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 بالحق قائمة  .. الصادعون بالحقجماعة 

 ملاذا نشأت مجاعتنا
 مجاعتنا الصدع باحلقملاذا قررت 

 حقيقة الواقع ومنهج دعوتنا لتغيريه
 موقف البشرية من الدعوة إىل احلق

 شبهة استخدام الدين يف السياسة والوصول للحكم
 شبهة اإلرهاب

 حقيقة اجلهاد يف اإلسالم

 حلمد هلل وحده.. والصالة والسالم على من ال نيب بعده.. حممد صلى اهلل عليه وسلم.. وبعد.ا

 لماذا نشأت جماعتنا

 .﴾َتهُ أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن ََلْ تَ ْفَعْل َفَما بَ لَّْغَت رَِسالَ يَا أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِّْغ َما ﴿: ربنا عز وجل وليق
ار أن يبلغ للناس ما أُنزل إليه من ربه كاماًل.. وأال جيعل حساباً ألي اعتب اهلل ص لى اهلل عليه وس لم..رس ول لنه أمر جازم إ

وإبالغها إىل  قام ص     لى اهلل عليه وس     لم بأدا  الرس     الةقد و  .من االعتبارات وهو يبلغ عن ربه واهلل يتوىل محايته وعص     مته.
. .ه من بعده.. فكان أعلى من قام هبا بعده أص     حابه رل     ه الل ه عنهمالبالغ أمتُ  أهل املش     ارغ واملغارب..   ورم مقامَ 

 فبلغوا عنه كما أمرهم به يف مجيع أقواله وأفعاله وأحواله.. فرله الل ه عنهم.
وبقه الواجب الثقيل على من بعدهم من املؤمنني.. فال . .الص      اح ورم هاا البالغ بعد ذلك كل للف عن س      لفهم  

فكاك هلم من هاه التبعة.. تبعة إقامة حجة اهلل على الناس واس  تنقاذهم من ش  قوة الدنيا وعااب ا.لرة.. وذلك بالتبليغ 
 ى.وأد   -صلى اهلل عليه وسلم  -واألدا  على ذات املنهج الاي بلغ به رسول اهلل 

 .نا.. مجاعة الصادعون باحلق. ومن أجل ذلك نشأت مجاعتُ وال جيوز النكوص عن محله. نه أمر واجبإ
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ل الاين الرس        ويقوم به.. فس       ماهم أتباعَ  هامتدح س       بحانه من  مل.. ال جيوز النكوص عن محلهالاي واجب ال هاان إ
ااَلتِ  يُ بَ لُِّغونَ  الَِّاينَ ﴿.. فقال تعاىل: يبلغون رس    الة الل ه إىل للقه ويؤدوكا بكل أمانة ْونَهُ  هِ اللَّ  رِس    َ ْونَ  َواَل  َوََيْش    َ  َأَحًدا ََيْش    َ

 للقه.لتبلغ رسالة اهلل إىل قامت ومجاعتنا واحلمد هلل.. . .﴾َحِسيًبا بِاللَّهِ  وََكَفى   ۗ   اللَّهَ  ِإالَّ 
 النَّاسِ  ِمنَ  بِاْلِقس          ْ ِ  يَْأُمُرونَ  الَِّاينَ  ُلونَ َويَ ْقت ُ  َحق   ِبَغرْيِ  النَِّبيِّنيَ  َويَ ْقتُ ُلونَ  اللَّهِ  بِآيَاتِ  َيْكُفُرونَ  الَِّاينَ  ِإنَّ ﴿ :قول عز جلي

ْرُهم  عز وجل فقتلوهم.. النبيون يدعوكم إىل اهلل همجا بين إس     رائيل.. حني  يفلقد نزلت هاه ا.ية  ﴾أَلِيم   ِبَعَااب   فَ َبش     ِّ
نع هؤال  ملن ميإن قت  ل األنبي  ا  من بين إس              رائي  ل.. فق  ام أن  اس من بع  دهم من املؤمنني ف  أمروهم ب  اإلس              الم فقتلوهم.. 

