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عإظيمة أمانأة وحمل كبيرة مهمة لدأاء خلقنا تعالى الله أن لشاك
وشارعإه. منهجه وفق الرض وتعمير الخلفة بمهام القيام وهي

فرض فقد ونأظام قوة إلى بحاجإة العظيم الواجإب هذا كان ولما
ْا ﴿ والتعاون الجإتماع تحقيق إلى السعي عإلينا الله ُنأو َتَعاَو َلى َو عَإ
ِبّر ْل ّتْقَوىَ ا ْا َولَ َوال ُنأو َلى َتَعاَو ِم عَإ ْث ِل ْدَواِن ا ْلُع وفي  ،]2[المائدة: ﴿ َوا

ّلَه ِإّن ﴿ : تعالى قوله ّلِذيَن ُيِحّب ال ُلوَن ا ِت ِلِه ِفي ُيَقا ِبي ّنأُهم َصّفا َس َأ َك
َياٌن ْن .] 4[الصف: ﴿ ّمْرُصوٌص ُب

من ضرورة وهو الكون هذا في تعالى الله سنن من سنة فالجإتماع
النصر إلى ويؤدأي قوة الجإتماع لن الدين، بهذا الحركة ضرورات
﴿       والهزيمة الذل إلى وتؤدأي ضعف الفرقة بينما والتمكين
ْا ِطيُعو َأ ّلَه َو َلُه ال ْا َولَ َوَرُسو َناَزعُإو ْا َت ُلو َتْفَش ْذَهَب َف َت ُكْم َو ْا ِريُح ِبُرو َواْص

ّلَه ِإّن ِبِريَن َمَع ال . ]46[النأفال: ﴿ الّصا

كل طرف من طويل صبر إلى يحتاج الجإتماع أن فيه شاك ل ومما
دأون تحول التي والمثبطات المعوقات من الكثير هناك لن الفرقاء،
في المعنية الطراف نأجحت وإن حتى الواقع أرض عإلى تحقيقه
ًا. عإليه التفاق نأظري

ووسيلة     غاية     الجإتماع

العاملين وبين بعامة المسلمين بين والتوحد الجإتماع أن أعإتقد
وسيلة الوقت، ذات في وغاية وسيلة يعتبر بخاصة تعالى الله لدين

ومنها التحديات كل لمواجإهة  جإهة، من والشوكة القوة لتحقيق
لضعاف منها يدخل التي الشيطان ثغرات وسد للعإداء، التصدي

أخرىَ. جإهة من المسلم الصف

ًا، تحقيقها إلى السعي ينبغي غاية وهي الله لمر استجابة واقع
ْا ﴿ تعالى َتِصُمو ْبِل َواعْإ ّلِه ِبَح ْا َولَ جَإِميًعا ال  ،]103عإمران: [آل ﴿ َتَفّرُقو
والجهادأ العإدادأ فريضة مع بموازاة والدعإاة الدعإوة دأور هو وهذا
والتأثير الناس دأعإوة هو للمجاهدين الكبر فالهم الله، سبيل في

كل عإلى ويقفوا الجهادأ ساحات في سوادأهم يكثروا لكي فيهم
إذا إل المطلب هذا يتحقق أن يمكن ول الثغرات، كل ويسدوا الثغور
تأتمر واحدة وطريقة موحد منهج عإلى هؤلء توحيد في نأجحوا
. واحدة بقيادأة

الواقع     معوقات

الوحدة تحقيق دأون تقف التي المعوقات هي ومتنوعإة كثيرة
خطورة أدأركنا إذا ذلك في غرابة ول الله، أمر عإلى والجإتماع
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ًا يسعون فالعإداء وأهله، الباطل عإلى الوحدة أجإواء خلق إلى دأوم
لكي بينهم فيما والختلف الفتنة وزرع المسلمين بين التوتر
المور. زمام عإلى والسيطرة محاربتهم عإليهم يسهل

أمر وهذا والنفيس، الغالي الغاية هذه تحقيق سبيل في وينفقون
ّلِذيَن ِإّن ﴿ تعالى قال كما الله سبيل عإن الصد في دأاخل ْا ا َكَفُرو

َلُهْم ُينِفُقوَن ْا َأْمَوا ّدو َيُص ِبيِل عَإن ِل ّلِه َس َنأَها ال ُينِفُقو ُكوُن ُثّم َفَس َت
ْيِهْم َل ًة عَإ ُبوَن ُثّم َحْسَر َل ّلِذيَن ُيْغ ْا َوا َلى َكَفُرو ّنَم ِإ ﴿ ُيْحَشُروَن جَإَه

]36[النأفال:

أولوياتهم وسلم أهميتهم حسب  سردأهم فيمكننا العإداء هؤلء أما
:

:     الشيطان

أن في الكبرىَ المصلحة صاحب فهو اللئحة، رأس عإلى يأتي
اجإتماعإناب سبيله في الرئيسية العقبة نأمثل لنأنا ،ونأتفرق ختلفنأ

للدخول أوليائه وجإميع وجإنودأه بنفسه يساهم فتجده ،وتوحدنأا
مفاسد وإخفاء والغراء، للوسوسة ومتواصلة حاسمة معركة في
ًا الدعإاة أعإين في والختلف فرقةال هذه -، وجإماعإات - أفرادأ

ًا التشتت في يتمادأون حتى حسن بمظهر وإظهارها ًا، شايئ فشيئ
َ  ﴿ تعالى قوله إليه يشير ما وهذا ْا َول ِبُعو ّت ُطَواِت َت َطاِن ُخ ْي ّنأُه الّش ِإ
ُكْم ُدّو َل ِبيٌن عَإ لكل ويزين ،البعض همبعض بين المسافة فتتسع ، ﴿ ّم

الرجإوع ذلك بعد عإليهم يصعب   حتى باطل من عإليه هي ما فرقة
. التعاون وهو الصل إلى

ًا، الشيطان أهداف ومن والتباع الطاعإة نأعمة عإن يبعدنأا أن أيض
نأهاية في فنستحق والبتداع،     المعصية دأائرة في ويدخلنا

الذين أو عإليهم المغضوب من فنكون وغضبه، الله مقت المطاف
ًا. يحسنون أنأهم يحسبون وهم سعيهم ضل صنع

أشاركوا     والذين     - الكفار2

العداء أكبر تحمل لكونأها الثانأية، الدرجإة في الفئات هذه تأتي
َدّن ﴿ الحق لصحاب وأشاده َتِج ّد َل ّناِس َأشَا ًة ال َداَو ّلِذيَن عَإ ْا ّل ُنو آَم
َدأ َيُهو ْل ّلِذيَن ا ْا َوا ُكو بذل إلى يدفعهم وهذا ،]82المائدة:[ ﴿ َأشْاَر
قوة أن دأام وما ومحاربتهم، المؤمنين لضعاف الجهد أقصى

واعإتصامهم الحق لهذا تباعإهماو تمسكهم في تكمن الحق أصحاب
المؤمنين إبعادأ في كلها تصب العإداء جإهودأ إنف والسنة، بالكتاب

َ ﴿:  قوله في هذا من تعالى الله حذروي ،الغاية هذه عإن ْا َول ُنأو ُكو َت
ّلِذيَن ْا َكا ْا َتَفّرُقو َلُفو َت َءُهُم َما َبْعِد ِمن َواْخ َناُت جَإا ّي َب ْل ِئَك ا َل ُأو َلُهْم َو
َذاٌب ِظيٌم عَإ عإن نأبتعد أن هو غايتهم فمنتهى ، ]105عإمران: آل[ ﴿ عَإ
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نأدخل لم وإن حتى ، البعض لبعضنا ومحاربتنا باختلفنا الدين هذا
نأدخل حتى يحصل فل عإنا رضاهم أما تعاليمهم، ونأتبع دأينهم في
َلن ﴿ وملتهم دأينهم في ُدأ عَإنَك َتْرَضى َو َيُهو ْل َ ا ّنَصاَرىَ َول ّتى ال َح
ِبَع ّت َتُهْم َت ّل . ]120:[البقرة ﴿ ِم

هناك يكون ،الصادأقين المؤمنين بين الختلف زرع مقابل وفي
من والضالة الضعيفة الطراف لبعض الحتواء أو التودأدأ حاولتم

ًا تتمثل أشاركوا، والذين اليهودأ قبل المساعإدات بعض في أساس
الحرية من الهوامش بعض ترك أو السياسي الرضا أو المادأية

بمصالح تضر ل التي الحدودأ - في بدينهم يتحركوا لكي  هؤلءل
من لذنأباهم والتعليمات الوامر إعإطاء عإبر ذلك - ويكون العإداء
والهوامش الصلحيات بعض يمنحوهم لكي المرتدين الحكام

والسياسي، والقتصادأي الجإتماعإي العمل في الفعلية للمشاركة
تزيين رأسها وعإلى النأظمة، هذه مصالح تخدم التي الحدودأ في

هم فيكونأون ، والخارجإي الداخلي العام الرأي أمام صورتها
الوضعية. القوانأين نأظر في سواء المرتدة السياسية والحزاب

 

الشهوات     يتبعون     والذين      - المنافقون3

هم  يظلوا حتى مذر وشاذر متفرقون الصادأقون يبقى لو يودأون
في مكرهم ويواصلوا ، المجاهدين اهتمامات عإن معزل في

أو رادأع دأون الشهوات واتباع الفسادأ في انأغماسهم أو الخفاء
وازع.

ولءات، عإدة ويعقدون جإبهات، عإدة عإلى يلعبون فتراهم
هذه ظل في مآربهم يحققوا لكي الوسط من العصا يمسكون

المبتدعإة الطوائف بعض بتزكية يقومون وقد العكرة، الجإواء
وانأحرافاتهم، لمذاهبهم التعرض بعدم الناس بين مناهجهم ونأشر

والتنسيق بالوحدة والتظاهر معهم والتعاون وبمسايرتهم
الذي الوقت في ومقبول حسن مظهر في لتظهر والتعاون
تنفير بغية  المجاهدون وهم المحق الطرف سمعة يشوهون

منهم.  الناس

مرض، قلوبهم في والذين المنافقون الزمرة، هذه في ويدخل
أهواءهم، ويعبدون الشهوات يتبعون الذين في دأاخلون لنأهم
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بينما باليمان، الكاذب بالتظاهر المؤمنين الدعإاة خداع ويحاولون
قد الخدمات، بعض فيقدمون للحق، والعداء الكفر يضمرون هم

تضر سوف الباطن في لكنها نأافعة، مكاسب الظاهر في لنا تبدو
ًا، للناس الحق وسيظهر ستنفعها، مما أكثر الدعإوة مشوه

ل وسهل رخيص صيد إلى ويتحولوا السبل، عإليهم وستختلط
يسعى ما هذاو الضالة، الجماعإات هذه شاراك في يقعوا أن يلبثون

 العإداء. إليه

    المرتدون      - الحكام4

دأعإوة بذلك فنترك ، بيننا فيما والتعاون الوحدة تركنأ لو يودأون
والتباع، والحكم التشريع في اللهة تعددأ إلى ونأدعإو التوحيد،

ِلَك ﴿ كتابه في تعالى الله ذكره الذي الملك دأين ونأتبع َذ َنأا َك ْد ِك
ُيوُسَف َذ َكاَن َما ِل ْأُخ َي ُه ِل ِلِك دِأيِن ِفي َأَخا ْلَم من . وهذا ]76:[يوسف ﴿ ا

ًا المجال لهم يترك أن شاأنأه والفسادأ، الغي من للمزيد مناسب
رقيب.  ول حسيب دأون الناس واستعبادأ

قاموس من وحذفها والبراء الولء عإقيدة تركنأ أن يريدونأنا
قوانأينهم ونأوالي نأواليهم، بل الله أعإداء نأعادأي فل دأعإوتنا،

ُيطلب وأعإرافهم، ونأتبرأ الصادأقين المجاهدين نأعادأي أن منا و
مناهجهم.  ومن منهم

قاموس من وحذفه الله سبيل في الجهادأ تركنأ أن يريدونأنا
والهداف الغايات لتحقيق استعمالها ينبغي التي الوسائل

وتحقيق الرض في الله لدين التمكين رأسها وعإلى الشرعإية،
نأسمي أن لربهم. ويريدونأنا الناس بتعبيد وجإل عإز لله العبودأية

ًا الجهادأ ًا إرهاب المجاهدين كل من والبراءة محاربته، ينبغي وعإنف
المتطرفين.  أو بالرهابيين وتسميتهم

وتبنيها بتزكيتها بل الكفرية، الوضعية بالقوانأين نأؤمن أن يريدونأنا
ًا واعإتبارها ًا مرجإع كل وفي الحكم في وبينهم، بيننا وحكم
ّنها في معهم ونأشارك تعاملتنا، .وتطبيقها وتقنينها س

الجإتماع     شاروط

عإناصر مجموعإة من يتكون فيه، نأتحرك الذي الواقع أن لشاك
ًا، أقل الخر والبعض معقد بعضها متشابكة، ونأحن تعقيد
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ًا بمعرفتها مطالبون أو إصلحها قصد فيها التأثير أجإل من جإميع
آخر. شايء أي في التفكير قبل أولى خطوة وهذه تغييرها،

ًا نأعتقده الذي الوضاع عإلى ُيبقي لكي يأت لم السلم أن يقين
مع عإليه الطفيفة الصلحات بعض إحداث محاولة أو القائمة
جإذري تغيير إحداث هو دأوره إن بل وجإوهره، أصله عإلى البقاء

الواقع. هذا في

هذا مع نألتقي أن يمكن ول بمنهجنا، نأتميز أن منا يطلب دأيننا إن
مفترق عإلى لنأنا الحوال، من حال بأي الفاسد الجاهلي الواقع

ل والباطل، الحق شاأن هو كما متعاكسان، طريقان الطرق،
ًا، يلتقيا أن يمكن يستمد الذي القويم الشرعإي منهجنا فإما أبد
يستمد الذي والطغيان الفسادأ منهج وإما الرحمن من قوته

الشيطان. من شارعإيته

أي مع التوحد أو إجإتماعال بدء في التفكير قبل فإنأه وعإليه،
من لبد الساحة، في تعمل التي الفرق هذه من فرقة أو جإماعإة
المرجإعية وتوحيد والسنة بالكتاب العإتصام ضرورة عإلى التأكيد

عإملنا. في

وسنة     الله     كتاب     تحكيم     هو     الجإتماع     شاروط     من     شارط     أهم     إن
من     والبراءة     وقوانأينه     بالطاغوت     والكفر     بيننا     فيما     رسوله

.سواء     حد     عإلى     والتنفيذية     التشريعية     مؤسساته
سبيل     ليستبين     العلن     عإلى     التميز     وهذا     البراءة     هذه     إعإلن     ثم

النأظمة     هذه     من     الناس     وليحذر     المؤمنين،     سبيل     من     المجرمين
عإلى     تواليه     أو     معه     تتواطأ     التي     الفرق     من     كذلك     ويحذر     الحاكمة
دأينها.     حساب

تلكم نأسردأ وسوف الحنيف، الشرع ضوء عإلى هذا كل سيكون
اتخاذه الواجإب الشرعإي الموقف ونأبين أهميتها، حسب العناصر
سلفنا لفهم الموافق تعالى الله لدين فهمنا حسب – تجاهها
لهذا العاملين الثبات العلماء وفهم عإليهم الله رضوان الصالح
ًا يخشون ول ويخشونأه الله رسالت يبلغون الذين الدين، إل أحد

لئم، لومة الله في يخافون ول الحق كلمة يقولون والذين الله،
ًا يحسبون ل تبليغ سبيل في يصيبهم، بلء أو تفوتهم لدنأيا حساب

وعإلى نأسير، نأهجهم وعإلى نأقتدي فبهم به، يؤمنون الذي الحق
المصير. إليهو نأنيب وإليه نأتوكل الله

الساحة     في     المتواجإدة     الجماعإات
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انأتماءها عإيّتد التي الجماعإات من بالكثير ّعجَت الساحة أن لشاك
ل منها الكثير ولكن تحركاتها، في الدين شاعارات وترفع للسلم
ً للسلم نسبُت أن تستحق ً قدوة حسبُت أن عإن فضل في ومثال

هذه جإل أن المنشودأ. ذلك التغيير وابتغاء السلمي العمل مجال
العقيدة، مستوىَ عإلى خطيرة انأحرافات لديها والتجمعات الحركات
والبراء الولء مسألتي في ثم والكفر، اليمان مسمى في وبخاصة

يقوم التي الصول هي وهذه والتشريع، الحكم مسائل في وحتى
إيمان يتم ل الذي التوحيد، مفهوم تشكل والتي الدين، هذا عإليها
ً ،ابدونأه المرء الله توفيق وانأتظار الدين لهذا النصر تحقيق عإن فضل

ومددأه.

