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  __ بسم اهللا الرمحن الرحيم__  
  

تأمالت يف 

  حـــــمصطل

السلفية اجلهادية 

  
  بعد:اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول

ويقصـد   السلفية اجلهاديةمصطلح على الساحة اإلسالمية ظهر منذ ما يقرب من عقد من الزمان ف
لنصـرة الـدين ورد    ؛اليت تقاتل يف كثري من بقاع األرض ااهدة املؤمنة الفئةه هذ )١(-يف اجلملة- به

ـ ويسعى أصحاا أن تكون طريقتهم يف جهادهم ، العاملنياملعتدين وحتكيم شريعة رب   السـلف  ةطريق
  الصاحل رضوان اهللا عليهم.

                                 
صر البعض هذا قلت يف اجلملة ألن هناك بعض من ينتمي إىل هذه الطائفة ااهدة وال حيسب على التيار السلفي املعاصر كما ستأيت اإلشارة إليه، وقد ح) ١(

يؤمن باجلهاد لتحقيق األهداف املذكورة، وهذا قد يكون أقرب للمعىن احلريف له، ومن هذا البعض من ال يرى ديناً االسم يف كل من ينتمي إىل هذا التيار و
  وال جهاداً إال كذلك، فضيق على األمة واسعاً، ونفر الكثري من املسلمني من دينهم. 
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وفق املفهوم  ما دام جارياً السلفية اجلهادية االسم اأحد يف صحة املعىن الذي حيمله هذ ينازع القد و
هذا ومع   .واجبةبه ليست  أيضاً يف أن تسمية طائفة معينة من األمة ينازعوال أظن أن أحداً آنف الذكر، 

مل أعثـر   إال أنين ،أول مرةحبثي الشديد عن مصدر هذا املصطلح، وعمن أطلقه على هذه الفئة ااهدة 
سواء أطلقه على هـذه  ف ؛ه املعرفة ليست هلا كثري فائدةوإن كنت أظن أن هذ ،على شيء يشفي الغليل

فإنه  ،للنيل منها أعداؤها عن سوء قصد عليها أو أطلقه ،الفئة بعض املنتسبني إليها عن حسن قصد منهم
 املستمرة ماوالحم يف ااستفادة األعداء منه من ،التسمية ينبغي لنا أن ننظر إىل ما آل إليه احلال مع هذه

ساعد على ذلك بعض األخطاء اليت وقعـت   ورمبا ،الفئة وتنفري الناس منها وعزهلا عن أمتها هذهلتشويه 
شأا يف ذلك شأن معصومة من اخلطأ، طائفة فهي ليست ، ااهدة الطائفةإىل هذه  سبينمن بعض من 
أخطاؤها إىل وال ترجع  ،التياراتالطوائف ومن  غريهاب مقارنة ةقليلفيها  ت األخطاءوإن كان أي طائفة،

قـد  كما هو حال أي جهد بشري، و ،أصل منهجها وإمنا إىل تطبيقات ميدانية عملية من بعض أفرادها
؛ ليكيد ا، وحيرف مسريا، ويشوه منهجها، ويفـرق  يكون البعض قد اندس بني صفوف هذه الطائفة

ح يف هذا الزمان منكـراً،  كلمتها. كما أن كثرياً مما يشنع به على هذه الفئة هو من املعروف الذي أصب
مة خالفة قاإل واخلروج عليهم؛ ،اربني لهاحمل ،اهللا ام املنابذين لشرعاحلك جهادكمن ينكر عليها مشروعية 
واتفق عقالء البشـر   ،ا أمجعت األمة على وجوبهالقيام مب، بل وينكرون عليها راشدة على منهاج النبوة

ث يف أفغانسـتان  كما هو حاد ،د دين الناس ودنياهمالذي يفس ،من جهاد العدو الصائل على ضرورته
  والعراق والصومال، وغريها من بالد املسلمني.

