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االفتتاحية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

تسمى  ما  أيام  خالل  العالم  على  متر 

من  عشر  احلادي  ألحداث  السابعة  بالذكرى 

سبتمبر أيلول، ونحن وإْن كنَّا لسنا من هذه 

طريقتهم  على  بها  واالحتفال  الذكريات 

أنه  بسبيٍل، وليست من هدينا وال أمرنا، بيد 

هذه  يُبِرزُ  والعدوّ  مشتعلًة  احلرُب  كانت  ملا 

السنة،  دارت  كلما  لها  ويتحّسب  الذكرى 

األرباح  وجرد  اجلديد  الستنكاه  الناس  ويتهيأ 

حمالٌت  ذلك  ويصاحب  اخلسائر،  وإحصاء 

سياسية  وسباقات  نفسية  وحروٌب  دعائية 

احلرب  هذه  خوض  من  بدٌ  يكن  لم  وإعالمية، 

بوسائل  التحدي  ومواجهة  أبعادها  بكل 

والبد من  بتوفيق اهلل،  ومتفوقة  بل  مكافئة 

احلضور في الزمان واملكان، وللحرب أحكامها 

واستثناءاتها�

الكثير  لتتضح  كافية  مدة  السنني  السبع 

من النتائج ألهل العقول�

وأهل احلساب يقولون السبعة عددٌ كامٌل�

إشاراته  حتليل  في  يألوا  لم  اإلشارة  وأهل 
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وتكثير معارفه واإلشادة بأسراره وبركاته)1(�

فلننظر نظرة سريعة مجملة –في نقاط- إلى 

حصيلة السبع السنني:

احلركة اجلهادية -بحمد اهلل- في اتساع أفقّي 

ورأسّي، يعلم ذلك كُل من تابع وعرف�

–وهي  القاعدة  بأن  تقاريره  في  يعترف  والعدوّ 

قوةً  ازدادْت  اليوم-  لألمة  اجملاهدة  الطليعة 

وانتشاراً�

مرتفٌع  الشعبِ  ورأس  أكثر،  تهيؤ  في  واألمة 

وموُج البذِل متصُل�

وآمال أبناء األمة وتطلعات أجيالها إلى اجملد في 

توّهٍج وازدهار�

ودمارٍ  مرِهٍق  مستمر  استنزاف  في  والعدوّ 

بعضها  يرقق  متالحقة  وأزماٍت  تدريجّي 

العسكري  املستويني  على  سيما  وال  بعضاً، 

واالقتصادي�

حربِة  فرأُس  السياسّي،  املستوى  على  وأما 

العدوّ )أمريكا( في تدهور وإفالس وانهيارٍ مريع 

في هيبتها بني األمم وسمعتها بني الشعوب�

ورقعة املعركة تتسع عليها، فمن أفغانستان 

إلى  الكبير  اإلسالمي  املغرب  إلى  العراق  إلى 

الشام  إلى  وقريباً  األفريقي،  والقرن  الصومال 

بإذن اهلل وعونه���!

إيران  في  اهلل  قدر  في  لها  يُخَبـأُ  ما  ندري  وما 

وباكستان��!!

1-ما جعل اهلل فيه من بركات�

وما يُفَتح عليها من أبواٍب مما سوى ذلك�

خسروا  فقد  يخسرونه،  ما  للمسلمني  وليس 

مقدَّراتهم  على  الكفارُ  سيطر  إذ  شيء  كل 

فلسان  والدنيا،  الدين  وأفسدوا  وقراراتهم 

البلل«،  من  خوفي  فما  الغريق  »أنا  حالهم: 

و»علّي وعلى أعدائي«�

يزيد  الشمس  عنه  تزول  يوٍم  فكل  العدوّ  وأما 

رفاهيته  واضمحالل  وخسرانه  بؤسه  في 

واستفحال كروبه واتساع خروقه�

ال  فاملسلمون  املعنوّي،  الصعيد  على  وأما 

وعزماً،  وصالبًة  يقيناً  إال  األيام  على  يزدادون 

األمثال،  لالحقهم  سابقهم  يضرب  والزالوا 

باملواقف واألفعال قبل الكلمات واألقوال�

واألمراض  تزداد،  االنتحار  فحاالت  العدوّ،  وأما 

الغامضة تستفحل، وتعاطي اخملدرات والكحول 

اإلقبال  وقلة  والهروبات  واالستقاالت  يتفّشى، 

وصعوبة التجنيد���

وال نريد أن نطيل�� 

ولكن نقول: أما آن لعقالء العدوّ أن يدركوا أنهم 

إذ يحاربون دينه )اإلسالم دين  إمنا يحاربون اهلل 

التوحيد وهو عبادة اهلل وحده ال شريك له وترك 

قبلها(  ملا  الناسخة  اخلامتة  والرسالة  األهواء، 

ويحاربون عبيده حقاً وأولياءه الذين ليس لهم 

له  شريك  ال  وحده  اهلل  يعبدوا  أن  إال  مطلٌب 

! أحراراً، من غير تسّلط طاغيٍة،  كما أمرَ وأحبَّ

أو جتّبر فرعوٍن، وال فتنِة قوٍة غاشمة؟!
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احلمد هلل حق حمده، والصالة والسالم على عبد اهلل ورسوله محمٍد وآله وصحبه 

وجنده�� وبعد، فنتابع حديثنا، وهذه هي احللقة الثانية :

منقبة لعلّي رضي اهلل عنه:

»رجالً يفتح اهلل على يديه، يحب اهلل ورسوله ويحبه اهلل ورسوله« 

أخبر أن اهلل تعالى سيفتح على يديه، وقد كان، وهلل احلمد�

وأخبر أنه يحبُّ اهلَل ورسوله�

وأن اهلل يحبُّـه ورسوُلـه صلى اهلل عليه وسلم�

وهذه منقبة عظيمة يتمنّـاها ويرجوها كل مسلٍم صادق�

ومن أجل ذلك : »بات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاها«

تنافس الصحابة وتسابقهم إلى اخلير والفضل والدرجات العالية:

سمعوا  حينما  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النبي  أصحاب  أي  الناس«  »فبات  قوله: 

منه تلك الكلمة التي فيها منقبة ملن يكون صاحبها، باتوا يدوكون أي يخوضون 

ويتحدثون في هذا األمر يا ترى من يكون صاحب هذه املنقبة العالية، ومن هو صاحب 

احلظ الطيب الوافر من الفضل الذي أخبر النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه يحب 

اهلَل ورسوله ويحبُّه اهلُل ورسوله�

قال علماؤنا: ومما يبنّي لك فضيلة الصحابة رضي اهلل عنهم أنهم باتوا منشغلني 

في معرفة صاحب هذه الفضيلة يرجو كٌل منهم أن ينالها، حتى إذا أصبحوا غدوا 

انفذ على رسلك
الشيخ عطية اهلل

احللقة الثانية
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إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كل واحٍد منهم يرجو أن ينالها، وتطاولوا لها 

واستشرفوا -رغم بُعدهم عن احلرص على اإلمارة-  حتى غفلوا عن البشارة بالفتح 

)فتح خيبر( انشغاالً منهم واهتماما بفضيلة محبة اهلل ورسوله�!

فقوله: يدوكون: أي يخوضون ويتحدثون ويختلفون في هذا األمر��

يدوكوَن  باتوا  املعنى:  للّدوِك�  ظرٌف  فهو  الظرفية،  على  بالنصبِ  ليَلَتهم:  وقوله: 

َطواَل ليلتهم�

يتحدثون  باتوا  قال:  كأنه  نصٌب،  فموضُعها  حالّية،  جملٌة  يُعطاها:  أيُّهم  وقوله: 

طوال ليلتهم يتساءلون ويحزرون ويستظهرون َمنْ يُعطى الراية�

قوله: »فلما أصبح الناُس غَدوْا على رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  كلهم يرجو 

أن يعطاها«

غدوا: أي ذهبوا إليه صباحاً، وفيه إشارة إلى املبادرة والتبكير، وفيه داللة على قوة 

احلرص على اخلير واملسابقة إليه وقوة االهتمام به كما تقدم�

املراد  العموم  من  ولعله  الصحابة،  كل  أي  يُعطاها«  أن  يرجو  »كلهم  قوله:  وكذا 

به اخلصوص، واملقصود واهلل أعلم كل من تأهل في اجلملة لنيل هذه املرتبة، وهم 

جماعة مقدمي الصحابة املقربني، والسادة السابقون من املهاجرين واألنصار رضي 

اهلل عنهم وأرضاهم، ومنهم عمر رضي اهلل عنه، قال: »ما أحببت اإلمارة إال يومئذ، 

قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها« رواه مسلم وغيره، ومنهم بريدة بن احلصيب 

األسلمي رضي اهلل عنه، قال: »وأنا فيمن تطاول لها« رواه أحمد وغيره�

عدم  رغم  للخير،  ومحبتهم  الفضيلة  على  الصحابة  حرص  تقدم  كما  وفيه 

حرصهم على اإلمارة إال أنهم هنا كان دافعهم احلرص على هذه الفضيلة واملنقبة 

العظيمة�

فضل اهلل يؤتيه من يشاء:

قوله: »فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول اهلل يشتكي عينيه«�

أنه  لك  يبنّي  وهذا  أمِس،  اجململة  بالبشارة  لم يسمع  ولعله حتى  يكن حاضراً  لم 

فضل اهلل يؤتيه من يشاء؛ وأنت ترى أن من حضر وحرََص وغدا وتعرَّض لم ينلها، ومن 
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لم يكن في واردِ ذلك كله أتت إليه تسعى!

لكن فضل اهلل تعالى له أسباب يجريها اهلل ملن شاء أن يكرمه من خلقه�

فما نال عليُّ هذه املنقبة إال ملا هّيـأه اهلل لها وقواه على تبّوئها، بأسباب العمل 

الصالح والشكر والصبر والذكر والسبق إلى اخلير� 

جاء في لفظ آخر أنه كان به رَمدٌ شديد�

قوله: »قال -أي الراوي-:  فأرَسلوا إليه، فأُتَِي به فبصقَ رسوُل اهلل  صلى اهلل عليه 

وسلم في عينيه، ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية«

الكثيرة في  فيه معجزة للنبي صلى اهلل عليه وسلم، وهي من جملة معجزاته 

إبراء املرضى وغير ذلك�

قوله: »فَبرَأ« أي ُشفَي من مرضه، وتعافى، وهو بفتح الراء أفصح، وفيه لغة أخرى: 

بِرئ بكسر الراء، وهذه أكثر ما تُسَتعَمل في البراءة التي هي ضّد الَوالء�

استالم الراية والتثّبت من املهمة:

قوله: »فقال علي: يا رسول اهلل، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟«

ملّـا حتققت فيه –رضي اهلل عنه- الفضيلة والبشارة بالفتح، واستلم الراية، أخذها 

من  والغاية  الهدف  عن  مستفهماً  مسترشداً  متحققا  متثّبتا  فسأل  بحقها 

املهمة�

وكان السؤال هو: »أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا«؟

أي حتى يكونوا مسلمني مثلنا، فاملراد باملثلية هنا املثلية في صفة اإلسالم�

والظاهر واهلل أعلم أن مراده السؤال عما يُقَبل منهم وما ال يُقَبل، وعن الغاية التي 

وال نقبل  أي: نستمر في قتالهم حتى يدخلوا في اإلسالم،  إليها قتالهم،  ينتهي 

منهم شيئا آخر غيره، أو ميكن أن نقبل منهم اجلزية مثال أو غيرها؟

ملاذا هذا السؤال دون غيره؟

اهلل أعلم��!

وإمنا قد نستظهر بعض االحتمال؛ فيظهر أنه لم يسأل غير هذا السؤال ألن عامة 

املسلمني  وأن  السيما  واضحة  كانت  والسياسية  العسكرية  واألوامر  األحكام 
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جاءت  حتى  لهم  يفتح  فلم  يوم  كل  يحاولون  للحصن  محاصرين  أياماً  استمروا 

البشارة من النبي صلى اهلل عليه وسلم بالفتح على يده رضي اهلل عنه، فكأنه 

رضي اهلل عنه ملا استيقن بالفتح بالبشارة النبوية رأى أن يستثبَت من هذا األمر 

اهلُل  يُظهرنا  أن  بعد  وحّد؟  غاية  أي  إلى  قتلهم(  ذلك  ضمن  )وفي  نقاتلهم  وهو: 

عليهم�

واهلل أعلم��

وفي لفظ آخر )في صحيح مسلم وغيره(: قال: »يا رسول اهلل على ماذا أقاتل الناس؟ 

قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل، فإذا فعلوا ذلك 

فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهلل«�

وظاهره األمر بقتالهم حتى يُسلموا، وال يُْقَبل منهم غير اإلسالم، لكن الذي وقع 

نزلوا على حكمه صلى اهلل عليه  الهزمية  وأيقنوا  أن كُِسروا  أنهم بعد  بعد ذلك 

وسلم وصاحلهم على عمارة األرض ما شاء اهلل�

جواب القائد املعّلم القدوة صلى اهلل عليه وسلم الذي يبهر القلوب:

فقال: انفذ على رِْسِلَك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى اإلسالم، وأخبرهم مبا 

يجُب عليهم من حق اهلل فيه، فواهلل أَلْن يهدَي اهلُل بك رجال واحدا خيرٌ لك من أن 

يكون لك ُحْمـرُ النََّعم«اهـ

وفي روية مسلٍم التي ذكرناها قبل قليل: »امش وال تلتفت حتى يفتح اهلل عليك، 

قال )أي الصحابي راوي احلديث(: فسار عليٌّ شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فَصرََخ: يا 

رسول اهلل على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن 

محمدا رسول اهلل، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إال بحقها 

وحسابهم على اهلل«�

وفي لفظ آخر )عند ابن أبي شيبة( قال: »قم اذهب فقاتل وال تلفت حتى يفتح اهلل 

عليك، فلما قفى كره أن يلتفت، فقال يا رسول اهلل على ما أقاتلهم؟ قال: حتى 

يقولوا ال إله إال اهلل، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إال بحقها«�

أكثر الروايات في الصحيحني هي »انفذ على رسلك���« الخ
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وأشرنا إلى بعض األلفاظ األخرى�

والقصة واحدة بال شك، فال ميكن احلمل على تعدد الواقعة��

وإمنا الواقع أن الصحابة رووا باملعنى وحفظ بعضهم أكثر من بعٍض�

الدهلوي  اهلل  ولّي  العالمة  للشيخ  البالغة«  اهلل  »حجة  كتاب  من  فائدة  وهاهنا 

-رحمه اهلل-، قال: »وكان اهتمام جمهور الرواة -عند الرواية باملعنى- برؤوس املعاني 

دون االعتبارات التي يعرفها املتعّمـقون من أهل العربية؛ فاستداللهم بنحو الفاء 

اآلخر  الراوي  يعبر  ما  التعمق، وكثيرا  ذلك من  ونحو  وتأخيرها  وتقدمي كلمة  والواو 

عن تلك القصة فيأتي مكان ذلك احلرف بحرف آخر، واحلق أن كل ما يأتي به الراوي 

آخر  دليل  أو  آخر  النبي صلى اهلل عليه وسلم فإن ظهر حديث  أنه كالم  فظاهره 

وجب املصير إليه« اهـ

وهذا املبحث موضعه كتب أصول احلديث، وهو متناثر في كتب أهل العلم وشروح 

احلديث�

نرجع إلى املوضوع: 

فتحصل من مجموع روايات القصة وألفاظ احلديث فوائد وحكم بالغة، نذكر ما 

تيّسر منها بفضل اهلل تعالى ومنّه وكرمه: 

باكورة احلكم: قوله: »انفذ« مع قوله »على رسلك«

حكمة ثانية: قوله: »وال تلتفت«

حكمة ثالثة: قوله: »حتى تنزل بساحتهم«

حكمة رابعة: قوله: »ثم ادعهم إلى اإلسالم«

حكمة خامسة: قوله: »وأخبرهم مبا يجب عليهم���«

حكمة سادسة: قوله: »فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحداً���«

فنسأل اهلل أن يعيننا على تدبّر هذه احلكم وإبدائها لإلخوان في أوضح صورة، وعلى 

اهلل االتكال وبه املستعان، ال حول وال قوة إال به عز وجل�
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احلكمة األولى: قوله صلى اهلل عليه وسلم: »انفذ على رسلك«.

في الروايتني األخريني »اذهب« و »امِش«، وفي رواية ثالثة أيضا: »ِسرْ« أمرٌ من سارَ 

يسير�

ومعنى »انفذ« هو هذا في األصل، أعني معنى األلفاظ الثالثة املذكورة، مع إضافة 

في  واملضاُء  واالستقامة،  السرعة،  وهي:  البليغة  اللفظة  هذه  تتضّمُنها  أخرى 

تصميم إلى بلوغ الغاية�

فكأنه قال: انطلق وسرْ في سرعة واستقامة وَمضاٍء وتصميم إلى أن تبلغ هدفك�

فكل هذه املعاني تضمنتها كلمة »انفذ«�

فكلمة انفذ فيها إيحاٌء بالسرعة والنفوذ واملضاء والتصميم واالستقامة، ولعل 

ذلك ناشئ من كثرة استعمالها للسهم واحلربة�

مختار الصحاح: » نََفذَ السهُم من الرميَّة، ونفذ الكتاُب إلى فالن، وبابهما دََخَل، ]أي 

ذَُه أيضا  فاملصدر: نفوذاً، ولهذا عطف عليه فقال:[ و نََفاذَاً أيضا،  و أَنَْفذَُه هو، و نَفَّ

بالتشديد، وأمرٌ نافِذٌ أي مطاع«� اهـ

في  واملثقُب  ونفاذا،  نفوذا  الرمية  في  السهم  نفذ  للراغب:  القرآن  مفردات  وفي 

اخلشب: إذا خرق إلى اجلهة األخرى، ونفذ فالٌن في األمر نفاذا، وأنفذته� قال تعالى: )ِإِن 

َماوَاِت وَاأْلَرِْض َفانُْفذُوا ال تَنُْفذُوَن ِإالَّ بُِسلَْطاٍن(  اْسَتَطْعُتْم أَْن تَنُْفذُوا ِمنْ أَقَْطارِ السَّ

ونفذت األمر تنفيذا، واجليش في غزوه، وفي احلديث: انفذوا جيش أسامة� اهـ

وانظر النهاية في غريب احلديث وغيره في معاني »نفذ«�

لكنه صلى اهلل عليه وسلم قال له: »على رِسِلك« بكسر الراء على املشهور، ويجوز 

فتحها، وسكوِن السني؛ أي على َمَهِلَك، وبِرفِق وتأنٍّ وتُؤَدٍَة�

واملقصود أنه صلى اهلل عليه وسلم يقول له: انفذ إليهم على َمَهٍل وبرفِق واتّئدْ 

في أمرك�

وذلك يتضّمن النهي عن العجلِة والطيش واحلركة اخلارجة عن الرفِق والتثّبت�

وهو ال ينافي اإلسراع والسير بجّد!

كما قال اهلل تعالى في صفات عباد الرحمن )الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَرِْض َهوْناً(

وجاء في صفة النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يسرع املشي، حتى كأنه ينحّط 
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من صبٍب�

يَوِْم اجْلُُمَعِة َفاَسَعوْا ِإَلى ذِكِْر  الِة ِمنْ  وقال تعالى: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَا نُودَِي لِلصَّ

اهلِل( أي فامضوا إليه مبادرين، أي على وجٍه ال يخّل بالسكينة والوقار كما بّينته 

صحاُح اآلثار�

فتحّصل من ذلك مجموعة من احلكم النافعة مما ترشد إليه هذه الكلمات النبوية 

البليغة: النفاذ في األمر، وهو السير واملضاء في جّد واستقامة وسرعٍة، لكن هذه 

السرعة ليسْت بالعجلة وال بالطيش، وإمنا هي جّد ونشاط في رفق ومتّهٍل وتأّن في 

األمر وتثّبت، وبصيرة كاملة مبواضع القدم!

وهاهنا فوائد: 

اإلسراع والعجلة:

هذه ألفاظ تتقارب أو جتتمع أحيانا وتفترق أخرى��

فاإلسراع والسرعة في االستجابة ألمر اهلل تعالى، واملسارعة والتعجيل واملبادرة 

أي التوجه إلى العمل دون إبطاٍء أو تأخير أو تواٍن، خلق محمود أمر اهلل عز وجل به 

ورسوُلـُه في مواضع�

ومثلها املسابقة�

ِّكُْم���( اآلية قال تعالى: )وََسارُِعوا ِإَلى َمْغِفرٍَة ِمنْ رَب

ِّكُْم���( اآلية وقال: )َسابُِقوا ِإَلى َمْغِفرٍَة ِمنْ رَب

وقال: )يَُسارُِعوَن فِي اخْلَْيرَاِت(

الِة ِمنْ يَوِْم اجْلُُمَعِة َفاَسَعوْا ِإَلى ذِكِْر اهلِل( على معنى بادروا على  وقال: )ِإذَا نُودَِي لِلصَّ

أحد األوجه في تفسيرها�

يصبح  املظلم،  الليل  كقطع  فتنا  باألعمال  »بادروا  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  وقال 

من  بعرض  دينه  يبيع  كافرا،  ويصبح  مؤمنا  ميسي  أو  كافراً  وميسي  مؤمناً  الرجل 

الدنيا« رواه مسلم�

من  الشمس  وطلوع  األرض  ودابة  والدخان  الدجال  ستـاً:  باألعمال  »بادروا  وقال: 

ة أحدكم« رواه مسلم أيضا� مغربها وأمر العامة وخويصَّ
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ومعنى: خويصة –بالتصغير أو خاصة بالتكبير- أحدكم: املوت�

ومعنى أمر العامة: القيامة�� كذا فّسروهما، واهلل أعلم�

وقال صلى اهلل عليه وسلم: اليزال الناس بخير ما عّجلوا الفطر« ومعنى تعجيل 

الفطر: املبادرة إليه بدون تأخير بعد حتقق دخول وقت املغرب�

وأما اإلسراع في أداء نفس العمل، مبعنى أن نؤدّيه بحركة سريعة ال بطيئٍة، فهذا 

والتؤدة  الرفق  فيه  يطلب  بل  فيه،  ليست محمودة  السرعة  أن  والغالب  بحسبه، 

واملََهل كما مرت اإلشارة إليه�

مثاله: اإلسراع في حركات الصالة ونقالتها، واإلسراع في املشي ونقل اخلُطا، وفي 

الكالم وسرد احلديث، واإلسراع في سائر حركات اإلنسان االعتيادية�� فهذه جميعها 

يطلب فيها االعتدال والتوّسط والرفق، إال أن يوَجد موِجب لإلسراع فبحسبه�

واهلل أعلم��

وأما العجلة واالستعجال فهي مذمومة�!

قال العلماء: العجلة هي تََطلُّب الشيء قبل أوانه�

قال الراغب في مفرداته: »العجلة: طلب الشيء وحتريه قبل أوانه، وهو من مقتضى 

الشهوة، فلذلك صارت مذمومة في عامة القرآن حتى قيل: )العجلة من الشيطان( 

قال تعالى: َسأُرِيكُْم آيَاتِي َفال تَْسَتْعِجُلوِن ]األنبياء/37[، واَل تَْعَجْل بِالُْقرْآِن ]طه/114[، 

]طه/84[،  لَِترَْضى  رَبِّ  ِإَلْيَك  وََعِجلُْت  ]طه/83[،  ُموَسى  يَا  قَوِْمَك  َعنْ  أَْعَجَلَك  وََما 

فذكر أن عجلته -وإن كانت مذمومة- فالذي دعا إليها أمرٌ محمود، وهو طلب رضا 

وَيَْسَتْعِجُلونََك  ]النحل/1[،  تَْسَتْعِجُلوُه  َفال  اهلِل  أَْمرُ  أَتَى  تعالى:  قال  تعالى�  اهلل 

يَِّئِة قَبَْل احْلََسَنِة ]النمل/46[،  يَِّئِة قَبَْل احْلََسَنِة ]الرعد/6[، لَِم تَْسَتْعِجُلوَن بِالسَّ بِالسَّ

َّ اْستِْعَجاَلُهْم بِاخْلَْيِر  ر ُل اهلُل لِلنَّاِس الشَّ ويستعجلونك بالعذاب ]احلج/47[، وََلوْ يَُعجِّ

وليس  حمإ،  من  بعضهم:  قال  ]األنبياء/37[،  َعَجٍل  ِمنْ  اإلنَْساُن  ُخِلقَ   ، ]يونس/11[ 

َّى من ذلك، وأن ذلك أحد األخالق التي ركب عليها،  بشيء!! بل تنبيه على أنه ال يتعر

وعلى ذلك قال : وَكَاَن اإلنَْساُن َعُجوالً ]اإلسراء/11[«� اهـ

وقوله: »حتى قيل: العجلة من الشيطان«اهـ هذا لفظ حديث كما سيأتي�

ِّكُْم«(: »والعجلة التقّدم بالشيء قبل  قال القرطبي )عند قوله تعالى أََعِجلُْتْم أَْمرَ رَب



11طالئع خراسان - العدد الثاني عشر - شعبان 1429

وقته، وهي مذمومة، والسرعُة عمُل الشيء في أول أوقاته، وهي ممدوحة« اهـ

واعلم أن العجلة مركبة في اإلنسان كما قال تعالى: }وَكَاَن اإلنَْساُن َعُجوالً{ }ُخِلقَ 

فاملوفَّق من  أمره،  بالتثّبت في  وكّلفه  بها،  ابتاله اهلل عز وجل  َعَجٍل{  ِمنْ  اإلنَْساُن 

وفقه اهلل تعالى وسدده وأعانه على نفسه�

لكن قد يُسَتعَمُل لفظ التعجيل وما يشتق منه مكاَن لفظ اإلسراع ونحوه، من 

باب التقايض بني األلفاظ وهو من سعة اللغة وتسامحها، فليتنّبه لهذا�

كقول أبي بكرة رضي اهلل عنه: كنا عند النبي صلى اهلل عليه وسلم، فانكسفت 

الشمس، فقام إلى املسجد يجرُّ رداءه من العجلة، فقام إليه الناس، فصلى ركعتني 

كما يصلون، فلما اجنلت خطبنا���احلديث رواه النسائي

فقوله من العجلة أي من اإلسراع�

يصلي  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  كان  اهلل:  عبد  بن  جابر  حديث  ومثله 

الظهر بالهاجرة، والعصرَ والشمُس نقية، واملغرَب إذا وجبْت ]أي غربْت أي الشمس[ 

والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يُعّجُل؛ كان إذا رآهم قد اجتمعوا عّجل، وإذا رآهم قد 

أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يصليها بغلس« 

متفق عليه� فمعنى التعجيل هنا املبادرة بها وتقدميها في أول وقتها�

وال  بالعشاء،  فابدؤوا  الصالة،  وأقيمت  أحدكم،  وُِضَع عشاُء  »إذا  ذلك حديث:  ومن 

يعجل حتى يفرغ منه� وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصالة، فال يأيتها 

حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة اإلمام« متفق عليه وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ آخر 

له: »إذا كان أحدكم على الطعام فال يعَجْل حتى يقضَي حاجَتُه منه، وإن أقيمِت 

الصالةُ«�

ولذلك قد جتد في كالم العلماء ما حتتاج في فهمه إلى التفصيل املذكور، كقول 

الصنعاني في سبل السالم: »العجلة  هي السرعة في الشيء وهي مذمومة فيما 

اخليرات  إلى  املسارعة  من  تعجيله  يطلب  فيما  األناة، محمودة  فيه  املطلوب  كان 

ونحوها، وقد يقال ال منافاة بني األناة واملسارعة فإن سارع بتؤدة وتأن فيتم له األمران 

والضابط أن خيار األمور أوسطها« اهـ
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إلى  واملبادرة  املسارعة  بني  »بوٌن  القاري:  عن  األحوذي  حتفة  في  املباركفوري  ونقل 

الطاعات وبني العجلة في نفس العبادات، فاألول محمود والثاني مذموم« اهـ

ومما سبق بيانه تعرف أن ما كان من اإلسراع والسبق واملبادرة والتقّدم مذموما اختّص 

في اللغة بلفظ العجلة، فلفظ العجلة –في ُعرف اللغة- هو ملا كان مذموما من 

ذلك، هذا هو الغالب، ولذا ولم يجئ لفظ االستعجال في القرآن إال في سياق النهي 

والذم والعيب والنعي على املشركني�

قال العلماء: ومن استعجل الشيء قبل أوانه ُعوِقَب بحرمانه، وعّدوها قاعدة، وقالوا 

دلْت عليها دالئل من الشرع والقدر، وذكروا لها أمثلة تنظر في محلها�

وهي بكل حاٍل أغلبية، واهلل أعلم�

وقد جاء احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في ذمة العجلة وأنها من 

الشيطان:

عن أنس بن مالك أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: »األناةُ –وفي لفظ التأنّي- من 

اهلل و العجلة من الشيطان«رواه الترمذي وابن أبي شيبة وأبو يعلى وغيرهم، وفيه 

بعض مقال معروف، وجّود ابن القيم إسناده في إعالم املوقعني، وصححه األلباني 

في الصحيحة 1795 فاهلل أعلم�

عن  الصحيحني  في  ثبت  ما  العجلة  ذم  على  فيها  النصُّ  جاء  التي  املواضع  ومن 

النبّي صلى اهلل عليه وسلم قال: »يستجاب ألحدكم ما لم يعجل؛ يقول دعوُت 

فلم يستجب لي«�

فمعنى العجلة هنا استبطاء اإلجابة وعدم الصبِر، فينشأ عنها ما أشار إليه من 

الظن السيء�

وفي رواية ملسلم وغيره: »ال يزال يستجاب للعبد ما لم يدُع بإثم أو قطيعِة رحم 

ما لم يستعجل، قيل يا رسول اهلل ما االستعجال؟ قال يقول: قد دعوُت وقد دعوت 

فلم أرَ يستجيُب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء«�

قال العلماء: معنى يستحسر: مَيَـلُّ  ويَْسـأُم ويَعيى، فيترك الدعاَء وينقطُع، ويكون 

كاملاّن بدعائه، أو يظّن أنه أتى من الدعاء ما يستحق به اإلجابة، ومع هذا لم يُسَتَجْب 

له، فيصير كاملبخل لربه سبحانه�! 
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بكل  حِريٌّ  أشياء،  بني  للفرق  فصوالً  الروح  كتابه  في  القيم  ابن  اإلمام  عقد  وقد 

مسلم أن يقرأها ألنها من صريح العلم النافع والفقه في الدين، وذكر منها فصال 

في الفرق بني املبادرة احملمودة التي يحبها اهلل، وبني العجلة املذمومة، فقال: 

»فصل: والفرُق بني املبادرة والعجلة أن املبادرة انتهاز الفرصة في وقتها، وال يتركها 

حتى إذا فاتت طلبها، فهو ال يطلب األمور في إدبارها وال قبل وقتها، بل إذا حضر 

بادر إليها ووثب عليها وثوب األسد على فريسته، فهو مبنزلة من يبادر إلى  وقتها 

وقته،  قبل  الشيء  أخذ  والعجلة طلُب  وإدراكها،  وقت كمال نضجها  الثمرة  أخذ 

فاملبادرة  إدراكها كلها،  أوان  قبل  الثمرة  يأخذ  مبنزلة من  فهو لشدة حرصه عليه 

والثاني االستعجاُل قبل  التفريُط واإلضاعُة  وسط بني خلقني مذمومني؛ أحدهما 

العبد  في  وِحـّدة  وطيش  خفة  فإنها  الشيطان  من  العجلة  كانت  ولهذا  الوقت، 

متنعه من التثّبت والوقار واحللم، وتوجب له وضع األشياء في غير مواضعها، وجتلب 

عليه أنواعا من الشرور ومتنعه أنواعا من اخلير، وهي قرين الندامة فقّل من استعجل 

إال ندم كما أن الكسل قرين الفوت واإلضاعة«� اهـ

احللم واألناة والتأني في األمر كله والسكينة والوقار:

في صحيح مسلم وغيره أن النبّي صلى اهلل عليه وسلم قال ألشّج عبد القيس: 

»إن فيك خصلتني يحبهما اهلل ورسوله: احللُم واألناةُ«

وهي  العجلة،  وترك  التثبت  فهي  األناة  وأما  العقل،  فهو  احللم  »أما  النووي:  قال 

مقصورة ]يعني أن لفظ األناة مقصور أي بدون همز[، وسبب قول النبّي صلى اهلل 

عليه وسلم له ما جاء في حديث الوفد: »أنهم ملا وصلوا املدينة بادروا إلى النبّي 

ولبس  ناقته  وعقل  فجمعها  رحالهم  عند  األشج  وأقام  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 

أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقربه النبّي صلى اهلل عليه 

وسلم وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى اهلل عليه وسلم: تبايعون على 

تزاول  لم  إنك  يا رسول اهلل  األشج:  فقال  نعم،  القوم:  فقال  وقومكم؟  أنفسكم 

يدعوهم،  من  ونرسل  أنفسنا  على  نبايعك  دينه،  من  عليه  أشد  الرجل عن شيء 

فمن اتبعنا كان منا، ومن أبى قاتلناه، قال: صدقت إن فيك خصلتني« احلديث� قال 
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القاضي عياض: فاألناة تربصه حتى نظر في مصاحله ولم يعجل، واحللم هذا القول 

الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب� اهـ

وفي سنن أبي داود عن رجٍل كان في وفد عبد القيس قال: »ملا قدمنا املدينة فجعلنا 

نتبادر من رواحلنا فُنقبِّل يد رسول اهلّل صلى اهلل عليه وسلم ورجله، قال: وانتظر 

النبيَّ صلى اهلل  أتى  ثوبيه، ثم  ]أي حقيبته[ فلبس  أتى عيبته  املنذر األشج حتى 

عليه وسلم فقال له: »إن فيك خلتني يحبهما اهلّل احللم واألناة« قال: يارسول اهلّل! 

