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مذل المجاهدين الموحدين المؤمنين ناصر لله الحمد
المجاهههدين اماما على والسلما والصلةا ،والمنافقين الكفار

تبعههم ومهن اجمعيهن وصهحبه الهه وعلهى محمد الموحدين
الدين. يوما الى باحسان

وبعد:

الصحوةا سطح على تطفوا بدأت كبيرةا إشكالية هناك
التيههارات بعههض محاولههة فههي تتمثههل الجهاديههة؛ السههلفية
فههي لتصههب واستغللها الصحوةا احتواء المنحرفة السلمية
عنههد اسههمها عراقههة متخههذةا والمسههتقبلية، النيههة مصههلحتها

إلى للوصول مطية المزعوما النضالي تاريخها وعمق العواما
تلك! المريبة مآربها تحقيق

التيههار مغازلههة بمحاولة التيارات تلك رموز بعض فقاما
وربمهها المرفوعههة، شههعاراته بعههض بتبنههي الجهادي السلفي

السههابق تيههاره في التي السلبية الحالت بعض رفض إعلن
ثهم ومهن السهلفية الضفة إلى عليه يعبر جسرا ذلك ليشكل

يسيرةا. بخطوات ذلك بعد القمة إلى

ّيهها فيهههم تأمل لو الجهادي السلفي ولكن خالل مههن مل
يزالههون ل أنهههم لوجههد ودروسهههم ومحاضههراتهم كتابههاتهم
أضههافوا أنهههم إل المنحههرف، الفكههري فضاءهم في يدورون

عههواما علههى خاللههها مههن يلبسههون يسههيرةا لمسههات إليههه
وأعمههاق قلههوبهم شههغاف المنهج يلمس لم ومن الموحدين
أفكارهم.

اسههتنار ومههن المنهههج أئمههة مههن الموحدين فقهاء وأما
وسههلوك قههويم وبمنهههج سههليم بتصههور فخرج كتاباتهم؛ بنور

ول التلبيسههات، تلكههم مثل عليه تنطلي فل مستقيم، سلفي
ّداع البهرج بذاك ينخدع المقرونههة المكذوبههة الهالة وتلك الخ
المسوخ تلك على تضفي التي الرنانة الشعارات من بشيء
عنههد الموهومههة القدسههية مههن وغيضهها الشههرعية مههن شههيئا

العواما.
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لماذا؟

والههدرب طويههل والطريههق واضههحة المنهج معالم لن
"النهزامههي الملفههق" أو الوصههولي حههاول ومهمهها شههاق،

أن بد فل منهجه عوار يستر أن أو سوأته يغطي المرقع" أن
وفسههاد منهجهه حقيقهة وتظهههر ترديهه سهقطة يومها يسقط
سلوكه. وانحراف تصوره

آنفهها قدمنا - كما الموحدين عواما على خافي وان وهذا
المسههتقيم بصراطه الله بّصرهم الذين على يخفى ل - فانه

المصههدوق الصههادق سههنة وهههدي الكتههاب بنههور واستضههاءوا
وسلم. عليه الله صلى

"الشههيخ الحصههر؛ ل المثههال سههبيل علههى هههؤلء فمههن
ّني مههن عقههودا أمضههى الههذي سههرور"، بن محمد عمههره سهه

وسلوكا. منهجا المسلمين الخاوان حركة في منتظما

يبتههدع أن يحههاول وهههو سههرور بالشيخ نسمع بنا إذا ثم
السلفية. صفوف في جديدا تيارا

الجهههادي! السههلفي التيههار علههى محسههوب هذا وتياره
بعههض علههى حقيقتههها فههي اخاوانيههة نقمههة ناقما كونه لمجرد

المسلمين!! لبلد الحاكمة الكفرية النظمة

"النقمههة معنههى عههن الموحههد أخاههي سههألتني ولههوا
لك: الخاوانية"؟! قلت

ل سياسههيا تكفيههرا النظمههة تكفير في؛ تكمن خالصته
اقتضههت الشرع! فلوا ل السياسة مناطه أن بمعنى شرعيا،

أو تطههول فترةا وبعد كفروه، الفلني النظاما تكفير السياسة
أسلمة، إلى التكفير ينقلب وتقلباتها السياسة بحسب تقصر

لتخلههي ل نفسههه، الكههافر النظههاما على الشرعية وإضفاء بل
التقههارب بسههبب وإنمهها كفريههات، مههن به تلبس عما النظاما

وتنظيم! كحزب الخاواني التيار مع السياسي

ينقلههب العجيبههة الغريبههة القاعههدةا هههذه أسههاس وعلى
والعكهس للمهؤمنين، أميهر إلهى الكههافر المسههتبد الطاغوت

صحيح!