أعمق من أن يتناوهلا بالبحـث مثـل هـذا املقـال      عنهاأن املسألة اليت أحتدث  بداية وإن كنت أقر
حتقيـق  على  انديساعبإنصاف وجترد  إىل النظر فيهابداية أدعو ا إخواين ااهدين  اولكنه ،املختصر

وكلمة الذين كفروا السفلى، واهللا سبحانه فاعـل   ،العلياعل كلمة اهللا هي جب ،الفئة ااهدة أهداف هذه
إنـا لننصـر   [قال: و ]اً علينا نصر املؤمننيوكان حق[قال تعاىل:  ال حمالة وناصر دينه وأولياءه، ذلك

ال خيلو زمان من قائل بـاحلق  وقد قضى اهللا بأ ]وم يقوم األشهادرسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا وي
ال يضرها مـن   ،بأا ال تزال ظاهرة على احلق eوهؤالء هم الطائفة املنصورة اليت أخرب النيب  ،قائم به
  وال من خالفها. ،خذهلا
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من أميت ظاهرين على احلـق، ال   ال تزال طائفةe :ٌرضي اهللا عنه، قال: قال رسول اهللا  عن ثوبانف
يت أمر اهللا وهم كذلكحىت يأْ ،رهم من خذهلميض)١(  

ال تزال طائفة من أهل اإلسالم يقاتلون علـى  e :قال  رضي اهللا عنه قال: ن حصنيعمران ب وعن
  )٢(حىت يقاتلون الدجال ،لى من ناوأهمظاهرين ع ،اإلسالم

يكـون يف أمتـه قـوم    أن  لم خبربه الصدق أن ال بـد فع: -رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  )٣(.متمسكني ديه الذي هو دين اإلسالم حمضاً

كنتم [قال تعاىل: كما وهم خري الناس للناس  ،وهؤالء هم صفوة أهل اإلسالم وطليعة الفرقة الناجية
  .]تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر خري أمة أخرجت للناس

خري الناس  :قال، ]ري أمة أخرجت للناسكنتم خ[يف قوله تعاىل: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه و
   )٤(.يف أعناقهم حىت يدخلوا يف اإلسالم تأتون م يف السالسل ،للناس

أبرزها اجلهاد إلعالء كلمة من و ،وما ذكر فيها من صفات ،واملتأمل يف أحاديث الطائفة املنصورة
 ،رض ومغاراتقاتل يف مشارق األ اليتاملؤمنة هي هذه الفئة  من أحق الناس دخوالً فيهاجيد أن  ،اهللا

احلق االحنناء للباطل أو التنازل عن هذه الفئة الصابرة املصابرة املرابطة اليت أبت  ،متمسكة دي نبيها
كما قال -فهي  يف زمن متوج فيه الفنت كموج البحر، ،ما تتعرض له من حمن وابتالءات مع ،الذي حتمله

عن شرق األرض وغرا،  وعمالً، وجهاداً علماً وائف بدين اإلسالمأقوم الط: -شيخ اإلسالم يف أمثاهلا
  )٥(.وأهل الكتاب أهل الشوكة العظيمة من املشركني فإم هم الذين يقاتلون

 ااصطلح على تسميتهحمصورة يف الفئة اليت ليست  الطائفة املنصورةولكن ما جيب التأكيد عليه أن 
بالسلفية اجلهادية ا من الطائوقام إلعالء  ،نصر دين اهللا فهناك الكثري ممن ؛هافة وليست كلأي أ

  مل نعلمهم. علمناهم أو ،اًسواء كانوا مجاعات أو أفراد ،االسمال ينتسب إىل هذا وهو  ،كلمته

                                 
  ا.وغريمه والسيوطي كشيخ اإلسالم ابن تيميةبتواتر حديث الطائفة املنصورة  ، وقد صرح عدد من أهل العلم٣/١٥٢٣: مسلم )٢(
  . ١٨/١١١املعجم الكبري:  )٢(
  .٦اقتضاء الصراط املستقيم:  )٣(
  .٤/١٦٦٠البخاري:  )٤(
  .٢٨/٥٣٢: الفتاوى )٥(
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  يها مل ينتموا إىل التيار السلفي مبعناه املعاصر.وهناك الكثري من أتباع هذه الطائفة ومناصر
مل  ،من الطائفـة املنصـورة   مبأ موصفه وااستحقو ،الدين وانصر الكثري ممنر يف التاريخ جيد الناظو
عتقاد السلف الصـاحل يف  من خيالف ا فيهمرمبا كان بل  .هذا النهج السلفي مبعناه املعاصرعلى  وانويك