ّيز ما أهم وجإودأ هو الماضية العقودأ في السلمي العمل ساحة م
ّدمت الدين، لهذا ومتفرغة مخلصة طاقات اتالعطاء من الكثير ق
نأصرة سبيل في والمعنوية المادأية المكتسبات من بالعديد وضّحت

جإلها انأتهت معارك، أعإدائها وبين بينها فدارت الباطل، وإزهاق الحق
أنأه إل تفصيلها، مجال هذا ليس عإديدة لسباب وذلك العإداء، لصالح
استيفاء أو توفير عإدم هو السباب، هذه أهم  أن نأذكر أن ينبغي

عإقيدة رأسها وعإلى ،صارخة انأحرافات ووجإودأ الواجإبة النصر شاروط
فيما أدأىَ ما وهذا الشرعإية، النأحرافات من بالكثير ومشوبة مختلطة

والهزيمة، التيه مستنقعات في السلمية الحركات سقوط إلى بعد
رقابهم فيجدوا العإداء ليأتي أعإضاءها سّمنُت عإديدة لسنين وظلت
تعالى قوله يردأدأون وهم للسلخ، جإاهزة وأجإسادأهم للذبح جإاهزة

ْا ﴿ موضعها غير وفي جإهلً ُكْم ُكّفو َي ْيِد ْا َأ َأِقيُمو َة َو ْا الّصل ُتو َة َوآ َكا ﴿ الّز
 –المنحرفة العقيدة هذه بسبب – أنأفسهم عإلى فحكموا ، ]77النساء:[

فينسخوا الدعإوة، عإمر من المكية المرحلة في دأعإوتهم جمدواي أن
م.احكأو اتتشريع من تعالى الله أنأزله ما أرباع ثلثة من أكثر بذلك

بأبشع جإهادأية سلفية حركة كل فيه توصف كانأت الذي الوقت في هذا
َبل من بل العإداء طرف من ليس والنعوت، الوصاف الطوائف هذه ِق
بالذات. المبتدعإة

من     لنتمكن     وذلك     جإديد،     من     الطوائف     لهذه     دأقيق     تصنيف     من     فلبد
ونأواجإه     نأحذر     من     فنحذر     الواقع،     أرض     عإلى     العمل     في     أولوياتنا     معرفة

معه.     التعاون     ينبغي     من     مع     ونأتعاون     نأواجإه     من

يريد بعدنأا من يأتي ولمن لنا جإلية تصبح حتى الصورة توضيح من لبد
ّدم أن ًا يق عإليه اصطلح ما أو الطوائف هذه فمعرفة الدين، لهذا شايئ

ًا وحتمي. ضروري أمر السلمية، بالحركات حديث
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ووسائل وأهدافها منهجها وبيان ، طائفة كل حقائق كشف من فلبد
هذا أعإداء وبين بينها العلقة كشف من لبد وذاك، هذا وقبل عإملها،
أو مندسين)، ومنافقين أصليين وكفار مرتدين حكام (من الدين
سالفة     الفئات     هذه     كل     اتجاه     مواقفها     نأعلم     أن     عإلينا أخرىَ، بعبارة
وأهل     الحق     أهل     بين     القائمة     الحرب     هذه     في     موقعها     لندرك     الذكر،

تستحق هل ذلك بعد ونأقرر ، المناسبة     الكفة     في     نأضعها     ثم     الباطل،
سبيل في معهم الجإتماع أو التعاون ينبغي من لئحة ضمن تكون أن

تكون ل حتى وجإهادأهم محاربتهم يجب الذين من أم الله، دأين نأصرة
لله. كله الدين ويكون فتنة

بيان مع البحث هذا من  التالية الصفحات في إليه سنتطرق ما هذا
عإن (المنحرفين المجرمين سبيل تستبين حتى الصريحة المواقف

نأهجه). عإلى (الثابتين المؤمنين سبيل الله) من نأهج

الشرع     فروض     من     الجإتماع     شاروط

ًا يتحددأ الجماعإات أو الطوائف هذه تصنيف إن كل موقف من انأطلق
ومن الحاكمة النأظمة من ثم السائدة والقوانأين شرائعال من  واحدة

كل في النأظمة إليها تتحاكم التي الطاغوتية الدولية المؤسسات
تيال ةالساسي تالمؤشارا هي ذهفه ،المرتدة أنأظمتنا ومنها مكان

جإماعإة، كل حقيقة كشفت

يأتي ذلك الصحيح. وبعد الشرعإي المنهج من قربها أو بعدها ومدىَ
ّند أو ليزكي الساحة في العملي الموقف النظرية. المواقف يف

هذه حقيقة معرفة خلله من يمكن الذي الوحيد ميزانال هو وهذا
ًا منها الشرعإي الموقف اتخاذ ثم الطوائف، ًا أو سلب لنا ويظهر إيجاب

ًا المنال. بعيدة زالت ما أم الجإتماع شاروط تحققت هل جإلي

عإملية إلى بحاجإة الخرىَ هي الطوائف هذه أن إلى نأشير أن بقى
تعتبر فهي -، انأحراف أو خلل فيها ُوجإد حال في – إصلحا أو تغيير
ًا ًا طرف ًا تدور ال الواقع، هذا في مهم فكم الدين، هذا مصلحة مع دأائم

الخارج. من العدو يهدمه قد مما أكثر الداخل من يهدم صديق من

الساحة، في تتحرك التي السلمية التجمعات كل معرفة  من فلبد
في التنسيق أو التعاونب هل معها، التعامل كيفية تحديد أجإل من

والتواصي. التناصحب أو لذلك، المجال فيها يسمح التي المجالت

فدورنأا المعانأدة المخالفة والطوائف المبتدعإة فرقال باقي أما
ول ويتجنبوها يحذروها لكي للناس وضللها حقيقتها بيان هو تجاهها
ً والتعاون التنسيق عإن للحديث هنا مجال .الجإتماع عإن فضل
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الفهم أصحاب عإلى تحتم المرحلة بأن بالقول البعض يحتج وقد
من النأتهاء بعد ما إلى الخلفات هذه يؤجإلوا أو يتناسوا أن السليم

تصفية الحكمة من ليس وأنأه عإلينا، العإداء يفرضها التي المعارك
حدب كل من ويهاجإمنا يحاصرنأا والعدو الن الداخلية الحسابات

وصوب.

فهو به إل الواجإب يتم ل ما لن باطل، به أريد حق هذا بأن أقول
،الصفوف     رص     عإلى     مقدم     عإندنأا     وتوحيده     العإتقادأ     رص     أن     إذ ،واجإب

َتَل َمْن(   ، الله كلمة ولعإلء الله سبيل في يكون أن يجب فالقتال َقا
ُكوَن َت ِلَمُة ِل ّلِه َك َيا ِهَي ال ْل ْلُع ِبيِل ِفي َفُهَو ا ّلِه َس  . ]البخاري صحيح[ ) ال

كان فإن لله، كله الدين يكون حتى يتوقف أن يمكن ل القتال أن كما
حتى القتال مواصلة تعين الله لغير الخر والبعض لله الدين بعض
ُلوُهْم ﴿ شايء كل في العليا هي الله كلمة تكون ِت ّتى َوَقا َ َح ُكوَن ل َت
َنٌة ْت ُكوَن ِف َي ّديُن َو ّلِه ال . ]193البقرة:[ ﴿ ِل

، الحديث في وردأ كما القيامة يوم الى ماض الجهادأ يكون أن وينبغي
وعإلى محددأة، أماكن أو معينة أزمنة في الجهادأ حصر ينبغي فل وعإليه

ُيربى الجموع تجتمع أن ينبغي هذا ّطر الجنودأ و ُتس التربوية البرامج و
وتتوحد. تجتمع أن لها يرادأ التي الجماعإات هذه دأاخل والتنظيمية

أهداف لديها الخرىَ الطوائف أن  فيه نأرىَ الذي الوقت في هذا
في المشاركة مثل عإليها، الحصول سبيل في تقاتل مخالفة وغايات
تصبح أن أو التشريعية المجالس في الدخول بغية السياسي العمل
ًا بها الظن وأحسنا افترضنا إذا هذا التنفيذية، المؤسسات في طرف

ً أنأها القتال. تريد فعل

فيها تمارس وحريات هوامش عإلى الحصول أجإل من تقاتل أنأها أو
الحكم مسألة يهمها ول المجتمع في الخرىَ النأشطة وبعض الدعإوة

الطلق. عإلى

تميز ضرورة لنا يبين النبوية، السيرة من بليغ موقف عإلى هنا وأقف
ليكون لله كله المر ردأ وضرورة المعركة، قبل وتصفيتها الصفوف

َكم وجإهادأنأا.  دأعإوتنا في والغاية والمرجإع الَح

صعصعة, بن عإامر بني أتى الزهري, انأه إسحاق: وحدثني ابن قال
رجإل له نأفسه, فقال عإليهم وجإل, وعإرض عإز الله إلى فدعإاهم

الله عإبد بن هشام: فراس ابن قال فراس بن بحيرة يقال- له منهم
صعصعة: بن عإامر بن ربيعة بن كعب بن قشير (الخير) بن سلمة بن

قال العرب؛ثم به لكلت قريش من الفتى هذا أخذت انأي والله, لو
من عإلى الله أظهرك أمرك, ثم عإلى بايعناك نأحن إن له: أرأيت

9



يضعه الله إلى (( المرقال:   بعدك؟ من المر لنا خالفك, أيكون
دأونأك, فإذا للعرب نأحورنأا له: أفتهدف  قال: فقاليشاء)) حيث

[سيرة عإليه. بأمرك, فأبوا لنا حاجإة لغيرنأا! ل المر كان الله أظهرك
 .هشام]  ابن

فمنذ الذكر، سالفة التجمعات هذه من الكثير مع نألقيه ما وهذا
ّني التجمع في المسؤولية مناصب تولي يشترطون البداية وتب

فكيف وحسمها، المعارك في الدخول قبل حتى وآرائهم مناهجهم
في التمكين أو النصر بتحقيق الله يأذن حينما ُترىَ يا حالهم سيكون
؟ الرض

ًا  أقل يكونأوا لن أنأهم لشاك أن وهو صعصعة، بن عإامر بني من طلب
المؤمنة الجماعإة فيقودأوا وكبيرة، صغيرة كل في إليهم المر يرجإع
السياسية اللعبة متاهات في بها والدخول الطواغيت أحضان إلى

ما أو الخارجإية الطاغوتية والمؤسسات المرتدة النأظمة مع للتصالح
الحصار. ورفع الذىَ كف مقابل الجوار بدول يسمى

أو للديموقراطية وليس وحده الله لشرع أي لله، يكون أن لبد فالمر
في العاملة الحركات هذه جإل بذلك تنادأي كما الوضعية للقوانأين
الطرف تغض التي المرتدة النأظمة هذه ذلك في وتؤيدها الساحة،

المجتمع في مؤسساتها تثبيت أجإل من العون يد لها وتمد عإنها
ووطنية معتدلة حركات أنأها عإلى الشعوب أمام صورتها وتزيين
شاأن هو كما والفسادأ التخريب إلى وليس العام الصالح إلى تسعى

زعإمهم. حسب الرهابية الحركات

فهناك ، بالطاغوت الكفر هو التوحد مسألة في الشرع     فروض     من
إلى وتسعى السياسي بالعمل تؤمن التي الجماعإات من الكثير

ذلك تبرر وهي ، الطاغوت دأين ظل في الحكم في حتى المشاركة
" آليات من وآلية الدعإوة لتبليغ وسيلة هي إنأما المشاركة هذه بأن

الناس" . وبين بيني خلوا

حادأ لمن موالة السياسية المشاركة هذه بأن نأقول بدورنأا ونأحن
بين و بيني ( خلوا آليات من آلية اعإتبارها يمكن ،ولرسوله و الله

ّدعإون  كما) الناس . ي

حقيقة عإلى الوقوف ينبغي  الشاكالية هذه عإن اللبس لرفع
هي أم الجماعإات هذه تعتقد كما آلية هي هل السياسية، المشاركة

؟ ذاتها حد في عإقيدة
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ُيسمى ما وفق السياسية الممارسة أن به الله نأدين الذي
اللتزام من لبد وشاروط أصول له بذاته، قائم دأين بالديموقراطية،

واحترامها. بها

ً يعترف أن ينبغي السياسة يمارس فالذي والقوانأين بالدستور أول
ّير التي تجسيدها إلى الفرقاء جإميع يسعى والتي السياسة هذه تس

ًا ً واقع قبة عإن يخرج أن يمكن ل واضح سياسي برنأامج ضمن وفعل
احترامه عإلى وأقسموا وأجإمعوا اتفقوا الذين والدستور القوانأين

اللعبة. بدء قبل

ًا ُيعتبر القوانأين هذه عإن يخرج من وكل مع به التزم الذي للعهد نأاقض
ًا يصبح وبالتالي خصومه، ًا عإنصر .  شارعإي وغير منبوذ

في هنا نأطبقها أن يمكن " لالناس وبين بيني خلوا"  فمسألة
دأيننا عإرض في المطلقة الحرية لدينا كانأت إذا إل السياسي المجال

في تطبيقها إلى ونأسعى بها نأؤمن التي عإقيدتنا باسم والتحرك كله
التوحيد. عإقيدة هنا وأعإني الواقع

َِبر ما وأول وما بالطاغوت، الكفر هو منه ونأحذرهم للناس عإنه سنع
التي الوضعية القوانأين وتلك الحاكم النظام هذا سوىَ الطاغوت
الناس؟! عإلى يفرضونأها

التي الكبيرة المور بهذه البدء وعإدم التدرج بضرورة قائل يقولن ول
ًا ستكون والفوضى التوتر من أجإواء وخلق التعبير من منعنا في سبب

الحركة. من ستحرمنا

ًا الله دأين من يفهم لم قائله أن عإلى دأليل الكلم فهذا لن شايئ
فالكفر الشرك، وليس التوحيد هو عإليه اللتقاء ينبغي الذي الساس

نأفي هناك يكون أن لبد العمل، في التوحيد عإلى مقدم بالطاغوت
بعد وربوبيته تعالى الله ألوهية إثبات ثم وجإل عإز الله مع شارك لي

هدي الله) وفق إل إله (ل  التوحيد لكلمة الجامع المعنى وهو ذلك،
الله). رسول (محمد وسنته وسلم عإليه الله صلى الله رسول

أنأها دأامت ما المقولة لهذه قيمة ول معنى فل ذلك غير والمسألة أما
القائم القانأون يفرضه الذي الوضعي المفهوم في محصورة
أصلً. الله لشرع المخالف

ًا الشرع     فروض     ومن  وفضحها القوم آلهة سب هو الباب هذا في أيض
تنادأي التي الجماعإات أمرها. بينما حقيقة الناس ليعلم وتعريتها
والكتفاء حين،  حتى ومداهنتها عإنها السكوت إلى تدعإو بالصلحا
. يقولون كما الدعإوة عإمر من المرحلة هذه في العام بالخطاب
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وهو عإليه؟ الخروج إلى الدعإوة وعإدم العدو إثارة عإن نأسكت كيف
إل والعقيدة دأيننا في التوحيد دأعإوة تقوم كلها؟! وهل الدعإوة جإوهر
هؤلء عإن والربوبية اللوهية صفات وإثبات؟! نأفي نأفي عإلى

الله"؟! إل إله "ل العالمين رب لله وإثباتها الطواغيت،

عإن قبله من والنأبياء وسلم عإليه الله صلى الله رسول سكت فهل
وبها؟! بهم الكفر عإلى الناس وتحريض وفضحهم أقوامهم، آلهة سب

وليس الصحيحة، الصلبة القاعإدة بناءل المثلى طريقةال هي هذهف
تتأذىَ ل لكي الطواغيت، هؤلء وعإن القوانأين هذه عإن بالسكوت

يزعإمون!! كما الدعإوة

بين ونأشرها والبراء الولء عإقيدة وإلى الخالص، التوحيد إلى فالدعإوة
السس حقيقة عإرض وهو الحقيقي، النظري العإدادأ من هو الناس،

من ونأسفها تدميرها إلى والسعي الباطل، عإليها يقوم التي والركائز
الساس. 

اليات شارحا في نأسلكه أن يجب الذي العام الخطاب هذا ما ثم
ببعض نأؤمن أن تريدون راكمُت أم نأداهن، أن والحادأيث؟! أتريدون

فيسدوا ويغضبوا الطغاة هؤلء ينزعإج ل حتى ببعض ونأكفر الدين
الحركة؟! وكأنأنا في الحريات هذه ويسلبونأا الدعإوة، أبواب عإلينا
المرتدة!! النأظمة هذه ظل في أحرار

ًا لنا يضعون المرتدون الطغاة إن ًا حدودأ ميدان في حتى وسدودأ
ًا لك يحددأون فهم الدعإوة، الخروج أو تجاوزها ينبغي ل ودأوائر خطوط

هذه قبول يمكننا العزة. فكيف رب سماه كما الملك دأين وهو منها،
﴿ وجإل عإز ربنا قول عإلينا فينطبق ونأشوهه دأيننا لنقّزم الشروط

ّلِذيَن ُلوا ا ْلُقْرآَن جَإَع ّبَك*  عِإِضيَن ا ّنُهْم َفَوَر َل َأ َنْس -91[الحجر: ﴿ َأجْإَمِعيَن َل
92 [.

