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التغيير منهجية
السإلمي

:     عامة     مقدمة

اشللرف علللى والسلللما والصلللةا ،العللالمين رب لللله الحمد
.المرسلين

:وبعد

وتربيتهللا تغييرهللا وماناهللج السلللماية الحركللات رؤية ليست
وليللس جديللدين وإنجللازا عمل اليللوما والمجتمعللات للفأللراد
بل بذاتها، ماستقلة وإبداعية إنشائية عملية والتصور التنظير

مالن ماسللتقاةا أعمال ونظريات ورؤى ماناهج مان ذلك كل إّن
ّولّ، والسلنة القلرآن ومالن الطويللة السللماية الماة تجربة أ
تركللن أن لهللا بللد لّ حركيللة أو عقدية أو فأكرية ماحاولة فأكل
ّدها وأصول مارجعيات إلى ّويها تش ّوماهللا وتق فأللإن وعليلله وتق
التاريخيللة النجازات مان يستلهم أن على يزيد لن تصور كل

ّوب وماللا المسللتويات جميع على عوده يقيم ماا السابقة يصلل
ماللن لنفسللها ادعللت ماهما جماعة حين. وأية كل فأي ماساره
تقللّرب تصللورات تستلهم أن على تزيد لّ فأإنها وبنود ماواثيق

.والشياع للتباع أركانها وركائز الشرع ماقاصد بها

لطللرح التقريللبي التصللور هللذا أن إلللى نخلللص هللذا كل مان
الشللرعي الخطللاب لتنزيللل ماحاولللة إلّ ليللس الجماعللات

التللاريخي إدراكنللا ماسللاحة علللى الراقللي السللاماق العظيللم
.حولنا يحدث لما المحدود وفأهمنا

ليسللوا التصللور أو الرؤيللة أو التأسيسللي البيللان أو فأالميثاق
جماعللة عليه يتعاقد المفاهيم أو المبادئ مان عقدا إلّ جميعا

المنشللود، السلللماي التغيير إلى طريقهم فأي المؤمانين مان
ّول أن يجب لّ العقد وهذا الحركة يلجم ولجاما عقال إلى يتح

تضللع ماللا تضللع الللتي الجماعة أن ويوتدها. بمعنى السلماية
والمنهللج التصللور تخللتزل أن عليها يجب لّ وماواثيق بنود مان

الحللق تطلللب أن عليهللا يجللب بللل فأقللط، وضللعت فأيمللا
أيضللا عليهللا ويجللب ماصدرهما، مان تأخذهما حتى والصواب

الّعتبللار فأللي آخللذةا دار حيللث الشللرع رحللى ماللع تللدور أن
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عليهللا يقللوما عاجلللة للعبللاد ماصللالح مان به جاء وماا ماقاصده
على التأكيد مان بد لّ أخراهم..كما بها تتحدد وآجلة ماعاشهم

الفكللري التعاقللد ماللن النللوع هللذا أو الميثللاق هللذا غيللاب أّن
للفوضللى البللاب يفتح ماذماوما أمار الجماعات فأي والمنهجي
ّطل العقد فأينفرط والتشرذما نقللول أن المصالح.. نريد وتتع

وليللد إلّ ليللس غيره أو كهذا تصورا أّن البداية هذه نهاية فأي
اعدةا غلايته بشلري جهد فأهلم اقلتراح أو تقلديم عللى المس

ّتحد وعمل للشرع ماشترك ذللك كلل فألي وهو الواقع، فأي ما
ّطر فأيهمللا، حاكمللا لّ والسللنة بللالقرآن ماحكوما بمصللالح ماللؤ

.لها ماؤطرا لّ العباد

:     التاريخي     الطإار

ة باعثيهلا أذهلان وفألي السللماية الحركلات تنشلأ مالن جمل
عموماللا، الواقع فأرضها التي المشتركة والّهتماماات الهموما

فأللالواقع دلّلّتلله، فأللي وماتعللدد دوائره فأي ماتعدد الواقع هذا
الكفر مان وغيوما سحب تغشاه والمحلي والقليمي العالمي
الحيللاةا مايادين وسائر الله، لغير أغلبها فأي فأالعبادةا والظلم،

طبيعللة نللدرك كنللا السلما.. وإذا وادي غير واد كل فأي تهيم
الللله عللن بعللدها طبيعللة ونفهللم المسلللمة غيللر المجتمعات

البلء فأللإن وواقعيللة وتاريخيللة عقدية لعوامال وذلك وشرعه
المسلللمة الللدول واقللع فأللي يكمنللان الجّل والمصيبة الكبر
فأللي ليفسللد انبعللث أشللقى لكل وناد مارتع إلى تحولت التي

ّللللت والنسلللل. فأقلللد الحلللرث ويهللللك الرض فأللللول و
المتغلللبين الحكللاما مان قطيعا تاركة الصليبيين المستعمرين
ّلميللن والعلميللة الفكريللة المسللتعمر ماللدارس فأللي المتع
أرضللها، علللى غريبللة السلللماية بلدنا وأصبحت والعسكرية

الظلمات مان تخرج كيف تعرف لّ كسيرةا دينها، فأي جريحة
ّكاما حكمها قد النور إلى إسلللما فأي يرقبون لّ شداد غلظا ح

العقللول وخّربللوا الللديار خلل فأجاسوا ذماة ولّ إلّ وماسلمين
ماتكامالللة تضللليلية ماناهللج هللذا كللل فأي واعتمدوا والحصون

ّد كادت حتى شامالة المناهللج فأللأفأرغوا للخيللر، ثغللرةا كل تس
ليللس التي والمقوماات السلماية البعاد أغلب مان التعليمية

للمبللادئ وجلللدا إيلماللا العلما وجعلللوا نهللوض، بللدونها لنللا
المعللروف عللن ونهللوا بالفاحشللة فأللأماروا العبقللة السلماية
ّهللر، ورجللل قلللم كللل ووسللائله العلما ماللن وأخرجللوا ماتط

حكللم إلللى وتقودهم تسوسهم شتى بلد مان شرائع واتخذوا
بلدةا كل ومان زمارةا ماسجد كل مان هّب إذا الجاهلية... حتى

السلما سنن مان الناس أفأسد ماا يصلحوا أن يريدون صفوةا
حللّراس سلسللل فأصلصلللت العلما أبللواق صللاحت ودينلله

أن بللد لّ عليلللة ظللاهرةا هللذه أّن جميعللا وأقسللموا النظللاما
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السللهاما فأانهالت والحديد، والنار بالقهر السجون فأي تداوى
وحوصللرت العللائلت وتشللردت بالسلللما نللادوا الللذين على

وأصللبحت رحبللت بمللا عليهللم الرض ضللاقت حللتى وقوتلت
اليللاما وماازالت البلء فأيها وعّم ماصلحيها افأتقدت وقد البلد

.ماسلم كل يحزن ماا النباء مان ماعها تحمل

ّكللد ولغيرهللا السللباب لهللذه الحركللات قيللاما ضللرورةا تتأ
ّقة وتحّملها السلماية .المنشود التغيير ماش