»أنا أتخلق بهما أم اهلّل جبلني عليهما� قال: »بل اهلّل جبلك عليهما« قال: احلمد 

هلّل الذي جبلني على خلتني يحبهما اهلّل ورسوله«�

وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: »إذا سمعتم 

أدركتم  فما  تسرعوا،  وال  والوقارُ،  السكينُة  وعليكم  الصالة  إلى  فامشوا  اإلقامة 

فصلوا، وما فاتكم فأمتوا« متفق عليه�

وعن أبي قتادة رضي اهلل عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى اهلل عليه وسلم 

إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصالة، قال: 

وما  أدركتم فصلوا  السكينة فما  الصالة فامشوا وعليكم  أتيتم  إذا  فال تفعلوا؛ 

فاتكم فأمتوا« متفق عليه�

رواه  كينُة�  السَّ كينُة  السَّ للناس:  يقول  احلج  في  وسلم  عليه  اهلل  صلى  وكان 

مسلم�

وسمع يوم عرفة وراءه زجراً شديدا وضرباً وصوتا لإلبل، فأشار بسوطه إليهم وقال: 

أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس باإليضاع� رواه البخاري

واإليضاُع نوٌع من املشي سريٌع�

قال النووي -رحمه اهلل-: »هذا إرشاد إلى األدب والسنة في السير تلك الليلة ويلحق 

بها سائر مواضع الزحام«� اهـ

وكان صلى اهلل عليه وسلم في حجته يسيرُ الَعَنـقَ ]وهو سيرٌ متوسٌط[ فإذا وجَد 

فجوةً نصَّ� متفق عليه�

قال السندي: »يسيرُ العنقَ أي السير الوسط املائل الى السرعة، فجوة بفتح فاء 
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وسكون جيم: املوضع املتسع بني الشيئني، نص: أي حرك الناقة ليستخرج أقصى 

سيرها«اهـ

واحلكمة وضُع كل  تنافي اإلسراع في موضعه، واخليرُ  أن السكينة ال  ومنه نعرف 

شيء في موضعه الذي هو له وأليق به�

والسكينة بوزن َفِعيلة من السكون، وهي الطمأنينة والوقار�

والسكينة يحبها اهلل تعالى�

وهي جندٌ من جنوده عز وجل ينصر بها من يشاء وينزّلها على عباده املؤمنني ينصرهم 

ِكيَنَة فِي قُُلوِب امْلُؤِْمِننيَ  ويكرمهم بها ويثّبتهم، كما قال تعالى: }ُهَو الَِّذي أَنْزََل السَّ

َحِكيًما{  َعِليًما   ُ اهللَّ وَكَاَن  وَاألرِْض  َماوَاِت  السَّ ُجُنودُ   ِ وهلَِلَّ ِإميَانِِهْم  َمَع  ِإميَانًا  لَِيزْدَادُوا 

الفتح: 4�

وذكر اهلل عز وجل السكينة في القرآن في ستة مواضع�

منزلة  في  السالكني  مدارج  في  اهلل-  -رحمه  القيم  ابن  ذكره  ما  للفائدة  وراجع 

السكينة�

ومما قال: »وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمه اهلل- إذا اشتدت عليه األمور قرأ آيات  

السكينة، وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن 

قال:  القوة  ذاك في حال ضعف  إذ  له  أرواح شيطانية ظهرت  حملها من محاربة 

فلما اشتد علّي األمرُ قلت ألقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات  السكينة، قال: ثم أقلع 

أنا أيضا قراءة هذه اآليات عند  عني ذلك احلال وجلست وما بي قلبة�  وقد جربُت 

اضطراب القلب مما يَِردُ عليه فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته� وأصُل 

عند  عبده  قلب  في  اهلل  ينزله  الذي  والسكوُن  والوقار  الطمأنينة  هي  السكينة 

اضطرابه من شدة اخملاوف فال ينزعج بعد ذلك ملا يِرد عليه ويوجب له زيادةَ اإلميان 

وقوة اليقني والثباَت« اهـ

بيوت اهلل  بيت من  في  قوٌم  اجتمع  وما   ���« الذي في صحيح مسلم:  احلديث  في 

يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 

وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده«�
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معنى اجلّد واحلزم:

يتضمن قوله صلى اهلل عليه وسلم »انفذ« معنى اجلد في األمر، أي اجلّد في املضّي 

لتحصيل املطلوب، كما سبق اإلشارة إليه�

واجلّد ضّد الهزل واللهو والتراخي والتواني والتفريط والتضييع�

وقريٌب منه معنى احلزم، وهو بضديّة التضييع والتفريط أخص�

ومجموع اجلّد واحلزم وصٌف فاضٌل ينفي الوْهَن والعجزَ والضعَف والتخاذَل�

قال اهلل تعالى: }واَل تُطِْع َمنْ أَغَْفلَْنا���{

وقال تعالى: }واَل تَِهُنوا واَل حَتْزَنُوا وَأَنُْتُم األْعَلوَْن ِإْن كُنُْتْم ُمؤِْمِننيَ{ آل عمران: 139

ومن األخالق املذمومة فينا التي يجب أن نتخلص منها ونتخلى، وبضّدها نتحّلى: ما 

نسّميه بـ)الالمباالة(، ومنها: التضييُع وقلة احلزم، وضعُف احملاسبة���!

فالالمباالة: هي االستهانة باألمور، وعدم االحتياط، وترك االستعداد واألخذ باألسباب 

ما  على  »احرص  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  النبي  قول  ضّد  هي  وباجلملة  املمكنة، 

ينفعك«�!

في  أباً  والوالية:  األمر  كان  )مهما  األمر  ولّي  ترى  أنك  احلزم:  وقلة  التضييع  ومن 

أسرته، أو معلماً مع تالميذه، أو أميراً مع رعيته، أو غيره( ال يأخذ بأسباب تعليمهم 

يتدرج معهم في  وال  إذا أخطأوا،  وتدريبهم، وال يحاسبهم  وتفهيمهم وحتذيرهم 

األمور فيبدأهم بصغارها حتى ال يخطئوا في كبارها��! ودليل ذلك أنك ترى األخطاء 

تتكرر، وال أحد يستفيد من التجارب، ومتوت التجارب وتنسى وكأنها لم تكن��!!

وضعُف احملاسبة: هو من أهم أسباب كل ذلك، وهو في حد ذاته مرٌض خطير وسبٌب 

ألمراض أخطر، نسأل اهلل العافية والسالمة�

النجاح، وقمنيٌ  عن  جداً  بعيدٌ  التجارِب فهو  وال يستفيد من  األخطاء  يكرر  والذي 

بالفشل والسقوط�!

والذي ال يحاسب نفسه )فرداً أو جماعة( هو كذلك�

ولعلنا نزيد هذه املعاني توضيحاً وبسطاً في حلقاٍت أخرى بعون اهلل�

يتبع إن شاء اهلل



17طالئع خراسان - العدد الثاني عشر - شعبان 1429

اغتيال اجلهاد
-صفحاٌت من املاضي

كتبها الشيخ أبو الوليد األنصاري

2

احلمد هلل؛ وبعد:

ال حياةَ إال بِثاَلٍث

فإن لألمِة املسلمِة أركاناً ثالثًة ال ِقياَم لها إال بِها؛ وكلُّها ال زاَل العدوُّ يعمُل على 

إزاَلتِها وَمحو معامِلها من حياِة املسلمني:

األمِة؛ وأن تكون حتَت لواٍء واحٍد يَْجمُع شتاتَها؛ ويلم َشَعثََها؛ وهو ما  األول: ِوحَدةُ 

يعرُف في السياَسِة الشرعيِة باإلمامة واخلالفة)1(�

ِة بل للَبَشريِة كلِّها إال بها؛  الثاني: أحكام الشريعة اإلسالميِة؛ والتي ال حياةَ لألُمَّ

وحتكيُمها والتحاكُم إليها من أُصوِل التوحيِد واإلميان؛ واإلعراُض عنها كفرٌ بالواحِد 

َّاِن)2(� الدي

الثالُث: فريضُة اجلهادِ في سبيِل اهلل؛ وهي شريعٌة باقيٌة ماضيٌة إلى قيام الساَعِة؛ 

ال يُبْطُِلها جوْرُ جائٍر وال َعدُْل َعادٍِل؛ فمن زَعَم أنها َمنْسوَخٌة؛ أو ُمبدَّلٌة؛ أو أنَّ الشرَع 

1- وال يتم اجتماُع الكلمِة إال مِبُراعاِة السنَِّة الدينيَِّة الشرعية؛ وكذلك السنن الكونية القدرية؛ فهما ركنان ال يكوُن 

ث عن ذلك يشير إلى األول دائماً، أما الثاني فال تكاد تَْسمُع عنه!� االجتماُع إال بِهما؛ ومع ذلك فأكثُر من يََتحدَّ

ــا نحن فيه؛ على أن  ــتغرق زمنا مديداً؛ حتى صرنا إلى م ــريعة؛ وإقصاؤها عن احلياة؛ فقد اس ــر على الش ــا التآم 2- أم

الطعَن في أحكاِم الشريعِة قد بدأ به الزنادقُة قدميا؛ واهلل املستعان� 
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خصَّ بها طائفًة من األمِة دون طائفة؛ أو مكاناً دوَن مكان؛ أو أمرَ بِها في زمان دوَن 

آخر؛ فقد أعظم الفريََة؛ وكذَب على اهلل تعالى وعلى شرعه القومي�

َجميعها؛  التآُمرُ  بِِزماِم بعض؛ ولذا َعم  بعُضها  الثالثََة آخذٌ  واعلم أن هذه األركاَن 

غير أن اجلهاد ملُّا كان من األمِة مبنِزَلِة القوى احملُركِة للجسد؛ ومتى تعطلْت قواُه عادَ 

جثًة هاِمَدةً ال ِحراَك فيها؛ كاَن لُه من الكَْيِد النَّصيُب األَوَفر؛ ال ِمن اليوِم فحسُب 

بل منذُ زمٍن بعيد!!�

وفيما يلي من صفحاِت التاريِخ بُرهاٌن قائم وحجٌة ناهضة: 

ِعبْرةٌ أنَْدُلِسيٌَّة

َّ املسلموَن في األنَْدُلِس بأَْطوارٍ ِعدٍَّة ومراحَل ُمخَتِلَفة؛ وقد كان دُخوُل املسلمنيَ  مر

إليها في أواِخِر القرِن األوِل الهجري؛ ذكر البكريُّ أنّه دََخلها من الصحابَِة صحابيٌّ 

واِحدٌ فقط؛ وهو املنذر اإلفريقي)3(� 

تلخيِص  في  املُْعِجبِ  كتاِب  وفي  املذكور؛  الكتاِب  في  كما  جماعٌة؛  التابِعني  ومن 

َّاِكشي:  أخبارِ املغرب لَعبِد الواحِد املُر

منهم: أبو راشد َحنُش بُن عبد اهلل الصنعاني من صنْعاء الشام؛ يروي عن علي بن 

أبي طالبِ؛ وَفَضالَة بِن ُعَبْيد�

وأبو ُموسى عليُّ بن رَباٍح الّلْخمّي�

وأبو عبِد الرحمن عبُد اهلل بُن يزيَد األنصاري�

ومحمُد بن أوْس بِن ثابت األنصاريُّ؛ يروي عن أبي هريرة�

وَحْيَوةُ بن رجاء التميمي�

ويَزيُد بن قاسط؛ وقيل: قَُسْيط؛ السكسكيُّ املصريُّ يروي عن عبِد اهلل بن َعْمرو بِن 

العاص�

بَن  اهلل  عبَد  لِقَي  الشهداء(؛  )بالِط  صاحُب  الغافِِقيُّ  اهلل  عبِد  بُن  الرحمن  وعبد 

عمرَ رضَي اهلل عنه وأخذَ عنه؛ وكاَن عالَي الهمِة في اجلهادِ في سبيِل اهلل؛ سماُه 

ــلميَّ )مصّغرا(؛ قال ابُن يونس: له صحبٌة وكاَن بأفريقية؛ وقال عبد امللِك بُن حبيب:  ــماه بعضهم: املَُنْيذرَ األس 3- وس

لم يدخِل األندلَس من الصحابَِة إال املَُنْيِذرَ اإلفريقي� ) االستقصا: 145/1(�
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اخلليَفُة أبو جْعَفر املنصورُ )َصَقرَ قريش(�

وموسى بن نصير؛ وهو الذي يُنَسُب الفتُح إليه؛ يروي عن متيم الداري�

وِعياُض بن ُعْقَبَة الِفْهريُّ�

وغيرهم؛ رحمهم اهلل�

وقد بَِقَيْت األندُلُس حاِضرَةَ اإلسالِم قروناً طويلة؛ َمرْهوبََة اجلانبِ َمصونََة احِلمى؛ حتى 

أعداء  واالختالفات؛ طمَع فيهم  الفنتُ  بَيَنهم  األهواُء؛ ووقعْت  داخَلْت ملوكَهم  إذا 

اإلسالم؛ وتقدَّموا إلى أطراِف البالد؛ في أواِخِر القرِن الرابِع الهجري وأوائِل اخلامس)4(؛ 

وكادوا يَلَْتِهُمونَها!؛ لوال أّن اهلل تعالى قَّيَض لهم امللَك اجملاهَد املسِلَم يوسَف بن 

في  النصارى  ولِقَي  وغَوثا؛  جنُْدةً  املغرِب  اإلسالِم من  بِجيوِش  إليهم  فعبرَ  تاشفني، 

َّقِة( الشهيرة؛ وكان النصرُ فيها حليَف املسلمني� معركِة )الزال

وقد ذكر املؤرخوَن رحَمهم اهلل أن جندةَ يوسَف هذه َحفظْت األندلَس من السقوِط 

ثالثَة قروٍن ونصَف قرن من الزمان�

وقد أنْحى َجماَعٌة من املؤرخني على يوسَف رحمه اهلل بالالئَِمِة ملا فعَلُه باملُْعَتمِد 

بن َعبادٍ مَن النفِي والسجِن حتى مات في )أغماَت( َمنفّياً؛ وكاَن املعتمُد من ملوِك 

َّ؛  األندلِس الذين استنجدوا بُيوسَف على الصليبيني؛ غيرَ أنني ال أرى لِهذا اللوِم محال

فمن طاَلَع أحواَل ملوك األندلِس بعد املعركة املذكورة؛ وكيَف تآمروا مع النصارى 

واستعانوا بهم في قتاِل بعضهم بعضاً؛ وكيف سلموهم املدَن واحلصوَن والقالَع؛ 

َّ بِجُيوِشهِ  َعِلَم أن َمحلَّ اللوِم في ترِك يوسَف البالدَ ألولئِك امللوك!؛ ولو أنه اسَتقر

البالدِ  تلك  في  لكاَن لإلسالِم  إقامتِهِ؛   َّ وَمقر ُملكهِ  عاِصَمَة  األندلَس  وجعَل  هناك؛ 

شأن آخرُ، وهلل األمرُ من قبُل ومن بعد�

ِّخوَن في حقِّ امللِك اجملاهِد أحمد شاه بن زمان خان الدُّرانيِّ  ومن قَبيِل هذا ما ذكره املؤر

املولودِ  أفغانستان؛  بالدِ  من  )قندهار(  في  اإلسالِم  دولِة  باألبداليِّ؛ مؤسِس  املْعروِف 

ــواحل املغرب؛ بسبب توقف املرِّينيني  ــبانيا والبرتغال في مواجهة س 4- من النصف الثاني من القرن اخلامس بدأت أس

ــلمني والنصارى فَشِملْت  ــعت دائرة القتاِل بني املس ــئوِن األندلس؛ ثم اتس بعد معركِة طريٍف عن التدخِل في ش

سواِحَل املْغرب َجميعاً حتى وصل إلى جزيرة جربََة وطرابلس؛ وشاركت الدولُة العثمانيُة في هذا القتاِل في القرِن 

السادِس عشر�
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سنَة )1136( واملتوفى في سنة )1186(�

يقاُل لهم )املرهتة( دخلوا َمديَنَة  وقد خرَج في زَمِنهِ في الهنِد طائفٌة من الكفارِ 

دهلي في الهند؛ وفعلوا باملسلمني هناك األفاعيل!؛ فقاَم العالمُة الشيُخ وليَّ اهلل 

بُن عبِد الرحيم الدهلوي بِحثِّ األميِر جنيبِ الدولِة على االستنجادِ بامللِك أحمد شاه؛ 

فاستجاَب هذا وأجنَُدهم؛ وأخذ األهبَة وأعّد العدة؛ وقصَدهم في سنِة )1173(؛ ودارْت 

بني الفريقني حروٌب ووقائع؛ انتهت باملعركة احلاِسَمِة في ساحة )باني بت( في سنة 

)1174(؛ واجتمعت اجليوش اإلسالِميَُّة حتَت رايَتِه؛ فظفر باملرهتة وقتل منهم َمقَتلًة 

عظيمة؛ قََتَل فيها من املرهتة ثمانَيَة وعشريَن ألفا؛ وأسرَ اثنني وعشريَن ألفا!)5(�

وقد ُعدَّ هذا من أشهر مآثِرِه وأعظمها؛ فإن املرهتَة كانوا يشكلون خطراً كبيرا على 

اإلسالِم في الهند؛ ولم تقم لهم قائمٌة بعد املعركِة املذكورِة؛ وهلل احلمد�

قال الشيخ املؤرُخ عبد احلّي احلسنيُّ رحمه اهلل: وكاَن -لو بَقَي في الهند- تاريٌخ آخر 

للمسلمني فيها؛ ولكنّه كان ُمرتَِبطا ببالده وَمصاحلُها؛ ال يحبُّ أن يعيَش بعيدا عن 

مركَِز سلَطتِهِ وقوتهِ؛ فعادَ إلى قندهارَ على أثِر الفتِح العظيم؛ فاضطربَِت األحوال 

في الهند؛ ولم يستطع املسلمون أن يَنَْتِفعوا بِهذا الفتِح طويالً لَضْعِف القيادَِة؛ 

وتفرُِّق الكلَمِة فكان ما كاَن؛ وكان أمرُ اهلل قدراً مقدوراً�

الفرقِة  يُد  َّقتهم  َمز أن  يلَبثوا  لم  فإنه  األندلس؛  في  للمسلمنيَ  وقَع  أقوُل: وهكذا 

والشتات؛ وانقسموا إلى دُوَياْلِت كثيرٍة؛ بلغْت في وقٍت واحٍد أكثرَ ِمنْ عشرين دوْلة!؛ 

وعدو الديِن يُعمُل احليلَة في إضعافِهم وتََفرقهم؛ وهم مع ذلك في غَيِّهم سادِرُون؛ 

وعن االعتِبارِ بأخبارِ من َمَضى ُمْعرضون؛ وأعجُب من هذا أن النصارى ميَُوِّهوَن عليهم 

بإرادَِة اخليِر لهم ولِبالدِهم؛ وكأمنا لكثيٍر من املسلمنيَ يوَْمئٍذ أحالُم العصافير!�

ريُّ التِّلِْمسانيُّ )ت: 1041( في أزهارِ الرياِض في أخبارِ القاضي ِعياض كالماً  ذكرَ املقَّ

ُمِهّماً نَقَلُه عن العالَمِة الفِقيهِ الوزيِر الكاتِبِ أبي يَْحيى بِن عاصم صاِحبِ الشرِح 

على حتَُْفِة أبيه؛ ملا رأى اختاِلَل أمِر اجلزيرة )يعني األندلس( وأَْخذَ النصارى ملُْعَظِمها؛ 

ــنُي ُمؤنِس في أطلِس تاريِخ  ــني )694/5/2(؛ ومَع ذلك فقد قال ُحَس 5- انظر ذلك في ترَجَمتِه من نُزَْهِة اخلواِطر للَحَس

َي لقواِت )املراتها( ولكنهم لم ينجحوا��؟!!� اإلسالم )259(: وقد حاول األفغان التَّصدِّ



21طالئع خراسان - العدد الثاني عشر - شعبان 1429

فيه:  يقول  وقضى(؛  اهلل  قَّدرَ  ملا  التَّسليِم  في  الرضى  )َجنَُّة  سماه:  كتاباً  فألَّف 

وتطاولِت األيام ما بنيَ ُمهادَنٍَة وُمقاَطَعة؛ وال أمل للطاِغَيِة إال في الّتَمرُِّس باإلسالِم 

واستبطاِن  للموحدين؛  املكيَدِة  وإضمارِ  املؤمنني؛  على  احليَلِة  وإعماِل  واملسلمني؛ 

أنه ساٍع للوَطِن في العاِقَبِة باحلُسنى؛ وأنه يُريُد  اخلديَعِة للمجاهدين؛ وهو يظهرُ 

تِهم وُجْمهورهم)6(؛ وهو يُِسرُّ َحْسوا في ارتِغائه؛ ويُْعِمُل احليَلَة في  املصَلَحِة خلاصَّ

التِماِس ُهلِْك الوَطِن وابْتِغائه؛ فتباً لعقوٍل تَقبُل مثل هذا احمْلَُال؛ وتصدُق هذا الكذَب 

بوْجٍه أو حال�

وليَت املَغرُورَ الذي يقبُل هذا لو َفكَّرَ في نفسهِ؛ وَعرََض هذا املْسُموَع على ُمدْرَكاِت 

َُّه الذي ال تُرجى مودَّتُُه على  حّسه؛ وراجَع أوّلياِت عقِلهِ وجَتْريباِت َحدْسهِ؛ وقاَس َعُدو

ا؛  أَبْناِء ِجنْسه؛ فأنا أناشدُه اهلل: هل باَت قطُّ مِبَصالِِح النَّصارى وُسلْطانِِهم ُمْهَتمَّ

احلسنِة؛  العاِقَبِة  لهم في  املفكرُ  نظرَ  وهل  ُمْغَتّما؟!؛  َطرَقَهم  َخْطٍب  وأَْصَبَح من 

ِِّر في املَِعيَشِة املُْسَتْحَسَنِة؟!؛ أو َخَطرَ على قَلِْبهِ أن يحفَظ  أو قصَد لهم قَْصَد املَدب

تَرضاُه  مِبا  ِعزِّهم  مَتكنِي  من  َضميرَُه  رَ  َعمَّ أو  وُصلبانَهم؛  أربابَهم  الُقرْبَِة  في سبيِل 

أحبارُهم ورُْهبانُهم؟!!�

فإن لم يَكنْ ممن يديُن بديِنهم اخلَبيث؛ ولم يُْشرْب قلُبُه حبَّ التثليث؛ ويكوَن صادَق 

اللهجِة؛ ُمنِْصفا عند قيام احلجة؛ فَسَيعَترُف أن ذلك لم يَخُطرْ له قطُّ على خاطِر 

وإْن  اْهتِبال؛  ذا  وبِِفْعِلهِ  اغْتِباٍط  ذا  به  الذي كاَن  وأن َعكَس ذلك هو  بَِبال؛  له   َّ َمر وال 

نُِسَب لذلك املْعنى فهو عليه أثقل من اجلبال؛ وأشدُّ على قلبهِ من وقِع النبال، هذا 

َّاُء؛ وشريعُتُه البيضاُء؛ ودينُه احلنيُف  وعقُده التوحيد؛ وصالتُُه التحميُد؛ وِملَُّتُه الَغر

الصراُط  بالِهدايَِة  ومطلوبُُه  احلكيم؛  القرآُن  وكتابُُه  الرحيم؛  الرؤوُف  ونَِبيُُّه  القومي؛ 

املستقيم!�

هرى ملن َعْقُدُه التثْليث؛ ودِيُنُه )املليث(؛  َُّة الكبرى واملَنَْقَبُة الشُّ فكيَف تُْعَتَقُد هذه املَزي

َ وال  َُّه عيسى املسيح؛ ونََظرُُه ليَس الَبنيِّ يس؛ ورب وَمْعُبودُُه الصليب؛ وغافِرُ ذَنِْبهِ الِقسِّ

ِة تقليداً ملا  ــنَ ــلمني؛ وهو الذي يَترددُ على األلِس 6- تأمل؛ فإنه َعنُي ما يُقال الَيوَم عن الصليبينَي الذين قصدوا باِلدَ املس

ــِة الغربِيني!؛ وحقيقُة األمرِ هي املشارُ إليها في كالم  ــائِل اإلعالم عن زَُعماِء احلرِب ودَهاِقَنِة السياس يُْنَقُل في وس

الوزيرِ أبي يحيى�  
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قد  الَيهودَ  وأن  املاء؛  ِعَوَض  بالدماء؛ وُسِقَي اخللَّ  ُضرَِّج  الربَّ قد  وأّن ذلك  الصحيَح؛ 

قََتَلتُْه َمْصلوبا؛ وأدركتُْه مطلوبا؛ وقََهرَتُْه مغلوبا؛ وأنه جزَع ِمن املوِت وخاَف؛ إلى غيِر 

ذلك مما يَُناِسُب هذه األقاويَل السخاَف!!)7(�

فكيَف يُرجى من هؤالِء الكََفرة؛ مَن اخليِر ِمثْقاُل ذرّة؛ أو يُْطَمُع منهم في جلبِ َمنفعٍة 

املُهَتدين� سبيَل  بِنا  واسلْك  والدين؛  العقَل  علينا  احفظ  اللهم  َّة؟!،  املَضر دَْفِع  أو 

انتهى�

ويَسَتنِْفرُوَن املسلمنيَ  اجلِهاد؛  يَُحرِّضوَن على  آنَذاَك  الُعَلماِء  وقد كتَب جماَعٌة من 

من أَطراِف البالدَ؛ فكتَب أبو عبِد اهلل بُن اخلطيبِ )ذو الِوزارتني( كما في أزهارِ الرياِض 

قََصَمُه اهلل  العدوُّ  دَهَم  قد  املسِلُمون؛  إخوانُكم  رحمكم اهلل؛  الناس؛  أيها  أيضا: 

ساَحَتهم؛ وراَم الكُُفرُ قَبََّحُه اهلل اْستِباَحَتهم؛ وزََحفْت أحزاُب الطواغيِت عليهم؛ 

الِبرِّ  أهُل  املؤِمنوَن  وأنتم  أقوى؛  اهلل  َِّة  بِعز وأيديهم  إليهم؛  ذراَعُه  الصليُب  وَمدَّ 

قد  الرشِد  وسبيُل  تَْخِفرُوُه؛  فال  الَقريُب  وِجَوارُكُم  فانصروه؛  ديُنكُم  وهو  والتقوى؛ 

ُه وبني؛ اهلل اهلَل في  َّرَ الشرع َحقَّ ؛ اجلارَ اجلارَ قد قَر وَضَح فلُتبِْصرُوه؛ واجلهادُ قد تََعنيَّ

اإلسالم؛ اهلل اهلَل في أمِة محمٍد عليه السالم؛ اهلل اهلَل في املساجِد املْعُمورِة بِذكِر 

فأِغيثُوُه؛  الديُن  بِكُم  اسَتغاَث  قد  اهلل؛  في سبيِل  اجلهاد  وطِن  في  اهلَل  اهلل  اهلل؛ 

اإلعانَة؛  من  أمكن  مبا  إخوانَكم  أعينوا  تَنْكُثُوه؛  أن  وحاشاكم  اهلل  عهُد  تأكََّد  قد 

أعانَكُُم اهلل عند الشدائد؛ َجدِّدُوا عوائَد اخليِر يصِل اهلل لكم َميَل العوائد؛ ِصُلوا 

بني  املسلمَة؛ كتاُب اهلل  الطوائَف  تلَك  وأمواَلكم  أنُْفَسكم  وآُسوا  الكَِلَمِة؛  رَِحَم 

أيديكم؛ وألسَنُة اآلياِت تُناديكم؛ وسنُة رسوِل اهلل قائَِمٌة فيكم؛ واهلل يقوُل فيه: 

}يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَدُلُّكُْم َعَلى جِتَارٍَة تُنِْجيكُْم���{؛ ومما صّح عنه قوُلُه: من اغبرّت 

قدماُه في سبيِل اهلل حرّمها اهلل على النار، ال يَْجَتمع غبارٌ في سبيِل اهلل ودُخاُن 

جَهنَّم؛ ومن جّهزَ غازيا في سبيِل اهلل فقدْ غزا؛ أدرِكُوا رَمقَ اإلسالِم قبَل أن يَُفوت؛ 

بادِرُوا عليَل اإلسالِم قبَل أن مَيوت؛ احفظوا وجوَهكم مَع اهلل يوَم يْسأُلكم عن عباده؛ 

ــُدون هذه )املزيَة الكبرى( في النصارى  ــُبوَن إلى الِعلِم ِمنَّا يْعَتِق ــَع ذلك فإن أقواماً من بني ِجلَدتِنا؛ بل ممن يْنَتِس 7- وم

املُعَتديَن؛ وما دعواُت التقارِب واملصاحَلِة واحلوارِ مَع مْن يَستبيحوَن ُحُرماِت املسلمني إالّ ِمْن هذا القبيل!؛ نََعْم وِمن 

الزِم هذا املسلِك ألِسَنٌة حداٌد يٌْسلُق بِها كلُّ من يُحاوُل الذبَّ عِن الديِن واملسلمنَي!؛ وأنفَك منَك وإن كاَن أجَدعا�   
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جاهدوا في اهلل باألَْمواِل واأللِْسَنِة حقَّ ِجهادِِه���

الوَطِن  ذلك  عن  وأعرضتْم  تََواُصِلكم؛  ُعرْوَةُ  انَْحلَّْت  إن  أنكْم  عاِقٍل  عنَد  شكَّ  وال 

اْسَتوْلْت عليه يَُد َعُدوِّه��� انتهى املَْقصودُ ِمنْه�

ه: كذلك وقَع آخرَ األمر؛  َِّة الكتاِب اإلمام أبو عبد اهلل الوادي آشي ما نَصُّ وكَتَب بُِطر

َِّم عاِم  وكان االستيالُء على ِغرْناَطَة آخِر ما بَِقَي من باِلدِ األندُلِس لإلسالم في ُمَحر

)897()8(؛ فرحَم اهلل ابَن اخلطيبِ العاِقَل اللبيب؛ وغفرَ له بِرَحمته، انتهى�

لْطاِن أبي يَزيَد  ثم كتَب بعُض أهِل اجلزيرِة بعد استيالِء الكُفارِ على جميِعها إلى السُّ

َّ نَزَل بِساَحتِهم؛  خان العثْمانِيِّ يشكون له ما حلَّ بهم من البلوى والرزيّة؛ وأن العدو

ولم يُْغثْهم أحدٌ من إْخَوانِهم!!؛ وأّن العدوّ شرَط على َمن أرادَ اإلقاَمَة أو الرحيل )55( 

في  وألقاها  َمصاِحَفهم؛  ََّق  وحر وخانَهم  بِهم  غدرَ  ثمَّ  َشرطاً!؛  وخمسنيَ  خمسًة 

بِّ نَِبيِّهم؛ وَمَنُعوهم  النَّجاساِت؛ وألَْقوْا في النارِ كلَّ من صلَّى وصاَم؛ وألزَُموهم بِسَّ

بِردَّتِهِ  أعلَن  من  املسلمنيَ  ومن  النصارَى؛  أسماِء  إلى  أسماَءهم  وبدَّلوا  ذِكِْرِه؛  ِمن 

وْهم باملرتدين!؛ وصاروا يأخذوَن أبْناَء املسلمنيَ  رَهم وَسمَّ عن اإلسالِم فحقروا تََنصُّ

رُوا امَلساِجَد وَحوَُّلوها إلى َمزَابل؛ وصارت البالدُ  ويَُعلِّمونَهُم الديانََة النصرانِيَّة)9(؛ ودَمَّ

معاِقَل لعبادِ الصليبِ�

فلما اتَّصَل اخلََبرُ بالسلطاِن املذكورِ لم يُِجْب بَِغيِر احلَوْقََلِة واالْستِرْجاع؛ وهلل األمرُ 

من قبُل ومن بعد�

أليَس ما يَقُع في أيامنا هذه أَْشَبَه مِبا َحكَيناُه من الُغراِب بالغراِب؟!؛ فيا ُمْسِلُموَن 

أفال تَْعِقُلون!�

ــلموَن أعينهم دون ما يُشاهدون؛  ــب( أْن يُْغمَض املس َِّة( ودُعاُة )املصالح واملَكاس ِل والرَّوِي 8- واليوَم يريُد أصحاُب )التََّعقُّ

ويصموا آذانهم عما يسَمعون؛ فال يَتأثروَن بواعٍظ؛ وال يسَتجيبوَن لناِصح!؛ فلَيحذر العاقُل من أندلٍُس أخرى يكوَن 

سببا في جرِّ ذيوِل ويالتِها على املسلمني�   

ــلمني  ــك النصراني فريديناند وامللكِة إيزابيال تضمُن حريََّة بقايا املس ــقوط ِغرناطة وعقد معاهدة مع املل ــد س 9- بع

ــكيني(؛ أي  ــد ذلك بـ)املوريس ــلمني الذين عرفوا بع ــي تنصير املس ــاقفُة ف ــك املعاهدة, واجتهد األس ــخْت تل نُس

ــلمون مرارا؛ ثم صدرت قرارات بتخييرهم بني التنصر أو مغادرة البالد في سنة )1603(  ــلمني الصغار؛ وثار املس املس

وسنة)1609(�
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ِعَظـٌة ِمْصـريّة

وملا أَذَِن اهلل تعالى بِزَوَاِل دَوَلِة األتْراِك الصناِجِق من ِمْصرَ ملا رِكُبوُه ِمنْ َعْسٍف وُظلٍْم؛ 

َفَتضاَعَفْت  الِفرَنْسيس؛  النَّصارى  عليهُم  اهلل  َسلََّط  وإثْم؛  مْعِصَيٍة  ِمن  أَتَوُْه  وما 

األحوال؛  واخَتَلفْت  الزمن؛  واختلَّ  احملن؛  وتوالْت  األمور؛  عظيماُت  وتَرادََفْت  رور؛  الشُّ

وتَواتَرْت األْهَوال؛ وما ربُّك بَظالٍّم للعبيد�

وكاَن أول ذلك أن حَضرْت إلى َشَواطِئ ثَْغِر اإلْسكَنَْدريِة في شهِر احملرم من شهورِ 

سنِة )1213( َعَشرَةُ مراكَب من َمراكبِ اإلجنليز؛ وبعثوا ألهِل البلَدِة يْخِبروَن بأنهم 

ورمبا  كبير؛  َجْمٍع  في  خرجوا  قد  الفرنسينَي  ألن  البلَدة!)10(؛  عن  للدفاِع  حضرُوا  قد 

دَهموا البالد!؛ وزَعُموا أنهم يقفوَن مبراكِبهم في البحر؛ وأنهم ال يَْطلُبوَن غيرَ اإلمدادِ 

باملاِل والزادِ بِثََمِنهِ�

أما أُمراُء البالدِ فَغرَّهم ما هم فيهِ من امللِك والسلطاِن؛ وزعموا أّن اإلفرجنَ لو جاءوا 

بأجَمِعهم ال يَِقُفوَن في ُمقابََلتِهم؛ وأنهم يُدوسونَهم بُِخيولِهم�

فلما كاَن يوُم الرابِع والعشريَن من الشهِر املذكور؛ حضرَ الفرنسيوَن بجيٍش كبير؛ 

َّ ليالً وَمعهم آالُت احلرِب والعساكر؛ فلم يَسَتطِْع أهُل البلَدِة ُمداَفَعَتهم؛  ونزلوا البر

الُبُيوِت  إلى  الثغِر  أهُل  وعادَ  انْكشف؛  من  منهم  وانكَشَف  حلَرْبِهم؛  يثُْبُتوا  ولم 

واحِليطاِن يَتَترُّسون بها� وملا ُسِقَط بأيديهم طَلبوا من الفرنسينيَ األمان؛ فأمنوهم 

ونُودَِي به في الِبالد؛ وطلُبوا أعياَن البلد وألزُموهم بَِتْسليم السالح؛ وأن يَُعلِّقوا على 

ُصُدورِهم )اجلَوكارَ( فوَق لباِسهم)11(�

َّهم ساروا من اإلسكنْدريِة على َطريِق البرِّ الغربيِّ من غيِر مُمَانِع)12(؛ ووَصُلوا إلى  ثم إن

َّ؛ وبعضهم طلَب األماَن وأقام� َّ منهم من فر دََمنُْهورَ ورَشيد؛ ففر

وأرسلوا منه  وطَبعوُه؛  َمرْسوما  كَتُبوا  اإلسكندرية  ثغرَ  نَزُلوا  مَلّا  الفرَنسيون  وكاَن 

ــدد والعدة؛ تَبدلْت األقواُم  ــلمني بالع ــا يقاُل اآلَن في مئاِت اآلالف من اجليوش النصرانية التي دخلت بالد املس 10- كم

والقصُد واِحُد!�

11- شبيٌه برباِط الُعنق؛ وقد حاوَل الفرنسيوَن إلزام علماء مصر به؛ فمنهم من امتنع؛ ومنهم من رأى ذلك واسعا ال 

زَ وَْضَعها� )عجائب اآلثار: 204/2(� يُِخلُّ بالدين؛ آلن حكمه حكم املُكره؛ ورمبا ترتَب على عدِم االْمِتثاِل الضرر؛ فجوَّ

12- وهذا من إغفال ما أمر اهلل تعالى به من احليطِة واحلذر؛ ومن ُسوِء التدبيرِ في احلرب؛ وإال فكان ميكُن إرساُل طائفٍة 

تكمن لهم في الطريِق أو تُناوُشهم احلرَب منذ انفصالِهم عن اإلسكندريِة وقبَل أن يدُخلوا مصر�
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نَُسخاً إلى الِبالد؛ يَُطْمئنوَن بها الناس!!�

َِّني أَذكُرُُه بَِتماِمهِ لَتْعَلَم أن ما يقُع اليوم في  وفي املكتوِب املُشارِ إليه ُطوٌل؛ غيرَ أن

ُعوا  بالدِ اإلسالِم قدْ وقَع مثاُلُه من قَبُْل؛ وأن املسِلمنيَ ما لم يََتَدارَكوا أْمرَهْم؛ ويُِقطِّ

َّ هو العدوُّ؛ وإمنا تََبدَّلت  ِحباَل املكِر والكيد؛ وإال كانْت العاِقَبُة كالعاِقَبِة؛ فإن العدو

ورُ واألسماء� الصُّ

وصورةُ املكتوب الفرنسي ما يلي:   

َّ اهلل ال وََلَد له وال َشريَك لُه في ُملِْكهِ!؛ من َطرَِف  )بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ ال إله إال

ير عسكر الكبير أمير اجليوِش  َِّة املبِْنيِّ على أساِس احلرِّيِة والتَّسويَِة؛ السِّ الَفرنساِوي

الفرَنسيَّة )بونابارتيه(؛ يَُعرِّف أهالَي مْصرَ َجميَعهم أّن منْ زماٍن مديٍد الصناِجقَ الذين 

