان فيها يختلف

أساس على القائامة الرابطة ترد إذ : أنتومنها
تكون أن إل .. وتأبى والتوحيد والعقيدةا للدين النتماء

.. فإنك جاهلية عنصرية ورابطة ضيقة، وطإنية وحدةا
.. ومن حكمهَّ عليهَّ وترد تعالى اللهَّ على تعقب بذلك
تعالى: قال كفُر، فقد حكمهَّ ورد تعالى اللهَّ على عقب

ّيَها َيا ّلِذيَن َأ ُنوا ا ّدُموا ل آَم ْيَن ُتَق َدِي َب ّلهَِّ َي ِلهَِّ ال َوَرُسو
ّتُقوا ّلهََّ َوا ّلهََّ ِإّن ال ِليٌم َسِميٌع ال . وقال1الحجرات: َع
ّلهَُّ تعالى: ُكُم  َوال ْكِمهَِّ ُمَعّقَب ل َيْح ْلِحَساِب َسِريُع َوُهَو ِلُح ا

:تعالى: . وقال41الرعد ّبَك َفل ُنوَن ل َوَر ّتى ُيْؤِم َح
ّكُموَك َنُهْم شَإَجَر ِفيَما ُيَح ْي ُدوا ل ُثّم َب ْنفُُِسِهْم ِفي َيِج ًا َأ َحَرج

ْيَت ِمّما ّلُموا َقَض ُيَس ًا َو ِليم .  65النساء: َتْس

. 6659الجامع:  صحيح أحمد، أخإرجهَّ  2
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.. وطإنية وحدةا ُتعلنها أن إل أبيت : إنومنها
 ل .. لكن ذلك .. فلك جاهلية وعنصرية

هو عليهَّ أنا .. وتقول: ما للسلما وعملك نفُسك تنسب
ًا؛ وزرك يكون .. فحينئٍذ السلما ومن السلما مضاعفُ

والكذب الزور .. ووزر المخالفُة على الصرار وزر
تعالى!  اللهَّ دين إلى المخالفُة هذه ونسبة

الوطإنية الوحدةا من تحصيلهَّ على تحرص : ماومنها
العقدية؛ اليمانية الوحدةا من أضعافهَّ آلف .. تفُقد

.. حيث والكبر الرحب السلمي العالم في والمتمثلة
ًا لك والنصرةا العون يد مد وبين وبينهم بينكم تضع حاجز
ًا .. والهم عنهَّ بغنى .. أنت نفُسك عند من صنعتهَّ كبير

أن إذ لك؛ ونصره تعالى اللهَّ عون تفُقد أنك كلهَّ هذا من
، ويواليهَّ ينصره من على مقصور تعالى اللهَّ نصر

ّيَها َيا تعالى: قال كما أولياءه، ويوالي ّلِذيَن َأ ُنوا ا ِإْن آَم
ْنُصُروا ّلهََّ َت ُكْم ال ْنُصْر ّبْت َي َث ُي ُكْم َو َداَم . مفُهوما7محمد: َأْق

ول اللهَّ، ينصركم ل اللهَّ تنصروا لم إذا أي المخالفُة؛
أقدامكم.  يثبت

يســتبدل الذي مثل ـ اللهَّ عبد يا ـ حينئٍذ مثلك ويكون
وأجل! وأعلى خإير هو بالذي أدنى هو الذي

من مكاسب من تحصيلهَّ على تحرص : ماومنها
منهَّ تحصل .. فلن الوطإنية الوحدةا إلى الدعوةا خإلل
عبد يا ـ لك .. فليس ضده على تحصل .. بل شإيء على
توجهاتهم بكل ـ الباطإل أهل عند ـ مسلم يا اللهَّ

.. .. والتآمر .. والتصفُية القتل سوى ـ وانتماءاتهم
استطاعوا، إن دينك عن يردوك حتى .. والمكر، والكيد
َول تعالى: قال كما ذلك، غير منك غرض لهم وليس

ُلوَن ُكْم َيَزا َن ُلو ِت ّتى ُيَقا ُكْم َح ّدو ُكْم َعْن َيُر ِن َطاُعوا ِإِن ِدي َت اْس
ْد َوَمْن َتِد ُكْم َيْر ْن ِنهَِّ َعْن ِم َيُمْت ِدي ِئَك َكاِفٌر َوُهَو َف َل ُأو َف

َطْت ِب ُلُهْم َح َيا ِفي َأْعَما ْن ّد ِئَك َواْلخِإَرةِا ال َل ُأو ّناِر َأْصَحاُب َو ال
ُدوَن ِفيَها ُهْم ِل . 217البقرةا: خَإا

بيان من أكثر في .. تشكو ذاتها حماس وجماعة
ـ الفُلسطينية السلطة وطإغيان وعدوان .. ظلم وتصريح

المحاربة الفُلسطينية العلمانية الحزاب جميع تضم التي
أفرادها، وعلى عليها، ـ وللمؤمنين ولرسولهَّ للهَّ

بالوحدةا متمسكة نجدها ذلك .. ومع ومؤسساتها
الوطإنية! الوحدةا .. وبشعار الوطإنية
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القادةا بعض ياسين: أطإلق للشيخ السائال يقول
ودعوا الصولي، المد من تحذيرات الفُلسطينيين