مههن الخاههوان موقههف قههدمناه ما على دليل خاير ولعل
الخمينية! الرفض وحكومة الصدامية البعث حكومة
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ّبجنهها ولههوا وسههجل هههؤلء مخههازي بيههان فههي مجلههدا د
والسههلوكية والمنهجية العقدية بالنحرافات الحافل تاريخهم

حقه. الموضوع أوفينا لما

زورا يحسههب الههذي المنحرف وتياره سرور إلى نرجع
وتيهاره وههو الجهههادي، السهلفي التيهار علههى وعدونا وظلما
كبيرا. بعدا الجهادي السلفي المنهج عن بعيدان

والجماعههات الشههخاص نقههد فههي السههلفية والمنهجية
أو قههاله أو دونههه مهها خالل مههن الشخص على بالحكم تلزمنا

غيره. من ل وبقلمه فيه من هو إليه دعا

تلههك طههوال مليهها سههرور محمههد كتبههه مهها تأملنهها وقههد
فوجدناه؛ الفائتة السنين

نههاقم هههو فبينمهها الشههرعية، تصههوراته وضوح ) عدما1
ينقههم تههراه المرتههدين، الحكههاما بعههض اخاوانية" علههى "نقمة
حكههم بان القائل؛ السلفي بالتأصيل ويستهزئ شديدةا نقمة

الممتنعههة الطوائههف حكههم هههو وأنصههارهم المرتدين الحكاما
جهههاد جنههس مههن قتالههها وان بقتالههها، المسههلمون أأمر التي

الخامس]. السنة/العدد مجلة [راجع الدفع

فههي واضههحة منهجيههة سههرور محمههد لههدى ) ليسههت2
"السههنة" - مجلتههه أن حههتى المرتههدةا؛ النظمهة مههع التعامل

مههن مجموعههة طياتههها فههي جمعههت - قههد تيههاره حههال لسان
تؤيههد مقههالت مههن بينههها الجمههع يسههتحيل التي المتناقضات

فههي سههطر الههتي هو مقالته وبين البلدان، بعض في الجهاد
بعههض ونهبز بهل للتغييهر، كآليههة الجهاد لمنهجية رفضا بعضها

بإطلق. بالتكفير! هكذا المجاهدةا الجماعات خايار

ضههبابي موقههف الشههركية النتخابههات مههن ) مههوقفه3
هههو النتخابههات بههان اعتقههاده بعههدما يصههرح فبينمهها متميههع؛

فههي يعقههب بههه إذا السلمية، الدولة لقامة الناجع السلوب
تتخههذ الههتي الجماعههات لبعههض وتأييههده بدعمه المقال نفس
-! - زعموا الدولة لقامة طريقا الشركية الطريقة هذه

الرجههل هههذا تخبههط من المزيد على التعرف أراد ومن
فليراجع الجهادية، السلفية عن بعده ومدى وسلوكيا منهجيا

الشههيخ يههراع سههطرته ومهها "السههنة"، مجلتههه فههي كتابههاته
المههاتع القيههم كتههابه فههي أسههره الله فك قتادةا أبي المجاهد

].23-10والتعديل" [ص:  "الجرح النافع

)3(والجهاد التوحيد منبر



محمد سرور؛ نموذج 
للخاواني "المتسلف"

بقراءتههه الموحههدين إخاههواني انصههح قيههم كتههاب وهههو
لواقعنهها سههديدةا سههلفية ورؤيههة كبير، نفع ففيه جيدا، وتأمله

لههها إسههلمية لتيههارات مختلفة لرموز معتدل ونقد المعاصر،
المعايش. واقعنا في كبير اثر

الخايههرةا، اليههاما فههي الكههبيرةا انتكاسههته كههانت ثههم
محصههت الههتي "مانهههاتن" المباركههة غههزوةا بعههد وخاصوصهها
الخبيث. من الطيب وميزت الصفوف

طويته سوء فيها ابان مقالة تلك مجلته في سود حيث
مهها ومنههذ قال: (إنني حيث منهجه، وانرحاف عقيدته وفساد

أو المغههامرات هههذه وأشههجب أسههتنكر قههرن ربههع على يزيد
ًا، يسمونها التي المجازفات وفههي مصر في استنكرتها جهاد

دار فههي اسههتنكرتها كمهها المغرب وفي الجزائر وفي سورية
الريههاض، وفي وواشنطن ونيويورك استامبول وفي السلما
فههي ونشرتها كتبتها التي المقالت وفي مؤلفاتي في وبينت
اعتمههدت الههتي والنقليههة الشههرعية  الدلههة"السههنة" مجلههة

).عليه

ومجازفههات! مغههامرات سههرور عنههد الجهههاد كههان فإذا
عليه؟! نحكم وبماذا له نقول فماذا

منكههر بههأنه صههرح انههه والمههر؛ والنكههى الدهههى بههل
لله! فيا قرن، ربع منذ للجهاد ومستنكر

عبههد الفاضههل الشيخ كتبه ما فليراجع المزيد أراد ومن
- فههي الطرطوسههي بصههير - أبههو حليمههة مصههطفى المنعههم
ِريههن!" أمفههتي أسههرور "الّشههيخ بههه الموسههومة مقههالته ِب أمخ ال

المضمون. عن يغني والعنوان

مههن صفوفه ينقي أن يجب الجهادي السلفي التيار إن
وبهتانا. وزروا ظلما عليها المحسوبين الدعياء هؤلء أمثال

قوافههل أيفقهههوا أن ودعاتههها الصههحوةا أئمههة وعلههى
بالمنهههج المههة هههذه وشههيوخ شباب خايار من بها الملتحقين

أنصههاف يقبل ول يجامل ول يداهن ل الذي الجهادي السلفي
اللههه بصههبغة مصههطبغ السههلما، عراقة عريق منهج الحلول،

ل التي إبراهيم ملة من مستمد صبغة، الله من أحسن ومن
نفسه. سفه من إل عنها يرغب

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخار
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