المادأية العقبات فتزول الدعإوة مجال في الحرية لدينا تكون حينما
التوحيد عإقيدة لهم لنوصل الناس وبين بيننا تحول التي والمعنوية

القول يمكننا حينئذ وسلم، عإليه الله صلى الله رسول عإلى ُأنأزلت كما
ًا حققنا قد أنأنا ًا مكسب ًا. سياسي معتبر

وهي السياسية أهدافنا بلوغ من اقتربنا أنأنا بالتالي القول ويمكننا
عإلينا تفرض كما محرفة ول نأاقصة غير كاملة السلم رسالة تبليغ

ذلك. الوضعية القوانأين
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يفرضها التي والشروط المفهوم وفق السياسية المشاركة إن ، نأعم
ول ورسوله، الله حادأ ولمن للباطل موالة تعتبر الوضعي المشرع

مع تتوافق لكي الشرعإية النصوص أعإناق نألوي أو نأتحرج أن ينبغي
مكاسب نأحقق بأنأنا ونأوهمها أنأفسنا، وعإلى الله عإلى فنكذب أهوائنا

 ذلك. من العكس عإلى ونأحن للسلم

بعض خاضها التي والتجارب ُتحصى، أن من أكثر الواقع من المثلة
صحة عإلى دأليل وخير جإواب أحسن تعتبر المجال هذا في المسلمين

أدأنأى يحققوا ولم السراب سوىَ يحصدوا لم إليه. حيث ذهبت ما
الفاشالة التجارب نأكرر لن ولدأاعإي العكس، عإلى بل لدينهم مكسب
الوتيرة. بنفس

وتوحيد الجماعإات هذه مع اللتقاء يمكننا عإليكم بالله فكيف
الباطل؟!  وإبطال الحق لحقاق معها الصفوف

الجهادأية     الجماعإات     بين     فيما

ًا يختلف هنا الجإتماع عإن الحديث أن المفروض فهنا سابقه، عإن تمام
القل عإلى أو واحدة قيادأة تحت المجاهدة الجماعإات هذه تتوحد
ًا تسعى حسب – مصغر أو موسع شاورىَ مجلس تشكيل إلى جإميع

من اللزمة القرارات كل لتخاذ الساس المرجإع يكون الحاجإة- لكي
الواقع. أرض عإلى وفاعإل مسؤول عإمل أجإل

تعتبر الفرقة فإن السلم في الغايات أسمى يعتبر الجإتماع أن فكما
الوقت في وهي المة بها تصاب التي المصائب أشار من الخرىَ هي
عإوامل أهم ومن للمسلمين، والضعف الهزيمة عإوامل أهم من ذاته

للعدو. القوة

تجتمع أن العدو، لمكائد الواعإية المجاهدة الجماعإات هذه في فالصل
مهما المة أعإداء صوب بنادأقها توجإه وأن واحدة، بوتقة في وتتوحد
ومذاهبهم. ألوانأهم اختلفت

إلى المقام هذا   في2الجهادأ أسد الفاضل أخينا نأداء أعإجبني وقد 
قال:   حيث المجاهدين، الخوة

" حبسهم الذين الجهادأية الجماعإات في الكرام للخوة " فأقول
اجإتماعإكم بأن اعإلموا ، الكرام : أيها والوحدة الجإتماع " عإن حابس

أعإداء قلوب عإلى ُينّغص أمر من وما ، عإاّمة للمسلمين رحمة هو أنأتم
ًا يزيدهم و أعإدائكم و الله من أكثر إغاظة أيما يغيظهم و قهر

هذا إل يكن لم فلو ، الدين نأصرة َهم لحمل توّحدكم و اجإتماعإكم
ّيب الهدف من مثلي ليس و ، واحدة راية تحت لتجتمعوا لكفاكم الط
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و به، جإلله جإل ربنا أمرنأا الذي بالحق التواصي لكنه و مثلكم ينصح
ّلمنا لقد أنأا وها الفاضل، ينصح فإنأه المفضول حتى أنأه دأيننا في تع

من عإنه التنازل يمكن عإّما التنازل و الجانأب لين و بالجإتماع أنأصحكم
ًا أنأفسكم من فأرونأا ، الدين أصول غير . خير

تعبيد و الله أعإداء - لغاظة - كبداية به القيام تستطيعون ما أقل إن و
بيان إخراج ثم من و مشتركة بعميلة القيام هو للوحدة الصعوبات

أثر ستجدون لكنكم و بساطتها عإلى البداية هذه إن و ، مشترك
ًا الله بإذن اجإتماعإكم بركة و عإملكم ًا و ظاهر بعملية بالقيام و ، باطن

للردأ القبائل بين الدماء تتفّرق " سوف مشترك بيان إخراج و مشتركة
أسأله ربي اللَه و ، التقارب و العمليات كرروا و كّرروا ثم !! " ، عإليكم

ّلف أن إله ( ل كلمة لعإلء الدين نأصرة عإلى لتجتمعوا قلوبكم بين يؤ
) . الله رسول محمد الله إل

يقول ، النصر ليؤخر التوحد تأخر إن و ، بالهزل ليس و جإد المر إن و
َناَزعُإوا ل : ( َو سبحانأه ربي ُلوا َت َتْفَش ْذَهّب َف َت ُكم، َو ِبُروا     َو ِريُح ِإّن ،اْص
ِبِرين َمَع اللَه ) . ( ولّمتكم لكم خير هو لما فاصبروا ) ، الصا

إنأما الصل هو ليس والفشل الهزيمة أسباب من هو الذي فالتفّرق
، الهزيمة تزول السباب لزوال وبالسعي ، أسباب وله " ، " عإارض هو

نأصرة عإلى التحريض و للتقريب يسعى من الناس خيار أن اعإلموا و
يسعى من شارارهم إن و ، لكم المؤازرين لكم المواسين و الدين

. إرجإافكم و تخذيلكم و بينكم بالتنفير

و ، الله سبيل في الجهادأ إلى و الوحدة إلى و الدين إلى بالعودأة و
يأتيكم أن بعدها فلبد ، عإليها الصبر ثم جإلله جإل الله بأوامر التمّسك

ًا العسر مع إن و ، الفلحا و النجاحا ًا العسر مع إن ، يسر .[انأتهى]. " يسر

يتوفر أن فيكفي ومتنوعإة، كثيرة الجهادأية الساحة في اللتقاء نأقاط
القواسم هذه لهم تظهر لكي المجاهدة الجماعإات لدىَ الخلص

ليتحقق الجهادأ ثغور من ثغر عإلى جإماعإة كل فتقف المشتركة،
فالغاية للعدو، موجإهة كلها الضربات وأن خاصة والتنسيق، التكامل

من يهمنا ول شاوكتهم، وكسر وإضعافهم الله أعإداء في الثخان هو
لبنة وتضيف الباطل أركان تقوض أنأها دأامت ما الضربة جإاءت جإهة أي

المرتقب. السلمي البناء في

حد إلى منهك العدو لن أجإله اقترب قد الجماعإة عإام أن في نأشك ول
بين التفريق في يستعملها التي أوراقه كل أحرق وقد كبير،

ضئيل رصيد سوىَ له يبق ولم الساحة، في والعاملين المجاهدين
قبل، من انأخدع قد من إل بأساليبه ينخدع فلن  سينقضي، ما سرعإان

ًا الحق ظهر فقد الن أما ذي لكل ومكائده خدعإه كل وانأكشفت جإلي
الجماعإات احتضان إلى المة أبناء تسارع نأرىَ وصرنأا عإينين،
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الجماعإات كل ومحاربة ونأبذ سوادأها، وتكثير الصادأقة المجاهدة
مآربها لتحقيق غطاء الدين من تتخذ التي ، الوصولية المنافقة

الشيطانأية.

ًا وأقصد الواقع" ، من " المثلة عإن الحديث إلى الن ونأنتقل أساس
العإداء. مع التدافع ومواقع الجهادأية الساحات واقع

الواقع     من     أمثلة

الفرادأ مستوىَ عإلى سواء دأيننا، في الصل هو والوحدة الجإتماع إن
ليس – ومستفيضة كثيرة ذلك عإلى الدالة والنصوص الجماعإات، أو

أمتنا تعيشها التي الظروف في وجإبأ هذا ذكرها- ويصبح مقام هذا
اليوم.

َ ﴿ تعالى قوله يقرأ منا من ْا َول َناَزعُإو ْا َت ُلو َتْفَش ْذَهَب َف َت ُكْم َو ﴿ ِريُح
؟ وتطاحن بل وتشرذم تشتت من عإليه نأحن بما فيرضى ]46[النأفال:

إلى والمنعة والقوة الرخاء حالت في يؤدأي والتفرق التنازع إن
العإداء يتخطفنا أن نأخاف ضعفاء ونأحن فكيف الريح، وذهاب الهزيمة

حرب في ونأحن وكيف بل ؟؟ مرصد كل في لنا ويترصدون حولنا من
؟ العإداء هؤلء مع وصراع

في الخالق معصية في نأستمر أن نأريد أنأنا أم ؟ أوجإب الوحدة أليست
؟ غيرنأا بنا الله يستبدل حتى المر هذا

بها والنأفرادأ جإهادأية، جإماعإة كل حصار عإلى العإداء إصرار نأرىَ أل
يحدث ألم ؟ عإليها القضاء أو احتواءها عإليهم يسهل لكي حدة، عإلى
أو النأصار وطردأوا الحدودأ أغلقوا حيث أفغانأستان، في هذا

مواجإهة في وحدهم الفغان المجاهدون يبقى لكي اعإتقلوهم
؟ الصليبية الجيوش

عإبر للمجاهدين تسرب كل منعوا حيث فلسطين، في هذا يحدث ألم
يواجإهون الداخل في المجاهدون يبقى لكي مصر أو الردأن أو لبنان

؟ الصليب بقوىَ المدعإومة اليهودأية العسكرية اللة وحدهم

عإزل ومحاولة رهيب، إعإلمي تعتيم من الجزائر في يحصل ما نأرىَ أل
جإذوة ليخمدوا العإلمي، المستوىَ عإلى حتى هناك المجاهدين

المتوقدة؟ الجهادأ
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إبادأة وحرب السنة لهل حصار من الرافدين بلدأ في يحصل ما ثم
ورأينا صليبي، ودأعإم بتمويل النأجاس الروافض قبل من عإليهم
مجالت يسدوا لكي الحدودأ عإلى والتركي والسوري اليرانأي الدعإم

وأنأصارهم. المجاهدين عإلى التحرك وأبواب

المجاهدون حوصر حيث قبل من البلقان بلدأ في هذا يحدث ألم
ُطردأوا النأصار صلح في والدخول المن استتباب بحجة البلدأ من و
البلدأ من العرب المجاهدون خرج حينما ثم الصليبيين، مع ملغوم
وعإاثوا البوسنة المسلمين من المستضعفين عإلى الصليبيون انأقلب

ً فيهم وأثخنوا الفسادأ الرض في ًا تقتيل ًا واغتصاب ًا. وتهجير وتدمير

أسلفه فعل كما يفعل أن الروسي العدو حاول القوقاز بلدأ وفي
فلم كله، الصليبي الغرب من وإعإانأة ومسمع مرأىَ عإلى البلقان في

مكائد أمام ويقظتهم المجاهدين توحد بفضل ثم الله بفضل يفلح
وّحدوا بعدما مباركة إسلمية إمارة ينشئوا أن لهم الله فيسر العدو،

أعإداء قتال ومواصلة الخالص التوحيد عإلى كلمتهم وجإمعوا صفوفهم
ول العدو عإرضها التي الملغومة السياسية الحلول بكل والكفر الله

يزال.

في السلمية الحركات كل من ومسمع مرأىَ عإلى يحصل هذا كل
في وكأنأه الوضع، هذا خطورة يدرك من فيهم نأجد ل ثم بلدانأنا،
التشتت من عإليه هي ما عإلى أمورنأا وتبقى هذا، من معزل

الجانأب. الحادأي والعمل والتشرذم

أن وعإلينا وأخرىَ، جإماعإة بين يفرقون ول كافة، يقاتلونأنا العإداء إن
ْا ﴿ كافة نأقاتلهم ُلو ِت ِكيَن َوَقا ْلُمْشِر ُكْم َكَما َكاّفًة ا َنأ ُلو ِت ﴿ َكاّفًة ُيَقا
بين فيما والتعاون بالتنسيق إل هذا يتم أن يمكن ول ، ]36[التوبة:
العاملة. الجماعإات مختلف

يدفعنا أن ينبغي – أفغانأستان في وقبله – العراق في حدث ما إن
مجال أنأفسنا عإلى فنوسع الضيقة، وحساباتنا أوراقنا مراجإعة إلى

كل منه يغترف للجميع، ملك الدين هذا أن ونأعتبر والحركة، العمل
وطلبه. طاقته حسب واحد

من ثغرة كل عإلى فنحافظ المشهور، السفينة حديث نأتذكر وأن
معنا. من ِقغرُونأ َقغرَفن قبلها، من نأؤتى ل حتى ثغورها

ًا يدركون العإداء إن تجمعنا في تكمن لدينا القوة نأقطة أن جإيد
قاعإدة" بتنظيم والعلقة الرهاب تهمة لصقُي فتراه كلمتنا، ووحدة
مختلف بين تنسيق حصول خشية مجاهدة، جإماعإة  بكل"الجهادأ

التهمة هذه دأفع وتحاول تتملص الجماعإات بعض فترىَ الجماعإات،
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الجهادأية الجماعإات ببقية لها عإلقة كل وتقطع فتنعزل نأفسها، عإن
."الجهادأ قاعإدة" تنظيم رأسها وعإلى الخرىَ

الشيطانأي المخطط هذا المخلصة الجماعإات جإل أدأركت لقد
وعإدم التشتت أن ففهمت العراق، احتلل من الدرس واستوعإبت

أسباب أهم من يعتبر الساحة في العاملة الفصائل بين التنسيق
ًا الهزيمة ومستقبلً. حاضر

الصادأقة الجماعإات لدىَ والتشرذم التفرق أسباب

ً أقف أن أريد الجماعإات توحيد وجإه في مهم معوق عإلى قليل
ًا اتفاقها من بالرغم الصادأقة الكلمة وجإمع التوحد ضرورة عإلى نأظري

واحدة. قيادأة عإلى والجإتماع

العمل وصواب الطريق صحة عإلى جإماعإة كل حرص دأافع أن أعإتقد
لنقل أو العقبات أهم من ُيعتبر القويم النهج عإن انأحرافه وعإدم

للتوحد.  المؤخرة السباب

وفريد شاديد حرص لديها يكون العاملة الفرق من فرقة كل أن ذلك
إلى بالضافة والدعإوية الجهادأية المسيرة وتقدم الدعإوة نأجاحا عإلى

أو المشبوهين قبل من الصفوف اختراق عإدم عإلى حرصها
مرصد. كل في للجهادأ يتربصون الذين المنافقين

ًا بنفسها العمل قيادأة عإلى تحرص جإماعإة كل يجعل الدافع هذا حرص
ًا وليس الدعإوة مصالح عإلى الذاتية. والمصالح المناصب ابتغاء أو حرص
ًا المر هذا يكون وقد ً عإذر ًا أو مقبول في لكنه البعض، لدىَ مستساغ

ًا يكون أن يمكن ل النهاية هذه بين فيما الحاصل للتصادأم مبرر
الواقع.  أرض عإلى الجماعإات

ينبغي موحدة قيادأة عإلى بلد كل فصائل تتوحد أن انأتظار وفي
والتعاون الخبرات وتبادأل الجهودأ تنسيق مع العمل في الستمرار

المباركة الجهادأ عإملية تؤتي كي والمعقدة الثقيلة الجهادأ أعإباء عإلى
ًا عإديدة لمصالح تحقيق هذا في المرجإوة،ويكون ثمارها لمر وتنفيذ

الحق. عإلى والجإتماع والتقوىَ البر عإلى بالتعاون تعالى الله

أفغانأستان

ينبغي الذي والنموذج المثال الفغانأية والتجربة الساحة تمثل 
بين الوحدة لمسألة اليجابي أو السلبي الجانأب في سواء به، الحتداء

الجماعإات.
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ًا وأقصد العتيد، البلد هذا في الجهادأية التجربة بداية ففي منذ تحديد
الثمانأينات نأهاية حدودأ وحتى السوفياتي المحتل ضد الجهادأ انأطلق
الفترة هذه تميزت حيث الماضي، القرن من التسعينات وبداية

الجهادأ ضرورة عإلى الفرقاء كل وإجإماع المحتل جإهادأ عإلى بالتركيز
فكانأت المشترك، العدو اتجاه وتصويبها الجهادأية ضرباتهم وتوحيد
عإلى للمجاهدين كاسح نأصر تحقق حيث المقاييس بكل مبهرة النتيجة

التقليدية العسكرية الموازين وانأقلبت العالم في عإسكرية قوة أعإتى
الساحة في نأفسها فرضت جإديدة مدرسة الفغانأي الجهادأ وصار

وصدقهم المجاهدين إخلص بفضل ثم تعالى الله بفضل العسكرية،
هذا أن شاك ول ، والجهادأ العإدادأ مرحلة في كان ما وهذا الله، مع

في صفوفهم وتوحدت المجاهدين كلمة اجإتمعت حينما تحقق النصر
العدو. مواجإهة

خافية، كانأت التي الحقائق من الكثير تكشفت الدولة مرحلة في لكنه
الخطير النأحراف وبان حقيقتها عإلى المجاهدة الفرق أغلب فظهرت

ً لديها أن ذلك عإقيدتها، في ًا خلل والبراء الولء مسألة في عإظيم
خاصة. بصفة واليمان الكفر مسائل وفي

الول فتعتبر المرتد، والكافر الصلي الكافر بين وتميز ُتفّرق فكانأت 
ًا الحكومات سارعإت كما الثانأي، للصنف الولء تعقد بينما محارب

الدولية والمؤسسات بالمنظمات العإتراف إلى للمجاهدين المنتخبة
السلمي المؤتمر ومنظمة العربية الدول ومنظمة المن مجلس مثل

سعيها إلى بالضافة هذا الكفرية، الطاغوتية المؤسسات من وغيرها
ّدأ عإلقات لعقد المرتدة. النأظمة من الكثير مع وإخاء ُو

المجاهدون خاصة الفصائل هذه من المخلصون انأسحب وقد
قامت التي الفتنة من والهروب الساحة عإزل آثروا حيث ، المهاجإرون

سبيل في بينها فيما  واقتتال صراع قام بعدما الفغانأية الفرقاء بين
الحكم. عإلى السيطرة

الجهادأ لثمار وهدم دأمار من حصل ما والدانأي القاصي عإلم وقد
المرتزقة من مجموعإة إلى المجاهدة الحزاب هذه وتحولت المبارك،

ًا بعضهم يقتل التنازل هو ذلك ثمن كان ولو الحكم بكرسي للفوز بعض
وهم هذا كل حدث وشاعبهم، دأيارهم وتدمير دأينهم أصول عإلى

ًا يحسنون أنأهم يحسبون ّدموا قد أنأهم دأروا وما صنع من سنوات ه
لحركة  هدم معول إلى التجربة هذه تتحول أن كادأوا حتى الجهادأ

خط من وتنفيرهم المسلمين تيئيس وربما المة في الجهادأ ومفهوم
أن لول الرض، في الله شارع وتحكيم الظلم للرفع كوسيلة الجهادأ

ً فسخر برحمته المة هذه تدارك تعالى الله حافظوا صادأقين رجإال
ًا فأبقوه ونأصاعإته، الجهادأ جإذوة عإلى ليحيوا الصادأقين قلوب في حي

جإديد. من المة هذه به
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للبلدأ المن تعيد لكي المجاهدة طالبان حركة تعالى الله فقيض
بالغالي والتضحية الله بطاعإة تمسكها بفضل الله شارع وتقيم

الصليين الكفار جإهادأ من أفغانأستان في الجهادأ فتحول والنفيس،
رأىَ وقد الهواء، وأصحاب والمنافقين المرتدين جإهادأ إلى

ًا قيادأة – طالبان حركة صدق المهاجإرون منهم الكثير فانأضم – وجإنودأ
ّثروا الحركة هذه صفوف إلى – جإديد - من الجهادأ واستفادأ سوادأها وك
الله ففتح والتسيير، القتال ميدان في وكفاءاتهم تجاربهم من

حركة سيطرت حيث عإامين، من أقل في والتمكين بالنصر عإليهم
سقوط منذ مرة لول إسلمية إمارة وأقامت البلدأ عإلى طالبان
الماضي. القرن بداية في العثمانأية الخلفة

التربة وكانأت قياسية بسرعإة المور اتضحت الفغانأية الساحة ففي
حرب خلل ويتميزوا المنافقون ويظهر الصفوف ُتصّفى لكي مناسبة
المنقلب بقيادأة الشمال جإبهة وهي معاقلهم آخر في تمثلت طاحنة

ذلك بعد له الله قيض والذي مسعودأ، شااه أحمد المقبور عإقبيه عإلى
ًا وضعوا السلم أبطال من بطلين عإملية عإبر وخيانأته لتمردأه حد

المباركة. الجهادأ قاعإدة توقيع من نأوعإها من فريدة استشهادأية

قاعإدة مع السلمية المارة في الخوة من كل جإهودأ تكاتفت ذلك بعد
الداخلية التحديات كل مواجإهة في متحدة جإبهة وشاكلوا الجهادأ

11 غزوة وهو العصر حدث جإاء أن إلى سواء، حد عإلى والخارجإية
ًا المور لتأخذ المباركة، سبتمبر ًا منعطف مباشار صدام نأحو جإديد
الصراع. طرفي كل من بالشدة يمتاز ومرير

بقيادأة السلمية المارة عإلى الجديدة الصليبية الحرب بداية فكانأت
اللف لدماء وسفك للرض تدمير من كان ما وكان الصليبية أمريكا

عإزيمة في قوة إل ذلك زادأ ما العزل،و المدنأيين من البرياء من
تلحم من ذلك وزادأ صفوفهم ويوحدوا جإهودأهم يكثفوا أن المجاهدين

المل في المتمثلة المجاهدة قيادأته حول المسلم الفغانأي الشعب
وخبروا ثباتهم رأوا حينما لدأن بن أسامة والشيخ الله حفظه عإمر

والنزال. القتال ميادأين في صدقهم

قلوب عإليهم فتح أن المجاهدين عإلى تعالى الله فضل من فكان
أكثر الجهادأ وقاعإدة السلمية المارة بين العلقة تقّوت كما العبادأ

كل أذابت اليومية الحرب متطلبات أن حيث قبل، من عإليها كانأت مما
وتكاثف التعاون سوىَ هّم من هناك يعد ولم الممكنة الخلف شابهات
ّ المؤمنين في يرقب ل الذي الصائل العدو هذا لمواجإهة الجهودأ ول إل

ذمة. 