 نالص    احلني من األمر بالقس      واتباع منهج اهلل.. فأكرمهم اهلل وجعلهم يف ص    ف النبيني.. يبلغون كما يبلغون وينالون م
على ال  اين  قوي  ةً  ل  ةً مح ول  ال  ك ف  دنن  ا ب  د يف كت  اب اهلل. ف  افوم من القت  ل َل جيعلهم يكتمون احلق.. التكرمي م  ا ين  الون.

 اْلِكَتابِ  ِمنَ  اللَّهُ  نَزلَ أَ  َما َيْكُتُمونَ  الَِّاينَ  ِإنَّ ﴿ . قال تعاىل:وال يبلغونه للناس.. آتاهم اهلل من العلم واهلدى يكتمون ما
تَ ُرونَ   َعَااب   َوهَلُمْ  يُ زَكِّيِهمْ  َواَل  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  للَّهُ ا ُيَكلُِّمُهمُ  َواَل  النَّارَ  ِإالَّ  بُطُوِكِمْ  يف  يَْأُكُلونَ  َما أُولَ ِئكَ  ۗ   قَِلياًل  ََثًَنا ِبهِ  َوَيش        ْ

 .﴾أَلِيم  
ص              ب   احلق وما أنزل اهلل من الكتاب.. فعندئا يكلما احنرفت البش              رية وارتدت إىل اجلاهلية.. فعندئا ال جيوز كتمان ف

 كتمان احلق وعدم بيانه للناس جرمية كبرية.. حيث ال جتد البشرية من يألا بيدها يف طريق النجاة.
 يَّة  بَقِ  أُوُلو قَ ْبِلُكمْ  نمِ  اْلُقُرونِ  ِمنَ  َكانَ  فَ َلْواَل ﴿نلمحه يف قوله تعاىل وال يص            دع به.. ملن يكتم احلق.. .. تهديد آخرو 

َهْونَ  ادِ  َعنِ  يَ ن ْ َنا ِّمَِّّنْ  قَِلياًل  ِإالَّ  اأْلَْرضِ  يف  اْلَفس   َ ُهمْ  َأَبي ْ يت يقع فيها تعبيد الناس إكا س   نة اهلل يف األمم .. إن األمة ال. .﴾ِمن ْ
 هه أمة ناجية ال يألاها اهلل باهلالك والتدمري. اا الفساد..ه   جتد من ينهض لدفع.. لغري اهلل

ال جتد فيها من ينهض   .. منهجه .. والعبودية لغري اهلل.. والطاعة وافضوع لغريينتش ر فيها الللم والفسادما األمة اليت أ
 القرآن الكرمي. بنص. عليها باهلالك والتدمري. قُّ فدن سنة اهلل تِ د.. الللم والفساهاا الشرك و ويدفع 

اين هاا هو التكليف الربألن ألدا  ذلك الدور وتلك الوظيفة.. )مجاعة الصادعون باحلق(.. ن أجل ذلك قامت مجاعتنا م
 ملن تبعهم وآمن هبم. األمر الواجبوالصدع باحلق..   هو .. ألنبيائه بالدعوة والبالغ

مر به املرس    لني وإن اهلل أمر املؤمنني مبا أ. طيبا.إن اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال } وس    لم:قول رس    ول اهلل ص    لى اهلل عليه ي
لُ  أَي َُّها يَا﴿ :قالف احِلًا َواْعَمُلوا الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  ُكُلوا الرُّس   ُ  ِمن ُكُلوا آَمُنوا الَِّاينَ  أَي َُّها يَا﴿ :الوق ﴾َعِليم   تَ ْعَمُلونَ  مبَا ِإينِّ  ۗ   ص   َ
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ا طَيِّب  َاتِ  هب  ا  من مجل  ة األوامر اليت أمر.. ب  أك  ل الطيب  ات كم  ا ج  ا  يف احل  دي  ث.. ف  األمر )رواه مس              لم( {﴾َرَزقْ ن  َاُكمْ  م  َ
 ... ويأيت على رأس هاه األوامر: إبالغ دعوة اهلل للناس والصدع باحلق  معاً سبحانه املرسلني واملؤمنني 