ولكن حلسن بالئهم يف نصرة الدين ودفعهم عن حياضه، وكسرهم لشوكة أعدائه، عدوا ، بعض املسائل
يف هذا مشـهور عـن    -رمحه اهللا- ابن تيمية ذا االعتبارِ، وكالم شيخ اإلسالملطائفة املنصورة من ا

  الطائفة اليت تقاتل يف مصر وأكناف بيت املقدس.
 ههـذ  إىل تنسـب الـيت  وهي اجلماعة الرئيسية -أن مجاعة قاعدة اجلهاد  أيضاً رمبا نستطيع القولو

  بياا.ال تستعمل هذا املصطلح يف أد -الطائفة
 بـل  ،الزلللطائفة املنصورة معصومة من أن هذه الطوائف اليت تنتسب يف جمملها إىل اهذا ال يعين و

وهم يف ذلك بني  ،من صفات هذه الطائفة تتحلى بهسب ما حب الشريف لكل منها نصيبه من هذا االسم
 )١(مقل ومستكثر.

أدعو إخواين ااهدين يف مشرق األرض نين وكما هو واضح فإ السلفية اجلهاديةوأعود إىل مصطلح 
 ،رضوان اهللا علـيهم  السلف وأُثر عنمبا ورد يف القرآن والسنة  وإبدالهرا إىل هجر هذا املصطلح ومغ
وكـذا مصـطلح:    يف إشارة إىل كل قائل باحلق قائم به يف هذا الزمان. الطائفة املنصورةمصطلح ك
اهدونا -وإن كان جزء ما حتفظنا عليه إال أنه مصطلح شرعي، ومل يصـبه  فهو  -إذا أشرنا إىل أهله

ما أصاب غريه من تشويه، وله مكانة يف قلوب العامة واخلاصة، لذا ملا أرادوا حماربته مسوه عنفاً، وهـذا  
  خبالف ما حنن بصدده.

مصطلح حادث مل يـرد يف كتـاب وال سـنة وال     -ومع تأكيدي على شرف معناه وصحته-نه أل
ألهل احلق بالطائفة  e، كما سبق يف وصف النيب عنه غنيةوفيما ورد يف شرعنا  ،سلف األمة استعمله
  .املنصورة

                                 
 .١/١٠انظر يف ذلك: أعالم السنة املنشورة يف صفات الطائفة املنصورة:  )١(
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ألنه يدخل فيه الكثري  ؛السلفية اجلهاديةمصطلح من  مصطلح أمجع وأمشل الطائفة املنصورةوألن 
ما استطعنا  جنتمعن البون بأدرسة كما أسلفنا، وحنن مطسبوا إىل هذه املممن قالوا احلق وقاموا به ومل ينت

  .نفترقال أن 
أعجبـهم  قد  وأهل الباطل الناظر املستبصر ملسار األحداث يف هذا الزمان جيد أن أعداء الدين إنبل 

يف تشـويه   واستفادوا منه أميا استفادة ،وأفسحوا اال لنشره -واضعيههم إن مل يكونوا -هذا املصطلح 
يف أذهـان   اًمنبوذة من أمتها، وأصبح هذا االسم مرتبط ،فة عن دينهامنحرثلة  موتصويرهم بأ ،محلته

إىل آخر  ..املعتقدو اإلفراط يف الدينو ،بسفك الدماء احملرمة -اخلاصة بعض بل ورمبا-الكثري من العامة 
 ،األمـة  شرحية ال يستهان ا مـن  وبني بينهافجوة  أوجدوهو ما  املشهورة. الباطلة سلسلة االامات

ملاذا سقطت دولة يف أفغانستان بعنوان:  اإلمارة اإلسالميةوأذكر أنين كنت قد كتبت مقاالً بعد سقوط 
ذكرت فيه وسهل بالتايل هزميتنا، نا لعزلنا عن أمتنا لتلة أعدائحذرت فيه من حماو اإلسالم يف أفغانستان

لن يهزمها سوى أمة اإلسالم اعت علينا اليت تدالكفر  فأمم ،أو فئة معينة وليس كتنظيم ،كأمة قتالنا أمهية
  .املنصورة طائفةطليعتها الب