علللى الحركللات هذه تكون أن يجب ولغيرها السباب ولهذه
هللدى علللى عملها يكون وأن والّنضباط الفهم مان كبير قدر

ّنللا وبصلليرةا، كللل التوفأيللق السللطور هللذه فأللي نزعللم لّ وإ
ّنما التوفأيق التي السلماية .. والحركة وماقاربة تسديد هو وإ

ماصائر وفأي ماجتمعها حياةا فأي الحاسم الدور هذا لمثل ترنو
إلللى يضللاف جديدا رقما تكون أن يجب لّ بعدها مان الجيال
تكللون أن تطمللح هللي بللل فأحسب البلد فأي المعادلة قائمة

ويرّشللد الخيللر جانب ويرّجح الموازنة يقلب الذي الرقم هي
الحركللة تجربللة أن علينللا يخفللى ولّ للسلما، التمكين قابلية

ًا السلماية والتحللدي الفسللاد لواقللع ماكافأئللة تكللن لم عموما
ّظللف كيللف تعللرف ولللم أبعللاده بكللل الشللرعي رصلليدها تو

ّي والتاريخي القويم ّي والبشري الثر إدارةا حسللن فأللي القللو
الحركللة تطمللح أن يجللب لذلك وفأروعه، الكفر ماع المعركة

بكللل بالماسللاك المعركللة تللدير أن إلى المتكامالة السلماية
ماللن وبالّسللتفادةا للحللق بالعللداد وذلللك وأزمّاتهللا خيوطهللا
.السابق

:     المنشودة     السإلمية     الجماعة     خصائص

ّظمّ: اسإتقللية :  والتخطيط     التحّركّ     التن

ن أصبح وقد إنشلاء أن اليلوما السللماي العملل بلديهيات ما
ّتللم عمللل تعللالى الللله لللدين التمكيللن لجللل الجماعللات ماتح

أن مابعللثرين ماتشللتتين لفأللراد لّسللبيل إذ وواقعللا، شللرعا
ّظللم لعللدوهم والكيللد التخطيللط فأللي يفلحللوا ّتللل المن المتك

ة السللما ماحاربة على الحريص والكتابلات مانظملة، ماحارب
العمللل حتميللة اليللوما- تؤكللد قبللل -وماللن اليللوما السلللماية
ّفه الجماعي ّلل وتس للتغييللر الفرديللة القوماات شأن مان وتق
.المنشود

كللل ينتشللل الللذي هللو فأللالتنظيم تنظيللم بللدون جماعللة ولّ
الللترتيب علللو إلللى والّرتجللال الفوضللى قللاع ماللن أعمالنللا
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التنظيللم ذات والجماعللة والعمللل، القللول ورصللانة الحسللن
الفرص، واهتبال المصاعب تذليل فأي تنجح التي هي القوي

الللدعاماات ماللن همللا الللدؤوب والعمللل المرصللوص والبنيان
لشللرح هنللا المقللاما وليس الجماعة، سير على تحافأظ التي

هللذا غير فأي وتحقيق نظر المار لهذا بل التنظيمية المسائل
التنظيللم ماسألة أن التوطئة هذه مان الخلصة وإنما الموضع

ّظللم الفأللراد جديللة علللى قللوي وماؤشللر فأارقللة علماللة والتن
ضللحلت أو الجديللة هللذه غللابت وكلمللا للعمللل وحماسللهم

.سلبا التنظيمي البعد على ذلك انعكس

علللى تضللع جماعللة لكللل لّزماللة صللفة الّسللتقللية صفة إن
حركيللة حتميللة فأالّسللتقلل الللله، لللدين العمل ماهمة عاتقها
للواقع، الصحيح والتوصيف للشرع السوي الفهم إليها يندب

حتميللة إلللى يللؤدي الذي هو المسلمة الجماعة وجود فأمبرر
تنظيللم لقياما ماجال فأل وإلّ والحركي التخطيطي الّستقلل
.وسمينها بغثها فأيعيدها غيره تجارب يستنسخ

قبلنلا قللامات اللتي العاماللة السلللماية للحركلات تقويمنا إن
بللديل بتأسلليس يلزمانللا الذي هو أخطائها على لها وماؤاخذتنا

الهللداف أن إذ السلائدةا، الحركيللة للمنلوالّت ماغلاير عملي
تحقيقهللا نللروما و السلللماية الحركللة تحققهللا أن تللروما التي

الللذي - بللالفهم لللدينه بللالتمكين سبحانه ربنا - إرضاء جميعا
ماسللتقل خللاص وعللاء مان لها بد لّ الحق مان قربه فأي نعتقد
إليهللا. الموصلللة السبل وتحّسس وصياغتها لصناعتها يتجرد
أن يعنلي لّ والخطيللة التحلرك فأللي الّسللتقلل مابدأ أن على

السلللماية الفعاليللات وبيللن بينهللا وتجعللل الجماعللة تنغلللق
ّين - كمللا والمعاداةا القطائع مان جدارا الخرى - لّحقللا سلليب

يرشللح إنمللا التاريللخ هللذا كللان أيلا والتاريخ ضالتنا، فأالحكمة
.وبراهين وعظات تجارب

ماللن ماللأمان فأللي المسلللمة الجماعللة يجعل أيضا والّستقلل
ذات والتجمعللات بالجسللاما تعصللف قللد الللتي الصللراعات

جللدا ماتقلبة الولّءات فأساحة والمختلفة، المتعددةا الولّءات
.القليل إلّ دخلوها الذين مان ينجو ولّ

وخطوطللا أجنحللة الواحللدةا الجماعللة فأللي يكون أن نرى ولّ
ّطللل فأذلك الشمال وذات اليمين ذات ماتوزعة للمسلليرةا ماع

.لجهودها وماهدر للجماعة ماتلف

:     الفكرة     إسإلمية
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وهي والداني القاصي لدى الدلّلة ماعلوماة السلماية وصفة
العظيللم، بالسلللما والّتصللال الّنتمللاء عمللق إلللى ترماللز

صلللى ماحمد نبينا سنة وبالسنة، وجل عز الله كلما بالقرآن،
ماجللادلتهم فأللي جميعللا النبيللاء وبحركللة وسلللم عليلله الللله

.السلما جميعا عليهم للباطل وماناجزتهم

أن يجللب فأل ماعينللة لجماعللة صللفة السلللماية كللانت إذا و
ّيق أو فأحسللب، تنظيمهللا علللى تقصرها فأتمنللع الوصللف تضلل

عمللل ماللن كللل إن بللل بها، التسمي مان المعتبرين ماخالفيها
الكريللم وكتللابه الللله ديللن عن الذود أو التمكين به أراد عمل
ماللن والصللواب) فأهللو (الخلص العمللل صحة لشروط وفأقا

و الفللروع فأللي اختلفللوا وإن الكللبيرةا السلللماية العائلللة
.الجزئيات

:     الشمولي     الفهمّ

ماللن بنعللوت نفسها العامالة الجماعات بعض تنعت ماا وكثيرا
- وهللذا النعللوت ماللن "الداعية" وغيرها "المجاهدةا" أو ماثل