احلق إذا علمه، بأال ال مينعن رجاًل مهابُة الناس أن يتكلم }قال: ص   لى اهلل عليه وس   لم  قد روى احلاكم يف ص   حيحه أنهف
.. فالبالغ والص         دع بكلمة احلق هو املهمة األوىل جلميع الرس         ل {أال إن أفض         ل اجلهاد كلمُة حق عند س         لطان جائر

يف املرحلة الس      رية  املس     لمة َل تقم ق  لتبقى مجاعتنا.. لالك فدن وحدهلتعريف الناس برهبم احلق وتعبيدهم له  وأتباعهم
 .الرسلة للقيام مبهماألفراد  إعداد: احلياة بدين اهلل و فيها صلمرحلة مؤقتة   فههبد.. لأل
↑ 

 ملاذا قررت مجاعتنا الصدع باحلق
البش              ري  ة اليوم.. تعلم بوجود إل  ه واح  د.. وتعلم بوجود نيب ل  ا .. وتعلم بوجود القرآن الكرمي وأن  ه لي  بع  ده كت  اب إن 

 هاا تعلمه البشرية اليوم.. ولكن ِّما ال شك فيه أن البشرية قد احنرفت عن دين اهلل.آلر.. كل 
 .(اعبدوا اهلل ما لكم من إله غيره)البشرية اليوم.. حباجة إىل من يقول هلا من جديد: ن إ
هناك نيب يُبعث  يعدومادام َل .. بأكم ليس     وا يف دين اهلل.. ن احنرام الناس عن دين اهلل.. ينبغه معه التول     ي  الكاملإ

ومادامت احلركات اإلس   المية القائمة يف األرض.. ال تؤدي هاه الوظيفة وال تس   عى لتحقيق هاه الغاية.. فقد أص   ب  من 
حب ل من أجفق .. . .الواجببالقيام بالك حتماً .. أن تبدأ هه )مجاعة الص       ادعون باحلق(املس       لمة  مجاعتناواجب 
 سو  العاقبة يف الدنيا وا.لرة.شقا  الدنيا.. و واإلشفاغ عليهم من .. لناسا للكافري 
 لماذا قامت؟يسأله اجلميع عن اجلماعة: سهاا سؤال إن .. )مجاعة الصادعون باحلق( اذا قامتمل

 ولنصرة دين اهلل عز وجل.يف األرض.وسلطانه لكه تقق ألوهية اهلل ت الجماعة: امق . 
 (اعبدوا اهلل ما لكم من إله غيره).. كما قال األنبيا  ألقوامهمللناس  لتقول  :الجماعة قامت. 
 يف حياة الناس.. ويف واقع األرض.يكون اإلسالم واقعاً حياً لكه  :الجماعة قامت .. 

ارَ  ُكونُوا آَمُنوا الَِّاينَ  أَي َُّها يَا﴿يقول تعاىل:  واجهة مع لقد مرت اجلماعة مبرحلة طويلة من الس      رية وعدم امل.. ﴾اللَّهِ  أَنص      َ
ة جلماعة للقيام مبهموإعداد أفراد ا ..بدين اهلل.. واحلياة .. للعيش مع اهللانتقا  العناص      ر الطيبةقامت بفاألفراد واجملتمع.. 
 بعد هاه الفرتة من الزمن.. فدن اجلماعة على موعد مع قدر اهلل.و .. الرسل واألنبيا 
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احلركة هباا  رحلة من مراحل.. يف مالص       دع باحلقكانت اجلماعة قبل .. لقد  .. والبالغ املبنينه املوعد مع الص       دع باحلقإ
ر إىل .. تتحرك من نقطة الص     فهد رس     ول اهلل ص     لى اهلل عليه وس     لم.. وكما كانت اجلماعة املس     لمة األوىل على عالدين