َِّة يَتعاَمُلون بالذلة واالحتِقارِ في حقِّ امللِة الَفرَنساوية؛  يَتسلطوَن في البالدِ املصِري

ويظلموَن جتارها بأنْواِع اإليذاء والتعدي، فحضرَ اآلَن ساَعُة عقوبَتِهم؛ وأخرْنا من ُمدة 

عصور طويلٍة هذه الزمرةَ املماليَك اجمللوبنيَ من بالدِ )األبازة واجلراكسة( يُفسدوَن في 

اإلقليم احلَسِن األحَسِن الذي ال يُوجُد في كُرِة األرِض كلِّها�

أّما ربُّ العاملني القادرُ على كلِّ شيٍء فقد حكم على انِْقضاء دولتِهم!�

يا أيها املصريون!؛ قد قيَل لكم أنني ما نَزَلُت بَِهذا الطرِف إال بِقصِد إزاَلِة ديِنكم؛ 

فذلك كذٌب صريٌح فال تُصدِّقوه!؛ وقولوا للُمْفَترين: إنني ما قدمُت إليكم إال ألَُخلَِّص 

حقكم من يِد الظاملنيَ!؛ وإنني أكثرُ من املماليك أعبُد اهلل سبحانه وتعالى؛ واحَترُم 

نبيَُّه والقرآَن العظيم)13(�

يَُفرِّقهم  الذي  وإن الشيَء  الناِس ُمتساوون عند اهلل؛  إن جميع  أيضاً:  وقولوا لهم 

عن بعِضهم هو العقُل والفضائُل والعلوُم فقط؛ وبنيَ املماليِك والعقِل والفضائِل 

وحدهم  مصرَ  يتملَّكوا  أن  يَْسَتوْجُبوا  حتى  غيرهْم  عن  مُيَيزُهم  فماذا  تَضارٌب!؛ 

واملساِكِن  الِعتاِق  واخليِل  احلساِن  اجلوارِي  من  فيها،  َحَسٍن  شيٍء  بِكُلِّ  وا  ويَخَتصُّ

ــي أيامنا هذه؛ إنهم  ــالم ف ــرِب الصليبيِّ الذين يقودون احلمالِت على بالدِ اإلس ــول الكفارُ من قادِة الغ ــذا يق 13- وهك

ــالِم بل على )اإلرهاِب( وْحده!؛ ومما  ــْت على اإلس ــلمني!؛ وأن حربَهم ليس ــالَم )املُْعَتدَل( والقرآَن واملس يحَترموَن اإلس

ــالم  يَُنبُِّئك عن دعوى االحترام وقدرها في ِميزان الصدِق والكذِب الُطعوُن التي ال يكفُّ زعماُء الغرِب عنها في اإلس

والقرآن والنبي صلواُت اهلل وسالمه عليه�
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املُْفِرَحِة!!)14(�

التي كتبها اهلل لهم؛  احلجَة  فلُْيرُونَا  للمماليِك  التِزاماً  َُّة  املصري األرُض  فإن كانْت 

ولكنَّ رّب العاملنيَ رؤوٌف رحيٌم وعادٌل وحليم�

ولكن بعونِهِ تعالى من اآلن فصاِعداً ال يَْيأْس أحدٌ من أهالي مصرَ عن الدخوِل في 

املناِصبِ الساِمَيِة وعن اكتِساِب املراتبِ العالية؛ فالُعلماُء والُفضالُء والعَقالُء بيَنهم 

َسُيَدبِّروَن األمورَ!؛ وبذلك يصلُح حاُل األمِة كلِّها�

وسابِقاً كان في األراضي املصريِة املُُدُن العظيمُة واخلُلجاُن الواِسَعُة واملَتَْجرُ املُتكاثِرُ؛ 

وما أزاَل ذلك كلَُّه إال الظلم والّطمع من املماليك!�

ََّة  ُة و)اجلَربَِجيَُّة( وأعياُن البلِد؛ قولوا ألمتكم: إن الَفرنساوي أيها املشايُخ والقضاةُ واألئمَّ

َّبوا فيها  هم أيضا مسلمون مْخِلصون؛ وإثباُت ذلك أنهم قد نزلوا روِميََّة الكُبْرى وَخر

كُرسيَّ البابا الذي كاَن دائماً يُحثُّ النصارَى على محاربَِة اإلسالم!؛ ثم قَصدوا جزيرةَ 

مالطَة وطردوا منها )الكواللريَة( الذين كانوا يَزعموَن أن اهلل تعالى يَطُلُب منهم 

ُمقاتلَة املسلمني)15(�

حلَْضرة  ُمْخِلصنيَ  ُمِحبِّنيَ  صاروا  األوقاِت  من  وقٍت  كلِّ  في  الفرَنساويُة  ذلك  ومع 

السلطان العثمانِيِّ وأعداَء أْعدائهِ أداَم اهلل ُملْكَُه!!؛ ومَع ذلك إن املماليَك اْمَتَنُعوا 

من إطاَعِة السلطاِن غَيرَ مُمَْتثِلنيَ ألمره؛ فما أطاُعوه أصالً إال لَِطَمِع أنُْفِسهم�

طوبَى ثم ُطوبَى ألهِل مصرَ الذيَن يتَّفقوَن َمعنا بال تَأخير؛ فيصلُح حاُلهم وتَعُلوا 

الَفريقنِي  من  ألَحٍد  مائلنيَ  غيرَ  َمساِكِنهم  في  يَقُعدوَن  للذيَن  طوبَى  َمراتُِبهم!؛ 

املَُتحارِبنَِي؛ فإذا َعرَفونا باألكْثَِر تسارَُعوا إلينا بِكلِّ قلٍب!؛ لكن الويُْل ثّم الويُل للذيَن 

اخلاَلِص وال  إلى  َطريقاً  بعَد ذلك  يَجدوَن  املَماليِك في ُمحارَبَتِنا؛ فال  يْعَتِمدوَن على 

يَبَْقى لهم أَثَر!)16(�

ــي صُدورُهم أكبر!؛ وهل  ــارُ؛ وقد بدْت الَبغضاُء من أفواههم وما تُْخف ــاكن!!؛ قد اجنلى الُغب ــاُء واخليُل واملس 14- النس

مْقَمق�  يَصح في األذهاِن أن الغرَب يريُد من بالدِنا غيرَ هذا؛ اللهم إال في ذهن األخرِق األحمِق؛ املائِن الشَّ

ــر؛ وقد ذكر فيه الكتاَب الفرنسي املذكور: وكل ذلك  ــام عبُد الرزاق الَبْيطار في حلية البش 15- قال العالمة مؤرُخ الش

من الكالم الذي مُيَوهوَن به على أهِل اإلسالم�

16- مَتاماً كما قاَل النصرانيُّ الكذوُب حذو القذِة بالقذِة في أوائِل هذه احلرب: إما معنا وإما َعلينا�  
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املادّةُ األولى: جميُع القرى الواقَعِة في دائرٍَة قريَبٍة بِثالِث ساعاٍت من املواِضِع التي ميُرُّ 

الَفرنساويِة فواجٌب عليها أن تُرِسَل )للسر عسكر( من ِعندها وُكالًء؛  بِها عسكرُ 

َِّة الذي هو أبَْيُض  كيما يعرُف املشارُ إليهِ أنهم أطاعوه؛ وأنهم نصُبوا علَم الفرَنْساوي

وكحليٌّ وأحمر�

َُّق بالنار� املادةُ الثانيُة: كل قريٍة تقوُم على العسكِر الفرنساويِّ حُتَر

املادةُ الثالثة:كلُّ قرْيٍَة تُطيُع العسكرَ الفرنساويَّ أيْضاً تَنِْصُب )صنجاق( السلطاِن 

الُعثمانِي ُمحبِّنا؛ دام بقاؤه!!)17(�

املادة الرابِعُة: املشايُخ في كل بلٍد يختمون حاالً جميَع األرزاِق والُبيوِت واألمالِك التي 

تتَْبُع املماليَك؛ وعليهم االجتِهادُ التامُّ لئالّ يضيَع أدْنى شيٍء ِمنْها�

ياُلزُِمون  أنّهم  ِة  واألئمَّ والقضاِة  والعلماِء  املشايِخ  على  الواجُب  اخلامسة:  املادةُ 

وظائَفهم!؛ وعلى كلِّ أَحٍد من أهالي الُبلْداِن أن يَبْقى في َمْسكَِنهِ ُمْطَمِئنّا؛ وكذلك 

تكوُن الصالةُ قائَمًة في املساجِد على العادة!!�

          واملصريون بأجَمِعهم يَنَْبِغي أن يشكروا اهلل سبْحانه وتعالى النِْقضاِء دولِة 

إجالَل  أداَم اهلل  الُعثمانِي؛  السلطاِن  إجالَل  أداَم اهلل  عاٍل:  بِصوٍت  قائلنيَ  املماليِك؛ 

َّة!!� العسكِر الَفرنساوي؛ لعَن اهلل املماليَك وأصلَح حاَل األمِة املِْصري

حتْريرا مبَُعسكِر اسكنَدريَة؛ في 13/ شهر ) سيدور( سنَة )1213( من إقاَمِة اجلمهورِ 

الفرنساوي؛ يعني في آخِر شهِر ُمحرم سنة هجرية� بحروفه�

وهو في عجائبِ اآلثارِ للجبرتي )2/ 182(�

البخاريَّ وغيرَُه  ويْقرأوَن  يوم؛  باألزهِر كلَّ  جَتَتمُع  العلماَء كانْت  أّن  الِكتاِب  في  وذكرَ 

َِّة  والقادِري والبراهمِة  والرفاعيِة  َِّة  األحَمدي فقراِء  َمشايُخ  وكذلك  الدََّعواِت)18(؛  من 

قة؛ وجَتُد  17- هذا من ِجْنِس ما مُيارُِسُه عدونا اليوَم من تَْخديرِ الُشعوِب اإلسالِميَّة بالشعاراِت اخلادعة والدعاياِت املَُنمَّ

ذلَك في كلِّ ما ال يَعودُ على العدوِّ بَضرر من اإلسالم؛ وذلك إسالُم الفردِ في باِب العباداِت وحدها؛ بل إّن العدوَّ جاوزَ 

ذلَك إلى ُمحاوَلَِة تَوِجيِه الِعباداِت والتدخِل فيها؛ ألنه اكتشَف لها آثاراً على األمِة واجملَتمع كاألعيادِ واجلمِع!؛ فُعْدنا 

ــالم؛ يُدعى إلى القياِم عليه بعُض من آتاُه اهلل من آياتِه؛ ولن يستجيَب لذلك إال من  ( لإلس ــمُع عْن )فقٍه َغربيٍّ نَْس

انَسلخ منها فأتبعه الشيطان فكاَن من الغاوين� وانظر إلى ما يأتي من املادَِّة اخلامسِة؛ فإنها من الباِب نفسه�

18- إذا كان اجلهادُ في سبيل اهلل فرض عني في مثل هذه األحوال؛ فهو أفرض على العلماِء من غيرِهم؛ وكاَن الواجُب 

َل احلاُل  ــالم؛ وإذا لتبدَّ ــلمني دفاعاً عن حوزِة اإلس ــؤالء العلماِء أن يَتقدموا الصفوف؛ وأن يقودوا جموَع املس ــى ه عل
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باألزهِر؛  مجالَِس  لهم  ويَْعَمُلوَن  األشايِِر؛  وأرباِب  الطوائِف  من  وغيرهم  َِّة  والسعِدي

وكذلك أطفاُل املكاتِبِ ويَذكروَن االسَم اللطيَف وغيرُه من األسماء!!!�    

و)إنبابَة(  و)بوالَق(  )اجليزةَ(  قصدوا  ملا  وَقَع  ما  أما  الفرنْسيني؛  املُعَتديَن  دَْعوى  هذه 

و)بَشتيَل( وغيرها فأمرٌ يِجلُّ عن الوصف؛ وارجْع إليه إن شئَت في الكتاِب املذكور؛ 

وحسبك قوُل املصنِِّف: وكانْت ليلًة وصباَحها في غايَِة الشناَعِة؛ جرى فيها ما لم 

يَّتفق مثُلُه في ِمصرَ وال َسِمْعنا مبا شابََه بعضُه في تَواريِخ املَتقدِّمني!!�

أْن  رأيهم على  ومَع ذلك فقد اجَتمَع املشايُخ والعلماُء في األزهِر وتشاوَرُوا؛ واتَفقَ 

وأيُن  له:  يَْعرُف لغَتهم؛ فقالوا  أرسلوها ُصحَبَة مغربِيٍّ  اإلفرجِن؛  إلى  يبْعثُوا رسالًة 

فيه  يكوُن  ما  لهم  لُِنرتَِّب  إلينا  احلضورِ  عن  روا  تأخَّ لَِم  ومشايُِخكم؛  عظماُؤكم 

الراحُة؟!؛ ثم كتبوا إلى املشايِخ ورقًة أخرى َمضُمونُها:

فيه  كتاباً  السابِِق  في  لكم  أرسلنا  إننا  مصرَ؛  ألهِل  خطاباً  اجليزَِة  ُمَعْسكَر  )من 

يَْسَتْعمُلون  الذين  املماليِك  إزاَلِة  بِقْصِد  إال  حَضرْنا  ما  أننا  لكم  وذَكرنا  الِكفايَُة؛ 

ََّة بالذلِّ واالحتِقار وأخِذ ماِل التجار وماِل السلطان!؛ وملا حضرنا إلى البرِّ  الفرَنساوي

وأَسرْنا بعضهم؛  وقتلنا بعضهم  يَستحقونُه؛  إلينا فقابَلناهم مبا  الغربيِّ خرَُجوا 

ونحن في طَلِبهم حتى لم يَبْقَ أحد منهم في القطِر املصري؛ وأما املشايُخ والعلماُء 

وأصحاُب املرتباِت والرعيُة فيكونوَن ُمْطَمئننيَ وفي مساِكِنهم ُمرتاِحنيَ!!(�

فاسَتْقَبَلهم  اجليزَِة؛  إلى  املشايِخ  من  جماَعٌة  ركَب  بالكتاِب  الرسوُل  رجَع  وملا 

املشايَِخ  أنَّ  فأعَلُموُه  الكبار؟!؛  املشايُِخ  أنتم  وقالوا:  لهم؛  وضحكوا  الفرنسيوَن؛ 

لكم  ونعمُل  باحلضورِ؛  لهم  اكُتُبوا  يهربُون؛  أليِّ شيٍء  فقال:  وَهرَبُوا،  خافوا  الكبارَ 

ريَعة!!� دِيواناً ألجِل راَحتِكم ورَاَحِة الرِعيَِّة وإْجراِء الشَّ

وصاروا  سالٍح؛  غيِر  من  األْسواِق  في  ومَشوْا  املديَنَة  دَخَل  الفرجْنَِة  من  َعددا  إن  ثم 

غيرَ احلال؛ وقد أشرنا من قبُل إلى أن جماعة من علماء املالكيِة في املغرب كتبوا إلى علماء مصر ينكُرون عليهم 

رضاهم باإلقامة حتَت حكم النصارى الفرنسيني؛ نعم كان هناك نفر قليل من العلماء الذين سعوا في جهادهم 

من مصرَ وغيرها؛ وفي ِحلَْيِة البشر في أخبار القرن الثالث عشر للَبيطار: وملا جاءت أخبار دخوِل الفرنسيني مصرَ 

ــتْنَفرَ الناس للجهاد؛ فاجتمع خلٌْق كثير؛ ووَصلُوا  ــيٌخ مغربيٌّ مبكَة يقال له محمُد اجليالني واس إلى احلجاز قام ش

إلى الصعيد وقاتَلوا من وََجُدوُه من الفرنسيس؛ ولم يَقِدروا على اْستْخالِص األقطار املصرية منهم؛ فقاتَلُوا حتى 

قتل أكثرهم؛ ورجع القليُل منهم� 
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يُضاِحكوَن الناَس ويَشَتروَن ما يحتاُجوَن إليهِ بأغلى ثمن على أسعارِ بالدِهم وأثماِن 

ما  وأصناِف  املأكوالِت  بأنواِع  إليهم  وَخرَُجوا  إليهم  ُة  العامَّ َِّت  فاطمأن بَضائِِعهم؛ 

ِّ؛ وصارُوا يَِبيُعوَن عليهم مبا أحبُّوا من األسعارِ؛  يَْحتاُجونَُه من الصابوِن والدخاِن والُب

وهلل األمرُ من قبُل ومن بعد�

يْعَمُلوُه  َلْم  وملاذا  النَّبويِّ؛  املَوْلِِد  عن  الفرنسيِس  قادِة  بعُض  َسأَل  أن  العجبِ  وِمَن 

كعادَتِهم؛ فاْعَتذرَ الشيُخ البكريُّ بَِتعطيِل األُُمورِ وتََوقُِّف األْحوال؛ فلم يَْقبْل؛ وقاَل: 

ال بُدَّ من ذلك؛ وأْعطى له ثالثمائة رياٍل فرنْسي ُمعاوَنًَة!؛ وأمرَ بَِتْعليِق تَعالِيقَ وأحباٍل 

وقناديَل؛ واجَتمَع الفرنساويُة يوَم املولِِد ولعبوا َمياديَنهم؛ وضربُوا ُطبوَلهم ودَبّابَهم؛ 

وعمُلوا في الليِل َحرّاقَة نفوٍط مْخَتِلَفًة؛ وصواريَخ تصَعُد في الهواء�  

إلى شريِف مكَة  ثم إنهم كَتُبوا ِكتاباً من املشايِِخ لُيرِْسلوُه إلى السلطان؛ وآخرَ 

يحترموَن  السلْطاِن؛  اِء  أِخصَّ من  وأنهم  العلماِء؛  تأمني  من  ما مضى  فيه  يذكرون 

اِت  الديَن ويُكرُموَن احلجاَج ؛ ويَتَصدقوَن على الفقراِء؛ وأنهم ُمجَتِهُدوَن في إمتاِم ُمِهمَّ

احلرمنِي؛ وغيِر ذلِك؛ وأمروناَ أن نُِعِلَمكم بذلَك؛ والسالم!�

ومثل َهذا يُؤيِّد القوَل بُِوجوِب الهجرَِة من البالدِ التي يََتَغلَُّب عليها كَفرَةُ النصارى؛ 

َعَمالً مبا  القتاَل والدفَع عِن البالدِ واملسلمنيَ  ِخيارِيِن: إما أْن يَُباِشرَ  فإن املسلَم بنيَ 

َطلباً  الِقتال  عن  لَِعِجِزِه  ِمنْها  يُهاِجرَ  أْن  وإما  هذه؛  واحلالَة  اجلهادِ  وُجوِب  من  تَقررَ 

للِفرارِ بالدين مَن اإلقاَمِة حتَت إياَلِة العدوِّ الكافِِر وُحكِْمهِ؛ واجلهادُ مع ذلك ال يَْسقُط 

فإنُه  وُحكِْمهِ  املَُتَغلِّبِ  الكافِِر  العدوِّ  ُسلطاِن  البقاُء حتَت  أما  عليه؛  قِدرَ  متى  عنه 

يَُفضي إلى الرضا بهِ مع طوِل اخملُاَلَطِة وُمضيِّ املدَِّة؛ فإنَّ املُعاَشرَةَ َطِريقُ املُؤَانََسِة؛ 

فكيَف مِبنْ يَنْشأُ بَيَنهم من أبناِء املسلمني؟!�

وقدْ كاَن الشيُخ األلبانيُّ -رحمُه اهلُل- قدْ أَْفَتى من نَْحِو خمَسَة َعَشرَ عاماً أو يَزيُد 

وَجْهالً!؛  غَْفَلًة  َشنََّع  َمنْ  بَِسبِبها  عليه  وَشنََّع  هذا؛  بَِنْحِو  فَلسطنيَ  أهِل  حقِّ  في 

ِة في فلسطنيَ ورأى ما حصَل لهم من املَْيِل للَيهودِ  وَمنْ َشهَد حاَل كثير من العامَّ

إن كثيريَن  بِهم؛ حتى  األنُس  لهم  ُمعاَشرتَهم وحصَل  اسَتْمرَأُوا  وكيَف  املُْعَتديَن؛ 

منهم يَْعَملوَن أُجراَء عنَدهم؛ قطَع بِصحِة الفتوى وسالَمِة احلكم الذي قررْناه�
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وما حصَل للعلماء في ِمصرَ الذيَن رضوا باإلقاَمِة حتَت حكم الفرنسينيَ من جنِس 

يَسَتطِيُعوَن  ال  وهم  ًة؛  وُحجُّ ذَرِيَعًة  يُتََّخذُ  العالِم  كالَم  ألن  منه؛  أشدُّ  هو  بل  هذا 

االْمتِناَع ويَزُْعُموَن أنهْم ُمكرَهوَن عليه�

ِة؛ فمما  الَعامَّ أَْمِرِهْم على  تَلِْبيِس  يزيُد من  يُلِزُمونَهم مبا  الِفرنسيوَن  يَزِل  ولذا لم 

ِّعْت في اخلَُطِط واألسواِق؛ جاَء فيها: )نصيَحٌة  كَتُبوُه على ألْسنِة املشايِخ نُسَخٌة وُز

من ُعلماِء اإلسالِم مِبِْصرَ احملَْروسِة؛ نْخِبرُكُْم يا أهل املدائِن واألمصارِ من املُؤِْمنني���؛ 

دائماً  اإلْفرجَنيِة  الطوائِف  بَِقيَِّة  عن  باخلُصوِص  الَفرنْساويَة  الطائَفَة  أن  ونخِبركم 

يُحبوَن املسلمنيَ وملََّتهم؛ ويُبِْغُضوَن املْشركنيَ وَطِبيَعَتهم!؛ أحباٌب ملوالنا السلْطاِن؛ 

وَاالُه  من  يُِحبوَن  وَمعونَتِهِ؛  وِعْشرَتِهِ  ملودَّتهِ  مالزموَن  له  وأَْصِدقاٌء  بَِنْصرَتِهِ؛  قائموَن 

ويُبِْغُضوَن من عادَاه���()19(�

أظهرَ  مصرَ  دخَل  ملا  أنه  الفرنسيِة  احلملِة  زعيِم  )نابليوَن(  عن  املؤرخوَن  ذكر  وقد 

ى بالشيِخ علّي!؛  اإلسالَم بعد ُمدٍة ِخدْعًة وتََحيُّال؛ وكاَن يلبُس العمامَة واجلبََّة وتََسمَّ

وكان يخطُب في العلماِء واملسلمني؛ وقد راجْت حيلُتُه هذه؛ وحِسَبها بعُض الكتاِب 

إقباالً حقيقياً على اإلسالم من أمثال شكيبِ أرسالن في تعليقه على حاضِر العالم 

اإلسالمي�

وكَْم ذا مبصرَ من املْضِحكاِت     ولكنّـه ضحـٌك كالُبكـا!!�

وكثيرٌ من أْمثاِل هذا نَتْرُك احلديَث َعنُْه اْختِصاراً� وباهلل التوفيق�

ــيا واجنلترا والنمسا ضد نابليون؛ وحاول نابليون  ــتيالء نابليون على مصر؛ عقدت تركيا معاهدًة مع روس 19- وبعد اس

االستيالَء على بالد الشام ولكنه لم يستطع االستيالَء على عكا؛ واضطرَّ إلى العودة إلى مصر�
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احلادي عشر من سبتمبر
 األهداف – اإلستراتيجية – النتائج ))1((

كتبها حســام عبد الرؤوف

وآله  العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا محمد   احلمد هلل رب 

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ ثم أما بعد؛

فلقد اختلفت أهداف القاعدة من هجمات احلادي عشر من سبتمبر عن أهداف أمريكا 

اإلستراتيجيتان  اختلفت  وكذلك  بعدها�  أفغانستان  في  العسكري  التدخل  من 

والنتائج التي حققها كال الطرفني حتى اآلن�

ونبدأ باألهداف التي خططت لها القاعدة ونفذت بناء عليها هجمات احلادي عشر 

من سبتمبر حيث انحصرت في أربعة أهداف رئيسة؛ غير ما استجد من تداعيات 

األحداث وأضيف إليها�

وأول هذه األهداف كان تركيع أمريكا اقتصادياً ألن قوتها تعتمد أساساً على االقتصاد؛ 

فبه تفرض إرادتها الدولية، وبه تنفق على قواتها املسلحة الضاربة لتنفيذ خططها 

االستدمارية التوسعية، وبه تدعم الكيان الصهيوني في فلسطني وتساعد على 

بقاء األنظمة العميلة فيما يسمى مبنطقة »الشرق األوسط« والدول اإلسالمية 

عموماً�

يقول علي حسني باكير: »ومنذ أحداث سبتمبر جنح تنظيم القاعدة في إضعاف 

عامل القوة االقتصادية بنسبة كبيرة عن غيره لكونه األكثر تأثيراً ضمن أهم ثالثة 

ــبتمبر يقوم الكاتب بإعدادها وتصدر قريباً إن شاء  ــر من س ــعة عن احلادي عش ــة موسَّ 1-  هذه املقالة جزء من دراس

اهلل�
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واالقتصاد  السالح  وهي  العالم  على  سيطرتها  في  أمريكا  عليها  تعتمد  محاور 
والنفط واملواد األولية«)2(

»إن املستثمر  أمريكا:  على  اقتصادياً  املباشر للحادي عشر  األثر  ويضيف قائالً عن 

إال  أمواله  يوظف  ال  والبورصة  املالية  األوراق  على  القائمة  السوق  في  خاصة 

بشرطني: األول توفر األمان، والثاني إمكانية الربح� فمنذ احلرب العاملية األولى كانت 

الواليات املتحدة هي املكان األكثر أماناً واستقراراً في العالم، مما جعلها مركزاً دولياً 

الستقطاب رؤوس األموال األجنبية ��� ولكن بعد 11 سبتمبر فقدت أمريكا عامل 

األمان، وبالتالي أثر هذا تأثيراً كبيراً في نفسية املستثمرين وجلأ جزء كبير منهم 

إلى نقل استثماراته إلى أوروبا، وبالتالي فقد االقتصاد األمريكي أحد أهم دعاماته 

ومتويله«)3(� 

وقد نشرت صحيفة القدس العربي الصادرة من لندن في 12/9/2001 خبراً حتت عنوان 

في  األسهم  أسعار  “انهارت  فيه:  جاء  والسندات”  للذهب  يتحولون  “املستثمرون 

البورصات العاملية وتراجعت أسعار الدوالر أمس الثالثاء وسط عمليات بيع مذعورة 

وحتول املستثمرون إلى مالذات آمنة مثل السندات والذهب والفرنك السويسري ���� 

وقد فقدت األسهم في البورصات العاملية مئات مليارات الدوالرات من قيمتها غير 

ألن  البورصات  بقية  في  الهبوط  من  مزيد  دون  األمريكية حال  البورصات  إغالق  أن 

الهبوط باألولى كان ميكن أن يكون كبيراً للغاية”)4(�

وإضعاف نفوذها سياسياً، والذي  وثاني هذه األهداف هو كسر هيبة أمريكا دولياً 

ق من خالله ما ال تريد استخدام القوة املسلحة لتحقيقه؛ وهذا غني عن البيان  حُتَقِّ

منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية وإلى وقوع الهجمات املباركة في 11/9�

جاء في صحيفة القدس العربي حتت عنوان الهجمات تشوه صورة أمريكا كأعظم 

املالية  القوة  مراكز  على  املدمرة  اإلرهابية  الهجمات  “عصفت  العالم:  في  قوة 

ــي أردني  ــني باكير كاتب صحفي وباحث سياس ــتراتيجية في املتغيرات اإلقليمية والدولية لعلي حس ــراءة إس 2-  ق

ضمن التقرير االرتيادي )االستراتيجي( السنوي الصادر عن مجلة البيان اإلصدار الثالث 1427�

3-  املرجع السابق ص 37�

4-  صحيفة القدس العربي بتاريخ 2001-9-12�
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العالم”���  في  قوة  وأعتى  البالد كأعظم  بصورة  املتحدة  الواليات  في  والعسكرية 

وفي موضع آخر قالت الصحيفة: “وهكذا رأت أمريكا احلرب والدمار ألول مرة على 

أو بأيدي آخرين- في معظم حروب العالم خالل  أرضها، بعد أن شاركت –مباشرة 

القرن املاضي!”)5(�

الرؤى حيث  )���أما اآلن فإن هذه الهجمات تقلب تلك  ويقول األستاذ خالد احلروب: 

تشكيل  على  قادرة  تكون  قد  األفراد  من  مجموعات  أو  منظمات  هناك  أن  يتبدى 

السياسية  احلركة  تشل  املتحدة  الواليات  ضد  إستراتيجية«  »تهديدات  وتنفيذ 

واالقتصادية وتضرب في قلب وزارة الدفاع، وتضطر الرئيس األميركي لالختفاء وإدارة 

البالد من »مكان آمن« رمبا حتت األرض()6(�

وثالثها: جر أمريكا إلى حرب استنزاف طويلة األمد خارج حدودها في بؤر متعددة 

من العالم اإلسالمي وبالتالي إضعاف قوتها العسكرية ومن ثم االقتصادية نظراً 

ومعارك  متعددة  جبهات  في  القوات  انتشار  يحتاجها  التي  النفقات  لضخامة 

قتالية تستنزف القوات األمريكية مادياً وبشرياً�

وهذا أيضاً مما يُْفَهم من تقرير مؤسسة راند األمريكية)7( )التي فطنت أخيراً وبعد 7 

سنوات كاملة إلى اخلدعة القاعدية الرهيبة التي متكنت بها القاعدة من إحلاق أكبر 

األذى وأعنفه بأمريكا أال وهي جر أمريكا لقتال متالحم مباشر في بالد املسلمني 

وما استتبع ذلك من نتائج مباشرة وغير مباشرة صبت في تقوية وتدعيم اجلهاد 
واجملاهدين �� وإيقاع أشد اخلسائر بأمريكا وحلفائها()8(

ورابعها: توحيد األمة اإلسالمية حتت راية جهادية واحدة لتغيير الواقع األليم الذي 
الدين من  للقضاء على  التي تخطط  الشرسة  الصليبية  احلملة  وملواجهة  حتياه، 

5-  صحيفة القدس العربي 2001-9-12�

6-  من مقال على اإلنترنت بعنوان »هجمات أمريكا�� التداعيات الداخلية واخلارجية�

ــاء األفكار  ــي إلنش ــبتمبر مبثابة املقاول الرئيس ــذ 11 س ــنوات األخيرة ومن ــي الس ــت ف ــد أصبح ــة ران 6-7  مؤسس

ــن مكتب وزير  ــرار في أمريكا بدءاً م ــع أكثر من جهة صنع ق ــا عقود كثيرة م ــة �� وله ــتراتيجيات األمريكي واإلس

ــرس اخملتلفة �� ونهاية بوزارة األمن  ــوزارة الدفاع �� والبحرية �� مروراً بلجان الكوجن ــاع ومروراً باإلدارات اخملتلفة ل الدف

ــها� لذلك فقد أصبحت دراسات  ــمياً مبكافحة اإلرهاب �� واخملابرات األمريكية نفس الداخلي األمريكي املكلفة رس

ــم اإلستراتيجية األمريكية ليتم تطبيقها في دوائر صنع القرار األمريكي بعدئذ بدون  راند بالفعل تخطط وترس

كثرة جدال�

8-  تعليق املترجم على تقرير راند الصادر بعنوان: »كيف تنتهي اجلماعات اإلرهابية«�
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جذوره والهيمنة على كل أراضيه ومقدراته، وفي هذا يقول الدكتور أكرم حجازي: 
)كان التحضير لهجمات سبتمبر والقيام بعمل كبير يستهدف أمرين اثنني على 

مستوى األمة اإلسالمية وهما: 

• رفع راية اجلهاد ضد قوى معينة تعتبرها القاعدة قوى صائلة في بالد املسلمني 

ينبغي دفعها، وبالتالي العمل على حشد األمة حتت هذه الراية، وبطبيعة احلال لم 

يكن املقصود راية القاعدة حصراً بل راية اجلهاد اإلسالمي العاملي الذي يستهدف 

الفرد واجلماعة اإلسالمية أينما وجدت� 

• إظهار قيادة لألمة عبر عمل ضخم كهجمات سبتمبر كي تتحقق شرعية الراية 

من جهة وشرعية القيادة اجلديدة لألمة من جهة أخرى()9(�

ا أهم أهداف أمريكا من التدخل العسكري في أفغانستان فكانت أوالً تأمني حقول   أمَّ

النفط في اجلمهوريات السوفييتية السابقة وإقامة خط أنابيب من تركمانستان 

إلى باكستان عبر أفغانستان خدمة لشركات البترول العمالقة التي ميتلكها بوش 

وعصابته ولذا فإن خطة مهاجمة أفغانستان للقضاء على اإلمارة اإلسالمية كانت 

ل بالقيام بها! معدة سلفا وجاهزة للتنفيذ غير أن 11/9 عجَّ

يقول الكاتب األمريكي “جور فيدال” املتخصص في تاريخ الطبقة السياسية في 

الواليات املتحدة األمريكية منذ إنشائها: )كان املنتظر أن يوقع الرئيس بوش خططاً 

تفصيلية حلرب القاعدة في كل أنحاء العالم، ولكنه لم يجد الفرصة لذلك قبل 

 NBC وكالة  عرفته  ما  نحو  على  الرئاسي  األمر  وكان  اإلرهابية”�  الهجمات  وقوع 

في جوهره هو نفس خطة احلرب التي وضعت موضع التنفيذ بعد احلادي عشر من 

الرد السريع ألنه لم يكن عليها غير أن  سبتمبر� واألرجح أن احلكومة متكنت من 

تنتزع اخلطط من “على الرف”�

وأخيراً، ذكرت شبكة BBC في الثامن عشر من سبتمبر 2001 أن مسؤولني أمريكيني 

كباراً ذكروا “لنياز نايق” وزير خارجية باكستان األسبق في منتصف يوليو 2001 أن 

التحرك العسكري ضد أفغانستان سيقع في منتصف أكتوبر� وكان رأي “نياز” أن 

الفور  الطالبان على  قام  لو  أفغانستان حتى  تتخلى عن حربها ضد  لن  واشنطن 
9-  مجلة العصر االلكترونية بتاريخ 2006-9-11�
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بتسليم بن الدن(�)10(

والهدف الثاني كان إنهاء وجود القاعدة في أفغانستان ألنها متثل خطراً أيديولوجياً 

في املقام األول، وتستخدم األراضي األفغانية كمالذ آمن إلقامة معسكرات تدريب 

للمسلمني من جميع أنحاء العالم لشن هجمات ضد املصالح األمريكية ووجود 

خطورة من قيامهم بأعمال »تخريبية« داخل الواليات املتحدة نفسها�

والهدف الثالث هو إقامة قواعد عسكرية أمريكية في املنطقة ملواجهة متدد النفوذ 

الروسي والصيني من ناحية، وضمان عدم سيطرتهم على حقول البترول حول بحر 

قزوين من ناحية أخرى�

يقول الكاتب جور فيدال: »من األمور املفروغ منها أن الواليات املتحدة يجب أن تسيطر 

على اجلمهوريات السوفيتية السابقة في أسيا الوسطى، واملعروفة لدى محبيها 

باسم »الستانات«: تركمانستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان� وكلها 

أقرب  األقل من  لثالثة على  التاريخية  واملطامع  األمن،  نظر  أهمية من وجهة  لها 

ويذكر  دورها�  تنتظر  التي  الصني  وكذلك  وإيران–  وتركيا  –روسيا  وأقواهم  جيرانها 

بريجنسكي أن استهالك الطاقة في العالم آخذ في الزيادة� وبالتالي فإن من يسيطر 

على البترول والغاز في بحر قزوين سوف يسيطر على االقتصاد العاملي«)11(�

وأما اإلستراتيجية التي اتبعها كال الطرفني لتحقيق أهدافه فنذكرها بعد تعريف 

إلى أجنح  والتوصل  الهدف  لبلوغ  مصطلح »اإلستراتيجية«، وهي »أفضل طريقة 

طريق يؤدي إليه في أحسن الظروف املمكنة من خالل استغالل نقاط القوة والتغلب 

القوة  عناصر  »توظيف  بأنها  اآلخر  البعض  يعرفها  بينما  الضعف«�  مناطق  على 

التحالف في السلم واحلرب، وهو أيضا فن  أو  أو لألمم لتحقيق أهداف األمة  لألمة 

القيادة العسكرية في ساحة املعركة«�

وطبقا للتعريف السابق فقد حاول كل طرف اختيار اإلستراتيجية والوسائل التي 

تتناسب وإمكاناته� فنجد أن إستراتيجية القاعدة قد تبدَّلت وتعدَّلت كثيراً طبقاً 

للمعطيات املرحلية؛ وإن كانت في الغالب لم تخرج عن النقاط التالية التي يذكرها 

10- مسؤولية اإلدارة األمريكية عن 11\9 العدو من الداخل )مترجم(�

11-   مسئولية اإلدارة األمريكية عن 11/9 ���العدو من الداخل�
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لعون على شأن قاعدة اجلهاد في أفغانستان� وقد تكون صحيحة كما  احملللون واملطَّ