 الرافدين بلدأ
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المعالم واضح الجهادأ فيه قام قد العراق فإن الجميع يعلم كما
العصر هبل بقيادأة الصهيوصليبي التواجإد لمواجإهة الراية ونأاصع
الحلف هذا جإهادأ وجإوب في مسلم يشك أن يمكن ول أمريكا،

والردأة. النفاق طوابير ومعه العالمي

أو اللسان أو باليد سواء يناصرهم أو العإداء هؤلء يتولى من وكل
وحكمه منهم شاك بل فهو الرضا مع السكوت مجردأ حتى أو العتادأ

الحنيف. الشرع ميزان في حكمهم هو

صفوفهم رصوا قد السلمية العراق دأولة في إخوانأنا أن ونأعلم
يغتروا ولم وحده الله كلمة إعإلء سبيل في أرواحهم وقدموا

الجهادأ إيقاف مقابل عإليهم عُإرضت التي والزهيدة النأية بالمكاسب
ُيسمى ما فعله ما غرار عإلى الحلول بأنأصاف والرضا المبارك
كذلك ينطلي والحديث -، براء منه _ والسلم السلمي بالحزب

منصب أو ملوثة عإيش لقمة وراء تلهث التي الطوائف بقية عإلى
الصليبيين. أسيادأهم برضا والفوز دأينهم عإن التنازل مقابل مشبوه

يقبل الحثالت؟!! وهل هذه مع الوحدة عإن التحدث يمكن فكيف
خردأل حبة عإن فضلً كرامة أو حياء من ذرة مثقال قلبه في مؤمن

تجمعه أن لنفسه يرضى أو الخونأة هؤلء مع يتعاون أن إيمان من
؟ مصالح بهم

ول الملحدين الكرادأ ول المشركين الروافض عإن أتحدث ل أنأا
لنأهم اهتماماتنا، سلة خارج فهؤلء المنحرفة، الصوفية الطوائف

للمجاهدين عإداءهم ونأصبوا الشارار للعإداء ولءهم أعإلنوا قد أصلً
مذهب عإلى أنأفسهم يحسبون الذين أولئك عإن حديثي إنأما الخيار،

والستشهادأ. الجهادأ شاعار ويرفعون السنة، أهل

(وهو السلمي بالحزب يسمى ما تعاون ونأسمع نأرىَ أولء هانأحن
العراق) مشاركته في المسلمين الخوان لجماعإة الرسمي الممثل
وهي مصالحه، لتحمي المريكان نأصبها التي الحكومة في الفعلية
ًا الله لدين ومحاربة مرتدة حكومة ًا سر ًا وجإهر ًا، وجإهار هذا نأهار

المسلحة بالصحوات يسمى ما أنأشأ قد الحزب هذا أن إلى بالضافة
ًا لعبت التي ًا دأور دأولة رأسهم وعإلى المجاهدين محاربة في بارز

ًا السلمية، العراق ًا للصليبيين إرضاء السياسية مصالحهم عإلى وخوف
ًا يصرحون. وكانأوا كما ًا سبب ًا مباشار المد تعطيل في ورئيسي

الرافدين. بلدأ من ورحيله المحتل سقوط وتأجإيل للدولة السلمي

ًا الوحدة هامش نأجد أن غرابة فل ًا ضيق العراقية الساحة في جإد
الجماعإات دأاخل الولءات انأقلب وسرعإة الحداث تداخل بسبب

عإلى تزال ول أثرت التي العظيمة السلطة وفتنة الساحة في العاملة
السلمية الرؤية غياب بسبب هذا كل الفرقاء، هذه من الكثير
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مقابل في لديهم والبراء الولء عإقيدة وضعف هؤلء لدىَ السليمة
حقيقة في تعدو ل وهي أمامهم التي والمعنوية المادأية الغراءات

ًا تكون أن المر نأيله. يمكن ل سراب

هذه من وغيرها الصفوف وتوحيد الوحدة عإن الحديث فإن هنا ومن
ًا ُتعد المصطلحات عإن النأحراف من قمة بالحرىَ أو الجنون من ضرب

وطلب الهواء أصحاب مع تتوحد أن ُيعقل فهل تعالى، الله دأين
والتعاون إليها والتحاكم الوضعية بالقوانأين العإتراف عإبر المنصب

؟!!! الوطنية المصلحة ابتغاء الطواغيت مع

تعالى الله وفقهم السلمية العراق دأولة مجاهدي من الصفوة فأهل
الله بحب قلوبهم وامتلت النفوس وصفت النيات خلصت حينما –

متفرقة جإماعإات كانأوا الذين وهم جإهودأهم تتكاثف أن – وحده
مجلس ليؤسسوا قلوبهم وتتآلف صفوفهم وتتوحد متناثرة، وعإشائر
وما المطيبين حلف تكوين تلها ثم خطوة أول في المجاهدين شاورىَ

المباركة، السلمية العراق دأولة قيام عإن العإلن إلى انأتقل أن لبث
ًا ذليل، وبذل عإزيز بعز بدينهم، والفرارون اليمان أهل به أعإز عإز

وأعإوان الهواء وأصحاب والمرتدين المنافقين به أذل وذلً
وخارجإها. الرافدين بلدأ في الطواغيت

الصافي بمفهومه والجإتماع الوحدة عإن نأتحدث أن يمكننا هنا
دأين لنصرة وأهليهم وأموالهم أنأفسهم باعإوا القوم لن الربانأي،

حولهم من الدنأيا فتات إلى يلتفتون ول نأبيهم سنة عإن والذب ربهم
القدير العلي ربهم إرضاء وجإهتهم بل وشاهرة، وجإاه ومنصب مال من

ولو قادأمة إسلمية لخلفة نأواة لتكون الوحدة بهذه عإليهم الله فأنأعم
الثبات جإرار عإلى والصفاء الخلص حبل زال وما الكافرون، كره

ًا الله يقضي حتى والستقامة، ً كان أمر عإن هلك من ليهلك مفعول
بينة. عإن حي من ويحيى بينة

جإماعإة توحد في المتمثلة العظمى البشارة تتحقق أن نأنتظر ونأحن
قاصمة ضربة ذلك ليشكل السلمية العراق دأولة مع السلم أنأصار
هذه ستكون حيث أجإمع، العالم وفي الرافدين بلدأ في والنفاق للكفر
ّنونأها النأصار في الخوة قبل من خير بادأرة لبقية حسنة سنة وسيس

الباطل. أهل مع التدافع بلدان باقي في المجاهدة الجماعإات
وأشام وأماراته عإلماته أرىَ وهاأنأذا الله بحول قريب الجماعإة عإام

. تفندون أن لول الواقع أرض عإلى ريحه

فلسطين

عإدو هناك أن حيث نأوعإه من فريد الفلسطينية الساحة عإن الحديث
لمشاريعه، والتصدي قتاله عإلى الجميع ُيجمع اليهودأ في يتمثل واضح
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عإلى – القل عإلى – هذا ، ومرجإعياتهم مناهجهم اختلفت وإن
هناك فنجد الرض عإلى التطبيقية الناحية من أما النظري، المستوىَ

المشترك، القاسم هذا تحقيق دأون تحول وعإقبات كثيرة تباينات
خارجإية وأخرىَ أنأفسهم الفرقاء أو الجماعإات هذه تخص ذاتية عإقبات

الفلسطينية الساحة في التأثير إلى تسعى خارجإية بقوات ارتباط لها
الفلسطيني الشعب معانأاة حساب عإلى الخاصة سياساتها وتنفيذ

ومستقبله. وعإقيدته المسلم

الفرقاء أهم عإلى وتؤثر مباشارة بصورة تتدخل دأول فهناك
ُتملى لليهودأ تخضع لكي والسلمي العلمانأي بشقيها الفلسطينية و

وأخص النأظمة هذه استخبارات أروقة دأاخل من سياسات عإليها
فتح في يتحكمان فكلهما والردأنأي، المصري النظامين بالذكر

في تتحرك التي الفرقاء أهم وهما المتأسلمة وحماس العلمانأية
ووزن أقل شاعبية لها أخرىَ فصائل استثنينا إذا الفلسطينية، الساحة
الشعبية كالحركة العلمانأية التنظيمات بقية مثل أضعف سياسي
. السلمي الجهادأ حركة أو الديموقراطية والجبهة

ًا الساحة دأخل الذي الجديد العنصر أما ُيعرف بات ما في ويتمثل مؤخر
أن حيث التبعية هذه من مستثنى فهو الجهادأية، السلفية بتنظيمات

ًا مستقلة الجماعإات هذه دأاخلية. أو كانأت خارجإية جإهة أي عإن كلي

السياسية اللعبة في يتحكم المخابرات وكالة عإبر المصري فالنظام
ُيعتبر فلسطين دأاخل عإمر المصري الستخبارات جإهاز  رئيس و

المباشارة غير بالمفاوضات ُيسمى لما الرئيسي المهندس سليمان
وحماس.  فتح من لكل الناهي والمر الصهيونأي، الكيان مع

بصورة غزة قطاع في تمكنها من بالرغم – الجميع يعلم وحماس- كما
ًا الشريعة تطبق فلم مطلقة ووعإودأها البراقة لشعاراتها خلف
ابن مسجد مجزرة وكانأت بذلك، ينادأي من كل تحارب إنأها بل الكاذبة،

اليومية المطاردأات عإن نأاهيك هذا، عإلى دأليل أكبر رفح في تيمية
ًا السجون في منهم بالمئات والزج التوحيد لشباب وبجريمة ظلم

اليهودأ. قتال

اسمها من جإعلت والتي حماس ترفعه الذي  المحتل مقاومة فشعار
ًا بينما غزة، في والجهادأ التوحيد لهل مقاومة إلى تحّول منه جإزء
وساطة عإبر اليهودأ مع والمفاوضات التنازلت مسلسلت في تاهت

الخبيث. المصري النظام رأسها وعإلى المرتدة العربية النأظمة

بعد السلمية الساحة في البارز الفريق نأجد الخر الجانأب وفي
الروافض أحضان في ارتمت قد السلمي الجهادأ حركة وهي حماس

النخاع حتى الجاهلية السياسة في وانأغمست تحفظ، أدأنأى دأون
هذه قادأة حتى معناها يفهم يكادأ ل ومبهمة جإوفاء شاعارات رافعة
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مسلسل في ما دأور لعب فرصة يتحينون وصاروا ، أنأفسهم الحركة
مراقب كطرف الجإتماعإات يحضرون فتارة ، الطويل المفاوضات

المقاومة مصطلح حذفوا حتى وهكذا، بالقضية معني كطرف وتارة
المدىَ عإلى وإستراتيجيتهم برنأامجهم من الجهادأ مصطلح عإن فضلً

البعيد. حتى أو المتوسط أو القريب

من للمخلصين الشأن هو القدس" كما "سرايا مجاهدي في أمل لدينا
ّتعظوا القسام" لعلهم "كتائب أبناء أمامهم تجري التي بالحداث ي

ويوحدوا ويلفظوها السياسية بقيادأاتهم فيكفروا منها ويستفيدوا
يحلو كما أو والجهادأ التوحيد جإماعإات في إخوانأهم مع جإهودأهم

الجهادأية. بالسلفية تسميتهم للعإداء

وفق الجهادأ تبنت ممن الصاعإدة الجماعإات هذه سوىَ إذن يبق لم
العدة ُتعد هاهي الصالح، السلف وعإقيدة والجماعإة السنة أهل مذهب
العنت كل ذلك سبيل في وتلقى الفريضة هذه لدأاء اللزمة

التي حماس قوات طرف من بل اليهودأ، قبل من ليس والمحاربة،
تعلو ل حتى أجإنحته، كسر من لبد الذي الكبر الخصم منهم جإعلت

الوكيل. ونأعم الله فحسبنا العمية، رايتهم فوق راية غزة في

صغير ولو متنفس عإن لها تبحث أن المجاهدة الفصائل هذه عإلى بقي
وتسعى حماس تمنعه ما وهذا والجإتماع، التوحد مسألة لطرحا

من حتى وتمنعهم تحاصرهم وتظل دأورهم وتقزيم منهجهم لتشويه
ًا لديهم التحرك هامش وصار الساسية، أمورهم قضاء للغاية، ضيق

الجهادأ فريضة ذلك وبعد والعإدادأ الدعإوة واجإب فيه يمارسوا أن لبد
وعإل. جإل الله أمر كما

ًا يخصصوا أن الموحدين إخوانأنا نأدعإو هذا مع وبموازاة ًا قسط وافر
السلحا فهو الكلمة وجإمع الصفوف توحيد سبيل في جإهودأهم من

ًا وهو حماس وظلم وحصار قمع لمواجإهة النأجع قوتهم مصدر أيض
يواليهم. ومن اليهودأ لقتال – تعالى الله عإون بعد – الكبر

الموحدون إخوانأنا سيتمكن العصيبة البيئة هذه من بالرغم أنأه وأعإتقد
ًا الوحدة لهذه وسيكون صفوفهم رص من ًا طعم فريدة، وحلوة خاص

بالنسبة الواحة كمثل وهي إليها، الملحة الحاجإة من تنبثق لنأها
ًا يحرصون وسوف الصحراء، وسط التائه للعطشان هذه عإلى كثير

وأمنهم. وأموالهم بدمائهم وسيسقونأها الوحدة

ًا المور ستتغير حينئذ حماس تشتهيه الذي المعاكس التجاه في كثير
الفلسطيني الشعب جإماهير تلتف وسوف الظالمة، وعإصابتها

الصدق فيه تكتشف حينما الجهادأي التحالف هذا حول المسلم
المعطاء الشعب هذا لدىَ زال وما المبادأئ، عإلى والثبات والمانأة
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"جإحافل لتواصل واليمانأي البشري  الرصيد من المزيد المصابر
من يضرها ل الله، أمر عإلى واستقامة وثبات بصبر الجهادأ" مهمتها

ويولول الله، بنصر المؤمنون يفرحا ويومئذ عإادأاها، من ول خالفها
 المور. وعإظائم بالثبور ويدعإون اليهودأ

 
الصومال

ربانأية، جإهادأية سلفية حركة الصومال في المجاهدين الشباب حركة
تكسب وهي أفغانأستان، في الطالبان طريقة غرار عإلى قامت

ًا النأصار الحمد ولله – وهي باستمرار، الساحة وتكتسح يوم بعد يوم
بشهادأة عإليها تسيطر التي المناطق كل في الشريعة تطبق – والمنة
الجهادأية الحركة لهذه نأصر أكبر ذاته حد في وهذا أنأفسهم العإداء

المباركة.