 (.الصادعون باحلق)مجاعة فهاا هو شأن مجاعتنا نقطة النهاية.. 
عد ذلك بمرحلية تكم أحوال الناس يف كل مرحلة مبا يتناس            ب معها..    أنزل أحكاماً .. قد ن اهلل س            بحانه وتعاىلدف

 .قام دين اهلل يف األرض.. و ىت كملت الشريعة يف آلر املطامينقلهم إىل حكم آلر.. وهكاا.. ح
طريق وال    حة التص    ور وال      وطبيعة ال.. فمن اللحلة األوىل لتكوينهاقد انبثقت هاه اجلماعة إىل الوجود بقدر اهلل.. و ل

يف .. ل اهلل تعاىلبفضوطبيعة اجلاهلية من حوهلا والحة. ومنا اللحلة األوىل لنشأهتا وحىت هاه اللحلة.. تسري اجلماعة 
   .الطريق املعروم والاي سار فيه األنبيا  واملرسلون.. فالبد هلا أن تكمل مراحل هاا الطريق

↑ 

 حقيقة الواقع ومنهج دعوتنا لتغييره
كل   ه يف.. وختض   عوا لس   لطانه ونلامه ومنهجدين اهلللس   تم على ش   ه  حىت تقيموا ): ص   راحةاليوم.. بكل وتقول للناس 
 (.والعرم واملصلحة والتقاليداهلوى .. وأن ختلعوا من رقابكم الطاعة واإلذعان للطاغوت و شئون حياتكم

ْن اَل جيُِْب َداِعَه اللَِّه فَ َلْيَ  مبُْعِجز  مَ يَ ا قَ ْوَمنَ ا َأِجيُبوا َداِعَه الل َِّه َوَآِمُنوا ِبِه يَ ْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َوجيُِرُْكْم ِمْن َعَااب  أَلِيم  وَ ﴿
  .﴾أُولَِئَك يف َلاَلل  ُمِبني   يف اأْلَْرِض َولَْيَ  َلُه ِمْن ُدونِِه أَولَِيا ُ 

و رمون اهلل م ون ما حر اهلل.. و لِّ  ون حكمَ أكم يردُّ .. هاأن ه يغل ب على ه اه اجملتمعات كلَّ يؤك د .. من حولن ا ن الواقعإ
 .هماا ينطبق على عوام الناس وحكامِ .. وهلقد أبعدها اجلميع ؟شريعة اهللفأين .. اهللما أحل 

.. ال تقحم نفسها فيما لي  من واجبها.. ولكن اهلل سبحانه وتعاىل أمرنا أن نبلغ دعوته وأن نقيم احلجة اجلماعة بالكو 
 .دين اهلل احلقعلى الناس.. وأن ندعوهم إىل افري.. وأن نعرفهم حقيقة ما هم فيه.. لينتقلوا إىل 

لى علم املريض حبقيقة مرل         ه لكه يكون عكان البد أن نص        ارحهم بواقعهم احلقيقه.. وكما أن الطبيب البد أن َي  ف
 .خن  الناس حبقيقة ما هم عليهأن  مكلفون.. بل حنن واجبنا.. فكالك من الدوا وهو يألا 

ْه   َحىتَّ تُِقيُمو ﴿: وس   لميقول لرس   وله ص   لى اهلل عليه  اهلل عز وجلن إ ُتْم َعَلى ش   َ بِْيَل ا الت َّْورَاَة ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َلس   ْ َواإْلِ
وال     حا.. كاماًل بالغا  .. ه إلياهلل بأن يبلغ ما أنزل  ص     لى اهلل عليه وس     لم.. فاهلل أمر رس     وله ﴾َوَما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكمْ 
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اهلل ا ما حرم ش    رع اهلل فأحلو .. وتركوا إال امسه وكالك الواقع ا.ن بالنس    بة ملن يزعمون اإلس    الم.. فدكم قد تركوا اإلس    الم
 على ش     ه .. أنتم لس     تم :فهؤال  حنن مطالبون أن نقول هلم وحرموا ما أحل اهلل.. بل ش     رعوا حلياهتم بغري إذن من اهلل..