ل " حتى " ما.ت.ف مع اتفُاقا توقيع إلى إسرائايل
هذه خإلفُية هي فما الصولي، الخطر يستفُحل

 التصريحات؟
ل السلمية التوجهات أن الشيخ:" الواقع أجاب

الوطإنية، التوجهات في الخإوةا مع صراع في أنها تشعر
.. فقط والمحتل المحتل مع صراع في أنها تشعر بل
]"3  .[

.. من الوطإنية الوحدةا إلى الدعوةا : أنومنها
العلمانية والتوجهات الحزاب بشرعية العتراف لوازمها
أنهَّ شإك ل .. وهذا للوطإن تنتمي التي والكافرةا الباطإلة

بالقوةا ولرسولهَّ للهَّ المحاربة الكافرةا الحزاب هذه يمد
أن كادت التي ـ وشإعبيتها رصيدها من .. ويزيد والحياةا
لعواما صريح تضليل ذلك وفي الناس؛ بين ـ تندرس
الحزاب!  هذه وخإيانة وعمالة حقيقة عن الناس

.. عرفات ياسر أحب يقول: أنا عندما فالشيخ
في الخإوةا .. وأحترما العميل والخائان العلماني

من ننتظر .. فماذا إسلمية الغير الوطإنية التوجهات
وربما .. ويحترمون، عرفات يحبون أنهم .. سوى العواما

.. ويقول الباطإلة والتوجهات الحزاب تلك إلى ينضمون
.. فهذا ذلك عنهم يقول الشيخ كان حالهم: إذا لسان
احتراما كل مني .. ويستحقون حق على أنهم يعني
للسلما للعاملين بد ل كبير مزلق .. وهذا وتأييد ودعم

بالقوةا وباطإلهم نمدهم بذلك .. فنحن لهَّ يتنبهوا أن من
ندري! ل أو ندري ونحن والحياةا

أعان فقد بدعة صاحب وّقر الثر:" من صدقا وقد
والكفُرةا الزنادقة يوقر بمن فكيف "، السلما هدما على

من .. لكونهم الهدامة الدعوات .. أصحاب المجرمين
الوطإن؟!!  أبناء

.. من الوطإنية الوحدةا إلى الدعوةا : أنومنها
بالمعروف المر مبدأ عن .. التخلي بد ول لوازمها
الوحدةا لن السلما؛ بهَّ جاء الذي المنكر عن والنهي
هذا كان مهما الخإر بشرعية العتراف تعني الوطإنية

ً الخإر ًا، مبطل ًا، ومجرم ًا وفاسق يجوز ل .. إذ وسيئ
يمنع ل الذي بالقدر يجوز فهو جاز .. ولو عليهَّ النكار

.110ص السابق، المرجع  3
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وتخريبهَّ لمنكره يمضي أن من الكافر المفُسد المبطل
شإاء.  لو

قال:" مثل أنهَّ  النبي عن صح فقد الحديث وفي
رواية: وفي ـ فيها والواقع اللهَّ حدود على القائام

ٍما كمثل ـ فيها والراتع في سفُينة على استهموا قو
أسفُلها، بعضهم وأصاب أعلها، بعُضهم فأصاب البحر،
على فمروا الماء من استقوا إذا أسفُلها في الذين فكان

ندعكم أعلها: ل في الذين فقال بهَّ، فتأذوا فوقهم من
ًا نصيبنا في خإرقنا أنا فقالوا: لو فتؤذوننا، تصعدون خإرق

ـ أحدهم أي ـ فأخإذ فوقنا، َمن نؤذ ولم منهَّ فاستقينا
ًا فقالوا: مالك؟ فأتوه السفُينة، أسفُل ينقر فجعل فأس

وما تركوهم فإن الماء، من لي بد ول بي قال: تأذيتم
ًا، هلكوا أرادوا ُأنجوا نجوا أيديهم على أخإذوا وإن جميع و
ًا العتراف عنوان تحت ـ ُتلزما الوطإنية ". فالوحدةا جميع

بأن المخرب لهذا ُيسمح بأن ـ وحريتهَّ الخإر بشرعية
.. وفسوقهَّ وطإغيانهَّ وكفُره بفُأسهَّ السفُينة يخرقا

ُيغرقها ُيهلك و .. للحق أنى .. ولكن عليها من جميع .. و
بذلك. يرضوا أن الحق ولهل

أبناءها تربي التي السلمية الجماعة : أنومنها
.. الوطإنية الوحدةا لوازما .. وعلى الوطإنية الوحدةا على

عناصرها .. تفُقد الوطإنية الوحدةا تعنيهَّ ما وعلى
.. النفُس عن بالدفاع ُتلزمها التي الصحيحة العقيدةا

العتداء يأتي .. عندما الحرمات .. وعن الدين وعن
.. وبالتالي الوطإن أبناء وكافري مجرمي من عليها
ُتعلق السجون، في الجماعة بقيادات ُيزج عندما و