البعلللد ذات الصلللفات مالللن غيرهلللا للحصلللر- أو لّ لللللذكر
أن السللياق هللذا فأللي نللراه الّخللتزالي.. وماللا التخصيصللي

أعظللم ثانيللة بدرجللة السلماي والعمل أولى بدرجة السلما
التنظيم تختزل قد التي النعوت أو الملحقات هذه مان بكثير

الرحى. قطب وتجعله فأتضّخمه واحد بعد فأي والجماعة

لّ عظيم وأّس الدين هذا فأي ركين ركن الجهاد أو القتال إن
فأي حضوره تضاءل أو غاب .. ولئن العامالين مان أحد ينكره

عزيللزا غائبللا وصللار فأقّل والمعاصر الحديث تاريخنا ساحات
تلللك كللل ونهمللل الغللائب بهللذا نحتفللي أن لنللا ينبغللي فأل

صللرح دائمللا عليها ويقوما عليها قاما التي والوتاد المقوماات
سللهم والتربيللة السلللما، سللهاما مان سهم فأالجهاد السلما،

المنهللج يكللون أن ينبغللي .. فأل وهكللذا سللهم والتعليللم آخللر
ّدما تجزيئيا مانهجا وهللذا لّزماللة، أخللرى علللى صللفة ويبّجل يق
سللعة ماللع نتعاماللل أن لنللا يتيللح الللذي هللو الشللمولي الفهللم

.النفس على وتضييق تشديد دون العظيم السلما

كللل على قاما إذا إلّ نظاما يستتب فأل حياةا نظاما السلما إّن
ّنبنا الفهم سيقانه.. وهذا كللثير يدعيه الذي البتر ذلك أيضا يج

يتخللذها فأصللول إلللى النبللوي العهللد يفّصللل حيللن الناس مان
ّوغا .له وللعمل للدين ناقص لفهم ماس
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العمللل جللوانب ماللن جانب إيلء ماا مارحلة تقتضي قد صحيح
لحظتهللا فأهم جماعة أي تحسن أن أيضا وصحيح أكثر أهمية
ولكللن البللارزةا، وماقتضللياتها أبعادهللا لها وتحدد تعيشها التي

أن لجللل والممارسللات الفهللوما نجّمللد أن هللو يعللاب الللذي
ونموذجللا ماثالّ ننصر أن ولجل مامجوج ماسبق لتصور ننتصر
شللهادةا ثللم القللرآن مان إشارةا تسنده ولم الذهان فأي صيغ
عللن بعيدا ماتوازنا استلهاماا الشريعة استلهاما زماان. إن مان

من اللذي هو والتضخيم التحجيم إذن يض تجملع لكلل اللله ب
والتهور التنطع مازالق عن البعيدةا الثابتة المتوازنة المسيرةا
.والجمود

مابللدأ الحركللي المنهللج فأي والشمول التضخيم فأعدما وهكذا
لللن والللدلّلّت والحركللات التاريللخ فأتقويم ذلك، قبل حياتي

الصللورةا، كللل بعللاد لّ ماللدركا النظللر كللان إذا إلّ يسللتقيم
والّجتماعيللة النفسللية الظللاهرات تحكللم الللتي فأالسللنن

بعضللها يفضللي ماتناسللقة ماتراكبللة سللنن والدينية والتاريخية
.البعض لّختلل بعضها ويختّل بعض آلي

المسللتوى علللى مانللا اقتضللى كمللا الفهللم فأللي التللوازن إن
نفهللم وان آخللر علللى جانبللا نضللّخم لّ أن المنهجللي الحركي
المسلللك نفللس سلللوك يقتضللي فأللإنه شموليا فأهما السلما

حيللث الفقهيللة المسللألة فأي سيما ولّ الخرى المجالّت فأي
تعميللق على تحّض لّ التي الجماعة هي الواعية الجماعة أن

إلّ ماللذهب باتبللاع أحللدا تلللزما ولّ المللذهبي التعصب ظاهرةا
ّتمه .الدليل مااح

ّلفوا الكراما فأقهاءنا إن يسللير وأصللوله الفقه مان بحارا لنا خ
هللذا ونحشللر نختزل فأعلما يشبع، فأل وينهل العلم باغي فأيها

ّيز فأي العظيم البحر ّيق صغير ح .علينا الله وّسعه ماا يض

تتبللع إلللى دعللوةا انلله يفهللم أن يجللب لّ الكلما هللذا أّن علللى
هللذا فأللي فأالواجب الدين عزائم تضيع حتى المذاهب رخص

ولسللنا اللدليل، فأيله صللح مالا اتبللاع على المسلم يحرص أن
التقليللد ماسألة لن ماعين بمذهب الّلتزاما يذمّاون ماّمن أيضا

العللم هللذا أصلحاب فأيهلا فأّصلل ماسلألة والّجتهللاد والّتبلاع
ّنها فأي فألتطلب .ماظا

:     السإلما     إلى     والدعوة     العمل
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الللله كلمللة إعلء السلللماية الجماعللات غايللة كللانت ولمللا
ماعبللود كللل وإزالللة للله العباد بتعبيد وتعالى سبحانه وإرضائه

الرجللال فأللي النظللر إلللى الشللريفة الغايللة هللذه دعتنا غيره
الللتي القواعد فأي النظر والى العمل هذا إلى سبقونا الذين

ّونوها .لهم الله واصطناع وتثبيت ودماائهم بعرقهم د

ّبللد طويل الطريق هذا أن فأوجدنا والمصللاعب، بالمكللاره ماع
تخليللص وآخره وتمكين شوكة ذي دنس كل عن انخلع أوله

علدا رّب كلل وماللن السلما عدا قيد كل مان والغيار للنفس
فأارقللات وعلماات اماتحانات والنهاية البداية الرحمان. وبين

.عابرات وماحطات

هللي والصللبر والثبللات والصللمود البصلليرةا أن أيضللا ووجللدنا
الميللاه تمخللر أن علللى الحللق سفينة بها تقوى التي العيدان
حللتى اللماات هذه نلبس أن بد الرياح.. فأل قواصف وتقاوما
.البلء نحسن

فأاهمللة لمنطلقاتهللا مادركللة الجماعللة ماللن تجعللل فأالبصيرةا
إلللى المللؤدي الجهللل شللوائب ماللن خاليللة تعللالى الللله لدين

وماللن الحرماان إلى المؤدي الّستعجال شوائب ومان الهلك
التخبللط إلللى المللؤدي والحقللائق الحللق عن العمى شوائب

عللن جماعللة أو فأرد كل تحوز التي هي والّنكباب. والبصيرةا
تكللون أن يجللب والغفلللة. لللذلك والتهللور التقليللد ماصللارع
الكللر فأللي والتقللدير، والعمللل الفهللم فأللي حاضللرةا البصيرةا

يجب التي الطريق هذا كل فأي والسراء، الضراء فأي والفر،
وان ماعّراتهلا كللل عللن نسترشللد وان علمااتهللا كل ندرك أن