دعون فاجلماعة )مجاعة الص   ا ..لعل هاا جيعلهم ينقاون أنفس   هم من النار حني يعلمون منا ذلك ..والبد أن نص   دع هباا
أن َيلعوا  .. ينبغه هلم أن يكفروا بالطاغوت.. و يف دين اهللون الن اس كن لكه يكب احلق(.. ت دعو الن اس إىل دين اهلل.. ول

َفاَل جَتَْعُلوا ﴿ :عز وجل ولي  هاا قولنا ولكنه قول ربناكل األنداد.. وأن يقيموا ش       رع اهلل يف حياهتم عن رل       ا ويقني.. 
 .﴾اْفَاِلصُ  َأاَل لِلَِّه الدِّينُ ﴿.. ﴾لِلَِّه أَْنَداًدا َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ 

ْرَك لَ ﴿.. ﴾َوالَِّايَن اْجتَ َنُبوا الطَّاُغوَت َأْن يَ ْعُبُدوَها َوأَنَابُوا ِإىَل اللَّهِ ﴿: يقول أيض اً و  ِإِن ﴿: ويقول أيض اً .. ﴾لُْلم  َعِليمِإنَّ الش ِّ
يُن   .﴾اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه أََمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ

يطلب من .. هللا .. وإمنا هاا هو دينعلى الناس.. ليس  ت ش  روطاً حنن نبتدعها لنص  عب األمور ه ا.يات وغريها كثريهاف
 .اهلل نلامعلى  ستقامةواالبالطاغوت الكفر و .. وحدهشرع اهلل ب احلكمالتوحيد افالص هلل.. ب الناس

↑ 

 موقف البشرية من الدعوة إلى الحق
 والتكايب واإلصرار سو  األدب واالستهزا  هو البشرية من دعوة الرسل واألنبيا موقف فدن .. وكما يعلم القاصه والداين

بُوا بِِلَقا اْلَمأَلُ ِمن  َوقَالَ ﴿.. والقتلوالتعايب بل واإلياا  .. على الباطل َوأَتْ َرفْ َناُهْم يف احْلََياِة  اْ.ِلَرةِ  قَ ْوِمِه الَِّايَن َكَفُروا وََكاَّ
نْ َيا َما َهَاا ِإالَّ َبَشر   َاِسُرونَ  ُكْم ِإنَُّكْم ِإذاً َولَِئْن َأَطْعُتم َبَشراً ِمثْ لَ  نيَْأُكُل ِّمَّا تَْأُكُلوَن ِمْنُه َوَيْشَرُب ِّمَّا َتْشَربُو  مِّثْ ُلُكمْ  الدُّ  .﴾فَّ

أننا ب واحلكامالقوم  سييييييييييييتهمنا.. اجلماعة.. هو هو نف  املوقف .. أن يكون موقف البش              رية من دعوةما نتوقعههذا و 
هاا  خوارجنا أننا .. بل سيقولون علسنا من شيوخ األزهروأننا .. الشرعهعلم ال.. ولي  لدينا قطبيني وأننا من التكفرييني

 .العصر
م .. هم أناس لرجوا على اإلمام احلق الاي  ككما يعرم اجلميعلي  هلا ص        لة بافوارا.. فافوارا   ..قضييييييييتنالكن و 

 .بشرع اهلل ويقيم دين اهلل يف األرض..   هم يريدون أن جي وه على خمالفة كتاب اهلل وسنة رسوله 
اهلل ومن عطل  دين نتطالب كل من لرا عنا ينطبق هاا على مجاعتنا وعلى الناس واجملتمعات.. بالعك .. مجاعتُ  هي ف

 .دين اهللل.. اجلماعة تدعوهم أن يعودوا .. كل هؤال شرع اهلل ومن أحل ما حرم اهلل وحرم ما أحل اهلل
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↑ 
 شبهة استخدام الدين في السياسة والوصول للحكم