قصيرة زمنية فترات في النأتصارات هذه تحقق أن استطاعإت وقد
ًا وفقههم وحنكتهم مجاهديها تماسك بفضل ثم وحده الله بفضل جإد

في السابقة إخوانأهم تجارب من استفادأتهم بفضل وكذلك للواقع،
الجهادأ. مواقع مختلف

الوحيد السبيل وأن والمنافقين، المرتدين مع حوار ل أن فهموا
قوة وأن الله، سبيل في الجهادأ هو الشرعإية الحقوق عإلى للحصول

عإلى وتطبيقها لحمايتها القوة حق إلى بحاجإة يملكونأها التي الحق
الواقع. أرض

ًا نأعلم كما الصومال منطقة ًا، استراتيجي موقع لها جإميع كونأه جإد
ًا غنية وكونأها السيوية، والقارة الفريقية القارة بين وصل صلة جإد

كبير ميناء كونأها إلى بالضافة ، كثيرة ثروات عإلى توفرها بسبب
القارة وبين جإهة من وأوروبا آسيا دأول بين الرابطة التجارية للملحة

أخرىَ. جإهة من الفريقية

ًا يعلمون فالمجاهدون عإلى الصهيوصليبي التحالف حرص جإيد
لكي أثيوبيا في الصليبية الحكومة ويمولون يحرضون وهم بلدأهم،

ًا تكون لديها أمريكا أن نأنسى ول الصومال، إلى عإليها للعبور جإسر
. جإيبوتي في والمتواجإدة المنطقة في عإسكرية قاعإدة أكبر

مواصلة وهي المر، هذا في الفصل كلمتهم لهم المجاهدين ولكن
المضروب الحصار كل من بالرغم السلمية المارة وتأسيس الجهادأ
الشوكة لمتلك الوحيد الطريق هو هذا أن فقهوا لنأهم عإليهم،
عإدوان.  لكل للتصدي اللزمتين والمنعة

أن يمكن ل اليهودأ وكذلك الصليبي والغرب أمريكا أن نأعلم فكلنا
ًا الفريقي، القرن منطقة في إسلمية حكومة بوجإودأ يقبلوا خوف
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ًا والسياسية، القتصادأية مصالحهم عإلى السلم انأتشار من وخوف
الشيطانأية. مشاريعهم كل سينسف الذي المنطقة في

الثيوبي النظام دأفع إلى البداية في عإمدوا قد نأراهم لذلك
المجاهدين يحارب لكي السياسية والتغطية بالسلحا ومساعإدته

ً التابع العميل النظام ويثبت ً فشل ولكنه الصليبي، للغرب أصل فشل
ًا كوسيلة الجهادأ تبني عإلى وإصرارهم المجاهدين ضربات أمام ذريع

السلمية المحاكم باتحادأ يسمى ما بخلف الهداف، لبلوغ وحيدة
قدم موقع عإلى بها تحصل سياسية كورقة إل الجهادأ رفعت ما التي

بعدما نأفسها فرض تحاول اليوم وهاهي السياسية، الساحة في لها
ُينصب أحمد شاريف المسخ وهاهو البلدأ، من الثيوبي المحتل خرج

ًا ًا النأظار عإن توارىَ الذي وهو خجل، أو حياء دأون للبلدأ رئيس محتمي
بين محتدمة المعارك كانأت أيام كينيا في أمريكا سفارة في

والردأة. الكفر وجإيوش المجاهدين

المجاهدين" الشباب "حركة في المتمثلون الصومال في المجاهدون
التجارب من استفادأوا وقد المرة، هذه اللعبة عإليهم تنطل ولم لن

يضعوا لن وسوف مناطق، عإدة في إخوانأهم عإاشاها التي السابقة
لله. كله الدين يكون حتى جإهادأهم يوقفوا ولن أسلحتهم

–أحمد"  "شاريف الوضيع رأسهم وعإلى – والتحايل النفاق فرؤوس
مزيف، إسلمي بثوب للعدو خامس طابور إلى يتحولوا أن يريدون

دأاخل احتوائه القل عإلى أو المبارك الجهادأي المد يوقفوا لكي
يقبلوا أن من وأقوىَ أذكى والمجاهدون المكشوفة، السياسية اللعبة
في التحكم أجإل من للعدو البواب فيفتحوا المخزية، الحلول بهذه

من العفنة الزمرة هذه طريق عإن المور وتسيير البلدأ خيرات
العملء.

في إخوانأهم لموقف مشابه المسلمون"، "الخوان موقف هو هذا
عإلى ويتهافتون مخزي الشام، وبلدأ والجزائر وأفغانأستان العراق

بأبخس دأينهم وبيع مبادأئهم كل عإن التنازل مقابل الحكم كراسي
. الثمان

ل كما هؤلء؟ مع والجإتماع الوحدة مسألة طرحا يمكنه عإاقل من هل
السنة أهل "بجماعإة ُيسمى ما موقف من نأتعجب أن إل يمكن

المرتد الحاكم النظام مع تحالفت التي القحة، والجماعإة" الصوفية
ً تهتم ل التي وهي ذلك رغم الحكم، بمسائل ول بالسياسة أصل

الله دأون من المعبودأة أضرحتها عإن الدفاع في تستميت رأيناها
المجاهدين" "الشباب مع فيها هوادأة ل حرب في وتدخل
يتم أن إلى كله الصومال ربوع في عإالية الجهادأ راية تبقى سوف

ُيطبق الصادأقين لعبادأه التمكين ًا الله شارع و ً تطبيق ًا، كامل وصحيح
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الستسلم سوىَ لديهم حل فل السابق المرتد النظام بقايا أما
ًا أصدق فالسيف أبوا وإن ، وجإل عإز الله لدين والخضوع من إنأباء

الثيوبي الجيش من شاوكة أقوىَ ول أفضل يكونأوا ولن الكتب،
ًا فّر الذي الكافر والرعإب. الخوف لباس المجاهدون أذاقه بعدما هارب

نأصرة فهو بخاصة، الجهادأ وأنأصار بعامة المسلمين عإلى الواجإب أما
والمشاركة المطلوبة، الدعإم وسائل بكل وتأييده المبارك الجهادأ هذا

ًا دأعإمه ذلك بعد ثم والموال، والعتادأ بالرجإال الفعلية لكي  إعإلمي
في سواء الواقع، أرض عإلى وإنأجازاتهم المجاهدين أخبار تنتشر
الشرع وتطبيق والنأسان الرض تحرير ميدان في أو القتال ميدان

الصومال. بلدأ من المحررة المناطق كل في الحنيف

مسلم كل بلدأ الصومال وبلدأ عإادأاهم، من عإلى واحدة يد المسلمون
البلدان باقي شاأن شاأنأها يملك، ما بكل ينصرها أن واجإبه ومن

صراعإنا في كبرىَ أهمية لها الصومال أرض بأن أقول بل المسلمة،
من واستراتيجية حساسة منطقة في توجإد حيث الباطل، أهل مع

البلدان بقية إلى السلم عإليها سيعبر مهم جإسر فهي إفريقيا،
ًا به، المحيطة ًا وسد شاعوبنا اتجاه الصليبيين تقدم لمنع منيع

المسلمة.
بين والجإتماع الوحدة مشروع في ما دأور بلعب مطالبون كلنا فنحن

ًا دأورنأا وليكن المجاهدين، العون يد ومد الجهودأ بتنسيق خارجإي
إخوانأهم وبين بينهم وصل صلة ونأكون الصومال دأاخل لخوانأنا

العرب. جإزيرة في خاصة الجهادأية، المواقع باقي في المجاهدين

الصومال في المجاهدين إخوانأنا ينصر أن تعالى الله وأسأل وهذا
جإهادأ لمواصلة الصبر ويرزقهم الحكمة ويلهمهم الحق عإلى ويثبتهم
والحمد عإليه، والقادأر ذلك ولي إنأه والمنافقين، والمرتدين الكفار

العالمين. رب لله

الجزائر

الصحراء وجإنوب السلمي المغرب بلدأ لتشمل الجهادأ دأائرة توسعت
في الجهادأ قاعإدة "تنظيم تسمية من اقتربت حتى الساحل ودأول

ً الساحل المغرب بلدأ في القاعإدة "تنظيم من السلمي"  بدل
ًا سيكون وهذا السلمي"، عإلى أماراته تحققت وقد الله بحول قريب

والنيجر موريطانأيا من كل في المجاهدون يتواجإد حيث الواقع أرض
الشاسعة. الجنوبية الصحراء ساحات وفي ومالي

في المحلية الفصائل مع الوحدة عإن الحديث المجاهدون تجاوز وقد
المجاورة، البلدان إلى الجهادأ جإذور ومد للتفكير وانأتقلت الجزائر بلدأ

إمارة استرجإاع نأحو كبيرة وخطوة نأوعإية نأقلة لعمري وهذه
الله. رحمه تاشافين بن يوسف الخليفة بقيادأة العتيدة المرابطين
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الخلفة هذه ثمار نأشاهد أولء وهانأحن بالتدريج نأفسه يعيد فالتاريخ
ًا الجديدة أن الله نأسأل كبيرة والمال كثيرة والمبشرات يوم، بعد يوم

المجاهدين. إخوانأنا وينصر يعجل

قاعإدة تنظيم وعإلقة نأفسها الجزائر دأاخل يدور عإما الحديث أما
أمل ثمة هناك فليس الداخل، في السلمية الجماعإات بتلك الجهادأ

ً التنسيق أو للتحالف الجإتماع شاروط لن معها، الجإتماع عإن فضل
ًا بعيدة نأحو منها النأطلق يمكن واحدة مشتركة نأقطة هناك وليس كلي
اجإتماع. هكذا

في السياسي بالعمل يؤمنون زالوا ما فهم مبين ضلل في القوم
برجإوع ويطالبون يولولون زالوا وما المرتد، العسكري النظام ظل

إلى والتحاكم السياسية الساحة في النزال وإعإادأة الديموقراطية
ًا العنف أشاكال كل وينبذون القتراع، صنادأيق أسيادأهم إلى تقرب
ًا والدخول السياسي العمل مواصلة رخصة عإلى الحصول في وطمع

والعرب. العجم طواغيت عإنهم يرضى الذين المقبولين خانأة في

معهم والجإتماع التوحد مسألة ُتطرحا أن يمكن ول لهم عإزاء ل هؤلء
والمشاركة الحكم في المتمثل العجل حب ُأشاربوا قد لنأهم

إل فرصة يتركون ول والخيانأة، الردأة أحزاب جإانأب إلى السياسية
والرهابيين.لقد والرهاب والمجاهدين الجهادأ من فيها ويتبرأون

من إليهم هاجإر من منهم أبعدون نأاس الجزائر في للخوة الله قيض
ويقوموا النصرة واجإب ويؤدأوا الجهادأ عإبادأة ليقيموا مختلفة بلدان

من ومنهم الجزائر، في إخوانأهم معسكرات وسط العإدادأ بفريضة
يؤسسوا لكي المجاورة البلدان في بأنأفسهم الخوة إليهم رحل
وتعبيد حلوهم من البلدأ لتحرير الجهادأ منها ينطلق جإديدة مراكز هناك

الردأة. رؤوس ويقطفوا الكفر معالم يحطموا أن بعد لربهم، الناس

التنظيم ليتحول الواسع مستواه عإلى والجإتماع التوحد تحقق وهكذا
المغرب في الجهادأ قاعإدة إلى الجزائر في الجهادأ قاعإدة من

إن السلمي الساحل في الجهادأ قاعإدة إلى ذلك بعد ثم السلمي
تعالى. الله شااء

القوقاز بلدأ

أخيار من سبقهم من تجارب حصد من الخوة تمكن البلدأ هذه في
التجارب هذه من وأنأصار- والستفادأة مهاجإرين – المجاهدين

إمارة دأعإائم يؤسسوا أن الله بفضل واستطاعإوا الثرية، العظيمة
بلدأ من ووليات أقاليم عإدة في جإذروها مدت راشادة إسلمية
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القاليم من وغيرها وإنأكوشايا ودأاغستان الشيشان مثل القوقاز
المجاورة.

قوية تحالفات ويشكلوا صفوفهم يوحدوا أن المجاهدون استطاع كما
ًا الشيوعإي المحتل مواجإهة في في المتمثلة الخائنة جإيوبه من وبعض

متعددأة متآكلة وجإيوش مهترئة أمنية وأجإهزة عإميلة حكومات
الجإهزة هذه في عإديدة ثغرات إيجادأ الخوة عإلى سهل مما الولءات،

بطول تتسم متواصلة، عإصابات حرب في واستنزافها عإليها للجإهاز
الفولذ. من أقوىَ وبعزيمة المتواصل البشري وبالدعإم النفس

وجإماعإات المجاهدين، قيادأات حول ملتفة المنطقة شاعوب فغالبية
ولله المجتمعات هذه في الثر وعإديمة ضعيفة والخذلن النفاق
في السبق قدم لها يكون أن الجهادأ لجماعإات جإعل مما الحمد،

لتخطيط المبادأرة زمام امتلك وبالتالي ، عإليها والستحواذ الساحة
موحدة.  قيادأة تحت المبارك الجهادأ ومواصلة ومحكم، جإيد

منها     لبد     أخيرة     كلمة

ًا التاريخية للحداث تتبعنا خلل من ًا - قديم أن لنا يتبين – وحديث
وتمكين قوة عإنصر يكون بحيث حدين، ذو سلحا والوحدة الجإتماع
هذه مجتمعة، الباطل قوىَ مواجإهة في الحق لصحاب بالنسبة
يمكن فل وهزيمة، ضعف عإنصر لهم بالنسبة يكون التي الخيرة
القوىَ توحدت إذا بلدانأنا في أجإله من جإاءوا ما يحققوا أن للعإداء

نأجد الخر الجانأب وفي الخالص، التوحيد راية حول والتفت المخلصة
التي البلدان في ترسيخه يحاولون العإداء لهؤلء قوة عإنصر التفرقة

له. المعادأي التحالف وإضعاف لتشتيت بها يحلون

لن كافية وهي بلدانأنا في جُإربت كثيرة وتجارب صور أعإيننا وأمام
يريد لمن المسار لمراجإعة وفرصة يتعظ، لمن موعإظة فيها يكون

إل للبلدان تحرير ول تمكين ول نأصر ل أن مفادأها الحق، إلى الوصول
التوحيد عإقيدة أساس عإلى توحد ولكنه الصفوف، وتوحيد بالجماعإة
أو الشخصية للمصالح مكان ول نأبيه، وسنة الله كتاب عإلى واجإتماع
المصلحة أو الدعإوة مصلحة أو المرسلة المصالح اسم تحت الحزبية
الله. دأون من المعبودأة الصنام من غيرها أو الوطنية

ً موجإه فالنداء مواطن كل في الجهادأي العمل قيادأات إلى أول
ول العظيمة الفريضة هذه في الله يتقوا أن الباطل مع التدافع
تحول التي العقبات كل وكسر الطريق لتعبيد وسيلة أو بجهد يبخلوا
فهذا القتال، ساحات في إخوانأهم مع الصفوف توحيد وبين بينهم
ًا أو نأافلة ليس المر ًا أمر فإن الولويات، أولوية من أراه إنأي بل ثانأوي
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ً فقط يكن لم ً لكفانأا مخططاتهم وتحطيم العإداء لغاظة سبيل فضل
النصر لتحقيق أساس وشارط الحركة ضرورات من ضرورة أنأه عإن

التفرقة مغبة من يحذرنأا تعالى الله لن تعالى، الله لدين والتمكين
ْا ﴿ قوله في ِطيُعو َأ ّلَه َو َلُه ال ْا َولَ َوَرُسو َناَزعُإو ْا َت ُلو َتْفَش ْذَهَب َف َت َو

ُكْم ْا ِريُح ِبُرو ّلَه ِإّن َواْص ِبِريَن َمَع ال ول نأصر فل  ،]46[النأفال: ﴿ الّصا
مع والهزيمة للضعف مكان ل أنأه كما والتفرق التنازع مع تمكين
والجإتماع. التوحد

ًا هم يساهموا أن مكان كل في الجهادأ لنأصار أخيرة وكلمة بإزالة أيض
ًا إل يقولوا فل الجإتماع، دأون تحول التي العقبات إخوانأهم في خير

النهج عإلى دأاموا ما ونأتمناه به نأؤمن ما بعض خالفوا ولو المجاهدين
الشرعإية المخالفات من أنأه لنا يبدو قد لما نألتفت فل سائرين
والتقريب التسديد من العمل،ولبد في الخطاء من فلبد العظيمة
. الهفوات عإن والتجاوز

إخوانأنا مع اللتقاء نأقاط عإن يبحثوا أن الجهادأ ومحبي النأصار عإلى
موافقة دأامت ما وتزكيتها أعإمالهم ونأشر إليهم والتودأدأ الطريق في

ً ذلك إلى أمكنهم ما ويبتعدوا نأبينا، وسنة ربنا لكتاب أوجإه عإن سبيل
القطعية النصوص ومخالفة القطيعة إلى إل تؤدأي ل التي الخلف
أساسها عإلى تتوحد مشتركة قاعإدة نأبني أن انأتظار في الدللة،
القلوب. وتتآلف الجموع

ّبد أن عإله في تعالى الله وأسأل هذا  الوحدة طريق لنا يع
ُيبعد والجإتماع النفس وحظوظ ومكائده الشيطان وساوس عإنا و
وحده رضاه وابتغاء بحبه قلوبنا ويمل عإزائمنا يقوي وأن وتمنياتها

ًا يجعلنا وأن سواه، دأون إنأه وشاريعته، دأينه ونأشر خلقه لهداية سبب
ً العالمين رب لله والحمد عإليه، والقادأر ذلك ولي ًا أول كل عإلى وآخر

نأعمه.