ومجرمي كفُرةا أيدي على المشانق حبال على أعناقهم
وأنصارهم، وعناصرهم، كوادرهم، .. ثم الوطإن

ًا يفُعلون ل ومحبيهم، ًا ُيحركون .. ول شإيئ .. كما ساكن
.. فحينئٍذ المصار من كثير في يحصل يزال ول حصل
تحصد .. فهي نفُسها إل تلوما ل أن القيادات هذه على

بكفُيها! زرعت ما
الشائاعة الوطإنية الوحدةا ثقافة بحكم ـ نجد بتنا لقد 

مجاهدي ول الحنيف، ديننا يعرفها ل غريبة جديدةا نغمة ـ
الجنبي الكافر ضد الجهاد مشروعية وهي الوائال؛ المة

كفُر وتغلظ اشإتد مهما الوطإني الكافر دون المحتل
.. حراما .. فدمهَّ الوطإني الكافر هذا وطإغيان وعدوان

للوطإن .. فانتماؤه الحراما الدما من سفُك هو مهما
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على الكذب أكذب من .. وهذا ومالهَّ دمهَّ ويعصم يعصمهَّ،
تعالى. اللهَّ دين

.. وثقافة الوطإنية الوحدةا نرفض إذ : نحنومنها
في الناس توحيد إلى ندعو .. فإننا الوطإنية الوحدةا

.. التوحيد وكلمة السلما، دين على الواحد المجتمع
جميعا!  اللهَّ بحبل العتصاما إلى .. وندعوهم اللهَّ وحكم

.. وإلى السلما إلى الدعوةا مع تكون ل فالفُرقة
المسلمون يكون أن .. وإلى وحده تعالى اللهَّ عبادةا
ًا كلهم ًا متحابين إخإوان .. سواهم من على واحدةا ويد

سائار لهَّ تداعى عضو منهَّ اشإتكى إذا الواحد كالجسد
تعالى: قال .. وكما والحمى والقلق بالسهر الجسد

َتِصُموا ْبِل َواْع ّلهَِّ ِبَح ًا ال .103عمران: آل َتفَُّرُقوا َول َجِميع
الوطإنية الوحدةا إلى الدعوةا مع تكون الفُرقة وإنما

متنافرةا متضاربة أحزاب في المجتمع تفُرقا تبارك التي
تلزما .. ثم عدةا وانتماءات مشارب .. وذات .. متناحرةا

ُيداهنوا .. وأن البعض ببعضهم يعترفوا بأن الجميع
ًا بعضهم وأولى ألصق والفُريقين الدعوتين .. فأي بعض

الوحدةا .. أما حاشإاه .. السلما والفُرقة بالتفُرقا
الوطإنية؟!  الوحدةا ودعاةا الوطإنية

.. ل الوطإنية الوحدةا نبذ إلى الدعوةا : أنومنها
.. أو البعض يفُهم .. كما الداخإلي التقاتل ضرورةا تعني

ًا بعضهم الواحد البلد في الناس يقتل أن .. وإنما بعض
جميع من والبراء والمفُاصلة التمايز ضرورةا تعني

تحصين .. وتعني والهدامة الباطإلة والتجاهات التكتلت
.. والخيانة .. والفُساد والتخريب الهدما معاول من المة

ًا السفُينة تغرقا ل .. حتى والعمالة مصادرها كانت .. أي
عن الدفاع ضرورةا كذلك .. وتعني انتماءاتها وكانت
من الهداما الخطر جاء ما .. إذا والحرمات والدين النفُس

.. ومن الوطإن إلى ينتسبون .. وممن الوطإن داخإل
مسيلمة  الصديق بكٍر أبو واجهَّ .. كما الوطإن زنادقة
وكما المحليين، الوطإنيين المرتدين من معهَّ ومن الكذاب

ُلوُهْم تعالى: قال ِت ّتى َوَقا ُكوَن ل َح َنٌة َت ْت ُكوَن ِف َي ّديُن َو ال
ّلهَِّ ِإِن ِل َتَهْوا َف ْن ْدَواَن َفل ا َلى ِإّل ُع ِلِميَن َع ّظا البقرةا: ال

ّلِذيَن المؤمنين: صفُات عن تعالى . وقال193 َذا َوا ِإ
َبُهُم َبْغُي َأَصا ْل َتِصُروَن ُهْم ا ْن ينتصرون . أي39الشورى: َي

يربي ل .. فديننا دينهم وحرمات وحرماتهم، لحقوقهم
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.. بالضيم والرضى والخنوع الذل على وأتباعهَّ أبناءه
كافر من أما أجنبي محتل كافر من الضيم هذا جاء سواء

ّلهَِّ..  مستورد غير محلي وطإني ِل ُةا  َو ْلِعّز ِلهَِّ ا ِلَرُسو َو
ِنيَن ْلُمْؤِم ِل ِكّن َو َل َناِفِقيَن َو ْلُم َلُموَن ل ا . 8المنافقون: َيْع

ل ـ الوطإنية الوحدةا نبذ إلى الدعوةا أي ـ أنها كما
الكفُر بطوائاف .. والنشغال المحتلين الغزاةا ترك تعني