 .كما نريد الوصول إىل السلطة واحل.. وأننلل إىل السياسة من باب الدينأن ند دي.. بأننا نر القوم واحلكام وسيتهمنا
س ال تريد نا.. وتبليغ دعوة اهلل إىل الالعبودية هلل بال ا ة من الش      رك هو تقيق.. ويقنيبكل ص      دغ .. ن هدم اجلماعةإ

 نالوا س         عادة الدنيا ونعيم.. لدعوةاهلاه .. فلو اس         تجاب الناس منهم جزاً  وال ش         كوراً.. وال تطلب مغنماً وال س         لطة
. . احلاكمنيني قومنا باحلق وهو لري.. حىت  كم اهلل بيننا وبإن أىب الناس ذلك.. فس    وم نص      على دعوتناو .. ا.لرة

 الس  ياس  ة .. إنمتاماً ذلك  فالس  لطة والس  ياس  ة يف اإلس  الم غريُ .. الوص  ول إىل احلكمو أما احلديث عن الس  لطة والس  ياس  ة 
إقامته و .. هللارعاية مص   اح الناس باحلفال على دين و أن يس   وس احلاكم الناس بش   رع اهلل عز وجل..  واحلكم يف اإلس   الم

اِس ب   ِ ﴿ :. يقول تع   اىل.بني الن   اس يف ع   اَل الواقع اْحُكْم بَ نْيَ الن   َّ ًة يف اأْلَْرِض ف   َ اَك َلِليف   َ ا َداُووُد ِإن   َّا َجَعْلن   َ تَ تَِّبِع احلَْقِّ َواَل ي   َ
رِيَعة  ِمَن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعهَ ﴿: ز وجل لرس  وله ص  لى اهلل عليه وس  لم.. ويقول ع﴾اهْلََوى ا َواَل تَ تَِّبْع َأْهَواَ  الَِّايَن ُ َّ َجَعْلَناَك َعَلى ش  َ

َلَنا بِاْلبَ ي َِّناِت َوأَ ﴿: . ويقول س     بحانه يف قول جامع.﴾اَل يَ ْعَلُمونَ  ْلَنا ُرس     ُ ُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس نْ َزْلَنا َمَعهُ َلَقْد أَْرس     َ
 .﴾بِاْلِقْس ِ 

مجاعة  قوم به أيي.. أو هباا الواجبهه قوم تأن .. يس    توي عند اجلماعة.. والس    ياس    ةللحكم هباا املفهوم اإلس    المه و 
 .حاكم مسلم َيتاره املسلمون .. اا الواجب.. أو يقوم هبتبتغه رلى اهلل وإقامة دينهمسلمة 

.. يف كل ص           غرية وكبرية.. يف أحواهلم االقتص           ادية والس           ياس           ية دين اهلل جا  ليحكم الناس مجيعاً.. احلاكم واحملكومف
 ل شه .يحكم كجا  لاإلسالم دين ف.. الثقافةالفن و و والعالقات الدولية ويف احلروب ويف األلالغ ويف التعليم 

↑ 
 شبهة اإلرهاب

 .اإلرهاب.. مة اجلاهزة يف كل عصر ويف كل وقت.. بالتهواحلكام القوم وسيتهمنا
.. فهه ال تريد ذلك وال تبه.. ولكن هاا مع الناس.. ال تص     نع عداوات ومواجهات حني تص     دع باحلق.. ن الجماعةإ

ا أَْو لَتَ عُ ﴿: تع  اىلموقف الن  اس ال  دائم من احلق.. يقول هو  ن  َ ِلِهْم لَُنْخرَِجنَُّكْم ِمْن أَْرل              ِ وُدنَّ يف َوق  َاَل ال  َِّايَن َكَفُروا ِلُرس              ُ
وأن يند وا  ولكنهم يطلبون منهم أن يعودوا يف ملتهم.. إكم ال يطلبون من رس   لهم  رد أن يتوقفوا عن دعوهتم.. ﴾ِملَِّتَنا
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ا ينبغه ملسلم أن يندمج فم.. همتمع.. وهاا بالطبع يرفض ه الرس ل وأتباعُ معهم يف حياهتم اجلاهلية وأن ياوبوا يف ذلك اجمل
حكم . أن .أل              ف إىل ذلكاهلل عز وج ل الاي ارتض              اه لعباده.  فه اا ين ايف مت ام اً دينَ  ..يف التجمع اجل اهلهوي اوب 