يريدها ويطبقها قادتها فعلياً، وقد يكون من بينها ما ال ينتهجونه أو ال يوافقون 

األمور  من  هي  املتبعة  اإلستراتيجيات  ألن  حال،  أي  على  اجتهادات  وكلها  عليه، 

السرية التي ال يطلع عليها كل أحد:

رية واملباغتة: عمالً بالقاعدة املعروفة »استعينوا على قضاء حوائجكم  بالسر  السِّ

ْف واَل يُْشِعرَنَّ بِكُْم أََحداً{� والنتشار اخلصم وتعدد  والكتمان« وقوله تعالى: }وَلَْيَتَلطَّ

العقبات التي وضعت أمام أفرادها لتنفيذ مهامهم� ولقد جنحت القاعدة أميا جناح 

حتى اآلن في العديد من العمليات الضخمة والتي كان أبرزها عمليات احلادي عشر 

من سبتمبر جراء حتقيق هذين العنصرين، ولذلك الزالت اإلدارة األمريكية ومراكزها 

اإلستراتيجية والتحليلية تتساءل "كيف استطاعت القاعدة اختراق كل احلواجز 

األمنية واالستخباراتية، سواء في الواليات املتحدة أو أمريكا، ونفذت هجمات 9/11 

في الواليات املتحدة، و7/7 في لندن، و3/11 في مدريد وغيرها؟!"�

املبادرة: وهو خط انتهجته القاعدة خالفاً ملا جرت عليه عادة املسلمني منذ سقوط 

اخلالفة اإلسالمية� فهي الطرف املبادر للفعل وتترك للعدو رد الفعل، بعد أن تكون 

قد درست احتماالت ردود األفعال وأعدت لها اخلطط املناسبة المتصاص تلك الردود 

والضربات، كما اتضح ذلك من احتفاظها بأسلحتها وأرشيفها اإلعالمي الوثائقي 

بعيداً عن ضربات العدو الشرسة فيما بعد�

أيسر  استخدام  في  والتفنن  استخدام  أفضل  اإلمكانات  من  املتاح  استخدام 

األسلحة وأقلها تكلفة كاستخدام امْلُدْى )الشفرات( واحلركات القتالية بدون سالح 

)الكاراتيه وغيرها( للسيطرة على رجال أمن الطائرات التي اخُتطفت ونفذت بها 

العملية�

إذا  “كان  الذي  وسلم  عليه  هلل  صلى  الرسول  لسنة  اتباعاً  العدو:  وخداع  التورية 

َّى بغيرها”، حيث ورى قادة القاعدة أثناء اإلعداد لضربات احلادي عشر من  أراد غزوة ور

سبتمبر بأن هناك هجوماً كبيراً وشيكاً على أهداف صليبية وأشاروا إلى عدة دول 

ميكن أن تتم فيها غير الواليات املتحدة األمريكية، وحملوا إلى أهداف ليس من بينها 

األهداف التي ضربت�
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أتباعها  كل  يعرفه  واضحاً  هدفاً  لنفسها  القاعدة  وضعت  لقد  الهدف:  وضوح 

الواليات املتحدة وحلفائها وأن  ومحبيها ومناصريها، وهو توحيد املسلمني لقتال 

السبب في استهداف الواليات املتحدة ومصاحلها في العالم كونها رأس احلربة في 

احلملة الصليبية ضد املسلمني وهي سبب استمرار دولة اليهود في فلسطني إلى 

املركزية  أن حتل مشكلة  القاعدة  الواضح استطاعت  السهل  الهدف  وبهذا  اآلن� 

واجلهادية  –غالبا-  اإلسالمية  احلركات  معظم  قتلت  التي  املشكلة  القيادة،  في 

–خصوصا-� فأي مسلم في أي مكان في العالم يستطيع أن يشارك في مقاتلة 

في  املركزية  القيادة  إلى  الرجوع  دون  ومصاحلهم  أفرادهم  مبهاجمة  األمريكيني 

أفغانستان، وأي عدد من األفراد يستطيعون تشكيل مجموعة –صغرت أم كبرت- 

لتقاتلهم حسب إمكاناتها�

استغالل أخطاء العدو إعالمياً ونشر الفكر اجلهادي عبر وسائل اإلعالم: وهو السالح 

الذي قالوا عنه “السحر الذي انقلب على الساحر”� فلقد تفنن اليهود والصليبيون في 

تطوير وسائل اإلعالم، واخترعوا اإلنترنت لنشر الفساد واإلباحية في العالم –خاصة 

اقتصاديا  العالم  على  والسيطرة  الهدامة  واألفكار  للمبادئ  والترويج  اإلسالمي- 

أن هذا السالح سيكون هو  وعسكريا وثقافيا واجتماعيا� ولكن لم يدر بخلدهم 

األخبار  مصدر  هي  اجلهادية  املواقع  أصبحت  فلقد  آلمالهم  واحملطم  لهم  القاتل 

عن حربي العراق وأفغانستان وليست وكاالت األنباء العاملية اليهودية وال الصحف 

العميلة للغرب وأذنابه، وكذلك هي العوض عن مراكز ومعسكرات تدريب القاعدة 

التي كانت تديرها في أفغانستان للتدريب على كل الفنون القتالية واستخدام كل 

موم وغيرها� ولقد أحسنت القاعدة  أنواع األسلحة التقليدية وغير التقليدية والسُّ

في توظيف جرائم الصليبيني إعالمياً وعبر اإلنترنت لتعبئة األمة اإلسالمية –بل 

العالم- ضد اإلمبريالية األمريكية�

يقول الدكتور أكرم حجازي: “إن عشرات اجلوالت ال تكفي قط لالطالع على إصدارات 

في  ومؤلفات  ووثائق  وردود  وبيانات  ونشرات  مقاالت  من  اجلهادي  السلفي  التيار 

والعقيدة  والتاريخ  العصابات  وحروب  واخلداع  والتمويه  واألمن  واحلرب  السياسة 
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والسيرة والفتاوى واألشرطة املرئية واملسموعة وغيرها”)12(�

احملافظة على القيادة املركزية ورموز القاعدة وتوكيل األمر للقادة اآلخرين للتحرك 

بحرية في نطاق سلطاتهم؛ وهم الذين تستهدفهم عمليات القصف بالطائرات 

التركيز  اآلن في  العدو  بدون طيار، وعمليات االعتقال، وذلك ملواجهة إستراتيجية 

على الناحيتني األمنية واالستخباراتية الستهداف قيادات القاعدة وكوادرها�

العراق  كفرع  للتنظيم  جديدة  أفرع  وتكوين  املهام  بتوزيع  العدو  جهود  تشتيت 

وفرع اجلزيرة العربية وفرع اليمن وفرع اجلزائر، والبقية تأتي إن شاء اهلل، وهي أذرع 

ستتشابك معا للتخلص من األنظمة العميلة وتكوين نواة اخلالفة اإلسالمية –إن 

شاء اهلل-�

حيث  األطلسي:  شمال  حلف  ومتزيق  والشعوب،  واحلكومات  الدول  بعض  حتييد 

إلى مساملة من يسالم املسلمني ومعاداة  الرامية  القاعدة عن سياستها  أعلنت 

من يعاديهم أو يقف في صف عدوهم، واخملالف ال يلومن إال نفسه�

اهلل-  –حفظه  أسامة  الشيخ  خطاب  على  تعليقاً  حجازي  أكرم  الدكتور  يقول 

العراق  أراد األمريكيون لغة احلرب فها هي قائمة في  إلى الشعب األمريكي: “فإن 

واجملاهدون قائمون بواجباتهم وعليهم أن يتحملوا نتائجها ويتلقوا املزيد من رسائل 

أرادوا لغة السلم فها هو يدعوهم إلى اإلسالم كي يتخلصوا  جوشوا املؤملة، وإن 

ليس من احلرب فقط بل ومن ظلم الرأسمالية«)13(�

واسألوا حلفاء بوش املقربني الذين سقطوا تباعاً لوقوفهم في صفه لقتال املسلمني 

وغزو أراضيهم، كـ«أزنار« في أسبانيا، و«توني بلير« في بريطانيا، و«برليسكوني« في 

ا جنوه من االنسياق األعمى خلف  األولى، و«هوارد« في أستراليا وغيرهم عمَّ املرة 

سياسات بوش الفاشية ضد املسلمني! 

في  الطالبان  وتشجيع  وتدريب  املميتة  القتالية  احلربية  التقنيات  استخدام 

أفغانستان وباكستان وغيرهم على استخدامها ضد القوات الصليبية� وذلك –كما 

سنقرأ في هذا العدد من اجمللة وغيرها- مثل العمليات االستشهادية والتفجيرات 

12-  مجلة العصر االلكترونية بتاريخ 2006-9-11� 

13-   بن الدن: خطاب احلسم والتوجيه الصارم - د� أكرم حجازي 
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عن بعد واملتفجرات املزروعة على الطرقات وتكتيكات حرب العصابات وحرب املدن، 

وتطوير وحتسني األسلحة التقليدية املتاحة لديهم�

وفي املقابل جند أن إستراتيجية قيادة احلملة الصليبية )التي ينشرونها عالنية أو 

باملسلمني!(  واستهانتهم  املطلق  غرورهم  ينشروها بسبب  أن  لعمالئهم  يوعزون 

تتضح أبرز مالمحها فيما يلي:

والقاعدة  اإلسالمية  اإلمارة  مجاهدي  ضد  املفرطة  العسكرية  القوة  استخدام 

وأنصارهم، وكذلك في العراق، ومن بينها استهداف املدنيني بشكل متعمد لبث 

اخلوف في قلوبهم ودفعهم للتوقف عن مساعدة اجملاهدين وإيوائهم�

دعم احلكومات التي تشهد دولها معارك مباشرة أو غير مباشرة ولكن لها عالقة 

ليتحمل اجليش  باحلرب في أفغانستان، مثل احلكومة الباكستانية مادياً ومعنوياً 

الباكستاني العبء األكبر في محاربة مجاهدي الطالبان والقاعدة وحراسة احلدود 

الفاصلة ملنع تسلل اجملاهدين عبرها لتنفيذ عمليات ضد القوات الصليبية واألفغانية 

العميلة ثم العودة، وكذلك محاولة طرد قيادات وأفراد اإلمارة اإلسالمية من إقليمي 

“بلوشستان” واإلقليم الشمالي الغربي )أي مناطق القبائل في وزيرستان(، وبذلك 

تستغني القوات الصليبية عن التدخل بشكل مباشر، وبالتالي عن تكبد خسائر 

فادحة هي في غنى عنها�

يقول تقرير راند املشار إليه: )القوة العسكرية وليس بالضرورة اجلنود األمريكان قد 

تكون أداة ضرورية في حال انخراط القاعدة في مترد مسلح 

أكبر  شرعية  لديها  تكون  ما  كثيراً  احمللية(  )اجليوش  احمللية  القوات العسكرية 

للعمليات من الواليات املتحدة �� كما أن لديهم فهم أفضل لبيئة العمليات حتى 

ولو كانوا محتاجني لتطوير قدراتهم أكثر على املدى الطويل للقدرة على التصدي 

أثر  أال يظهر سوى  أنه يجب  اإلرهابية املتمردة عسكرياً� وهذا يعني  للمجموعات 

طفيف جداً أو حتى ال أثر على اإلطالق للقوات العسكرية األمريكية� 

والقوات العسكرية األمريكية من املمكن أن تلعب دوراً هاماً للغاية في بناء قدرات 

هذه القوات العسكرية احمللية �� ولكن يجب أن تقاوم متاماً جرها إلى عمليات قتالية 

مباشرة في اجملتمعات اإلسالمية� ألن وجودها وظهورها في هذه احلالة يشجع على 
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زيادة التجنيد في صفوف اإلرهابيني()14(�

إصدار قرارات دولية بتجميد أرصدة من يشتبه أنهم ميولون اجملاهدين ويدعمونهم 

التي يصل من خاللها الدعم للمجاهدين وأسرهم، ومن باب  املنافذ  وكذلك سد 

أولى “التنظيم”، حتى ال يكرر تنفيذ عمليات كبرى على غرار هجمات احلادي عشر 

من سبتمبر وأخواتها�

محاولة إقامة حتالف دولي ضد ما يسمونه “اإلرهاب”، أمنياً ومخابراتياً ومعلوماتياً، 

ب من تنقالت  بحيث تتكاتف الدول مجتمعة في تطبيق قواعد أمنية شديدة تصعِّ

األمنية  امللفات  الستكمال  املعلومات  تبادل  وكذلك  وأنصارهم،  القاعدة  أفراد 

املطلوبة حول األشخاص املعروفني لديهم�

جاء في تقرير مؤسسة راند املذكور سابقاً: )اجلهود الشرطية واخملابراتية يجب أن 

تكون هي العمود الفقري للجهود األمريكية في أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال 

أفريقيا وآسيا والشرق األوسط �� فالقاعدة تتكون من شبكة من األفراد املستقلني 

أثرهم واعتقالهم، وهذا يتطلب عمل حريص خارج  الذين يجب تعقبهم واقتفاء 

احلدود من جهات مثل السي آي إيه و اإلف بي آي �� باإلضافة إلى تعاونهم مع وكاالت 

اخملابرات وأجهزة الشرطة األجنبية(�

تعديل املصطلحات املستخدمة في احلرب احلالية ضد اإلسالم حتى ال تثير حساسية 

لدى املسلمني، وكذلك تشويه صورة اجملاهدين وتنفير الناس من التعاطف معهم� 

باإلضافة إلى تعديل البرامج الدراسية والدعوية إلخالئها من أي دعوة ملعاداة اليهود 

والنصارى أو فرضية اجلهاد وإلى غير ذلك مما هو معلوم، والتشديد على احلكومات 

الغربية والعربية ملتابعة وإيقاف وسجن كل من يخالف ذلك من األساتذة والدعاة 

والعلماء�

منه  اجلهادي  السلفي  واالجتاه  -عموماً-،  اإلسالم  ضد  إعالمية  عاملية  حرب  شن 

واحملللني  واملفكرين  والكتاب  السوء  علماء  من  كتائب  وجتييش  –خصوصاً-، 

ويشككوا في  اجملاهدين  ليشوهوا صورة  زوراً،  ينتسبون لإلسالم  ممن  والصحفيني، 

مرجعيتهم الدينية ويتهموهم باجلهل وقلة العلم الشرعي والرعونة واخلروج على 

14-   دراسة راند: )كيف تنتهي اجلماعات اإلرهابية(�
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أولياء األمور الذين يحكمون بالد املسلمني� باإلضافة إلى اتهامهم بتكفير املسلمني 

الذين ال يؤيدونهم�

إقامة حتالف دولي ضد املسلمني بتعديل دساتير الدول الغربية لتصبح دوالً بوليسية 

غير  لفترات  والسجن  واملداهمة  االعتقال  وتساهم في حمالت  التعبير-  –إن صح 

محدودة ملن يشتبه في ضلوعهم بالتخطيط للقيام بعمليات “إرهابية” أو إيواء أو 

مساعدة “اإلرهابيني”� ولعل السجون السرية لسجن وتعذيب من يتهمون باالنتماء 

لهذا  مثال  أوضح  السابقة  الشيوعية  الدول  بلدان  في  انتشرت  والتي  للقاعدة 

التحالف النجس�

أبرز مالمح اإلستراتيجية األمريكية في مقابل إستراتيجية القاعدة  فهذه كانت 

واجملاهدين� وبعد مرور سبع سنوات على احلادي عشر من سبتمبر 2001، ماذا حقق 

كال الطرفني؟ وأيهما أقرب للنصر وجناح اإلستراتيجية التي يتبعها؟

للجواب عن هذا السؤال نترك اجملال للمحللني والكتاب ليقولوا كلمتهم ويشهدوا 

بدون مواربة عن حقيقة املعركة احلالية�

ونبدأ بتقرير “راند” الذي يقول: )دراستنا تخلص إلى أن القاعدة مازالت منظمة قوية 

ومتماسكة �� وأن أهدافها بقيت كما هي: 

البعيد( واإلطاحة  )العدو  وحلفائها  املتحدة  لقتال الواليات  املسلمني  توحيد   -

اخلالفة  القريب( إلقامة  )العدو  األوسط  الشرق  للغرب في  املوالية  باألنظمة 

اإلسالمية�

- وقد قامت القاعدة بنشاطات إرهابية منذ 11 سبتمبر أكثر من كل ما قامت به في 

تاريخها السابق� وهذه الهجمات شملت أوروبا وآسيا والشرق األوسط وأفريقيا� 

العبوات  من  مطورة  ذخيرة  واستخدم  وضم  طور  اإلجرامي للقاعدة  والطابع   -

املتفجرة ومنى استخدام التفجيرات االنتحارية� 

عن  خطورة  أكثر  عدوا  يجعلها  مما  للقاعدة  التنظيمي  الهيكل  تطور  وكذلك   -

قبل�

في  ناجحة  تكن  األمريكية لم  اإلستراتيجية  أن هذه  تظهر   2008 اليوم  والدالئل 

تقويض وهدم قدرات القاعدة�
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وخصوصاً   �� وفتكاً  دقة  أكثر  لتصبح  قد تطورت  العسكرية  األدوات  أن  وبرغم 

ضد  محدوداً  كان  استخدامها  إال أن  الدقيقة  واألسلحة  التصوير  استخدام  مع 

اجملموعات اإلرهابية� 

اجملموعات  الضخمة ضد  األمريكية  القوة العسكرية  استخدام  أن  ويبقى         

نتيجة  احلكومة  ضد  احمللية  حتويل اجلماهير  في  ملحوظاً  خطراً  يشكل  اإلرهابية 

قتل املدنيني()15(�

        بينما ذكرت CNN أن اخلبراء في شؤون اإلرهاب وتنظيم “القاعدة” يرون أنه رغم 

احلرب على اإلرهاب منذ أحداث احلادي عشر من سبتمبر 2001، فإن التنظيم جنح 

في االستمرار، كما تفرعت عنه تنظيمات جهادية سلفية عدة في دول مثل العراق 

واليمن واملشرق العربي عامة( كما يقول “ثيودور كاراسيك” احمللل والباحث األمريكي 

في معهد الشرق األدنى واخلليج للتحليل العسكري “إينيغما”)16(�

وختاماً نذكر النتائج التي توقعها اخلبراء العسكريون من احلرب في أفغانستان مع 

املسلمون  ليقارن   2001 نهاية عام  الصليبية عليها في  العسكرية  احلملة  بداية 

بني ما كان متوقعاً قبل سبع سنوات وما حتقق فعلياً حتى اآلن بالنسبة للطرفني، 

)حيث توقع اللواء حسام سويلم اخلبير االستراتيجي املصري ما يلي:

إطالة أمد احلرب: 

ستسعى قيادة طالبان وتنظيم القاعدة إلى جذب وتوريط القوات األمريكية في 

عمليات قتال برية لفترات طويلة، وفي أكثر من موقع داخل أفغانستان في وقت 

بهدف  واخلداع  الكمائن  أعمال  في  التوسع  مع  األمريكية،  للجهود  تشتيتاً  واحد 

إيقاع أكبر خسائر بشرية بها، مع تعمد اإلعالن عنها عاملياً في شكل تصوير القتلى 

واألسرى األمريكيني، ومبا يحدث تأثيراً سلبياً في الرأي العام األمريكي!

جناح املهمة األمريكية وإقامة نظام بديل لطالبان:

عمليات  لنجاح  نتيجة  أفغانستان  في  املتحدة  الواليات  لصالح  األمور  استقرار 

والقاعدة،  طالبان  ضد  األميركية  اخلاصة  القوات  بها  ستقوم  التي  )االستئصال( 

15-  تقرير راند املشار إليه سابقاً�

ــبكة احلسبة 17-4-2008: )خبراء أمريكيون: ))القاعدة(( تتوسع في املنطقة وتعيد جتهيز أسلحتها  16-  منتديات ش

بوسائل متعددة(
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خاصة مع النجاح في قتل وأسر قياداتهما، مما سيمكِّن واشنطن من إقامة نظام 

حاكم في أفغانستان موال لها من العناصر األفغانية التي ستجندها لصاحلها، 

ومساعدة هذا النظام اجلديد في تشكيل حكومة تفرض نفسها بهياكل أمنية 

وإدارية في املدن األفغانية الرئيسية()17(�

وأي  الواقع؟  أرض  واخملتصون على  اخلبراء  توقعها  التي  النتائج  الفريقني حقق  فأي 

الفريقني سيضحك أخيراً ملء ِشدْقيه وسط االحتفاالت بالنصر املبني؟

ونختم بكلمة موجهة لعلماء املسلمني فنقول لهم: »من كان منكم يؤمن باهلل 

واليوم اآلخر حق اإلميان فال يدَّخر وسعاً في احلض على اجلهاد في سبيل اهلل، والدفاع 

به  قعدت  وإن  واملثبطني!  املرجفني  وأباطيل  شبه  وتفنيد  اخمللصني،  اجملاهدين  عن 

ته أو ظروفه عن اجلهاد بنفسه فال أقل من أن يحث أتباعه وتالمذته على القيام  همَّ

بهذه الفريضة العينية«�

وأما الذين يلوكون أعراض اجملاهدين ويحرِّضون املسلمني على التخلي عنهم بدعاوى 

مونها حلساب  باطلة ما أنزل اهلل بها من سلطان، ويتصيدون لهم الهفوات ويضخِّ

أساطني الكفر وعمالء الصليبيني، سواء ممن يسمون بالعلماء أو الكتاب أو احملللني 

وغيرهم فنقول لهم ما قاله احلطيئة:

أِقلُّوا عليهم، ال أبا ألبيكُُم ��� من اللَّوِم أو ُسدُّوا املكان الذي َسدُّوا

أولئك قوٌم إن بََنوْا أحسنوا البنى ��� وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدُّوا

فإن كانت النعماُء فيهم َجزَوْا بها ��� وإن أنعموا ال كدروها وال كدُّوا

واحلمد هلل رب العاملني�

17-  اجلزيرة نت حرب أميركا: األهداف والنتائج املتوقعة األربعاء 1422/7/8هـ املوافق 2001/9/26م
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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على 

وصحبه  آله  وعلى  بعده،  نبي  ال  من 

وسلم تسليماً كثيراً؛ وبعد: 

من  قضية  هناك  أن  أحسب  فال 

باالهتمام  حظيت  قد  العصر  قضايا 

القضية  نالته  الذي  واالعتناء  والتركيز 

الفلسطينية، وعلى جميع مستوياتها 

واإلعالمية  والعسكرية  السياسية 

قلنا  إن  مبالغني  نكون  لن  بل  وغيرها� 

تدور  التي  العصر  قضايا  محور  إنها 

ال  التي  فهي  القضايا،  بقية  حولها 

توجد دولة من الدول العربية أو الغربية 

إال  بعدت-  أم  قربت  كبرت؛  أم  -صغرت 

وعلى  ما  ارتباط  لها  يكون  ألن  وسعت 

أي شكل بها، وأن تتخذ لها نهجاً يعبر 

عن موقفها جتاهها، وما من محفل من 

احملافل اإلقليمية أو الدولية إال وكان ملف 

هذه القضية على رأس اهتماماتها وأول 

يخفت  حقيقًة-  أو  زعماً  -إما  أولوياتها 

ذلك حيناً وينشط أحياناً إال أنه ال يُلقى 

في أرشيف النسيان ويطوى طياً تاماً� 

بهذه  تتصل  التي  األطراف  كانت  فلما 

القضية بهذا التعدد والتنوع، من حيث 

والسياسات،  والبواعث،  االنتماءات، 

كان  واملواقف  واملمارسات،  واخللفيات، 

جتلية  في  منها  كٌل  يجتهد  أن  حتمياً 

ومن  إليها،  تشده  التي  العالقة  نوعية 

وسيستميت  بها،  أحقيته  إثبات  ذلك 

من أجل برهنة شرعيته فيها، وسيكون 

الوسائل  بكل  ذلك  لتحقيق  مستعداً 

تترجم  التي  اإلمكانات  جميع  مستغالً 

هذه  وبسبب  إليه،  يذهب  ما  عملياً 

النزعات التعددية في املنطلقات أوالً، ثم 

كيفية التعامل ثانياً، نتج كٌم هائل من 

التفريعات والتحريفات واملالبسات التي 

فلســطني
تقعيد الفقهاء ال تعقيد الساسة

كتبها الشيخ أبو يحيى الليبي
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لها ارتباط مباشر بأصل القضية وال يقف تولدها عند حد�

التصور  جهة  من  بساطتها  مع  فلسطني  مسألة  أن  العجب  ضروب  فمن  ولذا   

اإلسالمي والتوصيف الشرعي حيث ميكن صياغتها في عبارة واضحة تتداولها كل 

املراجع اإلسالمية والتي تتلخص في: ]أرض إسالمية دهمها الكفار فيجب طردهم 

منها[)1( –ومثل هذا املوطن مما اتفق العلماء على تعني )اجلهاد( فيه، ورغم ذلك كله– 

أصبحت في أذهان الكثير من املسلمني قضية معقدة الفهم، متشعبة املسالك، 

عسيرة اإلدراك، ذات تداخالت تضل في محاولة استيعابها األفهام وحتار لإلحاطة 

مبضامينها العقول، ومن ثم تبلدت جتاهها املشاعر، وفترت الهمم، وضربت عنها 

صفحاً، وما ذلك إال نتاج الدس اخلفي ومكر الليل الذي يتولى غسيل األذهان من 

خالل السيل اإلعالمي اجلارف الذي ينطلق عبر الوسائل اخملتلفة والتي تتخذ سياسة 

ونصبت  أخاديد  القضية  لهذه  فَخدَّت  الناس(  يصدقك  اكذب حتى  اكذب  )اكذب 

سككاً ال يكاد الشيخ املفتي وال السياسي احمللل، وال الصحفي الكاتب، وال اخلطيب 

املسلك  مخالفة  بباله أصالً  بل ال يخطر  ينجو من مجراها  أو  املفوه يخرج عنها 

مع  التعامل  في  الصحيح  التصور  لبدهيات  ومصادمته  عليه جتاهها  يسير  الذي 

هذه القضية، فهي أمور ورثها الالحق عن السابق ووجدها املتأخر مذللة مسلمة 

ــيلد، رئيس االحتاد الصهيوني  ــة البريطانية كتاباً إلى روتش ــه بلفور، بوصفه وزيراً للخارجي ــي 1917/11/2م وج 1-)( ف

ــعب اليهودي في  ــاء وطن قومي للش ــة صاحبة اجلاللة، تنظر بعطف إلى إنش ــذا نصه: )إن حكوم ــي ه البريطان

فلسطني، وتبذل خير مساعيها لتسهيل حتقيق هذا الغرض، لكن لن نفعل أي شيء ميس احلقوق املدنية والدينية  

ــي يتمتع بها اليهود في  ــي الت ــطني، وال احلقوق أو املركز السياس ــات غير اليهودية املقيمة اآلن في فلس للجماع

ــطني،  أي بلد آخر( وهو املعروف بوعد بلفور، وقد أُدخل هذا التصريح في صلب صك االنتداب البريطاني على فلس

ــاعدت على قيام إسرائيل� )بتصرف يسير من  ــطني، وكان أساس السياسة البريطانية التي س ــتور فلس وفي دس

املوسوعة العربية الشاملة للمعلومات(�

ــؤولة مسؤولية مباشرة عن كل ما جرى ويجري على أرض فلسطني منذ  ولهذا فإن حكومات بريطانيا املتعاقبة مس

ــائر  ــراكة تامة في س ــريكة ش زرع بذرة بني صهيون اخلبيثة على أرضها –بل وقبل ذلك– وإلى يومنا هذا، وهي ش

اجلرائم التي تقترفها عصابات اإلجرام اليهودية، فلوالها ملا كان للكيان الصهيوني وجود، ومبباركتها وحتت رعايتها 

ــطينيني، وتهجير املاليني وأسر اآلالف منهم، وجتريف قراهم،  ــتمرت عمليات اإلبادة اجلماعية للفلس وبدعمها اس

ــطني وال يبرئها أو يعفيها من ذلك تباعد الديار  ــع نفس الضريبة التي يدفعها اليهود في فلس ــا إذاً أن تدف فعليه

وتلون السياسات واجملامالت الباهتة التي تتذرع بها أحياناً فالردء واملباشر في احلرب سواء، فكيف إذا كان هذا الردء 

ــات وكل أوجه الدعم، فعلى عاصمة الضباب أن حتصد ما زرعته  ميد صاحبه مداً ال ينقطع باملال والرأي والسياس

أيدي ساستها جزاء وفاقا�
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انحرافاً  األمر  وازداد  النفوس،  واعتادتها  األسماع  وألفتها  )االصطالح(  عليها  جرى 

السبيل  وتقيدوا بهذا  التيار  وراء هذا  انساقوا  الكثيرون ممن  وخطورة حيث أصبح 

يقفون موقف املعارض املنتقد ورمبا املشنِّع اجملدِّع على من يحاول تصحيح املفاهيم 

وإرجاعها إلى أصلها الصحيح وال حول وال قوة إال باهلل� 

ندرك  أن  علينا  السليم  التقومي  لتقدمي  املنطلق  منه  والذي  ولبها  القضية  فأصل 

جيداً أننا كمسلمني –وحسب الفهم اإلسالمي الصحيح– ال نهتم كثيراً بالنزعة 

اليهود  حولها  يدندن  التي  التاريخية  والتنقيبات  األسبقية  وامللكية  القومية 

َّك األرض األصليون، ومن ثم  الغاصبون، والتي يريدون من ورائها إثبات أنهم هم مال

يخلصون إلى نتيجة مفادها: أن أخذهم لفلسطني وطرد شعبها املسلم منها ال 

يخرج عن دائرة إرجاع املالك مللكه بعد طول زمن�

أن  وال  )اليهودي(،  والتضليل  التأصيل  هذا  وراء  ننساق  أن  صحيحاً  فليس  ولهذا   

فكم  منه،  ونابعاً  منبثقاً  املشكلة  حلقيقة  وحتديدنا  للقضية  تصويرنا  جنعل 

استهلكت املساجالت واجملادالت والبحث عن شهادة التاريخ حول تصحيح أو تزييف 

أنتجت من مفاهيم مستحدثة  أدنى جدوى، بل كم  الوقت دون  هذه احلقيقة من 

زائفة رخيصة ال متت إلى املنطلق اإلسالمي الشرعي بأدنى صلة، إذ كانت من أهم 

وتقويته،  املفهوم  تعزيز هذا  ثم  العربية  القومية  القضية في قالب  أسباب وضع 

والذي رفعت شعاره ولبست دثاره األنظمة العميلة وألهبت به حماسة اجلماهير 

اإلسالمية  الراية  عنها  أسقطت  ثم  ومن  وأكاذيبها،  بأمانيها  وخدرتهم  املسلمة 

ومسخته  تاماً،  سلخاً  األصيل  اإلسالمي  العقدي  املفهوم  من  القضية  وسلخت 

اليهود  فاقوا  أناساً  أمورها  بزمام  واآلخذون  الوصاة عليها  وأصبح  مسخاً مشيناً، 

في إجرامهم ونذالتهم وخياناتهم، وهذا من أعظم اجلناية على فلسطني وأهلها، 

وأكبر عطية وهدية قدمت للصهاينة احملتلني لدعم وإجناح واستمرار مشروعهم 

االحتاللي الكبير�

ثم لم يقف سوء األمر عند حد تطويقها بالسياج القومي العربي والذي أصبحت 

معه باقي الشعوب اإلسالمية تلقائياً مبعزل عن القضية الفلسطينية )العربية(؛ 

بل توالى حتجيم هذه املسألة في تتابع مستمر تنأى معه شعوب عاملنا اإلسالمي 
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الكبير شيئا فشيئاً حتى تقلصت لتصبح فيما بعد قضية الفلسطينيني وحدهم 

واعتقاالت شاملة  مدمرة  واجتياحات  وتدميراً  وتقتيالً  تنكيالً  بهم  اليهود  لينفرد 

السياسي(  )التطوع  العميلة  العربية  احلكومات  من  ذلك  بعد  حظهم  وليكون 

)الصراع  اسم  املقزز  االستخزائي  املسلك  هذا  أخذ  أن  بعد  الفلسطينيني،  لدعم 

العربي اإلسرائيلي(�

هو  اخلطرة  اإلسالمية  القضية  لهذه  املتواصل  التقليص  هذا  يكن  لم  ذلك  وفوق 

آخر املطاف ونهاية املؤامرة؛ بل تتابعت خطته فصالً فصالً حتى أصبحت )منظمة 

التحرير الفلسطينية( العلمانية هي املمثل الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي 

تعني باختصار شخص الهالك ياسر عرفات، ثم من بعده البهائي األحقر محمود 

املنظمة  خلف  االصطفاف  على  الفلسطينية  الفصائل  أغلب  وأرغمت  عباس، 

الشرعية الوحيدة املُمثِلة لشعب فلسطني)2(، وهي بإيجاز الذراع املمتد في العمق 

إال ألجل  تأسست  ما  والتي  الرباعية(  )اللجنة  تنفيذ مهام  واملتولي  الفلسطيني 

تقرير وتثبيت الوجود اليهودي حيث تفرض شروطها بكل جالء على كل من دخل 

نبذ  بإسرائيل كدولة،  ]االعتراف  وهي  بني صهيون  مع  السياسي  الصراع  مجلبة 

مرة  اليهود  إلى  األمر  فرجع  معهم[،  املوقعة  باالتفاقات  االلتزام  واإلرهاب،  العنف 

أخرى فأصبحت جميع حبال املؤامرة في اليد اليهودية حترك هذا تارة وتوقفه أخرى 

وتهز ذاك حيناً وتسكنه حيناً واجلميع بعد هذا يترقب )حترير فلسطني( عن طريق 
ــطني هو حرصها على االعتراف الدولي بها،  ــالمية في فلس 2- - من أكبر املزالق التي وقعت فيها بعض احلركات اإلس

ــباغ الشرعية على مطلبهم )العادل( املتمثل في  ــتجالب ذلك االعتراف وإس وتطوافها في العواصم الدولية الس

ــبر، والتي في حقيقتها وفحواها والية تابعة للدولة العبرية ليس  ــطينية ال تساوي شبراً في ش إقامة دولة فلس

لها من االستقالل سوى العنوان املمسوخ�

ــهم أمريكا ومن يلف في فلكها هو إقرار اجلميع -تصريحا أو تلميحاً-   فإن أعظم ما يطمح إليه الغربيون وعلى رأس

ــع الدولي ونحو ذلك،  ــرعية الدولية أو محافل اجملتم ــرعي( الوحيد حلل القضية إمنا هو عبر الش ــأن املدخل )الش ب

ــيئاً خارجاً عن القانون يؤخذ عليه بالنواصي واألقدام، وعليه فهو تقدمي القضية  ــوى هذا املدخل يعد ش وأن ما س

الفلسطينية بأيدينا وعلى إناء من ذهب إلى الذئاب الفاتكة لتمزقها مبخالبها وأنيابها ولسان حالنا –على أفضل 

ــم ال لتملئوا بها  ــوا بها أنظاركم وتقلبوا أفكارك ــلكم إمنا قدمناها لكم لتمتع ــوال– يقول لهم: »على رس األح

بطونكم!!«�

ــذا احلد حيث يقرون بأفواههم بأن )اجملتمع الدولي(  ــت أدري أين ذهبت عقول هؤالء وكيف ُطوعت وُميعت إلى ه  ولس

منحاز انحيازاً تاماً إلى الكيان الصهيوني، وأنه يتعامل باالزدواجية مع األطراف املعنية، وفي نفس الوقت يركضون 

نحوه ويترقبون نظرة حانية وميلة عاطفة منه ليحل لهم مشكلتهم؛ فسبحان اهلل�
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اليهود إال كما قيل: »فيك اخلصام وأنت  هذه املسالك املعوجة فما حالهم وحال 

اخلصم واحلكم«، فيا للعجب!