فيهَّ نتدخإل .. ول نعنيهَّ ل أمر .. فهذا المحليين والزندقة
تقديرات وإلى المحليين الجهاد قادةا إلى ذلك .. فمرد

تحصل قد التي والمفُاسد للمصالح الميدانيين علمائاهم
وهم إليهم، .. فالمر طإرف تأخإير أو طإرف تقديم من

غير كذلك .. وهم يؤخإرونهَّ أو يقدمونهَّ بما أدرى
ًا مطالبين ً ول شإرع أنفُسهم على يفُتحوا بأن عقل

مجتمعة!  بها لهم طإاقة ل واحد آٍن في عدةا جبهات
الوحدةا دعاةا على أرد مجتمعة العشرةا الوجهَّ بهذه

ـ لننتقل أعله، الوارد السؤال عن .. وأجيب الوطإنية
جماعة على ُأخإذت التي الثانية الملحظة إلى ـ اللهَّ بإذن

حماس. 
ًا موقفُهم كذلك حماس جماعة على يؤخإذ : مماثاني

.. الخائانة العميلة العلمانية الفُلسطينية السلطة من
.. بخس بثمٍن اليهود للصهاينة فلسطين باعت التي

.. وموالتها طإاعتها في .. ودخإولهم ُتباع ل وفلسطين
للشعب والشرعي الوحيد الممثل بأنها واعترافهم

الوحيدةا .. والجهة الفُلسطينية والقضية الفُلسطيني
الشعب عن نيابة والحديث بالتفُاوض المخولة

ًا نلمسهَّ نكاد التوجهَّ .. هذا الفُلسطيني من يومي
بياناتهم .. ومن حماس قادةا من كثير تصريحات

ونشراتهم! 
المثال سبيل على ـ ياسين الشيخ يقولهَّ ما ذلك من

الشتات في الفُلسطيني الشعب يمثل ـ: الذي الحصر ل
أعود وأنا الفُلسطيني، التحرير منظمة هو والمهجر

ل الذي خإطها ضد ولكن المنظمة، ضد لست أنني وأقول
ًا السلما يتبنى ًا.  فهم ودستور

التحرير منظمة عن كبديل تتفُاوض لن الحركة
عن تسد ل اليمنى المثل:" اليد يقول وكما الفُلسطيني،

].  4"[ اليسرى اليد

. 116-115ص السابق، المصدر  4
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السلطة تجاه حماس من الموقف وهذا
ًا ليس الفُلسطينية تتبنى هذا بموقفُها .. فهي نشاز

النظمة من المسلمين الخإوان وسياسة موقف نفُس
هذه محاربة رغم .. حيث الخائانة الحاكمة العربية

.. ومع للسلما بصلة يمت ما .. ولكل للخإوان النظمة
السمع حق عليهم لحكامها .. ويرون يوالونها فهم ذلك

عليهم! الخروج فكرةا .. ويجرمون الموالةا والطاعة
الفُلسطينية السلطة محاربة .. رغم حماس وكذلك

ً ـ بهَّ تقوما ما .. ورغم إسلمي توجهَّ .. ولكل لها نزول
وملحقات تصفُيات من ـ اليهود الصهاينة رغبة عند

ل .. فحماس فلسطين في العاملة السلمية للكوادر
عرفات .. ولرئايسها العميلة السلطة لهذه ترى تزال

.. والطاعة .. السمع والخيانة العمالة في العريق الخرف
والتوقير!  والحتراما
بعدما تلزما التي السلمية للعقيدةا مخالف وهذا
سلطتهَّ .. وبشرعية الكافر الحاكم بشرعية العتراف

ًا كفُره كان .. سواء المسلمين بلد على الكافرةا أما أصلي
ًا قال كما الدين، من والخروج الردةا جهة من طإارئا

َلْن تعالى: ّلهَُّ َيْجَعَل َو َكاِفِريَن ال ْل َلى ِل ِنيَن َع ْلُمْؤِم ً ا ِبيل َس
:141النساء .

قال:" ل أنهَّ  النبي عن صح فقد الحديث وفي
فقد سيدكم يكن إن فإنهَّ سيدنا؛ للمنافق تقولوا

ًا كان إذا ]. هذا]"5 ربكم أسخطتم إذا .. فكيف منافق
والعداء البواح الكفُر يظهر الذي المرتد الكافر كان

ًا والمؤمنين ولرسولهَّ للهَّ الصريح ًا .. سيد ًا وأمير وحاكم
الذين ـ حينئٍذ المسلمين أن شإك .. ل المسلمين على

ًا الكافر الحاكم بهذا يرضون ًا سيد ًا وأمير عليهم، وحاكم
..  الرب بسخط أولى ـ وعزلهَّ تغييره على يعملون ول

وسخطهَّ.  غضبهَّ من باللهَّ نعوذ
ًا ـ المة علماء إجماع فإن لذا ًا سلفُ انعقد قد ـ وخإلفُ

لهَّ ولية ل البواح الكفُر عليهَّ يطرأ الذي الحاكم أن على
بالقوةا عليهم تسلط لو وأنهَّ وبلدهم، المسلمين على
الصحيحين:" إل في  لقولهَّ عليهَّ، والخروج إقالتهَّ وجب