وأن يف األمة من أهل احلق  ،أقرب الناس للحق يف هذا الزمانمن  هيندين اهللا بأن هذه الفئة  ومع أننا
ممـن ينتسـبون إىل    البعضبأن  أيضاً وندين اهللا -مبنهج احلق موالتزامه موذلك حبسب متسكه- غريها

 إال أن هـذا أبعد الناس عن احلق وأهلـه،  من علهم سالمي لديهم من االحنراف والضالل ما جيالعمل اإل
الـيت   املنحرفة عن اجلادة للمسميات األخرى يف أذهان الكثريين قسيماًأصبح  السلفية اجلهادية االسم

الـدين   كمن أضاع أكثر ،فليس من أخذ الدين كله وبقوة ؛وهذه قسمة ضيزى ،تنتشر يف هذا الزمان
 اًتيـار  املسلمني الكثري من يف أذهان ايف أحسن أحواهل أن هذه الفئة أصبحتمبعىن  وداهن وواىل أعداءه.

  من تشويه. امن التيارات، مع ما علق يف أذهام عنه اكغريه اًإسالمي
 -بذلك الًأص املثقلة- فرقة بني األمةلل سبباً جديداً أضافقد  هذا املصطلحانتشار  إىل أنهذا باإلضافة 

إن فرط يف بعض مـا  بسبب تعصب بعض من ينتسب إىل االسم و ؛القائمني باحلق فيها بعض بنيوبل 
وسـر   ،وعماد قوم ،وال خيتلف املسلمون يف أن اجتماع كلمتهم أصل من أصوهلم ،حيمله من معاين

أصبحنا خنشى على حىت  ا،قد ثبت حصول الضرر منه أمساءانتصارهم، والنظر يف ذلك أوىل من النظر يف 
وقد مسانا اهللا تعاىل يف  ،وكنا منقته من غرينا ،التحزب الذي ينا عنه من من ينتمي إىل هذه الطائفة بعض
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عوائق الخمتلف فيجب على ااهدين أن يقتربوا من أمتهم ويزيلوا  سلفينيومل يسمنا  مسلمنيكتابه 
التنازل عن احلق أو التنكر لـه، وال جمـاراة    يعين ذلكوال  أمام ذلك، الدين وأعداءاليت وضعها الطغاة 

الناس يف أهوائهم، وال إرضاؤهم بسخط اهللا، وإمنا املقصود أن األمساء اليت مل يعلَّق على عينـها حكـم   
شرعي، ومل يرد بلفظها دليل خاص يوجب املراعاة ألجله، ولوحظَ أنه يقود إىل مفاسد واضحة ختالف 

االنتسـاب   تأكيدنا على أنينبغي تركها والتخلي عنها بال تردد، وهذا مع  ،ادمهمقصود الشارع وتص
  للسلف هو شرف عظيم إذا كان جارياً على معناه الصحيح من االلتزام مبا كانوا عليه رضي اهللا عنهم.

الفئـة   فضل هذه واليت أثبتت املتتابعات يف بالد املسلمني،هذه األمة ذه الثورات  علىوقد من اهللا 
فقد أثبتت هذه الثورات أن هـذه   هو ما يقره الشرع ويوافقه العقل، وأن منهجها يف التغيري ،على أمتها

ومل نر  ية ذهب بالدميقراطية واالنتخابات،األنظمة الظاملة مل ولن تذهب إال بالقوة والتضحية، فلم نر طاغ
على هذه األنظمـة   أول من ثارهدة هي وقد كانت هذه الفئة املؤمنة اا بذلك، شريعة وخالفة عادت
اجلهاد الـذي شـرعه اهللا    وأعظمها بكل ما تستطيعه من وسائل كان أمهها ثارتالفاسدة منذ عقود، 

وحتملت من أجل دينها وأمتها ما مل يتحمله غريها من هجـرة وتشـريد    وجعله ذروة سنام اإلسالم،
الـرتاع مـن   - عاش أصـحاا  جلبال حبمله،ا تنوءمما  كثري وغري ذلك ،وتشويه وقتل وسجن وتعذيب