.والسنة الكتاب مان مانبعث نور ضوء على فأيها نمشي

لمللن الللله ماللن مانحللة هللي الللتي البصيرةا هذه غشيتنا وماتى
لنللا وتمثلللت الطريللق ماعللالم لدينا توضحت عباده مان يشاء

ّدر حجمها هو الذي حجمها فأي فأنضعها وعوالمه دقائقه ونقلل
تلللك أو المصللاعب هللذا بعد تزلزلنا فأل المواتي، تقديرها لها

.المفاوز تلك أو المكائد هذه عزمانا مان تفّت ولّ المخاوف،

عللن وماترتبللة ماكتسللبة صللفات والصللمود والثبات الصبر إن
ّلغ عليها الله حق تعرف التي فأالجماعة البصيرةا رسالّته فأتب

فأللي تقللرأ الللتي والجماعللة الللله لغيللر تركللع أن لهللا يحللق لّ
لهللا بللد لّ الظالمين وماصارع المنذرين ماآثر والتاريخ القرآن

فأتثبللت الصللمود طريللق تركللب وان الصللبر سلليف ترفأللع أن
ّبتها تعالى.. الله ويث
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الرفأيللق الخأ علللى .. صبر الطريق على أنواع: صبر والصبر
.. وصللبر الّماتحللان علللى الناس.. وصللبر أذى على .. وصبر

الصحيح المنهج على وصبر الطويل الصراع إدارةا وعلى فأي
ّدل وإن ّدلون ب .المنزاحون وانزاح المب

الللذين إلّ خسللر فأللي الجماعللات وكل خسر فأي الناس وكل
.بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا الصالحات وعملوا آمانوا

:     والجماعة     السنة     أهل     عقيدة

أحقيتهللا أثبتللت الللتي العقيدةا هذه إلى الّنتساب إلّ لنا ليس
ّوها وصفاءها العقيللدةا والمحّرفأيللن المبتدعين دنس مان وخل

الللذين عقائللد زالللت حيللن فأللي القللرون طوال صمدت التي
الللله أرادهللا الللتي العقيدةا قراطيس، وجعلوها كتبهم حّرفأوا
جحللدها وماللن افألح فأقد بها وعمل اعتقدها مان خالدةا خاتمة
.اهتدى وماا ضل فأقد بها وكفر

ومانجللاةا للحيللاةا ماحورا تتخذ أن يجب التي هي العقيدةا هذه
ن فأيهلا نفصلل لّ عقيلدةا الممات، بعد لما ان بي وعملل، إيم

وليسللت فأحسللب وخللواطر اعتقللاد ماسألة العقيدةا فأليست
نسلليا عقيللدتنا ماللن نجعللل لّ الفعللال، مان خالية طقوسا هي
العقيللدةا هللذه المكتبللات، رفأوف وعلى البواطن دهاليز فأي
وحللررت السللبات، عميق بعد مان الشعوب حركت التي هي

ّبت العبيد كللل فأللي لنللا مالزماللة لّزماة هي عنيد، جبار كل وأك
الحركللات وفأللي والخلجللات المشللاعر فأللي الحيللاةا، شللعب

وتحقيللق. وتصديق وانقياد انتساب وعمل، والسكنات: قول
الوائللل العللرب أولئللك أنضللجت الللتي هللي العقيللدةا هللذه

ّتقللت ّدمات والذهللان الّفأهللاما فأتف الرصلليد هللذا كللل لنللا وقلل
واعترانللا ظمللأ أصللابنا كلمللا مانلله ننهل ننفك لّ الذي العظيم

.فأتور

تكللون أن قبللل وعمللل علللم سلللفا قلنللا كمللا العقيللدةا وهذه
والتصللنيف والتعقيللد والتللأليف والسللجال للحللرب مايللدانا

.تاريخها ضّم مامن كثير ذلك فأعل كما التدقيق فأي واليغال

ماصلادر أماهلات مان تستقى أن يجب العقيدةا هذه أن وعندنا
التي والطريق السلف عنوان هو وهذا والجماعة السنة أهل

ّظللم مازالللق ماللن فأيهللا ماللا بللان فأقد غيرها انتهجوها. وأماا تع
.أخرى أحيانا وتهون أحيانا

:     المنهج
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الفصللل يصللعب ماتلزماين طرفأين يمثلن والمنهج الفهم إن
يظللل لّ فأالفصللل نظريللا أماللا العملللي المستوى على بينهما
التعاماللل مانهللج بأن ذلك والصعوبة التعقيد درجة نفس على

الفهللم لظلل انعكاس هو والحداث والظواهر النصوص ماع
ّكل الذي هو فأالفهم ناحيللة وماللن المنهللج ماعللالم ويرسم يش
الفهللم لللذلك تحقيقللا ذلللك بعللد المنهللج دور يصللبح أخللرى

.له المعروضة أو المدروسة المواد وإخضاع

شللموليا فأهملا السلللماي والعمللل للسلللما فأهمنللا كان ولّما
مانهجللا الفهللم لللذلك نصللوغ أن علينللا لزاماللا كللان وماتوازنللا

والوسلليلة، المسلك ماع المقصد يتنافأر لئل ويجانسه يطابقه
الدوات ماللن جملللة الفهللم لهللذا يتللوفأر أن الضللروري فأمللن

ّذره ترّسخه .وتج

كلهللا الجهللادي والمسلك التأصيلي والمنحى التربوي فأالبعد
ّكل تتضللافأر المنهللج هذا عناصر ماتكللامال مانهجللا جميعللا لتشلل
.والسنة القرآن أساسه

ماعللادن على للحفاظا المثلى الوسيلة هما والتكوين فأالتربية
ّهللر جللاء إنمللا عموماللا والسلللما والجماعللات، الفأللراد ليط
ّكيها النفوس النفللوس تزكيللة هللو النبيللاء حركات ومادار ويز

بيللن العظيللم الفرق هو التربوي البعد وهذا الرجاس، وهجر
البشللرية المشللروعات ماللن وغيللره السلللماي المشللروع

لّ جوفأللاء تجمعللات إلللى الجماعات تتحول وبدونه و الخرى
.مانكرا تنكر ولّ ماعروفأا تعرف

ماعللاني فأيهللم ترّسللخ ولللم أفأرادهللا تللرّب لم التي والجماعة
ّنى العظيمة السلما ّدب وأن المجتمعللات تربللي أن لهللا أ تللؤ

مازدوجللة ماهللاما السلللماية الجماعللات ماهاما الحضارات. إّن
ترقيللة تتللابع أن أولّ تربوية.. فأعليها نظر وجهة مان وخطيرةا
التللدني وتدفأع تقاوما أن ثانيا وعليها والتعليم بالتربية أنفسها

.فأيها تعيش التي بيئاتها يكتنف الذي

التربويللة المسللألة تأصيل ضرورةا إلى هنا الشارةا مان ولّبد
والّنحللراف الغلللو شللوائب ماللن خاليللا أصلليل إسلمايا تأصيل