ًا تروا أن ًا كفُر إذا أي "؛ برهان فيهَّ اللهَّ من عندكم بواح

وغيرهم، وأحمد المفُر، الدب في والبخاري داود، أبو أخإرجهَّ 5
. 371الصحيحة: السلسلة
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ًا الحاكم من رأيتم ًا كفُر وسنة اللهَّ كتاب من عندكم بواح
الخروج .. تعين ومروقهَّ كفُره على وبرهان دليل رسولهَّ

بد. ول عليهَّ
الفُلسطينية السلطة على حكمت قيل: كيف فإن
 ..؟ بالكفُر ورئايسها

يقول ذاتهَّ ياسين .. الشيخ الجدال نطيل أقول: ل
ًا السلما تتبنى ل عنها: أنها ًا فهم تقدما .. كما ودستور

يضاد مما غيره تتبنى أنها يعني .. وهذا كلمهَّ من
ُيضاهي السلما!  شإرائاع و

ل التي الدولة أو السلطة تكون والسؤال: هل
والشرائاع الديان من غيره .. وتتبنى السلما تتبنى

إسلمية؟!!  سلطة أو .. دولة والمناهج
ضد ولكن المنظمة، ضد لست الشيخ:" أنني وقول

ًا السلما يتبنى ل الذي خإطها كمن "، ودستورا فهم
..؟!  كفُرهم ضد ولكن الكفُار ضد لست يقول: أنا
ًا منهجها وعلى حماس على كذلك يؤخإذ : مماثالث

 الحكم، إلى والوصول التغيير عملية في
كلهَّ المر يرد الذي الكفُري الديمقراطإي للمنهج تبنيها

اخإتيارها كان مهما الشعب من الكثرية ورغبة لخإتيار
ًا ًا مغاير ًا ومعارض َكُم .. فهي  اللهَّ لحكم ومضاد ولها الح
شإأن ذلك في حماس .. شإأن اللهَّ دون من والمر الحكم

.. والمصار البلدان بقية في المسلمين الخإوان
ًا وطإريقتهم نهجهم على وهي منهم، فحماس شإبر
بشبر! 

قول نذكر ـ الحصاء وليس ـ ذلك على وللتدليل
بالسؤال إليهَّ توجهَّ عندما لسائالهَّ، ياسين أحمد الشيخ

وأنت ديمقراطإية، دولة يريد الفُلسطيني التالي: الشعب
 تعانده؟ لماذا

ًا الشيخ: وأنا أجاب ديمقراطإية دولة أريد أيض
في يفُوز لمن فيها والسلطة الحزاب، متعددةا

النتخابات. 
سيكون فماذا الشيوعي، الحزب فاز السائال: لو

 موقفُك؟
فسأحترما الشيوعي الحزب فاز لو الشيخ: حتى

الفُلسطيني.  الشعب رغبة
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الشعب أن النتخابات من تبين ما السائال: إذا
الحزاب، متعددةا ديمقراطإية دولة يريد الفُلسطيني

 حينئٍذ؟ موقفُك سيكون فماذا
إذا حقوقهَّ، ولهَّ كرامتهَّ، لهَّ شإعب نحن الشيخ: واللهَّ

للدولة رفضهَّ عن الفُلسطيني الشعب أعرب ما
 ]ا- هـ. 6وإرادتهَّ[ رغبتهَّ وأقدس أحترما فأنا السلمية،
يتلفُظ لم الشيخ أن نود .. كنا خإطير جد كلما وهذا

الخإوان جماعة تنتهجهَّ الذي الفُاسد المنهج .. ولكنهَّ بهَّ
وأخإطر الكلما هذا مثل الخإوان .. فلشيوخ المسلمين

ونهجهم.  إثرهم على ذكرنا كما .. وحماس منهَّ
المرشإد يقولهَّ ما ـ المثال سبيل على ـ ذلك من

النصر أبو حامد محمد المسلمين للخإوان السابق العاما
أعداء بأنهم الخإوان يتهم السائال: البعض سألهَّ عندما

ُيعادون للديمقراطإية، وجهة هي فما الحزبي، التعدد و
 التهاما؟ هذا في نظركم

يقول المسلمين: الذي للخإوان العاما المرشإد أجاب
بعيد، من عليهم التهم يلقي إنما الخإوان يعرف ل ذلك
الكامل وبمعناها أبعادها بكل الديمقراطإية مع نحن

هو فالشعب الحزاب، تعدد على نعترض ول والشامل،
]ا- هـ. 7والشإخاص[ الفكار على يحكم الذي

بالقول: أن نوجزه الخطير القول هذا على وردنا
بالكفُر الرضى أن على تضافرت قد والسنة الكتاب أدلة
بالكفُر، أولى الكفُر وتقديس احتراما .. فيكون كفُر

باللهَّ.   والعياذ
من بشيء المسألة أدلة يراجع أن أراد ومن
 " حكم المنشور كتابنا فليراجع التفُصيل،

وكذلك "، الحزبية والتعددية الديمقراطإية في السلما
إشإارةا مقاما هنا فالمقاما "، التكفُير في " قواعد كتابنا