.﴿ يعلمون ل الناس أكثر ولكن أمره عإلى غالب والله ﴿

لعإدائه: وإغاظة لوليائه ونأصرة الله لدين خدمة وكتبه

هـ.1431 الثانأي ربيع – العاملي سعد أبو
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المصري الرحمن عإبد أحمد أبي الشيخ تعقيب
الله حفظه

عإلى  خير كل وجإزاه  العاملي سعد أبو الفاضل شايخنا في الله بارك
تجارب عإلى  معه ونأطوف نأسافر  أن لنا سمح الذي القيم البحث هذا

لنستوعإب وذلك السلمي، العالم بلدأ في السلمية الحركة  وواقع
الذي  الواقع خلل من  بل النظري التأصيل خلل من ل جإيدا الدرس
يكون أن من بد ل أنأه ويؤكد  وواقعيته شارعإيته المفهوم يكسب

والسنة للكتاب الموافق الصحيح الشرعإي المفهوم عإلى الجإتماع
ً أو آجإل الحال ينقلب سوف وإل حركات أمام أنأفسنا ونأجد ، عإاجإل
جإام وتصب العالمية والصهيونأية والصليبية العلمانأية يد في يدها تضع

تدعإو كانأت ما ضد آخر طريق في وتمضى  الحق أهل عإلى انأحرافها
التي الجماعإات واقع  خلل من وذلك ، بالمس طريقه في وتمضى

والصومال والعراق أفغانأستان فى المنحرف المفهوم عإلى تلتقي
تقاتل الحق أهل صف في دأخلت والتي  السلم بلدأ من وغيرها

بلدأ عإلى الصائل المحتل ضد الجهادأ بدأت التي هي أو  ، معهم
ما وخالفت انأقلبت أنأها وكيف ،  معها دأخلت الحق وجإماعإة المسلمين

الله لدين والتمكين الشريعة بتطبيق عإهودأ من وتدعإيه إليه تدعإو كانأت
وانأقلبت ، العدو جإهادأ في بذلتها التي الدماء و العهودأ كل ونأقضت ،

السلمي المشروع تحقيق إلى يسعون الذين الحق أهل عإلى
الجماعإات هذه بين التميز فترة وأن ،  منهم العإداء وتمكين بقتالهم

حتى  تقصر وقد مجتمع في تطول قد الحق جإماعإات وبين  المنحرفة
الذين الفرادأ وطبيعة المجتمع هذا طبيعة وفق وذلك حقيقتها تتضح

طائفة مع  عإارضة شاكلية وحدة في تظل حيث  خلله من يعيشون
الله سنة وفق للعيان واضحة تظهر حتى والجماعإة السنة أهل الحق
َأّما ﴿ تتبدل ول تتخلف ل التي ُد َف َب ْذَهُب الّز َي َأّما جُإَفاء َف َينَفُع َما َو

ّناَس ُكُث ال َيْم َلْرِض ِفي َف َيِميَز ﴿:  تعالى وقوله ]17[الرعإد: ﴿ ا ّلُه ِل ال
ِبيَث ْلَخ ّيِب ِمَن ا ّط الحق باستمرارية الله وعإد مع وذلك] 37[النأفال: ﴿ ال
الباطل عإلى وظهوره وأهله

والسنة الكتاب ىعإل الجإتماع هي السلم في الشرعإية كانأت فإذا
ًا كان فما أن كما الشرعإية، ىمعن باجإتماعإه يتحقق فل عإنهما، خارجإ

ىمعن عإن خارج عإليهما الجإتماع بدون والسنة الكتاب التزام
وهو ذلك يعإل الجإتماع من فلبد ، وأصحابي عإليه أنأا ما يأ الشرعإية،

الموافق المام ىعإل الجإتماع وهي الجماعإة، هي والشرعإية السلم
ْا ﴿:  ىتعال يقول والسنة للكتاب َتِصُمو ْبِل َواعْإ ّلِه ِبَح َ جَإِميًعا ال َول
ْا ْا َتَفّرُقو ُكُرو ْذ ّلِه ِنأْعَمَة َوا ُكْم ال ْي َل  .]103عإمران: [آل ﴿ عَإ
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عإن أبيه عإن صالح أبي بن سهيل عإن مالك حديث من الموطأ وفي
ّلَه ِإّن [:  قال  الله رسول نأ هريرة أبي ُكْم َيْرَضى  ال ًثا َل َيْسَخُط َثَل َو
ُكْم ًثا َل ُكْم َيْرَضى ، َثَل ُه َأْن َل ُدو ُب ُكوا َوَل َتْع ًئا ِبِه ُتْشِر ْي َأْن ، شَا َتِصُموا َو َتْع

ْبِل ّلِه ِبَح َأْن ، جَإِميًعا ال َناَصُحوا َو ُه َمْن َت ّلُه َوّل ُكْم ال َيْسَخُط ، َأْمَر ُكْم َو َل
ِإَضاعَإَة ، َوَقاَل ِقيَل ْلَماِل َو َة ، ا ْثَر َك  .مالك] [موطأ ] الّسَؤاِل َو

ّنأُه [:  قال أنأه وسلم عإليه الله صلى النبي عإن سمرة بن جإابر وعإن  َأ

ْبَرحَا َلْن َقاَل َذا َي ّديُن َه ِئًما ال ِتُل  َقا ْيِه ُيَقا َل َبٌة عَإ ِلِميَن ِمْن عِإَصا ْلُمْس ّتى ا َح
 .]مسلم صحيح[ ] الّساعَإُة َتُقوَم

الجإتماع أي التفرقة عإدم مع والسنة القرآن هو الله بحبل فالعإتصام
فلفظ ، تباعإال الواجإبة الجماعإة ىمعن أي الشرعإية ىمعن يعطي الذي

ًا يكونأوا أن يحتمل ولكن الجإتماع ىعإل دأل جإميعا جإماعإات أو أفرادأ
فاللتزام ، الحتمال ويزيل ، الجإتماع ليؤكد تفرقوا ل بلفظ فأتي

ىعإل والجإتماع ، الجماعإة ىمعن يعطي ل والسنة الكتاب ىعإل الفردأي
اللتزام من فلبد ، الجماعإة ىمعن يحقق ل والسنة الكتاب غير

.الجماعإة مفهوم هو هذا عإليهما والجإتماع والسنة بالكتاب

المام لىعإ الجإتماع ىإل راجإعة الجماعإة أن وحاصله الشاطبي يقول
السنة غير ىعإل الجإتماع فإن ظاهر وذلك والسنة للكتاب الموافق

ىَجإر ومن كالخوارج الحادأيث في المذكورة الجماعإة ىمعن عإن خارج
اشاتراكية أو عإلمانأية من السلم غير عإلى بالجإتماع فكيف مجراهم
أو شاروط ثلثة هنا نأجد الحادأيث بين وبالجمع الكفر نأظم من وغيرها
جإماعإة:   لي الشرعإية خللها من تتحددأ أوصاف

السنة. - التزام1

عإليها. - الجإتماع2

دأونأها. - القتال3

عإلى البدع أهل أوصاف ترك:  وهي- المنفية الخرىَ والربعة
وهي: الجإمال

البدع. أعإيان في - الوقوع1

الهوىَ. - واتباع2

المتشابه. - واتباع3

والبغضاء العداوة في - والوقوع4

في دأخل الثلث الصفات هذه والتزم ،الربع الصفات هذه ترك فمن
ويكون ،والجماعإة السنة أهل وصف في ودأخل العلماء، جإماعإة وصف
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،السنة وحقق: التزام ، عإليها وأصحابي عإليه أنأا بما التزم قد
السلم غير عإلى الجإتماع مع ،أما دأونأها عإليها. والقتال والجإتماع
كل وبالتالي السلم وصف ول الشرعإية صفة ل يكتسب ل فالجإتماع
 سوادأها تكثير ينبغي ل الشرعإية تكتسب ل التي التجمعات

خروج يعنى ما أول يعنى المواجإهة إطار فى الدخول فعدم هنا ومن
السلمي العمل أهداف تحقيق عإن لخروجإه الجإتماع وعإن السنة عإن
قد المر كان إذا أما ، الشاكال من شاكل بأي أو السباب من سبب بأي

وجإماعإة الحركات هذه بين مواجإهة إلى وجإهته ضد وتحول إنأقلب
والقتال الفرقة إلى الجإتماع من الخروج حيث شاديد فالمر ، الحق

الخروج عإدم فى يساهم ثم ومن ، السلم لتحقيق المواجإهة يوقف
الطوائف بين القتال بين فرق فهناك ، الجاهلية مظلة تحت من

المد من يوقف فهذا السلم مظلة تحت  المسلمة والجماعإات
المسلم المجتمع أساسيات من ويضعف الطلب جإهادأ حيث السلمي

عإن الناتجة المسلمة الجماعإات بين وإقتتال خلف من يحدث ما ،أما
فالمر الجاهلية مظلة تحت دأنأيوي أو دأيني لسبب والختلف الفرقة

من بدل السلم لتحكيم السعي الصميم في يصيب لنأه خطير جإد
المشروع مسيرة ويوقف هيمنتها تحت من والخروج الجاهلية تحكيم

فيه وهذا العلمانأي المشروع وإستقرار مسيرة من ويدعإم السلمي
ينقلب أن يعنيه الذي فما وإل الفرادأ إسلم عإلى الخطورة من فيه ما

إلى السعي إلى الكفر هيمنة من والخروج السلم تحقيق من الفرادأ
؟ قصد غير من أو بقصد تحته البقاء

لتحقيق الفرقة من والخروج للجإتماع السعي ضرورة يؤكد وهذا 
كان إذا فأما ،  لله كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى المواجإهة

المشروع تحقيق إلى يسعون من ضد الجاهلية  صف في القتال
عإن الخروج حدودأ تجاوز قد فالمر ، الله شارع بتحقيق السلمي
أن يجب هنا ومن ، الكفر إلى  السلم عإن الخروج الى الشرعإية

دأاخل والتقاتل الخروج لن الخروج ومكان الخروج أسباب  إلى نأنظر
من يخرج أنأه إل عإظيما كان وإن  السلم دأار أي السلمي المشروع
الجاهلي المجتمع دأاخل والتقاتل الخلف أما السلم من ل الشرعإية

الول المقام في يصب لنأه السلم عإن الخروج إلى يفضي قد فإنأه
ثم ،ومن الجاهلي المشروع وإحياء السلمي المشروع قتل في

العلمانأي الصف أهداف تتبنى  التي الجماعإات خروج أولى باب فمن
الجاهلي المشروع لتحقيق  تقاتل والتي المسلمة للجماعإة المواجإه

مظلة تحت فالخلف  ثم ومن ،  والشرعإية السلم عإن وردأة كفر هو
أهداف تحقيق في يسهم سوف و خطير  فهو شاكله كان أيا الجاهلية

أهداف يحقق ولن ، مباشار غير أو مباشار بشكل المعادأي المشروع
أن عإبرة التاريخ فى ولنا ، السلمي والمشروع السلمي العمل

المد يوقف لم  المسلم المجتمع دأاخل والدنأيا الملك عإلى الخلف
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دأولة في العإداء طمع حتى فقط الرض عإلى السلمي للمشروع
في أيضا ساعإد بل عإنه الله رضي عإلي سيدنأا أيام الراشادة الخلفة

بل ، عإليها يقوم التي الساسيات أو خصائصه المسلم المجتمع فقد
بل الملك أجإل من المسلمين عإلى بالكفار الستعانأة إلى الحال وصل
سر كان وهذا ، إسلمه المسلم المجتمع يفقد أن  إلى المر وصل
الدولة انأتهاء في بل وغيرها النأدلس في السلمية الممالك ضياع

لزمة الصفات هذه كانأت فإذا ، الرض وجإه عإلى من كلها المسلمة
إعإادأة في لزوما أشاد فهي المسلم المجتمع واستقرار لستمرار

جإديد.  من المسلم المجتمع تحقيق

 الخلصة

المواجإهة يتطلب والجإتماع عإليه الجإتماع يتطلب الصحيح المفهوم 
بدورها منهم واحدة كل قيام من بد ول الثلثة وجإودأ من بد ل ثم ومن

والمفارقة والتميز للعذر القاطع البيان يحقق الصحيح فالمفهوم
الجماعإة تميز يحقق والجإتماع ،  غيرها عإن المسلمة للجماعإة
والسلم البيان يتحقق ثم ومن الجماعإات من غيرها عإن المسلمة

أهداف تحقق والمواجإهة ،  الحق جإماعإة في الرض عإلى واقعا
الثلثة العناصر هذه من عإنصر غياب ثم ومن السلمي المشروع

. الشرعإية غياب معناه

الحكم في واحد كفردأ تعامل الممتنعة والطوائف الجماعإات وهذه
حيث ممتنعة الغير والطوائف الجماعإات عإن تختلف وهى والقتال

حده.  عإلى فردأ كل يعامل

. خير كل الله وجإزاكم

هذا عإلى الطلع من لنا أتاحه ما عإلى الجزاء خير شايخنا الله وجإزىَ
منارة يجعله أن وجإل عإز الله ونأسأل ، منه لنستفيد القيم البحث
والعمل.  للعلم

خير كل الله وجإزاكم

أخوكم
المصري الرحمن عإبد أحمد أبي

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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مسلم أبو الفاضل الشيخ وتعليقات تعقيبات
الله حفظه الجزائري

الرحيم الرحمن الله بسم
. بركاته و الله رحمة و عإليكم السالم

حفظه العاملي سعد أبي الشيخ أخيه إلى الجزائري مسلم أبي من
. الله
:  بعد أّما

و صحبه و آله عإلى و الله رسول عإلى الّسلم و الّصلة و ، الله الحمد
. واله من

ّدمته ما عإلى  العاملي سعد أبا الشيخ أخانأا خيرا الله : جإزاكم بعد أّما ق
ّدمه و ، الله سبيل في المجاهدين و الجهادأ نأصرة و الله إلى للدعإوة تق

ّبتك و يسددأك أن الله أسأل ّياك و يرزقنا و ، يث سبيل في الشهادأة إ
. الله

و الشرع فروض بين " الجإتماع الموسوم كتابكم وصلني فقد
أن الله أسأل ، منكم بإيعاز الفاضل احد " بواسطة الواقع معّوقات

ّنكم حسن عإند اكون وصفا أعإطيه أن أردأُت إذا الكتاب هذا ، بي ظ
ّنأها فسأقول الحركات ُتجاه عإمل إستراتجية لرسم عإمل ورقة بمثابة أ
ّدعإوية معها التعاون أو التعامل أسلوب و الجهادأية و السياسية و ال

أو ، الّمة عإلى العإداء حرب تطّور منها سواء ، التطّورات ظّل في
. الجهادأ و التوحيد لهل تعالى الله بفضل الملحوظ التطّور

جإهادأي دأعإوي تيار هو تيارنأا أّن لنا المخالف يعلمه أن يجب فما
ّنه كما السلحا حمل بمفهوم الجهادأ عإلى نأقتصر فل ، سياسي يظ

السلم وفق نأسير ان تعالى الله بعون نأسعى بل ، عإلينا البعض
لنا البارز الوصف كان إن و ، العإتبار بعين مرحلة كّل آخذين بشموله

ّنأنا هو في تعالى الله كلمة لعإلء الناجإحة اللية لّن فهذا جإهادأيون أ
ذكر كما فالجهادأ ، تعالى الله سبيل في الجهادأ هو خصوصا العصر هذا

ّنأها التعاون و الوحدة بخصوص العاملي سعد أبو الشيخ أخونأا وسيلة أ
فهو الله سبيل في الجهادأ : فكذلك أقول ، الوقت نأفس في غاية و

و ، تعالى الله دأين لتمكين وسيلة فهو ، الوقت ذات في غاية و وسيلة
، السلم سنام ذروة و العظيم الركن لهذا الّمة إعإدادأ عإند غاية يصير

لتمكين الله سبيل في الجهادأ هو غاية أجإل من هو بشموله فالعإدادأ
ّلذين كلمة جإعل و الله دأين . العليا هي الله كلمة و السفلى كفروا ا

ّلم عإندما و ّنأنا ُيفهم ل فهذا السلمية الحركات من مخالفينا عإن نأتك أ
أولويات من ليس فهذا تنظيماتهم عإلى القضاء أو ، إستئصالهم نأريد

ّنا دأعإوة فهي ُيخالفنا من نأنتقد لّما بل ، دأعإوتنا النظر يعيدوا بأن لهم م
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ّلتي أصولهم و مبادأئهم في النظر و ، مناهجهم في عإليها قامت ا
في الحركات هذه إستراتجيات أّن نأظري وجإهة من فعموما ، دأعإوتهم
 : هما و ، الركيزتين إحدىَ عإلى تقوم الغالب

، إغضابها عإدم القل عإلى أو النأظمة إرضاء أجإل من  العمل: إحداها
ّدولي العام بالّرأي ُيعرف ما إرضاء ذلك خلل من و ذلك بلوغ و ، ال

ّتعوا المرجإوة المصالح أقصى و ، الحكمة منتهى هو عإندهم المر ليتم
ّية بهامش يزعإمون كما . العمل حر

عإلى إليها لستمالتها الشعوب إرضاء أجإل من  العمل: الثانأية و
أو إنأتخابية إستحقاقات أجإل من الشعبية القاعإدة تأسيس أساس
. غيرها

و الظروف حسب عإلى واحدة حركة في الركيزتين هاتين تجتمع قد و
ّتم الستراتجيتين هاتين من فكّل ، الحوال الحركات هذه عإلى ُيح
ّتم يقصدوا لم أو قصدوا ، يشعروا لم أو شاعروا ّتنازل عإليهم ُيح عإلى ال

نأبذ و ، الوسطية و العإتدال و الحكمة بإسم غيرهم أهواء ُيعارض ما
ّددأ و التطّرف عإنوانأها شارعإية صبغة فعالهم سوء عإلى ُيصبغون ، التش
، المفسدة و المصلحة بين أو المفسدتين أو المصلحتين بين التزاحم

ّدرون ثّم يوافق ما عإلى تقديرهم و إجإتهادأهم ليقع يجتهدون و ُيق
. تماما غيرهم أهواء

ّلذي الستئصال  أّما: فأقول أعإودأ ّتهم ا رمتني القائل قول فعلى به ُنأ
ّلت ثّم بدائها ّلذي ، إنأس هذه هم مخالفيه إستئصال عإلى يعمل فا

مع المسلمين الخوان حركة رأسها عإلى و السلمية الحركات
عإلى الجهادأي السلفي التيار أصحاب نأحن معنا و عإموما مخالفيها

ّلذي و ، الخصوص وجإه ّكد اّمتنا واقع يرىَ ا و فعل : ماذا ذلك له يتأ
يفعل و فعل ماذا و ، بنا غّزة ) في ( حماس المسلمين إخوان يفعل
و فعل ماذا و ، ) بنا السلمي ( الحزب العراق في المسلمين إخوان
فهم ، ) بنا سياف و ( ربانأي أفغانأستان في المسلمين إخوان يفعل
ّلذين ّدين مع بالتعاون لو و لستئصالنا جإهدهم يعملون ا في كما المرت
ّد مصر طغاة مع تعاونأوا حيث غّزة مع بالتعاون أو ، رفح في إخوانأنا ض

الحلف مع بالتعاون أو ، العراق في يحصل كما الصهيونأية أمريكا
. أفغانأستان في جإاري هو كما الصهيونأي الصليبي

إلى نأدعإوهم لزلنا ُتجاهنا الحركات لهذه الحقد و الكيد هذا مع
ّلتي مناهجهم مراجإعة ّدأت ا الشرعإية المخالفات هذه كّل إلى بهم أ

ّنأنا يعني ل هذا و ، الخطيرة الشرعإي فالواجإب أخطائهم عإلى نأسكت أ
ّلّمة مخالفاتهم إبراز هو ّتى ل فنعوذ قتالهم أّما ، بهم الّمة تنخدع ل ح

.  بقتال نأحن نأبدأهم أن بالله
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منبثق فهو الجهادأية الحركات بعض بين و بيننا الموجإودأ الخلف أّما
ّلتي السلمية الحركات بين و بيننا الموجإودأ الخلف من الحديث مّر ا

ّ جإهادأية حركة فكّل ، عإنها أو السلمية الحركات أحد إلى تنتمي و إل
ّثرة القّل عإلى ّتابعة القّسام ككتائب مبادأئها و بمنهجها متأ لحركة ال

. فلسطين في الخوانأية حماس

ّنأنا كذلك العاملي سعد أبي الشيخ أخينا ورقة أهّمية من و نأشرك أ
الخلف حقيقة لها نأكشف بأن ، إنأشغالتنا و همومنا في معنا أّمتنا

أفرادأ من كثير حيث ،  السلمية الحركات باقي بين و بيننا الموجإودأ
بحقيقة نأصارحهم أن عإلينا حّقهم فمن ، خلفاتنا من يتدّمر صار اّمتنا

الله حفظه العاملي سعد أبي الشيخ أخينا ورقة فكانأت ، يجري ما
ّكدين ، المر لهذا مناسبة ّنأنا لّمتنا أو للمخالفين سواء مؤ نأدرك أ
النأواع هذه من نأوع كّل مع التعامل أسلوب و انأواعإه و الخلف أقسام

، ّ ّلذين هم لنا المخالفين أّن إل أظهرنأا بعدما عإلينا العداء نأّصبوا ا
الحكام من عإاونأهم و شاايعهم من و الصهيونأيين و للصلبيين عإداءنأا

ّنا الستراتجية هذه و ، المندسين المنافقين من و المرتدين من هي م
ّلذي دأيننا صميم من و  عإقيدتنا صميم يقبل ل و الُمداراة يقبل ل ا

الحركات من لنا المخالفين أزعإج ما هذا ، التلبيسات ل و التنازلت
معنا يتعاونأوا أن فضل ُيناقشونأا أو ُيحاورونأا أن عإوض ففي السلمية

ّدنأا العإداء مع تخندقوا ، شاعار يرفعون الوقت نأفس في هم و ، ض
الشعارات هذه كّل لكن الوسطية شاعار و السماحة شاعار و الحوار

هو الحركات هذه أولويات من فكانأت ،  العإداء لصالح موجّإهة هي
ّيزوا الجادأ العمل ّنا ليتم ّدولي العام الّرأي أمام و أنأظمتهم أمام عإ ال
و الخلف بفقه ُيسّمى ما كّل منهم المرسومة الخطة هذه مع ذهب
ّلق لّما الّرياحا أدأراج الخلف في الدأب قّوة ل و حول ل و ، بنا المر يتع

. بالله إلّ

:   الفاضل الشيخ أخينا كتاب حواه ما عإلى الملحوظات بعض لي ثّم

ّلتي المعّوقات أهّم الفاضل أخونأا / ذكر الخوة وحدة دأون تحول ا
: المنشأ الشيخ ذكره ما عإلى أضيف و ، واحد كيان في العاملين

ّلذي المنهج أي ، القديم حيث التنظيم أو الجماعإة أفرادأ عإليه نأشأ ا
ّلتي كالعادأة المنشأ هذا صار أفرادأ مجموعإة أو الفردأ عإلى يصعب ا

ّلي ّلد ما هذا و ، عإنها التخ ّتباع التعصب يو . للهوىَ فإ
وحده الله لشرع أي لله، يكون أن لبد فالمر : 10:  ص في جإاء/ 

هذه جإل بذلك تنادأي كما الوضعية للقوانأين أو للديموقراطية وليس
المرتدة النأظمة هذه ذلك في وتؤيدها الساحة، في العاملة الحركات

مؤسساتها تثبيت أجإل من العون يد لها وتمد عإنها الطرف تغض التي
معتدلة حركات أنأها عإلى الشعوب أمام صورتها وتزيين المجتمع في
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كما والفسادأ التخريب إلى وليس العام الصالح إلى تسعى ووطنية
. إنأتهى زعإمهم حسب الرهابية الحركات شاأن هو

تنفيذ و هي مصالحها لبلوغ هو الحركات لهذه النأظمة : تأييد أقول
ّيدت حين هي و ، المبارك الجهادأي التيار لمواجإهة هي أجإندتها هذه أ

و ، البريء التعاون باب من ل الخبث و الضرورة باب فمن الحركات
ّلذي النأظمة هذه مع نأفسها السلمية الحركات هذه تاريخ يلحظ ا

كّل كان لّما لكن ، بينها فيما التصادأم كثرة يلحظ ذاتها الطاغوتية
ّدنأا جإميعا إجإتمعوا الوسيلة تبرر الغاية بمبدأ يعمل طرف هذا و ، ض

ّ و الظاهر في يبدو فيما هو منهم الجإتماع كثيرة تناقضات فثّم إل
مجّردأ هو بل ، النأدادأ تعاون هو ليس التعاون هذا و ، بينهم فيما

. أجإندتها لتمرير الحركات لهذه النأظمة إستعمال

ًا يدركون العإداء إن : 19:  ص في / جإاء لدينا القوة نأقطة أن جإيد
. إنأتهى كلمتنا ووحدة تجمعنا في تكمن

و واضح منهج عإلى ، سواء كلمة عإلى الوحدة هذه تكون :أن أقول
ّد ثّم صوريا الجإتماع يكون أن ل ، صافية مبادأئ إلى الجإتماع هذا يرت
أعإقاب أفغانأستان في حصل كما الثمرة إقتطاف إرادأة عإند إقتتال
. منها السوفيات خروج

حرب خلل ويتميزوا المنافقون ويظهر : ... 20:  ص في / جإاء
المنقلب بقيادأة الشمال جإبهة وهي معاقلهم آخر في تمثلت طاحنة

... إنأتهى مسعودأ شااه أحمد المقبور عإقبيه عإلى

نأفس عإلى كان بل ، عإقيبيه عإلى إنأقلب الرجإل اّن أظّن : ل أقول
ّلذي الدرب ّلتي المراحل مع يتأقلم أن يستدعإي ا . حركته بها تمّر ا

الكرادأ ول المشركين الروافض عإن أتحدث ل أنأا : 21:  ص في / جإاء
 .. إنأتهى المنحرفة الصوفية الطوائف ول الملحدين

الكرادأ القول أّما ، الكرادأ من الملحدين ل و نأقول أن : الولى أقول
و ، كردأي لكّل هو اللحادأ وصف أّن الذهن إلى يبادأر فقد الملحدين

الصلحا و الجهادأ اهل من هم من الكرادأ من اّن و لسيما لزم غير هذا
.

هو القدس" كما "سرايا مجاهدي في أمل لدينا : 24:  ص في / جإاء
ّتعظوا القسام" لعلهم "كتائب أبناء من للمخلصين الشأن بالحداث ي

السياسية بقيادأاتهم فيكفروا منها ويستفيدوا أمامهم تجري التي
التوحيد جإماعإات في إخوانأهم مع جإهودأهم ويوحدوا ويلفظوها

. إنأتهى الجهادأية بالسلفية تسميتهم للعإداء يحلو كما أو والجهادأ
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للحركات التابعة العسكرية الجإنحة أن له التنبه يجب : ما أقول
أن المستبعد فمن ، لها السياسيين للقادأة تابعة هي السلمية

من كان فإن ، السياسية الجإنحة عإن العسكرية الجإنحة تنفصل
. كجناحا الجناحا إلى ل ، كأفرادأ الفرادأ إلى يتوجّإه أن فيجب خطاب

شاباب عإن و الصومال عإن الحديث  جإاء28  إلى25:  ص في / جإاء
. المجاهدين

الحزب في إخوانأنا من : آمل الفاضل أخونأا قاله ما عإلى أضيف أنأا و
بيان بعد الشباب إخوانأهم مع الوحدة الصومال في السلمي
و الجهادأ من منهجه حقيقة السلمي الحزب ُيظهر أن أقصد أهدافهم
ل أن و ، عإذاب الخلف و رحمة فالجماعإة ،  عإليه القائمة المبادأئ
. الوحدة عإلى عإقبة ثانأوية أمورا يتركوا

تتوّحد أن  فلسطين في إخوانأنا إلى كذلك موجّإهة الدعإوة هذه و
. منهجها و عإقيدتها توضيح بعد بينها فيما الجهادأية الفصائل

مع الوحدة عإن الحديث المجاهدون تجاوز وقد :  28:  ص في / جإاء
الجهادأ جإذور ومد للتفكير وانأتقلت الجزائر بلدأ في المحلية الفصائل

 . إنأتهى المجاورة البلدان إلى

القاعإدة تنظيم في إخوانأنا يتجاوزها لم المرحلة هذه أّن : أرجإو أقول
إخوانأه إلى ينضّم لم واحد مجاهد يوجإد مادأام السلمي المغرب في

السعي من فيجب ، السلفية الدعإوة حماة وأقصد كامل بفصيل فكيف
المغرب في القاعإدة تنظيم في إخوانأه إلى الفصيل هذا لنأضمام

تجاه و إخوانأهم ُتجاه الله تقوىَ الحماة في إخوانأنا عإلى و ، السلمي
. أّمتهم

ّلذي الموضوع : إّن أقول الخير في و موضوع الفاضل أخانأا طرحته ا
من و ، تأصيل و تفصيل مزيد إلى يحتاج كبيرة أهّمية ذو و حساس

الله و الواقع أرض في للتنفيذ قابلة إستراتجية وضع ذلك خلل
. فضله من زادأك و ، خطاك الله سددأ ، السبيل سواء إلى الهادأي

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

النأصاري أيوب أبو الفاضل الشيخ تعقيب
الله حفظه

عإليه نأجتمع الذي الحق
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لنا رسم و البيضاء المحجة عإلى سلم و عإليه الله صلى الرسول تركنا
إتخاذ عإن نأهانأا و ، العالمين رب لجنة الموصل  المستقيم الصراط
رضي مسعودأ بن الله عإبد وكان ، الجحيم نأيران إلى الموصلة السبل

َأّن ﴿:  تعالى الله قول يتلو عإنه الله َذا َو ِطي َه َتِقيًما ِصَرا ُه ُمْس ِبُعو ّت َفا
ْا َولَ ِبُعو ّت ُبَل َت َق الّس َتَفّر ُكْم َف ِلِه عَإن ِب ِبي ُكْم َس ِل ُكم َذ ُكْم ِبِه َوّصا ّل ّتُقوَن َلَع َت

وعإن الجنة أدأنأاه في المستقيم الصراط يقول ثم ]153[النأعام: ﴿
هلم ، بهم مر من يدعإون رجإال وعإليها طرق يساره وعإن طرق يمينه

ومن ، النار إلى به انأتهت الطرق تلك في منهم أخذ فمن ، لك هلم لك
الجيل فهم هكذا ، الجنة إلى به انأتهى العإظم الطريق إلى استقام

يأتي من عإلى تسيطر العتمة و الغبش بدأ ثم بوضوحا القضية الول
سبل هي إنأما و فقط عإقائدية سبل ليست السبل هذه و ، بعدهم
طريق تخالف  للتغيير حركة و فكرة فكل ، أيضا فكرية و حركية
سبيل هو سلم و عإليه الله صلى الرسول سلكه الذي والجهادأ الدعإوة

ذو حديث الحق عإلى الجإتماع عإن الحديث و ، عإنها المنهي السبل من
ُا ، شاجون وانأقلبت تغيرت التي الخداعإات اليام هذه مثل فى خصوص

ً الناس رؤوس موازين فيها يلبس الباطل فأصبح ، عإامتهم عإن فضل
عإلى أنأه يدعإى الكل و ، باطل بأنأه متهما الحق أمسى و الحق ثوب
ًا فكان ،  وطريقه رفيقه الحق أن و الحق عإلى الجإتماع قبل لزام
أبو الفاضل شايخنا وضح قد و ، نأنشد و نأريد الذي الحق حد تحديد الحق
بين الحق فهم في الختلف مساحة البحث هذا في العاملي سعد

الله سددأه فقال المخذولة الطوائف من غيرها و المنصورة الطائفة
فهناك     ،     بالطاغوت     الكفر     هو     التوحد     مسألة     في     الشرع     فروض     من(

إلى     وتسعى     السياسي     بالعمل     تؤمن     التي     الجماعإات     من     الكثير
ذلك     تبرر     وهي     ،     الطاغوت     دأين     ظل     في     الحكم     في     حتى     المشاركة

هو عإندنأا  فالحق)     الدعإوة     لتبليغ     وسيلة     هي     إنأما     المشاركة     هذه     بأن
فى الطاغوت مشاركة هو الجماعإات تلك وعإند بالطاغوت الكفر
الحق و ، الطاغوت بناء في لبنات الجماعإات تلك أبناء ووضع نأظامه
رفع و فضحها و المرتدة النظم هذه شارعإية إسقاط هو عإندنأا

هو فهذه  المستطاع قدر قتالها و كفرها عإن الناس عإند اللتباس
بالطاغوت الكفر تعنى التي الله إل إله ل وحقيقة المبين الحق

ًا العكس فيرىَ غيرنأا أما ، بالله واليمان يرىَ ، هذا من تمام
لي و الطاغوت أن و واحد خندق في الطاغوت جإند و هو الوقوف

إل إله ل حقيقة فقلبوا الدنأيا و الدين أفسد إن و طاعإته تجب أمر
شايخنا قال قد و بالله والكفر بالطاغوت اليمان فأصبحت الله

ًا     الشرع     فروض     (ومن هذا في الفاضل سب     هو     الباب     هذا     في     أيض
أمرها. بينما     حقيقة     الناس     ليعلم     وتعريتها     وفضحها     القوم     آلهة

ومداهنتها     عإنها     السكوت     إلى     تدعإو     بالصلحا     تنادأي     التي     الجماعإات
عإمر     من     المرحلة     هذه     في     العام     بالخطاب     والكتفاء     حين،      حتى

الجهادأية السلفية أبناء نأحن أنأه يوضح هذا من. )      يقولون     كما     الدعإوة
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ً نأختلف للسلم العمل تدعإي التي الجماعإات من غيرنأا و في أول
معهم نأجتمع أن منا يريدون فهم ، عإليه الجإتماع يجب الذي الحق
و لعبادأته المة نأركع و ، له نأرقع و ، له نأنبطح و الطاغوت راية تحت

و وعإداوته بغضه و تكفيره و به الكفر إل نأأبى نأحن و ، بحمده التسبيح
الله راية تحت والوقوف رايتهم تحت يقف من و جإنده و هو حربه

تسطير في نأملك ل العالمين رب دأين فهذا أهلها ونأنصر نأواليها
التوحيد عإلى معنا يجتمع أن أرادأ فمن ، فيه التغيير أو شايء مبادأئه

من و ، عإلينا ما عإليه و لنا ما له  نأخذله ول نأسلمه ل و نأرجإعه ل الخالص
التوحيد نأخلط و العلمانأية لصالح السلم لتمييع معه نأقف أن  أرادأنأا

ُسمي إن و لنا عإدو هو فوالله المسلمين جإماهير به لنخدع بالشرك
يمنحها التي اللقاب هذه مثل تغرنأا ل فنحن ، الزمان عإلمة أو إمام

السلم عإلى كانأوا لو هو إل إله ل الذي والله ،  لسحرتهم الفراعإنة
ولما منهم، أقوىَ وهي العلمانأية، النأظمة عإنهم رضيت لما الحق

دأينهم، زيف ليكشف هذا إن المجن، ظهر لهم ولقلبوا عإنهم سكتوا
و الحماية لهم يكفل لنأه العلمانأية نأظام تحت بالدخول رضوا لقد

بتمييع فتفادأوه العلمانأية حقد أما متاعإها، و الدنأيا و المان و المن
الصف. في وإدأخالها لصالحها، السلم

الباطل عإلى فالتفرق شارعإية ضرورة الحق عإلى الجإتماع أن كما و
مع الطرق منتصف فى يلتقون ل الحق فأصحاب ، كونأية سنة

ل و يلتقيان ل متوازيان خطان الجاهلية و فالسلم ، الجاهلية
في نأضجت و نأشأت التي الجماعإات تلك حال فلسان ، يجتمعان
معهم لندخل إلينا ..هلموا إلينا هلموا لنا  يقولون الطواغيت أحضان
أجإد ل و زائلة حقيرة بدنأيا دأيننا نأبيع و الطاغوت ظل في للعيش
: الشاعإر قول في عإليهم ردأنأا تصف التي البيات تلك من أجإمل

؟؟           إلهيـــا يكـون أن إل ويأبـون يعبدونأـه الذي الـرب ما أتعرف

ونأظاميــــا          ًا قيمـ ًا دأينـ وأترك ؟ نأظامهم و قانأونأهم في أأدأخل
؟؟  ً

؟؟           هدانأيـا وهو الله غير وأعإبد ركنه أرفع الطاغوت إلى أأمشى

؟؟         دأيـاريـا البـقــاء دأار وأهــدم دأورهـا أعإـمـر للـدنأيــا أأعإـكـف

؟؟           جإبينيـا الجاهلين في له وأحني ًا ظالمـ أنأصر و ًا مظلوم أأخذل

؟؟           مواليا للكافرين أأعإقدها ؟؟ بيعتي أأنأكث ؟ عإهدي عإن أأرجإع

؟؟         ..     جإهادأيا أين و ًا إسلم و ًا حلم و مروءة من إذن أبقيت فماذا
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التفرق وفي تعالى الله من وبركة قوة الحق عإلى الجإتماع في إن
ُكْم َأْو ﴿ : تعالى قال كما عإذاب ِبَس ْل َيًعا َي ُيِذيَق شِا ُكم َو ْأَس َبْعَض ﴿ َبْعٍض َب

الله حفظه شايخنا قول جإاء العظيم المعنى هذا عإلى و ]65[النأعام:
ًا     التاريخية     للحداث     تتبعنا     خلل     (من ًا     - قديم أن     لنا     يتبين     –     وحديث

وتمكين     قوة     عإنصر     يكون     بحيث     حدين،     ذو     سلحا     والوحدة     الجإتماع
هذه     مجتمعة،     الباطل     قوىَ     مواجإهة     في     الحق     لصحاب     بالنسبة
يمكن     فل     وهزيمة،     ضعف     عإنصر     لهم     بالنسبة     يكون     التي     الخيرة
القوىَ     توحدت     إذا     بلدانأنا     في     أجإله     من     جإاءوا     ما     يحققوا     أن     للعإداء

الخر     الجانأب     وفي     الخالص،     التوحيد     راية     حول     والتفت     المخلصة
البلدان     في     ترسيخه     يحاولون     العإداء     لهؤلء     قوة     عإنصر     التفرقة     نأجد

أجإمل ما  وله. )     المعادأي     التحالف     وإضعاف     لتشتيت     بها     يحلون     التي
الشباب يلتحق أن العإداء منه يرتعد مما فهذا ، الله سددأه قال ما

الطائفة أخوانأهم بصفوف السلمى العمل ساحة فى المؤمن
حركة فإن ، المجاهدين راية حول والغجتماع واللتفاف المنصورة

فى السفينة مثل فأصبحت الله بقدر تَوجإه قد أمر المنصورة الطائفة
هلك.  فقد تركها ومن الله بفضل نأجا فقد ركبها من المظلم البحر

. خير كل الله وجإزاكم

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الليبي هاجإر أبو الفاضل الشيخ تعقيب
الله حفظه

ًا ومعوقات ، الشرع فروض بين جإتماعإال(  مقال عإلى تعليق
) الواقع

الله- حفظه – العاملي سعد أبو الفاضل الشيخ

ول للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد:  التوفيق وبالله أقول

الظالمين عإلى إل عإدوان

وبعد

المقال هذا عإلى خيرا يالعامل سعد أبو الشيخ فضيلة الله جإزىَ

دأاء وهو ، السلم أمة أصاب دأاء أعإظم فيه شاخص الذي الرائع

ثم الواقع فاستقرأ ، فرحون لديهم بما حزب كل والنأقسام الفرقة
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بها مرت التي العملية التجارب ومن السنة أهل كلم من الدواء حددأ

.  العثمانأية الخلفة سقوط منذ السلمية الحركة

عقباتال أهم بين أن بعد ، المجاهدة الطائفة اجإتماع ضرورة وهو

تتلخص يوالت ، الصحيح يالشرعإ الجإتماع دأون تحول التي كئودأال

وتمنع الفتراق دأائرة توسع فالشهوات والشبهات الشهوات يف

ويعمل ، يالدين الجإتماع تمنع كذلك والشبهات يالدنأيو الجإتماع

الفتراق مساحة توسيع عإلى مشاربهم اختلف عإلى السلم أعإداء

. وسيلة بكل  والشبهات بالشهوات وتعميقه

يوالت الجإتماع شاروط عإرض يف فيه الله بارك الشيخ أحسن ولقد

: يف تتلخص

ضرورة تضمن يوالت  الصالح السلف بفهم الصحيحة العقيدة

 بالطاغوت الكفر

سواه ما كل من والبراءة وحده شارعإه قامةإو الله كتاب تحكيم

العليا يه الله كلمة لتكون الله سبيل يف الجهادأ.

المبتدعإة الحركات كل الجإتماع شاروط عإن خرجإت الشروط وبهذه

.. نأعم المة عإلى والصائلة والخائنة والمرتدة

 

كذبتها بأقوال عإبرة ل لنأه السلم تدعإي كانأت وإن خرجإت

الشيعية الطوائف مثل أفعال

الخبيثة ومؤسساتها العلمانأية النأظمة وكذلك وغيرها والصوفية

الديمقراطية مبادأئ واعإتقد العلمانأية بدين دأان من كل بهم ويلحق

ورسوله الله خانأت والتي المسلمين الخوان جإماعإات مثل والوطنية

. الجبهات مختلف عإلى بالموحدين وغدرت

في أنأها إل بها والعلم للسنة النأتساب تدعإي كانأت وإن خرجإت

المجاهدين تسلق الوقت نأفس

خندق فى وقوفها جإانأب إلى الخير عإلى أشاحة حدادأ بألسنة الشرفاء 

المن أجإهزة مع والتعاون المجاهدين بقتل الفتاوىَ وإصدار العإداء

السلفية تدعإى التي الحركات من كثير مثل ، ضدهم الطاغوتية
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الرجإائية العقيدة صنع من وهم الله خلق عإلى وتلبيسا كذبا والعلم

وحمايتها رعإايتها وتحت العلمانأية عإين عإلى وترعإرعإت نأمت والتي

المهالك أصحابها أوردأت التي الخبيثة الشاجار تلك انأبتت حتى

ًء السلم أعإداء موالة في والوقوع ًا ول ، واضحة ونأصرة مباشار

. القلوب تشابهت كما ، المواقف تشابهت

، فعل به تقوم أو زورا الجهادأ برايات تتمسح كانأت وإن خرجإت

 الله كلمة لتكون ليس ولكن

أمريكا أو اليهودأ كلمة أو ـ العليا هي كلمتهم لتكون وإنأما العليا هي

وجإهت والتي العراق في المسلحة الجماعإات مثل ـ العليا هي

وكذلك ، العليا هي الله كلمة لتكون يقاتل من إلى وحقدها سلحها

عإن وحادأت الصراط تنكبت التي المرتدة المجرمة حماس حركة

. الطريق

تقاتل والتي الجهادأ جإماعإات كل الشروط هذه في ودأخلت

 تجمعهم العليا هي الله كلمة لتكون

المؤمنين وولء بالطاغوت والكفر بالله اليمان من التوحيد عإقيدة

كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى وقتالهم الكافرين وبغض وعإداوة

لله

بها يصدع والتي الحق أهل صرخات ضمن صرخة المقال جإاء ولهذا

سبل وفتح الفتراق مادأة لحسم ـ المخلصين ودأعإاتها المة عإلماء

ًا ، والجإتماع التواصل والمجاهدين ، عإموما السلم لهل ونأصح

ًا .  خصوص

ربه عإفو إلى الفقير وكتبه

الليبي هاجإر أبو

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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حفظه العاملي سعد أبي للشيخ / خاتمــــة

 الله

أبو الشيخ ملحظات صياغة إعإادأة  وفيها(

) الله حفظه المقدسي الله عإبد

ونأسأله الله، هدانأا أن لول لنهتدي كنا وما لهذا هدانأا الذي لله الحمد
وأن دأار، حيث معه نأدور لنا قبلة ويجعله للحق صدورنأا يشرحا أن سبحانأه
بعد أما ثم أنأفسنا، عإلى ولو به اللتزام عإلى والشجاعإة القوة يرزقنا

فقد النيرة، وإضافاتهم تعقيباتهم عإلى الفاضل مشايخنا الله جإزىَ
المتواضع البحث هذا في معي إشاراكهم عإلى الحرص كل حرصت

وموجإهين نأاصحين فيه، بدلوهم يدلوا لكي البعادأ، والخطير المحتوىَ
النأصاف من يكون فلن والجهادأ، الدعإوة ساحات في العاملين لخوانأنا

بلغ مهما فردأي بشكل الحساسة المواضيع هذه مثل في الخوض بمكان
أنأزل تعالى فالله والحكمة، والفهم العلم امتلك من ادأعإى أو النأسان

فردأي مستوىَ عإلى لسلم معنى ل إذ جإماعإة في ليطبق الدين هذا إلينا
أهل مع التدافع بقوة تتميز التي أمتنا عإمر من المرحلة هذه في خاصة ،

الشرعإية بواجإباتهم للقيام الحق أصحاب أقدام ترسيخ ومحاولة الباطل
نأاقصة. غير كاملة

الغالية والنصائح التوجإيهات بعض عإلى أقف أن الخاتمة هذه في أودأ
لهذا خاتمة لتكون المقدسي الله عإبد أبي المجاهد الشيخ من أتتني

الميدانأية التجربة عإمق من نأابعة أخيرة نأصائح بمثابة واعإتبرها البحث،
ًا سخونأة المناطق أهم إحدىَ في الحق بين الصراع مناطق من وتعقيد

والباطل.

أو توجإيهات شاكل عإلى وصياغتها النصائح هذه تفصيل في البدء قبل
أن أودأ والجهادأية، الدعإوية الساحة في العاملين للخوة نأهائية توصيات

إلى للوصول نأداء عإن عإبارة كان هذا بحثي أن الكريم القارئ أذكر
الله وجإه تريد التي المخلصة الطراف جإميع بين  للعمل توافقية صيغة
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ًا الدين خدمة إلى وتصبو وحده، والغايات الهداف كل عإن بعيد
] تفصيل إلى بحاجإة هذا أن أعإتقد [ ل الخرىَ الضيقة المصلحية

هدم نأستطيع لكي النظر وجإهات أقرب أن البحث هذا خلل من أردأت
عإثرة حجر تقف التي المعنوية الصنام كل ونأسف المادأية العقبات كل
النقاط بعض عإن الطرف غضضت وقد والجإتماع، التوحد طريق في

، البعض بعضها مع الجماعإات بعض تعاملت في الموجإودأة السودأاء
ًا ًا المباشار الجرحا لسلوب تفادأي ًا هؤلء تنفير من خوف لسلوب وإيثار

الله عإبد أبو الحبيب أخي إليها أشاار التي النقاط بعض ومنها ، التلميح
الله. حفظه المقدسي

الختلف     أسباب     عإن     البحث

ومحاولة المجاهدة الفصائل بين المشتركة النقاط عإن البحث من بدلً
عإمل المهم من يكون قد المشتركة، القاعإدة هذه فوق عإمل بناء

ً الموجإودأة الختلف نأقاط عإن البحث وهو العكس أن يمكن التي أو فعل
من ونأنطلق العاملين، الفرقاء مختلف بين العمل ساحات في تتبلور

عإلى الصفوف رص نأحاول ذلك بعد ثم تأثيراتها من الحد أو إزالتها أجإل
ضمان بالتالي ويمكننا الختلفات، هذه من خالية ومتينة صحيحة أسس

السلبيات. هذه غياب حال في والتوحد الجإتماع استمرارية

الولويات     تحديد
عإلى الموافقة من لبد إذ ، والجإتماع الوحدة دأعإائم أهم من فهي

الصهيوصليبي العدو بمقاتلة نأبدأ هل قبيل من الجهادأي العمل أولويات
قتال أم موازي بشكل بينهما الجمع أم المرتدة النأظمة بعدها ثم أولً

وتأجإيل وحدها المرتدة النأظمة قتال أم غيره دأون فقط اليهودأي العدو
وهكذا. الصهيوصليبي، النظام قتال

العمل إستراتيجية اختيار بناء ثم ومن العدو تحديد الضروري فمن
ًا وتكون لذلك المناسبة ومتواصل. متين واجإتماع وحدوي لعمل أساس

التوحد     عإوائق     أهم     من     الحسد
بشرية نأفس منها تخلو تكادأ ول النفوس، عإلى عإظيم أثر لها الحسد آفة

من يخرج ما آخر أن قال من فصدق فيها، التقوىَ دأرجإة بلغت مهما
الحسد. آفة العارفين نأفوس

ً الجهادأية الجماعإات تخرج ول هذه عإن الخرىَ الجماعإات عإن فضل
متفاوتة. بدرجإات القاعإدة

موجإودأ الحسد بأن قلنا إذا عإبادأه عإلى ول الكذب الله عإلى نأفتري فلن
حيث العاملين، العلماء بعض بين حتى وربما الجهادأية الجماعإات بين

ثم ومن الجهادأية الساحة في السبق قدم له تكون أن طرف كل يحاول
الخرين. دأون من والريادأة القيادأة بشرف الفوز
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هذه بين الجهد وجإمع التوحد عإملية حصول تعقيد من يزيد مما
تنضم أن الصغيرة الجماعإة عإلى الصعب من ويكون ، الجماعإات

الكلم ونأفس ، والجهادأ الدعإوة ساحة في القدم أو الكبرىَ للجماعإة
التفرق آفة ترسيخ في يساهم مما الجماعإات هذه قيادأات عإلى ينطبق
التنازع. ومرض

ًا والنأسب العقل إلى فالقرب إلى الصغير التجمع ينضوي أن هو شارعإ
ًا هجرة القدم وإلى الكبير التجمع أن عإلى ، وشاوكة منعة وأقوىَ وجإهادأ

تليق مناصب الصغير التجمع هذا في والكفاء المسئولون الخوة يتقلد
التهميش أو للقصاء هنا مكان فل ، واليمانأية التنظيمية بمستوياتهم

تعالى. الله دأين ونأصرة المنهج لخدمة جإنودأ الجميع أن دأام ما

الخلق     تحسين
ًا تكون وقد ، أخواتها عإن خطورة تقل ل أخرىَ ظاهرة هناك سبب

ًا ًا مباشار الجماعإات بين والجإتماع الوحدة عإملية تعطيل في ورئيسي
بخس سبيل في بالغير والتشهير التجريح آفة هي تلك ، الجهادأية
للناس الحق بيان منها عإدة مبررات تحت عإنهم الناس وصرف أعإمالهم

السلمي. العمل ساحة في والتعديل الجرحا عإلم وإحياء

السلمية القيم لبعض الفرادأ بعض لدىَ وكبيرة واضحة تجاوزات هناك
عإثرات تتبع سوىَ له هّم ل منا الواحد صار حتى النبيل  والخلق الرفيعة
إلى هو ليسارع ، الناس بين بها والتشهير أخطائهم وتصيد إخوانأه

عإلى ولو جإماعإته سوادأ بتكثير تتعلق المسألة وكأن تجمعه إلى كسبهم
العاملين. إخوانأه أعإراض حساب

ً الخلق بهذه يتصف من صفوفنا في نأقبل لن ضمن يكون أن عإن فضل
، وتكوين تربية إعإادأة إلى بحاجإة هؤلء أمثال لن ، القادأة صفوف
حين إلى الجهادأي التحرك دأاخل المهام تقليد في يتدرجإوا أن وينبغي
عإيوب عإن نأظره يصرف كيف منا واحد كل . وليتعلم تربيتهم اكتمال
اللسان حفظ أدأب وتلقينها نأفسه وتهذيب عإيوبه بإصلحا ليهتم الناس

الخوان. حق في والبهتان الغيبة عإن

التشهير مر وتذوق يؤدأبها حتى بنفسه امرئ كل وليستهزئ
لم وإن يفيدها، بما والهتمام غيرها قذف عإن تتورع حتى والستهزاء

القل عإلى فليكن قلوبنا في الذي والورع اليمان بدافع ذلك يكن
ًا ًا الله إلى تقرب لغضبه. واتقاء

شاورىَ     مجلس     تأسيس

- أن والمقالت المناسبات من الكثير في الذكر أسلفنا كما – نأقترحا
له مؤقت أمير وتعيين الجهادأية الجماعإات بين شاورىَ مجلس يتأسس
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ًا أدأاؤه كان فإن ، معينة لمدة ًا ُيعين جإيد نأختار العكس كان وإن أمير
المير وجإودأ إلى المطاف بنا ينتهي أن إلى وهكذا أخرىَ لمدة غيره

المناسب.

للجماعإات، حقيقي توحيد بدء نأحو وكبيرة عإملية شاجاعإة خطوة هذه
أجإواء وهي للوحدة، والمناسبة الملئمة الجإواء توفر انأتظار من بدلً

ً تتوفر ل وقد مجهولة ًا أصل المثبطات. وتجددأ العقبات لتزايد نأظر

ًا العالمية العامة القيادأة تبعث أن في يتجسد آخر حل وهناك تكون قائد
أن عإلى المجاهدة الفصائل شاتى بين والتنسيق ، المور تسيير مهمته
الطلع له يتم أن بعد ، الجهادأية الساحة في الفعلي المير هو يكون

اختيار مهمته وتكون ، التنظيمية المور مجريات معظم عإلى الواسع
الجبهة. لهذه المناسب المير

للحق والتنازل بالتواضع يتسموا أن عإليهم ، الجماعإات جإانأب ومن
ًا الفضل وجإودأ مع المفضول ولية وقبول ًا الختلف لمفسدة دأرء وجإلب

رضي عإلي بن الحسن سيدنأا تنازل مثال هنا ويبرز ، التوحد لمصلحة
كأحسن عإنهما الله رضي سفيان أبي بن معاوية لسيدنأا عإنهما الله

المقام. هذا في نأموذج

الحرص أو المارة طلب عإدم هو الخلص ثمرات أهم من أن ونأؤكد
ً عإليها سبيلها. في والقتال طلبها عإن فضل

ًا شاعارنأا وليكن ًا ونأكون دأيننا نأصرة أجإل من نأحيا  " أن: جإميع وقودأ
القيادأة موقع في كنا سواء  ،" الباطل قوىَ وبين بيننا الدائرة للحرب

هذا قدر عإلى يجزينا وسوف نأياتنا عإلى مطلع فالله ، الجندية أو
الله. كلمة إعإلء سبيل في والتضحية الخلص

مسيرة في خير فاتحة البحث هذا يجعل أن تعالى الله ونأسأل هذا
الله سبيل في بالجهادأ الله دأين لنصرة الله كلمة عإلى والجإتماع التوحد

جإهودأ ثمرات رؤية من يحرمنا ول الخير أبواب إخوانأنا عإلى يفتح وأن ،
الله لعإداء إغاظة الصفوف، وتوحيد الشمل جإمع في المخلصين

رب لله والحمد ، عإليه والقادأر ذلك ولي إنأه ، المؤمنين لصدور وشافاء
العالمين. 

تحيات وتقبلوا

47



: في إخوانكم

العإلمية  مؤسسة

السلما شموخ شبكة
http://124.217.252.247/~shamikh/vb/

http://www.shamikh1.net/vb
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