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  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 هللا إن واصبروا ريحكم وتذهب فتفشلوا والتنازعوا ورسوله هللا وأطيعوا ﴿: احلمدهلل القائل

  ﴾ الصابرين  مع

 

 عذاب لهم واولئك ماجاءهم بعد من واختلفوا تفرقوا كالذين والتكونوا ﴿: والقائل

  االيات  ﴾ وجوه  وتسود وجوه تبيض يوم*عظيم

 

تبيض وجوه أهل السنه واجلماعة وتسود وجوه أهل البدعه والفرقة والصالة والسالم على ) : قال ابن عباس
نبينا حممد القائل عليكم باجلماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من اإلثنني أبعد ومن أراد 

 :رواه الرتمذي وبعد..( حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة 

 

عه بذلك إلتباعهم الكتاب والسنة واإلمجاع وإجتماعهم عليها وحلرصهم على فإمنا مسي اهل السنة واجلما
ذلك لعلمهم مبا يف األلفة واإلجتماع من اإلنقياد ألمر , األلفة واالجتماع وبعدهم عن الفرقة واإلختالف 

وإدراكهم ملا يتضمنه اإلختالف واإلفرتاق من املعصية والتنازع  -عليه وسلم اهللصلى -اهلل والطاعه لرسوله 
 خمالفه وفسق وكفر املسلمني, مجاعة بني وفرق خمالفه وعادى موافقه واىل من خبالف)والفشل وذهاب الريح 

 التفرق أهل من فهؤالء موافقه دون خمالفه قتال واستحل واالجتهادات, اآلراء مسائل يف موافقه دون
 1 ( اتواالختالف

                                                           
1
 (3/343) -مجموع الفتاوى  
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وشر الشريِن وقَدم أمهَّها عند اإلزدحام السيما يف أزمنة , وإن العاقل احلصيف من َعِلَم خري اخلريين  -1
ولنا يف صلح احلديبية والنهي عن سب آهلة املشركني , وتداعي األمم على املسلمني , الفنت وكثرة الشرور 

مع عبداهلل ابن أيب  -صلى اهلل عليه وسلم- وترك هدم الكعبة وإعاده بنائها على قواعد إبراهيم وتعامل النيب
فتفطن حلقيقه الدين وانظر ما اشتملت عليه األفعال من  )يقول ابن تيمية رمحه اهلل , ابن سلول أسوة وقدوة 

املصاحل واملفاسد حبيث تعرف مراتب املعروف واملنكر حىت تقدم أمهها عند اإلزدحام فإن هذه حقيقة العلم 
 2 ( وهذا فقه خاصة العلماء, مبا جاءت به الرسل 

 

 مما أكثر يفسد ما كان علم بغري اهلل عبد ومن جبهل, وعمله قوله كان ذلك يعرف مل وإذا): وقال ايضا -2
 3 (يصلح

 

إن االجتماع على توحيد اهلل واخلضوع له واالنقياد لشريعته الثابتة بالكتاب والسنة أو االمجاع واليت  -3
الجمال إلنكارها أو االختالف فيها بني املسلمني هلي غاية الغايات وأوىل ما اجتمعت عليه الكلمة واحتويت 

يف هذا الزمن وإن اخلالف املؤدي إىل  اخلالفات واالجتهادات من اجل ضمان حتقيقها واقعا عمليا راسخا
التحزب واالفرتاق والتنازع والفشل وذهاب الريح وضياع األولويات امنا هو ضعف بالعقل قبل أن يكون 

 شتى وقلوبهم جميعا تحسبهم ﴿ضعفا يف الدين كما استنبط ذلك العالمة الشنقيطي من اآلية الكرمية 

اليهود والنصارى خيتلفون فال يسمحون يف كثري من االحيان  لقد رأينا - ﴾  اليعقلون  قوم بأنهم ذالك
لذلك اخلالف أن يكون سببا إلضعاف شوكتهم وتفريق امرهم بل حيرصون على إخفاء اخلالف وإظهار 
التوافق والتماسك كي اليشمتوا اعداءهم ويغروهم باإلنقضاض عليهم ذالك ان هلم اهدافا كربا ومقاصد 

- عقل تقدميها وحماصرت اخلالف من اجلها دنيوية مشرتكًة يقتضي ال

 

                                                           
2
 (222/  2)  -اقتضاء الصراط املستقيم  
3
 (2/303) -جامع الرسائل  
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ومن هنا فإننا حنذر أُمتنا عامة وإخواننا اجملاهدين خاصة من الدعوات اجلاهلة الظاملة الطاعنة يف منهج علماء 
االمة وقياداهتا املعروفة بصحة العقيدة وسالمه املنهج والسبِق باهلجرة والبذل والصدع واجلهاد ألجل 

حنسبهم كذالك -عض املسائل االجتهادية اليت هم دائرون فيها بني االجر واالجرين االختالف معهم يف ب
- واهلل حسيبهم 

 

كما حنذر من الدعوات السالكة مسلك أهل البدع والتفرق واالختالف الرامية إىل شق صفوف اجملاهدين 
واملغرب والشيشان وخراسان  وتعميم الفتنة الواقعة يف الشام على سائر اجلبهات اجلهادية يف اليمن والصومال

  وغريها دون أدىن مراعاة ملا يرتتب على ذالك من املعصيه والتنازع والفشل وذهاب الريح ومشاته األعداء
والبيانات  (شهادة حلقن الدماء بالشام): وحنن هنا وبعد اطالعنا على كلمة الشيخ امين االخرية واملعنونة بـ

هبذا اخلصوص وكنا قد اطلعنا من قبُل على ميثاق قاعدة اجلهاد املوسوم  الصادرة من التنظيم ومجاعة الدولة
فإننا نرتضي أسلوب الشيخ طريقة ومنهجا وجندد العهد ألمرينا  (توجيهات وتوصيات للعمل اجلهادي): بـ

ل أمين الظواهري على السمع والطاعة يف املنشط واملكره وعلى اجلهاد يف سبي: د.ا: الشيخ اجملاهد املفضال
اهلل حىت التكون فتنة ويكون الدين كله هلل كما حنث إخواننا اجملاهدين يف كافة اجلبهات على جتديد البيعة 
للشيخ واإللتفاف حول هذا املشروع املبارك لنقطع الطريق على املرتبصني فنرعى ألهل السبق سبقهم وحنفظ 

شروعها وقياداهتا وجماهديها وآخر دعوانا ألهل احلق حقهم ونرص الصفوف ونكمل املسري وجندد ثقة األمة مب
 .ان احلمدهلل رب العاملني

 

 

 

 كتبُه مجموعة من سجناء الحاير فك هللا اسرهم