إذن فكل الشبهات التي أثيرت وتثار حول القضية الفلسطينية في جوانبها املتعددة 

ومازجتها  داخلتها  التي  الزائفة  التصورات  من  الفكري  التحرر  عدم  إلى  مرجعها 

الصهيوني في  املشروع  ويتطلبه  تقتضيه  ما  بعد مرة بحسب  تتطور مرة  والتي 

املنطقة حتى تصبح في األذهان حقيقة مسلمة ومنهجاً جارياً مقبوالً�

 إال أن رأس تلك املنطلقات املنحرفة هو االجنرار وراء البحث عن اإلثباتات التاريخية 

التي تنقب عمن كانت له األسبقية في سكنى ومتلك األرض املقدسة وما حولها�

وللعودة بالقضية إلى موطنها الطبيعي من حيث الفهم أوالً والتعامل السليم 

ثانياً فيجب أن يكون تأصيلنا الشرعي الفقهي لها واضحاً محدداً بحيث يضعها 

–وما  املشابهة  املعاصرة  اإلسالمية  القضايا  من  كغيرها  الصحيح  موطنها  في 

أكثرها– وأن نستقل في ذلك التأصيل استقالالً كامالً منبعثا من خضوعنا للدليل 

التاريخية  املؤثرات  عن  بعيداً  فهمه  في  املنضبطة  بالقواعد  مقيداً  الشرعي 

والسياسية واإلعالمية التي تستدرجنا نحو نتيجة منحرفة خطرة ليس لها في 

األحكام الفقهية نصيب إال أن يكون الوصَف باخليانة واخلور وتضييع األمانة والرضى 

بالدون والهون�

فكلنا يعلم ]أن اخلطاب العلماني العربي طوال سني الصراع العربي اإلسرائيلي 

ظل يردد أطروحة ممجوجة تقول إن العرب اليبوسيني هم أول من سكن )أورشليم( 

أو أورسالم قبل مجيء بني إسرائيل إليها، ولهذا فهم أصحاب احلق التاريخي فيها! 

وهذا منطق ميكّن لليهود أنفسهم اآلن أن يدعوا أحقيتهم مبصر التي عاشوا فيها 

أَوْلى أن يدَّعوا هذا  قبل الفتح العربي اإلسالمي، وميكن للنصارى األقباط من باب 

احلق التاريخي فيها كلها، وميكن للطوائف واألقليات العرقية القدمية في كل موطن 

أن يدعوا حقا تاريخيا في كل أرض سبقوا إليها�

األرض كلها  بل في  املقدسة،  األرض  وراثة  احلق في  أن  بها:  ندين  التي  احلقيقة  إن 

 ُ يرجع إلى الثبات على الدين والدخول في ركب املؤمنني، كما قال سبحانه: }وََعَد اهللَّ

احِلَاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم فِي األرِْض كََما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن  الَِّذيَن آَمُنوا ِمنْكُْم وََعِمُلوا الصَّ
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ِ يُورِثَُها َمنْ يََشاُء ِمنْ ِعَبادِِه وَالَْعاِقَبُة لِلُْمتَِّقنيَ{  ِمنْ قَبِْلِهْم{ ]النور:55[، }ِإنَّ األرَْض هلِلَّ

احِلُوَن{ ]األنبياء:105[� ]األعراف:128[، }أَنَّ األرَْض يَِرثَُها ِعَبادَِي الصَّ

)اليهود وفلسطني(

هذا ولئن فرضنا جدالً أن االعتماد على احلقائق التاريخية رمبا يكون مجدياً مع بعض 

الطوائف الكافرة فإن اليهود قطعاً ليسوا من هؤالء، فهم-لعنهم اهلل- قوٌم بهت 

يكابرون ويصرون على إنكار احلقائق القطعية التي ال امتراء فيها، فواهلل لو أن نبي 

كلهم  إسرائيل  بني  وأحبار  بل  والسالم  الصالة  عليهما  موسى  وقبله  داوود  اهلل 

وشهدوا  معها،  غبش  ال  معاينة  بأنفسهم  اليهود  وعاينهم  قبورهم  من  قاموا 

عندهم شهادة عقلوها واستيقنوها بأن مالك األرض األصليني لها هم العرب، وأن 

اليهود ال حق لهم في متلك األرض املقدسة لقال اليهود عندها )هذا سحر مبني( 

وألنكروا ذلك وتنكروا لشهادتهم وردوا القول على قائليه�

وارتكبوا  فلسطني  على  الكفرة  فيها  تغلَّب  التي  األولى  املرة  هي  هذه  فليست 

جرائمهم التي بقي ذكرها شاهداً تاريخياً على شدة العداوة التي يخرجونها صريحة 

كلما سنحت لهم الفرص وتهيأ الظرف، ففي عام )492هـ( دخل الصليبيون املسجد 

األقصى وذبحوا في ساحته أكثر من سبعني ألفاً من املسلمني، وبقي املسلمون في 

ر اهلل  محنتهم واستمر أنني املسجد األقصى وشكواه من قرع النواقيس حتى سخَّ

له بطالً من أبطال اإلسالم فنفر إليه بهمة الرجال وعزمية األبطال وبدافع الشعور 

بالواجب الشرعي وهو القائد املظفر صالح الدين – رحمه اهلل – فأعاد فتحه عام 

)583هـ(، ولم يضيع عمره في الركض وراء احملافل الدولية، وال حاول أن يهون وطأة 

عدوه بسلخ القضية من إسالميتها ليجعلها عربية أو أرضية محضة، بل جيَّش 

وباب نصرهم  وأدركوا سر جناحهم  واجبهم،  املسلمون  وحرض حتى عرف  وحشد 

براية صافية وأهداف  وهو اجلهاد في سبيل اهلل فخاضوا غمار احلرب غير هيابني، 

مآذن  ورجعت  األمر  فاستقام  وانكسر  واندحر  عدوهم  انهزم  أن  لبث  فما  محددة 

املسجد األقصى لنداء التوحيد واإلميان بعد أن أرهقتها دقات نواقيس الصلبان�

فببساطة هذا هو املدخل واخملرج حلل قضية فلسطني وحترير أرضها وعتق شعبها 
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من ربقة التسلط اليهودي، وإال فسنبقى مرهقني في دائرة مغلقة مطبقة ال منفذ 

وستستمر  فشيئاً،  شيئاً  أرضنا  تقضم  اليهودية  والوحوش  منها،  منقذ  وال  لها 

وترغِّب،  وتغري  ومتني،  تعد  كلها  ومنظماتها  ومؤسساتها  الدولية(  )الشرعية 

لتميت احلماسة، وتقتل الغيرة، وتئد احلمية، وتنأى بنا بعيدا عن تصورنا للقضية 

تصورا صحيحا وتوصيفنا لها توصيفا دقيقا وحكمنا عليها حكما شرعيا صريحاً، 

ال نحتاج معه إلى مهاتراتهم وال إرشاداتهم وتضليالتهم التي أدخلتنا في أنفاق 

والسياسات  املضللة  والتصورات  احملرفة  واملفاهيم  الغريبة  األلفاظ  من  مظلمة 

املتالعبة والقرارات اجملحفة نسينا معها حقيقة قضيتنا، وصارت القضية قضيتني؛ 

األولى: إرجاعها إلى املفهوم اإلسالمي اخلالص وغرسه في قلوب املسلمني وترسيخه 

التضليل  من  متوالية  سنون  أحدثتها  التي  التراكمات  كل  وإزالة  نفوسهم  في 

املستمر، مع أنها في أصلها مسألة واضحة محسومة يدركها العامي والعالم�

والثانية: السعي اجلاد العملي في رفع راية اجلهاد النقية باملفهوم الصحيح حتى 

الدولية،  الشرعية  تقدمها  كما  ال  اإلسالمي  الشرع  يريدها  كما  فلسطني  ترجع 

وهذا مما يؤكد لنا أن سلوك أي طريق إلعادة فلسطني أو أية أرض إسالمية محتلة 

متكيناً  والعدو  تعقيداً  األمور  يزيد  مما  صافية  شرعية  براية  القتال  سوى  مبسلك 

أو  الدولية  الشرعية  عبر  فلسطني  إعادة  أن  ارتأى  من  حال  وما  تطويالً،  والقضية 

الصناديق االنتخابية إال كمن شرب اخلمر فظمأ بسببها فأصبح يكثر من شربها 

ليقتل ظمأه فال تزيده إال عطشاً، فكلما ظن أتباع الشرعية الدولية أنهم اقتربوا 

من نيل شيء مما ُمنّوا به ازداد طمعهم فتضاعف متسكهم بهذه الشرعية فزادتهم 

من إمالءاتها وقراراتها وهكذا دواليك�

إما  فهو  )الشرعية(  عبر هذه  من فلسطني  واحداً  أنه سيعيد شبراً  فمن حسب 

خادع لئيم أو مخدوع أبله، ومن كان هذا حاله ال يصلح أن يكون جندياً في صفوف 

ويتولى  مصيرهم  له  ويُسَلم  لقيادتهم  يتصدر  أن  عن  فضالً  اخمللصني  اجملاهدين 

شؤونهم ويؤمتن على قضية أمة بأكملها فاعتبروا يا أولي األلباب�

ِ ذَلِكُْم َخْيرٌ َلكُْم  }انِْفرُوا ِخَفاًفا وَثَِقاال وََجاِهُدوا بِأَْمَوالِكُْم وَأَنُْفِسكُْم فِي َسِبيِل اهللَّ

ِإْن كُنُْتْم تَْعَلُموَن{ ]التوبة 41[�
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أيها املبتلى بقعودك عن نصرة دين 

رب السماء، أّسحت دموعك ونثرتها 

في كل مذبحة لنا؟ كفكفها أخي، 

أن  يخجلك  أال  بها!  لنا  حاجة  فال 

هتكوا  قد  الروم  جنود  من  اآلالف 

أرضنا؟ وفي سبيل هذا كم  أستار 

وهم  هذا  والعنا؟!  املشاق  حتملوا 

ســل  واخلنا�  والفجور  الكفر  أهل 

عن  قعدت  مالي  »وأنا؟،  نفسك: 

نصرة من على عرشه استوى!«

والنفس راغبة إذا رغبتها ** وإذا ترّد 

إلى قليل تقنع

أفراراً من املوت يا هذا؟ }قُْل ِإنَّ امْلَوَْت 

َُّه ُمالِقيكُْم ثُمَّ  الَِّذي تَِفرُّوَن ِمنُْه َفإِن

َهادَِة  وَالشَّ الَْغْيبِ  َعالِِم  ِإَلى  تُرَدُّوَن 

َفُيَنبُِّئكُْم مِبَا كُنُْتْم تَْعَمُلوَن{ أم هو 

رَ  اخلوف من هجوم اآلجال؟ }وََلنْ يُؤَخِّ

ُ َخِبيرٌ  ُ نَْفساً ِإذَا َجاَء أََجُلَها وَاهللَّ اهللَّ

مِبَا تَْعَمُلوَن{  

 ** املنايا  بحر  في  الشيخ  يخوض 

ويرجع ساملا والبحر طام

 ** مهود  في  طفال  املوت  ويأتي 

ويلقى حتفه قبل الفطام

وتقنع   ** وذل  مبنقصة  ترضى  فال 

بالقليل من احلطام

فعيشك حتت ظل العز يوما ** وال 

حتت املذلة ألف عام

ِإَلى  يَُتوبُوَن  }أََفال  الذنوب؟  أأثقلتك 

غَُفورٌ   ُ وَاهللَّ وَيَْسَتْغِفرُونَُه   ِ اهللَّ

الدنيا  احلياة  كبلتك  أم  رَِحيٌم{، 

ِإالَّ  الدُّنَْيا  احْلََياةُ  }وََما  بقيودها؟ 

واألوالد؟  مالك  أغرك  الُْغرُورِ{،  َمَتاُع 

وَأَواْلدُكُْم  أَْمَواُلكُْم  َا  أمَنَّ }وَاْعَلُموا 

َ ِعنَْدُه أَْجرٌ َعِظيٌم{� فِتَْنٌة وَأَنَّ اهللَّ

وما املال واألهلون إال ودائع ** وال بد 

يوما أن ترد الودائع

أو  األب؟  عناية  مفارقة  أتخشى 

احلاني؟  األخ  معاونة  أو  األم؟  حنان 

رسالة إلى املبتلني
 بالقعود عن نصرة هذا الدين

بقلم: أبي احلسن الوائلي
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الواسع؟  مسكنك  عشيرتك؟ 

وَأَبَْناُؤكُْم  آبَاُؤكُْم  كَاَن  ِإْن  }قُْل 

وََعِشيرَتُكُْم  وَأَزْوَاُجكُْم  وَِإْخَوانُكُْم 

تَْخَشوَْن  وجَِتَارَةٌ  اقَْترَْفُتُموَها  وَأَْمَواٌل 

أََحبَّ  تَرَْضوْنََها  وََمَساِكُن  كََسادََها 

وَِجَهادٍ  وَرَُسولِهِ   ِ اهللَّ ِمَن  ِإَلْيكُْم 

يَأْتَِي  َحتَّى  َُّصوا  َفَترَب َسِبيِلهِ  فِي 

الَْقوَْم  يَْهِدي  ال   ُ وَاهللَّ بِأَْمِرِه   ُ اهللَّ

أن  السوء  ظن  أتظن  الَْفاِسِقنيَ{، 

}َمنْ  دينه؟  وينصر  ينصرنا  لن  اهلل 

فِي   ُ اهللَّ يَنُْصرَُه  َلنْ  أَْن  يَُظنُّ  كَاَن 

ِإَلى  بَِسَبٍب  َفلَْيْمُددْ  وَاآْلِخرَِة  الدُّنَْيا 

َهْل  َفلَْينُْظرْ  لَْيْقَطْع  ثُمَّ  َماِء  السَّ

أتخشى  يَِغيُظ{،  َما  كَْيُدُه   َّ يُذِْهَب

عباد  وآليات  األمريكان  تكنولوجيا 

أََحقُّ   ُ َفاهللَّ }أَتَْخَشوْنَُهْم  الصلبان؟ 

أَْن تَْخَشوُْه ِإْن كُنُْتْم ُمؤِْمِننيَ{�

أخي القاعد أما هزتك يوما نداءات 

وَثَِقاالً  ِخَفافاً  }انِْفرُوا  الرحمان 

وَأَنُْفِسكُْم  بِأَْمَوالِكُْم  وََجاِهُدوا 

َلكُْم  َخْيرٌ  ذَلِكُْم   ِ اهللَّ َسِبيِل  فِي 

أنها  أما تشعر  تَْعَلُموَن{،  كُنُْتْم  ِإْن 

َما  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  }يَا  تناديك؟ 

َلكُْم ِإذَا ِقيَل َلكُُم انِْفرُوا فِي َسِبيِل 

أَرَِضيُتْم  اأْلَرِْض  ِإَلى  َّاقَلُْتْم  اث  ِ اهللَّ

َمَتاُع  َفَما  اآْلِخرَِة  ِمَن  الدُّنَْيا  بِاحْلََياِة 

قَِليٌل{،  ِإالَّ  اآْلِخرَِة  فِي  الدُّنَْيا  احْلََياِة 

فمالك إذن ال حترك ساكنا؟ أما ترى 

وأرواح  فتحت؟  وقد  اجلنان  أسواق 

الشهداء إلى السماء وقد صعدت 

بعد أن باعت ومن ربها اشُترت؟ أما 

في  صهيلها  يُسمع  أن  خليلك  آن 

ساحات الوغى؟ قم فامتط جوادك 

وتقلد سيفك وعتادك ��

 ** البقا  أورده  نفسه  اجلبان  فحب 

وحب الشجاع النفس أورده احلرب

إال  إله  بال  الصلبان  فقارع  انهض 

مرارة  اسقهم  بأسك،  وأرهم  اهلل، 

العذاب  عليهم  حد مهندك، صب 

ألوانا، فليكن إمام اجملاهدين محمد 

صلى اهلل عليه وسلم قدوتك، كن 

على األعداء كأبي بكر الصديق يوم 

عمر  كان  كما  عليهم  كن  الردة، 

على الشياطني إذا رأته كانت كحمر 

وكما  قسورة،  من  فرت  مستنفرة 

والشح  البخل  على  عثمان  كان 

أن يّسره، كن في  يوم العسرة يوم 

أمه  سمته  الذي  كان  كما  احلروب 

أجمعني  عنهم  اهلل  رضي  حيدرة، 

وجمعنا وإياهم علي سرر متقابلة، 

وقل:

   ...تابع في الصفة 55
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امِلُوَن{ ُ َفأُوَلِئَك ُهُم الظَّ }وََمنْ َلْم يَْحكُْم مِبَا أَنْزََل اهللَّ

قال الشوكاني رحمه اهلل في فتح القدير في تفسير هذه اآلية: ]ضمير الفصل مع اسم 

اإلشارة، وتعريف اخلبر يستفاد منها أن هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى 

الغاية[� فلنتحدث قليال عن هذا الظلم الذي ابتليت به أمة القرآن�

أما أول الظلم فقد ركب كثيرٌ من حكامهم بحور الشرك بتبديلهم نور اهلل الذي أنزله 

إليهم بظلمات القوانني الوضعية، وبتفضيلها عليه ظلماً، وباحلكم بها جوراً، فحد اهلل 

وجتاوزوا  وانتهكوها،  فأحلوها  احلرمات  وحرم  فضيعوها،  فرائض  وفرض  فتعدوها،  حدوداً 

اإللهي  للعدل  وأرشدهم  بالباطل،  فحكموا  احلق  إلى  هداهم  معصيته،  إلى  طاعته 

ِ َفأُوَلِئَك ُهُم  ِ َفال تَْعَتُدوَها وََمنْ يََتَعدَّ ُحُدودَ اهللَّ فلهثوا وراء الظلم البشري }تِلَْك ُحُدودُ اهللَّ

امِلُوَن{� الظَّ

إن هؤالء قد متردوا على نظام السماء العادل الذي وضعه أحكم احلاكمني الذي خلق اخلالئق 

كلها وهو أعلم مبصاحلها سبحانه، فلقد أشركوا مع اهلل في ربوبيته فهو سبحانه كما 

َّاٍم ثُمَّ اْسَتَوى َعَلى  َماوَاِت وَاأْلَرَْض فِي ِستَِّة أَي ُ الَِّذي َخَلقَ السَّ َّكُُم اهللَّ قال عن نفسه: }ِإنَّ رَب

رَاٍت بِأَْمِرِه أاَل  وَالنُُّجوَم ُمَسخَّ ْمَس وَالَْقَمرَ  وَالشَّ يَْطُلُبُه َحثِيثاً  الَْعرِْش يُْغِشي اللَّْيَل النََّهارَ 

ُ رَبُّ الَْعامَلنِيَ{ فهو الذي يأمر وينهى ال الشعب وال السلطة التي  َلُه اخْلَلْقُ وَاأْلَْمرُ تََبارََك اهللَّ

اتخذت الدستور الوضعي قرآنا لها حتكم به�

وهؤالء أشركوا بألوهية اهلل سبحانه وتعالى بهذا التشريع من دون اهلل، قال اهلل سبحانه: 

َلُقِضَي  الَْفْصِل  كَِلَمُة  وََلواْل   ُ اهللَّ بِهِ  يَأْذَْن  َلْم  َما  الدِّيِن  ِمَن  َلُهْم  َشرَُعوا  ُشرَكَاُء  َلُهْم  }أَْم 

امِلنِيَ َلُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم{� بَْيَنُهْم وَِإنَّ الظَّ

فتجدهم عندما تتلى عليهم القوانني واملواد الدستورية ال يجرؤ أحد منهم على أن يتفوه 

بكلمة تعارض هذا القانون املقدس لديهم، وال يسمحون لكائن من كان بأن يطعن فيه 

اإلسالمي  الدين  على  والتجرؤ  الطعن  أما  املعماة،  أعينهم  في  املقدسة  ويشوه صورته 

]في ظالل آية من كتاب اهلل[
شاكر اهلل الكويتي
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فحدث وال حرج، فتجد الساب هلل تعالى يسجن سجنا خفيفا ورمبا ال يسجن بل ورمبا 

تهدى إليه جوائز الدولة التقديرية، أما الساب للذات امللكية أو األميرية كما يسمونها 

قَدْرِِه  َحقَّ   َ اهللَّ قََدرُوا  }وََما  التي تخرج صاحبها من ملة كفرهم  الكبائر  إحدى  فهي من 

ا  َعمَّ وَتََعاَلى  ُسبَْحانَُه  بَِيِميِنهِ  َّاٌت  َمْطِوي َماوَاُت  وَالسَّ الِْقَياَمِة  يَوَْم  قَبَْضُتُه  َجِميعاً  وَاأْلَرُْض 

يُْشِركُوَن{�

وهؤالء وإن لم يقولوا بأن اهلل ليس عليما بأمور عباده وال حكيما في أوامره ونواهيه -تعالى 

اهلل عما يصفون- فهم مبا فعلوه يثبتون ما تخفي قلوبهم ولغة العمل أوضح وأفهم 

من لغة الفم، فقد انتقصوا أسماء اهلل سبحانه وصفاته جل شأنه بعدولهم عن شرعه 

ُ َعِليٌم َحِكيٌم{� ِ يَْحكُُم بَْيَنكُْم وَاهللَّ احلكيم، قال اهلل تعالى:}���ذَلِكُْم ُحكُْم اهللَّ

وقال تعالى: }وََما َظَلُمونَا وََلِكنْ كَانُوا أَنُْفَسُهْم يَْظِلُموَن{� 

أما الظلم الثاني فقد ظلموا أنفسهم بتشريعاتهم التي هي من أسباب استحقاقهم 

فيها،  واملقام  اجلنة  نعيم  من  أنفسهم  فحرموا  اآلبدين،  أبد  فيه  واخللود  املهني  العذاب 

فيا حسرتهم يوم أن يدخل اإلسالميون املتشددون-بزعمهم- اجلنة ، ويَْصلون هم العذاب 

األليم }وَقَاُلوا َما َلَنا ال نَرَى رَِجاالً كُنَّا نَُعدُُّهْم ِمَن اأْلَْشرَارِ، ويا ويلهم حني يحملون أوزارهم 

وأوزار من أضلوهم

ِ وَيَبُْغونََها  امِلنِيَ)44( الَِّذيَن يَُصدُّوَن َعنْ َسِبيِل اهللَّ ِ َعَلى الظَّ ََّن ُمؤَذٌِّن بَْيَنُهْم أَْن َلْعَنُة اهللَّ }َفأَذ

ِعَوجاً وَُهْم بِاآْلِخرَِة كَافِرُوَن{�

سعادتهم  وتعالى  سبحانه  اهلل  جعل  الذين  اخللق  ظلم  فهو  الظلم  أنواع  ثالث  أما 

وراحتهم في اتباع شرعه الذي أنزله، أما قوانني هؤالء الظاملني فهي قوانني الظلم واجلور 

التي أفسدت األرض ومن عليها، فبأي حق مينع هؤالء الطواغيت شعوب اإلسالم من أن 

يعيشوا في ظل حكم اهلل ألكثر من مئة سنة؟! فأصبحت حياة املسلمني في واد وكتاب 

اهلل العزيز في واد، وإن وجد من يحفظه فكثيرٌ منه حفٌظ بدون تطبيق وال عمل وال حتى 

وعي ملا حفظه! إال من رحم اهلل، فال تعجب إن دنس القرآن ولم جتد من يفديه بروحه إال 

قلة قليلة حتققت فيها عبوديُة اهلل حقا، وعرفت قيمة هذا القرآن ومعنى حتكيمه في 

أرض اهلل�

بربكم كيف يكون حال الشعب الذي يبعد عن حكم اهلل إال ما نرى اآلن؟ فساد في الدين 
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وتفشي  واملعامالت،  األخالق  في  والدنيا، 

الهموم  وطغيان  واملظالم،  الفواحش 

والكروب والغموم واخلطوب، وانسياق للرذيلة 

وصدود عن الفضيلة، أصبح املعروف منكرا 

والبدعة  بدعة  والسنة  معروفا،  واملنكر 

سنة� إن هذا الشعب يدفع ضريبة بعده عن 

حكم العليم احلكيم، فقد ابتلوا باألمراض 

الظلمات  في  وعاشوا  الدواء،  نحوا  أن  يوم 

وذاقوا  الرباني،  النور  رحيل  ارتضوا  أن  يوم 

الهوان والصغار من السفلة الكافرين يوم 

استلت  وطأطأوها،  الرؤوس  لهم  حنوا  أن 

في  لينغمسوا  والشجاعة  الغيرة  منهم 

واملهانة واجلب، فال حول وال  الوهن  ظلمات 

قوة إال باهلل�

أترضني  الغالية،  أمتنا  يا  اإلسالم  أمة  فيا 

نسمع  ال  ملاذا  وحتكيمه؟  للقرآن  بهجرك 

عروش  تهز  أعماال  منك  ونرى  صوتاً  لك 

الطواغيت املفسدين الظاملني؟ فال خير لك 

يا أمتي إال بتحكيم ما أنزل اهلل على عبده 

خير  فهو  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد 

الدنيا واآلخرة�

ألم يأن النهوض إلى املعالي   ��

   ألم يأن الوثوب على الضالل

تقدم يا أخـّي لقطف مجد   ��

   فقد ولى زمـان االتـكال

على   ** حملنا  إذا  الغالبون  ونحن 

اخليل اجلياد األعوجية

 ** حرب  لكل  املوقدون  ونحن 

ونصالها بأفئدة جرية

أرهم أن جنود اهلل ال يخشون حد 

سيف اجلبناء وال طعن رماحهم وال 

رمي نبالهم، وكن كحال القائل:

 ** أبالي  ال  الكتيبة  على  أشد 

أحتفي كان فيها أم سواها

وأقحم  بدنياهم  القاعدين  خل 

النفوس  باعوا  من  مع  نفسك 

الهوان  أن  أيقنوا  الذين  لباريها، 

أشد  جهنم  نار  وأن  مر،  طعمه 

حرا:

 ** بهم  دجت  الدنيا  إذا  بدور  فهم 

وإن أجدبت يوما فأيديهم القطر

شهادة  املولى  واسأل  كفيك  ضم 

مع  األعلى  الفردوس  بها  يدخلك 

والشهداء  والصديقني  النبيني 

وقل:

متى يا رب في الساحات أغدو **

 شهيداً بني رشاشي وترسي

متزقني القذائف ليس يدرى **

 أتلك جوارحي أم ذاك رأسي

...تتمة رسالة إلى املبتلني
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احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد:

فحديثنا في هذه احللقة حول بعض الفوائد من غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد –بفتح 

القاف والراء-، وهذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بني َفزَارة قامت بعمل 

القرصنة في لَِقاِح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم�

وخالصة الروايات عن سلمة بن األكوع بطل هذه الغزوة أنه قال: بعث رسول اهلل 

أبي طلحة، فلما  وأنا معه بفرس  رَبَاح،  صلى اهلل عليه وسلم بظهره مع غالمه 

أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على الظهر، فاستاقه أجمع، وقتل راعيه، 

فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه أبا طلحة، وأخبر رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم، ثم قمت على أكََمة، واستقبلت املدينة، فناديت ثالثاً: يا صباحاه، ثم خرجت 

في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرجتز، أقول:
] ُخذْها [ أنا ابُن األكَْوع ** واليوُم يوُم الرُّّضع)1(

فو اهلل ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلّى فارس جلست في أصل الشجر، ثم 

يِد امْلُْعَجَمِة َجْمُع رَاِضٍع وَُهَو اللَِّئيُم، َفَمْعَناُه الَْيْوَم يَْوَم اللَِّئاِم أَْي الَْيْوم يَْوم َهاَلك اللَِّئام، وَاأْلَْصل  ــدِ 1- - بَِضمِّ الرَّاِء وَتَْش

ِفيِه أَنَّ َشْخًصا َكاَن َشِديد الُْبْخل، َفَكاَن إِذَا أَرَادَ َحلَْب نَاَقِتِه اِرْتََضَع ِمْن ثَْديَِها لَِئالَّ يَْحلُُبَها َفَيْسَمُع ِجيرَانُُه أَوْ َمْن مَيُرُّ 

بِِه َصْوَت احْلَلِْب َفَيْطلُُبوَن ِمْنُه اللََّبَ، انظر فتح الباري 15/12�

غزوة الغابة
أو غزوة ذي قََرَد  

كتبها الشيخ منصور الشامي
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رميته فعقرت به، حتى إذا دخلوا في تضايق اجلبل علوته، فجعلت أُرَدّيهم باحلجارة، 

فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق اهلل تعالى من بعير من ظهر رسول اهلل صلى 

أرميهم،  اتبعتهم  ثم  وبينه،  بيني  وراء ظهري، وخلوا  إال خلفته  اهلل عليه وسلم 

حتى ألقوا أكثر من ثالثني بردة، وثالثني رمحاً يستخفون، وال يطرحون شيئاً إال جعلت 

عليه آراماً من احلجارة، يعرفها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه� حتى 

أتوا متضايقاً من ثَِنيٍَّة، فجلسوا يتغدون، وجلست على رأس قَرْن، فصعد إلّى منهم 

أربعة في اجلبل، قلت: هل تعرفونني؟ أنا سلمة بن األكوع، ال أطلب رجالً منكم إال 

أدركته، وال يطلبني فيدركني، فرجعوا� فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتخللون الشجر، فإذا أولهم أخرم، وعلى أثره أبو قتادة، 

وعلى أثره املقداد بن األسود، فالتقى عبد الرحمن وأخرم، فعقر بعبد الرحمن فرسه، 

وطعنه عبد الرحمن فقتله، وحتول على فرسه، وحلق أبو قتادة بعبد الرحمن فطعنه 

غروب  قبل  يعدلوا  حتى  رجلي،  على  أعدو  فتبعتهم  مدبرين،  القوم  وولي  فقتله، 

الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذو قَرَد، ليشربوا منه، وهم عطاش، فأجليتهم 

عنه، فما ذاقوا قطرة منه، وحلقني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واخليل عشاء، 

ما  استنقذت  رجل  مائة  في  بعثتني  فلو  القوم عطاش،  إن  اهلل،  رسول  يا  فقلت: 

رْح، وأخذت بأعناق القوم� فقال: )يا ابن األكوع� ملكت فأسجح(، ثم  عندهم من السَّ

قال: )إنهم ليقرون اآلن في غطفان(�

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا 

على  وراءه  وأردفني  الفارس،  وسهم  الراجل  سهم  سهمني،  وأعطاني  سلمة(� 
الَعْضَباء راجعني إلى املدينة�)2(

مسألة استئذان اإلمام في دفع الصائل

يدل احلديث على وجوب دفع العدو الصائل من غير توقف على استئذان اإلمام –لو 

وجد- حيث كان االستئذان يفضي إلى مفسدة؛ واستنباط هذه احلكم ال يحتاج إلى 

كبير تأمل، وهلل احلمد�

 واألصل أنه يجب على املسلم –على القول الراجح- أن يستأذن اإلمام أو أمير اجلهاد 

2- - )الرحيق اخملتوم - )ج 1 / ص 324((
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الذي هو حتت إمرته مادام قادرا على ذلك، واملقصود من هذا أن تنتظم حال اجلهاد 

وتنضبط، فتتحصل من ذلك مقاصد اجلهاد كعلو اإلسالم وقهر الكفر وغير ذلك� 

يصول  كأن  باإلبطال؛  اجلهاد  مقصود  على  األمير  أو  اإلمام  استئذان  عاد  إذا  ولكن 

ورمبا  يتغير،  الدفع، فإن احلكم  الدين، واالستئذان يؤخر  أو  الدنيا  علينا عدو يفسد 

يصير استئذانه محرما في تلك احلال حيث رجحت مفسدة االستئذان على عدمه� 

بل إن االستئذان في الواقع غير ممكن في تلك احلال، والشرع ال يكلفنا مبا ال نقدر 

احلكم  وهذا  باملمكن�  العدو  دفع  وجوب  ويبقى  االستئذان  وجوب  فيسقط  عليه، 

يدرك بالعقل والفطرة فضال عن الشرع املنزه عن مخالفة املسلمات والبدهيات�

اأْلَِميِر؛أِلَنَّ  بِإِذِْن  إالَّ  يَْخرُُجوَن  اَل  َُّهْم  َفإِن َهذَا،  ثََبَت  )َفإِذَا  ابن قدامة –رحمه اهلل-:   قال 

الَْعُدوِّ وَكَْيِدِهْم،  الَْعُدوِّ وَِقلَّتِِهْم، وََمكَاِمِن  أَْعَلُم بِكَثْرَِة  إَلْيهِ، وَُهَو  احْلَرِْب َموْكُوٌل  أَْمرَ 

مِلَُفاَجأَِة  اْستِئْذَانُُه  يََتَعذَّرَ  أَْن  إالَّ  لِلُْمْسِلِمنيَ؛  أَْحَوُط  َُّه  أِلَن رَأْيِهِ،  إَلى  يُرَْجَع  أَْن  َفَينَْبِغي 

إَلْيهِ،  وَاخْلُرُوِج  ِقَتالِِهْم  فِي   ُ تََتَعنيَّ امْلَْصَلَحَة  أِلَنَّ  اْستِئْذَانُُه،  يَِجُب  َفاَل  َلُهْم،  َعُدوِِّهْم 
ِ الَْفَسادِ فِي تَرِْكِهْم()3( لَِتَعنيُّ

ولكون دفع الصائل من غير إذن اإلمام -حيث يتعذر استئذانه- أصال متفقا عليه 

جعله فريق من العلماء دليال على جواز الغزو بغير إذن اإلمام حيث ميكن استئذانه، 

مع التنويه أنهم قيدوا اجلواز بالكراهة�

قال الشافعي -رحمه اهلل-: )ولو زعمنا أن من خرج بغير إذن اإلمام كان في معنى 

أهل حصن  وأن  كانت سراقا  اإلمام  إذن  بغير  لو خرجت  أن جيوشا  زعمنا  السارق 

من املسلمني لو جاءهم العدو فحاربوهم بغير إذن اإلمام كانوا سراقا وليس هؤالء 

بسراق بل هؤالء املطيعون هلل اجملاهدون في سبيل اهلل املؤدون ما افترض عليهم من 

النفير واجلهاد واملتناولون نافلة اخلير والفضل()4( 

بعض  فتاوى  عن  الزمن  هذا  في  الناجتة  املفاسد  تفسر  أن  ميكنك  التقرير  وبهذا 

العلماء الذين يقررون وجوب استئذان اإلمام مطلقا دون استثناء؛ هذا لو سلمنا أن 

من يوجبون استئذانه إمام مسلم، فما بالك إذا كان إماما في الكفر؟ 

3- املغني - )ج 20/ ص 445(

4- األم )373/7(
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ثم َهْب أنه إمام مسلم وصال علينا صائل على مرأى منه ومسمع ثم هو لم يحرك 

ساكناً أثم يجب استئذانه؟

ثم أرأيت إن استأذناه فمنعنا ففسد الدين والدنيا أثم يجب االئتمار بأمره؟

ثم أرأيت إن ساند العدو الصائل وصار هو من الصائلني أثم يبقى إماما؟!

وقتله، ألن من  قتاله  ويجب  بفعله  بل هو منعزل  إماما أصال،  يكون  فمثل هذا ال 

املسلمني  على  للكفار  مبواالتهم  كفروا  وهؤالء  والعدالة،  اإلسالم  اإلمامة  شروط 

وتشريع األحكام من عند أنفسهم، وإذا كفر احلاكم انعزل باإلجماع ووجب قتاله 

وتنصيب مسلم! وإذا كفروا فقد سقطت عدالتهم إن كانت لهم عدالة� وأي دين 

وعدالة تبقي إلمام ال يدفع عن رعيته وال يتركهم يدفعون عن أنفسهم بل يكون 

هو من الصائلني الكافرين؟

سرية في رجل

صنيع سلمة رضي اهلل عنه في هذه الهجمة املباغتة ينم عن شخصية تتمتع 

القتال واإلقدام على مواجهة املهمات  التصرف ومهارة في  برباطة اجلأش وحسن 

دون تردد يفوت فرصة اخلالص وقبل ذلك التوكل على اهلل تعالى حتى جعلته هذه 

الصفات في قيمة سرية وحده! 