شهداء،  -كما حنسبهم- كثري منهموقضى  ،غرباء -ضون على دينهم كالقابض على اجلمرالقاب ،القبائل
هذا مع  استكانوا، فما وهنوا وما داهنوا وما ضعفوا وما وقلة الناصر والصديق، صربوا على ألواء الطريق

سواد األعظم من املسلمني عن إدراك حقيقة هذه األنظمة وحقيقة ما كانت تعانيه هذه الفئة من غفلة ال
  فال ينكر فضل هذه الطائفة ااهدة إال جاهل ا أو ظامل هلا. .الصراع معها

 -بإذن اهللا- إال أا ،الناتج عن طول إبعاد الناس عن الدين الدخنأن هذه الثورات ا كثري من  ومع
، هذا التمكني الذي مل ولن يأيت إال بالعودة إىل الدين الذي نزل على خطوة على طريق التمكني لدين اهللا

، لن ميكن هذا الدين إال مبا شرعه ربـه  e وسنة نبيهبالرجوع إىل اهللا والتمسك بكتابه وإال  ،eحممد 
يف  وال املعصية بالطاعة، وهذا وعـد اهللا  ،ولن يأيت الكفر باإلميان ،وارتضاه، فلن تأيت الدميقراطية بالدين

لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين مـن قَـبلهِم    وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات[كتابه: 
فوخ دعب نم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيئاًويرِكُونَ بِي ششنِي ال يوندبعناً يأَم فوعـد اهللا  ]هِم ،
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وإمنا هي احنراف عن الدين ومنابذة لشريعة رب  ،صاحل وليست الدميقراطية بعمل ،ملن آمن وعمل صاحلاً
  .العاملني

 وهذا من ،وعلى املخلصني من هذه األمة أن يوحدوا جهودهم للتمكني هلذا الدين ولتحكيم شريعته
 ،وهو غاية كل مسلم، والبد من نشر املفاهيم الصحيحة هلذا الـدين  ،أوجب الواجبات يف هذا الزمان

  هيم ضالة مستوردة من شرق أو غرب.وحماربة ما يناقضها من مفا
ك باحلق واملوافقة للكتاب والسنة، بـل وأن  من التمس بقدر ما عنده أن نوايل كل مسلم علينا جيبو

وتعاونوا علـى  [والقاعدة يف ذلك قول اهللا تعاىل:  ،ويرضى ربنا على ما حيب نتعاون مع كل املسلمني
هذا مع قيام واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكـر   .]والعدوانمث وال تعاونوا على اإلالرب والتقوى 

.والتناصح فيما بيننا كلٌ حبسب حاله وقربه أو بعده من احلق  
 كمـة نتحلى باحل وأن ،فتنةحىت ال نكون عليهم  عامة مبا يفهمونهبأن خناطب ال أيضاً لبونحنن مطاو

يتبعون احلـق  كما قال شيخ اإلسالم عن أهل السنة واجلماعة:  يف تبليغهم احلق وإيضاحه هلم، والرمحة
ونقـيس   ،ونترك السـطحية  أن نعمق من خطابناوجيب أيضاً  خالفاً ألهل البدع. )١(.ويرمحون اخللق
وهذا يف احلقيقة ما تقوم بـه   مبيزان الشريعة، وال نغفل عن السنن الكونية يف الصراع، املصاحل واملفاسد

ليتحقـق مـا    ويبقى أن يتحلى اجلميع بذلك؛ بل وغريهم، وأهل العلم فيها،هدة قيادات هذه الفئة اا
 إنـه  بل ،هللا بهوعدنا اما وهو  ،والتمكني املنشود ،نرجوه مجيعاً من قيادة هذه األمة إىل النصر املوعود

  وهللا احلمد واملنة. ،يلوح يف األفق يف أكثر من بقعة من األرض
يهديها وأن  ،يردها رداً مجيالً إىل دينها ، وأنعلى كلمة سواء أن جيمع مشل هذه األمة اهللا هذا وأسأل

  إنه يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم. ،ملا اختلف فيه من احلق بإذنه
   رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا
  وكتبه

  أبو دجانة الباشا

                                 
 .٣/٢٧٩جمموع الفتاوى:  )١(
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  عفا اهللا عنه
  

  
  

  شبكة الفداء اإلسالمية

  