. وهو أن .وبس         ي اإلرهاب لس        بب وال           العنف و .. ال يقود إىل احلكاموعلى الناس و .. والواقعاجلماعة على اجملتمع 
.. وقد كانوا ﴾ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا الصَّاَلةَ ﴿وهم يف مكة  واهلل عز وجل قال للمؤمنني.. ستضعاماجلماعة يف مرحلة اال

امتثااًل  ناأيديَ  .. فنحن ا.ن نكفُّ .. وحنن اليوم مس  تض  عفون.. فكانوا مس  تض  عفنياليوم احلال الاي عليه اجلماعةيف مثل 
. ألن .مواقف ت دل على العنف أو اإلرهاب . وحىت اليوم َل يقع من أفراد اجلم اع ة أي تص              رف ات أوعز وج ل قول ربن ال

 .باحلكمة واملوعلة احلسنة تدعو الناساجلماعة 
العنف أو ما ب معن معرفة احلقيقة بدش        غاهل الناسَ  وهو أكثر أمهية.. أن اجلماعة ال تريد أن تص        دَّ  ..هناك سييييييبب آخرو 

فهاا .. للناس هعلى تبليغ احلق وبيانِ  رُّ ُيس    مى باإلرهاب.. فال ش    ك أننا حني نكف أيدينا.. ونص      على األذى.. ونص    ِ 
. ولكن نا هبا ديننامرُ أحنبها وال ي ئة الفوا احلقيقة فال تتغبش بأي سلوكيات لاط.. وأن يعرِ الناسمنا  سيؤدي إىل أن يسمعَ 

اا ه.. ف  اجلهاد من منهجها ومن حس  اباهتاس  قِ يعين بأي حال من األحوال أن اجلماعة تُ  ن هاا ال.. أمهمة وقفةهناك 
مع ت.. ولكن للجهاد وقته وللجهاد ظروفه. فنحن طاملا كنا مس  تض  عفني ويف قلة يف هاا اجملمن املعلوم من الدين بالض  رورة
كما .. تمه هاا احلق وتقيم ش   ريعة اهلل يف هاه الدولة دولةً ر اهلل للجماعة .. ولكن إذا يس   َّ فدننا لن نرفع س   الحا وال يدا
دولة املسلمة فيكون من حق هاه ال. .املسلمة.. فدن هاه الدولة ستتصرم مبقتضى الدولة حدم يف اجملتمع املسلم األول

لي  ا.ن ن لكو .. كما تفعل كل الدول.. بالض        ب   هائغ مباد.. وأن تبلِّ مواطنيهاأن تمه حدودها وتدافع عن .. آنااك
 .ذلك  ال احلديث عن

↑ 
  حقيقة الجهاد في اإلسالم

 .وسنة رسوله عليه الصالة والسالم كما يف كتاب اهلل.. هه  أن نلرة اجلماعة إىل اجلهاد ..إلشارةولكن يجب ا
ومن كل الض           غوط اليت متنعه من مساع احلق.. فال إكراه يف ..  رر اإلنس           ان من كل الطواغيت ن اجلهاد يف اإلس           المإ

تهم .. لكه َيتاروا بأنفس          هم وحبريكلمة احلق إىل الناس  اإلس          الم  رص على إزالة كل ما مينع وص          ولف ولالك .الدين
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حكم  للبش     ر مجيعا أن يعيش     وا تت إلزام  وا على ما هم عليه.. ولكن هناك ل  أو يلَ .. الكاملة أن ينض     موا إىل هاا الدين
 .ونلامه ومنهجه كمها بدينه وشرعه  اهلل.. هاه األرض أرضُ  .. ألناهلل ونلام اإلسالم

 والمنةطريقها.. وهلل الحمد والفض  أنار و (.. ن بالحقفظ اهلل )جماعة الصادعو ح
 

 

 

 