ومن حسن تصرفه أنه قام بعدة أمور فورية حتل األزمة أو تخففها على األقل:

منها: أنه أرسل رباحاً يستصرخ أهل املدينة�

ومنها: أنه قام على أكمة ونادى ثالثاً على أهل املدينة يا صباحاه� 

ومنها: أنه لم ينتظر املدد أو إذن اإلمام ألن األمر ال يحتمل التأخير، فبادر بنفسه رضي 

العدو  نفسية  اضطراب  العدو مستغال  مناوشة  باملستطاع من  ليقوم  اهلل عنه 

له  يلوح  أي سواد  من  فيرتعب  املسلمني كثيرة  من  فوارس  تطلبه  أن  يتوقع  الذي 

ولهذا قال عيينة كما في رواية أحمد: لوال أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم�

ليعرفها  للعدو جعل على طريقه معالم  أثناء طلبه  أنه في  ومن حسن تصرفه 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واملسلمون فيتبعوا أثره�

على  أو  نهائيا  األزمة  فيحل  خطب  نابه  إذا  التصرف  يحسن  من  الناس  من  قليل 

األقل يخففها، وقد يكون حسن التصرف ملكة جبلت عليها النفس فضال من اهلل 
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تعالى؛ ولكن مثل هذه السجايا احملمودة ميكن ملن يفتقدها أن يتحلى بها بتوطني 

النفس عليها ومصاحبة أهلها، فإن للصحبة تأثيرا بالغا�

وهناك فريق من الناس ينبهت إذا أصابته نائبة ويتجمد تفكيره وال يحسن التصرف 

لها�  مناسبا  أن يضع حالً  ذلك  بعد  الصدمة فيحاول  اجنالء  بعد  إال  فال يستيقظ 

وهذا ال تثريب عليه ما دام ساعيا في تدارك احملنة وسد اخلرق، ولكن اللوم كل اللوم 

على ذلك الفريق من الناس الذي ال يحرك ساكنا في الصدمة وبعدها فيظل متبلد 

األحاسيس فارغ الوجدان منزوع الغيرة كأن أمرا لم يحدث� وتتفاقم البلية إذا كسا 

تبلده وخوره ثوب احلكمة واملصلحة والسياسة، وقد يهبط إلى دركة من الضالل 

تعظم بها الرزية فيصد من أراد اإلصالح ويتهمه باإلفساد والطالح� ورمبا ال يكون 

مقتنعا في قرارة نفسه بصنيعه هذا ثم يطول عليه األمد فيصير فعله املشني 

البطل  في صورة  للناس  ويظهر  ويعادي  يوالي  وعليه  ينافح  عنه  ثابتا  له  منهجا 

املصلح، أال إنهم هم املفسدون ولكن ال يشعرون�

الفريق املمقوت، فدونك  أن ترى صورة حية لهذا  وأردت  أقول  وإذا كنت في ريب مما 

وسلب  وهتك عرضها  بدارها  الكافر  العدو  التي حل  اجلامدة  الكثيرة  الدمى  تلك 

مالها وسامها سوء العذاب فما حركت ساكنا إذ جاءها البأس، وال استيقظت من 

وجمتها، ولن جتد كبير عناء في مشاهدة بقية أجزاء الصورة التي وصفت لك� ولوال 

أن الزمن زمن العجائب وانقالب املوازين لكان توضيح حال هؤالء معدودا من اللغو أو 

العته؛ وإنا هلل وإنا إليه راجعون�

النفير من أجل العير

لو أننا تعامينا عن سبب الغزوة -وهو سطو بعض الكفرة على إبل الصدقة- ونظرنا 

إلى حجم ما بذله املسلمون من قوة وتضحية لظننا أن سببها أعظم من ذلك�

قوامه  املدينة  من  يخرج  جيش  وهذا  بعضها  يقتل  بل  للقتل  تعرض  أرواح  فهذه 

خمسمائة رجل على رأسهم خير اخللق صلى اهلل عليه وسلم ولكن سببها أخذ 

اإلبل�

إن عدد اإلبل التي أخذت رمبا ال يساوي دية مسلم واحد قتل�

ودفع  والسيادة،  العزة  قضية  ولكنها  فحسب،  اإلبل  قضية  ليست  القضية  إن 
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الظلم، وقطع طمع كل من يفكر باالعتداء�

إن املسلم احلق حساس القلب، تخدشه ذرة ظلم أو ضيم، فهو منيع اجلناب مستعل 

على الباطل، غيور على الدين واحلرمات، فدينه هو دين العزة والغيرة أنشأ شخصيته 

َ َعَلى  َُّهْم ُظِلُموا وَِإنَّ اهللَّ على تلك املعاني احلميدة؛ قال تعالى: }أُذَِن لِلَِّذيَن يَُقاتَُلوَن بِأَن

نَْصِرِهْم َلَقِديرٌ{)5(، وقال تعالى: }وَالَِّذيَن ِإذَا أََصابَُهُم الَْبْغُي ُهْم يَنَْتِصرُوَن{)6(�

علمه اإلسالم الدفاع عن دينه العزيز، وعن نفسه الكرمية، وعن عرضه املصون� بل 

علمه دينه الدفاع عن أدنى قدر من ماله ولو قتل دونه، وأكرمه برتبة الشهادة إن 

قتل في سبيل ذلك�

فعن سعيد بن زيد رضي اهلل عنهما قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

يقول: »من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون 

دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد«�)7(  

بل أراده دينه غيورا على كل مظلمة؛ كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

»ما من مسلم يظلم مظلمة فيقاتل فيقتل إال قتل شهيداً«�)8( 

وأفعالهم  املسلمني  واقع  من  العزيزة  املعاني  هذه  ينزعوا  أن  الكفار  حاول  لقد 

بل  والهوان،  الظلم  أن يستمرئوا  أرادوا منهم  بل حتى من صدورهم�  وألسنتهم، 

منعوهم حتى من التأوه� يريدون ذبحنا من غير أن ننبس ببنت شفة� بل جتاوز األمر 

أبعد من ذلك فجعلوا الرضى بالضيم والظلم والقتل عالمة الرقي والتقدم وغاية 

احلرية وعنوان الفهم واالعتدال�

عن  الدفاع  من  وتنفيرهم  املسلمني  أدمغة  غسل  في  شتى  سبالً  سلكوا  لقد 

حقوقهم�

وإرهابا لألبرياء  الناصعة فاجلهاد يسمونه إفسادا  األلفاظ واملفاهيم  فتارة بتغيير 

القائمني بذبحنا�

وتارة بتصيد أخطاء اجملاهدين وتضخيمها بأبشع صورة�

5- احلج 39

6- الشورى39

7- رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح

8- انظر صحيح اجلامع حديث رقم )5765(
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وتارة باختالق األكاذيب حول اجلهاد واجملاهدين�

وتارة باستعمال املنتسبني إلى العلم، اخملتار منهم واملكره، أداة للطعن في منهج 

اجملاهدين جملة وتفصيال�

وتارة باملوازنة بني سلبيات اجلهاد التي يزعمونها وبني إيجابيات حلول الهوان التي 

يزوقونها، لتروج على املغفلني، فيروا الدفاع عن حقوقهم ظلما وتخريبا، فال يجدون 

سبيال سوى احللول االنهزامية التي صارت غاية النصر عندهم؛ فسبحان من قسم 

العقول�

سجايانا،  وحميد  فطرتنا  بها  وميسخون  بها  يرموننا  التي  سهامهم  أشد  ومن 

السهم الذي ينتزع من كنانة املنتسبني إلى العلم والدين ومن يسمون باملفكرين� 

فبعد أن كانت تخرج معاني االستذالل من فم جورج وبطرس، صارت تخرج من أفواه 

منتسبة إلى اإلسالم على صورة فتوى إسالمية أو فكر إسالمي واإلسالم منها براء؛ 

فإلى اهلل املشتكى�

ال يالم الذئب في عدوانه   إن يك الراعي عدو الغنم

االنغماس في الشهادة

 في هذا احلديث جواز انغماس املسلم الواحد في العدد الكثير من العدو ولو أدى 

ذلك إلى قتله، فقد قابل سلمة املشركني وحده، وحلقه األخرم األسدي وأبو قتادة 

األنصاري -رضي اهلل عنهما- حتى قتل األخرم رضي اهلل عنهم أجمعني�

على  دليل  أدل  الثابت  الصحيح  احلديث  هذا  »في  اهلل-:  -رحمه  النحاس  ابن  قال 

جواز حمل الواحد على اجلمع الكثير من العدو وحده، وإن غلب على ظنه أنه يقتل، 

إذا كان مخلًصا في طلب الشهادة، كما فعل األخرم األسدي رضي اهلل عنه، ولم 

الصحابة عن مثل فعله،  ينه  ولم  النبي صلى اهلل عليه وسلم ذلك عليه،  يعب 

بل في احلديث دليل على استحباب هذا الفعل وفضله، فإن النبي صلى اهلل عليه 

وسلم مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم، مع أن كالً منهما قد حمل 

على العدو وحده، ولم يتأن إلى أن يلحق به املسلمون��� وفي طلب سلمة انتخاب 

مائة من الصحابة ليلقى بهم الكفار دليل واضح على أن الكفار كانوا جمًعا، وإال 

لم يستدع احلال أن يتوجه إليهم مائة من الصحابة منتخبني، ولم أر من ذكر هذا 
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احلديث في هذا الباب، وهو أوضح من كل دليل واضح، واهلل أعلم«�)9(

وقد جاء في السنة الصحيحة ما يبني استحباب االنغماس في العدد الكثير ولو 

كان املسلم وحده�

فعن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »عجب 

ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل اهلل فانهزم -يعني أصحابه- فعلم ما عليه 

فرجع حتى أهريق دمه، فيقول اهلل تعالى ملالئكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما 

عندي، وشفقة مما عندي، حتى أهريق دمه« )10(�

قال ابن النحاس: »لو لم يكن في الباب إال هذا احلديث الصحيح لكفانا في االستدالل 

على فضل االنغماس«)11(�

العمليات  وقد استدل طائفة من علماء زماننا بهذه األحاديث ونحوها على جواز 

االستشهادية، وهذه من املسائل التي اختلف فيها العلماء بني مجيز ومانع، وال بأس 

أن يختلف العلماء فيها ما دام يسعهم اخلالف� املهم أال يختلفوا في أصل احلكم 

املتضمن لهذه املسألة وهو وجوب اجلهاد ودفع العدو الصائل، فإذا خرج العالم عن 

كونه يخالف في اجلزئيات إلى كونه يخالف في أصل احلكم فقد أتى بالطوام وجعل 

نفسه غرضاً للسهام�

ثمت فرق بني العالم الذي يوافق غيره في أصل حكم ما ثم يختلف معه في بعض 

الذي يخالف في أصل احلكم  العالم  التي يتضمنها األصل، وبني  اجلزئية  املسائل 

ابتداء فتختلف الفروع تبعا الختالف األصل�

فاألول لم يزل على جادة اخملالف، كرجل يسير مع آخر في طريق واحد واختلف معه 

أصل  في  اخملالف  العالم  وأما  الطريق�  في  استمر معه  ولكن  التراتيب،  بعض  في 

مغاير�  طريق  في  واآلخر  طريق  في  أحدهما  يسير  كرجلني  ومخالفه  فهو  احلكم 

وملزيد بيان نضرب مثاال فقهيا قريب الفهم لكلتا احلالتني: 

 - جلود امليتة هل تطهر بالدباغ أم ال؟  

9- - مشارع األشواق: 539/1 - 540

10- - )أخرجه أبو داود، رقم 2536، وأخرجه احلاكم في املستدرك137/6، وقال: هذا صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، ووافقه 

الذهبي� وحسنه األلباني في حتقيقه لسنن أبي داوود(

11- - مشارع األشواق: 532/1
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 قوالن؛ فمن العلماء من يقول تطهر بالدباغ، ومنهم من يقول ال تطهر�

 فإن قلنا تطهر، فينبني عليه صحة الصالة فيها وطهارة املاء فيها فيصح الوضوء 

والغسل���الخ�

وإن قلنا ال تطهر، فهي جنسة� فينبني عليه عدم صحة الصالة فيها، وجناسة املاء 

فيها، فال يصح الوضوء والغسل���الخ�

فأنت ترى أن اخلالف في املسائل اجلزئية ناجت عن اخلالف في األصل ابتداء، وهذا يصلح 

مثاال لتوضيح احلالة الثانية وهو االختالف في أصل احلكم املؤدي إلى االختالف في 

جزئياته�

 وأما احلالة األولى، فلتوضيحها نعطف على املثال السابق، ونستل أحد شقيه وهو 

كون الدباغ يطهر جلود امليتة، فمع اتفاق أصحاب هذا القول على هذا األصل، إال 

أنهم اختلفوا في بعض مسائله اجلزئية�

فمن ذلك:

- هل يعم احلكم جميع اجللود أم يستثنى منه بعضها كجلود السباع؟ 

- وهل يجوز أكل اجللد بعد دباغه أم ال؟

وغيرها من املسائل مما بسط في كتب الفقه، وغرضنا هنا التمثيل فحسب�

آخر  لدليل  وإمنا  احلكم،  أصل  في  فليس الختالف  هنا  وجد  وإن  اخلالف  أن  املقصود 

أوجب القول به، فهم قائلون بتطهير الدباغ جللود امليتة، ولكن اختلفوا في بعض 

جزئيات احلكم لدليل دل عليه�

وعوداً على بدء، نقول فرق بني أن نثبت وجوب اجلهاد ودفع الصائل ثم نختلف في 

ودفع  اجلهاد  أن نختلف في وجوب  وبني  إذن،  تفاصيل احلكم فيسوغ اخلالف  بعض 

الصائل فنبطل األحكام املترتبة على القول بوجوبه، واخلالف هاهنا غير مقبول�

 واالختالف إمنا يسوغ في املسائل االجتهادية حيث ال نص، ولكن حيث وجد النص 

كمسألتنا هذه فال مجال لالجتهاد كما تقرر في األصول، وكون اجلهاد ودفع العدو 

واجبا في مثل حالنا هذا مما يشق بيانه؛ لشدة وضوحه ال ميكن لعقل سليم أو فطرة 

الواضحات،  توضيح  املعضالت  ومن  املطهر،  الشرع  عن  فضال  تدفعه،  أن  سليمة 

وكثرة األدلة في هذا الباب تنادي على مخالفها باجلهل أو الهوى�
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ولنطو هذه الصفحة التي أجلأنا املقام إلى نشرها، ولنعد إلى لب موضوعنا الذي 

حتار العقول في أمره ومعرفة كنهه وسره، أعني بذل النفس واملال واالنغماس في 

بحر القتال ولثم النصال، فثم سر عجيب جعل املوت حبيباً واملكروه مرغوباً واخملوف 

مطلوباً�

إذا قوي داعي الرجاء واخلوف في قلب املؤمن وتعلق بربه الكرمي محبة ورجاء وخوفا 

وتعظيماً، صفت بصيرة قلبه وانكشف له الغطاء، فأبصر اجلنة بقصورها وحورها 

وأشجارها وأنهارها، فطارت نفسه شوقا إليها وطلبا لسكناها! وأبصر النار بعذابها 

كل  منها  الهرب  في  وجدت  منها،  فرقا  نفسه  فذابت  أهلها،  وعويل  ومقامعها 

مهرب، ثم لم جتد طريقا قريبا يبلغها دار السالم وينجيها من دار العذاب واآلالم إال 

طريقا يستره حجاب احلياة الرقيق، فبادرت إلى هتكه على عجل، ال يثنيها شفرات 

السيوف وال هدير احلتوف، بل باملنايا والقواطع ينهتك احلجاب وينال الطالب، فهي 

منيتها فكيف يحجم احملب وقد عاين السبيل إلى محبوبه؟ وكيف يخاف وقد وصل 

إلى مطلوبه؟

الثناء على األبطال

َجاِع  الشُّ َعَلى  ََّناِء  الث )اْستِْحَباُب  احلديث:  هذا  فوائد  في  اهلل  رحمه  حجر  ابن  ذكر 

نِْع اجْلَِميِل لَِيْسَتِزيَد ِمنْ ذَلَِك وََمَحلُُّه َحْيُث يُؤَْمُن  وََمنْ فِيهِ َفِضيَلٌة الِسيََّما ِعنْد الصُّ

االْفتَِتان(�

يكون  مبا  أفراده  فيسوس  والسياسة،  القيادة  فن  يحسن  الذي  هو  الناجح  األمير 

سببا في صالح النفس واجلماعة�

 واألمير املسلم ميتاز عن غيره مبوافقة أمر اهلل تعالى في ذلك، والتعبد هلل تعالى 

في ذلك، فيحتاج إلى استحضار النية في سياسته، فيكون ذلك من أعظم أسباب 

التوفيق�

ويحتاج األمير أن يتأنى ويعمل الفكر قبل اتخاذ أي خطوة مع أفراده، سواء كان قوال 

أم فعال ألن خطأ األمير أو صوابه يعود على اجلماعة�

ولذلك يحتاج األمير أن يتعرف على نفسيات من معه من األفراد واألقوام واألجناس 

ليعامل كال منهم مبا يصلحه ويصلح اجلماعة، فإذا رأى من بعض أفراده الشجاعة 
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واإلقدام ونحو ذلك فإن كان ممن ينتفع بالثناء عليه ويزداد خيرا مدحه مبا صنع، وإن 

خشي عليه االفتتان والغرور فإن صالحه بترك مدحه�

 وفي احلديث فائدة قريبة من هذه املسألة وهي ما قاله أهل العلم -عليهم رحمة 

اهلل-:

َعنُْه القْتَِضاِء  امْلَنِْهّي  االْفتَِخار  َخارِج َعنْ  ابن فالن وهو  أنا  )جواز مدح النفس بقول 

َتَْعِريُف اإلِنَْساِن  َجَواز االْختَِيال فِي احْلَرْب دُون غَْيرَها وفيه  احْلَال ذَلَِك وَُهَو قَِريب ِمنْ 

نَْفَسُه ِإذَا كَاَن ُشَجاًعا لُِيرِْعَب َخْصَمُه(

فإذا كان املدح والتعريف يقوي النفس ويشجعها ويرهب العدو فال بأس به�

واملالحظ أن الشارع وسع في بعض العبادات فرخص فيها بصور ال جتوز في غيرها، 

إما ألن فيها مصلحة عظيمة للنفس كصالة النافلة فرخص في صالتها للمسلم 

جالسا ومضطجعا وماشيا على قول بعض العلماء وعلى الراحلة وإلى غير القبلة 

في السفر، وإما ألن فيها مصلحة عظيمة لألمة كاجلهاد، فإن فيه صورا ال جتوز في 

غيره كاالختيال ومدح النفس واخلضب بالسواد ونحو ذلك مما يستحق أن يجمع في 

رسالة مستقلة وأن يبني املقبول منها واملردود وتفصيل ما يحتاج إلى تفصيل، وهذا 

باب يحتاج إليه أهل اجلهاد األمير منهم واملأمور�

ويجدر بنا التنبيه على أن هذه الصور التي جتوز في اجلهاد دون غيره، إمنا جازت لرجحان 

مصلحتها على مفسدتها، فينبغي مراعاة ذلك� وال تغفلّن عن اعتبار صحة النية 

في ذلك، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون�

وفي احلديث وجوب النذير بالعسكر والسرية بالصراخ بكلمة تدل على ذلك، وفيه 

جواز األخذ بالشدة، وفيه فضل الرماية؛ ألنه وحده قاومهم بها ورد الغنيمة، وَجَوازُ 

ِديِد فِي الَْغزِْو، وفيه فوائد أخرى تظهر للمتأمل واهلل أعلم)12(� الَْعدِْو الشَّ

ــرح ابن بطال على  ــلم - )ج 6/ ص 266( وش ــرح النووي على مس 12- - )انظر فتح الباري البن حجر - )ج 9/ ص 268( وش

البخاري - )ج 9/ ص 258((
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احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل� أما بعد؛

أن  فارقتهم؛ فهي حتاول  أحبة  ذكريات  أن جتتر  النفس  األمور على  فإن من أصعب 

نفسي  أجد  ولكنني  منها!  املكانة  في  داناها  من  لفقد  سلوى  وال  عنهم،  تسلو 

مضطرا أن أكتب عن أخي احلبيب، »أبي عاصم النجدي« - »نواف املطيري«  -تقبله 

اهلل-� يضطرني لذلك واجب األخوة واحملبة في اهلل، وأال يحيا شخص عظيم مثله 

في عاملنا -عالم األقزام- وال يكتب عنه أحد�

مبا  فأمدحه  فطرية؟  أموراً  ومارس  وشرب  وأكل  عاش  أنه  عنه؟  أكتب  ما  واحترت 

بوالديه  بره  عن  أكتب  أم  األرض؟  على  يدب  أن  القوة  لديه  حي  كل  فيه  يشترك 

العقل السليم؟ ولكنني قررت، بدالً من  بأمور يفرضها  ومحبته إلخوانه فأمدحه 

الراشد  »أبي عاصم«  أخي  أحتدث عن  أن  غيره،  درب  تنير  ال  أمور  في  اختزال حياته 

املرشد، صاحب الدين والعقيدة النقية، اجملاهد بالعلم واحلليم في السلم، أحسبه 

كذلك واهلل حسيبه� فهذه الورقات ليست منهج حياته، ولكنها مالمح عقله�

وملا كان البد من نبذة تنسبه إلى عالم البشر، لئال يكون مجرد رمز قد غبر، ولئال 

يكون حديثي عنه منفصال عن السياق، لعلي أوفي حق من فاز بقصب السباق�

فأقول: هو نواف املطيري، ولد وعاش في الكويت أكثر سنني حياته، أمت بها مراحله 

الدراسية كلها إال بعضا منها لظروف معينة أمتها في موطنه األصلي، اجلزيرة� ولد 

في أسرة محافظة على دينها، فحرص أبوهم على أن يصلوا صلواتهم كلها في 

املسجد، فكان من ال يصلي باملسجد يعرض نفسه للعقاب� األمر الذي أنبت في 

نواف حب التدين والصالة� وأبوه وأخوه الكبير ممن يهتمون بالسياسة ومعرفة ما 

يدور بالعالم، وهذا ثاني أساس لفكره� فولد في بيئة متدينة متابعة للواقع� ونشأ 

أبو عاصــم النجــدي
مالمـح عقــل

كتبها أبو عبيد اهلل العبسي
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بني إخوة يهتمون بهذه األمور، ومع إخوة في اهلل متدينني، وحضر دروسا من بلوغ 

املرام في أول سنني فتوته� واهتم بدروسه وكان متابعا جيدا لألخبار وذا علم جيد 

بالسياسة كما سيأتي�

لعله من املبتذل أن أتساءل »أحقا رحلت يا أبا عاصم؟«� فأنا أعلم أنه رحل أكثر من 

علمي بأيام جميلة قضيناها معا مرت كاألحالم�

للشباب  العامة  اجملالس  يرتاد  شاب  كأي  كنت  السنني،  من  بضعة  قبل  عرفته 

دخل  جالسون،  ونحن  يوم  وفي  األحباب�  أخبار  ومتبادل  األصحاب،  مجتمع  ألنها 

بأحد  يلعبون  الشباب  وكان  قبلها-  معرفة سطحية  أعرفه  -وكنت  عاصم«  »أبو 

األلعاب التي تسمى بـ«ألعاب الفيديو«، فنصحهم أن ينشغلوا مبا يفيدهم وينمي 

اهلل  قول  أعلم  كنت  الفكري«!  »الغزو  هذا  أمام  استسالمهم  من  بدالً  عقولهم 

تعالى }وََلنْ تَرَْضى َعنَْك الَْيُهودُ واَل النََّصارَى َحتَّى تَتَِّبَع ِملََّتُهْم{ وكنت قد قرأت بعضا 

مما يدور في مخططات الغرب إلفسادنا وإبعادنا عن الدين ولكنني كنت غافال عن 

الوقت� ولكن  بـ«أبي عاصم« منذ ذلك  األلعاب »غزوا فكريا«� أعجبت  اعتبار هذه 

حياة  إلى  »اللهو«  شعارها  حياة  من  حياتي  حتولت  بعدما  أقوى  أصبحت  عالقتنا 

التخصص�  إلى  العامة  االهتمامات  من  عاصم«  »أبي  وحياة  »الدين«،  شعارها 

فاتخذنا مسارات حياتينا بعد تدبر لها وانطلقنا� فبدأنا في طلب العلم، وملا كان 

أن اهلل أمدنا بأسباب  بأمته، مدركا نفسه كفرد منها، عاملا  »أبو عاصم« مهتما 

النجاة من كل أزمة؛ وملا كان أيضا مدركا أن هناك خلال في »الصورة« التي يحملها 

-ونحملها- عن األمة وبالءاتها، فقد قرر التخصص في هذا اجلانب�

»روابط«  إلى  احتاج فقط  ولكنه  دينية،  اجلهاد فريضة  أن  وكان من قبل هذا عاملاً 

»أبو  فبدأ  البالء�  مكمن  محددة  كلية  نظرة  لألمة  النظر  من  خاللها  من  يتمكن 

عاصم« رحلة البحث هذه مستمداً التوفيق من اهلل جل في عاله� فتعلم مسائل 

التوحيد واحلكم والسياسة الشرعية واجلهاد وغير هذه املسائل من ُمرَكِّبات الدواء، 

وتاريخية  سياسية  اهتمامات  سنه  حداثة  منذ  وحباه  أرشده  الذي  اهلل  وبفضل 

فعلم  به�  احمليطة  الكلية  للصورة  واضحة  رؤية  يشكل  أن  استطاع  واقتصادية، 

ناقضون  ُحماته،  وليسوا  للدين  مضيعون  أمر!!-  والة  زورا  -املدعوين  حكامنا  أن 
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له وليسوا ناصحني� بل وزاد كمده ملا اطلع عليه من أن هؤالء احلكام لم يكتفوا 

بردتهم، فزادوا عليها محاوالت ماكرة لصد الناس عن دين اهلل� فعلم أن املعركة 

كلها على دين اهلل أال يَُحكَّم في األرض! وعلم أنه ال بد أن يختار لنفسه معسكرا، 

وأن يجند نفسه للخدمة� فاختار -بهداية اهلل- أن يكون من جند اهلل� علم أنه ال 

أنه بشر ضعيف  ينصر اهلل ألن اهلل يحتاج لنصرة -حاشاه تعالى-، بل ألنه علم 

محتاج  أنه  وعلم   }ِ اهللَّ ِإَلى  الُْفَقرَاُء  أَنُْتُم  النَّاُس  أَيَُّها  }يَا  الرحمن  نداءات  تصدعه 

لنصرة اهلل في املعركة الشديدة بني بني آدم وعدوهم املبني الشيطان فاستجاب 

َا يَُجاِهُد لَِنْفِسهِ  َ يَنُْصرْكُْم{ عاملا أن }وََمنْ َجاَهَد َفإمِنَّ لربه أمال بوعده }ِإْن تَنُْصرُوا اهللَّ

وأن  ذكر،  اإلسالم  وأن  وغيره ميت،  الذاكر حي  أن  وعلم  الَْعامَلنِيَ{  َعِن  َلَغِنيٌّ   َ اهللَّ ِإنَّ 

اجلهاد ذروته، فرغب بذروة احلياة -واهلل- مناديا إخوانه نداء خالدا من بعده }يَا أَيَُّها 

َ يَُحوُل  َُّسوِل ِإذَا دََعاكُْم مِلَا يُْحِييكُْم وَاْعَلُموا أَنَّ اهللَّ ِ وَلِلر الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا هلِلَّ

َُّه ِإَلْيهِ حُتَْشرُوَن{  بنَْيَ امْلَرِْء وَقَلِْبهِ وَأَن

نعم -واهلل- علم أنه البد أن يحيا، فأخذ يعد العدة لعملية احلياة� وتعلم العلم 

بحق  اهلل-  -تقبله  فكان  والبحث،  والكتب  األشرطة  وعبر  املشايخ  عند  الشرعي 

مجدا صادقا في الطلب� وقيل »من أكثر من شيء عرف به«، و«أبو عاصم« -تقبله 

اهلل- كان أكثر من تعلم مسائل التوحيد ممن أعرف من اإلخوة� وخاصة  مدار رحى 

أئمة  بكتب  اهلل-  -رحمه  مهتما  وكان  األلوهية�  توحيد  الرساالت؛  ومعدن  احلرب، 

النجدية -رحمهم اهلل- وكذلك مشايخ املنهج »كأبي محمد املقدسي«  الدعوة 

و«أبي قتادة« و«علي اخلضير« وغيرهم -فك اهلل أسرهم-� ولم يكن ممن يهتم باملعرفة 

بطريقة أكادميية سطحية تفصل كل »معلومة« عن أختها؛ كان مهتما »بالعلم«� 

وكان حريصا على تتبع جذور االنحراف في كثير من القضايا� وأذكر -مثال- أنه رغب 

مبعرفة نقطة حتول مسارات بعض اجلماعات املصرية إلى التمييع في قضايا احلكم 

على األفراد واحلكام، وبعد جهد ليس باليسير منه -تقبله اهلل- توصل إلى كتاب 

وكان ملما  أفرزته من صراعات علمية�  وما  املرحلة  بتلك  فاهتم  »دعاة ال قضاة«، 

بقضايا التوحيد مدافعا عنها أصوال وفروعا وحمى؛ ألنها أساس للدين، فكان يحزنه 

أنها مضيعة عند الكثير� وكان يعلم أن هذه القضايا جتلب العداوات، ولكنه لم 
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يهتم، لعلمه أن طريق احلق ضيق على أهل الباطل كأمنا يّصّعدون في السماء� حتى 

أذكر أنني ذات مرة كنت أكلمه عن الشيخ »ناصر الفهد« -فك اهلل أسره-، وقلت 

له -متعجبا- إنه على درجة كبيرة من العلم باحلديث والفقه أكثر من فالن وفالن 

ممن اشتهروا بهذين العلمني، ومع هذا شعبيته أقل! فأجابني مباشرة: »طبعاً! فالن 

وفالن ال يتكلمون في التوحيد«� ثم ملا تأملت األمر وجدته كما قال؛ أكثر من يروج 

ويشتهر بني الناس ال يكون ممن يتكلمون في التوحيد بحقه� 

أعد »أبو عاصم« عدته العلمية ما استطاع، ولم يخش كثرة املبطلني� وكأني به 

ممتطيا صهوة العلم مرددا بيت »ابن القيم« من النونية:

ال تخش كثرتهم فهم همج الورى       ���        وذبابــه، أتخــاف من ذبــان

فكان فعالً مقداماً غير هياب أن يرد الباطل بعد تبينه له أياً كان قائله�

وكان معروفا بيننا -معشر إخوانه في اهلل- جميعا أنه أعلمنا مبسائل العقيدة في 

األلوهية؛ فكنا نرجع إليه دوما -بعد اهلل- كلما أعضلتنا »قطعة من الصورة« ال 

ندري أين مكانها، فنعود منه أكثر إدراكا وأعمق تصورا� لست بدعا ممن يقول هذا 

ورعاه- يقول  الوائلي« -حفظه اهلل  »أبو احلسن  األريب  األديب  الكالم، فهاهو أخي 

لي في رسالة أرسلها ليعزيني، بعد كالم مشجع مسل عن احلزن: »ما عهدناه إال 

ذابا عن التوحيد بكل ما ميلك، وملا ذب عنه بروحه اصطفاه اهلل من بيننا في يوم 

يحبه ]حيث استشهد -فيما نحسب- يوم اجلمعة كما سيأتي[ وفي مكان يحبه 

���« إلى آخر كالمه -حفظه اهلل-� وهاهو املقدام املفضال أخي أبو مصعب الكويتي 

يا نواف، واهلل لئن سئلنا لنصدقن، ولئن  -حفظه اهلل ورعاه- يقول: »تقبلك اهلل 

استشهدنا لنشهدن أنك كنت فارسا من فرسان التوحيد، ذببت عنه قوال وعمال 

-أحسبك واهلل حسيبك- ���« إلى آخر كالمه -حفظه اهلل-�

وحق لهم أن يقولوا هذا، فهاهو بعد أن أخذ ما يكفيه من العدة العلمية، علم أنه 

ليس وقت الترف في أي شيء حتى في العلم! فتزود -وخير الزاد التقوى- للرحيل 

واستكمال فصول التوحيد باجلهاد ليكون من أهل الكتاب الهادي والسيف الناصر� 

فال هو مخذول يحزن حزن َضَعَفة النساء وال يعمل، وال هو منفوخ بالهواء راكب 

حلمار يثير الغبار فقط لينكشف للناس سوء مركبه واعوجاج مسيرته� ال! ليس 
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هذا »أبو عاصم« الذي عرفت� بل ملا كان رجال في عقله، كان رجال في عمله� نفر 

للجهاد وجاهد أعداء اهلل، وكان في جهاده قدوة حية؛ محبا إلخوانه، متغاضيا عن 

اخلالفات، خدوما لهم، معتنيا بحفظ القرآن وكتاب »بلوغ املرام«�

يثني عليه مدربوه ومشايخه هنا، سألت أحد املدربني العسكريني ممن تلقى التدريب 

عندهم تعليقا على هذا احلدث فقال: »حزنت بشدة عليهم« واكتفى بنظرات حزينة� 

وسألت عنه فضيلة الشيخ »عبد اجمليد عبد املاجد« -الذي قدم له ومجموعة من 

اإلخوة دورة في السياسة الشرعية-، فقال لي: »تقبله اهلل، كان هو الذي يقرأ علّي 

في الدورة� انقل عني حسن خلقه، وابتسامته التي ال تفارقه، واطالعه الواسع على 

املسائل التي كنا نتكلم فيها� لم نتكلم مبسألة إال وكانت له مشاركة طيبة جدا 

فيها«�

» ��� أبشركم بأننا قمنا بعملية كبيرة على األمريكان واملرتدين، فقصفنا األمريكان 

82، وردوا علينا بالهاون وغيره� فقتل منا ثالث إخوة،  مبدفع الـBM، واملرتدين مبدفع 

وهم عاصم وأبو احلارث الشمالي وعبد الهادي البنجابي� وكانت عليهم ابتسامة 

جميلة؛ وباألخص عاصم، فقد رأيته قبل أن يتلطخ وجهه بالدم وأشهد باهلل أنه 

كان في وجهه نور عجيب، واإلصابات كانت أعلى الصدر، وكان مبتسماً ���” إلى آخر 

كالم أخي احلبيب اجملاهد “أبي محمد العجمي” -حفظه اهلل ورعاه-� أرسل لي هذه 

قبل صالة  اجلمعة،  يوم  أمس  “قتلوا  أدناها مالحظة:  وكتب  السبت،  يوم  الرسالة 

اجلمعة بقليل”� كنت تلقيت اخلبر احملزن من أحد املشايخ قبل وصول الرسالة إلّي 

“أبي عاصم” -تقبله  بسويعات� ووصلت الرسالة تكمل فصول احلزن على احلبيب 

اهلل-�

اهلل-  -تقبله  عاصم”  “أبا  أن  اهلل-  -حفظه  محمد”  “أبو  احلبيب  أخي  وأخبرني 

“أبشر  نائما  يهمهم  اإلخوة  أحد  للعملية، فسمع  السابقة  الليلة  في  استيقظ 

يرد  لم  ولكنه  تقول؟”  “ما  عاصم”:  “أبو  فسأله  باخلير”�  أبشر   ��� عاصم  أبا  باخلير 

عليه! وفي الفجر سأله مرة أخرى، فقال له: “ال أذكر!! ولكن أبشر باخلير”� وقال “أبو 

محمد” -حفظه اهلل-: “عندما كنا في الطريق للعملية، كنا بني منشد ومتحدث 

مع صاحبه، إال “أبا عاصم” -تقبله اهلل- فإنه كان في تسبيح وتهليل وذكر هلل -عز 
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وجل-”�

فضائله،  تعداد  في  البيان  يسعفني  ال 

مع  إنصافه  وصف  من  قلمي  فأين 

اخملالفني؟ أو أين قلمي من تسطير مآثره 

جانب  ولني  صدر  سعة  من  اإلخوة  مع 

ذكر طيب  من  قلمي  أين  أخوة؟  وحسن 

التي  كلها  اجلميلة  واأليام  صحبته 

وأين  أين  ومرها؟  بحلوها  معا  عشناها 

أردد: “أال كل شيء  وأين؟ كنت كثيرا ما 

ما خال اهلل باطل ��� وكل نعيم ال محالة 

“ال  بقوله:  اهلل-  -تقبله  فيتبعها  زائل”، 

الطيبة  ابتسامته  مع  اجلنة[”  ]إال  تنس 

التي تكشف نقاء روحه�

النفس  أظن  والتذكر!!  الذكرى  من  آه 

أبا  يا  رحلت  “أحقاً  قائلة:  تصرخ  اآلن 

عاصم؟!”