التربيللة فأي والنبوي القرآني المنهج إلى فأالعودةا والّستهتار
الشخصلية تلوازن لضلمان الحاسلم العامالل هلي والتطهيلر
ّية أجيللال وتنشلئة السلماية لّ للرسللالة حاماللة سلليمة سللو

.عليها عبء
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ليسللت فأحسللب، مادنيللة أو ماكيللة مارحلللة ليسللت والتربيللة
ماشلروع هلي بلل الجماعلات تقطعهلا علابرةا نقطلة التربية
عللبر الوسللائل اختلفللت وان كللله المشللروع هللي بل طويل

التجارب. عبر التطبيقات اختلفت وان المراحل

الفهللم وعظمللة باتباعه السلما يأمار الذي المنهج عظمة إن
أن يمكللن لّ العللامالون المسلللمون ضللوئه علللى يسير الذي

المنهللج أن المخللاطر، وركللوب العقبللات بقطللع إلّ يتللأتى
بأهللدافأه ربللاني ومانتهللاه مابللدئه فأللي ربللاني مانهج السلماي

العطللرةا.. إن اليمانيللة وأجللوائه الشللريفة ووسائله الوافأية
والجهللود المالاني بمجلرد تتحقللق أن يمكلن لّ الماانات هذه

أو عارمالة ثلورةا السللما يطرحهللا التي الثورةا أن المترددةا،
الحيللاةا وفأللي والسلوك القيم فأي انقلب كاسح، انقلب هي

جهللادي بمنهللج إلّ تتحقق أن لها يمكن لّ الثورةا وهذه عاماة،
الزبللد فأيللذهب المعللادن ويفتللن الفسللاد جللذور يقتلع جذري
.جفاء

وقللد والهللوان، الضللعف ماللن فأللترات المسلللمين يعللتري قد
ّيثوا أن المسلمين مان والضعف الفتور هذا يستلزما وأن يللتر

وأجللل عابرةا مارحلة ذلك كل ولكن للعاصفة رؤوسهم يحنوا
ماللع ويتصللالح ويسللتكين يليللن أن يأبى الدين هذا ماعدود..إن

.حكمه على تنزل لّ وماعايير قيم وماع إليه يحتكم لّ واقع

ورقللة السلللماية الحركات فأي الجذري الجهادي البعد ليس
اليائسللين ورقللة هللو وليللس آخللر، حينللا ونخفيها حينا نرفأعها

ّنسونها المشاغبين هللو البعللد هللذا علللم.. إن بغيللر سللفها يد
ماادمانللا التمكين مامّر وهو العزيزةا الحياةا نروما ماادمانا حياتنا
ّلم عظيمة مادرسة الجهاد التمكين.. إن نروما كل تلمايذها تع

ّلمهللم الللله فأللي والبغللض الحللب صللنوف علللى القسللوةا وتع
ّبارين نفهملله الللذي الجهللاد إن بالمستضللعفين، والرحمة الج

السلللما أبعاد لكل شامال فأهم إطار فأي يتنّزل الذي ذاك هو
بلذاتها ماسللتقلة مانظوماللة الجهللاد ليلس أبعاده، مان بعد وهو
هللي أكللبر ماجموعللة إلللى ينتمللي عنصللر هللو بللل غيرهللا عن

ماعنللى نفهللم أن يمكللن فأل الغايللة، وليس أداةا وهو السلما،
للسلما المتكامال الفهم إطار فأي إلّ الجذري الجهادي البعد
جانبا يضّخم ولّ المطلوب الّعتبار العوامال لكل يعطي الذي
.آخر على

:     الهداف
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هللي الحيللاةا هللذه فأللي السللاماية وغللايته ماؤمان كل هدف إن
ّتيان لّ الغاية وهذه الهدف وهذا وجل، عز الله إرضاء ماللن يتأ
ماسليرةا إنهلا ذلك، مان وأجّل اعظم المار بل وتسويف فأراغ

ّليات النجاز مان أشكالّ وماقاما حين كل تتخذ طويلة .والتج

وتثللبيت بإعمال أساسا يكون إنما وتعالى سبحانه الله ورضا
امالة النقيلة السللماية العقيدةا هلذه عامالة الحيلاةا فألي الش
إلّ العبوديلة وتحلّرما تعللالى لله الوحدانية تجّرد التي العقيدةا

.والناصر والولي والمار الحاكم وتعالى تبارك وتجعله له

الشللكال ماللن وضللروبا طقوسللا السلللماية العقيدةا وليست
فأللي يجللري الللذي التيللار ذلللك هللي إنمللا الجوفأللاء التعبديللة
واحللد وطريللق واحللدةا قبلة ذات ليجعلها الحياةا كل شرايين

صللفاءها العقيللدةا لهللذه نعيللد بللأن يتحقق وهذا واحد، وفأهم
العقيللدةا ذات إنهللا والدنس، الشرك ماظاهر كل مان الخالي

ّعمتهللا الكريللم القللرآن بهللا تنللّزل الللتي الموّحللدةا السللنة ود
الللله رضللوان الصللالح السلف وصانها بها واحتفى المطهرةا

.عليهم

وهذه الناس، حياةا حوله تدور ماركزا العقيدةا تكون أن يجب
ثلث: دوائللر خلل ماللن إلّ تتحقللق أن لهللا يمكن لّ المركزية
بنللاء تبنللى أن يجللب الفأللراد دائرةا هي التي الولى فأالدائرةا

ّيا صحيحا عقديا وترفأللع الرسللالة حمللل ماللن تتمكن حتى سو
ّثللر وان قللدماا بلله وتمضللي السلللماي المشللروع قواعللد تع

ّبون .المتثاقلون ونكص المرتابون وارتاب المك

سللنين ثمللرةا وتينلع شلروطها الفأللراد دائللرةا تستوي وحينما
أفأسللح مايللدان إلى العقيدةا بناء ينتقل الدؤوب والحرث الكد

فأيهللا تتجسللد الللتي هللي الثانية والدائرةا الدولة، وهو وأخطر
يحفللظ الللذي والغطاء الغشاء هي فأالدولة العقيدةا، ماركزية

وهللي وأنسللاقهم، الغيار عقائد فأي الذوبان مان الفأراد نواةا
ّوب التي العقيدةا عن يذود الذي الدرع ماللن النيران لها ستص

وشللاق عظيللم ماشروع المسلمة الدولة وماشروع ماكان كل
ّكر دونلله وتمللوت للله وتعمل أجيال له وتخطط أجيال فأيه تف

إنهللا الله، عند مان فأالنصر له الله كتبه مان إلّ يناله ولّ أجيال
وإنلله والمعللارك والتضللحيات الحداث رحم فأي تستقّر بذرةا
.أليم وجهاد شديد ماخاض يسبقه وليد

الجاهليللة حكللم أنقللاض علللى إلّ تقللوما لّ المسلللمة والدولة
أوزارها بينهما الحرب تضع ولّ ليصطرعا إلّ يتقابلن لّ فأهما
يرى مان يخطئ لذلك الخر، على لحدهما الغلبة تكون حتى
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ماللع الحياةا نواحي بعض النقية العقيدةا هذه دولة تتقاسم أن
قللد الجاهليللة حكللم أن يحسللب مان ويخطئ الجاهلية، حكم