والستدلل للتوسع فيهَّ متسع .. ل ونصح وتذكير،
والشروح. 
نتوجهَّ الفُقرةا هذه عن الحديث ننهي أن قبل ولكن

الفُلسطيني الشعب حماس: إذا لقادةا التالي بالسؤال
اليهود للصهاينة فلسطين بيع برامجها من قيادات اخإتار
السلطة لقيادات اخإتياره في الحال هو .. كما

. 118  و116 ص السابق، المصدر  6
ما. 1986 حزيران، ،123 برقم العالم، مجلة  7
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اخإتيار وتقدسون ستحترمون هل .. فحينئٍذ الفُلسطينية
..؟!  الفُلسطيني الشعب

..!  أجبتم: بنعم فإن
وقف، بأنها فلسطين عن حديثكم نقول: بطل

أن لحٍد يحق .. ل المسلمين .. كل للمسلمين ملك وأنها
منها!  شإبر عن يتنازل

..!  أجبتم: بل وإن
وإرادةا رغبة وتقدسون تحترمون لكم: كيف قلنا

ملحدةا شإيوعية دولة على وافق إذا الفُلسطيني الشعب
.. ورَفَض والمسلمين .. والسلما ورسولهَّ اللهَّ تحارب

إرادتهَّ تحترمون .. ول والتوحيد الحق دولة السلما؛ دولة
اليهود للصهاينة حقوقهَّ عن .. وتنازل فلسطين باع إذا

..؟!!  ورسولهَّ اللهَّ من عليكم أعز فلسطين .. أتكون
في كان .. إذا والجهاد القتال مبررات هي ما ثم

ملحدةا شإيوعية دولة على ستوافقون المطاف نهاية
.. لو والمسلمين .. والسلما ورسولهَّ اللهَّ تحارب

الفُلسطيني؟!! الشعب من الناخإبين أكثرية اخإتارها
أن .. قبل حماس .. يا والتصور المنهج صححوا

مرةا!  ألف ل مرةا تخرج .. فالروح الطريق في تسيروا
ًا وبين حماس بين والزائادةا المشبوهة : العلقةرابع

على .. وكأنهما ولبنان إيران في الروافض الشيعة
على السلبية آثارها تركت .. والتي واحد ومنهج طإريق
.. إلى فلسطين وخإارج فلسطين في الناس عقائاد
وأخإذ تشيع قد من الفُلسطينيين المسلمين من أن درجة

الصول!  .. وهدما الكراما بالصحابة بالطعن يبدأ
ُيعلن درجة الحزبين بين الودية العلقة بلغت وقد

أنهَّ اللبناني الرافضي الشيعي الحزب عاما أمين فيها
من أراد .. وما  حماس عند جنود كلها وجماعتهَّ وحزبهَّ

لتشييع حماس واسم حماس بوابة استغلل سوى ذلك
فلسطين وخإارج فلسطين في الفُلسطينيين المسلمين

ّد إلى نجحوا .. وقد كبير!  ح
الفُلسطينية القضية من يهمهم ل الروافض الشيعة

كيف سوى ـ المصيرية المة قضايا من غيرها ول ـ
ّدرون على القائام ـ الرافضي الشيعي المذهب ُيص

إلى ثم ومن فلسطين إلى ـ والتكذيب والكذب الطعن
هذا لتحقيق بوابتهم ـ وللسف ـ وجدوا .. وقد كلهَّ العالم
.. وجماعة حماس جماعة خإلل .. من الخبيث الهدف
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ساعدوهم قد والجهاد حماس في .. والخإوةا الجهاد
ًا!  ذلك على كثير

ًا فلسطين من الخإوان أحد إلي أرسل ًا كتاب عقدي
لفرادها لتدريسهَّ الفُلسطينية الجهاد جماعة أعدتهَّ قد

قد الكتاب .. فوجدت فيهَّ رأيي أقول .. لكي وقواعدها
ًا العقيدةا فروع جميع تناول من الموقف .. سوى تقريب

ًا ذكرهم إلى يتطرقا لم .. فالكتاب الصحابة إلى .. ول أبد
ًا شإانئيهم ذكر المسموما للفُُتات مجاملة .. وذلك أبد

الروافض! الشيعة قبل من يأتيهم قد الذي
حساب على يأتي الذي الدرهم هذا الدرهم بئس

وِعرض .. وشإرف  اللهَّ رسول أصحاب وشإرف ِعرض
!  اللهَّ رسول نساء

ًا: كيف والجهاد لحماس نوجههَّ الذي والسؤال مع
ً تعدون ًا جيل ًا مجاهد َلف .. ل مقدام من قدوةا ول لهَّ س

..؟!  الخإيار الصحابة
أعداء من الموقف .. ول الصحابة قدر يعرف ل جيل

عليهَّ ُيعّول أن ُيمكن ل مشوه .. جيل الصحابة ولعني
القليل!  ول الكثير

وجودـهـا مراـحـل ـمـن مرحـلـة في السلمية الحركة
الـضـيق مراـحـل من مرحلة .. وفي أهدافها نحو وحركتها
ّـيـر .. ـقـد والحاـجـة والـشـدةا المـبـدأ عـلـى الثـبـات بـيـن ُتخ
والمكاـسـب المـصـالح بـعـض .. وبـيـن والتوحـيـد والعقيدةا
ًا عنـهـا تخفـُـف ـقـد التي الدنيوية الـضـائاقة تـلـك ـمـن شـإـيئ
حـيـن ـفـي .. والـصـواب تختار أن من لها بد .. ول والشدةا
نـصـوص علـيـهَّ دـلـت .. واـلـذي الخـيـرةا ـهـذه مـثـل حـصـول
َير والسنة الكتاب ـلين النبياء .. وس ـار .. أن والمرـس تخـت
والعقـيـدةا المـبـدأ عـلـى الثـبـات خإـيـار الجماـعـة أو الحركة

إسلمية جماعة .. وأيما ذلك سوى لها .. وليس والتوحيد
ـى الدنيوية والمكاسب المصالح فتقدما العكس؛ تختار عـل

مباشـإـرةا تـخـرج بذلك .. فإنها والتوحيد والعقيدةا المبادئ
ـن ـا ـع ـة كونـه ـدةا الـسـلما أـجـل ـمـن تعـمـل جماـع وعقـي

إليـهـا تنتسب أخإرى نسبة عن لنفُسها .. ولتبحث السلما
ــر والجـهــاد الـســلمي، والعـمــل الـســلما، نـســبة غـي

السلمي! 
ـــ لـنـا يقوـلـوا أن غيرـهـم من ول حماس من نقبل ل

ـتـبرر غاـيـة الفُلـسـطينية القـضـية ـــ حالهم لسان هو كما
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والعقائـاـد الـثـوابت ـسـبيلها ـفـي ترخـإـص .. غاية الوسائال
والمبادئ! 

الـصـهاينة الـغـزاةا ـيـتركوا أن ترـيـدهم قيل: هل فإن
الرواـفـض الـشـيعة ـمـع جديدةا جبهة .. ويفُتحوا المحتلين

..؟! 
اـلـذي .. وإنـمـا أردـنـاه ول قـصـدناه ما هذا أقول: ل،

والعقـيـدةا التوحيد على شإبابهم يربوا أن وأردناه قصدناه
.  اللهَّ رسول أصحاب وتوقير تعظيم .. وعلى الصحيحة .
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.. وأبينوا حماس .. يا والتصور المنهج صححوا
الطريق في تسيروا أن .. قبل معالمهَّ ووضحوا الطريق
ل مرةا تخرج .. فالروح مندما حين ولت الندما .. ويقع

مرةا!  ألف
ًا أي في أخإواني تجمع كأي حماس : حركةسابع

حيث بالكيف؛ ل بالكم يهتمون تراهم القطار من قطر
المسلمين: الصوفي، الخإوان جماعة في تجد

والّسني، والجهمي، والشإعري، والسلفُي، والتبليغي،
طإواغيت على .. والناقم الجهادي وغير والجهادي،

.. والمذهبي، بهم الراضي لهم والمداهن الحكم،
.. والجاهل المذهبي وغير المتعصب، والمذهبي
وغير .. والنتهازي والفُاجر .. والتقي والمثقف
وغير .. والديمقراطإي والكاذب .. والصادقا النتهازي

والمبغض الروافض للشيعة .. والمحب الديمقراطإي
جماعة في تجده تريده هؤلء من صنف .. فأي لهم

هذه كل من خإليط .. فالخإوان المسلمين الخإوان
.  120-115 ص السابق، المصدر  8
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جماعة فهي .. لذا والتناقضات والصناف الطإياف
.. بعض على بعضها والنقسامات النشقاقات كثيرةا

.. وذلك .. متباغضون متدابرون متنافرون وأفرادها
.. بينهم فيما والعقدي الفُكري النسجاما لغياب

.. الولويات .. وتحديد والهدف الرؤية وضوح ولنعداما
ًا .. ولنسيانهم الجماعة هذه وقيادات عناصر عند من حظ

والتوحيد!   الدين
ي وبخاصة كبير، خإطأ وهذا ل ف ى المراح ن الول م

إسلمية حياةا واستئناف التغيير أجل من والعمل السعي
ـمـن طإليـعـة إـلـى تحـتـاج باـلـذات المرحـلـة فـهـذه راشإدةا،
بينها؛ فيما المنسجمة المجاهدةا العالمة والصفُوةا النخبة
ـتي ـتزما اـل ـدي تـل ـرز بـه ـاب وـغ ـى والـسـنة الكـت فـهـم عـل

.. الـمـة ـسـلف خإـيـار ـمـن تبعـهـم وـمـن الـكـراما الـصـحابة
الـهـداف نـحـو وعـلـم ودراـيـة ببـصـيرةا الـمـة تقود والتي

واخإتلـفـات انقـسـامات أو ممكن ضرر .. بأقل المنشودةا
ممكنة.  

والفُـجـار والُعـصـاةا الفُـّسـاقا ُيـشـارك أن من نمانع ل
ينصر تعالى .. فاللهَّ الجهاد في والنحرافات البدع وأهل

ـجـاء كـمـا لـهـم خإلقا ل وبأقواما الفُاجر بالرجل الدين هذا
تكـون أن نمـانع .. ولكن الصحيح النبوي الحديث في ذلك
القـيـادةا موـقـع .. وـفـي الجماعة هرما على الصناف هذه

الثالـثـة أو الثانـيـة أو الوـلـى القـيـادات .. وـمـن والـقـدوةا
وتتحدد الجماعة، منهج يتشكل أن ونمانع .. كما للجماعة
ـا ـور، رؤيتـه ـذلك للـم ـا أـهـدافها وـك خإلل ـمـن وأولوياتـه

الضالين!  المنحرفين أولئك وأهواء وضللت انحرافات
ـمـن للعـمـل تنـهـض جماـعـة نقول: أيـمـا فإننا وعليهَّ

ـجـادةا وتـكـون الـسـلما، أـهـداف أـجـل ومن السلما، أجل
خإصال: ثلثة من لها بد .. ل ومسعاها نهوضها في

الـمـة، سلف فهم على والسنة، بالكتاب - اللتزاما1
بالخيرـيـة لـهـا المـشـهود الوـلـى الثلـثـة القرون وبخاصة

والفُضل. 
يأخإذ الذي العداد والجهاد؛ العداد طإريق - انتهاج2
 المادية والمنعة القوةا أسباب بجميع

وحده، تعالى اللهَّ سبيل في والجهاد والمعنوية، منها
والسنان، النفُس الجهاد: جهاد أنواع لجميع الشامل

والبيان.  الكلمة وجهاد المال، وجهاد
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ًا والتوحيد بالعقيدةا البالغ - الهتماما3 ًا فقه والتزام
والدعوي التربوي العمل في الولوية .. وإعطائاهَّ ودعوةا

تقسيماتهَّ بجميع ـ .. وهو العظمى الغاية هو .. فالتوحيد
.. والمة والجماعة، الفُرد، عند المناعة جهاز ـ وفروعهَّ
.. بهَّ غزوه يستعصي الذي والمتين المنيع والحصن

.. وبهَّ الرض في والستخلف والتمكين النصر يتحقق
القيامة. يوما والنجاةا والفُلح الفُوز يتحقق

َد تعالى: قال ّلهَُّ َوَع ّلِذيَن ال ُنوا ا ُكْم آَم ْن ُلوا ِم َوَعِم
ِلَحاِت ّنُهْم الّصا ِلفَُ َتْخ َيْس َْلْرِض ِفي َل َلَف َكَما ا َتْخ ّلِذيَن اْس ا

ِلِهْم ِمْن ْب َنّن َق ّك ُيَم َل َنُهُم َلُهْم َو ّلِذي ِدي َتَضى ا َلُهْم اْر
ّنُهْم َل ّد َب ُي َل ًا خَإْوِفِهْم َبْعِد ِمْن َو ِني َأْمن َن ُدو ُب ُكوَن ل َيْع ِبي ُيْشِر

ًا ْيئ َد َكفََُر َوَمْن شَإ ِلَك َبْع ِئَك َذ َل ُأو ْلفَُاِسُقوَن ُهُم َف النور: ا
الرض، في والخير: الستخلف العطاء هذا . كل55

الخوف بعد من والستبدال دولتهَّ، بقياما للدين والتمكين
ًا ًا أمن العبيد على اللهَّ حق التوحيد تحقيق .. مقابل وأمان

 ِني َن ُدو ُب ُكوَن ل َيْع ًا ِبي ُيْشِر ْيئ .  شَإ
على يجب ولما بهَّ، ننصح لما شإديد إيجاز هذا
وأراد المزيد طإلب .. فمن بهَّ تتصف أن الجادةا الجماعة
والتفُصيل  التوسع من بشيء الدلة على الوقوف
أن يجب التي المنصورةا الطائافُة " صفُة كتابنا فليراجع

استئناف إلى " الطريق كتاب كذلك و "، سوادها ُتكثر
منشوران وكلهما "، راشإدةا خإلفة وقياما إسلمية حياةا
الحمد.  وللهَّ النترنت على موقعنا في

ًا .. حماس جماعة في لخإواني أقول وأخإير
بعض وشإدةا المقال صراحة تصدنكم .. ل وغيرهم
والوقوف المقال من الستفُادةا .. عن وكلماتهَّ مفُرداتهَّ

.. والوقوف والمراجعة والدراسة التأمل من بشيء عليهَّ
النتقاص ول التجريح أردت ما .. فأنا النفُس مع الصادقا

النصح أردت .. وإنما لذاتها الشدةا .. ول اللهَّ معاذ
ُد ِإْن  استطعت ما والصلح ْل ِإّل ُأِري َطْعُت َما ِْصلَحإا َت اْس

ّلهَِّ ِإّل َتْوِفيِقي َوَما ْيهَِّ ِبال َل ْلُت َع ّك ْيهَِّ َتَو َل ِإ ِنيُب َو .88هود: ُأ

العالمين.  رب للهَّ الحمد أن دعوانا وآخإر
 هـ.                                عبد12/2/1425

 حليمة مصطفُى المنعم
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