ومعذرة  العني،  قرة  يا  عليك  رحمة اهلل 

اللذين  “ذهب  عذر-:  بال  قعد  ممن  -ليس 

يعاش في أكنافهم”�

واخلفني  مصيبتي  في  أجرني  اللهم 

دم  من  نورا  أمتنا  وارزق  منها،  خيرا 

عاصم،  أبا  تقبل  اللهم  الشهيد� 

واجمعني وإخواني معه برسولك -صلى 

والصاحلني  وسلم-  آله  وعلى  عليه  اهلل 

في دار النعيم الذي ال ينقطع�

واحلمد هلل رب العاملني�

)1(ولن ينكف شره، وينقطع ضره، ويزال 

بن مسلمة  بكتائب محمد  إال  كفره، 

الرحمة  رسول  دعائمها  أرسى  التي 

بن  لكعب  )من  قال  حينما  وامللحة 

ورسوله،  اهلل  آذى  قد  فإنه  األشرف 

فقال محمد بن مسلمة أحتب أن أقتله 

املتجبر فإنه قد  قال نعم(، فَمن لهذا 

والنصارى  اليهود  بالدين، وظاهر  عبث 

باخليار  سجونه  ومأل  املسلمني،  على 

التوحيد،  عقيدة  على  وجترأ  املوحدين، 

وعلى  الكرمي،  للنبي  السابنّي  وآخى 

الفاتكان،  باب  الصلبان  عابد  رأسهم 

كتب  ملن  فطوبى  له،  َمن  ثم  له  فمن 

اهلل هذه احلسنة على يديه، وجعل من 

للتوحيد،  وحصناً  للدين  فداًء  نفسه 

ليدفع عن املسلمني موجة كفر عاتية 

جذور  وتقتلع  عقيدتهم  تستأصل 

هذا  بردم  إال  ذلك  يكون  ولن  إميانهم، 

كل  علينا  يخرج  الذي  املفسد  املنبع 

يوم برجسه وجنسه�

}وَاهلُل غَالٌِب َعَلى أَْمِرِه وََلِكنَّ أَكْثَرَ النَّاِس 

اَل يَْعَلُموَن{ ]يوسف/21[

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني�

ــي بعنوان تقارب  ــيخ أبي يحيى الليب ــن كلمة للش 1-م

األديان خطوة جديدة ضمن احلرب الصليبية، متكلماً 

عن عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود�
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- )بل إمنا يكون البحث التام، والنظر القوي، واالجتهاد الكامل، فيما جاء به الرسول، 

صلى اهلل عليه وسلم، ليعلم ويعتقد، ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق 

تالوته، وأن ال يهمل منه شيء� وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك، أو العمل 

اللوم  أن يسقط عنه  الرسول، بل حسبه  به  به، فال ينهى عما عجز عنه مما جاء 

لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به، ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن 

ال يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه 

ما ليس منه، من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند اهلل، اعتقادا أو عمال، كما قال 

َّ وَأَنُْتْم تَْعَلُموَن{()1(� َّ بِالَْباطِِل وَتَكُْتُموا احْلَق تعالى: }واَل تَلِْبُسوا احْلَق

فاإلخالص  وطلبا؛  للعبد مطلوبا  أن  اإلخالص،  وبني  بينه  والفرق  الصدق  )كذلك   -

توحيد مطلوبه، والصدق توحيد طلبه�

الطلب منقسما،  يكون  ال  أن  والصدق  املطلوب منقسما،  يكون  ال  أن  فاإلخالص   

فالصدق بذل اجلهد، واإلخالص إفراد املطلوب()2(�

- )وللحقيقة أن أكثر ما يبهرني ويبهجني في كتاب اهلل تعالى، أني مذكور فيه 

}َلَقدْ أَنْزَلَْنا ِإَلْيكُْم ِكَتاباً فِيهِ ذِكْرُكُْم أََفال تَْعِقُلوَن{()3(�

إال  والعلم كله حجة  العلم،  إال  وموات  »الدنيا جهل  بن عبد اهلل:   )قال سهل   -

العمل به، والعمل كله هباء إال اإلخالص، واإلخالص على خطر عظيم حتى يختم 

به«()4(�

1- ابن أبي العز احلنفي - شرح العقيدة الطحاوية 34-33�

2- ابن القيم - مدارج السالكني 1\110�

3- أبو قتادة - األربعون اجلياد 1�

4- اخلطيب البغدادي - اقتضاء العلم العمل 24�

كشــكول مجــاهد
جعفر صادق
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الوهم، وليس ملن منح  الفهم، وغايته إصابة  العقل سرعة  آية  )قالت احلكماء:   -

جودة القريحة وسرعة اخلاطر عجز عن جواب وإن أعضل، كما قيل لعلي رضي اهلل 

يرزقهم على كثرة  قال: كما  العباد على كثرة عددهم؟  عنه: كيف يحاسب اهلل 

عددهم�

تذهب  أين  قال:  األجساد؟  فارقت  إذا  األرواح  تذهب  أين  عباس:  بن  اهلل  لعبد  وقيل 

إذعان  دليلي  اجلوابان جوابا إسكات تضمنا  األدهان؟ وهذان  فناء  املصابيح عند  نار 

وحجتي قهر�

ومن غير هذا الفن وإن كان مسكتا ما حكي عن إبليس -لعنه اهلل- أنه حني ظهر 

لعيسى ابن مرمي عليه السالم فقال: ألست تقول أنه لن يصيبك إال ما كتبه اهلل 

عليك؟ قال: نعم�

قال: فارم نفسك من ذروة هذا اجلبل فإنه إن يقدر لك السالمة تسلم�

فقال له: »يا ملعون إن هلل أن يختبر عباده وليس للعبد أن يختبر ربه«�

وأيدهم  بوحيه،  أمدهم  الذين  تعالى  أنبياء اهلل  اجلواب ال يستغرب من  ومثل هذا 

بنصره، وإمنا يستغرب ممن يلجأ إلى خاطره ويعول على بديهته�

وروى قثم بن العباس رضي اهلل عنهما قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنه: 

كم بني السماء واألرض؟ قال: دعوة مستجابة�

قيل: فكم بني املشرق واملغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس�

فكان هذا السؤال من سائله إما اختبارا، وإما استبصارا فصدر عنه من اجلواب ما 
أسكت()5(

- )قد أوعبت األمة في كل فن من فنون العلم إيعابا� فمن نور اهلل قلبه، هداه مبا 

النبي  يبلغه من ذلك؛ ومن أعماه، لم تزده كثرة الكتب إال حيرة وضالال� كما قال 

-صلى اهلل عليه و سلم- ألبي لبيد األنصاري: »أو ليست التوراة واإلجنيل عند اليهود 

والسداد،  الهدى  يرزقنا  أن  العظيم  اهلل  فنسأل  عنهم؟«  تغني  فماذا  والنصارى؟ 

ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من 

5- علي بن محمد املاوردي - أدب الدنيا والدين 11-10�
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لدنه رحمة، إنه هو الوهاب�()6(

أن  بَْيَنُهْم{ فأخبر  بَْغياً  الِْعلُْم  َجاَءُهُم  َما  بَْعِد  ِمنْ  ِإالَّ  َّقُوا  تََفر }وََما  )قال بعد ذلك:   -

تفرقهم إمنا كان بعد مجيء العلم الذي بني لهم ما يتقون، فإن اهلل ما كان ليضل 

قوما بعد إذ هداهم حتى يبني لهم ما يتقون� وأخبر أنهم ما تفرقوا إال بغيا، والبغي 

مجاوزة احلد، كما قال ابن عمر: »الكبر واحلسد«� وهذا بخالف التفرق عن اجتهاد ليس 

فيه علم وال قصد به البغي، كتنازع العلماء السائغ� والبغي إما تضييع للحق، وإما 

تعد للحد� فهو إما ترك واجب، وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك�

َّا نََصارَى أََخذْنَا ِميثَاقَُهْم َفَنُسوا  وهذا كما قال عن أهل الكتاب: }وَِمَن الَِّذيَن قَاُلوا ِإن

أن  فأخبر  الِْقَياَمِة{  يَوِْم  ِإَلى  وَالَْبْغَضاَء  الَْعَداوَةَ  بَْيَنُهُم  َفأَغْرَيَْنا  بِهِ  ذُكِّرُوا  َّا  مِم َحّظاً 

نسيانهم حظا مما ذكروا به، وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به، كان سببا إلغراء 

العداوة والبغضاء بينهم� وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا، مثلما جنده بني الطوائف 

املتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل األصول والفروع� ومثلما جنده بني 

العلماء وبني العباد ممن يغلب عليه املوسوية أو العيسوية� حتى يبقى فيهم شبه 
من األمتني اللتني قالت كل واحدة ليست األخرى على شيء�()7(

- )قيل ألبي سهل كثير البصري حني حضره املوت: »أوصنا«، قال: »تبيعون دنياكم 

بآخرتكم تربحونها -واهلل- جميعا، وال تبيعون آخرتكم بدنياكم فتخسرونها واهلل 
جميعا«()8(

- )ما ابتلي اإلنسان قط بأعظم من علو همته� فإن من علت همته يختار املعالي؛ 
ورمبا ال يساعد الزمان، وقد تضعف اآللة، فيبقى في عذاب�()9(

6- ابن تيمية - الزهد والورع والعبادة 98-97�

7- ابن تيمية - مجموع الفتاوى 15-14�

8- أبو سليمان الربعي - وصايا العلماء عند حضور املوت 86�

9- ابن اجلوزي - صيد اخلاطر 79�
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- )ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير اهلل ما حصل لم يدم له ذلك بل ينتقل 

من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب وال بد 

في وقت آخر وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له وال ملذ بل 

قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك وإمنا يحصل له مبالبسته من جنس 

ما يحصل للجرب من لذة األظفار التي حتكه فهي تدمي اجللد وتخرقه وتزيد في 

ضرره وهو يؤثر ذلك ملا له في حكها من اللذة وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة 

غير اهلل هو عذاب عليه ومضرة وألم في احلقيقة ال تزيد لذته على لذة حك اجلرب 

والعاقل يوازن بني األمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما واهلل املوفق املعني وله احلجة 
البالغة كما له النعمة السابغة()10(

- )ومنهم من مخالطته حمى الروح، وهو الثقيل البغيض العقل، الذي ال يحسن 

أن يتكلم فيفيدك، وال يحسن أن ينصت فيستفيد منك، وال يعرف نفسه فيضعها 

في منزلتها� بل إن تكلم فكالمه كالعصي تنزل على قلوب السامعني مع إعجابه 

بكالمه وفرحه به، فهو يحدث من فيه كلما حتدث ويظن أنه مسك يطيب به اجمللس� 

وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي ال يطاق حملها وال جرها على 

األرض�

إال وجدت  ثقيل  إلى جانبي  »ما جلس  قال:  أنه  -رحمه اهلل-  الشافعي  ويذكر عن 

اجلانب الذي هو فيه أنزل من اجلانب اآلخر«�

ورأيت يوما عند شيخنا -قدس اهلل روحه- رجال من هذا الضرب والشيخ يحمله، 

وقد ضعف القوى عن حمله، فالتفت إليَّ وقال: »مجالسة الثقيل حمى الربع«� ثم 

قال: »لكن قد أدمنت أرواحنا على احلمى، فصارت لها عادة« -أو كما قال-� وباجلملة 

فمخالطة كل مخالف حمى للروح، فعرضية والزمة�

ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب، وليس له بد من معاشرته 
ومخالطته، فليعاشره باملعروف حتى يجعل اهلل له فرجا ومخرجا()11(

10- ابن القيم - طريق الهجرتني 100�

11- ابن القيم - بدائع الفوائد 499/2�
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���تابع في الصفحة83

قام اجملاهدون التابعون لإلمارة اإلسالمية 

بعملية بطولية منسقة أقضت مضاجع 

على  حيرة  وزادتهم  واملرتدين  الكافرين 

وسعوا  بعدها  جنونهم  فُجّن  حيرتهم، 

الصيد  الستعادة  يستطيعون  ما  بكل 

عادوا  ولكنهم  منهم،  فر  الذي  الثمني 

بخفي حنني�

من  املئات  بتكديس  القصة  وتبدأ 

اجملاهدين وعامة املسلمني، رجاال ونساء، 

مبدينة  كبير  سجن  في  األفغان  من 

أسوأ  يعاملون  وكانوا  اجلنوبية،  قندهار 

العذاب�  أنواع  أشد  ويقاسون  معاملة، 

وقرر قادة اجملاهدين في اإلمارة اإلسالمية 

إلطالق  واسعة  مرتبة  بعملية  القيام 

سراحهم جميعاً بعد تدمير السجن� ومت 

التخطيط الدقيق للعملية مع التصوير 

لها  اجليد  اإلعداد  واستغرق  والترصد، 

شهرين كاملني�

حافالت  هناك  كانت  التنفيذ  يوم  وفي 

نسائية  ومالبس  الطلقاء،  لنقل  جاهزة 

في  املسلمات  السجينات  عورات  لستر 

مجموعة  وكذلك  منفصلة،  حافالت 

كبيرة من الدراجات النارية ملن يستطيع 

ركوبها من املطلق سراحهم، ومت االنطالق 

الكبير املباغت�

أن  أساس  على  مبنية  اخلطة  وكانت 

بتفجير  االستشهاديني  أحد  يقوم 

للسجن،  الرئيس  باملدخل  شاحنة 

لتقضي  االقتحام  مجموعة  وتليه 

على احلراسة والعاملني في السجن، 

ثم تدخل احلافالت إلى الساحة وتنقل 

قبل  املنطقة  خارج  بسرعة  الطلقاء 

والقوات  األمريكية  املقاتالت  قدوم 

واملرتدين�  الصليبني  من  األرضية 

االستشهادي  تقدم  اهلل،  من  وبقدر 

احلراسة  وطاقم  البوابة  لتفجير 

لم  االنفجار  ولكن  الزر  على  وضغط 

حمل  أنه  إال  منه  كان  فما  يحدث، 

رشاشه اخلفيف واشتبك مع احلراس 

كانت  بينما  فقتلهم،  البوابة  على 

مجموعة االقتحام تنتظر، فلما طال 

عليهم 

إطالق سراح 1800 سجني
من مجاهدي اإلمارة اإلسالمية واملواطنني األفغان
من أكبر سجون احملتلني في جنوب أفغانستان
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على الرحمة املهداة، وعلى 

آله وصحبه ومن اهتدى بهداه�� أما بعد؛

فهذه بعض أخبار العمليات العسكرية التي قام بها إخواننا اجملاهدون من قاعدة 

مكان  كل  في  الكرام  قراؤنا  عليها  ليطلع  وذلك  أفغانستان  أرض  على  اجلهاد 

وليتعرفوا على الكم الهائل من اخلسائر املتوالية التي يئن العدو من فرط تالحقها 

والتوثيق  ترحأً، متحرين في ذلك الصدق  والكافرون  املؤمنون فرحاً  وتتابعها فيزداد 

بقدر الطاقة واملستطاع�

ولو تتبعنا بعض التقارير التي تصدر عنهم لوجدناهم يعترفون في بعض األحيان 

املتعمد إلخفاء  اإلعالمي  التعتيم  رغم  اخلسائر  الهائل من  بالكم  استحياء  على 

احلقائق وعدم اعتراف القادة العسكريني بالعدد احلقيقي للخسائر في األفراد والعتاد، 

وفي الوقت الذي يُصرح فيه الرئيس بوش أنه يحقق جناحاً في أفغانستان يعترف 

متصاعدة  وقوة  شرسة  مقاومة  يواجهون  أنهم  العسكريون  والقادة  البنتاغون 

وخسائر فادحة�

ففي شهر يونيو املاضي اعترفت قوات االحتالل األجنبية بأفغانستان “الناتو” بأنها 

تكبدت جراء هجمات مجاهدي اإلمارة اإلسالمية “طالبان” أفدح خسائر لها منذ 

غزوها ألفغانستان أواخر عام 2001، وذلك مبقتل 49 من جنودها -هذا استناداً إلى 

بياناتهم العسكرية وليس العدد احلقيقي- منهم 31 جندياً أمريكياً، و13 بريطانياً، 

هؤالء  معظم  وسقط  واجملر،  ورومانيا،  بولندا،  من  كل  من  واحد  وجندي  وكنديان، 

معارك  أو خالل  قوافلهم،  مرور  عند  الطرقات  على  زرعت  ناسفة  بعبوات  القتلى 

بني يدي التقارير امليدانية
كتبها الشيخ عبد اهلل سعيد
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وهجمات وكمائن وحوادث متفرقة�

وهذا العدد املعترف به ميثل ضعف عدد من قتلوا خالل الشهر الذي قبله، أما العدد 

البيانات  القوات األجنبية احملتلة ألرض أفغانستان فهذا ال تذكره  احلقيقي لقتلى 

العسكرية لكثرته، وهو يفوق هذا العدد بأضعاف مضاعفة�

وبذلك بدأت أفغانستان تلحق -ورمبا تتجاوز- العراق كأخطر ميدان معارك في احلرب 

الشاملة التي تشنها أمريكا على اإلسالم، حيث أصبح عدد قتلى القوات األجنبية 

وذلك في  التوالي،  الثاني على  العراق للشهر  أكثر من عددها في  أفغانستان  في 

حني ميثل اجلنود األجانب املنتشرون في أفغانستان أقل من نصف القوات الصليبية 

املتواجدة في العراق�

وتزامناً مع قوة العمليات العسكرية في احملافظات اجلنوبية والشرقية، وارتفاع عدد 

العديد  على  اإلسالمية  اإلمارة  مجاهدي  وسيطرة  احملتلة،  األجنبية  القوات  قتلى 

من املناطق وخضوعها لهم بالكامل، أقدم مجاهدو اإلمارة اإلسالمية على خطوة 

العديد  في  كبير  حد  إلى  وآمنة  ثابتة  محلية  قواعد  إنشاء  مت  حيث  أخرى،  هامة 

من املناطق، وذلك مبساعدة السكان احملليني، ولم يعد مجاهدو اإلمارة اإلسالمية 

»طالبان« بحاجة لالنسحاب إلى مالذاتهم في املناطق القبلية في باكستان عند 

انتهاء فترة الصيف أو عند هجوم قوات منظمة حلف شمال األطلسي »الناتو«، 

فهم اآلن ميلكون العدد والعدة والعتاد واألرض والشعب، ومما ساعد في إيجاد هذا 

املالذ اآلمن في داخل أفغانستان حتول كثير من زعماء القبائل إلى مساندة مجاهدي 

اإلمارة اإلسالمية »الطالبان« بعد أن برزت قوتهم في املناطق التي يسيطرون عليها 

وكثرة املديريات التي يفتحونها، والتطور الهائل في تنفيذ العمليات على األمريكان 

والقوات احلكومية املرتدة -من حيث الكم والكيفية- هذا فضالً عن اجلرائم املتكررة 

لقوات التحالف »الناتو« بقصفها للمناطق السكنية وارتفاع عدد القتلى واجلرحى 

والطريقة  األمريكية،  الطائرات  تشنها  التي  اجلوية  الضربات  نتيجة  املدنيني  في 

الهمجية التي تدخل بها قوات التحالف »الناتو« لقرى األفغان وطريقة تفتيشهم 

للبيوت واالطالع على عورات الناس وعقابهم بغير جرم وإذاللهم وإهانتهم، بهذا 

كله أصبح جملاهدي اإلمارة اإلسالمية »طالبان« موطئ قدم في كل املناطق وأصبحت 
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احلكومة األفغانية في كل يوم تفقد منطقة جديدة وقد جاء هذا على لسان أحد 

أعضاء حكومة كرزاي العميلة حيث قال في تصريح إلحدى اإلذاعات احمللية: »إننا 

في كل يوم نفقد منطقة جديدة!«�

وكان تقرير عسكري حول أفغانستان، صدر عن وزارة الدفاع األمريكية »البنتاغون«، 

قد أفاد بأن الوضع األمني في كثير من املناطق األفغانية “هش” وأن حركة طالبان 

من  بها  اإلطاحة  بعد  دائماً”  “مترداً  أصبحت تشكل  بحيث  نفسها  تنظيم  أعادت 

السلطة عام �2001

وقد اعترفت منظمة حلف شمال األطلسي “الناتو” أكثر من مرة بقوة مجاهدي 

اإلمارة اإلسالمية “طالبان”، وبكثرة اخلسائر التي تتكبدها قوات االحتالل، وخاصة 

بحالة من  ممزوجاً  األخير  اعترافها  وجاء  السنة،  األخيرة من هذه  األشهر  في هذه 

التذمر، ويتضح هذا التذمر من خالل أمرين:

األول: النداءات املتكررة لطلب املزيد من القوات األجنبية إلرسالها إلى أفغانستان، 

احملافظات  من  لثالث  بالنسبة  وخاصة  استجابة،  أي  النداءات  لهذه  يكون  أن  دون 

الهامة: قندهار، وهلمند، وخوست، فالعديد من الدول املشاركة في القوة التابعة 

للحلف األطلسي “الناتو” تتردد في تلبية طلبات البنتاغون إلرسال املزيد من القوات 

الوضع فيها  الساخنة على وجه اخلصوص، لصعوبة  املناطق  ألفغانستان، ولهذه 

بالنسبة للقوات العاملة في القوة الدولية�

الثاني: من خالل القرار الذي اتخذته القوات األمريكية بتمديد فترة وجود 2200 من 

عناصر املارينز في أفغانستان حتى شهر )ذي القعدة/ نوفمبر( املقبل�

وأصبح التمديد لبقاء الوحدات األميركية في أفغانستان بعد انتهاء مدة عملها 

الوسيلة الرئيسية لتعويض النقص في عدد اجلنود األميركيني، وتغطية الفشل 

املناطق  إلى  قواتها  إرسال  في  املشاركة  الدول  من  العديد  تردد  من  األمل  وخيبة 

الساخنة�

وكان رئيس هيئة أركان اجليوش األميركية املشتركة املسمى “مايكل مولن” قد قال: 

“إن هناك حاجة ملزيد من القوات األميركية في أفغانستان للمساعدة على قمع 

النشاط العنيف املتزايد للمتمردين، لكن ال يوجد عدد كاف من اجلنود إلرسالهم 
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في هذه املهمة بسبب احلرب في العراق»�

ويقول اللواء »مايكل روتشيل« قائد وحدة التجنيد باجليش األميركي: »إن اجليش مير 

بأوقات عصيبة فيما يتعلق بتجنيد متطوعني جدد، وال أستطيع أن أنكر أننا بحاجة 

ماسة إلى املزيد من املتطوعني، وأن املهمة األخطر أمام اجليش هي جلب املزيد من 

املتطوعني في الوقت التي تخوض فيه أميركا حربني في العراق وأفغانستان”� وذلك 

رغم تعديل شروط القبول في القوات املسلحة األمريكية عدة مرات وكذلك تعديل 

سن املقبولني في االحتياط إلى 42 سنة من 35 سنة، وهي التي اتبعتها كندا أيضاً 

حلل نفس املشكلة فقامت بتغيير قواعد الشروط من ناحية اللياقة البدنية ملن هم 

أقل من 35 سنة من اجلنسني�

ومنذ مطلع العام 2006 كانت الضغوط التي يواجهها اجليش األميركي قد أصبحت 

واضحة للعيان، وذلك مع صدور تقرير للبنتاغون يقول: “إن اجليش ال ميكنه االضطالع 

بأية مهام جديدة نظراً الستنفاد كل موارده في أفغانستان والعراق”�

ونتيجة لكل ذلك فقد أشارت التقارير الغربية إلى انهيار حتالف االحتالل بأفغانستان 

كما جاء في مقال بقلم كارين دي يوجن محررة “واشنطن بوست”)1(:- 

»بعد أكثر من ست سنوات من احلرب التي خاضها التحالف في أفغانستان، جتد 

منظمة حلف شمال األطلسي قواتها في حالة من اإلنهاك واإلجهاد والتوتر على 

كافة األصعدة، خاصة مع عدم القدرة على حتديد مستويات القوات وطبيعة املهام 

التي تناط بها ومهام إعادة البناء وجهود مكافحة اخملدرات واالستراتيجيات املتبعة 

في التصدي لطالبان«�

وبينما كانت واشنطن تدعو وتلح على حلفائها في الناتو منذ مدة طويلة إلرسال 

في جنوب  دامية  قتالية  معارك  في  تنخرط  الدول  بعض  هناك  كانت  أكثر،  قوات 

أفغانستان وتتكبد اخلسائر تلو اخلسائر خالل املواجهات مع مقاتلي طالبان�

أفغانستان  حتتل  التي  األجنبية  القوات  نصف  من  بأكثر  تشارك  أمريكا  أن  ورغم 

والكنديني  البريطانيني  بأن  يشهد  الواقع  أن  إال  جندي  ألف   54 وقوامها  حالًيا 

والهولنديني هم الذين يقع عليهم العبء األكبر في التصدي ملقاومة طالبان في 

1- مفكرة اإلسالم: الثالثاء7 من محرم1429 املوافق 15-1-2008م ترجمة أحمد أبو عطاء
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جنوب أفغانستان امللتهب�

من ناحيتهم يشكو البريطانيون من أّن املنطقة الشرقية بأفغانستان، التي تتمركز 

فيها غالبية القوات األمريكية تتسم بأنها أكثر هدوًءا من املناطق اجلنوبية وخاصة 

مقاومة  وتشهد  البريطانية  االحتالل  قوات  فيها  تنتشر  التي  هلمند  محافظة 

متنامية حلركة طالبان

وأشارت محررة واشنطن بوست إلى أن منظمة حلف شمال األطلسي الناتو شهدت 

انقساًما منذ فترة طويلة بني الدول التي تشارك في القتال احلقيقي في أفغانستان 

والدول التي لم ترسل قواتها إال بعد أن وضعت ضوابط وحدود لنشاطاتها في هذا 

البلد بحيث أصبحت مهام قواتها غير قتالية باملرة�

مواجهة  في  التحالف  قوات  تواجهها  التي  الصعوبات  حجم  يتضح  هذا  ومن 

النشاطات القتالية املتزايدة واملتطورة جملاهدي اإلمارة اإلسالمية “طالبان”�

فقوة “طالبان” تزداد يوماً بعد يوم -وهلل احلمد- وكل يوم ينضم إليها مقاتلون جدد 

وخاصة من قبائل باكستان وجنوب وشرق أفغانستان�

وتشير كل التقارير إلى أن اجليش األمريكي أصبح أضعف مما كان عليه قبل غزوه 

ألفغانستان وأن احلرب الدائرة في أفغانستان والعراق قد أدت إلى إضعاف إمكانيات 

اجليش األمريكي ليصل إلى نقطة خطيرة�  

اآلخرة/  املركزي لقندهار في شهر )جمادى  السجن  وتعتبر حادثة فك األسرى من 

أكبر  “طالبان”،  اإلسالمية  اإلمارة  مجاهدي  قبل  من  بدقة  لها  واخملطط  يونيو( 

القوات  تلقتها  التي  الضربات  وأشد  والتنفيذ،  التخطيط  حيث  من  العمليات 

أسرى  من  املئات  أسر  فك  مت  حيث  إيالماً،  العميلة  األفغانية  واحلكومة  األجنبية 

مجاهدي اإلمارة اإلسالمية “طالبان” من بينهم قادة محليون مرموقون مما زاد من 

قوة اجملاهدين وارتفاع معنوياتهم�

ومع كل هذه اخلسائر التي تتكبدها القوات األجنبية احملتلة ألفغانستان والضعف 

الذي متر به، لم مينع الرئيس األميركي جورج بوش من القول: »إن إستراتيجيته ما 

تزال حتقق جناحاً»� 

اآلخرة/  )جمادى  شهر  في  القتلى  من  الكبير  العدد  سقوط  على  تعليقاً  وقال 
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األعلى  ذكرنا-  -كما  يُعد  والذي  يونيو( 

ذلك شهرا  “لقد كان   :2001 العام  منذ 

صعباً في أفغانستان، ولكنه كان شهراً 

صعباً كذلك بالنسبة لطالبان”� وأضاف 

قائالً: “لكنني واثق من أن اإلستراتيجية 

ستنجح!”� 

أن  بوش  فيه  يقول  الذي  الوقت  وفي 

رئيس  يقول  ستنجح  اإلستراتيجية 

هيئة أركان اجليوش األميركية املشتركة 

مايكل مولن: “إن حركة الطالبان والقوى 

أصبحت  في أفغانستان  املتطرفة 

تشكل مشكلة معقدة جداًً”� 

بقلق  زلت،  وال  “كنت أشعر  وقال مولن: 

عميق من العنف املتزايد هناك”؛ مضيفاً 

املزيد من  إرسال  يريد  أنه  ليس سراً  أنه 

وأضاف:  هناك�  إلى  األميركية  القوات 

أكثر  وحلفاؤهم  أصبح الطالبان  »لقد 

فعالية في األسابيع املاضية«�

واهلل تعالى من ورائهم باملرصاد!

النار،  إطالق  صوت  وسمعوا  االنتظار 

الشاحنة  كانت  الوقت  نفس  وفي 

البوابة،  عند  تقف  للتفجير  املعدة 

بإطالق  وقاموا  الفور  على  تقدموا 

قذيفة RBG على الشاحنة، فانفجرت 

واملباني  والسور  البوابة  وفجرت 

القريبة� ثم تقدموا إلى داخل السجن 

السجناء  جميع  بإخراج  وقاموا 

إحدى  قدرتهم  والذين  والسجينات، 

الصحف الباكستانية بألف وثمامنائة 

من  أربعمائة  بينهم  من  سجني، 

التابعني لإلمارة اإلسالمية،  اجملاهدين 

وأقاربهم  أنصارهم  من  واآلخرين 

املتهمني بتقدمي الدعم لهم�

املعدة  احلافالت  اجلميع  ركب  وقد 

لنقلهم وأسرعوا باالبتعاد عن السجن 

وقد  كامل،  تدميرا شبه  تدميره  بعد 

قتل من احلراس والعاملني من قتل وفر 

السجن  أن  والعجيب  فر،  من  منهم 

شديدة  عسكرية  منطقة  في  يقع 

كتيبة  هناك  كانت  وأنه  احلراسة 

القريب  معسكرها  في  أمريكية 

جبنوا  ولكنهم  العملية،  مكان  من 

العملية  إلبطال  اخلروج  من  وخافوا 

ومنع فرار السجناء، رغم أن العملية 

استغرقت ساعتني كاملتني!!

ولرسوله  هلل  والعزة  أكبر  واهلل 

وللمؤمنني، وسيعلم الذين ظلموا أي 

منقلب ينقلبون�

تتمة إطالق سراح 1800 سجني
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أهم العمليات
التي متت خالل األشهر األربعة املاضية)1(

1- واليـة بكتيكــا

مختلفني  قاذفني  بواسطة   )BM1-كاتيوشا( صاروخ   15 إطالق  لوارا:   –  1429/5/23

على مركزين لألمريكيني وأذنابهم من املرتدين� وقد أصاب 13 صاروخاً منها الهدف 

بتوفيق اهلل تعالى� أثلجت الصدور وعاد اجملاهدون بعدها إلى مواقعهم ساملني�

22/6/1429هـ: أنكَورا أده: إطالق صاروخني على القلعة األمريكية، تسببا في إشعال 

النيران فيها مما أحلق بها خسائر مادية ولم يكشف عن حجم اخلسائر البشرية�

بترتيب عملية كبيرة على قلعة متشداد  إخوانكم  قام  أده:   أنكَورا  2/7/1429هـ: 

مجموعات  خمس  إلى  اجملاهدين  تقسيم  مت  حيث  للمرتدين،  ومركزين  األمريكية 

منها مجموعة إلطالق الصواريخ ومجموعتان للكمني ومجموعتان للرماية مبدفع 

82 ملم�

]BM1[ على  بدأت الرماية متزامنة بني اجملموعات، حيث أطلق اجملاهدون 6 صواريخ 

قلعة متشداد، فأصابت الهدف بفضل اهلل،

 وجاءت األخبار مبقتل 10 جنود وجرح 3�

وفي نفس الوقت قامت مجموعة املدفعية بالرماية على املركز الرئيس للمرتدين 

ومركز مجاور آخر، وعلى إثر العملية قام العدو بقصف املنطقة بوابل من القذائف، 

وبعد هدوء حذر تقدمت مجموعتا املدفعية لتستأنفا الرماية على مركز املرتدين 

ففوجئوا بالرد من قبل العدو واستشهد ثالثة من اإلخوة -تقبلهم اهلل-�

وبعد يومني رجع اإلخوة لألخذ بثأر إخوانهم، فرموا 3 صواريخ على قلعة األمريكان 

1-  نظراً لكثرة العمليات وكذلك رقعتها بحيث شملت أكثر من نصف واليات أفغانستان كما ترون في التقارير فقد 

ــجيل وذلك لصعوبة الطرق واالتصاالت مع اجملاهدين  ــا أبرز تلك العمليات حتى وإن كانت متأخرة في التس انتقين

ــلمني أن مجاهدي القاعدة وأنصارهم نشطون  ــأ إهمالها حتى يتضح للمس خاصة في الواليات البعيدة ولم نش

ــت القاعدة  ــتان وليس في أغلب الواليات األفغانية، وأن العدو الصليبي هو الذي ال يجد مالذاً آمناً له في أفغانس

كما يدعي عدو اهلل بوش�
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فأصابت هدفها بحمد اهلل� 

2- واليـة وردك 

1429/4/26 - ميدان شهر - مديرية جلريز )علي خيل(: شن اجملاهدون هجوماً شرساً 

ضد رتل أمريكي، مما أدى إلى تدمير مدرعة أمريكية وسيارتني لعمالئهم من املرتدين� 

على إثرها قام العدو بقصف املنطقة، وبفضل اهلل تعالى عاد اجملاهدون إلى أماكنهم 

ساملني�

1429/5/24 - تنگي )أميرخار(: قامت معركة بني اجملاهدين وبني ما يسمون )دتوفان 

أمنيتي قطعي( أدى بفضل اهلل إلى قتل 10 منهم� 

تلك  أهالي  على  شرسة  بحملة  الصليبيون  قام  )بادام(:  شهر  ميدان   -  1429/6/1

املنطقة مزودين مبا يقارب 80 مدرعة تساندهم الطائرات املروحية والنفاثة، ولكن 

أسود اإلسالم كانوا لهم باملرصاد، فدارت معركة لعدة ساعات أدت إلى فرار القوات 

األجنبية وإخالئها للمنطقة�

8 من األمريكيني في انفجار شاحنتني في  1429/6/2 - مديرية تنگي )دراني(: قتل 

وردك  واليتي  بني  تقع  »دراني«  أن  بالذكر  واجلدير  تعالى�  اهلل  بفضل  املنطقة  تلك 

ولوجر�

األمريكان حصيلته  )بول سرخ(: كمني على  1429هـ: ميدان شهر  الثانية  جمادى 

سقوط 3 همرات من فوق اجلسر�

3- واليـة كـنر 

1429/5/18هـ - مديرية سوكي )دره دويگل(: قتل أربعة من أفراد القوات األمريكية 

بينهم ضابط كبير باإلضافة إلى مترجمهم، في تدمير سيارتهم أثناء مرورها على 

لغم أرضي مت تفجيره بالسلك� 

66/1429/هـ: مديرية مانوجني )منطقة شوريك(: رماية على العدو األمريكي مبدفع 

82 ملم أدى إلى قتل 8 منهم و4 من أذنابهم من املرتدين�

5/7/1429هـ: مديرية سوكي )وادي دورجنل(: عملية على سيارة همر أمريكية قتل 
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فيها 4 وجرح آخر�

75ملم  مبدفع  قذائف  عدة  إطالق  كرجنل(:  )ميدان  مانوجني  مديرية  10/7/1429هـ: 

على عباد الصليب فقتل 3 وجرح 5�

4- واليـة زابــل 

5/7/1429هـ: قام اجملاهدون بكمني ناجح على قافلة حكومية مكونة من أكثر من 

وقتل  العديد منها  وأصيب  أكثر من خمس سيارات  )Surf( فدمروا  نوع  20 سيارة 

الكثير منهم وهلل احلمد�

5- واليـة كــابل  

1429/5/9 - »خواجه رواش«: تدمير سيارة للمرتدين على شارع يتصل مبطار كابل 

بواسطة عبوة ناسفة وقتل وجرح كل من كانوا فيها� وأثناء جتمع القوات املتهالكة 

في مكان احلادث النتشال األشالء املتناثرة، مت تفجير اللغم الثاني ليزهق مزيداً من 

األرواح اخلبيثة�

1429/5/12 - »بنجمه حوزة«: تدمير سيارة بالكامل جلنود الردة في قلب العاصمة�

6- واليـة كابيســا 

قتال  في  األفغانية  والقوات  النيتو  حلف  من   10 قتل  جتاب-:  مديرية   -  1429/3/3