بغيلر والتسليير التمكيلن علرش العقيلدةا لهذه ويهب يتنازل
.ونصب جهد

الخلفأللة السلللماية، الخلفأللة دائللرةا فأهللي الثالثة الدائرةا أماا
فأيلله فأللّرط الللذي التللاريخي المكسللب ذلللك السلللماية
المركللزي ماوقعهللا عللن عقيللدتهم أزاحللوا حيللن المسلللمون

والعقللول، والنفللوس الحكم عن بعيدةا مانسيا نسيا وجعلوها
تاريخنا ماّر على السلما بيضة حفظت التي هي الخلفأة هذه

الشللوكات ضللعفت وان أحيانللا الهمللم انتكسللت وإن الزاهر
هذه وان فأقط الفرد ماحيط يسعها لّ العقيدةا هذه إن أحيانا،

لّن عظيمللة وهللي الدولة حدود عنها تضيق عظيمة العقيدةا
السلما أماة حياةا فأي وماركزيتها نورها يتم أن إلّ يأبى لّ الله

هللذه فأللي الركيللن والركللن القويللة الحلقللة ولتصللبح عاماللة
مالذ هللي الكللوني بعللدها فأللي السلماية العقيدةا إن الرض،
شاردون وهم يهنئون فأكيف خلصهم وسبيل جميعا البشرية

المعللاني عللن غللافألون وهللم يهنئللون وكيف وحكمه الله عن
ّهرهم أن تريد التي العظيمة .الغلل عنهم وتضع تط

الللتي - هي والخلفأة والدولة - الفرد الثلث الدوائر هذه إن
الللله يحبلله الذي البعيد المدى إلى السلماية بالعقيدةا تذهب

.ويرضاه

:     الوسإائل

الللدين، لهللذا التمكيللن فأللي المسلللمين وسللائل تختلللف قللد
الفنيللة النللواحي فأللي اختلف هللو نعنيلله الللذي والّختلف

الللتي والخلفيللة الجللوهر حيللث ماللن أمّاللا التنفيذ أثناء العملية
ّدماها الوسيلة هذه تفرض هللذا فأي المار فأإن غيرها على وتق

إن وحللدود، ضوابط دون ماطلقا يكون أن يمكن لّ المستوى
أخطللاء مالن للسلللما العامالللة الجماعللات بعللض فأيلله تقع ماا

ماللن بلله وآخللذون عليلله قللادماون نحللن ماا جيدا نتأمال يجعلنا
.الدين لنصرةا ووسائل ذرائع

نصرةا على تعمل التي بالطروحات السلماية الساحة تكتظ
ّد أن لنللا ويمكللن وتحقيقلله الللدين تغييرهللا ماناهللج زلّت نللر

إلللى أخللرى أحيانللا والمتناقضللة والمختلفللة أحيانا المتقاربة
.نظرتين

أن بد لّ التمكين قاصد أن فأيها كثير يرى جامادةا أولى نظرةا
ّتبع ّيللا اتباعللا النبويللة الفللترةا ماراحل ي العمللال فأتقّسللم حرفأ
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واستضللعاف وماللدني ماكللي إلللى التغييللر ماناهللج لذلك وتبعا
وسللائل ماللن يجعللل وتبليغ.. وفأريللق ودعوةا ونصرةا وتمكين
.فأيها الّجتهاد يمكن لّ توقيفية التغيير

مانهللا فأتأخذ الغرب مان الوافأدةا المناهج تقتبس ثانية ونظرةا
ماخالفللا تظنلله ماا مانها وترد وللمرحلة للدين ماوافأقا تظنه ماا

فأمنهللم كثيرين، شركاء تجمع نظرةا وهي والمصلحة، للدين
ويبّشللر للتغييللر سللبيل الللديمقراطي المنهللج يجعللل ماللن

ّظللم ماللن الديمقراطي.. ومانهللم المسلم بالمجتمع شللأن يع
وللنخبللة للنخبللة خطابللا السلللما ماللن جللاعل الثقافأية الثورةا
البراقللة الفلسللفية الشللعارات تغريلله ماللن ومانهللم فأقللط،

المعتزلة ذلك فأي أسوته النقل قبل بالعقل ماناديا فأيتعاطاها
.المقبورين أو المعاصرين مان شابههم ومان

عنللد يسللتوي لّ الخطللأ وحجللم عامّا التفصيل هذا أن ولّريب
كمن فأأخطأه الحق طلب مان ليس أّن كما الفئات، هذه كل

.فأأدركه الباطل طلب

مان نابعة إنها جامادةا أو نمطية ليست التغيير لمنهج ونظرتنا
.الدين لهذا المتوازن الشامال فأهمنا

ماناهج وهناك تتعداها، أن جماعة لي يجوز لّ خطوط فأهناك
لّ المنشللود السلللماي التغييللر إن تقربهللا، أن لهللا يمكللن لّ

بللإذن إليه المؤدية الرشيدةا والسبل البواب بطرق إلّ يكون
مان المستوردةا المناهج تلك ونخلع نرفأض أن الله،فأالواجب

غربيللة، أما شللرقية كللانت سواء الخرى والفلسفات العقائد
فأعمقهللا بهللا اتصللل وماا الديمقراطية المنظوماة كمثل وذلك

كللالقول باطلللة ماقللولّت علللى ماؤّسللس والعملي الفلسفي
ماقللولّت وغيرهللا لقيصر" وهللي لقيصر وماا لله لله " ماا بأن

عليهللا...وقللد والتشنيع ردها فأي المسلمون الباحثون أطنب
فألللم السلللماية البلد ماللن بلللد غيللر فأي المناهج هذه جّربت

ّوةا ثمارها تؤت .المرج

لحركللة مانّمللط فأهللم كللل ونخلللع نرفأللض أن أيضللا والواجب
فأيلله حللدث ماللا يللدرك فأل التاريخ يجّمد الذي الفهم النسان،

ماللن فأيها الله أودع ماا يدرك فأل الشريعة ويجّمد أقضية، مان
الحللداث ماللع التعاماللل فأللي ورشللد ووضللوح ويسللر سللعة

.والحوال

ّنللا للسلللما المللوازن الشللامال بللالفهم نقللول حيللن ونحن فأإ
هذا وعلى وهكذا كذلك، يكون أن لّبد التغيير مانهج أن ندرك
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ماللن للتغييللر: الجهللاد ماتكللامال مانهجا بالجهاد نؤمان الساس
عللن ودفأللاع القتللال، لهللذا وإعداد الله، لعداء قتال هو حيث

ماذلللة مانهللم تنللزع الجيللال لتربيللة ومادرسللة المستضعفين،
ّور فأوران وتقيهم والقعود التولي ّلمهللم التهلل والّنللدفأاع.. وتع
بواجبللاتهم لينهضللوا والمدنية والفنية الشرعية العلوما فأنون

.النهوض أتّم

:     العداد     و     التنظيمّ

لهللذه الحللافأظ هللو الللذكر أسلللفنا كمللا الحركللي والتنظيللم
ّنللدها الللذي وهللو الطاقللات المهّمللات،والتنظيللم لعظيللم يج

ماللن عللاتقه علللى أنيط ماا تحقيق على يقدر الذي هو القوي
نفللوس فأي هيبة للتنظيم يكون أن وجب لذا وأدوار، أماانات
وفألحله أمالره أن فأيله عنصلر كلل يشلعر أن ويجب الفأراد،

ّظللم، الجسللم بهللذا مارتبطللان أحاسيسلله فأيلله يدماللج المن
والعلقللة المعايشللة هللذه ودون وأتراحلله، أفأراحلله وأحلماه،
ّول الحميمة إطللار إلللى والتنظيم آلي ماوظّف إلى الفرد يتح

علللى والغيللرةا والبللذل التعللاون روح فأيلله تسللري لّ جاماللد
.النجاز

ماهللاما اتضللحت فأكلما فأيه، التخطيط قوةا هي التنظيم وقوةا
ّتسق وأدوارهم وحدودهم الفأراد واشللتغل وتناسللق العمل ا
اتضللحت وكلما فأيها، ويحسن يحميها ثغرته على كل الجميع
آليللات مالن اللداخلي التنظيلم تحكلم التي والسياسة الرؤية
لهللم واتضح العامالين أعين مان الغبش زال وتخطيط وحدود
ماتخبطيللن، ولّ ماضللطربين غيللر الدرب على فأساروا الهدف

وتشللابكت وتشللابهت التخطيللط ضللعف فأكلمللا وبللالعكس
التنظيم اهترأ والحدود التفصيلت وافأتقدت غابت أو المهاما
ّوناته وتآكلت البيوت أوهن وإن العنكبوت أولّد يتآكل كما ماك

.العنكبوت لبيت

وتوابللع المراحللل عبر تحركها وخطة الجماعة براماج فأتحديد
رادعللة ضللوابط ووجللود وعنايللة وشللورى بحسللن المهللاما

فأعللاليته ومابعث التنظيم قوةا عناصر هي للعامالين ومارشدةا
.واستمراريته

ّتلم فأللرض الجهللادي العلداد إن كافأللة المسلللمين علللى ماتح
ّكميللن والحكللاما الصللائلين ولصللد السلما بيضة لحماية المح

ّثل التي وهي السلماية والحركة الله، كتاب لغير الطليعة تم
هللذا جيدا تعي أن لّبد التغييري والرماز للمجتمعات القيادية
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ماسللتقبلها مالماللح كللل عليلله يتوقللف الللذي الحيللوي الجانب
ّدد .الواقع أرض على وفأعلها ماآلها له وفأقا ويتح

لّبللد السلماي بديلها وتوطيد التغيير إلى الساعية والجماعة
طريقهللا تللؤمّان حللتى الللزاد مان أماكن ماا المار لهذا تهيئ أن

.ومانعرجاته الطريق هذا مافاجآت تأمان وحتى
ّثل العقائدي فأالعداد المسلللمة الجماعة فأي المال رأس يم

أعمالنللا كللل أن إذ لللدينا المعلوماللة البللديهيات مان أمار وهذا
السلللماية، العقيللدةا قاعللدةا علللى مابنيللة وأحلمانا وماساعينا

دوره النسان عرف لما الرائعة الصحيحة العقيدةا هذه ولولّ
عليهللم المرسلللين كللل ظللل لقللد الحيللاةا، هذه فأي وماوقعه
العقيللدةا هللذه مابادئ وماداوماة بصبر اتباعهم يلقنون السلما
عليهللا يطللرأ لئل مابادئهللا مان غرسوا ماا يتابعون أيضا وظلوا

.فأتور أو خلل والخطوب الزماان بمّر

تحللرص أن وماشللمولّتها العقيللدةا هللذه توابللع ماللن ولعللل
ّلللم أن علللى الجماعة الحاجللة - بحسللب العلللوما أبناؤهللا يتع

العقيللدةا: هللذه عللن انبثقللت - الللتي والّختصللاص والقابليللة
وغيرهمللا.. فأالعقيللدةا وعلللوماه والقللرآن وأصللوله كللالفقه

ّثلن الللذان هملا اللوفأير العلمي والزاد الصافأية الواضحة يم
المترتبة الشرور مان فأيحميانها جماعة كل فأي المناعة جهاز
ّو وإن وأحكاماهللا، بالشللريعة الجهللل عللى مالن الجماعلة خلل

بنائهللا فأللي خطيللرةا ثلمة لهو الشرعي والفهم العلم صفات
عللاين ماللن إلّ قللدرها يعلللم لّ صللفوفأها فأللي عظيمللة وفأجوةا
هللذه إلى ماسارها فأي افأتقرت التي الحركات ماصير ودرس

.وتشتتت واهترأت خبطا وخبطت تتماسك فألم الخصال

صدارةا الجماعة فأي يحتل الذي الشرعي العلم ماوازاةا وفأي
ّد أن أيضللا الجماعللة علللى يتوّجب المار إعللدادا أفأرادهللا تعلل
.ولهدافأها التحدي لواقع وماوازيا كافأيا مااديا

بمفهوماهللا الللله إلللى الللدعوةا الوحللد الجماعللة هّم كان فألو
إلللى احتللاجت ولمللا الشرعي الزاد لكفاها فأحسب التبليغي

العلوما.. مان غيره

المللوّجه النظري الثقافأي التغيير الوحد الجماعة هّم كان لو
والفكلر والسياسلة الفكلر كتلب لكفاهلا فأقلط النخلب إللى

.وهكذا والفلسفة
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نللواحي لكللل الشللامال التغيير الجماعة هّم كان ماا إذا ولكن
ّتم فأقد الحياةا بالعللداد الشرعي العلم بعد تهتم أن عليها تح

.التغيير لحركة المادي

العلللم تعلللم وجللوب إلللى ألمحنللا العقللدي الجللانب فألصلح
فأللي المهمللة بهللذه تنهللض الللتي الطاقللات وإعداد الشرعي

الجللانب التمكيللن.ولصلللح مارحلللة فأللي ثللم العللداد مارحلة
والسياسللة المجتمللع بللذلك ونعنللي النللاس حياةا فأي المادي

ّد أن ماللن لّبللد ذلللك شابه وماا والّقتصاد لللذلك الجماعللة تعلل
.العدةا

وبعللد الفسللاد رأس هللو الللذي السياسللي الّنخراما ولصلح
ّلط الله عن فأيه الحكم والنللار بالحديللد فأيلله السلللطان وتسلل

هذا وكسر ماقاوماة على يقوون الذين الرجال إنشاء مان لّبد
العسللكرية الكللوادر بتكللوين حسللية المقاوماللة هذه الفساد،
تنفيللذ علللى والقللادرةا وأبعادهللا المعركللة فأهم على القادرةا

بإعللداد ثانيللا ماعنويللة المقاوماللة القتللالي. وهللذه المشللروع
- القادرةا -وغيرها والّقتصادية والعلماية السياسية الكوادر

ماسلليرةا أثنللاء حكيمللا توجيهللا وتوجيههللا المعركللة فأهم على
.التمكين ومارحلة النضال

مالماللح تكتمللل الفنللي المللادي والعللداد العقائدي وبالعداد
هللذا ماعقللولّ ماتوازنللا ارتسللاماا صللورتها وترتسللم الجماعللة

عللبر التغييللر حركللات فأللي ونلحظه ندركه الذي هو التوازن
ّتبعهللا أن علينللا شرعية سننا هناك فأإّن التاريخ، بهللا ونعمللل ن

إدراكهللا علينللا جميعللا النللاس تحكللم كونيللة سللننا هناك وإّن
.بقيعة كسراب سعينا يظل لّ حتى ماعها والتعامال

:     السإلمية     الحركات     من     موقف

التمكيللن طريق لنفسنا، اخترناه الذي الطريق نقطع ونحن
القلئللل، الرفأللاق إلّ نجللد فأل ويسللرةا يمنللة نلتفللت للسلما،
تجعللل الطريللق هللذا عللن الناس غالبية انصراف أن ولّريب

أجناسللهم وتعللددت ماللواطنهم اختلفت ماهما عليه السائرين
ّلم الواحدةا، الكبيرةا كالعائلة الضللّراء، فأللي لبعللض بعضها يتأ
فأللي بعضللا بعضللها وينصللح السّراء، فأي لبعض بعضها ويفرح
.الغيب بظهر البعض لبعضها ويدعو الخطإ

الجماعللات علقللات ابتللداء تحكللم الللتي الثللوابت هللي هللذه
ّوى قد والتجانس التقارب هذا أّن على بينها فأيما العامالة يتق
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للحركللات الشرعي التقييم بحسب أحيانا يضعف وقد أحيانا
والفأراد والجماعات

درجلات،وهلو علللى السلماية للحركات وماساندتنا ولّءنا إّن
أو الحللق مان الجماعات هذه بقرب مارتبطان وماساندةا ولّء

.نعلم فأيما عنه البعد

اليوما السلماية والجماعات الحركات ظاهرةا فأي الناظر إن
إنمللا نحسللب ماللا علللى جميعللا أنهللا اعتباره فأي يضع أن لّبد

ورأفأللة شللرعه علللى وغيرةا تعالى الله لدين للتمكين قامات
هللذه أن نعلللم الّعتبللار هللذا وماللن عنه، ابتعدوا الذين بعباده

السلللماية الصللحوةا هللذه ماللن جللزء هللي العامالللة الحركات
الحللق وتللبيين بالنصلليحة نسللاندها أن علينللا وإّن المباركللة
ينقلب لّ أن أيضا وعلينا والّنحراف، والزلل الخطإ وماواطن

- إلللى القللل علللى المرحلية المستويات - فأي ماعها تعامالنا
السلللماية الحركات وتشنيعات- فألدى وماهاترات خصوماات

الحكيللم، غير الخيار هذا عن يصرفأها ماا والمحن الهموما مان
ّبنا أن ندرك أن علينا أن كما يجب لّ ماا جماعة ماع واتفاقنا ح
ّول أن .أعمى وولّء ماطلقة تزكية إلى يتح

ماللن مانهللا عديدةا بحركات تزخر اليوما السلماية الساحة إن
ماللن ومانها أخرى وأخطأ حقائق أدرك مان ومانها فأهمها اعوّج

المخطئيللن أخطللاء وتسللديد.. وإّن لصلللح بجهللد يضللّن لّ
ماسللتويات تفللرض الخريللن وتسللديد المعللوّجين واعوجللاج

وصللبرا فأائقللة حكمللة وتفللرض التعامال فأي وماختلفة عديدةا
.ورحمة

فأللي يضللع أن لّبللد السلللماية الحركللات لحللال المتأمّاللل إّن
نشللأتها: رافأقللت الللتي والملبسللات العواماللل كللل اعتبللاره
المجتمعللات فأللي تعمل ترّسباتها ماازالت الّنحطاط فأعصور

وفأوضللى بلبلللة أوقللع الخلفأللة وسللقوط عملهللا، السلللماية
وظللاهرةا السلللماي، العللالم هللذا فأللي حديثللة وتسللاؤلّت
آخرهللا ليس التي العوامال مان .. وغيرها الحديث الّستعمار

سللاهمت السلللماية الللدول فأللي الكافأرةا الحكوماات ظاهرةا
الحركللات وماعللالم المسلللمة الشخصللية ماعللالم تشكيل فأي

 المجتمعات.. هذه فأي تنشأ التي السلماية

هللذا ماللن تنهللض أن تحللاول اليللوما السلللماية الحركللات إّن
يسع لّ ماترددةا ماتعددةا ماحاولّت وهي الثقيل المظلم الرث

اللهم والنصيحة والصبر والبصيرةا التروي إلّ ماعها المتعامال
.بالضرورةا الدين مان ماعلوماا خالف فأيما إلّ
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يجتمعللان قلد الللله فأي والبغض الحب أن هو أخيرا نقرره ماا
فأللي تجتمعللان والسلليئة والحسللنة الواحللد، الرجل قلب فأي

هلذا تقلدير وإن العلامالون، إلّ يخطلئ لّ فأإنه الواحد، العمل
وماللع ماعلله التعاماللل طريقللة يحللدد الللذي هللو وحجمه الخطإ
.صاحبه

الضللرورية أبعادهللا كللل الجماعللة تسللتكمل فأعنللدماا هكللذا
ماشللروعها ويغطللي الحيللاةا نللواحي كللل عملهللا ويسللتغرق

تكون فأيها تقوما التي المجتمعات فأي والخلل الفراغ جوانب
ّعالة ماساهمة أسهمت قد السلللماي المشللروع إنضاج فأي فأ

أبنائهللا، ولغيللر لبنائهللا رصيد هي إسلماية تجربة فأكل ككل،
ماشللروعهم يثروا أن عليهم يجب اليوما للسلما العامالين إّن

الكبرى الهموما تحديد على اختلفوا وإن بينهم فأيما ويتعاونوا
تعللوقهم الللتي المصللاعب تللذليل وعلللى بللالهم تشللغل التي

أن تريللد الللتي والمشاريع الفأكار لكل التصدي وعلى جميعا
السلماي.  المشروع وماشروعية أحقية مان تنال

ماسللتويين: ذو تعاون السلماية والطاقات الحركات فأتعاون
الشللوائب مان وتنقيتها الذاتية التجربة بترشيد ؛أول ماستوى

علللى بالّتفللاق ؛ثللاٍن الخرين.. وماستوى بخبرات وتطعيمها
وقيمللة وماكانللة قدسية له كدين السلما على تهّجم كل صد

ًا التعللاون ذلللك يكللون أن علللى الشللريعة بضللوابط ماحكومالل
ًا .مانهجها على سائر

العالمين رّب لله الحمد أن دعوانا وآخر
الفجر مجلة عن
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هذه تنـزيل تمّ
من المادة

والجهاد التوحيد منبر
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