مع اجملاهدين في تلك املنطقة، استمر من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى 

الرابعة عصراً�

1429/3/5 - مديرية )اله ساي(: قتل 3 من القوات األفغانية املرتدة في هجوم نفذه 

اجملاهدون على مركز املديرية�

وفتحوا  املديرية  مناطق  في  بالتقدم  اجملاهدون  قام  جنراب:  مديرية   -  1429/3/20

بفضل اهلل بعضها مثل: )بجخان- افغانية- كويان( وباتت حتت أيديهم� وقد قتل 

في التعرض أكثر من 10 من املرتدين�
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7- واليـة كنــدز 

1429/3: تدمير شاحنة تابعة إلحدى املؤسسات الصليبية بواسطة لغم موجه�

1429/4/19 - مديرية خان أباد )جارسركي(: نسف سيارة للقوات املرتدة�

8- واليـة تخــار 

1429/5/22 - شهيدانو مركز: قتل 3 من اجلنود األملان في انفجار مدرعتهم بعبوة 

ناسفة دمرتها بالكامل�

9- واليـة بدخشـــان 

1429/4/8 - مديرية أرگو: إطالق 7 صواريخ كاتيوشا على مطار تستخدمه القوات 

األملانية�

1429/4/13 - مديرية أرگو: االقتحام ليالً على أحد مراكز املرتدين القريبة من املطار، 

تدميره  ومت  املركز  اجملاهدون على  قرابة نصف ساعة سيطر  اشتباك استمر  وبعد 

وإحراق ما فيه�

10- واليـة بغــــالن 

1429/4/17 - )باغ شمال( قرب بلخمري: كمني نفذه اجملاهدون على إحدى سيارات 

األمن التابعة للقوات املرتدة العميلة قتل فيه أحد أفرادها�

11- واليـة بلـــخ 

1429/5/4 - مزار شريف »مديرية قرقني«: هجوم على مركز املديرية بقذائف RPG مما 

أدى إلى فرار العدو منه�

12- واليـة خوســت 

للعدو  ألغام  كاسحة  تفجير  صبري:  منطقة  يعقوبي  مديرية   -  1429/4/5

األمريكي�
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1429/4/7 - مديرية يعقوبي منطقة صبري: تفجير سيارة )همر( أمريكية�

1429/4/9 - مديرية باك: تفجير سيارة )همر( أمريكية�

لألمريكيني،  مركز  على  مباركة  استشهادية  عملية  كوربز:  مديرية   -  1429/5/23

حصدت 17 منهم بعد تدمير املركز بتوفيق اهلل تعالى� وقد نفذت العملية بواسطة 

استشهاديني قام األول بقتل احلارس وفتح البوابة ليتقدم الثاني بسيارته املفخخة 

نحو املبنى ليدمره� رحمهما اهلل تعالى�

1429/6/19: منطقة صبري )مديرية يعقوبي(: تدمير سيارة همر أمريكية بالكامل 

وقتل كل من كان فيها واحلمد هلل رب العاملني�

1429/6/29: منطقة على شير: قتل ستة من املرتدين بعد تدمير سيارتهم بالكامل 

بلغم أرضي�

BM على مركز زمبر  1429/7/14: منطقة صبري )مديرية يعقوبي(: رماية صواريخ 

بإتالف سيارتني  العدو  إذاعة  اعترفت  واألمريكيون، وقد  املرتدون  الذي يعسكر فيه 

لألمريكيني�

13- واليـة ننكَرهار 

9/3/1429 - شينواري مركز )دوربابا(: نفذ اجملاهدون اقتحاماً على ثالث نقاط حدودية 

10 منهم  إلى فتح إحداها بفضل اهلل وقد قتل  أدى  املرتدة األفغانية، مما  للقوات 

وجرح آخرون� شارك في هذه العملية قرابة 50 مجاهداً استشهد أحدهم -تقبله 

اهلل-�

14- واليـة جالل آباد 

اهلل  بتوفيق  )رميوت(  بالالسلكي  أمريكية  دبابة  تدمير  خوگياني:   -  1429/3/30

تعالى�

15- واليـة غــزني 

1429/5/14 - مديرية »أندر« )سردار قلعة(: استهداف قافلة إمداد للقوات الصليبية 
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يوم االثنني الساعة 9 صباحاً مما أدى إلى احتراق مجموعة من الشاحنات�

لصالح  يعمالن  جاسوسني  باختطاف  اجملاهدون  قام  »أندر«:  مديرية   -  1429/5/24

األمريكيني كليهما من نفس املديرية، أحدهما يدعى حافظ عبد األحد بن اهلل داد 

واآلخر يدعى حبيب الرحمن بن محب اهلل وبعد اعترافهما طوعاً بهذه اجلرمية نفذ 

حكم اهلل فيهما رمياً بالرصاص�

1429/5/25 - مديرية »أندر«: أعد اجملاهدون كميناً جملموعة من الشرطة األفغانية، 

گل،  شني  بن  حسني  گل  بينهم  من  خوست  والية  من  وكلهم  منهم،   4 فأسروا 

معاون القائد العسكري لتلك املنطقة�

16- واليـة فــــراه 

األول لألمريكان  بالهجوم على مركزين  - )كل ستان(: قام اجملاهدون  1429/6/21هـ 

هذه  في  وقتل  اخلفيفة،  باألسلحة  اقتحام  للمرتدين  والثاني  الثقيلة  باملدفعية 

العملية تسعة من األمريكان وجرح تسعة آخرون وقتل من املرتدين خمسة وجرح 

أحد منهم  أن يصاب  دون  اجملاهدون  ورجع  أخبار  ما وصلنا من  ثالثة منهم حسب 

بأذى�

شهر رجب - ) فراه رود (: نصب اجملاهدون كميناً على الطريق العام فدمروا 3 همرات 

هذه  في  اجملاهدون  وغنم  منهم،  عدد  وجرح  وقتل  للمرتدين  لنجر  و2  لألمريكان 

العملية بعض العتاد ورجعوا ساملني غامنني وهلل احلمد�

شهر رجب - ) كل ستان - باغي رود (: قام اجملاهدون بالتفتيش على إحدى الطرقات 

فأسروا ثالثة من املرتدين،مت قتلهم بعد ذلك ورميهم على إحدى الطرقات �

القرى فتصدى لهم  األمريكان إحدى  اقتحم   :) آباد  شهر رجب -)كل ستان-فيض 

اجملاهدون وقاتلوهم قتاالً شرساً استمر لست ساعات، فقتل منهم وجرح عدد غير 

معروف وقتل في هذه املعركة أحد إخواننا اجملاهدين وجرح أربعة آخرون�
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بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل،

نواصل مدارسة التوجيهات الربانية، واآلداب القرآنية، ومازلنا مع قول اجلليل املتعال: 

َُّه َمنْ يَتَِّق وَيَْصِبرْ َفإِنَّ اهلَل ال يُِضيُع أَْجرَ احمْلُِْسِننيَ{]يوسف: من اآلية90[� وقد وعدنا  }ِإن

بتكملة احلديث إن كان في العمر بقية، ونسأل اهلل سبحانه وتعالى أن نكون ممن 

طال عمره، نكاية في أعداء اهلل، وحسن عمله، وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله، 

وبعد:

فكنا قد تكلمنا على الشق األول والشرط األكبر في القضية، أال وهو تقوى اهلل 

عز وجل، وما زلنا مع التقوى، مع التركيز على اجلوانب العملية لها في مسيرتنا 

املباركة للجهاد في سبيل اهلل والتمكني لدين اهلل� فمن تقوى اهلل عز وجل السعي 

وااللتزام بالوحدة واالجتماع واالئتالف، وعدم التفرق واالختالف، واحلذر من أسبابه، ولنا 

في توجيهات ربنا العليم احلكيم عبرة وعظة؛ فبعد أن أمرنا سبحانه بتقواه حق 

التقوى، أتبعها باألمر باالعتصام بحبل اجلماعة والقرآن وعدم التفرق؛ قال تعالى: }يَا 

َُّقوا اهلَل َحقَّ تَُقاتِهِ واَل مَتُوتُنَّ ِإال وَأَنُْتْم ُمْسِلُموَن)102( وَاْعَتِصُموا  أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات

بنَْيَ  َفأَلََّف  أَْعَداًء  كُنُْتْم  ِإذْ  َعَلْيكُْم  نِْعَمَة اهلِل  وَاذْكُرُوا  َّقُوا  تََفر بَِحبِْل اهلِل َجِميًعا واَل 

قُُلوبِكُْم َفأَْصَبْحُتْم بِِنْعَمتِهِ ِإْخَوانًا وَكُنُْتْم َعَلى َشَفا ُحْفرٍَة ِمَن النَّارِ َفأَنَْقذَكُْم ِمنَْها 

ُ اهلُل َلكُْم آيَاتِهِ َلَعلَّكُْم تَْهَتُدوَن)103({]آل عمران[� قال ابن مسعود رضي  كَذَلَِك يَُبنيِّ

اهلل عنه: »حبل اهلل هو اجلماعة«، وقال علي رضي اهلل عنه: »القرآن«� قال القرطبي 

عن  وينهى  باأللفة،  يأمر  تعالى  اهلل  فإن  متداخل،  متقارب  »واملعنى  تفسيره:  في 

الفرقة، فإن الفرقة هلكة، واجلماعة جناة«� ورحم اهلل ابن املبارك حيث قال: 

إن اجلماعة حبل اهلل فاعتصموا       منه بعــروته الوثـقى ملن دانــا

معاني التقوى والصبر )2(
الشيخ مصطفى أبو اليزيد
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وأال  واالختالف،  التفرق  من  التحذير  أشد  املؤمنني  اخلبير  العليم  اهلل  حذر  وقد 

تعالى:  قال  العظيم؛  العذاب  جزاؤهم  فكان  واختلفوا  تفرقوا  من  طريق  يسلكوا 

َّقُوا وَاْخَتَلُفوا ِمنْ بَْعِد َما َجاَءُهُم الَْبيَِّناُت وَأُوَلِئَك َلُهْم َعذَاٌب  }واَل تَكُونُوا كَالَِّذيَن تََفر

واالختالف في  التنازع  أن  اجملاهدين  وبني عز وجل في حق  ]آل عمران:105[�  َعِظيٌم{ 

ميدان القتال ومواجهة األعداء يؤدي إلى الفشل والهزمية وذهاب قوة املؤمنني، قال 

تعالى: }وَأَطِيُعوا اهلَل وَرَُسوَلُه واَل تََنازَُعوا َفَتْفَشُلوا وَتَذَْهَب رِيُحكُْم وَاْصِبرُوا ِإنَّ اهلَل 

ابِِريَن{ ]ألنفال:46[� َمَع الصَّ

قال ابن كثير رحمه اهلل في هذه اآلية: )هذا تعليم اهلل عباده املؤمنني آداب اللقاء، 

وطريق الشجاعة عند مواجهة األعداء(�

تتعدد  حني  إال  الناس  يتنازع  »فما  القرآن:  ظالل  في  اهلل  رحمه  قطب  سيد  وقال 

جهات القيادة والتوجيه، وإال حني يكون الهوى املطاع هو الذي يوجه اآلراء واألفكار، 

الذي يجعل كل  الهوى  إمنا هو  النظر،  النزاع هو اختالف وجهات  يثير  الذي  فليس 

صاحب وجهة نظر يصر عليها مهما تبني له وجه احلق فيها«�

 وقد بني الرسول الكرمي وقائدنا الرحيم أن من طريق الفوز ببحبوحة اجلنة االلتزام 

فإن  والفرقة،  وإياكم  باجلماعة،  »عليكم  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  فقال  باجلماعة، 

الشيطان مع الواحد، وهو من االثنني أبعد، ومن أراد بحبوحة اجلنة فليلزم اجلماعة« 

رواه الترمذي، وقال: »حديث حسن صحيح غريب«�

واآليات واألحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة، ال يتسع املقام لذكرها� 

والذي يهمنا ذكره والتذكير به هو ما يتعلق بواقعنا الذي نواجهه، والذي سيطر 

فيه الكفار واملرتدون على بالد املسلمني، وعطلوا شريعة الرحمن، وحكموا بحكم 

الشيطان، وصار اجلهاد فرض عني على املسلمني، كما أفتى بذلك العلماء العاملون 

إذا  أنه  الفقهاء  اتفق  »ولقد  اهلل-:  -رحمه  عزام  اهلل  عبد  الشيخ  قال  الصادقون؛ 

اغتصب شبر  من أراضي املسلمني أصبح اجلهاد فرض عني على كل مسلم حتى 

املغرب  أهل  على  وجب  املشرق  في  امرأة  سبيت  وإذا  زوجها�  إذن  بغير  املرأة  تخرج 

افتداؤها، ولو أتى على أموالهم جميعا� هذا في حالة اغتصاب شبر أو سبي امرأة 
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فكيف إذا اغتصب دين اهلل وأزيل من الوجود والشهود؟!«�

وقد رفع لواء اجلهاد في هذا الزمان جماعات أمينة وقادة مخلصون، وأمراء متبوعون، 

في أقطار من األرض، حنكتهم التجارب وربتهم احملن واالبتالءات، قادوا الرجال، وخاضوا 

املعارك� ومازالوا -بفضل اهلل- ثابتني صامدين مراغمني أنوف األعداء، وهذا من فضل 

اهلل ومنته عليهم وعلى أمة اإلسالم، فعلى هؤالء أن يتحدوا ما استطاعوا ويأتلفوا 

ويجتمعوا، وال يختلفوا، وعلى غيرهم من املسلمني أن ينضموا إليهم في جهادهم 

ويكونوا معهم، ماداموا على الصراط املستقيم، لم يغيروا ولم يبدلوا�

فمن األحكام املهمة التي يجب أن يعلمها اجلميع وينتشر العلُم بها أنه ال يجوز 

للمتأخر والتالي أن ينشئ جماعة جديدة مادام هناك جماعة في قطره وجهته من 

أرض اهلل ميكنه أن يجاهد معها، وهي جماعة َمرْضّية في دينها وأمانتها، وأنه ليس 

الذين  املسلمون  يتفرق  أن  واإلسالم  اجلهاد  مصلحة  من  وليس  والشرع  الدين  من 

أراد  من  كل  اجلديدة؛  واجملموعات  اجلماعات  وينشئوا  اهلل  في سبيل  اجلهاد  يريدون 

أن يكّون جماعًة فعَل وجمع حوله بضعة أفراد، في أي ساحٍة من الساحات، كما 

أنه ليس من املصلحة أن يعملوا فرادى فيتفرق صف املسلمني اجملاهدين وتضعف 

قوتهم ؟ وليس من احلكمة والعقل والتدبير ونحن نواجه أعداء مدججني بالعدة 

والعتاد الكبير واخلطط والتخطيط الطويل وقد تفرقوا واختلفوا في كل شيء إال 

في مواجهة اإلسالم واجملاهدين فقد توحدوا وحتالفوا وتعاونوا وكانت لهم القيادة 

الواحدة، ليس من احلكمة والعقل والتدبير أن نواجههم متفرقني مختلفني؟! 

جاء في كتاب العمدة: )احملافظة على جماعة ما، هي فرع من احملافظة على وحدة 

األمة املسلمة� واحلفاظ على وحدة املسلمني مقصد هام من مقاصد الشريعة ومن 

أجل هذا ُشِرَعت أحكام قتال البغاة واخلوارج واملرتدين املهددين لوحدة األمة، ومن 

أجل هذا ورد في الصحيح »ِإذَا بُويَِع خِلَِليَفَتنْيِ َفاقُْتُلوا اآلَخرَ ِمنُْهَما«� وغير ذلك من 

األحكام الكثيرة بهدف وحدة األمة(�

وكما تقدم في كالم األستاذ سيد قطب -رحمه اهلل- فقد حدد –وصدق- السبَب 

الرئيس للتنازع واالختالف املشني املنهي عنه من رب العاملني، أال وهو اتباع الهوى 
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املطاع، فهذا هو الداء العضال واملرض املستفحل، وإن تسربل صاحبه بأسماء أخرى 

والظهور،  العلو  والذي يحمل في طياته حب  الهوى  اتباع  إنه  واهية،  وتعلل بعلل 

الصدق  وضعف  اإلميان  ضعف  طياته  في  يحمل  والذي  والغرور  بالنفس  والعجب 

واإلخالص؛ أعاذنا اهلل وإياكم منه�

ولقد ضرب لنا الصحابي اجلليل عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أروع األمثلة 

وأصدق األقوال وأفهمها لطبيعة اخلالف وما ينشأ عنه من شر مستطير، خصوصاً 

ملا يكون فيه مخالفة لألمراء الذين اجتمعت عليهم األمة؛ فها هو يصلي خلف 

أمير املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهلل عنه في احلج أربع ركعات رغم أنه يرى أن هذا 

خالف الصواب، وأنه صلى خلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبي بكر وعمر 

رضي اهلل عنهم ركعتني فلما سئل عن ذلك قال: »اخلالف شر�� اخلالف شر«!

ولهذا أيضاً جاء األمر الصريح من رب العاملني ورسوله البشير النذير بطاعة أولي 

أَيَُّها  }يَا  تعالى:  والشقاق؛ قال اهلل  التنازع  لدابر  ملادة اخلالف، وقطعاً  األمر، حسماً 

َُّسوَل وَأُولِي اأْلَْمِر ِمنْكُْم{ ]النساء: من اآلية59[،  الَِّذيَن آَمُنوا أَطِيُعوا اهلَل وَأَطِيُعوا الر

وقال صلى اهلل عليه وسلم: »اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 

كأن رأسه زبيبة« رواه البخاري، وفي هذا احلديث فائدة عظيمة للمسلمني واجملاهدين 

عموماً، ولنا نحن في هذه األزمة الذين في طبائعنا شيٌء من األنفة والتمرد وقلة 

الطواعية واالنقياد لألمراء، فهذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأمرنا بالسمع 

والطاعة لألمير، وإن كان هذا األمير املؤمر عليكم عبداً أعجمياً )حبشي(، وإن كان 

أسود، ورأسه مثل الزبيبة من شدة السواد، ولكن ألنه أحق باإلمارة من حيث أهليته 

؛ صدقه وإخالصه وخبرته ومهارته وشجاعته وسبقه في الهجرة واجلهاد إلى غير 

أنه  يفيد  ولفظ استعمل عليكم  والطاعة�  السمع  له  املؤهالت، فيجب  ذلك من 

عينه األمير العام عليكم� فهل من واٍع ألمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟

وقد روي عن ابن عمر مرفوعاً: »السمع والطاعة على املرء فيما أحب أو كره ما لم 

يؤمر مبعصية؛ فإذا أمر مبعصية فال سمع وال طاعة« متفق عليه�

والكثير من الناس يطيعون في منشطهم وما أحبوا بنفس راضية وتسليم، ولكن 
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القليل منهم من يفعل ذلك فيما كرهوا مما فيه تكاليف ثقيلة على النفس، مع 

النبي صلى اهلل عليه وسلم هو السمع والطاعة في كلتا احلالتني، فهذا  أن أمر 

هو الواجب، وهو حاُل املؤمنني الصادقني املتسامني على أهواء النفوس، وهكذا كان 

املنشط  في  والطاعة  السمع  الصحابة على  النبي صلى اهلل عليه وسلم  يبايع 

واملكره، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه�

ومن أكثر أسباب التفرق واالختالف والتنازع وعدم طاعة األمير، اجلهُل بأمر هام آخر، 

وهو بديهي، ولكنه قد يُنسى ويُغَفُل عنه، وهو أن األمير يطاع في موارد االجتهاد 

الذين  هم  بل  فيها  أتباعه  يطيع  أن  عليه  وليس  فيها،  يجتهد  أن  حقه  من  التي 

عليهم طاعته، نعم من واجبهم النصح له وبيان ما قد يكون خافياً عنه، ولكن 

في النهاية األمر إليه والطاعة له، مادام مجتهدا في حدود الشريعة لم يخرج عن 

شريعة اهلل )لم يأمر مبعصية(�

 وهذه املسألة أوردها شارح العقيدة الطحاوية في شرحها ألهميتها فقال: »وقد 

دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف األمة أن ولي األمر وإمام الصالة واحلاكم 

وأمير احلرب وعامل الصدقة يطاع في موارد االجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في 

موارد االجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة اجلماعة 

واالئتالف ومفسدة الفرقة واالختالف أعظم من أمر املسائل اجلزئية«� اهـ�

استأثر  ولو  ولو منعهم بعض حقوقهم،  األمير  بطاعة  أمر  احلكيم  الشرع  إن  بل 

لنفسه بحظ دنيوي دونهم، فقد روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي 

اهلل عنه قال: »سأل سالم بن يزيد اجلعفي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »يا 

رسول اهلل أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ومينعونا حقنا فما تأمرنا؟« 

فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »اسمعوا وأطيعوا 

فإمنا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم«، وفي حديث عبادة بن الصامت رضي 

اهلل عنه أنه كان في بيعتهم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم »السمع والطاعة 

وعلى أثرة«، ومعنى األثرة أن يخص األمير نفسه بحظ دنيوي، قال النووي رحمه اهلل: 

»أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص األمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم«، 
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اجتماع  سببها  األحوال،  جميع  في  والطاعة  السمع  في  األحاديث  »وهذه  وقال: 

وقال  ودنياهم«�  دينهم  في  أحوالهم  لفساد  سبب  اخلالف  فإن  املسلمني،  كلمة 

شيخ اإلسالم ابن تيمية: »فطاعة والة األمور واجبة ألمر اهلل بطاعتهم، ومن كان 

ال يطيعهم إال ملا يأخذه من الوالية واملال فإن أعطوه أطاعهم وأن منعوه عصاهم، 

فما له في اآلخرة من خالق«�

وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه 

وسلم قال: »ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم 

عذاب أليم، منهم رجل بايع إماماً ال يبايعه إال لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم 

يعطه منها لم يف«�

وكذلك فالسمع والطاعة واجبة وإن ارتكب األمير بعض األخطاء الشرعية فتطيعه 

في طاعة اهلل وال تتابعه في خطئه إن أخطأ، فكل بني آدم خطاء، وتأمره باملعروف 

ـََع أمرُه إلى األمير الذي  وتنهاه عن املنكر، وتناصحه، وإن اقتضى األمرُ شرعاً أن يُرف

وفي  اهلل،  كلمة  وإعالء  اإلصالح  هو  دائما  املقصود  ويكون  بذلك،  ُعِمل  فوقه  هو 

حديث عبادة بن الصامت قال: »وأال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم 

من اهلل فيه برهان«�

وقد وقعت بعض األخطاء الشرعية من األمراء في عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم، كما وقع ملا قتل خالد بن الوليد أسرى بني خزمية فامتنع عبد اهلل بن عمر 

أبرأ إليك مما صنع  ومن معه وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »اللهم إني 

خالد�� مرتني«� ومع ذلك الزال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يؤمره في املغازي 

لكفاءته ولكونه مجتهداً قد أخطأ�

ونذكِّر هنا بكالم وجهه الشيخ أسامة -حفظه اهلل- لإلخوة اجملاهدين في العراق 

حيث كان مما قال فيه: »إخواني اجملاهدين في العراق، فكما أنكم أهل للثناء واملدح، 

فلسعة صدوركم وحسن تواضعكم فأنتم أهل للعتاب والنصح� فقد أحسنتم 

القيام بواجب من أعظم الواجبات قلَّ من يقوم به وهو دفع العدو الصائل، ولكن قد 

تأخر بعضكم عن القيام بواجب آخر وهو من أعظم الواجبات أيضاً، وهو أن توحدوا 
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صفوفكم فتجعلونها صفاً واحداً كما يحب اهلل سبحانه وتعالى�

إن املسلمني ينتظرونكم أن جتتمعوا جميعاً حتت  إخواني أمراء اجلماعات اجملاهدة، 

راية واحدة، فاحرصوا يرحمكم اهلل على القيام بهذه الفريضة العظيمة الغائبة«� 

اهـ

وكما أن كل املسلمني الذين يلحقون بإخوانهم في ساحات اجلهاد مأمورون على 

لم  أو  اجلماعة-عاهدوا  مع  يكونوا  وأن  والوحدة  اجلماعة  على  باحملافظة  العموم 

يعاهدوا- ألنهم بدونها ال يستطيعون القيام بفريضة اجلهاد املتعينة عليهم، وألنه 

بدونها حتصل مفاسد وفنت عريضة، فإن ذلك يتأكد ويعظم في حق من بايع وعاهد 

مستقيمة  مادامت  اجلماعة  مع  مجاهداً  واالستمرار  والطاعة  السمع  على  اهلل 

على منهج اهلل، فعهد اهلل أحق أن يوفى به� 

جاء في كتاب العمدة: )نكث العهد -أيا كان- هو كبيرة من كبائر الذنوب للوعيد 

الوارد في ذلك، ومنه:

1 - قول اهلل تعالى: }وَالَِّذيَن يَنُْقُضوَن َعْهَد اهلِل ِمنْ بَْعِد ِميثَاِقهِ وَيَْقَطُعوَن َما أََمرَ اهلُل 

بِهِ أَْن يُوَصَل وَيُْفِسُدوَن فِي اأْلَرِْض أُوَلِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة وََلُهْم ُسوُء الدَّارِ{ ]الرعد:25[�

2 - قوله تعالى: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِم تَُقوُلوَن َما ال تَْفَعُلوَن)2( كَُبرَ َمْقتاً ِعنَْد اهلِل 

أَْن تَُقوُلوا َما ال تَْفَعُلوَن)3({]الصف[، فمن عاهد ولم يف فهو من الذين يقولون ما 

ال يفعلون�

3 - قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، 

إذا حدث  النفاق حتى يدعها:  ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من 

كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر« -صحيح ابن حبان-�

وقال ابن رجب احلنبلي في شرح هذا احلديث: ]والغدر حرام في كل عهد بني املسلم 

وغيره، ولو كان املعاهد كافرا وقد أمر اهلل تعالى في كتابه بالوفاء بعهود املشركني 

إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا� وأما عهود املسلمني فيما بينهم 

فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما [                              

وللمحافظة على الوحدة واجلماعة فكما بينا ما يلزم على األفراد والرعية من ذلك 
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فهناك ما يلزم علي األمراء واملسئولني أيضا من ذلك أن يحمل نفسه وأتباعه على 

التمسك بسنة النبي صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدين والنزول على حكم 

في  بينهم  والتسوية  اجلند  بني  بالعدل  وعليه  ورسوله،  اهلل  إلى  التنازع  ورد  اهلل 

املعاملة وأن ال ميالئ من وافق رأيه ومذهبه على من خالفه في رأي ومذهب حتى ال 

تفترق الكلمة� وأن ينصف أتباعه بعضهم من بعض ويأخذ على يد الظالم بالزجر 

والتعزير، وعليه أن يضع الرجل املناسب في املكان الناسب من غير حتيز إلى جنس 

أو قوم أو محبة وموافقة، وعليه بتفقد أحوال رعيته بنفسه أو مبن ينيبه عنه في 

يكونوا  رعيته حتى  أفراد  بني  وتراحم  وتعاطف  تعاون  فيه  ما  بكل  يقوم  وأن  ذلك� 

األمور حتى  من  عليهم  والتبس  تشابه  ما  جلنده  يبني  أن  وعليه  الواحد�  كاجلسد 

يقطع القيل والقال سواء كانت خاصة بالعمل أو بنفسه! وعلى األمير أال يسمح 

إلى  تُرَدّ  واألمور اخلالفية بني اإلخوة  الكلمة،  إلى تفرق  يؤدي  الذي  والنقاش  باجلدال 

اجلند  على  ضرر  منه  يخشى  من  بإخراج  وعليه  العلم،  أهل  من  معه  ومن  األمير 

بذلك  ويلحق  بالفساد  ويسعى  املسلمني  بني  العداوة  يوقع  ومن  واخملذل  كاملثبط 

املصرين على اخملالفة لألوامر والتعليمات وعدم االنضباط بعد نصحهم وإنذارهم، 

وال يخص  القلوب عليه!  تتغير  ال  أتباعه حتى  دون  أال يستأثر بشيء  األمير  وعلى 

نفسه بشيء من املتاع دونهم إال ما تستدعيه ضرورة عمله(� اهـ

القلوب، ويجمع شمل اجملاهدين، ويوحد  أن يصلح اجلميع، ويؤلف بني  واهلل نسأل 

صفهم، ويجمعهم على أتقى رجل منهم، وأن ميكن لنا ديننا، وينصرنا على أعدائنا، 

إنه ولي ذلك والقادر عليه، واحلمد هلل رب العاملني، وصل اللهم على نبينا محمد 

وآله وسلم�
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نَسـْب والسيــِف  اجملــِد   بني  واحِلَقــْبإن  الصــروُف  ـرْه  تغيـِـّ لم  

أصـــُله وْهــٍن  االْبوالهــواُن  كـُل   وبئس  يُقـتَنى  َفــرٌْع  بئـــس 

ــنا حُتِــْبيعشــقُ احلــرُّ اإلبــاَء  والسَّ ال  العاجــزاُت  والنفـوُس 

الُنَهـى احملُـاِل في  األمــِر   باللِعـــْبومـن   املَكـرُمــاُت   تُنـاَل   أن 

تُرَى أن  اجلليــِل  اخلطـبِ   تُقَتَضــْب1ومـن   احلنيـِف  الديـِن  ُعـروةُ 

الُقـرُْب3وظـالَم الكفـــِر أرَخـــى ِسـترَه في  القاطعـاِت   2
َ والذكـور

بأَسـُهــم نكُـفَّ  أن  نرجــو  والصـَخـْبثـم  واحلـــوارِ  باليــراِع  

ُمنِصٌف َعــزَْبليـت ِشْعري هل يشـكُّ  قـد   هــؤالء    عقــَل   أنَّ  

ووثَـْبهــل ثُغــاُء4 الشـاِة يُجـديها إذا النيـوَب   الذئُب   أَغمــَد  

َّقِْش6 الَضرَْب7يجتــدون5 املعتـــدين غَـــوثَهم   ضلَّ من يجني من الر

   خاشعــني ال نحيــُد  عـــن  أرَْبفغــدونا للُبغـــاِث8  ُطـعَمــــًة

َّ دهـــرًا فأتـــى بالُصـُلْب9ومضـــغنا  املــر اللئـاِم  الـروِم   َجْحفــُل 

وُسحـــْبفي  غــرورٍ  مثَل  ليــٍل  حــالٍك ورعــودٌ   بــرٌق   فيـه  

ـليـــه   حديثًـــا   للَعجـــْبناذريــن  أن  سنجتــثُّ  الهــدى ونخَّ

غُِلـْبكذبــوا فــي  زعِمهـم  وحنثــوا فقـــد   ـه   َـّ رب يُغالـْب   من 

دونَــه أن   الرومـــاُن  ــهْبنســــــَي  فتيــٌة  ترمـي  الطغـاةَ  بالشُّ

والقــنا املُرَهفــاِت   الَطــرْبيكرمـون   مـن  ريُقـها10  فيسيــُل 

رَى الشَّ ليَث   يا  اإلسالِم   فتى  والُنُجـْبيا  األبـاِة   القــوِم  أخـا  يا 

الدُّجى مصـباَح  اآلمـاِل  واحلَسـْببُغيــَة   العتيـقَ  اجملــَد  دونَـك 

الُعال دَرِْك   عـن  اليوَم  تواِن   كَثَــْبال  عـن  الح  الصبِح  فُمحـيَّا 

الكَــرَى جتفـو   أن  لآلسادِ   الَغضـْبآن   أسياُف   تبرَُق   أن   آن  

بني اجملــد والســيف
كتبها الشيخ منصور الشامي
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بدت قد   احلســاُن   احلورُ   اجلََلْب11هذه  ساِح   في   اخلُّطاَب  ترمقُ 

ريُحـها فــاح   اخلــلِد  يضطِرْبوريـاُض   فيها  العـذُب  والنميـرُ 

الُقُضْب12ال  يحــــوُل بيَنكــم   وبيَنــها أنوارِ  غيرُ  صدقتم  إن 

للرُكَْبيزعــُم  العشــاُق  أن نفَسهـم جتـري  احلـبِ  سبيــِل  في 

صــدقوا الـذين   اليوَم   كذْبسنرى   من   ويستبنيُ   الهــوى   في 

أوغــلوا الـذين   ـــدَك   يزهِّ والرََهْبال   والضالِل   الوحوِل   في 

خــّداعـًة ُحـــَلالً    والكُتـــْبيلبســـون   بالُفهــوِم    زينـوها  
احِلَجــا13 ذا   بالبيـاِن   َلَقْبيسحرون  ذا  حــرّاً  العبــَد  فيخــاُل  

أُْسـَد  احلـروِب باخلنــا والَغَلـْب   ورمـوا   اجلهادِ  ثـوَب  وارتـَدوْا 

بالَشَغْبما  أضـَل سعَيـهم  وقـد  رجوا عنَّا  الشمَس  يواروا  أن 
وَلَغى15 الدواة14ََ  الق   من  والَعَطـْبليس   اجلِـراَح  الَك  من  مثـَل 

ُموعـدٌ وْهـو   املـدفـِع    اخلُطْبزَْفـرةُ    كـِل  مـن  أبلـُغ   بالـردى 

يُـروا أن   هـــؤالء   يضــيرُ      راكبني اخليـَل في وْهـِج اللَّهـْبما  

الَقَصــْبيكتبــون  بالنجيــِع16  مجـَدهم املياديـِن  في  فيحـوزوا 

يُـرى أن   َّى   تـأب الفضـُل   ـرَْب17لكِن  بالسَّ القانعاِت  النفوِس    في 

عمــٍل دون   العلــِم   أَخذَ       حــلٌة  مــنها  اإلزارُ  ُمـســتَلْبإنَّ  

الَيَلــْب18نِعَم  َحــلْيٌ  يستفـيُده  الفتــى وميـانيُّ   علـٍم   تـــاُج    

16  - الدم�11  - القتال�6  - احلية�1  - تُقتطع وتُكسر�

17  - احلفرة�12  - السيوف�7  - العسل�2  - السيوف�

18  - اسم من أسماء السيوف�13  - العقل�8  - شرار الطير�3  - جمع قراب السيف�

14  - احمِلبرة�9  - جمع صليب�4  - صوت�

15  - تّكلم�10  - املقصود دماء الكفار�5  - يسألون�
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من كالم الشيخ عبد اهلل عزام رحمه اهلل

اخالص النية في اجلهاد)1(

اجلهاد عبادة من أرفع الفرائض وافضلها عند اهلل، وال يقبل اهلل عز وجل عبادة إال 

بنية، وإن الثواب العظيم الذي أعده اهلل للمجاهدين لم يجعله لعابدين مثلهم� 

وهذا الثواب متوقف على إخالص النية  هلل عز وجل؛ ألن اهلل عز وجل ال يقبل عمالً 

إال بشرطني:

أن يكون خالصاً- النية صادقة - لوجهه الكرمي�

وأن يكون صواباً - موافقاً للسنة الشريفة�

وقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد على إخالص النية، ومتحصها هلل عز وجل، وحتذر من 

أن تكون مشوبة بأغراض الدنيا وأهوائها: من أجرة، أو مال، أو نكاح امرأة، وغير ذلك، 

فمنها احلديث األول في البخاري:

بالنيات وإمنا لكل امريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله  )إمنا األعمال 

ينكحها  امرأة  أو  يصيبها،  لدنيا  هجرته  كانت  ومن  ورسوله�  اهلل  إلى  فهجرته 

فهجرته إلى ما هاجر اليه(�

النبي صلى اهلل عليه  وخر ج اإلمام أحمد وابن ماجة من حديث زيد بن ثابت عن 

وسلم قال: »من كان همه الدنيا فرق اهلل شمله«�

وفي لفظ »��� أمره وجعل فقره بني عينيه، ولم يأته من الدنيا إال ما كتب له، ومن 

كانت اآلخرة نيته جمع اهلل له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة«�

1-من كتاب إعالن اجلهاد، بقلم: الدكتور عبد اهلل عزام�






