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  مقدمة
بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه أستعني وأصلي وأسلم على رسوله الصادق األمـني،             

 وبعد وعلى آله وصحبه أمجعني،

لى الفهم السليم لكتاب اهللا     يف إطار ترسيخ املفاهيم اإلسالمية الصحيحة القائمة ع       
وسنة رسوله وفهم السلف الصاحل ، أتقدم ذه الباقة من املقاالت اليت كتبتها يف سنوات               
متفرقة ، عرفت أحداثاً متنوعة مرت ا األمة بعامة، وطالئع البعث اإلسالمي خباصـة ،               

ء وتـرد ـا     تلك الطالئع اليت محلت راية اجلهاد واالستشهاد تواجه ا هجمات األعدا          
 .كيدهم ومكرهم

وقد استطاعت هذه الطالئع ااهدة أن حترز تقدماً كبرياً وتسطر معامل يف الطريق             
لألجيال اليت ستليها ، حاملة الراية ، ال يضرها من خالفها وال من عاداها، سائرة حنـو                 

الواقع ثانياً ، حتقيق املزيد من النصر والتمكني لدين اهللا تعاىل، يف النفوس أوالً وعلى أرض        
تعيش لدينها وبدينها ، ال تعرف معىن الوهن واهلزمية، بل متضي مستعلية بدينها ، طامعة                

 .يف إرضاء را

وقفات : "هلذه األجيال القادمة، وجلموع األنصار، أقدم هذه املقاالت، اليت مسيتها         
 على مـسمى،    اامس، وإين ألرجو أن تفي باملراد، فتكون        " تربوية يف سبيل ضة جهادية    

وقفات أو حمطات تربوية اعتبارية، من أجل حتقيق تلك النهضة اإلسالمية وذلك التغـيري              
الرباين  عن طريق اجلهاد املبارك، الذي يعترب حامي محى هذا الدين، ورأس الرمح الـذي          

 .خيشاه األعداء يف كل حني

نضموا إىل قافلة   وإين على يقني بأن يف األمة رجال وأنصار يترقبون ساعة الصفر لي           
التغيري، وإن لديهم إمكانيات وملكات عديدة وكبرية، إمكانيات مادية ومعنوية ختـوهلم            
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 سيسطرون مع من سبقهم على الدرب، مالحم بطولية متتالية،          ،بأن يكونوا جنوداً أكفاءً   
 .حىت يكون الدين كله هللا

وط هؤالء اجلنود   هذا يقيين يف هؤالء وأولئك، وهذا رجائي يف اهللا عز وجل أن حي            
 .بعنايته ورمحته وتوفيقه، وأن يقذف يف قلوب أعدائهم الرعب والوهن

هذا وأسأل اهللا جل وعال أن يتقبل منا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا،                
  .وأن حيفظنا من الزلل يف القول والعمل، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  

 

  ١٤٢٧حمرم احلرام  –و سعد العاملي  أب:الفقري إىل عفو ربه
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  . . .آمن مث استقم
  

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْمالئكَةُ           ﴿احلمد هللا القائل    
، والصالة  )٣٠ :فصلت(  ﴾ أَالَّ تخافُوا وال تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ        

  :والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد 

فإن مفهوم اإلميان يف ديننا أمشل وأوسع مما هو شائع لدى عامة املسلمني بل حىت              
لدى بعض خاصتهم، حيث أنه يشتمل على جانب نظري اعتقـادي وجانـب عملـي             

اد، يزيد وينقص، فزيادته ونقصانه     قول وعمل واعتق  : تطبيقي، فهو مفهوم السلف الصاحل    
، فال معىن إلميان بال عمـل       )يزيد بالطاعات وينقص باملعاصي   (مرتبطان بالعمل مباشرة    

  .كما أنه ال معىن وال قيمة لعمل بال إخالص ومتابعة

ولقد جاء يف القرآن الكرمي ذم للفئة اليت حتصر اإلميان يف جمرد القول دون العمل،        
يا أَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ كَبر مقْتاً عند اللَّـه    ﴿  وذلك يف قوله تعاىل     

، وال شك أن اهللا تعاىل يطلب من املؤمن أن يربهن )٣: الصف( ﴾أَنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُونَ
النتماء، وتـصديق   على صحة إميانه يف هذه الدنيا اليت تعترب مرحلة امتحان واختبار هلذا ا            

الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً وهو         ﴿  :هلذا االدعاء أو تكذيبه   
 فُورالْغ زِيز٢: امللك( ﴾ الْع(  ،  ﴿          نسأَح مهأَي مهلُوبنا لةً لَهضِ زِينلَى اَألرا عا ملْنعا جإِن

، فال يكفي أن يدعي املرء اإلميان مبجرد القول أو االعتقـاد، ألن             )٧: الكهف( ﴾ عمالً
هذه عقيدة فاسدة جرت على األمة الكثري من املصائب، وتسببت يف متكن األعداء مـن               
رقاب العباد وخريام، وذلك حينما اكتفوا بإميان أعزل تواكلي ال يعطي للجانب العملي             

  .أي قيمة تذكر
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دة اإلرجاء يف مسمى اإلميان، وتلك هي بعض نتائجها الوخيمـة علـى     إا عقي 
األمة، حىت صار الناس ال يستطيعون التمييز بني الكافر األصلي وبني املرتد، بـل لقـد                
حكموا بإسالم هذا األخري رد أنه ادعى أنه مسلم بلسانه حىت وإن ناقض هذا اإلسالم                

رتدين ومكنوهم من احلكم وحتولوا إىل أنصار هلـم      بعمله، بل لقد بايعوا هؤالء احلكام امل      
يدافعون عنهم ويصبغون عليهم الشرعية، فهدموا بذلك عقيدة السلف يف مسمى احلكم،            

، واعتبـار الكفـار   "حوار األديـان "وذهبوا إىل أبعد من هذا، حينما نادوا إىل ما أمسوه   
ء والرباء، وشوهوا مفهوم  األصليني مؤمنني، كوم أهل كتاب، فأسقطوا ذا عقيدة الوال        

اجلهاد حينما حصروه يف جمرد جهاد الدفع، ومسوا جهاد الطلب باإلرهاب وتربءوا منـه              
  .ومن كل ااهدين

أما اإلميان املقبول عندهم فهو االنصياع ألويل األمر، والسعي إىل املـشاركة يف             
ن التـدخل يف    العمل السياسي إلصالح النفوس ودعوا إىل مكارم األخالق والكف ع         

 سواء كانوا ظاملني أو مظلومني، عصاة أو طائعني، مصلحني – كل الناس –شؤون الناس 
مـن حـسن    : "- الذي فهموه باملقلوب   –أو مفسدين، فشعارهم هو احلديث الشريف       

  ".تركه ما ال يعنيه) من حسن إميان املرء: ويف رواية (إسالم املرء

النصياع هللا عز وجل وللحق الذي أنزلـه،       إن اإلميان الذي ندعو الناس إليه هو ا       
دون حماباة أو خشية أحد، وهو اإلميان الذي يدعو صاحبه إىل ترك ما يتناقض مع مبادئه                
وهجر كل املعوقات اليت تقف يف طريق انتمائه للدين اجلديد، والزهد يف كل شيء مهما               

  .ثقل وزنه وعال شأنه يف دنيا الناس

ة والصرب واملـصابرة، وإىل مواجهـة املخـالفني         إميان يدعو صاحبه إىل التضحي    
  .وجماتهم واالنتصار عليهم وعلى إغراءام وإرهام

إميان يدفع صاحبه وجيعله قادراً على اجلهر باحلق الذي يؤمن به، حىت وإن كان              
أكثر الناس ال يقبلون ما يدعوهم إليه، وجيعله معتزاً وفخوراً مبا حيمله من مبادئ وقـيم                

  .ا يعتقده القوم من حولهختالف م



 

  )٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

إن اإلميان يف زمن غربة اإلسالم الثانية عملية معقدة وصعبة للغاية، فهي تـشبه              
عملية القبض على اجلمر، البد من الصرب على أذى حرارا لتبقى مشتعلة أو على األقـل        

  .متوقدة وإال انطفأت

زع املرء عن ثباتـه،     حنن نريد إمياناً أشبه بإميان العجائز يف ظاهره، حبيث ال يتزع          
ويزداد مع االبتالء واحملن جتذراً وترسيخاً يف القلب، ولكنه يتميز عن إميـان العجـائز يف         
جوهره، حبيث يكون سليماً وموافقاً إلميان السلف الصاحل، بعيداً عن البدع واالحنرافات            

  .اليت جندها لدى عجائزنا بسبب اجلهل املوروث

ة ويف مناطق شاسعة ومتعددة مـن بلـداننا أن          ولقد جنح األعداء لفترات طويل    
ينشروا بدعاً كثرية ومغريات متعددة لصرف املسلمني عن املمارسة احلقيقية لدينـهم، يف           
شىت جماالت احلياة اليومية للمسلم، وأصبح االلتزام عندنا صورياً وإمسياً ال غري، وحاولوا             

 لدينا أرخـص مـن جنـاح        إغراقنا يف الشهوات لكي ال نضحي يف سبيل ديننا، فيصري         
  .بعوضة، نضحي به يف سبيل حتصيل فتات الدنيا الزائل

هذا يف الوقت الذي يضحي فيه املسلمون بأغلى ما ميلكون وعلى رأسها حيام،       
   .من أجل التكالب على هذه الدنيا واحلرص عليها

  

  مث استقم.. 

 آن واحد، ولكن    ليس املهم أن تؤمن، بالرغم من أمهية هذه النقلة وصعوبتها يف          
  .األهم هو االستمرار والثبات على هذا اإلميان، وهو ما يسمى باالستقامة

فاالستقامة شرط أساسي على صحة اإلميان، فعن أيب عمرة سفيان بن عبـد اهللا              
t  قل " : يا رسول اهللا قل يل يف اإلسالم قوالً ال أسأل عنه أحداً غريك، قال            :  قال، قلت

  ].رواه مسلم" [آمنت باهللا مث استقم
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هكذا اإلسالم ، جيعل االستقامة بعد اإلميان مباشرة ، بل ال معىن هلـذا اإلميـان       
  .بدون استقامة

شيبتين هود وأخواا، وشيبين    : " rويف احلديث املشهور حيث قال رسول اهللا        
ه بِمـا تعملُـونَ   فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك وال تطْغوا إِن﴿ يف هود قوله تعاىل     

ريصأو كما قال عليه الصالة والسالم)١٢١:هود( ﴾ب ،.  

، أي كما أمر اهللا تعاىل،  ﴾كَما أُمرت﴿ انظروا إىل ثقل مسؤولية اتباع أمر اهللا، 
  .وليس اتباع اهلوى أو النفس أو االبتداع يف الدين ما مل يرتل به اهللا 

مسية دورا كبريا يف تربية املسلم على االستقامة،        والشك أن للعبادات اليومية واملو    
كالصالة مثالً، حيث يضطر املؤمن إىل تكرار هذه العبادة عدة مرات يف اليوم والليلة لكي        
يبقى على اتصال مستمر مع ربه من أجل الدعاء وطلب املغفرة واملـدد، فهـي أشـبه                 

  .مبحطات استراحة وتزود، ملواصلة املسري

األخرى تريب املسلم على الصرب وامتالك زمام نفسه وكـبح          وعملية الصوم هي    
مجاحها عن الشهوات واإلسراف يف احلالل، وهاهو رمضان على األبواب، وهو فرصـة          
جديدة لكل مؤمن بأن جيعل هذا الشهر مدرسة لتحصيل الصرب وتعويد الـنفس علـى               

راء ويف املنـشط    االستقامة على طاعة اهللا عز وجل، يف السر والعلن، يف السراء والـض            
  .واملكره

فاالستقامة درجة أعلى من درجة اإلميان، ألا تطالب صاحبها أن يكون دائـم             
الطاعة واالتباع، ملا يف ذلك من خمالفة للهوى واألعراف والقوانني، وما يتبع ذلك مـن               
حرمان وأذى وفوات ملصاحل مادية عديدة، وهو أمر قاس على النفس، حيتاج صاحبها إىل              

  .ك إرادة قوية، وتوفيق من اهللا وتسديدامتال

فاملؤمن حباجة إىل استقامة يف تعامله مع احلالل واحلرام، حيث أن الشيطان يزين             
احلرام ويسهله على النفس، وجيد على ذلك أعواناً، يف الوقت الذي يظهر فيه احلالل صعباً 
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ه وحيداً وسط حقول    وشاقاً على صاحبه، وال جيد املؤمن على ذلك أعواناً، بل جيد نفس           
  .من الشهوات، والعديد من جند إبليس اليت تؤزه إىل املعصية أزاً

وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة    ﴿  كما أا شرط لرتول رمحة اهللا ورزقه على عباده          
ان والرزق هو املتاع الدنيوي الذي يبحث عنه اإلنس   ). ١٦: اجلن( ﴾ َألسقَيناهم ماًء غَدقاً  

،  ﴾ ألسقيناهم﴿  ويكدح من أجله ، وهاهو يأتيه صاغراً مضموناً من عند اهللا عز وجل              
  .تأكيد وضمان ال شك فيه ، بشرط حتقيق االستقامة على طريقة الرسل واألنبياء

كما أن املؤمن حباجة إىل استقامة يف السر والعلن، فيكون مظهره وباطنه سـيان            
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته        ﴿   عز وجل    يف كلتا احلالتني، فيستحضر أمر اهللا     

حيث أن املراد هو احلرص علـى       ) ١٠٢: آل عمران ( ﴾ وال تموتن إِال وأَنتم مسلمونَ    
  .استقبال املوت يف حالة إميانية، بعيداً عن املعاصي اليت تودي بصاحبها إىل الكفر

االستقامة يف اليسر والعسر، حيث أن كثرياً من الناس يستطيعون          وهو حباجة إىل    
حتقيق االستقامة على أمر اهللا يف حاالت الرخاء والسعة، بينما تراهم يتزعزعون ويرتبكون             
ويضعفون يف حاالت الشدة والضيق، وهي األكثر حضوراً يف هذا الزمـان، حيـث أن               

من قبل أعداء اهللا، بغية ردهم عـن        اإلسالم وأهله يعيشون حتت حصار شامل ومتواصل        
دينهم وفتنتهم عن عقيدم، وهذا حيتاج منا معشر املسلمني واملؤمنني أن نتسلح بسالح             

  .االستقامة والثبات على ديننا مهما اشتد هذا الضيق واتسع هذا احلصار

واملؤمن حباجة إىل االستقامة يف دعوته، سواء يف مرحلة تتبع املدعو مـن أجـل             
اس مث بناء جسر الثقة بينه وبني املدعو، أو يف مرحلة التربية والتكوين، أو يف مرحلة    االستئن

التوظيف، وهي مراحل قد يصاب فيها الداعية بنوع من امللل واليأس قـد يدفعانـه إىل                
إيقاف عملية الدعوة قبل أن تكتمل، وهو أشبه بعملية إجهاض، ال سبيل إىل تفاديها إال               

  .باالستقامة



 

  )١٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 إىل االحنراف عـن دينـه       – حرصاً على كسب الناس      – يضطر الداعية    أو رمبا 
وكثرياً ما حيصل هذا لـدى بعـض       . والتنازل عن بعض مبادئه، إلرضاء هؤالء املدعوين      

 سليمة وواضحة، ولكن سرعان – يف بادئ األمر –اجلماعات اليت تكون مسريا الدعوية      
 ابتغاء مرضاة البشر من حوهلا بدالً مـن         ما تبدأ يف االحنراف والبعد عن الصراط املستقيم       

مرضاة اهللا، وابتغاء حتقيق بعض املكاسب السياسية املوهومة مقابل هدم الكثري من معامل              
 – أو ما يسمى حبركات اإلسـالم الـسياسي        -وها حنن نرى هذه اجلماعات      . الشريعة

عض األحـزاب   تسقط يف أحضان الطغاة والظاملني، أو نراها تشكل أحالفاً سياسية مع ب           
العلمانية لكسب بعض املقاعد يف برملانات كفرية أو بعض احلقائب الوزارية يف حكومات          

  ١. مرتدة

يف عملية اإلعداد، ملا يتطلب ذلك من صـرب          كما أن املؤمن حباجة إىل استقامة     
 ال ميكن االستمرار والثبات على الطريـق إال  ،وأناة ، وملا يف ذلك تعدد اجلبهات والثغور       

حتقيقها إال حينما يستحضر املؤمن ما ينتظره من  قيق االستقامة، وهي بدورها ال ميكنبتح
 يغفر لَكُم ذُنوبكُم ويدخلْكُم جنات تجرِي من تحتها﴿  جزاء أخروي ورمبا نصر دنيوي

زالْفَو كذَل ندع اتني جةً فبطَي ناكسمو ارهالْ اَألن  ـنم رصا نهونبحى ترأُخو يمظع
قَرِيب حفَتو اللَّه نِنيمؤرِ الْمشبكما اجلماعات اجلهادية –، واملؤمن )١٣: الصف( ﴾و – 

االستقامة يف جهادها ألعداء اهللا، سواء اجلهاد باللسان أو بالسنان، وهو أعلى  حباجة إىل
ن يرصد للمجاهدين أكثر مما يرصد لغريهم، حيـث  اجلهاد، وال شك أن الشيطا مراتب

يذكرهم ويزين هلم ما تركوه وراءهم من الدنيا واألهل والولـد، وحيـاول أن           حياول أن 
 ، أو خيوفهم من مـصري أهلـه   ﴾لَوال أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيب﴿ بتأجيل اجلهاد  يقنعهم

ى هذا الوساوس   جاوزه واالنتصار عل  وولده ومتاعه من بعده، وهذا حباجة إىل استقامة لت        
  .الشيطانية

                                     
  من هذا الكتاب)  ١٣٩( يف الصفحة  "٢/٢معرفة الواقع ضرورة حتمية لتغيريه " انظر مقالنا  1



 

  )١١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 حينما يرون ثبات ااهدين وإصرارهم على مواصلة القتال،         –كما أن األعداء    
 حياولون إقناعهم بوضع السالح، و اجللـوس إىل         –وحتقيقهم لالنتصارات املتتالية عليهم     

ل على بعض الوعود طاولة املفاوضات واملساومات السلمية لتقاسم السلطة أو جمرد احلصو
  .الكاذبة يف ذلك

  

واجلروح الـيت متـسه يف    فااهد ال ينبغي أن ينكسر بسبب بعض االنتكاسات
للحصول على وعـد   مسرية جهاده، وعليه أن يعلم أن هذا جزء من الثمن الواجب أداؤه

كمـا ال ميكـن    اهللا يف الدنيا واآلخرة، ولن يتمكن من مواصلة جهاده بغري االستقامة،
  .حلصول على النصر والتأييد الرباين بغريها كذلكا

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنـا اُهللا ثُـم   ﴿ فاالستقامة شرط لرتول نصر اهللا ومدده لعباده        
نـتم  استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْمالَئكَةُ أَالَّ تخافُوا والَ تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتـي كُ            

      كُمفُـسهِي أَنتشا تا مفيِه لَكُمو ةري اآلخفا وينالد اةيي الْحف كُماؤيلأَو نحونْ، ندوعت
  ].٣٠فصلت [ ﴾ولَكُم فيها ما تدعونَ نزالً من غَفُورٍ رحيم

كبرية، ألـا  والشك أن االستقامة حتتاج إىل عزمية كربى وصرب واسع وتضحية   
 على - بطبعها –ستسبب لصاحبها اضطهاداً وخماسر ومصاعب، والنفس البشرية متعودة       

اليسري من األمور، كما أا تتضايق من طول األمد، وتود لو تبلغ املـراد يف حلظـات،                 
فنجدها تلجأ إىل سلك الطرق امللتوية، واالبتعاد عن الصراط املستقيم شيئاً فشيئاً حـىت              

  . احملظورتسقط يف

  

، أن نتعظ بأعدائنا يف     افاملطلوب منا معشر املسلمني، جماهدين ومهاجرين وأنصار      
متسكهم الشديد مببادئهم الباطلة واالستقامة على طريقتهم اخلاطئة، ولنكن أفضل منهم يف        



 

  )١٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

انتمائنا وإمياننا، وأفضل منهم يف صربنا واستقامتنا على ديننا وطريقتنا، وحينئذ حيق لنا أن              
  .ننتظر نصر اهللا ومدده ، وحتقيق وعده لنا يف الدنيا واآلخرة

  .واحلمد هللا رب العاملني أوالً وآخرا

  ]١٤٢٣رمضان  / ٢٠ العدد جملة االنصار[



 

  )١٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

   سحابة صيف ؛انتفاش الباطل
  

بسم اهللا وبه أستعني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصـحبه             
  أمجعني، وبعد 

نسان عاجزاً عن حتقيق أو إجناز عمل ما، فإنه يـتحني الفـرص             حينما يكون اإل  
ويبحث عن أدىن األسباب ليربر تقاعسه وعجزه حىت ال يوصم بالعجز أو اجلنب، ويفضل              

  . مواصلة العيش يف ظل هذا النقص ولو كان ذلك على حساب مبادئه وعرضه وكرامته

ثبط عزائم الناس عن القيـام      وانتفاش الباطل وغلبته يعترب من أكرب العوائق اليت ت        
والنهوض لنصرة احلق، فالطغاة يتمادون يف البطش والتكـرب واإلفـساد يف األرض بـال       

ومع مـرور   . حدود، من أجل تكريس هذا اإلحساس يف نفوس الناس ويف الواقع الفعلي           
 أم على احلق، وأن جرائمهم هذه إمنا        - يف قرارات أنفسهم     -الزمن يظن هؤالء الطغاة     

 فيتحول - حسب زعمهم - تطهري األرض من الفساد وحتقيق األمن للمواطن الصاحل      هي
  . املؤمنون ااهدون الصادقون فتنة للذين كفروا، وفتنة يف أعني اجلماهري الغافلة

هذا هو واقع أمتنا بصفة عامة مع قوى االحتالل اخلارجي، تظن أن هذا الواقـع         
 املعادالت القائمة سنة مقررة ال ميكن اسـتبداهلا،         قدر مقدور ال ميكن تغيريه، وبأن هذه      

وهو نفس الواقع الذي تعيشه اجلماهري يف الداخل مع احلكومات الطاغوتية املرتدة الـيت              
  . حتكم باحلديد والنار

 وسط - الضمري احلي هلذه األمة -ويظل ااهدون الذين ميثلون الطائفة املنصورة 
يظن الناس أن هؤالء ااهدين ال يستطيعون معه        الطوق وحتت حصار شديد ومستمر، و     

التنفس أو النيل من هذه احلكومات، ولكن احلقيقة شيء آخر فكل ما نراه يف واقع حياتنا         
من انتفاش للباطل وانزواء للحق، إمنا هو سنة إهلية على مدار التاريخ البشري، والناظر إىل            



 

  )١٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

قيقة جلية واضحة، فكل هؤالء مروا مبراحل سري األنبياء واملرسلني من قبلنا، يدرك هذه احل
الضيق واالبتالء والتمحيص، مث تصفية الصفوف، مث بعد أن ختلص هذه النفوس هللا وتكون  

  ،فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً﴿ يف مستوى حتمل أعباء النصر والتمكني يأيت الفرج والفتح املبني،     
، واهللا عز وجـل     rسر يسريني كما قال رسول اهللا        وال يغلب ع    ﴾ إِنَّ مع الْعسرِ يسراً   

حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد كُذبواْ جـاءهم          ﴿   يؤكد هذه احلقيقة يف قوله    
         نيرِمجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درالَ ياء وشن نم يجا فَننرصول ، يق ] ١١٠: يوسف   [ ﴾ ن

يف هذه اللحظة اليت يستحكم فيها الكرب ويأخـذ فيهـا         " املعلم الشهيد سيد رمحه اهللا      
الضيق مبخانق الرسل وال تبقى ذرة من الطاقة املدخرة، يف هذه اللحظة جييء النصر كامالً         
حامساً فاصالً، تلك سنة اهللا يف الدعوات، البد من الشدائد، والبد من الكروب حـىت ال         

 جهد وال بقية من طاقة مث جييء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة اليت تبقى بقية من
يتعلق ا الناس، جييء النصر من عند اهللا فينجو الذين يستحقون النجاة، ينجون من اهلالك    
الذي يأخذ املكذبني وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم املتجربون، وحيـل     

  ".  ماحقاً ال يقفون له وال يصده عنهم ويل وال نصريبأس اهللا بارمني مدمراً

ذلك كي ال يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزالً، فلو كـان النـصر              " 
رخيصاً لقام يف كل يوم دعي بدعوة ال تكلفه شيئاً أو تكلفه القليل، ودعوات احلـق ال                 

ناهج ينبغـي حراسـتها     جيوز أن تكون عبثاً وال لعباً، فإمنا هي قواعد للحياة البشرية وم           
وصيانتها من األدعياء، واألدعياء ال يتحملون تكاليف الـدعوة، لـذلك يـشفقون أن              
يدعوها، فإذا ادعوها عجزوا عن محلها وطرحوها وتبني احلق من الباطل علـى حمـك               
الشدائد اليت يصمد هلا إال الواثقون الصامدون، الذين ال يتخلون عن دعوة اهللا ولو ظنوا                

  . انتهى"  ال جييئهم يف هذه احلياة أن النصر

أما عن هؤالء الظاملني وبطشهم وجريوم فإن اهللا تعاىل يبشر عباده الـصاحلني             
ااهدين، الواثقني يف رم والساعني بصدق إىل إزالة هذه املنكرات والكفريات، يبشرهم      

حسبن الَّـذين   والَ ي ﴿  بالفرج وبزوال هذه احلكومات الطاغوتية إذ يقول عز من قائل           
             هِنيم ذَابع ملَهواْ إِثْماً واددزيل مي لَهلما نمإِن لِّأَنفُِسهِم ريخ مي لَهلما نمواْ أَنكَفَر ﴾  



 

  )١٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 يف تفسري هذه اآلية، وهو يعطينا التصور - رمحه اهللا -، يقول سيد    ] ١٧٨: آل عمران   [
ع البعث اإلسالمي أن تتسلح به اليوم يف معركتها الضارية          الصحيح الذي جيب على طالئ    

هذه اآلية تسلط األضواء على العقدة اليت حتيك يف بعض القلوب : "مع هذا الباطل املنتفش
والعتاب الذي جتيش به بعض األرواح، وهي ترى أعداء اهللا وأعداء احلق متـروكني ال               

لسلطان واملال واجلاه مما يوقع الفتنـة يف        يأخذهم العذاب ممتعني يف ظاهر األمر بالقوة وا       
قلوم وقلوب الناس من حوهلم، وما جيعل ضعاف اإلميان يظنون باهللا غري احلـق ظـن                

 يرضى عن الباطل والشر واجلحود والطغيان، فيملي        - حاشاه   -اجلاهلية حيسبون أن اهللا     
 املعركة بـني احلـق   له ويرخي له العنان، أو حيسبون أن اهللا سبحانه وتعاىل ال يتدخل يف        

والباطل، فيدع الباطل أن حيكم احلق وال يتدخل لنصرته، أو حيسبون أن هذا الباطل حق               
وإال فلم تركه اهللا ينمو ويكرب ويغلب؟ أو حيسبون أن من شأن الباطل أن يغلب على احلق       

 مث يدع املبطلني الظلمة الطغـاة املفـسدين  . يف هذه األرض وأن ليس من احلق أن ينتصر    
يلجون يف عتوهم ويسارعون يف كفرهم ويلجون يف طغيام ويظنون أن املر قد اسـتقام               
هلم وان ليس هنالك من قوة تقوى على الوقوف يف وجههم، وهذا كله وهم باطل وظن                
باهللا غري احلق واألمر ليس كذلك، وهاهو ذا اهللا سبحانه وتعاىل حيذر الذين كفـروا أن                

ن اهللا ال يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيـه وإذا كـان            يظنوا هذا الظن، أنه إذا كا     
يعطيهم حظاً يف الدنيا يستمتعون به ويلهون به، إذا كان اهللا يأخذهم ذا االبتالء فإمنا هي 

  . انتهى".فتنة، وإمنا هو الكيد املتني، وإمنا هو االستدراج البعيد

مشرق، ولكـن  كل هذا يوحي باألمل ويبشر مبستقبل زاهر للحق وغد إسالمي     
هذه مثرة، والثمرة ال ميكن جنيها وقطفها إال بعد زرعها وسقيها مث االنتظار حىت تنـضج          
وليس االكتفاء باجللوس والركون إىل األرض يف انتظار املعجزة، وهذا هو بيت القصيد يف    
هذا املقال، فنحن ال نريد أن خندر الناس وجنعلهم تواكليني يعيشون على األماين ويغرقون              
يف أحالم اليقظة دون أن ينهضوا لتحقيق هذه األحالم واألماين بأيديهم يف واقع احليـاة،               
وهذا هو املطلوب وهو ما يدعو إليه القرآن الكرمي أيضاً، فاهللا سبحانه وتعاىل حينما يهون     
ويصغر من شأن الظاملني والطغاة واملستبدين يف األرض ويبشرنا بضعف كيدهم وحتمية            

 والَ يحسبن الَّذين كَفَرواْ سبقُواْ إِنهم الَ يعجِزونَ       ﴿   كما يف قوله تعاىل      زوال عروشهم 
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فإنه سبحانه يدعونا مباشرة إىل االستعداد املادي بعد االستعداد اإلمياين ] ٥٩: األنفال  [﴾
ستعداد ليعلم أهل احلق أن مرحلة انتفاش الباطل ما هي إال ساعة، وأن من شروط زواهلا ا               

وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم مـن  ﴿ وإعداد من أهل احلق، فيقول سبحانه مباشرة بعد ذلك    
              مهونلَمعالَ ت ونِهِمن دم رِينآخو كُمودعو اللّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطبن رمو ةقُو

 مهلَمعي فهو استعداد يف حدود الطاقة إىل أقصاها، حبيـث ال           ] ٦٠: األنفال   [ ﴾ اللّه ،
تقعد العصبة املسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل يف طاقتها، وهو إلقـاء الرعـب                
والرهبة يف قلوب أعداء اهللا الذين هم أعداء العصبة املسلمة يف األرض، الظاهرين منـهم               

ظمة الكفر بكل ألواا وعلى رأسـهم      الذين يعلمهم املسلمون والذين يتمثلون اليوم يف أن       
أمريكا مث يأيت أتباعها يف الداخل وعلى رأسهم هذه احلكومات الظاملة املرتدة وكل مـن               
يقف وراءها أو معها ممن ال تعرفهم هذه العصبة املسلمة ااهـدة، أو مل جيهـروا هلـم         

الم ولو مل متتد بالفعل     بالعداوة، واهللا يعلم سرائرهم وحقائقهم، وهؤالء ترهبهم قوةُ اإلس        
إليهم، واملسلمون مطالبون ومكلفون بأن يكونوا أقوياء وأن حيشدوا ما يستطيعون مـن             
أسباب القوة ليكونوا مرهوبني يف األرض، ولتكون كلمة اهللا هي العليا، وليكون الـدين              

وهكذا سوف حيسب أعداؤنا كل صيحة عليهم، وسوف حيسبون للمـسلمني            .كله هللا 
   .ألف حساب

وهناك مثة حقيقة البد أن نركز عليها حىت تصفو الرؤية لدى الناس وتتضح لديهم 
 وهي التعامل الواقعي مع هـذا الـدين،   - طريق التغيري الذي حيلمون به     -معامل الطريق   

: " يقول الشهيد سيد رمحه اهللا. التعامل الصحيح والسليم حىت ال نتهم هذا األخري بالنقص
 أن يعمـل يف     - ما دام هو املنهج اإلهلي للحياة البشرية         -ذا الدين   إن بعضنا ينتظر من ه    

حياة البشر بطريقة سحرية خارقة، دون اعتبار لطبيعة البشر ولطاقتهم الفطرية ولـواقعهم    
املادي يف أية مرحلة من مراحل منوهم، ويف أية بيئة من بيئام، وحني يرون أنه ال يعمـل    

 حدود الطاقة البشرية وحدود الواقع املادي للبـشر وان          ذه الطريقة، وإمنا هو يعمل يف     
هذه الطاقة وهذا الواقع يتفاعالن معه فيتأثران به يف فترات تأثراً واضـحاً أو يـؤثران يف          
مدى استجابة الناس له، وقد يكون تأثريمها مضاداً يف فترات أخرى فتقعد بالناس ثقلـة               

هتاف الدين أو االجتاه معه يف طريقه اجتاهاً        الطني وجاذبية املطامع والشهوات دون تلبية       
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 ما دام هذا -كامالً، حني يرون هذه الظواهر فإم يصابون خبيبة أمل مل يكونوا يتوقعوا       
 أو يصابون خبلخلة يف ثقتهم جبدية املنهج الديين للحياة وواقعيتـه أو         -الدين من عند اهللا     

  . يصابون بالشك يف الدين إطالقاً

 أن هذا الدين منهج للحياة البشرية يتم حتقيقه يف حياة البشر جبهد             جيب أن نعلم  
بشري يف حدود الطاقة البشرية، ويبدأ يف العمل من النقطة اليت يكون البشر عندها بالفعل       
من واقعهم املادي ويسري م إىل اية الطريق يف حدود جهدهم البشري وطاقتهم البشرية           

  . اهـ" تهم وجهدهم من بلوغهويبلغ م أقصى ما متكنهم طاق

والباطل ال ميكن أن يعلو إال يف غياب احلق، وغياب احلق ال يتحقق إال بركـون       
أهله إىل الدنيا، وغفلتهم عن أسباب القوة ومتسكهم بعقيدة التواكل وانتظار الفرج دون             

 علينـا   األخذ باألسباب، واالكتفاء بالتعاطف السليب اجلامد مع القضايا الكربى اليت حتتم          
  . وقفة ثابتة واستقامة دائمة

فما أكثر من يتمنون ظهور الدين وغلبة املسلمني، ولكن من تتجلى فيه صفات             
  . rقيادة رسول اهللا بجيل التغيري قليل وقليل جداّ، كما جتسدت يف اجليل القرآين الفريد 

 وجـل،   ومن سنة اهللا يف الدعوات أن تكون الفئة املنصورة، احملققة لوعد اهللا عز            
فئة قليلة، ال يكاد يأبه هلا الكثري من الناس، ويستصغر شأا القريب قبل البعيد، والصديق               

ولكن اهللا تعاىل حيقق على يديها وعده ويظهر دينه، خالفاً لكـل التوقعـات     . قبل العدو 
البقرة  [ ﴾ ه مع الصابِرِين  كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً بِإِذْن اللّه واللّ         ﴿    و البشرية

يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمنِني علَى الْقتالِ إِن يكُن منكُم     ﴿   وقوله عز من قائل      ،]٢٤٩: 
            كَفَر ينالَّذ نواْ أَلْفاً مبلغئَةٌ ينكُم مكُن مإِن ينِ ويئَتواْ مبلغونَ يابِرونَ صرشع   مهواْ بِـأَن

والشرطان الالزمان مها اإلميان والصرب، إميان بالنصر       . ]٦٥: األنفال   [ ﴾ قَوم الَّ يفْقَهونَ  
وبوعد اهللا عز وجل بتحقيق هذا النصر، مث الصرب على تبعـات الطريـق وعلـى كـل             

  . التضحيات واجلراحات اليت يتطلبها هذا النصر
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صف املسلم، فإن اهللا عز وجـل حيـدد         وحىت يف حاالت الضعف اليت تصيب ال      
معادلة أقل من األوىل، حيث بإمكان قوة املؤمن أن تعادل ضعف قوة الكافر أو املرتـد،                

اآلنَ خفَّف اللّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَإِن يكُن منكُم مئَةٌ            ﴿  وذلك يف قوله تعاىل     
  ﴾ن يكُن منكُم أَلْف يغلبواْ أَلْفَينِ بِإِذْن اللّه واللّه مع الـصابِرِين صابِرةٌ يغلبواْ مئَتينِ وإِ  

  . ]٦٦: األنفال [

وختاماً أقول وأؤكد على ضرورة التعامل الشرعي والسنين والواقعي مـع هـذا       
الدين، وذلك بأن نفقه بأن اهللا عز وجل خلق اإلنسان لكي يعمل ويشقى ويتعب مـن                

  ﴾ يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَى ربك كَـدحاً فَملَاقيـه          ﴿  الوصول إىل أهدافه    أجل  
وأمسى هذه األهداف وأجلها هي عبادة اهللا وعمارة األرض بـاحلق،           ، ] ٦: االنشقاق  [

 ولن يتحقق هذا إال باالنتماء إىل هذه القلة املؤمنة الصابرة أو على األقل بأن نكون مـن                
أنصارها، فنسعى إىل تصفية األجواء من الفساد وتطهري األرض من كل شر ومن كـل               
باطل، وحينما تكون لدينا هذه العزمية اجلبارة ونتعامل مع هذا الدين العظيم ذه الطريقة،      
فعندئذ سيكون الباطل بالفعل جمرد سحابة صيف ال تلبث أن تزول لتحل حمله مشس احلق               

  . اليت لن تغيب

  

  

 ١٤٢٢ -  سعد العامليأبو
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  اُُدخلوا عليهم الباب
  

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ، جعل يف هذه األمة طوائف قائمة علـى               
احلق ، تذود عن دين اهللا وحتمي بيضته حىت تقوم الساعة، والصالة والسالم على رسول               

يوصلنا إىل حتقيـق    اهللا ، الذي بلّغ هذا الدين وتركنا على احملجة والطريق الواضح الذي             
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى     ﴿  عبودية اهللا يف األرض وإظهار دينه ولو كره الكافرون          

   ، وبعد]٣٣: التوبة  [ ﴾ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

لنا ويوم علينا، وهي سنة اهللا تعاىل يف فإنه مما ال شك فيه أن احلرب سجال ، يوم    
التدافع بني الناس، بصرف النظر عن قرب هذا الطرف من احلق أو بعـده عنـه، ألن هللا            
تعاىل حكم كثرية يف صرف النصر وتعطيله عن فئة من البشر حىت وإن وفّـرت شـروط    

 ليبتلي  –  حلني -النصر كاملة ، كما أنه سبحانه وتعاىل قد مينح النصر ألصحاب الباطل             
أصحاب احلق وينظر ماذا يعملون ، وهذه اهلزمية يف حد ذاا منحة يف صورة حمنة، مينحها   
اهللا لعباده لرياجعوا أنفسهم ويصححوا مسارهم فيستحقوا مدد اهللا وعونه، وحيافظوا على         

  .النصر الذي أحرزوه

ني املادي  أما مفهومنا األعمق واألبعد واألصح للنصر والتمكني فال خيتص بالتمك         
والَ تهِنـوا والَ    ﴿  على األرض فحسب، بل يبدأ أوالً يف النفوس، باالستعالء اإلميـاين            

     نِنيمؤم منَ إِن كُنتلَواَألع مأَنتوا ونزحومير ثانياً عرب الثبـات      ،]١٣٩: آل عمران    [ ﴾ ت 
 جتسيده على األرض    ي نؤمن به ونسعى إىل    ذعلى املبادئ واالستقامة على النهج القومي ال      

  ﴿     كعم ابن تمو ترا أُمكَم مقتمث ثالثاً عرب جهاد متواصـل        ]١١٢: هود   [ ﴾ فَاس ، 
﴿ وخالص لوجه اهللا تعاىل، مهما كانت التضحيات واحملن اليت سـنالقيها يف الطريـق               

 عرب التمكني لدين    ، وأخرياً وليس آخراً ،    ]٧٨: احلج  [  ﴾ وجاهدوا في اِهللا حق جِهاده    
  .اهللا تعاىل وإعالء كلمته وإظهار شرعه على كل الشرائع
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من أجل الوصول إىل حتقيق ذلكم النصر ، البد من تعبيد الطريق، طريق الدعوة              
 ، ومن أكرب هذه    - املادية واملعنوية على حد سواء       –واجلهاد، بإزاحة الكثري من احلواجز      

يبة من العدو، الذي يعترب يف حقيقة األمر خوف من احلواجز وأعظمها، حاجز اخلوف واهل   
  .املوت وحرص على احلياة، وقد عاجلنا هذا الداء يف مقال مستقل 

 بالنصر على األعداء ، وبينوا لنا معامل الطريـق  rلقد وعدنا اهللا تعاىل و رسوله      
 عـن   الواجب اتباعها ، كما بينوا لنا حقيقة هذا العدو، ومدى ضعفه وقزميته وعجـزه             

  ﴾ولَن يجعلَ اللّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني سبِيالً     ﴿  مقاومة احلق فضالً عن القضاء عليه       
  .، ويبقى علينا واجب االتباع واالنصياع ألوامرمها ]١٤١: النساء [

ومن واجبنا أيضاً ترتيب األعداء حسب أمهيتهم وخطورم على الدعوة ، حيث            
من التجارب السابقة ملن سبقنا من املؤمنني وهم يواجهون هؤالء األعداء ينبغي أن نستفيد 

ض غ، لكي ال در طاقات يف معارك هامشية أو مع أعداء من الدرجة الثانية أو الثالثة، فن                
  .الطرف عن رأس الكفر ورأس احلربة الذي ميد هؤالء بعناصر البقاء والقوة

 هو تصنيف املراحـل     -كة مع العدو     قبل الدخول يف أي معر     –إن واجبنا اليوم    
وأرى أن التحالف الصلييب الصهيوين ميثل رأس هذه احلربة وتأيت بعـده   . وترتيب اخلصوم 

هذه األنظمة املرتدة اجلامثة على رقاب املسلمني يف بلـداننا، وتلـيهم كـل األحـزاب        
  .والطوائف املوالية هلما

ب، لكي يركِّعوننـا    وحنن نرى كيف دخلوا علينا األبواب من كل حدب وصو         
إلرادام ويفرضوا علينا دينهم وميتصوا ثرواتنا ويفسدوا أبناءنا ونساءنا ، وال يتورعـون             

، الذي يعين عنـدنا  "اإلرهاب اإلسالمي"عن إعالن ذلك جهاراً اراً، حتت غطاء حماربة      
أو طلباً هلؤالء اجلهاد يف سبيل اهللا، إما دفاعاً عن أعراضنا وديننا وأموالنا أي جهاد الدفع،              

األعداء يف عقر ديارهم لنشر الدعوة وإخراج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده                
  .وهو جهاد الطلب
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يام يف عملية الدخول هذه، واستهدفوا الطالئع ااهدة يف كـل          ولقد رتبوا أول  
ر بِـك الَّـذين   وإِذْ يمكُ﴿  مكان، كما حاصروا العلماء العاملني و سجنوهم و قتلوهم          

   رِينـاكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتيوا لكَفَر﴾  
 ، وأنفقوا يف سبيل ذلك ما ال حيصى من اإلمكانيات املادية والبـشرية،              ]٣٠: األنفال  [

ه بتجفيف منابع اإلرهاب خاصة على املـستوى        فكانت من أوىل هذه األولويات ما أمسو      
 حيث ضربوا كل املشاريع اليت من شأا أن متول هـذه الـدعوة واجلهـاد                االقتصادي
ولكن اهللا تعاىل يبشرنا بأن كل ذلك سيذهب جفاء ولن جينو من ورائه سوى               .املباركني
دواْ عن سبِيلِ اللّه فَـسينفقُونها ثُـم        إِنَّ الَّذين كَفَرواْ ينفقُونَ أَموالَهم ليص     ﴿  السراب  

  . ]٣٦: األنفال  [ ﴾تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذين كَفَرواْ إِلَى جهنم يحشرونَ

تجفيف منـابع   بوثاين أولويام هو تغيري مناهج التعليم والتربية يف بلداننا، وهو           
 يف الدين، حيث ينبغي فرض مناهج تعليمية وتربوية كفرية، إلبعاد أبنائنـا             الوعي والتفقه 

عن النبع األصيل ، ونراهم يسخرون يف سبيل ذلك جنوداً من العلماء املنافقني واجلماعات 
  .البدعية، لينشروا دين الطاغوت ويصدوا عن دين اهللا

ني ، ونسارع إىل    ومن أجل التصدي هلذا املخطط كان لزاما علينا أن نكون يقظ          
الدخول عليهم يف باب الدعوة، فقد واهللا كسدت بضاعتهم ومل يعد هلـا أي قيمـة يف                 

 فأبطلت سحرهم وأحبطت    –رغم قلتهم   –الساحة، بعدما دخلت قوافل الدعاة الربانيني       
خططهم باحلجة والبيان وبالصدع باحلق يف كل مقام، جهاد بالبيان كما أمر ربنا جـل               

، إحقاقاً  ﴾معذرةٌ إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يرجِعونْ﴿  ،   ﴾ ننه للناسِ والَ تكْتمونه   لَتبي﴿  وعال  
  .للحق وإبطاالً للباطل

 رغم كيد الكائدين وحصار الطغاة الظاملني       –لقد رأينا مثار هذه الدعوة املباركة       
ماسة الصاعدة يف نفوس املسلمني،      مثار تتجلى يف هذا الوعي العميق واحل       –هلؤالء الدعاة   

 – أفـراداً ومجاعـات      -وخاصة يف أوساط الشباب ، وهاحنن نراهم يلتفون ويلتحقون          
ؤالء العلماء العاملني، يستمدون منهم التوجيهات والفتاوى الراشدة إلحياء هذه األمـة     
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 من جديد، والدخول يف معترك الصراع يف مواجهة أهل الباطل تاركني وراءهـم كـل              
ملذات الدنيا ومتحررين من معوقاا وقيودها، منهم من هاجر إىل مواقع املواجهة بعيـداً     
عن ديارهم، ومنهم من أسس بنياناً داخل بالده وبدأ يعمل لتقويض الباطل وبناء صـرح            

  .احلق

إن أهم مسة تتميز ا هذه اجلموع املباركة، اليت تواجه أهل الباطل يف كل مكان،        
ذ اخلوف من العدو، وميدان الدعوة ال يقل أمهية عن بقية ميادين الصراع             هي اإلقدام ونب  

األخرى، بل إنه امليدان األهم واملنطلق األساسي لعملية اجلهاد، إذ كيف ميكن البـدء يف               
  !عملية اجلهاد بدون جنود وبدون إعداد وتربية، وهل ميدان الدعوة غري هذا وذاك ؟

  

ى، باملضي قدماً يف عملية اإلقدام، واقتحـام      إننا مطالبون أكثر من أي وقت مض      
الصعاب وكسر كل القيود الومهية واحلقيقية، ولعلها بداية انقالب صورة الصراع بيننـا             
وبني أعدائنا ، حيث سرنا يف مواقع اهلجوم واالقتحام بدالً من مواقع الدفاع والتـهيب ،   

ني، ولقد بدأت حبمـد  ار العدو حيسب لنا ألف حساب ، ويترقب ضرباتنا يف كل ح       صو
  .اهللا ولن تقف حىت حتقق أهدافها كاملة

ما أكثر أبواب العدو، وما أسهل ولوجها إن حنن أحسنا اختيار الوسائل واختيار             
الرجال واختيار ساعة التنفيذ، وما أوهن مجوع العدو وأضعف وسائل دفاعـه إن حنـن               

  .أدركنا هفواته وتناقضاته

ينا باللعب على احلرب النفسية أوالً ، فيبدأ بزرع لقد دأب العدو على السيطرة عل
الوساوس واملثبطات يف نفوسنا ، فننهزم قبل بدء املعركة أصالً، بل نترك جمال املعركـة               

  . ونفتح له األبواب دون مقاومة

لقد كان ذلك قبل انطالق شرارة اجلهاد اإلسالمي خالل العقدين الـسابقني ،             
على أرض أفغانستان، حيث كانت بدايـة كـسر هـذه        وبالتحديد منذ انطالق اجلهاد     
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احلواجز النفسية، وكانت أول جتربة ناجحة لرد العدوان الكافر علـى أرض اإلسـالم،              
بالرغم من أم دخلوا علينا الباب الحتالل األرض واإلنسان ، فكان هذا الدخول مبثابة              

اهدون على أرض الواقع    قوة الدفع للطالئع ااهدة يف كل مكان، وخري جتربة عاينها ا          
أعطوا فيها الدليل القاطع بأن دخول العدو علينا ال يعين بأنه سينتصر ، بل قـد تكـون                  
هزميته يف عقر دارنا أقسى مما كان سيلتقاها يف أرض أخرى ، ذلك أننا يف عقر ديارنا جنر                 

  .العدو إىل املهالك ونعلم كيف نقود املعركة ونتحكم يف جمرياا 

 rان سيحصل يف معركة أحد، حيث أشار األنصار على رسول اهللا            ذلك ما ك  
قبلوا جنود الكفار فيها ، ولكن الرأي األرجح        تسي يف املدينة ويتحصنوا ا ، ل      قوابيله أن   

 إىل اخلروج وبعدما لبس الرسول وجتهز للحرب ،         - خاصة املهاجرين    –ألكثر املسلمني   
ديار املسلمني ، وكانت هناك حكماً أخـرى  حال دون حتقيق ذلك النصر املادي يف عقر   

وفوائد كربى أعظم وأهم من النصر املادي نفسه بالرغم من اهلزمية اليت ناهلا املسلمون يف               
  .هذه املعركة

لقد تعلم املسلمون خالل جتربة أفغانستان مث يف البلقان وبالد القوقاز ، أن دخول        
 ، حيث أظهر هلم حقيقة هذا العدو ومواطن  الكفار عليهم يف عقر ديارهم فيه اخلري الكثري       

كما أن العدو ينقل لنا عتاده      . ضعفه واملفاصل اليت ينبغي التركيز عليها يف املعارك القادمة        
كما . وسالحه إىل أيدينا ويكفينا عناء البحث عنه والتنقل والنفقة يف سبيل احلصول عليه           

ول على العدو ، ورد الصاع صاعني أو أن هذا الدخول يدفع املسلمني إىل التفكري يف الدخ
  .أكثر

وقد كانت هذه قمة الدرس واالستفادة من املعارك اليت سبقت ، فسارعت قاعدة 
﴿ وأمـر اهللا تعـاىل    " اآلن نغزوهم وال يغزوننـا  " rاجلهاد إىل تنفيذ أمر رسول اهللا   

 البونَ وعلَى اللّه فَتوكَّلُواْ إِن كُنتم مؤمنِني      ادخلُواْ علَيهِم الْباب فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَ      
، فكانت تلك السرايا املباركة اليت سبقت غزويت واشنطن ونيويورك ،            ]٢٣: املائدة   [﴾

، فجاء الدخول األكرب rمبثابة السرايا اليت سبقت معركة بدر الكربى يف عهد رسول اهللا       
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تمثل يف الغزوة سالفة الذكر، فبهت الذي كفـر ،          من الباب األوسع على رأس الكفر امل      
وهو توكيد وتأكيـد     ﴾ فَإِنكُم غَالبونْ ﴿  وحتقق وعد اهللا تعاىل للمسلمني بالنصر والغلبة        

  . من عند اهللا جل وعال

ومن بني مثار هذا النصر العظيم هو سقوط هيبة العدو يف نفوس املسلمني وغـري            
أن هذا العدو ال يساوي شيئاً حىت يف املوازين املادية بالرغم   املسلمني، وتبني للناس أمجعني     

من كثرة عتاده وسالحه ، وبأن الشعوب اليت متتلك اإلرادة وتستعد للتضحية بإمكاا أن              
تقهر هذا العدو املتغطرس وتغلبه ، فما بالك إذا كان هذا الشعب مسلماً ومتوكالً علـى      

  !نظيم وانضباط ؟اهللا وحمققاً لشروط النصر من إعداد وت

إن ما حيصل اليوم على أرض العراق من مقاومة شعبية للعدوان الصلييب الـذي              
تقوده أمريكا وبريطانيا، هلو مثرة من مثار غزوة نيويورك وواشنطن ، وبركة من بركـات            

  .اجلهاد الذي يقوده تنظيم قاعدة اجلهاد وبقية اجلماعات ااهدة يف كل مكان

فإمنا يدل على أن أمريكا وحلفائها مل يـستوعبوا بعـد           وهو إن دلّ على شيء      
ه قبـل   نالدرس الذي لقنهم إياه الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا، وال أظن أم سيفهمو             

السقوط التام وااليار الكامل، فقد أعمى بصرهم وبصريم، وهـاهم أوالء يقـودون             
ل يف كل املواقع الـيت      جنودهم إىل غرق حمتوم وأكيد، ليس على أرض العراق فحسب ب          

إم يقودون أنفسهم وجنودهم وأولياءهم إىل املصري الذي قاد فيه فرعـون          . دخلوا فيها   
جنده، والتاريخ يعيد نفسه، وإين أرى أن ساعة احلسم قد اقتربت، ووعـد اهللا لعبـاده                
ووعيده ألعدائه على األبواب، فال نتريث يف اقتحام األبواب على هذا العـدو املتـهور               

  .املغرور

ولنضع نصب أعيننا أن نصر اهللا آت ال حمالة، وبأن الغلبة لعباده املؤمنني، مهمـا         
بدا لنا العدو قوياً وجباراً، فال يلبث أن يظهر على حقيقته يف ساحات املعارك ، وحقيقته                
أنه ضعيف وجبان ، يستمد قوته من ضعفنا ويبنا وهيبتنا له، ولكن حينما جيد أمامه من                

ف إال اهللا ويسارع إىل الشهادة ، فإنه يتحول إىل أرنب ويبدأ يف عمليـة التراجـع       ال خيا 
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للخروج من املأزق الذي سقط فيه ، وغالباً ما يكون هذا بفتح معارك وجبهات جديدة               
  .ليسترتف نفسه أكثر ، وخيرب بيته بيده وبأيدي املؤمنني

ا قوة الدفع وحسن التوكل     نسأل اهللا سبحانه أن جيعلنا أداة لتنفيذ وعده ، ويرزقن         
إِنهم يرونه بعيـداً ونـراه   ﴿ عليه لنقتحم على عدونا أبوابه ، فننصر دينه ونعلي رايته ،    

  .، وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله ﴾قَرِيباً

  
  
  

  أبو سعد العاملي: وكتبه الفقري إىل عفو ربه
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  بدل قوماً غريكم وإن تتولوا يست
  

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسـلني وعلـى آلـه               
  :وصحبه أمجعني، ومن اهتدى ديه وسار على جه إىل يوم الدين، وبعد 

ومـا خلَقْـت    ﴿  فإن اهللا تعاىل خلق اخللق حلكمة بالغة وهي حتقيق العبـودية           
   يإِالَّ ل ساِْإلنو ونالْجِندبوتتجلى هذه العبوديـة يف اخلـضوع        ]٥٦  :الذاريات[ ﴾ ع ،

الشامل إلرادته والطاعة التامة ألوامره ونواهيه، وهذا هو املفهوم الصحيح للعبادة، كمـا       
اتخـذُوا أَحبـارهم    ﴿   لعدي بن حامت الطائي يف تفسري قوله تعاىل          rعرفه رسول اهللا    

  ناباً مبأَر مهانبهرو     ميرم ناب ِسيحالْمو اللَّه ونراجع كتب السرية   .[]٣١: التوبة   [ ﴾  د
  ].يف إسالم عدي بن حامت رضي اهللا عنه

وألجل هذه الغاية العظمى بعث اهللا الرسل واستخلف أمماً وسخر هلـا مـا يف               
غاية، السماوات وما يف األرض، وهو دليل على أن ال شيء أعظم قيمة عند اهللا من هذه ال      

فحق اهللا على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً، فهو ال يرضى لعباده الكفر، وهـو                 
 – اليت تعـين يف الـصميم        –أغىن الشركاء عن الشرك، ومن هنا تأيت عملية االستبدال          

غضب اهللا وانتقامه من الفرد أو اجلماعة أو األمة اليت أشركت مع اهللا، ليحل حملهم فرد أو 
  .أمة أخرى لتحقيق حق اهللا عليهممجاعة أو 

لَّيس بِأَمانِيكُم وال أَمانِي أَهلِ الْكتـابِ   ﴿  فسنة اهللا ال حتايب أحداً يف هذا اال         
   بِه زجوءاً يلْ سمعن يفالكثري من األفراد واألقوام واألمم استبدهلا ]١٢٣: النساء  [ ﴾م ، 
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وكذبت رسله، بالرغم من قرابتها من هؤالء األنبيـاء         اهللا تعاىل حينما حادت عن جه       
  ١.والرسل

  

هناك مراحل أو حمطات عديدة مير ا الفرد أو اجلماعة قبل الوصول إىل             
  :احملطة النهائية وهي عملية االستبدال، أمهها 

  

  اإلمهال قبل غضب اهللا

اعتـه  من رمحة اهللا تعاىل على عباده، ورغبة منه سبحانه يف دخول العبـد يف ط              
والفوز برضاه وثوابه، مينح وقتاً وفرصاً إضافية لعل هؤالء العبيد يراجعون فيها أنفـسهم              
ويعودون ملزاولة واجبام، فيغدق اهللا تعاىل عليهم نعمه ظاهرة وباطنة تارة، أو يفتنـهم              

رجعون، فمن ، لعلهم ي ﴾ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فتنة  ﴿  بنقص يف هذه النعم تارة أخرى       
العباد من يتعظ وحيسن استغالل هذه الفرص، فيعود إىل طاعة اهللا تعاىل والقيام مبا أمره به، 
ومنهم من يتمادى يف غيه وفساده، وحيسب أن هذا اإلمهال الرباين هو دليل على أنه يف                

ظُن الـساعةَ قَائمـةً   قَالَ ما أَظُن أَنْ تبِيد هذه أَبداً وما أَ﴿ منأى من عذاب اهللا وغضبه  
  ].٣٦ -٣٥الكهف  [ ﴾ولَئن رددت إِلَى ربي َألجِدنَّ خيراً منها منقَلَباً

 وسيلة ذات حدين، ميكن أن تكون نعمة على البعض ونقمـة علـى              مهالفاإل
 هذه  البعض اآلخر، ومن ينظر إىل واقع أمتنا اليوم جيد أن الكثري من املسلمني داخلون يف              

احلالة، فبعد أن نكثوا عهدهم مع اهللا وابتعدوا عن النهج القومي، ساروا يهتمـون مبتـاع             
احلياة الدنيا، غري مبالني بواجبام الدينية، من نصرة لدين اهللا وإلخـوام املستـضعفني              
وااهدين يف كل مكان، بل منهم من حتول إىل أنصار للباطل بسبب خوفهم من ذهاب               

                                     
 .وم هود وصاحل، ومثال أمة بين إسرائيل مع موسىمثال نوح عليه السالم مع ابنه وزوجته، ومثال ق 1
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من متاع دنيوي عابر، وذا يكونون قد سقطوا يف امتحان اإلمهال الرباين ومل             ما هم فيه    
  .ينفعهم يف شيء، وحتول بالتايل إىل نقمة سرعان ما يسبقها عذاب اهللا وغضبه

  

  غضب اهللا قبل التيه

، وغضب اهللا ال يتجلـى  - كما سبق القول –ويأيت بعد أن تنتهي فترة اإلمهال       
 بل إنه أحياناً يأخذ     – كما أصاب األمم اليت سبقتنا       –ملـادي  دوماً يف إلـحاق األذى ا    

صوراً خمتلفة، كأن يفنت املرء عن دينه وينغمس يف الشهوات فال يستطيع اخلروج من هذا               
املستنقع اآلسن إال وهو حممول إىل قربه ليلقى مصريه احملتوم، ذلك هو شأن الكثري مـن                

  .الناس يف هذا الزمان

 عن تسليط العدو علينا ومتكينه من أرضنا وخرياتنا بل وحىت           أو قد يكون عبارة   
أعراضنا، وهي الصورة األكثر ظهوراً وشيوعاً، إما عن طريق العدو اخلارجي الذي يتمثل             
يف التحالف الصلييب اليهودي اهلندوسي، أو عن طريق أذنام مـن احلكـام املرتـدين               

وذلك نكاالً من اهللا بسبب نكثنا للعهـد  وجيوشهم اجلرارة وأجهزم القمعية يف بلداننا،     
وتركنا للواجبات، وعلى رأسها الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر             

  .واجلهاد يف سبيل اهللا

وقد يكون عن طريق تسليط بعضنا على بعض، تكالباً على الدنيا، أو دفاعاً عن              
صبحنا أشداء على بعضنا رمحاء مع      الباطل، وهذا هو واقع املسلمني اليوم يف كل مكان، أ         

أعدائنا، عادينا بعضنا البعض يف سبيل الدنيا ووالينا أعداء اهللا لينـصرونا علـى احلـق                
وننصرهم على الباطل، أليس هذا ما تفعله أنظمتنا املرتدة منذ عدة عقود، فواليناها علـى      

ن بالقسط وااهدين   بعضنا البعض، كما والوا هم أعداء اهللا على أبناء جلدتنا من اآلمري           
واتقُوا فتنةً ال تـصيبن الَّـذين       ﴿  يف سبيل اهللا، فعمنا عذاب اهللا ومشلنا وعيد اهللا تعاىل           
  ].٢٥  :األنفال[ ﴾ظَلَموا منكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
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لنقص يف األموال والثمرات،    والصورة األخرى لعذاب اهللا وغضبه علينا هو هذا ا        
بالرغم من وجود خزانات هائلة من الوقود واملعادن وخريات األرض والبحار يف بلداننا،             
إال أا تذهب كلها إىل أعدائنا يف أطباق من ذهب، وما تبقـى منـها ينهبـها هـؤالء       

 حالنـا  اإلقطاعيون واللصوص من احلكام وأعوام، فيتسلط علينا الفقر واحلاجة ليزيـدا      
تأزماً وضعفاً، وكل هذا مبا كسبت أيدينا، حينما تركنا هؤالء الظاملني يعيثون يف األرض              
فساداً ومل نأخذ على أيديهم، وتركنا أموال األمة يف أيدي السفهاء والفاسدين ينفقوـا              
على شهوام، بل ينفقوا يف حماربة دين اهللا ومتويل مشاريع الـشيطان لنـشر الفـساد        

لة يف جمتمعات املسلمني، وحنن نتفرج على هذه اجلرائم وال نستطيع إيقافها، بل منا           والرذي
من يشاركهم فيها باليد، حيث ترى جل املسلمني عبارة عن خدم لدى هـؤالء الطغـاة    
املفسدين، حبجة البحث عن لقمة العيش، حىت ولو كانت ملوثة وعبـارة عـن حـرام                

  .مسموم

فيها غضب اهللا وعذابه للخلق، خاصة أولئك       هذه هي بعض الصور اليت يتجلى       
الذي عرفوا احلق فأنكروه، أو تكربوا عليه خوفاً من ذهاب بعض الدنيا، فحـرمهم اهللا               

  .تعاىل منها وألبسهم لباس اجلوع واخلوف والذل، فال دنيا أصابوها وال آخرة نالوها

  

  التيه قبل االستبدال

ملية االستبدال، هي حمطة التيه، وهـي  ومن أهم احملطات اليت متر ا األمم قبل ع      
من أخطر املراحل وأقساها على النفوس، ومن أهم املراحل وأنفعها للدعوة وألصـحاب             

ذلك أا تعترب مرحلة تصفية للصفوف ومتحيص للنفوس، ويف هذا منافع عديـدة             . احلق
ائيل مـع   وال ميكن أن ننسى يف هذا املقام منوذج بين إسـر          . ونفيسة للتجمعات اإلميانية  

موسى عليه السالم، حينما أمرهم اهللا تعاىل بدخول األرض املقدسة فرفضوا فحكم عليهم       
قَالَ فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعني سنةً يتيهـونَ       ﴿  بالتيه يف صحراء سيناء ملدة أربعني سنة        

      نيقمِ الْفَاسلَى الْقَوع أْسضِ فَال تي اَألرفكانت هذه الفترة فرصـة     ]. ٢٦  :ملائدةا [ ﴾ ف
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لذهاب تلك الفئة املتقاعسة امللتوية ليحل حملها جيل قوي خشن، متمرن علـى القتـال               
  .ومتعود على شظف العيش، فتح اهللا على أيديهم بيت املقدس بعد أربعني سنة

 وكَذَلك﴿ لقد شاء اهللا عز وجل هلذه األمة أن تكون خامتة األمم وشاهدة عليها 
 البقرة[ ﴾جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً

فبعد أن امتنعـت نـسبة   . ، فعملية استبداهلا غري واردة البتة، خبالف عملية التيه        ]١٤٣ :
، سلط اهللا عليهـا ذالً ال       كبرية من األمة عن أداء واجباا، وتركت اجلهاد يف سبيل اهللا          

ميكن أن يرفع عنها إال بامتالك أسباب القوة واملنعة وخوض غمار اجلهاد مع األعـداء،               
  .فباإلضافة إىل هذا، أصبحت هذه الفئات تائهة يف هذه احلياة، ال جتد فرجاً وال خمرجاً

 – بسبب بعدهم عن دينـهم القـومي        –فعلى مستوى األفراد، جند الكثري منهم       
غارقني يف متاهات احلياة اليومية، ال يسامهون بشيء من شأنه أن يرفع هذا الضيم عـن                
األمة، بل لقد حتولوا إىل وسائل للتثبيط وذلك باستهالكهم لبضائع الفساد، وبعدهم عن             

  .جيل خمدوع تائه ال يهتم إال بشهواته. مواطن التأثري، وعدم استجابتهم ألصحاب احلق

عات، فنجد أن أكثرها قد حاد عن النهج القومي، وسـار           أما على مستوى اجلما   
يبتغي طرقاً ملتوية لبلوغ الغاية، فكان أن حكم اهللا عليها بالتيه والضياع، حىت وإن كانت         

قُلْ هلْ ننبـئُكُم بِاَألخـسرِين    ﴿  تظن أا على حق، فتحقق فيها قول اهللا تبارك وتعاىل           
   علَّ سض يناالً الَّذمعاً          أَعـنونَ صـِسنحي مهونَ أَنبسحي مها وينالد اةيي الْحف مهي ﴾  

  ]. ١٠٤ -١٠٣  :الكهف[

 قد عرفت تيهاً منذ عقود مـن الـزمن، وال        - يف عمومها  -فاحلركة اإلسالمية   
زالت أغلب شرائحها غارقة يف هذا التيه، بالرغم من كثرة أفرادها، وبالرغم من انتـشار            

اهجها البدعية على نطاق واسع، بل وبالرغم من وصول بعضها إىل جمالس التشريع أو              من
حىت إىل االس احلكومية، فكل هذا يعترب عالمة على هذا االحنراف وعلى هـذا التيـه                
العظيم، حيث أن السبيل لتحقيق حق اهللا علينا هو سبيل السلف الصاحل، والوسيلة هـي               

ن ابتغى سبيالً غريه فسوف حيل عليه غضب اهللا وعذابـه مث            اجلهاد يف سبيل اهللا، وكل م     



 

  )٣١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

﴿ يتيه يف األرض كما تاهت بنو إسرائيل يف عهد موسى ويستبدهلم اهللا تعاىل بقوم آخرين 
 كُـلِّ  إِالّ تنفروا يعذِّبكُم عذَاباً أَليماً ويستبدلْ قَوماً غَيركُم وال تضروه شيئاً واللَّه علَى    

، فترك اجلهاد واحلرص على احلياة من املوجبات األساسـية          ]٣٩  :التوبة [ ﴾ شيٍء قَدير 
يا أَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن  ﴿لعملية االستبدال كما يشري إىل ذلك قوله تعاىل    

      حيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد        رِينلَى الْكَـافع ةزأَع نِنيمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونب
                اللَّـهاُء وشي نم يهتؤي لُ اللَّهفَض كمٍ ذَلةَ الئمافُونَ لَوخال يو بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجي

يملع عاس٥٤  :املائدة[ ﴾و.[  

رك اجلهاد يف سبيل اهللا، ألن اجلهاد هو ذروة والردة عن الدين تتجسد أساساً يف ت 
إذا  «rسنام هذا الدين، والوسيلة اليت حتمي بيضته، وقد اتضح هذا يف قول رسول اهللا               

تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر، ورضيتم بالزرع ، وتركتم اجلهـاد، سـلط اهللا               
"  ترجعوا إىل ديـنكم حىت"ويف رواية  » عليكم ذالً ال يرتعه عنكم حىت تراجعوا دينكم       

  .وكأن الرجوع إىل الدين يكون بالرجوع إىل اجلهاد يف سبيل اهللا

فال مفر من عملية االستبدال حينما تتوفر موجباا، وأهم هذه املوجبات هو إلغاء 
اجلهاد من قاموس وسائل العمل اإلسالمي، واستبداله بوسائل مشبوهة وبدعية كاليت نراها 

  .اليوم يف الساحة

  

  يل البديلاجل

لقد انتهى عهد التيه هلذه األمة، وظهر جيل األمل والبديل، متمـثالً يف هـذه               
 –الطالئع املنتشرة هنا وهناك وعلى رأسها جيل اجلهاد الذي يقوده الشيخ أسامة بن الدن 

 وكل أنصاره يف مشارق األرض ومغارا، ويتمثل أيضاً يف إمـارة طالبـان    –حفظه اهللا   
ر حفظه اهللا تعاىل، وال ننسى التجمعات اجلهادية األخرى يف بالد القوقاز            بقيادة املال عم  

وجنوب شرق آسيا ومشال إفريقية ويف بالد الشام، كلها ضت لتحل حمـل األجيـال               
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التائهة، ولتعيد إىل األمة قوا وإىل احلق نصاعته، وبدأ العذاب والغضب اإلهلي يرتل على              
هندوس ومرتدين ومنافقني، سواء بتسليط وسائل العذاب أعداء األمة من صليبيني ويهود و

اليت طالت األمم العابرة كالطوفان والزالزل واحلرائق، أو بتسليط هذه األجيال البديلـة             
عليها، لتسومها سوء العذاب ولتكون غصة يف حلقها، ال تعرف معها الراحـة واألمـن           

  .والسالم، وهذا هو الواقع املعيش

صورة، حيث أصبح أعداؤنا حتت رمحة ضربات ااهدين يف         إننا نعيش انقالب ال   
َألنـتم  ﴿  كل مكان، وصاروا هدفاً سهالً وميسوراً، بعد أن قذف اهللا يف قلوم الرعب              

، ونـزع  ]١٣: احلشر  [ ﴾أَشد رهبةً في صدورِهم من اللَّه ذَلك بِأَنهم قَوم ال يفْقَهونَ        
  ]. ٥٤  :املائدة [ ﴾والَ يخافُونَ لَومةَ الَئم﴿ جليل البديل اخلوف من قلوب ا

لقد انتهى عهد التيه، وحلَّ حمله عهد اهلدى والرشاد، وصارت عصابات مـن             
 من أبصر الناس وأهداها على ظهر البسيطة ، فأخـذت رايـة   – رغم قلتهم   –املسلمني  

قيود ، وـدم الـسدود، وحتـرر        اجلهاد عالية خفاقة ، تبدد الظالم وتكسر احلدود وال        
النفوس، ودي املاليني من حيارى املسلمني ، بفضل هذه االستماتة يف خدمـة الغايـة               
الكربى ، عبادة اهللا عز وجل حق عبادته ، وطلب الشهادة ، ففتح اهللا على أيديها قلوبـاً      

 وصـرنا   غلفاً وعيوناً عمياء وآذانا صماء، وصارت تقود هذه اجلموع إىل بر األمـان ،             
بدالً من قول جيل التيه والتقاعس      "  أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون      اذهب" نسمع  

  ].٢٤  :املائدة[ ﴾فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتال إِنا هاهنا قَاعدونَ﴿ 

كانت تلك أهم احملطات اليت تسبق عملية االستبدال علـى مـستوى األفـراد              
ت هذه أهم صفات اجليل البديل، الذي أعـاد لألمـة قوـا        واجلماعات واألمم، وكان  

كُنـتم  ﴿  ومكانتها بني األمم رائدة وقائدة وهادية وشاهدة، كما أراد اهللا هلا أن تكون              
     ونَ بِاللَّـهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريآل[ ﴾خ 

  ].١١٠عمران 
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   ؟من يعلّق اجلرس
  

احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظـاملني، والـصالة       
  ، وبعد أمجعنيوالسالم على رسوله األمني وعلى آله الطيبني وأصحابه 

فإن من نعم اهللا عز وجل على عباده أن يثبتهم على هذا الدين، فرأس مال املؤمن            
 شيء يهون ويرخص يف سبيلها، ومهما القى املؤمن من حمنة وفتنة يف هذه              عقيدته، وكل 

احلياة الدنيا فال ميكن مقارنته أو قياسه مع ما ينتظره من جزاء وثواب عند اهللا يف العـامل                  
  . األخروي

هناك مثة أمور أساسية معلومة من الدين بالضرورة نود التركيز عليها والتذكري ا           
  . بادئ ذي بدء

  

وما خلَقْـت الْجِـن   ﴿  أن اهللا سبحانه وتعاىل خلق اجلن واإلنس ليعبدوه     :الأو
 جعله اهللا تعاىل خليفة يف األرض   اإلنسان وبأن   ]٥٦: الذاريات  [  ﴾ واِإلنس إِالَّ ليعبدون  
  . لتحقيق هذه العبودية

وأَن ﴿   أن موضوع أو حمتوى هذه اخلالفة هو حتكيم شرع اهللا يف األرض              :ثانياً
إِن الْحكْم إِالَّ للَّه أَمر أَالَّ تعبـدوا إِالَّ         ﴿  ،  ]٤٩: املائدة  [  ﴾ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اهللا    

، وبأن هذا احلكم فيه السعادة والصالح يف الدارين ملـن اتبعـه             ]٤٠: يوسف  [  ﴾ إِياه
 بعضكُم لبعضِِ عدو، فَإِما يأْتينكُم مني هدى قَالَ اهبِطَا منها جميعاً﴿ ومشى على جه 

، أما من رفض هذا النهج فإن اهللا        ]١٢٣: طه  [  ﴾ فَمن اتبع هداي فَالَ يضلُّ والَ يشقَى      
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 يوم الْقيامة ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره﴿ تعاىل يتوعده بقوله 
  ]. ١٢٤  :طه [ ﴾أَعمى

 أن كل من ال حيكم مبا أنزل اهللا أو يرفض االحتكام إىل شرعه فهو كـافر                 :ثالثاً
﴿ ،  ]٤٤: املائدة  [  ﴾ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اُهللا فَأُولئك هم الْكَافرون        ﴿  ظامل فاسق   

ومن لَم يحكُم ﴿ ، ]٤٥: املائدة [  ﴾ اُهللا فَأُولئك هم الظَّالمونومن لَم يحكُمِ بما أَنزلَ   
، وكل من ال يرضى ذا احلكم من ]٤٦: املائدة [  ﴾بِما أَنزلَ اُهللا فَأُولئك هم الْفَاسقُون

 احملكومني فحكمه كحكم الفئة األوىل، مبعىن أنه ترتع عنهم صفة اإلميان واإلسالم، فاهللا            
أَلَم تر إِىل الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنواِ مبا أُنزِلَ إِلَيك وما أُنـزِلَ             ﴿  تعاىل يقول يف شأم     

إِلَيك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِىل الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ              
 ض ملَّهضيداً يعمث يقول سبحانه     ]٦٠: النساء  [  ﴾ الَالً ب   ﴿      ـىتونَ حنمؤالَ ي كبرفَالَ و

 يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم الّ يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجاًِ مما قَضيت ويسلِّموا تسليماً             
  . ]٦٥: النساء [ ﴾

 إميانه ال ميكن أن يعيش بغري اإلميان وال يرضـى أن             أن املؤمن الصادق يف    :رابعاً
خيضع حلكم الطاغوت، ومن مث فهو يندفع بإميانه لكي يزيل هذا الفساد العريض وهـذه               

  . الفتنة الكربى

، والعيش حتت مظلة دين     اإلسالمفحياة املؤمن ال طعم هلا وال قيمة خارج دائرة          
ساد كبري، بل هي الفتنة احلقيقية والفـساد  أو شرع خمالف لدينه ولشرع ربه يعترب فتنة وف 

األكرب الذي يسعى املؤمن إىل إزالته والتخلص منه، ويقدم يف سبيل ذلك نفـسه ومالـه                
  . وأهله وكل ما ميلك

ومن هنا جاء النداء العلوي الرباين خماطباً عباده املؤمنني لتحقيق العبادة يف األرض     
  ﴿     ساِإلنو الْجِن لَقْتا خمون ودبعيوحتقيق عبادة اهللا عز وجل يستلزم إزالـة          ﴾ إِالَّ ل ،

الفتنة العارمة وال يكون ذلك إال بقيام مجاعة من املؤمنني ترفع راية اجلهاد يف سـبيل اهللا،     
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وقَاتلُوهم حتى  ﴿  فباجلهاد وحده ميكن إزالة الفتنة وحتقيق العبودية اخلالصة هللا عز وجل            
نتكُونَ فهللاالَ ت ِكُلُّه ينكُونَ الدي٣٩: األنفال [  ﴾ةُُ و[ .  

  

حينما نعود إىل واقعنا اليوم فإننا ال نرى هلذه احلقائق واألساسيات أي وجـود              
فعلي يف حياة الناس، فاتمع جاهلي ومليء بالظلم والقهر واإلرهاب، وبالفتنة والفساد،            

ي أحدهم ما دوره يف احلياة وال مييـز         والناس يعيشون يف حضيض الذل والرذيلة، ال يدر       
بني احلق والباطل وال بني الصاحل والطاحل، بل لقد انقلبت املوازين يف نظره، حىت أصـبح               
يرى احلق باطالً والباطل حقاً، واملعروف منكراً واملنكر معروفاً، أما احلكام فهم وحدهم             

  . باطلاملستفيدون من غفلة الشعوب ويقفون وراء كل فساد ووراء كل 

  

ويف خضم هذا الواقع املتأزم يبعث اهللا تعاىل هلذه األمة من يعيـدها إىل فطرـا         
ويذكرها بواجباا، وينطلق الركب ويبدأ معركته التقليدية مع رؤوس الكفر والـضالل،           
فمن الناس من يفيق من غفوته ويدرك مسؤوليته فينضم إىل قافلة الرفض والتغيري، ومنهم              

ريق اآلخر، مستحباً الضالل والعيش امللوث املوبوء بالذل واالستعباد، أما     من ينضم إىل الف   
فريق ثالث فهو ذلك الذي يريد التغيري دون أداء الثمن، أو بتعبري آخر، يريـدون أكـل                 
الثمرة دون زرع البذرة وال سقيها، وهذا مستحيل التحقيق، ومثلهم كمثل الذي حيرث             

 احلالتني سيحصدون اخليبة والسراب، واألدهى واألمر       البحر أو يزرع يف اهلواء، ففي كال      
ون ؤأننا جند هؤالء القاعدين املتقاعسني يسمحون ألنفسهم أن تتجاوز حدودها، فيبـد           

بتقنني وتصنيف أعمال ااهدين، فيحكمون على هذا بالشرعية ويبطلـون عمـل ذاك،             
تـضخيم زالـم،   وينفقون أوقام يف تتبع خطوات العاملني والبحث عن أخطـائهم و      

فيسلطون عليها األضواء ليربروا تقاعسهم وقعودهم مع القاعدين، ويظلون يف بـروجهم            
العاجية، يطلون على اجلاهلية مكتفني بوصفها ولعن ظالمها، وبإعطاء احللول النظريـة            
اجلافة والبعيدة عن الواقعية واملوضوعية، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الـرتول إىل هـذه     
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ة ولو مرة واحدة، ليدركوا الفرق بني التنظري والتطبيق وكم هم بعيـدون عـن                اجلاهلي
  . املطلوب

  

هذه الفلسفة سهلة، ال تكلف أصحاا أي خسارة، وهي أشبه بفلـسفة الفـأر      
 أن - من أجل التخلص من شر القط الذي يتهـددهم    -الذكي الذي اقترح على إخوانه      

ه يف أية حلظة، وإن كان القياس هنا مع الفارق،        يعلقوا اجلرس يف عنقه حىت يعلموا بوجود      
 ليس تعليق األجراس يف أعناق هؤالء الطغاة، - جتاه هذا الواقع -حيث أن املطلوب اليوم     

  . بل املطلوب هو ضرب هذه األعناق لكي يتخلص منها العباد والبالد

والسؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح هو من سيعلق هذا اجلرس؟ أو بتعـبري أدق              
وأنسب، من سيضرب هذه األعناق؟ ما دام أن اجلميع قد اقتنع بذلك، وهاهي مجـاهري               
األمة خترج إىل الشارع وتعرب عن هذا االجتاه، وتتفاعل مع أهم قضايا األمـة وضـرورة            

  . االنضمام إىل قافلة الصمود والتضحية والفداء

أكثـر  من هنا كانت الضرورة إلجياد أساليب جديدة الستنهاض هـذه اهلمـم        
وتوجيهها لتتعلم لغة الضرب وعدم االكتفاء بلغة التنظري السلبية، وتضييع العمر واألجر يف 

  . تسطري املشاريع النظرية على أوراق الوهم والسراب

  

﴿ حنن اليوم حباجة إىل لغة العمل والفعل، وإشـاعة روح التـضحية واإلقـدام      
   لْتخفَإِذَا د ،ابالْب هِملَيلُوا عخنِنياُدمؤم متكَّلُوا إِنْ كُنولَى اِهللا فَتعونَ، وبغَال كُمفَإِن وهم 

: األنفال  [  ﴾ وقَاتلُوهم حتى الَ تكُونَ فتنةُُ ويكُونَ الدين كُلُّه هللا        ﴿  ،  ]٢٣: املائدة  [ ﴾
٣٩[  ،  ﴿    زِهخيو يكُمداُهللا بِأَي مهذِّبعي ملُوهقَاتمِِ      وقَو وردص فشيو هِملَيع كُمرصنيو م

، نعم، حنن حباجة إىل عصابات خالصة باعت نفـسها هللا عـز        ]١٤: التوبة  [  ﴾ مؤمنِني
وجل، ووضعت أرواحها على أكفها وهي تتقدم الصفوف تبحث عن العزة والكرامـة             
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 احلياة الكرمية، إمـا يف      وسط حقول األلغام واملخاطر، تطلب املوت الشريف فتوهب هلا        
قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِالَّ إِحدى الْحسنيينِ، ونحن نتربص بِكُـم  ﴿ الدنيا وإما يف اآلخرة     

  . ]٥٢: التوبة [  ﴾أَنْ يصيبكُم اُهللا بِعذَابِِ من عنده أَو بِأَيدينا

 اليت زم اجليوش اجلرارة، وتقـذف يف        حنن حباجة إىل هذه الروح االستشهادية     
قلوب األعداء الرعب، وهذا هو مكمن القوة ورأس احلربة اليت خيشى منها العدو، وحياول 
منذ أربعة عشر قرناً حموها وتغييبها من عقول أبناء األمة، جيب علينا أن حنافظ على هذه                

 حبة، واملائة تـصبح ألفـاً،       البذرة الطيبة ونسقيها بدمائنا وعرقنا، حىت تصبح احلبة مائة        
  . واأللف إثنا عشر ألفاً

لقد بدأت مجاعات اجلهاد هنا وهناك تتحرك يف هذا االجتاه، واستطاعت حبمـد        
اهللا وتوفيقه أن ختطو خطوات كبرية حنو تأصيل هذه احلقائق على أرض الواقع، فهـاهي               

مناذج جهاديـة مل    فئات ااهدين يف أفغانستان تسطر مالحم فريدة من نوعها وقدمت           
يعرفها التاريخ من قبل، واستطاعت أن تتحدى العامل بقضه وقضيضه وترفع راية التغـيري              
والصمود خفاقة على أرض أفغانستان، فالتحق ا املئات إن مل يكن اآلالف من شـباب               
األمة يبتغون الشهادة ويتسابقون إىل املوت وإىل ضرب رقاب األعداء، بعـدما عرفـوا              

واجب امللقى على عواتقهم، وال زالت رحى القتال دائرة، وال زالت اجلمـوع             وفقهوا ال 
املقاتلة تتدفق وتتشوق إىل لقاء العدو، ومل تكتف بلغة التنظري والتفاعل السليب مـع مـا                

  . حيدث على أرض اجلهاد واالستشهاد

مث هاهي أجيال التضحية والفداء على ثرى فلسطني، تقدم دماءها الزكية رخيصة           
 سبيل ضرب رقاب يهود، بالرغم من عدم تكافؤ العدة املادية بني الطرفني، واملعركة ال          يف

 قبل األبعدين،   بنيزالت يف بدايتها رغم كثرة اجلراحات والتضحيات، ورغم خذالن األقر         
حمدود الذي يتلقاه اليهود من قبل العامل أمجع، يف مقابل النقص            ورغم النصرة والدعم الال   

  . ني الذي يشكو منه ااهدون يف فلسطنيوالضعف املادي
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فاحلرب دائرة ال تزال، ويف جعبة ااهدين الكثري من العطاءات والتـضحيات،            
والكثري من املفاجآت حلصد املزيد من رقاب يهود، حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله               

  . هللا

 كل بلد ويف     خاليا اجلهاد والقتال قد انبعثت يف      - وليس آخراً    -وهاهي أخرياً   
كل موطن توجد فيه فتنة، وتوجد فيه حكومة ردة، ضت لتترجم لغة التنظري والكـالم               
إىل لغة العمل والتنفيذ، ولتحول أحالم وأماين األمس إىل واقع فعلي وإىل حقيقة ناصعة،              

 -وقفـه  وبالرغم من قلة النصري وبعد الشقَّة وكثرة األعداء، فإن القطار قد حترك ، ولن ي  
 كيد الكائدين وال فلسفة القاعدين وال تثبيط الشياطني، إنه ماض إىل وجهته             -بإذن اهللا   

النهائية، لن ينحرف ولن حيدو عن الطريق، وعلينا أن ننضم إليه ونكثّر سواده، وال خـري       
  . فيمن ختلف عن الركب بل ال خري فيمن ال حيض الناس على الركوب

مة هو التقاعس والالمباالة، وهو مرض خطري ينخر        إن املرض الذي تعاين منه األ     
جسد األمة وجيعلها عرضة للسقوط يف خمالب األعداء ولقمة سائغة يف أفواههم، وهـو              

، وما مل تتنبه األمة هلـذا       rحينما ينضاف إىل مرض الوهن الذي حذّرنا منه رسول اهللا           
إىل الدمار واملوت احملقق    املرض العضال وتسارع إىل كشفه وتداويه، فإنه سيؤدي باألمة          

  . وباألجيال القادمة إىل التيه والضياع

 القدمية يف نفـوس     -فهدف املرحلة الراهنة هو حماولة زرع تلك الروح اجلديدة          
 املسلمني، وتعليمهم لغة الضرب وعدم الركون إىل لغة التنظري والركـون اجلامـد الـال     

ري واجلسدي، ولكن هذا يتوقـف  مسؤول من وراء جدران الراحة والترف والبذخ الفك 
 هلذه املوازين والقيم يف ساحة العمل واحلركـة         - حنن   -أوالً وأخرياً على مدى جتسيدنا      

ذا الدين، ومدى حبنا وشوقنا للشهادة يف سبيل اهللا، ومدى تسابقنا إىل إرضاء اهللا عـز        
  . وجل وحده، ومدى تطلعنا إىل وجهه الكرمي يف أعلى عليني

 هـ١٤١٨ -د العامليبو سعأوكتبه 



 

  )٣٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  حق القوة أم قوة احلق ؟ 
  

بسم اهللا الرمحن الرحيم والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني، والـصالة             
والسالم على رسوله األمني وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين،              

  وبعد 

  

دة على كـل منـاحي      الشك أن الطرف القوي يف هذا العامل هو الذي له السيا          
احلياة، ويسيطر على الثروات واخلريات يف هذه األرض، وبالتايل فإن كلمته هي املسموعة       

إنه السيد املطاع يف كل شيء ويف كـل آن،          : دائماً وأوامره هي املطاعة واملنفذة، بكلمة     
 إن وهذا بغض النظر عن طبيعة مبادئه ولون سياساته اليت ينتهجها، وبعبارة أخرى، ال يهم   

كان على احلق أم على الباطل، فما دام ميتلك القوة املادية املطلوبة فإنه يفـرض مبادئـه                 
وأفكاره على احمليط الذي يعيش فيه، أحب من أحب وكره من كـره، فمنطـق القـوة      
وقانون الغاب هو السائد يف هذه اتمعات وال ميلك الضعفاء إال اخلـضوع والطاعـة               

وي كما القطيع ينجر وراء القائد ال يدري إىل أين املسري، أإىل            واالنقياد وراء الطرف الق   
ازرة أم إىل احلظرية أم إىل املرعى؟ هذه هي حال شعوب العـامل اليـوم مـع القـوى      

 املرتدة األنظمة وخباصة شعوبنا املسلمة وهي احلالة نفسها اليت تعيشها يف ظل            ستكباريةاإل
  . احلاكمة يف بلداننا

هل املطلوب امتالك   : ق، هناك تساؤل يطرح نفسه بإحلاح وهو      فعلى ضوء ما سب   
هل جيب أن نؤمن حبق القوة أم بقوة        : القوة أم امتالك احلق أو كالمها معاً؟ بعبارة أخرى        

  احلق أم بكال املنطقني؟ 
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ال شك أن القوة اليت ال توجهها املبادئ العادلة والرؤية الشاملة الرحيمة، الشك             
ش بال حدود وسيكون هدفها هو تركيع الضعيف واستغالله ومن مث   أا سوف تبطر وتبط   

  . السعي يف األرض لإلفساد واستغالل ثرواا يف الشر والباطل

كما أن احلق الذي ال ميلك القوة واإلمكانيات الالزمة لكي يطبق يف واقع احلياة،       
يتغىن به معتنقوه يف    هذا احلق ال معىن له وال قيمة، وسيظل حبيساً مقهوراً يعلوه الباطل و            

  . اال النظري دون أن يتمكنوا من جتسيده يف اال التطبيقي الفعلي

هذا كالم عام ميكننا تطبيقه على اجلميع وال خيتلف فيه اثنان، ولكن دعونا ننظر،         
حنن املسلمني، كطرف مستضعف يف هذه احلياة ويف هذه املرحلة التارخيية حتديداً، دعونا             

ؤية اإلسالم وفلسفته جتاه هذين االجتاهني سالفي الذكر، منطق حق القـوة   ننظر ما هي ر   
  . ومنطق قوة احلق

اإلسالم دين رباين أنزله اهللا تعاىل على عباده ليضمن هلم سعادة الدنيا واآلخـرة،     
ينشر العدل واملساواة وحيفظ للناس حقوقهم وأمنهم وحيام، وميكنهم من بسط هـذا             

 الذي يعيشون فيه، بل إن اهللا عز وجل يطلب من عبـاده وهـم               احلق ونشره يف احمليط   
أصحاب احلق، أن ميتلكوا القوة ويكونوا على استعداد دائم اة أهل الباطل وإرهـام            

﴿ :  على مهامجتهم واالستعالء يف األرض بغري احلق، يقول سبحانه وتعاىل واأيتجرحىت ال   
    م متطَعتا اسم موا لَهدأَعو            كُموـدعو اللَّـه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو ن

      مهلَمعي اللَّه مهونلَمعال ت ونِهِمد نم رِينآخفامتالك القـوة إىل     ] ٦٠: األنفال  [  ﴾ و ،
 تأيت  جانب امتالك احلق أمر ضروري للحفاظ على هذا احلق واألمن من كل الشرور اليت             

  . من األطراف املعادية

والقرآن الكرمي يذهب إىل أبعد من هذا بكثري حبيث يأمرنا أن نقاتل وجناهد أهل              
﴿  حىت ال يبقى هناك مثة موضع قدم للظلم والفساد والفتنة يف هذه األرض                ابتداًء؛ الباطل

لَّهل ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى ال تتح ملُوهقَاتا ﴿  وقوله تعاىل ]١٩٣: البقرة [  ﴾وها أَيي
، ] ١٢٣: التوبة  [  ﴾ الَّذين آمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً         
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ونقرأ . وهذه العملية لكي تتم، فإا حتتاج إىل قوة مادية، أي إىل العمل مبنطق حق القوة              
رمي قصة منوذجية يف هذا اال، متثل جانيب احلق والباطل، والصراع الـدائر             يف القرآن الك  

بينهما مث خيتم السياق القرآين القصة وهو يبني لنا زوال اجلانب الضعيف منهما، بـالرغم              
من أنه كان ميتلك احلق، والسبب يف ذلك يكمن يف غياب عنصر القوة أو منطـق حـق      

. توفر أصالً يف الطرف الضعيف، ولكنه مل يغن عنه شيئاًالقوة إىل جانب منطق قوة احلق امل
  ﴿                 ـنـلْ مقَبتي لَما ومهدأَح نلَ مقُباناً فَتبا قُربإِذْ قَر قبِالْح مآد ينأَ اببن هِملَيلُ عاتو

 لَئن بسطْت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما أَنا        ،متقنياآلخرِ قَالَ لَأَقْتلَنك قَالَ إِنما يتقَبلُ اللَّه من الْ        
   اللَّه افي أَخإِن لَكَألقْت كإِلَي يدي طاسوحينما بقي هابيـل  ]٢٨-٢٧: املائدة [  ﴾بِب  )

الطـرف الظـامل    ( ات أخيه قابيل    دمكتوف األيدي أمام دي   ) الطرف احملق والضعيف  
ا الطرف الفرصة ساحنة والطريق مفتوحاً لتنفيذ جرميته والقضاء علـى  ، وجد هذ  )والقوي

أخيه، ومل يكن هذا ليتحقق لو أن هابيل أخذ حبق القوة وحاول الدفاع عن نفسه ومحاية                
  . قوة احلق اليت معه

  

فقابيل وهابيل ميثالن هنا منطقي حق القوة وقوة احلق يف أجل صوره، ونـستنتج   
 أن مصري اهلابليني يف هذه احلياة هو الذبح واملوت علـى            - ية النموذج –من هذه القصة    

أيدي القابليني حينما يتخذون موقفاً كموقف هابيل، واملطلوب يف هذه احلالة هو التسلح             
مبنطق حق القوة إىل جانب منطق قوة احلق، وبأن القابليني يتحينون فرص غياب القـوة               

يت متكنهم من اإلفساد يف األرض والعلو فيها        لدى الطرف احملق ليسددوا ضربتهم القاتلة ال      
  . بغري احلق

  

ال شك يف أن جزاء هابيل األخروي هو اجلنة ورضا اهللا عز وجل، ولكن األرض           
ختسر الكثري بغيابه ويكون احلق قد فقد من ينصره وجيسده يف هذه احلياة، فالدعاة وأهل               



 

  )٤٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

كفي أن جيسدوها يف أنفـسهم      احلق جيب أن يعيشوا لكي يسودوا ويبلغوا رسالتهم وال ي         
  . فحسب

ورسولنا الكرمي الذي هو قدوتنا وأسوتنا يف احلياة بعامة ويف مـسرية الـدعوة              
 مل يـتمكن  -r-خباصة، من خالل دراستنا املتأنية والواعية لسريته املطهرة، يتبني لنا أنه       

نب قوة احلق،   من حتقيق أهداف رسالته إال بعد امتالك القوة املادية أي حق القوة إىل جا             
  : يتضح لنا اآليت) املكي واملدين( ومن خالل النظر يف شقي سريته األساسني 

 ميلك قوة احلق وحتدى به خصومه الكـافرين         rيف املرحلة املكية كان الرسول      
وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنـا       ﴿  وأعجزهم عن اإلتيان بدين آخر مضاد فلم يستطيعوا         

 بلَى عع نيقـادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم اَءكُمدهوا شعادو هثْلم نم ةوروا بِسا فَأْتند﴾  
، ولكن رغم   ] ٦٤: النمل  [  ﴾ قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادقني     ﴿  ،  ] ٢٣: البقرة  [

أنواع التعذيب والتكذيب   كل هذا، ظل هو وأصحابه يف موقع االستضعاف يلقون شىت           
واالستهزاء، وميكننا تسمية هذه املرحلة مبرحلة تأسيس القاعدة الصلبة أو النواة الرئيـسية        

  . للبناء اإلسالمي املرتقب

الشك يف أن هذه السياسة كانت عن قصد لتحقيق وكان وراءها حكمة ربانية،             
 اليت البد أن تتوفر يف هذه       أمهها تربية هذه القاعدة الصلبة بغرس بعض الصفات األساسية        

القاعدة قبل أن تتسلم زمام القيادة يف الدعوة واجلهاد، حيث كان األمر الرباين يومئذ هو               
 يطلب من أصحابه    rوكان الرسول   .  ﴾ كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ     ﴿  

أا مرحلة قصرية سرعان ما متر ليحـل  أن يصربوا على البالء والفتنة املادية، ويؤكد هلم ب       
حملها النصر والتمكني، فقد جاء يف احلديث الذي أخرجه البخاري أن خباب بن األرت               

أال تستنصر لنا؟   :  وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة، قلنا        rشكونا إىل رسول اهللا     : قال
جعل فيهـا فيجـاء   كان الرجل فيمن قبلكم حيفر له يف األرض في       : أال تدعو اهللا لنا؟ قال    

باملنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفني وما يصده ذلك عن دينه، وميشط بأمشاط احلديد 



 

  )٤٣(
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من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب      
  ". من صنعاء إىل حضرموت، ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون

  

 عناصر القوة أو بعبارة أخرى، عوامل النصر اليت تتطلبها املعركـة            وال ننسى أن  
 وكل الدعاة من بعده، كانت متوفرة يف مكة وليس يف املدينة،  rوحيتاج إليها رسول اهللا     

فاألرضية مثالً كانت مناسبة يف مكة أكثر منها يف املدينة، ألن املسلمني كانوا أهل البلـد    
ثرياً يف التحرك ويضمن بالتايل مسرية ثابتة ويصبغ الدعوة         ويعرفوا جيداً وهذا يساعد ك    

بصبغة شرعية مقبولة ، باإلضافة إىل احلمية اليت كانت عنصر قوة كبري يف تلـك البيئـة،        
الشيء الذي ال يتوفر يف املناطق األخرى، حيث سيحتاج الداعية إىل بناء جسر الثقة بينه               

  . ر اجلددوبني املدعوين وإىل وقت أطول لكسب األنصا

 من جتسيد قوة احلق وال حـىت  rولكن نظراً لغياب منطق القوة مل يتمكن النيب       
احملافظة أو الدفاع عن وجوده داخل مكة بالرغم من توفر كل تلك العوامـل املـساعدة        
سالفة الذكر، فلجأ الرسول عليه الصالة والسالم إىل إرسال أصحابه إىل احلبشة يف بداية              

  . ينة املنورة يف املرحلة الثانية واألخرية األمر مث إىل املد

ويف املدينة، بدأ املسلمون يف بناء مؤسسام العسكرية، المتالك واستعمال منطق           
أُذنَ ﴿ : حق القوة، حيث حتتم عليهم، خاصة بعد نزول األمر الرباين لذلك يف قوله تعاىل           

لَّه علَى نصرِهم لَقَدير الَّذين أُخرِجوا مـن ديـارِهم   للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ ال    
  ا اللَّهنبقُولُوا رإِالَّ أَنْ ي قرِ حيفاستطاعوا يف أقل مـن سـت   ] ٤٠-٣٩: احلج [  ﴾بِغ ،

 أن يفرضوا علـى قـريش معـادالم         - مليئة بالغزوات والسرايا العسكرية      -سنوات  
احلديبية انتزعوا منهم االعتراف الرمسي بالدولة املسلمة، وكانـت         وشروطهم، ويف صلح    

بداية اهلزمية واالستسالم لدى قريش أمام زحف وتوسع املشروع اإلسـالمي املـدعوم             
  . واحملمي حينئذ مبنطق حق القوة إىل مسته األساسية قوة احلق 



 

  )٤٤(
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 علـى   على ضوء ما سبق، نقول أنه على احلركة اإلسالمية اجلادة اليت أخـذت            
عاتقها أمانة الدعوة إىل اهللا وإحياء هذه األمة من جديد وتعبيدها لرا، جيب عليهـا أن                
تتسلح باملنطقني سالفي الذكر يف آن واحد، لكي تتمكن من بلوغ أهدافها وحتقيق غاياا        
إن على املدى البعيد أو القريب، ألن الظروف الواقعية منها أو الشرعية تفـرض عليهـا                

ذا السبيل وج هذه السياسة يف العمل والتحرك، وليس من احلكمة وال من             سلك مثل ه  
املنطقي أن نظل نرفع شعار قوة احلق يف مواجهة حق القوة الذي يرفعه أعداؤنا يف هـذه                 

وقَاتلُوا في سبِيلِ ﴿ املعركة األبدية بني احلق والباطل من أجل تركيعنا وإخراجنا من ديننا     
   ينالَّذ اللَّه         ينـدتعالْم ـبحال ي وا إِنَّ اللَّهدتعال تو كُملُونقَات١٩٠: البقـرة  [  ﴾ ي [ ،

ولنختزل منطق قوة احلق لكي نستعمله داخل اتمع اإلسالمي املنشود حيث سيخـضع             
اجلميع هلذا احلق مدفوعني بإميام وتقواهم، أما اليوم فال قيمة ملنطق احلق بدون منطق حق 

  .  ﴾واللَّه غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ﴿ ة القو

  

 أبو سعد العاملي



 

  )٤٥(
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  أخرجوهم من حيث أخرجوكم

بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني والصالة والسالم على رسوله األمني وعلـى   
  ن، وبعد آله وصحبه أمجعني ومن اهتدى ديهم واقتفى أثرهم إىل يوم الدي

ال أظن أنه قد حصل إمجاع ألهل الباطل يف التاريخ كله، حملاربة أهل احلق ،كما               
حصل يف هذا الزمان، وبالتحديد يف السنوات األخرية اليت تلت اهلجمات املباركة الـيت              

  . سبتمرب ١١حصلت يف أمريكا أو ما اصطلح عليه بغزويت 

وقيام دولة اإلسالم فيها وإعالن     وقد جاء ذلك بعد استتباب األمن يف أفغانستان         
حكومة طالبان حتديها للعامل كله بتطبيق تعاليم اإلسالم واالستمرار قدماً يف إيواء ونصرة             
الفارين بدينهم، وكل الغرباء يف عاملنا اإلسالمي، القابضني على دينهم كالقابضني علـى            

  . اجلمر

ين، وفئة كل مسلم صادق     فمنذ أن حتولت أفغانستان إىل مالذ آمن هلؤالء ااهد        
يبتغي وجه اهللا ويسعى إىل العيش حتت ظل شرعه، سارعت دول الكفر مبـساعدة مـن               
املرتدين واملنافقني وضعاف النفوس إىل شد اخلناق على اإلمارة اإلسـالمية، فجمعـت             
اجلموع وأعدت العدة والعتاد وأخرجت كل ما يف جعبتها من أسلحة الدمار اليت جربت              

  ب من قبل، الستئصال شأفة هذه الدولة املباركة وطمعاً يف إمخاد نور اهللا يف              واليت مل تجر
  . نفوس املسلمني وفتنتهم عن دينهم

جروا يف كل مكان، يبحثون عن مكان آمن    اولقد انتشر ااهدون وأنصارهم وه    
ى، لعبادة رم، ومواصلة اإلعداد للجهاد يف سبيل اهللا، فقيض اهللا تعاىل هلم أماكن أخـر          

تؤويهم واختذوها منطلقاً إلعدادهم وجهادهم، ولن تنقطع رمحة اهللا عن عباده، فسبل اهللا             
  .كثرية وأبواب رمحته متعددة 
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ولقد فتح اهللا تعاىل ساحات جديدة هلؤالء الفتية، وهي مبثابة كهوف لإلعـداد             
مـاكن  واجلهاد والفرار بدينهم، فكانت ساحة بالد الرافدين من أعظم النعم وأفضل األ            

ولقد ندم أعداء اهللا وكيف ال يندمون، وقد حتولت بالد          . ملزاولة ومتابعة جهادهم املبارك   
الرافدين إىل نار حتت أقدامهم، وقبلة جديدة لكل ااهدين، طوروا فيها كفاءام القتالية             

ولو كانوا يعلمون هذا ملا دخلوا إىل       . وأساليب التنظيم والعمل أكثر من أي وقت مضى       
يخرِبونَ بيوتهم بِأَيـديهِم وأَيـدي      ﴿  العراق أبداً، ولكن اهللا تعاىل أراد غري ذلك         أرض  

نِنيمؤوهاهم قد جاءوا إىل حتفهم احملتوم بأنفسهم، وسوف تكون           ]٢: احلشر   [ ﴾ الْم ، 
هذه احلرب بداية ايتهم بإذن اهللا، وبداية التمكني للمؤمنني يف األرض، وعالمـة مـن               

﴿  مات ايار الباطل حبول اهللا تعاىل، وسوف يتحقق قوله تعاىل وأمره الرباين لعبـاده       عال
وكُمجرثُ أَخيح نم موهرِجأَخ١٩١: البقرة [  ﴾و[.  

 يعلنـون عـن     – بقيادة طالبـان     -ويف أفغانستان الصامدة، ها هم ااهدون       
 الكثري مـن  نمن املواقع، ويوقعو  رجوعهم إىل الساحة، وقد بدءوا يسيطرون على الكثري         

اخلسائر يف صفوف الصليبيني واملرتدين على حد سواء، وهاهي مجوع املسلمني تلتـف             
حوهلم من جديد، ليقودوا حرب حترير جديدة لألرض واإلنسان ، وسـوف خيرجـون              

  .أعداءهم كما أخرجوهم باألمس 

سطرها ااهـدون   مث انظروا إىل ما حيدث يف بالد القوقاز من مالحم جهادية ي           
صباح مساء، ضد قوى اإلحلاد ومن حالفهم من املرتدين األجناس، فشعلة اجلهاد ال زالت           
متقدة وكيف هلا أن تنطفئ وآالف الشباب من حوهلا حييطوا بالرعاية الالزمة، وسوف             

  .خيرجون أعداءهم كما أخرجوهم باألمس

          اهدة، أخرجت حفنـة مـن    مث انظروا إن شئتم إىل ما يقع على أرض اجلزائر ا
املرتدين جماهدينا من ديارهم وشردم عن أهليهم وذويهم، وفتنوهم عن دينهم، فلجأوا            
إىل الشعاب واجلبال، فراراً بدينهم وإعداداً جلهاد هؤالء املرتدين، وهاهي احلرب دائرة بني 

  . من عندهالفريقني ، كر وفر، إثخان يف العدو ومواصلة للرتال حىت يأيت اهللا بالنصر
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فما أشبه اليوم بأمس اإلسالم األول، وما أسرع تداول األيام بني الناس، وهاهي             
األمة الوسط تعيش غربتها من جديد، وهاهي أحزاب الباطل جتمع كيـدها ومكرهـا              
ملواجهة هذه الفئات ااهدة، وهاهي اآليات القرآنية تقرع آذاننا وكأا تترتل علينا مـن    

  . جديد

واْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونكُم والَ تعتدواْ إِنَّ اللّه الَ يحب الْمعتدين       وقَاتلُ﴿  
واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفتنةُ أَشد من الْقَتـلِ            ، 

لْمسجِد الْحرامِ حتى يقَاتلُوكُم فيه فَإِن قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم كَـذَلك          والَ تقَاتلُوهم عند ا   
جزاء الْكَافرِين ، فَإِن انتهواْ فَإِنَّ اللّه غَفُور رحيم ، وقَاتلُوهم حتـى الَ تكُـونَ فتنـةٌ         

  .]١٩٣-١٩٠: البقرة [  ﴾الَ عدوانَ إِالَّ علَى الظَّالمنيويكُونَ الدين للّه فَإِن انتهواْ فَ

قال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أيب العالية يف قوله           : يقول ابن كثري    
  : تعاىل

  ﴿     كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللّهي سلُواْ فقَاتهذه أول آية نزلت يف القتال      :  قال  ﴾ و
 يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حىت نزلت rما نزلت كان رسول اهللا      باملدينة ، فل  
  . سورة براءة

 أي قاتلوا يف سـبيل اهللا وال         ﴾ والَ تعتدواْ إِنَّ اللّه الَ يحب الْمعتدين      ﴿  وقوله  
تعتدوا يف ذلك ويدخل يف ارتكاب املناهي كما قاله احلسن البصري من املثلة والغلـول               

لنساء والصبيان والشيوخ الذين ال رأي هلم وال قتال فيهم والرهبـان وأصـحاب              وقتل ا 
الصوامع وحتريق األشجار وقتل احليوان لغري مصلحة كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن              
عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغريهم، وقد جاء يف صحيح مسلم عن بريدة أن رسول اهللا                

r    قاتلوا من كفر باهللا ، اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال اغزوا يف سبيل اهللا، "  كان يقول
  . رواه اإلمام أمحد" متثلوا وال تقتلوا الوليد وال أصحاب الصوامع 



 

  )٤٨(
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نا من كل هذه احلدود واألدبيات يف القتال، لقد عملوا بعكس هـذا             ءفأين أعدا 
 النـساء   متاماً، حيث روعوا النساء واألطفال والشيوخ وقتلوهم بعد أن هتكوا أعـراض           

وهدموا املساجد على املصلني وأحرقوا املزارع واألشجار، حينما عجزوا عن مواجهـة            
 ،الرجال ااهدين، فلجأوا إىل أساليب اجلبناء بالرغم من تفوقهم العـسكري واملـادي            

  .وذلك بالقصف اجلوي عن بعد، فيسقط العشرات بل املئات من األبرياء غدراً وقسراً

  ﴿ ح ملُوهاقْتو وكُمجرثُ أَخيح نم موهرِجأَخو موهمفْتثُ ثَقأي لتكـون   ﴾ي 
مهتكم منبعثة على قتاهلم كما مهتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بالدهم اليت               

 وملا كان اجلهاد فيـه       ﴾ والْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ   ﴿  أخرجوكم منها قصاصاً، وقوله تعاىل      
لنفوس وقتل الرجال، نبه تعاىل على أن ما هم مشتملون عليه من الكفـر بـاهللا                إزهاق ا 

والْفتنةُ أَشد ﴿  والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل وهلذا قال              
، قال أبو العالية وجماهد وسعيد بن جبري وعكرمة واحلسن وقتادة والضحاك             ﴾ من الْقَتلِ 

  . أي الشرك أشد من القتل: سوالربيع بن أن

 ﴿ نم دةُ أَشنتالْفو وكُمجرثُ أَخيح نم موهرِجأَخو موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتو
  .  ﴾الْقَتلِ

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما يف احلياة اإلنسانية، ومن مث فهي أشد من 
 احلياة، ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد واألذى         قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام    

الفعلي أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأا أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منـهج               
وأكرم ما يف اإلنسان حرية االعتقاد، فالـذي  .. اهللا، وتزين هلم الكفر به أو اإلعراض عنه  

 بالواسطة جيين عليه ما ال جيين عليه قاتل       يسلبه هذه احلرية ويفتنه عن دينه، فتنة مباشرة أو        
  ..  ﴾واقتلوهم﴿  إمنا قال  ﴾وقاتلوهم﴿ حياته، ومن مث يدفعه بالقتل ، لذلك مل يقل 

  ﴿  موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتأي حيث وجدمتوهم، يف أية حال كانوا عليها،   ﴾ و 
  . -ملثلة أو احلرق بالنار  مع مراعاة أدب اإلسالم يف عدم ا-وبأية وسيلة متلكوا 



 

  )٤٩(
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والكفار يف هذه األيام يقاتلون املسلمني ااهدين ويقتلـوم بـشىت الوسـائل        
والطرق اليت ال ختطر على بال بشر، خمالفني بذلك كل األعراف والقـوانني الوضـعية               

ـ                 اً، واملرتلة، ال يرقبون فيهم إال وال ذمة، وال يراعون يف ذلك حرمة وال حدوداً وال آداب
ومن هنا كان لزاماً وواجباً على هؤالء املسلمني ااهدين أن يعملـوا ـذه اآليـات،                
ويترصدوا هؤالء الكفار ويقاتلوهم ويقتلوهم حيث ثقفوهم، وال تأخذهم م رأفة يف دين 

  . اهللا

ينبغي إخراجهم من حيث أخرجوكم، أخرجوكم من دياركم بقـوة الـسالح            
صحاري والقفار أنتم وأهليكم املستضعفني، ومن بقـي        وشردوكم يف شعاب اجلبال وال    

منكم يف هذه الديار قتلوهم ودمروا عليهم بيوم وأحرقوا مزارعهم وأمتعتـهم وقتلـوا              
  . ائمهم

وفتنوهم عن دينهم بعدما كانوا آمنني يف ديارهم، فال يستطيعون أن يعبدوا رم             
ا هو أشد وأدهى وأمر على املـؤمن؟        وال أن يطبقوا شرائع دينهم، فهل بعد هذه الفتنة م         

وما قيمة هذه احلياة يا ترى إن مل يستطع املؤمن أن يعبد ربه ويطبق دينه؟ إن املوت حينئذ          
  . يصري أهون وأفضل عنده من هذا العيش الذليل حتت سيطرة الكفر وبقيادة املرتدين

وفلسطني هذا ما فعلته أحزاب الكفر إلخواننا يف أفغانستان والشيشان وكشمري           
 الذين يعتربون الوجـه الثـاين للكفـار         -وأخرياً يف بالد الرافدين، أما احلكام املرتدون        

 فقد شردوا إخواننا ااهدين وحرموهم مـن        -األصليني وطابورهم اخلامس يف الداخل      
أهليهم وذويهم ومن حق ممارسة شعائر دينهم فضالً عن أداء واجب الـدعوة إىل اهللا أو                

  . روف والنهي عن املنكر باألمر باملع

  ﴿     يمحر غَفُور اْ فَإِنَّ اللّهوهانت واالنتهاء الذي يستأهل غفران اهللا ورمحته     ﴾ فَإِن 
هو االنتهاء عن الكفر، ال جمرد االنتهاء عن قتال املسلمني أو فتنتهم عن الدين، فاالنتهاء               

ولكنه ال يؤهل ملغفرة اهللا ورمحته، عن قتال املسلمني وفتنتهم قصاراه أن يهادم املسلمون   
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فالتلويح باملغفرة والرمحة هنا يقصد به إطماع الكفار يف اإلميان لينالوا املغفرة والرمحة بعد              
  . الكفر والعدوان

وقَاتلُوهم حتى الَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للّه فَإِن انتهواْ فَالَ عـدوانَ إِالَّ              ﴿  
 يواجه  - عند نزوله    -وإذا كان النص    : "يقول سيد رمحه اهللا يف ظالله       ﴾ ى الظَّالمني علَ

قوة املشركني يف شبه اجلزيرة، وهي اليت كانت تفنت الناس ومتنع أن يكون الدين هللا، فإن                
النص عام الداللة، مستمر التوجيه، واجلهاد ماض إىل يوم القيامة، ففي كل يوم تقوم قوة               

 الناس عن الدين وحتول بينهم وبني مساع الدعوة إىل اهللا واالستجابة هلا عنـد               ظاملة تصد 
االقتناع واالحتفاظ ا يف أمان، واجلماعة املسلمة مكلفة يف كل حني أن حتطم هذه القوة         

  . الظاملة وتطلق الناس أحراراً من قهرها، يستمعون وخيتارون ويهتدون إىل اهللا

منع الفتنة بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتـل،         وهذا التكرار يف احلديث عن      
هذا التكرار يوحي بأمهية األمر يف اعتبار اإلسالم، وينشئ مبدءاً عظيماً يعين يف حقيقتـه               
ميالداً جديداً لإلنسان على يد اإلسالم، ميالداً تتقرر فيه قيمة اإلنسان بقيمـة عقيدتـه،           

ترجح كفة العقيدة، كذلك يتقرر يف هذا وتوضع حياته يف كفة وعقيدته يف كفة أخرى، ف       
املبدأ من هم أعداء اإلنسان، إم أولئك الذين يفتنون مؤمناً عن دينه، ويؤذون مـسلماً               
بسبب إسالمه، أولئك الذين حيرمون البشرية أكرب عنصر للخري وحيولون بينها وبني منهج             

حىت ال  ﴿   حيث وجدم    اهللا، وهؤالء جيب على اجلماعة املسلمة أن تقاتلهم وأن تقتلهم         
 وهذا املبدأ العظيم الذي سنه اإلسالم يف أوائل ما نزل من             ﴾ تكون فتنة ويكون الدين هللا    

القرآن عن القتال ما يزال قائماً، وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها يف      
شـعوباً كاملـة يف   وما يزال األذى والفتنة تلم باملؤمنني أفراداً ومجاعات و  .. شىت الصور 

وكل من يتعرض للفتنة يف دينه واألذى يف عقيدته يف أية صـورة مـن               .. بعض األحيان 
الصور ويف أي شكل من األشكال، مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل وأن حيقـق املبـدأ         

  . العظيم الذي سنه اإلسالم فكان ميالداً جديداً لإلنسان
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احليلولة بني الناس ورم، فال عدوان      فإذا انتهى الظاملون عن ظلمهم وكفوا عن        
  . انتهى." عليهم، أي ال مناجزة هلم، ألن اجلهاد إمنا يوجه إىل الظلم والظاملني

فما أحوجنا إىل هذه التوجيهات الربانية، لكي نرفع عن أنفسنا هذا الظلم والقهر             
رابطة على هـذه    واالعتداء املستمر، وما أحوج أمتنا إىل هذه الفئات ااهدة الصابرة امل          

الثغور الوعرة، ويف مواجهة هذه األحزاب املتعددة املشارب والعقائد، ولكنها متحدة على   
 شأفة هذا الدين وإبادة هذه العصابات ااهدة عن آخرها، تلك أمنيتهم، وذلك            لاستئصا

وال هو هدفهم، ولكننا عندنا اخلرب اليقني والصورة الكاملة وحقائق خفية ال يراها غرينا،              
ميكن أن يؤمن ا إال من أشرب يف قلبه حب اهللا ورسوله، والشوق إىل لقائهما، هناك يف             

  . العامل األخروي، يف مقعد صدق عن مليك مقتدر

  
  

 .١٤٢٦ شعبان -أبو سعد العاملي 
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  هء أعراضه ودوا؛الوهن

فى احلمد هللا وكفى والصالة والسالم على عبده املصطفى وعلى آله وصحبه الذين اصط
  وعلى من اتبع هديهم واقتفى أثرهم واكتفى، وبعد

الناظر إىل واقع أمتنا البد أن ينتابه إحساس غريب ملا يرى من تناقض كبري بني ظاهر 
األمة، مبا متلكه من إمكانات هائلة، وبني حقيقة واقعها املتخلف الغارق يف السلبيات واهلزائم 

 -م به الدول أو األمم السائرة يف طريق النمو فكل ما حتل. - على كل األصعدة –املتتالية 
 من إمكانات وطاقات متوفر لديها، بل وأكثر من ذلك بكثري، فمن حيث -حسب تعبري العصر 

الطاقة البشرية منلك ما يزيد على املليار وربع املليار من البشر أغلبهم من الشباب، وهي الطاقة 
الطاقة الطبيعية حيث تعترب أراضينا خزاناً هلا األساسية بل العمود الفقري لكل أمة، ومنلك 

بالدرجة األوىل، وما تكالب الدولِ االستعمارية، قدمياً وحديثاً، على تقسيم أراضينا إال دليل 
  .قاطع على صحة هذا

نا، ألنه موقع حساس واستراتيجي، هذا ؤحىت املوقع اجلغرايف هلذه األمة حيسدنا عليه أعدا
  .ياه وخصبة األراضي، فضالً عن وحدة الدين واملعتقد والوجهةباإلضافة إىل وفرة امل

أمتنا مرشحة ومؤهلة قدراً، ومطالبة شرعاً، لقيادة البشرية مصداقاً لقوله تعاىل اإلنشائي 
 ﴿نمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متونَ بِاهللاكُن﴾  

 وهذا ما ينبغي أن تدركه هذه األمة البائسة من جديد، وذلك لتعرف ]١١٠: آل عمران [
حقيقتها وقيمتها وتعرف أا أخرجت لتكون طليعة ولتكون قائدة يف اخلري ال يف الشر، قائدة يف 

ن غريها من ومن هنا ال ينبغي هلا أن تتلقى م"القدوة والقوة ال يف الضعف واهلوان والتبعية، 
األمم اجلاهلية، إمنا ينبغي أن تعطي دوماً هلذه األمم مما لديها وأن يكون لديها دائما ما تعطيه، ما 
تعطيه من االعتقاد الصحيح والتصور الصحيح والنظام الصحيح واخللق الصحيح واملعرفة 

 حتققها يف ذاا الصحيحة والعلم الصحيح، وهلذا املركز الطليعي تبعات وتكاليف البد لألمة أن
ابتداء، وأول هذه املقتضيات هو أن تتوفر على قوة متكنها من األمر باملعروف والنهي عن 
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املنكر، وأن يكون هلا كيان سياسي موحد تنطلق منه ألداء املهمة امللقاة على عاتقها ولكن شتان 
  ١."بني واقع األمة اليوم وبني ما هو مطلوب منها

زال أكرب نعمة إهلية هلذه األمة، أخرجها من الظلمات إىل النور، لقد كان اإلسالم وال ي"
هي اليوم مطالبة بإخراجها  وأخرجت ا البشرية من ظلمات اجلاهلية يف األمس القريب، مث ها

منها كرة أخرى وهذه وحدها هي الرسالة اليت ميكن أن تقدمها إىل هذه البشرية الضالة الغارقة 
ال تقدم هلا عبقريات يف اآلداب والفنون والعلوم وال عبقريات يف اإلنتاج يف وحل البهيمية، فإا 

ه اجلباه وتغرق به أسواقها وال فلسفة مذهبية اجتماعية ومناهج ـالصناعي املتفوق تنحين ل
اقتصادية وتنظيمية من صنع أيديهم ومن وحي أفكارهم البشرية من ورائها إال الغم والشقاء، 

من جديد لتقدم للبشرية هذه الرسالة الكبرية ال شيء إال هذا املنهج الفريد ولكنها ابتعثها اهللا 
  . الذي خصها اهللا ا ليكون فيها اخلالص واإلنقاذ

إن لكل أمة من األمم الكبرية رسالة وأكرب أمة هي اليت حتمل أكرب رسالة وهي اليت تقدم 
  .٢"أكرب منهج وهي اليت تتفرد يف األمة بأرفع مذهب للحياة

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو ملاذا هذا التدين وهذا التخلف رغم كل هذه 
املعطيات؟ أو بتعبري آخر ملاذا هذه الغثائية؟ واجلواب بسيط وال يتجاوز شطر كلمة، قال رسول 

أومن قلة : ، قالواكيف بكم إذا تداعت عليكم األمم كتداعي األكلة على قصعتها" :rاهللا 
بل أنتم يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يرتع اهللا : ل اهللا؟ قالحنن يومئذ يا رسو

وما الوهن يا رسول اهللا؟ : ، قالوااملهابة من قلوب أعدائكم منكم ويقذف يف قلوبكم الوهن
  ".حب الدنيا وكراهية املوت: قال

فالوهن إذن هو سبب الوبال، وهو املرض احلضاري الذي أسقط جسد هذه األمة إىل 
رض بال حراك، ال ميلك إال التفرج على اهلزائم، قد أخلده إىل األرض ال يلوي على شيء األ

  .وال يهتم مبا حوله

                                     
  . لسيد قطب بتصرف–عن دراسات إسالمية  1
  .املصدر السابق بتصرف 2
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حب الدنيا وكراهية املوت، أما ظواهر هذا :  إىل شطرينrوالوهن قد قسمه رسول اهللا 
تنتج عنه فهي املرض فهناك الغثائية وانتزاع اهليبة من قلوب األعداء، وأما النتيجة احلتمية اليت 

السقوط لقمة سائغة يف فم األعداء وذهاب الريح وسقوط راية اإلسالم يف وحل اهلزمية 
  .والتخلف وبالتايل ميشه وتغييبه من واقع احلياة

  

   :حب الدنيا

 يا أَيها الَّذين آمنوا الَ تخونوا اَهللا والرسولَ﴿  أما حب الدنيا فينتج عنه خيانة األمانة 
 رأَج هدنأَنَّ اَهللا عةٌ ونتف كُمالَدأَوو الُكُموا أَمموا أَنلَماعون، ولَمعت متأَنو كُماتانوا أَمونختو

فحب الدنيا يتمثل يف حب املال واألوالد، وهو الذي يكبل ]. ٢٨، ٢٧ : األنفال[ ﴾عظيم
  .ةاإلنسان عن القيام مبهام هذه األمان

والقرآن الكرمي يصور لنا هذه احلياة الدنيا على حقيقتها ويبني لنا مدى قزميتها حىت ال 
واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة ﴿ تكون عائقاً يف طريق اإلميان واهلجرة واجلهاد، فيقول جل وعال 

َألرضِ فَأَصبح هشيماً تذَروه الرياح وكَانَ الدنيا كَماٍء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِه نبات ا
 دنع ريخ اتحالالص اتياقالْبا وينالد اةةُ احلْيونُ زِيننالْبالُ وراً، الْمدقْتٍء ميلَى كُلِّ شاُهللا ع

إِنما الْحياةُ الدنيا ﴿ ع آخر ويقول يف موض]. ٤٦، ٤٥ : الكهف [ ﴾ربك ثَواباً وخير أَمالً
 هاتبن الْكُفَّار بجأَع ثثَلِ غَيكَم الَداَألوالِ ووي اَألمف كَاثُرتو كُمنيب رفَاختةٌ وزِينو ولَهو بلَع

  ].٢٠ : احلديد [ ﴾...ثُم يهِيج فَتراه مصفَراً ثُم يكُونُ حطَاماً

ذه هي النهاية وهذه هي احلقيقة اليت ينبهر ا الناس فتمأل عيوم وقلوم وباألسلوب ه
﴿ القرآين املوجز واملعجز يصور لنا رب العزة التكاثر والنعم الدنيوية وسرعة ذهاا وزواهلا 

كَاثُرالت اكُمقَابِر،أَلْهالْم مترى زتبالتكاثر ويطمئن إليها فال تكاد تبدأ]. ٢، ١ : التكاثر[ ﴾ ح 
 ويف حدود الشرع ومراعاة للفطرة –ه ـاإلنسان حىت تنتهي إىل القبـور، ويف الوقت ذات

 يأذن لنا اهللا عز وجل باالستمتاع ذه الدنيا وجعلها وسيلة وسبباً لكي نرتقي إىل –البشرية 
بات من الرزقِ قُلْ هي للَّذين آمنوا خالصةٌ قُلْ من حرم زِينةَ الْحياة الدنيا والطَّي﴿ اآلخرة 



 

  )٥٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 والسنة النبوية املطهرة هي أيضا مل تغفل عن هذا املرض ]٣٢: األعراف [  ﴾يوم الْقيامة
حىت ال  " الدنيا مزرعة اآلخرة: " كيف نتعامل مع هذه الدنيا فيقولrووصف لنا رسول اهللا 

اليت جبلت على حب الدنيا كما جاء يف كتاب اهللا على لسان إبليس يصطدم مع الفطرة البشرية 
هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد ﴿ االبتالء /آلدم عليه السالم وهو يغريه لكي يأكل من الشجرة 

اللهم ال : "، ويقول عليه الصالة والسالم يف الدعاء املأثور عنه]١٢٠ : طه[ ﴾وملْك الَ يبلَى
، ويعلق اهللا "اللهم اجعلها يف أيدينا وال جتعلها يف قلوبنا... الدنيا أكرب مهنا وال مبلغ علمناجتعل 

وإِنَّ الدار ﴿ عز وجل قلوب عباده باحلياة احلقيقية وبالنعيم الدائم املقيم هناك يف اآلخرة فيقول 
ولَآلخرةُ خير لَك من ﴿  ويقول ]٦٤: ت العنكبو[  ﴾الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ

، مث يستنهض مهم القاعدين عن أداء األمانة واجلهاد يف سبيل اهللا ]٤: الضحى [  ﴾األولَى
أَرضيتم بِالْحياة الدنيا من اآلخرة فَما متاع الْحياة الدنيا في ﴿ إلعالء كلمة احلق فيقول 

ما ﴿ ، وخياطب هؤالء املغترين مبا لديهم من متاع الدنيا ]٣٨: التوبة [  ﴾الَّ قَليلاآلخرة إِ
، ويقص علينا ما أصاب أصحاب اجلنتني ]٩٦: النحل [  ﴾عندكُم ينفَد وما عند اللّه باقٍ

ملعاجلات  حينما اغتروا مبا رزقهم اهللا ليفتنهم فيه، فالقرآن الكرمي مليء با- كنماذج –وقارون 
  .هلذا املرض اخلطري وكذلك السنة النبوية املطهرة

لقد عمد األعداء إىل تربيتنا على حب الدنيا والتمسك ا إىل حد العبودية، ليصعب علينا 
 يف سبيل احملافظة على قيمنا السامية أو استرجاع ما ضاع - أو ببعضها –التضحية من أجلها 

سلم يفرط يف دينه مقابل دراهم معدودة أو مناصب منها، وعلى رأسها عقيدتنا، فترى امل
فتساوينا مع األعداء يف حب . موهومة، فيكون دينه أول ما يدفعه مثناً لدفع  البالء ورفع احلصار

الدنيا والتكالب على ملذاا الزائلة، وجرنا هذا إىل التساوي معهم يف الذنوب واملعاصي، 
 تفوق عليهم يف إحداث ذنوب ومعاصي مل تكن يف األمم كنتيجة حتمية هلذا احلب، بل منا من

  . اليت من قبلنا

 أن ننتبه إىل هذا املخطط الرهيب، ونسارع إىل - أفراداً ومجاعات –فكان لزاماً علينا 
إنقاذ ما تبقى من أبناء أمتنا، وذلك بالتربية اإلميانية القائمة على الزهد يف هذه الدنيا، والتخفيف 

  .دريب النفوس على البذل والعطاء والتعلق باآلخرة الباقية بدالً من الدنيا الفانيةمن ملذاا، وت



 

  )٥٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 لقد قامت هذه األمة املختارة بدورها يف قيادة البشرية حنو خريي الدنيا واآلخرة،
وعلمتها األهداف احلقيقية لوجودها والوسائل الصحيحة لتحقيقها، فبقيت هذه النماذج ردحاً 

 بها من الزمن تقومألسباب قدرية وشرعية -ذا الدور الريادي، مث شاء اهللا أن يرفعها ويغي - ،
لتذوق البشرية مرارة اليتم والتيه والضالل عن احلق، وتعود إىل سابق عهدها من اجلاهلية، 
فانغمست يف حب الدنيا وجعلتها غاية غاياا، وسخرت كل شيء يف سبيل امتالكها، 

ا عبيداً وخدماً، فتتناحروا من أجلها، وهتكت األعراض يف سبيلها، فملكتهم هي وأصبحوا هل
  .وحتولَّت إىل آهلة معبودة، ال يعرف الناس هلا بديالً

  

  :كـــراهية املوت

أما كراهية املوت فهو نتيجة حتمية حلب الدنيا، واإلنسان بطبعه حمب للدنيا وكاره 
لطيف حبيث يرينا املوت على أا قوة للموت، والقرآن الكرمي قد عاجله هو أيضا بأسلوب 

ضئيلة حىت ال ابه، ويصوره لنا كأنه باب للمرور إىل عامل اجلنان واخللد بعيداً عن صخب 
الدنيا وصداعه، فيخلص اإلنسان أخرياً إىل الرضا باملوت حني يأتيه، ويسعى قبل ذلك 

وت الَّذي تفرونَ منه فَإِنه مالَقيكُم قُلْ إِنَّ الْم﴿ ه وملا وراءه، فيقول رب العزة ـلالستعداد ل
، ويقول أيضاً ]٨ : اجلمعة[ ﴾ثُم تردونَ إِلَى عالَمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُون

 ﴿يشوجٍ مري بف متكُن لَوو توالْم رِكُّمدوا يكُونا تمةأَْينويقول عز من ]٧٨: النساء [  ﴾د 
 ]١٨٥: آل عمران [  ﴾كُلُّ نفْسِ ذَائقَةُ الْموت وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقيامة﴿ قائل 

الرعد [  ﴾لكُلِّ أَجلٍ كتاب﴿ وهو تأكيد على حقيقة واحدة وحتمية وهي أن املوت البد آت 
: يونس [  ﴾ أَجلٌ إِذَا جاء أَجلُهم فَالَ يستأْخرونَ ساعةً والَ يستقْدمونَكُلِّ أُمةل﴿  و]٣٨: 
٤٩[.  

واحلقيقة الثانية اليت تشري إليها هذه اآليات هي حتمية احلساب ومن مث ضرورة االستعداد 
ستعداد له  ال يفتأ حيذر املؤمنني من مغبة نسيان املوت واالrملا وراء  املوت، ورسول اهللا 

،  "الدنيا مزرعة اآلخرة: "ويقول" كن يف هذه الدنيا كأنك غريب أو  عابر سبيل" :فيقول
  ".أكثروا من ذكر هادم اللذات: "وكان حيث أصحابه على اإلكثار من ذكر املوت ويقول



 

  )٥٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

لقد شاء اهللا أن يرحم هذه البشرية بصفة عامة، وهذه األمة بصفة خاصة، فبعث فيهم 
روا على هدي وخطى أسالفهم، فكسروا قيود الرق والعبودية، ونفضوا غبار الذل خلَفاً، سا

، فجاءم الدنيا صاغرة، فتحرروا منها "أطلبوا املوت توهب لكم احلياة"والتبعية، ورفعوا شعار 
وحرروا العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن ضيق هذه الدنيا إىل سعة الدنيا 

فقهوا معىن الشطر الثاين من الوهن، فاستعلوا على هذه الدنيا الفانية حينما أدركوا ف. واآلخرة 
حقارا، وعلموا أن املوت ماهو إال باب ومعرب إىل اآلخرة، وبأن اجلهاد ال ينقص عمراً، بل إن 

  حمدودا، ال ميكن تقدميه أو تأخريه، وعليه، فال داعي للهروب منه، بل ينبغي القيامللموت أجال
، وهذا هو الذي - باليد واللسان –جبميع الواجبات الشرعية، وعلى رأسها اجلهاد يف سبيل اهللا 

  .حييي األمة ويعيد إليها صدارا ومركزيتها بني األمم

وهذا ما ينبغي إحياءه يف النفوس، والتركيز عليه يف عملية التربية اإلميانية للجنود يف 
بتها املفقودة، والقيام بدورها الريادي، وكسر مجيع مجاعات احلق، لتتمكن من استرجاع هي

احلواجز املادية واملعنوية، واالندفاع حنو طلب الشهادة وهم موقنون أنه لن يصيبهم إال ما كتب 
اهللا هلم، وبأن هذه الرغبة اجلاحمة يف نيل الشهادة ومواجهة األعداء وكل الصعاب اليت تعترض 

لهم أو يستقدمه إال إذا وافق ذلك إرادة اهللا تعاىل وقدره، طريق الدعوة واجلهاد، لن يؤخر أج
  .واختياره لزمرة الشهداء، شوقاً إليهم كما يتشوقون هم للقائه

 ولقد تنبه أعداؤنا إىل هذا األمر، وأدركوا خطورته على وجودهم ومناهجهم على حد 
تك وأمضى األسلحة سواء، وعلموا أن اإلقدام على املوت وتقدمي النفس يف سبيل احلق من أف

اليت ال ميلكون حيلة للتصدي هلا، فاستنفذوا مجيع وسائلهم وأساليبهم إلرهاب ااهدين، وبدأوا 
باستعمال أساليب اإلغراء أو حتريض بعض املنهزمني من أبناء األمة لصرف هؤالء األبطال عن 

  .ان الطغاةطلب املوت يف سبيل اهللا، واستبداله بطلب فتات احلياة والسقوط يف أحض

فعلى الدعاة واملربني يف كل التجمعات اإلميانية أن يرسخوا يف نفوس األتباع عدم اخلوف 
من املوت وابتغاء ما عند اهللا، وأن يتعلموا فلسفة طلب املوت لتوهب هلم احلياة، وحيرصوا على 

هم، كما لقاء اهللا أضعاف ما حيرص أعداؤهم على هذه احلياة، ليقلبوا معادلة الصراع لصاحل
  . بدأت بوادره تلوح يف األفق من اآلن



 

  )٥٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  

  وبعد، 

، وكما أن rه مقتبس من فهمنا لكتاب اهللا وسنة نبيه ؤفذلك هو الوهن، وهذا هو دوا
األمة مطالبة باقتناء هذا الدواء حىت ترجع إىل نفسها القوة واالعتبار وبالتايل اهليبة اليت جتعلها يف 

 مطالبة – اليت متثل ضمري هذه األمة -كات اإلسالمية اليوم صدارة الركب احلضاري، فإن احلر
هي أيضا باالنتباه إىل هذا املرض اخلطري فتصفي صفوفها من كل غبش ومن كل العناصر الواهنة 
اليت تبطئ النصر وتعرقل مسرية العمل حنو التقدم والتمكني لدين اهللا يف األرض، ولتعلم أن القوة 

لصابرة الصادقة واملتماسكة، اليت باعت نفسها هللا، تطلب املوت لتوهب احلقيقية تكمن يف القلة ا
  .هلا احلياة احلقيقية واألبدية، أولئك هم الذين يدخلهم اهللا يف رمحته، وينصر اهللا م دينه

 كَما وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ﴿ 
 هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختاس

  . ]٥٥: النور [  ﴾أَمناً يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئاً



 

  )٥٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  وهن العزمية
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  . والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله،هللاحلمد 

  :وبعد

فإنه من األمهية مبكان أن نقف وقفات تربوية على بعض الظواهر السيئة، اليت تعترب 
مثبطة للفرد ااهد، تؤثر كثرياً على مردود العمل اإلسالمي داخل اجلماعة ااهدة، 

 حد إيقاف العمل نفسه أو إحباطه، مما ينتج عنه وتسبب يف خلق متاعب كثرية تصل إىل
انسحاب اجلماعة وغياا من الساحة وترك اال خصباً ومناسباً للعدو لكي يعيث فيها 

فيتحقق هدف الشيطان من إبعاد الداعية عن مزاولة عمله . الفساد دون أية مقاومة
  . ومواصلة دربه بالنشاط املعهود

املثبطات، اليت سنحاول من خالل هذا ؛ م هذه الظواهرويربز وهن العزمية كأحد أه
املقال، إبراز مظاهرها األساسية وبعض األسباب اليت تؤدي إىل انتشارها، مث خنتم حديثنا 

  .بإيراد بعض وسائل العالج أو الوقاية من هذا الوباء اخلطري

للغاية، وهو عيب فتاك " وهن العزمية"من العيوب الفردية يف احلياة االجتماعية، 
 يستمع لدعوة احلركة ويلبيها بصدق وجترد، ويبدي هلا يف البداية اإلنسانوحقيقته أن 

القدر الكبري من احلماس والطاعة واالنقياد، إال أنه مع مرور األيام يأخذ محاسه يف نقص 
وتضعضع حىت يصل إىل درجة ال يبقى لـه أي اهتمام باهلدف الذي جاء خلدمته 

 لـه أي عالقة فعلية باجلماعة اليت انضم إليها بدافع القلب والشعور وحتقيقه، وال يبقى
وإن كان ذهنه ما زال متعلقاً باجلماعة وعلى جانب من االطمئنان والقناعة . أول مرة

. بالدالئل اليت مبوجبها اقتنع باالنضمام إىل هذه اجلماعة والتضحية يف سبيل نصرة احلق
 مجاعته والنعمة اليت جاءت له عن طريقها، بل ويعترف هلا وال يزال لسانه يلهج باخلري جتاه



 

  )٦٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

ولكنه مع كل هذا جتد جذوة احلماس قد انطفأت .. باجلميل ويدافع عنها يف ظهر الغيب
يف قلبه أو كادت، وتراخت قواه العملية، علماً أنه ال مكان لسوء النية يف هذا األمر، فالنية 

 بضرورة التحرك يف هذا املسار، ومل يصل بعد ال زالت سليمة، وكذلك املبدأ واالقتناع
  ".وهن العزمية"إىل مستوى االنفصال عن اجلماعة، فكل ما يف األمر هو 

فأول بوادر هذا املرض هو التملص من النشاط، حيث يبدأ الفرد املصاب يتهرب 
ر من حتمل املسؤوليات، وميتنع عن بذل األوقات واجلهود واألموال يف سبيل الغاية، ويؤث

الدنيا على ذلك األمر الذي كان قد اختذه هدفاً وغاية أساسياً يف حياته، فيصري ارتباطه 
وعالقته باجلماعة جمرد عالقة تنظيمية إدارية أو انتماء صوري، ال يهمه ماذا ينفعها وماذا 

  .يضرها، وال يهتم بشؤون مجاعته، وال ما يرتقي ا حنو األفضل

رء كما يتدرج الشاب إىل املشيب، وهو إن مل يتفطن إن هذه احلالة يتدرج فيها امل
هلذا أو ينبهه عليها غريه، لن يشعر ا، وسرعان ما يباغته املوت وهو على هذه احلالة من 

  .الالمباالة والغفلة

ومن خصائص احلياة اجلماعية أنه إذا مل حيسب هلذا املرض الفتاك حسابه يف أول 
 يف منع منوه فإن عدواه تأخذ طريقها إىل كل شخص بدأت األمر، ومل تبذل العناية الواجبة

  . تظهر فيه أسبابه

  ؛ومن أسباب تفشي هذا الوباء

 يف اجلماعة بدون عمل حبيث يصبحون جمرد مستهلكني اإلخوةهو تواجد بعض 
ؤالء " اقتداء"للكالم، فإن هذا من شأنه أن يدفع اآلخر إىل التوقف عن العمل، 

  . القاعدين

 خطأ كبري، وخلل يف الفهم واملنهج خطري، إذ كيف يقارن نفسه مع ولكن هذا
الضعفاء وينسى أن يضع نصب عينيه من فاته يف العطاء والتضحية، فالفرد يف اجلماعة 
اإلسالمية ال ينبغي أن يكون حمركه األول هو إرضاء األشخاص، بل عليه أن يرضي اهللا 
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نصرة احلق، سواء عمل الناس أم مل وحده، ويقدم ما يقدمه من عمل وجهد يف سبيل 
يعملوا، تقدموا أم أحجموا، بذلوا أم خبلوا، أعطوا أم منعوا، حسبه يف ذلك أن يرضي ربه 

  .ويواصل الطريق ولو كان وحده

ومن مث ال ينبغي أن يؤثر فيك تراجع اآلخرين أو قعودهم، وحسبك أن العمل هو 
 ارتباط باحلق قبل أن تكون ارتباطا احلق وأن القعود هو الباطل، واجلماعة هي أوالً

باألشخاص، وهذا يكفي ليدفعك إىل املزيد من العطاء ومواصلة الطريق وإن كان موحشاً 
  .بل حىت وإن كان خالياً من األنصار

  

  ؛ومن األسباب اليت تساعد على انتشار هذا الوباء

ذ زمن ليس علو الباطل وأهله، وإحجام احلق وأهله، وهي صورة منتشرة وغالبة من
بالقصري، اعتاد عليها املسلمون حىت أصبحت هي احلالة الطبيعية لديهم، ما أدى إىل انتشار 
نوع من العجز والرضا ذا الواقع، واالعتماد على املعجزات وانتظار عالمات الساعة 
لتغيري األوضاع بدالً من البحث عن أسباب الضعف وحتصيل الوسائل الالزمة للتغيري، بعد 

كما أن كثرة جنود الباطل وانتشار . عتماد على اهللا تعاىل، وفق السنن اإلهلية الثابتةاال
أنصارهم وحلفائهم يف كل مكان، وإمجاعهم على إبادة أهل احلق، من شأنه أن يقذف 

ولَن تغنِي ﴿ الوهن يف قلوب املؤمنني وأنصارهم، ولكن حينما نتذكر قول اهللا تعاىل 
كُمئَتف كُمنعنِنيمؤالْم عم أَنَّ اللَّهو تكَثُر لَوئاً ويونؤمن بوعد اهللا بالنصر لعباده، ، ﴾ ش 

  .فإنه سرعان ما ينجلي هذا الوهن وحيل حمله االستعالء والثقة باهللا تعاىل

إن انتفاش الباطل وأهله ال يعدو أن يكون مرحلة من عمر هذه املعركة األبدية بينه 
له ، وهو من شأنه أن يشحذ مهمنا ويقوي عزائمنا من أجل املزيد من وبني احلق وأه

العمل واملثابرة والصمود لتغيري معادلة الصراع القائم بيننا وبينه، وحملاولة ترجيح كفة 
  .احلق
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مدعاة وسبباً النتشار  - حلني أو لسبب ضعفنا - وال ينبغي أن تكون غلبة الباطل
ما عال وانتشر فإنه سرعان ما سيزول ألنه قائم على الوهن يف نفوسنا، ألن الباطل مه

  . ﴾وقُلْ جاَء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقاً﴿ فراغ 

 - وخري شاهد على هذا، هذه التجارب اليت نعيشها اليوم، حيث نرى الباطل
ب كل صيحة عليه، وال  يتوارى ويندحر، وحيس–بالرغم من استعالئه وغلبته يف الظاهر 

 –بالرغم من قلة عتادهم وعددهم  - حيس باألمن واألمان، بل إن املؤمنني الصادقني
يتواجدون يف مواقع متقدمة وليس لديهم ما حيرصون عليه من غثاء هذه الدنيا، محلهم 

  .خفيف وزادهم اإلمياين ثقيل، ميكِّنهم من مواصلة الصراع والتصدي لكل هجمات العدو

   ؛هم مظاهر هذا الوباءأما أ

فهي أنك ترى املصاب به حياول إخفاء ضعفه وتقاعسه والظهور مبظهر العامل 
املتحرك، وهو يف احلقيقة يدور يف حلقة مفرغة، رد إسقاط الواجبات أو التذرع بأعذار 

ولو أنه . واهية لتربير هذا التقاعس، بينما يغض الطرف عن األسباب واملعوقات احلقيقية
ا إلخوانه ألعانوه على جتاوزها، ولوصفوا له الدواء املناسب للنجاة من هذا صر ح

  .املرض وهو بعد يف مهده حيث يكون العالج أسهل

  ؛ومن املظاهر اخلطرية على اجلماعة لوهن العزمية لدى بعض األفراد

أن ترى هؤالء املرضى يسعون إىل هدم ما مت بناؤه داخل اجلماعة أو حماولة 
ي لكل عامل خملص، لكي يتساووا معهم يف هذا النقص، وحىت ال يتميزوا عنهم التصد

بالعمل والعطاء، فيتمنوا أن يكون اجلميع مثلهم، متقاعسون وقاعدون، وهذه لعمري من 
  .أخطر املراحل اليت ميكن أن يصل إليها واهن العزمية

عن بعض بل إنك ترى املتقاعس يبذل جهداً يف التقاط عيوب إخوانه وينقب 
هذا هو السبب الذي جعلين أتذمر : "النقائص يف مجاعته، ليتخذ منها مربراً ويقول مبلء فيه

، دون أن يترك إلخوانه فرصة إلزالة هذه الشبهات من رأسه، وقد يتحول "من دعوتكم
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يف بعض األحيان إىل مصدر تشويه خارج اجلماعة حينما يقرر املسؤولون عزله وميشه 
 النشطني، وحينما يصل األمر إىل هذه الدرجة فإن عملية اإلخوةغريه من مث استبداله ب

وقد يتحول هذا الفرد إىل مصدر إزعاج ورمبا ثغرة كبرية يدخل منها . العالج تتعقد للغاية
  .العدو ليحدث أضراراً باجلماعة

  - العقبة – من هنا جيب على الفرد ااهد أن حياسب نفسه ويتنبه إىل هذه املعضلة
ونطرح هنا بعض الدواء أو . اليت ستوقفه عن العمل وتقذف به يف مهاوي اجلمود والقعود

  .لنقل بعض طرق الوقاية من هذا الداء

  : إيثار ما عند اهللا)١

إن أهم ما يعوق املؤمن عن أداء واجباته جتاه ربه وجتاه دينه، هو التعلق بالدنيا 
ا تصبح غاية الغايات، ويف سبيل نيلها وإيثارها على باقي األهداف والغايات، بل إ

يضحي بكل غال ونفيس، فينسى أن هذه الدنيا جمرد وسيلة لبلوغ اآلخرة، وبأن عمله 
وتضحيته وجترده هللا تعاىل هو الثمن الذي ينبغي أن يؤديه لنيل الدرجات العال يف اآلخرة 

  .وحتقيق العبودية هللا رب العاملني يف الدنيا

الذي ينتظر ما عند اهللا ويؤثره على ما يف هذه الدنيا الفانية، ال ومن هنا فإن املؤمن 
ميكن أن تضعف عزميته وختفت مهته، وإن أصابه بعض الضعف إىل حني، فإنه سرعان ما 

  .يستعيد عافيته ويواصل جهاده لتحقيق وعد اهللا تعاىل يف هذه الدنيا

ى هذه النقطة، حبيث وعليه فإن منهج التربية الصحيحة ينبغي أن يركز كثرياً عل
يعمل دائما على حماربة الشح يف النفوس وعلى نقل الفرد من االرتباط بالدنيا وملذاا إىل 
مالحظة ما أعده اهللا للمؤمنني يف اآلخرة، ويكون هذا عن طريق تعويده على النفقة 

  . والتخفف من متاع الدنيا الزائل

  : الوفاء بالعهد)٢
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اعة لـه عهدان ال ميكن أن خيلفهما ما دام فيه عرق ما من شك أن املؤمن يف اجلم
، عهد مع اهللا تعاىل بعبادته ونصرة عن  ﴾وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤوالً﴿ ينبض 

دينه، وهو عهد يف عنق كل مسلم ال يكتمل إميان املرء دون الوفاء به، وعهد مع إخوانه 
نصرة الدين يف إطار مجاعة منظمة، وفق منهج حمدد موافق بالتعاون على الرب والتقوى و

  . لشرع اهللا

عهد على مواصلة طريق الدعوة على منهج األنبياء واملرسلني من قبلنا، واقتداء 
بسلفنا الصاحل وبكل إخواننا الذين سبقونا باإلميان، مل يفتروا ومل يبدلوا ومل ينحرفوا عن 

القنوط ما داموا يعلمون أم على حق وأم مأجورون النهج القومي، ومل يدخلهم اليأس و
  .عند اهللا، وبأن عدوهم على باطل ولن يفلح يف الدنيا وال يف اآلخرة

عهد على مواصلة طريق اجلهاد بكل غال ونفيس، بالتضحية بالوقت واملال واألهل 
 اشترى من الْمؤمنِني إِنَّ اللَّه﴿ والنفس، التزاماً ببنود عقد البيع والشراء بيننا وبني اهللا 

 هلَيداً ععلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتةَ ينالْج مبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن
استبشروا بِبيعكُم الَّذي حقّاً في التوراة واِألنجِيلِ والْقُرآن ومن أَوفَى بِعهده من اللَّه فَ

يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايما، ولكنهما .  ﴾بفالعهدان ثقيالن، وكذلك تبعا
ملزِمان والزمان وال ميكن أن نتملص لنتخلص منهما إال إذا قررنا اخلروج من دائرة هذا 

 املنحدر، فننقض العهدان، فنخسر الدنيا الدين، ووهن العزمية ميكن أن يؤدي بنا إىل هذا
  .وخنسر اآلخرة

  : االستفادة من األعداء)٣

يتميز الصراع بيننا وبني أعدائنا حبدة ال نظري هلا، والشيء الذي ينبغي أن نأسف 
لـه كثرياً هو أن هؤالء األعداء يتميزون بشراسة كبرية يف معاركهم واستماتة أكرب يف 

الَّذين آمنوا يقَاتلُونَ في ﴿ راجعون بالرغم من أم على باطل بلوغ أهدافهم، وقلّما يت
، وعليه فإن أصحاب احلق ينبغي  ﴾سبِيلِ اِهللا والَّذين كَفَروا يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت

  .أن يأخذوا العربة من أعدائهم وال يكونوا أقل عطاء ومحاسة واستماتة يف بلوغ أهدافهم
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 إىل حلقات هذه احلرب الصليبية اجلديدة، اليت أعلنها األعداء شاملة علينا، انظروا
انظروا إىل أنصار الباطل كم تتكاثف جهودهم يف حربنا، ويف ترقبنا ويف حصارنا، ال يهدأ 

حياربوننا يف السر والعلن، يف . هلم بال حىت يروننا مكسورين أو مسجونني أو مقتولني
ن جبهد وال يتركون وسيلة تقرم من هذا اهلدف إال وسلكوها، الليل والنهار، ال يبخلو
 أن –وحنن أصحاب حق ونبتغي وجه اهللا تعاىل ونصرة دينه  - فكيف نسمح ألنفسنا

نكون أقل إخالصاً منهم، فنبخل جبهودنا وأموالنا وأوقاتنا، بل نسمح ألنفسنا أن يدخلها 
تحنا ثغرات واسعة يدخل منها العدو الوهن فتقعد عن أداء واجباا، ونكون ذا قد ف

  .إلبادتنا وبناء صرح باطله على أنقاض أمتنا ال مسح اهللا

 بشحذ مهمنا وتقوية عزائمنا ومراجعة – أكثر من أي وقت مضى –إننا مطالبون 
أخطائنا وتسوية صفوفنا للتصدي هلذه املؤامرات، مث املرور إىل هجوم جديد على األعداء، 

، وتلك هي "اآلن نغزوهم وال يغزوننا"الكرمي عليه الصالة والسالم كما أمرنا رسولنا 
  .قمة صور التصدي، وقمة صور العبادة

  

  واحلمد هللا رب العاملني أوالً وآخراً 
  وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 .أبو سعد العاملي: وكتبه الفقري إىل عفو ربه ورمحته
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  عوا لكم فاخشوهمإن الناس قد مج
  

بسم اهللا الرمحن الرحيم، وبه أستعني، وأصلي وأسلم على رسوله األمني وعلى آله 
  :وصحبه ااهدين، وبعد 

من نعم اهللا تعاىل على عباده املؤمنني أن بعث فيهم رسالً مبـشرين ومنـذرين،               
ثال يف الـضراء  وجمسدين للرساالت اليت كانوا يدعون الناس إليها، فكانوا نعم القدوة وامل   

قبل السراء، حىت يعلّموا أتباعهم وأصحام كيف يثبتوا على املبادئ وكيف حيملوا هذه             
الدعوات يف نفوسهم ابتداء مث ينشروها بني الناس ويصربوا على تبعات مهمـة األنبيـاء               

الحاً وقَالَ إِننِي من ومن أَحسن قَوالً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ ص﴿ والرسل اليت ورثوها 
 نيملس٣٣: فصلت  [ ﴾. .. الْم[.  

ومن نِعم اهللا عز وجل أيضاً على هذه األمة اخلامتة، أن ترك هلا زمخاً من األمثلـة       
والنماذج مسطراً ومسجالً إىل يوم القيامة كشاهد عليها وكحافز هلا حىت ال يصيبها اليأس 

كُنـتم خيـر أُمـة    ﴿ املهمة اليت ابتعثها اهللا من أجلها     والقنوط واإلحباط عن أداء هذه      
      ونَ بِاللّهنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجآل [  ﴾اآلية. . . أُخ

إن اهللا : "، أو كما قال ربعي بن عامر لرستم الفرس يف معركة القادسـية   ]١١٠: عمران  
تعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده، ومن جور األديان إىل عـدل       اب

 معركـة  -انظر كتـب الـسرية      " [ اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة         
  ].القادسية

هذه النماذج الكبرية والعظيمة، ستظل دوماً تذكرنا بواجباتنا الشرعية وتقذف يف    
 حتقيق النصر والتمكني لدين اهللا والعزة واالستعالء باالنتماء إىل هذه األمة            قلوبنا األمل يف  

والَ تهِنوا والَ تحزنـوا     ﴿  الوسط حىت وإن كنا نعيش أحلك الظروف وأصعب املراحل          
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           قَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمإِن ي ، نِنيمؤم منَ إِن كُنتلَواَألع مأَنتو  لْـكتو ثْلُهم ح
               ـبحالَ ي اللّهاء ودهش نكُمذَ مختيواْ ونآم ينالَّذ اللّه لَمعيلاسِ والن نيا باوِلُهدن اماألي

نيم١٤٠، ١٣٩: آل عمران  [ ﴾الظَّال[.  

 اإلسـالم   فاملؤمن البد أن يفهم بأن األيام دول، فيوم لنا ويوم علينا، وبأن رحى            
دائرة رغم كل األحوال، وينبغي على أهل احلق أن يدوروا مع احلق حيـث دار، فهـذا                 
حسبهم، واإلميان بالنصر بداية النصر، كما ينبغي أن نفقه جيداً بأن وعود اهللا تعاىل لعباده           
هي يف الوقت ذاته أوامر لنا، حىت نسعى لتحقيقها يف الواقع، وعدم االكتفـاء بانتظـار                

قَاتلُوهم يعذِّبهم اللّه بِأَيديكُم    ﴿  ت، فاهللا سبحانه يؤكد على هذه احلقيقة يف قوله          املعجزا
      نِنيمؤمٍ مقَو وردص فشيو هِملَيع كُمرنصيو مزِهخيالبـد مـن      ]١٤: التوبة   [ ﴾ و ،

 عز وجل وتوفيقه الذي     اجلهد البشري الذي هو الشطر الثاين لتحقيق النصر بعد معية اهللا          
: آل عمران  [ ﴾ما النصر إِالَّ من عند اللّه الْعزِيزِ الْحكيمِ  و﴿  ميثل الشطر األول واألهم     

  ﴾هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِـالْمؤمنِني ﴿ وكما يف قوله تعاىل خماطبا نبيه الكرمي    . ]١٢٦
 ضروري، وبه حنقق عبودية اهللا عز وجـل وتتحقـق           ، فاجلهد البشري   ]٦٢: األنفال  [

  .وعوده سبحانه

واألمة اليوم وخاصة رأس حربتها الذي يتمثل يف الطائفة املنصورة، تعيش فتـرة             
خماض وحمنة مل يسبق هلا مثيل يف التاريخ، ورغم هذا كله، ما زال يف األمة مـن يـدعي               

فركنوا إىل الذين ظلموا، فال يرون   العكس، أولئك الذين غرقوا يف سكرة اجلهل والبدعة،         
إال ما يريهم هؤالء الفراعنة وسحرم، فتحولوا إىل مادة للظلم والغواية والفتنة، ودرعـاً             
واقياً هلؤالء الطغاة حيتمون به وهم يواجهون هذه الطائفة املنصورة، القائمة على أمر اهللا،              

هلا سلفها الصاحل مـن مالحـم       واملاضية على طريق الدعوة واجلهاد، مستنرية مبا خلّف         
  .وبطوالت ومواقف، سيظل التاريخ البشري يعتز ويفتخر ا حىت قيام الساعة

وأمام هذه الفنت واحملن، يقف الكثري من أبناء األمة موقفاً سلبياً يزيد اجلرح عمقاً              
ة واخلرق اتساعاً، وهو أشبه مبوقف بين إسرائيل مع نيب اهللا موسى على نبينا وعليه الصال              
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، ]١٢٩: األعراف [  ﴾أُوذينا من قَبلِ أَن تأْتينا ومن بعد ما جِئْتنا﴿ والسالم، حيث قالوا  
وإِذْ ﴿  rوهو نفس املوقف الذي وقفه املنافقون يف معركة األحزاب مـع رسـول اهللا              

  ﴾ اللَّـه ورسـولُه إِلَّـا غُـروراً       يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا         
  .]١٢: األحزاب [

وكأن التاريخ يعيد نفسه اليوم، فها هي أفول املنافقني واملرجفني وضعاف النفوس 
والقلوب يقولون أعظم من هذا بكثري، ويلقون باللوم على ااهدين بسبب ما يصيبهم من 

 عن ساحة املعارك بآالف األميال، بعض ذهاب الدنيا أو نزول بعض األذى، وأغلبهم بعيد
فكيف مبن يذوق مرارة البطش واألذى والظلم والقتل والتشريد وهو صـابر حمتـسب،              
يشكو بثه وحزنه إىل اهللا، بينما حنن نزيدهم نكاالً إىل نكاهلم بألستنا احلـداد، وبقلوبنـا            

  .األشحة 

لى ما عند اهللا، والذين إن الذين تقاعسوا عن اجلهاد وآثروا احلياة الدنيا وملذاا ع
جبنوا على حتمل تبعات اجلهاد وتبعات إميام املزعوم، يريدون من ااهدين أن يكونـوا          

كَمثَلِ الشيطَان إِذْ قَالَ للْإِنسان     ﴿  مثلهم حىت يتساووا معهم يف اإلمث واملعصية، فمثلهم         
،  ]١٦: احلـشر   [ ﴾ني أَخاف اللَّه رب الْعالَمنياكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيٌء منك إِ      

زالة الستار عـن هـؤالء     إذلك ألن خروج ااهدين إىل املعركة هو مبثابة عملية فضح و          
  .املتقاعسني اجلبناء، فتنكشف سوءام وضعفهم وحقيقتهم املخزية أمام الناس 

ورين، وبإمكام أن يدعوا    أما حينما يقعد اجلميع عن اجلهاد فإم يكونون مست        
أَلَم تر إِلَى الْمِإل من بنِي إِسرائيلَ من بعد موسى إِذْ           ﴿  الصدق واإلخالص وحىت اجلهاد     

          كُملَـيع ـبإِن كُت متيسلْ عقَالَ ه بِيلِ اللّهي سلْ فقَاتكاً نلا مثْ لَنعاب ملَّه بِينقَالُواْ ل
ـا                 الْقنآئنأَبا وارِنين دا منرِجأُخ قَدو بِيلِ اللّهي سلَ فقَاتا أَالَّ نا لَنملُواْ قَالُواْ وقَاتالُ أَالَّ تت

نيمبِالظَّال يملع اللّهو مهنيالً ماْ إِالَّ قَللَّووالُ تتالْق هِملَيع با كُت٢٤٦: البقرة  [ ﴾فَلَم[.  

ومن هنا ندرك األسباب اليت تدفع ؤالء املتقاعسني القاعدين أن يـشنوا تلـك       
احلمالت الشعواء على اجلماعات اجلهادية، إنه البغض واحلسد من عند أنفسهم حينمـا             
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يرون هؤالء ااهدين يؤدون واجبام ويلبون نداءات رم بينما هم مرتوون ينتظـرون             
ألوضاع، وهو الرتول عند رغبة إبلـيس يف إعطـاء هـذه         الزمن أن ينوب عنهم لتغيري ا     

، إن  ﴾إِنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم     ﴿  النصائح الشيطانية املثبطة للطالئع ااهدة      
األنظمة الطاغوتية قد حشرت لكم جنودها وعمالءها فاخشوهم، وأبقوا على أنفسكم،           

  .إننا لكم ناصحون

حماوالت للتثبيط، وحماوالت إلطفاء جذوة اجلهاد املتقدة يف نفوس        إا يف احلقيقة    
  .الطائفة املنصورة لصرفها عن أداء واجبات اجلهاد، وهيهات هيهات

ويبقى الصنف األخري الذي يهمنا يف هذا املقال، وهو الفئة اليت تعـيش ملبـدئها       
 أنفسهم ال يبذلوا هلا،   وعقيدا، فالعقيدة متثل كل شيء يف حياا، فال يستبقون شيئاً يف          

فبالرغم من احلصار وبالرغم من القصف والتعذيب، وبالرغم من الـنقص يف األمـوال              
واألمن والثمرات والراحة، فهم ماضون ثابتون على عقيدم، حريصون عليهـا أشـد             

  .احلرص

بالرغم مما يرون ويسمعون من مجع الناس هلم وختويفهم من عتادهم وأسلحتهم،            
يا أَيها الَّـذين آمنـواْ اصـبِرواْ    ﴿ ن ومستجيبون هللا ولرسوله ولنداء اجلهاد  فهم ماضو 

وموقنون لقـول  . ]٢٠٠: آل عمران  [ ﴾وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ  
  ﴾لَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحـِسنِني     والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سب    ﴿  احلق تبارك وتعاىل    

  .]٦٩: العنكبوت [

إِنَّ الناس قَد جمعـواْ لَكُـم       ﴿  ال يبالون ذه التخويفات والنداءات الشيطانية       
مهوشالـسالح   أعـىت ، إن الكفار قد ألبوا األحزاب واستقدموا اجليوش ومجعوا           ﴾ فَاخ 

م، ودعوهم ينالوا ما أرادوا ليبقوا على حيـاتكم، وإذا   وأفتكه، فاخشوهم، واستسلموا هل   
  .واليتموهم فسوف مينحونكم اجلاه والسلطان فوق منحهم إياكم األمن واألمان 
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،  ﴾ فَزادهم إِمياناً وقَالُواْ حسبنا اللّه ونِعم الْوكيـلُ       ﴿  فيأيت الرد يقيناً ال تذبذباً      
 بأفعاله ومواقفه، فيلجأ إىل اهللا وحده، ويتوكل عليـه،          واملؤمن احلقيقي جيسد هذا القول    

فيثبت أوالً على عقيدته ومبادئه، مث يبحث عن األسباب املادية فيحققها يف الواقع ثانيـاً،             
وال يهرع إىل اجلزع أو التنازل عن عقيدته أو االستعانة بأعداء اهللا ليحافظ على حياة الذلة 

  .والصغار

وقفه هذا، فإن اهللا تعاىل يسخر سننه ويأمر جنـوده          وحينما يصدق املؤمن يف م    
بتحقيق وعده لعباده، وقد يأيت هذا بعد متحيص وابتالء وفتنة، حىت يكون النصر بعد ذلك    

  .ذو قيمة عند هؤالء العبيد، فيحافظوا عليه وال يفرطوا فيه 

  ﴿       س مهسسمي لٍ لَّمفَضو اللّه نم ةمواْ بِنِعفَانقَلَب     اللّهو انَ اللّهوواْ رِضعباتوٌء و
، نعم، فاهللا سبحانه قادر أن جيعل كيد الكفار         ] ١٧٤: آل عمران    [ ﴾ ذُو فَضلٍ عظيمٍ  

آل [  ﴾ ومكَرواْ ومكَر اللّه واللّه خير الْمـاكرِين      ﴿  يف حنورهم، ويبطل مجيع خططهم      
نهم يكيدونَ كَيداً وأَكيـد كَيـداً فَمهـلِ    إِ﴿ وكما يقول عز من قائل  ] ٥٤: عمران  

  .]١٧ -١٥ :الطارق [  ﴾الْكَافرِين أَمهِلْهم رويداً

فانظروا كيف عطّل اهللا سبحانه كل آليات الصليبيني وعتادهم، ومل يستطيعوا أن            
وا من أجله، وعلى يضروا ااهدين يف أفغانستان إال أذى، ومل حيققوا هدفاً واحداً مما جاء      

  . جذور اجلهاد وهو اإلرهاب بتعبريهمواستئصالرأسه القضاء على قيادات ااهدين 

فاإلسالم ما زاد إال جتذراً يف نفوس معتنقيه، وجذوة اجلهاد ما زادت إال اتقـاداً               
واشتعاالً يف نفوس ااهدين، بل واتسعت هالتها يف األرض، لتنري الطريق للكـثري مـن               

 والتائهني، وحتول ااهدون يف أفغانستان إىل قدوة ومثل أعلى لألمة، كما وأحىي     احليارى
األمل يف النفوس املتعطشة للغد اإلسالمي املشرق، وبانت مالمح هذا الصبح املرتقـب،             
فهذه هي نعمة اهللا العظيمة على عباده، منحة يف صورة حمنة، ولكـن أكثـر النـاس ال                  

  .يعلمون



 

  )٧١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 عنصر مهم وطرف فعال يساهم يف تثبيط املؤمنني ويـزرع  ونقف يف األخري عند   
،  ﴾ إِنما ذَلكُم الـشيطَانُ يخـوف أَوليـاءه       ﴿  اخلوف يف نفوسهم، أال وهو الشيطان       

فالشيطان حياول أن جيعل أولياءه مصدر خوف ورعب، وأن خيلع عنهم مسة القوة واهليبة،             
أم ميلكون النفع والضر، فهو يسعى إىل حتقيق        ويوقع يف القلوب أم ذو حول وطول، و       

أهدافه بأوليائه، فال يرتفع يف وجوههم صوت باإلنكار وال يفكر أحد يف دفـع الـشر                
فالشيطان صاحب مصلحة يف انتفاش الباطل، ويضخم سلطة أوليائـه ويـصبغ    . والباطل

يقلبـون املنكـر    ف١عليها هالة من البطش واإلرهاب لكي ينجح أولياؤه يف تنفيذ مآربه،      
معروفاً واملعروف منكراً، وخيفتون صوت احلق والرشد، وحياربون أوليـاء اهللا بعـد أن              

إِنْ هذَان لَساحران يرِيدان أَن يخرِجـاكُم مـن         ﴿  يلصقوا هلم م اإلفساد يف األرض       
  ].٦٣:طه [ ﴾أَرضكُم بِِسحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْمثْلَى

هذا هو الشيطان، ال ميلك إال أن يوسوس، وسلطته تكون على أوليائه وعلى كل       
من يغفل على حقيقته، هذا فضالً عن تزيني الباطل للناس ووعدهم إياهم باألماين الزائفة              

  ﴿         شو كجِلرو كليهِم بِخلَيع بلأَجو كتوبِص مهنم تطَعتنِ اسم فْزِزتاسي  وف مارِكْه
  .]٦٤: اإلسراء  [ ﴾اَألموالِ واَألوالد وعدهم وما يعدهم الشيطَانُ إِالَّ غُروراً

ومن هنا يكشفه اهللا تعاىل لعباده املؤمنني ويوقفه عارياً ال يستره ثوب من كيده               
يد الـشيطَان   إِنَّ كَ ﴿   ومكره، ليعرف املؤمنون حقيقة مكره ووسوسته مث ضعفه وهوانه        

، ومن باب أوىل أن يكون مكر أوليائه وكيدهم أضعف، فال يـستحقون              ﴾ كَانَ ضعيفاً 
  .اخلوف واخلشية

  ﴿         مهوشفَاخ واْ لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينوقد يكـون     ﴾ الَّذ ،
فيحاولون احملافظة على األفراد     - زعموا   -دافع املثبطني هو احلرص على مصلحة الدعوة        

                                     
إن أي سلطة جاهلية ما هي إال امتداد لسلطة إبليس الذي صنع لنفسه عرشاً فوق املاء لتنتهي إليه كل السلطات اجلاهلية القائمة على وجه  1

 - ٧٥ وص ٦٨ص" عندما ترعى الذئاب الغنم" عن كتاب.( ر الثابت لكل السلطات والنظم اجلاهلية املختلفة األرض، وإبليس هو املصد
  ).رفاعي سرور
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لكي يلعبوا دوراً يف ميدان الدعوة واحلركة ذا الدين، بدالً من أن يلقوا بأنفـسهم إىل                 
  .لكة حقيقية يف مواجهة أعداء ال قبل هلم بقوام وعتادهم

ومصلحة الدعوة أصبحت اليوم صنماً يعبد من دون اهللا، ويـضحى يف سـبيلها     
الدعوة نفسها، كقوهلم بأن بدء اجلهاد واملواجهة مع األعداء من شأنه أن بالعقيدة ومبادئ 

يعطّل مسرية الدعوة أو يؤخرها لسنوات أو سيهدم بناء سنوات من العمل أو غريها مـن    
  .العبارات، وكلها تدل على جهل القوم حبقيقة هذا الدين وحبقيقة مفهوم اجلهاد وأهدافه

 عليها وحيرص على احملافظة عليها، وال ميكن        فالعدو له مشاعر وله مصاحل خياف     
أن يقدم على مهامجتك إال عندما يتيقن بأنك منهار وخائف منه، وهذا مـا ال ينبغـي                 

والَ تهِنواْ في ابتغاء الْقَـومِ  ﴿ السقوط فيه، فهو خياف وخيشى ويأمل ويرجو ما ال نرجو           
    أْلَمي مهونَ فَإِنأْلَمواْ تكُونإِن ت           كَانَ اللّهونَ وجرا الَ يم اللّه نونَ مجرتأْلَمونَ وا تونَ كَم

  .]١٠٤: النساء  [ ﴾عليماً حكيماً

  

ذه النفوس القوية، وذا اإلميان الناصع ، سنتغلب على أعدائنا، وسنرد كيدهم            
هم قبـل أن  يف حنورهم، وسنهدم عليهم بيتهم العنكبويت، وسندخل عليهم الباب وسنغزو  

يغزوننا وبعد أن يغزوننا، فثغرام كثرية، وسالحنا أقوى وأفتك من سالحهم، هذا فضالً             
فَلَم تقْتلُوهم ولَـكن اللّه قَتلَهم وما رميت إِذْ رميت ولَـكن      ﴿  عن معية اهللا عز وجل      

  .]١٧: األنفال  [ ﴾ حسناً إِنَّ اللّه سميع عليماللّه رمى وليبلي الْمؤمنِني منه بالء

نسأل اهللا جل يف عاله أن ميأل قلوبنا خبوفه وخشيته حىت ال يبقى فيه مثة مكـان                 
خلشية أحد، ويرزقنا الثبات واإلقدام والتشوق إىل وجهه الكرمي، وخيتم لنا بشهادة نكون             

  .فيها من السعداء ونحشر مع الشهداء

  ، رب العاملنيواحلمد هللا
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  وصلى اهللا وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن وااله 

  

  . ١٤٢٣ مجادى اآلخرة -أبو سعد العاملي
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  م يأملون كما تأملونإ
  

احلمد هللا رب العاملني و العاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظـاملني والـصالة          
  حبه أمجعني، وبعد والسالم على إمام ااهدين وسيد املرسلني وعلى آله وص

حينما يدخل املرء يف صراع ما، مع اجلهات املعادية له، سواء للدفاع عن نفسه               
ووجوده أو لنشر مبادئه وقيمه، فإن أول العقبات اليت دده وتثبطه عن بدء هذا الصراع               

  . هو التضحية اليت سيقدمها كثمن يف سبيل حتقيق النصر يف هذه احلرب على عدوه

 تتبادر إىل الذهن ألول وهلة هو األذى اجلسدي من آالم وجراح،            والتضحية اليت 
  . واليت قد تنتهي بذهاب النفس كأقصى صورة من صور األذى

 أَال يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف اَخلَبِري      ﴿  ورب العزة الذي خلق النفس البشرية       
هلـذا األذى يف ميـزان اهللا،       ، يقدم هلذه النفس املؤمنة الصورة احلقيقيـة         ]١٤امللك  [﴾

لَن يضروكُم إِالَّ أَذَى وإِن يقَـاتلُوكُم       ﴿  يستصغره لكي ال يكون عائقاً يف طريق املؤمن         
وإِن تـصبِروا وتتقُـوا ال      ﴿  ،  ]١١١آل عمـران    [  ﴾ يولُّوكُم اَألدبار ثُم الَ ينصرون    

، فكل ما يستطيعه    ]١٢٠آل عمران   [ ﴾ يعملُونَ محيط يضركُم كَيدهم شيئاً إِنُّ اَهللا بِما       
األعداء هو إحلاق بعض األذى املادي باملؤمن دون املساس بعقيدته أو تغيري مبادئه، ومـن   
هنا ندرك أن أهم عنصر يف املعركة هو العقيدة، وبأن األذى املرهوب ال يفت من عضد                 

  . املؤمن شيئاً مقارنة مع الوعد املرغوب

هذا الشعور أكثر ويزداد املؤمن إقباالً على نصرة عقيدته والدفاع عن دينه ويقوى 
  ﴾ إِن تكُونوا تألَمونَ فَإِنهم يألَمونَ كَما تألَمون      ﴿  : حينما يسمع قول خالقه جل وعال     

فالعدو يأمل هو كذلك، وخياجله نفس الشعور من اخلوف وإصابته باألذى ]. ١٠٤النساء [
ولكن الفرق شاسع بني ما ينتظره هذا ومـا         .  حيرص عليه وحيبه يف هذه احلياة      وفقدانه ملا 
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  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

يبتغيه ذاك، فاملؤمن يبتغي نصر اهللا يف الدنيا ليحقق عبودية اهللا عز وجل وحترير العباد من                
كَـاةَ،  اَلَّذين إِن مكَّناهم في اَألرضِ أَقَاموا اَلصالَةَ وآتوا الز        ﴿  كل العبوديات الباطلة،    

، بينمـا عـدوه     ]٤١: احلج  [ ﴾ وأَمروا بِاملَعروف ونهوا عنِ املُنكَرِ وللَّه عاقبةُ اُألمور       
إِنَّ فرعونَ عـال  ﴿ حيرص على النصر والتمكني لإلفساد يف األرض والعلو فيها بغري حق    

يذَبح أَبناَءهم ويستحيِي نِساَءهم،    في اَألرضِ وجعلَ أَهلَها شيعاً يستضعف طاَئفَةً منهم         
  ]. ٤القصص [ ﴾إِنه كَانَ من اَملُفِسدين

هذا يف الدنيا، أما يف اآلخرة فال جمال للمقارنة البتة، حيث أن الكافر ال يـؤمن                
أصالً مبا سيأيت بعد املوت، ومهه األكرب والوحيد هو حتقيق شهواته وتلبية أهوائه يف هذه               

ا، بينما املؤمن حيرص على جعل الدنيا مزرعة آلخرته، وال يعري كبري اهتمام ملا سيناله               الدني
يف هذه العاجلة من مغنم ونصر مادي، فهو يتطلع إىل جنات عـدن ومغفـرة مـن اهللا                  

بةً يغفر لَكُم ذُنوبكُم ويدخلكُم جنات تجرِي من تحتها اَألَار ومساكن طَي ﴿  ورضوان  
، وهو ما تشري إليه بقية آية حديثنا        ]١٢الصف  [ ﴾ في جنات عدن، ذَلك الفَوز العظيم     

  .  ﴾إِن تكُونوا تألَمونَ فَإِنهم يألَمونَ كَما تألَمون، وترجونَ من اِهللا ما ال يرجون﴿ 

خلطوط احلامسة، يضعن ا. إا كلمات معدودات: "يقول صاحب الظالل رمحه اهللا
إن املؤمنني حيتملون األمل والقـرح يف       .. ويكشفن عن الشقة البعيدة، بني جبهيت الصراع      
إن أعداءهم كذلك يتـأملون وينـاهلم       .. املعركة، ولكنهم ليسوا وحدهم الذين حيتملونه     

إن املؤمنني يتوجهون إىل اهللا جبهادهم، .. ولكن شتان بني هؤالء وهؤالء    .. القرح والألواء 
فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون، ال يتجهون هللا، وال يرتقبون .. ويرتقبون عنده جزاءهم

 تفسري سـورة النـساء ص       -يف ظالل القرآن  (اهـ  " عنده شيئاً يف احلياة وال بعد احلياة      
٧٥٠ .(  

ونقف اآلن عند أنواع اآلالم اليت قد تصيب كال الطرفني يف هذه احلرب، خاصة              
( ى حلقة من حلقاا، حيث اجتمع الذين كفروا والذين أشركوا     وحنن نعيش أحلك وأمح   

منـافقون،  (وكل من واالهم ودخل يف حـزم        ..) يهود، نصارى، هندوس، وثنيون،   
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، اجتمعوا على أهل احلق وأصروا على إبادم وإطفاء نـور اهللا يف             ...)مرتدون، خونة، 
ز والبلقان ويف بلدان جنويب   صدورهم وعلى أرضهم، يف أفغانستان وفلسطني وبالد القوقا       

شرقي آسيا، خاصة يف كشمري وباكستان وأندونيسيا والفلبني، ويف باقي البالد العربيـة             
  ). بالد الرافدين، وأرض الكنانة، وبالد الشام، وأرض احلجاز ومشال إفريقية(

  

  آالم جسدية

ل آالم جسدية من جراح وقتل من جراء احلرب الدائرة، وهي آالم مشتركة تطا            
. املؤمنني والكفار على حد سواء وإن كانت درجاا متفاوتة وكيفية اسـتقباهلا خمتلفـة             

فاملؤمن يستقبل هذه اجلراحات واآلالم بصدر رحب ويعتربها ابتالء ينال عليهـا األجـر    
إِن يمسسكُم قَرحُ فَقَـد     ﴿  : والثواب، وميحو اهللا له ا السيئات، ويستشعر قوله تعاىل        

 القَوم سذّ        مخيتوا وداهج يناُهللا الَّذ علَميلاس، والن نيا باوِلُهدن اماَألي لكتثلُه، وم ُقَرح 
، كما يعتبِر هذه الضربات املوجعة تدريباً له علـى          ]١٤٠آل عمران   [  ﴾ منكُم شهداء 

ز أي نصر مادي،    حتمل تبعات الطريق، وضريبة البد منها قبل التمكني يف األرض وإحرا          
  . فالضربة اليت ال تقصم ظهرك ال تزيده إال قوة

ويف اجلانب اآلخر جند الكفار ومن واالهم من املنافقني واملرتـدين والعمـالء             
يسخطون وتنهار معنويام حينما ميسهم قرح أو جرح بالرغم من اإلغـراءات املاديـة              

      ا خالل حرم ال ينتظـرون       العظيمة والتغطيات املتواصلة اليت يتلقوم الدائرة، ذلك بأ
سوى األجر املادي يف هذه احلياة الدنيا، ويعيشون ألنفسهم وذوام، مههـم بطـوم              

  ... وقبلتهم شهوام

  

  آالم روحية
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آالم روحية ومعنوية تتمثل أساساً يف انعدام األمن واإلحساس بالقلق واخلـوف            
 اخلوف والقلق املصحوب حبالة من الترقب الدائمني، فاملؤمنون ااهدون يعيشون حالة من

ولنبلُونكُم بِشيٍء مـن اخلَـوف      ﴿  الدائم واحلذر الشديد، وهي منحة يف صورة حمنة،         
، حيث يـضطرون إىل  ]١٥٥البقرة [ ﴾واجلُوعِ ونقصٍ من اَألموالِ واَألنفُسِ والثَّمرات   

كيد أعدائهم، وهو نفس احلالة اليت    البحث عن أسباب النصر والتمكني، وإحباط خطط و       
 يف مرحلة الضعف والدعوة قبل التمكني يف األرض       rعاشتها اجلماعة األوىل بقيادة النيب      

واذكُروا إِذ أَنتم قَليلُُ مستضعفُونَ في اَألرضِ تخافُونَ أَن يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم            ﴿  
  ]. ٢٦األنفال [ ﴾من الطَّيبات لَعلَّكُم تشكُرونوأَيدكُم بِنصرِه ورزقَكُم 

فإم يعيـشون   ) سواء من هم داخل املعركة أو من هم خارجها        (أما أعداؤهم   
القلق واخلوف الدائمني ويفقدون األمن واألمان، وال بديل هلم يلجأون إليه لتعويض مـا             

 على االنتحار للتخلص مـن   النفسية فمنهم من يقدماطاتبباإلحفقدوه، فتراهم يصابون   
هذا اجلحيم الدنيوي، ومنهم من يلجأ إىل املخدرات واملسكرات لكي ال حيـس ـذا               

  . الرعب الدائم

  

  آالم اقتصادية

وهناك األمل االقتصادي أو نقص األموال والثمرات بالتعبري القرآين، حيـث أن             
، ما دام أن ذلك كله جمرد       املؤمن يعترب ذلك حمنة وابتالء وضرورة البد من حتملها بالصرب         

وسيلة يتعبد ا هللا عز وجل وليست هدفاً يف حد ذاا، فالرزق مضمون بشرط حتقيـق                
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات         ﴿  اإلميان والعبودية هللا عز وجل      

، فاملؤمن ال يأسف أبداً على ذهـاب الـدنيا،          ]٩٦: األعراف  [ ﴾ من السماِء واَألرضِ  
  . ويتحرز كثرياً من مغبة السقوط يف شراكها على حساب دينه وعقيدته
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أما عدوه الكافر، فالدنيا عنده متثل كل شيء، ورأينا كم تـأثر وال زال يتـأثر                
اقتصاده وينهار من جراء ما يشنه ااهدون من هجمات على مؤسساته االقتصادية، وما             

نفقه هذا العدو يف حربه الطويلة األمد يف مواجهة املؤمنني، وما يتبع ذلك من كساد يف                ي
عامل التجارة والسياحة، فيكون بذلك أعداؤنا هم أكرب اخلاسرين واملتأملني يف هذه احلرب             

  . الدائرة

، من خـالل    rوضرب العدو يف اقتصاده هو سنة حممدية علمها لنا رسول اهللا            
إلسالمي اليت كان يبعثها من املدينة لتتعرض قوافل املشركني ودامت أكثـر  سرايا اجلهاد ا  

من سبعة عشر شهراً، أدت إىل شلّ جتارة املشركني وكسر شوكتهم االقتصادية واملالية،             
وقد ساهم ذلك وأدى إىل كسر شوكتهم السياسية والعسكرية كنتيجة حتمية السترتاف            

  .  وال بديالًطويل األمد،مل ميلك العدو معه مقاومة

  

  آالم سياسية

األمل السياسي، ويتمثل يف ذهاب تلك اهلالة املزيفة اليت يضفيها العدو على نفسه             
ما أُرِيكُم إِالَّ ما أَرى، وماَ أهديكُم       ﴿  فيبدو لآلخرين على أنه األقوى واألجدر باالتباع        

 يف كسر هذه اهلالة، وفقـدان       ، فتساهم هزميته العسكرية   ]٢٩غافر  [ ﴾ إِالَّ سبِيلَ الرشاد  
هذه القوة السياسية بفقدان األتباع والظهور مبظهر الضعيف الذي ال يستطيع أن حيمـي              
نفسه فضالً عن محاية غريه، وهذا أمل فظيع يضاف إىل اآلالم السابقة، ومبادئ العـدو ال        

إلغراءات قيمة وال وزن هلا إال إذا حتققت على أرض الواقع بالسيف واحلديد تـارة وبـا       
  . املادية تارة أخرى، وإذا ما غابت أحد هاتني الوسيلتني أفل جنمه وذهبت معه هذه اهلالة

أما املؤمنون فإن غياب مذهبهم عن الساحة يعترب نقطة قوة يف حد ذاا، حيـث       
جيرب الناس املذاهب الباطلة ويذوقون مرارا ويتجرعوا، فتظهر هلم قيمة احلق وحيـن             

. فيساهم ذلك يف حتريضهم على مقاومة هذا الباطل واالنضمام إىل أنصار احلقالناس إليه، 
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أما املؤمنون فإن غياب احلق وكونه غري ممكَّـن يف األرض، ال يفـت مـن عـضدهم       
فيجلسون للبكاء على األطالل يف وحل اليأس اهلزمية، بل يدفعهم هذا إىل املزيد من العطاء 

 غيابه، ولكن يرجون من اهللا ما ال يرجـو أعـداؤهم،            واإلعداد واجلهاد، يأملون بسبب   
يرجون حتقيق وعد اهللا هلم بالنصر والتمكني، ويرجون ذهاب الباطل وإزهاقه، ولكن هذا             

  . الرجاء مقرون بالعمل والتضحية والعطاء

  

  دور األنصار

ونصل اآلن إىل النقطة األخرية يف هذا املقال، وتتعلق باألنصار، ومدى ارتباطهم            
  . ثريهم ذه اآلية الكرميةوتأ

إن أنصار ااهدين يعتربون طرفاً مهماً وحساساً يف احلرب الـدائرة، و ينطبـق        
عليهم ما ينطبق على ااهدين من ضرورة حتمل األمل كثمن هلذه النصرة، فهم يعتـربون               
 الصف الثاين يف هذه املعارك، وم يتمكن ااهدون من مواصلة الصراع، حيث جيـدون  

، فنصر اهللا يتحقق بأيدي املؤمنني، واملؤمنون - بعد اهللا تعاىل -فيهم السند وامللجأ واملالذ  
  .  ﴾هو الَّذي أّيدك بِنصرِه وبِالُمؤمنِني﴿ يكونون أقوياء ومنصورون بأنصارهم، 

أما آالم األنصار فتتمثل أساساً يف حماوالت األعداء لكـشفهم مث مطـاردم أو       
م أدركوا أمهيـة دورهـم يف        حماصردف إيقاف مدهم للمجاهدين، أل م أو اعتقاهلم
  . املعركة

والبد هلؤالء األنصار أن يستشعروا أمهية هذا الدور ومدى مسامهته يف مـسرية             
اجلهاد، فال يشعروا باخلوف وليتحملوا تبعات نصرم مـن آالم وإحـساس بالـضيق              

ملعارك سيان، كل واحد واقـف علـى ثغـره          واحلصار، فهم وااهدون يف ساحات ا     
وليستحضر هؤالء األنصار ما يرجـون      . املناسب، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب        

والَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ ﴿ . عند اهللا لتهون أمامه كل اآلالم والصعاب
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 ه كوا أُولَئرصنوا وآو ينالَّذكَرِمياهللا، و ُرِزقةُُ ورغفم مقّاً، لَهونَ حناملُؤم األنفال  [ ﴾م
٧٤ .[  

وليعلم األنصار أن الذي يقعد ويتقاعس عن نصرة ااهـدين سـيتأمل أكثـر              
 يف أخـف    -وسيخسر أكثر مما خيسره ااهدون، ولكن يف سبيل نـصرة الباطـل أو              

ى اجلميع، واآلالم واآلهات سـتطال     خذالن احلق، فالتضحية والنفقة حمتمة عل      -احلاالت
  . اجلميع، فلتكن يف سبيل اهللا، ولنجعلها يف خدمة دينه ونصرة أوليائه

نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا لتحمل آالم وتبعات نصرة دينـه، ويرزقنـا              
الصرب للثبات على منهجه، وال حيملنا من األمر ما ال نطيق، حىت ال جيعلنا فتنـة للـذين                  

  . ا، إنه مسيع جميب قريبكفرو

  

  

  أبو سعد العاملي
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  نعد  ...إن تعودوا و
  إهداء

  
أهدي هذا املقال إىل مجيع اإلخوة ااهدين املرابطني يف سـاحات القتـال،      

انفـروا خفافـاً وثقـاالً      ﴿  منافحني عن دين اهللا تعاىل ، مستجيبني لنداء رم          
ومـالكم ال   ﴿  اء اهللا سبحانه  ، ولند  ﴾ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا     

تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين يقولـون          
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا  من لدنك ولياً واجعل لنا من           

  . ﴾لدنك نصرياً
  
  

خ أميـن   إىل القائد الفذ، إمام ااهدين الشيخ أسامة بن الدن ونائبه الـشي           
الظواهري ومجيع جنود وأنصار  قاعدة اجلهاد يف أفغانستان وباكستان ، الـذين        
أسسوا أعمدة وقواعد اجلهاد يف هذا العصر، وصمدوا يف وجه أعـىت قـوات              
الصليب وحلفائها من الشرق والغرب، الذين مرغوا وجوه أعدائهم يف وحـل            

ة واألمل يف عقر ديارهم ، عرب       اهلزمية والعجز والذلة، والذين أذاقوهم مرارة اهلزمي      
سلسلة  غزوات  نوعية ، ما زال العدو يتأمل من تأثرياا وحياول مجـع شـتاته                 

  .واستجماع قواته
  

إىل اإلخوة األحبة يف بالد أفغانستان وما جاورها ، وعلـى رأسـهم أمـري        
املؤمنني املال عمر حفظه اهللا ونصره ، ومجيع من بايعه وناصره على اجلهـاد يف                

  .سبيل اهللا يبتغون املوت مظانة، يتربصون بأعداء اهللا ويقعدون هلم كل مرصد 
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 –إىل اإلخوة ااهدين يف اجلزائر، ممثلني يف اجلماعة السلفية للدعوة والقتال 
 الذين يواجهون النظام املرتد     –قيادة وقاعدة، أمراء وجنوداً، جماهدين وأنصاراً       

ه، يسطرون مالحم من البطولة  ويذيقون العدو  العفن بكل أذنابه وأنصاره وتابعي    
مرارة األمل ، ماضون يف جهادهم ال يضرهم من خذهلم وال من خـالفهم وهـم               

  .مستقيمون على أمر اهللا
  

إىل اإلخوة األعزة يف بالد الرافدين وإىل أمري حرم الشيخ أبـو مـصعب              
 ملبني نداء الزرقاوي حفظه اهللا ونصره، وأعزه جبنود أتوا من كل حدب وصوب،

، باعوا األرواح مللـيكهم،      ﴾ وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر     ﴿  رم  
وسطروا بدمائهم أعظم املالحم يف تاريخ اإلسالم كله، يثخنون يف جنود الصليب 
وأعوام من املرتدين صباح مساء، يشفون بذلك صدور قـوم مـؤمنني طاملـا     

افرين ومنافقني، ماضون يف جهادهم     انتظروا هذه األيام، ويغيظون صدور قوم ك      
وقتاهلم ألعداء اهللا، ال يضرهم من خالفهم من املخالفني وال من خـذهلم مـن               
القاعدين واملنافقني  وال من عاداهم من الكافرين واملرتـدين، حـسبهم أـم              
ينافحون عن دين اهللا وعن أعراض املستضعفني من املسلمني، ومنتهى غايتهم أن            

  م يف           ينالوا رضوان رم، ويفوزوا بشهادة يف ساحات الوغى تنقلهم إىل جوار ر
، وسوف يكافئهم اهللا تعاىل بفتح ونصر قريـب،         مقعد صدق عند مليك مقتدر    

  .  ومتكني يف األرض، ليتحولوا إىل فئة كل مسلم يف هذه األرض
  

إىل اإلخوة ااهدين األبطال يف بالد القوقاز، الذين رفعوا راية اجلهاد وسط           
بلدان الصليب واإلحلاد، مسطرين أعظم املالحم والبطوالت، مواجهني أعـىت          
وأقوى اجليوش املعاصرة، واليت أصبحت كالفئران يف مواجهة عصابات اجلهـاد         

  .واالستشهاد، وعباقرة العبوات الناسفة وأسياد حرب املدن بدون منازع
  

عداء اهللا يف كل إىل كل ااهدين األخفياء يف كل مكان ، الذين يتربصون بأ         
موطن وحني ويقعدون هلم كل مرصد، يعدون العدة وخيططون للنيل من أعدائهم 
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، إعالء لكلمة اهللا ونصرة لدين اهللا وانتصاراً أو ثأراً للماليني من املستضعفني من   
  .أمة اإلسالم 

  
إىل كل املسجونني واملعتقلني  يف سجون الصليبيني وامللحدين واملرتدين، يف           

األرض ومغارا، حيتسبون ما أصام من قهر األسر، يـسبحون حبمـد           مشارق  
رم صباح مساء ، وينتظرون فرجه يف كل حني، ليعودوا إىل مواصلة ما أسروا              

  .من أجله
  

إىل كل املطاردين واملهجرين يف سبيل اهللا، أخرجوا من ديارهم بغري حق وبال   
ن يتخطفهم األعـداء مـن      ذنب اقترفوه،  ينتقلون بني شعب وآخر، خيافون أ        

حوهلم، فارين بدينهم يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً، ويلتمسون أرضاً يعبـدون            
  .فيها رم ويعدون فيها العدة إلخراج من أخرجوهم من ديارهم وأمواهلم

  

وإن تعودوا نعد ولن تغين     ﴿  قولوا هلم   : إىل كل هؤالء وغريهم كثري، أقول     
واهللا غالب على أمره    ﴿  ،   ﴾ وأن اهللا مع املؤمنني   عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت،      

  . ﴾ولكن أكثر الناس ال يعلمون

  

بسم اهللا الرمحن الرحيم والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني والـصالة             
والسالم على املبعوث رمحة للعاملني بشرياً ونذيراً وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً، وبعد              

إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مـس      ﴿   ،   هللا تعاىل يف خلقه أن جعل األيام دوال       فإن من سنن ا   
            ـنكُمذَ مختيواْ ونآم ينالَّذ اللّه لَمعيلاسِ والن نيا باوِلُهدن اماألي لْكتو ثْلُهم حقَر مالْقَو

نيمالظَّال بحالَ ي اللّهاء وده١٤٠: آل عمران [﴾ ش.[  
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فمن املعلوم أن أعداء اهللا ال يتوانون يف حربنا حلظة واحدة ، رد أننا مـسلمون       
، ]٢١٧: البقـرة   [  ﴾ والَ يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعواْ        ﴿  

من هنا وجب علينـا معـشر     ذلك هو دأم ، وتلك هي سنتهم ، ال تتغري وال تتبدل، و            
ولن يستطيع  . املسلمني أن نقاوم هذه احلرب وجناها بعقيدة املواجهة والتصدي واملقاومة         

أعداؤنا النيل منا ومن ديننا إال مبقدار ما يناله الشيطان من عقيدتنا وطمس معامل الثبـات             
  .واالستقامة يف النفوس 

يف سبيل إعاقة مسرية الدعوة إىل      إن األعداء ينفقون أمواهلم وأوقام وجهودهم       
إِنَّ الَّذين كَفَرواْ ينفقُونَ أَموالَهم ليصدواْ عن سبِيلِ اللّـه          ﴿  اهللا و الصد عن سبيل اهللا       

، وكل آماهلم أن مينعوا ] ٣٦  :األنفال[ ﴾فَسينفقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ
 عن ممارسة واجب الدعوة واجلهاد يف سبيل اهللا ، فتـراهم            - قيادات وجنوداً    -ني  املؤمن

يلجأون إىل إبعادهم وفصلهم عن ساحة العمل ، تارة بالسجن وتارة بالتـهجري وتـارة               
بالتقتيل ، وكلها وسائل تصب يف الصد عن سبيل اهللا ، حينما ال تنفع وسائل اإلغـراء                 

هللا سبحانه وتعاىل يتكفل حبفظ هذا الدين حبفظ رجالـه ،           لكن ا . باملال والشهرة واجلاه    
ويدافع عن الذين آمنوا بتثبيتهم وقذف روح االستقامة والثبات يف قلوم ، بالرغم ممـا               

  .يتعرضون له من وسائل الصد عن دينهم 

إن احلرب الصليبية املعاصرة تعترب تتمة وامتداداً تارخيياً هلذا الصراع املرير بني احلق 
لباطل ، ويتمثل أساساً يف هذه احلرب الدائرة اليوم بني القوات الصليبية بقيادة أمريكـا          وا

 ، وبني ااهدين بقيادة قاعدة اجلهاد وأنصارها مـن          – وهم كثر    –وحلفائها من جهة    
إِن يكُـن  ﴿  لكن اهللا بارك فيهم وأعاد القاعدة القرآنية اخلالدة – وهم قلة –جهة أخرى 
 رشع نكُمواْ           مكَفَـر ينالَّذ نواْ أَلْفاً مبلغئَةٌ ينكُم مكُن مإِن ينِ ويئَتواْ مبلغونَ يابِرونَ ص

  .]٦٥: األنفال  [ ﴾بِأَنهم قَوم الَّ يفْقَهونَ

حبيث صرنا نرى ونسمع معجزات يف عامل احلرب، عصابات قليلة عددها تنجز            
  .ارة، وحتقق انتصارات يف عامل الواقع كأا يف عامل اخليالما عجزت عنه اجليوش اجلر
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من الوسائل اليت يستعملها األعداء للصد عن سبيل اهللا ومنع املؤمنني مـن أداء              
وإِذْ يمكُر بِك   ﴿  واجبام ، السجن واالعتقال ، وقد ذكر اهللا تعاىل ذلك يف قوله تعاىل              

   أَو وكثْبِتيواْ لكَفَر ينالَّذ            ـريخ اللّـهو اللّـه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي 
رِيناكوهي سنة جارية ستظل قائمة حىت تقوم الساعة وينتـهي          . ]٣٠: األنفال   [ ﴾ الْم

الصراع بني احلق والباطل ، لذا وجب على أصحاب احلق التنبه وعدم التأثر ذه السياسة، 
  .تة من وسائل احلرب ، البد من حتملها والتعود عليهاألا وسيلة ثاب

أما داخل السجن فيمارسون أشد وسائل التعذيب وأخسها، على اجلسد والنفس           
سواء ، وذلك من أجل احلصول على املعلومات اليت ستؤدي إىل كـشف املزيـد مـن                 

غـراء  هذا باإلضافة إىل وسائل اإل    . ااهدين واالطالع على خططهم وأساليب عملهم     
املتعددة الحتواء املعتقلني وحماولة جتنيدهم يف صـفوف العـدو ليتحولـوا إىل عمـالء               

  .وجواسيس داخل أو خارج السجن

وحينما ال تفلح كل هذه الوسائل يتمىن العدو ويكتفي بأن خيرج السجني منهار             
لنـاس  القوى، خائر العزمية يبحث عن السالمة بعيداً عن مهوم الدعوة وتبعاا، ويعتزل ا            

وهذا يف حد ذاته أكرب     . مجيعاً ليتحول إىل عنصر حمايد أو أحياناً إىل عنصر مثبط لآلخرين          
نصر لألعداء ، حيث ينجحون يف فصل الدعاة عن مهمتهم الكربى وهي الدعوة ، وهذا               

  . من شأنه أن حيدث خلالً يف ميزان القوى يف ساحة املعركة

ه ويؤثر حياة الدعة والراحة على حيـاة        فحينما يتراجع ااهد الداعية عن مبادئ     
الكدح والدعوة، فإن ذلك يكون له تأثري سليب كبري على بقية املؤمنني، خاصة إذا كـان                

  .من السابقني يف الدعوة وممن هلم مسعة طيبة وسط الشباب 

إن موقف املؤمنني الصادقني هو الصرب والثبات واالستقامة، مهما تلقـوا مـن             
رعوا من عذابات ، ومهما فقدوا من أعزة ، فعقيدم حتتم عليهم أن         ديدات ، ومهما جت   

  .يثبتوا ويواصلوا الطريق ، وال يستسلموا هلذه الضغوطات، وال يركعوا هلذه التهديدات



 

  )٨٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

إن أعداءنا ال يألون جهداً يف إمخاد جذوة هذا الدين وصد املؤمنني عن نـصرته،     
كون أقل منهم محاسة وثباتاً، وأقل منـهم        ويبذلون يف سبيل ذلك الغايل والنفيس، فهل ن       

إخالصاً وتضحية هلذا الدين؟؟ وحنن نعلم ثواب كل فرقة يف هذه احلياة الدنيا ويوم يقوم               
  .ساب حلا

سوف يستمرون ويستميتون يف حربنا وصدنا عن أهدافنا، والبد من جهتنـا أن             
 هي نقطة القـوة،     نستمر يف املقاومة واإلصرار على املضي لتحقيق هذه األهداف، هذه         

  .وهذا هو سر ورأس األمر كله

إن تعودوا لالستهزاء والسخرية بنا وبدعوتنا ، بالسخرية بتقاليـدنا وقيمنـا ،             
بالسخرية مبا ندعو إليه ، فإننا سنعاملكم باملثل، فنسخر مببادئكم وقـيمكم ، ونـسخر               

: هـود   [ ﴾نكُم كَما تـسخرونَ إِن تسخرواْ منا فَإِنا نسخر م﴿ بأخالقكم وتعاملكم   
  .، نعد إىل مواصلة دعوتنا ، ونشر مبادئنا وقيمنا، ولن يثين ذلك من عزائمنا ومهمنا ]٣٨

 إىل البحث   نعد إىل حماصرتنا وحصارنا ، من أجل إبعادنا عن الناس ،            إن تعودوا 
الحم معهـم،   وابتكار أساليب جديدة متكننا من التجمع بالناس وإيصال كلمتنا هلم والت          

 وأَلَّف بين قُلُـوبِهِم    هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِنيr   ﴿    وحتقيق قوله تعاىل لرسوله     
﴾.  

 إىل حصارنا مادياً واقتصاديا يف أرزاقنا ومواردنا، من أجـل جتميـد             إن تعودوا 
 عن طلب العلـم وأمـور       حركتنا، أو دفعنا إىل االفتتان بالدنيا واالنشغال بطلب الرزق        

 إىل البحث عن وسائل وأساليب جديدة تدر علينا ما كتبه اهللا لنا من  نعدالدعوة واجلهاد،   
  .خري ورزق حسن، نتقوى به على طاعة اهللا، وخندم به ديننا

وأفصل الطرق والوسائل لتحصيل الرزق هو الغنيمة الـيت شـرعها اهللا لعبـاده        
ما غَنِمتم من شيٍء فَأَنَّ للّه خمسه وللرسولِ ولـذي الْقُربـى          واعلَمواْ أَن ﴿  املؤمنني ،   

             مـوا ينـدبلَـى عا علْنا أَنزمو بِاللّه منتآم مبِيلِ إِن كُنتنِ السابنيِ واكسالْمى وامتالْيو



 

  )٨٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

وما ورد عن . ]٤١: األنفال   [ ﴾ ى كُلِّ شيٍء قَدير   الْفُرقَان يوم الْتقَى الْجمعان واللّه علَ     
جعل رزقي حتت ظل رحمي، وجعل الذلة والصغار على من   :"  يف احلديث    rرسول اهللا   

  "...خالف أمري

 إىل سجننا من أجل فصلنا عن الناس وإيقاف مسريتنا الدعويـة، أو             إن تعودوا 
املنكر، وحتريض الناس على االلتـزام      منعنا من اجلهر باحلق واألمر باملعروف والنهي عن         

 إىل الصرب والتحمل وعدم التنازل عن مبادئنا، أو اخلـضوع           نعدبدينهم وأداء واجبام،    
لكم وإيقاف مسريتنا، بل إننا سنعود إىل مزاولة الدعوة ولو يف السجون، وحتريض الناس              

رية املئات بـل    على الصدع باحلق ومقاومة الباطل وفضحه وإزالته، وسيواصل هذه املس         
اآلالف من أبناء األمة، ال تعرفوم ومل حتسبوا هلم حساباً، يبعثهم اهللا تعاىل من حيث ال                

وما يعلَم جنـود    ﴿  تدرون، فيكونوا محاة هلذا الدين ودعاة إىل عقيدة التوحيد واجلهاد           
  ].٣١املدثر [ ﴾ربك إِلَّا هو وما هي إِلَّا ذكْرى للْبشرِ

 إىل جرينا من أراضينا وأهلينا من أجل قطع صالتنا بساحة العمـل             إن تعودوا 
 إىل مواصلة مهمتنا يف مواطن بعيدة عن ظلمكم، وسيسخر اهللا لنا            فإننا سنعود واجلهاد،  

أقواماً وظروفاً تساعدنا على مواصلة الطريق، ومواصلة اإلعداد، مث سيسهل اهللا لنا سبالً             
مع إخواننا داخل أوطاننا، وكل بالد اإلسالم وطننا، وكل املسلمني          ووسائل نتواصل ا    

املوحدين إخواننا ، ال نؤمن حبدود وال نعترف جبنسية أو وطن إال جنسية العقيدة ووطن               
  .اإلسالم

 إىل قتالنا وحربنا بوسائلكم اخلسيسة املخالفة لكل األعراف اإلنسانية          إن تعودوا 
اء من الولدان والنساء والعجزة يف حـربكم القـذرة،         والشرعية، حيث تستهدفون األبري   

وتستعملون األساليب املختلفة هلتك األعراض واحلرمات وكشف األسرار دون مراعـاة           
 إىل قتالكم رغم اجلراحات والنقص يف العتاد         سنعود فنحنألخالق وال أعراف وال دين،      

ت ويرمحـون الـضعفاء،     واألموال والرجال، ولكنه قتال الشرفاء، الذين يراعون احلرما       
يهتدون بكتاب اهللا وسنة نبيه الكرمي يف كل خطوة من خطوات املـسرية القتاليـة ، وال           
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ينبغي أن تؤثر علينا حظوظ النفس والرتعات اجلاهلية يف جتاوز حدود اهللا حىت مع أعدائنا               
  . إال بقدر التوافق مع الشرع احلنيف

هى غايتنا، فإن اهللا تعاىل سـيجعل يف         إىل قتلنا وهي أمسى أمانينا ومنت      إن تعودوا 
موتنا بركة ملن بعدنا ، حتفزهم وتقذف يف قلوم العزة ويف نفوسهم اإلقدام، ألن موتنـا             
سيكون شهادة حبول اهللا ، وهي نور ونار ، نور ينري ملن يأيت من بعـدنا درب اجلهـاد                   

 يا أعـداء اهللا ؟    والدعوة، ونار عليكم حترق مشاريعكم وأحالمكم وأمنكم، فماذا رحبتم        
لقد خربتم بيوتكم بأيديكم وأيدينا ، وسوف تظل دماؤنا تالحقكم يف كـل مكـان ،                
وإخواننا من بعدنا يواصلون هذا الدرب الطويل، وهذه احلرب املستعرة ، اليت لن تـضع               

 حىت تدمركم وترمي بكم يف مزبلة التاريخ، كأن مل تغنوا باألمس،            – حبول اهللا    -أوزارها
فَأَما الزبـد فَيـذْهب   ﴿  تكونوا ، وهذه هي النهاية الطبيعية واحلتمية للباطل     بل كأن مل  

ومثلُ كَلمة خبِيثَة كَشجرة خبِيثَة     ﴿  ،   ﴾ جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في اَألرضِ       
  . ﴾اجتثَّت من فَوقِ اَألرضِ ما لَها من قَرارٍ

 حربنا مع أهل الباطل سجال، يوم لنا ويوم هلم، ولكن يوم احلق أطول من يوم إن
فحىت وحنن منهزمون نكون يف حاالت      . الباطل بكثري، حىت وإن بدا ألكثر الناس العكس       

من االستعالء والعزة والتقرب إىل اهللا تعاىل باالستغفار والتوبة ، بينما يكـون أعـداؤنا               
أما يف حالة النصر فنكـون أكثـر تواضـعاً        . الكفر والتعاسة غارقني يف حبر من التذمر و     

واستغفاراً هللا تعاىل بينما يكون أعداؤنا يف حاالت من النشوة اخلادعة والبطر واخلـيالء              
تدفعهم إىل ارتكاب املزيد من املعاصي والتكرب على اهللا واستحقاق املزيد مـن العـذاب         

  .واالستدراج

شواط واملراحل، ال ميكن أن ينتصر املرء فيها      وهي حرب طويلة األمد وعديدة األ     
إال إذا كانت لديه القدرة على الثبات ومواصلة املعركة، واالستهانة بالعدو واستصغاره،            

  . واإلميان بأن اهللا تعاىل معنا يهدينا ويثبت أقدامنا، ويقذف الرعب يف قلوب أعدائنا
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م يف مجيع احلاالت، إصرار     هذا هو الفرق ييننا وبينهم، وهذا هو سر تفوقنا عليه         
على املضي يف الطريق املوحش الشائك واملليء بالعقبات واأللغام مع اليقني التام بالنـصر          

وإِن تعودواْ نعد ﴿ والتمكني، ومعاودة الكرة تلو الكرة، رغم اخلسائر واجلروح والقروح 
    تكَثُر لَوئاً ويش كُمئَتف نكُمع نِيغلَن تألن اهللا تعاىل فئة للمؤمنني الصادقني، ومـا   ﴾و ،

  . ﴾وأَنَّ اللّه مع الْمؤمنِني﴿ أقواها وما أدومها من فئة ، 

نسأل اهللا جل وعال أن يرزقنا اإلخالص والثبات واالستقامة على دينه، فال منوتن            
و راض عنا، إال وحنن مسلمون، مقبلني غري مدبرين، ال مبدلني وال مغريين، حىت نلقاه وه            

  .نعم املوىل ونعم النصري، واحلمد هللا رب العاملني

  

  أبو سعد العاملي: وكتبه الفقري إىل عفر ربه

  .١٤٢٦غرة رمضان 
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  ودوا لو تدهن فيدهنون
  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلـى آلـه              
  الدين، وبعد وصحبه أمجعني وعلى من اهتدى ديهم إىل يوم 

اعلم أن من عالمات صحة إميان العبد، ثباته على عقيدته وعدم التنازل عن جـزء               
ولو بسيط منها، ليس هذا باألمر اهلني ألنه حيتاج إىل يقظة دائمة وإىل صرب واسع وتضحية 
كبرية، ولكنه السبيل الوحيد الذي جيعله قدوة صاحلة لغريه، من دون أن يبادر إىل دعـوة    

لسانه، فالثبات على املبدأ لـه أثر بليغ على استجابة الناس والتأثري فيهم، وهذا ما              الناس ب 
، واليت ]هود[ ﴾استقم كَما أُمرت ومن تاب معكفَ﴿ يدعو إليه رب العزة يف قوله تعاىل      

ويقصد يف سورة هـود     " لقد شيبتين هود وأخواا   : "rقال عنها إمام الدعاة وسيدهم      
  . ية الكرمية وهي آية االستقامة والثباتهذه اآل

والَ تركَنوا إِلَـى الَّـذين   ﴿ وحيذر اهللا تعاىل من مغبة الركون إىل الظاملني يف قوله     
، والركون هو اخلضوع والتنازل عما يعتقده املـرء خوفـاً أو             ﴾ ظَلَموا فَتمسكُم النار  

هللا تعاىل وحده دون سواه يف السراء والضراء        واملؤمن احلقيقي هو الذي يركن إىل ا      . طمعاً
ومن يعتصم بِاِهللا فَقَـد     ﴿  ويف املنشط واملكره، ألنه يؤمن بأنه ركنه الركني وحبله املتني           

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاِهللا فَقَد      ﴿  ، ويف قوله تعاىل      ﴾ هدي إِلَى صراط مستقيم   
كسمتيماسلع يعماُهللا سا ولَه امصفثْقَى الَ انالْو ةورالبقرة[ ﴾ بِالْع .[  

 إىل إيقاع املـسلم يف      - عن طريق عملية اإلغراء      -والشيطان الرجيم يسعى دوماً     
 علـى   -احملظور وإبعاده عن االلتزام الصحيح بدينه واإلفراط يف مبادئه، وأولياء الشيطان            

 يسلكون سبيل وليهم اللعني ـ لكي يبعدوا املـؤمنني عـن    -بهم مجيع أنواعهم ومذاه
  . الصراط السوي ويتبعوا سبل الشيطان امللتوية



 

  )٩١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

فأعداء احلق يودون لو أن املؤمنني يدهنون، خاصة يف األوقات اليت تلقـى فيهـا               
الدعوة استجابة وقبوالً لدى الناس، وتكون بضاعتهم الفاسدة يف كساد، وحياولون بشىت            

ليب صرف املؤمنني عن مبادئهم أو التنازل عن بعضها أو جمرد متييعها وذلك خبلطها              األسا
ببعض املبادئ اجلاهلية أو البدعية، ومبجرد أن يبدأ الداعية يف االحنراف، جيد أمامه ألـف               

﴿ داع وداع من شياطني اإلنس واجلن يزينون لـه هذا املسار، ويعدونه باخلري والفالح              
ميو مهدعوراًيطَانُ إِالَّ غُريالش مهدعا يمو يهِمن﴾  .  

فلكي يتفادى املؤمن الوقوع يف هذا املرتلق، عليه أن يتشبث بعقيدته ويعض عليها             
، وعليه أن يصرب نفسه - مهما بدت لـه كبرية  -بالنواجذ، وال ينظر إىل املكاسب اآلنية       

عفني، فإنه سرعان ما سيزول هذا الضعف       مع الذين يدعون رم ولو كانوا قلة أو مستض        
 كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً بِإِذْن اِهللا، واُهللا مع الصابِرِين          ﴿    و بالثبات واالستقامة 

  ]. البقرة[﴾

 أسوة حسنة يف هذا اال، وعلينا أن نتذكر مواقفه الثابتـة            rولنا يف رسول اهللا     
ا عرض عليه كفار قريش املناصب واملال واجلاه والسيادة مقابل أن يتوقف على دينه، حينم

عن سب آهلتهم وتسفيه أحالمهم والدعوة إىل التوحيد، فلم يلتفت إىل هـذه العـروض         
واإلغراءات، رغم عظمها يف فترة كانت تتميز بالضيق واحلصار وقلة النـصري، وكـان              

الـيت  (صحابه فيستغلوها لبسط نفوذ الـدعوة        وأ rبإمكاا أن تفتح آفاقاً وسبالً للنيب       
 مل يفعل وما كان لـه أن يقبل بـشروط  r، ولكنه )ستصبح يف هذه احلالة مميعة وحمرفة     

قريش وهو يعلم أنه سيخسر رضا اهللا وسينحرف عن النهج الذي بعث من أجله، حـىت                
  . ﴾ما أَنزلَ اُهللا إِلَيكواحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن بعضِ ﴿ ولو ربح الدنيا كلها 

وهذا ما ينبغي أن يضعه الدعاة نصب أعينهم وهم يتحركون ذا الدين العظـيم،              
  . حىت ال يقعوا يف احملذور الذي سيؤدي إىل الثبور

فالذين يتربصون بنا الدوائر لكي ندهن، كثريون، وكل واحد منهم لـه مـصاحل             
علـى أن نقـع يف مـستنقع التنـازالت          مباشرة وغري مباشرة، وحيرصون أشد احلرص       



 

  )٩٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

والتسهيالت، حىت وإن كانت صغرية وهينة يف البداية، لكنها تكفي كمفتاح ومقدمـة              
  . للمزيد من التنازل واملداهنة

  

  الشيطان 

يأيت على رأس الالئحة، فهو صاحب املصلحة الكربى يف أن ندهن، ألننا منثل العقبة 
ا، فتجده يساهم بنفسه وجنوده ومجيع أوليائه للدخول        الرئيسية يف سبيله بثباتنا واستقامتن    

يف معركة حامسة ومتواصلة للوسوسة واإلغراء، وإخفاء مفاسد هذه التنازالت يف أعـني             
، وإظهارها مبظهر حسن حىت يتمادون يف عملية املداهنـة،          - أفراداً ومجاعات    -الدعاة  

تبِعوا خطُوات الشيطَان، إِنه لَكُم عدو      والَ ت ﴿  شيئاً فشيئاً، وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل         
بِنيفتتسع املسافة بينهم وبني مبادئهم، ويصعب عليهم بعـد ذلـك الرجـوع إىل         ﴾ م ،

  . األصل

ومن أهداف الشيطان أيضاً، أن يبعدنا عن نعمة الطاعة واإلتباع ويدخلنا يف دائرة             
  . طاف مقت اهللا وغضبه، فنكون من أصحاب الناراملعصية واالبتداع، فنستحق يف اية امل

  

  اليهود والذين أشركوا 

تأيت هذه الفئات يف الدرجة الثانية، لكوا حتمل أكرب العداء وأشده ألصحاب احلق           
، وهـذا   ]البقرة [ ﴾ لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّذين آمنوا، الْيهود والَّذين أَشركُوا        ﴿  

دفعهم إىل بذل أقصى اجلهد إلضعاف املؤمنني وحماربتهم، وما دام أن قوة أصحاب احلق           ي
تباعهم هلذا احلق، فإن جهود األعداء تصب كلها يف إبعاد املـؤمنني        أتكمن يف متسكهم و   

عن دينهم وحتريف مسارهم عن طريق احلق الذي اتبعوه، ويشري إىل هذه احلقيقة قولـه               
، فمنتـهى    ﴾  يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن اسـتطَاعوا        والَ يزالُونَ ﴿  تعاىل  
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غايتهم هو أن نبتعد عن هذا الدين وال يكون هو املرجع يف حياتنا، حىت وإن مل ندخل يف                  
ولَن ﴿  دينهم ونتبع تعاليمهم، ولكن ال حيصل رضاهم عنا حىت ندخل يف دينهم وملتهم              

كنى عضرتمهلَّتم بِعتى تتى حارصالَ النو ودهالبقرة[ ﴾ الْي.[  

لذلك يودون لو ندهن ونتنازل عن بعض مبادئنا، فنحذف اآليات الـيت تتحـدث    
والَ ﴿ وتوجه املؤمنني جلهادهم أو تكشف حقيقة عدائهم الدائم واملستمر هلـذا الـدين        

 كُملُونقَاتالُونَ يزم، وحتـذر مـن           ، واليت تدع   ﴾ يو املؤمنني إىل الرباءة منهم ومن ديانا
الَ تتولَّوا الْيهود والنصارى بعضهم أَولياُء بعضٍ، ومن يتولَّهم منكُم فَإِنـه           ﴿  مواالم،  

مهنم﴾  .  

هـود  ويف مقابل هذه املداهنة من طرف املؤمنني، يكون هناك مداهنة من قبـل الي             
والذين أشركوا، تتمثل أساساً يف بعض املساعدات املادية أو الرضا السياسي أو ترك بعض        

 يف احلدود اليت ال تضر مبصاحل -اهلوامش من احلرية ألصحاب احلق لكي يتحركوا بدينهم 
 ويكون ذلك عرب إعطاء األوامر والتعليمات ألذنباهم من احلكام اجلامثني علـى             -هؤالء  

  . املسلمة واملتمسكني بزمام احلكم بفضل أسيادهمصدور الشعوب 

  

  ين اتبعوا الشبهات ذالفرق املبتدعة وال

يودون لو ندهن بعدم التعرض ملذاهبهم واحنرافام، ومبسايرم والتعاون معهـم،           
ورمبا بتزكية هذه املذاهب بني الناس لتظهر يف مظهر حسن ومقبول، فيـدهنون وذلـك        

يق والتعاون، أو بعدم االنشغال يف تتبع حركـات ااهـدين           بتظاهرهم بالوحدة والتنس  
 خاصة بكف ألسنتهم عنهم، أو بعدم الوقوف يف صف          - إىل حني    -والدعاة املخلصني   

األعداء والتعاون معهم حملاربة أهل احلق، واالكتفاء مبوقف املتفرج، ال ينصرون احلق وال             
  . خيذلون الباطل
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ن والذين يف قلوم مرض، ألم داخلون يف الذين         ويدخل يف هذه الزمرة، املنافقو    
يتبعون الشهوات ويعبدون أهواءهم، وحياولون خداع الدعاة املؤمنني بالتظاهر الكـاذب           
باإلميان، بينما هم يضمرون الكفر والعداء للحق، فيقدمون بعض اخلدمات، قد تبدو لنا يف 

 أكثر مما ستنفعها، وسـيظهر      الظاهر مكاسب نافعة، لكنها يف الباطن سوف تضر الدعوة        
احلق للناس مشوهاً، وستختلط عليهم السبل، ويتحولوا إىل صيد رخيص وسهل ال يلبثون         

  . أن يقعوا يف شراك هذه اجلماعات الضالة، ونكون قد سامهنا يف هذا بقسط كبري

  

  عوام الناس 

يودون لو ندهن بعدم تتبعهم وختفيف التركيز على دعوم، وغض الطرف علـى             
هفوام وموافقة أهوائهم مث نتركهم يعيشون حيام وفق ما متليه عليهم هذه األهـواء،              
فيدهنون بقبول بعض ما ندعوهم إليه جماملة لنا، أو يف بعـض املناسـبات ولـساعات                
معدودة، فيتظاهرون بالصالح واالستقامة لكي يرضوننا بأفواههم وخيالفون ما نـدعوهم         

  . إليه بأعماهلم

عض اجلماعات وغاياا، جتميع الناس، مهما كانت مـستويام، وال          من أهداف ب  
يعريون كبري اهتمام للجانب التربوي أو العقدي، مههم هو تكثري سواد اجلماعة وتوسيع             
قطرها، وهذا األمر يدفعها إىل عرض اإلسالم يف صورة سهلة ميسرة بل مميعـة حـىت ال    

 هلؤالء تبعـات هـذا االنتمـاء، مـن          يكون هناك رفض من قبل املدعوين، وال يبينون       
التضحيات واملصاعب اليت سيالقوا يف الطريق، وهذه هي املداهنة الكربى اليت يقوم ا             

، ولكي يستقطبوا املزيد من     - زعموا   -هؤالء يف حق هذا الدين، لكي ال يصدموا الناس          
  . أنصار الدعوة كما يتومهون

ة معهم باألسلوب الذي يناسب كل فئة      بينما املطلوب مع هؤالء هو مواصلة الدعو      
منهم، مبخاطبتهم على قدر عقوهلم وفهمهم، وعرض اإلسالم بشموله وقوته ونـصاعته،            
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حىت لو مل يقبلوه وأعرضوا عنه أو حاربوه، فالعقول واألهواء هي اليت ينبغي أن ختضع هلذا  
تجابتهم أو عدمها   الدين وليس العكس، وال ينبغي أن نتخذ الناس مرجعاً ومقياساً وال اس           

دليالً على صدق ما ندعو إليه، فالناس أكثرهم ال يعلمون، وأكثرهم ال يؤمنون، وأكثرهم      
ال يستجيبون للحق إال بقدر ما يتوافق مع أهوائهم وشهوام، فهل نتخذ هذا معيـاراً يف       

  ! دعوتنا ؟ فنبادر إىل التنازل واملداهنة عن مبادئنا لنرضيهم ؟

 األسوة والقدوة، وعلينا أن نرجع إىل سريته لنقـف علـى            r  ولنا يف رسول اهللا   
طريقته يف التعامل مع الناس، وكيف كان يعرض اإلسالم كامالً غري ناقص، واضحاً غري              
غامض، قوياً غري ضعيف، ال خيفي عليهم شيئاً خوفاً من عدم استجابتهم لـه، ولنـا يف                 

  . سورة عبس خري عربة وخري مثل يف هذا اال

  

  كام املرتدون احل

يودون لو ندهن، فنترك دعوة التوحيد، وندعو إىل تعدد اآلهلة يف التشريع واحلكم             
وكَذَلك كدنا ليوسف ما ﴿ واالتباع، وهذا هو دين امللك الذي ذكره اهللا تعاىل يف كتابه 

هلم اال مناسـباً  وهذا من شأنه أن يترك    ]. يوسف[ ﴾ كَانَ ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك     
  . للمزيد من الغي والفساد، واستعباد الناس دون حسيب وال رقيب

يريدوننا أن ندهن بترك عقيدة الوالء والرباء وحذفها من قاموس دعوتنا، فال نعادي        
أعداء اهللا بل نواليهم، ونوايل قوانينهم وأعرافهم، ويطلب منا أن نعادي ااهدين الصادقني 

  . من مناهجهمونتربأ منهم و

  

يريدوننا أن ندهن بترك اجلهاد يف سبيل اهللا وحذفه من قاموس الوسائل اليت ينبغي               
استعماهلا لتحقيق الغايات واألهداف الشرعية، وعلى رأسها التمكني لدين اهللا يف األرض            
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 ويريدوننا أن نسمي اجلهاد إرهاباً وعنفاً     . وحتقيق العبودية هللا عز وجل بتعبيد الناس لرم       
  . ينبغي حماربته، والرباءة من كل ااهدين وتسميتهم باإلرهابيني أو املتطرفني

يريدوننا أن ندهن بعدم الكفر بالقوانني الوضعية الكفرية، بل بتزكيتـها وتبنيهـا             
واعتبارها مرجعاً وحكماً بيننا وبينهم، يف احلكم ويف كل تعامالتنا، ونشارك معهـم يف              

  . اسنها وتقنينها وتطبيقه

 نريد أن نغري هذا الواقع من جذوره، وال نريد أن نكتفي - كما هو معلوم  -فنحن  
باإلصالحات الطفيفة اليت تبقي على األصل واجلوهر، كأن نرقّع هـذا الواقـع بـبعض              
التغيريات القشرية والسطحية كما يفعل الكثري من احملسوبني على احلركـة اإلسـالمية             

   م لعبة الدميوقراطية ورضوا بأن يكونوا مـع املرتـدين    املعاصرة، والذين دوختهم وخدر
، ففرطوا يف   - زعموا   -والعلمانيني حتت قبة الربملانات التشريعية، من أجل خدمة البالد          

  . أهم أصل من أصول ديننا أال وهو التشريع

إننا نريد أن نتميز مبنهجنا، وال ميكن أن نلتقي مع هذا الواقع اجلاهلي الفاسد بـأي   
حال من األحوال، ألننا على مفترق الطرق، طريقان متعاكسان، كما هو شـأن احلـق               
والباطل، ال ميكن أن يلتقيا أبداً، فإما منهجنا الشرعي القومي الذي يستمد قوته من الرمحن            

  . وإما منهج الفساد والطغيان الذي يستمد شرعيته من الشيطان 

ء املرتدون بأن يتركوا لنا بعض احلرية       يف مقابل هذه املداهنة من جهتنا، يدهن هؤال       
يف الدعوة إىل ما يناسب قوانينهم وال يتعارض معها، فندعو إىل تعدد اآلهلة املـدعاة، يف                

  . احلكم والتشريع، بدالً من دعوة التوحيد

 إىل جانـب    -ويدهنون مبنحنا الرخصة الرمسية للمشاركة يف اللعبـة الـسياسية           
 للمسامهة يف عملية تعطيـل حكـم اهللا         - البدعية الضالة    األحزاب املرتدة وبعض الفرق   

وتشريع ما مل يأذن به اهللا واحلكم بغري ما أنزل اهللا، وهي ثالثية إبليسية، كل واحدة منها                 
  . تكفي للخروج من دائرة الدين ومن ملة اإلسالم
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هذا فيما خيص التعامل مع سائر هذه الفئات، عوامهم وخواصهم، يودون لو ندهن            
دهنون، واحلرب ما زالت مستمرة وقائمة، كر وفر، تربص وحتني للفرص مـن كـل               في

  .األطراف، ليغفل غرميه عن ثغرة من ثغرات املعركة، فيدخل منها إىل عقر دار غرميه

وإن من أكرب الثغرات اليت ينبغي على املؤمنني التنبه واحلرص على عدم اإلتيان مـن   
ياع للباطل، مهما حاول الشيطان أن يضخم من قيمة         قبلها، هو املداهنة يف احلق، واالنص     

بعض املكتسبات املوهومة، ألا ستنقلب يف الدنيا سراب وأوهام، ويف اآلخـرة ندامـة              
  . نعوذ باهللا من اخلذالن ومن خزي الشيطان. وآالم

  

]أبو سعد العاملي: وكتبه الفقري إىل عفو ربه ورمحته[
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كُمئَتكُم فنع نِيغت لَنتكَثُر لَوئاً ويش   
  

والعقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني، وأشهد أن ، بسم اهللا الرمحن الرحيم
ولَن تغنِي عنكُم ﴿ ال إله إال اهللا العلي الكبري القائل، خماطباً أعداءه وأعداء عباده املؤمنني، 

أَنَّ اَهللا مو تكَثُر لَوئاً ويش كُمئَتفنِنيماملُؤ والقائل خماطباً عباده ]٢٩األنفال  [ ﴾ع ،
  ﴾من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثيرةً بِإِذْن اِهللا، واَهللا مع الصابِرِينكَم ﴿ املؤمنني ااهدين، 

  ].٢٤٧ البقرة[

عب نصرت بالر": والصالة والسالم على سيد املرسلني وإمام ااهدين، القائل
وعلى آله وصحبه األخيار الصابرين وعلى مجيع أولياء اهللا الصاحلني حىت " مسافة شهر

  يوم الدين، وبعد

 بتوفري امن سنن اهللا عز وجل الثابتة يف الدعوات أن جعل النصر والتمكني مقرون
  ﴾ت أَقْدامكُمإِنْ تنصروا اَهللا ينصركُم ويثَب﴿ الشروط أو العوامل املعنوية قبل املادية 

ونصر اهللا يتجلى أساساً يف التمسك مبنهجه ومن منهجه سبحانه أن يبحث العبد عن 
  .أسباب النصر والقوة والغلبة لتحقيقها يف الواقع

كما أن النصر املادي الظاهري يتحقق على أيدي القلة املؤمنة يف مقابل الكثرة 
 يلمس هذه احلقيقة جلية ناصعة منذ أن بعث الكافرة، والناظر إىل سري األنبياء واملرسلني

 وصوالً إىل خامت املرسلني -  سيدنا نوح عليه السالم–اهللا أول رسول على وجه األرض 
سيدنا حممد عليه الصالة والسالم وانتهاء بكل فئة مؤمنة قائمة على أمر اهللا حىت قيام 

  .الساعة

يأيت النيب يوم القيامة ومعه : (جاء يف احلديث الشريف قوله عليه الصالة والسالم
، )ويأيت النيب ومعه رجالن ويأيت النيب ومعه رجل ويأيت النيب وليس معه أحد الرهط
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فظاهره يوحي بأن الكثري من . ومن هنا ينبغي الوقوف جلياً عند معاين هذا احلديث
ذه األنبياء مل يستطيعوا استقطاب األتباع حول دعوم أو أم مل ينجحوا يف إيصال ه

الدعوة باللغة اليت يفهمها الناس هذا هو ظاهر األمر بينما احلقيقة غري ذلك، فحاشى 
للمؤمن أن يذهب به الظن هذا املنحى فيمن اختارهم اهللا عز وجل ليكونوا مصابيح هدى 

  - حسب املوقف الذي سنتخذه من دعوام–ومثالً أعلى بل وحجة علينا أو لنا 

ثريون هي أن هؤالء األنبياء ومن معهم قد جسدوا احلقيقة اليت يغفل عنها الك
وكان هذا يف حد ذاته كافياً ليتحقق  تعاليم دعوم يف أنفسهم أوالً مث يف حميطهم ثانياً

وما النصر إِالَّ من ﴿ النصر بإذن اهللا حىت وإن مل حيققوا النصاب املادي يف حميط صراعهم 
 ُزِيزاهللا، إِنَّ اَهللا ع دنيمعكفكان اهللا سبحانه وتعاىل يأمر السنن ]. ١٠األنفال [  ﴾ح

الكونية وجنوده األخفياء لتحقيق هذا النصر من حيث ال يدري خصوم احلق ويأتيهم اهللا 
بل يف أغلب األحيان يأيت هذا النصر حينما يظن أهل الباطل أم . من حيث مل حيتسبوا

عتادهم، ويف الوقت الذي يظن فيه أهل قادرون ولن يغلبوا بسبب كثرة عددهم وقوة 
والَ ﴿  :احلق أم منهزمون ال حمالة وأن ال أمل يف النجاة وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل

ذلكُم وأنَّ اَهللا ﴿  :وقوله] ٦٠األنفال  [ ﴾تحِسبن الَّذين كَفَروا سبقُوا إِنهم الَ يعجِزونْ
ين إِنْ تستفْتحوا فَقَد جاَءكُم الفَتح وإِنْ تنتهوا فَهو خيرُ لَكُم، وإِنْ موهن كَيد الكَافرِ

األنفال  [ ﴾تعودوا نعد ولَن تغنِي عنكُم فئَتكُم شيئاً ولَو كَثُرت وأَنَّ اَهللا مع املُؤمنِني
تى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد ح﴿  : ويف حق املؤمنني يقول رب العزة،]٢٩

  . ﴾اآلية... كُذبوا، جاَءهم نصرنا فَننجِي من نشاُء وال يرد بأْسنا عنِ القَومِ املُجرِمني

نود يف هذا املقام أن نقف على حادثني من السرية النبوية من أهم ما يربز هذه 
  .سالفة الذكر، ومها غزوة بدر الكربى وغزوة حننيلااحلقيقة 

﴿ آيات فرض القتال واإلذن به قبل وقوع غزوة بدر، أنزل اهللا سبحانه وتعاىل 
كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُرهُ لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خيرُ لَكُم وعسى أَنْ 

ئاً ويوا شبحالُُ تتامِ قررِ الْحهنِ الشع كأَلُونسون، يلَمعال ت متأَنو لَمعاُهللا يو لَكُم ُرش وه
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 هلأََه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمو بِه ُكُفْربِيلِ اِهللا وس نع ُدصو ُكَبِري يهالُُ فتيه، قُلْ قف
نع رأَكْب هنلمالْقَت نم رةُ أَكْبنتالْفاِهللا و وقد جاء ذلك بعد ] ٢١٥-٢١٤البقرة  [ ﴾د

فوضعت هذه . سرية عبد اهللا بن جحش، وكانت تعبئة للنفوس للمعركة احلامسة مع قريش
اآليات نفوس العصبة ااهدة من املهاجرين واألنصار يف تعبئة كاملة، كما أن آيات 

 الشعوري للمواجهة، وبينت كيف ينصر اهللا تعاىل القلة على أصحاب طالوت رفعت املد
قَالَ الَّذين يظُنونَ أَنهم مالَقُوا اِهللا كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثيرةً بِإِذْن ﴿ الكثرة، 

ابِرِينالص عاُهللا م٢٤٧البقرة  [ ﴾اِهللا و.[  

 إىل أن النصر سيكون -  من قريب أو بعيد-ما يشريمل جند يف استعداد املسلمني 
يف جانبهم فقوم ليست مناظرة لقوة قريش، وعددهم ليس مبتكافئ مع عدد قريش بل 

وزين هلا النصر غرورها وخيالؤها، وما تتمتع به من . كانت قريش يف مركز الثقل كذلك
  .استعداد وطول

 وتفريغ القلب من احلطام، ووجهوا أما املسلمون فقد هدوا إىل الترفع عن املادة،
  .إىل الثقة باهللا، والتعلق به يف إخالص وجترد

وينظم صفه   من العريش الذي نصب له يتفقد جيشه بنفسه،rوقد خرج النيب 
ويقوي من رباطة جأشه، ويشد بروحه من عزمه، ويسدي إليه النصح، مث هو خيطب فيهم 

ال يقاتلهم اليوم : ( اهللا، ويبشرهم باجلنة فيقولحمرضاً على القتال واالستشهاد يف سبيل
  ).رجل، فيقتل صابراً حمتسباً مقبالً غري مدبر إال أدخله اهللا اجلنة

وتقع الكلمات النبوية يف النفوس موقعها املالئم، فيتعجل بعض الصحابة املوت، 
  . يقتلحىت ما ينتظر تناول مترات وهي يف يده، فيهرع إىل املوت يقاتل بغري زاد حىت

ويدلف النيب عليه الصالة والسالم إىل عريشه يدعو اهللا، ويلح يف الطلب، ويبالغ 
لقد صدق املؤمنون رم يف اجلهاد، وأخلصوا له بقلوم، فهيأ هلم  ..يف االبتهال والتضرع

  : أسباب النصر املادية واملعنوية
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  .أراده اهللا هلمالعري الذي أرادوه، أو النصر الذي : وعدهم إحدى الطائفتني) ١

  .غشاهم النعاس حىت أمنوا واطمأنوا، وشاعت الثقة يف جوانب أنفسهم) ٢

  .أرى اهللا نبيه يف نومه قلة عدد عدوه ليشد من عزمه ويقوي قلبه) ٣

أنزل اهللا عليهم املاء من السماء، فتلبد الرمل حتت أقدامهم، وصلح تنعلهم ) ٤
كن توحل موقع املشركني، فتخوضوا بالوحل فوقه يف رفق ويسر، وثبتوا يف مواقعهم، ول

  .وساءت حالتهم

أراهم العدو قليالً حني املواجهة لكيال يفزعوا، وأرى عدوهم املسلمني قلة، ) ٥
وإِذْ يرِيكُموهم إِذْ ﴿ وكانوا كذلك، لكي يسترسل ويتمادى يف صلفه وطغيانه وعتوه 

األنفال  [ ﴾لُكُم في أَعينِهِم ليقْضي اُهللا أَمراً كَانَ مفْعوالًالْتقَيتم في أَعينِكُم قَليالً ويقَلِّ
٤٤.[  

أرسل جنداً من عنده، حتارب مع املؤمنني تنفث يف قلوم حرارة اليقني ) ٦
ن آمنواْ إِذْ يوحي ربك إِلَى الْمآلئكَة أَني معكُم فَثَبتواْ الَّذي﴿ وتغريهم باهلجوم والتقتيل 

سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق اَألعناقِ واضرِبواْ منهم كُلَّ 
انن١٣-١٢األنفال  [ ﴾..ب.[  

وهكذا وثق املسلمون برم، وقاتلوا باإلميان مستبسلني، واستماتوا يف طلب 
ورها واستنصرت بكربيائها وعزا، وقاتلت يف الشهادة، وركنت قريش إىل صلفها وغر

سبيل الشيطان، بني الكؤوس والثغور واملعازف فازمت خملفة وراءها قتلى وأسرى فيهم 
إَنْ تنصروا اَهللا ينصركُم ﴿ رؤوسها، وكتب النصر احلاسم للمسلمني، ومتت كلمة ربك 

كُمامأَقْد تثَبي٦٤-٦٢ هاد النبوي يف املدينة صصور من اجل []٧حممد  [ ﴾و[.  

 ومهلك ، مهلك طالوت على يد الغالم داوديقع الرباين أن كان من القدرو
حنن نرى   على يد غالمني من املسلمني، وها– أبو جهل –الطاغية فرعون هذه األمة 



 

  )١٠٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

التاريخ يعيد نفسه على أرض أفغانستان والشيشان وفلسطني حيث يسقط كبار 
 على أيدي جماهدين ال يقيم هلم هؤالء األعداء أي وزن – أو أسرى  قتلى–العسكريني 

مادي أو دنيوي، وال ميلكون من األلقاب اجلاهلية أي رصيد، سوى الدرجات العال عند 
  .اهللا، اليت يستخف ا أعداؤهم وال يقيمون هلا وزناً

والغلبة أما يف غزوة حنني فقد جتمعت للمسلني كل العناصر املادية لتحقيق النصر 
حيث جاءت مباشرة بعد فتح مكة وهو فتح ونصر عظيم وبعد أن جاءت أغلب القبائل 

وتكسرت شوكة املشركني يف مكة الذين كانوا اإلسالم العربية للبيعة والدخول يف 
ميثلون العقبة األساسية  يعتربون رأس الرمح للكفر والشرك يف جزيرة العرب وكانوا

فلم يبق حينئذ سوى قبائل هوازن وثقيف ومعهما . ين اهللاوالكربى يف دخول الناس يف د
بعض القبائل الصغرية اليت أعدت العدة لقتال املسلمني وحماولة السيطرة على الزعامة 

  .السياسية والدينية يف اجلزيرة بعد انكسار شوكة قريش

هذه هي املعركة اليت اجتمع فيها : (يقول الشيخ سيد قطب رمحه اهللا تعاىل
 جيش عدته اثنا عشر ألفاً فأعجبتهم كثرم، وغفلوا ا عن - للمرة األوىل–ني للمسلم

سبب النصر األول، فردهم اهللا باهلزمية يف أول املعركة إليه مث نصرهم بالقلة املؤمنة اليت 
  .]١٦١٧يف ظالل القرآن ص  [ اهـ)، والتصقت بهrثبتت مع رسول اهللا 

نتائج االنشغال عن اهللا، واالعتماد عن إن معركة حنني لتعرض : (ويضيف فيقول
حقيقة القوى اليت تعتمد عليها كل . قوة غري قوته، لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية

إن الكثرة العددية ليست بشيء، إمنا هي القلة العارفة املتصلة الثابتة املتجردة . عقيدة
 الداخلني فيها، التائهني يف وإن الكثرة لتكون أحياناً سبباً يف اهلزمية، ألن بعض .للعقيدة

تتزلزل أقدامهم وترجتف  ممن مل يدركوا حقيقة العقيدة اليت ينساقون يف تيارها، غمارها،
يف ساعة الشدة، فيشيعون االضطراب واهلزمية يف الصفوف، فوق ما ختدع الكثرة أصحاا 

 عن اليقظة لسر فتجعلهم يتهاونون يف توثيق صلتهم باهللا، انشغاالً ذه الكثرة الظاهرة
  . النصر يف احلياة



 

  )١٠٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

لقد قامت كل عقيدة بالصفوة املختارة، ال بالزبد الذي يذهب جفاء، وال 
  ].١٦١٨يف ظالل القرآن  [ اهـ)باهلشيم الذي تذروه الرياح

ال تزال هذه السنة قائمة إىل اليوم وحىت تقوم الساعة، فالقلة هي اليت تقوم 
إِنا ﴿ ليت حيفظ اهللا ا دينه ومنهجه ليتحقق قوله تعاىل بواجباا جتاه هذا الدين، وهي ا

، وكما يقول عليه الصالة والسالم، عن ثوبان  ﴾نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُون
ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خيذهلم : (رضي اهللا عنه يرفعه
 ومن أهم صفام أم مقاتلون يف سبيل نصرة ،]٢٢٢٩رمذي الت [ )حىت يأيت أمر اهللا

   .هذا احلق واحلفاظ على بيضته

ال تزال طائفة من أميت يقاتلون : (فعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه يرفعه
أبو داود  [)على احلق ظاهرين على من ناوأهم حىت يقاتل آخرهم املسيح الدجال

  ].٤/٤٣٧ وأمحد ٢٤٨٤

 التمهيدية، نصل اآلن إىل بيت القصيد يف هذا املقال وهو التطبيق بعد هذه املقدمة
العملي هلذه القاعدة والسنة الربانية يف هذا العصر ونقف مع بعض النماذج املعاصرة اليت 
جسدت هذه السنة يف أجل صورها فجعلها اهللا تعاىل حجة على اجلموع الغفرية من أمة 

بخل على هذه الطوائف املنصورة حىت بالدعاء اإلسالم اليت تقف يف موقع املتفرج وت
  .والقليل يقف منها موقف املناصر باملال والنفس كما هو مطلوب شرعاً وعقالً

تعترب الطائفة املنصورة يف أفغانستان أهم هذه الطوائف وذلك بسبب أمهية وثقل 
ى املعركة اليت ختوضها وكذلك بسبب أمهية وثقل العدو الذي تواجهه، دون أن ننس

اليت حتتاج ) يف كشمري والفلبني وإندونيسيا وإرتريا واجلزائر وغريها ( الطوائف األخرى 
إىل مقال مستقل بل إىل حبث مفصل لعلنا نوفيها بعضاً من حقها ) كل واحدة منها-

  .امللقى على أعناقنا



 

  )١٠٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

اً فطائفة احلق يف أفغانستان وفقها اهللا إلقامة دولة احلق، فقدمت للعامل أمجع منوذج
، وهذه هي اخلاصية اليت تتميز ا عن بقية طوائف احلق القائمة على أمر اهللا اإلسالملدولة 

يف هذا الزمان فأحبها من أحبها والتحق ا وساندها وناصرها وأصبحت هذه اإلمارة 
 فئة كل مؤمن صادق ومالذاً لكل ااهدين الشرفاء، وأبغضها من أبغضها اإلسالمية

اء وشارك يف حرا بغضاً هلا وخوفاً من أن ينتشر نور احلق الذي حتمله يف فنصب هلا العد
هذه األرض فيزيل ظالمهم الدامس ويزهق باطلهم وتنتهي ساعتهم كما انتهت ساعة 

  .أسالفهم من قبل

لقد مجع هؤالء الصليبيون مجوعهم وأتوا خبيالئهم وتصرحيام العنترية للقضاء 
وظنوا أن املعركة ستدوم أياماً معدودة مث ينتهي األمر  ستان، يف أفغاناإلسالمعلى دولة 

  .وختلو هلم الساحة لنشر باطلهم والسيطرة على ثروات املسلمني وعقوهلم

فكانت املعركة يف أفغانستان بني الكثرة املغرورة بالقوة املادية والعددية من جهة 
التنظيم والتوكل على اهللا عز وجل وبني القلة املؤمنة املعتزة بقوة اإلميان وحسن التدبري و

واإلخالص له سبحانه، فتحقق هلذه الفئة ما حتقق للفئة األوىل يف بدر، حيث مل يستطع 
يراجع يف هذا مقاالت أخينا [عدوهم حتقيق أي هدف من األهداف اليت جاء من أجلها 

  ]."القاعدة وفن احلرب"  و،"من يهزم من يف أفغانستان؟ "؛أبو عبيدة القرشي

بينما استطاع ااهدون أن حيافظوا على راية اجلهاد عالية خفاقة على أرض 
أفغانستان وحية متقدة يف قلوب املاليني من املسلمني وعلى رأسهم هذه الطوائف املقاتلة 

 حياول ويعاود الكرة وميني نفسه هنا وهناك، وال زالت احلرب دائرة، وال زال العدو
 بينما  أجله وسوف حيقق بقية النصر املوهوم عما قريبوأولياءه أنه حقق ما جاء من

يتكبد يف الواقع الفعلي اخلسائر تلو اخلسائر، وكل يوم مير عليه وكأنه سنة بأكملها، ال 
يدري كيف خيرج من هذا املستنقع حيث حتول الصياد إىل فريسة وسقط يف الشراك اليت 

  .أراد أن يوقع فيها تلك العصابة املقاتلة



 

  )١٠٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

نتصرت القلة املؤمنة على الكثرة الكافرة، ومل يستطع هؤالء الكفار إال أن لقد ا
يلحقوا األذى املادي باملستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين ال يستطيعون حيلة 
وال يهتدون سبيالً، بينما تلقوا دروساً يف التصدي واملقاومة وتلقوا ضربات موجعة يف 

من مشاركة آليام اإلعالمية يف التعتيم والكذب ومواراة هذه العتاد واألرواح وبالرغم 
هم أوالء  اخلسائر، فإن الناس قد علموا ما أصام من القرح واهلزمية والذعر، وها

يستعدون للخروج من أفغانستان ويوقفون محالم العشوائية حتت ضغط ااهدين، 
  .فة املنصورةخاصة بعدما سقط منهم العديد من األسرى بأيدي الطائ

ونفس الكالم ينطبق على بقية الطوائف املقاتلة يف بقية اجلبهات، ففي الشيشان 
جند إخواننا ااهدين قد ابتكروا أساليب جديدة ونوعية يف حرب العصابات، تعذر على 
القوات الروسية فهمها واستيعاا فضالً عن مقاومتها وإيقافها، فترى العصابات القليلة 

ث الشرخ والقرح واإلثخان يف أعىت وأقوى اجليوش يف العامل، وحتول اجليش العدد حتد
املدجج بأحدث األسلحة إىل جمرد أرانب تصطادها سواعد ااهدين كل يوم مىت وكيف 

وكل يوم مير يقترب فيه ااهدون من النصر والتمكني ويتقهقر فيه العدو . شاءت
ه قتلى وغنائم تزيد من ضعفه ويتقوى ا ااهدون الغاصب جاراً أذيال اهلزمية تاركاً وراء

على مواصلة طريق اجلهاد، ليكون حتف هؤالء األعداء بسالحهم، ويتحقق عليهم قوله 
إِنَّ الَّذين كَفَروا ينفقُونَ أَموالَهم ليصدوا عن سبِيلِ اِهللا فَسينفقُونها ثُم تكُونُ ﴿ تعاىل 

 هِملَيونعرشحي منهوا إِىل جكَفَر ينالَّذون، ولَبغي ةً ثُمرس٣٦ األنفال [ ﴾ح .[  

ويف فلسطني جند الشباب ااهد قد صعد من وترية جهاده وطور أساليبه، بالرغم 
من وجود طابور خامس عميل حيرسه وحياول إيقاف عملياته ضد اليهود، فلجأ ااهدون 

االستشهادية اليت تعترب ذروة سنام اجلهاد، حيث مل يتمكن العدو وال إىل العمليات 
عمالؤه من السيطرة على هذا السيل اجلارف من االستشهاديني، تاركني وراءهم 
العشرات من القتلى واجلرحى يف صفوف اجليش اليهودي ومستوطنيه، فيتحقق قوله تعاىل 

، فمهما ملكوا من سالح وعتاد وجيوش  ﴾ ولَو كَثُرتولَن تغنِي عنكُم فئَتكُم شيئاً﴿ 
جرارة من اجلند والعمالء، فلن يوقفوا هذه العمليات النوعية، وا يقترب ااهدون من 



 

  )١٠٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

النصر يوماً بعد بعد، إذا أحسنوا تعاملهم مع العمالء من حوهلم وعرفوا كيف مييزون 
 من –ي العليا وكلمة الذين كفروا صفوفهم، حىت يبقى النصر بأيديهم وتكون كلمة ه

  . هي السفلى–اليهود واملرتدين 

هذه بعض النماذج اليت أردت أن أقف أمامها، لنذكِّر أنفسنا ذه احلقيقة الكربى 
اليت غفلنا عنها وكدنا أن ننساها حقيقة أن القلة املؤمنة الصابرة تنتصر على الكثرة الكافرة 

ا هي إال سالح ثانوي إىل جانب السالح األول وهو العدة املغرورة، وبأن العدة املادية م
  . ﴾وأَنَّ اَهللا مع الْمؤمنِني﴿ اإلميانية 

أبو سعد العاملي



 

  )١٠٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني، وبعد ؛

 فإن العمل لدين اهللا تعاىل والسعي لتحكيم ملا كان لكل عمل أسبابه ومقدماته،
 إىل مقدمات وشروط اصطلح عليها شرعاً – من باب أوىل –شرعه وحماربة أعدائه حيتاج 

وأَعدوا هلُم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه ﴿ باإلعداد، لقوله تعاىل 
ودعاِهللا و ودمعهلَمعاُهللا ي مهونلَمعالَ ت ونِهِمد نم رِينآخو ٦١األنفال  [ ﴾كُم.[   

وقد اختلف الكثريون يف كيفية اإلعداد، كل على حسب فهمه للتغيري املطلوب، 
فمن الناس من يرى أن اإلعداد ينبغي أن ينحصر يف اجلانب التربوي وذلك بإخراج أفراد 

ياً، وهذا يف زعمهم كاف بإحداث التغيري املطلوب دون اللجوء مؤهلني أخالقياً وسلوك
  .إىل األنواع األخرى من اإلعداد

ومن الناس من يرى أن اإلعداد هو معناه الدخول يف بعض املؤسسات القائمة 
  .أصالً وحماولة التغيري من داخلها، حىت يتجنبوا اخلسائر املادية والبشرية

 فقط يف امتالك الرجال والسالح خلوض غمار وهناك من يرى أن اإلعداد يتجلى
املعارك مع العدو دون السعي إىل إجياد ما يلزم من مؤسسات تابعة أو مساعدة للجانب 

  .العسكري

وقسم آخر يؤمن باالكتفاء بالتربية النظرية وانتظار منادي اجلهاد، مث يلتحقوا 
ذم اهللا تعاىل يف ادعائهم بالصفوف يومئذ، دون اإلعداد العملي هلذا اليوم، وهؤالء يك

  ].التوبة[ ﴾ولَو أَرادوا الْخروج َألعدوا لَه عدة﴿ هذا حيث يقول 



 

  )١٠٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

وهكذا تتشعب اآلراء واملذاهب حول اإلعداد، وألمهية املوضوع سأحاول 
الوقوف على بعض الشبهات املطروحة حوله، دون تفصيل األدلة الشرعية على وجوب 

تميته واقعاً، ألن البحوث فيه كثرية تغين وتشفي، ملن كان له قلب أو اإلعداد شرعاً وح
  . ألقى السمع وهو شهيد

  

  :استعجال املواجهة 

 استعجال املواجهة قبل اكتمال العدة، و -أي اإلعداد-أن يف ذلك : " قوهلم
م بالتايل قتل الدعوة يف مهدها، بل و لفت نظر الطغاة إىل الدعاة وبالتايل قتلهم وسجنه

وتشريدهم، ومن مث التضييق على املسلمني، ويف النهاية مسخ أهل اإلسالم، والعودة إىل 
  ." الصفر كما بدأنا، والواقع خري شاهد ملن تأمل

إن نقطة االلتقاء بني مجيع العقالء يف ساحة العمل اإلسالمي، هي ضرورة : أقول 
 اليت ال يصلح معها سوى القتال إعداد القوة الالزمة إلزالة هذه احلكومات املرتدة العفنة

الصهيوين بكل ما عوامل البقاء وبكل عناصر القوة، /والقوة، واليت يؤيدها العامل الصلييب 
لتواصل عملية املسخ هلذا الدين، وعملية تكبيل طاقات املسلمني ومتييعها لتخدم مصاحلهم 

  .وتبعدهم عن دينهم عن طريق وسائل الفساد املتوفرة

اج إىل مجع اجلهود ووضعها يف املكان املناسب، واملطلوب إعداد فاإلعداد حيت
حمكم شامل، ومنه اإلعداد املادي الذي يشكل اجلانب الرئيس ملن تأمل واقع هذه 
احلكومات املرتدة، حيث أا ال تؤمن باحلوار وال باحللول السلمية، كما ال تدع جماالً 

ساحة، مما يؤكد أن ضرورة امتالك القوة خلصومها بنشر الدعوة والتحرك بكل حرية يف ال
  .أو حق القوة هو من أوىل األولويات يف عملية اإلعداد
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أما مسألة التضييق على الدعاة وقتلهم أو سجنهم وتشريدهم فهذه أمور جيب أن 
ينتظرها الدعاة إىل اهللا يف كل حني، وهي عالمة من عالمات صدق املنهج، وضريبة البد 

و أو نأمر باملعروف وننهى عن املنكر أو جناهد يف سبيل اهللا، إا سنة من أدائها وحنن ندع
الدعوات كلها، فالباطل لن يدع أهل احلق يف سالم وأمان حىت وإن قرر أهل احلق عدم 

 بالقتال، فمجرد وجود احلق إىل جانب الباطل هو شيء ومبادأتهاهلجوم على هذا الباطل 
  .ق وال يرتاح ويطمئن حىت يستأصل شأفة هذا احلقمزعج له ومن شأنه أن يهيجه على احل

فالذي يستعجل املواجهة هو الطاغوت وجنوده، خوفاً من وجود احلق إىل جانبه، 
، فسواء أعددت  ﴾والَ يزالُونَ يقَاتلونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعوا﴿ 

كفر والردة ستطالك وحتاول إخراجك من دينك العدة أم قعدت مع القاعدين، فإن يد ال
  .وفتنتك عن عقيدتك، وهذا منتهى مرامهم

بأن ذلك سيقتل الدعوة يف مهدها، فهذا خطأ كبري، ألن الدعوة إمنا : أما قوهلم
يف أيام الشدة ) سواء نفوس أصحاا أو نفوس املتتبعني(تنتشر وتتجذر يف النفوس 

 أننا من حميب وعشاق االبتالء، كال ولكن البد مما ليس واالبتالء والتمحيص، وهذا ال يعين
منه بد، والضربة اليت ال تقصم ظهرك ال تزيده إال قوة، باإلضافة إىل أن ثباتك على هذا 

 من شأنه أن يؤثر يف عدوك قبل - بالرغم من االبتالءات واحلصار والتشريد-الدين 
مادية وأمسكت العصا من الوسط، صديقك ناهيك عن الكثرة اليت وقفت يف املنطقة الر

فال شك أن ثباتك وصربك على مبادئك سيكون سبباً للدخول يف دين اهللا أفواجاً، فهذا 
  .هو الطريق ولن جتد لسنة تبديالً ولن جتد لسنة اهللا حتويالً

أما أولئك املتساقطون يف الطريق، فمن اخلري ومن مصلحة الدعوة أن يتساقطوا 
يعوا مواصلة املسري، وبالتايل وجودهم يف الصفوف مدعاة للهزمية ألم ضعفاء ولن يستط

والضعف، ويعترب االبتالء مث التمحيص خري وسيلة لتصفية الصفوف، بدالً من جتميع 
األصفار، وحتويل التجمع إىل غثاء كغثاء السيل، يضر أكثر مما ينفع، وهذا ما نشاهده 

  . املبدئي الذي ينصر اهللا به دينهاليوم يف الساحة، وهو ال ميثل حقيقة التجمع 



 

  )١١٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  

  :اإلعداد يشعر األعداء باخلطر ويدفعهم إىل أخذ احلذر 

أننا بإعدادنا نشعر الطاغوت بوجودنا وننبهه إىل : "تلك شبهة أخرى وهي قوهلم
  ".احلذر للبطش بنا أخذ

من اعلم أن عملية اإلعداد ال تتم يف السراديب، وإمنا تتم يف واقع، فهناك : أقول 
األعمال ما هو داخل يف اإلعداد ال ميكن أن تقوم ا إال علناً، ولكن الكثري بل اجلزء 
األكرب جيب أن يكون سراً، وال ميكن للعدو أن يعلم به، ولسنا من دعاة االستعجال أو 
استفزاز العدو ليقحمنا يف معارك جانبية وهامشية ال مصلحة لنا فيها، فيجب علينا أن 

 للمعركة وفق مقوماتنا ووفق برنامج يتوافق وإعدادنا، هذا من الناحية نعلم مىت خنرج
النظرية، أما من الناحية العملية والواقعية فأحياناً يصعب عليك تطبيق برناجمك، وجتد 
نفسك مضطراً إىل اختاذ بعض املواقف العملية علناً، اليت من شأا أن تكشف أموراً، 

ئر، ألن الطريق مفروش باألشواك والعقبات وليس فاملسرية البد أن يكون فيها خسا
  . بالورود

ومن يظن أنه سيقطع كل أشواط اإلعداد دون أن يعرف أو يتنبه العدو لبعض 
حتركاته ويكشف بعض مواقعه، فهذا غافل عن سنن اهللا يف الدعوات، وعليه أن يبحث 

  .عن عامل آخر يتحرك فيه، وسنن أخرى لدعوته الغريبة

ننا حنذر الطاغوت وننبهه بأخذ احلذر، فهذا غري صحيح، فالعدو يعلم أما قوهلم أ
يقيناً أن أهل احلق احلقيقيني البد أم يعدون العدة حملاربته، ما عدا أولئك املنهزمني الذين 
ينتظرون املعجزات، والذين سقطوا يف أحضان األعداء، يلتمسون منهم الرخصة ملمارسة 

وانني الكفر، ويعترفون بشرعية الطغاة، فهؤالء ال يلتفت إليهم العمل السياسي املقنن وفق ق
أما ااهدون فهم . الطاغوت وال حيسب هلم أي حساب، والواقع شاهد على ما أقول

دوماً مرهوبو اجلانب من قبل الطواغيت، وحيسبون هلم ألف حساب، وهذا معىن قوله 
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ترهبونَ ﴿  ملاذا يا رب؟  ﴾ قُوة ومن رِباط الْخيلوأَعدوا لَهم ما استطَعتم من﴿ تعاىل 
مهلَمعاُهللا ي مهونلَمعالَ ت ونِهِمد نم رِينآخو كُمودعاِهللا و ودع فقضية إعداد  ﴾بِه ،

العدة البد أن حتقق هذا اهلدف، وهو إرهاب أعداء اهللا وإرعام وختويفهم، وليس جمرد 
  .لتخفي والعمل يف الظالم املطلق خوفاً من إثارة العدو وتنبيهه كما يظن الكثريونا

نعم، حنن نريد أن نرعبه ونرهبه، حىت حيسب لنا حساباً، وحىت يعلم الناس أن 
اإلسالم له شوكة، وأن املعركة مع الباطل البد حاصلة، فينضموا إىل صفوف ااهدين، 

  .وهم بعد يف مرحلة اإلعداد

  

عداد يسبب ضرراً للدعوة ومينع من تكوين القاعدة اإل
  :العريضة 

إن هذا يتسبب يف اإلضرار بالدعوة عموماً، بل والقضاء على كل حماولة : "قوهلم
  ." لإلصالح وبالتايل العجز التام عن تكوين القاعدة، كما هو الواقع

إن الدعوة فأما اإلضرار بالدعوة فقد سبق أن حتدثت عنها سابقاً وقلت : أقول 
تنشط أكثر وبصفة فعالة حينما يكون التجمع يف مرحلة االبتالء والتمحيص وليس 
العكس، ألن الذي يلتحق بالتجمع حينئذ يعلم يقيناً ما ينتظره يف الطريق، وسيخلو 
التجمع من كل عناصر النفاق والضعف، كما كانت املرحلة املكية بالنسبة لدعوة النيب 

rفاق وال منافقون، حيث مل يكن هناك ن.  

أما تكوين القاعدة، وهي القاعدة الصلبة اليت ستتحمل البناء فيما بعد، فهي 
أَحِسب الناس أَنْ ﴿ األخرى ال ميكن أن تتم وتتأسس إال يف مدرسة التمحيص واالبتالء 

قواعد يف الرخاء ، أما بناء ال] ١العنكبوت [ ﴾يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم الَ يفْتنون
وسعة األمر فينتج عنه البناء الغثائي كما هو واقع حالنا اليوم، حيث أن األعداد هائلة 
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ولكن اإلنتاج ضعيف إن مل أقل منعدم، إال لدى التجمعات اليت توجد يف مراحل االبتالء 
  .والتمحيص واملواجهة مع العدو

اين، فقارن على سبيل  املتباإلسالميةوخري شاهد على هذا هو واقع احلركات 
املثال ما تعيشه كل احلركات املتواجدة يف الساحة واليت تتبىن العمل السياسي ورب من 
التصادم مع السلطات القائمة، بل تعترب هذا الصدام من احملرمات، قارن واقعها وحاهلا مع 

الفارق حالة احلركات اجلهادية اليت تبنت خط اجلهاد والصدام مع هذه األنظمة، لتجد 
  . الكبري بينهما وذلك على مستوى التكوين والعطاء والتقدم خلدمة هذا الدين

إن القاعدة العريضة احلقيقية ال تنشأ يف فراغ أو خالل التربية النظرية، بل وسط 
ألغام االبتالء والتمحيص واحلركة، فمن الذي خييف العدو يا ترى؟ ألوف مؤلفة من 

كني؟ انظروا إىل واقعنا لتدركوا هذه احلقيقة الناصعة، القاعدين أم عشرات من املتحر
مجاعات تعد باأللوف إن مل أقل باملاليني ال يعبأ هلا الطاغوت وال يأبه هلا بسبب منهجها 
املسامل وطريقتها املوافقة لقوانينه وشرائعه، بينما مجاعات اجلهاد اليت يعد أفرادها 

  .تتبع آثارها من أجل حصارها وحماربتها ليل اربالعشرات تسخر هلا كل الطاقات ل

  

  فمن األقوى ومن األجدر باالتباع يا ترى؟

  :ضرورة االستفادة من التاريخ 

ينبغي االستفادة من التاريخ، والنظر لكل حركة كيف جنحت وكيف : "قوهلم
 و النظر إىل.  يف بدايتها، كيف كانتrفشلت، بل النظر قبل ذلك إىل دعوة املصطفى 

حركات اليوم كيف منيت بالفشل الذريع ومل يكتب هلا النجاح، وسبب ذلك هو 
استعجال الثمرة قبل بناء القاعدة، أو فضح األمر وإعطاء الطاغوت إشارة إىل قدومنا 

  ." وختطيطنا
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التاريخ شاهد على عكس ما يقول هؤالء، فكل احلركات اليت منيت : أقول 
حلق وحده، وغفلت عن منطق حق القوة، فظنت أا بالفشل هي اليت أخذت مبنطق قوة ا

بامتالكها هذا احلق ستتمكن من االنتصار وسوف يقدم هلا الطاغوت زمام األمور يف طبق 
من ذهب، فكان العكس، حبيث سحقت سحقاً، وكان اخلطأ يتكرر يف كل مرة، والقوم 

  .يلدغون من نفس اجلحر

اليت تبنت العمل السياسي يف سائر  إىل احلركات اإلسالمية – إن شئت –انظر 
   ماذا جنوا من متهلهم وانتظار أن تنضج الثمرة وعدم تسرعهم يف قطفها؟اإلسالميةالبالد 

لقد جنوا الويالت تلو الويالت، وكانوا سبباً يف تأخر الدعوة ومتييعها، ومتكني 
شانق، وهم الطغاة من رقاب أتباعهم وزجهم يف السجون أو الذهاب م إىل أعواد امل

 أو قوله  ﴾كُفُّوا أيديِكُم وِأقَيموا الصالةَ وآتوا الزكَاة﴿ يرددون جهالً قوله تعاىل 
لَئن بسطْت إِلَي يدك لتقْتلَنِي ما أَنا بِباسط يدي إِلَيك َألقْتلَك إِني أَخاف اَهللا ﴿ : تعاىل

  . ﴾رب الْعالَمني

 أن نسوق األمثلة والتجارب – وحنن نسرد األحداث التارخيية –جدر بنا واأل
الناجحة ونركز عليها، بدالً من التركيز على التجارب الفاشلة وعلى األخطاء البشرية 

  .لكي نثبط الناس عن التحرك ومعاودة الكرة

وا وقلة اإلعداد للمعركة هو الذي تسبب يف هذه اخلسائر واهلزائم، ولو أم كان
  .ميتلكون القوة الالزمة ملا حصدوا كل هذا احلصيلة املرة خالل هذه العقود من الزمن

  

  :عدم إثارة العدو 

ومن شبهات القوم الغريبة والعجيبة هو دعوم إىل عدم إثارة العدو والتحرش به، 
  ".وعدم الدعوة للخروج عليه، والتعرض لقضايا احلكم على سبيل العموم ال التخصيص
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إا وسائل بدعية، مل يعمل ا األولون، وخمالفة ملا سلكه األنبياء : أقول 
  .واملرسلون، حىت وهم يف مرحلة الضعف واحلصار وقلة النصري

كيف نسكت عن إثارة العدو وعدم الدعوة إىل اخلروج عليه؟ وهو جوهر 
نفي ! ؟وهل تقوم دعوة التوحيد يف ديننا والعقيدة إال على نفي وإثبات! الدعوة كلها؟

  !؟"ال إله إال اهللا"صفات األلوهية والربوبية عن هؤالء الطواغيت، وإثباا هللا رب العاملني 

 واألنبياء من قبله عن سب آهلة أقوامهم، وفضحهم rفهل سكت رسول اهللا 
  !وحتريض الناس على الكفر م وا؟

القوانني هذه هي طريقة بناء القاعدة الصلبة الصحيحة، وليس بالسكوت عن هذه 
  !!وعن هؤالء الطواغيت، لكي ال تتأذى الدعوة كما يزعمون

فالدعوة إىل التوحيد اخلالص، وإىل عقيدة الوالء والرباء ونشرها بني الناس، هو 
من اإلعداد النظري احلقيقي، وهو عرض حقيقة األسس والركائز اليت يقوم عليها الباطل، 

  . والسعي إىل تدمريها ونسفها من األساس

!  ما هذا اخلطاب العام الذي جيب أن نسلكه يف شرح اآليات واألحاديث؟مث
أتريدون أن نداهن، أم تراكم تريدون أن نؤمن ببعض الدين ونكفر ببعض حىت ال يرتعج 
! هؤالء الطغاة ويغضبوا فيسدوا علينا أبواب الدعوة، ويسلبونا هذه احلريات يف احلركة؟

  !!ملرتدةوكأننا أحرار يف ظل هذه األنظمة ا

إن الطغاة املرتدون يضعون لنا حدوداً وسدوداً حىت يف ميدان الدعوة، فهم 
حيددون لك خطوطاً ودوائر ال ينبغي جتاوزها أو اخلروج منها، وهو دين امللك كما مساه 

فكيف ميكننا قبول هذه الشروط لنقزم ديننا ونشوهه فينطبق علينا قول ربنا عز . رب العزة
  . ﴾ جعلُوا الْقُرآنَ عضني، فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعنيالَّذين﴿ وجل 
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  أن يرينا سبل اإلعداد احلقيقية أسأل اهللا سبحانه بأمسائه احلسىن وصفاته العال
  وجينبنا شبهات الشيطان وسبله اليت تثبطنا عن فريضة اإلعداد لنصرة دينه وإحياء سنة نبيه

  آمني

  عاملنيواحلمد هللا رب ال

]١٥ جملة األنصار العدد –أبو سعد العاملي [
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  الردة واملفهوم املغلوط

  

  :وبعد، احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

مل يكن املسلمون ليصلوا إىل هذا التدين والضعف الصارخ إال بسبب االحنراف 
لشرعية، فكثري من املفاهيم صارت مغلوطة الكبري الذي حصل لديهم على مستوى الرؤية ا

يف أذهان املسلمني، ما أدى إىل وجود مواقف خاطئة اجتاه األمور، بل إىل وجود مناهج 
  .منحرفة على املستوى النظري والتطبيقي على حد سواء

فضاعت العقيدة الصحيحة وسط زخم من البدع واالحنرافات، كما ضاعت 
 تعد تستطيع التمييز بني العدو والصديق، وال بني الكافر األمة وسط أعدائها، حيث أا مل

واملؤمن، وال بني املنافق والصادق، كل هذا بسبب انتشار مذاهب البدعة بدالً من مذهب 
  .أهل السنة واجلماعة

فال غرابة أن ترى أن من بني أهم أهداف اإلسالم هو التفريق ينب سبيل احلق 
  ﴾كَذَلك نفَصلُ اآليات و لتستبِني سبِيلُ املُجرِمنيو﴿ وأهله وبني سبل الباطل وأهله 

، لكي يعلم املسلمون أين يضعون أقدامهم وهم يتحركون ذا الدين، ومع ]٥٥األنعام [
هذه من أهم احملطات . من ينبغي التعاون وإعطاء الوالء وعلى من ينبغي إعالن العداء

  . عقيدتنا الغراءاإلميانية وأخطرها على اإلطالق يف

فمفهوم الردة عند املسلمني قد أصابه احنراف كبري، حيث أصبح املرتد عند 
الغالبية شيء مستحيل احلدوث، ذلك أن عقيدة اإلرجاء املترسخة يف النفوس والعقول، 
تأىب أن نتصور مسلماً خيرج من دينه بسبب اقترافه بعض األعمال الكفرية، فالردة أبعد منا 

اء عن األرض، فاملسلم يبقى مسلماً حىت وإن قال أو عمل ما هو كفر ألف مرة بعد السم
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يف اليوم والليلة، حيث حصرنا مفهوم الكفر أو الردة يف اجلحود أو االستحالل، وليس يف 
  .القول والعمل كما هو مفهوم اإلميان عند أهل السنة واجلماعة

  

  :حكم الردة أغلظ من حكم الكفر األصلي

 الردة واملرتد على ديننا، جند أن الشارع احلكيم قد أغلظ العقوبة بسبب خطورة
للمرتد، خبالف الكافر األصلي، فاملرتد يقتل يف كل حال وال يدفن يف مقابر املسلمني وال 
يصلى عليه وال يورث، كما تسىب نساء وذراري املرتدين احملاربني للمسلمني، وجيهز على 

  .جرحيهم

 )وكفر الردة أغلظ باإلمجاع من الكفر األصلي(: ه اهللا تعاىلقال ابن تيمية رمح
  .]٢٨/٤٧٨جمموع الفتاوى، [

وقد استقرت السنة بأنّ عقوبة املرتد أعظم من عقوبة الكافر (: وقال كذلك
األصلي من وجوه متعددة، منها أنّ املرتد يقتل بكلّ حال وال يضرب عليه جزية، وال 

ف الكافر األصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه ال يقتل عند أكثر تعقَد له ذمة، خبال
العلماء كأيب حنيفة ومالك وأمحد، وهلذا كان مذهب اجلمهور أنّّ املرتد يقتل كما هو 
مذهب مالك والشافعي وأمحد، ومنها أنّ املرتد ال يرث وال يناكح وال تؤكل ذبيحته، 

  ].٢٨/٥٣٤جمموع الفتاوى،  [)ك من األحكام األصلي إىل غري ذلخبالف الكافر

املرتد : قلت ألمحد(: قال إسحق بن منصور: بل إنهم رأوا يف املرتد أن ال يدفن
. ن ذاك املكان قربهيترك حيث ضرب عنقه كأنما كا: يقال: إذا قُتل ما يصنع جبيفته؟ قال

  ].١٣٠١السابق، فقرة [ )يعجبين هذا

صديق رضي اهللا عنه وسائر الصحابة بدأوا جبهاد املرتدين وال(: وقال ابن تيمية
قبل جهاد الكفّار من أهل الكتاب، فإنّ جهاد هؤالء حفظ ملا فُتح من بالد املسلمني وأن 
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يدخل فيه من أراد اخلروج عنه، وجهاد من مل يقاتلنا من املشركني وأهل الكتاب من 
-٣٥/١٥٨جمموع الفتاوى،  [) الربحزيادة إظهار الدين، وحفظ رأس املال مقدم على

١٥٩.[  

فالتعامل الشرعي مع املرتدين هو القتل والقتال، بينما ينبغي دعوة الكافر األصلي 
  . إىل اإلسالم وعرض اجلزية عليه، قبل اإلقدام على عملية القتال يف املطاف األخري

م الوضعي هذا هو احلكم الشرعي املنسي فيما خيص املرتد، والذي حل حمله احلك
الذي يساوي بني املسلم واملرتد، بل تراه يعظِّم املرتد ويعلي من شأنه ويقلِّده املناصب 

  .الكربى واحلساسة يف احلكم والتسيري

  :العالقة التارخيية بني املرتدين واحملتلني

ال شك أن من أعظم أسباب كفر هؤالء املرتدين بعد تركهم حلكم اهللا تعاىل 
اغوت وعدم اتباعهم لشرع اهللا مجلة وتفصيالً، هو مواالم للكفار واستبداله حبكم الط

األصليني وتبعيتهم هلم حذو القذة بالقذة، باإلضافة إىل اخلضوع التام ألوامرهم وقوانينهم 
  .الكفرية

" استقالل بلداننا"فهذه العالقة احملرمة نشأت منذ فجر ما يسمى كذباً وزوراً ب
، فاحملتل الصلييب ما استطاع أن يتمكن من "روب التحريرحب"أو ما اصطلح على تسميته 

بلداننا إال بفضل التعاون املتني هلؤالء املرتدين، حيث رضعوا من لنب ثقافته حىت الثمالة، 
وخضعوا لعملية تربية دقيقة يف بلدان الكفر أو يف بلداننا على أيدي اخلرباء الصليبيني 

 احلفاظ على مصاحل أعدائنا، مقابل الفوز مبناصب واليهود، لكي يقوموا بأدوار طالئعية يف
  .احلكم

  أثناء ما يسمى حبرب التحرير-لقد قامت خنبة الردة يف بلداننا خبداع الشعوب 
 فتسلقوا على جهاد الشعوب الغافلة، واستغلوا دماءها وتضحياا، ليقطفوا مثرة جهادها -
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اء سلماً للوصول إىل مناصب احلكم، املرير، وجيعلوا من مجاجم وأشالء اآلالف من الشهد
وقد ساعدهم على ذلك أعداؤنا، بالتمكني هلم وتصويرهم للشعوب على أم أبطال 

فخرج احملتل من الباب ليدخل هؤالء املرتدون من ألف نافذة، . وقيادات هلذا اجلهاد
  .عالًوليتمكنوا من خريات البالد ورقاب العباد، كما لو كان احملتل موجوداً حاالً وف

لقد ترىب هؤالء املرتدون على موائد الكفار من صليبيني ويهود، ليقوموا بدور 
اخللفاء هلؤالء، فقاموا ذا الدور اخلبيث خري قيام، فجمعوا ثروات شعوبنا وخريات بلداننا 

 ليقدموها يف أطباق من ذهب ألعدائنا أو - حتت مسميات عدة وعرب وسائل خمتلفة -
م ليتم استغالهلا هناك بعيداً عن أصحاا احلقيقيني، كما سامهوا يف يدخروها يف بنوكه

ترويج ثقافة الفساد والكفر والفسوق يف بلداننا حتت مسمى االنفتاح والتبادل الثقايف، 
  .وهو يف حقيقة األمر احتالل جديد للعقول، وهدم للعقيدة والقيم

 دينها من املصلحني كل من يدعو األمة إىل -بأيديهم وأفواههم  - ما حاربوا
واآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، فطاردوهم أو هجروهم أو سجنوهم أو قتلوهم، 

  . بعدما أدركوا خطرهم على مصائرهم وخمططام الشيطانية

ولقد تعاونوا مع أعدائنا يف هذا اال تعاوناً وثيقاً وال يزالون، فسعوا إىل ما أمسوه 
ح والتضييق على الدعاة واملصلحني، بينما فتحوا أبواب اإلفساد بتجفيف منابع اإلصال

ل الالزمة لنشر على مصراعيها لكل املفسدين لتنفيذ مهامهم وقدموا هلم كل الوسائ
  .مذاهبهم اهلدامة

إن اهللا سبحانه وتعاىل خيربنا عن هذه العالقة اجلدلية والوطيدة بني الكفار 
، بل إن  ﴾والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياُء بعضٍ﴿ ه األصليني وهؤالء املرتدين يف قول

هؤالء املرتدين لديهم درجة أعلى يف الكفر، يستحقون بسببها أشد أنواع العذاب يف 
الدنيا واآلخرة، ومن مل يفهم هذه العالقة وهذه احلقيقة ويدركها فال زال يف ضالل مبني، 

  .ينه على ضوء فهم السلف الصاحلوال يزال حباجة إىل إعادة الفهم لد
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  :املفهوم املغلوط وتأثريه على العمل اإلسالمي

بسبب خلل يف عقيدا، وانتشار عقيدة غالة املرجئة يف مسمى اإلميان والكفر، 
اعتربت شعوبنا هذه الفئات املرتدة، فئات مسلمة مبجرد نطقها بالشهادتني أو يف أغلب 

ذه هي الطامة الكربى، فمكنتها من الوصول إىل مناصب األحيان مبجرد شهادة امليالد، وه
احلكم والقرار والتوجيه وما زالت هذه العقيدة منتشرة ومستشرية يف الكثري من النفوس، 
بل ما زالت هي اليت تطغى على مناهج وبرامج العمل لدى الكثري من احلركات اإلسالمية 

  .يف الساحة

والساحة تعرف هذا النوع من الفرق فمنذ فجر ما يسمى بالصحوة اإلسالمية، 
د حمض، اإلسالمية، اليت تعتقد أن اإلميان هو جمرد النطق بالشهادتني أو هو عبارة عن اعتقا

  .ال عالقة له بالعمل البتة

مما أدى إىل اختالط املؤمن بالكافر، والصادق باملنافق، والعدو بالويل، فصار 
البالد والعباد، وصار اجلميع صديقاً وولياً وال اجلميع مسلماً ينبغي التعاون معه، ملصلحة 

وجود لشيء يسمى الرباء والعداء، وال داعي ملا يسمى باجلهاد، خاصة جهاد الطلب 
 فاجلهاد أصبح للدفع ونسخ جهاد الطلب، بل إننا وجدنا من ،للتمكني لدين اهللا تعاىل

 وحيرص على دماء أوقف حىت جهاد الدفع بدعوى أن اإلسالم دين السالم والتسامح،
  .األبرياء

أما الكفار، فيعتربهم هؤالء أصدقاء، بل إم أهل كتاب ينبغي التعامل معهم باليت 
هي أحسن، ومل ال، اعتبارهم إخوة لنا يف الدين ينبغي التعاون معهم وفتح أبواب احلوار 

  .فيما بيننا، وتسمية ذلك حبوار األديان أو حوار احلضارات بدالً من تصادمها

أما على املستوى الداخلي، وخباصة التعامل مع الفئات احلاكمة يف بلداننا، فإن 
الطامة أكرب، واملصيبة أعظم، حيث أننا نرى فقهاً جديداً يسمى بفقه املصاحل املرسلة أو 

، مبعىن أن الدين "حيثما كانت مصلحة فثم دين اهللا"كما يعربون عنه بقوهلم املشهور 
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 القوم، وليس العكس، وكل ما يتعارض مع هذه املصاحل فليس ينبغي أن يدور مع مصاحل
  .من دين اهللا تعاىل يف اعتقادهم

 عليها فقهاً عريضاً وطويالً، ما شهدنا بنوهذه هي القاعدة البدعية اجلديدة اليت 
  .مثله من قبل يف سلفنا

 بالرغم من -الشيء الذي انبثق عنه نتائج وخيمة وغريبة، مفادها أن احلاكم 
 يعترب ويل األمر الشرعي ينبغي اخلضوع له واتباع أوامره ومبايعته على السمع -دته ر

  .والطاعة يف املنشط واملكره

ويف أسوأ حاالت التعامل مع هؤالء احلكام، فإنه ال جيوز اخلروج عليه أو اعتباره 
لى كافراً مرتداً، بل أقصى ما يستطيعون وصفهم به، هو الظلم أو االحنراف، والصرب ع

  .أذاهم حىت لو جلدوا ظهورهم أو أخذوا أمواهلم

أال ترون ذلك يف كل بلداننا، بدءاً من بالد املشرق العريب، وخباصة بالد احلجاز 
وبالد الشام و يف بالد املغرب العريب، مث يف بلدان آسيا املسلمة خاصة جنوب شرقي 

فر، فسارعت هذه آسيا، حيث انتشرت عقيدة غالة املرجئة يف مسمى اإلميان والك
الطوائف والفرق للدخول يف دين احلكام أفواجاً، فشاركوهم طقوسهم السياسية، فدخلوا 

 -يف لعبة االنتخابات أو ما يسمى باللعبة الدميوقراطية، وسامهوا مع بقية األحزاب املرتدة 
 من  يف تزيني صورة األنظمة احلاكمة، بل إن من هذه الطوائف املبتدعة-طوعاً ال كرهاً 

قدم والءه وشارك مباشرة يف هذه احلكومات، حبجة اإلصالح ومجع ذات البني وتوحيد 
  .كلمة املسلمني وحماربة التشدد والتطرف

لقد ابتلينا كذا مجاعات، احنراف يف العقيدة واحنراف يف التطبيق، وقلب 
ئة الردة ال وهي فأللموازين واملفاهيم الصحيحة اجتاه أعدى وأخطر فئة على الدين، 

  .والنفاق
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فال ميكننا واحلالة هذه، أن نتعامل مع هذه الطوائف إال مبزيد من احلذر، 
واعتبارها أنصاراً مباشرين هلؤالء املرتدين، وسياجهم الذي يتحصنون به يف مواجهة 

  .مجاعات اجلهاد أو ما يسمونه باجلماعات اإلرهابية

ين وكل من حيرض عليه من لقد التقت مصاحلهم على حماربة اجلهاد وااهد
الدعاة والعلماء واملصلحني، وسامهوا مجيعاً يف نشر دينهم اجلديد، املبين على ما يسمى 
بتحقيق املصاحل املرسلة، واحلرص على إرضاء العباد على حساب إسخاط رب العباد، 

  .واحلرص على إتباع الظن و إرضاء اهلوى بدالً من اتباع احلق وإرضاء الرب

ت مهمة مجاعات اجلهاد صعبة ومتشعبة، حيث البد من مواجهة هذه لقد أصبح
الطوائف وإزالتها من الطريق، وهدم أصنامها املتمثلة يف هذه املفاهيم املغلوطة اجتاه الكثري 

  .من املصطلحات واملسائل الشرعية

لن تكون باملهمة الصعبة على عصابات احلق واجلهاد، فالزبد يذهب جفاء وحده 
يذكر، بفضل توفيق اهللا تعاىل وإرادته بإحقاق احلق ولو كره ارمون وبال جهد 

، ]األعراف[  ﴾ويحق اُهللا الْحق بِكَلماته ولَو كَرِه املُجرِمون﴿ والكافرون واملشركون 
  .مث بفضل العزمية الكبرية اليت يتمتع ا هؤالء املؤمنون

لنهاية هلذه الطوائف البدعية، وبقرب زوال فكل املؤشرات احلالية تبشر ببداية ا
هذه املفاهيم املغلوطة من عقول الناس، حيث أن املفاهيم الشرعية قد بدأت تكتسح 
الساحة وتنتشر يف أوساط العمل اإلسالمي، وأخذت مجاعات اجلهاد مواقع متقدمة يف 

ماعات مواجهة أعداء األمة، من كفار أصليني ومرتدين ومنافقني، وأصبحت هذه اجل
مبثابة رأس احلربة يف حربنا الطويلة األمد مع األعداء، فلم يعد هناك مكان ملثل هؤالء 
املبتدعة يف مواصلة حضورهم على الساحة من أجل التأثري على جمريات األمور، فمكام 
هو املؤخرة والقعود مع القاعدين، يف انتظار قطف الثمرة جبهد بسيط، وحماولة الركوب 

اجلهاد املبارك كما فعلت الفئات احلاكمة مع جهاد أجدادنا يف مواجهة احملتل على موجة 
  .باألمس القريب
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لن تتكرر التجربة بإذن اهللا، وسوف يعرف ااهدون هذه املرة كيف يقطفون 
 كما كان حال أجدادنا وآبائنا -مثرة جهادهم بأيديهم، فلم يعودوا قاصرين سياسياً 

 بل إن جيل اجلهاد اليوم، يتمتع بوعي رفيع وفهم -الصوري عقب ما يسمى باالستقالل 
سليم وفقه رشيد، ميكِّنهم من قيادة البشرية مجعاء، فضالً عن قيادة دولة أو قطر من أقطار 

  .عاملنا اإلسالمي الفسيح

وخري دليل على ما نقول، هو هذه الصور من التحدي الصارخ، وهذه املالمح 
ة العامل أمجع، وعجز األعداء عن تفادي هذه الضربات اجلهادية املباركة يف مواجه

  .اجلهادية فضالً عن القضاء على هذه اجلماعات املباركة

لقد انتهى عهد البدعة وحل حمله عهد السنة، وسوف نرى قريباً حتقيق وعد اهللا 
  . ﴾وِي عزِيزولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَ﴿ لعباده ولدينه بالتمكني، 

  

]١٤٢٣ شوال ١/ جملة االنصار  -أبو سعد العاملي[
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  واتقوا فتنة 
  

وقَاتلُوهم حتى الَ تكُونَ فتنةُُ ويكُونُ الدين كُلُّه        ﴿  احلمد هللا رب العاملني القائل      
 للناس، قال   ، والصالة والسالم على سيد املرسلني وإمام ااهدين الذي جاء ابتالًء           ﴾ لله

، وعلى آله وأصحابه    ]رواه مسلم " [إني مبتليك ومبتلٍ بك   : "تعاىل يف احلديث القدسي   
  الغر امليامني، وبعد 

كثرية هي املصطلحات اليت تعرضت لعمليات تشويه ومتييع، من أجـل تقـدمي             
إسالم مزيف، موافق ألهواء الطغاة، إلبعاد الناس عن الـدين الـصحيح وزرع ثقافـة               

االة واهلروب من الواجبات الشرعية، فسموا الربا فائدة والزنا فناً واالختالط تفتحاً            الالمب
واجلهاد إرهاباً والعفة ختلفاً وكبتاً، وما تركوا باباً للشر واملنكر إال وفتحوه، وال باباً للخري 

  . واملعروف إال وأغلقوه

يـن امللـك   وابتعد الناس عن املفاهيم الصحيحة لدينهم وسقطوا يف أحـضان د  
وشربوا منه حىت ارتووا وغابت الكثري من هذه املفاهيم وحل حملها مفاهيم عرجاء مشوهة 
أصبحت هي النوافذ اليت يرى منها الناس ويفهمون دينهم، وحقق األعداء ما خططوا له،              
حيث سار الناس جمرد أتباع لرهبان السالطني وسدنتهم، وحتقق قول اهللا تعاىل على لسان              

  ]. غافر[ ﴾ا أُرِيكُم إِالَّ ما أَرى وما أَهديكُم إِالَّ سبِيلَ الرشادم﴿ فرعون 

من هذه املصطلحات واملفاهيم املغلوطة، تربز كلمة الفتنة، ونظراً ألمهيتها علـى         
دين العباد، خاصة يف هذه الفترة احلرجة من عمر الصراع بني أهل احلق وأهل الباطـل،                

  . ال لبيان املفهوم احلقيقي هلذا املصطلح، وفق الرؤية القرآنيةآثرنا ختصيص هذا املق

اختلف الناس يف مفهوم الفتنة اختالفاً كبرياً، نتج عن ذلك          : الفتنة أكرب من القتل   
وجود مناهج متباينة يف التعامل مع النصوص اليت تتحدث عن الفتنة يف الـدين، ففرقـة                
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ذات الدنيا هي كالفتنة يف الدين سواء، وعليه        اعتقدت أن الفتنة يف األموال واألوالد ومل      
فإنه جيوز التضحية بالعقيدة يف سبيل احلفاظ على املصاحل الدنيوية وعززوا اعتقادهم هـذا   

 والَ تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اَهللا كَانَ بِكُم رحيماً       ﴿  بكثري من النصوص الشرعية كقوله تعاىل       
يرِيـد اهللا   ﴿   أو قوله تعاىل      ﴾ لْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة   والَ ت ﴿   وقوله عز من قائل      ﴾

  .  غريها من اآليات ﴾بِكُم الْيسر والَ يرِيد بِكُم الْعسر

وفرقة اعتقدت أن االبتالء يف سبيل الدين يعترب فتنة جيب تفاديهـا واعتربوهـا              
ف عن النهج الصحيح املراد اتباعه من       ظاهرة سلبية وعالمة من عالمات النقص أو االحنرا       

قبل الدعاة، كاملوقف الذي وقفته بنو إسرائيل اجتاه موسى حينما اشتد عليهم بالء فرعون           
 أُوذينا من قَبلِ أَنْ تأْتينا ومن بعد ما جِئْتنا        ﴿  وجنوده فقالوا خماطبني موسى عليه السالم       

 النفوس مع أنبيائهم وقادم على مـر العـصور،   ، وكما هو موقف املنافقني وضعاف    ﴾
ائْذَنْ لي والَ تفْتني، أَالّ فـي    ﴿   يف غزوة تبوك     rونذكر موقف املنافقني مع رسول اهللا       

، حيث يتهمون القيادة بالنقص وسوء التصرف أو التسرع واالستعجال           ﴾ الْفتنة سقَطُوا 
  . ن أا جتلب هلم االبتالء والفتنةيف قطف الثمرة، وهي األسباب اليت يعتقدو

ولكي نقف عند املفهوم احلقيقي للفتنة، البد من الرجوع إىل النصوص القرآنيـة      
اليت نزلت لتعرف هذا املصطلح وتصحح املفاهيم اخلاطئة حوهلا، وحنن نعيش فترة شبيهة             

  .  وحتالفاممبا كان يعيشه الصحابة الكرام يف مرحلة اإلعداد والدعوة وسط حصار الكفار

يسأَلونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه، قُلْ قتالُُ فيه كَبِريُ وصدُ           ﴿  يقول تعاىل   
               رةُ أَكْبنتالْفاهللا و دنع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمو بِه ُكُفْربِيلِ اِهللا وس نع

أي إن كنتم قتلتم يف الشهر احلـرام فقـد    : (- رمحه اهللا - يقول ابن كثري   ﴾ لْقَتلمن ا 
﴿ صدوكم عن سبيل اهللا مع الكفر به وعن املسجد احلرام، وإخراجكم منه وأنتم أهلـه                

 أي قد كانوا يفتنون  ﴾والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتل﴿  من قتل من قتلتم منهم        ﴾ أكرب عند اهللا  
  . م يف دينه حىت يردوه إىل الكفر بعد إميانه فذلك أكرب عند اهللاملسل
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هؤالء طغـاة بغـاة   : " ما يلي- يف تفسري هذه اآليات   -وجاء يف ظالل القرآن     
معتدون، ال يقيمون للمقدسات وزناً وال يتحرجون أمام احلرمات، ويدوسون كل مـا             

دون احلق فيصدون الناس عنه، تواضع اتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة، يقفون 
ويفتنون املؤمنني ويؤذوم أشد اإليذاء، وخيرجوم من البلد احلرام الذي يأمن فيه كـل              
حي حىت اهلوام، مث بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر احلرام، ويقيمون الدنيا ويقعدوا              

معه ينتهكون  باسم احلرمات واملقدسات ويرفعون أصوام، انظروا ها هو ذا حممد ومن            
حرمة الشهر احلرام، فكيف يواجههم اإلسالم؟ يواجههم حبلول مثالية طائرة؟ إنه إن يفعل         
جيرد املسلمني األخيار من السالح، بينما خصومهم البغاة األشرار يستخدمون كل سالح، 
وال يتورعون عن سالح، إن اإلسالم ال يصنع هذا، ألنه يريد مواجهة الواقع لدفعه ورفعه، 

يد أن يزيل البغي والشر، وأن يقلّم أظافر الباطل والضالل ويريد أن يسلم األرض للقوة               ير
إن اإلسالم يرعى حرمات من يرعون احلرمات،       .. اخلرية، ويسلم القيادة للجماعة الطيبة    

ويشدد يف هذا املبدأ، ويصونه ولكنه ال يسمح بأن تتخذ احلرمات متاريس ملن ينتـهكون    
طيبني ويقتلون الصاحلني ويفتنون املؤمنني ويرتكبون كل منكر وهم         احلرمات، ويؤذون ال  

  . يف منجاة من القصاص حتت ستار احلرمات اليت جيب أن تصان

إن اإلسالم يدفع اجلماعة املسلمة إىل الضرب على أيدي الظاملني، وإىل قتـاهلم             
يف ظـالل   (انتـهى   " وقتلهم وإىل تطهري جو احلياة منهم، هكذا جهرة ويف وضح النهار          

  ). القرآن

يف هذا املقام جيدر بنا أن نقف لتسجيل مالحظة على واقع املسلمني اليوم،        : أقول
، وبني واقع كـل     rإذ نرى تشااً كبرياً بني واقع اجلماعة املسلمة األوىل يف عهد النيب             

 مجاعة إسالمية ربانية معاصرة، على األقل يف هذه النقطة بالذات، فاحلكومات الطاغوتية           
تشن حرباً ال هوادة فيها على املؤمنني، الذين خرجوا على شرعة احلكام املرتدين، وشقوا              
عصا الطاعة عليهم، ويستعملون كل األساليب البشعة اليت ال ختطر على بـال إنـسان،               

هذا باإلضـافة إىل    . وتتمزق القلوب رعباً وخوفاً وهلعاً مبجرد ذكرها فضالً عن حتملها         
لحرمات اآلمنة واألعراض الطاهرة ومدامهتهم للبيوت يف وضح النهار         انتهاكهم املستمر ل  
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وما نقَموا منهم ﴿ وآناء الليل العتقال ااهدين وعائالم ال لشيء إال أن يقولوا ربنا اهللا       
 مث قطع األرزاق عنهم بطـردهم مـن وظـائفهم أو     ﴾إِالَّ أَنْ يؤمنوا بِاِهللا الْعزِيزِ الْحميد   

الستيالء على أمواهلم وجتارم، وكل هذا يتم حتت غطاءات قانونية ظاملة، كأن يتهموا             ا
  . هؤالء املؤمنني باإلرهاب وإرعاب الناس واالعتداء على أمن ومؤسسات الدولة

هذه هي الفتنة احلقيقية اليت ينبغي تبليغها للناس، فتنة املسلم عن دينه، ومنعه من              
  . ر ربه واالنتهاء عن نواهيهممارسة شعائره وتنفيذ أوام

  

  واتقوا فتنة 

أما الشق الثاين من مفهوم الفتنة فهو يتمثل يف االبتالء واحملنة اليت تصيب املـرء               
﴿ حينما يبتعد عن دينه، ويفرط يف واجباته، وقد يأيت إما عقوبة شرعية مباشرة من خالقه    

، أو قدرية    ﴾  تصيبهم فتنةُُ أَو يصيبهم عذَابُ أَليم      فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ     
غري مباشرة على أيدي الكافرين حينما يتخلف املسلمون عن أسباب النصر ويستوون مع             
أعدائهم يف املعاصي فيجعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً، بعكس قوله تعاىل يف حـق         

  .  ﴾جعلَ اُهللا للْكَافرِين على الْمؤمنِني سبِيالًولَن ي﴿ املؤمنني الصادقني 

أو حينما يقف املؤمن موقف احلياد والالمباالة ويترك واجب األمـر بـاملعروف    
فَلَمـا  ﴿ والنهي عن املنكر والفساد املستشري يف حميطه، وهذا ما يشري إليه قوله تعـاىل         

ذين ينهونَ عنِ السوِء وأَخذْنا الَّذين ظَلَموا بِعذَابِِ بئـيسِِ          نسوا ما ذُكِّروا بِه أَنجينا الَّ     
، فكان العذاب نتيجة حتمية ملن ترك هذا الواجب، والنجاة ملن قام             ﴾ بِما كَانوا يفْسقُونْ  

  . به

وحينما يتخلف اجلميع عن أداء هذه الفريضة الواجبة، ويؤثرون السالمة والدعة           
واتقُوا فتنةََ الَ تصينب الَّذين ظَلَمـوا  ﴿  ة، فإن اهللا تعاىل يعم اجلميع بعقابه وعذابه         والراح

      قَابالْع يددوا أَنَّ اَهللا شلَماعةً وخاَص كُمنـم      ]. األنفال[ ﴾ مفكثري من الناس يظنون أ
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 فيؤاكلوم وجيالـسوم    ناجون ما داموا ال يقترفون السيئات حىت وإن اختلطوا بالعصاة         
يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم الَ يضركُم ﴿ ويصاحبوم، وخيطئون فهم قوله تعاىل  

  متيدتلَّ إِذَا اهض نكما أخطأ فهمها بعض الناس يف عهد اخلليفة األول أبـو بكـر    ﴾م 
إنكم تقرؤون هذه اآلية وتضعوا     : أيها الناس  ":الصديق رضي اهللا عنه، فصعد املنرب وقال      
إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه       : " يقول rيف غري موضعها، وإين مسعت رسول اهللا        

  " أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب منه

ومن هنا نفهم ما أصاب أمتنا من ذل وخزي وصـغار، ونقـص يف األمـوال                
 وخرياتنا وأعراضنا، فكل ما أصابنا هو بسبب واألنفس والثمرات، ومتكني العدو يف أرضنا

تركنا لواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر والضرب على أيدي الظاملني، وخـذالن           
أهل احلق وعدم نصرة املظلومني، واهتم كل واحد منا خباصة نفسه، يبحث عن السالمة              

  . والراحة، والواقع خري شاهد على ما أقول

كومات املرتدة تعيث يف األرض فساداً، دم الدين وتـوايل      انظروا لقد تركْنا احل   
الكافرين وحتارب ااهدين، ووقفنا موقف اخلائف املترقب، أحرص الناس على حيـاة،            
منتهى أمانينا أن ال تكون مصيبتنا يف دنيانا، أما الدين والعزة والكرامة وأعراض املـؤمنني           

نت النتيجة أن خسرنا الـدين والـدنيا معـاً،    فكا. فال بواكي هلم، وال حيرك فينا ساكناً  
وحرمنا اهللا من املتاع الدنيوي الذي آثرناه على اآلخرة، فلم نعد منلك سـوى الفتـات                

  : واألنني واحلنني إىل األمس، مصداقاً لقول الشاعر 

  

  صرت يف غريه بكيت عليه*** رب يوم بكيت فيه فلما 

  

تلة من قبل الكفار من نصارى ويهود       انظروا إىل ما حيدث يف بلدان املسلمني احمل       
ووثنيني وهندوس ومرتدين، ماذا فعلنا إلنقاذهم أو نصرم، أو على أقل التقادير لتحريض   
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وحض اآلخرين على ذلك؟ الشيء سوى البكاء على األطالل، واالهتمام بأمورنا الصغرية 
الصادق خبلنا به علـى  التافهة، ونسج األحالم واألماين، وانتظار املعجزات، فحىت الدعاء        

هؤالء، فصلواتنا عبارة عن طقوس وحركات جامدة، ال نستحضر فيها اخلشوع الـالزم             
وال الشروط املطلوبة لكي يقبل فيها دعاءنا، فعمتنا الفتنة ومشلتنا، فصرنا مـن الظـاملني               

  . ألنفسنا وإخواننا وديننا وقيمنا، فحق علينا عذاب ربنا

زال حيدث إلخواننا يف أفغانستان من إفساد لدينـهم         انظروا إىل ما حدث وال ي     
 . - إال القليل ممن رحم اهللا  -وتدمري لعمرام وقتل لشعبهم، ماذا فعلنا من أجل نصرم          

 اإلسـالمية وانظروا إىل ما فعلته القوات الصليبية يف بالد الرافدين، من تدمري لكل املعامل              
سلم واستبداله بطوائف الـردة والبدعـة ، وال         األصيلة ، وحماولة إبادة الشعب السين امل      

  .يزالون حياولون حتقيق مشروعهم الشيطاين هذا

وانظروا إىل ما فعله الروس امللحدون يف بالد القوقاز املسلمة، مث ما فعله اليهود يف 
فلسطني على مرأى ومسمع من العامل أمجع ومبباركة من هذا األخـري، وحنـن نقـف                

ما حيدث، غارقني يف الفتنة حىت النخاع، فتنة صنعناها بأيـدينا           مشدوهني ومكبلني أمام    
  . حينما تركنا األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واإلعداد لذلك

  وبعد، 

ماذا ننتظر يا عباد اهللا؟ أننتظر أن خيسف اهللا بنا األرض كما خسفها بالذين من               
ن عليه اليوم؟ أما مـن وقفـة   قبلنا؟ أننتظر أن يضرب اهللا قلوب بعضنا ببعض أكثر مما حن         

نراجع فيها انتماءنا هلذا الدين، وخنلص النية ونعاهد اهللا تعاىل على اخلروج من هذا املرتلق، 
ومن هذه احلفرة اليت وضعنا أنفسنا فيها، هروباً من الواجبات وتفادياً للتبعـات؟ كفـى       

 وال نتركهم يغرقون السفينة ظلماً ألنفسنا ولديننا وألمتنا، ولنأخذ على أيدي الظاملني فينا،
  . فنكون من اهلالكني
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الفتنة حاضرة وحميطة بنا من كل جانب، فال نركن إليها، بل علينـا أن نتقيهـا             
بأعمالنا وحنرص كل احلرص على عدم استمرارها حىت ال تأكل نارها ما تبقى من إمياننا،               

  ﴿      وا مظَلَم ينالَّذ نبيصةً الَ تنتا فقواتقَـاب    والْع ديِدوا أَنَّ اَهللا شلَماعةً واصخ كُمن﴾  ،
وقانا اهللا وإياكم من غضبه وعقابه، وهدانا للعمل بكتابه وسنة نبيـه، واحلمـد هللا رب                

  . العاملني
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  ١ معرفة الواقع ضرورة حتمية لتغيريه
  

  دبسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبع

تعترب معرفة الشيء شرطا للحكم عليه، أو بعبارة أخرى، نقول إن معرفة الشيء             
 قبـل   – معرفة دقيقة وشـاملة      –بداية وضرورة حتمية لتغيريه، فالبد من معرفة الواقع         

  .التفكري للتحرك فيه، إلصالحه أو تغيريه

 إحـداث  كما أن معرفة الواقع وموقفنا منه، حيدد نوعية الوسائل املتبناة من أجل      
 –فالذي يؤمن مثالً بأن الواقع القائم هو واقع إسالمي صـاحل            . هذا التغيري أو اإلصالح   

، سواء بنظمه ومؤسساته أو سواء بالشرائح    -بدون دليل شرعي سوى اتباع الظن واهلوى      
البشرية الفاعلة فيه، فإنه سيسعى للتعاون مع هذا الواقع واملسامهة يف دعمـه وتقويتـه،               

كون برنامج عمله، هو السعي إىل إصالح بعض االحنرافات الطفيفة الـيت            وأقصى ما سي  
طرأت على هذه اتمعات دون املساس بأسسها ومناهجها، ودون التفكري يف مواجهتها            

  .أو االصطدام معها فضالً عن معاداا والرباءة منها

ا موقـف   ويف اجلهة املقابلة، جند أن موقف األنظمة القائمة يف هذه اتمعات هل           
مشابه من هذه األطراف، حيث تسمح هلا بالتحرك والعمل حبريات أوسع، ومتنحها بعض        
الصالحيات واهلوامش للمشاركة الفعلية يف العمل االجتماعي واالقتصادي والسياسي، يف      
احلدود اليت ختدم مصاحل هذه األنظمة، وعلى رأسها تزيني صورا أمـام الـرأي العـام        

  .- كما يقولون –الداخلي واخلارجي 

ويف الطرف اآلخر، جند من يؤمن ويعتقد بأن هذه اتمعات فاسدة، قائمة على             
الباطل، وتعادي احلق وأهله وتسعى بكل ما أوتيت من قوة وإمكانات لتجسيد وترسيخ             
هذا الباطل يف النفوس وعلى أرض الواقع، ويسعى أصحاب هذا االعتقاد لنـصرة احلـق    
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ربة هذا الباطل، وال جمال هنا للحوار أو املداهنة فضالً عن الركون            الذي يؤمنون به، وحما   
  . أو االنقياد ألصحاب الباطل

وينبثق من رحم هذا االعتقاد فقه خمتلف ومناقض متاماً لفقـه التوجـه األول،              
وأقصد التوجه املداهن والقابل للمشاركة يف مؤسسات هذه اتمعات اجلاهلية، فقه مبين            

إِنا برءاُء منكُم ومما تعبدونَ من دون اِهللا، كَفَرنا بِكُم وبدا     ﴿  الء والرباء   على عقيدة الو  
، وعلـى   ]٤املمتحنـة   [ ﴾ بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبداً حتى تؤمنوا بِاِهللا وحده        

تموهم وما يعبدونَ إِالَّ اَهللا، فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشر         وإِذ اعتزلْ ﴿  عقيدة التميز واملفاصلة    
والشك أن كهف   ] ١٦الكهف  [ ﴾ لَكُم ربكُم من رحمته ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقاً        

حده والكفر العصر هو التجمع اإلمياين، القائم على عقيدة التوحيد متمثلة يف اإلميان باهللا و         
  .بالطاغوت على خمتلف أشكاله وأنواعه وألوانه

الشك أن الواقع الذي نتحرك فيه، يتكون من جمموعة عناصر متشابكة، بعضها            
معقد والبعض اآلخر أقل تعقيداً، وحنن مطالبون مبعرفتها مجيعاً من أجل التأثري فيها قصد              

  .أي شيء آخرإصالحها أو تغيريها، وهذه خطوة أوىل قبل التفكري يف 

  

 مل يأت لكي يبقي على األوضاع القائمة أو حماولة          اإلسالمالذي نعتقده يقيناً أن     
إحداث بعض اإلصالحات الطفيفة عليه مع اإلبقاء على أصله وجوهره، بل إن دوره هو              

  .إحداث تغيري جذري يف هذا الواقع

ا الواقع اجلـاهلي  إن ديننا يطلب منا أن نتميز مبنهجنا، وال ميكن أن نلتقي مع هذ  
الفاسد بأي حال من األحوال، ألننا على مفترق الطرق، طريقان متعاكسان، كما هـو              
شأن احلق والباطل، ال ميكن أن يلتقيا أبداً، فإما منهجنا الشرعي القومي الذي يستمد قوته               

  .من الرمحن وإما منهج الفساد والطغيان الذي يستمد شرعيته من الشيطان
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ل التفكري يف بدء التغيري املرتقب، ينبغي البدء بفهم أهم العناصـر            وعليه، فإنه قب  
اليت تكون هذا الواقع فهماً عميقاً ودقيقاً على ضوء الشرع احلنيف، وسوف نسرد تلكم              

 حسب فهمنـا    –العناصر حسب أمهيتها، ونبني املوقف الشرعي الواجب اختاذه جتاهها          
احل رضوان اهللا عليهم وفهم العلماء األثبات العاملني لدين اهللا تعاىل املوافق لفهم سلفنا الص   

هلذا الدين، الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحداً إال اهللا، والذين يقولون              
كلمة احلق وال خيافون يف اهللا لومة الئم، ال حيسبون حساباً لدنيا تفوم أو بالء يصيبهم،                

 فبهم نقتدي وعلى جهم نسري، وعلى اهللا نتوكـل  يف سبيل تبليغ احلق الذي يؤمنون به،   
  .وإليه ننيب وإليه املصري

  

  القوانني السائدة

امع عليه من قبل اجلميع أن القوانني املعمول ا يف بلداننا العربية واألعحمية،             
هي قوانني وضعية، عبارة عن خليط من القوانني الكفرية املعمول ا يف بـالد الكفـر                 

قحة ببعض القوانني الشرعية، اليت وضعت رد تزيني صورة هذه الدساتري وال    األصلية، من 
  . حتظى بأي تطبيق على أرض الواقع

هذا ما جنده يف كل الدساتري الوضعية، إشارة إىل أن دين الدولة الرمسـي هـو                
اإلسالم، واملرجع األساسي للقوانني هي الشريعة اإلسالمية، ولكن كل القوانني املعمول           

      ًوإذا أردنا أن نسرد أمثلة مـن  . ا حاالً وواقعاً، ختالف بل تناقض الشريعة مجلة وتفصيال
  .الدساتري املعمول ا يف بلداننا لطال بنا املقام، واملسألة معلومة وبديهية لدى اجلميع

وإذا علمنا هذا األمر، فإنه يترتب عليه جمموعة تبعات وواجبات البد من العمل             
خرى، ينبغي على الذين يبتغون التغيري أن يكون لـديهم موقـف واضـح              ا، وبعبارة أ  

وصريح من هذه القوانني، موقف ميليه عليهم دينهم وعقيدم، يتمثل يف الكفـر ـذه               
وعدم االعتراف ا   ] ٤املمتحنة  [ ﴾ إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون اهللا       ﴿  القوانني  
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ع أو حكم يف األمور العامة واخلاصة، وذلك        أو اخلضوع هلا فضالً عن القبول ا كمرج       
فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اِهللا والرسـولِ، إِنْ          ﴿  اتباعاً ألمر اهللا سبحانه وتعاىل      

، وقوله عـز    ]٥٩النساء  [ ﴾ كُنتم تؤمنونَ بِاِهللا والْيومِ اآلخر، ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً        
  ].يوسف[ ﴾إِن الْحكْم إِالَّ للَّه أَمر أَّالَّ تعبدوا إِالَّ إِياه﴿ من قائل 

ال ينبغي الوقوف عند هذا احلد، بل املطلوب أن يساهم املسلم يف حماربة هـذه               
القوانني، ببيان حقيقتها املخالفة للفطرة وللشرع، واملسامهة يف حتريض الناس على عـدم             

أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنـزِلَ          ﴿  عدم التحاكم إليها،    االعتراف ا و  
  ،وا بِهكْفُروا أَنْ يرأُم قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمحتونَ أَنْ يرِيدي كلقَب نزِلَ ما أَنمو كإِلَي

   ملَّهضطَانُ أَنْ ييالش رِيدييداً  وعالَالً بالَ   ﴿  : ، وقوله تعاىل  ]٦٠النساء  [ ﴾  ض كبرفَالَ و
               تيا قَـضمجاً مرح فُِسهِمي أَنوا فجِدالَ ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤي

  ]. ٦٥النساء [ ﴾ويسلِّموا تسليماً

ت الطواغيت، ويظنون أن هذه القوانني موافقة       فالناس ما زالوا خمدوعني بشعارا    
، أو أا خمالفة هلما يف بعض اجلوانب فقط، وال بأس من ذلك  rلكتاب اهللا وسنة رسوله     

ما دام أن الدولة تعلن يف دساتريها بأا إسالمية، فعلينا أن نثق فيها ونتلمس هلا سبعني بل             
  .  ﴾هم ضالَالً بعيداًويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّ﴿ ... ألف عذر

إننا مطالبون شرعاً وواقعاً بفضح هذه القوانني وتعريتها أمام املأل، وبيان فسادها            
حىت حيذرها الناس ويكفروا ا وميتنعوا عن التحاكم إليها، كخطوة أوىل قبل اإلقدام على           

  .هدمها ونسفها، واستبداهلا بشرع اهللا احلكيم

يع إىل خطورة االعتراف ذه القوانني ومدى ضررها علـى  ينبغي علينا تنبيه اجلم 
مصاحلهم الدنيوية واألخروية على حد سواء، ففي الدنيا يتعرضون لشىت أنـواع الظلـم            
واإلفساد باتباعهم وخضوعهم للدساتري الوضعية، أما يف اآلخرة فسيتعرضون لغضب اهللا           

  .اً هللا يف احلكم والتشريعوعذابه بالتحاكم إىل الطاغوت وعدم الكفر به، وجعله ند
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  األنظمة احلاكمة

تعترب هي أيضا خارجة عن شرع اهللا تعاىل، حماربة له ولعباده املؤمنني، وذلـك              
جهاراً اراً، بعدما كانت تقوم بذلك خفية، أصبحت اليوم تتحدى مـشاعر املـسلمني           

عن طريق مواالة وتعلن عن الكفر البواح، تارة عن طريق سن هذه القوانني الكفرية وتارة          
الكفار، وتارة أخرى عن طريق االستهزاء بدين اهللا تعاىل وحماربة الذين يأمرون بالقـسط         

  .والذين يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

وكل يوم مير على األمة إال وتنتهك عورات هذه األنظمة احلاكمـة، ويظهـر              
ألصحاب احلق ولقـضايا    وجهها احلقيقي البشع أكثر وضوحاً ونصاعة، ويظهر عداؤها         

املسلمني ومصائرهم، يف الوقت الذي يظهر احنيازها ألعداء ديننا وأمتنا واضحاً لكل ذي             
  .عينني

  :ميكننا تلخيص بعض جرائم هذه األنظمة يف عاملنا اإلسالمي كالتايل

 حتقيق إرادة دول الصليب واليهود الدينية يف سياستها الداخليـة واخلارجيـة             -
م واملسلمني، ودعم سياسة التنصري الصليبية وتقدمي التسهيالت للمنـصرين      املعادية لإلسال 

  .وبناء الكنائس واملراكز الدينية األخرى حملاربة اإلسالم

 تبين العلمانية وفصل الدين اإلسالمي عن الدولة وإلغاء العمل بقوانني الشرع            -
  .اإلسالمي واختاذ القوانني الصليبية

املدرسي واجلامعي من قبل جلان صليبية يهودية وتزويـر          إعداد مناهج التعليم     -
  .التاريخ اإلسالمي
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 إقامة املدارس واجلامعات املختلطة ونشر االحنالل اجلنسي الذي يعاين منه العامل -
  .النصراين بسلسلة من األمراض االجتماعية والطبية

  التآمر على ب ثروات الشعوب اإلسالمية وإعطائها للـدول والـشركات           -
  .النصرانية واليهودية

 انتهاج سياسة ختريبية يف تدمري األمن الغذائي للشعوب اإلسالمية وذلك بإفساد -
  .الزراعة والصناعة الزراعية

 إقامة املصارف اليهودية والصليبية واحمللية، ونشر الربا يف اتمعات اإلسالمية           -
  .ون وال يتكافلواومنع الزكاة كركن من أركان اإلسالم حىت ال يتقوى املسلم

 إقامة أماكن الدعارة والقمار واسترياد اخلمور من الدول الـصليبية مباليـني             -
  .الدوالرات سنوياً

 حماربة رجال العلم املخلصني وتصفيتهم أو إرهام ومنعهم من نشر الـدين             -
الصحيح وحتويل خطبة اجلمعة إىل منرب للدعاية للحكام الكفرة وإلغاء دور هذه اخلطبـة              

حلقيقي يف توجيه املسلمني وتنبيههم إىل األخطار احملدقة م من أعـدائهم الـداخليني              ا
  .واخلارجيني

 تفريغ الدين اإلسالمي من جوهره كنهج وطريقة حياة، وحصره يف العبادات،            -
وإلغاء اجلهاد ضد الظلم واعتبار ااهدين الذين يقاتلون يف سبيل إعالء كلمة اهللا وشرعه              

  ١."ب تصفيتهم متاماً كما يفكر اليهود والنصارىإرهابيني جي

انطالقاً من هذه احلقائق املفزعة، يتعني على أصحاب اهلمم العاليـة يف التغـيري              
احلقيقي أن يتخذوا موقفاً واضحاً على ضوء الشرع احلنيف، جتاه هذه األنظمة املرتـدة،              

املشاركة يف مؤسسام، ما  موقف العداء والرباءة واملفاصلة، وعدم طاعتهم أو نصرم أو          
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  )١٣٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

داموا قد أعلنوا احلرب على دين اهللا تعاىل، وجاهروا بكفرهم البواح ووقفوا ألصـحاب              
  .احلق باملرصاد يف كل سبل اخلري والصالح

ينبغي معرفة العدو الذي يواجهنا بأبشع األساليب وأخبثها، وذلك مبعرفة منهجه           
تعريته وفضحه مث من أجل دحضه وهدمه اجلاهلي، ومعرفة مواطن قوته وضعفه، من أجل    

  .بعد ذلك

وكما أشرنا يف بداية املقال، فإن املوقف الشرعي الواضح من هـذه األنظمـة              
احلاكمة، يفرض على أصحاب الدعوات ودعاة التغيري أن حيددوا مناهجهم بكل وضوح،         

ن هذا فقـه    وبالتايل يبتغوا الوسائل والطرق الشرعية للتعامل مع هذه األنظمة، وينبثق ع          
سليم للحركة من أجل التأثري يف احمليط الذي نعمل فيه، ويف الناس الذين نتواصل معهم،               

  .ويف هذه األنظمة اليت نريد أن نغري ونزيل

أما الذين يتخذون موقفاً مغايراً، كأن يعترفوا ذه األنظمة أو يتعاونوا معهـا أو              
رضا املعنوي أو التـرخيص الـسياسي   يدخلوا معها يف أحالف باطلة، أو يلتمسوا منها ال  

ليشاركوا يف اللعبة السياسية، اليت ستؤدي إىل احتوائهم وتدجينهم، ومن مث إىل تـشويه              
اإلسالم أو تقزميه، فكل هذا يعترب حراماً شرعاً وجرماً يف حق هذا الدين مث يف حق هؤالء               

هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها، واجعلْ     ربنا أَخرِجنا من    ﴿  املستضعفني الذين ينادون ليل ار      
  . ﴾لَنا من لَدنك ولياً واجعلْ لَنا من لَدنك نصرياً

ذا املوقف املنحرف سنكون من أعوان الظلمة بل من الظلمة أنفسهم، وسوف            
عارات التغيري  نساهم يف ترسيخ الباطل وتقويته حىت ولو ادعينا العكس ومهما رفعنا من ش            

  .واإلصالح 

نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يرزقنا فهم دينه فهماً سليماً، لكي نعي حقيقة النظم              
الوضعية وواقع األنظمة احلاكمة، وحىت نلتقي مع بقية العناصر املكونة هلذا الواقع يف اجلزء  



 

  )١٣٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

نـا اإلخـالص    الثاين واألخري من هذا املقال، نسأله سبحانه أن يثبتنا على احلـق ويرزق            
  . واالستقامة، واحلمد هللا رب العاملني

  



 

  )١٣٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  ٢ معرفة الواقع ضرورة حتمية لتغيريه
  

بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسوله الكرمي وعلى آله وصحبه             
  أمجعني، وبعد

حتدثنا يف احللقة املاضية عن عنصرين من أهم العناصر اليت ينبغي إدراكها وفهمها             
اً على ضوء الشرع احلنيف، لكي نتمكن بالتايل من تغيري هذا الواقع، أال ومها              فهماً عميق 

النظم أو القوانني السائدة مث األنظمة احلاكمة، ونقف يف هذه احللقة الثانية واألخرية مـع           
  :العناصر املتبقية، فنقول وباهللا التوفيق

  

  األحزاب السياسية

 هذه األحزاب تعترب الوجه اآلخر هلذه الذي ينبغي فهمه ووعيه منذ البداية، هو أن
احلكومات، أو بعبارة أخرى هي مبثابة األوتاد اليت تستند وتقوم عليها هـذه األنظمـة               
احلاكمة، واخلزان الذي ميدها بكل عناصر القوة والبقاء، ذلك أن معظم هذه األحـزاب              

 بصورة  –كم  تضع نفسها يف الئحة االنتظار والترقب، للدخول واملشاركة يف عملية احل          
  . أي سواء يف املؤسسات التشريعية أو التنفيذية–مباشرة  أو غري مباشرة 

 بني جوهر األنظمة من جهـة       – من الناحية الشرعية والواقعية      –فال فرق إذن    
وبني جوهر هذه األحزاب من جهة أخرى، وجهان لعملة واحدة، عملة الردة والظلـم              

  . وحماربته بشىت الوسائلوالوالء للكافرين، وعملة العداء للحق

فرؤساء هذه األحزاب العلمانية يعتربون رؤوساً وأئمة للردة والفساد السياسي يف          
بلداننا، شأم شأن احلكام املرتدين، ال فرق بينهم البتة، ألم طرف مباشـر يف عمليـة              



 

  )١٤٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 التشريع واحلكم إىل جانب هؤالء احلكام، ومن مث تراهم يدافعون ويسعون إىل احلفـاظ             
على املؤسسات القائمة، ويعتربوا شرعية، كما يسامهون يف الصد ألهل احلق من اآلمرين 
باملعروف والناهني عن املنكر، ويشنون عليهم أشد أنواع احلرب، وذلك بـالوقوف إىل             

  .جانب احلكومات القائمة يف حرا هلؤالء املصلحني

عة مجاعات احلق، وتقدمي يتجلى ذلك  يف احلمالت اإلعالمية املقصودة لتشويه مس      
املعلومات الالزمة ألجهزة املخابرات والتجسس عن هذه اجلماعات، بل إن الكثري مـن             

 جندهم أعضاء يف هذه احلكومات املرتـدة،        – قيادات وقاعدة    –أعضاء هذه األحزاب    
ويشاركون يف حماربة مجاعات احلق، ويصفوا باإلرهابية أو الظالمية أو الرجعية، كمـا             

 يسامهون يف تنفيذ برامج اإلفساد يف البالد، ويشرعون قوانني خمالفة بل حماربة للشريعة أم
  .السمحاء  يف مجيع امليادين وعلى كل املستويات

لقـد  ! فهل بعد هذا، يأيت من يتعامل أو يتعاون أو يأمل خرياً يف هذه األحزاب؟          
 من يتحالف ويتعاون مـع   –  زوراً وتاناً  –رأينا بعض من ينتسبون إىل العمل اإلسالمي        

هذه األحزاب املرتدة، من أجل الوصول إىل قبة الربملانات الشركية، وجندهم قد أعطـوا              
والءهم وبايعوا رؤوس هذه األحزاب حبجة التعاون على الرب والتقوى واإلصالح، ومـن           

ن هكذا يتومهون، وهكذا يزين هلم الشيطان أعماهلم ويصدهم ع . أجل خدمة الصاحل العام   
  .السبيل القومي

إن املطلوب منا أفراداً ومجاعات أن نكفر ذه األحزاب ونعاديها ونـربأ إىل اهللا              
منها ومن أعماهلا الشركية، وعلى رأسها املشاركة الفعلية يف عملية التـشريع والتنفيـذ              
للقوانني الكفرية، مث السعي احلثيث إىل التصدي للحق ونشر الباطل، فهل بعد هذا الكفر              

  بواح نتردد يف اختاذ املوقف الشرعي الواجب اختاذه اجتاه هذه األحزاب؟ال

  

  اجلماعات اإلسالمية



 

  )١٤١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

الشك أن الساحة تعج بالكثري من اجلماعات اليت تدعي انتماءها لإلسالم وترفع            
شعارات الدين يف حتركاا، ولكن الكثري منها ال تستحق أن تنسب لإلسالم فضالً عن أن       

ذلك أن جل هـذه     .  يف جمال العمل اإلسالمي وابتغاء التغيري املنشود       حتسب قدوة ومثاالً  
احلركات والتجمعات لديها احنرافات خطرية على مستوى العقيدة، وخباصة يف مـسمى            
اإلميان والكفر، مث يف مسأليت الوالء والرباء وحىت يف مسائل احلكم والتشريع، وهذه هـي   

 تشكل مفهوم التوحيد، الذي ال يتم إميان املرء         األصول اليت يقوم عليها هذا الدين، واليت      
  .بدونه، فضالً عن حتقيق النصر هلذا الدين وانتظار توفيق اهللا ومدده

أهم ما ميز ساحة العمل اإلسالمي يف العقود املاضية هو وجود طاقات خملـصة              
يـة  ومتفرغة هلذا الدين، قدمت الكثري من العطاء وضحت بالعديد من املكتـسبات املاد            

واملعنوية يف سبيل نصرة احلق وإزهاق الباطل، فدارت بينها وبني أعدائها معارك، انتهت             
جلها لصاحل األعداء، وذلك ألسباب عديدة ليس هذا جمال تفصيلها، إال أنـه ينبغـي أن    
نذكر أن  أهم هذه األسباب، هو عدم توفري أو استيفاء شروط النصر الواجبـة، وعلـى          

مشوبة بالكثري من االحنرافات الشرعية، وهذا ما أدى فيما بعد إىل           رأسها عقيدة خمتلطة و   
سقوط احلركات اإلسالمية يف مستنقعات التيه واهلزمية، وظلت لسنني عديـدة تـسمن             
أعضاءها ليأيت األعداء فيجدوا رقام جاهزة للذبح وأجسادهم جاهزة للـسلخ، وهـم             

، فحكمـوا علـى    ﴾قيموا الصالَةَ وآتوا الزكَاة   كُفُّوا أَيديكُم وأَ  ﴿  يرددون قوله تعاىل    
 أن يظلوا يف املرحلة املكية من عمر الـدعوة،          – بسبب هذه العقيدة املنحرفة      –أنفسهم  

  .فينسخوا بذلك أكثر من ثالثة أرباع ما أنزله اهللا تعاىل من تشريع وحكم

 هذا يف الوقت الذي كانت توصف فيه كل حركة سـلفية جهاديـة بأبـشع              
األوصاف والنعوت، ليس من طرف األعداء بل من قبل هذه الطوائـف املبتدعـة ومـا     

  .أكثرها

فالبد من تصنيف دقيق هلذه الطوائف من جديد، وذلك لنتمكن مـن معرفـة              
أولوياتنا يف العمل على أرض الواقع، فنحذر من حنذر ونواجه من نواجه ونتعاون مع من               



 

  )١٤٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 الصورة لنا وملن يأيت من بعدنا يريد أن يقدم شيئاً هلذا     البد من توضيح  . ينبغي التعاون معه  
الدين، فمعرفة هذه الطوائف أو ما اصطلح عليه حديثاً باحلركات اإلسالمية، أمر ضروري 

  .وحتمي

فالبد من كشف حقائق كل طائفة منها، وبيان منهجها وأهـدافها ووسـائل             
من حكام  (بني أعداء هذا الدين     عملها، وقبل هذا وذاك، البد من كشف العالقة بينها و         

، أو بعبارة أخرى، علينا أن نعلم مواقفها اجتاه         )مرتدين وكفار أصليني ومنافقني مندسني    
كل هذه الفئات سالفة الذكر، لندرك موقعها يف هذه احلرب القائمة بني أهل احلق وأهل               

  .الباطل، مث نضعها يف الكفة املناسبة

ات يتحدد انطالقاً من موقف كل طائفة من        إن تصنيف هذه الطوائف أو اجلماع     
هذه الطوائف من النظم والقوانني السائدة مث من األنظمة احلاكمـة، فهمـا املؤشـران               
األساسيان اللذان يكشفان حقيقة كل مجاعة، ومدى بعدها أو قرا من املنهج الـشرعي            

  .اقف النظريةوبعد ذلك يأيت املوقف العملي يف الساحة ليزكي أو يفند املو. الصحيح

وهذا هو السبيل الوحيد الذي ميكن من خالله معرفة حقيقة هذه الطوائـف، مث              
  .اختاذ املوقف الشرعي منها سلباً أو إجياباً

يبقى أن نشري إىل أن هذه الطوائف هي األخرى حباجة إىل عملية تغيري أو إصالح          
يف هذا الواقـع، لـيس      ، فهي تعترب طرفاً مهماً      - يف حال وجد فيها خلل أو احنراف         –

بالضرورة أن تدور دائماً مع مصلحة هذا الدين، فكم من صديق يهدم من الداخل أكثـر   
  .مما قد يهدمه العدو من اخلارج

فالبد من  معرفة كل التجمعات اإلسالمية اليت تتحرك يف الساحة، من أجل التعاون معها               
أما . أو من أجل التناصح والتواصي    أو التنسيق يف ااالت اليت يسمح فيها اال لذلك،          

باقي فرق املبتدعة والطوائف املخالفة املعاندة فدورنا جتاهها هو بيان حقيقتها وضـالهلا             
  .للناس لكي حيذروها ويتجنبوها



 

  )١٤٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  

  العلماء واملفكرون

بإمكاننا أن نعيد نفس الكالم الذي قلناه عن اجلماعات، ولكن مع مثـة فـرق               
اء  مكانة أمسى وأعظم يف نفوس الناس من تلك اليت متلكها            جوهري بينهما، هو أن للعلم    

اجلماعات، ذلك أن العلماء ورثة األنبياء، وحيظون باحترام كبري لدى أوساط الناس على             
خمتلف مستويام، كما أن احلركات اإلسالمية نفسها حباجة إىل هؤالء العلماء كمرشدين 

اعة ضعيفة أو نكرة إىل حد بعيد حىت تضم وتبقى كل مج. أو موجهني أو رمبا حىت قياديني
يف صفوفها هؤالء العلماء، عندئذ جتد القبول عند الناس وتفرض نفسها علـى الـساحة           
  .وحتظى بالكثري من االحترام من لدن عامة الناس والكثري من اهليبة والرهبة من قبل األعداء

 واإلخـالص   ومن هنا ينبغي أن يكون هؤالء العلماء يف مستوى عال من الفقه           
والورع، يرفعهم عن الشبهات، وحيميهم من السقوط يف إغراءات العدو أو االنكسار أمام 

  .إرهابه

ولكن البد من اإلشارة إىل أن وجود علماء داخل احلركات ليس شرطاً وضرورة   
لكي تكون هذه اجلماعة أو الطائفة ذات مصداقية، حيث أننا جند الكثري من مجاعات ال               

أي اجلماعة أو (ا علماء من الطراز الذي يكون مشهوراً بني الناس، لكنها     تضم يف صفوفه  
متلك منهجاً شرعياً سليماً ومواقف صائبة وأعضاء أكفاء ومراجع خارج دائرا           ) الطائفة

أما الناس فلم . حتظى بالشرعية وتتميز بصفات اإلخالص واالتباع، وهذا هو املهم عند اهللا
  . ومقياساً للصالح أو الفسادولن يكونوا أبداً مرجعاً 

الذي أود أن أشري إليه هنا يف هذا املقام هو أنه ينبغي تصنيف هـؤالء العلمـاء                 
تصنيفاً جيداً، وال خنشى يف ذلك لومة الئم، وال ترهبنا  األعراف أو أقوال النـاس عـن        

من العوائـق   القيام ذه املهمة الكبرية والنافعة للعمل اإلسالمي، ذلك أننا جند أن الكثري             



 

  )١٤٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

واملثبطات يكون سببها بعض هؤالء العلماء، بل منهم من يكون سبباً يف تـأخري النـصر          
  .ونسف جهود كبرية قامت لنصرة دين اهللا تعاىل

فالكثري من هؤالء العلماء قد حتولوا إىل جنود للطاغوت، يتقربون إليه ويدورون            
وا ظهورهم ملا كانوا عليه من مع أهوائه وشهواته حيث دارت، فانسلخوا من دينهم وأدار       

  .احلق، وآثروا حياة الترف والسالمة على حياة اخلشونة والتضحية

إن القدسية الزائفة اليت يصبغها الناس على بعض العلماء املنافقني ينبغي أن حنرقها             
وننسفها نسفاً، ألا حولت هؤالء إىل أصنام تعبد من دون اهللا، ال يسألون عما يفعلـون      

 ولقد . ناقشون فيما يفتون، وال ميكن أن تنصحهم أو تنقدهم فضالً عن أن ختالفهم            وال ي
أضروا كثرياً بالعمل اإلسالمي وبالعاملني املخلصني، فمنهم من وقف مباشرة يدافع عـن         
الطواغيت وينافح عن طريقتهم وشريعتهم إما طمعاً يف فتات الفتات الذي يتكرم به هؤالء 

 بطشهم وإما بغضاً وحسداً ألهل احلق، ومنهم من ينـصروم           الطواغيت وإما خوفاً من   
جهالً بسبب خلل يف عقيدم وفهمهم لدين اهللا، وكالمها يعترب ناصراً للباطـل خـاذال               

  .للحق، ينبغي التنبيه إىل خطورم والتحذير منهم

أما أولئك الصادقون العاملون بعلمهم، الذين ال خيشون يف اهللا لومة الئـم، وال              
عون يف دنيا يصيبوا، فهؤالء ينبغي تأييدهم ونصرم ومحايتهم من كيد الطواغيت،            يطم

واختاذهم أئمة وهداة على طريق احلق حىت وإن كانوا غري منتمني إىل صفوف مجاعـات               
احلق باملفهوم احلركي التنظيمي، إذ يكفي أن يلعبوا دورهم يف التوجيه والترشيد والفتوى             

مـع أننـا نـتمىن أن    . ن يف الواقع ويتابعون األحداث عن كثبعن بعد ما داموا يعيشو    
 – من داخل هذه التجمعات اإلميانية، لكن مثة معوقات          اإلسالمييوجهوا ويقودوا العمل    

 حتول بينهم وبني القيام ذا الدور مـن         –وعلى رأسها ضغوطات الطواغيت ومراقبتهم      
  .الداخل

  



 

  )١٤٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  عامة الناس

 االحتكاك مع الناس واالختالط م، من أجل التأثري إن مهمة الدعاة احلقيقيني هو
فيهم وتغيريهم، مث توظيفهم وحتميلهم مسؤولية التغيري، فال ميكن الوصـول إىل كـسب          
الناس إال مبعرفة خبايا نفوسهم وطريقة تفكريهم مث مـستويام ومـؤهالم الفكريـة              

  .eكما أمرنا رسول اهللا وقدرام العقلية، حىت نتمكن من خماطبتهم على قدر عقوهلم 

والذي يتحرك يف الساحة دون أن يصنف الناس ذه الطريقة، فإنه سيفشل فشالً             
ذريعاً، وسيكون كالذي يسري يف صحراء واسعة األطراف دون دليل وال موجه، ذلك أن              
النفوس البشرية قد جبلت على الراحة والدعة، وحب السهل من األمور حىت وإن كانت              

، فأكثر الناس ال يعلمون احلق     ﴾ وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِني     ﴿  ع  خمالفة للشر 
وتبعاته، وال يعلمون مصاحلهم األخروية، وال يعلمون الطرق والوسائل املؤدية إىل جنام            
يف الدنيا واآلخرة، وأكثرهم ال يعقلون  هذا احلق، أي ال يفهمون ما يأتيهم به املصلحون                

 خري  ورشاد، والقليل منهم فقط من يدرك حقيقة هذه األمور كلها، وميضي لتحمل               من
هذه هي سنة اهللا تعاىل يف خلقه، وهـي     .  ﴾ وقَليلٌ ما هم  ﴿  تبعات هذا الفهم واإلدراك     

حقيقة تتكرر يف كتاب اهللا مراراً ليتذكرها الدعاة  فال يغفلوا عنها وهم ميارسون دعوم،     
  . فيتوقفوا عن أداء واجبامحىت ال يصطدموا

إن الدعوة متر مبراحل عديدة، منها اليسري ومنها العسري، وموقف الناس يتغري من             
مرحلة إىل أخرى، فالذي يكون معك يف الرخاء ليس بالضرورة أن يبقى معك يف الشدة،               

ؤمنني وهذا ما ينبغي أخذه بعني االعتبار، وليحرص التجمع اإلمياين على تربية جيل من امل             
يكونون مبثابة النواة األساسية، ال يتزعزع إميام وال يتغري والؤهم مع تغري املراحل، ولو               

  .كانوا قلة

أما ما تبقى من الناس فينبغي االجتهاد على تفادي شرهم وإبعادهم عن نـصرة              
 يتميز ببعد أغلب    – ويف كل زمان ومكان      –الباطل حىت ولو خذلوا احلق، فالواقع اليوم        



 

  )١٤٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

س عن احلق وبغضهم ألهله أو يف أهون الظروف، عدم نصرم هلم، وهـذا املوقـف    النا
  .األخري خري وأهون على احلق وأهله من أن يكونوا أنصاراً للباطل وجنوداً يف صفه

هذه هي املعادلة اليت ينبغي السعي إىل حتقيقها يف السـاحة، وعلينـا أن جـر               
 بالواقع، فنجد أنفسنا وسط خصوم متعددي       األحالم واألماين الكاذبة قبل أن نصطـدم     

قُلْ هذه سبِيلي أَدعو    ﴿  .األلوان واملذاهب، ال ندري من أين نبدأ وال من أيـن ننتهـي          
             نيرِكـشالْم نا ما أَنمو انَ اللَّهحبسنِي وعبنِ اتما وأَن ةريصلَى بع يوسـف  [ ﴾ إِلَى اللَّه

١٠٨ .[  



 

  )١٤٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  وهم وخافونفال ختاف
  

احلمد هللا فاطر السماوات واألرض، الذي خلق كل شيء مث هـدى، والـصالة    
والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين              

  مث اهتدى، مث أما بعد

إن اخلوف صفة طبيعية يف النفس البشرية مثلها مثل بقية الصفات كحب النفس             
 واجلزع والغضب واحلزن وغريها، وهي ال تدل على ضعف اإلنسان بقدر ما  وحب الدنيا 

تدل على طبيعته، إال إذا حتول هذا اخلوف إىل عاهة تثبط صاحبه ومتنعـه مـن مزاولـة        
  .واجباته وتدفعه إىل اقتراف املعاصي والذنوب بدالً من أداء الطاعات والفروض

 مواطن من كتابه احلكيم، مثل قولـه        ولقد نبه اهللا تعاىل إىل هذه احلقيقة يف عدة        
فَأَوجس في نفِْسه خيفَةً موسى ، قُلْنا لَـا   ﴿  تعاىل وهو يتحدث عن موسى عليه السالم        

قَالَ خذْها ولَا تخف سـنعيدها      ﴿   وقوله   ]٦٨ ،٦٧ :طه   [ ﴾ تخف إِنك أَنت الْأَعلَى   
قَالَ لَا تخافَـا إِننِـي      ﴿  وقوله خماطبا موسى وهارون      ،   ]٢١: طه   [ ﴾ سريتها الْأُولَى 

قَالَا ربنا إِننا نخاف أَن ﴿   ، وعلى لساما قوله تعاىل]٤٦: طه  [ ﴾معكُما أَسمع وأَرى  
واألمثلة يف ذلك كثرية يف كتاب اهللا ويف سـنة  . ]٤٥: طه  [ ﴾يفْرطَ علَينا أَو أَن يطْغى   

  .، كلها تدل على حقيقة أن اخلوف صفة طبيعية يف الناس ينبغي عليهم جتاوزهاrنبيه 

  

  أسباب اخلوف وجذوره

   الوراثة-١



 

  )١٤٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

كثرية هي الصفات اليت يرثها األبناء عن اآلباء، مثل الكرم واجلود والـشجاعة             
  . واإلقدام، وكذلك الصفات السلبية مثل البخل واحلرص واجلنب واخلوف

خائفة أثناء احلمل وأثناء فترة الوالدة، فإا تنقل ذلك اخلوف          فحينما تكون األم    
والتوتر إىل وليدها، فريث عنها هذه الصفات اليت قد تلزمه طول حياته إن مل يتـداركها                

وهذه حقيقة علمية تؤكدها التجربة يف الواقع       . بالتربية والتعود على الصفات املعاكسة هلا     
به إىل هذه املسألة، وحماولة التخلق باألخالق احلميدة        لذلك وجب على اآلباء التن    . الفعلي

لتنتقل إىل أبنائهم، حىت وإن كنا ال نريد لعب دور فعال وإجيايب يف عملية التغيري القادمة،                
فعلى األقل ال حنرم أطفالنا من لعب هذا الدور مستقبالً ويكون لنا شرف املشاركة يف هذا 

  .العمل املبارك 

  

   التربية-٢

ن عملية التربية هلا دور كبري يف تكوين البنية النفسية واألخالقية للطفل،            الشك أ 
فعملية التلقني اليت يتلقاها الطفل يف البيت تساهم يف تسطري شخصيته املـستقبلية، شـئنا    
ذلك أم أبينا، ألن الطفل البد أن يبحث عن مثل أعلى يف حياته ليتخذه قدوة يف سلوكياته 

 إىل التأثري الكبري الذي يتركه تعاملك مع طفلك ومدى اآلثـار            وحركاته، هذا باإلضافة  
  .السلبية أو اإلجيابية اليت تتركها طريقة التربية وطريقة تصحيح أخطائه وتوجيهه

فالطفل الذي يتعرض إىل الضرب الدائم ألتفه األسباب وإىل السب والشتم كلما            
خصيته يف صغره، وهذا مـن      اقترف ذنباً أو خطأ سوف يفقده ثقته يف نفسه، وتنهار ش          

شأنه أن يؤثر سلبياً يف عملية التربية اليت نتوخاها، وسوف نكون فرداً فاشالً ال يـصلح                 
  .لشيء يف هذه احلياة

كما أن عملية التخويف املستمرة اليت يتلقاها الطفل يف صغره، سوف جتعل منه             
ام لوحـده، ألنـه     فرداً خياف من كل شيء ، وال ميكن أن خيطو خطوة واحدة إىل األم             



 

  )١٤٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

سيجد أمامه جداراً مسيكاً من العقبات حتجب رؤيته وتكبل جوارحه وجتمد إرادتـه، يف              
الوقت الذي ينبغي زرع الثقة يف نفسه وتعويده على إجناز أعماله بنفسه وتشجيعه علـى               
أخذ املبادرة يف كل األمور واستصغار املشاكل والعقبات يف عينيه لكي ال خيـاف مـن                

  .اإلقدام

الطغاة يف كل زمان ومكان حياولون فرض سياسة تعليمية خاطئة مبنيـة علـى       و
اإلرهاب والتخويف، لكي يتحول الشعب إىل قطيع ينقاد بكلمة وديد ، وال ميلك إرادة          
النقد وال إرادة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، خيافون من كل شيء، ويقبلون كـل               

 توجهام، مادام أن يف ذلك الـسالمة وعـدم       شيء مهما خالف مبادئهم أو تناقض مع      
وهكذا نرى شعوباً ترضى بالذل والتبعية، وتقبـل الظلـم    . التصادم مع األنظمة احلاكمة   

واالستبداد، ألا تعرضت لعملية تربية قائمة على اإلرهاب والتخويف انتـهت بـسلب             
ثة بعيداً عـن    الشخصية وزرع التبعية واخلضوع ، رد أا حازت على لقمة عيش ملو           

  .االحتكاك باألنظمة، تسمع وتطيع، تنفذ ما ميلى عليها بال نقاش وال تردد

أما سياسة التأديب والعقوبة فتكون هي األخرى مبالغ فيها وتتجـاوز القـدر             
املطلوب، حيث تتحول إىل هدف يف حد ذاته وليس وسيلة للتصحيح والنقد البناء، وهي              

ظمة احلاكمة يف حق الشعوب، فنرى األحكام القاسـية         نفس الطريقة اليت تستعملها األن    
والظاملة ال تتناسب مع اجلرائم املقترفة، واهلدف ليس هو التربية والتأديب، إمنا التخويـف   

هذا . وحتطيم اإلنسان ككل حىت ال يبقى لديه أي أمل يف احلياة فضالً عن النفع و العطاء               
  .غيري للواقع الفاسدفضالً عن التفكري يف املشاركة يف أي عملية ت

  

   ضعف اإلميان باهللا-٣

يعترب من أهم أسباب اخلوف على اإلطالق، فاألسباب السابقة ميكن جتاوزها إذا            
عرف املرء قيمة ربه وخالقه، وعرف أنه املدبر يف هذا الكون، وال ميلك أحد ألحد نفعاً                



 

  )١٥٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

حد على أن يـضروك     وال ضراً إال بإذن اهللا، وأنه لو اجتمعت اإلنس واجلن يف صعيد وا            
بشيء لن يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك، وان املوت واحلياة بيد اهللا تعاىل ال ميلك                 
أحد أن يقدم أو يؤخر أجالً، وبأن الرزق من عند اهللا هو الذي يعطي ومينع مىت شـاء،                  

  .بسبب وبغري سبب

  خلوف إذن ؟فما دام كل هذه األمور بيد اهللا سبحانه، فلم اخلوف يا ترى؟ وممن ا

أَلَيس اللَّـه بِكَـاف عبـده       ﴿  إن ضعف العقيدة يف أن اهللا تعاىل كاف عبده          
   ونِهن دم ينبِالَّذ كفُونوخيإِنَّ ﴿   ، وقادر على أن حيميه ويدافع عنه         ]٣٦: الزمر   [ ﴾ و
 وجه أعداء املؤمنني ليحول  وأن اهللا تعاىل يقف باملرصاد يف       ﴾ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا    

، وأن املوت الذي خياف منه      ]١٤: الفجر   [ ﴾ إِنَّ ربك لَبِالْمرصاد  ﴿  بينهم وبني أوليائه    
قُـلْ إِنَّ   ﴿  املرء وجيعل اخلوف سبباً ووسيلة للهروب منه، هو مالقيه وهو بيد اهللا تعاىل              

     لَاقم هفَإِن هنونَ مرفي تالَّذ توا الْمئُكُم بِمبنفَي ةادهالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرت ثُم يكُم
 ، هذا الضعف يف العقيدة هو الذي يرسـخ اخلـوف يف            ]٨: اجلمعة   [ ﴾ كُنتم تعملُونَ 

نفوس العباد، وحيعلهم عبيداً هلواجس وختمينات وافتراضات خياليـة متـنعهم مـن أداء            
  .هم اهللا عز وجلواجبام كما أمر

إِنما ذَلكُم الـشيطَانُ  ﴿ ويف هذه احلالة يتحول املرء إىل ويل من أولياء الشيطان       
       نِنيمؤم مإِن كُنت افُونخو مافُوهخفَالَ ت اءهيلأَو فوخيتصرف  ]١٧٥: آل عمران    [ ﴾ ي 

 خيطو خطوة إال ويعتقـد  فيه كيف يشاء، يوسوس له وخييفه من كل شيء، حىت ال يكاد        
أنه سيفشل وسيلقى املصائب يف طريقه، فال يلبث أن يتراجع فيظل جامداً يف مكانه فريسة 

وذا يكون الشيطان قد صدق عليهم ظنه، ومهـشهم         . للهواجس والوساوس الشيطانية  
  .بعيداً عن معترك الصراع الدائر بني أولياءه وأولياء اهللا 

  

  كيف تقضي على اخلوف ؟



 

  )١٥١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

   تشخيض اخلوف-١

البد من تشخيص املرض بداية لكي نتمكن من عالجه، واخلوف مرض عـضال      
وخطري إن مل يتنبه له صاحبه، وهو أنواع كثرية، فهناك من خياف من املرض ومن خياف                
من املوت ومن خياف من الفقر ومن خياف من الناس ومن خياف من املستقبل بصفة عامة                

ي على املريض أن يشخص نوعية اخلوف الذي يعاين منه،          وغريها من األنواع، لذلك ينبغ    
  .ليتمكن بالتايل من إجياد الدواء املناسب له

فالذي خيشى وخياف الفقر مثالً عليه أن يرجع إىل النصوص القرآنية واألحاديث            
النبوية يف هذا اال، وكذلك أقوال العلماء يف تناول هذا املوضوع لكي يزيل عن نفسه               

وهكذا يصنع مع كل نوع من      .  واملفاهيم اخلاطئة، فيتحرر من تلك القيود      تلك الشبهات 
أَلَا يعلَم من خلَق وهـو اللَّطيـف        ﴿  أنواع اخلوف، الرجوع إىل الشايف املعايف احلقيقي        

بِري١٤: امللك  [ ﴾الْخ[.  

  

   اإلحياء بالبطولة-٢

 له تـأثري كـبري علـى        املرء حيث وضع نفسه، ومن املعلوم أن اجلانب النفسي        
اإلنسان، فقوة الدفع هي اليت تدفع املرء إىل الفعل، وكلما ضعف اجلانب النفسي كلمـا               
أحجم اإلنسان عن تنفيذ الكثري من األعمال كان بإمكانه فعلها لو توفرت هذه العوامـل   

  .النفسية 

حث عـن   فاإلميان بالنصر واليقني يف وعد اهللا تعاىل هو الذي يدفع املؤمن إىل الب            
  .أسبابه وعن الوسائل الالزمة لتحقيقه



 

  )١٥٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

واليقني بأن املؤمن أفضل من غريه بسبب إميانه وارتباطه باهللا تعاىل، هو الـذي              
يدفع هذا املؤمن إىل االستعالء على غريه من الكفار واملرتدين واملشركني، ويـسعى إىل              

  .لعب دور املصلح واملريب واهلادي إىل سبيل اهللا

ه حمب للخري، ساع إىل نشره بني الناس، ويضحي بالكثري من القيم إن املؤمن بطبع
املادية يف سبيل القيام ذه املهمة، كوا تدخل يف إطار عبادته لربه الرحيم واقتفاء لـسنة          
نبيه الكرمي، ومن هنا جتد املؤمن يوحي لنفسه بعظم املهمة ويقـف مواقـف البطولـة                

  .والتضحية يف كل خطوة خيطوها

  

  ءة سري األبطال قرا-٣

لقد فطر اهللا اإلنسان على الكثري من امللكات وجوانب القوة اليت ميكن تسخريها             
  .يف اخلري والشر، وذلك بناء على عقيدة هذا األخري ومبادئه

ولقد عرف التاريخ الكثري من الشخصيات تركت آثارها وبصماا يف املـسرية            
الً وسط أقوامهم، بصرف النظر عن عقائـدهم         اعتربوا أبطا  – سلباً أو إجياباً     –اإلنسانية  

وأهدافهم اليت قاموا من أجل حتقيقها، وقد حتولوا إىل مثل أعلى وقدوة دائمة لشعوم، ما   
  .زالوا يقتفون أثرهم يف مجيع مراحل مسريم التارخيية

يعترب هؤالء مصدر إهلام لشعوم، وسبباً يف شحذ اهلمم ودفع مـسرية التغـيري              
  . االجتاه الصحيحواإلصالح يف

وحنن معشر املسلمني، أحوج الناس إىل قراءة سري هؤالء األبطال، ألن اهللا أمرنا             
 ويف الكـثري مـن    ﴾لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولي اَأللْبابِ   ﴿  بذلك يف قوله تعاىل     

قتفاء أثر هؤالء   اآليات يف كتاب اهللا، كلها حتث على االستفادة من التجارب السابقة، وا           
  .األبطال املصلحني، لكي تستمر عملية التغيري واإلصالح
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مهما خنتلف مع بعض هؤالء األبطال يف االعتقاد والغايات ، فإنه البد أن جنـد               
  .قواسم مشتركة يف عملية التغيري ينبغي االستفادة منها يف كل حال

مي ملـيء باألبطـال     مع أن لدينا اكتفاء ذايت يف هذا اال، فتارخينا اإلسـال          
واملصلحني العظام، وكل بطل من هؤالء يعترب مدرسة يف حد ذاته، وقدوة لكل مؤمن يف               

ودورنا هو قراءة متأنية وواعية هلذه السري، ونقلها ألجيالنا القادمة          . جمال الدعوة واجلهاد  
 لتكون نرباساً ال ينطفئ ووسيلة لشحذ اهلمم وتقوية العزائم لتحقيق األهـداف ونيـل              

  .الغايات

  

  اإلقدام-٤

وهو عكس اإلحجام والتهيب، واملؤمن مطالب باإلقدام والتوكل على اهللا تعاىل           
، فالنفس بطبعها ميالـة إىل اخلمـول         ﴾ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّه    ﴿  يف كل أعماله    

 على فعل   والدعة والراحة، والبد من دفعها إىل أداء الواجبات دفعاً، لكي تستقيم وتتعود           
اخلريات وأداء الواجبات، هذا يف الوقت الذي جتد املتعة يف اقتراف املعاصي واالحنـراف              

  .عن جادة الصواب

ومن األمور العظيمة والكبرية اليت ينبغي تعويد النفس على أدائها، األمر باملعروف    
ني والكافرين والنهي عن املنكر، وإنفاق املال والوقت والنفس يف سبيل اهللا، ومقارعة الظامل

  .واملرتدين

فتعويد النفس على هذه األمور يكون بالتدرج تارة وباإلقدام تارة أخرى، حـىت            
  . سرية بعدما كانت كاجلبال الرواسيجتبل هذه األخرية على هذه األعمال فتكون عندها ي

تعترب الـشعار الـذي   " ّ  إذا خفت من أمر فقع فيه   :فالقاعدة العظيمة اليت تقول   
ن تتخذه النفوس الكبرية لكي تساهم يف حترير األمة وإعادة بناء مؤسساا لكـي              ينبغي أ 
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كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِـالْمعروف        ﴿  ترجع إىل مزاولة دورها احلقيقي      
ونَ بِاللّهنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتو﴾ .  

اجز الذي خيشاه املرء، وهو من أكرب املثبطات الـيت          ويعترب املوت من أكرب احلو    
تقعد اإلنسان عن أداء واجباته ومواجهة أعدائه، واملوت شيء طبيعي وال ينبغي أن يقعد              
اإلنسان ويكبله عن التقدم يف مسرية التغيري الكربى ، فسلفنا الصاحل كانوا يطلبون املوت              

، "أطلبوا املوت توهب لكم احلياة " يف كل حلظة من حلظات عمرهم، وكان شعارهم هو          
﴿ وكانت التوجيهات القرآنية هي اليت تطبع حيام وسلوكيام يف كل حركة وسكنة،             

        ةديشوجٍ مري بف مكُنت لَوو توالْم رِككُّمدواْ يكُونا تمنقُـلْ إِنَّ   ﴿  ، وقوله تعاىل     ﴾ أَي
إِنه ملَاقيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما  الْموت الَّذي تفرونَ منه فَ    

، كل هذه التوجيهات وغريها كثري  ﴾لكُلِّ أَجلٍ كتاب  ﴿  ، وقوله تعاىل     ﴾ كُنتم تعملُونَ 
، وتكسر كل من شأا أن تزيل كل الشوائب والتخوفات، وحتطم كل العوائق والعقبات       

القيود واملكبالت من طريق املؤمن وجتعله ينطلق حراً خفيفاً ابتغـاء وجـه اهللا، مؤديـاً                
  .لواجباته اإلميانية كما حيب اهللا ويرضى

  ﴿    لَى اللّهكَّلْ عوفَت تمزفَإِذَا ع ﴾   ،  ﴿      ـوهملْتخفَإِذَا د ابالْب هِملَيلُواْ عخاد
  . ﴾وعلَى اللّه فَتوكَّلُواْ إِن كُنتم مؤمنِنيفَإِنكُم غَالبونَ 

  

   حتجيم الدنيا-٥

كراهية املوت مرادف حلب الدنيا، وحب الدنيا هو الذي مينع املؤمن من العطاء             
لذلك وجب على املؤمن أن     . والتضحية والفداء، ويدفعه إىل احلرص واإلحجام واخلوف      

  .يعرف حقيقة هذه الدنيا ومدى حقارا
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فالدنيا دار ممر وجسر للعبور إىل دار املقر، وال ميكن لعاقل أن يتمسك بالفـاين               
مقابل الباقي، وال أن يبين فوق اجلسر أو املمر لكي يسكن ويستقر، فالعاقل يبين حيـث                

  .القرار الدائم

كذلك مثل الدنيا واآلخرة، فإن األوىل فانية والثانية باقية، وما دام األمر كذلك             
نا أن جنعل الدنيا مزرعة لآلخرة ، وأن نريب أنفسنا وأبناءنا على هذه احلقيقـة               فاألحرى ب 

واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا كَماء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِه           ﴿  القرآنية العظيمة   
  ﴾ نَ اللَّه علَى كُـلِّ شـيٍء مقْتـدراً        نبات الْأَرضِ فَأَصبح هشيماً تذْروه الرياح وكَا      

  .]٤٥: الكهف [

حينما يصل املرء بنفسه إىل هذه الدرجة الرفيعة لفهم احلياة ، فإن طريق التغـيري               
والتضحية ستكون معبدة وسهلة للغاية، ألن احلمل خفيف ولن يؤخر أو يبطـئ عمليـة       

النفيس، ألن القلب قد امتأل حبـب       املسري أبداً، كما وسيزول اخلوف من فقدان الغايل و        
  .اآلخرة وما عند اهللا ، ومل يعد فيه مكان ملتاع الدنيا

.١٤٢٦ رمضان -أبو سعد العاملي: وكتبه الفقري إىل رمحة اهللا وعفوه



 

  )١٥٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  اجلهرية بني السرية و ؛التنظيم الدعوة و
  

والصالة  والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني، ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله

  :وبعد

 رغم قلة -نظراً لتباين اآلراء حول هذه املسألة اهلامة، أردت أن أديل بدلوي 
 يف هذا املوضوع اخلطري واهلام، لعله يفتح باباً للحوار بني خمتلف العاملني هلذا -بضاعيت 

د، ويفتح أبواباً كانت مغلقة لكل العاملني الدين، ولعله يغطي شيئاً من النقص املوجو
  . والدعاة إىل اهللا وااهدين يف سبيله، أسأل اهللا التوفيق والسداد

  : مفهوم الدعوة

قبل البدء يف احلديث عن كيفية مزاولة الدعوة، أود يف البداية تعريف هذا 
، وأصبح اإلسالمياملصطلح الذي أصبح من أكثر املصطلحات ميوعة يف أوساط العمل 

لدى الكثريين صنماً يعبد من دون اهللا، وعصا يلوح ا اجلميع يتخفون وراءها وحيتمون 
  .  عن النهج القومي وابتدعوا يف الديناا حىت وإن زاغو

 ما هي ؛فما هو يا ترى املفهوم احلقيقي والشرعي املقبول للدعوة؟ بعبارة أخرى
وضة شرعاً؟ إىل ماذا جيب أن ندعو الناس؟ الدعوة املقبولة شرعاً وما هي الدعوة املرف

وكيف ينبغي التعامل مع املدعوين؟ هل نتنازل عن بعض املبادئ األصلية من الدين يف 
سبيل إرضاء هؤالء املدعوين حىت نكسبهم؟ أم أنه ينبغي احلفاظ على املبادئ أوالً حىت 

  وإن تعارضت مع أهواء ورغبات املدعوين؟ 
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ومن أَحسن قَوالً ممن دعا إِلَى ﴿  إىل اهللا وإىل دينه إن الدعوة، جيب أن تكون
نيملسالْم ننِي مقَالَ إِنحاً واللَ صمعو وقوله تعاىل  ،]٣٣: فصلت  [ ﴾اللَّه  ﴿ عاد

يي هم بِالَّتلْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رى سإِلنسفالدعوة ...  ﴾ أَح
جيب أن تكون إىل اهللا وحده، وليس إىل أي منهج أو مذهب أو مجاعة، مهما كان نوعها 

  . ومهما كانت قيمتها

فالكثري من اجلماعات أو الفرق أصبحت أصناماً تعبد من دون اهللا، يعادي فيها 
فصيالً، وبالتايل املرء ويوايل بناء على مبادئ وأفكار بشرية ختالف شرع اهللا مجلة وت

يتحول الدين إىل جمرد شعار وراية لتزيني صورة هذه الفرقة أو تلك ومن أجل استقطاب 
  . أكرب عدد ممكن من األنصار واألتباع ليس إال

  . ودعوة خاصة،دعوة عامة: والدعوة نوعان

 فتكون إىل مبادئ اإلسالم الواضحة والدخول يف دين اهللا ؛فأما الدعوة العامة
فكار واملبادئ املخالفة له، فهي نقلة نوعية من دائرة إىل أخرى، ومن منهج حياة ونبذ األ

فَمن يكْفُر ﴿ إىل آخر، وأهم ما ينبغي الدعوة إليه هو اإلميان باهللا والكفر بالطاغوت 
ثْقَىالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد ن بِاللّهمؤيو قوله تعاىل  ويتجلى ذلك يف، ﴾بِالطَّاغُوت  ﴿

  . ﴾ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَن اعبدواْ اللّه واجتنِبواْ الطَّاغُوت

  . هذا هو اهلدف األكرب والغاية العظمى اليت يتوخاها الداعية من وراء دعوته

ة،  فتكون إىل اجلماعة أو التنظيم الذي ينتمي إليه الداعي؛وأما الدعوة اخلاصة
 إىل اآلخرين، فاجلماعة تعترب اإلسالموذلك حىت يتمكن من تطبيق هذا الدين وتبليغ رسالة 

الوعاء الذي جيمع طاقات الدعاة وينظمها من أجل القيام بواجب التبليغ واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر واجلهاد يف سبيل اهللا، إذ أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، ومن 

 القول االتفاق على أن اجلماعة البد هلا من أمري أو قيادة، والبد من توفر عنصر نافلة
  . الطاعة، وهي الرابط املتني بني القيادة والقاعدة، وا يتم العمل اجلماعي ويؤيت مثاره
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فاجلماعة وسيلة لتحقيق الغاية، وهو التمكني لدين اهللا بالدعوة واحلسبة واجلهاد، 
اعة إىل هدف وغاية يف حد ذاا، فينبغي اخلروج منها ونصحها من وإذا ما حتولت اجلم

  . أجل تصحيح مسارها

أما كيفية التعامل مع املدعوين، فاملطلوب من الداعية ومن اجلماعة على حد 
سواء، أن تعرض مبادئ اإلسالم على املدعو كما هي، دون نقص وال زيادة، وسواء 

ذا ال ينبغي أن يدفعنا إىل التنازل عن بعض رغب املدعو يف ذلك أو مل يرغب، فإن ه
املبادئ وعرض الدين ناقصاً موافقاً هلوى املدعو حىت يقبله ويرضى عنه، كما تفعل الكثري 
من التجمعات البدعية اليوم، حيث يدعون إىل إسالم ناقص ناعم موافق ألهواء الناس 

  . وتطلعام، ال يطلبون منهم نفقة وال طاعة وال هم حيزنون

، rوحتضرين حادثة بيعة الصحايب ابن احلصني الذي جاء ليبايع رسول اهللا 
وحينما عرض عليه اإلسالم مبا فيه النفقة واجلهاد، رفض الصحايب أن يبايع واشترط على 

 أن يقبل كل األركان ما عدى النفقة واجلهاد، فرتع النيب يده من يد الصحايب rالرسول 
 وحينها استدرك الصحايب ،)فبم تدخل اجلنة؟!  جهاددين ال نفقة فيه وال(: وقال له

  . مد يدك يا رسول اهللا ألبايعك عليهن كلهن: rوقال للنيب 

فالرسول عليه الصالة والسالم مل يقبل منه هذه البيعة الناقصة، وكان بإمكانه أن 
ا دعين أدخله يف اإلسالم مؤقتا وفق شروطه هو، مث بعد ذلك أعرض عليه م"؛ يقول مثالً

 وإمنا أراد أن rمل يفعل ذلك . "تبقى من بنود وأركان وأحاول إقناعه بقبوهلا بالتدريج
يدخل الرجل إىل دين اهللا من بابه الصحيح، حىت يتحمل مسؤوليته كاملة ويدرك جيداً 

  . نوع الطريق الذي ينتظره

لة  خاصة يف املرح-وهذا ما فعله أيضاً عليه الصالة والسالم مع باقي الصحابة 
 حيث كان يشترط عليهم أن يبايعوه -املكية كما سنرى ذلك الحقاً يف هذا البحث 

ولكم (:  فيقول،)وماذا لنا إن حنن بايعناك يا رسول اهللا؟(: ويدخلوا يف اإلسالم، ويقولون
  . )اجلنة
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ال يربطهم مبصاحل أو إغراءات مادية، وال خيفي عنهم تبعات الطريق ومشقاا، 
 البداية ما سيلقونه من عنت ومشقة وتضحيات، حىت يكونوا على بينة بل يوضح هلم منذ

من األمر ويتقدموا خبطى واثقة مسؤولة، ما شاء اهللا هلم أن يتقدموا، فمنهم من يتساقط يف 
الطريق، ومنهم من يثبت ويواصل املسري، ومنهم من يقضي حنبه شهيداً قبل أن يرى النصر 

  . والتمكني

 هو الطريق إليها، وهؤالء هم الثابتون عليها من الدعاة هذه هي الدعوة، وهذا
  . واملدعوين، نسأل اهللا الثبات واالستقامة

  اجلهرية أم السرية ؟ 

يف البداية أود أن أذكر بأن هدف الدعوة هو تعبيد الناس لرم وذلك بإخراجهم 
امر لقائد  كما عرب بذلك الصحايب ربعي بن ع-من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده 

 ومن جور األديان واملذاهب الدنيوية الظاملة الناقصة إىل عدل اإلسالم ومن ضيق -الفرس 
  . الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة

دعوة عامة ودعوة خاصة، فالدعوة العامة :  أن الدعوة نوعان- فيما سبق-ورأينا 
عالنية، وال ينبغي أن ال حتتاج منا اليوم إىل سرية أو ختفي، فالكل مطالب مبمارستها 

خياف يف ذلك لومة الئم، وال ميكن أن تسقط عنا إال بسقوط إمياننا، فاإلسالم هو العنوان 
العريض والالفتة الكربى اليت ينبغي على كل أحد أن يرفع يف حركته وسكنته، يف سره 

﴿  وجهره، يف سفره وحضره، يف سلمه وحربه، أو كما عرب اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي
 نيالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وكسني والَتقُلْ إِنَّ ص،  ترأُم كبِذَلو لَه رِيكالَ ش

نيملسلُ الْماْ أَوأَن١٦٣: األنعام  [ ﴾و[ .  

وأما الدعوة اخلاصة، فإا تكون إىل اجلماعة أو التنظيم الذي ينتمي إليه املسلم، 
حيقق عبادة اهللا عز وجل، وحىت يتمكن من القيام بعبادات األمر باملعروف والنهي لكي 

  . عن املنكر واجلهاد يف سبيل اهللا على أحسن وجه



 

  )١٦٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  ؛والتنظيم أو العمل اجلماعي خيتلف من جتمع إىل آخر

فهناك التجمعات اليت متارس الدعوة يف نطاق حمدود وتدعو إىل بعض مكارم 
بعض العبادات احملدودة اليت ال تقض مضاجع الطغاة وال تم بشؤون األخالق وااللتزام ب

احلكم، أو تم ا من باب النصيحة والترقيع، وتسعى إىل جتميع الناس يف صفوفها لكي 
تظهر مبظهر القوة فيسمح هلا الطاغوت مبمارسة العمل السياسي واالعتراف ا إىل جانب 

ة، فهذه اجلماعات ال حتتاج إىل السرية لكي تدعو األحزاب السياسية البدعية أو املرتد
الناس لالنضمام إىل صفوفها، بل تعلنها جهاراً اراً على مرأى ومسمع من األنظمة 
احلاكمة واألحزاب القائمة، أا تسعى إىل املشاركة السياسية وإىل اإلصالح حتت مظلة 

 - وهو اجلهاد -تستعمل العنف القوانني الرمسية املعمول ا يف البالد، وأا ال ولن 
  . كوسيلة للوصول إىل احلكم، بل هي من الرافضني والكافرين ذه الوسيلة الشرعية

فمثل هذه اجلماعات جتد األبواب مشرعة أمامها للدعوة إىل مبادئها ومناهجها 
البدعية، وبالتايل جند السلطات املرتدة تغض عنها الطرف وتترك هلا اال للتحرك 

قطاب الشباب من أجل تكبيلهم خوفاً عليهم من االنضمام إىل مجاعات العنف واست
  – كما يسمون اجلماعات اجلهادية -والتطرف 

هذا يف الوقت الذي جند اجلهود كلها متحدة من أجل حماربة هذه اجلماعات 
  . وتشويه صورا يف أعني الناس حىت ينفروا منها كما تنفر احلمر املستنفرة من القسورة

ففي هذه احلالة جتد مجاعات اجلهاد أنفسها مضطرة للدعوة إىل مبادئها ومناهجها 
بالسرية، وأحياناً بالسرية املطلقة، خوفاً من أن ينكشف أمرها للطاغوت وهي ال تزال يف 

فالدعوة والتنظيم كالمها يتمان يف السرية ريثما يتم إعداد القاعدة الصلبة . مراحل اإلعداد
ما بعد من أجل اجلهر بالدعوة، وهي الدعوة إىل الكفر بالطاغوت واإلميان اليت تنطلق في

باهللا عز وجل، مث إىل حتريض الناس على جهاد هؤالء املرتدين الذين اغتصبوا حكم اهللا 
بالقوة، وجعلوا من أنفسهم آهلة وأرباباً يعبدون من دون اهللا ويشرعون قوانني خمالفة 

  .  الناس باحلديد والنارلشريعة الرمحن، يفرضوا على



 

  )١٦١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 حىت بعد مرحلة - يف مجيع مراحل العمل -أما التنظيم فإنه يتم بطريقة سرية 
، )استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان(: rالتمكني، وهو ما يشري إليه قوله 

وقد كان عليه الصالة والسالم يطبق هذه النصيحة والقاعدة األمنية يف حياته كلها، خاصة 
  .  غزواته، حيث كان ميوه دائماً على العدو وجهة خروجه وحىت وقت هجومهيف

فنحن جيب أن نعترب أنفسنا يف حرب مفتوحة مع أعدائنا، واحلرب خدعة، وهي 
تستلزم السرية املطلقة يف التحرك والتنظيم، ومزيج من السرية واجلهرية يف الدعوة 

ة ففتحوا األبواب لكل من هب ودب واالستقطاب، وسط بني أولئك الذين ميعوا الدعو
دون شروط وال مراقبة، فرأينا بعض املنافقني والعمالء واملندسني يصلون إىل مراكز 
املسؤولية والتسيري داخل هذه اجلماعات، وبني تلك اجلماعات اليت تعمل يف الظالم وال 

ة وحكموا على تؤمن أبداً بالعمل اجلهري والعلين يف أي وقت من األوقات، فقزموا الدعو
مجاعتهم باجلمود والتحرك يف دائرة صغرية جداً، فسقطوا يف متاهات التفريط كما سقط 

  . الفريق األول يف مستنقع اإلفراط

فاحلق يتطلب منا يف بعض األحيان أن جنهر به، حىت وإن أدى ذلك إىل بعض 
 سلطان جائر عض األسرار، وال ننسى أبداً أن قول كلمة احلق عندبالتضحية وإىل كشف 

هو سيد اجلهاد، كما أن الذي ميوت يف سبيل ذلك يعترب سيد الشهداء، فما بالك باجلهر 
باحلق يف وجه سلطان مرتد استبدل شرع الرمحن بشرع الشيطان، هذا باإلضافة إىل الثمار 

رب أَلَم تر كَيف ض﴿  :الكبرية والعظيمة اليت ستدرها على الدعوة، مصداقاً لقوله تعاىل
تؤتي أُكُلَها كُلَّ ، اللّه مثَالً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماء 

  . ]٢٥: إبراهيم [ ﴾حنيٍ بِإِذْن ربها

وال يفوتين هنا أن أنبه على نقطة هامة يف املوضوع، وهي أن القيادة يف التجمع 
دد للفرد كيفية التحرك، وهي اليت ختتار كذلك الوقت املناسب للعمل العلين أو هي اليت حت

السري، بناء على معطيات كثرية وعوامل متعددة، يفرضها الواقع واحلركة ذا الدين، 



 

  )١٦٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

فاألمر ليس نظرياً حبتاً إمنا يتغري من ظرف آلخر، ومن مكان إىل آخر، وليس مبنياً على 
  . شخصيةعواطف الناس ودوافعهم ال

  .هذا واهللا تعاىل أعلم

نسأله سبحانه أن يرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه واتباع أهله ويرينا الباطل باطالً 
  .ويرزقنا اجتنابه واجتناب أهله

  عوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر د



 

  )١٦٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 بني الثبات على املبادئ وضغوط ؛احلركة اإلسالمية
  الواقع القائم

  

  :والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني، وبعد ، الرحيمبسم اهللا الرمحن 

دور احلركة اإلسالمية أصالً هو ليس التصاحل مع الواقع القائم وال االنقياد له وال             
حىت االلتقاء معه يف وسط الطريق، بل دورها هو تغيري هذا الواقع القائم من أساسه وإزالته 

ي ومناقض متاماً للواقع اإلسالمي املنشود، ألن اهللا        بقضه وقضيضه، ألن هذا الواقع جاهل     
اللّه ولي الَّذين آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَرواْ           ﴿  : سبحانه يقول 

اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي الطَّاغُوت مهآؤيل٢٥٧ :البقرة [  ﴾أَو[ .  

فاملسلمون يتحركون يف هذه احلياة يف سبيل اهللا بينما غريهم يتحركون يف سبيل             
الَّذين آمنواْ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّـه والَّـذين         ﴿  الطاغوت وهو الرمز املمثل للجاهلية،      

    بِيلِ الطَّاغُوتي سلُونَ فقَاتواْ يي احتمال لاللتقـاء    ، وعليه فإن أ   ]٧٦: النساء  [  ﴾ كَفَر
مع هذا املشروع الطاغويت يف وسط الطريق غري وارد، وسيظل كل طرف يف جهته يقاوم               

  .ويصارع من أجل البقاء ومن أجل فرض نفسه ومبادئه على احمليط الذي يتحرك فيه

ولكن هناك مثة فرق جوهري بني املشروعني سالفي الذكر، فاملشروع اإلسالمي           
اإلنسان مث تركه بعد ذلك خيتار لنفسه اجلهة اليت يرغب االنتمـاء            مثالً يهدف إىل حترير     

  . إليها، أو بعبارة أدق يترك له اختيار اجلبهة اليت سيجاهد فيها لتجسيد ما يؤمن به

وأما املشروع الطاغويت فإنه يبقي على اإلنسان عبداً هلواه وعبداً للعباد، ويواري            
ا أن حتررهعنه كل احلقائق واملعطيات اليت من شأ .  



 

  )١٦٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

من بني األسباب اليت جتعل احلركة اإلسالمية ختضع أو تنقاد للواقع القائم، ميكننا             
  : تسجيل ما يلي 

ضعف الرؤية اإلميانية ملفهوم الصراع بني احلق والباطل، حينما يستعلي الباطـل            
د اإلهلي  وتكون له الغلبة الظاهرية، مث بسبب غياب الرؤية املستقبلية وضعف اإلميان بالوع           

والَ يحسبن الَّذين كَفَرواْ سبقُواْ   ﴿  : بالنصر والغلبة ألصحاب احلق، وبأن احلرب سجال      
، حبيث أن غلبة الباطل يف جولة معينة ال يعـين أن             ]٥٩: األنفال  [﴾   إِنهم الَ يعجِزونَ  

لتـايل أن خيـضع     هذه الغلبة مطلقة ودائمة أو بأن احلق لن يستطيع مقاومته وعليـه با            
ويستسلم، كال بل على أصحاب احلق أن يستعيدوا ثقتهم يف رـم مث يف أنفـسهم مث                 

وأَعدواْ لَهـم مـا     ﴿  : يستعدوا للجولة القادمة، وهذا ما يلمح إليه قوله تعاىل بعد ذلك          
ه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِم     استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللّ         

مهلَمعي اللّه مهونلَمع٦٠: األنفال [  ﴾الَ ت[ .  

اهلروب من القروح ومن الطرق الشائكة من أجل حتقيق النصر، وهذا األمر يدعو 
أو يدفع احلركة اإلسالمية إىل البحث عن الوسائل السهلة والناعمة حىت وإن أدى ا إىل               

  . لوقوع يف أحضان القوى الطاغوتية ومسايرا وفق الشروط اليت تفرضها وتقترحها هيا

التشوق إىل حتقيق النصر والتمكني بأي الوسائل املمكنة ويف أسرع اآلجال، وال            
شك أن نشوة النصر تفقد اإلنسان الكثري من االتزان وتغيب عنه تلك املقاييس اإلميانيـة               

ختلط عليه األمور لتصبح األهداف وسائل والوسائل أهـدافاً، أو          اليت يزن ا األمور، فت    
  . بعبارة العصر يصبح االستراتيجي والتكتيكي شيئاً واحداً

خلق بعض اخلصوم املصطنعة من أجل عرقلة املـسرية اإلسـالمية الـصحيحة             
وحتريفها عن اجتاهها األصيل، فتصبح املعركة الكربى مع هذه الفئات املصطنعة، وتنسى            
املعركة املصريية واجلوهرية مع القوى الطاغوتية، اليت تتحول يف هذه احلالـة إىل حكـم               

  . يحتكم إليه، ويعترف له اجلميع بالشرعية



 

  )١٦٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

يف الوقت الذي كان من املفروض على احلركة اإلسالمية أن تكون واعية وتتسلح 
  :دئ مبجموعة رؤى وتصورات نراها ضرورية من أجل الثبات واحلفاظ على املبا

أن تعرف أن طريق النصر، طريق طويل وشائك، ومليء بـالقروح واجلـروح،            
وعليه فإن االستمرارية فيه هو عني الصواب، وبأن هذه التضحيات هي الثمن الطبيعـي              

أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يـأْتكُم        ﴿  : للنصر املرتقب، وذلك كما يف قوله تعاىل      
لَّذين خلَواْ من قَبلكُم مستهم الْبأْساء والضراء وزلْزِلُواْ حتـى يقُـولَ الرسـولُ          مثَلُ ا 

 قَرِيب اللّه رصأَال إِنَّ ن اللّه رصى نتم هعواْ منآم ينالَّذ٢١٤: البقرة [ ﴾و[.  

رجل؛ أن يمكّن أو يبتلى؟    أيهما أفضل لل  : وقد سأل رجل الشافعي رضي اهللا عنه      
ال يمكّن حىت يبتلى، فإن اهللا ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وحممداً            : قال الشافعي 

صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، فلما صربوا مكنهم فال يظن أحد أنه خيلص من األمل               
  . البتة

أهل احلق يف مهمة وارتباط النصر والتمكني بالبالء إمنا هو يكون حتقيقاً لصالحية      
أشد الناس بالء   : (rوهلذا قال   . دفع الباطل سواء كان بتكفري ذنوم أو برفع درجام        

، باعتبار أن األنبياء واألمثل فاألمثل هم القائمون بدفع الباطل          )األنبياء مث األمثل فاألمثل   
  . وأهله

 لكل ما سبق يقول ابن القيم يف هذا اال كلمة جامعة بليغة تكاد تكون ملخصاً        
إن أول األمر ابتالء وامتحان، ووسطه صرب وتوكل، وآخره هدايـة        : (قوله يف هذا الباب   

  ). ونصر

أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنـا        ﴿  : جند هذا يف قوله تعاىل بالترتيب     
  .]٢: العنكبوت [  ﴾وهم لَا يفْتنونَ



 

  )١٦٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُواْ إِنا      ﴿  :  تعاىل ويف ضرورة الصرب والتوكل يقول    
﴿ : ، وقولـه   ﴾ ولَئن صبرتم لَهو خير لِّلصابِرين    ﴿  : ، وقوله  ﴾ للّه وإِنـا إِلَيه راجِعونَ   

  .﴾والصابِرِين في الْبأْساء والضراء وحني الْبأْسِ 

كَتب اللَّـه   ﴿  : صر والتمكني ألهل احلق فيقول عز من قائل       وأما يف حتمية الن   
        زِيزع قَوِي ي إِنَّ اللَّهلسرا وأَن نبويقول ﴾لَأَغْل ، :  ﴿     نِنيمـؤالْم رصا ننلَيقّاً عكَانَ حو 

  . ﴾ه لَمع الْمحِسنِني والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّ﴿ : ، وقوله﴾

وجيب أن نفرق بني واجب إثبات العداء جلميع أطراف اجلاهلية وبني إمكانيـة             
املواجهة العملية ألحد هذه األطراف، فنحن نعادي مجيع األعداء تصوراً واعتقاداً، ولكننا            

ات العداء  نواجه ونقاتل يف حدود إمكانياتنا العملية، فنختار يف تلك احلدود أنسب اجتاه           
وأطرافه، وقد يتغري هذا االجتاه حسب الظروف واألحوال ولكنه دائماً هو االجتاه الـذي            

قَاتلُواْ الَّذين يلُونكُم مـن  ﴿ : ميثل اخلطر األول على هذه الدعوة، وهو تفسري قوله تعاىل  
ر عليكم، وبذلك يتحقـق    ، يعين الذين ميثلون أقرب خط      ﴾ الْكُفَّارِ ولْيجِدواْ فيكُم غلْظَةً   

  .١التوازن العسكري يف الدفع بني اإلسالم واجلاهلية

فالثبات على هذا الدين وعلى مبادئه يعترب سنة من سنن اإلميان وا استدل هرقل          
أيرتد أحدهم سخطة   : (، حني سأل أبا سفيان قائالً       rالروم على صدق نبوة رسول اهللا       

كذلك اإلميان حينما خيـالط بـشاشة       : ( ال، قال  أن: ، فأجاب )لدينه بعد أن يدخل فيه؟    
  ). القلوب

فضغوط الواقع جيب أن تقابل بإرادة قوية من قبل التجمع اإلسـالمي املبـدئي،         
وميكن التغلب عليها باستحضار مسو ونبل أهدافنا، والقيمة الكربى للمعركة اليت خنوضها            

ي سنة األنبياء واملرسلني من قبلنـا،       مع هذا الواقع لتغيريه لكي يكون تابعاً ال متبوعاً، وه         
  . جاءوا ليغريوا واقعهم من أساسه وليس من أجل التصاحل معه والرضوخ له
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  )١٦٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخـافُوا ولَـا               ﴿  
  وا بِالْجرشأَبوا ونزحونَ   تدوعت مي كُنتالَّت ةـي   * نفا وينالـد اةيي الْحف كُماؤيلأَو نحن

 ﴾نزالً من غَفُورٍ رحيمٍ      * الْآخرة ولَكُم فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ         
  .  ]٣٢-٣٠ :فصلت [

  



 

  )١٦٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  شروط النصر وتبعاته
  

 وبه أستعني وأصلي وأسلم على رسوله األمني وعلى آله وصحبه أمجعني            بسم اهللا 
  ومن تبعهم واهتدى ديهم إىل يوم الدين، وبعد

أود أن أشارك ذا املوضوع اهلام واملناسب للمرحلة اليت تعيشها القوى ااهدة            
ـ     ى أرض يف األمة يف مواجهة قوى البغي والطغيان والكفر واإلحلاد والنفاق والبدعـة عل

أفغانستان والعراق ويف كل أراضي املسلمني ، خاصة وأن مجاعات اجلهاد اليوم متثل قطب 
  .الرحى واملركز الرئيس ألبناء املسلمني ولكل حميب التغيري وفق املنهج الرباين 

فال غرابة أن نرى هذا اإلصرار الكبري وهذه االستماتة الفريدة من قبـل قـوات          
ار ومجع العدة والسالح وتأليب األحزاب، حملاولة استئـصال         الباطل، على مواصلة احلص   

شأفة هذه العصابات املباركة ااهدة ، وسط ذهول املسلمني وقعودهم ، ووسط تثبـيط    
املثبطني وختذيل املتخاذلني ، ولكن اهللا من ورائهم حميط ، وعلى إهالك أعدائه قـدير ،                

  .وعلى نصر عباده قوي عزيز 

 ،  تعريف النصر باملفهوم الرباين وليس بـاملفهوم األرضـي        وعلينا يف البداية    
فالنصر هو انتصار العقيدة، وانتشارها بني الناس وسرياا يف النفوس بالرغم من احلـصار       

  .واالنكسار الذي قد يصيب حاملي احلق يف فترة من فترات الصراع مع حاملي الباطل 

ة وتطبيقه على أرض الواقـع،      أما النصر مبفهومه األرضي فهو ظهور املبدأ بالقو       
حىت ولو كان الناس له كارهون ورافضون ، كما هو الشأن بالنسبة لالحتالل الكـافر ،            

  .والذي متثله اليوم أمربكا بكل عنجهية وتكرب وغطرسة ونكران للطرف اآلخر 
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  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

فاحلق يكون منتصراً حىت وإن كان حاملوه ال يستطيعون جتـسيده علـى أرض              
صل اليوم بالنسبة للحركات اإلسالمية ااهدة ، اليت جتسد اإلسالم          الواقع ، كما هو حا    

  .يف أعلى وأجل صوره بالرغم من غربتها ونكران القريب هلا قبل البعيد

    ة يف مكة حىت وهو حتت رمحة سياطه ، وكـذلك           فبالل احلبشي انتصر على أمي
وا ومل حيققوا أي فعل خباب بن األرت ومصعب بن عمري وقبلهم آل ياسر الذين استشهد     

هذا هو االنتصار . ومل يروا أي نصر مادي ظاهري على أرض الواقع        متكني على األرض،  
  .والنصر احلقيقي الذي يمهد للنصر املادي الظاهري 

والنصر األخري مرتبط بالنصر األول،     :" يقول الشيخ الشهيد سيد قطب رمحه اهللا        
متامه يف عامل الضمري، وما يستعلي أصحاب احلق        فما يتحقق النصر يف عامل الواقع إال بعد         

إن للحق واإلميان حقيقة مىت جتسمت يف        ..يف الظاهر إال بعد أن يستعلوا باحلق يف الباطن        
املشاعر أخذت طريقها فاستعلنت لرياها الناس يف صورا الواقعية، فإذا ظل اإلميان مظهراً             

مري، فإن الطغيان والباطل قد يغلبـان،       مل يتجسم يف القلب، واحلق شعار ال ينبع من الض         
جيـب أن  ..ألما ميلكان قوة مادية حقيقية ال مقابل هلا وال كفاء يف مظهر احلق واإلميان             

تتحقق حقيقة اإلميان يف النفس وحقيقة احلق يف القلب، فتصبحان أقوى من حقيقة القوى          
  .١"ا الباطل، ويصول ا الطغياناملادية اليت يستعلي 

راه اليوم من حتالف أحزاب الكفر والنفاق والردة على مجاعات املـؤمنني            فما ن 
وعصابات ااهدين هنا وهناك، هلو خري دليل على أن هذه الفئات ااهدة الصابرة قـد               
انتهجت طريق احلق ، وكلما متسكت ذا احلق وصربت عليه، كلما كان ذلك مـدعاة              

را ، وكلما اقترب النصر والتمكني ، ولكن        لآلخرين لالنضمام إىل صفوفها وتوسيع دائ     
أكثر الناس ال يفقهون هذه السنة الربانية ، بسبب بعدهم عن دينهم وعن املمارسة الفعلية             

  .هلذا الدين يف الواقع
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  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 النفقة يف سبيل اهللا باملال، وهو دعامة أساسـية حيتاجهـا            ؛فمن شروط النصر  
وأَحـِسنواْ إِنَّ اللّـه يحـب    ﴿ : ه تعـاىل اجلهاد يف كل مراحله، وهو ما يشري إليه قول      

  ِسنِنيحومضمون اآلية األمر باإلنفاق يف سبيل اهللا يف سـائر          : "  فقد قال ابن كثري    ﴾الْم
وجوه القربات ووجوه الطاعات وخاصة صرف األموال يف قتال األعداء وبـذهلا فيمـا              

 بأنه هالك ودمار ملن لزمـه       يقوى به املسلمون على عدوهم واإلخبار عن ترك فعل ذلك         
وأَحِسنواْ إِنَّ اللّه   ﴿  واعتاده مث عطف باألمر باإلحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال           

 ِسنِنيحالْم بحي﴾.  

واجلهاد كما حيتاج للرجال حيتاج للمال ،       " أما صاحب الظالل رمحه اهللا فيقول       
مل تكـن  ..قتال ومركب القتال وزاد القتـال ولقد كان ااهد املسلم جيهز نفسه بعدة ال      

هناك رواتب يتناوهلا القادة واجلند ، إمنا ترك هناك تطوع بالنفس وتطوع باملال وهذا ما               
تصنعه العقيدة حينما تقوم عليها النظم ، إا حتتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفـسها مـن                 

عني ينفقون هم عليها ، من أجل أهلها أو من أعدائها، إمنا يتقدم اجلند ويتقدم القادة متطو    
هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا ، اإلنفاق لتجهيز الغزاة ،        
وصاحبت الدعوة إىل اجلهاد دعوة إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا ، اإلنفاق لتجهيـز الغـزاة ،        

نا يعد عدم اإلنفـاق     وصاحبت الدعوة إىل اجلهاد دعوة اإلنفاق يف معظم املواضع ، وه          
 اآلية ، واإلمساك عن اإلنفاق       ﴾ .. وأَنفقُواْ في سبِيلِ اللّه  ﴿   لكة ينهى عنها املسلمون     

يف سبيل اهللا لكة للنفس بالشح ولكة للجماعة بالعجز والضعف وخباصة نظام يقـوم              
فاق إىل مرتبـة  على التطوع كما كان يقوم اإلسالم ، مث يرتقي م من مرتبة اجلهاد واإلن  

 ومرتبة اإلحسان هي عليا املراتب يف       ﴾وأَحِسنواْ إِنَّ اللّه يحب الْمحِسنِني      ﴿  اإلحسان  
أن تعبد اهللا كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنـه     " rاإلسالم وهي كما قال رسول اهللا       

 وتنتـهي عـن     وحني تصل النفس إىل هذه املرتبة ، فإا تفعل الطاعات كلها ،            " يراك
  .اهـ" . املعاصي كلها ، وتراقب اهللا يف الصغرية والكبرية ويف السر والعلن على السواء 
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  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 التضحية بالنفس يف سبيل نصرة دين اهللا، وجند ذلك          ؛ومن شروط النصر أيضاً   
لَهم اجلَنةَ يقَـاتلُونَ  إِنَّ اللّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ  ﴿  يف قوله تعاىل    

  .]١١١: التوبة [  ﴾في سبِيلِ اللّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ

ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاء مرضات اللّه واللّه         ﴿  ويف قوله عز من قائل      
 ادببِالْع وفؤباس وأنس وسعيد بن    قال ابن ع  : "  ، يقول ابن كثري    ]٢٠٧: البقرة  [  ﴾ ر

املسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة ومجاعة نزلت يف صهيب بن سنان الرومي وذلك أنه       
ملا أسلم مبكة وأراد اهلجرة منعه الناس أن يهاجر مباله وإن أحب أن يتجرد منه ويهـاجر                 
فعل ، فتخلص منهم وأعطاهم ماله ، فأنزل اهللا فيه هذه اآلية فتلقاه عمر بـن اخلطـاب           

ربح البيع ، فقال وأنتم فال أخسر اهللا جتارتكم ومـا           : اعة إىل طرف احلرة فقالوا له       ومج
  . ذاك ؟ فأخربوه أن اهللا أنزل فيه هذه اآلية 

وأما األكثرون فحملـوا    . ربح البيع صهيب    : قال له    rويروى أن رسول اهللا     
اللّه اشـترى مـن   إِنَّ ﴿ ذلك على أا نزلت يف كل جماهد يف سبيل اهللا كما قال تعاىل       

الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعداً          
ستبشرواْ بِبـيعكُم   علَيه حقّاً في التوراة واِإلجنيلِ والْقُرآن ومن أَوفَى بِعهده من اللّه فَا           

      يمظالْع زالْفَو وه كذَلو م بِهتعايي بوملا محل هشام بن عامر بني       ]١١١: التوبة  [  ﴾ الَّذ 
الصفني أنكر عليه بعض الناس فرد عليهم عمر بن اخلطاب وأبو هريرة وغريمها وتلوا هذه           

 ،   ﴾ تغاء مرضات اللّه واللّـه رؤوف بِالْعبـاد       ومن الناسِ من يشرِي نفْسه اب     ﴿  اآلية  
ويشري هنا معناها يبيع ، فهو يبيع نفسه كلها هللا، ويـسلمها            : " وسيد يقول يف ظالله     

كلها ال يستبقي منها بقية ، وال يرجو من وراء أدائها وبيعها غاية إال مرضاة اهللا ، لـيس      
عة كاملة ال تردد فيها ، وال تلفت وال حتصيل مثن       فيها شيء وليس له من ورائها شيء، بي       

وال استبقاء بقية لغري اهللا ، والتعبري حيتمل معىن آخر يؤدي إىل نفس الغايـة، حيتمـل أن                  
يشتري نفسه بكل أعراض احلياة ليعتقها ويقدمها خالصة هللا ال يتعلق ا حق آخر إال حق       

  .ردة هللامواله، فهو يضحي كل أعراض احلياة وخيلص بنفسه جم
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 الصرب على احملنة واالبـتالء ، ومواصـلة الطريـق رغـم         ؛ومن شروط النصر  
أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَمـا  ﴿ اجلراحات واحلرمان ، ويتجلى ذلك يف قوله تعاىل    

        الضاء وأْسالْب مهتسكُم ملن قَباْ ملَوخ ينثَلُ الَّذكُم مأْتولُ     يسقُولَ الرى يتلْزِلُواْ حزاء ور
 قَرِيب اللّه رصأَال إِنَّ ن اللّه رصى نتم هعواْ منآم ينالَّذ٢١٤: البقرة [ ﴾و[.  

أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة ، قبل أن تبتلوا وختتـربوا          : "قال ابن كثري يف التفسري      
ولَما يأْتكُم مثَـلُ الَّـذين   ﴿  ن األمم ، وهلذا قال      ومتتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم م      

 وهي األمراض واألسقام واآلالم واملصائب      ﴾ خلَواْ من قَبلكُم مستهم الْبأْساء والضراء     
قال ابن عباس وابن مسعود وأبو العالية وجماهد وسعيد بن جبري وغريهـم ،              . والنوائب  

ضراء السقم ، وزلزلوا خوفوا من العداء زلزاالً شديداً وامتحنوا امتحاناً           البأساء الفقر ، ال   
 أي يستفتحون علـى   ﴾ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنواْ معه متى نصر اللّه        ﴿  عظيماً  

أَال إِنَّ نـصر اللّـه     ﴿  أعدائهم ويدعون بقرب الفرج واملخرج عند ضيق احلال والشدة          
 وكما تكـون  ﴾إِنَّ مع الْعسرِ يسراً *  فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً ﴿   كما قال تعاىل      ﴾ يبقَرِ

، ويف حـديث ابـن      ﴾أَال إِنَّ نصر اللّه قَرِيب      ﴿  الشدة يرتل من النصر مثلها ولذا قال        
عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فينظر إليهم قنطني فيظل يـضحك             "  :رزين
  .احلديث " أن فرجهم قريب يعلم 

هكذا خاطب اهللا اجلماعة املسلمة األوىل، وهكـذا        : " ويقول صاحب الظالل    
وجهها إىل جتارب اجلماعات املؤمنة قبلها ، وإىل سنته سبحانه يف تربية عباده املختـارين             
الذين يكل إليهم رايته وينوط م أمانته يف األرض ومنهجه وشريعته ، وهو خطاب مطرد       

ل من خيتاره هلذا الدور العظيم ، إن هذا السؤال من الرسول ومن الذين آمنوا معه ، من لك
متى نـصر   ﴿  الرسول املوصول باهللا عرب وحيه ، واملؤمنني الذين آمنوا معه، إن سؤاهلم             

ليصور مدى احملنة اليت تزلزل مثل هذه القلوب املوصولة، ولن تكون إال حمنة فوق   ﴾ ؟اللّه 
مىت ( ، تلقي ظالهلا على مثل هاتيك القلوب فتبعث منها ذلك السؤال املكروب             الوصف  

وعندها تثبت القلوب على مثل هذه احملنة املزلزلة ، عندئذ تتم كلمـة اهللا ،               ) نصر اهللا ؟    
 ، إنه مدخر ملن يـستحقونه، ولـن         ﴾أَال إِنَّ نصر اللّه قَرِيب      ﴿  وجييء النصر من اهللا     
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ن يثبتون حىت النهاية ، الذين يثبتون على البأسـاء والـضراء ، الـذين               يستحقه إال الذي  
يصمدون للزلزلة ، الذين ال حينون رؤوسهم للعاصفة ، الذين يستيقنون أن ال نـصر إال                
نصر اهللا وعندما يشاء اهللا ، وحىت حينما تبلغ احملنة ذروا فهم يتطلعـون إىل نـصر اهللا                  

ي نصر آخر ال جييء من عند اهللا ، وال نصر إال من          فحسب ال إىل أي حل آخر وال إىل أ        
عند اهللا ، ذا يدخلون اجلنة ، مستحقني هلا ، جديرين ا ، بعد اجلهـاد واالمتحـان                  
والصرب والثبات والتجرد هللا وحده ، والشعور به وحده وإغفال كل ما سواه وكل مـن                

  .سواه

على ذواا ويطهرهـا يف     إن الصراع والصرب عليه يهب للنفوس القوة ، ويرفعها          
بوتقة األمل، فيصفو عنصرها ويضيء ويهب العقيدة عمقاً وقوة وحيوية ، فتتألأل حىت يف              
عيون أعدائها وخصومها ، وعندئذ يدخلون يف دين اهللا أفواجاً كما وقع ، وكما يقع يف                

 إليهم  كل قضية حق ، يلقى أصحاا ما يلقون يف أول الطريق حىت إذا ثبتوا للمحنة احناز               
  .من كانوا حياربوم ، وناصرهم أشد املناوئني وأكرب املعاندين

 يقع ما هو أعظم منه يف حقيقته، يقع أن ترتفع        – حىت إذا مل يقع هذا       –على أنه   
أرواح أصحاب الدعوة على كل قوى األرض وشرورها وفتنها، وأن تنطلق مـن أسـر               

ستعالء ، كسب يرجع مجيـع اآلالم       احلرص والدعة والراحة اليت تصل إليه عن طريق اال        
ومجيع البأساء والضراء اليت يعانيها املؤمنون ، املؤمتنون على راية اهللا وأمانته ودينه وشريعته  

وهذا هو الطريق ، هـذا هـو        ..، وهذا االنطالق هو املؤهل حلياة اجلنة يف اية املطاف         
ىل اهللا وحده ، مث جييء النصر الطريق ، إميان وجهاد ، وحمنة وثبات وابتالء وصرب وتوجه إ         

  .اهـ" ، مث جييء النعيم 

تعالوا ننظر إىل هؤالء الذين يتحركون باسـم اإلسـالم اليـوم ،        : وحنن نقول   
 هو إقامـة    – كما يدعون    –ويرفعون الفتاته وشعار اجلهاد والدعوة إىل اهللا ، وهدفهم          

ر اهللا ال يـأيت إال وفـق        شرع اهللا يف األرض، أو بعبارة أخرى ينتظرون نصر اهللا ، ونص           
شروط البد من توفريها كما أسلفنا القول ، امتحان وفتنة واختبار ونقص من األمـوال               
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واألنفس والثمرات ، مث بعد ذلك صرب واستعالء باإلميان وحتد للجاهلية مهما عظم كيدها 
شيء مـن  واشتد بطشها، مث عدم االحنناء لرياحها وضرباا املتتالية ، هل يا ترى يوفون ب        

 سقطوا يف أحضان الطغاة وصبغوا أعمـاهلم بـصبغة   أمهذا حىت ينتظروا نصر اهللا ؟ أم      
اإلسالم زوراً وتاناً لكي خيدعوا الغافلني من أبناء األمة ، فينضموا إىل جتمعام وخيمدوا              

  !نار الثورة واجلهاد ؟

فسنا ابتداء  إن طريق احلق واضح وأسباب النصر معلومة والبد من توفريها يف أن           
 والبد من الصرب بال انكسار وال تذلل،         ﴾ ن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم     إِ﴿  

واستعالء باإلميان بال تكرب وخيالء ، وانتظار للفرج دون تواكل وال يـأس وال ملـل ،                 
اللَّه الَّذين آمنـوا    وعد  ﴿  وعندئذ حيق لنا أن ننتظر نصر اهللا والتمكني لدينه يف األرض            

             هِملـن قَـبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُمم
            ونـدبعناً يأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَينِي لَـا   و

  .]٥٥: النور [ ﴾يشرِكُونَ بِي شيئاً 

  

أبو سعد العاملي
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  مرحلة ما بعد النصر
  

ونرِيد أَن ﴿  : القائل، قاصم اجلبارين وناصر املستضعفني،احلمد هللا رب العاملني
ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنضِ وي الْأَرفُوا فعضتاس ينلَى الَّذع نمن نيارِثوالصالة ،﴾ الْو 

واعلم أن النصر مع الصرب وأن ... (: والسالم على سيد املرسلني وقائد ااهدين القائل
  . )الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً

الذي دفعين إىل الكتابة عن النصر وعن مرحلة ما بعد النصر، وكذلك عن شروط 
امل النسيان والزوال، هو ما حققه اجلهاد حتقيقه واألسباب اليت تعصف به لتجعله يف ع

اإلسالمي يف أفغانستان من نصر ومتكني على أيدي طالبان، وما حيققه اإلخوة ااهدون 
يف الشيشان مث ما يقوم به اإلخوة يف اجلزائر من إثخان يف أعداء اهللا ومن تقدم واقتراب 

تقدم يف كل من كشمري من النصر يوماً بعد يوم، وكذلك ما حتققه حركة اجلهاد من 
فحديثنا هنا سيكون عبارة عن نصيحة أو . والفلبني وأندونيسا وإرتريا وباقي مواقع الرباط

  . لنقلْ تذكريا للحركة ااهدة يف كل مكان، خاصة اإلخوة يف طالبان املسلمة

وقبل احلديث عن احلركة اإلسالمية يف مرحلة ما بعد النصر أو ما بعد التمكني، 
نشري إىل أن ما حققته حركة طالبان يف أفغانستان من نصر ومتكني للمشروع نود أن 

اإلسالمي، إمنا كان نتاج سنني من التضحيات واجلهاد املستمر، باإلضافة إىل القدوة 
العالية لقياداا ونزوهلا إىل الساحة تعيش اآلالم وتقدم التضحيات إىل جانب الشعب 

قدم خرية أبنائها شهداء بسبب غدر املنافقني وحقد املسلم، تعاين اجلوع والفاقة، وت
   .الكفار امللحدين

وبالرغم من حتالف األعداء يف الداخل واخلارج على ضرب هذه احلركة الفتية 
املؤمنة الصادقة، وبالرغم من قلة النصري والزاد والعتاد، استطاعت احلركة أن حترز 

ل التراب األفغاين وحتارب الفساد انتصارات ساحقة على أعدائها وتسيطر بذلك على ج
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واجلرمية وتزرع األمن والطمأنينة يف البالد، كما سارعت إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية 
   .على نطاق واسع من البالد ويف شىت جماالت احلياة

فالزمرة املؤمنة البد أن حتقق صفات اإلميان والتقوى والتوكل على اهللا تعاىل 
، واعتبار أن النصر وسيلة لعبادة اهللا والتقرب إليه قصد نيل رضاه، والتجرد له جترداً كلياً

﴿  : كما يقول عز وجل،"نصر اهللا"وميكننا مجع هذه الصفات كلها يف كلمة واحدة هي 
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصونصر اهللا معناه حتقيق صفات اإلسالم يف  ﴾إِن ت ،

  . وفق شرع اهللا تعاىل يف كل حركة وسكنةذواتنا والسري 

كما نود تسجيل مثة حقيقة جوهرية تبني الوقت الذي جييء فيه النصر واحلالة 
﴿  :النفسية اليت يكون عليها جند اهللا قبيل حتصيل النصر، نقرأ هذه احلقيقة يف قوله تعاىل

ذبواْ جاءهم نصرنا فَنجي من نشاء والَ يرد حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد كُ
 نيرِمجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسفانتصار احلق يفاجئ اجلميع حىت ] ١١٠: يوسف [ ﴾ب ،

املنتصر نفسه، ورمبا ليضيف إىل نشوة النصر نشوة أخرى إضافية ولتكون بالنسبة 
آماله وكل طموحاته، وال يترك له فرصة ألخذ للمغلوب كالصاعقة تقصم ظهره ودم 

  .  ﴾إِنه هو الْعزِيز الْحكيم﴿ احلذر أو االستعداد للصدمة املرتقبة، حكمة اهللا البالغة 

  ...بعد هذا املدخل القصري، نتساءل ونقول

  ما هو املطلوب من املنتصر حىت حيافظ على انتصاره؟ 

وأصعب إجناز من حتقيق النصر نفسه، ألن إن احملافظة على النصر أعظم قيمة 
العراقيل والصعاب تظهر تتراً يف طريق هذا النصر، وحياول األعداء بكل ما ميلكون من 
وسائل الكيد واملكر، إحباط هذا اإلجناز العظيم الذي حققه املسلمون، والشك أن 

ن اتمع سيكون العراقيل ستأيت من الداخل واخلارج على السواء، وال ينبغي أن نتصور بأ
خاضعاً للطليعة ااهدة كاخلامت يف اليد تديره كيف تشاء، بل سيكون هناك طوابري النفاق 
والشرك وأصحاب اإلميان الضعيف واملثبطون، وكلهم سيشكلون جبهة داخلية حملاربة 
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املشروع اإلسالمي وإلقصاء الطليعة ااهدة من الساحة السياسية وليس فقط من على 
  . احلكمكرسي 

  : من بني األمور اليت جيب توفريها والتسلح ا يف هذا اال، ما يلي

  : أوال

 -احملافظة على الصفات اإلميانية وتقويتها، وتوثيق الصلة الروحية باهللا عز وجل 
، ﴾وما النصر إِالَّ من عند اللّه الْعزِيزِ الْحكيمِ ﴿  -الذي هو صاحب النصر احلقيقي 

فَسبح بِحمد ربك واستغفره إِنه كَانَ ﴿ هذا ما يشري إليه قوله تعاىل يف سورة النصر و
للَّه ﴿  فاملؤمن ال ميكن أن حيقق شيئاً يف هذا الوجود إال بإرادة اهللا تعاىل وتوفيقه  ﴾تواباً

 دعن بملُ ون قَبم رلعبادة والطاعة يعين ضمان التدخل ، والتقرب إليه سبحانه با﴾الْأَم
اإلهلي إىل جانب عباده املؤمنني وحفظه هلم، وبأنه سبحانه وتعاىل هو القاهر فوق عباده، 

  . ال ميكن ألية قوة أن تصمد يف وجه إرادته وال أن تغري مشيئته

  :ثانيا

التحلي بالتواضع اجلم بدل اإلحساس بالغرور واخليالء والتكرب، وهي صفات 
ة ذميمة حياول الشيطان الرجيم زرعها يف نفس املنتصر حىت ينقلب على نفسه إبليسي

 اليأس والغرور، :ويهدم ما أجنزه بيده، ألن الطموح والتقدم يف اإلجناز اجليد يكسره شيئان
فاليأس يصيب املنهزم فال يقدر على مواصلة الصراع مع عدوه فيستسلم للفشل وختور 

شاء، وأما الغرور فيصيب املنتصر، فيغتر وحيسب نفسه عزميته فيفترسه عدوه كيفما ي
األقوى واألكفأ، فال يواصل تقوية نفسه وإمكاناته أو تطوير أساليبه، ويدفعه هذا الشعور 

  . بالتايل إىل االستهانة واستصغار شأن عدوه الذي يستغل هذه الثغرة لرد الصاع صاعني

  :ثالثاً
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تالك النفس الطويل، ومتالك النفس أما التسلح بالصرب على مواجهة الصعاب، وام
االستفزازات املتنوعة من قبل األعداء واملغرضني، وحماولة معاجلة املشاكل املطروحة 
باحلكمة القرآنية، حبيث أنه جيب تصنيف الفئات املعوقة للمشروع اإلسالمي كل واحدة 

قوع يف الظلم أو على حدة، ومعاقبتها وفق ما تستحقه حىت تتجنب الطليعة ااهدة الو
جتنب الوقوع يف اإلفراط والتفريط يف التعامل : التساهل يف تطبيق الشرع، أو بعبارة أدق

  . مع الفئات سالفة الذكر

  :رابعاً

 قدر -النجاح يف تنفيذ وحتقيق كل الوعود والتعهدات املادية واملعنوية للشعب 
ة قلوم يف بداية األمر حىت  وختصيص أموال من عائدات الزكاة مثالً للمؤلف-املستطاع 

يتجنب املشروع اإلسالمي كيدهم ومكرهم، وحىت ال تستاء اجلماهري من الطرح 
 لن تستطيع أن تتفهم وضعية الطليعة الصعبة اليت - أي اجلماهري -اإلسالمي خاصة وأا 

  . وجدت نفسها فيها، مبجرد احلصول على النصر الظاهري والتمكني يف األرض

 تتجذر يف نفوس الشعب عقيدة احتمال الضرر والرضا مبا عند اهللا عز وهذا ريثما
   .وجل والتعلق بوعوده األخروية بدل التعلق بالدنيا وأوساخها

  : خامساً

السري يف تطبيق الشريعة اإلسالمية حبزم وحسم، وليس بالتدريج والتمييع حىت ال 
لتطبيق األعرج واألبتر، مما سيؤثر تفقد الشريعة هيبتها وتعطي مثارها املرجوة، بدالً من ا

  . سلباً على أهداف الشريعة ومقاصدها

  :سادساً
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انتظار كل أنواع املفاجئات واالستعداد التام ملواجهتها، واحتمال انقالب قسط 
أكرب من اجلماهري على الطليعة نظراً لطول انتظار حتقيق الوعود والتشوق إىل جين الثمار 

لسنة الدعوات وطبيعتها اليت تتطلب من القاعدة التضحية يف أسرع وقت ممكن خالفاً 
  . املتواصلة والصرب الواسع والطويل قبل اكتمال بنيات اتمع اإلمياين املنشود واملوعود

  :سابعاً

 على القاعدة الصلبة اليت محلت البناء وأوصلت - بعد اهللا تعاىل -االعتماد 
، واعتبارها القلب النابض للمجتمع واحلارس القافلة ااهدة إىل شاطئ النصر والتمكني

األمني للمحافظة على هذا النصر، والقادرة على صد كل اهلجمات اخلارجية والفنت 
  . الداخلية اليت حتاك وراء كواليس االستكبار العاملي من أجل قتل الوليد اجلديد يف مهده

د وغزوة حنني  غزوة أح-فمن خالل التمعن يف أحداث السرية النبوية املطهرة 
 وما أعقب ذلك من ارتداد كل القبائل العربية r وبعد وفاة الرسول - على سبيل املثال

عن اإلسالم برفضها أداء حق الزكاة للخليفة األول الصديق رضي اهللا عنه، نالحظ أن 
الذين ثبتوا مع الرسول يف أحلك الظروف أو مع اخلليفة األول للمسلمني ملواجهة املرتدين 

اعهم إىل البيت اإلسالمي ومنع انتشار مصيبة االرتداد هاته، هم أولئك السابقون وإرج
األولون، الذين سبقوا إىل اإلميان واهلجرة واجلهاد، وتربوا يف مدرسة االبتالءات واحملن، 
وبنوا أنفسهم وقواعدهم يف الوقت الذي كانت ضربات الباطل ترتل عليهم كوابل املطر، 

اوزوا مرحلة االستضعاف بنجاح ال نظري له يف تاريخ الدعوات ورغم ذلك صمدوا وجت
  . كلها

  

  

  :ثامناً
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ستعمال احلكمة البالغة وإظهار امللكات والفعاليات ااهدة إىل الوجود ملواجهة ا
املستجدات على الساحة، والربوز مبظهر املسؤولية والكفاءة العالية أمام اجلماهري حىت 

ة احلاكمة، مع امتالك القدرة على حل كل املعضالت آنياً أو تستمر يف منح ثقتها للقياد
  . مستقبلياً

  :تاسعاً

بث الدعاة واملربني وزرعهم يف اتمع لتبليغ مقاصد الشريعة وتوسيع دائرة 
القاعدة الصلبة اليت اعترب األساس والضمان الوحيد لبقاء اتمع اإلسالمي قوياً وقادراً على 

اهلية املناقضة واملناهضة له، والشك أن الطليعة احلاكمة ستملك حتدي كل التجمعات اجل
كل وسائل اإلعالم والدعاية اليت متكنها من تبليغ رسالة اإلسالم على أحسن وجه، وعليها 
يف هذا املقام أن تكثّف من الربامج التعليمية والتوعوية الستدراك ما ضاع من الوقت ومن 

  . الفرص يف هذا املضمار

 خيص أهم ما ميكن فعله وحتقيقه على املستوى الداخلي، وحتديداً مع هذا فيما
و بني املشروع اإلسالمي الرباين أالشعب الذي ميثل مادة الصراع بني احلق والباطل 

  .شيطاين، أما على املستوى اخلارجيواملشروع اجلاهلي ال

  : فاملطلوب من القيادة املسلمة أن تتحلى مبجموعة صفات نلخصها كالتايل

  : أوالً

احلفاظ على املبدئية وتغليبها على العوامل األخرى، ونقصد باملبدئية هنا، التشبث 
باملبادئ وعدم التفريط فيها ولو كان ذلك على حساب فقدان املصاحل املادية أو بعض 

 شاء إِنَّ اللّه وإِنْ خفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُم اللّه من فَضله إِن﴿ األصدقاء أو احللفاء 
 يمكح يملع﴾ .  
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  :ثانياً

احلفاظ على االستقاللية يف تسيري األمور الداخلية واخلارجية، واحلذر من السقوط 
يف أحضان قوى الكفر العاملي املعادي واحملارب للمشروع اإلسالمي، ولو أدى ذلك إىل 

  .  هذه اجلهات بالذاتالتعرض إىل جمموعة من الضغوطات املادية واملعنوية من طرف

  :ثالثاً

تسخري السياسة اخلارجية وجعلها أداة لتصدير املشروع اإلسالمي وحماولة تبليغ 
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف ﴿ الرسالة للعاملني عمالً بقوله تعاىل 
الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ ﴿ ، ولقوله تعاىل ﴾للّه وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِا

، ﴾أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ 
ل حىت بعد إقامة  واجلهاد هنا ماض ومتواص،)اجلهاد ماض إىل يوم القيامة(: rولقوله 

الدولة اإلسالمية النواة، وهذا يعين جهاد كل من يستعبد الناس ويصدهم عن سبيل اهللا 
وعن اتباع احلق، ويسلبهم حرية االعتقاد وحرية اختيار الدين احلق، املناسب واملالئم 

كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه (: rللفطرة اإلنسانية اليت قال عنها رسول اهللا 
، ومصداقاً لقول ربعي بن عامر لقائد الفرس قبل معركة )دانه وميجسانه وينصرانهيهو

إن اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده ومن ظلم ( :القادسية
  . )األديان إىل عدل اإلسالم ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة

ن تنكفئ على نفسها، فتخاف من مواجهة الطرف فالطليعة ااهدة ال ينبغي هلا أ
اآلخر، بل بالعكس متاماً، فهي توجد يف موقع القوة، والقوة احلقيقية هي قوة العقيدة 

، ﴾والَ تهِنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ إِن كُنتم مؤمنِني ﴿ والشعور باالستعالء اإلمياين 
ى نفسه من الضياع وال على شخصيته من الذوبان يف حبر فاملؤمن ليس ممن خياف عل

امللذات والشهوات اجلاهلية البهيمية، وهذا بفضل إميانه القوي وشخصيته املؤثرة، وما 
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ينطبق على الفرد املؤمن ينطبق كذلك على التجمع املبدئي، الذي كلفه اهللا تعاىل تبليغ 
ت اجلاهلية إىل نور اإلسالم يف ظل رسالته وقيادة البشرية الضالة وإخراجها من ظلما

   .الشريعة الربانية العادلة

  

  

  :رابعاً

السعي اجلاد واملتواصل من أجل امتالك القوة املادية أو بعبارة أدق امتالك حق 
القوة، وذلك للتمكن من الدفاع عن بيضة اإلسالم والتصدي لكل اهلجمات احملتملة اليت 

 باملشروع اإلسالمي الدوائر، من أجل استئصال شأفته قد تأيت من قبل األعداء واملتربصني
والَ يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن ﴿  :من الوجود، مصداقاً لقوله تعاىل

وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم ﴿  ، هلذا وجب االستعداد والتربص وأخذ احلذر، ﴾استطَاعواْ
 قُوة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِم الَ من

 مهلَمعي اللّه مهونلَمعت﴾ .  

  :خامساً

حماولة االستفادة من القوانني واألعراف اجلاهلية وتسخريها من أجل ضرب 
ا بينها، حىت ال تتوجه جهودهم وتتوحد لضرب التجمع القوى املعادية وإيقاع الفتنة فيم

عدو عدوي " :اإلسالمي وهو ال يزال يف مهده، وحماولة االستفادة من القاعدة القائلة
والسعي دوماً إىل كسب األصدقاء يف امليدان السياسي واختاذهم درعاً واقياً من " صديقي 

  . ضربات األعداء احملتملة

  :سادساً
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 القانونية ألبناء األمة اإلسالمية حىت يتمكنوا من الدخول إىل تسهيل اإلجراءات
الوطن اإلسالمي وجعله قبلة هلم يف ميدان العمل اإلسالمي وحمطة استراحة وتزود وإعداد 
بعيداً عن كيد ومكر حكومام الطاغوتية، وفتح األبواب على مصراعيها للحركات 

دة املسلمة أن تتبىن كل قضايا الشعوب اجلهادية لتنظيم أمورها وصفوفها، وعلى القيا
املستضعفة واملقهورة وخباصة املسلمة منها، وتقدم هلا كل املساعدات الالزمة من أجل 
التحرر وجهاد حكومام الطاغوتية، وذا ستأخذ الطليعة ااهدة موقع الصدارة يف 

امة والعزة لإلنسان مشروع التحرر واجلهاد واحلركة باإلسالم على كونه دين احلرية والكر
  . فوق هذه األرض

هذه بعض النقاط اليت ميكننا تسجيلها يف هذا اال، على أساس أا تعترب نصائح 
وتوجيهات من مسلم غيور وحريص على أن يبقى املشروع اإلسالمي مشعالً دائم االتقاد 

ملرشح الوحيد لألخذ ينري الطريق لكل احلائرين والتائهني يف هذا العامل البهيمي، وعلى أنه ا
  . بيد هذه البشرية الضالة إىل شاطئ األمان

وحرصاً على جتنب أي انتكاسة للحركة اإلسالمية بعدما خطت اخلطوة األوىل 
بنجاح ومتكنت من حتقيق النصر الظاهري للطرح اإلسالمي الرباين، ويبقى عليها اجلهد 

دة اليت حتيط ذا املشروع الوليد، األكرب وهو احلفاظ على هذا النصر، وسط األلغام العدي
 كما يعد بذلك رب العزة ،الذي يهدد قوى البغي والطغيان ويعدها بالزوال واالندثار

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم ﴿  :وهو أصدق القائلني
الَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم ين

﴿ وقوله عز من قائل ، ﴾ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئاً 
الن نفَعا يا مأَمفَاء وج بذْهفَي دبا الزفَأَم اللّه رِبضي كضِ كَذَلي اَألركُثُ فمفَي اس

   .﴾اَألمثَالَ 

وليعلَمواْ أَنما هو إِلَـه واحـد وليـذَّكَّر أُولُـواْ           لِّلناسِ ولينذَرواْ بِه     هـذَا بالَغٌ    ﴿
  .﴾ اَأللْبابِ
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  لثةوقفات تربوية مع بيعة العقبة الثا

  
  )١٨٥.. (الطاعة في المنشط والمكره  السمع و- ١

  )١٩٢.. ( أنواع النفقة - ٢

  )١٩٩.. ( الحسبة - ٣

  )٢٠٧.. ( قول الحق والنصرة - ٤

  )٢١٥.. ( التبعات - ٥



 

  )١٨٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  والطاعة يف املنشط واملكرهالسمع  -١
  

  متهيد 

إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اَهللا، يد اِهللا فَوق ﴿ احلمد هللا رب العاملني القائل  
          ياَهللا فَـس ـهلَيع داها عفَى بِمأَو نمو ،فِْسهلَى نكُثُ عنا يمكَثَ فَإِنن نفَم ،يهِمدأَي يهتؤ

من : "والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، القائل      ]. ١٠الفتح   [ ﴾ أجراً عظيماً 
  ، مث أما بعد "مات ومل يكن يف عنقه بيعة إلمام مات ميتة جاهلية

كم حنن حباجة إىل الوقوف وقفات اعتبار وتذكر عند حمطات سـرية رسـولنا              
لَقَد كَـانَ  ﴿ داً قبل أن يكون حاجة وضرورة ، فاهللا سبحانه قد جعل ذلك تعب   rالكرمي  

،  ﴾ لَكُم في رسولِ اِهللا أُسوةُُ حسنةُُ لمن كَانَ يرجو اَهللا والْيوم اآلخر وذَكَر اَهللا كَثرياً              
غفـر لَكُـم    إِن كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه وي        قل﴿  ويف قوله عز من قائل      

كُموبفحاجتنا إىل السرية النبوية كحاجة السائر يف صحراء قاحلة إىل واحات جيد              ﴾ ذُن ،
فيها املاء والظل يتزود منها ليواصل رحلته، بل حاجتنا إىل هذه السرية أشد مـن هـذا                 
 املسافر، ألن السرية حتفظ لنا ديننا وعقيدتنا من الضياع يف حني أن هذه الواحات حتفـظ        

  . لنا حياتنا، وحفظ الدين مقدم على حفظ النفس يف سلم مقاصد شريعتنا

 rومن أهم هذه احملطات تلك اليت وقف فيها األنصار يبايعون فيها رسـول اهللا   
عند العقبة، وكانت يف فترة عرفت فيها الدعوة حالة من الركود واجلمود، وذلك بعدما              

لوفود القادمة إليها، فعرض عليهم الدعوة طاف رسول اهللا على القبائل خارج مكة وعلى ا
وطلب منهم النصرة وكان الرفض واجلفاء واالعتداء عليه هو اجلواب، فأذن اهللا تعاىل هلذه 
الدعوة أن تتنفس من جديد وتنطلق يف اآلفاق بعدما وفرت تلك القاعدة الـصلبة األوىل               

م من أجل توسع موزون وفق شروط النصر وحتققت فيها العناصر الالزمة حلمل البناء القاد
  . مشيئة اهللا وقدره
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جاءت هذه البيعة لتقلب الكثري من املوازين داخل مكة وخارجها، ولتكون إعالناً 
جديداً ومنطلقاً ملرحلة الدولة اإلسالمية، بعدما قطعت اجلماعة املؤمنة مرحلـة الـدعوة             

 ربانية هلذه اجلماعـة،     والتمحيص بنجاح ال نظري له، فكانت هذه االنطالقة مبثابة منحة         
  . وهي يف الوقت ذاته حمنة نظراً لثقل التبعات اليت تنتظرها يف مستقبل األيام

ذلك أن مرحلة الدعوة ستعرف منعطفات جديدة ومتطلبات ثقيلـة، وستـشتد      
احلرب بني طريف الصراع أكثر من ذي قبل، نظراً لتمايز الصفني وإلعالن الفئة املؤمنـة               

كفر ألول مرة منذ انطالق الدعوة كما سنرى يف الصفحات القادمة           حرا على مجوع ال   
من هذا املقال إن شاء اهللا، حيث سميت هذه البيعة ببيعة القتال مقارنة مع بيعة العقبـة                 

  . األوىل اليت مسيت ببيعة النساء اليت مل يكن فيها ذكر للقتال وال للتدافع

ع جماهديهم ودعام، جيد أن التاريخ      والناظر إىل واقع املسلمني اليوم وخباصة واق      
يعيد نفسه، حيث أن الظروف مماثلة والصورتني متطابقتان إىل أبعد حد، فأهـل احلـق               
حماربون من قبل قوى الكفر جمتمعة مبساعدة جيوب النفاق والردة وهـو مـا مل يكـن                 

أن تؤويهـا  موجوداً يف املرحلة املكية، والدعوة أصبحت غريبة يف البيئة اليت من املفروض          
وتنصرها، والقاعدة الصلبة اليت حتمل منهج الدعوة واجلهاد قليلة العدد وحباجة إىل أنصار             

 عند  rوأعوان حيملون معها جزءاً من عبء هذا الدين الثقيل كما نبأ بذلك رسول اهللا               
ستجدون على احلق أعوانـاً وال      : "حديثه عن هذه الطائفة يف قوله وهو خياطب أصحابه        

  ". لى احلق أعواناً جيدون ع

 سوى الوقوف بكل إخالص ومتعن أمام هذه البيعـة   - واحلالة هذه    -فال يسعنا   
 -التارخيية اخلالدة، نستقي منها ما يلزمنا من دروس وعرب، وجنعلها نرباساً لنا على الطريق             

 يف كل مرحلة من مراحل الصراع مع الباطل ومع كل حمطـة    -وهذا ما ينبغي أن يكون      
  . ت السرية النبوية العطرةمن حمطا
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سنقف عند بنود هذه البيعة ونسلط عليها األضواء ونربطها بواقـع الطوائـف             
ااهدة، دون التطرق إىل املشاهد األخرى املرافقة هلذه البيعة سوى ما نعتقد أن له عالقة               

  . rوطيدة ومباشرة حبركية هذا الدين يف مواجهة ما واجهه الرعيل األول بقيادة النيب 

  

  الطاعة واالنضباط 

 مبكة عشر سنني    rمكث رسول اهللا    : أخرج أمحد عن جابر رضي اهللا عنه قال       
من يؤويين؟ من ينصرين؟ حىت : "عكاظ ومجنة، ويف املواسم يقول : يتبع الناس يف منازهلم   

ج مـن   ، فال جيد أحداً يؤويه وال ينصره، حىت أن الرجل ليخر          "أبلِّغ رسالة ريب وله اجلنة    
احذر غالم قريش ال يفتنك، وميضي   : اليمن أو من مضر فيأتيه قومه وذوو رحمه فيقولون        

بني رحاهلم وهم يشريون إليه باألصابع، حىت بعثنا اهللا إليه من يثرب فآويناه وصـدقناه،               
فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إىل أهله فيسلمون بإسالمه، حـىت مل           

  . ارُ من دور األنصار إال وفيها رهطُُ من املسلمني يظهرون اإلسالمتبق د

 يطوف ويطرد يف جبال مكة rحىت مىت نترك رسول اهللا : مث ائتمروا مجيعاً، فقلنا
فرحل إليه سبعون رجالً حىت قدموا عليه يف املوسم، فواعدناه شعب العقبـة،             ! وخياف؟

: يا رسول اهللا عالم نبايعك؟ قـال      : ينا، فقلنا فاجتمعنا عندها من رجل ورجلني حىت تواف      
تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل، والنفقة يف العسرِ والْيسرِ، وعلـى             
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأن تقولوا يف اهللا، ال ختافوا يف اهللا لومة الئم، وعلى 

زواجكم، وأبناءكم،  نعون منه أنفسكم وأ   أن تنصروين فتمنعوين إذا قدمت عليكم مما مت       
   . ١ "ولكم اجلنة

  : قبل احلديث عن هذه البنود، أود أن أسجل املالحظات التالية 

                                     
  وقد رواه أمحد أيضاً والبيهقي من غري هذا الطريق أيضاً، وهذا إسناد جيد على شرط مسلم 1
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 إن الداعية إىل اهللا تعاىل البد أن يستنرتف كل طاقته وجهده يف تبليغ الدعوة،               -
، وال ينبغي   ويلجأ إىل كل الوسائل واألساليب الشرعية املمكنة للوصول إىل قلوب الناس          

أن يصاب بامللل أو اليأس أو أي نوع من اإلحباط، وهو مع هذا يدعو ربـه أن يوفقـه                   
  . إلجياد سبل جديدة لتبليغ دعوته، وأن يهدي الناس إىل ما يدعوهم إليه

 إن الداعية ال يطمع الناس يف مغامن دنيوية، وال يربطهم بأهداف مادية زائلـة،     -
أو جمرد إيوائه ونصرته، بل يربطهم برم وحده، ويعـدهم          يف مقابل االستجابة لدعوته     

  ". وله اجلنة: "باجلزاء األخروي فقط

 إن تكذيب الناس له واالستهزاء به وعدائهم له ولدعوته ال يفت من عـضد               -
  . الداعية شيئاً وال يوهن من عزميته يف مواصلة مسريته

يقدم هؤالء كـل مـا يف        إن نصر اهللا وفتحه على الدعاة ال يأيت إال بعد أن             -
  . جعبتهم من جهد بشري ومن أسباب مادية يف سبيل إجناح دعوم

  

  السمع والطاعة يف النشاط والكسل 

وهي من أهم السمات الرئيسية لكل جتمع إمياين منظم، فالقيادة أو اإلمـارة ال              
 الطاعة يف   معىن هلا وال قيمة ما مل يتوفر عنصر الطاعة لدى اجلنود، والطاعة املطلوبة هي             

املنشط واملكره، يف السراء والضراء، يف العسر واليسر، وإال فهي طاعة ناقصة لن تـؤيت               
  . أكلها ومثارها املرجوة

: ذلك ما عبر عنه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف قولته املشهورة       
، وما عبر عنه املثل "ال إسالم بدون مجاعة، وال مجاعة بدون إمارة، وال إمارة بدون طاعة"

  ". ال رأي ملن ال يطاع: "القائل



 

  )١٨٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

فالسمع والطاعة مها الركيزتان اليت يستند عليهما التنظيم، وإال فهـو جتمـع ال              
أساس له، وال ميكن أن حيقق شيئاً على أرض الواقع، سوى جتميع األصفار واسـتهالك               

  . األوقات واجلهود فيما ال طائل وراءه

﴿ دت يف السمع والطاعة فكثرية ومتنوعة، منها قوله تعاىل          أما النصوص اليت ور   
            نكُمرِ مي اَألملأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيفجاءت طاعـة    ﴾ي 

، وهذا  rأويل األمر تابعة لطاعة اهللا ورسوله، أي يف حدود أوامر اهللا تعاىل وسنة رسوله               
ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ، إمنا        : "رب عنه النيب عليه الصالة والسالم يف قوله       ما يع 

  ". الطاعة يف املعروف

وهذا ما مييز الطاعة يف التجمع اإلمياين مع الطاعة يف غريهـا مـن التجمعـات           
األخرى، حيث يكون اجلنود واألتباع مطالبون بتنفيذ أوامـر أمـرائهم دون النظـر يف               

  . وال ميكن أن تكون عرضة للنقاش أو التراجعطبيعتها، 

فالسمع والطاعة ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر، فهما وجهان لعملة واحدة، إذ 
أن األهم ليس هو جمرد السمع وقبول األوامر، بل البد من الطاعة اليت متثل جانب التنفيذ                

  . والتطبيق

 اهللا يف أراضينا وخرياتنـا،  وما آلت إليه أمتنا من تشرذم واحنطاط ومتكني ألعداء        
إمنا هو بسبب بعد املسلمني عن طاعة اهللا ورسوله بتـرك األوامـر وإتيـان النـواهي،                 
وانغماسهم يف الشهوات واتباعهم لألهواء، هذا على مستوى األمة، أما على مـستوى             

ة، التجمعات اإلسالمية فإن من أهم أسباب فشلها وعدم تقدمها يف مسرية التغيري املنشود            
هو غياب عنصر السمع والطاعة يف صفوفها، حىت حتولت هذه التجمعـات إىل جمـرد               

  . مجعيات صورية ال تقدم وال تؤخر

وأحياناً، حينما جتد هذا العنصر متوفراً يف التجمع، فإنه أحادي اجلانب واالجتاه،            
 حيث يكون متوفراً يف حاالت الرخاء واملنشط، وال جتد له أثـراً يف حـاالت الـشدة                



 

  )١٩٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

واملكاره، وهي الفترات اليت يوضع فيها الفرد يف احملك، وتظهر حقائقه لنفسه قبل غريه،              
  . كما أا الفترات اليت حيتاج فيها التجمع إىل هذا العنصر بقضه وقضيضه

فأمة اجلهاد والتضحية متتاز عن غريها من أمم الرخاء والتميع بكوا أمة مطيعة،             
أوامر قياداا من بعده، وا استحقت أن تكون خري األمـم    وملبية ألوامر را ورسوهلا و    

وأفضلها على اإلطالق، وهل ما آلت إليه أمة بنو إسرائيل من التهميش واللعنة والتبـديل         
إال بسبب نكوصها عن عهودها مع را وعصياا ألنبيائها واستبدال عنصر الطاعة بعنصر   

  ! العصيان ؟

ها يف اية حديثي عن عنصر السمع والطاعة،        هناك نقطة هامة أود الوقوف عند     
هي مسامهة هذا العنصر يف التأثري على مردودية القيادة سلباً أو إجياباً، كمـا يـساهم يف       

  . كشف حقيقة الفرد لنفسه ولقيادته

كثري من اجلنود يطلبون من قيادام أن تكون يف مستوى عـال مـن احلنكـة                
ن تكون يف مستوى اخللفاء الراشدين، وينسون أن        والتخطيط والعطاء، فيشترطون عليها أ    

ذلك يتوقف على نوعية اجلنود واألتباع، فالذي يطلب أمراء كأيب بكر الصديق وعمـر              
  . الفاروق البد أن يكون هو يف مستوى الصحابة كعمار وبالل

فحينما يكون هذا العنصر متوفراً يف اجلنود، فإنه يـدفع القيـادات إىل تطـوير               
اولة االرتقاء إىل مستويات أعلى وابتكار أساليب ووسـائل أفـضل لتلبيـة           كفاءاا وحم 

حاجيات هؤالء اجلنود، وحماولة استغالل وتسخري هذه الطاقـات املتفجـرة يف خدمـة      
  . األهداف الكربى للتجمع

وهكذا يتحول التجمع اإلمياين إىل أمنوذج من العطاء واإلخالص والتضحية، وإىل          
  . لطاعة على مستوى القيادة والقاعدة على حد سواءمثل أعلى يف السمع وا

، سواء يف مكـة وهـي       rهكذا كان التجمع اإلمياين األول بقيادة رسول اهللا         
مرحلة الدعوة والتمحيص وبناء القاعدة الصلبة، أو يف مرحلة بداية بناء الدولة اإلسالمية             



 

  )١٩١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

ر لينضموا إىل دائـرة التوحيـد   اليت ابتدأت ذه البيعة عند العقبة، واليت التحق ا األنصا    
  . ويوسعوا قطرها إىل جانب إخوام املهاجرين

والنداء موجه إلينا مجيعاً بتجسيد هذا العنصر اهلام يف حياتنا اإلميانية، سـواء يف              
، أو يف حياتنا اجلماعية سعياً لتحقيق rحياتنا الفردية مع ربنا عز وجل واجتاه سنة رسوله    

وإخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، وإىل أن نلتقي            عبودية اهللا يف األرض     
مع بقية بنود هذه البيعة اليت متثل منعطفاً مصريياً يف حياة كل مؤمن صادق يف إميانه، أسأل 
اهللا جل وعال أن يهدينا ألخلص األعمال وأقومها، ويرزقنا الثبات واالستقامة على هـذا           

  . املنيالدين، واحلمد هللا رب الع

  

   جملة األنصار-كتبه الشيخ أبو سعد العاملي 



 

  )١٩٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  أنواع النفقة  -٢
  

رأينا يف املقال السابق أن بيعة العقبة الثانية، وهي بيعة األنصار، جاءت يف فتـرة               
كانت الدعوة حباجة إىل من يعطيها دفعة إىل األمام واخلروج ا من مرحلـة اجلمـود                

تشار، وقد فتحت هذه البيعة آفاقـاً أكـرب وأوسـع           واحلصار إىل مرحلة االنطالق واالن    
للدعوة، ونقلت اجلماعة املسلمة إىل مرحلة الدولة بعدما كانت يف مرحلة الدعوة، فلـو              

إِنما أَمـره إِذَا أَراد     ﴿  شاء اهللا سبحانه وتعاىل ألنفذ أمره وقدره دون احلاجة إىل أحد،            
 يريد من خلقـه أن يكونـوا أداة         - سبحانه   -، لكنه    ﴾ نْشيئاً أَنْ يقُولُ لَه كُن، فَيكُو     

لتحقيق هذا القدر، فكانت هذه البيعة جزءاً من هذه السنة، وكان األنصار جنـوداً وأداة         
  . ﴾هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِني ﴿ لتحقيق وعد اهللا وقدره 

قوية حتتم على عاقديها االلتزام ـا،  وقد سميت ببيعة القتال، ملا حتتويه من بنود    
  . rوتحمل تبعاا، تصل إىل حد الدخول يف حرب للدفاع عن رسول اهللا 

 كما هو شأن سرية الـنيب  -كانت هذه البيعة منوذجاً يحتذى ا إىل يوم القيامة      
r    ا بيع     "بيعة العقبة الثالثة  " وقد مسيناها    - ومواقفه كلهاة ينبغـي أن    ، تعبرياً منا على أ

تتكرر يف كل زمان ومكان، حيثما وجدت طائفة أو مجاعة تتبىن وتسري على ج الـنيب                
rوخباصة حينما تكون يف مرحلة املخاض واحلصار والتمحيص ، .  

فاملسلم دائماً حباجة إىل جتديد بيعته وانتمائه هلذا الدين حىت جيدد عهده مع ربه،              
حمل تبعات هذا االنتماء، ومحل األمانة كما حيب اهللا     ويكون دوماً على أهبة االستعداد لت     

ال أن يكون عبئاً ثقيالً يضر أكثر مما ينفع، فاملؤمن جيب أن يكون جسراً لكـي                . ويرضى
  .  جسراً يعرب عليه لتحقيق مصاحلهاإلسالم إىل قلوب العاملني، وال جيعل اإلسالميعرب عليه 



 

  )١٩٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

قل إىل البند الثاين يف هـذه البيعـة   فبعد السمع والطاعة يف النشاط والكسل، ننت      
  : املتجددة وهو

  

  النفقة يف العسر واليسر 

 كما  -ينبغي علينا أن ننظر إىل مفهوم النفقة بشموليته، فهو ال يتعلق فقط باملال،            
، بل البد من إنفاق كل ما ميلك املسلم يف سبيل اهللا، أو بـالتعبري           -قد يتبادر إىل األذهان   

ا الَّذين آمنواْ أَنفقُواْ مما رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتي يوم الَّ بيع فيـه والَ                يا أَيه ﴿  القرآن  
  . ]٢٥٤: البقرة [ ﴾خلَّةٌ والَ شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ 

يلِ اللّه والَ وأَنفقُواْ في سبِ﴿ فالنفقة تنجي صاحبها من التهلكة بدليل قوله تعاىل       
 لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُواْ بِأَيت﴾   

روي عن ابن عباس وجماهد وعكرمة وسعيد بن جبري، عن أسلم أيب عمران، قال          
محل رجل من املهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حىت خرقه ومعنا أبـو أيـوب               

يوب األنصاري حنن أعلم ـذه      ألقى بيده إىل التهلكة، فقال أبو أ      : األنصاري فقال ناس  
 وشهدنا معه املشاهد ونصرناه فلما فشا اإلسالم rاآلية إمنا نزلت فينا، صحبنا رسول اهللا 

 ونصره حىت فـشا  rوظهر اجتمعنا معشر األنصار حتبباً فقلنا قد أكرمنا اهللا بصحبة نبيه            
قد وضعت احلـرب    اإلسالم وكثر أهله وكنا قد آثرناه على األهلني واألموال واألوالد و          

وأَنفقُواْ في سبِيلِ اللّـه والَ      ﴿  أوزارها فنرجع إىل أهلينا وأوالدنا فنقيم فيهما، فرتل فينا          
 لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُواْ بِأَي١ ة يف األهل واملال وترك اجلهاد فكانت التهلكة يف اإلقام﴾ت .   

د أقاموا دولة اإلسالم بأمواهلم ودمائهم،      انظروا كيف ذم اهللا تعاىل أناساً ق      : أقول
فآثروا القعود مع األهل واملال، وظنوا أن هذا هو الواجب، فماذا نقول يف أمتنا اليت خبلت       
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  )١٩٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

على دينها يف وقت تكالبت عليها األعداء، وغابت فيها شرائع اإلسالم وحلَّ حملها الكفر              
  والردة والنفاق؟ 

حني، ففي مرحلة الدعوة مثالً يتحـتم علـى         فاإلسالم حباجة إىل النفقة يف كل       
الدعاة أن ينفقوا أوقام ويكونوا وقفاً هللا تعاىل للقيام مبهام الدعوة وما يرافقها، والبد أن               
يكون هم الدعوة يف مقدمة اهتمامات الداعية، البد أن متأل عليه فكره وجوارحه، فـال               

نصار جدد لنصرة دعوته وإكثـار      حيس بالراحة إال وهو يف ميادين الدعوة، يبحث عن أ         
سواد مجاعة احلق، أو تراه موشحاً سالح احلجة والبيان حملاربة البدع واملذاهب اهلدامـة              
اليت عجت ا الساحة وأصبحت تثبط الناس وتبعدهم عن دينهم وتقـذفهم يف مهـاوي     

  . الضالل والالمباالة

لغيث أينما وقع نفع،    هكذا هو الداعية جتده يف كل مرفق من مرافق الدعوة، كا          
بل تراه سباقاً إىل عمل اخلري والتنافس فيه، يعمل يف السر والعلن، ال يرائـي النـاس ويف            

  . الوقت نفسه ال يترك جماالت الدعوة للمفسدين ودعاة الضاللة والبدعة

والوقت الذي يبارك فيه اهللا تبارك وتعاىل هو وقت الشدة والضيق، فهو ال يعطي              
ته وفتاته، بل جيود بأغلى أوقاته، فحينما تلتقي لديه مـصلحة شخـصية      للدعوة فراغ وق  

ومصلحة الدعوة فإنه ال يتردد يف إلغاء أو إرجاء مصاحله ويقدم مصاحل الدعوة، ويـصبح      
فهو ينفِّذُ  . هذا األمر مألوفاً لديه بل رمبا من البديهيات اليت ال حتتاج إىل تفكري أو دراسة              

، والرب هو غاية ما يتوخاه املؤمن        ﴾ الُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبون     لَن تن ﴿  قوله تعاىل   
  . الداعية يف كل حركاته وسكناته، ألنه يهدي إىل اجلنة

وتتطلب مرحلة الدعوة أيضاً إنفاق املال وهو أعلى مرتبة من الوقت من حيـث              
سبيل الدين، ولكنهم يبخلون باملال،     األمهية، فكثري من الناس يستطيعون إنفاق أوقام يف         

ومن أجل ذلك ذكره اهللا تعاىل يف مجيع آيات اجلهاد قبل النفس مباشرة، باسـتثناء آيـة           
إِنَّ اَهللا اشترى من الْمؤمنِني     ﴿  البيعة حيث قُدمت النفس على املال وذلك يف قوله تعاىل           

  . ﴾ لْجنةأَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم ا



 

  )١٩٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

فالذي ال يستطيع أن ينفق ماله يف سبيل اهللا، من باب أوىل لن يـستطيع تقـدمي         
نفسه يف سبيل نصرة دين اهللا، ومن أجل هذا ال بد للمؤمن أن يدرب نفسه ويعودها من                 

  . أجل اجلود باملال لتصل إىل اجلود بالنفس، وهو أعلى مراتب اجلود

فقة تفرض نفسها أكثر، سواء علـى مـستوى         أما يف مرحلة اجلهاد، فإن الن     
  . الوقت أو املال أو األهل أو املناصب أو النفس وهي غاية اجلود

فبالنسبة لعنصر الوقت فإن ااهد يتفرغ كلياً للجهاد، وال يترك شيئاً من وقتـه              
للمسائل األخرى إال ما له عالقة مباشرة أو غري مباشرة جبهاده، فحياته تتحول إىل جندية               
حقيقية، تراه حاضراً باستمرار يف كل مواقع اجلهاد، ال يغادر موقعه إال بأمر من قيادتـه                
حىت ال يؤتى اإلسالم من قبله، فالثغرة اليت نستهني ا هي اليت ميكن أن يـدخل منـها                  

  . العدو، فيوقع فينا اخلسائر الفادحة اليت ميكن أن دم البنيان

 يساهم مباله يف اجلهاد ويسعى دوماً إىل تغطية      فإن ااهد  أما على مستوى املال،   
متطلبات جهاده وجهاد غريه، كما أنه يساهم يف البحث عن كـل الـسبل الـشرعية                
للحصول على املوارد املالية للتجمع، حىت ال يتوقف اجلهاد، ألنه يدرك أن املـال هـو                

  . عصب العمل اجلهادي، وبدونه ال ميكن التقدم وحتقيق أهدافه 

ا ترى ااهد املخلص والصادق يف جهاده حيس باحلرج والضيق حينما ال      ومن هن 
جيد ما ينفقه يف سبيل اهللا، وخياف من أن يقعده هذا النقص عن واجبات اجلهاد فيكـون             

  . من القاعدين

 هو إمكانية فقدان األهل والولـد يف        ،ومن أنواع النفقة يف مرحلة اجلهاد أيضاً      
ا يكون ااهد خمرياً بينهم وبني ترك اجلهـاد والركـون إىل       سبيل اهللا تعاىل، وذلك حينم    

الدنيا يف مقابل احلفاظ عليهم، سواء بسبب رفض أهله مواصلة اجلهاد معه، أو بـسبب               
الضغوط واملساومات اليت يتعرض هلا من قبل األعداء حيث خيريونه بني ترك اجلهاد وبني              

 مواصلة اجلهاد والنفقة بأهله قرباناً إىل       التضحية بأهله وولده، فال يكون خياره حينئذ إال       
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 rوقد عاش الرعيل األول من صحابة رسول اهللا         . اهللا تعاىل إما باالستشهاد أو التهجري     
بعضاً من هذه الصور عند هجرم من مكة إىل املدينة، حيث حرمهم املـشركون مـن                

 وها حنن نرى منـاذج      أهليهم وأوالدهم، وعاشها الكثري من ااهدين يف العصور التالية،        
أخرى يف هذا العصر حيث قدم ااهدون أمثلة رائعة يف النفقة والتضحية بأهليهم وذويهم    

  . يف مقابل مواصلة درب اجلهاد والصمود، فللَّه درهم

 هو التضحية باملناصـب  ومن أنواع النفقة اليت يكون ااهد مدعواً إىل أدائها،       
ة أو املعارف الشخصية سواء مع األفراد أو اجلماعات، وكم          الدنيوية كالوظيفة أو التجار   

من مصلحة ستفوته بسبب تعارضها مع مقاصد جهاده، وكم من فريق سيعلن عداءه له              
بعدما كان من أقرب األقربني إليه، والبد للمجاهد أن ينفق ويزهد يف كل هذا حفاظـاً                

زائلة ومن شهرة ومكانة بني على مبادئه وعلى جهاده، وكم ذا سيخسر من مصاحل دنيوية 
الناس، كانت تعلي من درجته أو قيمته االجتماعية، وجيد نفسه خمرياً بني احلفاظ عليهـا               

  . وعلى مدح الناس له وبني إنفاقها وذم الناس له

إنه إنفاق النفس   : ونصل إىل النوع األخري من أنواع النفقة، وهو ذروة سنامها         
 بينك وبني ربك منذ اليوم الذي التزمت فيه ذا الدين، اليت بني جنبيك، وهو العقد الكبري

إِنَّ اَهللا اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم       ﴿  ورضيت أن تكون من معتنقيه وأنصاره       
هـذه املرتبـة ال   ، وال شك أن  ﴾بِأَنَّ لَهم الْجنةَ، يقَاتلُونَ في سبِيلِ اِهللا فَيقْتلُونَ ويقْتلُون        

ميكن أن يبلغها املؤمن إال بعد أن يتدرج يف أنواع النفقات اليت سبق احلديث عنها، فالذي          
يبخل بوقته ال ميكن أن ينفق ماله، كما أن الذي يعز عليه ماله ومنصبه وجتارته ال ميكـن            

فقة، أن يقدم نفسه رخيصة يف سبيل اهللا، فالبد إذن من تدريب النفس وتعويدها على الن              
ولتبدأ باليسري مث األقل يسراً حىت تصل ا إىل عسري األشياء وأعزها على النفس، وتوصل               

  . نفسك إىل أقصى الرب وأعلى مراتبه

فما أحوجنا إىل هذا البند العظيم يف دعوتنا وجهادنا، والشـك أنـه الـسالح            
يف قوته ونتائجـه،    األمضى والفتاك الذي خيشاه عدونا، وال ميكن أن جيد له مثيالً يعادله             
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وأفضل صورة وأملعها هلذا الصنف هو هذه العمليات االستشهادية اليت يقدم فيها ااهد              
نفسه بعدما قدم كل شيء آخر، وهو أصدق تعبري على احلب هلذا الدين، وأوىف طريقـة              

  . ألداء مثن الصفقة اليت عقدها مع ربه

ميان وااللتزام، ألنه ما أسهل أن      النفقة يف العسر هي احملك، فهنا تظهر حقيقة اإل        
ينفق املرء يف حاالت اليسر، وما أسهل أن يدعي املرء الشجاعة والكرم واجلود يف حاالت     
الرخاء والفراغ، ولكن القليل من يوفِّي ويصدق يف دعواه حينما تشتد احملن ويقل الـزاد               

  . وينادي منادي اجلهاد

لة، فإن النفقة ينبغي أن تستمر علـى        أما خالل املرحلة األخرية وهي مرحلة الدو      
مجيع املستويات، وتأخذ أشكاالً أكثر تنظيماً، حيث يتكلف النظام احلـاكم يف الدولـة              
املسلمة بتشكيل فرق خمتصة يف كل جمال من جماالت الدعوة، ولكن تبقى الرعية مسؤولة              

اجلميـع  وتساهم بكل ما متلك يف سبيل نشر هذا الدين واحلفاظ على بيضته، ويكـون               
مدعواً إىل النفقة يف اليسر والعسر أكثر مما كان الشأن يف مرحلة الدعوة واجلهـاد، ألن                
األساس ليس إقامة دولة التوحيد فحسب، إمنا األهم هو احلفـاظ علـى اسـتمراريتها               
والتصدي لكل خمططات األعداء الذين يسعون إىل هدم معاملها وإزالة كياا، فمن بـاب       

  . لية النفقة بوترية أكرب وأسرعأوىل أن تستمر عم

انظروا كيف تعامل األنصار مع بنود هذه البيعة عند أول امتحان هلم على أرض              
 أن يتآخوا  rالواقع، وذلك عندما هاجر إليهم إخوام من مكة، فطلب منهم رسول اهللا             

وبيوم يف اهللا أخوين أخوين، فاستجابوا هلذا النداء النبوي وزيادة، حيث قسموا أمواهلم             
نصفني مع إخوام املهاجرين، بل منهم من طلب من أخيه املهاجر أن خيتـار إحـدى                 

يتعلق األمر بسعد بن الربيع مع عبد الرمحن بن عـوف           (زوجتيه ليطلقها فيتزوجها أخوه     
  ). رضي اهللا عنهما

وصور أخرى فريدة من نفقة األموال واألنفس يف الغزوات تعج ا كتب السرية،      
 من اإلطالة لذكرت العشرات منها، وكان الصحايب يأيت ليجاهد فال جيد مـا              لوال خويف 



 

  )١٩٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

والَ علَـى   ﴿  ينفقه يف سبيل اهللا فريجع باكياً متحسراً أال يستطيع اخلروج مع اجلـيش،              
            أَعلَّواْ ووت هلَيع لُكُمما أَحم الَ أَجِد قُلْت ملَهمحتل كوا أَتإِذَا م ينالَّذ    ـنم يضفت مهني

  . ]٩٢: التوبة [ ﴾الدمعِ حزناً أَالَّ يجِدواْ ما ينفقُونَ 

 املعاصرة، فإننا جند صنفني   اإلسالميةوإذا ألقينا نظرة فاحصة على واقع احلركات        
أساسني ال ثالث هلما، صنف يسري وفق بنود بيعة العقبة،خاصة البندين سـالفي الـذكر               

، حيث جند أفرادها يلتزمون ما وجيسداما خري جتسيد، ومن أجل هذا            )قةالطاعة والنف (
جنحت وتقدمت يف مسريا اجلهادية وأصبحت دد وختيف العامل الكافر وأعوانه مـن             

. املرتدين واملنافقني، وحتولت إىل شوكة يف حلوقهم لن تزول حىت حتقق أهدافها بإذن اهللا             
يعة ومل حيقق بنودها كما جيب، خاصة يف مسألة النفقة، والصنف الثاين احنرف عن هذه الب 

حيث اختذوا هذا الدين حرفة ثانوية، واختذوه سلماً للوصول إىل مآرم الشخصية وبقرة             
حلوباً يقتاتون منها، فتأخرت مسريم وحادوا عن الطريق الصحيح، واندحرت حركتهم           

  . وبقيت تدور حول نفسها بالرغم من كثرة أفرادها

، فحاولوا  اإلسالمية تنبه األعداء إىل هذه الثغرة الكبرية يف صفوف احلركات           وقد
اللعب على هذا الوتر احلساس وروضوا املسلمني على حب املناصب واالرتبـاط ـا،              
وأومهوهم بأا وسائل ناجعة خلدمة الدين، فتحولت هذه الوسائل إىل أهداف وغايـات             

قيقية، وعز عليهم التفريط والنفقة ذه الوسـائل،        لدى أصحاا، حىت نسوا الغايات احل     
  . وزهدوا يف دينهم وزين هلم الشيطان أعماهلم وأضلهم عن السبيل

نسأل اهللا جل وعال أن يعيننا على حتمل مسؤولياتنا وجتسيد بند النفقة يف سـبيل     
وجيعل كـل   اهللا يف اليسر والعسر، بأوقاتنا وأهلينا ومساكننا ومناصبنا وجتارتنا وأنفسنا،           

هذا وسائل خلدمة ديننا، ال أهداف يف حد ذاا، كما نسأله عز وجل أن يعيننا على تطبيق 
وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتجارةٌ تخـشونَ كَـسادها ومـساكن    ﴿  قوله تعاىل   

هاد في سبِيله فَتربصواْ حتى يأْتي اللّه بِأَمرِه        ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللّه ورسوله وجِ      
 نيقالْفَاس مي الْقَودهالَ ي اللّه٢٤: التوبة [ ﴾و[ .  
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  احلسبة -٣
  

نواصل وقفاتنا التربوية مع أحد أهم األحداث اليت غريت جمرى التاريخ البشري            
نظـراً  " بيعة العقبة الثالثـة     " أو كما مسيناها     على اإلطالق، أال وهي بيعة العقبة الكربى      

لتجددها وفرض نفسها على كل مؤمن يبتغي نصرة هذا الدين، حىت وإن كان رسول اهللا               
r              غائباً عنا جبسده، فمعجزة هذا الدين وتأثريه العجيب يف النفوس يكمن يف هذه النقطة 

 ال يؤثر   - rسول اهللا    حىت وإن كان يف مستوى ر      -بالذات، فغياب القيادات والرموز     
يف مسار هذا الدين، وال يكون سبباً يف توقفه أو احنصاره أو زواله، وهذا ما حيير عقـول     
األعداء قبل األصدقاء، ويقذف يف قلوب املؤمنني األمل والصدق يف العمل إلجناز وعود             

  . اهللا تعاىل يف واقع الناس

  

  األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

عن البندين األولني ومها السمع والطاعة يف النشاط والكسل مث النفقة           بعد حديثنا   
  . يف العسر واليسر، نقف اليوم مع بند جديد وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وال غرابة أن يأيت هذا البند مباشرة بعد السمع والطاعة وبعد النفقة، كأول عمل              
األمر باملعروف والنهي عن املنكر يشتمل علـى   خارجي يزاوله املؤمن يف الواقع الفعلي، ف      

  . الدعوة وعلى اجلهاد، فهو جامع لكثري من األعمال اليت ينبغي مزاولتها لنصرة هذا الدين

وال غرابة كذلك أن يتوافق مع قوله تعاىل، وهو يذكر أهم مسات األمة املختارة              
 بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللّه      كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ     ﴿  
الَّـذين يتبِعـونَ    ﴿   يف التوراة واإلجنيل     r، وهي الصفة اليت ذُكر ا الرسول اخلامت         ﴾
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يـلِ يـأْمرهم    الرسولَ النبِي اُألمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التـوراة واِإلنجِ          
            عـضيثَ وآئبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحينكَرِ ونِ الْمع ماههنيو وفرعبِالْم

 هِملَيع تي كَاناَألغْالَلَ الَّتو مهرإِص مهنع﴾ .  

 يف انتـزاع صـفة   كما أن فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر هي السبب         
القيادة من بين إسرائيل ومت استبداهلم بأمة االسالم، وذلك بعدما تركوا هذه الفريضة ومل              

لُعن الَّذين كَفَرواْ من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى          ﴿  يقوموا ا كما أُمروا     
      عواْ يكَانوا وصا عبِم كذَل ميرنِ مونَ  ابدوالنصوص متواترة يف هذا الباب ليـست        ﴾ت ،

فالذي ينبغي أن نعلمه ونعيه هو أن هذه الفريضة تعترب مـن أهـم              . املناسبة مقام ذكرها  
الواجبات يف ديننا اليت تترجم إميان واعتقاد املرء، حيث أا تعترب عبادة جامعة للكثري من               

ل على صدق التزامنا مببادئ هذا      الفرائض والواجبات، وهي من جهة أخرى مقياس ودلي       
الدين، حيث ال يكفي أن يدعي املرء اإلميان والصدق ما مل يطبق ذلك يف الواقع حـاالً                 
وحركة وعمالً، وفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر شاقة على النفوس ومكلّفـة             

  . قلّما يوفق املسلم ألدائها وحتمل تبعاا

من رأَى منكُم منكَراً فَلْيغيره بِيده فَإِنْ       : "يح يف احلديث الصح   rيقول رسول   
ولـيس  : "ويف رواية ". لَم يستطع فَبِلسانِه فَإِنْ لَم يستطع فَبِقَلْبِه وذَلك أَضعف اِإلميان         

  ". وراء ذلك حبة خردل من إميان

ن الرعية مكلف ومطالـب     تفيد صيغة العموم، مبعىن أن كل واحد م       " من"فـ  
بالقيام ذه الفريضة، وليس كما يدعي بعض اجلهلة واملبدلني للكلم عـن مواضـعه، أن    

  . األمر باملعروف والنهي عن املنكر خاص بأويل األمر فقط
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 وكل املسلمني   - األنصار   rوالدليل واضح يف هذه البيعة اليت أمر فيها الرسول          
املنكر، ومل يقيدها بشروط، بل هو أمر عـام ومفتـوح            باألمر باملعروف والنهي عن      -

  . للجميع

فكيف إذا كان أولوا األمر قد عطّلوا هذه : وحنن نسأل هؤالء املتفيقهني واملتعاملني
 بل جتدهم يأمرون بـاملنكر وينـهون عـن    - كما عطّلوا الكثري من الشرائع    -الفريضة  

  ! ون بالقسط من الناس؟املعروف، بل وتراهم يقتلون وحياربون الذين يأمر

من خالل احلديث السابق يتبني لنا جلياً أن هذه الفريضة فيها درجات ومراتب،             
 كما هو شأن بقية الفرائض والواجبات -) فمن مل يستطع(ومنوطة بالقدرة أو االستطاعة    

-   ﴿     متطَعتا اسم قُوا اللَّهفْ   ﴿  ، وقوله تعاىل    ﴾فَاتن اللّه كَلِّفا    الَ يهعسكما . ﴾ساً إِالَّ و
أنه ينبغي مراعاة تغليب املصلحة على املفسدة يف كل عمل يقوم به املؤمن، حىت ال يـضر   

  . من حيث يريد أن ينفع، وعليه أن يراعي األولويات واألهم مث املهم يف حركته ذا الدين

فريضة اجلهاد يف   فاحلديث بدأ باملرتبة العليا أال وهي التغيري باليد، وهو املرادف ل          
سبيل اهللا، وهو األصل واَألوىل، إذ أن هناك أموراً ال ميكن أن تتغير إال باليد وهو استعمال 
القوة، وهذا أكرب دليل على أن العمل اجلهادي هو األصل واألحق باالتبـاع والتزكيـة               

 أخرى  واملناصرة يف العمل اإلسالمي، وهو صفعة يف وجوه كل من يدعي أو يبتغي سبالً             
  . للتغيري غري سبيل اجلهاد يف سبيل اهللا وهو التغيري باليد

وال شك أن املنكرات مراتب ودرجات، كما أن املعـروف أيـضاً درجـات              
ومراتب، وعليه فإنه ينبغي البدء يف النهي عن املنكر األكرب واألمر باملعروف األكرب، وما              

كفر والردة وبـسط قوانينـها علـى      من شك أن املنكر األكرب يف هذه األيام هو غلبة ال          
جمتمعاتنا، وكل املنكرات األخرى تنبثق منها وتعترب فرع من هذا األصل، وبالتايل فكـل              
من حياول إزالة الفروع دون التفكري يف إزالة األصل فهو يشبه الذي يطرد الذباب ويبقي               

 األوسـاخ  على األوساخ واملزابل، وما من شك يف أن الذباب سيعود ويتوالد مادامـت            
  . موجودة
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وال ينبغي أن يفهم هذا الكالم على أنه دعوة إىل ترك املنكرات الصغرية تنتـشر               
 مهما كان نوعه    -وتعشش يف جمتمعاتنا وعقول أبناء أمتنا، بل بالعكس متاماً، فكل منكر            

ميثل  ينبغي تغيريه وإزالته، ولكن مهّنا األكرب هو اإلعداد إلزالة هذا املنكر األكرب الذي                -
  . النبع لكل املنكرات األخرى دونه

أما التغيري باللسان الذي يأيت يف املرتبة الثانية، فإنه يتمثل يف الدعوة إىل اهللا تعاىل               
بكل الوسائل واألساليب املشروعة، كل حسب موقعه، فالدعوة تكون تـارة باحلـسىن             

ات وتكون بالقول الغليظ    وتكون بالقول البليغ واملباشر مع فئ     ..) ما بال أقوام  (والتلميح  
  .  ﴾وقُلْ لَهم في أَنفُِسهِم قَوالً غَليظاً﴿ حينما يستدعي األمر ذلك 

أما املرتبة األخرية وهي اإلنكار بالقلب، فهي ختص أولئك الذين ال حول هلم وال         
ث قوة، وهي حالة من الضعف اليت ال ينبغي أن يتواجد فيها املؤمن، بل عليه دائماً أن يبح        

  . عن عوامل القوة الالزمة لريتقي إىل املرتبتني األوىل والثانية

فاإلنكار بالقلب ال يعين أن يقبل املؤمن هذه املنكرات أو يشارك فيها أو حـىت               
يتواجد يف أماكنها، بل عليه االنسحاب بعيداً وأن يقاطع ويتربأ ويعادي كل من يقتـرف      

مرأة فرعون قبل أن يصدعا باحلق فـيغريا        هذه املنكرات، كما فعل مؤمن آل فرعون أو ا        
  . باللسان 

كما أن اإلنكار بالقلب ينبغي أن يدفع املؤمن إىل اإلعداد والتشوق لبلوغ درجة             
. التغيري باليد واللسان، فهو مقدمة هلما وليس اية املطاف كما يفعل أغلب املسلمني اليوم

القلب قد يـشفع هلـم عنـد اهللا،        حيث فهموا احلديث فهماً خاطئاً وظنوا أن اإلنكار ب        
فقصروا وفرطوا يف األسباب اليت تبلِّغهم لألمر باملعروف والنهي عن املنكر باليد واللسان،            
وبسبب هذا الفهم القاصر واحملرف للنصوص الشرعية صارت األمة غثاء كغثاء الـسيل،             

صبح أغلـب النـاس     ومتكن األعداء منها، وصار املنكر معروفاً واملعروف منكراً، بل وأ         
  . يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف، وهم حيسبون أم حيسنون صنعاً
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  تبعات وعقبات 

 وبقيـة   -ال شك أن السبب الرئيس الذي مينع الناس من القيام ذه الفريـضة              
 هو تبعاا، فطبيعة النفس البشرية أا متيل إىل أيسر األمور وأخفهـا             -الفرائض املكلّفة   

حفّت اجلنة باملكاره : "r األوامر أو النواهي، وهذا ما يشري إليه قول رسول اهللا           سواء يف 
  ". وحفَّت النار بالشهوات

  

فالذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكر سيجد أمامه عـدة عقبـات ماديـة              
  : ومعنوية، البد أن يتجاوزها أو على األقل يقاومها ويصرب على أذاها، أمهها

  

، فهو صاحب املـصلحة األوىل والكـربى يف انتـشار           جيمالشيطان الر  - ١
املنكرات وغياب املعروف، ليتمكن من مترير وساوسه، وليصدق على الناس ظنه فيبعدهم            

إن هم الشيطان األكرب هو أن يرى غياب أهل املعروف من الساحة، فيأيت . عن طاعة رم
كبر ويضخم هذه املهمات يف أعينهم   إىل هؤالء لـيثَبطهم عن أداء واجبام، وذلك بأن ي        

ويقذف يف قلوم اليأس والوهن، وحيبب إليهم بعض املهمات الصغرية، كأن يشغل الدعاة 
يف العبادات الشخصية من صالة وقراءة قرآن وصدقة وغريها من العبادات اليت ال صلة هلا        

 فَيمنن ويستكثر هـذه     باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فيظن الداعية أنه حيسن صنعاً         
أو . األعمال، وينشغل عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويتحقق للشيطان ما يريـد    

يوحي إىل هؤالء الدعاة بأن الناس ال يستحقون أن يضحى من أجلهم            ) أي الشيطان (أنه  
ل امرئ  باألوقات وباألموال فضالً عن األرواح، واألوىل أن ينشغل املرء بنفسه وبيته، وك           

يا أَيها الَّذين آمنـواْ علَـيكُم أَنفُـسكُم الَ    ﴿ حسيب نفسه، ورمبا يؤول له قوله تعاىل     
      متيدتلَّ إِذَا اهن ضكُم مرضتأويالً خاطئاً، أو أنه يقذف يف قلبه اخلوف من تبعـات     ﴾ي 
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ى دينه ودنياه، فيستسلم هذا الطريق، بذهاب املال واملنصب واألهل، وأن يف هذا ضرر عل     
الداعية ملثل هذه التخويفات الشيطانية، فيحجم عن أداء فريضة األمر باملعروف والنـهي             

  . عن املنكر، مكتفياً ببعض الطاعات األخرى

  

 وهلم املصلحة املباشـرة يف      أولياء الشيطان الذين يروجون هذه املنكرات      - ٢
س عن دينهم ويفرضوا عليهم الباطل، ويتمثلون يف  بقاء املنكر وغياب املعروف ليبعدوا النا     

هذه األنظمة املرتدة وكل أجهزا ومؤسساا وكل من حيوم حوهلم من املنافقني والعمالء   
واخلونة، وهؤالء يقفون باملرصاد لكل آمر باملعروف وناه عن املنكر، ويدخلون يف حرب             

 مسعة الداعية عن طريـق نـشر        طاحنة معهم، تبدأ بالترغيب مث باحلرب النفسية لتشويه       
وهنـا  . اإلشاعات واألكاذيب وتنتهي بالترهيب عن طريق السجن أو التهجري أو القتـل     

ينبغي على الداعية أن يصمد ويصرب على حتمل تبعات هذه الفريضة، ويعتربها قربانـاً إىل          
قمِ الصلَاةَ وأْمـر    يا بني أَ  ﴿  اهللا تعاىل ومثناً لنيل رضاه، فإن هذه الفريضة حتتاج إىل صرب            

 لقمان [﴾بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ              
، كما ينبغي عليه أن ال يتردد يف نسف كل مبادئ وخمططات األعداء، باحلجـة               ]١٧ :

 طاحنة والتضحيات جسيمة، والعدو لـن       فاحلرب. والبيان ونشر احلق أينما حلّ وارحتل     
يتراجع أبداً ولن يستسلم، فحري بأهل احلق أن ال يضعوا أسلحتهم وال ييأسوا وال ميلّوا               

﴿ من مواصلة الطريق، فاحلرب سجال، ولكن العاقبة للمتقني، وحجة احلق هي الدامغة،             
الن نفَعا يا مأَمفَاء وج بذْهفَي دبا الزضِ فَأَمي اَألركُثُ فمفَي اس﴾ .  

  

ويتمثل اليوم يف هـذه األحـالف والتجمعـات     (اليهود والذين أشركوا  - ٣
، إم ميثلون اخلط األول يف هذه احلرب املدمرة، فهم الذين خيططون لنشر الباطل )الكفرية

لـداننا  والفساد وحماربة احلق واإلصالح، وبالتايل يصنعون كل املنكرات ويصدروا إىل ب     
 - الذين ميثلون اخلط الثاين -لكي جيدوا هذه األنظمة املرتدة وأعوام من اخلونة واملنافقني
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. يف أمت االستعداد لتنفيذ هذه املخططات وترويج هذه البضاعة املسمومة وسط شـعوبنا            
ويكفي أن ننظر إىل تارخينا لنكشف التالحم والتعاون الوثيق بني اليهود والذين أشـركوا            

جهة وبني فئات النفاق داخل الصف اإلسالمي من جهة أخرى، مث هاهي اليوم تعود              من  
فات عجيبة وغريبة لضرب وقمع مجاعات األمر       بقوة وبكل وضوح لتتعاون وتشكل حتال     

باملعروف والنهي عن املنكر، وهل هناك منكر أكرب من حكم الطاغوت ومتكني هـؤالء              
الكفار من بالد املسلمني؟ وهل هناك معروف أكرب من حتكيم شرع اهللا وإخراج هـؤالء        

  املشركني من بالد املسلمني؟

  

 وهم القاعدة العريـضة الـيت       ،ضعاف النفوس وأتباع اهلوى والشهوات     - ٤
تكثّر سواد هؤالء الطغاة، وهم مبثابة التربة اليت تنمو فيها هذه املنكرات واملخترب الـذي               
يجرب فيه املفسدون اختراعام اجلديدة، وهؤالء الغثاء واهلمج الرعاع حيرصون أشـد            

         م الصغرية وشهواا تليب رغبام احليوانية، فـال    احلرص على هذه األجواء املوبوءة، أل
يقبلون من يريد تصفية هذه املياه العكرة، فيتحول البعض منهم إىل جنود للشيطان وأعوان   
للطاغوت، يقاومون أهل املعروف ويستسلمون ألهل املنكر، يرفضون احلـق ويقبلـون            
الباطل، هذا هو دأب أصحاب النفوس املريضة الضعيفة، ال يزالون وقوداً للفساد ومشاعل  

  . ر، ولن ينفع معهم إال التغيري باليد، املرتبة األوىل يف هذه الفريضة املهجورةللمنك

  

كانت تلك أهم التبعات هلذه الفريضة وأكرب العقبات اليت تقف يف طريق اآلمرين             
باملعروف والناهني عن املنكر، ينبغي معرفتها لنعلم كيف نتقبل التبعات ونصرب على ثقلها             

كي نتعلم ونبحث عن السبل املناسبة لتخطـي العقبـات أو           وما تسببه من مصاعب، ول    
إزالتها، وحتتاج هذه الفريضة املنسية إىل عملية إحياء جديدة من قبل املسلمني، كوا متثل          
خطوة متقدمة هلدم مشاريع الباطل، واإلبقاء على شعلة احلق متقدة يف نفوس أصـحاا،          

كُنتم ﴿   البشرية كما أراد هلا را عز وجل         وا ميكن هلذه األمة أن تعيد مركزها لقيادة       
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            ونَ بِاللّهنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريوإال ﴾خ ،
وإِن تتولَّـوا  ﴿ فسوف تضع نفسها يف موقع االستبدال كما فعلت بنو إسرائيل من قبل،       

تسي ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرماً غَيلْ قَود٣٨  :حممد[﴾ب .[  

  

  كتبه الشيخ أبو سعد العاملي
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  قول احلق والنصرة -٤
  

   احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد

  

الطاعة يف املنشط   فبعد أن وقفنا عند بعض بنود بيعة عقبة القتال، ومنها السمع و           
واملكره والنفقة يف العسر واليسر واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقلنا بأن البنـدين              
األولني يتعلقان بالتنظيم الداخلي للتجمع اإلمياين حيث يساهم يف تقوية األواصـر بـني              

لى حقيقـة   القيادة والقاعدة كما يساهم يف تقوية عالقة املؤمن بربه، ومها مبثابة الدليل ع            
أما البند الثالث الذي يتمثل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر  . إميانه وانتمائه هلذا الدين   

فهو التعبري اخلارجي والتطبيق العملي خارج دائرة التجمع، وحماولة جتسيد تعاليم الـدين             
  . باليد واللسان بإزالة كل العقبات املادية واملعنوية

  : األخريين من هذه العقبة ومهاونقف اليوم مع البندين 

  

   أن تقولوا يف اهللا، ال ختافوا يف اهللا لومة الئم :أوالً

  

ال يكفي أن يدعي املرء اإلميان مببادئ معينة مث يتوارى عن األنظار وال يساهم يف               
نشر ما يؤمن به أو على األقل يدفع كل الشبهات واالعتداءات اليت من شأا أن تطاهلـا             

 متييعها أو القضاء عليها، ويظل املرء يف صراع دائم مع اجلهات املعادية لكي              لتشويهها أو 
  . تبقى هذه املبادئ هي الغالبة
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 على املؤمن، ألنه باإلضافة إىل حرصـه        - من باب أوىل     -وهذه القاعدة تنطبق    
ليظْهِـره علَـى    هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق        ﴿  على نشر دينه ومبادئه     

فإنه يسعى إىل التقرب إىل اهللا تعاىل ونيل ] ٩: الصف[﴾الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ     
رضاه والفوز بأعلى الدرجات يوم القيامة، ويتحقق ذلك باجلهر ذا احلق الذي حيمله ولو 

  ".  جائر فنهاه فقتلهسيد الشهداء محزة ورجل قام إىل إمام. "أدى ذلك إىل استشهاده

فما أصعب قول كلمة احلق يف حميط ال يكون لك فيه نصري، بل كل من حولك                
ضدك، فاملرء حريص على مكانته وسط الناس، وحياول تفادي كل ما من شأنه أن يعكر               
صفاء األجواء بينه وبني معارفه وحمبيه، فيدور مع أهواء القوم حيـث دارت وال يأبـه                 

 أم تصادمت مع مبادئه ودينه، حسبه أن يبقي علـى هـذه املـودة           أوافقت هذه األهواء  
  . واملكانة بني الناس حىت وإن كان الثمن هو التضحية ذه املبادئ اليت حيملها

ولكن حينما يدرك املؤمن القيمة العظيمة اليت يناهلا حني جيهر باحلق، وحينمـا              
وارحه، فإنه يستهني بكل العواقب    ميتزج هذا احلق بكل كيانه ويتمكن من قلبه وعقله وج         

  . ويستصغر كل العقبات، وميضي قدماً يف بيان هذا احلق ونشره

ومن األسباب اليت حتجم املؤمن عن قول كلمة احلق هو خوفه من لومة الالئمني،   
ما شأنك أنت مبا نفعل؟ من طلب منك أن تتدخل يف شؤون غريك؟ ملـاذا ال      : مثل قوهلم 

ك يفعل ما يشاء؟ هل تستطيع أن تغري الواقع وحدك؟ وغريها من  تم بشؤونك وتترك غري   
عبارات التثبيط واالستهزاء والتقعيد عن أداء واجب اجلهر باحلق وقول كلمة احلـق يف               

  . املكان والزمان املناسبني

واملؤمن حينما يقرر القيام بواجب قول احلق، فإنه ال يضع يف حساباته ضـرورة              
دحهم ورضاهم أو اخلوف من قدحهم وغضبهم، إمنا يقـوم          استجابة الناس أو كسب م    

بذلك إرضاء هللا تعاىل وحده وإمياناً منه بأنه واجب البد أن يقوم به، وال خياف يف ذلـك     
واهللا سبحانه هو الذي يبارك يف وقفته وقولته فيفتح ا قلوب أناس ويغلق ا              . لومة الئم 
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ستجابة لداعي احلق بينما ترى آخرين      قلوب آخرين، فترى بعض الناس يسارعون إىل اال       
  . يعقدون العزم على مواصلة العناد وحماربة احلق

فكم من كلمة حق قلبت موازين كثرية وغريت جمريات أحداث عديدة، فاملؤمن            
كما أن الذي جيهـر     . نبغي له التردد باجلهر باحلق يف املوقع والزمن املناسبني        يالصادق ال   

مة الالئمني جيعل اهللا له مكانة سامية بني الناس ويكسب هيبة باحلق و ال خياف يف ذلك لو    
ورفعة حىت بني األعداء، يف حني جتد الذي يدهن أهل الباطل أو خياف من اجلهر باحلق ال           

  . قيمة له على اإلطالق وال يأبه لكالمه

والواقع الذي نعيشه خري شاهد على هذا، فانظر إىل الفرق الكبري بـني علمـاء               
قيادات اجلماعات أو التنظيمات اإلسالمية الذين يواجهون هذه األنظمة املرتدة          وخطباء و 

أو الكافرة يف بلداننا، ويبوحون باحلق كامالً غري ناقص، كلمات مدوية تزعزع عـروش              
الطواغيت وتوقظ الغافلني من غفوم وتشحذ مهم املخلصني للقيام بواجبام جتاه دينهم،        

ن تراهم مرهويب اجلانب من قبل األعداء ويحسب لكالمهـم          فهؤالء ااهدون الصادقو  
ألف حساب، يترقبون كلمام وتصرحيام ترقب اخلائف الوجل، حتسباً لكل طـارئ،            
بينما ترى أولئك الذين يترددون على عتبات القصور ويطمعون يف الفتات ويف عرض من              

الكلم عن مواضعه، يـدهنون يف      الدنيا قليل، فيخلطون عمالً صاحلاً بآخر سيئاً، حيرفون         
وقـد  . احلق، فال جتد هلم أي قيمة تذكر ال عند الناس وال عند هؤالء الطواغيت أنفسهم         

واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ ﴿ شبه اهللا تعاىل هؤالء بالكالب يف قوله تعاىل     
ولَو شئْنا لَرفَعناه بِها ولَـكنه أَخلَـد إِلَـى         * كَانَ من الْغاوِين    منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَ   

               ـكث ذَّللْهي كْهرتت ثْ أَولْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِن تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ واَألر
  ناتواْ بِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوأكثر من أي وقت -إن األمة حباجة ] ١٧٦ : األعراف[﴾ا م 

 إىل من يقول يف اهللا كلمة احلق كاملة، دون مداراة وال التواء، ألا حباجة إىل من -مضى 
يذكرها بدورها الريادي لقيادة البشرية، وألن األعداء قد ظنوا أم جنحوا يف ختدير هذه              

لدعاة إىل اهللا فرادى ومجاعات ليجهروا باحلق   األمة وإسكات صوت احلق فيها، فليخرج ا      
وليعلنوا براءم من الشرك ومن هؤالء املرتدين وقوانينهم الكفرية، وليعلنوا والءهـم هللا             
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ولرسوله وللمؤمنني ااهدين يف كل مكان، ولريفعوا راية التوحيد عالية خفاقة على كل             
ا، وال يركنوا إىل الذين ظلموا حبجـة        الرايات اجلاهلية يف الساحة، وال يداهنوا أو يدهنو       

  . التدرج يف تبليغ احلق، أو كسب عطف هؤالء ارمني ورضاهم على حساب احلق املبني

  

 مل يؤت إال من قبل هؤالء املنهزمني اجلبناء، وما متكن الطغاة من شعوبنا فاإلسالم
كام ويف وجـه  إال بسبب ختلي علمائنا وخطبائنا عن قول كلمة احلق يف وجوه هؤالء احل       

كل الفاسدين، ولو أم فعلوا ذلك لقذفوا الرعب يف قلوب الظاملني والقتدى م أبنـاء               
األمة مجيعاً ولتحولوا إىل حراس آمنني على هذه العقيدة اليت عبث ا هؤالء ارمـون،               

  . فحولوا أسود األمة إىل أرانب

الَّذين يبلِّغـونَ   ﴿  : اىل حباجة إىل العمل بقوله تع     - جبميع شرائحها    -إن األمة   
] ٣٩: األحزاب[﴾رِسالَات اللَّه ويخشونه ولَا يخشونَ أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّه حِسيباً   

وأن تقولوا يف اهللا، ال ختافوا يف اهللا لومة         : " لألنصار يوم العقبة الثانية    rوقول رسول اهللا    
اب عام لكل املسلمني، وليس لطائفة معينة فحسب، وذا تتميز          ، ومعلوم أن اخلط   "الئم
كلكـم راع   : " عن سائر األمم، كوا مكلّفة ومسؤولة كل على حـسبه          اإلسالمأمة  

  ". وكلكم مسؤول عن رعيته

  

 أن تنصروين فتمنعوين إذا قدمت عليكم مما متنعون منـه أنفـسكم وأزواجكـم،               :ثانياً
  . وأبناءكم، ولكم اجلنة
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 هذا البند ال يعنينا وال ميكن تطبيقه اليوم، وكيف          - ألول وهلة    -قول قائل   قد ي 
 قد غاب عنا جبسده وروحه، فكيف يا ترى نستطيع أن ننصره rميكننا ذلك ورسول اهللا 

  ومننعه مما مننع منه أنفسنا وأهلينا؟ 

  مرتبطة بالرسالة اليت جاء من أجل تبليغها، وليست        rإن قيمة رسول اهللا     : أقول
وما محمد إِالَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن مات أَو            ﴿  القيمة لشخصه وذاته،    

     قَابِكُملَى أَعع متلَ انقَلَب١٤٤ : آل عمران [﴾قُت[  ،  ﴿      ـهعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر دمحم
    اء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عدأَش  مهنفما دامت الرسالة ماضية وحاضـرة       ]٢٩  :الفتح[﴾ي ،

يف النفوس فإن صاحبها حي وحاضر كذلك، وعليه فإننا مطالبون بنصرة الدين الذي جاء        
  . به والذب عن سنته

ولن ميكننا نصرة رسول اهللا إال بنصرة دينه، وهذا بدوره ال ميكن حتقيقـه إال إذا          
سنا وأزواجنا وأوالدنا وأموالنا، أما إذا كان العكس فال         كان رسول اهللا أعز علينا من أنف      

  . ينبغي أن نعترب أنفسنا من أنصار اهللا وأنصار رسوله

 ينبغي أن يتجلى يف تقدمي أقواله وأوامره على أهوائنا          rكما أن حبنا لرسول اهللا      
  ﴿       رو يِ اللَّهدي نيوا بمقَدوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي يملع يعمس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو هولس* 

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ               
رعشلَا ت مأَنتو الُكُممطَ أَعبحضٍ أَن تعبل كُمضع٢، ١ :احلجرات [ونَ ب[  .  

وهذه هي النصرة احلقيقية اليت ينبغي أن نفهمها ونعيها ونطبقها يف واقعنا، لكي             
نما انتقلوا مـن  يجنسد بنود هذه البيعة املتجددة، وهذا ما فعله بالضبط األنصار األوائل ح     

رديـة  عامل اجلاهلية إىل عامل اإلسالم، فجسدوا هذه البنود خري جتـسيد يف حيـام الف              
  . واجلماعية

، وذلك لننسف كل    rوحنن اليوم أحوج ما نكون إىل نصرة دين اهللا وسنة نبيه            
مؤامرات األعداء اليت تسعى إىل إبعاد املسلمني عن هذا املثل األعلى من حيام، وحياولون 
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 إلبعادهم عن طريق اخلالص، أو تركهم هـائمني        - أشخاصاً ومناهج    -إجياد بدائل عنه    
  .  ديناً نصروا وال دنيا أصابواتائهني، ال

والنوع اآلخر من النصرة اليت ينبغي علينا إحياءها يف نفوس املسلمني هي نـصرة        
، من العلماء الربانيني وااهدين الصادقني والدعاة الصاحلني، أفـراداً    rأتباع رسول اهللا    

  . كانوا أم مجاعات، فهذا واجب يقع على عواتقنا مجيعاً

ة بني أهل احلق وأهل الباطل تعترب من أشرس احلروب اليت عرفتها            فاحلرب الدائر 
البشرية على اإلطالق، ومل جتتمع كلمة الذين كفروا وأشركوا وارتدوا علـى ضـرب              

 حمـاربون   r واملسلمني كما اجتمعت هذه األيام، وحنن نرى أتباع رسول اهللا            اإلسالم
نب، وهاهم يتنقلون ويبحثون    ومطاردون يف الشعاب ويف القفار، وحماصرون من كل جا        

 حينما كان يطوف على القبائل      r كما كان يفعل قدوم ومثلهم األعلى        -عن النصرة   
وكفار قريش مينعونه من تبليغ رسالة ربه، بل يتتبعون آثاره لتشويه مسعته ومنع الناس من               

  . مساع احلق الذي حيمله

ها حنـن نـرى هـذه       فها هو التاريخ قد دار دورته وأعاد نفسه من جديد، و          
العصابات ااهدة تطوف يف البلدان، تقاتل بيد وتبسط اليد األخرى تعرضها على القبائل           

 وهي ترجو أن جتد من يبايعها وجيدد معها بنود هذه البيعة ملقارعة أعداء اهللا -هنا وهناك-
  . ونشر دينه ليظهر على األديان كلها ولو كره الكافرون

يد هلذه العصابات املقاتلة، رخصوا أنفسهم وأزواجهـم        وقد رأينا استجابة العد   
وأوالدهم وأمواهلم يف سبيل نصرم وإيوائهم، بالرغم من املصاعب واآلالم اليت يالقوا            
بسبب هذه الوقفة األنصارية، واستحقوا بذلك أن يكونوا أنصار عصرهم بكل ما يف هذه            

  . الكلمة من معاين وأبعاد

فوا هلم باملرصاد، سراَ وعالنية، يرجون رمحة اهللا وخيشون         فغاظوا أعداء اهللا ووق   
عذابه، وهم يدركون أم يقومون بأعظم القربات إىل اهللا تعاىل، يف زمن قلّ فيه النصري،               
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وقوي فيه العدو وكثر، فلله درهم من أنصار جدد، ابتعثهم اهللا ليجسدوا هـذه البيعـة                
  . اخلالدة املتجددة، فطوىب هلم وحسن مآب

  

  بيعة ال نبغي وراءها إال اجلنة 

كل هذه البنود وااللتزامات والتضحيات يقوم ا املؤمن وجيسدها خالل بيعتـه            
وهو ال يرجو أي جزاء دنيوي، فاملؤمن متعلق بربه ويعترب هذه الدنيا دار ممر، يتزود ـا                 

املتاعب، وهو  آلخرته، وهو حينما يقدم على هذه البيعة يعلم يقيناً أنه سيالقي الصعاب و            
موقن بأن اهللا ناصره وحاميه، ولكي حيافظ على نقاء هذه البيعة وصفائها، تراه جيرد قلبه               

  . من كل األطماع املادية والدنيوية، سوى طمعه يف رمحة ربه وابتغاء جنته

كما أنه جيب على القيادات يف التجمعات املؤمنة أن يضعوا اجلنود واألنصار يف             
ينوا هلم تبعات هذه البيعة، فال يطمعوهم يف أجر دنيـوي زهيـد أو              املقام الصحيح، ويب  

منصب زائل، بل عليهم أن يربطوهم برم وحده، فهذه البيعة إمنا تـتم بينـهم وبينـه،            
ومن أَوفَى بِعهده من اللَّه فَاستبشروا بِبيعكُم ﴿ فلينتظروا األجر من عنده سبحانه وتعاىل    

  ] ١١١:  التوبة[ ﴾يعتم بِه وذَلك هو الْفَوز الْعظيمالَّذي با

كما أن ربط ااهد بربه وابتغاء جنته، من شأنه أن يضمن عدم احنـراف هـذا           
اهد، ألن األجر الذي يبتغيه لن جيده عند أي جهة من اجلهات، كما وأنه حيفزه علـى               

ون اجلنة فهو رخيص حىت وإن كانت       التضحية مبا هو أرخص لنيل األغلى، وكل شيء د        
  . النفس اليت بني جنبيك

وهذه العقيدة واحلب لنيل اجلنة، هو مبثابة قوة دفع ورأس احلربة اليت حترك املؤمن            
اجتاه أهدافه، وال ميكن لألعداء أن يوقفوه أو حيرفوا مساره، ألم عاجزون عن تقـدمي                

، وهلذا يبقى املؤمن الصادق جواداً ال ميكن        بديل هلذه اجلنة، سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة        
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ترويضه، وغصة يف حلق الكافرين ال ميكن التخلص منها، وهذا ما ينبغي التركيز عليه يف               
  . تربية األجيال الصاعدة، وربط النفوس ا، يف كل بيعة، ويف كل عقد

ـ               د وبعد، فقد كانت هذه بعض الوقفات اإلميانية مع بيعة العقبة الثانيـة يف عه
، والثالثة يف العهود اليت تلته، واليت ستظل تتجدد ما بقي هذا الدين، ومـا               rرسول اهللا   

بقي الصراع بني احلق والباطل، بقي أن خنتم مبقال أخري حول تبعات هذه البيعة، والذي               
  . سيكون يف األيام املقبلة حبول اهللا

 لاللتـزام   - ومجاعات    قيادات وقواعد، أفراداً   -أسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا مجيعاً       
ببنود هذه البيعة اخلالدة، وييسر لنا ا طريقاً إىل اجلنة، وقبل ذلك لنصرة دينه وسنة نبيـه       

rاهدين يف كل مكان، آمني واحلمد هللا رب العاملنيوأوليائه ا .  
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  التبعات  -٥
  

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

الثالثة، وبعدما توصلنا إىل    /انية على بنود بيعة العقبة الثانية     بعدما أمتمنا وقفاتنا اإلمي   
قناعة راسخة بضرورة جتديد هذه البيعة يف حياة كل مسلم، سواء على مستوى االلتـزام             
العام باإلسالم أو على مستوى التزامه بتنظيم أو جتمع إمياين معني، نقف اليـوم يف هـذا              

ومتطلبات هذه البيعة املتجـددة، تبعـات القيـادة    املقال األخري ، لنذكر أنفسنا بتبعات       
  . والقاعدة على حد سواء

 بنود هذه البيعة على األنصار، جاء يف رواية كعـب  rفبعدما عرض رسول اهللا  
والذي بعثك باحلق نبيـاً     : فأخذ بيده الرباء بن معرور مث قال      : "..اليت رواها ابن إسحاق   

فبايعنا يا رسول اهللا فنحن واهللا أبناء احلرب، وأبنـاء          ) ءنانسا(لنمنعنك مما مننع منه أزرنا      
 أبو اهليثم بـن  rفاعترض القول والرباء يكلم رسول اهللا     . احللقة ورثناها كابراً عن كابر    

 - يعين اليهـود     -يا رسول اهللا إن بيننا وبني الرجال حباالً، وإنا قاطعوها           : التيهان فقال 
هرك اهللا أن ترجع إىل قومك وتدعنا؟ قـال فتبـسم   فهل عسيت إن حنن فعلنا ذلك مث أظ    

بل الدم الدم واهلدم واهلدم أنا منكم وأنتم مين أحارب من حاربتم          : مث قال .. رسول اهللا 
  ١" . وأسامل من ساملتم

فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بـن زرارة، وهـو أصـغر            : ويف رواية جابر قال   
نضرب أكباد اإلبل إال وحنن نعلم أنه رسـول،  رويداً يا أهل يثرب إنا مل    : السبعني، فقال 

وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنـتم     
تصربون على ذلك فخذوه وأجركم على اهللا، وإما أنتم ختافون من أنفسكم خيفة، فهـو         
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  )٢١٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

ـ    يا أسعد أمط عنا يدك، فـواهللا        : أعذر لكم عند اهللا، فقالوا     ذه البيعـة وال    ال نـذر ه
   ١."نستقيلها

كانت هذه هي األجواء العامة هلذه البيعة، وأهم املشاهد اليت كونت هذا احلدث             
العظيم، والذي يتكرر مرات ومرات يف كل زمان ومكان يوجد فيه جتمع إميـاين قـام                

وكم تزعزع هذه املشاهد . إلحياء معامل هذا الدين من جديد يف نفوس أعضائه ويف واقعه        
 وجتعلين أقف مشدوهاً أقرأ معاين وعرب كثرية، من حق كل مسلم أن يستـشعرها               كياين

فحينما أختيل شخصيات هذا احلدث العظيم، أدرك عظمة هـذا          . ويستحضرها يف نفسه  
الدين وعظمة منزِله، فعظمته تتجلى يف منهجه ويف األشخاص الذين محلوا مشعله قـوالً              

اء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك وال يتنكبها          وعمالً حىت وصل إلينا كاحملجة البيض     
لقد اطلع اهللا على قلوب البشر فوجد قلب حممد         : rإال ضال، وأتذكر قول رسول اهللا       

خري قلوب العباد فاختاره لرسالته، مث اطلع على قلوب البشر فوجد قلوب أصحابه خـري             
  ". قلوب العباد فاختارهم لصحبته

ركيزة األساسية الثابتة اليت قام عليهـا البنـاء اإلسـالمي           ميثل هؤالء العظماء ال   
الشامخ، والبذرة اليت سقاها اهللا برعايته ورمحته حىت قطفنا مثارها اليوم ويف كل زمـان                

  . وحىت تقوم الساعة

  

  : تبعات القيادة

كما سبق اإلشارة إليه، فإن هذه البيعة تعترب بيعة مسؤوليات وتبعات، ال معىن هلا            
وف كل طرف من أطرافها مبا تعاقدوا عليه، ويكونوا يف مستوى حتمـل هـذه               إن مل ي  

  . املسؤوليات الكبرية إن على املستوى الفردي أو اجلماعي
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  )٢١٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 يوم العقبة الثانيـة، وتتمثـل يف قيـادات          rفالقيادة اليت متثلت يف رسول اهللا       
ن واجبات القاعـدة    التجمعات اإلميانية يف كل عقبة ثالثة، عليها واجبات ثقيلة ال تقل ع           

بالرغم من أن العكس هو الذي ميكن أن يتبادر إىل األذهان، حيث يظن النـاس أن رأس                 
التجمع اإلمياين يف منأى عن كل املخاطر أو متربع عل عرشه يف برجه العاجي بعيداً عـن     

  . كل التبعات وعن غبار احلركة وامليادين

مياين وخباصـة يف التجمـع      ولكن العكس هو الصحيح، فالقيادة يف التجمع اإل       
اجلهادي تكون األقرب إىل املخاطر، فيكفي أن ترى حرص األعداء على تـصفية هـذه               
القيادات أو حبسها أو جريها لعزهلا عن قيادة الصراع والتفاعل مع القاعدة، وكم يبذل              

  . العدو من جهد وينفق من عتاد أمالً يف حتقيق هذا املراد

 على قوة التجمع واستمرارية العمل وهذا ال ميكن أن          إن دور القيادة هو احلفاظ    
يتم إال باحلفاظ على اجلنود، فالعنصر البشري يعترب من أندر وأغلى العناصر يف التجمـع               
على اإلطالق، حيث من الصعب إجياد مناذج من البشر يبيعون كل ما لديهم خلدمة دين               

ت األنانية والالمباالة واحلـرص     اهللا تعاىل، ويؤثرون على أنفسهم يف زمن غلبت فيه صفا         
على املال واملتاع الدنيوي الزائل، وأصبح التوفر على هذه النماذج الفريدة حلمـاً بعيـد       

فقوم تعين قوة التجمع وضعفهم يعين ضعف       . املنال يف جل التجمعات اإلميانية املعاصرة     
  . هذا األخري وتفككه مث اندثاره

ي أبو اهليثم بن التيهان خالل بيعـة العقبـة،          وقد أشار إىل هذه احلقيقة األنصار     
 فهل  - يعين اليهود    -يا رسول اهللا إن بيننا وبني الرجال حباالً، وإنا قاطعوها           : حينما قال 

  عسيت إن حنن فعلنا ذلك مث أظهرك اهللا أن ترجع إىل قومك وتدعنا؟ 

ن وكل الناس لديهم حبال وعالقات مع فئات كثرية يف اتمعات الـيت يريـدو       
تغيريها، ولديهم مصاحل مادية حيرصون عليها، أمهها تأمني حيـاة أهلـيهم وأبنـائهم،              
وانتماؤهم جلماعات احلق من شأا أن تؤثر سلباً على هذه املصاحل وميكنهم أن يفقدوها              
كثمن هلذا االنتماء، واملؤمن مستعد أن يضحي بكل هذه املصاحل يف سبيل اهللا، وهو رغم               



 

  )٢١٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

بديالً عنها داخل جتمعه اإلمياين، وهذا من طبيعة البشر وتعـبري عـن   ذلك حياول أن جيد     
فهل عسيت إن حنن فعلنا ذلك مث أظهرك اهللا أن ترجـع إىل      : "بعض الضعف الذي يعتريه   

  قومك وتدعنا؟ 

فكان جواب القيادة تعبرياً على حتمل مسؤولية وتبعات هذه البيعة، قال فتبـسم             
م واهلدم واهلدم أنا منكم وأنتم مين أحارب من حاربتم          بل الدم الد  :  مث قال  rرسول اهللا   

  . وأسامل من ساملتم

هكذا كاجلسد الواحد، التحام متني وعالقة وطيدة وتفاين يف التضحية والدفاع            
عن هذا اجلسد، ال جمال للتفريق بني عضو وآخر، والقيادة الصاحلة تدرك هـذا جيـداً                

مات املعسولة والوعود الكاذبة، بل الدم الدم       وجتسده يف الواقع الفعلي وليس مبجرد الكل      
واهلدم اهلدم، أنا منكم وأنتم مين، أسامل من ساملتم وأحارب من حاربتم، فمنـذ انتمـاء        
العضو إىل التجمع اجلهادي تصبح مجيع مهومه وواجباته ومعاهداته قامساً مـشتركاً بينـه    

ام قد منحهـا والءه املطلـق يف        وبني مجاعته، فهو يعترب وريثاً من قبل هذه األخرية، ماد         
حدود طاعة اهللا وطاعة رسوله، ويصبح من واجبات هذه اجلماعة عليه حماربة من حارب              

  . ومساملة من سامل

كم هي ثقيلة وعظيمة ومكلّفة تبعات القيادات الصاحلة الربانية، فهـي تتـبىن             
اقة هلا فيها   مشاكل كل األفراد وتتحمل مسؤوليام، وتدخل يف صراعات وعداءات ال ن          

وال مجل، سوى أا صراعات وعداءات ورثتها وتبنتها من قبل أعضاء التجمع، ال لشيء              
سوى أم قبلوا أن يكونوا ضمن هذا التجمع ورضوا ذه القيادات ومنحوها والءاـم              
وأعلنوا العداء لكل اجلهات املعادية للحق حىت وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشائرهم،     

النقلة النوعية يف االنتماء من قبل أعضاء التجمع اإلمياين ينبغي أن تقابل مبوقف نوعي    فهذه  
من جهة القيادة على مستوى احتوائهم والتفاعل معهم وييء األجواء البديلة واملناسـبة             
لتفجري واستغالل طاقات وملكات هؤالء القادمون اجلدد، مث االستعداد للتضحية بكـل            

ولقد رأينا اإليثار   .  عنهم واعتبارهم جزء ال يتجزأ من جسد اجلماعة        غال ونفيس للدفاع  



 

  )٢١٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 ألتباعه وأصحابه وقد سجل املوىل     rالكبري واحلرص الشديد الذي كان يوليه رسول اهللا         
جل وعال هذه اخلاصية يف كتابه لتكون شعاراً ومنوذجاً لكل القيادات من بعده حىت تقوم               

 من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِني        لَقَد جاءكُم رسولٌ  ﴿  الساعة  
 يمحر وفؤر﴾ .  

  

  تبعات القاعدة 

سبق أن أسهبنا احلديث عن بنود هذه البيعة املتجددة يف املقاالت األربعة املاضية،             
اليت تكون عبـارة عـن      وأردت أن أخصص هذا املقال األخري لتبعات هذه البيعة، وهي           

حتصيل حاصل أو النتائج املترتبة على هذه البيعة، وقد خلصها الصحايب أسعد بـن زرارة               
 ، وذلك   rخالل تدخله قبل أن يقدم األنصار على إبرام هذا العقد الثقيل مع رسول اهللا               

، وأن رويداً يا أهل يثرب إنا مل نضرب أكباد اإلبل إال وحنن نعلم أنه رسول اهللا       : "يف قوله 
إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وكـة األمـوال واألعـراض، وأن             
تعضكم السيوف، فإما أنتم تصربون على ذلك فخذوه وأجركم على اهللا، وإمـا أنـتم               

  ". ختافون من أنفسكم خيفة، فهو أعذر لكم عند اهللا 

  

  كافة ) والعجم(مفارقة العرب 

جلليل ابن زرارة يوم العقبة، بأن هذه الدعوة املباركة         مل يكن خيط ببال الصحايب ا     
ستبلغ ما بلغ الليل والنهار، وبأن اهللا تعاىل سيظهر دينه ورسوله وعباده املـؤمنني علـى                

، وكان يظن بأن أقصى ما سيبلغه هذا )عرم وعجمهم(األديان كلها، وعلى الناس كافة     
 العرب فقط دون سواهم، ولكنـه  الدين هو جزيرة العرب، وبأن خصومهم سيتمثلون يف  

فهم منذ الوهلة األوىل أنه سيكون هناك عداء ومفارقة من قبل هؤالء، فالتوجهان خمتلفان              



 

  )٢٢٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

ومتضادان، األول وجهته حترير الناس وإخراجهم من عبادة العباد إىل عبادة رب العبـاد،             
  .  بينهما وإبقائه عبداً للعباد، وشتاناإلنسانبينما الثاين حيرص على استعباد 

فكان البد من توضيح هذه التبعة وبياا حىت يكون مجيع املتعاقدين على بـصرية   
  . من األمر، ويهيئوا أنفسهم هلا منذ البداية

نعم، لقد أعاد التاريخ نفسه وهاهم األنصار اجلدد قد بايعوا من جديـد، علـى    
 بل سيفارقون أقـرب  القتال واملوت، وهم يدركون يقيناً أم سيفارقون العرب والعجم،       

األقربني من مال وجتارة وعشرية ورمبا أزواج وأوالد، كوم سيأخذون طريقـاً مغـايراً            
للجميع وخمالفاً ألهواء القوم واجتاهام، ومن الطبيعي أن يصلوا إىل مفرق الطرق، كـل            

  . على شاكلته وكل على طريقته

  

  وقتل خياركم 

ي حرب شرسة ال هـوادة فيهـا،        فأبواب احلرب مفتوحة على مصراعيها، وه     
وتستهدف أول من تستهدف خيار املؤمنني وقيادام، وهي سنة قدميـة وهـدف أويل              

وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَرواْ ليثْبِتوك ﴿ ألصحاب الباطل يف مجيع معاركهم مع أهل احلق 
]. ٣٠  :األنفال[﴾للّه واللّه خير الْماكرِين     أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك ويمكُرونَ ويمكُر ا      

واألخيار هم الذين يتقدمون الصفوف يف احلروب، وهم الذين يكونون أقرب إىل املخاطر         
  . وإىل األعداء كما سبق قوله يف حديثنا عن تبعات القيادة

ـ               م والناظر إىل هذه احلرب القائمة بني أهل احلق وأهل الباطل يرى بأم عينيه ك
حيرص األعداء وكم يستعملون من وسائل خسيسة وكم ينفقون من أموال للوصول إىل             
تصفية خيارنا يف ساحات القتال، وإذا أردنا أن حنسب هذه األساليب ونعدها لطال بنـا               
املقام، ألم يدركون أمهية هؤالء األخيار وبأم النواة األصلية واألساسـية السـتمرار             

لنبع الذي يسقي بقية الفروع يف التجمع اإلمياين، فيسعون إىل إيقاف           املعركة، وهم مبثابة ا   



 

  )٢٢١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

هذا النبع وحماولة اقتالع جذور هذه البذرة ليتمكنوا من كسب املعركة تلـو األخـرى،       
ولكنهم عبثاً حياولون، ولن يستطيعوا بلوغ هذا املرام ما دامت السماوات واألرض، وما             

 بن معرور وأبو اهليثم بن التيهان وأسعد بـن زرارة           دام يف أمتنا مناذج حيذون حذو الرباء      
  . رضي اهللا عنهم أمجعني

 وهم قادرون على ذلك ما دام أن -ولئن جنحوا يف تصفية بعض القيادات وقتلهم 
ذلك من طبيعة احلرب وجزء من القربان الذي يقدمه املؤمنون لرم، فـضالً عـن أنـه     

ن ما يتسلم راية القيادة أخيار جدد يضيفون         ولكن سرعا  -اصطفاء رباين هلؤالء الشهداء     
جتارب أسالفهم إىل جتارم الشخصية فيصبحوا أكثر خطورة وأكثر فعالية من القيادات            

  . السابقة

  

  وكة األموال واألعراض 

وهي تأيت يف الدرجة الثانية بعد التهديد البدين، وتستهدف إضعاف التجمع مادياً           
 شأنه أن يشل حركة التجمع فال يستطيع تنفيـذ خمططاتـه،            ومعنوياً، فاحلصار املايل من   

خاصة وحنن نعلم أن عنصر املال هو مبثابة العمود الفقري لكل عمل دعوي وجهـادي،               
والعدو يدرك هذا جيداً فيلجأ إىل حماصرة ااهدين على املستوى الفـردي واجلمـاعي،      

 العمل أو السيطرة على جتارته      حيث حياول إيقاف املوارد املالية للفرد عن طريق طرده من         
ونشاطاته املالية، وكذلك يفعل مع التجمع ككل حيث يتتبع نشاطاته املالية ويبـادر إىل              
جتميد هذه أرصدته أو حل مؤسساته التجارية، كما فعل هذه األيام مع تنظـيم قاعـدة                

  . اجلهاد، حتت ذريعة حماربة املؤسسات اليت تدعم اإلرهاب حسب زعمه

األعراض فهو سالح يستعمله األعداء مع أهايل ااهدين، سواء داخل          أما كة   
السجون للضغط على أبنائهم من أجل تسليم أنفسهم، أو رد اإلذالل واملزيد من احلرب     



 

  )٢٢٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

ناهيك عن أساليب اإلفساد والتربية اليت تؤدي يف النهاية إىل انتهاك           . النفسية على املؤمنني  
  . ودون إكراهأعراض بنات املسلمني طوعاً 

  

  وأن تعضكم السيوف 

وهذا هو اية املطاف وبيت القصيد عند األعداء يف تعاملهم مع أهل احلـق، ال              
ميكن أن يصربوا على حتمل وجود احلق وأهله إىل جانبهم، فضالً عـن أن يـزامحهم يف                 

ونيته يف فحينما يعلن التجمع اإلمياين عن براجمه التغيريية . الساحة أو يسيطر على األوضاع   
حماربة الفساد واستئصال شأفته، فإن أهل الباطل يسارعون إىل تأليب األحـزاب ومجـع         

  . العتاد حملاربتنا يف كل مكان

 ويوطدوا  - خاصة القادمون اجلدد     -وعلى ااهدين أن يعوا هذه احلقيقة جيداً        
  . حصار وتقتيلأنفسهم عليها، حىت ال يفاجأوا مبا سيالقونه يف الطريق من عداء وتضييق و

لقد حتقق حدس الصحايب ابن زرارة، فما هي إال سنوات حىت اجتمعت القبائل             
واألحزاب على صعيد واحد حملاربة املسلمني يف املدينة، اليت طُوقت من كل جانب، طمعاً    
يف إمخاد صوت احلق بصورة ائية، وهذا ما تصنعه قوى الباطل هذه األيام قاطبة بقيـادة     

أمريكا، حينما مجعت األحزاب على اإلمارة اإلسالمية بقيادة طالبان، وهاهي          رأس الكفر   
تطارد ااهدين يف كل مكان، وتألب عليهم حلفاءها من العرب والعجم، وهاهي سيوف 
األقربني تعظهم قبل سيوف األبعدين، وهاهي حبال املشانق معدة هلم يف كل بلد يدخلون      

  .  ليقضوا فيها بقية حيامإليها أو زنازين السجون املظلمة

إا سنة التدافع، وإا تبعات هذه البيعة اخلالدة، تبعات ينبغي علـى ااهـدين              
أن يتحملوها بكل إخالص وصرب، والذي يظهر مـن خـالل جمريـات         ) قيادة وقاعدة (

املعارك، أم قد جنحوا يف االمتحان وجتاوزوا كل العقبات اليت وقفت يف طريـق هـذه                
م، ه لتمنعهم من إكمال الصفقة الراحبة مع رم، فقد باعوا النفوس واألموال ملليك            البيعة،



 

  )٢٢٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

ومن أَوفَى بِعهده من اللّه فَاستبشرواْ بِبـيعكُم        ﴿  وهاهم أوالء ينتظرون األجر والثواب      
يمظالْع زالْفَو وه كذَلو م بِهتعايي بالَّذ ﴾ .  

 وعال أن جيعلنا من هؤالء وحيشرنا معهم وجيمعنا مع الذين سبقونا            أسأل اهللا جل  
  . باإلميان يف مقعد صدق عند مليك مقتدر، واحلمد هللا رب العاملني

  

  أبو سعد العاملي



 

  )٢٢٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  أزمةُ قيادة أم أزمةُ إرادة؟
  

في اَألرضِ ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذين استضعفُوا ﴿ احلمد هللا رب العاملني القائل 
نيارِثالْو ملُهعجنةً ومأئ َ ملُهعجنوالصالة والسالم على إمام املرسلني وسيد النبيني  ﴾و ،

، وعلى آله "امسعوا وأطيعوا وإن أُمر علَيكُم عبدُ حبشيُ كَأَنَّ رأْسه زبِيبةُُ: "القائل
  .وصحبه أمجعني

  ؛وبعد

اىل يف خلقه أن جعل لكل جتمع رأساً وقائداً، حىت يتم التوازن يف فمن سنن اهللا تع
موافقة لصريورة ) بشراً كانوا أم حيوانات(هذا الكون وتكون صريورة احلياة لدى اخلالئق 

 أي وفق نظام دقيق ﴾وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ ﴿ بقية الكون، ويتم أمر اهللا ومشيئته 
 إال إذا توفرت قيادات ورؤوس لكل جسد أو جتمع وفق وبديع، وهذا ال ميكن أن يتم

  . قوانني وسنن إهلية كاليت يسري عليها هذا الكون الفسيح على هدى اهللا وأمره

ومن باب أوىل فإن كل جتمع يسعى إىل إقامة شرع اهللا يف األرض وحتقيق 
ن وجود قيادة العبودية هللا عز وجل ال بد أن خيضع هو اآلخر هلذه السنن، والبد بالتايل م

أو إمارة يكون دورها هو التنسيق والتسيري والتدبري لكي ال تبقى األمور فوضى وتبعثر 
ومن مث يؤدي ا األمر إىل التصادم مع سنن اهللا تعاىل يف هذا الكون، وال حيقق التجمع 

  . أهدافه اليت قام من أجلها

 كاحلديث عن فاحلديث عن ضرورة وجود قيادة صاحلة تقود اجلماعة املسلمة
ضرورة وجود رأس للجسد، فهي من البديهيات اليت ال ميكن أن خيتلف عليها أو ينكرها 

  . عاقل، فضالً عن عامل لدين اهللا يبتغي ويسعى إلقامة شرع اهللا يف األرض



 

  )٢٢٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

أما ما ينبغي أن تتصف به هذه القيادة من صفات، فأقول على سبيل املثال ال 
  : -النا  ألن هذا ليس موضوع مق-احلصر 

ينبغي على القيادة املسلمة أن تكون على مستوى عال من االلتزام باملبدأ، والثبات 
واالستقامة عليه حىت وإن بقيت وحدها يف الصف يف مواجهة األعداء، وهذه هي اخلاصية 

  . األساسية اليت البد من توفرها ابتداء، وا تتميز القيادة عن غريها من اجلنود

ية الصفات الواجب توفرها، حىت تتمكن هذه القيادة من السري باإلضافة إىل بق
   .١ملسطرةبالعمل حنو األفضل وتوجيه الطاقات ااهدة واستغالهلا خلدمة األهداف ا

بعد هذه املقدمة، أود أن أتطرق إىل موضوع مقالنا والذي سنحاول إزالة بعض 
حنن نعيش أزمة قيادة يف هذا الغبش حول مسألة القيادة يف العمل اإلسالمي، وهل حقاً 

العصر، أم أن اخللل يوجد يف القاعدة اليت تشكل السواد األعظم هلذه األمة؟ ويف حال 
غياب هذه القيادات عن بعض الناس، كيف يا ترى السبيل للوصول إليها واالنضواء حتت 

ل القاعدة حىت لواءاا؟ مث ما هي الشروط والضوابط اليت ينبغي توفريها وااللتزام ا من قب
  تستطيع هذه القيادة أن متارس دورها الصحيح وتتمكن بالتايل من التقدم بدل التأخر؟ 

إذا أردنا أن ندرس العالقة بني القيادة والقاعدة فإننا سنجد أنفسنا أمام أربع 
  : حاالت وهي

  .  قيادة صاحلة وقاعدة صاحلة:أوالً

  .  قيادة فاسدة وقاعدة فاسدة:ثانياً

   قيادة فاسدة وقاعدة صاحلة، :ثالثاً

   قيادة صاحلة وقاعدة فاسدة، :رابعاً
                                     

  .قد نفرد مقاالً مستقالً عن هذه الصفات مستقبالً 1



 

  )٢٢٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

لندرس كل حالة على حدة، ونربطها بواقعنا املعاش لنخرج بالنتائج املتوخاة 
 اجلواب على األسئلة سالفة الذكر وإزالة الكثري من الغبش الذي - حبول اهللا -ونستطيع 

  . لقيام بواجبام جتاه هذا الدين وجتاه أمتهمما فتئ ينخر عقول أبناء األمة، ويثبطهم عن ا

  :قيادة صاحلة وقاعدة صاحلة: احلالة األوىل

وهي احلالة اليت ينبغي الوصول إليها وجتسيدها يف صراعنا مع الباطل، كوا متثل 
املثل األعلى جلماعات احلق على مر تاريخ الدعوات، وقد وجدت فعالً على أرض الواقع 

 وأصحابه رضوان اهللا عليهم أمجعني، حيث جسدوا هذه احلالة يف rاهللا متمثلة يف رسول 
لَقَد كَانَ لَكُم في ﴿ أجل صورها وأعلى مراتبها، وكانوا حبق خري قدوة ملن يأيت بعدهم 

 رالْآخ موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسر﴾ ، ﴿سر دمحم ولُ اللَّه
 مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عدأَش هعم ينالَّذوكما جاء يف احلديث املأثور عن ﴾و ،

لقد اطلع اهللا على قلوب العباد فوجد قلب حممد خري القلوب فاختاره : "rرسول اهللا 
ب لرسالته، مث اطلع بعد ذلك على قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خري القلو

  . أو كما قال عليه الصالة والسالم" فاختارهم لرسالته

 يف أكثر من rمث جاءت من بعدهم الطوائف املنصورة اليت مدحها رسول اهللا 
موضع، وجندها حاضرة يف كل زمان ومكان من عمر وجغرافية هذه األمة الوسط، وا 

  . وره حىت قيام الساعةاستطاع اإلسالم أن يصل إلينا اليوم، وسيستمر يف االنتشار ونشر ن

فالذي تتميز به هذه الطوائف واجلماعات هو ذلك االلتحام املتني بني القيادة 
والقاعدة على كل املستويات، فال تكاد تلحظ الفرق بينهما، حيث أن اجلميع منصهر يف 
بوتقة العطاء والتضحية، ال هم هلم سوى خدمة هذا الدين، سواء كانوا يف موقع القيادة 

اجلندية، ال فرق عندهم ما دام أن عملهم يصب يف خدمة مبادئهم وليس يف خدمة أو 
مصاحلهم الشخصية، فالقيادة هي اليت تضحي وتعطي أكثر، وهي اليت تكون عرضة 
للمخاطر أكثر من غريها، لذلك ترى اجلنود يتهربون من تقليد مناصب القيادة حىت وإن 



 

  )٢٢٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

س التجمعات اجلاهلية حيث نرى التنافس كانت لديهم الكفاءات الالزمة لذلك، بعك
على أشده بني أفرادها للوصول إىل مناصب القيادة ما دام أن ذلك هدفاً يف حد ذاته 

  . وليس وسيلة خلدمة املبادئ كما هو الشأن يف التجمعات اليت تسعى خلدمة احلق

 فجماعات احلق مستهدفة من قبل أعدائها، ويسعى هؤالء إىل ترويضها واحتوائها
يف بادئ األمر، مث حينما يفشلون يف ذلك يسعون إىل إبادا بالكامل، والقيادة هي 
املستهدفة األوىل يف هذه العملية، وهذا ما نشاهده اليوم يف هذه احلرب الصليبية اجلديدة 
ضد أهل احلق، سواء يف أفغانستان والشيشان أو على أرض فلسطني واجلزائر وباقي 

  . يف بالدنا اإلسالميةمواطن اجلهاد والصمود 

والواجب على قواعد األمة قاطبة أن تسعى إىل جتسيد هذا التالحم املتني بينها 
وبني قياداا واحملافظة عليه، حىت يستمر وتستمر معه عملية اجلهاد واملقاومة لكل حماوالت 

  . التمييع والطمس والتغريب

  

  :قيادة فاسدة وقاعدة فاسدة: احلالة الثانية

أساساً يف اجلماعات البدعية اليت ولدت بسبب احنرافها عن املنهج يتمثل 
. الصحيح، أو أن الطاغوت أوجدها لتكون له سياجاً حيتمي ا من ضربات مجاعات احلق

ال ميكننا اعتبار الكثري منها إال امتداداً مباشراً لطوائف ) قيادة وقاعدة(فهذه اجلماعات 
ثلون الوجه اآلخر ألهل الكفر والطغيان يف مواجهة الردة والنفاق، الذين هم بدورهم مي

وعليه فإن تعاملنا معهم سيكون يف إطار تعاملنا مع الباطل ولو بأساليب . احلق وأهله
  . خمتلفة قد تكون أخف إرهاباً وأقل ضراوة من األساليب اليت نستعملها مع رؤوس الباطل

طوائف عن طريق دعوا إىل فال بد من اإلبقاء على بصيص أمل للتأثري يف هذه ال
العودة إىل احلق، خاصة قواعدها اليت قد يتواجد فيها اخلري الكثري لو عرف دعاة احلق 



 

  )٢٢٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

كيفية الوصول إىل عقوهلا وقلوا، وال ننسى أبداً أن الكثري من أهل احلق كانوا يوماً ما يف 
  .  ﴾ اُهللا علَيكُمكَذَلك كُنتم من قَبلُ فَمن﴿ هذا احمليط أو قريباً منه 

ويف الوقت نفسه جند السواد األعظم من هذه القواعد راضية مبا متليه عليهم 
قيادام، وذلك ألنه يتوافق مع أهوائهم وأيضاً بسبب ما جيدونه من حتقيق لرغبام 
وشهوام الدنيوية، كما جيدون أنفسهم يف ميادين الدعوة ويحسبون عليها دون أن 

التبعات احلقيقية هلذه الدعوة، فيزين هلم الشيطان أعماهلم ويصدهم عن السبيل، يقدموا 
فال يرون للدعوة فرساناً غري أنفسهم، وال مطية هلا غري مجاعام، وهم أبعد الناس عنها 

  . وعن ميادينها

  

  :قيادة فاسدة وقاعدة صاحلة: احلالة الثالثة

علي، فهي مرحلة مؤقتة قد متر ا بعض إا حالة نادرة قلّما جندها يف الواقع الف
مجاعات احلق، وذلك حينما يتسرب بعض اخلونة والعمالء إىل املناصب القيادية، إما على 
حني غرة من املخلصني، أو على حني غفلة منهم، أو يف خضم حاالت الرخاء والفراغ 

وهنا تنمو . واجهةاليت قد متر ا اجلماعة بسبب غياب املواجهة أو غياب اإلعداد هلذه امل
وتظهر أمثال هذه القيادات الزائفة، مستغلة هذه الظروف املناسبة، لتظهر إىل السطح 
وتتسلق منابر القيادة لتقود التجمع إىل ما ال حيمد عقباه، إال إذا تنبه هلا املخلصون يف 

ت الوقت املناسب، فيعيدون األمور إىل نصاا، بإزالة هذه الطفيليات وتنصيب قيادا
  . صحيحة وصاحلة

وتعترب املواجهة مع األعداء أهم الوسائل اليت تصفي هذا النوع من اخلونة، فحينما 
جتد القيادة تتباطأ بدل أن تقدم أو تثبط بدل أن تشجع أو تتأخر بدل أن تزحف، فإا 
تضع نفسها يف مواطن الشبهة والريبة سرعان ما يكشف حقيقتها املخلصون يف التجمع ، 

 تكون هي القدوة يف العطاء والبذل والتضحية - كما أسلفنا القول -ألن القيادة 



 

  )٢٢٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

واإلقدام، وكل قيادة ال تتوفر فيها هذه اخلصال فهي مزيفة أو دخيلة على التجمع ينبغي 
  . استبداهلا أو إزالتها والتخلص منها يف أسرع اآلجال

ة، حيث تتكرر عرب وتربز قصة السامري مع بين إسرائيل كنموذج هلذه احلال
تاريخ الدعوات كلها يف صور خمتلفة، فلكل عصر سامريه، ولكل سامري موسى الذي 
يعود ليعيد األمور إىل نصاا، فيفضح السامري وينسف منهجه و تبطل خططه، وهي 

  . النهاية الطبيعية لكل حالة سامرية طال الزمن أم قصر

 ﴿ي ظَلْتالَّذ إِلَى إِلَهِك انظُرفاً وسن مي الْيف هنِسفَنلَن ثُم هقَنرحفاً لَّناكع هلَيع 
  ]. ٩٧  :طه[ ﴾

  

  :قيادة صاحلة وقاعدة فاسدة: احلالة الرابعة

وهي بيت قصيد مقالنا، ألا احلالة األكثر شيوعاً يف جمتمعاتنا واليت يسعى 
لقيادات الصادقة عن اجلماهري، إما األعداء إىل ترسيخها واإلبقاء عليها، وذلك بعزل ا

بالتهجري أو الطرد أو السجن أو التصفية اجلسدية، وهذا ما نراه جلياً يف هذه احلروب 
القائمة، سواء مع اليهود والنصارى مباشرة أو مع أعوام من احلكومات املرتدة واجليوش 

  . املنافقة والعميلة من أنصارها

هذه الغشاوات عن عيون الناس، وكسر كل البد أن نسعى ابتداء إىل إزالة 
  . احلواجز اليت تقف بني هذه القيادات وبني القواعد الغافلة السائرة وراء سياسات األعداء

إن روح االزامية واالنزواء واعتزال املعركة لدى مجاهري أمتنا، قد أشربتها منذ 
نفقت فيها طاقات مادية عقود من الزمن، وبعد سلسلة من الربامج التربوية املتواصلة، أُ

هائلة، وكانت أنظمة الردة هي اليد املنفذة هلذه الربامج وال تزال، لإلبقاء على أبناء األمة 
  . خارج حلبة الصراع، بل ال يدركون أن هناك صراعاً أصالً بني احلق والباطل



 

  )٢٣٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

ويف أحسن احلاالت، ولدى الذين حيسبون أنفسهم أم على شيء، جتدهم 
بادرة ويرفضون كل عملية وض، ويهربون من كل املسؤوليات، حبجة أن يعيبون كل م

أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا ونحن أَحق ﴿ القيادات ليست يف مستوى تقليد املهام، 
سنن لتتبعن "، إا واهللا السنن، ]٢٤٧البقرة  [﴾بِالْملْك منه ولَم يؤت سعةً من الْمالِ 

، ومن قبل كانوا يطلبون rكما قال رسول اهللا  " الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة
ابعثْ لَنا ﴿ ويدعون اهللا أن يبعث من يقودهم ليتخلصوا مما هم فيه من الذل واهلوان 

مىت تظهر مجاعات احلق : ، أو بلسان العصر]٢٤٦البقرة  [ ﴾ملكاً نقَاتلُ في سبِيلِ اهللا
ي إليها ونكثِّر سوادها ونكون من جنودها املخلصني، ولكن حينما تظهر هذه لننتم

اجلماعات وتتقدم الصفوف وتنادي الناس لالنضمام إليها، خيرج علينا هؤالء ليسلقوها 
من خوهلم التحدث بأمسائنا؟ ومن أعطاهم الصالحيات لتقدم الصفوف؟ : بألسنة حداد

 مناصب القيادة؟ وهل لديهم العلم الشرعي املطلوب وهل لديهم الكفاءات الالزمة لتقليد
إلصدار هذه الفتاوى والقيام ذه األعمال؟ وغريها من احلجج الواهية واألعذار 

أَنى يكُونُ لَه الْملْك علَينا ونحن أَحق ﴿ متاماً كما قال بنو إسرائيل من قبل . الشيطانية
 هنم لْكخمتلفة ومن زاوية أخرى ولكن بلغة ﴾بِالْم .  

وحينما يظهر صدق هذه القيادات يف الساحة بالبذل والعطاء وصدق املواقف 
 -والثبات على املبادئ واالبتعاد عن الشبهات وإغراءات الطاغوت ، ال جتد هذه القواعد 

قتالَ ربنا لم كَتبت علَينا الْ﴿  سوى اللجوء إىل أساليب التسويف والتماطل -حينئذ 
  . ﴾لَوال أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ 

إا أساليب اجلبناء، ووسائل للهروب من املواجهة واستحباب للذل واهلوان 
  . واحلرص على أي حياة

هذا هو املنطق الغالب يف الساحة، حىت لدى الكثري من أبناء احلركات اإلسالمية 
ب الطوائف املنصورة أكثر ممن يصدقهم، ، ويظل من يكذِّ- مع كامل األسى واألسف -

ومن خيذهلم أكثر ممن ينصرهم كما أخرب بذلك الصادق املصدوق، وتظل هذه الطوائف 
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وهذه القيادات بالرغم من كل هذا، منصورة من قبل اهللا عز وجل مث من قبل أنصارها 
ق النصر بالرغم من قلة عددهم، ويشقون طرق النصر وحيفرون خنادق املواجهة ليتحق

كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً بِإِذْن اللّه ﴿ على أيديهم كما وعد بذلك رب العزة 
 ابِرِينالص عم اللّه٢٤٧البقرة  [﴾و .[  

  

أبو سعد العاملي
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  وقفات تربوية مع سورة الكهف

  
  )٢٣٣ .. (تمهيد - ١

  )٢٤٠ .. (لكهففتية ا – ٢

  )٢٤٨ .. (فتية الكهف وفتية الصف – ٣

  )٢٥٥( .. قصة أصحاب الجنتين – ٤

  )٢٦٣ .. (وقفات تربوية مع قصة موسى والخضر – ٥



 

  )٢٣٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

   متهيد -١
  

نه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات إن احلمد هللا حنمده ونستعي
أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له، وأشهد أن حممداً عبده 
ورسوله وصفيه وخليله، أرسله اهللا رمحة للعاملني بشرياً ونذيراً وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً 

  منرياً، وبعد

  

  :تقدمي

  

 السور اليت تكاد متتلئ بالقصص، فأغلب آياا تغطي سورة الكهف من أكرب
ففي أوهلا جتيء قصة أصحاب . "قصصاً رائعة تكاد تكون من أحسن ما ورد يف كتاب اهللا

الكهف، وبعدها قصة اجلنتني، مث إشارة إىل قصة آدم وإبليس، ويف وسطها جتيء قصة 
م ما تبقى من اآليات هو موسى مع العبد الصاحل، ويف ايتها قصة ذي القرنني، ومعظ

  .١"تعليق أو تعقيب على هذه القصص

 -ومبا أن السورة تعترب مكية املكان والزمان، فهي تركز على مواضيع العقيدة 
 خاصة موضوع التوحيد وتصحيح املفاهيم اجلاهلية حول –كما هي طبيعة القرآن املكي 

  .أهم وأكرب املسائل اليت تتعلق حبياة الفرد املسلم

دمنا نتواجد يف وضع شبيه بوضع بداية الرسالة، حيث انغمس الناس يف وما 
اجلاهلية من جديد، وارتد عدد من املسلمني ونسوا دينهم واختذوا أهواءهم آهلة من دون 
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اهللا، ومن بقي من املسلمني منتمياً أو مدعياً هلذا االنتماء، فإنك تراه منغمساً يف البدع، أو 
من أجل كل .. ، بعيداً عن املفاهيم الصحيحة هلذا الدين العظيممنحرفاً عن النهج القومي

هذا وغريه، حنن يف أمس احلاجة للوقوف على القصص القرآين، نستقي منه ما ينفعنا يف 
عملية الرجوع إىل اهللا أوالً، مث يف عملية التعرف على ديننا من جديد ثانياً، مث يف عملية 

  .ن ونشره واستعماله سالحاً ملواجهة األعداء ثالثاًالتربية واإلعداد للعمل ذا الدي

تلك هي أهداف القصة يف القرآن الكرمي، تربية وتذكري، تربية للنفوس وتأكيد 
لَقَد كَانَ في  ﴿على صدقية هذه الرسالة العظيمة وعلى صدقية هذا الرسول الكرمي، 

اً يفْترى ولَكن تصديق الَّذي بين يديه قَصصهِم عبرةً ُألولي اَأللْبابِ، ما كَانَ حديث
  ].١١١يوسف [﴾ وتفْصيلَ كُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً لقَومِ يؤمنون

  .فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها"

علْ لَه عوجاً، الْحمدِ هللا الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يج ﴿: يف البدء
 مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعي ينالَّذ نِنيمؤالْم رشبيو ،هنلَد نيداً مدأْساً شب رذنيماً لقَي

بِه ما لَهلَداً، مذَ اُهللا وخقَالُوا ات الذَّين رذنيداً، وأَب يهف نيثاكناً مسراً حالَ أَجلْمٍ وع نم 
  ﴾ آلبائهِم، كَبرت كَلمةً تخرج من أَفْواههِم إِنْ يقُولونَ إِالَّ كَذباً

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد، فَمن  ﴿: ويف اخلتام
فَلْي هبقَاَء رو لجرداًكَانَ يأَح هبر ةبادرِك بِعشالَ يحاً والالً صملْ عمع ﴾  

وهكذا يتساوق البدء واخلتام يف إعالن الوحدانية وإنكار الشرك، وإثبات الوحي، 
  .والتمييز املطلق بني الذات اإلهلية وذوات احلوادث

  :ويلمس سياق السورة هذا املوضوع مرات كثرية يف صور شىت
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ربنا رب  ﴿:  الكهف يقول الفتية الذين آمنوا برمففي قصة أصحاب
: ، ويف التعقيب عليها﴾ السماوات واَألرضِ لَن ندعو من دونِه إِلَهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً

  .﴾ ما لَهم من دونِه من ولي وال يشرِك في حكْمه أَحداً ﴿

أَكَفَرت بِالَّذي  ﴿: ني يقول الرجل املؤمن لصاحبه وهو حياورهويف قصة اجلنت
 خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجالً لَكنا هو اُهللا ربي والَ أُشرِك بِربي أَحداً

﴾  

ون اِهللا وما كَانَ ولَم تكُن لَه فئَةٌ ينصرونه من د ﴿: ويف التعقيب عليها
  .﴾ هنالك الْولَايةُ للَّه الْحق هو خير ثَواباً وخير عقْباًمنتصراً، 

ويوم يقُولُ نادوا شركَائي الَّذين زعمتم  ﴿: ويف مشهد من مشاهد القيامة
  .﴾ بينهم موبِقاً فَدعوهم فَلَم يستجِيبوا لَهم وجعلْنا

أَفَحِسب الَّذين كَفَروا أَن يتخذُوا عبادي  ﴿: ويف التعقيب على مشهد آخر
  .﴾من دونِي أَولياء إِنا أَعتدنا جهنم للْكَافرِين نزالً 

أما تصحيح منهج الفكر والنظر فيتجلى يف استنكار دعاوى املشركني الذين 
ون ما ليس هلم به من علم، والذين ال يأتون على ما يقولون بربهان، ويف توجيه يقول

  .اإلنسان إىل أن حيكم مبا يعلم وال يتعداه، وما ال علم له به فليدع أمره إىل اهللا

ما لَهم بِه من علْمٍ ، وينذر الَّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَداً  ﴿: ففي مطلع السورة
و هِمائآبلَا ل﴾  

هؤلَاء قَومنا اتخذُوا من دونِه آلهةً لَّولَا  ﴿: والفتية أصحاب الكهف يقولون
  .﴾يأْتونَ علَيهِم بِسلْطَان بينٍ 
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 ربكُم :قَالُوا ﴿: وعندما يتساءلون عن فترة لبثهم يف الكهف يكلون علمها هللا
ما لَبِثْتبِم لَمأَع ﴾.  

سيقُولُونَ  ﴿: ويف ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رمجاً بالغيب
ثَلَاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ سادسهم كَلْبهم رجماً بِالْغيبِ ويقُولُونَ سبعةٌ 

ما يعلَمهم إِلَّا قَليلٌ فَلَا تمارِ فيهِم إِلَّا مراء ظَاهراً وثَامنهم كَلْبهم قُل ربي أَعلَم بِعدتهِم 
  ﴾ولَا تستفْت فيهِم منهم أَحداً 

ويف قصة موسى مع العبد الصاحل عندما يكشف له عن سر تصرفاته اليت أنكرها 
  . فيكل األمر فيها هللا﴾  أَمرِيرحمةً من ربك وما فَعلْته عن ﴿عليه موسى حيث يقول 

فأما تصحيح القيم مبيزان العقيدة، فريد يف مواضع متفرقة، حيث يرد القيم 
احلقيقية إىل اإلميان والعمل الصاحل، ويصغر ما عداها من القيم األرضية الدنيوية اليت تبهر 

  .األنظار

ته إىل فناء فكل ما على األرض من زينة إمنا جعل لالبتالء واالختبار، واي
وإِنا ، إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَّها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عمالً  ﴿: وزوال

  .﴾لَجاعلُونَ ما علَيها صعيداً جرزاً 

والفتية . ومحى اهللا أوسع وأرحب، ولو أوى اإلنسان إىل كهف خشن ضيق
وإِذ اعتزلْتموهم وما  ﴿:  يقولون بعد اعتزاهلم لقومهماملؤمنون أصحاب الكهف

يعبدونَ إِلَّا اللَّه فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشر لَكُم ربكُم من رمحته ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم 
  .﴾مرفَقاً 

 أهل اإلميان،  ليصرب نفسه مععليه الصالة والسالمواخلطاب موجه إىل الرسول 
واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ  ﴿غري مبال بزينة احلياة الدنيا وأهلها الغافلني عن اهللا 

ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا ولَا 
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 نم عططاً تفُر هركَانَ أَمو اهوه عباتا وكْرِنن ذع ها قَلْبن ، أَغْفَلْنفَم كُمبن رم ققُلِ الْحو
 كْفُراء فَلْين شمن ومؤاء فَلْيش ﴾.  

.. وقصة اجلنتني تصور كيف يعتز املؤمن بإميانه يف وجه املال واجلاه والزينة
قَالَ لَه صاحبه  ﴿نتفش املنتفخ باحلق، ويؤنبه على نسيان اهللا وكيف جيابه صاحبها امل

 اللَّه وا هنالً لَّكجر اكوس ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرن تم لَقَكي خبِالَّذ تأَكَفَر هاوِرحي وهو
ج لْتخلَا إِذْ دلَوداً وي أَحببِر رِكلَا أُشي وبإِن ر ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو اء اللَّها شم قُلْت كتن

ترن أَنا أَقَلَّ منك ماالً وولَداً فَعسى ربي أَن يؤتينِ خيراً من جنتك ويرسلَ علَيها 
م بِحصي لَقاً أَويداً زعص بِحصاِء فَتمالس ناناً مبسطَلَباًح لَه يعطتسراً فَلَن تا غَوهاؤ ﴾.  

 ﴿: وعقب القصة يضرب مثالً للحياة الدنيا وسرعة زواهلا بعه ازدهارها
واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا كَماء أَنزلْناه من السماِء فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ 

ذْريماً تشه حبراً فَأَصدقْتٍء ميلَى كُلِّ شع كَانَ اللَّهو احيالر وه﴾.  

الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة  ﴿: ويعقب عليه ببيان للقيم الزائلة والقيم الباقية
  .﴾الدنيا والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَواباً وخير أَمالً 

وحني يعرض عليه . نني ال يذكر ألنه ملك، ولكن يذكر ألعماله الصاحلةوذو القر
القوم الذين وجدهم بني السدين أن يبين هلم سداً حيميهم من يأجوج ومأجوج يف مقابل 

 ﴿: أن يعطوه ماالً، فإنه يرد عليهم ما عرضوه من املال، ألن متكني اهللا له خري من أمواهلم
ر يهي فكَّنا مقَالَ م ريي خوحني يتم السد يرد األمر هللا ال لقوته وعلمه البشري. ﴾ب :﴿ 

  ١.﴾ قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَإِذّا جاَء وعد ربي جعلَه دكَّاًء وكَانَ وعد ربي حقاً

سنحاول أن نسجل بعض الوقفات التربوية على هذه السورة، وحنن أحوج ما 
 خاصة يف هذه الفترة اليت تعيشها األمة، اليت تتميز بتكالب األعداء علينا من نكون إليها،

 أن نعود – معشر املسلمني بعامة، ومعشر الشباب خباصة –كل جانب، واليت تتطلب منا 
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إىل كتاب اهللا تعاىل، نستقي منه ما يلزمنا من سالح التقوى، ومن سالح تصحيح 
  .ى من الصاحلني والسلف الصاحل يف مواجهة الباطلالعقيدة، ومن سالح االقتداء مبن مض

والشك أن الباطل هو هو مل يتغري يف جوهره، ولن يتغري سوى يف الوسائل اليت 
  .يستعملها ضدنا

 

 :جدية الرسالة وقوا

تبدأ السورة ببيان جدية هذه الدعوة واستقامتها ونصاعتها، وبأا من عند اهللا ال 
ني مهمة النيب عليه الصالة والسالم ومهمة أتباعه من بعده، عوج فيها وال متيع، كما تب

وهي اإلنذار والتبشري، إنذار الكافرين واملعرضني عن احلق، وتبشري املؤمنني والتابعني 
للحق، فهذا هو حمتوى كل الدعوات إىل اهللا عز وجل من لدن آدم عليه السالم وإىل قيام 

  .الساعة

 اتخذَ اُهللا ولَداً، ما لَهم بِه من علْمٍ والَ آلبائهِم كَبرت وينذر الَّذين قَالُوا ﴿
  .﴾ كَلمةً تخرج من أُفْواههِم إِنْ يقُولُونَ إِالَّ كَذباً

وهي تأكيد على شناعة جرمية تشويه الرسالة واالعتماد يف ذلك على اجلهل 
ل الباطل حينما يعجزون عن مواجهة أهل والظن والكذب، وهي أساليب يلجأ إليها أه

، وهو أيضاً أسلوب الضعفاء واجلبناء، - وهم دائماً عاجزون -احلق باحلجة والبيان
  .أسلوب االلتواء والتحريف يف مواجهة نصاعة احلق واستقامته وقوته

 ومواساته بسبب rمث ينتقل السياق القرآين بعد ذلك إىل تطمني رسول اهللا 
 دعوته، وهو الذي يكاد يذهب نفسه مهاً وكمداً على هذا اإلعراض إعراض القوم عن

والتكذيب، وكم ذا حيز يف نفوس الدعاة أن يروا هروب الناس وإعراضهم من دعوم يف 
الوقت الذي يسعون إىل إنقاذهم وهدايتهم، ويرون رفض الناس اخلروج من الظلمات إىل 



 

  )٢٣٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 ملذات الدنيا الفانية وشهواا الزائلة على ما النور الذي يدعوم إليه، ويرون إيثار القوم
عند اهللا من أجر وثواب يف اآلخرة وراحة بال وطمأنينة يف الدنيا، فكل هذا وغريه يؤثر يف 
  .نفوس الدعاة وميأل قلوم حزناً وأسى ويتمنون لو كل الناس آمنت واتبعت احلق واهلدى

﴿ ملى آثَارِهك عفْسن عاخب لَّكفاً إِناَّ فَلَعأَس يثدذَا الْحوا بِهنمؤي إِنْ لَم 
جعلْنا ما علَى اَألرضِ زِينةً لَها لنبلُوهم أَيهم أّحسن عمالً وإِنا لَجاعلُونَ ما علَيها 

  .﴾ صعيداً جرزاً

 اختباراً فهذه الدنيا وما فيها من زخرف ومتاع وأموال وأوالد، جعلها اهللا
، فيالقوا جزاءهم العادل واألوىف يوم ﴾ ليبلُوهم أَيهم أَحسن عمالً ﴿وامتحاناً ألهلها، 

وإِنا  ﴿القيامة، أما يف الدنيا فكل شيء إىل زوال مهما امتلك اإلنسان ومهما عال وجترب 
  .﴾ لَجاعلُونَ ما علَيها صعيداً جرزاً

 يف املقاالت القادمة حبول اهللا تعاىل، نسأله سبحانه أن يوفقنا ذلك ما سنفصله
ويلهمنا خلري األعمال واألقوال، ويرينا عيوبنا ونقائصنا لنقومها ونصححها، فننصر ديننا 

  . وحنيي سنة نبينا، واحلمد هللا رب العاملني



 

  )٢٤٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  فتية الكهف -٢
  

  . ه ومن واالهاحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحب

  ... وبعد

، نقبل على تفصيل مواضيع القـصص الـواردة يف      ١بعد هذه املقدمة املستفيضة     
سورة الكهف، قصة قصة، نقف وقفات تربوية عند أهم احملطات فيها، وحناول استخالص 
الدروس والعرب لنصحبها معنا يف مسرية الدعوة والتحرك ذا الدين، وتلك هي األهداف             

لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولي اَأللْبابِ       ﴿  راء ذكر هذه القصص القرآين،      املتوخاة و 
ما كَانَ حديثاً يفْترى ولَـكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ كُـلَّ شـيٍء وهـدى                

  . ﴾ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ 

والثبات والتضحية، تلك هي أهم الشعارات اليت متيز        التميز والتحدي واملفاصلة    
القصة، ويتميز ا أبطاهلا يف زمن قلَ فيه النصري، وكثر فيه األعداء، سنقف عنـد كـل                 
عنوان على حدة، ألا نفس الشارات والرايات اليت يرفعها أصحاب احلق يف مواجهة أهل 

  .. الباطل يف كل زمان ومكان

  

  :التميز

، لقد متيزوا عن ﴾إِنهم فتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى ﴿  : تعاىليتمثل يف قوله    
قومهم باإلميان باهللا واعتناق عقيدة التوحيد املخالفة لدين قومهم، مهما كثر من حـوهلم             

                                     
  .من هذا الكتاب) ٢٥٥( يف الصفحة "وقفات تربوية مع سورة الكهف؛ قصة أصحاب اجلنتني"؛ نا انظر مقال1



 

  )٢٤١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

ومهما قل عددهم هم يف مواجهة ما يؤمن به املخالفون من حوهلم، فالنفوس املؤمنة تكون 
  . اية األمر مث ما تلبث أن تتكاثر وتتجذر يف احمليط الذي تتحرك فيهقلة يف بد

حينما يلجأ املؤمن إىل ربه ويؤمن به وحده، وهو يف موقف الضعف، فـإن اهللا               
تعاىل يقف إىل جانب عبده ليقويه ويثبته وينري له الطريق، فيزيده هدى الثبات واالستقامة              

  . على هدى اإلميان

ومهم بأن فارقوا دين آبائهم وأجدادهم، ودين قومهم بالرغم         لقد متيز الفتية عن ق    
من أم كانوا من علية القوم، ومل يكن ينقصهم متاع احلياة الدنيا الذي يتنـافس عليـه                 

  . الناس ويتصارعون من أجله

تلك هي اخلطوة األوىل يف طريق التغيري، البد من أن تتميز بعقيدتك وأخالقـك              
أسيس النواة اليت سيحوم حوهلا املؤمنون معك وكل األنـصار          وتعامالتك، فذلك مبثابة ت   

  . القادمني

  

  :التحدي

بعد التميز تأيت استفزازات املخالفني لك يف العقيدة واالنتماء، فتبـدأ سلـسلة             
 لكي تغري قناعاتك وتتنازل عن معتقداتك فتعود إىل - يف بداية األمر -مواجهات كالمية   

تصار ملذهبهم وحفاظ على مكتسبام واستمرار لسلطتهم،       ما عليه القوم، ألن يف ذلك ان      
ولكن املؤمن الصادق ال يسعه إال أن يقابل هذه االستفزازات بتحـد صـارخ ال يقبـل      

 إِنا ﴿ املساومة، وال يترك جماالً للعودة إىل الوراء، بل هو إعالن للرباءة مما خيالف عقيدته؛  
    ونَ مدبعا تممو نكُماء مراء          بضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه ونن د
هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتداً حأَب ﴾ .  



 

  )٢٤٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

وربطْنا علَى قُلُوبِهِم إِذْ قَاموا فَقَالُوا      ﴿  وقد قاهلا فتية الكهف يف مواجهة قومهم        
اومالس با رنبطَطاً را إِذاً شقُلْن إِلَهاً لَقَد ونِهن دم وعدضِ لَن نالْأَرو ات﴾ .  

تثبيت أللوهية اهللا عز وجل وربوبيته يف هذا الكون ووحدانيته، ونفي كل شريك          
معه، ويترتب على هذا التصريح بالكفر مبا سواه، ويترجم هذا باخلروج عـن القـوانني               

ها، والسعي احلثيث إلزالتها واستبداهلا بشريعة اهللا عز وجـل          الوضعية وعدم التحاكم إلي   
وقد يتولد على هذا التحدي جمموعة تبعات البد من حتملها والقيام ا على أحسن   . املرتلة

  . وجه، مهما كلف ذلك من تضحيات وخسائر

إن اإلميان حينما خيالط بشاشته القلوب املؤمنة، فإن أصحاا ال يأون مبا يتبـع              
ك، فهم يستمدون قوم وثبام من اهللا عز وجل، ويتقدمون إىل األمام لإلعالن عـن              ذل

هذا امليالد اجلديد، وعن هذه احلياة اجلديدة، وحياولون نشر هذا النور ليعم يف اآلفـاق،               
وهم يعلمون علم اليقني أن الناس من حوهلم جمرد عبيد، ضعفاء ال ميلكون أن حيجبوا هذا          

  . ا أوتوا من قوة وبطش وبأس شديدالنور الساطع مهم

بل إن صاحب اإلميان يستعلي بإميانه عن كل احلواجز والعقبات، ويسعى جاهداً            
إليصال هذا النور إىل الناس من حوله، وحينما يعترض طريقه معترض، فإنـه سـيحاول        

  . إزالته بكل الوسائل املمكنة، ويف حدود طاقته، لتعبيد طريق الدعوة ملن يأيت بعده

  

  :الثبات

لعل أهم ما مييز طريق املؤمن هو كثرة العقبات واألشواك و تنوعها، مما حيتم على   
املؤمن أن يكون ذو مهة عالية وصرب قوي ونفس طويل، وهو ما ميكننا مجعـه يف كلمـة     

  . ١واحدة أال وهو الثبات أو االستقامة على األمر

                                     
  .من هذا الكتاب) ٥(صفحة ، "آمن مث استقم: "نظر مقالناا 1



 

  )٢٤٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 صاحبها أن يكون دائـم      فاالستقامة درجة أعلى من درجة اإلميان، ألا تطالب       
الطاعة واإلتباع، ملا يف ذلك من خمالفة للهوى واألعراف والقوانني، وما يتبع ذلك مـن               
حرمان وأذى وفوات ملصاحل مادية عديدة، وهو أمر قاس على النفس، حيتاج صاحبها إىل              

  . امتالك إرادة قوية، وتوفيق من اهللا وتسديد

ر والعسر، حيث أن كـثرياً مـن النـاس          واملؤمن حباجة إىل االستقامة يف اليس     
يستطيعون حتقيق االستقامة على أمر اهللا يف حاالت الرخاء والسعة، بينما تراهم يتزعزعون       
ويرتبكون ويضعفون يف حاالت الشدة والضيق، وهي األكثر حضوراً يف هـذا الزمـان،     

، بغيـة   حيث أن اإلسالم وأهله يعيشون حتت حصار شامل ومتواصل من قبل أعداء اهللا            
ردهم عن دينهم وفتنتهم عن عقيدم، وهذا حيتاج منا معشر املسلمني واملؤمنني أن نتسلح 

  . بسالح االستقامة والثبات على ديننا مهما اشتد هذا الضيق واتسع هذا احلصار

لقد ثبت الفتية من قبلنا على دينهم، وهم لنا يف هذا اال أسوة حسنة، بـالرغم   
دم، ولقد قاوموا إغراءات قومهم وديدام، فانتصروا بإميام من قلة عددهم وضعف ع

وعقيدم، وحنن مطالبون بأن حنذو حذوهم يف هذا الزمان لنحقق ما حققوه، فنجمـع              
  . ١صفات اإلميان والتميز والتحدي والثبات إىل جانب صفات الدعوة واجلهاد 

  

  :املفاصلة

  ﴿   بعا يمو موهملْتزتاع إِذن         وكُم مبر لَكُم رنشي فوا إِلَى الْكَهفَأْو ونَ إِلَّا اللَّهد
  . ﴾رمحته ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقاً 

فأمـا املفاصـلة    . وهي نوعان، مفاصلة معنوية شعورية ومفاصلة حركية مادية       
، حيث يهجرون معتقدات    الشعورية فيحققها املؤمنون مبجرد انتمائهم لدين اهللا عز وجل        

                                     
 .من هذا الكتاب) ٢٤٨(يف الصفحة ، " وفتية الصففتية الكهف: "انظرمقالنا 1



 

  )٢٤٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

القوم وعادام الباطلة، ويعكفون على عبادة اهللا وحده وطاعته يف كل صغرية وكـبرية،              
كما أم يغسلون أفكارهم من كل الشوائب اجلاهلية فتصفو وترتقي إىل معايل األمور، ال  

  . واءهم هلا سوى السعي إىل تعبيد الناس لرم والقضاء على عبودية البشر للبشر واأله

أما املفاصلة املادية احلركية، فتكون باالنتقال من مكان املعـصية أو الكفـر إىل              
وتأيت اهلجرة كآخر حـل     . مكان الطاعة واإلميان، وهذا ما يصطلح عليه شرعاً باهلجرة        

للمؤمنني للنجاة بدينهم واحلفاظ على عقيدم، خوفاً من الفتنة والعودة إىل الكفر بعدما             
  . خرجوا منه

كون اهلجرة أوالً باالنتماء إىل التجمع اإلمياين، والسعي إىل تقـويض النظـام             وت
اجلاهلي ال املصاحلة معه، وذلك بالعمل املتواصل الدءوب واملنظم داخل اتمـع املـراد             
تغيريه، حىت إذا أغلقت األبواب وسدت كل الطرق يف وجه التجمع اإلمياين، فإنه حينئذ              

جرة، وهو االنتقال إىل مكان آمن يستطيع أن يواصل فيه إعداده وحينئذ فقط، يلجأ إىل اهل   
  . لعملية التغيري داخل جمتمعه

لقد هاجر فتية الكهف جمتمعهم بعدما أحسوا بعدم القدرة على مواجهة قومهم،            
حيث كان هناك عدم تكافئ واضح يف موازين القوة، فقد كانوا أفـراداً معـدودين ال                

كما أن اهللا تعاىل مل يكتب عليهم هذه املواجهة         . عدته وعتاده ميكنهم مواجهة نظام قائم ب    
قد يكون من بينها حتقيق معجزات وكرامات هلؤالء الفتيـة مـا     . حلكمة يعلمها سبحانه  

  . كانت لتتحقق لو أم دخلوا يف مواجهة مباشرة مع قومهم

 كما أود أم أنبه على حقيقة مهمة يف مفهوم النصر، ذلك أن الغلبـة والـتمكني     
يكون للمبادئ والقيم، أما انتصار األشخاص فال يكون هو الصورة الوحيدة للنصر، ذلك            
ليعلم املؤمنون أن ذهاب األرواح يف سبيل اهللا، ويف سبيل نصرة العقيدة هو قمة االنتصار               

  . والتمكني وليس العكس



 

  )٢٤٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

إن املفاصلة ضرورة حتمية حيتاجها أصحاب احلق، لكي يتمكنوا من إعداد العدة            
كما أن املفاصلة وسيلة فعالة ألصحاب احلـق    . يف أجواء مناسبة، بعيداً عن أعني األعداء      

  . للتميز و من مث استقطاب أعضاء جدد لدعوم

جتمع جديد مستقل، وإعالن الرباءة من اتمع اجلاهلي الذي يراد تغيريه، مث هو             
  . إعالن عن بدء عملية التغيري الشاملة واجلذرية

﴿ ة املفاصلة تكون دائما مرافقة ملعية اهللا تعاىل ومـدده وحفظـه؛   كما أن عملي  
  .﴾فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشر لَكُم ربكُم من رمحته ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقاً 

وكما سبق القول، فإن صورة الكهف تتغري من زمن آلخر حبيث يـؤدي دوره              
ففي يومنا هذا يتمثل يف هذه . املؤمنني ومحايتهم من بطش أعدائهماملتمثل يف احلفاظ على     

اجلماعات ااهدة اليت تتناثر عرب عاملنا اإلسالمي العريض، فهي اليت يأوي إليها ااهدون، 
  . أو الفرارون بدينهم، يف انتظار انبعاثهم ملقاومة أهل الباطل من حوهلم

جلبهات اجلهادية اليت فتحـت علـى   كما أن كهف العصر يتمثل اليوم يف هذه ا        
أيدي املؤمنني، ولقد أوى إليها املئات إن مل يكن اآلالف من فتية العصر، بعدما انقطعت               
م السبل يف أوطام وبني أقوامهم، آثروا اللجوء إىل هذه الكهوف اجلهادية فراراً بدينهم  

تضعفني، الذين يرزحـون    وحفاظاً على عقيدم، ولكن أيضاً استجابة لنداء إخوام املس        
  . حتت نري االحتالل الكافر واملرتد

إن الكهوف املعاصرة تعترب أماكن مثالية لإلعداد الشامل، قبل أن يبعث اهللا هؤالء 
  . الفتية من أجل إحقاق احلق وإبطال الباطل يف عقر ديارهم اليت خرجوا منها

اهم ينفقون اجلهود   وهي تشكل خطراً كبرياً وعظيماً على أهل الباطل، لذلك تر         
  . املضنية واألموال الطائلة ملنع تدفق فتية اجلهاد إليها، ووضع احلواجز املتنوعة يف طريقها



 

  )٢٤٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

إن فترة اإلعداد ضرورية وحتمية ملسرية اجلهاد، وقد تطول هذه الفترة أو تقصر             
  . ١حبسب نوعية املوطن ونوعية الفئة ااهدة كذلك 

 تعاىل عباده بالرعاية الالزمة ويعمي عنهم األبصار        وخالل فترة اإلعداد حييط اهللا    
وكما محى فتية الكهف ملدة ثالمثائة وتسع     . حىت تتم إرادته وقدره على أيدي هؤالء الفتية       

سنني دون أن يكشف أمرهم أحد، فإنه سبحانه قادر على حفظ فتية اجلهـاد يف كـل                 
  . طغاة الظاملنيوقت، بالرغم من حماصرم وجريهم يف األرض على أيدي ال

، فَأْووا إِلَى الْكَهف ينشر لَكُم ربكُم من رمحته ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقاً ﴿  
              ذَات مـهقْرِضت تبإِذَا غَرنيِ ومالْي ذَات هِمفن كَهع راوزت تإِذَا طَلَع سمى الشرتو

  ف مهالِ وملْ               الشلـضن يمو دتهالْم وفَه اللَّه دهن يم اللَّه اتآي نم كذَل هنم ةوي فَج
  . ﴾فَلَن تجِد لَه ولياً مرشداً 

حييطهم سبحانه بعنايته الواسعة، إىل حني انبعاثهم من أجل إقامة احلجـة علـى           
   .الناس باجلهر باحلق ومقاومة الباطل من حوهلم

وحينما تأيت ساعة احلسم ويأذن اهللا للفتية باخلروج، فإنه سبحانه يهيئ الظروف            
  .  لكي يتحقق وعد اهللا تعاىل لعباده بالنصر والتمكني- املعنوية واملادية -املناسبة 

إن جمرد اخلروج وإعالن الرباءة من القيم اجلاهلية القائمـة والكفـر بـالقوانني              
ذاته نصر كبري للقيم اإلسالمية ومتكني لشرع اهللا تعـاىل يف        الوضعية السائدة، هو يف حد      

  . نفوس أصحابه أوالً، مث يف نفوس العديد من األنصار ثانياً

لقد انتصر فتية الكهف على قومهم حينما متسكوا وثبتوا على عقيدم، وانتصروا      
 مظلـم   على النظام القائم حينما مل خيضعوا لقوانينه، وخضعوا هللا وحده ولو يف كهـف             
  . منعزل، وهذا لعمري هو النصر احلقيقي الذي يقهر الطغاة والظاملني يف كل زمان

                                     
 .من هذا الكتاب) ١٠٧(يف الصفحة ، "ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة: "انظر مقالنا 1
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وحينما يعجز الظاملون عن تركيع أهل احلق ألهوائهم وشرائعهم، فإم يلجأون           
إىل أساليب التخويف والترهيب من جري وسجن وتقتيل، عسى أن حيققوا أهـدافهم،              

  . تم نوره ويعلي كلمته ويهلك عدوه بأيدي املؤمننيولكن اهللا جل وعال يأىب إال أن ي

وهكذا ينتصر فتية الكهف على رجاالت القصر، ومل تـنفعهم حـصوم وال             
عتادهم يف مواجهة فتية آمنوا برم فزادهم تقوى وثباتاً وصرباً، وال استطاعوا أن يوقفوا              

ق أن اهللا ناصـرهم     مسرية اإلميان بالرغم من غياب أصحاا عن الساحة، ليعلم أهل احل          
  . وناشر دعوته يف النفوس رد ثبات أصحاا عليها

لقد طالت مدة غيام عن الساحة، وكانت هذه الغيبة مبثابة وفاة هلم، أو بالتعبري              
القرآين الدقيق، شهادة يف سبيل اهللا، تركوا وراءهم مواقف إميانية عالية، أثرت يف النـاس        

الً بعد جيل، حىت حتولوا إىل رموز للحق، وبعـث اهللا           من بعدهم، وتدارسوا سريم جي    
وهكـذا  . تعاىل من محل رسالتهم وسار على جهم حىت أحق اهللا احلق وأبطل الباطـل             

يكون أمر الشهداء، أحياء بني الناس بسريم ومواقفهم حىت وإن غابوا بأجسادهم، كما             
ستقامة على املنهج كفيالن    يكون أمر السجناء واملعتقلني كذلك، فالثبات على احلق واال        

  . بنشر الدعوة والتأثري يف الناس ولو كان الداعية غائباً عن الساحة

أسأل اهللا سبحانه وتعاىل يف ختام هذا املقال أن يوفقنا لتجسيد هذه الصفات يف              
  . أنفسنا لكي نكون من فتية العصر، ويلهمنا الصواب لنهتدي إىل كهف العصر

  

  وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه، واحلمد هللا رب العاملني

  كتبه الفقري إىل عفو ربه
  أبو سعد العاملي

 هـ١٤٢٦مجادى اآلخر، 



 

  )٢٤٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  فتية الصف ية الكهف و فت-٣
  

  . والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله،بسم اهللا

  ؛وبعد

﴿  للقيام بعبادته وحتقيق التوحيد لقد خلق اهللا اخللق وبعث إليهم أنبياء ورسالً
 وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتا خما ﴿  :، وقوله عز من قائل]٥٦الذاريات  [﴾ومو

 وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسن رم كلن قَبا ملْنس٢٥: األنبياء [﴾أَر.[   

: فمدار الدعوة كلها منذ أن خلق اهللا آدم وإىل قيام الساعة مها هذان األمران
وكل ما عارض أو وقف يف سبيل حتقيقهما، . عبادة اهللا عز وجل وحتقيق عقيدة التوحيد

  . وجب الرباءة منه ومعاداته مث حماربته، حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا

إلميان والتضحية بكل ملذات الدنيا وشهواا ومن صفات فتية احلق استعالء ا
وترك األهل والعشرية واملناصب يف سبيل اهلجرة بالدين واحلفاظ على العقيدة، والتحدي 
الكبري والواضح للجاهلية ولكل قوى الباطل، حىت وإن اضطر األمر أن يلجأ اإلنسان إىل 

ن يضحي برأس املال يف كهف مظلم ال يوفر أبسط ضرورات احلياة، فاملؤمن ال ميكن أ
مقابل احلفاظ على الربح، فضالً عن أن يضحي برأس ماله يف مقابل ال شيء فما عند اهللا 
خري وأبقى، وأحلى وأعظم قيمة مما يعده أهل الباطل به يف مقابل التنازل عن عقيدته 

  . واتباع القوم على باطلهم

النهار، فهو حيرص على فالدنيا يف نظر املؤمن ال تعدو أن تكون جمرد ساعة من 
  . أن جيعلها طاعة هللا، ليلقى اجلزاء األوىف يف احلياة األخرى
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وهذا ما حصل لفتية الكهف حيث آثروا الفرار إىل اهللا تعاىل والزهد يف دنياهم، 
فلجأوا إىل الكهف بعقيدم ودينهم وتركوا الدنيا وملذاا وراء ظهورهم بعدما كانت 

د احلقيقي واإلميان املثايل الذي يستحق أن خيلده رب العزة يف يف أيديهم، وهذا هو الزه
  . كتابه احلكيم، ليكون مثالً أعلى لألجيال القادمة حىت قيام الساعة

ولكل زمن فتيته، ولكل وقت كهفه، ويبقى الكهف رمزاً ألهل احلق وملجأ هلم 
  . وروحاًيف كل زمان ومكان، إنه يتغري شكالً وحجماً ولكن يظل هو هو جوهراً 

وحينما يشتد الضيق واحلصار على أهل احلق من قبل أهل الباطل، فإن فتية احلق 
يضطرون إىل الفرار بدينهم والبحث عن كهف زمام ليلجأوا إليه حىت يقضي اهللا بينهم 

  . وبني قومهم باحلق وهو أحكم احلاكمني

 يف هذه وقد ال يكون كهف هذا الزمان مادياً، حبيث ميكن أن يتمثل اليوم
اجلماعات والتنظيمات اإلسالمية اليت جتتمع على عقيدة التوحيد، سعياً إىل إقامة الدين، 

يهاجر إليها املخلصون من أبناء املسلمني . وحماربة الباطل بإزالة أنظمته وكسر شوكته
لتحقيق عبودية اهللا عز وجل داخلها ابتداء، مث السعي احلثيث حنو إعداد العدة لتحقيق هذه 

وتكون هذه احلركات والتنظيمات مبثابة السياج واحلصن الذي . لعبودية داخل اتمعاتا
حيفظ املؤمن من براثني اجلاهلية اليت حتيط به، والتربة اليت يزرع فيها بذرته لتؤيت أكلها 

  . بعد حني بإذن را

 فتية الكهف يف الزمن األول مل يكونوا مطالبني شرعياً بإزالة دولة الباطل يف
زمام، فكل مهمتهم كانت تتمثل يف الرباءة من هذا الباطل وإعالن كلمة التوحيد، فلم 

 فرضاً عليهم، فلجأوا إىل الكهف فارين بدينهم وعقيدم وفراراً - يومئذ -يكن اجلهاد 
إِنهم إِن يظْهروا ﴿ من بطش امللك الكافر وجنده حىت ال يفتنوهم ويردوهم عن دينهم 

  ]. ٢٠الكهف  [﴾م يرجموكُم أَو يعيدوكُم في ملَّتهِم ولَن تفْلحوا إِذاً أَبداً علَيكُ
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أما فتية العصر وهم فتية الصف، تيمناً بسورة الصف، فشأم خيتلف قليالً على 
 جند أهم مسام يف ،مستوى الوسائل والسبل الواجب اتباعها لتحقيق عبودية اهللا عز وجل

  . الصفسورة 

االلتزام بالعهود مع اهللا تعاىل ومحل مسؤولية التوحيد واالنتماء إىل هذا  -
يا أَيها الَّذين َآمنوا لم تقُولُونَ ﴿  ؛الدين على مستوى تطبيق أوامره االنتهاء عن نواهيه

  ]. ٣-٢الصف  [﴾لُونَ كَبر مقْتاً عند اللَّه أَن تقُولُوا ما لَا تفْع، ما لَا تفْعلُونَ 

إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفّاً  ﴿ ؛التنظيم ورص الصفوف -
وصصرانٌ منيم به٤الصف  [﴾ كَأَن [  

أن فئة احلق واملنهج الذي حيملونه حماربون من قبل أهل الباطل يف كل زمان  -
لقَومه يا قَومِ لم تؤذُوننِي وقَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَّه وإِذْ قَالَ موسى ﴿  ؛ومكان
 كُم٥الصف  [﴾إِلَي[ ، ﴿ ولُ اللَّهسي ريلَ إِنائرنِي إِسا بي ميرم نى ابيسإِذْ قَالَ عو

بمو اةروالت نم يدي نيا بقاً لِّمدصكُم ما إِلَيفَلَم دمأَح همي اسدعن بي مأْتولٍ يسراً بِرش
 بِنيم رحذَا سقَالُوا ه اتنيم بِالْباءه٦الصف  [﴾ج[ ، ﴿ اللَّه وروا نؤطْفيونَ لرِيدي

  ]. ٨ف صال [﴾بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ 

 احلرب الشاملة واملستميتة إلبادة هذا الدين، ويأخذ ذلك أشكاالً خمتلفة إا
، وجيسدونه بقتل قيادات وجماهدي "حماربة اإلرهاب"وشعارات متعددة، آخرها شعار 

األمة، وحماصرم وحماولة جتفيف منابع التوحيد وحماربة منهج أهل السنة واجلماعة 
  ". دين امللك"الم أو بالتعبري القرآين واستبداهلا مبناهج بدعية يف دثار اإلس

لقد تكالبت قوى الباطل على فتية العصر، يريدون أن يفتنوهم ويردوهم عن 
دينهم، ويريدون أن يطفئوا نور احلق وكلمة التوحيد وعقيدة اجلهاد يف نفوس املسلمني، 

اىل وكانت الوجهة أفغانستان، كهف ااهدين والفارين بدينهم، ومن حكمة اهللا تع
ورمحته أن جعل هذا البلد مليء بالكهوف اآلمنة احلصينة واجلبال الوعرة الصامدة ، 



 

  )٢٥١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

لتأوي إليها هذه العصابات ااهدة وحتمي شوكة اإلسالم وعقيدة التوحيد كما محى 
الكهف أولئك الفتية يف الدهر األول، ومل يستطع خصومهم من أهل الباطل أن يصلوا 

 احلق الذي استقر يف قلوم، وعادت سنة اهللا تعاىل من جديد، إليهم، وال أن يطفئوا نور
تسطر مالمحها يف هذا العصر، ولنشاهد مناذج أخرى من فتية الكهف، ولكن هذه املرة 
فتية وجدوا أمامهم حقائق سورة الكهف، تذكرهم مبا القى إخوام األوائل يف سبيل هذه 

كافرين، ليس بالفرار واللجوء إىل العقيدة، وتوجيهات سورة الصف ملواجهة كيد ال
  . الكهف فحسب وإمنا برص الصف وحد السيف

هو الَّذي ﴿ واهللا سبحانه يعد عباده بالغلبة والنصر ولدينه بالظهور والرفعة 
 ﴾ أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

، ويوضح لنا الطريق املوصل إىل حتقيق هذه الوعود، وذلك يف قوله تعاىل ]٣٣  :الصف[
تؤمنونَ بِاللَّه ، يا أَيها الَّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ  ﴿

موالكُم وأَنفُِسكُم ذَلكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ ورسوله وتجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَ
يغفر لَكُم ذُنوبكُم ويدخلْكُم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار ومساكن طَيبةً في ، 

 يمظالْع زالْفَو كذَل ندع اتنج ،هونبحى ترأُخرِ وشبو قَرِيب حفَتو اللَّه نم رصا ن
 نِنيمؤ١٣ - ١٠الصف  [﴾الْم .[  

  .وهذا أهم ما مييز فتية الصف عن فتية الكهف

وإن كان الكهف يدخل ضمن العتاد الذي يستعمله فتية الصف يف هذا العصر، 
لنفس، وهو ما يسميه إضافة إىل رأس األمر وذروة سنام هذا الدين، وهو اجلهاد باملال وا

  . األعداء باإلرهاب، نظراً ملا ميثله من خماطر آنية ومستقبلية على مبادئه ومشاريعه وخططه

فاجلهاد يعترب اليوم نقطة القوة يف معترك الصراع بني احلق والباطل، ومفرق 
 كل هذا الطرق بني الطائفة املنصورة أو الفرقة الناجية وبني باقي الفرق املبتدعة، وهلذا جند

َد الَّذين ﴿ اإلصرار لدى الذين كفروا لينسخوه نسخاً ويرتعونه نزعاً من قلوب املسلمني، 
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املائد  [ ﴾كَفَرواْ لَو تغفُلُونَ عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً
١٠٢ .[  

راج اجلهاد عن مفهومه احلقيقي، فيسمونه  بقلب األمساء وإخايبدءووال غرابة أن 
إرهاباً وعنفاً واعتداءاً، بينما القرآن الكرمي يسميه بالتجارة اليت لن تبور، وبالتجارة اليت 

يا أَيها الَّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم  ﴿تنجي أصحاا من عذاب جهنم 
ؤمنونَ بِاللَّه ورسوله وتجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالكُم وأَنفُِسكُم ت، من عذَابٍ أَليمٍ 

  ]. ١١-١٠الصف  [﴾

والسمة البارزة األخرى اليت يتميز ا فتية الصف عن فتية الكهف هي  -
 نِعم النصرينِعم الْمولَى و﴿  ففتية الكهف مل يكن لديهم نصري سوى اهللا تعاىل ؛األنصار

، فكانت مهمتهم هو التميز عن قومهم بإعالن العبودية احلقيقية هللا عز وجل واعتزال ﴾
، إِنهم فتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى﴿ قومهم وإعالن العداء والرباءة من معبودام 

وا فَقَالُوا رإِذْ قَام لَى قُلُوبِهِما عطْنبرو ونِهن دم وعدضِ لَن نالْأَرو اتاومالس با رنب
هؤلَاء قَومنا اتخذُوا من دونِه آلهةً لَّولَا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطَان ، إِلَهاً لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً 

  ]. ١٥ - ١٣الكهف  [﴾ اًبينٍ فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذب

فكانت نصرة اهللا هلم ورمحته ومدده تتجلى يف هدايتهم إىل الكهف، ليحافظوا 
وإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ إِلَّا اللَّه فَأْووا إِلَى ﴿ عل عقيدم وينتصروا على قومهم 

]. ١٦الكهف  [﴾  لَكُم من أَمرِكُم مرفَقاًالْكَهف ينشر لَكُم ربكُم من رمحته ويهيئْ
وضرب اهللا على آذام فلم يستطع قومهم أن يفتنوهم عن دينهم، فكان هذا هو النصر 

إِذْ أَوى الْفتيةُ إِلَى الْكَهف فَقَالُوا ربنا آتنا من لَّدنك رحمةً ﴿ األكرب والفوز األعظم 
الكهف  [﴾فَضربنا علَى آذَانِهِم في الْكَهف سنِني عدداً ، مرِنا رشداً وهيئْ لَنا من أَ

١١-١٠ .[  

أما فتية الصف فلهم أنصار من البشر وآخرون من املالئكة إىل جانب الناصر 
﴿  فنجد النداء الرباين يف آخر السورة. ﴾ وكَفَى بِربك هادياً ونصرياً﴿ والنصري األعظم 



 

  )٢٥٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 اللَّه اروا كُونوا أَنصنَآم ينا الَّذها أَيفوجود األنصار إىل جانب ]. ١٤الصف  [﴾ي
الرسل والدعاة هو مبثابة احلجة عل اخللق، وهم الذين حيقق اهللا م النصر والتمكني لدينه 

 ﴿نِنيمؤبِالْمو رِهصبِن كدأَي يالَّذ وا ال﴿ ، ﴾ هها أَيالِ يتلَى الْقع نِنيمؤضِ الْمرح بِين
كَما قَالَ عيسى ابن مريم للْحوارِيني من ﴿ ، وهي سنة اهللا يف الدعوات من قبل ﴾

 أَنصارِي إِلَى اللَّه قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّه فََآمنت طَّائفَةٌ من بنِي إِسرائيلَ
 رِينوا ظَاهحبفَأَص مهودلَى عوا عنَآم ينا الَّذندفَةٌ فَأَيت طَّائكَفَر١٤الصف  [﴾و .[  

ومن دواعي وجود األنصار للدعوات، كون املعركة تتخذ أشكاالً خمتلفة 
ومتشعبة، وتتمثل يف جبهات عديدة ومعقدة ، تتطلب الكثري من االختصاصات، والعديد 

ففتية الصف اليوم يواجهون العامل بأسره، بكل ما فيه ومن فيه، جبهات . كفاءاتمن ال
عديدة ومتنوعة، ومعارك نوعية تتطلب جنوداً وأنصاراً مؤهلني كيفاً وكماً، وهو ما يدعو 

 ترهبونَ بِه وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ﴿ إليه األمر الرباين اخلالد 
 كُمودعو اللّه ود٦٠األنفال  [﴾ع .[  

ولو أننا آثرنا القعود وانتظار ما ستسفر عنه احلرب الدائرة بني فتية الصف وأهل 
الباطل، فلسوف حنكم على أنفسنا باهلزمية والدمار يف الدنيا، وباخلسارة والبوار يوم القيامة 

 باعتزال املعركة واجتناب الصدام مع أهل -ن أم عقلياً  شرعياً كا-، إذ ال عذر لنا 
الباطل، ولن نرضى ألنفسنا أن نكون أقل من حواريي عيسى بن مرمي عليه الصالة 

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ ﴿ والسالم، واهللا تعاىل ميدحنا يف قوله تعاىل 
، فهل هناك معروف أكرب وأعظم من ﴾ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللّه بِالْمعروف وتنهونَ عنِ

وهل هناك منكر أكرب من وجود الباطل ! حماربة الباطل والوقوف إىل جانب هؤالء الفتية؟
والكفر يف عقر دارنا ومن قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس ومن إخراج املؤمنني 

  ! وفتنتهم عن دينهم؟



 

  )٢٥٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 يا ترى لو وقفنا موقف املتفرج القاعد املترقب -يف ميزان الدنيا  -ماذا سنربح 
 لو دخلنا املعركة كأنصار هلذه الفئة - يف ميزان اهللا -لنتيجة املعركة؟ ومـاذا سنخسـر 

  ! املنصورة، وهم فتية الصف السائرين على درب فتية الكهف؟

و عمرنا عمر لن خنسر أكثر مما خسرنا، وسوف نربح ما ال ميكن أن نرحبه ول
يغفر لَكُم ذُنوبكُم ويدخلْكُم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار ومساكن طَيبةً في ﴿ نوح 

 يمظالْع زالْفَو كذَل ندع اتنرِ ، جشبو قَرِيب حفَتو اللَّه نم رصا نهونبحى ترأُخو
ؤالْم نِني١٣-١٢الصف  [﴾م .[  

نسأل اهللا العلي القدير أن جيعلنا من فتية الصف، الذين جسدوا فضائل سورة الكهف 
  .وطبقوا تعاليم سورة الصف



 

  )٢٥٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  قصة أصحاب اجلنتني -٤
   

احلمد هللا وكفى، والصالة والسالم على عبده املصطفى وعلى آله وصحبه الذين            
  .  واكتفىاصطفى ومن اهتدى ديه وسار على جه

  ... وبعد

يف هذه القصة سنقف مع عناصر جديدة من شأا أن تثبط اإلنـسان وتكبلـه،             
فيقعد عن أداء الواجبات الشرعية أو يتحول إىل عنصر هدم وإفساد يف األرض، كما من               

  . شأا أن حتوله إىل عنصر بناء وتدفعه إىل أداء الواجبات املنوطة به بكل إخالص وصدق

صر جند التواضع والقناعة والشكر وابتغاء ما عند اهللا كعناصر بنـاء  من هذه العنا 
وقوة، بإمكاا أن تؤدي إىل النجاح والنصر والتمكني، يف مقابل التكرب واجلشع والطمع             
واجلحود واالعتماد على القوة املادية وعلى الذات كعناصر هدم وضعف واليت بإمكاا أن 

  . نتؤدي إىل الفشل واهلزمية واحلرما

أمهية هذه العناصر تكمن يف كوا تعترب من األساسيات يف بناء الشخصية املسلمة 
املستقيمة ااهدة، وعكسها تعترب من أساسيات الشخصية الفاشلة املنحرفة عن الـسنن            
الشرعية والقدرية، واليت تؤدي بالتايل إىل ترسيخ ثقافة اهلزمية والتواكل والسلبية يف األفراد        

  . واجلماعات

نريد أن نقدم هذه الوقفات التربوية بشيء من التفصيل والتأصيل، لعلها تساهم             
إِنَّ ﴿  يف إعادة بناء الشخصية املسلمة املأمولة، اليت ستنهض بأعباء التغيري بدءاً من نفسها              

          فُِسهِما بِأَنواْ مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغالَ ي احمليط اخلارجي لزرع هذه   ، مث انتقاالً إىل     ﴾اللّه
العناصر البناءة يف الطليعة ااهدة، وانتهاء بتحقيق النصر والتمكني واالستخالف املنتظر           

وعد ﴿  يف هذه األرض والتمكني هلذا الدين العظيم، وفق الوعد الرباين الذي ال يتخلف،              



 

  )٢٥٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

      لَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّه       لَفخـتـا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختس
الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً              

  . ﴾يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئاً 

 شقها اإلجيايب تعترب عنواناً للتوحيد واخلـضوع هللا         فكل العناصر سالفة الذكر يف    
عز وجل، وحتقيق لشروط التمكني واالستخالف، بينما تعترب العناصر السلبية املـذكورة            
سالفاً، عنواناً للشرك واخلضوع لغري اهللا يف العبودية واإلتباع، وبالتايل تؤدي إىل اهلزميـة              

  . ل اآلخرةوالتيه وإىل عذاب اهللا وعقابه يف الدنيا قب

أسأل اهللا تعاىل أن يفتح علينا بالفهم واحلكمة لكي نستخلص تلـك الـدروس              
النفيسة من كتاب اهللا تعاىل، وحنن نقف على هذه اآليات الكرميات، لتكون لنـا عونـاً                
ونرباساً يف طريق التغيري، طريق الدعوة واحلسبة واجلهاد، وكلنا أمـل يف أن جتـد اآلذان       

  . واعية والسواعد الرامية، واهللا ويل التوفيق وهو يهدي السبيلالصاغية والقلوب ال

  

  :ونبلوكم بالشر واخلري فتنة

واضرِب لَهم مثَالً رجلَينِ جعلْنا لأَحدهما جنتينِ من أَعنـابٍ وحفَفْناهمـا    ﴿  
ينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلم منه شـيئاً وفَجرنـا          كلْتا الْجنت ،  بِنخلٍ وجعلْنا بينهما زرعاً     

  . ﴾خلَالَهما نهراً 

إن اهللا سبحانه وتعاىل يبتلي عباده بالعطاء كما يبتليهم باملنع، يبتليهم بالسراء كما 
يبتليهم بالضراء، يبتليهم بالرخاء كما يبتليهم بالشدة، وذلك ليعلم من يصرب ممن يضجر،             

ولكي نعلم حنن العبيد الفقراء أن هذه الدنيا دار امتحان وبالء وليست            . مة اهللا البالغة  حك
دار نعيم وعطاء، يأخذ منها املؤمن والكافر، والعاصي واملطيع، واملوحد واملشرك، دار من    
ال دار له، وممر سرعان ما ينقضي لنمر عربه إىل دار البقاء، و تلك هي الـدار احلقيقيـة                  

   .واألبدية



 

  )٢٥٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

لقد ضرب اهللا سبحانه أمثلة عديدة يف كتابه العزيز، يبني فيها هذه احلقيقة، ومنها 
هذه القصة اليت بني أيدينا، قصة صاحب اجلنتني، كما ضرب مثالً آخر يف قصة أصحاب               

ـ          ﴿  اجلنة   ا مهنرِمصوا لَيمإِذْ أَقْس ةنالْج ابحا أَصنلَوا بكَم ماهنلَوا بإِن  نيبِحلَـا   ،صو
، فهو يف حقيقة األمر ابتالء وفتنة وليس نعمة وحمنة كما قد يعتقد الكثري من               ﴾ يستثْنونَ
  . الناس

إن أكثر الناس قد أصبحوا مسخٌرين للمال واملتاع الذي رزقهم اهللا إياه، ويكون             
لب هذه املعادلة، مههم هو حفظ هذا املال خوفاً من الفقر واحلاجة، والقليل من ينجح يف ق

حيث املطلوب أن يكون هذا املتاع وسيلة للتقوية على عبادة اهللا ونفع عبـاده، فهـذا                 
الصنف قليل ونادر، لذا وجب التذكري والوقوف على هذه القصة الستخالص ما ميكـن              
من عرب ومفاهيم إميانية ووقفات تربوية، لعلها تؤثر يف النفوس، فتؤيت األكل املرغوب بإذن 

  . را

هذه قصة رجل آتاه اهللا كل ألوان املتاع وكل أنواع املال الذي حيلم به املرء يف                 
هذه احلياة الدنيا، وبدالً من أن يشكر ربه على هذه النعم، وينفق منه سراً وجهراً، ويدفعه     
إىل معرفة حقيقته وضعفه وفقره أمام قوة اهللا وغناه، نراه يتصف بكـل الـصفات الـيت     

ب اهللا وعقابه، وبالتايل تودي به إىل زوال النعمة، وإىل حرمانه منها            يستحق صاحبها غض  
والعودة إىل سابق عهده، ال ميلك شيئاً، بل إن اهللا تعاىل قادر على أن يسلبه صحته وعقله               
لكي ال يعلم من بعد علم شيئاً، فهو املعطي وهو املانع، يؤيت امللك من يشاء ويرتع امللك                 

  .  ينبغي أن نغفل عنها قيد أمنلة ما دمنا يف هذه احلياة الدنياممن يشاء، وهذه حقيقة ال

، وهو اسـتعالء  ﴾فَقَالَ لصاحبِه وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر منك ماالً وأَعز نفَراً  ﴿  
 إذا شاء حرمه فيتساوى مـع       – سبحانه   -وتكرب على اخللق مبا آتاه اهللا من فضله، وهو          

  . الدنياصاحبه يف متاع 

إنه اجلهل حبقيقة هذه احلياة الدنيا، كوا زائلة وال تدوم ألحد مهما أويت مـن               
، وليـست   ﴾ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً     ﴿  علم وقوة وحكمة، وبأا جمرد فتنة وحمنة        



 

  )٢٥٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

تحننا إن اهللا تعاىل ميتحننا بالقليل كما مي      . اصطفاء ومنحة كما قد يظن الكثري من الغافلني       
بالكثري، والذي ينفق من القليل مؤهل بأن ينفق من الكثري أيضاً، والذي يبخـل بـالكثري    

  . سوف يبخل بالقليل حتماً

  

  :كفر بالنعمة واستكبار يف األرض

إن الذي يستعلي على الناس مبا آتاه اهللا ويفتخر مبا لديه من متاع الدنيا يظن بأن                
أن ملكه باق إىل قيام الساعة، وهذا ما يقوله صاحبنا اهللا تعاىل قد خصه من دون العباد، وب

ومـا أَظُـن    ، ودخلَ جنته وهو ظَالم لِّنفِْسه قَالَ ما أَظُن أَن تبِيد هذه أَبداً             ﴿  لصاحبه  
، وهذا إن دل على شيء     ﴾ الساعةَ قَائمةً ولَئن رددت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيراً منها منقَلَباً         

فإمنا يدل على أن حب الدنيا قد أعمى بصريته، ومل يعد مييز بني احلقيقة واخليال، وال بني                 
  . الواقع واملثال

والكثري من الناس يقولوا بواقع احلال وليس بواقع اللسان، حيث تراهم يعقدون            
السند احلقيقي هلـم يف     كل آماهلم على ثروام وجاههم ونفوذهم، ويظنون بأن هذا هو           

  . هذه احلياة الدنيا، بل إم يعتقدون بأن هذا السند باق لن يزول ما داموا أحياء يرزقون

صون من واجبام، فال ينفقون إال      ل جيعلهم يتم  االعتقادواخلطري يف األمر أن هذا      
  . قليالً، وال يقومون إىل عبادام إال وهم كارهون

ولَـو  ﴿  اهدوا بأوقام وأمواهلم فضالً عن أنفسهم       فأمثال هؤالء ال ميكن أن جي     
، فالذي يريد اجلهاد البد أن يعود نفسه على النفقـة           ﴾أَرادواْ الْخروج َألعدواْ لَه عدةً      

  . ١بالوقت واملال
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  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

تكرب واستعالء وطول أمل وجحود لنعم اهللا تعاىل واعتماد على القوة املادية، كل       
جتسدت يف هذا الرجل، وهو يتباهى أمام صاحبه، بينما يف الطـرف            هذه الصفات نراها    

  . اآلخر نرى منوذجاً خمالفاً بل ومناقضاً للنموذج األول

  :اإلميان والرضا

رجل مؤمن راض وقانع مبا قسمه اهللا له، شاكر ألنعم اهللا متواضع له، واضع يقينه 
قَالَ لَه صاحبه وهـو     ﴿  ة املتني،   التام وثقته املطلقة يف ربه، على أنه هو الرزاق ذو القو          

، وهو تـذكري  ﴾يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجالً             
بأصل اإلنسان املهني البسيط، لعله يفيق من غفوة التكرب واالستعالء على ربه وخلقه، من              

ري عليه يف كل حلظة، ومن نطفة حقرية أصلها من ماء مهـني   هذا التراب الذي نطأه ونس    
خرجت من جمرى البول، وهي زيادة يف االحتقار ليعلم هذا اإلنسان أصله ومبتدأه، لكي              

  . تظل دوماً صورة أمام عينيه تذكره وحتجمه عن التكرب واالستعالء

؛ خضوع تام لربه وعبودية مطلقة      ﴾ لَّكنا هو اللَّه ربي ولَا أُشرِك بِربي أَحداً       ﴿  
وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَئن رددت إِلَى ربي ﴿ خلالقه، وهي يف مقابل قول الرجل األول 

، كفر بالساعة ومتين على اهللا بأن يرزقه يف اآلخرة أفضل ممـا  ﴾لَأَجِدنَّ خيراً منها منقَلَباً     
  . رزقه يف الدنيا

  ﴿و             ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو اء اللَّها شم قُلْت كتنج لْتخلَا إِذْ د؛ وهو الـدعاء    ﴾لَو
الذي يرمز إىل التواضع والشكر واالعتراف بنعم اهللا وفضله وقوته، فكل ما عند اإلنسان              
 أصله من اهللا تعاىل، وإن كان قد حصل عليه بعمل يديه وعرق جبينه، ألن القـوة الـيت                
سخرناها للحصول على النتائج إمنا هي من اهللا، كما أن هذه النتائج حتتاج إىل توفيق اهللا                

  . أوالً وأخرياً، ففي النهاية كل جناح وكل نعمة من اهللا وحده

فَعسى ربي أَن يؤتينِ خيراً مـن جنتـك   ، إِن ترن أَنا أَقَلَّ منك ماالً وولَداً    ﴿  
ريلَقاً         ويداً زعص بِحصاِء فَتمالس ناناً مبسا حهلَيلَ عراً فَلَـن       ، سا غَـوهاؤم بِحصي أَو
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، فالرزق غري ثابت وغري دائم، فاهللا سبحانه قادر علـى أن يقلـب              ﴾ تستطيع لَه طَلَباً  
اً والضعيف قوياً، حيرم    الصورة، فيصبح الغين فقرياً والفقري غنياً، كما يصبح القوي ضعيف         

فكم من غين افتقر    . هذا بأسباب وبغري أسباب، ومينح ذاك بأسباب وبغري أسباب كذلك         
بعد غناه بني عشية وضحاها وكذلك العكس، واألمثلة يف هذا أكثر من أن حتصى، ولكن 
اإلنسان يغفل وينسى بل ينسيه الشيطان هذه احلقيقة القرآنية والسننية وسـط متاهـات              

  . ﴾ يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِالَّ غُروراً ﴿اة وملذاا احلي

أما املؤمن الواثق بربه، املتوكل عليه حقيقة يعلم يقيناً بأن ما فاته من الدنيا لـن                
ينقص من قيمته عند اهللا، وما يكسبه املرء من حظ الدنيا لن يرفع شأنه عند اهللا إال مبقدار                  
ما ينفق من هذا املال يف سبيل اهللا ويف سبيل عمارة األرض يف اخلري واإلحسان لعباد اهللا،                 

  . أما ما عدا ذلك فسيكون جمرد لذة عابرة يف احلياة الدنيا ووزر وندامة يوم القيامة

كما أن املؤمن يعلم بأن اهللا تعاىل يرزق من يشاء حبساب وبغري حساب، وحينما           
 وقد يكون هذا الرزق سالح ذو حدين، قد ينفعك وقد يـضرك،   يرزقك فلحكمة بالغة،  

وحني حيرمك فلحكمة بالغة كذلك، وقد يكون هذا الفقر واحلرمان خرياً لك يف دينـك      
فقد يكون العطاء والغىن استدراجاً للكـثري مـن         . ودنياك وإن كان ظاهره عكس ذلك     

ف احلكم الربانية يف ذلك    الناس، كما يكون نعمة آلخرين، وهكذا تتفاوت األرزاق وختتل        
  . ﴾واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ ﴿ من شخص آلخر 

  :لئن كفرمت إن عذايب لشديد

أما صاحبنا فظاهر األمر أن اهللا قد حرمه من هذا املتاع بسبب بطر النعمة وتكربه     
 يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَق      وأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح  ﴿  على اهللا، وكان هذا اجلزاء الدنيوي؛       

 وكم من نعـم     ﴾فيها وهي خاوِيةٌ علَى عروشها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحداً             
يؤتاها اإلنسان فال يعري هلا كبري اهتمام، بل قد يستعملها يف الشر ومنع اخلري، حـىت إذا                 

  . ات، ويتمىن لو تعود إليه لكي حيسن صنعاً، والت حني مندمفقدها أفاق وندم على ما ف
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﴿ إن اهللا تعاىل حكيم يف فعله وحكيم يف حكمه وقضائه، والقاعدة الثابتة هـي               
       يددذَابِي لَشإِنَّ ع متن كَفَرلَئو كُمنَألزِيد متكَرن شسنة ال حتايب أحداً، جزاء من       ﴾ لَئ ،

وهذا احلكم يشمل كـل     . اهللا عليك، منعت فمنع اهللا عنك     جنس العمل، قطعت فقطع     
النعم اليت يتمتع ا اإلنسان، خاصة املؤمن مبا لديه من إميان وفهم لدين اهللا وقوة جوارح،             
البد أن يسخر هذا يف خدمة دينه ونصرته مبا أويت من نعم اهللا، ومن ميتنع ويبخل فإنه ال                  

ه، وإذا دامت فلن تنفعه، بل ستكون عليه وزراًً         يستحق هذه النعم واألجدر أن ال تدوم ل       
  . يف الدنيا ووباالً يف واآلخرة

وهنا يرجع املرء إىل أصله وحقيقته، على أنه ال شيء وال ميلك شيئاً وال حول له                
ولَم تكُن لَّـه فئَـةٌ      ﴿  وال قوة إال باهللا، فإن شاء رفعه وأعطاه وإن شاء وضعه وحرمه             

  ن دم هونرنصراً    يصنتا كَانَ ممو اللَّه ومن يستطيع أن ينصره على اهللا، أو حيـاول  ﴾ ون 
، هذه هـي    ﴾هنالك الْولَايةُ للَّه الْحق هو خير ثَواباً وخير عقْباً          ﴿  أن يرد إليه ما فاته؟      

الفنت احمليطة  احلقيقية، وهذه هي النهاية اليت نغفل عنها ونتناساها وسط زمحة األحداث و           
بنا، حىت كأننا نظن أن ما منلكه من متاع الدنيا قادر على أن ينقذنا مـن بـأس اهللا إن                    

  . جاءنا، بل من قضائه وعدله سبحانه

، فـضالً  ﴾وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سوءاً فَالَ مرد لَه وما لَهم من دونِه من والٍ       ﴿  
سلم ألمر اهللا ويعترب ما أصابه من سيئة ومن سوء بسبب مـا             عن أن املؤمن البد أن يست     

كسبت يداه، وقد يكون فيه اخلري الكثري، والدعوة إىل تغيري مساره وسلوكه مع ربه، وهو   
  . رجوع أفضل من االستدراج الذي ينتهي بصاحبه إىل اهلالك النهائي وإىل نقطة الال

ا بعيوبنا وجيعلنا وقـافني عنـد       نسأل اهللا تعاىل يف ختام هذه الوقفات أن يبصرن        
حدوده، مستسلمني لقضائه وقدره وإن كان شديد الوقع على النفوس، وأن يلهمنا الصرب             
والسلوان على ما أصابنا يف سبيل اهللا، وأن جيعلنا من الشاكرين لنعمه لكي تدوم وتستمر، 

  .ويوفقنا الستعماهلا يف خدمة دينه والذب عن سنة نبيه

   وآخراًواحلمد هللا أوالً



 

  )٢٦٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  أبو سعد العاملي؛ وكتبه الفقري إىل عفو ربه

   هـ١٤٢٦مجادى اآلخر، 
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   وقفات تربوية مع قصة موسى واخلضر-٥
  

احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظـاملني، والـصالة               
  والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

هاً أمام هذه القصة، ففي كل مرة أجد نفسي يف مواجهة كم هائل             كم أقف مشدو  
وزخم من املواقف والعرب مدفونا يف خبايا هذه القصة الفريدة العجيبة، وأقول يف نفـسي               
تلك هي احلكمة وذلك هو مربط الفرس، فالبد أن جيد املؤمن وكل باحث عـن احلـق       

صة، مما يدفعين دوماً إىل اختزال هذه       ضالته يف القصص القرآين بعامة، ويف هذه القصة خبا        
الوقفات ومجعها إىل حني، ووفقين اهللا لتسطريها يف هذه الورقات، لعـل اهللا يكتـب يل         
عليها أجراً ومغنماً، وينتفع ا من يقرأها، خاصة وحنن نعيش غربة اإلسالم الثانية، وسط              

ا مبثابـة الرفيـق علـى    واقع غريب وأناس غرباء، يف أشد احلاجة إىل زاد قرآين يكون لن      
الطريق، والزاد اجلسدي والروحي على املسري، ملسريتنا إىل اهللا، وما أطوهلا وما أوحشها             

  .بدون كتاب اهللا وتوجيهاته النورانية، لعل اهللا جيتبينا وينتقينا ويهدينا إىل سواء السبيل

  

  قصة موسى مع بين إسرائيل

الق، وهو دليل على ثقل الرسـالة  لعلها من أطول وأهم القصص القرآين على اإلط 
اليت محلها موسى إىل بين إسرائيل وأمهية الدور املنوط ا يف سلسلة الدعوات، ودليل على        

  . أمهية التجربة الدعوية ملوسى عليه السالم، وكثرة الدروس والعرب الكامنة يف طياا

تـذكر يف    سنقف يف هذه السورة املباركة على جانب من هذه التجربة الـيت مل              
مواضع أخرى من كتاب اهللا تعاىل، وهي جانب من جتربة موسى عليه السالم مع العبـد               
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الصاحل، وما فيها من وقفات عظيمة املنفعة للدعاة وطلبة العلم، سواء يف مسائل العقيدة أو 
.    مسائل التعامل مع املدعوين بصفة عامة ومع املقربني والصفوة من األتباع بصفة خاصة            

  كل ذي علم عليموفوق 

بعد إلقاء خطبة بليغة األثر على النفوس، سئل موسى عليه السالم عن أعلم أهـل               
أنا، وهي إجابة حسبها موسى صائبة نظراً للقرائن وامليزات املتوفرة فيـه،        : األرض، فقال 

حيث كان رسوالً من أويل العزم، وكليم اهللا تعاىل، وصاحب معجزات عديدة مل تكـن               
اء من قبله، وصاحب كتاب مرتل فيه الكثري من التوجيهات الربانية والعلم            للرسل واألنبي 

  .الذي مل يكن ملن قبله

ولكن هذا ال حيق ألحد مهما كانت درجته ونوعية شخصيته، ألن العلـم نـسيب        
ويتفاوت فيه الناس، كما أن لكل واحد نوع من العلم قد يتميز به عن اآلخرين، وال ضري    

اك تكامل وتعاون وملء للثغرات من قبل هؤالء العلماء، وليس التضاد يف هذا ما دام أن هن
  .واالختالف والعياذ باهللا 

   

  التواضع يف طلب العلم 

 وهي من الصفات الضرورية لكي تتحقق االستفادة ويتم التحصيل، إىل جانـب            
تعلم وجتعله عدم االستحياء يف مقابل التكرب واحلياء ومها الصفتان اللتان تكبالن املرء عن ال         

وهو أبعد ما يكون عن طالب العلم احلقيقـي         غروراً بنفسه حيسب أنه على شيء       دوماً م 
  .  فضالً عن أن يكون ذلك العامل املوهوم

والعامل احلقيقي يكون متواضعاً بطبعه ويكون أخشى الناس وأبعدهم عـن الريـاء           
  والزهو وحب الظهور، ومهما بلغ املرء 
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َما  و﴿ى حمدوداً وغري ذي قيمة مقارنة مع علم اهللا  الواسع         من درجة العلم فإنه يبق    
، واهللا تعاىل أراد لعبده موسى عليه السالم أن يـتعلم مـن             ﴾أُوتيتم من الْعلْمِ إِالَّ قَليالً      

خالل ما أودعه اهللا يف قلوب عباده، والعلم مثله مثل الرزق، هناك ما حيصل عليه املـرء                 
، وهناك نوع يهبه اهللا ملن يشاء من عباده لكي يكون حجة على             بالكدح واختاذ األسباب  

بقية عباده، وحلكمة ال يعلمها إال هو سبحانه وتعاىل، ومنه ما آتاه عبده الصاحل اخلضر،               
  .الذي طلب من موسى أن يذهب للقائه، فكان منه ما كان

حل، فما كان من موسى إال أن يستجيب ألمر ربه، وينطلق للبحث عن العبد الـصا      
  . من أجل حتصيل ما خفي عنه من علم واالستفادة من غريه

من هنا ينبغي على العلماء وطلبة العلم أن يقتدوا مبوسى عليه السالم يف تعاملهم مع     
غريهم بعدم ادعاء العلم املطلق والتواضع يف طلب ما خفي عنهم من أوجه العلم املختلفة،    

لعلم أوسع من أن يدرك كله، ولكن ما ال         ولن يستطيعوا إدراك ذلك ولو حرصوا، ألن ا       
يدرك كله ال يترك جله، بل ينبغي االجتهاد يف التحصيل مع التواضع، واعتقاد أن ما عند                

فاهللا .  اآلخرين من علم ومعرفة يعترب تكملة ملا عندك ووجه آخر من أوجه العلم الواسع             
ه وانتفاعه ـذا العلـم      تعاىل يفرق هذا العلم على عباده كل حسب طاقته ومدى جتاوب          

فـالعلم  . ﴾واتقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه     ﴿  وكذلك حسب مدى خشيته هللا تعاىل وتقواه        
متكامل، وال ميكن لبشر أن حييط بكل العلوم واملعارف، ومن ادعى هذا فهـو جاهـل                

  . ﴾مٍ عليم وفَوق كُلِّ ذي علْ﴿ ومنكر حلقيقة قرآنية ثابتة، وسنة ربانية جارية 

  

  التضحية يف طلب العلم  

لقد يأ موسى عليه السالم وأخذ ما يلزمه من زاد ومتاع لرحلة طويلة وشـاقة،               
 لينطلق يف هـذه     – رسوالً ومعلماً    –وكان عليه أن يترك أهله وقومه ومكانته بني قومه          
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وإِذْ قَـالَ   ﴿   وال شـك  .   ، وهو أمر قاس على النفس      -تابعاً ومتعلماً –الرحلة اهولة   
  ].٦٠[﴾موسى لفَتاه لَا أَبرح حتى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُباً 

جممـع  ( فخرج موسى مع فتاه يف رحلة جمهولة األمد ولكنها معلومـة الوجهـة             
علم  ، هكذا هو طلب العلم يأخذ من اإلنسان كل وقته وال يعطيه إال بعضه، فال              )البحرين

غري حمدود ومتشعب االختصاصات ال يكاد حيصل املرء على جزء منه حىت يكتشف أنه مل   
يدرك شيئاً وبأن عليه أن يطلب أكثر فأكثر، فكلما تعلم اإلنسان أدرك انه جيهل أمـوراً                
كثرية، وهكذا يظل املرء يف هذه احلياة حىت يلقى ربه، ولعل هذا جزء من مفهوم قـول                 

  ". طلبوا العلم من املهد إىل اللحداُ : " rرسول اهللا 

والتضحية تكون أوالً بالوقت حيث ينبغي أن يفرغ املرء نفسه لطلب العلم وعـدم      
  .االهتمام بأي شيء آخر معه، وذلك حىت تتم عملية التركيز والتحصيل على أمت وجه

ائل وتكون التضحية باملال، ذلك أن العلم حيتاج إىل عمليات االنتقال والتنقل والوس   
فالعلم البد أن تسعى إليه لكـي  . الالزمة حتتاج إىل مال كاف لتغطية كل هذه املصاريف   

  . تكون الفائدة املرجوة ويبارك اهللا فيه وليس العكس

وتكون التضحية باالستقرار الذي اعتاد عليه املرء يف حميطه الذي يعيش فيه، مـن              
واالبتعـاد عنـها، وارتباطـات     معارف يضطر عند قراره التنقل لطلب العلم إىل تركها          

ومصاحل مادية إىل حني، وهذه عملية قاسية على النفس ال يتجاوزها إال ذوو اهلمم العالية               
  واإلرادات القوية

  

  الصرب يف طلب العلم  
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تكاد تكون من أهم الصفات اليت ينبغي أن يتحلى ا طالب العلم، وهـي مبثابـة                
قَالَ إِنك لَن تستطيع معي ﴿ الواسعة والغامضة السالح األمضى الذي يشق به حبور العلم 

  ]٦٨ -٦٧الكهف [﴾ وكَيف تصبِر علَى ما لَم تحطْ بِه خبراً، صبراً 

  إن صربنا حمدود، والبد أن ينفذ يف حلظة من حلظات رحلة العلم الطويلة، وهاهو             
العزم حيتاج إىل هذا الصرب الواسـع       موسى عليه السالم، وهو كليم اهللا ورسول من أويل          

والطويل لكي تتم عملية االستفادة من ذلك العبد الصاحل اهول، فكيـف بنـا وحنـن               
املهازيل الضعفاء، ال نريد أن نصرب لكي حنصل على ما نريد، بل ترانـا نـشترط علـى             

قهم، بـل يف  أساتذتنا وشيوخنا وال نعري هلم االهتمام واالحترام الالزمني واملطلوبني يف ح   
  . حق العلم الذي حيملونه

والصرب املطلوب هو الذي ال حيرمنا من التعلم والتحصيل، وجيعلنا نتحمل املـشاق          
والصعاب يف ذلك، كما جيعلنا نتحمل شيوخنا وأساتذتنا ونتأدب معهم ونـصرب علـى              

  . تصرفام غري العادية بالنسبة لنا

كيف بالعلم الذي يتطلـب تفـسرياً       فالصرب مطلوب يف العلم العادي املعروف ، ف       
ومن ضعف اإلنسان ونقصه أنه عجول، ويرغب يف كشف األشـياء           ! وتأويالً خاصاً ؟  

ومعرفتها قبل وقتها، ويف قطف الثمار قبل ينعها، وهذا من شأنه أن يضيع عليه كل شيء                
  . وحيرمه من كل شيء كذلك

  

  :  أصحاب السفينة 

دروس والعرب يف هذه القصة ومثيالا وليس       ما يهمنا هنا هو الوقوف على بعض ال       
  :سرد القصة ذاا، أقول وباهللا التوفيق
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لقد انطلق موسى مع العبد الصاحل يف رحلة جمهولة الوجهة  بالنسبة ملوسى عليـه               
السالم، وكذلك تكون رحلة العلم، قد يتحتم على املرء أن جيول  حبثاً عن احلكمة وعن                

يئاً عن الوجهة وال عما ميكن أن يالقيه يف الطريق من عقبات      العلم النافع وهو ال يدري ش     
  .ومصاعب، فالبد أن يتهيأ منذ البدء، حىت ال يصطدم

كان اللقاء األول مع أصحاب السفينة، وهو الـدرس األول يف العلـم اجلديـد،               
معروف من أصحاب السفينة يقابله العبد الصاحل خبرق السفينة، يتبعه تعجب واسـتنكار             

ى عليه السالم، وهو موقف طبيعي سيتخذه كل امرئ يف مكان موسـى عليـه         من موس 
  .السالم

ال ينبغي السرعة يف احلكم على شيء مل تظهر بوادره بعد، فكم من كلمة خترج من  
أفواهنا يف حاالت التعجب والغضب ، سرعان ما نندم عليها حينما تظهـر لنـا نتـائج          

قة دائماً، وإن عرب عنها فيكون بشكل نـاقص         عكسية لظنوننا فالظاهر ال يعرب عن احلقي      
وغري كامل ، مما ينبغي أن يدفعنا للتريث والبحث عن الصورة كاملة، وذلك بقراءة مـا                
وراء اخلرب أو ما بني السطور، وعدم التسرع على إطالق األحكـام حتـت أي مـربر،                  

  .فالتأخري يف إدراك احلقيقة خري من التسرع يف اخلطأ

بالنسبة ملوسى عليه السالم، وكان الدرس األول الذي يتلقـاه يف           فكانت املفاجأة   
هذه الرحلة، كما كان السقوط األول يف سلسلة االمتحانات اليت سيتعرض هلا يف هـذه               

فكـان   . ﴾الَ أَخرقْتها لتغرِق أَهلَها لَقَد جِئْت شيئاً إِمـراً          قَ﴿  الرحلة العجيبة الغريبة    
  .﴾قَالَ أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطيع معي صبراً ﴿ ون إبطاء   اجلواب مباشرة ود

وهنا أدرك موسى أنه قد أخلف وعده ومل يف بالشرط، لقد كان األمر أكثر ممـا                
يطيق، وهو دافع نبيل بال شك، دافع األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي جبل عليـه            

 محل الرسالة ولقي ما لقيه من عنـت وتكـذيب           موسى عليه السالم، والذي من أجله     
  ..وعداوة
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قَالَ ﴿ لكن املرء عند شرطه، وليس له مربر ملخالفة ما اتفق عليه مع الطرف اآلخر           
  ].٦٩الكهف [﴾ستجِدنِي إِن شاء اللَّه صابِراً ولَا أَعصي لَك أَمراً 

، درس ملوسى علـى أن      شرط صعب التنفيذ، وهو رمبا من حكمة اهللا تعاىل البالغة         
علمه حمدود، بسبب صربه احملدود، وبأن الناس متفاوتون يف العلم بـسبب تفـاوم يف               
الصرب، فاملرء يعطى من الرزق والعلم على قدر صربه، فالعلم والرزق فتنة، ال يؤتى منهما               

  .املرء إال بقدر ما يستطيع االستفادة والصرب على حتملهما وأداء حقهما

رس لنا مجيعاً وللعلماء بوجه خاص، على أن العلم اختصاص، وبأن كل            كما أنه د  
عامل له ملكاته اليت يتفوق فيها على اآلخرين، وله ميدانه الـذي حيـسنه دون امليـادين                 
األخرى، وعليه فإنه ينبغي احترام اآلخـر وعـدم االدعـاء بـامتالك مجيـع العلـوم                 

تصاص الذي حيسنه العـامل، وتـرك   واالختصاصات، وعدم اخلوض واإلفتاء يف غري االخ      
اال لذوي االختصاص حىت ال تتميع األمور، وتعم الفتنة ، ويسترخص العلم وتـسقط              

  .قيمة العلماء 

قَالَ لَا تؤاخـذْنِي    ﴿  وهنا اعترف موسى بعجزه وسقوطه يف هذا االمتحان األول          
النسيان وسط هول املوقف، وصدمة مل      ، إنه   ﴾بِما نِسيت ولَا ترهقْنِي من أَمرِي عسراً        

  .يكن ينتظرها أحد، يف مقابل ذلك املوقف الطيب والنبيل ألصحاب السفينة

ولكن حينما يعرف املرء السبب والدافع النبيل والرحيم للعبد الـصاحل، سـيدرك             
  .ق ته حىت وإن كانت  من أجل نصرة احلاحلكمة وسيندم على تفاعله وغضب

 فَكَانت لمساكني يعملُونَ في الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعيبهـا وكَـانَ            أَما السفينةُ ﴿  
  ﴾وراءهم ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصباً 

إنه حفظ لرزق هؤالء املساكني، سفينة ال ميلكون غريها من أجل العيش، فأرسـل      
 لتبقى بني  – بسبب عيبها    - امللك الظامل    اهللا تعاىل العبد الصاحل ليخرقها، ولريفضها جنود      

  .رزق مضموناً وحمفوظاً من اهللا عز وجللأيديهم ويبقى ا
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 صغرية كانت   –أال حيصل لنا هذا يف كثري من املواقف يف حياتنا ؟ كم من مصيبة               
 نتعرض هلا فنسارع إىل  الضجر والتذمر واحلزن واألسى، بل كم مـن أمـر      –أو كبرية   

 ال نرى سوى جانبه السليب اآلين – علينا أو على غرينا –ولنا مير أمامنا خيالف أهواءنا وعق
والظاهر، ولكن مع مرور الوقت تنجلي احلكمة والنتائج ونقف  مشدوهني ومندهشني ،             
وقد اعترانا الندم واخلجل من اهللا ومن أنفسنا، فال منلك بعد ذلك إال التسبيح والتحميـد    

  . العليم لعامل الغيب والشهادة ، احلكيم

علينا أن نتعلم من هذه القصة كيف نتمالك أنفسنا عند الصدمة األوىل، وكيـف              
نتسلح بالصرب على اهول واملخبوء فاحلياة مليئة باملفاجآت والغيبيات، وليست دائمـاً            
موافقة ألهوائنا ورغباتنا، بل بالعكس متاماً، فنادراً ما تأيت األمور مبا نشتهيه، واحليـاة يف               

املطاف كلها كدح وتضحية وعطاء بصفة عامة، وحياة املسلم املطيع لربه، واملخالف آخر 
  .ألهواء الناس على وجه اخلصوص

حدث يف ظاهره مضرة ومفسدة، ولكن يف باطنه منفعة ومصلحة، حفـظ ألرزاق            
هؤالء املساكني، وكم من مسكني ومستضعف حيميه رب العزة، بطرق حنسبها ابتالء أو             

 عسى أَن تكْرهواْ شيئاً ويجعلَ اللّه فيه خيراً كَثرياً        ﴿     و ، فالعربة باخلواتيم  عقوبة هلؤالء 
﴾.  

  

  قصة الفىت وقتله 

ويأيت املوقف الثاين واملشهد التايل من هذه الرحلة العجيبة، والدرس الثـاين مـن              
متحـان األول، يف  وهاهو بعد أن أخفق يف اال ، الدروس الغريبة اليت جتهز موسى لتعلمها       

مواجهة االمتحان الثاين من هذه الرحلة التعليمية، هامها يواصالن الرحلة ويلتقيان بغـالم       
  .. بريء، سرعان ما انقض عليه العبد الصاحل فقتله دون سابق إنذار
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 كيف سيكون موقف موسى  وهو يرى مقتل غالم صغري ال حول له وال قوة، ومل      
.   ما يستحق به عقوبة القتل على حني غرة ؟–عليه السالم  على األقل يف علمه  –يقترف  

كيف سيقبل هذه اجلرمية وهو الذي أرسله اهللا تعاىل برسالة احلق إلحياء البشرية والدفاع              
 ، هاهو يرى هذه اجلرميـة  - مهما كان نوعه –عن النفس ومحايتها من االعتداء والظلم    

  رى؟الشنعاء أمام عينيه، كيف ميكنه السكوت يا ت

، - يف ظاهرهـا -وكيف يا ترى سيربر العبد الصاحل ملوسى هذه اجلرمية الـشنعاء        
  وهل سيقبل موسى هذا التربير ؟ 

أما موسى فلم يتمالك نفسه، كما مل يتمالكها يف املوقف األول وهو أقـل شـأنا        
ساً زكيةً قَالَ أَقَتلْت نفْ﴿ وجرماً من هذا املوقف، حيث صاح يف وجه العبد الصاحل قائالً       

، وكلمة نكراً أعظم من كلمة إمراً يف حادثـة          ]٧٤[﴾بِغيرِ نفْسٍ لَّقَد جِئْت شيئاً نكْراً       
  . خرق السفينة

قَالَ أَلَم أَقُل لَّك إِنك لَن تستطيع       ﴿  فكان جواب املعلم هو تذكريه بشرط املتابعة        
أن تتذكر الشرط، املسألة أعظم وأكرب مـن        ، لكن املسألة أكرب من      ]٧٥[﴾معي صبراً   

هذا، لكنه اعترف بنسيانه وإخفاقه يف االمتحان الثاين، وهاهو يضع شرطاً فرضه علـى              
نفسه لكي حياول تغطية هذا اإلخفاق والنسيان، لعله يشفع له عند العبد الصاحل فيواصل              

تصاحبنِي قَد بلَغت من لَّدني عـذْراً       قَالَ إِن سأَلْتك عن شيٍء بعدها فَلَا        ﴿  معه املسري   
﴾]٧٦.[  

﴿ ولكننا نقف ونسبق األحداث لنعلم سبب هذه اجلرمية واحلكمة الكامنة وراءها،            
لقد سبق يف ]. ٨٠[﴾وأَما الْغلَام فَكَانَ أَبواه مؤمنينِ فَخشينا أَن يرهقَهما طُغياناً وكُفْراً          

 فلسوف ميأل حياة أبويه طغيانـاً وكفـراً،         – لو عاش    – الواسع أن هذا الغالم      علم اهللا 
فكان أمر اهللا تعاىل للعبـد الـصاحل أن يقتلـه          . وسيكون عاقاً هلما ومصدر إزعاج دائم     

لريحيهما ويستريح هو اآلخر، فكان يف هذا األمر خري لألبوين الصاحلني املؤمنني وللغالم             
  . العليم الرحيمنفسه، فسبحان اهللا اخلالق
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من هنا تتجلى حكمة اهللا الواسعة يف الكثري من األحداث، نعيشها أو نراها أمـام               
أعيننا يف الواقع املعيش، وعليه ينبغي أن نستسلم لقدر اهللا وحكمه يف كل األمور، وخاصة 

  .ما يتعلق باملصائب اليت تصيبنا 

اً له، وإن أصابته ضـراء  إن أمر املؤمن كله خري ، فإن أصابته سراء شكر فكان خري  
صرب فكان خرياً له، فاهللا سبحانه ال يفعل إال خرياً وإن كان ظاهر هذا األمـر شـراً  أو                

فهؤالء األطفال الذين نراهم يف املقابر وقد وارت أجـسادهم          .  مضرة يف أعيننا القاصرة   
كمة وراء  التراب ورحلوا عن هذه الدنيا وهم بعد يف أعمار الزهور، قد  نتساءل عن احل              
  . هذا الغياب املبكر، وجند يف هذه القصة جواباً على هذا التساؤل وإزالة هلذا اللبس

وقد يكون املرء حريصاً على بلوغ مقام ما ويتحسر على فوات هذا األمر عنـه،               
ولكن حينما مير الزمن يكتشف أنه لو بلغه حلصل له مكروه لن يستطيع الصرب عليـه أو                 

ر كثرية، يتحسر املرء على فقداا ولكن يف ذلك احلرمان اخلـري            حتمله، وهكذا  يف أمو    
  . العميم

وهذا ما حصل هلذين األبوين املؤمنني ، حيث أبدهلما اهللا خرياً من هـذا الغـالم،         
وبصرف النظر عن صحة الروايات اليت وردت يف تفسري هذه اآلية، فقد رزقهما اهللا غالماً 

كانوا دعاة إىل احلق واخلري بـدالً مـن الـدعوة إىل      خرج من صلبه العديد من األنبياء،       
  .الطغيان والكفر

  ].٨١[﴾فَأَردنا أَن يبدلَهما ربهما خيراً منه زكَاةً وأَقْرب رحماً ﴿ 

  

  قصة الغالمني والكرت املدفون
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نواصل مع آخر حمطة من حمطات هذه الرحلة العجيبة الغريبة، حيث نتلقـى مـع               
ى عليه السالم نوعاً جديداً من العلم، متنينا لو طالت هذه الرحلة حىت ال تنقضي هذه         موس

  .احللقات، وهذه العرب والعظات

قَـالَ إِن   ﴿  ولكن موسى عليه السالم حكم على نفسه بذلك الشرط املتعجـل            
          ي عنن لَّدم تلَغب نِي قَدباحصا فَلَا تهدعٍء بين شع كأَلْتفليته سكت كما قال     ﴾ذْراً  س 

  .، لنتعلم أكثرrرسول اهللا 

، رحلـة    ﴾ فَانطَلَقَا حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَرية استطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن يضيفُوهما          ﴿  
طويلة ومتعبة، تنتهي م يف قرية، فطلبا من أهل القرية أن يضيفومها ألخذ قـسط مـن                 

  .صلة املسريالراحة، قبل موا

 - كما يبـدو –لقد طافا على كل البيوت يف القرية، ومل يستضفهما أحد، فأهلها          
 واجلوع مبلغهما، مل ءاإلعيامن أخبل اخللق وأكثرهم شحاً ، غريبني يف القرية، قد بلغ ما 

  .جيدا سوى الرفض واجلفاء من أهل هذه القرية

 يكاد يتهدم، ليسترحيا قبل مواصلة وحينما يئسا من كرم  القوم، جلئا إىل جدار قدمي  
 واإلحبـاط   ءاإلعياالرحلة، ولكن العبد الصاحل قام على وجه السرعة ويف هذه احلالة من             
  .النفسي من تعامل سكان القرية معهما، فبدأ يف إعادة بناء هذا اجلدار

فكان موقف موسى عليه السالم هو اآلخر سريعاً أنساه كل شروط االتباع وحىت             
 قَالَ لَو شئْت لَاتخذْت علَيه أَجراً     ﴿  : لذي وضعه بنفسه بعد حادث قتل الغالم      الشرط ا 

كيف تبين هذا اجلدار هلؤالء القوم، وهـم رفـضوا          : ، وهو يقول بلسان حاله    ]٧٧[﴾
ضيافتنا وإكرامنا، وهم مل يطلبوا منك ذلك، وحىت لو فعلت ذلك فعليك أن تطلب عليه               

  .بأجراً، وهذا أقل الواج

 قَالَ هذَا فراق بينِـي وبينِـك      ﴿  وجاء الرد حامساً وصارماً من قبل العبد الصاحل         
، هنا تنتهي الرحلة، وتنتهي معها مرحلة التعليم والتحصيل من هذا العلم اجلديد،             ]٧٨[﴾



 

  )٢٧٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

لِ سأُنبئُك بِتأْوِي﴿ هنا سنفترق، وقبلها البد من تأويل وتفسري ما خفي عنك، فهذا حقك 
  ].٧٨[ ﴾ما لَم تستطع علَيه صبراً

وأَما الْجِدار فَكَانَ لغلَامينِ يتيمينِ في الْمدينة وكَانَ تحته كَرتٌ لَّهما وكَـانَ             ﴿  
         حا رما كَرتَهرِجختسيا ومهدا أَشلُغبأَنْ ي كبر ادحاً فَأَرالا صموهـا     أَبمو كبن رةً مم

  ].٨٢ [ ﴾فَعلْته عن أَمرِي ذَلك تأْوِيلُ ما لَم تسطع علَيه صبراً

اجلد الـسابع كمـا ورد يف    ( كان يف القرية البخيلة غالمني يتيمني، وكان أبومها         
ت ذلك اجلدار،   صاحلاً، فأراد اهللا تعاىل أن يكرمهما وحيفظ هلما رزقاً مدفوناً حت          ) التفاسري

وقد ورد يف التفاسري أنه عبارة عن لوح من الذهب كتب عليه حكم وعلـم نـافع إىل                  
جانب مال وفري، فالعلم رزق سريثه الغالمان وجيعلهما صاحلني مثل أبيهما، وأما املـال               
فهو رزق آخر ميكنهما من تغطية مصاريفهما دون الرجوع إىل مساعدة اآلخرين، وتكون 

  .يةأيديهما عال

فالعلم واملال وجهان لعملة واحدة،  فكالمها رزق، ونعم املال الـصاحل للرجـل              
الصاحل، فالعلم بدون مال يكون ناقصاً، وكذلك مال بدون علم من شأنه أن يقود صاحبه 

  .إىل التبذير وسوء التصرف، ورمبا إىل املعاصي وإىل الكفر والعياذ باهللا

ين الغالمني، وحفظ هلما رزقهما كما حفظه من        هنا أيضاً جتلت رمحة اهللا تعاىل ذ      
قبل ألصحاب السفينة ولألبوين املؤمنني الصاحلني، فالرزق قد يكون ماالً حـالالً وقـد          
يكون علماً نافعاً وقد يكون ذرية صاحلة، ويف كل األحوال فهو حمفوظ من قبل اهللا عـز           

  .وجل ومضمون حينما يتوفر شرط الصالح

  ﴿  ع هلْتا فَعمرِي وأَم فالعبد الصاحل كان مأموراً ومسرياً من صـاحب  ]٨٢[ ﴾ ن ،
اخللق واألمر، ما كان له أن يعلم الغيب، وال أن يفرق األرزاق ويضمنها، وال أن مينع هذا  
ويعطي ذاك، فكل شيء بيد اهللا، وكل شيء بأمره وقضائه، وحكمته البالغة تبهر اخللق،              



 

  )٢٧٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

بحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شـيٍء وإِلَيـه         فَس﴿  ورمحته الواسعة وسعت كل شيء،      
  .﴾ترجعونَ 

تلك بعض الوقفات التربوية واإلميانية أردت أن أسجلها، لنذكر ا أنفسنا القاصرة،  
لتعلم قدر را املتعال، وتعود إىل جه القومي، راضية وقانعة مبا قسم اهللا هلا يف هذه احلياة                 

ترتعج وال تتذمر وال تتحسر على ما يصيبها من بالء، فليس وراءه سوى اخلري   الفانية، فال   
إِنَّ مـع الْعـسرِ      ، فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً   ﴿  ،   ، وال يتبعه سوى النصر والتمكني      والفرج
، وال يغلب عسر يسرين كما أخرب الصادق املصدوق عليه أفضل الصالة وأزكى             ﴾يسراً  
  .التسليم

 ﴿ونَ ولَمعاسِ الَ يالن أَكْثَر نلَـكو رِهلَى أَمع بغَال اللّه﴾.  

  

.١٤٢٧ صفر –أبو سعد العاملي : الفقري إىل رمحة ربه: وكتبه إمياناً واحتساباً



 

  )٢٧٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  هذه هي أمريكا، أمريكتهم 
  

احلمد هللا وكفى والصالة والسالم على عبده املصطفى وعلى آله وصحبه الذين            
  لى من سار على هديهم واكتفى، وبعداكتفى وع

أمريكا، هذا الصنم الذي أصبح اليوم يرعب ويرهب العامل ، والذي أمسى قبلـة    
" و" للحرية " وأصبح بالتايل رمزاً ) خاصة شعوبنا مع األسف الشديد(لكثري من الشعوب 

ض أو هكذا حياول البع". الرقي والنماء " وما إىل ذلك من مصطلحات   " التقدم احلضاري 
  . الكثري تصوير هذه الدولة الطاغية ، واليت دخلت يف دائرة العد العكسي لزواهلا احلتمي 

سنقف لنلقي نظرة ربانية مبيزان اهللا على هذا الغول اللغز الذي انبهر به اجلميع ،               
، " أمريكـا   " لعلنا نكتشف ونكشف زيف هذه احلقائق والوجه الصحيح هلذا املسمى           

ونترك اال للشهيد سيد قطب رمحة اهللا عليه ، الـذي أهلمـه اهللا              . ة  أمريكتهم املعبود 
احلكمة لكي يكشف لنا حقيقة هذا اللغز ، فقد دخل إىل ذلك الغار املظلم لفتـرة مـن                 
الزمن ، ليعود لنا باحلقيقة كاملة ، وبالصورة ناصعة عن هذا الوحش الكاسر الذي يـراه          

سيكون هذا املقال جمموعـة مـن   .  ومحالً وديعاًالكثريون بعني خمدوعة ، طاووساً مجيالً     
أقوال الشهيد سيد، يبني لنا فيها حقيقة ما خفي علينا وعلى الكثريين من أبناء أمتنا البائسة 

، وتشحذ مهمنا من أجل جهادها وكل )رمز الكفر والفساد( ، حىت يزداد بغضنا ألمريكا  
  .أذناا

  

  : األصل 



 

  )٢٧٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

: (( كان وكيف استطاعوا بناء ما يسمى بأمريكـا         يقول واصفاً لنا أصل األمري    
وحيسن أن ال ننسى احلالة النفسية اليت وفد ا األمريكي إىل هذه األرض فوجاً بعد فوج                

) ويقصد أوروبـا  ( وجيالً بعد جيل ، فهي مزيج من السخط على احلياة يف العامل القدمي              
 والتقاليد الثقيل الفاسد والضروري والرغبة يف التحرر من قيوده وتقاليده، ومن هذه القيود 

السليم ، ومن الرغبة امللحة يف الثراء بأي جهد وبأية وسيلة واحلصول على أكرب قسط من      
  .املتاع تعويضاً عما يبذله من اجلهد والثراء

وحيسن أن ال ننسى كذلك احلالة االجتماعية والفكرية لغالبية األفواج األوىل اليت            
لشعب اجلديد، فهذه األفواج هـي جمموعـات مـن املغـامرين            تألفت منها نواة هذا ا    

وجمموعات من ارمني ، فاملغامرون جاءوا طالب ثراء ومتاع ومغامرات ، وارمـون             
  )).  االجنليزية لتشغيلهم يف البناء اخلارجي اإلمرباطوريةجيء م من بالد 

  

  :البدائية وحب احلرب 

يف كل شيء تقريباً رغـم مظهـرهم        يقول وهو يصف بأن األمريكان بدائيون       
اخلادع الذي يوحي بعكس ذلك ، وحبهم الشديد والفطري للحرب والـدمار وهـدر              

 على الرغم من العلم –يبدو األمريكي . ((كرامات الغري وأكل حقوقهم، إنه قانون الغاب  
شكل يدعو  بدائياً يف نظره إىل احلياة ومقوماا اإلنسانية األخرى ب   –املتقدم والعمل املتقن    

إىل الدهشة ، ولعل هلذا التناقض الواضح أثره يف ظهور األمريكان مبظهر الشعب الغريب              
األطوار يف نظر األجانب، الذين يراقبون حياة الشعب األمريكي من بعيد ، ويعجـزهم              
التوفيق بني هذه احلضارة الصناعية الفائقة وذلك النظام الدقيق يف إدارة األعمـال وإدارة              

، وبني هذه البدائية يف الشعور والسلوك، تلك البدائية اليت تذكر بعهود الغابـات              احلياة  
إن األمريكي بفطرته   : ((أما يف شهوة هذا الشعب للحرب والدمار فيقول       )). والكهوف

حمب للصراع، وفكرة احلرب والصراع قوية يف دمه، بارزة يف سلوكه وهذا هو الـذي               
فواج األوىل من أوطاا قاصدة أمريكا بفكـرة        يتفق مع تارخيه كذلك، فقد خرجت األ      



 

  )٢٧٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

االستعمار واملنافسة والصراع، وهناك قاتل بعضهم بعضاً وهم مجاعات وأفواج مث قاتلوا            
وال يزالون حياربوم حرب إفناء حىت اللحظة ) اهلنود احلمر( مجيعاً سكان البالد األصليني   

وطرده من الشمال إىل    ) الالتيين هناك العنصر  ( األخرية، مث قاتل العنصر األجنلوسكسوين      
اجلنوب يف أمريكا الوسطى واجلنوبية مث حارب املتأمركون أمهم األوىل إجنلترا يف حـرب     

  )).حىت نالوا استقالهلم عن التاج الربيطاين" جورج واشنطن " التدمري بقيادة 

فيقول وعن قصة حترير العبيد اليت يفخر ا األمريكان ، حيكي سيد قطب احلقيقة     
تلك احلرب اليت اتسمت بسمة     "  لنكولن   أبراهام" مث حارب الشمال اجلنوب بقيادة      : (( 

وإن كانت دوافعها احلقيقية هي املنافسة االقتصادية ، ذلـك أن العبيـد           " حترير العبيد   " 
املستجلبني من أواسط إفريقيا ليعملوا يف األرض رقيقاً، مل يستطيعوا مقاومة الطقس البارد             

لشمال فرتحوا إىل اجلنوب ، وكان معىن هذا أن جيد املستعمرون يف الواليات اجلنوبية            يف ا 
األيدي العاملة الرخيصة ، على حني ال جيدها الشماليون ، فيتم هلم التفوق االقتصادي ،               

  )).لذلك أعلن الشماليون احلرب لتحرير العبيد 

عبد العمل واإلنتاج وال    عن ماديتهم وحيوانيتهم وكذلك عن حيام اآللية اليت ت        
مجيل أن يكون يف احلياة عمل وكدح، مجيل        : ((شيء غري العمل واإلنتاج، يقول الشهيد       

أن يكون يف احلياة لذة ومتاع، ولكن على أن ال يستغرق كالمها احلياة ، على أن تبقـى                  
" ( ديـد   العامل اجل " ولكن  ..فترة للتأمل اهلادئ والتطلع إىل آفاق أعلى من اللذة واملتاع         

ال يعرف احلياة ، إال كدحاً يف العمل املادي حىت اللغوب ، وارتشافاً للذة ) ويقصد أمريكا
احلسية حىت اهلمود، حىت التفكري يكاد يكون جهداً عضلياً ، فهو جهد غايتـه حتـسني                

ـ املصنع وترقية املعمل ، وإدارة العمل ، وتنظيم األشغتا واحلب ، ا            ب الـذي يطلـق     حل
إنه هنا يف أمريكا جسد يتشهى جسداً ، وحيوان جائع يتشهى           ..نسانية مجيعاً الطاقات اإل 

حيواناً ، وال وقت لألشواق الروحية اليت ترف ا النفوس ، وال لألماين املرفرفة انحـة              
كل شيء هنا ككل شيء هناك يف الغابة ، إال أن الغابة مل تزدحم بعد باملصانع واملعامل         ..

أمجل جسد هو الذي ميثل احليوان ..ت، ذلك هو الفارق البارز الوحيد    ، وباملدارس واحلانا  
الفاره ، وأمجل نظرة هنا هي اليت يطلّ منها التحرق واجلوع وليس وراء ذلك شيء مما مييز 



 

  )٢٧٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 ساعات حياته كلها يف عمـل       اإلنسانوحينما يقضي   .. عن احليوان  اإلنسانأو يتميز به    
يق آفاق احلياة كلها فال تتسع إال لوجه الدوالر       مضن شاق، وجهته الدوالر ، وحينما تض      

، عندئذ ال يبقى لألشواق الروحية جمال ، وال لألحاسيس الشاعرة انحة مكان ، فماذا               
  )).يبقى من احلب بعد ذلك إال األجسام وما يتعلق باألجسام

  

  : أمريكا وقضايانا

ن حوالً وال قوة     ال أقول من حكامنا ألن هؤالء ال ميلكو        –بعض املخدوعني من    
 بل من أبناء األمة يظنون بأن ألمريكا ضمري حـي         –وألم جمرد بيادق يف يد االستعمار       

يهتز كما هي عادة وطبيعة بعض الضمائر، وخاصة حينما يتعلق األمر بقضايانا ومبصائرنا             
أخرياً يتكشف ضـمري الواليـات   : (( ، وبقضية جوهرية كقضية فلسطني ، يقول سيد      

، الذي تعلقت به أنظار كثرية يف الشرق وحسبته شيئاً آخر غري الضمري االجنليزي           املتحدة  
الواليـات  " والضمري الفرنسي وسائر الضمائر األوروبية املعروفة ، أخرياً يتكشف ضمري           

والكـالم  " ضمري أمريكاين    " – ككل شيء أمريكي آخر      –هذا ، فإذا هو     " األمريكية  
الكثريون خمدوعني يف هذا الضمري، ألن الشرق مل حيتك طويالً ولقد كان : (( دائماً لسيد 

بأمريكا كما احتك باجنلترا وفرنسا وهولندا ، فلما بدأ االحتكاك يف مسألة فلـسطني ،               
تكشف هذا اخلداع عن ذلك الضمري املدخول ، الذي يقامر مبصائر الشعوب ، وحبقوق              

كلهم سواء أولئك الغربيون ، ضمري بين اإلنسان ، ليشتري بضعة أصوات يف االنتخاب، و   
  .يؤمن ا املخدوعون " الدميوقراطية " متعفن وحضارة زائفة وخدعة ضخمة إمسها 

تلك كانت عقيديت يف اجلميع ، يف الوقت الذي كان بعض الناس حيسن الظـن               
بفريق ويسيء الظن بفريق وكانت أمريكا يف الغالب هي اليت تتمتع حبسن الظـن مـن                

ومن بعده روزفلت   " (ترومان"ها هي ذي أمريكا تتكشف للجميع ، هذا هو          الكثريين، ف 
) وإيزاور وكندي ونكسون وفورد وكارتر وريغان وبوش وأخرياً وليس آخراً كلينتـون     

يف حقيقته فإذا هو نفسه ضمري كل غريب، ضمري متعفن       " الضمري األمريكاين "يكشف عن   



 

  )٢٨٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

رون عن مصدر واحد، هو تلك احلضارة املادية        إم مجيعاً يصد  ..ال يثق به إال املخدوعون    
اليت ال قلب هلا وال ضمري، تلك احلضارة اليت ال تسمع إال صوت اآلالت، وال تتحدث إال 

  )). كلها ذه املقاييس اإلنسانيةبلسان التجارة وال تنظر إال بعني املرايب ، واليت تقيس 

 سخطه على أولئك الذين وال خيفي سيد كراهيته هلذا الغرب كله ، ومن مث يكب
كم ذا أكره أولئـك    : (( ُخيدعون بأمريكا وبالغرب كله من والة أمورنا وغريهم فيقول          

اإلجنليز، الفرنسيون، اهلولنديون وأخرياً األمريكان     : الغربيني وأحتقرهم كلهم بال استثناء      
 هـؤالء  الذين كانوا موضع ثقة الكثريين ، ولكين ال أكره هؤالء وحدهم ، وال أحتقـر              

وحدهم ، إمنا أكره وأحتقر أولئك العرب الذين ال يزالون يثقون بالضمري الغريب عامـة               
إا اجلرمية ، تلك اليت يقترفوا كل يوم يف حق          . وضمري االستعمار على وجه اخلصوص    

شعوم املسكينة ، جرمية التخدير والتغفيل، وإنامة األعصاب على األذى وهدهدة اآلمال            
  )).ألماين اخلادعة يف ذلك الضمري املأفون الباطلة وا

من الذي يسمع عن وحشية الفرنـسيني يف        : ((ويبني أسباب كرهه هذا ويقول      
مشال إفريقيا مث ال ميزق كل ما هو فرنسي إن مل يكن بيديه وقدميه فعلى األقل مبـشاعره                  

و جيد املعدات   وقلمه ولسانه، من الذي ال حيتقر أمريكا وحيتقر معها آدمية األمريكان وه           
األمريكية والدوالرات األمريكية تشد أزر االستعمار األورويب يف كل مكـان ، لقـاء              

 أو عسكرية ، من الذي ميلك أن يقف على احليـاد يف       إستراتيجيةمساومات اقتصادية أو    
معركة احلرية بني االستعمار الغريب وبني البشرية كلها يف مشارق األرض ومغارا، مث ال              

مبوقف احلياد بل ميد يده باملصافحة واحملالفة هلذا االستعمار القذر ، الذي تلعنـه              يكتفي  
 كالمه مبيناً وناصحا ، وهو حيذر األمـة      – رمحه اهللا    –يواصل سيد   )). األرض والسماء 

يقـول نـيب    : (( اإلسالمية وأصحاب العقيدة الربانية أن حيترسوا من لدغ احلية فيقول           
وها حنن أوالء نلدغ من اجلحـر  "  يلدغ املؤمن من جحر مرتني  ال : "rاإلسالم الكرمي   

الواحد مرات مث نعود يف كل مرة إىل هذا اجلحر نفسه، مغمضي األعني نتطلب الشهد من 
جحور األفاعي، وال جنرب مرة واحدة أن حنطم هذه اجلحور ، وأن ندوس هذه األفاعي               

عد املرة إىل تلك اجلحور ، إا اجلرمية وأن ننفض عن أنفسنا هذا الوهم الذي يقودنا املرة ب   
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، تلك اليت نعاودها مرة بعد املرة ، اجلرمية يف حق النفس ، واجلرمية يف حق الوطن واجلرمية 
يف حق العقيدة ، إا الغفلة اليت ال يستحق صاحبها االحترام، وهو يشهد علـى نفـسه                 

 ال نصم الشعوب العربية ذه ولكن من احلق أن   : (( وعن غفلة احلكام يقول     )). بالتغفيل
الوصمة ، إن هذه الشعوب ألذكى وأشد محية من أن ترضى لنفسها باهلوان ولكنها تلك               
احلفنة من ساسة اجليل املاضي يف البالد العربية ، تلك احلفنة الرخـوة املـسنة الـضعيفة     

، ألن  املتهالكة ، املهدودة األعصاب ال تقدر على الكفاح ، وال تدع الشعوب تكـافح               
  )).أنانيتها األثرة متسكها عن االنسحاب من امليدان وتركه لقادرين

ويكشف لنا سيد عن لعبة املفاوضات اليت ما هي إال عملية تنومي وتعتـيم وذر                
هذه احلفنة من ساسة اجليل املاضي هي اليت اخترعت كلمات (( الرماد يف العيون ، فيقول 

اذا ؟ ألا وسيلة سهلة ال تكلف شيئاً ، وتـضمن           مل..املفاوضات واحملادثات واملؤمترات    
ولكن شـعوبنا مـع     ( كراسي احلكم والسلطة فترة من الزمان ، وكلما مهت الشعوب           

أن تسلك طريقها وأن تواجه املستعمرين بذاا حال هؤالء بينها وبـني            ) األسف ال م  
فإذا أتعبـهم   املستعمرين ، ووقفوا من دوم يصارعون الشعوب وتصارعهم الشعوب ،           

الصراع مع شعوم راحوا يبثون يف األمة روح الثقة باملستعمرين ، وراحـوا يـشيعون               
اآلمال اخلادعة يف هذا الضمري املدخول ، تلك هي قصة اجلحور واألفاعي وقصة اللـدغ         
املتكرر من هذه اجلحور ، وإا ملأساة ولكن من العدل أن نربئ منها الشعوب العربيـة ،    

يزيد ويؤكد على عدم    )). ريرة حفنة من الساسة الضعفاء املرضى املتهالكني      فال تؤخذ جب  
كلهم أبنـاء حـضارة واحـدة ،    (( انتظار شيء من هذه احلضارة املادية األنانية فيقول   

حضارة مادية بغيضة ال قلب هلا وال ضمري حضارة تأخذ وال تعطي وجترح وال تأسـو ،              
رج ضخمة ذات بريق وضجيج ، إا حـضارة         حضارة أنانية صغرية مهما بدت من اخلا      

زائفة مل تقدم لإلنسانية زاداً من الروحية ومل حتاول رفع اآلدمية عن قـانون الوحـوش ،     
وهل تطبيق هذه احلضارة مع شعوب األرض املنكوبة إال قانون الوحوش؟ مث يوجد بـني               

م علـى   أمم الشرق غافلون أو خادعون يثقون بأصحاب هذه احلضارة ويراودون شعو          
الثقة بذلك الضمري ويثبطون عزائمهم عن اجلهاد احلاسم والكفـاح املثمـر يف أنـسب               

مث خياطب اجلماهري ويقترح احلل وينري الطريق طريق اخلالص وحيـذر مـن             )). الظروف
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واآلن أيها الشرق ، ماذا تريد؟ فأمـا إذا         : (( طريق اهلالك، لعلها تستجيب وتليب النداء     
 براثن الوحش الغريب، فهناك طريق واحد ال تتشعب فيه املسالك ، كنت تبغي اخلالص من

فهو أقرب طريق ، اعرف نفسك وراجع قواك واستعد للصراع ، وابـدأ الكفـاح وال                
تستمع إىل صوت خادع يوسوس لك بالثقة يف ضمري الغرب املدخول، وأما إذا كنـت               

رفني الناعمني ، فأمامك طرق     تبغي الراحة مع ذلك اجليل املكدود املهدود من الساسة املت         
كثرية ذات شعب ومسالك ، وذات منعرجات ودروب ، هناك املفاوضة واحملادثة، وجس  
النبض واستطالع اآلراء، وهناك الدبلوماسية الناعمة الرقيقة، والكلمات الظريفة، وهناك          

ملوائـد  االنتظار الذي ال ينتهي واالستجداء الذي ال يغين وهناك املـؤمترات احلافلـة، وا       
املستديرة، وهناك الكتب البيض والكتب الزرق والكتب اخلضر وما ال ينتهي من الطرق             

واحلمد هللا أيهـا    (( ويقذف األمل مع العمل يف نفوس هؤالء        )). واملنعرجات والدروب 
الذي كانت تتعلق   " الضمري األمريكاين " الشرق، لقد تكشف لك القناع عن آخر ضمري         

غافلني واخلادعني، واحلمد هللا أيها الشرق ، إن مشسك اجلديـدة يف            به األنظار ، أنظار ال    
شروق ومشس هذا الغرب الفاجر يف غروب ، وإنك متلك من الرصيد الروحي ، ومـن                
مرياثك القدمي ما ال ميلكه هذا الغرب املتطاحن الذي يأكل بعضه بعضاً كالوحوش ، ألنه               

ال ينتهي ، وهل ينتهي الشقاق يف الغابة        حيكم قانون الغابة فيما يشجر بينه من شقاق قد          
بني الوحوش ؟ إا الفرصة الساحنة أيها الشرق للخالص فانفض عنك رجـال املاضـي               
الضعفاء املنهوكني وأبرز نفسك للميدان ، فقضايا الشعوب يف هذه األيـام ال بـد أن                

ي تعاجلها الشعوب ، وما قضية فلسطني إال قضية كل شعب عريب ، بل كل شعب شرق               
ومسلم ، إا الصراع بني الشرق الناهض والغرب املتوحش ، وبني شريعة اهللا لإلنـسان               

  )).وشريعة الغاب للوحوش

  

  :اإلســـالم األمريكـاين 
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عن اإلسالم الرطب واملتميع الذي تريده أمريكا وحتبذه لشعوبنا ، اإلسالم الذي            
 نعرف والذي جيب أن يكون ،       صنعته بأيديها وتريد أن يكون بديالً عن إسالم اهللا الذي         

اإلسالم الذي تريده أمريكا وحلفاؤها : (( عن هذا اإلسالم األمريكاين حيدثنا سيد فيقول      
يف الشرق األوسط ليس هو اإلسالم الذي يقاوم االستعمار وليس هو اإلسالم الذي يقاوم      

م أن حيكـم،    الطغيان ، ولكنه فقط اإلسالم الذي يقاوم الشيوعية إم ال يريدون لإلسال           
وال يطيقون من اإلسالم أن حيكم ، ألن اإلسالم حني حيكم سينشئ الشعوب نشأة أخرى     
، وسيعلّم لشعوب أن إعداد القوة فريضة ، وأن طرد املستعمر فريضة ، وأمن الـشيوعية                

ويبني لنا كيف أم جيزءون اإلسالم      )). كاالستعمار وباء فكالمها عدو ، وكالمها اعتداء      
أما اإلسالم الذي يكافح : ((  فقط ما يتالءم وسياسام أو مصاحلهم يف املنطقة   ويروجون

(  فال جيد أحداً يتحدث عنه من هـؤالء مجيعـاً            – كما يكافح الشيوعية     –االستعمار  
وأما اإلسالم الذي حيكم احلياة ويـصرفها ف  ) ويقصد كتاب االستعمار من أبناء جلدتنا   

إن اإلسالم جيوز أن يستفىت يف نواقض الوضوء ولكنه ال           . يشري إليه أحد من هؤالء مجيعاً     
يستفىت أبداً يف أوضاعنا االجتماعية أو االقتصادية أو نظامنا املايل ،وال يـستفىت أبـداً يف        

ويعرض لنا بعض مسات هؤالء     )). أوضاعنا السياسية وفيما يرتبط باالستعمار من صالت        
كل رجل غمس قلم ليمجد     :(( زالون ميجدوا   العبيد الذين يسبحون حبمد أمريكا وال ي      

فرنسا أو إجنلترا أو ميجد أمريكا ، هو رجل منخوب الروح ، مستعمر القلب ، ال يؤمتن                 
إنين ال أكاد  . على النهضة القومية، وال جيوز أن يكون له مكان يف هذه البالد بعد ضتها             

يدوس بأقدامه علـى    " بيض  الرجل األ "  يرى   اإلنسانأتصور أن هناك إنساناً له مشاعر       
أعناقنا يف كل مكان ، مث جيد نفسه قادراً على متجيد هذا الرجل أو حىت مصادقته ، إنين                   

  .أشك يف آدميتهم ألن أول مميزات اإلنسان أن حيس بكرامة اإلنسان

أفهم أن تكون هناك ظروف اضطرارية تلجئنا إىل تبـادل التمثيـل الـسياسي              
التجارية والصالت االقتصادية مع هؤالء املستعمرين القذرين ،        والقنصلي وإىل املبادالت    

أما أن نتبادل العواطف واملشاعر وأما أن نتحدث عن املآثر واملفاخر وأما أن نفتح قلوبنا               
وصدورنا فدون هذا ويعجز خيايل عن تصور املهانة وتصور املذلـة وتـصور املـسخ               

  )). إىل ذلك الدرك السحيق من اهلوانالشعوري الذي يصيب الفتنة البشرية ، فيهدي ا
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  :مســـات جيل األمل 

إا مهزلـة بـل إـا    : ((ويف نفس الوقت يبني لنا مسات جنود اإلسالم األمل     
 أولياؤه ، أولياؤه الذين يعملون له وحده ويواجهون     لإلسالمولكن العزاء عنها أن     ..ملأساة

لذين يعرفون أن اإلسالم جيب أن حيكـم  به االستعمار والطغيان والشيوعية سواء أولياؤه ا  
 وقد  لإلسالمكي يؤيت مثاره كاملة ، أولياؤه الذين ال ختدعهم صداقة الصليبيني املدخولة             

  .كانوا حرباً عليه تسعمائة عام

إن أولياء اإلسالم ال يطلبون بامسه براً وال إحساناً، ولكن يطلبون بامسه عدالـة              
منه أداة خلدمة االستعمار والطغيان ، ولكن يريدون به       اجتماعية شاملة كاملة وال جيعلون      

عدالً وعزة وكرامة ، وال يتخذون منه ستاراً للدعاية، ولكن يتخذونه درعاً للكفـاح يف               
ربوع الشرق األوسط ، أما الذين يسترزقون من اللعب على طريقة احلواة ، أما هـؤالء                

طريقه ، وسيأخذ املد طريقه سريعاً ،      مجيعاً فهم الزبد الذي يذهب جفاء عندما يأخذ املد          
  )).أسرع مما يظن الكثريون ، إم يرونه بعيدا ونراه قريبا 

وعن أمله الكبري يف هذا اجليل اجلديد الذي سيقلب املعادلة ، يقول مستنهضاً مهم   
:  أنوفهم يف وحل اهلزمية      غ مير يهذا اجليل لكي حيطم كربياء أمريكا والغرب كله ، ولك         

ال أطمع يف اجليل الذي شاخ أن يصنع شيئاً ، هذا جيل قد انتهى ، جيل منخوب                 وأنا  (( 
مهما بدا كالطود الشامخ ، جيل مزيف ألنه ال يؤمن بنفسه ، وال يأنف من تقبيل األرجل 
اليت تركل قومه ووطنه وإنسانيته أيضاً ، جيل ال بأس أن تكرمه فرنسا وأن تكرمه إجنلترا                

ه يعمل حلساا، ويؤدي هلا خدمات ال يؤديها جـيش مـسلح            وأن تكرمه أمريكا ، ألن    
كامل، كال لست أطمع يف هذا اجليل الذي شاخ إمنا أطمع يف جيل الشباب املتحرر الذي  
حيترم رجولته وحيترم إنسانيته ، أطمع يف هذا اجليل أن خيرس كل صوت يرتفع يف مدرسة            

  . اإلنسانيةنة أو معهد أو كلية بتمجيد الرجل األبيض الذي خان أما
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أطمع يف جيل الشباب أن حيطم كل قلم ينغمس يف مداد الذل والعار ليمجـدوا            
الرجل األبيض الذي يدوس أعناقنا حبذائه ، أطمع يف هذا اجليل أن حيتقـر كـل رجـل         
يصادق الرجل األبيض طائعاً خمتاراً بدون ضرورة ملحة حتتمها األوضاع الدبلوماسـية ،             

على هذا النحو من أرواحنا وعقولنا ، ويوم تغلي دماؤنا باحلقـد            ويوم ننفض االستعمار    
املقدس على ما هو أورويب أو أمريكي ، يوم نسحق حتت أقدامنا كل من يربطنا بعجلـة                 

إِنَّ اللّه ﴿ االستعمار، عندئذ فقط سننال استقاللنا كامالً ، ألننا نلنا االستقالل من داخلنا   
مٍ حا بِقَوم ريغالَ ي فُِسهِما بِأَنواْ مريغى يانتهى )).  ﴾ت.  

  

  وبعد ، 

فهذه هي حقيقة أمريكا ، وهذه هي املكائد اليت تنسجها لنا دون كل وال ملـل           
كَيف وإِن يظْهروا علَيكُم الَ يرقُبواْ فيكُم إِال والَ ذمةً          ﴿  وال حياء وال خوف من أحد       

 كُم بِأَفْوونضرقُونَ يفَاس مهأَكْثَرو مهى قُلُوبأْبتو هِما أيـضاً حقيقـة الغـرب    ﴾اهإ ، 
املستكرب ، ألن اإلنسان على دين خليله ، وما دامت أمريكا معبودة اجلميع ، فـال بـد                  

﴿ :للجميع أن يتخذها أسوة وقدوة يف كل شيء ، هذا فضالً عن احلقيقة القرآنية اخلالدة      
  .﴾ واْ بعضهم أَولياء بعضفَروالَّذين كَ

كل ما سبق ذكره يبقى نوعاً ما معلوماً وال يهتز له ضمري املسلم كثرياً ألنه يعلم                
بأن أهل الباطل البد أن يكيدوا ألهل احلق ، فهي معركة دائمة ال تنتهي إال بانتهاء أحد                 

 من أبناء أمتنا من يـؤمن يف  الطرفني ، ولكن احلقيقة اليت يصعب ابتالعها هي أنه ال يزال       
  .هذا الغول ويتخذه قدوة ورباً وإهلاً من دون اهللا

  ﴾واللّه غَالب علَى أَمرِه ولَـكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ ﴿ 

١٤١٩ - أبو سعد العاملي
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  الدميوقراطية ؛ وسيلة الحتواء التيار اإلسالمي
  

إِن الْحكْم إِالَّ للَّه ﴿ ون للعاملني نذيراً، القائل احلمد هللا الذي أنزل الفرقان ليك
، والصالة  ﴾أَمر أَالَّ تعبدوا إِالَّ إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ

اً، الذي والسالم على املبعوث رمحة للعاملني بشرياً ونذيراً، وهادياً بإذنه وسراجاً منري
وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه وال تتبِع أَهواَءهم واحذَرهم ﴿ خاطبه رب العزة بقوله 

  ، وبعد ﴾أَنْ يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك

كثرية هي البحوث واملقاالت والكتب اليت كتبت عن الدميوقراطية، سواء 
لتزكيتها أو ذمها، وامع عليه هو أن الدميوقراطية قد أصبحت ديناً جديداً، هلا شرائعها 

  .وحدودها من حالل وحرام وشروط االنتماء إليها، مثلها مثل بقية الديانات األخرى

 – شأا شأن باقي املذاهب والطرائق الوضعية أو احملرفة –كما أن للدميوقراطية 
، بعيداً عن كل األهواء واحلزازات، يكفي أن تكون من صنع البشر سلبياا وإجيابياا

فلكل شيء يف هذا الوجود منافع ومفاسد، واحلكم الشرعي بغلِّب . ليطاهلا النقص والعجز
دائماً املصلحة على املفسدة، وهو األساس واملنطلق لتحرمي األشياء أو حتليلها، فمىت غلبت 

  .راماً، والعكس صحيحمفسدة الشيء على مصلحته صار ح

 ذكر اهللا – اللذان يبدو ضررها وفسادمها واضحاً للعيان –فحىت اخلمر وامليسر 
يسأَلونك عنِ ﴿ سبحانه وتعاىل السبب احلقيقي لتحرميها ومل ينكر أن فيهما منافع للناس 

اسِ ولنل عافنمو كَبِري ا إِثْميهِمِسرِ قُلْ فيالْمرِ وماالْخهِمفْعن نم را أَكْبمهالبقرة[ ﴾إِثْم.[  

ال أريد أن أعيد ما قيل وكُتب عن الدميوقراطية انطالقاً من ميزان الشرع احلنيف، 
إىل " الدين اجلديد"فقد أجاد الكثري من علمائنا العاملني، وبينوا املفاسد واآلثام الكبرية هلذا 
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استغلها الناس يف جماالت اإلفساد أكثر مما جانب منافعه املعدودة واحملدودة، اليت 
  ١.استعملوها يف جماالت اإلصالح

  

  صلب الدميوقراطية وجوهرها ؛

تقوم الدميوقراطية أساساً على فصل الدين عن الدولة وتأليه اإلنسان وجعله رباً 
  .من دون اهللا، يشرع ويسن القوانني وفق ما يراه موافقاً ألهواء للناس

لنسبة للدميوقراطية العدو األول واألكرب، كونه حيجم من ويعترب الدين با
صالحياا وحياول منافستها يف جمال احلكم مث يف اال االجتماعي والثقايف بصفة خاصة، 

 ملمارسة ما حيلو – للفرد واجلماعة -حيث تعطي الدميوقراطية احلرية املطلقة غري احملدودة 
ونه موافقاً ألهوائهم حىت وإن كان ذلك مناقضاً هلم من عادات، واعتقاد ونشر كل ما ير

  .ومهدماً لألخالق والقيم

كما أن الدميوقراطية تسعى إىل هدم كل احلواجر والفوارق الفطرية بني اجلنسني، 
ليتحول اتمع اإلنساين إىل جمتمع يمي، تنتشر فيه الفوضى واإلباحية وتنخره من الداخل 

  .عد عمارفيصبح قاعاً صفصفاً وخراباً ب

 – أصالً وفصالً -هذه أهم األسس اليت يقوم عليها هذا الدين اجلديد، املناقض 
لدين اهللا تعاىل، وهي األهداف اليت يتوخى أعداؤنا ترسيخها يف جمتمعاتنا لكي يبعدوا 
العباد عن رم ويهدموا عقيدم ويستبدلوها بعقيدة اللذة والشهوة واهلوى، واختاذ 

 والسفهاء أرباباً من دون اهللا، يشرعون هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا، جمموعة من السفلة
أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَنْ بِه اللَّه ولَوال ﴿ مصداقاً لقوله تعاىل 

  ].٢١الشورى [ ﴾اب أَليمكَلمةُ الْفَصلِ لَقُضي بينهم وإِنَّ الظَّالمني لَهم عذَ
                                     

للشيخ أيب " هذه هي الدميوقراطية، فهل أنتم منتهون"الشيخ أبو حممد عاصم املقدسي ، " الدميوقراطية دين: " انظر على سبيل املثال ال احلصر 1
  …بصري عبد املنعم حليمة
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  دميوقراطية الكفار ودميوقراطية املرتدين ؛

وإن كنا ال نريد أن نصل إىل هذا التقسيم، ألن الدميوقراطية كفر، والكفر ملة 
واحدة، وإن تعددت أشكاله وألوانه، ولكن البد من اإلشارة إىل أن هناك ما هو كفر وما 

ميوقراطية املطبقة يف بلداننا والفرق الشاسع بينها وبني هو زيادة يف الكفر، لنبني خطورة الد
  .الدميوقراطية الكفرية يف بالد الغرب

ففي اجلانب السياسي مثالً، جتد بعض الرتاهة والشفافية يف اختيار املمثلني عن 
 من – وفقاً لنصوص الدميوقراطية –الشعب يف املؤسسات التشريعية، مث تتشكل احلكومة 

لى األغلبية املطلقة أو بتشكيل حكومة ائتالفية من طرف األحزاب احلزب احلاصل ع
األكثر متثيالً يف املؤسسة التشريعية، مث يكون هلذه احلكومة بعض الصالحيات الواضحة 
واالستقاللية يف اختاذ القرارات واآلليات الالزمة لتنفيذ براجمها السياسية على مدى فترة 

 أو امللك أي سلطة على هذه احلكومة، إال إذا حكمها، دون أن يكون لرئيس الدولة
ارتأت هي أن تنسحب وتقدم استقالتها قبل انتهاء مدة حكمها، أو يقدم بعض أعضائها 
ـُعوضوا بأعضاء  على االنسحاب بسبب بعض الفضائح السياسية أو األخطاء الفادحة، لي

  . جدد

وا جاءت بعد ترك حكم أما يف بلداننا، فالدميوقراطية تعترب زيادة يف الكفر، ك
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم ﴿ اهللا تعاىل، الذي يعترب كفراً يف حد ذاته 

، واختاذ دين جديد مكانه، هذا على مستوى تغليظ العقوبة من ]٤٤املائدة  [ ﴾الْكَافرونَ
ه الدميوقراطية، فهناك حتريف هلا وتشويه أما من ناحية التطبيق العملي هلذ. الوجهة الشرعية

كبري، حيث أنه منذ بداية العملية االنتخابية، ترى التزوير واخلداع والغش والتلبيس على 
الناس، لتنصيب أشخاص أو اجتاهات سياسية معينة سلفاً من قبل السلطة العليا يف البالد 

يف امللك أو األمري أو الرئيس هذه السلطة العليا ال تتبدل وال تتغري، وتتمثل أساساً (
ومستشاريه باإلضافة إىل املؤسسات العسكرية والقمعية واملخابراتية اليت تبقى يف أيدي 
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أما من يفوز باملقاعد ). هذه السلطة العليا تتحكم فيها وتضمن والءها املطلق يف كل حني
تناقضة، يصعب املعدودة للمؤسسة التشريعية، فيكون خليطاً من التوجهات السياسية امل

عليهم االتفاق على موضوع واحد فضالً عن املشاركة يف تسيري حكومة موحدة، ولكن 
يف بلداننا هناك دميوقراطية من نوع آخر، وتسمى الدميوقراطية امللكية أو الرئيسية أو 
األمريية، مبعىن أن هؤالء الثالثة هم الذين يقسمون املقاعد على كل حزب وفق ما يرونه 

 ملصاحلهم هم، مث خيتارون رئيس احلكومة بأنفسهم، وخيتارون بعد ذلك بقية مناسباً
أعضاء احلكومة، لتكون حكومة مشلولة وعاجزة عن تنفيذ أدىن برنامج نظري، وتظل 
السيادة احلقيقية بأيدي هذه السلطة العليا، اليت تشكل حكومة الظل املتنفذة يف البالد، 

بعة االنتخابات اليت تقام يف بلداننا إال ذر للرماد أحب من أحب وكره من كره، وما زو
  .يف عيون الغافلني

أما يف بلدان الكفر األصلي فهي ال تعدو أن تكون هي األخرى ألعوبة تتلهى ا 
الشعوب ويستغلها الساسة لتحقيق مآرم وترسيخ نوع من الديكتاتورية أو رأي احلزب 

ذلك أن احلزب الغالب هو الذي يفرض . راطيةأو ما يسمى برأي باألغلبية باسم الدميوق
  . سياسته ومذهبه رغماً على أنف اجلميع، على األقل خالل فترة حكمه

إن الدميوقراطية ال تعدو أن تكون غطاء وقفازاً من حرير خيفي قبضة حديدية، 
ميارس ا النظام احلاكم شىت أنواع البطش واالستغالل واإلفساد، وال جيرؤ أحد من عبيد 
هذا الدين اجلديد أن ينقدها أو يثور عليها حىت وإن لقي يف سبيل ذلك الضرر والعنت، 
فالدميوقراطية يف نظرهم خيار ال رجعة فيه، ودين يستحق التضحية والفداء، وال بأس من 

  .تفويت مصاحل ما دام ذلك يرضي أهواء األغلبية

وبلدام، وهذه هي بعض هذا بوجه عام الصورة احلقيقية للدميوقراطية يف بلداننا 
األسس اليت تقوم عليها وبعض املقدسات اليت ال جيوز اخلروج عليها بأي حال من 

  .األحوال
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  الدميوقراطية والتيارات اإلسالمية ؛

 إىل قسمني – فيما خيص املوقف من الدميوقراطية –لقد انقسم التيار اإلسالمي 
  :رئيسيني

ق مصاحل الدعوة عن طريق الدخول يف لتحقي" حضارية" اعتربها وسيلة :األول
امليدان السياسي، وال تتناقض مع الدين يف نظره، ما دام ممارسوها حيترمون قواعد اللعبة، 
وال يقودهم ذلك إىل التربؤ علنياً من دينهم، فبالنسبة هلذا التيار، تعترب الدميوقراطية وسيلة 

ة األطراف املعادية للوصول إىل قلوب فعالة لنشر الدين ومعامل الدعوة يف اتمع، ومزامح
جملس : "الناس والتأثري فيهم عرب القنوات السياسية واملنابر االجتماعية، خاصة املنرب العاجي

ولقد راجت هذه . ، ومل ال بالنسبة هلم، حماولة الفوز ببعض املناصب احلكومية"التشريع
ليت صارت حتت حكم املرتدين النظرية والقت إعجاباً وقبوالً واسعاً يف بعض األقطار ا

لقد دخل هذا التيار :  ، قلت- وكل بلداننا تدخل حتت هذا املسمى –وأهلها مسلمون 
بقوة يف ساحة العمل السياسي، حتت عباءات خمتلفة، خاصة عرب جسر ما أمسوه بالتحالف 

  ١.السياسي مع بعض األحزاب املعترف ا من قبل األنظمة احلاكمة

 ظاهراً وباطناً –ر إىل تغيري امسه، وإزالة كل ما هو إسالمي والبعض اآلخر اضط
 ليلقى القبول من لدن األنظمة احلاكمة، وليشارك يف هذه اللعبة السياسية إىل جانب –

  ٢.- وأغلبها مرتدة –بقية األحزاب القائمة 

والبعض اآلخر أراد أن يبقي على جوهر اإلسالم ويرفع شعاراته وادعاء اخلضوع 
ه فيما يتعلق بااالت األخرى غري السياسية، ويف الوقت ذاته يرضى حبكم لتعاليم

الطاغوت فيما يتعلق باجلانب السياسي، وهي معادلة يستحيل على املرء حتقيقها، إذ كيف 
ميكن للمسلم أن جيمع بني النقيضني يف آن واحد، خاصة إذا تعلق األمر مبسائل احلكم 
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فَماذَا بعد الْحق إِالَّ ﴿ حكم الطاغوت، فليس بينهما التقاء فإما حكم اهللا وإما . والتشريع
  . ﴾الضالَل

ويف اية املطاف نرى تورط هذه اجلماعات وسقوطها يف فخ العدو، الذي يريد 
أن يصل إىل ضبط الساحة والتحكم يف كل اخليوط، حىت تكون مجيع األطراف املتحركة 

ساحة العمل اإلسالمي خباصة، حتت جمهره، لكي يف ساحة العمل السياسي بعامة ويف 
يضبط كل حركاا وسكناا، هذا باإلضافة إىل املكاسب الكبرية اليت حتصل عليها 
األنظمة احلاكمة من جراء التنازالت املتواصلة هلذه اجلماعات، حىت لقد أصبح الكثري منها 

 وفق أسس الدميوقراطية –جزء من الكيان السياسي، وطرفا مباشر يف احلكم والتشريع ، 
   .- كما يزعمون– حىت وإن كانت يف موقع املعارضة الصورية -
  

فنحن نعلم أن الدميوقراطية ال قيمة هلا وال معىن بدون ما يسمى باملعارضة، فسواء 
كانت هذه اجلماعات طرفاً مباشراً يف احلكم أو طرفاً من املعارضة، فهي من الناحية 

مبجرد جلوسها يف هذه االس التشريعية . ا يف احلكم والتشريعالشرعية آمثة مبشاركته
﴿ حيث األغلبية تكون دائماً للمرتدين وكلمة الفصل هلم يف مجيع القرارات والتشريعات 

 وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم آيات اللَّه يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَال
 نيقافنالْم عامج إِنَّ اللَّه مثْلُهإِذاً م كُمإِن رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهعوا مدقْعت

  ].١٤٠النساء [ ﴾والْكَافرِين في جهنم جميعاً

إن الدميوقراطية وسيلة ناجعة هلذه األنظمة احلاكمة وألسيادهم الكفار، إلدخال 
 اجلماعات يف حظرية اجلمود أو التيه، وجتريدها من كل عناصر املقاومة والقوة، بل هذه

توريطها يف مسلسل احلكم لتغرق يف متاهات ال أول هلا وال آخر، وتتحول إىل جمموعة 
من الدجالني السياسيني، يقولون فال يفعلون، ويعدون فال يوفُون، ال لشيء إال بسبب 

  .تالك زمام األمورغياب الوسائل وعدم ام
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وهكذا تتحول الدميوقراطية إىل ورطة حقيقية ومأزق حمرج هلذه اجلماعات، 
فينقلب سحرها عليها، وتؤتى من اجلهة اليت كانت تظن أا الوسيلة األجنع واألسلم 

ويأىب اهللا إال أن يبني هلؤالء أن طريق احلق . واألسرع لتحقيق مآرا وأهدافها الشرعية
وأمسى من هذه السفاسف، طريق البد فيه من بالء وعنت وتضحية وفداء، أرفع وأشرف 

إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم ﴿ بالغايل والنفيس، بل بأغلى ما ميلكه البشر 
تلُونَ وعداً علَيه حقّاً في وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُونَ ويقْ

 بِه متعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُرجِيلِ واِألنو اةروالت
يمظالْع زالْفَو وه كذَل١١١التوبة [ ﴾و.[  

ن هذه اجلماعات تقاتل يف سبيل هذه واألغرب من هذا كله، أننا جند بعضاً م
الدميوقراطية ويف سبيل ترسيخها وجعلها احلَكَم بينها وبني الشعوب، بدالً من القتال يف 

  ١.سبيل اهللا وإحقاق احلق عن طريق اجلهـاد

كما رأينا بعض اجلماعات اليت كانت تحسب على التيار الثاين الرافض 
 ويراجع مبادئه ومناهجه، فيلمح بضرورة املشاركة يف للدميوقراطية، يغازل األنظمة املرتدة

 من عدم تكفري احلكام امن أركان هذا النظام املرتد، بدًءاملسار السياسي، وتغيري املوقف 
الذي يشرعون وحيكمون بغري ما أنزل اهللا، وضرورة املشاركة معهم بل واعتبارهم والة 

  ٢.عهمأمور شرعيني للمسلمني، ينبغي طاعتهم والتعاون م

 فهو الذي يعترب الدميوقراطية ديناً مناقضاً وحمارباً :أما التيـار اإلسالمي الثاين 
لدين اهللا تعاىل، وفَهِم أبعاد هذه اللعبة القذرة، فلم يلهث وراء سراا، وسلك الطريق 
األصوب يف بلوغ الغاية وحتقيق األهداف الشرعية، طريق الكفر بالطـاغوت وبأالعيبه، 

                                     
، متمثالً فيما يسمى باجليش ١٩٩١يف اجلزائر، بعد إجهاض املسلسل االنتخايب عام " اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ"هذا ما فعلته بعض الفصائل يف  1

  .إلنقاذ، الذي ما فتئ يعلن بأن قتاله إمنا هو من أجل إعادة املسار الدميوقراطي واالحتكام إىل الشعباإلسالمي ل
هذا ما حصل لبعض القيادات التارخيية للجماعة اإلسالمية يف مصر داخل السجن، واليت جنحت يف إقناع قاعدة عريضة من أتباع هذه اجلماعة  2

  .خارج السجن



 

  )٢٩٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

وقَاتلُوهم حتى ال تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين ﴿ ن باهللا تعـاىل وبأوامره املقـدسة واإلميا
لَّه٣٩األنفال [ ﴾ل.[  

فلم تنطل عليه اللعبة، ومل يعط الفرصة هلؤالء الطواغيت ملعرفة مكامن قوته 
داً عن أعني ومواطن ضعفه، بل عمد إىل أسلوب الكر والفر، وإىل اإلعداد احلقيقي بعي

هؤالء األعداء، وجنح يف كبح مجاح هواه للحصول على فتات السلطة وأوهامها مقابل 
ودوا لَو ﴿ التنازل ولو عن مثقال ذرة من مبادئه، ففهم قوله تعاىل يف شأن هؤالء األعداء 

ؤدي به ، بل إنه سارع إىل قطع كل احلبال الشيطانية اليت ست]٩القلم [ ﴾تدهن فَيدهنون
يوماً ما أو يف حلظة من اللحظات إىل جمرد القعود معهم ملناقشة هذا األمر فضالً عن 

ذَلك فَضلُ اِهللا يؤتيه من يشاُء واُهللا ذُو ﴿ و. املشاركة فيه واالنغماس يف فتنه حىت النخاع
  ].٤اجلمعة [﴾ الْفَضلِ الْعظيم

١٤١٨ -أبو سعد العاملي 



 

  )٢٩٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  ن الرحيمبسم اهللا الرمح

   االستشهادذروة سنام ؛ االستشهاديةالعمليات 
  

 والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه ،واحلمد هللا رب العاملني
  . ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينأمجعني

  : وبعد

كثر احلديث عن العمليات االستشهادية، أو إلقاء النفس إىل التهلكة وإىل املوت 
 أجل نصرة احلق أو النكاية يف العدو أو مبجرد إظهار احلق دون أن يتيقن من احملقق من

  . أنه سينصره

فهل هذا العمل مقبول من الناحية الشرعية؟ أم أنه عمل انتحاري وقتل للنفس 
بغري حق؟ وبالتايل يستحق عليه فاعله اخللود يف النار كما توعد بذلك رب العزة يف 

 قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في اَألرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس أَنه من﴿ : قوله تعاىل
  ؟﴾ومن يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزآؤه جهنم خالداً ﴿ :  وقوله تعاىل،﴾جميعاً

قبل اإلجابة على هذا السؤال واخلوض فيه بالتفصيل، أود أن أذكر بأن العمل 
 اجلهادي قد عرف يف السنوات األخرية تقدماً ملحوظاً، واكتسح ساحات عديدة والتف
حوله اآلالف من الشباب، مما قذف يف قلوب الذين كفروا ويف قلوب املنافقني وضعاف 
النفوس الرعب واخلوف واهللع، وهذا بدوره أدى إىل تكثيف جهود هؤالء من أجل متييع 

 فسخروا يف سبيل ذلك ،احتوائه كي ال يستمر يف هذا التقدممفهوم اجلهاد أو حماصرته أو 
  . شىت الوسائل املادية والفكرية واملعنوية



 

  )٢٩٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

وهناك فرق أخرى تفعل ذلك جهالً أو إمياناً بأن طريق االستشهاد هو طريق خطأ 
أو سابق ألوانه، وهذه الفئة يبقى ضررها حمدوداً طاملا مل تنب عليه أصوالً ومواقف شرعية 

  . ف هذا النوع من اجلهاد، أو تعلق صواب اجلهاد عليهإليقا

نسأل اهللا هلم اهلداية وال نعتربهم أعداء مباشرين جيب قتاهلم، طاملا مل ينصروا أو 
  . يناصروا أعداء اهللا باليد واللسان

أما األدلة على جواز هذا العمل اجلهادي، فكثرية ومستفيضة، نسرد البعض 
  : منها مع التعليقات الالزمة

 قصة الغالم مع امللك، وقد وردت يف الصحيحني، حيث ضحى :النموذج األول 
بنفسه من أجل إظهار احلق وألقى بنفسه إىل التهلكة، فكانت النتيجة أن آمن الناس برب 

  . الغالم وكفروا بامللك ودينه، فقادهم هذا إىل التضحية بأنفسهم بأن أُلقوا يف النار مجيعاً

ال : صة املرأة مع رضيعها الذي أنطقه اهللا فثبت أمه، وقال هلا ق:النموذج الثاين 
  . ختايف يا أماه وألقي بنفسك يف النار فإنك على احلق

 يف معركة بدر، وهي قصة r ما حدث يف عهد رسول اهللا :النموذج الثالث 
  . عمري بن احلمام

ل رسول فعن عمري بن احلمام رضي اهللا عنه كان جيلس يف مجاعة من الصحابة حو
قوموا إىل جنة (:  يقولr يف أحد وكان يف يده مترات لكنه مسع رسول اهللا rاهللا 

جنة عرضها السماوات (: ، فقال عمري بن احلمام)عرضها السماوات واألرض
 ال واهللا يا رسول ! بخ!بخ(: ، قال عمري بن احلمام)نعم(: r قال رسول اهللا ،!)واألرض؟

  . )فإنك من أهلها(: rفقال رسول اهللا ، )اهللا البد أن أكون من أهلها



 

  )٢٩٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

إن (: عمري بن احلمام كان عنده مترات يريد أن يأكلها شرع يف أكلها، مث قال
، مث رمى بتلك التمرات وتقدم إىل املعركة )حييت حىت آكل هذه التمرات إا حلياة طويلة

  . وقاتل حىت قتل رضي اهللا عنه

ليل كان متأكداً أنه سيقتل يف املعركة، من خالل القصة يتبني لنا أن الصحايب اجل
فقد دخل وسط العدو بسيفه، ومل يكن بإمكانه أن يقتل كل من حييط به من الكفار، كما 
أنه تعمد وقرر أن يستشهد، ومع ذلك أقر رسول اهللا عمله هذا ومل يقل كما يقول الناس 

  . ألقى بنفسه إىل التهلكة أو انتحر: اليوم

مسعت أيب وهو :  عن أيب بكر بن عبد اهللا بن قيس عن أبيه قال:النموذج الرابع 
، فقام )إن أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف(: rقال رسول اهللا : حبضرة العدو يقول

، )نعم(:  قال،)يا أبا موسى أنت مسعت رسول اهللا يقول هذا؟(: رجل رث اهليئة فقال
 كسر سيفه فألقاه، مث مشى بسيفه  مث،)أقرأ عليكم السالم(:  فرجع إىل أصحابه فقال:قال

  . ١إىل العدو فضرب به حىت قتل

وهنا أيضاً يتبني لنا عزم الرجل األكيد على االستشهاد، ومل يقل أحد من الصحابة 
بأنه إلقاء بالنفس إىل التهلكة، ومل يكن بإمكان الصحايب أن يقتل مجيع الكفار بسيفه 

دة، وهي كافية لكي يكون عمله هذا مقبوالً املكسور، إمنا كانت نيته هي الفوز بالشها
  . وشرعياً

قال :  وقال أبو بكر ابن عياش عن أيب إسحاق السبيعي، قال:النموذج اخلامس 
إن مجلت على العدو وحدي فقتلوين أكنت ألقيت بيدي إىل : رجل للرباء بن عازب

 وإمنا ﴾ الَ تكَلَّف إِالَّ نفْسك فَقَاتلْ في سبِيلِ اللّه﴿ ال، قال اهللا لرسوله (: التهلكة؟ قال
  . ٢)هذه يف النفقة

                                     
  رواه مسلم 1
  ن مردويهرواه اب 2



 

  )٢٩٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 روي عن ابن عباس وجماهد وعكرمة وسعيد بن جبري، عن :النموذج السادس 
أسلم أيب عمران، قال محل رجل من املهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حىت خرقه 

: قال أبو أيوب األنصاريألقى بيده إىل التهلكة، ف: ومعنا أبو أيوب األنصاري فقال ناس
 وشهدنا معه املشاهد ونصرناه rحنن أعلم ذه اآلية إمنا نزلت فينا، صحبنا رسول اهللا (

 rفلما فشا اإلسالم وظهر اجتمعنا معشر األنصار حتبباً فقلنا قد أكرمنا اهللا بصحبة نبيه 
 واألوالد وقد ونصره حىت فشا اإلسالم وكثر أهله وكنا قد آثرناه على األهلني واألموال
وأَنفقُواْ في ﴿ وضعت احلرب أوزارها فنرجع إىل أهلينا وأوالدنا فنقيم فيهما، فرتل فينا 

 لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُواْ بِأَيالَ تو بِيلِ اللّهفكانت التهلكة يف اإلقامة يف األهل واملال ﴾س 
  . ١)وترك اجلهاد

  ؛مرأما أقوال السلف يف جتويز هذا األ

لو أن رجالً من (:  حني سئل- ابن قدامة املقدسي -فما قاله صاحب املغين 
املسلمني اقتحم يف صفوف الكفار وأيقن اهللكة مع يقينه بعدم حدوث النكاية يف العدو، 

  ).هل جيوز هذا؟

نعم جيوز، وهذا حىت يعلم الكفار أن يف أمتنا من حيب املوت أكثر من (: فأجاب
  . )احلياة

 هو ترسيخ ملفهوم االستشهاد يف نفوس األمة، وإشعار العدو بأن يف أمتنا ؛آخرمبعىن 
من حيرص على املوت أكثر مما حيرص هو على احلياة، وهو دون شك سالح من شأنه أن 

  . يقذف الرعب يف قلوب العدو

وعلّق شيخ اإلسالم ابن تيمية على قصة املرأة اليت ألقت بنفسها ورضيعها يف النار، 
ويف هذا يعلم أنه جيوز للمرء أن يلقي بنفسه إىل التهلكة ليظهر احلق أو ليعرف (: بقوله

  . )الناس احلق
                                     

  رواه أبو داود والترمذي والنسائي 1



 

  )٢٩٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

، يف مواجهة "ألقوا بأنفسهم إىل التهلكة"ويف سلفنا الصاحل الكثري من العلماء الذين 
بعض احلكام أو الوالة الظاملني، فكان مصريهم املوت احملقق، وعلى رأسهم سعيد بن جبري 

ع احلجاج، ومل يقل أحد من السلف أم ألقوا بأنفسهم إىل التهلكة أو أخبسوا أو عابوا م
سيد : (rعنهم عملهم هذا، بل بالعكس، فهؤالء ينطبق عليهم حديث رسول اهللا 

  ).الشهداء محزة، ورجل قام إىل إمام جائر فنصحه فقتله

ؤالء العلماء والعلة يف هذا هو جمرد إظهار احلق، وما كان يغلب على ظن ه
الشهداء، أن مواقفهم ستغري من واقع هؤالء احلكام شيئاً أو أا ستزيل ظلمهم، إمنا كانت 

  . نيتهم هو جمرد إظهار كلمة احلق ال غري، فاستحقوا بذلك لقب سيد الشهداء

  ؛من املعاصرين

  : جند ما قاله الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

ادية كثرية وقد ذكرت يف غري هذا املوضع وأدلة جواز هذه العمليات االستشه(
بضعة عشر دليالً على مشروعية اإلقدام على هذه العمليات وذكرت مثارها واإلجيابيات يف 

  .. تطبيقها

ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاَء مرضاة اللَّه واللَّه رُءوف ﴿  : قال تعاىل
ادببِالْع﴾ .  

 عن الصحابة وأئمة التابعني يف معىن هذه اآلية دليل قوي على أن من ويف املنقول
باع نفسه هللا وانغمس يف صفوف العدو مقبالً غري مدبر ولو تيقن أم سيقتلونه أنه حمسن 

 من طريق ١يف ذلك مدرك أجر ربه يف الصابرين والشهداء احملتسبني ويف صحيح مسلم
 rالنيب بد الرمحن ابن أيب ليلى عن صهيب عن محاد بن سلمة حدثنا ثابت البناين عن ع

 وفيه فقال الغالم املوحد للملك ،"احلديث... امللك والساحر والراهب والغالم"؛ يف قصة

                                     
1) ٣٠٠٥(  



 

  )٢٩٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

جتمع الناس يف " : وما هو؟ قال: قال،"إنك لست بقاتلي حىت تفعل ما آمرك به"؛ الكافر
ع السهم يف كبد القوس وتصلبين على جذع مث خذ سهماً من كنانيت مث ض. صعيد واحد

 فجمع الناس يف صعيد ،"مث قل باسم اهللا رب الغالم مث ارمين فإنك إذا فعلت ذلك قتلتين
واحد وصلبه على جذع مث أخذ سهماً من كنانته مث وضع السهم يف كبد القوس مث قال 

هم باسم اهللا رب الغالم مث رماه فوقع السهم يف صدغه فوضع يده يف صدغه يف موضع الس
فأيت امللك فقيل له . آمنا برب الغالم آمنا برب الغالم آمنا برب الغالم: فمات فقال الناس

فأمر باألخدود يف أفواه . قد آمن الناس. أرأيت ما كنت حتذر؟ قد واهللا نزل بك حذرك
السكك فخدت وأضرم النريان وقال من مل يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم 

يا أمه :  جاءت امرأة ومعها صيب هلا فتقاعست أن تقع فيها فقال هلا الغالمففعلوا حىت
  . اصربي فإنك على احلق

ففي هذا دليل على صحة هذه العمليات االستشهادية اليت يقوم ا ااهدون يف 
فإن الغالم قد دل .. سبيل اهللا القائمون على حرب اليهود والنصارى واملفسدين يف األرض

 كيفية قتله حني عجز امللك عن ذلك بعد احملاوالت واالستعانة باجلنود امللك على
ففعلُ الغالم فيه تسبب يف قتل النفس واملشاركة يف ذلك واجلامع بني عمل . واألعوان

الغالم والعمليات االستشهادية واضح فإن التسبب يف قتل النفس واملشاركة يف ذلك 
األمرين ظهور احلق ونصرته والنكاية باليهود والغاية من . حكمه حكم املباشرة لقتلها

  . والنصارى واملشركني وأعوام وإضعاف قوم وزرع اخلوف يف نفوسهم

واملصلحة تقتضي تضحية املسلمني ااهدين برجل منهم أو رجاالت يف سبيل 
عتم من وأَعدوا لَهم ما استطَ﴿ : النكاية يف الكفار وإرهام وإضعاف قوم قال تعاىل

 مهونلَمعالَ ت ونِهِمد نم رِينَءاخو كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو
مهلَمعي اللَّه..﴾  .  



 

  )٣٠٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

وقد رخص أكثر أهل العلم أن ينغمس املسلم يف صفوف الكفار ولو تيقن أم 
  . ١انتهى) ذلك كثريةيقتلونه واألدلة على 

الفدائية يف "ومن املعاصرين أيضاً، ذهب إىل جتويزه الشيخ حسن أيوب يف كتابه 
  . وآخرون" أبو قتادة الفلسطيين"، وكذلك الشيخ ااهد "االسالم

 وال -واآلن نقف مع فتوى الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا  يف هذا األمر، ألنه كان 
 باستثناء -ناهضة للعمل اجلهادي ضد األنظمة املرتدة أصالً  ميثل موقف الفئات امل-يزال 

 -جهاد اليهود أو الروس أو اهلندوس، فهذا اجلهاد بالنسبة هلم جهاد مشروع ومقبول 
 هو - خاصة حكوماتنا وأنصارهم من جنود وأعوان وخمربين -ويعتربون أن قتال املرتدين 

بصلة، ويعتربون كل من جياهد هؤالء غري شرعي، بل حمرم عندهم وال ميت إىل اإلسالم 
املرتدين جمرد خوارج جاهلون بأمور الدين ومتطرفون، أو على أخف التقادير 

  . إىل آخر الصفات واالامات املعروفة... متسرعون

  .أنقل نص الفتوى للشيخ ابن عثيمني، مث أعقب عليها مبا تستحق

*    *    *  
  : كويتية رداً على السؤال التايلقال الشيخ رمحه اهللا لة الفرقان ال

ما هو احلكم الشرعي فيمن يضع املتفجرات يف جسده ويفجر نفسه بني (: س
   ).مجوع الكفار نكاية م؟ وهل يصح االستدالل بقصة الغالم الذي أمر امللك بقتله؟

  : جواب الشيخ
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  )٣٠١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

الذي جيعل املتفجرات يف جسمه من أجل أن يضع نفسه يف جمتمع من جمتمعات (
العدو قاتلٌ لنفسه، وسيعذب مبا قتل به نفسه يف نار جهنم خالداً فيها خملداً، كما ثبت 
ذلك عن النيب عليه السالم فيمن قتل نفسه يف شيء يعذب به يف نار جهنم، وعجباً من 

وال تقتلوا ﴿ : هؤالء الذين يقومون مبثل هذه العمليات وهم يقرؤون قول اهللا تعاىل
!  مث فعلوا ذلك هل حيصدون شيئاً؟ هل ينهزم العدو؟، ﴾بكم رحيماًأنفسكم إن اهللا كان 

أم يزداد العدو شدة على هؤالء الذين يقومون ذه التفجريات كما هو مشاهد اآلن يف 
دولة اليهود، حيث مل يزدادوا مبثل هذه األفعال إال متسكاً بعنجهيتهم بل إنا جند أن الدولة 

ح فيها اليمينيون الذي يريدون القضاء على العرب، ولكن اليهودية يف االستفتاء األخري جن
من فعل هذا جمتهداً ظاناً أنه قربة إىل اهللا عز وجل فنسأل اهللا تعاىل أن ال يؤاخذه ألنه 

 ال اإلسالممتأول جاهل، وأما االستدالل بقصة الغالم فقصة الغالم حصل فيها دخول يف 
س وأخذ سهماً من كنانة الغالم وقال باسم رب نكاية يف العدو ولذلك ملا مجع امللك النا

الغالم صاح الناس كلهم الرب رب الغالم، فحصل فيه إسالم أمة عظيمة فلو حصل مثل 
هذه القصة لقنا إن هناك جمال الستدالل، وأن النيب عليه السالم قصها علينا لنعترب ا، 

 من العدو فإن العدو ال لكن هؤالء الذين يرون تفجري أنفسهم إذا قتلوا عشرة أو مائة
  . انتهى) يزداد إال حنقاً عليهم ومتسكاً مبا هو عليه

*    *    *  
  :أقول 

 إن العمليات االستشهادية ال تتمثل فقط يف لبس املتفجرات والدخول يف ؛بداية
صف العدو، إمنا تأخذ صوراً شىت يقدم فيها ااهد نفسه يف سبيل اهللا، كأن يركب سيارة 

ملتفجرات، أو يهجم بنفسه بدون متفجرات لكي يفجر موقعاً للعدو توجد فيه مفخخة با
متفجرات، وال ميكن أن تتفجر إال بوجوده، وصوراً أخرى ال ميكن عدها يف هذا املقام، 
والذي يضحي بنفسه سواء كان ذلك بالنار أو بالتفجري أو غريها من الوسائل، فاحلكم 

  . باب واملوت واحدواحد والنتيجة واحدة، تعددت األس



 

  )٣٠٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

املهم أنه يف اية العملية، يتم النكاية يف العدو، وإعالمه بأن يف األمة من يؤثر املوت 
فهل بعد هذه اإلجنازات ميكننا . على احلياة، مث هي من أجل إظهار احلق وإزهاق الباطل

  ! القول بأن هذا العمل هو انتحاري وخيلد صاحبه يف جهنم؟

، وهي ﴾والَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رحيماً ﴿  :ميةويستشهد باآلية الكر
ليست يف موضعها املناسب، ألا ختاطب الذي يقتل نفسه بال هدف وحياول أن يضع 
حداً ألجله ضجراً وكرهاً للحياة، أما من يقتل نفسه يف سبيل اهللا، ومن أجل حتقيق كل 

داف، فهو قمة االستشهاد، وابتغاء رضوان اهللا تعاىل ما سبق ذكره من غايات وأه
وشتان بني هذه الصورة املشرقة وتلك الصورة . والشوق إىل اجلنة وما وعده اهللا للشهداء

  . املظلمة

الذين فعلوا ذلك هل حيصدون شيئاً؟ هل (: أما قول الشيخ رمحه اهللا وغفر له 
  .  انتهى)ذين يقومون ذه التفجرياتأم يزداد العدو شدة على هؤالء ال! ينهزم العدو؟

وهل يف النماذج اليت ذكرت سابقاً، استطاع أولئك ااهدون هزم العدو : فأقول 
بأعماهلم تلك؟ لكن العدو ازداد ارتباكاً، وتزعزع صفه أمام شجاعة أولئك ااهدين 

فار األصليني، وبسالتهم، وهو ما حيدث اليوم أيضاً يف صفوف أعداء اهللا من املرتدين والك
سواء كانوا يهوداً أو ملحدين أو هندوس أو وثنيني، فاهللا سبحانه يقذف يف قلوم الرعب 

  . من حيث ال يشعرون

وإحداث النكاية يف العدو ليس هو اهلدف الوحيد، وليس غاية يف حد ذاته، بل 
هادي، وأما الغاية األهم هو إظهار احلق، وهي غاية كافية لإلقدام على هذا العمل االستش

 رب نيل رضى اهللا عز وجل والفوز باجلنة، وعمله هذا يعت- كما قلنا -غاية ااهد فهو 
  . اإلسالمحبق ذروة سنام االستشهاد كما أن اجلهاد هو ذروة سنام 

  

  هذا واهللا تعاىل أعلم



 

  )٣٠٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  ونسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا للعمل يف سبيله 
  هداء، آمنيوأن خيتم لنا بشهادة نبلغ ا منازل الش

  واحلمد هللا رب العاملني
  

  ]العدد السابع،  جملة األنصار–أبو سعد العاملي [



 

  )٣٠٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  وجوب نصرة اجلماعات اجلهادية ومشايخ اجلهاد
  )اجلماعة السلفية للدعوة والقتال والشيخ أبو قتادة الفلسطيين منوذجاً(

 

ـ   والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على،بسم اهللا الرمحن الرحيم املني والـصالة  الظ
   والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

مواصلة للحديث عن وجوب نصرة اجلماعات اجلهادية بصفة عامة ونصرة اجلماعة     
للدعوة والقتال يف اجلزائر بصفة خاصة، ومناقشة لفتوى الشيخ أيب قتادة الشهرية             السلفية

 أقدم هذا املقال ألبني وجهة   " ذى عن ذرية ااهدين   جواز قتل ذرية املرتدين لرفع األ      "عن
  :نظري وما أعتقده يف املواضيع التالية، وهي على الترتيب كما يلي

نـصرا أو   ضرورة التعرف وتبني حقيقة اجلماعات اإلسالمية اجلهادية، قبـل  §
والقتـال يف   االنضمام إليها أو التعاون معها، ومن بينها اجلماعة السلفية للدعوة

  .اجلزائر
احلركات، ودورهم  موقف العلماء العاملني وااهدين، الواجب اختاذه جتاه هذه §

األخري  يف تفعيل دور هذه اجلماعات وما يترتب عليه من نصرة وتأييد، وهو يف
  .نصرة للحق وخلط اجلهاد بصفة خاصة

 بـصفة  موقف الشيخ أبو قتادة الفلسطيين من هذه اجلماعة ومن مجاعات اجلهاد §
املرتدين،  عامة، ومناقشة فتواه الشهرية يف جواز قتل أو التهديد بقتل ذرية ونساء

 الذين يقتلون ذراري ونساء ااهدين يف اجلزائر، وتسليط الضوء الشرعي على
  .هذه الفتوى، واآلثار اليت ترتبت عليها بعد ذلك

 :النقطة األوىل



 

  )٣٠٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

والرباء، فتـراه   فق عقيدة الوالءال شك يف أن املسلم يتحرك يف تعامله مع الناس و
وتـضييع اجلهـد    يعادي يف اهللا وحيب يف اهللا، وال يسمح لنفسه يف الدخول يف متاهات
اإلمث واألذى لدينه  والوقت يف أمور ال تعود عليه باألجر والثواب، بل قد جيين من ورائها

عمـل اجلهـادي   وبال ومن باب أوىل حينما يتعلق األمر بالعمل اإلسالمي بعامة. ولنفسه
قدميه ومبعيـة مـن    خباصة، فالبد من التحري والبد من التبني، حىت يعلم املرء أين يضع

  .سيقدم ماله ودمه فداء لدين اهللا

يتعلق األمر بنصرة وتأييد عن بعد، أو عن تعاطف قليب  املسألة تكون أخف حينما
ذه اجلماعة جيداً قبـل  املؤمن البد أن يتحرى حقيقة ه مع هذه اجلماعة أو تلك، إال أن

  .اإلقدام على أي من هذه األعمال

  يغلب عليها الصدق- يف عاملنا اإلسالمي -ومجاعات اجلهاد املنتشرة هنا وهناك 
 واإلخالص، فمجرد وضها وسلكها لطريق اجلهاد يف هذا العصر يعترب من أجلّ األعمال

  تقف وحدك متحدياً العامل كلهعند اهللا تعاىل ومن أصعبها وأخطرها على النفوس، فحينما
 من حولك، ومتحدياً كل األعراف والقوانني اجلاهلية اليت حتيط بك، فال تنتظر سـوى 

اخلري،  احلرب والكيد واملكر من قبل اجلميع، وهو موقف ال يوفق إليه إال من أراد اهللا به
الـدنيا    متـاع وال ميكن أن يستمر فيه إال من باع نفسه هللا ومل يأبه مبا عند الناس مـن 

  .وملذاا

اليت وقفت بإمياا  واجلماعة السلفية للدعوة والقتال هي واحدة من هذه اجلماعات
الناس هلا ومن توحيـد   وبيقينها يف را متحدية قوى الباطل من حوهلا، بالرغم من مجع

دين اهللا وحماربـة   صفوفهم حلرا واستئصال شأفتها، فقد أخذت على نفسها عهد نصرة
  .باطل بكل حذافريه إلحقاق احلقال

الشرعي والسليم للجماعة اإلسالمية املسلحة، هـذه   وهذه اجلماعة تعترب الوريث
التكفري واحنرفت عن ج السلف الصاحل يف كـثري مـن    األخرية اليت سقطت يف مستنقع

   .القضايا األساسية يف دين اهللا



 

  )٣٠٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 قبل يف اجلماعة اإلسالميةوالشك أن كل من يوجد يف اجلماعة السلفية كانوا من 
 املسلحة، مث خرجوا منها بعدما تبني هلم احنراف هذه األخرية وسقوطها مث إصرارها على

  .هذه البدع املخالفة لدين اهللا عز وجل

يبدو أن اجلماعة السلفية للدعوة والقتال  ومن خالل األحداث يف الساحة الفعلية،
ليت تقود عمليات اجلهاد ضد قوى الـردة  ا هي اليت تسيطر على جمريات األحداث، وهي

وكتاباا الفكرية أا األقرب واألصوب منـهجاً   يف البالد، كما يبدو من خالل نشراا
علماء اجلهاد البارزين يف الساحة هلا، دليل قاطع على هذه  وعقيدة وفكراً وختطيطاً، وتأييد

شرعية جلميع حركات اجلهاد اليوم، يعتربون املرجعيات النظرية وال فهؤالء العلماء. احلقيقة
هذا اجلهاد وصفاء اجلماعة السلفية هلو خري دليل على صحة ما ذهبت  وإمجاعهم على نقاء

  .إليه

 
 

 :النقطة الثانية

بالنـصيحة   وهي تتلخص يف ضرورة وقوف العلماء إىل جانب احلركات اجلهادية
اإلسالم اليـوم،   رحى يف حركةوالتأييد واإلرشاد، فالعلماء يعتربون رأس الرمح وقطب ال

ومجاعـات الـذل    خاصة فيما يرتبط حبركة اجلهاد اليت أصبحت حماربة من قبل الطغاة
  .واهلوان ومهجورة من قبل فئات واسعة من األمة

 بل عليهم أن يقودوا هذه – ليس فقط التأييد والنصرة –اليوم  املطلوب من العلماء
ين هلا، كما كان علماء السلف يفعلون وعلـى  ويتحولوا إىل مرشد اجلماعات اجلهادية

  .تيمية وحمدث ااهدين ابن املبارك رمحهم اهللا رأسهم شيخ اإلسالم ابن

رأس احلربة هذه، واليت تتمثل يف التحام العلماء  ما ينقص مجاعات اجلهاد اليوم هو
جلهادي حىت الساحة، والسعي حنو تأصيل وترشيد العمل ا الربانيني باجلماعات اجلهادية يف



 

  )٣٠٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

شرعية هذه اجلماعات أو حـول شـرعية جهادهـا     ال تبقى هناك مثة شبهة حول مدى
  .لألنظمة املرتدة

به هؤالء العلماء جتاه اجلماعة السلفية للـدعوة والقتـال يف    هذا ما جيب أن يقوم
الوضع هناك وللظرف احلساس واهلام الذي يعيشه الطرح اجلهادي  اجلزائر، نظراً خلطورة

أيضاً للوضعية االستراتيجية اهلامة لبالد كاجلزائر وسط مشـال إفريقيـا    زائر، ونظراًيف اجل
ولكون املعركة هناك متثل منوذجاً ملا جيب أن حيصل يف كل البلـدان  . أوروبا ولقرا من

األخرى، حيث أن املعركة قد بدأت بني ااهدين من جهة وبني حكومات مرتدة  العربية
  .ق ومتثل اإلسالمعلى احل تدعي أا

اجلماعات اجلهادية من شأنه  والشك أيضاً أن وجود علماء ربانيني صادقني يف هذه
الناس على االنـضمام إليهـا    أن يعطي املصداقية الشرعية هلذه اجلماعات، مما سيشجع

  .واجلهاد يف صفوفها أو على األقل تأييدها ونصرا

 ه، إذ دأبوا دوماً على تصفية قياداتوهذا ما خيشى منه الطغاة على مر التاريخ كل
 ورموز مجاعات احلق، واام هذه اجلماعات على أا قاصرة وجاهلة وال ينتمي إليها إال
 أراذل القوم وضعفائهم، وهي املقاييس اجلاهلية اليت البد من حماربتها والقضاء عليهـا، 

احلـق   القوة املعنوية أو قوةوذلك بامتالك القوة املادية الالزمة من عدة وعتاد مث بامتالك 
  .وهو ما ميثله العلماء الربانيني بعلمهم وتقواهم وتوجيهام

 
 

 :النقطة الثالثة

عامـة   تتعلق مبوقف الشيخ أبو قتادة الفلسطيين من اجلماعات اجلهاديـة بـصفة  
الـشهرية   وباجلماعة السلفية للدعوة والقتال يف اجلزائر بصفة خاصة، مث أحتدث عن فتواه

تأثرياا على  ن جواز قتل ذراري املرتدين وما أحدثته من ردود سلبية أو إجيابية وكذابشأ
  .جمريات اجلهاد يف اجلزائر



 

  )٣٠٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 وهو ما تشهد به سـريته ومواقفـه   –اهللا   حفظه–ما أعرفه عن الشيخ أبو قتادة 
دي دين اهللا عز وجل، ويعد من أبرز جمد الفعلية يف الساحة، هو أن الرجل قد تفرغ خلدمة

عقيدة التوحيد والدعوة واجلهاد انطالقاً من  عقيدة السلف الصاحل يف عصرنا الراهن، وهي
لدعوة شيخ اإلسالم ابن تيميـة وتالمذتـه مث          مفاهيم السلف الصاحل، فهو امتداد طبيعي     
   .بن عبد الوهاب بعد ذلك لشيوخ الدعوة النجدية بقيادة الشيخ حممد

والفكرية حلركات اجلهاد  ومن أهم املراجع الشرعيةفالشيخ يعترب من أبرز املوجهني    
فهو موضع ثقة جل هذه     . اليوم، أو لنقل للحركات التجديدية باملفهوم السلفي للتجديد       

التوجيهات والنصائح العامة، مما  احلركات اجلهادية ويلجأون إليه يف فتاواهم ويطلبون منه
عليها إال اجلهال أو الذين يبتغون      جيعل الشيخ يف موقع مسؤولية كربى وخطرية ال حيسده        

  .الشهرة واملكانة الرفيعة يف دنيا الناس

 فالشيخ مبتلى، حبيث أنه هو املقصود من قبل الناس ومل يطلب ومل حيرص يوماً أن
 يكون يف هذا املوقع، ومن الطبيعي أن الذي يكثر عمله يكثر نقـاده وخـصومه، أمـا                

  زالت وال أخطاء وذلك لبعدهم عن املواجهـة القاعدون فال تكاد جتد هلم خصوماً وال
  .والعمل

: أجران والعامل الذي جيتهد فيخطئ له أجر االجتهاد، وأما الذي جيتهد فيصيب فله
  .أجر الصواب وأجر االجتهاد

والعلم بالواقع، فالبد مـن توفرمهـا        العلم بالشرع : وأهم شروط االجتهاد أمران   
   .جتهادهجمتمعني لدى اتهد لكي يوفّق يف ا

 
 

  :مناقشة الفتوى

   :قبل التطرق إىل الفتوى مباشرة أود أن أقدم هذا التمهيد
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  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

حترمي الشيء لذاته وحترمي الشيء لغريه، فاألول هو الذي مل : أن التحرمي نوعان اعلم
الشرع ومل حيلله مطلقاً، أما الثاين فهو الذي أجازه وحلله الشرع يف بعض األحيان  جيزه
  .لدخول مصلحة راجحةلضرورة أو  إما

الشرعي القاطع إليقافه أو تقييده،      واملصلحة الراجحة بإمكاا أن تدخل على النص      
مسألة إيقاف زكاة املؤلفة قلوم، أو  كما فعل الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف

حينما منع توزيع أراضي سواد العراق علـى   يف منع املسلمني من التزوج بالكتابيات أو
  .لعامة املسلمني ملقاتلني، وهذا كله لتحقيق مصاحل راجحةا

األمر احملرم لذاته،  واملصلحة الراجحة تدخل دائما على األمر احملرم لغريه وليس على     
وقلبه مطمـئن باإلميـان أو    ما عدا يف حالة اإلكراه أو الضرورة، كأن ينطق املرء بالكفر        

   .ه من املوتأو يشرب اخلمر إلنقاذ حيات يأكل حلم امليتة

قتل  أما مسألة قتل نساء وأطفال الكفار فهي حمرمة لغريها وليس لذاا، إذ أنه جيوز
املسائل فمنهم  املرتدة حداً وجيوز قتل املقاتلة منهم للمسلمني، وقد اختلف الفقهاء يف هذه

قتل نـساء   وعليه فمسألة. من جوز ذلك ومنهم من مل جيوز، وينظر يف ذلك للمصلحة
املـصلحة   ال املرتدين أو الكفار هي حمرمة لغريها وبالتايل جيوز أن تـدخل عليهـا  وأطف

  ٠الراجحة كما أسلفنا القول

ااهدين تقتل وتذبح باجلملـة   أما الفتوى فقد جاءت يف ظروف كانت عائالت
ااهدين هلـم وإلثخـام يف جنـودهم     على أيدي قوات املرتدين، انتقاماً من ضربات

عائالت ااهدين ويف كل من يناصـرهم    فكان رد املرتدين هو اإلثخان يفوعساكرهم،
عائالت ااهدين كورقة ضغط عليهم  ويؤيدهم، كما أن هؤالء املرتدين كانوا يستعملون

   .ضد إخوام ااهدين من أجل االستسالم أو إيقاف اجلهاد والتعاون معهم

تسبب الكثري من احلرج  من شأا أنفكانت مشكلة كبرية يعاين منها ااهدون و
   : والعراقيل حلركة اجلهاد، فكان أمامهم خياران ال ثالث هلما
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بذريام والوقوف موقف املتفـرج   الصرب على هذا البالء والتضحية :ولاخليار األ
أن يلتزم به ااهدون، ألن من  مع مواصلة اجلهاد، وهو أمر شاق على النفوس وال ميكن

حيام وأعراضهم الـيت ينتـهكها    هم الدفاع عن حرمات املسلمني وإنقاذأهداف جهاد
والْفتنةُ أَكْبر من ﴿ الفساد والتميع  هؤالء الطغاة، بل وأخطر من هذا إنقاذ عقيدم من

اـازر،   لذي يتمثل يف إجياد سبل إليقاف هذه ااخليار الثاين يف، فكان التفكري ﴾الْقَتلِ 
وهذا مـا    ثل مع هؤالء املرتدين، وذلك بتهديدهم خبطف أو قتل ذراريهم،         كالتعامل بامل 

اإلجياب، أي  هو: طرحه اإلخوة على الشيخ أبو قتادة لإلفتاء فيه، فكان جوابه باختصار
ذراري  جيوز لإلخوة ااهدين أن يهددوا باخلطف أو القتل ويباشـروا ذلـك يف حـق              

ذراري  أنه أن يوقف جرائم املرتدين يف حـق املرتدين، إذا غلب على ظنهم أن هذا من ش        
ابتداء أي  املسلمني، وعلى أن يكون هذا العمل دفاعاً ودفعاً للضرر وال يقوم به ااهدون

   .طلباً لذراري املرتدين

واملرتدين ملصلحة راجحة ومن بينـهم   فمن الناحية الشرعية جيوز قتل ذرية الكفار
لغريه، وهذا مذهب أيب حنيفة وابن تيمية  ه بل حمرمنساؤهم، فقتل هؤالء ليس حمرماً لذات

الذرية أو التهديد بقتلهم من شأنه أن حيقق  رمحهما اهللا، ومن باب أوىل إذا كان قتل هذه
ذريام، وهنا جيب أن ننبه على نقطة هامة،  مصلحة كربى للمجاهدين وهي إيقاف قتل
ذريات املرتدين والكفار، وعليـه  عند اهللا من  وهي أن ذرية املسلمني أفضل وأعظم قيمة

بالتضحية بذرية املسلمني، وهذا يف ميزان اهللا ويف  فالتضحية بذرية الكفار واملرتدين أوىل
منبعاً للرمحة والعدل واخلري أفضل وأجل ممن يكون مصدراً  فمن يكون. ميزان الدنيا أيضاً

  .املقاييس للضالل والفساد والظلم بكل

أكلـها يف   ل سبباً يف احلد من جرائم املرتدين، وآتـت فكانت هذه الفتوى بالفع
ـ  الساحة، ولكن سوء تطبيقها وفهمها من قبل بعض اجلهات أدى إىل جتاوز حدود ذه ه
لكـي   الفتوى والبدء يف قصد ذراري املرتدين ابتداء وليس دفاعاً، وقد استغلها الطغـاة 

 ئات من الشعب وتنـسب تقوم بقتل ف" مجاعات املوت"يشوهوا مسعة ااهدين فكونوا 
 هذه اجلرائم للمجاهدين، فكان ما كان من انتشار هذه التهمة يف أوساط الناس بعامـة،              
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 وحىت يف أوساط احلركات اإلسالمية بصفة خاصة، مما دفعهم إىل مقت اجلماعة اإلسالمية
 . - يف زعمهم–املسلحة وقتئذ ووصفها باإلجرام واخلروج عن الدين بسبب هذه اجلرائم 

 ؤالء الذين يحسبون على اإلسالم، وأغلبهم من القاعدين ومن الذين يسلكون طرقـاً فه
 ووسائل أخرى غري سبيل اجلهاد، مل يفهموا الفتوى من أصلها وأىن هلم أن يفهموها وهم
 بعيدون عن ميادين القتال والدماء واألشالء، باإلضافة إىل أميتهم يف فقـه اجلهـاد ويف  

   .السياسة الشرعية

بفقه اجلهاد، فهـذا   طلوب من املسلم اليوم أن يتعلم دينه جيداً، خاصة ما يتعلقفامل
الردود الـسلبية   الفقه مهجور بل حمارب من قبل الطغاة، ومن الطبيعي أن جند مثل هذه

هذا اال، وحتضرين  اجلاهلة الظاملة على فتوى الشيخ أيب قتادة وعلى الفتاوى األخرى يف
عايشها اإلخوة ااهدون يف  سرى الكفار أو املرتدين احملاربني، وقدهنا مسألة جواز قتل أ

أسـرى جنـود الـروس     الشيشان أثناء جهادهم مؤخراً، حينما أقدموا على قتل بعض
الكثري من أبنـاء    يف أوساط العدو كما يف أوساط–امللحدين، فارتفعت أصوات التنديد 

فاضطر اإلخوة إىل  عية يف هذا اال، بسبب جهلهم باألحكام الشر–احلركة اإلسالمية 
هذه املـسألة،   تأليف حبث شرعي شامل وشاف لرفع الشبهات وتقدمي األدلة الشرعية يف

نـصرهم اهللا   وهو حبث ميكن احلصول عليه يف موقع صوت القوقاز للمجاهدين الشيشان
  .أيدهم

فار احملاربني، فقد أو الك أما يف موضوعنا هذا املتعلق جبواز قتل ذرية ونساء املرتدين
: مصر حبثاُ مقتضباً مسـاه   كتب الشيخ رفاعي طه وهو من قيادات اجلماعة اإلسالمية يف

  " عن بعض أحكام ذروة سنام اإلسالم.. إماطة اللثام"

اخلتام أسأل اهللا تعاىل أن ينصر إخواننا ااهدين يف كل مكان، خاصة يف اجلزائر  يف
هم أعداء الدين، وينصر الدعاة املخلصني ويثبتهم على الشيشان وفلسطني على أعدائ ويف
 احلق املبني وفصل األحكام الشرعية لكل الغافلني من أبناء األمة، حىت ال يبقى هناك تبيان
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 مثة جهل من شأنه أن يسبب يف إيذاء إخوام ااهدين وعدم نصرم ولو بالدعاء الذي
  .اإلميانهم حباجة إليه، وذلك أضعف 

 .وآخراً  تعاىل أعلم ، واحلمد هللا أوالًهذا واهللا

 ١٤٢١ رجب –أبو سعد العاملي 
 

  
 

  :ملحق

  : صدر عن املرصد اإلعالمي اإلسالمي كتاب حتت عنوان
  عن بعض أحكام ذروة سنام اإلسالم لرفاعي أمحد طه.. اللثام إماطة

 
 حمتويات الكتاب

  : ولحكم قتل الكفار وقتاهلم وفيه ثالثة فص : املبحث األول
  : والعقد يعصمه وفيه الكفر يبيح الدم: الفصل األول 

  : حكم قتال الكفار غري املعاهدين وقتلهم: أوالً 
  : منع قتل الكفار املعاهدين: ثانياً 

  : وصبيام ومن يف حكمهم وفيه أحكام نساء الكفار: الفصل الثاين 
  : الذين يصابون من غري تعمد: القسم األول 

وصبيام  جواز رمي من جيب قتاهلم من املشركني وإن تترسوا بنسائهم: اين القسم الث
  : أومن يف حكمهم

يف حكمهم إذا كانوا ممن  تعمد قتل النساء والصبيان والشيوخ ومن: القسم الثالث 
  : العون يعينون على القتال بالتحريض أو الرأي أو أي نوع من أنواع

  : يف حكمهم ة من قتل نساء أهل احلرب والصبيان ومناألسباب املانع: خامتة هذا الفصل
  قتاهلم حكم إتالف ما يؤثر إتالفه يف قوة أهل احلرب أو من جيب: الفصل الثالث



 

  )٣١٣(
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  : املرتدون واملمتنعون عن إقامة الشرائع وفيه فصالن: املبحث الثاين 
  : املرتدون واملمتـنعون لغة واصطالحاً وفيه: الفصل األول 
  : اليت يصبح ا املسلم مرتدا لشروطا: أوالً 

  .. املمتنعون عن إقامة الشرائع: ثانياً 
  : حكم قتال املرتدين ومانعي أحكام الشريعة وفيه: الفصل الثاين 

  .. قتل املرتدين نساًء ورجاال حكم: أوالً 
  .. حكم قتال مانعي الزكاة ومن يف حكمهم: ثانياً 
  .. ن ومانعي أحكام الشريعةالعالقة بني املرتدي: ثالثاً 

  . قتال املرتدين واملمتنعني والبغاة الغاية من: رابعاً 
  .. اجلرحى حكم اتباع املدبر والتذفيف على: خامساً 

  .. حكم املنفرد وغري املقدور علـــيه: سادساً 
  : يف الدور وفيه فصالن : املبحث الثالث

  : وهي ثالثة أنواعيف الدور اليت جيب قتاهلا : الفصل األول 
  . دور الكفر والشرك: األول 

  . الشرائع الدور املرتدة واملمتنعة عن إقامة: الثاين 
  . دور البغي: الثالث 

  : ثالثة أنواع الدور اليت حيرم قتاهلا وهي: الفصل الثاين 
  . دار اإلسالم والعدل: النوع األول 
  . املوادعة أو الصلح دار: النوع الثاين 

  . دار الذمة: لنوع الثالث ا
  : والصلح وعقد العقود مع من جيب قتاهلم وفيه فصالن التفاوض: املبحث الرابع 

  : التفاوض والصلح وعقد العقود وفيه قسمان يف جواز: الفصل األول 
  . العقود التفاوض كمقدمة لعقد: القسم األول 

  . عقد العقود: القسم الثاين 
  : يترتب عليها من آثار وفيه ثالثة أقسام ع العقود وماأنوا: الفصل الثاين 
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  . من له عقد هذه العقود: القسم األول 
  . عقد األمان-عقد الذمة-عقد الصلح أو املوادعة : أنواع العقود: القسم الثاين 

  . اآلثار اليت تترتب على عقد هذه العقود: القسم الثالث 
  : وم وفيه أربعة فصولالديار املصرية الي : املبحث اخلامس

  . حكم هذه الديار اليوم: الفصل األول 
  . حكم املقيمني يف الديار املصرية من مسلمني وغريهم: الفصل الثاين 

 الطوائف املمتنعة أو املرتدة أو غريهم" حكم الطوائف املسلمة اليت جتاهد : الثالث  الفصل
  . يف الديار املصرية "

  . مصر تعلقة ببعض العمليات اجلهادية يفأحكام م: الفصل الرابع 
فلرياسل  وفضيلة الشيخ أبو قتادة حفظه اهللا قد زكى الكتاب ومن أراد شراء الكتاب ،

  … وشكرا… املرصد اإلعالمي اإلسالمي 
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  احلركات اجلهادية واحلصاد احللو
  

  

بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصـحبه ومـن              
  االه، وبعد و

" تعقيباً على مقاالت نشرت يف إحدى املنتديات احلوارية على األنترنت بعنوان            
 كتبت هذا املقـال الـذي   - حسب زعم الكاتب  -" واحلصاد املر .. احلركات اجلهادية 

، كون هذا املوضوع خطري وحساس وميـسنا        "احلركات اجلهادية واحلصاد احللو   "مسيته  
العمل اإلسالمي وخاصة العمل اجلهادي املبارك، الذي ظُلـم  مجيعاً من قريب، كما ميس      

  . من طرف أبناء جلدتنا أكثر مما ظُلم من قبل أعدائنا

أمين ظواهري، الذي اقتبس منه صـاحبنا هـذا         " احلصاد املر "فصاحب كتاب   
العنوان، مل يقصد من عنوانه حصاد احلركات اجلهادية، بل قصد حصاد حركة اإلخوان             

  . و اخلط املضاد واملناهض خلط اجلهاداملسلمون، وه

قبل التطرق إىل املوضوع مباشرة البد من البدء ذه املقدمة كتمهيد، واهللا املوفق             
  . وهو يهدي السبيل

 حديث ذو شجون، والبد من الوقوف يف البداية         اإلسالميةاحلديث عن احلركة    
تضحيات جسيمة يف سبيل    إجالالً واحتراماً هلذه احلركة بسبب ما قدمته من جمهودات و         

  . العودة باألمة إىل أصلها املتمثل يف حتكيم شرع اهللا عز وجل

بالرغم من غياب مرجعية سياسية تناسب واقع هذه احلركة الفتية، فقد قامـت             
  : ووجدت أمامها مستجدات مل تعشها األمة من قبل
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   ألول مرة يف تاريخ األمة، اإلسالمية غياب اخلالفة -

  عمار الكافر واالستيالء على أراضي وثروات األمة،  دخول االست-

 تنصيب حكومات عميلة موالية هلذا االستعمار على بلداننا طبقـت قـوانني             -
   دين الدولة، اإلسالم الكفرية مع رفع شعار االستعمارمقتبسة من قوانني 

يـة   انتشار الفكر اإلرجائي يف األمة على املستوى العقيدي، وانتشار ثقافة التبع -
  والتغريب على املستوى الثقايف واالجتماعي، 

 على حماربة ومتييع    -ألول مرة يف التاريخ اإلسالمي      - التحام احلكام والعلماء     -
وهو " ما هللا هللا وما لقيصر لقيصر     "مبادئ اإلسالم، وإخراج دين مزيف للناس على غرار         

  . فصل الدين عن الدولة واالكتفاء بالطقوس التعبدية

العلمانيني واملستغربني على مراكز احلكم يف بلداننا وعلى كل وسائل           سيطرة   -
  . اإلعالم والتربية والتوجيه

 استعمال - يف بداية مسريا - اإلسالميةأمام هذا الواقع اجلديد، حاولت احلركة 
أسلوب الدعوة ونشر اإلسالم بوسائل الوعظ واإلرشاد، بواسطة علمائها ودعاا، فكانت 

خيمة للغاية بالرغم من انتشار املفاهيم اإلسالمية يف أوساط الشعوب، تلخصت           النتيجة و 
يف اعتقال اآلالف من أبناء احلركة اإلسالمية وقتل املئات بل اآلالف مـن قياداـا يف                 
سجون األنظمة املرتدة، هذا فضالً عن تشريد وجري اآلالف منهم خارج أوطام مـن              

  . سأجل قطع الصلة بينهم وبني النا

ويف أواخر الستينيات من هذا القرن، وبعد إقدام النظام املرتد يف مصر على قتـل    
الشهيد سيد قطب ومن كان معه، تولد التوجه اجلديد يف احلركة اإلسالمية املعاصـرة،              

  . وهو ما اصطلح عليه فيما بعد بالعمل اإلسالمي اجلهادي أو التوجه اجلهادي
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يف البداية، ألنه كان رد فعل مباشر علـى         فقد كان هذا التوجه حتصيل حاصل       
تعامل األنظمة العنيف والدامي مع احلركة اإلسالمية وكل رموزها، ميكننا تسميته بـرد             

  . الفعل الدفاعي أو حماولة الثأر

مل تكن الرؤية الشرعية قد توضحت واكتملت بعد لدى هذه احلركات اجلهادية،   
لسبيل الشرعي الوحيد للقضاء على هذه احلكومات لكنها كانت متتلك القناعة التامة بأنه ا

وفيما بعد اكتملت هذه الرؤية وتوضحت وأنتجت       . الكافرة وتطبيق شرع اهللا يف األرض     
هذه اجلماعات اجلهادية حبوثاً قيمة شرعية تبني بوضوح مدى شرعية التوجه اجلهـادي             

  . القتايل ضد احلكومات املرتدة إلقامة الدين

 عملـه يف    - إذا صح التعبري     - واصل التيار اإلصالحي الدعوي      يف اجلهة املقابلة  
الساحة معتمداً أسلوب الوعظ واإلرشاد وحماولة االنغماس يف اتمعات من أجل تربيـة             
الناس واستقطام لصفوفه، أدى به األمر إىل تبين العمل السياسي واملشاركة إىل جانـب              

 أعـضاء يف    - مل ال    -ملانـات التـشريعية مث      األحزاب العلمانية املرتدة للدخول إىل الرب     
  . احلكومات املرتدة

  

  : شبهات داحضة 

واحلصاد .. احلركات اجلهادية"أبدأ بالتعقيب مباشرة على ردود صاحب مقاالت    
وهو يف احلقيقة رد على أصحاب اجتاه حمدد يف ساحة العمل اإلسالمي املعاصر، اجتاه       " املر

 سابق ألوانه يف هذه املرحلة من عمر األمة ومن عمـر            يؤمن بأن العمل اجلهادي القتايل    
الصحوة اإلسالمية املباركة، وهم ينطلقون من إشفاقهم على جهود احلركة اإلسالمية من            
الضياع، وحرصاً منهم على إهدار دماء أبنائها وأعمارهم فيما ال طائل من ورائه، سوى              

ات واملزيد من احلصار على هذه      حصاد اخلسائر واهلزائم والسجون واملعتقالت والتهجري     
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هذه هي بعـض مـربرام الـيت    . ، وهو حصاد مر يف نظرهم    ..الدعوة من قبل أعدائها   
  . يواجهون ا أصحاب االجتاه اجلهادي وكل من يتعاطف معهم أو يؤيدهم

هل من احلكمة رفع السالح يف مثل هـذه         : "سؤاله األول "طرح كاتب املقال    
  :  أجاب بسرعة فائقةمث" ؟ وضد من؟ ...الظروف

انتحـار  ( محل السالح يف مثل هذا الوقت يعد من وجهة نظر سياسية            : اجلواب
  : وذلك لألسباب التالية). سياسي

  . انتهى."  قلة الوعي بني معظم أبناء األمة-١

بادئ ذي بدء، يبدو أن األخ الكاتب ال يزال يفرق بني ما هو سياسي وما     : أقول
لعلمانيني الالدينيني وقد تكون فلتة لسان منه أو رمبـا ضـغوط             على طريقة ا   -هو ديين   

 وهو الشيء الذي ال وجود له يف القاموس الشرعي اإلسالمي، فالسياسي       -الواقع املعيش   
السياسة عندنا ال معىن هلا إذا مل تصبغ . والديين شيئان متداخالن ال تكاد تفرق بينهما البتة    

  . ا بالسياسة الشرعية وليس السياسة فحسبباللون الشرعي، هلذا مساها فقهاؤن

محل السالح يف مثل هذا الوقت يعد من وجهة نظر سياسية           "فقول الكاتب بأن    
أي وجهة سياسية يقصد يا ترى؟ هل هي الوجهة العلمانية أم           : أقول)". انتحار سياسي (

املـسلح  الوجهة اإلسالمية؟ فإن كانت األوىل، فاألمر ليس فيه إمجاع عندهم بأن العمل             
يعترب انتحار سياسي، إذ أن الكثري من احلركات التحررية يف البلدان الغربية العلمانية تتبىن              
العمل املسلح كاستراتيجية وكمبدأ ال ميكن احلياد عنه حبال، وعليه تبين مواقفها السياسية             

ها وتكسب شعبيتها وقيمتها على مجيع املستويات، فهي ورقة قوية ال ميكن االستغناء عن            
حبال، وقد بينت التجارب صحة ومدى جدوائية هذا االجتاه، يف الضغط على حكوماا             
واكتساب الكثري من حقوقها باإلضافة إىل اكتساب الشعبية والتجذر يف اتمـع كلمـا    

  . صعدت من عملها املسلح
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ميكن اإلشارة هنا على سبيل املثال ال احلصر إىل كل من حركة إيتا الباسكية               ( 
إسبانيا وحركة إيرا أو اجليش اإليرلندي اجلمهوري يف إيرلنـدا الـشمالية وبعـض              يف  

  ). احلركات التحررية يف أمريكا الالتينية

أما من ناحية الوجهة اإلسالمية فالعمل املسلح هو اجلهاد يف سبيل اهللا باملصطلح             
فكيف ميكننا الشرعي، وهو ذروة سنام اإلسالم وأعلى مراتب العمل واحلركة ذا الدين،       

  !! تسميته باالنتحار السياسي جزافاً وجهالً ؟؟

 لالنتحارقدمياً وحديثاً أثريت شبهة إلقاء النفس إىل التهلكة وهو املرادف الشرعي     
السياسي هذه، ولكن اإلسالم بين لنا حقيقة من يلقي بنفسه إىل التهلكة، وهو الذي ميتنع               

 ما ورد يف احلديث الذي جاء عن أيب أيـوب           ذلك. عن النفقة يف سبيل اهللا وعن اجلهاد      
األنصاري حيث فسر لنا املفهوم احلقيقي لكلمة إلقاء األيدي إىل التهلكة وهـي بعـدم               
اإلنفاق يف سبيل اهللا واعتزال اجلهاد يف سبيل اهللا، وليس التضحية بالنفس وإلقائها وسط              

 لعمل الصحايب rول اهللا بدليل إقرار رس) فهذا قمة االستشهاد(العدو وهو موقن باملوت    
الذي رمى التمرات اليت كان يقتات ا يف معركة بدر ودخل وسط العدو يقاتل بـسيفه                
حىت قتل، ومل يقل عنه أنه ألقى بنفسه إىل التهلكة أو كما حيلو للبعض اليوم أن يـصفوا                  

  . ذلك باالنتحار أو التهور أو ما أشبه من عبارات التثبيط واجلهل بدين اهللا

نطبق على الفرد ينطبق كذلك على اجلماعة، فاالنتحار السياسي الذي حتدث        ما ي 
عنه الكاتب ال وجود له يف قاموسنا الشرعي وهللا احلمد، فاملسلم ال يـرتبط بالنـصر إال         
حبدود ارتباطه بالشرع، فالشرع هو اهلدف األمسى الذي جياهد من أجله املسلم، حىت وإن   

" ن قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سـبيل اهللا           م"أدى ذلك إىل التضحية بنفسه،      
  . احلديث

كما أن العمل املسلح يكون أحياناً مفروضاً على اجلماعة اإلسالمية مـن قبـل              
أعدائها فال متلك واحلالة هذه إال الدخول يف معمعة املعارك دون أن تلقي بثقلها الكلـي                

  . اسبفيها، رفعاً لبعض الظلم أو حتقيقاً لبعض املك
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ويف كثري من األحيان تكون النتائج على عكس ما تتمناه اجلماعات اإلسـالمية،       
ويف هذا حكمة بل حكم ال يعلمها إال اهللا، فهو ينصر عباده كيفما ومىت شاء، ويـؤخر                 

  . عنهم النصر أيضاً ألسباب ال نعلمها، لكن اهللا يعلمها

دة اهللا عز وجل وسنته الشرعية فأمام هذه الظواهر ال ميلك املؤمن إال أن يتقبل إرا        
والقدرية، ويرضى ذه النتائج مث حياول قدر اإلمكان البحث عن أسباب النصر اليت تتوافق 
وإرادة اهللا عز وجل، والبحث عن أسباب اهلزمية والفـشل ومـواطن الـضعف مللئهـا           

  . واالرتفاع مبستوى التجمع حنو األفضل

 جنده قد بقي ثالثة عشر سنة يف اتمع         r وإذا ألقينا نظرة فاحصة يف سرية النيب      
املكي، حياول أن يدعو قومه باليت هي أحسن ومل يلمح ومل يرفع شعار القوة ضدهم على                
طول الفترة املكية، رغم ذلك قوبل بالتكذيب واالستهزاء مث بالتعذيب والتهجري وحماوالت 

لتوحيـد يف مواجهـة     القتل، حينما علموا وأدركوا مدى خطورة ما يرفعه من مبادئ ا          
فأعداء اإلسالم ال يتوانون عن حماربة أهل اإلسالم والتوحيد         . معتقدام ومصاحلهم املادية  

حىت وإن مل حنارم حنن، فمجرد وجودنا معهم يزعجهم ويقذف يف قلـوم الرعـب               
﴿ : واخلوف وهذا يدفعهم إىل حماربتنا وحماولة استئصال شأفتنا كما يبني ذلك رب العزة            

﴿ :  وقوله عز من قائل    ﴾  يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعواْ        والَ
كَيف وإِن يظْهروا علَيكُم الَ يرقُبواْ فيكُم إِال والَ ذمةً يرضـونكُم بِـأَفْواههِم وتـأْبى       

  .  التوبة﴾سقُونَ قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَا

فحىت لو مل ننهج ج اجلهاد والعمل املسلح فإن أعداءنا سوف حياولون القـضاء     
علينا وعلى دعوتنا، اللهم إال إذا داهناهم وتنازلنا عن جوهر دعوتنا ورضينا أن نكـون               
طرفاً يف اللعبة السياسية، فإم سيغضون عنا الطرف حبذر، ولن جنين حينئذ سوى الـذل               

  . ر وهو احلصاد املر احلقيقيوالصغا

  ."  قلة الوعي بني معظم أبناء األمة-١: أما قول الكاتب 
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أي وعي يقصد يا ترى؟ أهو الوعي بدين اهللا؟ أم هو الـوعي بـضرورة               : أقول
؟ أم هو الوعي بأن الواقع الذي نعيش فيه هو واقـع            )اجلهاد يف سبيل اهللا   (العمل املسلح   

  مرتد جاهلي وكافر؟ أم ماذا؟ 

مهما يكن اجلواب، فالفئة ااهدة ال تسيرها األمة، بل يسريها شـرع اهللا عـز         
وجل، فاألمة كما تعلمون غارقة يف جهلها وبعدها عن دين اهللا وعن الكثري من املفاهيم               

مفهوم اجلهاد يف سبيل اهللا، ولكـي       : الصحيحة يف هذا الدين، وعلى رأس هذه املفاهيم       
فع هذا اجلهل عن األمة البد من امتالك إمكانيات الدولة ال           تستطيع احلركات اجلهادية ر   

إمكانيات احلركة أو اجلماعة، وهذا ال ميكن أن يتم إال بعـد الـتمكني يف األرض، ألن                 
احلكومات الطاغوتية مبا متلكه من إمكانات الفساد والتمييع اهلائلة حتـول بـني هـذه               

  . احلركات وبني األمة وتقف حجر عثرة بينهما

ما اجلهاد أو العمل املسلح، يعترب يف حد ذاته وسيلة لتوعية هذه األمة وإيقاظها         بين
من غفوا ومن مث االلتحاق بصفوف احلركات اجلهادية حينما تلمس مدى صدق وثبات        
هذه احلركات يف ساحة املعركة ضد احلكومات املرتدة، بالرغم من قلة عدا وعـددها              

  . ة والبشرية يف هذه املعاركوبالرغم من كثرة خسائرها املادي

فقلة الوعي ليس مربراً إليقاف العمل اجلهادي، بالعكس هو مربر لتصعيد هـذا             
العمل قصد توعية األمة وحماول إنقاذها من هذا اجلهل املفروض عليها فرضاً مـن قبـل               

  . احلكومات الطاغوتية وطوابري العلماء املنافقني واملرتدين

د يف الساحة، يتساءل الكثري من الناس عن ماهية هـذا           فحينما ترتفع وترية اجلها   
اجلهاد وأهدافه ومراميه، وحينئذ خترج احلركة ااهدة بإعالمها وفعالياـا يف الـساحة             
لتشرح للناس أهدافها وغاياا، بأن هذا اجلهاد هو من أجل حتريرهم من براثن احلكـام               

الصغار إىل دائرة اإلسالم حيث العـزة       املرتدين، ونقلهم من دائرة اجلاهلية حيث الذلة و       
  . والكرامة
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  : قول الكاتب 

  .) عدم وجود علماء معتربين بني أفراد األمة يتبنون مثل هذا الطرح( -٢

  

هذا دليل على أن كاتبنا املوقر ال يدري ما جيري يف الساحة، ولو أعطـى          : أقول
ال يقرأ ما يكتب هؤالء العلماء      لنفسه مهملة تفكري قصرية ملا جترأ على قوله هذا، أم رمبا            

  . وال ما يلقونه من حماضرات ودروس قد امتألت ا الساحة طوالً وعرضاً

عدد العلماء املعتربين الذين يتبنون وينادون ذا الطرح يف ازديـاد مـستمر وهللا         
احلمد واملنة، ومل يعودوا يعدون على رؤوس األصابع كما كان احلال يف بداية السبعينيات       
مثالً أو لنقل حىت بداية أو أواسط الثمانينيات، فهم اليوم كثر ومنتشرون داخل بلـداننا               
وخارجها، ال أظنك حتتاج إىل سرد أمسائهم، ميكنك االكتفاء مبن فرض حضوره علـى              

، فجهلهم وجهل ما يطرحونه من فكر سلفي جهادي يعد وصمة عار، اإلنترنتصفحات 
  . فال تكن منهم أرجوك

كات اجلهادية العاملة يف الساحة فما من واحدة منها إال وهلـا قيـادات   أما احلر 
شرعية وعلماء ترجع إليهم يف الفتوى ويف االستشارة معهم يف كل ما يتعلـق بأعماهلـا                
اجلهادية وعلى مجيع املستويات، سواء علماء يف داخل هذه احلركات أو خارجها، فكل             

  .  واحداً بالرغم من أا تعمل يف مناطق متعددةاجلماعات اجلهادية متثل يف األخري جسداً

  .) رفض هذا الطرح من قبل شرحية واسعة من أبناء األمة( -٣

ما دليلك على هذا الكالم يا رجل؟ هل قمت باسـتطالعات الـرأي يف              : أقول
بلداننا؟ أم أنه جمرد ترديد ملا تنشره أبواق الطواغيت من علماء السوء والصحافيني العمالء         

لمانيني احلاقدين على ديننا وأمتنا؟ مث لنفرض أن هذا الطرح ترفضه بالفعـل شـرحية         والع
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واسعة من األمة، فهل أمام هذا الواقع تقف احلركة ااهدة مكتوفة األيدي يف انتظار أن               
تقتنع هذه الشرحية الواسعة بالطرح اجلهادي أو بالطرح اإلسالمي بصفة عامة؟ يف هـذه              

 احلركة اإلسالمية إال أن تلجأ إىل العمل الـسياسي وإىل صـناديق             احلالة لن يكون أمام   
  االقتراع لكي تتحاكم إىل هذه األمة اجلاهلة، هل ستقبل اإلسالم أم ال؟ 

هل تعطي الشرعية هلذه احلركات ااهدة لكي متارس عبادة اجلهاد مـن أجـل        
  تطبيق اإلسالم أم ال؟ 

فمنذ !! وما هذا الصغار يا عبد اهللا       !! هللاما هذا الغباء وما هذا االستهزاء بدين ا       
مىت كان يلجأ األنبياء واملرسلون والدعاة إىل اهللا إىل أممهم لكي يفتـوا هلـم بـشرعية                 
أعماهلم؟؟ منذ مىت كان الراعي يقاد من طرف القطيع؟؟ ليس هذا استهتار بقيمة هـذه               

ي املخطئ وليس العكس، األمة، ولكنها السنة يا أخي، السنة أن يكون احملق هو الذي يهد
أن يكون العامل هو الذي يبني للجاهل وليس العكس، أن يكون البصري هو الذي يقـود                

  فما الذي تبدل يف سنن اهللا يا ترى؟ أم أا زلة وكبوة أخرى؟ . األعمى وليس العكس

عدم وجود إمكانيات لدى القلة اليت تتبىن هذا الطرح ألحداث تغيري سريع كـيال              ( -٤
املسلمون حبرب أهلية طويلة األمد تقـضي علـى مقـدرات األمـة الـسياسية           يتأذى  

  . اهـ.)واالقتصادية

وأَعـدواْ  ﴿ يقول اهللا عز وجل وهو حيض املؤمنني على بدء عبادة اجلهاد     : أقول
            عو اللّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطبن رمو ةن قُوم متطَعتا اسم من   لَهم رِينآخو كُمود

دونِهِم الَ تعلَمونهم اللّه يعلَمهم وما تنفقُواْ من شيٍء في سبِيلِ اللّه يوف إِلَيكُم وأَنتم الَ   
  . ]٦٠  :األنفال[ ﴾تظْلَمونَ 

فشرط الدخول يف املعركة هو االستعداد يف حدود االسـتطاعة، مث إن احلركـة        
سب قوا وتنمي كفاءاا خالل املعركة مع أعدائها، فهذه املعارك هي اليت تبني هلـا               تك

مواطن ضعفها، كما أا تصفي صفوف هذه احلركات من املنافقني وضعاف النفوس قبل            
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الذهاب بعيداً يف املسرية اجلهادية، وهذه كلها مكتسبات ال ميكن أن حتصل عليها هـذه               
بروجها العاجية مكتفية بالدعوة والوعظ األعـرج املنكـسر         احلركات لو أا بقيت يف      

  . اجلناح

كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً بِإِذْن اللّه واللّه مـع  ﴿ مث أمل تقرأ قوله تعاىل     
  ابِرِينـ ﴿  وقوله تعاىل   ﴾الص ئَتواْ مبلغونَ يابِرونَ صرشع نكُمكُن مكُـن  إِن يإِن ينِ وي

مث بعـد   . ]٦٥األنفال  [ ﴾منكُم مئَةٌ يغلبواْ أَلْفاً من الَّذين كَفَرواْ بِأَنهم قَوم الَّ يفْقَهونَ            
اآلنَ خفَّف اللّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَإِن يكُن          ﴿  التخفيف يقول ربنا عز وجل      

بِرةٌ يغلبواْ مئَتينِ وإِن يكُن منكُم أَلْف يغلبواْ أَلْفَينِ بِإِذْن اللّه واللّـه مـع          منكُم مئَةٌ صا  
 ابِرِين٦٦األنفال [ ﴾الص[ .  

مث أن غالبية الشعوب املسلمة ترفض توجيه سالحها ضـد أبنـائهم            : (أما قوله 
دما أعلن البعض اجلهاد املـسلح      فهل مت حساب ذلك عن    ... وإخوام يف جيوش األنظمة   

  ) ضد حكومات العمالة يف البالد العربية؟

فاجلواب عليه مثل ما سبق، حبيث أن هذا كالم يردده األعداء وحياولون ترسيخه             
كحقيقة داخل جمتمعاتنا، من أجل تغليب رابطة القرابة اجلاهلية على قرابة الدين والعقيدة،  

ماعات اجلهادية قد جتاوز هـذه الـروابط اجلاهليـة          واحلقيقة أن من ينتمي إىل هذه اجل      
وكسرها وكفر ا، واستبدهلا برابطة العقيدة القوية اليت تفوق كل الـروابط األخـرى              

  . اجلاهلية

مث اعلم أخي الكرمي أن شعوبنا املقهورة قد ذاقت األمرين على أيدي هذه اجليوش    
الذي تنطلق فيه شرارة اجلهاد يف      العميلة من خمابرات وشرطة وعسكر، وهي تتمىن اليوم         

 تنتقم لنفسها ولذويها وألعراضها، مث من قال لك بأن هـذه  - على األقل -بلداا لكي  
احلركات اجلهادية ال متتلك األنصار واملعاونني من أبناء الشعب وهم ينتظرون أوامر هذه             

ـ             ك تنتمـي إىل    األخرية لكي ينفذوها، أم أنه البد من اإلعالن على رؤوس األشهاد بأن
  ! حركة جهادية لكي ال توصف بأنك متقاعس أو غري متفق مع الطرح اجلهادي؟
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  : قول الكاتب 

؟ ...هل للجماعات اجلهادية وجود قوي ومؤثر بني أبنـاء الـشعب املـسلم      (
  .) ال... اجلواب بطبيعة احلال ولألسف الشديد

ن شذر مذر يف دول فجميع احلركات اجلهادية أفرادها موزعو: (وفسر أكثر فقال
.  باإلضافة إىل أفغانستان وباكستان وغريها من الدول      - األوروبية منها خصوصا     -العامل  

واحلقيقة . لكن لألسف وجودهم السياسي واإلعالمي يف دوهلم يكاد يكون معدوما متاما          
... فالسمك إن خرج من البحـر ميـوت       . بل هو الفشل حبد ذاته    ... أن هذا نذير فشل   

ونفس الشيء ينطبق على أي حركة شعبية       . ذا قلعت من جذورها تذبل وتفىن     والشجرة إ 
  . اهـ.) كانت أم سرية تسعى إلسقاط النظام يف بلد املنشأ

كالم فيه الكثري من اجلهل حبال هذه احلركات، وإن كان يف طياته بعض             : أقول  
ـ              ضها فقـط  الصدق، لكنه نسيب ألنه ال ينطبق على مجيع هذه احلركات بل رمبا على بع

  . وبشكل جزئي ال كلي

اعلم أن العمل اجلهادي مير بعدة مراحل، مرحلة التأسيس مث مرحلـة التوسـع              
املوزون وهذه يتم يف مرحلة سرية تامة، بعدها متر احلركة إىل تأسيس البنيـات التحتيـة                
وتسطري برامج العمل من منهج وتكوين خاليا العمل على مجيع املستويات، وهذا كله يتم 

  . ما قلت يف سرية، بعيداً عن الضوضاء اإلعالميةك

أما اجلانب العلين يف العمل اجلهادي فهو الدعوة واالستقطاب ونـشر الفكـر             
واملنهج يف أوساط الناس، قصد التأثري يف هذا اتمع وحماولة توظيف طاقات الناس املبعثرة      

أعماهلا خالل فترة اإلعـداد     ورمبا تنتقل احلركة اجلهادية إىل تصعيد بعض        . داخل التنظيم 
  . هاته دون أن تكون هي اهلدف األكرب والرئيسي
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أما عن حجم شعبية هذه احلركات داخل جمتمعاتنا فاألمر ليس ذه السهولة، إذ             
أن جل األفراد املنتمون يظلون غري معروفني ألسباب أمنية وتنظيمية، اللـهم إال بعـض               

اولة بعض األعمال الدعوية الظاهرة، أما الغالبيـة       األفراد الذين يقتضي عملهم الظهور مبز     
فموجودون لكنهم غري معروفني، وهذا هو الفرق بني احلركة اجلهادية واحلركات الدعوية 

  . اإلصالحية اليت تعتمد على األعمال البارزة وعلى الكم دون االهتمام بالكيف

ن بعدد أعـضائها    كما أود أن أذكر هنا يف هذا املقام، أن قيمة حركة ما ال توز             
بقدر ما توزن مبيزة هؤالء األعضاء، وهذه طبيعة هذا الدين أصالً، إذ أن القلة دائماً هـي     
اليت حتمل هذا الدين يف البداية فتضحي يف سبيله ومتتحن وتبتلى فتصرب وبعد ذلك يـأيت                

  . واجاًاألنصار فيمكّن اهللا هلا يف األرض وعندئذ، وعندئذ فقط يدخل الناس يف دين اهللا أف

أما عن تواجد أفراد هذه احلركات اجلهادية خارج بلداا فهذه ليس عيباً، ال من              
 يعتـرب  - حىت من وجهة نظر سياسية حسب تعبري العـصر   -الناحية الشرعية وال العقلية     

عمالً فاعالً ونافعاً هلذه احلركات، حبيث ميكن هلؤالء األعضاء أن يتحركـوا يف مـأمن               
داخل هذه البلدان اآلمنة، ما دام أنه ليس هناك أي تنازل عن املبادئ    وينشروا قضيتهم من    

  . وعن املنهج

 rفهذه يعترب هجرة وهي داخلة يف مرحلة اإلعداد، وقد سبقنا إليها رسول اهللا              
حينما أرسل ما يقارب من ثلثي أصحابه إىل احلبشة حبثاً عن املكان اآلمن للدعوة، وبعدها  

ال . نفسه مع باقي أصحابه إىل املدينة املنورة لكي يقيم فيها دولتهبثماين سنوات انتقل هو ب
جيب أن يفهم من كالمي أن على احلركات اجلهادية أن تنتقل إىل اخلارج لكـي تقـيم                 
دولتها اإلسالمية هناك، ولكن عملية االنتقال واهلجرة البد منها كوسيلة لإلعداد ونـشر       

  . طش األعداء املنهج واحملافظة على بعض األفراد من ب

أما مسألة نقل املعركة إىل اخلارج فهي مسألة ختص احلركة وهي وحدها الـيت              
تعلم إجيابيات وأسباب هذا النقل للمعركة، إال أنه جيب أن يعرف أن األنظمة املرتـدة يف      
بلداننا هلا ارتباطات وطيدة مع هذه الدول اليت نقلت املعركة إليها، وهلا مصاحل وأنشطة ال  
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ن أن تستغين عنها داخل هذه البلدان املوالية، وضرب هذه املصاحل يعد إضراراً بالغـاً               ميك
علـى أن   . وحتد سافر هلذه الدول جمتمعة، ويعترب تعطيل هلذه املصاحل وإضعاف للعـدو           

تتحمل احلركات اجلهادية مسؤولية أعماهلا هذه وتستطيع أن تسخرها خلدمة أهـدافها            
  . العامة

 للقدوة اليت جيب على احلركات اجلهادية االقتداء ـا يف           وضرب الكاتب مثالً  
وكوا مل تنقل املعركة إىل اخلارج، وهـو    " اجليش اجلمهوري اإليرلندي  "جهادها، وهي   

قياس مع الفارق لألسف الشديد، حبيث أن واقع إيرلندا خيتلف عن واقع بلداننا على مجيع           
تنطلق منه هذه احلركة الكافرة مقارنة مـع        األصعدة، باإلضافة إىل اختالف املعتقد الذي       

معتقدات احلركات اجلهادية عندنا، مث كيف حكم الكاتب على أن املعركة قد انتقلت إىل      
اخلارج مبجرد أن بعض العمليات العسكرية قد نفذت خارج بلداننا واليت هلا ارتباط مباشر 

  . هلاباملعركة يف الداخل، فهذا يعترب امتداد للمعركة وليس نقال 

وهو يعيب على هذه احلركات ما قامت بـه مـن عمليـات    -مث قال فيما بعد   
  : -عسكرية سواء يف الداخل أو اخلارج 

لكن احلركات اجلهادية قامت بأعمال غري مدروسة بل وغري مفهومـة علـى          (
  . اإلطالق

  ؟ ... تفجري السفارة املصرية يف إسالم آباد يف باكستان-١
  ؟ ...ا يف نريويب وترتانيا تفجري سفاريت أمريك-٢
  ؟ ... حماولة اغتيال كلينتون يف الفلبني-٣
  ؟ ... قتل ستني سائح يف األقصر-٤

فلماذا يتم إقحام أطراف أخرى يف املعركة ؟        ... إذا كانت احلرب هي مع النظام     
  . اهـ) 
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 هو قذف الرعب يف قلـوب       اإلسالماعلم أخي أن من أهداف اجلهاد يف        : أقول
اولة تقويض أعمدته وأوتاده وأجنحته أينما كانت، والدليل علـى أن هـذه             األعداء وحم 

العمليات قد قضت مضاجع الطغاة، هو ردود فعلهم وإصابتهم باحلرية واخلوف واهللـع،   
كما أا تبني وتفضح العالقة والوالء املوجود بني هذه األنظمة الطاغوتية وبـني هـؤالء       

أن كل سياسات القمع والتكفري واإلفساد اليت تنفذها        الكفار يف اخلارج، بل ليعلم الناس       
  . هذه احلكومات املرتدة إمنا تطبخ من قبل أوليائهم يف اخلارج

  : أما قولك الزائد 

هـل يـتم ذلـك      ... وإذا كان اهلدف مثال حترير السعودية من األمريكان          (
ن التحريـر عـن   هل يكو... مبحاربتهم يف كينيا وترتانيا ؟ وهل إذا احتلت فرنسا تونس      

  .) طريق تفجري املكتب الثقايف األرجنتيين يف موزمبيق؟؟؟

فهو استهزاء أكثر مما هو تساؤل بريء، وال يستحق الرد سوى أن أقول لك، اتق   
اهللا يف جهد إخوانك ودمائهم اليت يقدموا يف سبيل اهللا، وليس عدم فهمك وإدراكك ملا           

 إىل إحباط هذه األعمال اجلهادية واعتبارها غري        يفعله هؤالء ااهدون هو الذي سيدفعنا     
  !! ذي جدوى

  

  : وختمت مقالك ذا االستنتاج الغريب

كل ما ذكرت سابقا أدى إىل عدم قبول الشعوب املسلمة لطرح احلركـات              (
  .) بل أوجد تياراً معارضاً.. اجلهادية

ى صحة هذا؟ أين دليلك عل : والرد على هذا هو ما قاله األخ أبو احلسني من قبل          
أما حنن فال نرى سوى عكس ما ذهبت إليه، إذ أن شعوبنا متعطشة إىل العمل الثـوري                 
اجلهادي بعدما يئست من احللول األخرى، وهي احللول السياسية والتسابق إىل كـسب             
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 من خيبة أمل عارمة -مقاعد يف الربملانات الكفرية، وخري دليل على هذا ما حدث مؤخراً 
ردن وقبل ذلك يف اجلزائر، حيث مل حتقق احلركة اإلصالحية هناك سوى             يف تركيا واأل   -

حصد املزيد من اهلزائم والسراب والتهميش، وال زالت قناعة الشعوب باحلل اجلـذري             
  . والتصعيد اجلهادي يف تصاعد مستمر

وكل من ينكر هذا أو حياول إقناع نفسه بعكسه فهو حباجة إىل نظارات خاصة              
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وإىل اللقاء الثالـث           . ر عن عينيه  أو إىل رفع الغبا   

  . حبول اهللا مع دحض شبهات جديدة

  

  " ضرورة إعداد برنامج دولة مسبقاً :" شبهة 

قبل التطرق إىل مسألة إعداد برامج تسيري الدولة املرتقبة، وإعداد الكوادر املختصة 
العلمـاء أو   : نقف عند مسألة البـديل املطلـوب      اليت ستقوم على تطبيق هذه الربامج،       

  . احلركات؟ هذه ما طرحه األخ الكاتب ويطرحه الكثري من الناس اليوم

ما الفرق بني   : واجلواب على هذا السؤال يدفعنا إىل اجلواب على السؤال املماثل         
 العلماء واحلركات؟ أو بعبارة أخرى ما هي العالقة بني العلماء واحلركات؟ كمن يـسأل  

العلماء هم الرأس واحلركة هي اجلسد،      . عن العالقة بني الرأس واجلسد، أو الفرق بينهما       
  . هذا باختصار شديد

أما قيمة هؤالء العلماء ومدى قدرم على تسيري العمل اجلهادي وتوجيهه، فهذا            
أمر نسيب ومتفاوت بني عامل وآخر، واحلركة اجلهادية ال يشترط فيها أن حتوز على علماء         

إذا مل يوجد هذا النوع : ن طراز خيايل حىت تبدأ جهادها ضد األنظمة املرتدة، مبعىن آخر       م
من العلماء يف صفوفها أو من يؤيدوا يف عملها اجلهادي، فلن توقف عمليـة اجلهـاد                
النتظار هؤالء العلماء بل تبدأ عملها وحركتها مبا متلكه من علم ومن رصـيد ومراجـع    

  . ية إىل صفهاحىت وإن كانت غري منتم
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فاجلهاد ال يوقفه أحد، كما أن اجلهاد هو الذي يكون مثل هـذا النـوع مـن               
 بدالً من فقـه األوراق، وأنـا        - فقه احلركة    -العلماء، أو ما مساه سيد قطب رمحه اهللا         

  . علماء احلركة بدالً من علماء الورقة: أمسيهم

وف يف التضحية والبذل    فهذا هو الطراز املطلوب، علماء ربانيون يتقدمون الصف       
والعطاء، ويف الزهد والشجاعة واإلقدام، ال خيافون يف اهللا لومة الئم، وال هم هلم سـوى     

  . إرضاء رم جل وعال، حىت وإن كلفهم ذلك حيام

وهؤالء ال ميكن هلم أن يتربوا يف أجواء الرخاء والترف والبعد عن غبار املعـارك        
م نتاج احلركة اجلهادية الدائمة، فال ميكننا التحدث عن ومتطلبات احلركة وخماطرها، بل ه

علماء قياديون غري هؤالء، حىت وإن كان زادهم العلمي متواضعا، فإن اهللا عـز وجـل                
والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحِسنِني         ﴿  سيفتح عليهم من عنده     

لسلف الصاحل هذه اآلية ومنهم اإلمام أمحد على أن املقصودين يف اآلية هم              وقد فسر ا   ﴾
  . أهل الثغور، أي ااهدون يف سبيل اهللا

ما ينطبق على العلماء ينطبق من باب أوىل على الربامج واملناهج اليت ستسري ـا        
 تنفيذ هذه   الدولة اإلسالمية املرتقبة، وكذلك األطر والفعاليات املختصة اليت ستسهر على         

الربامج وعلى تسيري الدولة القادمة، وقد أحسن الشهيد سيد قطب احلديث عن هذا األمر           
أو يف  " يف ظالل القرآن  "حينما تطرق إىل فقه األوراق وفقه احلركة، ولرياجع يف تفسريه           

  ". طريق الدعوة يف ظالل القرآن"ما مجعه أمحد فائز يف كتابه 

األخ من شروطه اخلمسة اليت البد أن تتوفر يف احلركة وهذا يعترب جواباً ملا طرحة  
  : اجلهادية البديلة لألنظمة احلالية

 - وجود برنـامج تربـوي       - وجود برنامج اقتصادي     -وجود برنامج سياسي    
  .  وجود قاعدة شعبية عريضة مؤيدة-وجود برنامج دفاعي وأمين 
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هادية، وهـي مل  صحيح أن هذه الشروط مل تتوفر بعد يف جل هذه احلركات اجل           
تدع العكس وال ادعت أا جاهزة من اآلن الستالم احلكم يف بلداننا، إـا يف مرحلـة                 
اإلعداد ويف مرحلة اجلهاد من أجل إجياد هذه الربامج واألطر اليت ستقوم على تنفيذ هذه               
الربامج، وليس من العدل احلكم على هذه احلركات اجلهادية بالنقص، وكأن حكوماتنـا     

فالناظر إىل واقعنا يلحـظ أن هـذه        !! ائمة متتلك برامج ناجحة يف مجيع هذه امليادين       الق
احلكومات ال زالت تتخبط خبط عشواء، وال زالت تنتقل من فشل إىل فشل ومن سيء               
إىل أسوأ بالرغم من اإلمكانيات املادية والبشرية اهلائلة اليت يف حوزا، ولكن وبـسبب              

اربتها له، فإن اهللا عز وجل يعميها عن احلق والصواب، وجيعل بعدها عن النهج الرباين وحم
كل ما تقوم به من جهد وختطيط يذهب سدى وال يزيدهم إال ضالالً وتيهاً وعمياً وشقاًء 

ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحـشره يـوم            ﴿  مصداقاً لقوله تعاىل    
 مأَع ةامياهدين املؤمنني فإن اهللا عز وجل سيهديهم ويصلح بـاهلم،    ﴾ى  الْقأما عباده ا ،

وسوف يبارك يف جهدهم حىت وإن كان متواضعاً، كما سيسخر هلم جنـوده األخفيـاء     
وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو وما هي إِلَّـا ذكْـرى            ﴿  األتقياء ليكونوا خدماً هلم ولدينه      

شلْبرِل ﴾ .  

وقد كب الكاتب يف ختام مقاله هذا جام غضبه على اجلماعة اإلسالمية املسلحة             
، مقلداً يف ذلك ما يروجه أعداء اجلهاد يف إعالمهم الفاسق من أن ااهـدين            ١يف اجلزائر 

يقتلون األبرياء من الشيوخ والنساء واألطفال، وهم ما قاموا إال ليحموا هؤالء وينقذوهم             
وما لَكُم الَ تقَـاتلُونَ فـي       ﴿  فار واملرتدين استجابة لنداء رم جل وعال        من بطش الك  

            نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري ينالَّذ انالْوِلْداء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسالْمو بِيلِ اللّهس
، مث  ﴾نا من لَّدنك ولياً واجعل لَّنا من لَّدنك نصرياً          هـذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّ     

إن كاتبنا املوقر نسي أو تناسى أن القاصي والداين يعلم أن النظام العسكري يف اجلزائر هو        
الذي قام وال يزال ذه اازر اجلماعية يف حق الشعب اجلزائري املسكني، خاصة أهايل               

                                     
اجلماعة اإلسالمية املسلحة هي اليت كانت يومها تنشط يف الساحة، وذكرناها هنا ألا كانت املمثل الشرعي الوحيد للجهاد اجلزائري قبل أن  1

 .صحيح، ويقوم مقامها اجلماعة السلفية للدعوة والقتالتنحرف عن النهج السلفي ال



 

  )٣٣٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

اطف معهم، دف استئصال كل جذر من جذور اإلسالم يف أرض ااهدين وكل من يتع 
اجلزائر ااهدة، إا حرب إبادة تشهدها أرض اجلزائر، فبعد أن عجزت اجليوش العلمانية             
منذ أكثر من ثالثني عاماً من التغريب وفرض ثقافة الكفر والفسق والفجور على تذويب              

شه قد عادت هذه املـرة بالـدبابات        هوية الشعب املسلم وتغييب عقيدته، ها هي جيو       
والقنابل والطائرات وباألسلحة الكيميائية أيضاً قصد حمو هذا الشعب األيب من اخلارطـة             
اجلغرافية، ولكن يأىب اهللا إال أن يتم نوره فسخر أولياءه من اجلماعات ااهـدة هنـاك،            

الـسلفي اجلهـادي،    وعلى رأسها اجلماعة السلفية للدعوة والقتال اليت متيزت بتوجهها          
وعادت تسطر مالمح العز وتعيد إىل اجلزائر أيام اجلهاد املبارك، من على جبال األوراس،              

والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سـبلَنا وإِنَّ اللَّـه لَمـع           ﴿  وال زال احلبل على اجلرار،      
 ِسنِنيحالْم﴾ .  

  

  اء تعدد اخللف= تعدد الدول : شبهة 

سؤال ال ميكن اإلجابة عليه بسبب بسيط وهو أنه سابق ألوانه، فرمبا لن يطـرح        
  . أصالً يف الواقع الفعلي

فقد يبدأ اجلهاد يف عدة دول، ولكن قد ينتصر يف واحدة، مما سـيجعل هـذه                
األخرية مضطرة إلعالن اجلهاد على الدول ااورة لفتحها مبساعدة اجلماعات ااهـدة            

األخرية سوف تقدم البيعة للخليفة األول وسوف يعني اخلليفة هذه الدولـة            هناك، هذه   
  ... اجلديدة والية تابعة للخالفة األم، وهكذا

هذا جزء من سيناريو حمتمل الوقوع، وقد وقع بالفعل يف تارخينا اإلسالمي يـوم            
خلليفة كانت اخلالفة منحصرة يف اجلزيرة العربية لكن سرعان ما اتسعت دائرا، وكان ا             

يعني على كل والية من الواليات اإلسالمية اجلديدة عامالً له تابع للسياسة العامة الـيت               
  . تطبقها دولة اخلالفة األم
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الفرق بني واقعنا اليوم وبني واقع األمس هو أن باألمس كان هناك دوالً كـافرة           
            اية املطـاف حكمهـا     كفراً أصلياً واليوم لدينا دوالً كافرة كفراً طارئاً أو مرتدة، ويف

  . واحد، وهو اجلهاد حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا

أما كون احلل يف الرجوع إىل العلماء املخلصني من علماء األمة األثبات، فهـذا              
 بتحويل  - رغم إخالصهم وعلمهم     -حل ال يقبله عقل وال نقل، إذ كيف ميكن هلؤالء           

 من حالة ردة وكفر إىل حالة إسالم وإميان، بدون قوة           جمتمعاتنا اجلاهلية وأنظمتها املرتدة   
فأهل احلديث هم أهل العلم اجلهاد ومها الـصفتني         . مرافقة هلم حتمي احلق الذي حيملونه     

، واليت بـشرنا أن     rالرئيستني اليت تتحلى ما الطائفة املنصورة اليت مدحها رسول اهللا           
  . النصر واخلالص سيكون على أيديها 

ين يدعون أن دماء وجهود املسلمني تذهب سدى يف خـضم هـذه             وليعلم الذ 
املعارك اليت خيوضوا اليوم، أال فليعلم هؤالء أم مل يفهموا من دين اهللا شيئاً، ومل يفهموا   
معىن اجلهاد يف اإلسالم، فاإلسالم ال ينتصر مبجرد الدعوة والوعظ واإلرشاد أو مبجـرد              

بناء أبت السماوات واألرض واجلبال أن حيملنه من ثقل         مجع اجلموع اهولة لنبين عليها      
ما فيه من تبعات، فال بد من عملية اجلهاد لتصفية الصفوف، والبد من تقدمي الـشهداء                
لتعبيد الطريق، والبد من إسالة دماء زكية طاهرة لسقي شجرة اإلسالم السامقة الضاربة             

  .  كل حني بإذن رااألطناب، أصلها ثابت وفرعها يف السماء، تؤيت أكلها

وليعلموا أن هناك شيء امسه الشهادة يف سبيل اهللا، وهي أمسى ما يتمناه املؤمن يف          
هذه احلياة، وهذه املنة ال ميكن احلصول عليها إال يف عامل اجلهاد والقتال، فـأىن هلـؤالء        

ا ترى؟  الوعاظ املساملون أن يؤتوها؟ أم أم يريدون أن ينسخوها من قاموسنا اإلسالمي ي            
إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح ﴿ الشهادة اصطفاء من اهللا، ملن يريد، وملن حيب  

              اللّهاء ودهش نكُمذَ مختيواْ ونآم ينالَّذ اللّه لَمعيلاسِ والن نيا باوِلُهدن اماألي لْكتو ثْلُهم
  . ١٤٠ آل عمران ﴾المني الَ يحب الظَّ
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هذا واهللا تعاىل أعلم، إن أحسنت وأصبت فمن اهللا وحده فله احلمد واملنة، وإن              
زغت وأخطأت فمن نفسي القاصرة ومن الشيطان، وآخر دعوانـا أن احلمـد هللا رب               

والباب مفتوح على مصراعيه ألخويت األحبة للتعقيب واإلضافات وللتوسع واهللا          . العاملني
  . ق وهو يهدي السبيلوفملا

هذا ما مسح املقام مبناقشته وعرضه من بني شبهات القوم اليت يثريوا حول فريضة 
اجلهاد، ذروة سنام هذا الدين وحاميها، قد نعود يوماً إىل عرض املزيد مـن الـشبهات                
ودحضها باألدلة الشرعية والعقلية، حىت ال يبقى هناك مثة شكوك وال غمـوض حـول               

لفريضة الغائبة احلاضرة العائدة بقوة، حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كلـه             فرضية هذه ا  
  . هللا، واحلمد هللا رب العاملني 

  

١٤٢١رمضان  – أبو سعد العاملي -
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  حىت ال ننسى أسرانا
  

بسم اهللا الرمحن الرحيم، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، والصالة            
  .ى آله وصحبه ومن اهتدى ديه إىل يوم الدينوالسالم على رسول اهللا وعل

  

  :مث أما بعد 

الشك أن أعني املخلصني من أبناء األمة وكذا قلوم، مشدودة ومأسورة ـذه         
احلرب الصليبية اجلديدة، فمن هؤالء املخلصني من يقاتل مباشرة يف صفوف أهل احلـق              

من يـساند باملـال والعتـاد    وأعطى املثل األعلى يف الصمود والتضحية والفداء، ومنهم      
واإليواء والنصرة، ومنهم من ينصر بلسانه وقلمه، ومنهم من يساند بقلبه ودعواته، فـاهللا    

  .سبحانه لن يضيع أجر من أحسن عمالً وسيجازي كل واحد على صدقه وإخالصه

ويف الطرف اآلخر يستعمل األعداء شىت أنواع األسلحة املشروعة وغري املشروعة          
رب فحسب، بل الستئصال شأفة اإلسالم واقتالعه من جـذوره، وبـه       ليس لكسب احل  

اقتالع جذور اإلرهاب، استئصال شأفة اإلرهاب، وغريها مـن         (يصرحون يف كل حمفل     
، وما اإلرهاب إال ذريعة، والكل يتذكر تصريح رئيس الكفر بوش ووصفه هـذه     )التعابري

ما تخفي صدورهم و﴿ يِسر يف قلبه   احلرب بأا حرب صليبية جديدة، وقد أنطقه اهللا مبا          
  .﴾ أَكْبر

ومن أساليب استئصال شأفة هذا الدين، التركيز على تصفية قيـادات وأمـراء             
اإلسالم وكل ااهدين الصابرين الثابتني على دينهم، الزاهدين يف هذه الدنيا الفانية ويف              
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م وردهـم عـن دينـهم إن        كل اإلغراءات الزهيدة اليت يعرضها العدو لكسب رضاه       
  .استطاعوا

وحينما تفشل هذه احملاوالت، يلجأون إىل أسلوب آخر ال يقل خطـورة عـن              
القيادة ( األسلوبني سالفي الذكر أال وهو األسر أو السجن، حيث يعترب مبثابة فصل الرأس     

، وذا يتحقق للعدو هدف إضعاف الصف  )اجلماهري أو القاعدة    ( عن اجلسد   ) واألمراء  
إلسالمي، وترك القافلة بال دليل سرعان ما تتيه مث لك يف صـحاري وقفـار اجلهـل            ا

  .والبدعة أو الشرك والكفر والردة

نرى ذلك اليوم جلياً يف هذه احلرب الصليبية اجلديدة، حيث أعطـت أمريكـا              
أمرها ألذناا من حكومات الكفر والردة، بأن تسجن كل العلماء الربانيني وااهـدين             

املني وهم من ميثل ضمري األمة والسراج الذي ينري هلا الطريق يف ظالم هذه اجلاهليـة                الع
العمياء، مث بادرت هي بنفسها إىل نقل بعض ااهدين يف أفغانستان إىل جزيرة نائية، كل               
هذا من أجل فصلهم عن القواعد وميادين الدعوة واجلهاد وإبعاد خطرهم الذي يهددهم             

  .بوس يزعجهم بالليل والنهاريف كل حلظة كأنه كا

فالسجن أحد أساليب الطغاة  : "- حفظه اهللا –يقول الشيخ أبو قتادة الفلسطيين      
يف ردع الدعاة واملصلحني، والسجون اآلن تعج بكثرة املوحدين فيها، وقد تبجح الكفر             

ردع اآلن وعربد مبا مل يكن له مثيل يف يوم من األيام، فما هو السبيل الشرعي والكوين ل                
وما هو الطريق الشرعي والكوين إلخراج هؤالء املساجني من         ! هؤالء ارمني عن غيهم؟   

  . اهـ١ ."هاد يف سبيل اهللا تعاىلمعاقل الطغاة؟ إنه وال شك اجل

نعم، باجلهاد فقط ميكننا اليوم ويف هذه الظروف العصيبة اليت تعيشها األمة، فك             
ن إخواننا املوحدين، فالطغاة ال ميكن أن يتنازلوا أسارانا وإفراغ سجون املرتدين والكفار م   

                                     
 . تأمالت يف املنهج–اجلهاد واالجتهاد  1
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عن شروطهم الكفرية إال بقوة السالح، وإذا ما أطلقوا سراح بعض إخواننا يف ظـروف               
  .خاصة فإمنا هو سراح رجعي سرعان ما يعيدوم إىل السجن واألسر، وهكذا دواليك

: "  أسراهم ويقول الشيخ أبو قتادة متحدثاً عن واجب املسلمني الشرعي يف فك          
فكوا العاين وأطعمـوا    : ((rوفك العاين واجب شرعي على املسلمني حيث وقع لقوله          

فكاك األسري واجب علـى   : قال ابن البطال  : قال ابن حجر  . ١))اجلائع، وعودوا املريض  
ألن : (ويقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه      . هـ.ا ٢.الكفــاية وبه قال اجلمهـور   

وروي أن احلجاج بـن     ). كافرين أحب إيل من جزيرة العرب     أستنقذ رجال من أيدي ال    
يوسف الثقفي غضب على واليه يف السند غضبا شديدا، وذلك بسبب امرأة أسرت مـن             
املسلمني وأدخلت إىل بالد السند فجهز اجليوش املتواصلة، وأنفق بيوت األمـوال حـىت       

  ٣.استنقذ املرأة وردها إىل أهلها ومدينتها

  

  .م صورة من صور الوالء بني املسلم وأخيه املسلموفك العاين املسل

وليعلم أن ما يعانيه املسلم السجني هو شيء يفوق الوصف واخليال، حىت أـم              
  :يقول الشاعر. قدميا كانوا يعدون السجني كأنه منفي من األرض، وأنه خارج احلياة

  

  عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا إذا جاءنا السجني يوما حلاجة

  

                                     
  .رواه البخاري عن أيب موسى رضي اهللا عنه 1
  ).٦/١٩٣(فتح الباري  2
  ).١/٣٢٧(عن املواالة واملعاداة  3
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ضارة الشيطانية املعاصرة ابتكرت من األساليب الوحشية لتعذيب خصومها         واحل
شيئا يفوق اخليال، وليس سجني اليوم جمرد رجل حمبوس يف جب فقط، مع أن جمرد هذا                
احلبس عذاب شديد، ولكنهم ميارسون على هذا السجني ألوان العذاب وصنوف القهر ما      

اجب الشرعي امللقى على عاتق األمة يف ختلـيص         اهللا به عليم، فإذا علمنا هذا تبني لنا الو        
من يد  ) أي األسارى (جيب استنقاذهم   : البن اجلوزي " القوانني"هؤالء األسارى، جاء يف     

ـ ١. "الكفار بالقتال، فإن عجز املسلمون عنه وجب عليهم الفداء باملال          املرجـع  . (  اه
  )السابق

قال، فهي دون شك مـن      أما أمهية السجن وضرورة استغالل فترة األسر واالعت       
املسلّمات ومن أولويات املسلم داخل سجنه، فكل دقيقة أو حلظة متر على األسري البد أن            
يسخرها لدعوته ولتقوية ملكاته وتربية نفسه وتعويدها على التحمل والصرب، وللمزيد من         

رحلـة  وميكننا القـول إن م    . االستعداد للعطاء وملواصلة الدرب إىل أن يلقى اهللا شهيداً        
السجن بالنسبة للمجاهد تعترب فترة استراحة وتأمل ومراجعة، كما يكون فيهـا ااهـد      
مغلوباً على أمره على مستوى التكليف الشرعي، ال ميكن أن يقوم بأعمال علـى أرض               
الواقع كما كان يفعل قبل األسر، وميكننا القول أنه مرفوع عنه القلـم علـى مـستوى         

  .التكليف

اة والعاملني يف سبيل اهللا يتخيلون بأن مرحلة السجن أو األسـر     والكثري من الدع  
تعترب يف حد ذاا نقطة سوداء وفترة ضياع للجهد وإيقاف ملسرية ااهد، وحينما يقعون              
يف األسر حيكمون على أنفسهم باملوت واجلمود، ويعتربون أن مسرية جهادهم قد انتهت             

بينما . حياً كما انفصلوا عنها جسدياً ومادياً     بأسرهم، فينفصلون عن دعوم معنوياً ورو     
  .احلقيقة ينبغي أن تكون غري هذا

هل السجن مرحلة ضرورية للداعي؟ وهل هي مرتبـة         : "يقول الشيخ أبو قتادة   
  .ممدوحة، الداخل فيها خري من غريه بدخول هذه املرحلة؟

                                     
 ).١٧٢ص ( 1
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ـ             ﴿ : اىلمما ال شك فيه أن طريق الدعوة حمفوف باملخاطر واالبتالءات، قال تع
                 هِملـن قَـبم ينا الَّذنفَت لَقَدونَ ونفْتلَا ي مها ونقُولُوا آمكُوا أَن يرتأَن ي اسالن ِسبأَح

       بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعذلك ألن الداعي   . ]٣-٢ :العنكبوت  [ ﴾فَلَي
ن األمر، ويدعوهم لترك عوائدهم وإيالفهم، بل ويسفه ما هم عليه           يأيت للناس باجلديد م   

من ج وطريق، وهذا أمر كبري على الناس، ألنه يطعن يف مسلمام وعظائم عقائـدهم،      
وهلذا فإن الداعي جيابه بقوة وعنف، وبسبب هذا االبتالء تتميز الصفوف، ويفيء النـاس       

فاالبتالء يعرف مقامات الناس، والبقاء للصابر،      إىل مقامام احلقيقية دون لبس أو تزوير،        
 ﴾وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتنـا يوقنـونَ             ﴿  : قال تعاىل 

بالـصرب والـيقني تنـال      :  يف تفسريها  - رمحه اهللا    -قال ابن تيمية    . ]٢٤: السجدة  [
 مينع التهور، واليقني مينع اليأس والقنوط، فالداعي له قوتان حتصنانه           فالصرب. هـ.ا.اإلمامة

من اخلطأ، قوة تدفعه وهي اليقني، وقوة تريثه وهي الصرب، يقني على املوعـود القـادم،                
وصرب على البالء الواقع، والبالء واالمتحان ظاهرة يف كل الـدعوات، وهـي تكتنـف             

اطل، فليس األنبياء أو أتباع األنبياء هم فقط مـن          املتمردين، سواء كان متردهم حبق أم بب      
لقي العنت يف سبيل دعوته، بل كل من أتى للناس جبديد، ولكن ما مييز أهل احلق مـن                  

ذَلـك بِـأَنهم ال    ﴿  غريهم يف هذا الباب هو أن تعب األنبياء وأتباعهم هو يف سبيل اهللا              
 في سبِيلِ اللَّه وال يطَئُونَ موطئًا يغيظُ الْكُفَّار وال          يصيبهم ظَمأٌ وال نصب وال مخمصةٌ     

         حاللٌ صمع بِه ملَه بال إِالَّ كُتين ودع نالُونَ منوأما غريهم فتعبهم وبال علـيهم        ﴾ ي ،
إِنَّ الَّـذين   ﴿   :، وكما قال تعاىل   ﴾عاملَةٌ ناصبةٌ تصلَى ناراً حاميةً      ﴿  : كما قال تعاىل  

      ةً ثُـمرسح هِملَيكُونُ عت ا ثُمهقُوننفيفَس بِيلِ اللّهن سواْ عدصيل مالَهوقُونَ أَمنفواْ يكَفَر
، فـاالبتالء ظـاهرة يف   ] ٣٦: األنفال [ ﴾يغلَبونَ والَّذين كَفَرواْ إِلَى جهنم يحشرونَ      

وكَذَلك ﴿  : ت ألن وجود األعداء من مظاهر نصرة اهللا ألوليائه، قال تعاىل          مسرية الدعوا 
   الْجِناِإلنسِ و نياطياً شودع كُلِّ نِبِيا للْنعومظهر من مظـاهر  ] ١١٢: األنعام [ ﴾ج ،

واختالف الناس سنة كونية، وكذلك تدافعهم ليتحقق لكل واحد         . املنتقم: اسم اهللا تعاىل  
فه اليت يسعى إليها، واملعادلة بني الطرفني حبصول النصر واهلزمية مبسوطة يف القرآن،             أهدا
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وما من أمر إهلي إال وهو عامل من عوامل النصر، وما من خمالفة للشريعة إال عامل مـن                  
  .عوامل اهلزمية

والسجن إحدى مظاهر االبتالء، وصورة من صور العذاب اليت يهدد ا كـل             
قَالَ لَئنِ اتخـذْت إِلَهـاً      ﴿  : ال فرعون مهددا موسى عليه السالم     طرف اآلخر، كما ق   

     ونِنيجسالْم نم كلَنعرِي لَأَجوقد كان إحدى اختيارات قريش     . ]٢٩: الشعراء  [ ﴾غَي
و وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَـرواْ ليثْبِتـوك أَو يقْتلُـوك أَ           ﴿  : rيف عذاا لرسول اهللا     

  وكرِجخألن السجن صورة من صور العذاب النفسي والبدين، فهو       . ]٣٠: األنفال  [ ﴾ي
تقييد إلرادة اإلنسان، ومانع له من ممارسة مدنيته وإنسانيته، مث هو بالنسبة للداعي أشـق              
وأتعب ألنه يفصل بني الداعي واحمليط الذي حيتاجه لدعوته، فعمل الداعي هو النـور يف               

ليمهم اخلري، وكسب أتباع لدعوته، وترقية ألفراد دعوته يف الطريق، فالسجن           الناس، وتع 
  .حرمان من هذا كله، إذ أنه يعزل الداعي عن حميطه ليمنعه من التأثري والكسب

ويف هذه الغربة املعاصرة حيث بدأ الدعاة يدعون إىل اهللا، ومتت سنة املدافعة بني              
السجون بالدعاة، وتكررت صور االبتالء وإىل      فريق احلق وفريق الباطل، ومأل الطاغوت       

  .اآلن، كانت التجربة األوىل أن دخلت جمموعات السجون، فماذا صنع فيهم السجن؟

كان السحن وعاء تشكل لونه بلون الداخل فيه، فبعضهم انتكس ووقع، وهؤالء            
 على األغلب قلة ال يؤبه ا، ولكن األغلب خرج من السحن وهو حيمل ذكريـات األمل      
والعذاب، وخرج ليكتب للناس مذكرات كربالئية مليئة بالبكاء والنواح حـاول كـل             
واصف فيها أن يستدر عواطف القراء حنوه، وأن يكسب شفقتهم عليه، وقد وجد أدب              
داخل املكتبة اإلسالمية ميثل هذا النوع من الفنون، من البكاء والنواح الكربالئي، وكان              

على الصدور بأن هذا قد عذب وضرب، ومل ) األومسة(ني القصد من هذا هو تعليق النياش     
خيرج من اآلن من هذا الصف املبتلى دراسة أو دراسات تكون زادا للجيل القادم من هذه           

إما أن يكسر، أو يعصر، أو يثمر فيخرج صاحبه منه منقى مـن             : التجربة، فالسجن بالء  
ك املرء، وتنصقل نفسه يف     كل الشوائب، شوائب األفكار، وشوائب النفس، فتترقى مدار       
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تطورها وتربيتها، فاملمتحن ال ميدح إال مبقدار استفادة املرء منه، ال من حيث هو يف نفسه       
ممدوحا مرغوبا، فقد ينتكس املرء فيه، وقد خيرج منه كما دخل جهال وعماء وسوء خلق، 

 وظـواهر،  وقد يرتقي فيه، وكل هذا حبسب املرء ونظره إىل ما متر به احلياة من مظـاهر  
فليس السجن مرتبة مدحية، وال هو بالذي يطلبه املرء ليكون األفضل بني أقاربه، ولكـن        

  ).املصدر السابق . ( اهـ." ينظر إىل مقدار اكتساب املرء من هذه التجربة

وبعد، فإن ظاهرة األسر باقية ما بقي اجلهاد والدعوة إىل اهللا والـوالء والـرباء               
 باهللا وحده، وهي ظاهرة البد أن يتقبلها املؤمن بصدر رحب           والكفر بالطاغوت واإلميان  

، وحياول اعتبارها منحة يف صورة حمنة، وفترة ابـتالء ال  - إن مل يكن له بد من تفاديها    –
ينبغي أن تنكسر فيها عزميته أو يفتر إميانه، مع أن األصل يف املسألة هو مقاومـة هـذه                  

ل عائقاً للداعية وللمجاهد على التقدم، كما    الظاهرة واهلروب منها ما أمكن، كوا تشك      
  .أا ختلق ثغرات يف الصف ااهد وتعطّل الكثري من الوظائف داخل هذا الصف

  :أما الواجبات امللقاة على أعناقنا جتاه أسرانا ومعتقلينا، فهو

  . تذكري األمة م والدعوة هلم:أوالً

  . من دعوة وجهاد تذكري دعوم وسريم ومواصلة ما بدأوه:ثانياً

 مواصلة اإلعداد واجلهاد لفك أسرهم أو البحث عن وسائل لفـدائهم أو             :ثالثاً
  .استبداهلم بأسرى األعداء

القيام على إعالة أُسرهم وذويهم وتربية أبنائهم حىت يواصلوا السري علـى            : رابعاً
  .درب آبائهم

حق هؤالء األسـرى    هذه بعض الواجبات اليت ينبغي علينا القيام ا وأداؤها يف           
  .واملعتقلني ريثما يأيت فرج اهللا ومدده
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هذا ونسأل اهللا جل وعال أن يعجل فرج أسرانا ومعتقلينا من سـجون الكفـار      
واملرتدين، وأن يربط على قلوم ويثبتهم على احلق املبني، وينـصرهم علـى إغـراءات     

  .أعدائهم، آمني

  واحلمد هللا رب العاملني
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  عركتنا مع الشيطانم
  أبو سعد العاملي: قدمي وإعداد وتعقيب ت

   رفاعي سرور-"عندما ترعى الذئاب الغنم"قراءة لكتاب 

  

  متهيد

احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظـاملني، والـصالة       
  والسالم على سيدنا حممد الرسول األمني وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

 يعترب من أصعب األشياء على اإلنسان، وإن كان يرى          الشك أن اإلميان بالغيب   
أو حيس آثاره كل يوم وليلة، وهو من أجل هذا جعله اهللا عالمة من عالمات صدق املرء                 

الَّـذين يؤمنـونَ بِالْغيـبِ      ،  ذَلك الْكتاب الَ ريب فيه هدى لِّلْمتقني        مل  ا﴿  يف إميانه،   
، فجعل اهللا سبحانه اإلميان بالغيب من أهـم         ﴾ةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ     ويقيمونَ الصال 

  .مسات املؤمن الصادق

ومن الغيب، اإلميان باجلن، مسلمهم وكافرهم، مطيعهم وعاصيهم، كما جـاء           
تفصيل ذلك يف سورة اجلن وسورة األحقاف وغريها من اآليات القرآنيـة واألحاديـث         

الشيطان أو إبليس يعترب أبو اجلن ورأس الشر فيهم، منذ خلـق اهللا آدم              و. النبوية الشريفة 
  .وحىت تقوم الساعة

ال هم هلذا املخلوق سوى التعرض لطريق اهلداية بالغواية، وسد طـرق اخلـري              
  ، ﴾لَأُغْوِينهم أَجمعني ﴿ بعقبات الشر 

  . ﴾ألقعدن هلم صراطك املستقيم﴿ 



 

  )٣٤٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

. عملها الشيطان يف مواجهة اإلنسان، سالح الكيـد ومن أفتك األسلحة اليت يست   
ومن كيد عدو اهللا    ): "إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان    (بقول العالمة ابن القيم يف كتابه       

تعاىل، أنه خيوف املؤمنني من جنده وأوليائه، فال جياهدوم وال يأمروم باملعروف، وال             
إلميان، وقد أخربنا اهللا تعاىل سبحانه عنه       ينهوم عن املنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل ا        

إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياءه فَالَ تخافُوهم وخـافُون إِن كُنـتم            ﴿  : ذا فقال 
 نِنيمؤ١٧٥آل عمران (﴾م.(  

ومن مكايده أنه يسحر العقل دائماً حىت يكيده، وال يسلم من سحره إال من شاء       
 فيزين له الفعل الذي يضره حىت خييل إليه أنه من أنفع األشياء، وينفر من الفعل الذي                 اهللا،

  .هو أنفع األشياء له، حىت خييل له أنه يضره، فال إله إال اهللا

كم فنت ذا السحر من إنسان، وكم حال به بني القلب وبني اإلسالم واإلميـان      
حسنة، وشنع احلق وأخرجه يف صورة      واإلحسان؟ وكم جال الباطل وأبرزه يف صورة مست       

مستهجنة؟ وكم رج من الزيوف على الناقدين وكم روج من الزغل على العارفني؟ فهو          
الذي سحر العقول حىت ألقى أرباا يف األهواء املختلفة واآلراء املتشعبة، وسلك ـم يف           

هلم عبـادة   سبل الضالل كل مسلك، وألقاهم من املهالك يف مهلك بعد مهلك، وزين             
األصنام، وقطيعة األرحام، ووأد البنات، ونكاح األمهات، ووعدهم الفوز باجلنات مـع            
الكفر والفسوق والعصيان، وأبرز هلم الشرك يف صورة التعظيم، والكفر بصفات الـرب             
تعاىل وعلوه وتكلمه بكتبه يف قالب الترتيه، وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكـر يف               

املائدة  (﴾ علَيكُم أَنفُسكُم ﴿  إىل الناس، وحسن اخللق معهم، والعمل بقوله        قالب التودد   
واإلعراض عما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم يف قالب التقليد، واالكتفاء            ) ١٠٥

بقول من هو أعلم منهم، والنفاق واإلدهان يف دين اهللا يف قالب العقل املعيـشي الـذي                 
  .اسيندرج به العبد بني الن

فهو صاحب األبوين حني أخرجهما من اجلنة، وصاحب قابيل حني قتل أخـاه،          
وصاحب قوم نوح حني أغرقوا، وقوم عاد حني أهلكوا بالريح العقيم، وصـاحب قـوم     



 

  )٣٤٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

صاحل حني أهلكوا بالصيحة، وصاحب األمة اللوطية حني خسف م وأتبعـوا بـالرجم          
 الرابية، وصاحب عباد العجل حني باحلجارة، وصاحب فرعون وقومه حني أخذوا األخذة

جرى عليهم ما جرى، وصاحب قريش حني دعوا يوم بدر، وصـاحب كـل هالـك                
  .اهـ." ومفتون

هذا هو الشيطان، وتلك هي مكائده وحباله اليت يتربص للعباد ا الدوائر، ويقعد    
 مث اإلعداد لنا ا كل مرصد، فمعركتنا معه أبدية، ال منلك معها إال اليقظة واحليطة واحلذر

ومجع ما يلزم من عتاد للدخول فيها لنبحث عن أسباب النـصر فنحققهـا يف أنفـسنا،      
ونتعرف عن أسباب الوهن واهلزمية فنتجنبها، كي يكتب لنا النصر على هـذا املخلـوق              
العجيب واخلطري، أو على األقل نقاوم أسلحته ونرد هجماته حىت ال نسقط صـرعى يف               

 فنكون من اخلاسرين واهلالكني، ونكون سبباً لتعطل واجبـات          وحل إغراءاته وشهواته،  
الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد يف سبيل اهللا، اليت من أجلها كرمنا اهللا              

وذَلك هـو   ﴿  تعاىل لنتميز عن باقي اخلالئق وعلى بقية األمم، فنفوز برضوانه وجناته،            
 يمظالْع زالْفَو﴾ .  

   هـ١٤٢٢ شوال –سعد العاملي أبو 

  

  مقدمة

كم أنا فخور ومعتز بتقدمي هذا الكتاب الرائع لألخ الشيخ رفاعي سرور، الذي             
مل أقابله وال أظن أنه يعرفين، ولكنين متأكد من أن أرواحنا جنود جمندة يف عامل الغيـب،                 

  .وبأن اهللا تعاىل كفيل وقادر على مجعهما

خلطري، أحاول فيه إظهار ما خفي على الكـثري  حسيب أين وقفت على هذا الثغر ا      
من أبناء األمة، تتجلى هذه اخلفايا يف خماطر وعقبات ومكائد هي أقرب إلينا من أنفـسنا            



 

  )٣٤٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 كل علـى  -اليت بني جنبينا، وال نعري هلا كبري اهتمام، بسبب غفلتنا وتأثري الشيطان علينا            
  .-حسب ما جترع من هذا التخدير احللو واملر يف آن واحد

فالشيطان حياول أن جيرنا إىل حزبه وصفه لكي نرافقـه إىل مـصريه احملتـوم،               
ويستعمل يف سبيل حتقيق ذلك كل األساليب املمكنة اليت ال ميكن أن ختطر على بالنـا،                
وبضحي يف سبيل ذلك بالغايل والنفيس، ويستميت ويصر ويعاود الكرة تلو الكـرة، يف              

الة والغفلة واالستهانة ذا املخلوق العجيب واخلطري، الوقت الذي نقف فيه موقف الالمبا    
بينما . فنظن أن جمرد لعنه وحتقريه من شأنه أن حيسم املعركة لصاحلنا ويرتد كيده إىل حنره              

املطلوب منا أكثر من ذلك بكثري، فالبد من معرفته واالطالع على أساليبه وحيلـه، مث ال     
 البد من امتالك أسـلحة      - وليس آخراً  –خرياً   من وسائله وأساليبه، وأ    االستفادةبد من   

مضادة والدخول معه يف معركة فاصلة متواصلة، ال نيأس وال نغفل وال نتراجع وال نضع               
يا أَيها الَّذين آمنواْ    ﴿  السالح حىت حيكم اهللا بيننا وبينه، أو حىت نلقى اهللا وحنن مسلمون             

الَ تو هقَاتت قح قُواْ اللّهونَ اتملسم مأَنتإِالَّ و نوتم﴾.  

حرص الكاتب على إبراز خصائص ومسات الشيطان خالل معركتـه الفاصـلة            
والدائمة معنا، كفرد مث كجماعة، وأدرك جيداً خبايا هذه املعركـة ومساـا وعتادهـا             

ة وخمتلف مراحلها، مث بين لنا بعد ذلك تأثري الشيطان على جمريات األحـداث الـسياسي              
واالجتماعية واالقتصادية حاضراً ومستقبالً، ومدى احلضور القوي والدائم للـشيطان يف           
كل هذه األحداث مث مدى تأثريه على أوليائه وتسخريهم حلرب أصحاب احلق وحماولـة          
وأد كل عمل صاحل، وشحذ مهم أوليائه حملاربة احلق وأهله، وإن كانت الضرورة تقتضي              

  .املواقف الصعبة واحلامسةمنه تدخله الشخصي يف بعض 

ووقف الكاتب على حقيقة هامة جيدر بنا التنبه هلا وعدم غفلتها لكي نـستطيع              
فهم هذا الواقع ونكون أهالً للدخول يف الصراع مع الباطل، وأهم من هذا كله، نستطيع               
امتالك عقيدة سليمة صحيحة جتاه التجمعات اليت حتيط بنا وأخص بالذكر هذه األنظمة             

 تـستمد   - أي هذه األنظمة     –، وهي كوا    )الكافرة منها أو املرتدة   (مة يف العامل    احلاك



 

  )٣٤٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

شرعيتها من الشيطان، وهو الذي يقوم على تسيريها والوحي هلا والتأثري فيها، ليتحقـق              
 ، فأصبحوا أولياءه  ﴾ولَقَد صدق علَيهِم إِبليس ظَنه فَاتبعوه       ﴿  عليهم قول اهللا عز وجل      

  .املخلصني، يأمترون بأمره ويقدمونه يف كل شيء

ونرى ذلك جلياً يف آثارهم وأفعاهلم اليومية، حيث يفـسدون وال يـصلحون،             
  .ويهدمون وال يبنون، وحياربون احلق وأهله وينصرون الباطل وأهله

تلك هي أهم احملطات اليت وقف عندها الكاتب وحـاول أن يعاجلهـا بـالنص     
  .ج نبوي ملقاومة هذا املشروع اإلبليسي، وحماولة إبطاله ومواجهتهالشرعي وبتقدمي برنام

نسأل اهللا جل وعال أن يتقبل منه ومنا، وجيزيه خري اجلزاء على عمله القيم هذا،               
ويرزقنا وإياه حياة يف طاعته وتوفيقاً لنيل رضاه، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على               

  .سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  . هـ١٤٢٢ شوال –أبو سعد العاملي 

  

  :مقدمة الكاتب

  .شرعية ونفسية وحركية.. ملعاجلة قضية الشيطان ثالث فوائد أساسية

هي محاية القضية من طابع اخلرافة والشعوذة لتربز كقضية واقعية : الفائدة الشرعية
 بالتأصـيل  علمية حمددة وثابتة بنصوص الكتاب والسنة، حبيث ينضبط التصور الغييب عنها     

  .الشرعي له 

 املتجهة دائماً حنو باطن اجلاهلية      اإلسالميهي معاجلة الشعور    : والفائدة النفسية 
  .لكشف أسراره اهولة ومعرفة علله اخلفية كمحاولة لتفسري ظواهرها



 

  )٣٤٨(
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ولعل ظاهرة الوحدة اجلاهلية على املستوى العاملي هي الظاهرة اليت اسـتحوذت            
 تعامالً خطـرياً  اإلسالميرية ولذلك تعاملت اجلاهلية مع الشعور      على هذه احملاولة الشعو   

  من الذي حيكم العامل؟ وكيف؟.. فقدمت بنفسها هلذه الظاهرة وجواباً هلذه التساؤالت

وأشهر هذه التفسريات هي فكرة احلكومة      ( ومكمن اخلبث يف هذه التفسريات      
، ) اامع املاسونية املنتشرة يف كل أحنائهالعاملية السرية اليت حيكم ا اليهود العامل عن طريق

أا وضعت أمام الشعور اإلسالمي أهدافاً ومهية وغرست اإلحساس بالسيطرة اجلاهليـة            
على العامل وذلك يف غيبة اإلحساس بإحاطة اهللا هلذه السيطرة فانطبع يف األذهان أنه ليس               

م للعامل ونـشأ إحـساس   هناك شيء يف حياتنا إال وقد أخذ وضعه ضمن املخطط املرسو    
بالتضاؤل أمام اجلاهلية كمخطط ال ميكن مواجهته بل وال معرفة غموضه، ومن هنا فإن              
معاجلة قضية الشيطان كتفسري شرعي لباطن اجلاهلية وظاهرها هـي الغـذاء الـصحيح          
للشعور اإلسالمي املتلهف حنو كشف هذا الغموض، كذلك فإن هذه املعاجلة سـتكون             

  .ن إحساس التضاؤل الناشئ عن هذا الغموضحرزاً حقيقياً م

تبدأ بتقرير أن االستضعاف هو املرحلة اليت تعيشها اجلماعـة          : والفائدة احلركية 
املسلمة وأن هذا التقرير يقتضي ارتباط الفكر اإلسالمي باملرحلة اليت تعيـشها اجلماعـة              

ة اليت عايشتها الـدعوة  واالرتباط بني الفكر واملرحلة ليس جمرد التركيز على القضايا املكي   
  .قبل التمكني

ولكنه يكون بتصور كل قضايا اإلسالم من خالل التحديد املنـهجي للـدعوة،          
وذلك باعتبار أن هذا التحديد هو اإلطار األساسي لفكر املرحلة الذي يعاجل آثارها وحيقق     

  .اخلالص منها

ليـل علـى   وقضية الشيطان د. ويف هذا االرتباط حياة للقضايا وصواب للمنهج      
  .حتمية هذا االرتباط



 

  )٣٤٩(
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فعندما خرجت هذه القضية من إطار التحديد املنـهجي للـدعوة، تـضاءلت             
  .وصارت حمدودة بغرض التحرز الفردي منه

لدعوة هذه القـضية، ضـعف      وكذلك عندما افتقدت مهمة التحديد املنهجي ل      
  .كة اإلسالميةعتقادي للعوامل الغيبية املؤثرة بصورة مضادة على واقع احلرالتصور اال

وارتباط قضية الشيطان مبنهج الدعوة يعين توجيهها توجيهاً حركياً تتحـدد بـه       
مفاهيم فكرية وأساليب عملية يف واقع احلركة اإلسالمية وذلك بتأصيل شرعي تأخذ بـه     

  .هذه املفاهيم وتلك األساليب الصفة الشرعية ملنهج الدعوة

  

  الفصل األول

  صورة قتالية

 هو العالقة بيننا وبني الشيطان، واحلرب نتيجة طبيعية لكل عداء،           نعلم أن العداء  
فإذا تأكد شعورنا باحلرب القائمة بيننا وبني الشيطان فإن هذا بالطبع سيعمق إحـساسنا              

  .بقيام هذا العداء

ولكي ال يكون شعورنا بتلك احلرب ضعيفاً أو سطحياً فإننا سنبدأ بصورة قتالية             
ل فيه من الضراوة والعنف ما يعمق اإلحساس بتلك احلـرب يف            لتلك العالقة، ألن القتا   

ضمري املسلم وذا نعطي للعداء واحلرب بيننا وبني الشيطان إحساس اليقظـة واالنتبـاه              
  .واحلذر

وإذا أخذت احلرب اليت بيننا وبني الشيطان هذه الصورة القتالية رأيناها أمامنـا             
فالشياطني .. ملعروفة لنا يف واقعنا البشري    حقيقة هلا كل صفات ووسائل وتقاليد احلرب ا       
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فَكُبكبوا فيهـا  ﴿  : هم جنود إبليس سواء أكانوا من اجلن أو اإلنس، واهللا سبحانه يقول           
  .]٩٥، ٩٤: الشعراء[ ﴾وجنود إِبليس أَجمعونَ ، هم والْغاوونَ 

ورات التنظيمية يف   والعالقة بني إبليس وجنوده عالقة والء وطاعة ومها أول الضر         
الَّذين آمنواْ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه والَّذين كَفَرواْ يقَاتلُونَ في          ﴿  أي حرب، واهللا يقول     

  .]٧٦: النساء[ ﴾سبِيلِ الطَّاغُوت فَقَاتلُواْ أَولياء الشيطَان إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفاً 

استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم ذكْر اللَّه أُولَئك ﴿ تكون احلزبية وذا الوالء 
  .]١٩: اادلة [ ﴾حزب الشيطَان أَلَا إِنَّ حزب الشيطَان هم الْخاسرونَ 

وحينما ينطلق هؤالء اجلنود إلضالل الناس خيرجون يف سرايا بدليل قول رسول            
إن إلبليس كرسياً فوق املاء يبعث سراياه فيفتنون الناس فـأعظمهم مكانـة        : "rاهللا  

  ).رواه مسلم وأمحد" ( أعظمهم فتنة

ولعلنا نالحظ أن كون الكرسي فوق املاء حتقيق ألهم تقاليد احلروب وهي إنشاء           
  .مركز القيادة بعيداً عن واقع القتال ليتحقق هلذه القيادة التركيز والنظرة الشاملة

﴿ هلؤالء اجلنود اخليل وهي أداة أساسية يف احلروب ويف هذا يقول اهللا سبحانه              و
واستفْزِز منِ استطَعت منهم بِصوتك وأَجلب علَيهِم بِخيلك ورجِلك وشارِكْهم فـي            

  ).٦٤: اإلسراء (﴾ غُروراً اَألموالِ واَألوالد وعدهم وما يعدهم الشيطَانُ إِالَّ

: "  يقـول rويف هذه احلرب السهام، وهي كذلك أهم أداة احلروب، والـنيب    
ن هذه الـسهام    أولعلنا نالحظ   ". النظرة سهم من سهام إبليس يصيب ا قلب املؤمن        

 rتصيب وأن إصابتها قاتلة ألا تصيب القلوب وأا بتوجيه القائد نفسه إذ أن الرسول               
  ).رواه احلاكم وأمحد" (من سهام إبليس: "هام إىل إبليس ذاته فقالأضاف الس

ويف هذه احلرب تقاليد النصر واهلزمية، فكما أن املنتصرين يف احلرب يرفعون راية             
ما من خارج خيرج مـن  : "rالنصر فإننا جند ذلك يف حرب الشياطني إذ يقول الرسول       



 

  )٣٥١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

د شيطان، فإن خرج ملا حيب اهللا عز وجـل  بيته إال ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بي     
اتبعه امللك برايته فلم يزل حتت راية امللك حىت يرجع إىل بيته ومن خرج ملا يسخط اهللا        

  .١" اتبعه الشيطان برايته فلم يزل حتت راية الشيطان حىت يرجع إىل بيته

 وكما ترفع الراية يف موقع االنتصار فإا تبقى مرفوعـة يف مواقـع االحـتالل              
ال تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق وال آخر من           : " rاملستمر، ويقول النيب    

  .٢" معركة الشيطان وا ينصب رايتهخيرج منها فإا 

 يف  rفدلّ ذلك على أن السوق موقع احتالل الشيطان ولذلك يقـول الـنيب              
  .٣" أشر األماكن األسواق: " يث آخرحد

أَلَم تـر أَنـا أَرسـلْنا        ﴿:  سبحانه يقول  ويف هذه احلرب العنف والشدة، واهللا     
، واألز هو احلركة العنيفة للماء عنـد        )٨٣مرمي   (﴾الشياطني علَى الْكَافرِين تؤزهم أَزاً      

  ).الغليان

إن الشيطان حيضر أحدكم    : " rويف هذه احلرب التربص والترصد لقول النيب        
  .٤ "عند كل شيء من شأنه

قَالَ فَبِما أَغْويتنِي َألقْعـدنَّ لَهـم       ﴿   احلصار بعد الترصد بدليل اآلية       مث يكون 
   يمقتسالْم اطَكرـن             ،  صعو ـانِهِممأَي ـنعو هِملْفخ نمو يهِمدنِ أَيين بم مهنيآلت ثُم

رِيناكش مهأَكْثَر جِدالَ تو هِملآئم١٧-١٦: افاألعر ( ﴾ ش.(  

 من شر نفـسي     أعوذ بك : " rويف هذه احلرب الشراك بدليل قول رسول اهللا         
  .١" وشر الشيطان وشركه
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  )٣٥٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

ويف هذه احلرب احلراسة املشددة وهذا ما واجهته الشياطني ملـا صـعدت إىل              
 شـديداً   وأَنا لَمسنا السماء فَوجدناها ملئَت حرساً     ﴿  : السماء الستراق السمع فقالوا   

 ( ﴾وأَنا كُنا نقْعد منها مقَاعد للسمعِ فَمن يستمعِ الْآنَ يجِد لَه شهاباً رصداً              ،  وشهباً  
  ).٩-٨: اجلن

﴿ فال تكون هناك ثغرة من خالل فراغ، وال من خالل حارس ضـعيف ألـا         
رد االقتراب من السماء من أي جانب أصـبح         ، بل إن جم   ﴾ ملئَت حرساً شديداً وشهباً   

 ( ﴾لَا يسمعونَ إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى ويقْذَفُونَ من كُـلِّ جانِـبٍ            ﴿  أمراً مستحيالً ألم    
  ).٨: الصافات

ولكن الشياطني يف تلك احلرب ال تيأس، بل هي تواجه هذا املوقـف اخلطـري               
 يف  rفرد على مهمة معروفة النتيجة فيقول الـنيب         باألسلوب االنتحاري الذي يقدم به ال     

 ووصف سفيان بيده وفرج بـني       –الشياطني اليت تسترق السمع هكذا واحد فوق آخر         
 فرميا أدرك الشهاب املستمع قبل أن يرمـي  –أصابع يده اليمىن نصبها بعضها فوق بعض      

  .٢ "كه حىت يرمي ا إىل الذي يليها إىل صاحبه فيحرقه ورمبا مل يدر

  

 على أحد   rويف هذه احلرب يكون األسر، وهذا ما حدث ملا قبض رسول اهللا             
الشياطني الذين تسللوا إىل املدينة فأخذه وأراد أن يربطه يف سارية املسجد، كما جاء يف               

يا رسول  :  صلى صالة مكتوبة فضم يده فلما صلى قالوا        rأن رسول اهللا    : " مسند أمحد 
ال، إال أن الشيطان أراد أن مير بني يدي فخنقته حىت           : قالاهللا أحدث يف الصالة شيء؟ ف     

يعين دعاء سليمان   (وجدت برد لسانه على يدي وأمي اهللا لوال ما سبقين إليه أخي سليمان              
الرتبط إىل سارية من سـواري    ") رب اغفر يل وهب يل ملكاً ال ينبغي ألحد من بعدي          "
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  )٣٥٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

أسر زعماء الكفار حىت أمر رسول اهللا       والربط يف سارية املسجد كان من تقاليد        (املسجد  
  .١" يطيف به ولدان أهل املدينة) مةبربط مثامة بن آثال سيد أهل اليما

ولذلك كان رسول اهللا يقول أليب هريرة عندما أتاه الشيطان وهو حيرس بيـت              
  ".؟ماذا فعل أسريك الليلة: "... املال

 رمضان مل يكن ذلك بإلزام وملا حرم اهللا سبحانه وتعاىل على الشياطني التحرك يف
شرعي طبعاً ألن الشياطني ال ختضع ألي إلزام شرعي، وإمنا كان بتعجيزهم عن احلركـة               

إذا دخل شهر رمضان فتحت أبـواب الـسماء         : "وذلك بأسرهم كما قال رسول اهللا     
وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطني فال تستطيع أن تصل إىل ما كانت تصل إليه             

  ".صفدت الشياطني: "ةويف رواي" غريه

وكما يقع األسر على الشيطان فإنه يقع أيضاً منه على اإلنسان ودليـل ذلـك               
:  نساًء ذات ليلة حديثاً، فقالت امرأة منهنrحدث رسول اهللا  : "حديث عائشة إذ قالت   

أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجالً : فقال. يا رسول اهللا كأن احلديث حديث خرافة
ه اجلن يف اجلاهلية فمكث فيهن دهراً طويالً مث ردوه إىل اإلنس فكـان              من عذرة أسرت  

  .٢" حديث خرافة: حيدث الناس مبا رأى فيهم من األعاجيب فقال الناس

ويف هذه احلرب فكرة السحق الشامل ويف ذلك يقول اهللا عز وجل يف احلـديث   
  . ٣"م عن دينهموإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطني فاجتالته: "القدسي

، ذلك ألن   )٢٠سبأ   (﴾ ولَقَد صدق علَيهِم إِبليس ظَنه    ﴿  وهذا ما ظنه إبليس     
: ، ومعناهـا  )٦٢اإلسـراء    (﴾ َألحتنِكَن ذُريتـه إَالَّ قَلـيالً      ﴿: إبليس قال يف البداية   

  .ألستأصلن
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  )٣٥٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

اللهم إين أسألك   " : rويف هذه احلرب أسلوب االغتيال بدليل قول رسول اهللا          
العافية يف الدنيا، احفظين من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فـوقي،                

  .١"وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت

َ آلتينهم من بينِ أَيديهِم ومـن       ﴿  : وذلك يف تفسري قول اهللا على لسان إبليس       
من شعو انِهِممأَي نعو هِملْفخ رِيناكش مهأَكْثَر جِدالَ تو هِمل١٧: األعراف (﴾آئ.(  

ففـي حـديث   . ويف هذه احلرب احلصون اليت يلجأ إليها اجلنود محاية ألنفسهم    
إن اهللا أمر حيىي بن زكريا خبمس كلمات أن يعمل ا ويأمر   : " قال rاألشعري أن النيب    

وآمركم أن تذكروا اهللا فإن مثـل       : "هلمفكان مما قال     " ...بين إسرائيل أن يعملوا ا    
ذلك كمثل رجل خرج العدو يف أثره سراعاً حىت إذا أتى على حصن حصني فـأحرز                

  .٢"كذلك العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر اهللا.. نفسه منهم

اجلوار، وقد أراد اهللا سبحانه أن حيفظ عبداً من عبـاده مـن        .. ويف هذه احلرب  
أمل : " فأجاره من الشيطان بدليل قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه        ضراوة تلك احلرب    

  .٣ " يعين عمار بن ياسر– rيكن فيكم الذي أجاره اهللا من الشيطان على لسان نبيه 
  

وإجارة اهللا سبحانه وتعاىل تؤكد شدة اخلطر الذي حييط ذا العبد حىت اقتـضى         
  .األمر هذا اجلوار اإلهلي
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  )٣٥٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  :تقييم عــام

ديد الصورة القتالية للحرب بيننا وبني الشياطني حيسن أن نقيم هذه احلرب      بعد حت 
لتحقيق مزيد من العمق لإلحساس بالعداء بيننا وبني الشيطان ونبدأ حقائق التقييم بالنتيجة          

  ..تسعمائة وتسع وتسعون: النهائية لتلك احلرب لترى أن خسائر البشر فيها من كل ألف

يا : يقول اهللا آلدم يوم القيامة: " عن اهللا عز وجلr ودليل ذلك قول رسول اهللا
من كل ألـف تـسعمائة      : آدم ابعث بعث النار، فيقول يا رب، وما بعث النار؟ قال          

وهذه النتيجة الرهيبة هي تفسري قول اهللا عز   . ١" وتسع وتسعون يف النار وواحد يف اجلنة      
  ).١٢٨: األنعام. (﴾ ن اِإلنسد استكْثَرتم ميا معشر الْجِن قَ﴿ : وجل

: األعـراف  (  تجِد أَكْثَرهم شـاكرِين َالَ﴿  : وقوله عز وجل على لسان إبليس     
١٨.(  

ومما يزيد هذه النتيجة رهبة هو علمنا بأن هذا الواحد من األلف الذي جنـا، مل                
ا الَّذين آمنوا لَا    يا أَيه ﴿  : تتحقق له النجاة إال بفضل اهللا ورمحته بدليل قول اهللا عز وجل           

تتبِعوا خطُوات الشيطَان ومن يتبِع خطُوات الشيطَان فَإِنه يأْمر بِالْفَحـشاء والْمنكَـرِ             
ي من يشاُء   ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته ما زكَا منكُم من أَحد أَبداً ولَكن اللَّه يزكِّ             

 يملع يعمس اللَّه٢١: النور (﴾و.(  

ومن هنا كان من حقائق تقييم هذه احلرب، فرح اهللا عز وجل بعباده النـاجني               
هللا أشد فرحاً بتوبة عبده املؤمن من رجـل يف أرض           : " rمنها بدليل قول رسول اهللا      

يقظ وقد ذهبت فطلبها     معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاست       – مهلكة   –دوية  
أرجع إىل مكاين الذي كنت فيه فأنام حىت أموت، فوضع          : حىت أدركه العطش مث قال    

رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده طعامه وشرابه، فـاهللا             
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  )٣٥٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

فقال من شـدة    : "ويف رواية . ١" أشد فرحاً بتوبة العبد املؤمن من هذا براحلته وزاده        
  ".. أنت عبدي وأنا ربكاللهم: فرحه

هذه هي احلرب، وهذا هو اخلطر الذي يفرح اهللا بالناجني منها كما فرح هذا الرجل 
  .الذي ضلت ناقته بل أشد
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  )٣٥٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  وقفات تربوية مع غزوة نيويورك وواشنطن 
  

  

والَ يحسبن الَّذين كَفَـرواْ سـبقُواْ إِنهـم الَ           ﴿احلمد هللا رب العاملني القائل      
ونَ  يجِزوأشهد أن ال إله إال اهللا الفرد الصمد، اجلبار املتكرب، الفعال ملا يريد، وأشهد    ﴾ع ،

إن اهللا زوى يل األرض فرأيت مشرقها ومغرـا، وإن          : "أن حممداً عبده ورسوله القائل    
ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل      : "، والقائل ]مسلم" [أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها      

 وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو ذل ذليـل،      والنهار
، وعلى آله وصحبه    ]رواه أمحد والطرباين  " [عزاً يعز به اهللا االسالم وذالً يذل به الكفار        

  ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد 

 الباطـل  فإنه مما ال شك فيه أن األيام دول بني احلق وأنصاره من جهـة وبـني         
وأعوانه من جهة أخرى، وبأن الباطل مهما علت رايته ومهما شع جنمه، فإنه البـد إىل                

وقُلْ جاء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ        ﴿  زوال على أيدي معاول أصحاب احلق       
األنبيـاء  [﴾ه فَإِذَا هو زاهق     بلْ نقْذف بِالْحق علَى الْباطلِ فَيدمغ      ﴿،  ]اإلسراء[﴾ زهوقاً
١٨ .[  

 علـى  - يف بعض األحيان  -ومن سنن اهللا تعاىل يف هذا الكون أن يسلط أعداءه           
أصحاب احلق تسليطاً قدرياً، وذلك بسبب ختلف أسباب القوة والتمكني لدى هـؤالء              

م، فيتحقق  وبعدهم عن املنهج احلق، وامتالك هذه األسباب املادية القدرية من قبل أعدائه           
  . هلم النصر والتمكني على أصحاب احلق

ولكن يف نفس الوقت، ال ميكننا القول أن هذه الفترات شر كلها بل قد يكـون              
فيها اخلري الكثري ألصحاب احلق، باعتبار أا جتعلهم يتعرفون على حقيقة الباطل ويذوقون      



 

  )٣٥٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

اهلزمية والرجـوع إىل    من بطشه وذله، وهذا بدوره يدفعهم إىل البحث عن جتاوز مرحلة            
  ]. النساء[﴾ولَن يجعلَ اللّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِني سبِيالً ﴿ وضعهم الطبيعي والشرعي 

لقد مرت األمة اإلسالمية بفترات حالكة، متيزت ببعدها عن منهج را ومتكُّـنِ             
﴿ إىل سابق عهدها    األعداء منها، ولكن سرعان ما كانت تتدارك األمر فتعود األوضاع           

      ونَ بِاللّـهنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريآل [﴾خ
فكانت احللقة األخرية من سلسلة الكبوات تلك اليت تعيشها األمة منذ إسـقاط       ]. عمران

 املاضي، واليت متيزت بالسيطرة املطلقة لقـوى        اخلالفة العثمانية يف الربع األول من القرن      
الكفر والردة على مناصب احلكم، بعدما قسموا األمة اإلسـالمية إىل أجـزاء متنـاثرة،     

. ووضعوا احلدود والسدود لعزل الشعوب ومنعها من العودة إىل دينها لتغيري األوضـاع            
 مجاعـات   ولكن رغم كل هذا خرجت مجاعات احلق من حتت ركام الذل والـصغار،            

متناثرة هنا وهناك، قدمت الغايل والنفيس وسبحت ضد التيار وخالفت كل األعـراف              
والقوانني الوضعية، فأحيت فريضة اجلهاد يف النفوس، وأعادت األمل للشعوب بإمكانيـة    

فتحقق هلا ما عملت . الرجوع إىل موقع الريادة وإزالة هذا الركام من التبعية والذل واهلوان
د اهللا هلا أن يكون، وفق قضائه وقدره، وتبعا حلكمته، وبالقدر الذي يكـون          لـه وما أرا  

  . فيه املصلحة لدينه ومنهجه

وقد كان تنظيم القاعدة رأس احلربة يف قافلة التغيري هذه، والضمري احلـي هلـذه      
األمة وقلبها النابض يف مقاومة هذه السلبيات وحماولة النهوض باألمة للعودة إىل دورهـا              

  . تها الرياديةومكان

ميثل مصبا للتجارب اجلهادية الـيت عرفتـها العقـود          " قاعدة اجلهاد "إن تنظيم   
األخرية، سواء يف داخل بلداننا أو داخل أفغانستان والبوسنة مث الشيشان، حيث التقـت              
هناك مجاعات الطائفة املنصورة من كل لون وجهة، أتوا من كل فج عميـق، لنـصرة                

وإِنْ استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر إِالَّ علَى        ﴿  راضي أوالً   املسلمني على هذه األ   
انفروا خفَافاً وثقَـاالً    ﴿  ، وأداء فريضة اجلهاد ثانياً      ]األنفال[ ﴾ قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق   



 

  )٣٥٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

     فُِسكُمأَنو كُمالوبِيلِ اِهللا بِأَمي سوا فداهجوتطبيقاً لواجب اإلعداد ثالثاً      ]التوبة[﴾ و ، ﴿
  ]. األنفال[ ﴾وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيل

فهذا التنظيم عصارة نادرة ومثينة ترعرعت على يد اهللا وحتت عينه، كأن اهللا تعاىل   
مثَّ جِئْت علَى  ﴿ ...  ﴾ـتصنع علَى عينِي ول﴿  كان يعدها هلذه األيام اليت هلا ما بعدها         

، فموسى عليه السالم ترعرع يف كنف فرعون الذي كانت ايتـه     ]طه[ ﴾ قَدرٍ يا موسى  
على يد موسى بقدر من اهللا وإرادته بعد بضع سنني، فنيب اهللا موسى مل يترب على يـد                  

واصـطَنعتك  ﴿  قصر فرعون   فرعون بل على يد اهللا عز وجل وحتت عينه ولكن داخل            
، حيث سخر اهللا تعاىل فرعون وما ميلك كأداة ووسائل قدرية سـاعدت             ]طه[ ﴾ لنفِْسي

على تنشئة موسى بدنياً وعقلياً وحىت علمياً، وهي كفاءات حيتاج إليها كل قائد فضالً عن 
تلقـاه موسـى   أما الشطر األهم الذي يتعلق باجلانب الروحي واإلمياين فقد        . نيب مرتقب 

إِنَّ فرعونَ علَـا فـي      ﴿  خارج القصر وبعيداً عن التلوث الفرعوين وفساده النموذجي         
        ـهإِن ماءهيِي نِسحتسيو ماءهنأَب حذَبي مهنفَةً مطَائ فعضتسعاً ييا شلَهلَ أَهعجضِ والْأَر

    ينفِْسدالْم نوكذلك صنعت وريثته أمريكا وهاماناته وجنودمها يف       ،  ]القصص[﴾كَانَ م
هذا العصر، فما تركوا فساداً إال ونشروه يف األرض، وما تركوا صـالحاً إال وحـاربوه    

  . وحاولوا إزالته

تلقى موسى هذه التربية اإلميانية حتت عني اهللا وبصره، يف أجواء نقية صافية من              
ك بِالْواد الْمقَدسِ طُوى وأَنا اخترتك فَاسـتمع لمـا      فَاخلَع نعلَيك إِن   ﴿كل الشوائب   

  ]. طه[﴾ يوحى

وها حنن نرى هذه اآلية تتكرر اليوم حيث كان جماهدو القاعدة قد تربوا وكسبوا     
اخلربات العسكرية واألمنية على مرأى ومسمع من القوات الصليبية واملرتدة خالل اجلهاد            

ات الشيوعية، بل أحياناً كانت تـأتيهم بعـض املـساعدات املاديـة             األفغاين ضد القو  
واللوجستية من قبلهم، فكان هؤالء الصليبيني واملرتدين كمن حيفر قربه أو خيـرب بيتـه      



 

  )٣٦٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 عبارة أمريكا وحلفائها، اآليات العظيمة وهي/ فأرسل اهللا تعاىل على فرعون العصر. بيديه
     ١.عن آالم عديدة ومتنوعة 

 هذه اآلالم مستمرة وقائمة على مجيع األصعدة، وآخرها هذه احلرائق           وال زالت 
أمريكا، والقـادم   /والفيضانات واألعاصري اليت أرسلها اهللا تعاىل وأشغل ا فرعون العصر         

  . أعظم وأدهى وأمر

ما ميكننا تسجيله مبناسبة الضربة اجلهادية العظيمة يف قلب أمريكا وما اصـطلح             
نيويورك مثَّلت غزواً ونصراً اقتـصادياً عميقـاً،        (نيويورك وواشنطن   عليه إسالمياً بغزوة    

  ). وواشنطن مثَّلت غزواً ونصراً عسكرياً وسياسياً

قبل الغزوة املباركة كانت أمريكا تظن نفسها إهلاً ورباً أعلى وذلـك بـسبب              
ت لَكُم مـن  ما علم ﴿، ]النازعات[ ﴾ أَنا ربكُم اَألعلَى  ﴿  خضوع الناس وطاعتهم هلا،     

فكانت تظن أا ستبقى تتحكم يف رقاب البالد والعباد إىل ما ال            ]. القصص[﴾ إِلَه غَيرِي 
 وخلت هلا الساحة لتنشر     - سياسياً واقتصادياً    -اية، خاصة بعدما اار النظام الشيوعي     

ك  هنا وهنا  اإلسالميةدينها دون رقيب وال حسيب، وبالرغم من تواجد بعض احلركات           
ومباشرا لبعض األعمال يف بعض البلدان، فقد كانت حتسبها أمريكا جمـرد فقاعـات              
صابون سرعان ما ستختفي بسبب غياب القيادة القادرة عل مجع هذه الفلول الـشاردة،              
والدليل أا مل تراع االهتمام الالزم والكايف جلماعات اجلهاد اليت شاركت وسـامهت يف   

د، وكانت تنظر إليها على أا جمموعة مـن املرتزقـة جـاءوا           هدم النظام الشيوعي البائ   
ليأخذوا نصيبهم من الغنائم يف هذه احلرب الطاحنة مث خيدمون مصاحلها بالقضاء علـى              
النظام الشيوعي البائد، وسرعان ما سيسيحون يف األرض حبثاً عن مواقع جديدة يـشفون   

 مثل بالد البلقان خاصـة البوسـنة         إىل أراضي جديدة   - بالفعل   -فيها غليلهم، فانتقلوا    
واهلرسك وكوسوفا مث إىل الصومال وأخرياً إىل بالد القوقاز خاصة داغستان والشيشان،            

                                     
 .)٧٣(صفحة  –" إم يأملون كما تأملون"انظر مقالنا  1



 

  )٣٦١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

مث أخرياً وليس آخراً ها هي عصابات اجلهاد تبدأ مبقارعة          . اليت حتولت إىل أفغانستان ثانية    
     ١. ة الردة يف بلداننا احملتلة أنظم

ء األمريكان وحلفائهم أن يأيت اليوم الذي تلتحم فيـه          فلم يكن خيطر ببال هؤال    
هذه العصابات املقاتلة يف شكل جتمع حمكم التنظيم قادر على مواصلة مغامرة اجلهاد فضالً 

  . عن مواجهتهم وديد وجودهم كما هو حاصل اليوم

الشك أن الدروس املستفادة من هذه الغزوة عديدة ومتنوعة، حبسب مواقـف             
ولكن امع عليه أن هذه الغزوة، قد جنحت يف التأثري على جمريات األحداث        الناس منها،   

 وانتهاًء والعسكري االقتصاديعلى مجيع األصعدة، بدءاً باجلانب السياسي مروراً بالصعيد 
بالصعيد االجتماعي، سواء داخل كيانات األعداء أو على مستوى األمة ذاا، فقد كانت         

بوعة ببصمات جهادية وضربات مفاجئة ستكون حبول اهللا بدايـة          بداية األلفية الثالثة مط   
  . النهاية ألعداء اهللا واية االنتكاسات والذل والصغار لعباد اهللا وأوليائه ااهدين

فالزلزال كبري والتصدعات عميقة والتشققات واسعة، يصعب مللمتها وإعادة البناء 
 وهذه هي عني احلكمـة والتطبيـق   كما كان من قبل، فالضربة جاءت مفاجئة للجميع،     

اليوم نغزوهم : "وقوله عليه الصالة والسالم". احلرب خدعة: "السليم ألمر رسولنا الكرمي
  ". وال يغزوننا

سأقف على بعض اجلوانب التربوية هلذه الغزوة املباركة، على أن يغطي اإلخـوة         
  . االستراتيجية والسياسيةاألحبة اجلوانب املتبقية من الصورة وأقصد اجلوانب اإلميانية و

سنذكر أهم مميزات الغزوة عن باقي الغزوات أو باألحرى املعارك اليت دخلـت             
فيها مجاعات اجلهاد مع طوائف الكفر والردة؟ مث نبني أهم مميزات رجال الغزوة؟ مث مـا                

ة هي التأثريات العميقة اليت أحدثتها يف النفوس، نفوس خمتلف الطوائف املشاركة أو احمليط            
حبلبة الصراع؟ وأخرياً ما هي الواجبات املطلوب أداؤها من قبل هذه الطوائف، لكي يأخذ 

                                     
 .تربز اجلماعة السلفية للدعوة والقتال يف اجلزائر وتنظيم أبو سياف يف الفليبني كأبرز مثال على هذا النوع من اجلهاد 1



 

  )٣٦٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

هذا الصراع منحاه الطبيعي أو السنين؟ هذا ما سأحاول اإلجابة عليه يف الصفحات القادمة 
  . من هذا املقال

  

  أهم مميزات الغزوة : أوالً

علنة من قبل ااهـدين      أا غزوة ذات طابع ديين حبت، حيث أن األهداف امل          -
: rهي ضرب العدو من أجل إخراجه من جزيرة العرب، تنفيـذاً ألمـر رسـول اهللا                 

وهو شعار مهجور ومن شأنه أن جيمع شـتات         " أخرجوا املشركني من جزيرة العرب    "
املسلمني وااهدين حتت قيادة واحدة، إلعادة مفهوم اخلالفة واألمة الواحدة، وال شك            

 قد أدرك هذه اخلاصية وأعلن هو اآلخر عن الصبغة الدينية هلذه الغـزوة              أن العدو نفسه  
  . حينما أعلنها حرباً صليبية على ااهدين خباصة وعلى األمة بعامة

 أا غزوة شاملة، حبيث غطت مجيع امليادين احليوية، ومل تعـد عـسكريةً أو               -
ثقايف واإلعالمي واالقتصادي   تقليدية كما هو شأن املعارك السابقة، حيث طالت امليدان ال         

وعليه فقد أصبحت احلرب من التعقيد مبكان، كما أا باتت تتطلب جنوداً . بدرجة كبرية
يتوفرون على كفاءات متميزة وفعالية عالية يف األداء، باإلضافة إىل الـسمات اإلميانيـة              

جـت مـشاعر    وبالتايل فإن هذه الغزوة قد أج     . واجلهادية اليت متيزهم عن جنود األعداء     
ااهدين وأنصارهم وشحذت مهمهم من أجل تطوير هذه الكفاءات واخلربات والبحث           
عن مواطن الضعف يف بنيات العدو، الشيء الذي مل يكن متوفراً من قبل، حيث كـان                

  . هناك نوع من اإلحجام والتخوف واإلحساس بالدونية والضعف لدى ااهدين

مما أدى إىل تشتت قوات العدو وتبعثرهـا        لقد تعقدت املعركة وتشعبت سبلها،      
 كما كان حيلم ويـدعي  -ومن مث ضعفها يف مواجهة ااهدين فضالً عن القضاء عليهم           

، وكلّما استطاع ااهدون أن يوسعوا رقعة وقطر املعركة، كلَّما جنحوا -قبل بدء احلرب 



 

  )٣٦٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

صار وقلب السحر علـى     يف إضعاف العدو وإرباكه أكثر، وكلَّما اقتربوا من حتقيق االنت         
  . الساحر

  .  أا غزوة ميداا عقر دار العدو-

كل املعارك السابقة كانت تدور رحاها يف أراضي بعيدة عن أمريكا، وبالتـايل             
) عسكرياً واقتصادياً(فاخلسارة كانت قليلة إن مل أقل منعدمة على مستوى البنيات التحتية    

األمر خيتلف هذه األيام، حيـث حتولـت        أو على املستوى األمين بصفة خاصة، ولكن        
األراضي األمريكية إىل الساحة الرئيسية للحرب الدائرة، وبالتايل فوقودها هو مؤسـساا     
االقتصادية والعسكرية وحىت البشرية، وهو شيء جديد بالنسبة لألمريكان ال ميكـن أن             

 أكرب نصر عليهم، وهذا يف حد ذاته يعترب. يتحملوه حلظة واحدة فضالً عن حتمله لسنوات 
  . وأعظم خطر على مستقبلهم

) أي ااهـدون  (إم  "  أا غزوة مباغتة يف بدايتها، وخفية ففي استمراريتها          -
  )" أي أعداء اهللا(يروم من حيث ال يروم 

: rوقوله " احلرب خدعة: "rوهذا هو الفهم السليم والعميق لقول رسول اهللا   
العدو ينبغي ضربه على حني غرة، فهي من سـنن نبينـا            ، ف "اآلن نغزوهم وال يغزوننا   "

  . الكرمي يف احلروب، وهي نقطة قوة ترجح كفة اجليش يف احلرب، وتربك العدو أميا إرباك

فااهدون باغتوا العدو مرتني يف هذه الغزوة املباركة، األوىل حينما ضـربوه يف             
ج، والثانية أن الضربة جاءت يف      عقر داره يف الوقت الذي كان ينتظر فيه الضربة يف اخلار          

 أنه كان   - فيما بعد    -وقت غري منتظر ودون سابق إنذار، بالرغم من تشـدق العـدو           
واجلميع يعلم أنه جمرد كذب لتربير عجزه وضعف . على علم بالضربة ولكنه مل يكترث هلا

  . أجهزته املخابراتية يف محاية كيانه

 بالرغم من كثرم وحسن عتـادهم       -ء  وخفية يف استمراريتها، حبيث أن األعدا     
 مل يستطيعوا إىل اآلن أن يتوصلوا إىل القـوة          -وامتالكهم لكل األسباب املادية الظاهرة      



 

  )٣٦٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

احلقيقية للمجاهدين، فضالً عن معرفة أعدادهم بالتحديد أو أماكن تواجدهم، ناهيك عن      
لضربام، وهذا هـو    القضاء عليهم، فهم حياربون قوماً ال يروم وال ميكن هلم التصدي            

رأس الرمح لدى العصابات ااهدة، والسالح اجلديد يف هذه احلرب، واللغز الذي ما زال 
  . حيري األعداء ويرجح كفة ااهدين يف ساحات القتال إىل ما شاء اهللا

احلرب مستمرة، ويستمر معه نزيف العدو على مجيع املـستويات، خاصـة يف             
ل نقطة قوته وعموده الفقري، وكل املؤشرات الراهنة تشري         اجلانب االقتصادي، الذي ميث   

 إىل أن ااهدين سيحتاجون إىل وقت غري طويل لإلجهاز على العدو بصفة           - من اآلن    -
ائية وهدم ما تبقى من رصيده االقتصادي الذي ما فتئ يفخر به ويتخذه عصا سـحرية             

ار، وها هي بوادر هذا االيار      لتأديب من خيرج عن فلكه أو إغراء من يدور معه حيث د           
تلوح يف األفق، وكل يوم نسمع عن فضائح جديدة يف املؤسسات االقتـصادية للعـدو،          

     ١. ها أمريكا كل يوم إىل اهلاوية والئحة الشركات املفلسة يف تصاعد، وتصعد مع

وسوف تستمر املفاجئات السارة للمؤمنني واملفجعة ألعداء اهللا، مباغتة يف إصابة           
  . ألهداف وخفاء يف التحرك والتخطيط والتنفيذا

  

  مميزات رجال الغزوة : ثانياً

يف البداية نود أن نسجل بأن هذه الغزوة املباركة استطاعت أن خترج لألمة مناذج          
نادرة، كانت حباجة إليها لتخرج من مرحلة االستضعاف واجلمود والصغار الذي كانت            

 أصبحت اليوم قدوة    - قيادة وقاعدة    - النماذج   تتواجد فيها منذ عشرات السنني، وهذه     
لألمة، يدعو معها شيبها ويتعلق ا شباا ويسعون إىل تقليدهم واختاذهم مثالً أعلـى يف               

  : وكيف ال وهم قد متيزوا بصفات سامية جتعلهم كذلك، منها. حيام

                                     
  يف موقع النداء ملركز البحوث والدراسات اإلسالمية-"  أمريكا إىل اللهاويةصعود"راجع يف هذا مقال  1
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  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  

   التضحية - ١

لدين، ومنذ اليوم   لقد ضحى هؤالء األبطال بكل ما ميلكون يف سبيل نصرة هذا ا           
   ولقد    ١ذه البيعة ستأخذ منهم الكثري ،     األول اللتحاقهم جببهة احلق، كانوا يعلمون أن ه       

استرخصوا كل شيء يف سبيل الفوز برضا اهللا تعاىل، فآمنوا وخالفوا بذلك كل األعراف              
د، والقوانني، فوضحوا مبصاحل مادية كثرية ومبعارف عديدة، مث حينما مسعوا منادي اجلها           

 على كل أرض يوجـد  -هاجروا ليعدوا العدة ويشاركوا بأنفسهم يف هذا اجلهاد املبارك   
 يتنقلون بني أرض وأخرى، يبتغون الشهادة وال شيء غريهـا، مث            -فيه جهاد وجماهدون    

هاهم قد وصلوا إىل احملطة األخرية، حيث اختارهم اهللا تعاىل ليكونوا من زمرة الشهداء،              
  ﴿ نذَ مختياءودهش وليكونوا قرباناً هلذه األمة ليخرجوها من هـذا  ]آل عمران [ ﴾كُم ،

اهلوان واالستضعاف، فقدموا أنفسهم رخيصة يف هذه الغزوة املباركة وهم يعلمون أن ال             
. - إن شاء اهللا -رجعة بعدها إىل هذه الدنيا الفانية، بل هو تقدم وولوج إىل جنات اخللد 

  .  سلسلة التضحيات اجلسام يف رحلة اإلميان واهلجرة واجلهادفكانت هذه آخر حلقة من

  

   االنضباط - ٢

إنه من أهم العناصر اليت يتميز ا التنظيم اجلهادي عن التجمعـات اإلسـالمية              
  . العادية، حيث أن حتركات األفراد ينبغي أن تكون دقيقة وحمسوبة، وال يترك شيء سدى

 وأعمق جتذراً يف هؤالء األبطال الذين قضوا        وقد رأينا هذا العنصر أكثر حضوراً     
حنبهم يف الغزوة، ويف الذين ينتظرون داخل التنظيم، إليقـاع املزيـد مـن األذى واألمل             

  . والنكاية يف األعداء

                                     
 ).٢٢٣(وحىت ) ١٨٤(من الصفحة " بيعة العقبة اللثالثة: "انظر سلسلة مقاالتنا 1
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  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

وما كان هلم أن حيققوا ما حققوه من جناح يف هذه الدنيا وينالوا ما نـالوه مـن    
  . الطاعة لقيادام، بغري االنضباط و- عند رم -شهادة عليا 

  

   الشجاعة - ٣

كثريون هم الذين يدعون اجلهاد ويتمنون لقاء األعداء لإلثخان فـيهم، ولكـن         
 املادية واملعنوية   -القليل من هذا الكثري من لـه الشجاعة الكافية يف ختطي كل العقبات             

إذا كان على فاملسلم يتمىن أن يلتحق جبماعة أو تنظيم جهادي، خاصة     .  لتنفيذ ادعاءاته  -
مستوى تنظيم قاعدة اجلهاد، ولكنه حينما تتاح لـه الفرصة لذلك، جتده يراجع حساباته             

مث إذا  . وارتباطاته مع الدنيا، فيحجم يف آخر حلظة وال يستطيع اختراق هذا احلاجز األول            
 ما جنح يف جتاوزه، فإنه جيد نفسه أمام احلاجز الثاين، أال وهو حاجز اهلجرة، حيث يتحتم               

 أن يترك منصبه أو جتارته و أهله وعشريته ليلتحق بصفوف   - يف كثري من األحيان      -عليه  
  . ااهدين، وقليل من هذا القليل ميلك الشجاعة الالزمة لتجاوز هذا احلاجز الثاين

مث إذا ما جتاوزه بنجاح، فسيجد نفسه أمام حاجز ثالث، وهو االلتحاق بصفوف         
وحينما يتجاوزون هذه  . اءاً وقوالً، وهذا هو ذروة سنام اإلسالم      القتال فعالً وحاالً ال ادع    

 فإم وجدوا أنفـسهم أمـام   - وقد جتاوزها أبطال الغزوة بكل جناح        -احلواجز الثالثة   
احلاجز األخري، وهو تقدمي هذه النفس لبارئهم ووضع أرواحهم على أكفهم وتسابقوا إىل             

، فسموا إىل ذروة سنام اجلهاد وهـو        "رضىعجلنا إليك ربنا لت   : " خالقهم وهم يهتفون  
ومل يكن بإمكام   . االستشهاد يف سبيل اهللا تعاىل، نصرة لدينه وإثخاناً يف عدوه وعدهم          

جتاوز كل هذه العقبات بغري الشجاعة الفريدة اليت متيزوا ا، وهي قوة الدفع الربانية، اليت              
  . ال يقف يف وجهها حاجز

  

  والعمل  التناسب بني العلم - ٤
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  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 وحيذو حذوهم   -من بني الشبهات اليت حياول الطغاة تروجيها يف حق ااهدين           
 هو وصف ااهدين بقلة     -بعض املخذلني واملتقاعسني اجلبناء من دعاة العمل اإلسالمي         

العلم والفقه، وبأم ينجرون وراء قيادام بدافع العاطفة أو اإلكراه أو غريها من الدوافع،    
 ما نراك اتبعك إِالَّ أَراذلُنا بادي الـرأْي       ﴿   قدمية ووجِه ا األنبياء وأتباعهم،       وهي مة 

واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشيِ يرِيدونَ ﴿ ، وقوله تعاىل   ]هود[﴾
يد زِينةَ الْحياة الدنيا، والَ تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا وجهه، والَ تعد عيناك عنهم ترِ
  ]. الكهف[ ﴾واتبِع هواه، وكَانَ أَمره فُرطاً

مل يسلموا من هـذه     - ومنهم أبطال الغزوة املباركة      -فشباب مجاعات اجلهاد    
 مبادئ وأصول هذا الدين، وفقهوا مبادئ التهم، ولكنهم كانوا فوق الشبهات، فقد فقهوا

الكفر والردة، وانطلقوا يعملون مبا علموا، على بصرية ووفق ما شرعه اهللا تعاىل وسـنه               
 وما كان عليه أصحابه وسلفنا الصاحل رضوان اهللا عليهم أمجعـني، فكانـت              rرسوله  

 أو العصبية أو االنتقام أو أعماهلم مطابقة لعلمهم، وتنفيذاً ألوامر رم، وليس بدافع اجلهل
عدين من دعاة التغيري    اهلروب من هذه احلياة، كما يردده األعداء والكثري من اجلبناء والقا          

     ١. املزيف

فاملنهج اجلهادي هو الذي أخرج هذه النماذج الفريدة، اليت تذكرنا بأصـحاب            
 بـأوامر الـشرع   ، جيل قرآين فريد، يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، يتقيد     rرسول اهللا   

احلنيف، وينضبط ا، وميلك الشجاعة الكبرية على تنفيذ هذه األوامر، ويضحي بكل غال 
  . ونفيس من أجل إرضاء اهللا وحده، دون سواه

  

  تأثريات الغزوة على النفوس : ثالثاً

                                     
 . يف أعداد الحقة من جملة األنصار- حبول اهللا تعاىل -لعلنا سنعود إىل تفصيل هذه العناصر يف مقاالت مستقلة  1
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  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 سلباً  -قبل احلديث على هذه التأثريات، جيدر بنا أن نعدد الطوائف اليت تأثرت             
 ذه الغزوة، وأود أن أشري إىل أن هذه النقطة تشكل صـلب هـذا               -و عدماً   أو إجياباً أ  

 -املوضوع، كوا متثل املادة األساسية هلذا الصراع الدائر بني احلق والباطل، وبإمكاـا          
هو ﴿   أن ترجح كفة هذا الطرف أو ذاك         -حسب موقفها وموضعها يف ساحة الصراع       

، فال ميكننا أن ننكر الدور الكبري ورمبا احلاسم         ]األنفال[﴾ الْمؤمنِنيالَّذي أَيدك بِنصرِه وبِ   
للعنصر البشري يف كل معركة، وهذا ما سنحاول بيانه يف السطور القادمـة حبـول اهللا،     
كوننا نريد أن نركز على اجلانب التربوي لغزوة نيويورك وواشنطن، وهو مـا سـيتيح               

قفهم أو التمسك به جتاه مستقبل هذه احلرب الصليبية       الفرصة للكثري من الناس ملراجعة مو     
  . اجلديدة على أمة اإلسالم بعامة وعلى جماهديها خباصة

  : ميكننا تصنيف هذه اجلماعات حسب أمهيتها وارتباطها بالصراع القائم كالتايل

  

  مجاعات األنصار 

ل ما  منهم من يقف إىل جانب ااهدين يف خنادق الصراع، بالنفس واملال وبك           
ميلك، فارتبط مصريياً بااهدين واجلهاد، ومل يعد لديه ما خيسره أو خياف على ذهابه من           
املتاع أو املناصب الدنيوية، فهو جزء ال يتجزأ من التجمع اجلهادي، يأمتر بأوامره وينتهي              

يتمثل اليوم يف اآلالف من الشباب الذين       . بنواهيه، يدور مع مصلحة اجلهاد حيث دارت      
وا إىل أرض اجلهاد والتحقوا بصفوف ااهدين هناك، فمنهم من خيوض املعـارك             هاجر

مباشرة ومنهم من ال يزال يف مرحلة اإلعداد، ومنهم من تفرق يف األمصار يف انتظار أداء                
دوره يف هذه احلرب، يف الوقت واملكان املناسبني، إنه يف رباط مستمر، أينما وضع جهده        

  .  تعاىلفثم أجر اهللا إن شاء اهللا

هذه الطائفة تتسم بصفات عالية من االنضباط والتنظيم، وتعترب اليـد الطـوىل             
بينما احلقيقة أا خاليا يقظة وحـذرة،       " خاليا نائمة "للتجمع اجلهادي، فالعدو يسميها     
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  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

وهلذا مل يستطع العدو كشفها ولن يستطيع بإذن اهللا، حىت تقوم مبهامها على أحسن مـا                
  .  ورعايتهيرام يف حفظ اهللا

  

هناك نوع آخر من األنصار، مل يلتحقوا بعد بساحات القتال، سواء من أجـل              
ممارسة عبادة جهاد الطلب على أراضي العدو أو ممارسة عبادة جهاد الدفع والقيام بواجب 
النصرة عل أراضي املسلمني احملتلة من قبل الكفار األصليني كأفغانستان والبلقان والقوقاز            

لبلدان، وذلك نظراً للقيود اليت متنعهم وللحدود اليت حتول بينهم وبني حتقيق            وغريها من ا  
هذه املهام، هؤالء يتواجدون يف كل مكان وباألخص يف البالد االسالمية حتـت حكـم        
أنظمة الردة، وهم يف أشد الشوق إىل ممارسة عبادة اجلهاد، ولكن ينقصهم اإلعداد اجليد              

ذا، جندهم يقومون بأعمال كـثرية تـصب يف نـصرة           واملطلوب، ويف انتظار حتصيل ه    
ااهدين، سواء يف ميادين الدعوة أو اإلعالم أو امليدان االقتصادي واألمين ويـسعون يف              
الوقت ذاته إىل اإلعداد جلهاد الدفع داخل بلدام احملتلة من قبل املرتدين، وقد فهموا جيداً 

املرتدين على مستوى ضرورة جهادهم، فهم    أن ال فرق بني الكفار األصليني وبني احلكام         
  . وجهان لعملة واحدة، بل إم فقهوا أن قتال املرتد األقرب أوىل من قتال الكافر األبعد

فغزوة نيويورك قد علمتهم أن يكونوا يف الصف الثاين ويف أهبة دائمة ملواجهـة              
طة، وذلك حينما   احلرب الصليبية، وغرست فيهم اإلحساس بالعلو والقوة مع احلذر واحلي         

رأوا انبطاح األعداء وتوليهم وعجزهم املخزي يف تتبع ااهدين أو إيقاف حتركام، فقد             
دفعهم هذا إىل املزيد من العمل والتوكل على اهللا ملواصلة الطريق من أجـل النكايـة يف                 

ا ما وعدنا اللَّـه     ولَما رأى الْمؤمنونَ اَألحزاب قَالُوا هذَ     ﴿  ولسان حاهلم يقول    . العدو
  ]. ٢٢األحزاب [ ﴾ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِال إِمياناً وتسليماً

إم جنود أخفياء هلم قدرة كبرية على تغيري جمريات األحداث، وصـرب كـبري              
 تنفيذ املهام املوكلة هلم، وطويل على الرباط يف مواقعهم انتظاراً لألوامر وحتيناً للفرص قبل       

يكتفون بأزهد الزاد وأقل العتاد، إم جنود من نوع جديد مل يعهده العدو من قبـل وال               
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  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

يستطيع كشفه، فضالً عن القضاء عليه، وإذا ما سقطوا يف أيدي األعداء فال يستطيع أن               
  . يخرج من صدورهم سوى السراب، وجيعل اهللا ذلك حسرة يف قلوم

 يوم العقبة ويوم بـدر ويـوم بيعـة     rج تذكرنا بأنصار رسول اهللا      هذه النماذ 
الرضوان ويوم غزوة األحزاب وغريها من املواقع اخلالدة، بيعة على املوت وغاية البـذل              
والعطاء والفداء، وذه النماذج ميكننا حتقيق النصر ودحر األعداء وال معىن جلهاد بدون             

  . أنصار، الظاهرون منهم واألخفياء

  

  ائفة النفاق واخلذالن ط

ال ختلو ساحة الصراع منها عرب التاريخ كله، وقد كانت السند الرئيس لفسطاط             
الباطل، حىت مع وجود األنبياء واملرسلني، فتواجدهم يكاد أن يكون جزءاً ال يتجزأ مـن               
بنية هذا الصراع وهيكله، وطرفاً أساسياً يعتمد عليه الباطل، وبدونه ال ميكن أن يثبـت               

لذا وجب على أصحاب احلق أن ال يغفلوا عـن هـذا الـصنف و     . رياً يف وجه احلق   كث
يتحركوا يف ساحات املعارك وقد أخذوهم بعني االعتبار، وعليهم أن يوجدوا وجيـددوا             

  . األسلحة املناسبة للتعامل معهم وكبح مجاحهم

الَ هـلْ  قَ﴿ هي اليت تشتهر بالقيل والقال وطلب املعركة والرتال يف أيام الرخاء        
        قَـدو بِيلِ اللّـهي سلَ فقَاتا أَالَّ نا لَنملُواْ قَالُواْ وقَاتالُ أَالَّ تتالْق كُملَيع بإِن كُت متيسع

       مهنيالً ماْ إِالَّ قَللَّووالُ تتالْق هِملَيع با كُتا فَلَمنآئنأَبا وارِنين دا منرِجأُخ   ـيملع اللّـهو
  نيمويا ليتهم وقفوا عند حد التقاعس والفرار من القتال، بل ذهبوا إىل             ]البقرة[﴾بِالظَّال ،

أبعد من ذلك، وهو أم راحوا يسلقون ااهدين بألسنة حداد، ويتـهموم بـصفات              
صنعها هلم األعداء لتشويههم وإبعاد الناس عنهم، ولكي حيافظوا هـم علـى مـواقعهم       

  . مناصبهم يف ساحات القيل والقال البعيدة عن التطبيق واألفعالو
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  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

قبل غزوة نيويورك املباركة، كانت لدى هؤالء املنافقني واملتخاذلني بعض أوراق           
التوت اليت تستر عورام وحقيقة خبثهم، حيث كانوا ميلئون الـدنيا خبطبـهم الرنانـة               

 وهـي يف  -ه وإجياد احللول ملشاكلهم وبفتاواهم العجيبة، وكان الناس يقصدوم للتوجي   
، ولكن بعد الغزوة سقطت كل هذه   -الغالب مشاكل تتعلق باحلفاظ على الدنيا ومتاعها        

األوراق، وظهرت عورات هؤالء األدعياء وانكمشوا مث أزبدوا ومحلوا سـالح الفتـوى     
 اإلسالم متت إىل    والبيان للتنديد بالعمليات اجلهادية املباركة، واعتبارها أعماالً وحشية ال        

بصلة وال ميكن أن يكون أصحاا سوى وحوشاً ال تعرف الرمحة، فقدموا أصدق التعازي   
لألعداء، ومنهم من كاد حيسب قتالهم شهداء من فرط تأثره مبا حدث ورمحتـه علـى             

  ". األبرياء"هؤالء 

 ألن  إم يندفعون بدافع احلسد والبغضاء للدعاة املخلصني وااهدين األخيـار،         
هذا اجلهاد يفضحهم ويبني حقيقتهم للناس، على أم جمرد جبناء مستسلمون لـضغوط             
الواقع، يرضون بالفتات ويعملون يف اإلطار الضيق من احلرية الذي تعطيهم إيـاه هـذه               
األنظمة املرتدة، دين جمزأ ومشوه، يوافق أهواء وسياسات احلكام وال يوقظ مهم املسلمني             

  . لواجبات املنوطة بأعناقهم، من دعوة وحسبة وجهادويوجهها حنو أوجب ا

مل تكتف هذه الطائفة بالتقاعس عن اجلهاد وخذالن ااهدين، بل راحت تثبط            
الناس عن ذلك وتنشر األباطيل واإلشاعات املغرضة لصد الناس عن طريق اجلهاد أو نصرة 

أن تتنبه لدورهم اخلبيث   ومن هنا يكمن خطرهم ويتعني على مجاعات احلق ١ااهدين ، 
واملخزي وتسعى إىل التعامل معهم بكل حزم وشدة، ألنه ما ال يتم الواجب إال به فهـو                 
واجب، ولن يكون من احلكمة ترك الفرصة هلؤالء اخلبثاء أن يلعبوا هذا الدور اخلطري يف               

سحرهم مأمن ويف منأى من رد الفعل الصارم الذي يقزمهم ويفضحهم أمام املأل، ويقلب    
  . عليهم
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  السماعون هلم : طائفة الوسط

هم الذين ميسكون العصا من الوسط، أو يقفون موقفاً وسطاً بني طائفة احلـق              
وأنصارهم وبني طائفة النفاق واخلذالن، وهم الذين حيتاجون دوماً ويف كل حلظة إىل من              

رية فإنك سـتجدهم  يذكِّرهم بواجبام جتاه دينهم، ومبجرد أن تغفل عنهم لفترة ولو قص          
 وفـيكم سـماعونَ لَهـم     ﴿  قد غريوا مسارهم وختلَّوا عن الصف والتحقوا باملُخذلني         

، وجتدهم يرددون شبهات هؤالء بغري فهم وال وعي، بعيداً عن سـنن اهللا يف               ]التوبة[﴾
  . الدعوات والصراعات مع الباطل

قالوا أُوذينا من   ﴿  م  لسان حاهلم يقول كما قالت بنو إسرائيل ملوسى عليه السال         
، إنه موقف متشابه ومتكرر وكـأن هـذا    ]األعراف[ ﴾ قَبلِ أَنْ تأْتينا ومن بعد ما جِئْتنا      

النوع من النفوس قد شربت من نفس النبع وجبلت على التذمر والشكوى وعدم التحمل              
 اآلخرة دون أن تقدم أدىن مثن     يف سبيل اهللا، تود لو أن اهللا تعاىل مينحها اجلنة يف الدنيا ويف            

  . يف سبيلها

قبل الغزوة املباركة كان هؤالء القوم يلقون بعض األذى من طرف الطغاة مـن              
املرتدين والكفار األصليني، سواء داخل بلداننا احملتلة أو داخل بلدان الكفـر األصـلية،              

شطة واألعمال الـيت    ويتمثل هذا األذى يف املضايقات املتكررة واملتواصلة على بعض األن         
يريدون أن يتميزوا ا على األعداء خاصة على مستوى اهلدي الظاهر، وبعـد الغـزوة               
تضاعف هذا األذى وتنوعت هذه املضايقات حىت طالت هذه الفئات يف بعض مصاحلهم             
الدنيوية، وعندئذ ثار غضبهم وألقوا اللوم على ااهدين األبرار واعتربوهم السبب املباشر            

  . يد فيما يالقونهوالوح

لقد أوذينا من قبل الغزوة وها حنن نلقى أذى أكرب ومضايقات أوسع بعد الغزوة،           
ها حنن خنسر مواقع كثرية ومكاسب عديدة وتسد يف وجوهنا أبواب للخري متعددة، فال              

وهكذا تظل هذه الفئات تردد هذه اللعنات ما  . بارك اهللا يف هذه الغزوة ومن كان وراءها       
بتالءات واحملن ترتل عليها، وهي مرشحة للمزيد والتصعيد واالسـتمرارية مـا            دامت اال 
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دامت احلرب دائرة بني معسكر ااهدين وبني أعدائهم من حلف الـصليبيني واليهـود              
  . واملرتدين

ستظل هذه الفئة مستاءة من الوضع القائم، حىت تغري ما بداخلها، وتقرر االنتقال             
السماعون "ام وتحملِ املسؤوليات، وستظل ظاهرة الوسطية أو إىل مستوى أعلى من االلتز

موجودة يف الساحة وال ميكننا القضاء عليها بصورة ائية، ولكنه باستطاعتنا حتويل            " هلم
ريثما يلتحقـوا بالـصف   " مساعون لنا"أمساعهم إىل خطابات وبيانات احلق ليتحولوا إىل      

  . ييد بدالً من هذا املوقف املعادي واملثبطااهد ولو يف موقع النصرة والتأ

قد أصـبح  ) سواء يف تنظيم قاعدة اجلهاد أو من يناصرهم       (والشك أن ااهدين    
 وتأثري حسن لدى الكثريين، وأصبح باستطاعتهم أن يؤثروا إجياباً ويصنعوا          طابام دوي خل

 دليل على صدق هذا ألنفسهم مكانة مرموقة وحمترمة حىت بشهادة األعداء أنفسهم، وخري
الكالم هو اخلوف الكبري الذي أحدثته خطابات وبيانات ااهدين يف أوسـاط العـدو              
ومسارعة هذا األخري إىل إغالق كل املنابر اإلعالمية للمجاهدين ومناصريهم ملنع هـذا             

 إىل  - شيئاً فشيئاً    -الوسط  / التأثري اخلطري على نفوس الناس، وحتولت أمساع هذه الطائفة        
  . خطاب ااهدين بعد أن ظلت حبيسة اخلطاب الطاغويت ردحاً من الزمن

  

  طائفة املتفرجني 

يشكلون نسبة ال بأس ا يف الساحة، ال ينتمون للطوائف سالفة الذكر، أهـم               
 خالل فتـرة    -مسام أن لديهم القابلية لالنتماء لطائفة احلق أكثر من غريها، ويفضلون            

 عن اخلنادق ينتظرون النتائج، ورمبـا يـصفقون ويفرحـون            أن يبقوا بعيدين   -احلرب  
النتصارات ااهدين، لكنهم ال يشاركون أبداً باليد أو اللسان، إما خوفاً من األعداء أو              
لعدم قناعتهم الكاملة خبط املواجهة، يكتفون بالتفرج، ال خيذلون الباطـل وال ينـصرون       
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 ذَبِني بين ذَلك الَ إِلَى هؤالَِء والَ إِلَى هؤالَءمذَب﴿ احلق، ينطبق عليهم قول ربنا عز وجل     
  ] النساء[﴾

فما دامت حرارة املعارك ال متسهم فإم يقفون هذا املوقف احملايد، والذي يعترب             
إجيابياً نوعاً ما بالنسبة للمجاهدين ، وهو خري من أن يكونوا مع جبهة الباطل يكثِّـرون                

  ". السماعونَ لَهم: "ون يف دائرةسوادها وينصروا، فيسقط

إن موقع هؤالء وموقفهم من الصراع مرتبط مبوقف األعداء منهم، مبعىن أنه غري             
ثابت، فكلما زاد ضغط العدو عليهم كلما زاد اقترام منهم وأدى م هذا إىل الدخول               

  . يف معسكر هذا األخري وأصبحوا طرفاً غري مباشر يف الصراع الدائر

 اجلهة املقابلة،كلما حقق ااهدون انتصاراً أو تقدماً واقتربوا مـن النـصر             ويف
النهائي،كلما رأينا هؤالء يلتفون حوهلم ويعبرون عن فرحهم والكثري منـهم ينـضم إىل              

إِذَا جاَء ﴿ الصف اإلسالمي ويوسع دائرة اإلسالم، كما يشري إىل ذلك قوله تبارك وتعاىل   
  الْفَتاِهللا و رصن               ـكبر ـدمبِح حباجـاً فَـسينِ اِهللا أَفْوي دلُونَ فخدي اسالن تأَيرو ح

  ]. النصر[﴾ واستغفره إِنه كَانَ تواباً

قاعـدة  "والناظر إىل الصراع القائم اليوم بني أهل احلق واإلميان بقيادة تنظـيم             
لكفر بقيادة أمريكا، جيد مناذج كثرية مـن        وبني أهل الباطل وا   " طالبان"وحركة  " اجلهاد

هذه الطائفة تتمثل يف أفراد ومجاعات حمسوبة على اإلسالم ويدعي الكثري منهم أنه مـن               
أقطاب العمل اإلسالمي، نراهم يف قاعة االنتظار يتفرجون على املعركة وال يقومون بأي             

ف، وتراهم أحيانـاً    شيء يف سبيل نصرة احلق، رغم وضوح طبيعة املعركة ومتيز الصفو          
يقومون بدور التثبيط وتشويه مسعة ااهدين، حبجة أن الوقت غري مناسب للـدخول يف              
معارك مع العدو، أو أن هذا من شأنه أن يعرقل مسرية الدعوة ويشوهها يف عيون غـري                 

ن ويا ليتهم وقفوا موقف احلياد واكتفوا بالتفرج لكان خرياً هلم، ولكفوا ااهدي. املسلمني
عناء الرد عليهم وكشف شبهام وفتح معارك هامشية ستهدر فيها الكثري من اجلهود حنن   
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يف حاجة إليها ملقارعة شبهات األعداء واإلعداد هلدم ما تبقى من كيانـام وهـاالم               
  . املنتفشة

قلوبنا من اآلن معكم، أما ألْـِسنتنا       : " وكأين بلسان حال هؤالء املتفرجني يقول     
، وهذا " ما ستسفر عنها املعارك لتقول كلمتها، وأما جوارحنا فهي مكبلة فاعذرونافَتنتظر

  . هو حال غالبية املسلمني اليوم جتاه األحداث

صمت وترقب، المباالة ومجود، حسرة وأسى، وال شيء يترجم فعالً على أرض            
 يعد ميلك الوقـت     الواقع، بل إن الكثري من هؤالء قد فقَد حىت ذلك التفاعل السليب، ومل            

للتفرج أو الترقب، فتراه الهياً حيرق ساعاته يف اللهو واللعب أو يف الركض وراء لقمـة                
  . العيش امللوثة بالذل والصغار يف ظل أنظمة الكفر والردة

إن تأثري الغزوة املباركة على نفوس هؤالء كبري، لكنهم وضعوا رؤوسهم يف رمال 
م يف متطلبات احلياة اليومية لالبتعاد عن متطلبات النصرة  الالمباالة، حياولون إشغال أنفسه   

  . والتأييد للمجاهدين األخيار

إن املوقف الواجب اختاذه جتاه هؤالء هو احملافظة على بصيص األمل لضمهم إىل             
صفوف األنصار، واحلفاظ على رابط العالقة الطيبة بيننا وبينهم بالتعامل احلسن والكلمة            

وب والتضحية املستمرة أمام أعينهم لعلَّ هذا سيؤدي يف آخر املطاف           الطيبة والعمل الدؤ  
إىل كسب قلوم واستمالتها إىل صف احلق من أجل البذل والعطاء، وهذا لعمري مـن               

  . أفضل الوسائل وأحكمها بدالً من إعالن احلرب عليهم

  ؛وبعد

مـن  فكانت هذه أهم الطوائف املوجودة داخل ساحة الصراع أو حوهلا، منها            
يشارك مباشرة يف هذه احلرب الصليبية، ومنها من يساهم بطريقة غري مباشرة، ومنها من              
يقف موقف احلياد يتفرج على املعركة وينتظر نتائجها، والقاسم املـشترك بـني هـذه               
الطوائف هو تأثرها املتفاوت ذه الغزوة املباركة، حيث تغريت أوضاعها ووسائل عملها            
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ها ومناهجها، فكانت هذه الغزوة مبثابة زلزال عنيف أحـدث     بل طالت حىت طرق تفكري    
تغيريات جذرية يف النفوس واألفكار ومناهج العمل على حد سواء، وإذا صح لنا أن نطلق      

 - مع انطالقتها املوفقة يف نيويـورك وواشـنطن          -عليها امسا فإن هذه احلرب اجلديدة       
 للتغيريات الكبرية والتشققات العظيمة اليت      تستحق أن توصف باحلرب العاملية الثالثة، نظراً      

  . أحدثتها يف مجيع بنيات العدو وال تزال مرشحة لالرتفاع

فالذي ينبغي أن خنلص إليه يف اية هذا البحث هو أن هذه الغزوة قد أيقظـت                
األمة وبصرا باملخاطر واملكائد اليت كانت حتاك من أجل تركيعها واستغالهلا وإفسادها            

بقيادة الشيخ املبارك أسامة بن الدن وحركة       " قاعدة اجلهاد " تعلم، كما أن تنظيم      وهي ال 
طالبان بقيادة أمري املؤمنني املال حممد عمر جماهد، قد أحيوا فريضة اجلهاد وأعادوا فقـه               
اجلهاد إىل ساحة التطبيق، كما واستطاعوا أن جيمعوا شتات ااهدين يف تنظيمات حمكمة        

 ودقيق، يراعي مصاحل اإلسالم أوالً ويضحي يف سبيل ذلك بامللـك            ووفق ختطيط موفق  
 إىل فهـم نـصوص      - بفضل هذه الغزوة املباركة      -وعاد املسلمون   . واجلاه والسلطان 

الكتاب والسنة وكأا تترتل عليهم من جديد، كما وعادت الكثري من املفاهيم الشرعية              
اهلية والدخيلة على األمة، وبدأ املسلمون   املغيبة إىل واقع الناس لتحل حمل املصطلحات اجل       

 وإن كانت مصاحبة لبعض األذى والبطش من قبل الكفار          -يسترجعون شيئاً من عزم     
  .  وأصبحوا مرهويب اجلانب، حيسب هلم العدو ألف حساب-واملرتدين 

لقد حتقق قسط كبري من وعد اهللا تعاىل بالنصر والتمكني لعباده، ومل يبق سـوى    
 أن نواصل تشبثنا بديننا     - معشر املؤمنني ، جماهدين وأنصار،       -لكنه يتطلب منا    القليل، و 

وقيمنا، ونواصل طاعتنا وانقيادنا لقياداتنا الرشيدة، ونواصل صربنا وثباتنا علـى طريـق             
  . اجلهاد واالستشهاد، فإنه طريق النجاة والسؤدد لنا، واالندحار واهلزمية ألعدائنا

  .  ﴾إِنهم يرونه بعيداً ونراه قَرِيباً﴿ وإن غداً لناظره قريب، 

  أبو سعد العاملي
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  وقفات تربوية مع احلرب الصليبية اجلديدة 
  

احلمد هللا رب العاملني الذي جعل هذه األمة خري أمة أخرجت للناس وشـاهدة              
، على باقي األمم، وجعل فيها من حيمل راية احلق إىل يوم الدين، رغم كيـد الكائـدين             

: البقـرة ( ﴾ وال يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن اسـتطَاعوا         ﴿  القائل  
  ، والصالة والسالم على رسوله األمي األمني وعلى آله وصحبه أمجعني، القائل )٢١٧

لقد كتب اهللا على هذه األمة أن تكون شاهدة على األمم وخامتـة للرسـاالت               
ية، ومن تبعات هذه املهمة العظمى أن تلقى العنت والتكذيب بل وتواجه بالكيد             السماو

، "التحالف الصلييب اليهودي  "واملكر واحملاربة من قبل أعدائها، ويف مقدمتهم رأس احلربة          
  ).٨٢: دةاملائ( ﴾لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّذين آمنوا الْيهود والَّذين أَشركُوا﴿ 

ولقد عرفت هذه األمة هجمات عديدة من قبل هؤالء األعداء، على مر العصور،  
أو من قبلِ من ألَّبه هؤالء، فكانت احلرب بيننا وبينهم سجال، يوم لنا ويوم علينا، تكونت  
من حلقات وجوالت عديدة، ما زالت رحاها تدور إىل اليوم، وقد استطاعت هذه األمة              

املكائد كلها وتواصل سريها يف أداء رسالتها وترفع احلصار املضروب عليها أن تقاوم هذه    
خلنقها وتكبيلها عن أداء هذه األمانة الكربى، أمانة الدعوة إىل اهللا واألمـر بـاملعروف               
والنهي عن املنكر، ومن أجل هذا فقط تكالبت أحزاب الكفر والنفاق وحتالفت لـضرب        

 وما نقَموا منهم إِالَّ أَنْ يؤمنوا بِاللَّه الْعزِيزِ الْحميد        ﴿  كيان هذه األمة وزعزعة صرحها،      
  ].٨: الربوج[﴾

  

  معامل هذه احلرب الصليبية: أوالً



 

  )٣٧٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

   شاملة يف شكلها - ١

حيث أا تشمل مجيع ااالت بدون استثناء، ففي اال السياسي، نصب األعداء 
صب احلكم يف بلداننا، وذلك غداة انتـهاء مـدة          عمالءهم من احلكام املرتدين على منا     

احتالهلم لكل البالد اإلسالمية، فأرادوا أن يضمنوا استمرارية هذا االحتالل بأقل اخلسائر            
وال زالـوا  . املمكنة، ولكوم أدركوا أمهية احلكم ومدى تأثريه على باقي امليادين احليوية       

  . يف كل حنييقفون إىل جانب هذه األنظمة بالتأييد والتوجيه

أما اقتصادياً فال خيفى على كل عاقل احلضور الكبري والواسع ملؤسسات العـدو             
االقتصادية يف بلداننا، ومدى تأثريها على جمريات اقتصادنا، خاصة وأم قد وجدوا أنظمة 
سياسية تفتح هلم األبواب على مصراعيها وتسهل هلم كل اإلجراءات القانونية للـسيطرة           

بالد وخرياا املادية والبشرية، هذا من الداخل، أما من اخلارج فال زالـت             على ثروات ال  
صادرات العدو تستحوذ على أسواقنا وتلقى الرواج الكبري بالرغم من وجود بضائع حملية             
منافسة هلا يف اجلودة والسعر، إال أن األنظمة احلاكمة تفرض قيوداً وشـروطاً عديـدة               

لتظل الشركات الصليبية واليهودية هـي املـسيطرة يف         وتعجيزية على الشركات احمللية     
  .الساحة، أحب من أحب وكره من كره

  

 يهودي، وذلك عرب تدفق القنوات      -أما ثقافياً فال زلنا نرزح حتت الغزو الصلييب         
الفضائية املتعددة، اليت تلقى الرواج بني أبناء األمة يف السر والعلن، وما زالـت براجمنـا                

ية مستوحاة من هؤالء األعداء، فنشأت بذلك أجيال خنوعة فاقدة لتراثها      الدراسية والتربو 
ودينها وهويتها، تتخذ من هذا الغرب املثل األعلى يف كل شيء، بدءاً بطريقـة اللبـاس               

  .وانتهاء بطريقة التفكري

أما من الناحية العسكرية، فهناك ارتباط وثيق بالصليبيني وتبعية عمياء ملؤسسام           
يث أن جيوشنا تبقى مكتوفة ومشلولة يف خوض أي صراع حىت حتصل على   العسكرية، ح 



 

  )٣٧٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

الضوء األخضر من اخلرباء العسكريني الصليبيني أو اليهود، بـل إن القـرارات احلامسـة        
ضد بعضنا البعض أو يف تدخالت جيوشـنا املكبلـة يف مواجهـة    (واملصريية يف حروبنا  

عمليات األعداء، باملزيـد مـن القمـع        تتخذ وتدبر بليل يف غرف      ) الشعوب الغاضبة 
كما أن أسلحتنا هي األخرى تبقى سجينة يف الثكنات، تكدس . واالضطهاد هلذه الشعوب

لسنوات حىت يعتريها الصدأ، أو حنصل على فتام وأحط األنواع وأقلها كفاءة بـأغلى              
  . األسعار وأعلى التكاليف

دو علينا، وتبني بالتايل مشوليـة      هذه هي بعض امليادين اليت تظهر فيها سيطرة الع        
  .هذه احلرب الصليبية اجلديدة

  

   شرسة يف مضموا- ٢

حينما تكون األمة منصاعة لألعداء، مؤمترة بأوامرهم ومنتهية عن نواهيهم، يكون 
 ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى تتبِع       ﴿  هناك الرضا والود التامني من قبلهم       

مهلَّتذلك ما كنا نلحظه يف العقود السابقة، حيث كان يبدو لنا هذا             )١٢٠: البقرة(﴾ م ،
، وكان الكثري منا يعتربه قدوة ومثالً أعلـى يف          )شعوباً وحكومات (العدو محيماً ووديعاً    

األخالق والتعامل، لكن وجهاً قبيحا وخبيثاً كان يتوارى وراء هذه اهلالة املزيفة، ومبجرد             
بدأنا نعصي أوامره وحناول أن نفكر بعقولنا وحندد مصائرنا بأيدينا ونعود إىل ديننا، بدأ     أن  

يظهر هذا الوجه احلقيقي، وبرزت خمالبه ليعيدنا إىل حظرية عبوديته وتبعيته، نبقى دوماً يف            
موقف املنتظر لرمحته وعفوه وكرمه، وحينما قررنا الكفر به وبقوانينه، وبدأنا العـزم يف              

داد ملقاومته وحماولة طرده من أراضينا وحماولة استرجاع حقوقنا والدفاع عن ديننـا،            اإلع
رأينا ردود فعله شرسة إىل أقصى حد، ومل يستطع أن يصرب على تضييع هذه املكاسـب،              

كَيف وإِنْ يظْهروا ﴿ فبادر إىل استعمال كل أساليب البطش واملكر والتنكيل املتوفرة لديه 
  يرقُبوا فيكُم إِال وال ذمةً يرضونكُم بِأَفْواههِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسقُونَ علَيكُم ال 

  ).٨: التوبة (﴾



 

  )٣٨٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

خاصة بعدما قامت إمارة اإلسالم يف أفغانستان، وحتدت معامل الكفر وتعاليمـه،    
ارة الفتية بكل قـوة ومهجيـة،       رأينا كيف ساهم الصليبيون واليهود يف ضرب هذه اإلم        

، وكيف نكلوا بااهدين وأنصارهم يف عقر ديار هـذه          "أمريكا"يقودهم فرعون العصر    
اإلمارة ويف عقر ديار هؤالء األنصار، وبعدها سارعوا إىل ضرب حصار حمكم ومتواصل             
 على ااهدين يف كل مكان، مث سجنوا من سقط يف أيديهم بغري مة سوى االنتماء إىل               

، فلقي املؤمنون على أيـدي هـؤالء الـصليبيني         )الذي مسوه باإلرهاب  (معسكر اإلميان   
وأحالفهم اليهود يف فلسطني ويف كل بالد الصليب أشد أنواع التعذيب والتنكيل، أمثال             

واختفت كل الشعارات   . ما يلقاه ااهدون يف بلدام األصلية على أيدي األنظمة املرتدة         
،كما خفتت أصوات كل املنظمات احلقوقية اليت       "حبقوق اإلنسان "مبا مسوه   الزائفة املتعلقة   

تدافع عن حقوق إنسام وغضت الطرف عما يعانيه جماهدونا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا            
  . جراثيم ينبغي أن تزول من الوجود- يف نظرهم –من تعذيب وتشريد وتقتيل وكأننا 

 يكنونه لنا، يدرك حقيقتـهم، ويـدرك        من يطّلع على حالة احلقد الدفني الذي      
يرضونكُم بِـأَفْواههِم وتـأْبى     ﴿  بالتايل كم كنا مغبونني وخمدوعني يف هؤالء الكفار،         

مهقُلُوب﴾ .  

  

اليت سـقطت   ) وفيها اليورانيوم املنضب  (أمل نر آالف األطنان من القنابل احملرمة        
 مث على اإلمارة اإلسالمية مـؤخراً،       -تزال   وال   –على بالد الرافدين منذ عقد من الزمن        

وال زالت األرض واإلنسان والنبات واحليوان يعانون من نتائج هذا القصف العـشوائي             
  ! املشني والبغيض؟

 الذي يقدمه هذا الغرب     - سياسياً وعسكرياً واقتصادياً   –أمل نر الدعم الالحمدود     
      ر كل ما له عالقة بالتواجد اإلسـالمي     الصلييب احلاقد للكيان الصهيوين يف فلسطني، ليدم

وال زالت هذه اجلرائم ترتكب هناك على مرأى ومسمع من          ! على هذه األرض املباركة؟   



 

  )٣٨١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم ال يرقُبوا ﴿ العامل، بل ومبباركة من هذا العامل الصلييب البغيض         
  . ﴾فيكُم إِال وال ذمةً

  

  حزاب جتميع لأل- ٣

من أهم مسات هذه احلرب أا مجعت كل األطراف املعادية للحـق يف جبهـة               
واحدة، بالرغم من االختالف الظاهر بينهم يف املناهج السياسية، إال أـم أبـوا إال أن                
جيمعوا كيدهم ويأتونا صفاً واحداً من كل حدب وصوب، لريموننا عن قوس واحـدة،              

م األحزاب بقيادة أمريكا، وقد اسـتطاع ااهـدون      وكأن التاريخ يعيد نفسه ليتكرر يو     
أن حيفروا خنادق عديدة، ليحتموا مـن هجمـات هـذه         " تنظيم قاعدة اجلهاد    "بقيادة  

األحزاب، وسلموا من بطشهم وضربام العشوائية، وهاهم اليوم يتواجدون يف موقـع             
وقع اخلائف الوجل املهاجم، وتنقلب الصورة، لنجد هذه األحزاب يف موقع املدافع، ويف م       

  .الذي يترقب الضربة يف كل حلظة، ويترقب املوت يف كل مكان

إن األحزاب قد اجتمعت على صعيد واحد، وتناست كل خالفاـا لتحاربنـا             
وقَاتلُواْ الْمشرِكني كَآفَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَآفَّةً واعلَمواْ أَنَّ ﴿ كافة، وحتقق قول اهللا تعاىل 

، ومل يعد هناك ما خيفيه هؤالء من إعالن العداء لنا ومجع )٣٦: التوبة (﴾ه مع الْمتقني  اللّ
، وحتدوا كل أعرافهم وقوانينـهم يف       - سياسياً وعسكرياً    –للصفوف وتكاثف للجهود    

احترام املواثيق والعهود مع املسلمني، وضحوا بالكثري من املصاحل املادية اآلنيـة مقابـل              
: rلقد حتقق قول رسـول اهللا  . على اخلطر اإلسالمي لكي يضمنوا املصاحل اآلجلةالقضاء  

، فمهما تعددت ألوان هذا الكفر واختلفت وجهاته السياسية، فإنه يف           "الكفر ملة واحدة  "
  .األخري يبقى كياناً واحداً لونه الطاغي هو الكفر والباطل يف مواجهة اإلسالم واحلق

  

   خبيثة يف أهدافها - ٤



 

  )٣٨٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 تعد أهداف هذا التحالف الصلييب اليهودي جمرد أهداف اقتصادية أو سياسية             مل
فحسب، هذا على األقل ما كان يبدو لنا يف العقود السابقة، وفيما عرف مبرحلة االحتالل 
لبلداننا اإلسالمية، بل تعدا إىل أهداف أخرى خفية، بدأت تنجلي خالل هذه احلـرب              

وال يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن ديـنِكُم  ﴿  عز وجل   األخرية، موافقة لقول اهللا     
ودوا لَو تكْفُـرونَ كَمـا كَفَـروا        ﴿  ، وقوله سبحانه    )٢١٧: البقرة ( ﴾ إِن استطَاعوا 

وأكرب دليل على هذا هو مبادرم العاجلة وحرصـهم         ). ٨٩: النساء( ﴾ فَتكُونونَ سواءً 
ت على ضرب اإلمارة اإلسالمية وإبادة معاملها وأسسها وعزهلا عـن أنـصارها،             املستمي

بالرغم من أن هذه اإلمارة مل تبد أي نية يف مهامجتهم أو بدئهم باحلرب، وكانت جـل                 
أال تقَاتلُونَ قَوماً نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسـولِ  ﴿ أطوار هذه احلرب هجومية   

هو           نِنيمؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخأَت ةرلَ مأَو أُوكُمدب التوبـة  ( ﴾ م :
١٣.)  

  

  

 مـن قبـل     –مخصها إىل قـدميها     إ من   -فكما هو معلوم أن كل بلداننا حمتلة        
          ا قد نالوها وزيادة، التحالف الصلييب اليهودي، وكل األهداف املادية اليت كانوا حيلمون

ولكن لن يشبعوا ولن يوقفوا محلتهم الشرسة هذه إال بتحقيق أكرب وأخبث األهداف على        
  ).٢١٧البقرة ( ﴾حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعوا﴿ اإلطالق 

ومن أجل حتقيق ذلك جندوا جيوشاً جرارة من العسكر والقساوسة واملـثقفني،            
 بلداننا لتنخر فيها كما ينخر السوس يف اخلشب، حتت غطـاءات ناعمـة    وأرسلوهم إىل 

وخادعة، وكل هذا من أجل إخراج العباد من عبـادة اهللا وحـده إىل عبـادة أوثـام       
  .ومذاهبهم وأهوائهم

  



 

  )٣٨٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

   طويلة يف أجلها- ٥

 ، وقد تعلمنا من    ﴾ والَ يزالونَ يقَاتلُونكُم  ﴿  هي حرب طويلة يف أجلها ومدا       
تاريخ الصراع الدائر بيننا وبينهم أن أعداءنا ال يفترون عن قتالنا وحماربة إطفاء نور اهللا يف                

  ﴾ يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَـافرونَ           ﴿  األرض  
 بني احلق والباطل، إذ ال ميكن       ، خاصة وأن طبيعة املعركة هي معركة وجود       ]٨: الصف[

  .أن يتعايشا جنباً إىل جنب

كما أن هلذه احلرب حلقات متعددة، قد دأ لبعض الوقت لكنها ال تنقضي حىت           
وبني هذه احللقات فترات ترصد وإعداد ال       . يتم القضاء على الطرف املقابل بصفة ائية      

ه شأن إبليس، ال يفتر وال ميل وال        والعدو شأن . تقل أمهية ومحاسة من فترة احلرب نفسها      
ييئس يف حربه ألصحاب احلق، وهو ال خيفي هذه النية ويعلنها صراحة ودون تلميح بأن               

  .احلرب ستكون طويلة األمد حىت يتم القضاء ائياً على اإلرهاب وجذوره وروافده

امهه وحنن نعتقد أنه لن يغري من هذه االستراتيجية قيد أمنلة، حيث حيس باخلطر يد          
، "خري وسيلة للدفاع اهلجـوم    : "من كل جانب ويف كل حلظة، ويعمل بالقاعدة املعروفة        

ولكننا على يقني بأنه لن يستطيع فتح جبهات عديدة يف نفس الوقت، ولن تكون لديـه                
  .القدرة على حتمل تبعات هذه احلرب أطول مما خيطط وحياول أن يوحي لنا

جلبهات، وال ينبغي التفكري يف عكس هذا،       ستكون حرباً طويلة األمد على مجيع ا      
حىت ال نتقاعس، بل جيب أن نعد لألمر عدته ونكون يف مستوى الصراع، وال ننخـدع                

  .بشعارات العدو الزائفة، من قبيل التعايش أو ما يسمونه حبوار أو التقاء احلضارات

  

   حرب كاشفة وفاضحة- ٦



 

  )٣٨٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 خري فيها، وبأا أضـرار وال  قد يبدو للوهلة األوىل أن هذه احلرب شر مطلق ال     
وعـسى أَنْ    ﴿نفع فيها، لكن احلقيقة غري ذلك، فكل أمر البد أن جتد فيه اخلري والشر               

تكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئاً وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنـتم ال                
، ومن أجل هذا فنحن مطالبون بالوقوف طويالً وبكل تـأنِّ           )٢١٦ :البقرة ( ﴾ تعلَمونَ

وروية أمام تأثريات هذه احلرب، لنعرف كيف حنول سلبياا إىل إجيابيات ونتمكن بالتايل             
  .من كسب معاركها املتعددة بأقل اخلسائر املمكنة ويف أقرب اآلجال

ة، حيث كنا نرى نوعاً من  أظهرت حقيقة العدو لألمة بعامة، وللعوام خباص   :أوالً
سواء علـى مـستوى     . التخدير لدى الكثري من أبناء األمة اجتاه الصورة احلقيقية للعدو         

األخالق والتعامل، حيث أنه كان قدوة للبعض يف العديد من ااالت، وموضع احتـرام              
  للبعض اآلخر، ذلك أنه 

  

دى العدو يف حربـه     يف السنوات املاضية، كان هناك نوع من التخفي واملداراة ل         
  .لنا، أما اليوم فقد كُشفت أوراقه وظهرت نواياه جلية لكل ذي عينني

ومن جانب آخر، كشفت لنا هذه احلرب العديد من اهلفوات والثغرات يف كيان             
هذا العدو، والكثري من الضعف الناتج عن املتناقضات املتواجدة يف مؤسـساته وخمتلـف         

  .شرائحه

يف كيانه ال يستطيع أن حيميها، وبنيات حتتية تبـدو          وبأن هناك أماكن حساسة     
ومهما ادعى هذا العـدو عكـس ذلـك    . صلبة يف الظاهر لكنها أوهن مما نتصور بكثري 

وحاول أن يواري سوءاته، فلن ينفعه ذلك يف شيء، ألن شباب األمة قد أفلحوا يف إدراك       
، غري عـابئني ـذا      حقيقته واطلعوا على مواطن ضعفه، وسلكوا طريق التحرر واجلهاد        

  . العدو، بل إنه يبدو هلم أوهن وأصغر وأضعف



 

  )٣٨٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

 تكشفت فرق النفاق وطوائف البدعة، وهي الطرف املساعد للعدو األول،           :ثانياً
وكُشف دورها اخلبيث واخلطري يف دعم األحزاب الكافرة بصورة مباشرة وغري مباشـرة،   

م اليت نأمل فيها اخلري الكـثري،       وأقصد هنا رؤوس هذه الطوائف أساساً، وأستثين قواعده       
فقد رأينا الكثري منهم يتعاطفون بل يتمنون أن يكونوا يف صفوف ااهـدين ويـسامهوا              

  .بأمواهلم وأوقام وأيديهم يف هذه احلرب اجلديدة

وأخطر هذه الطوائف تتمثل اليوم يف هذه األنظمة املرتدة اليت تـسلطت علـى              
بالد، ومعها جيوشها من العـسكر واملخـابرات        رقاب العباد وسيطرت على خريات ال     

واملفكرين واخلونة، وأعوام من أصحاب املصاحل املادية، كلهم يقفون يف صف األعداء،            
ويعلنون عداءهم وحماربتهم للفئات ااهدة ولكل من ينصرهم يف السر والعلن، ويتم هذا             

  .بدون أي غطاءبطرق مباشرة، حتت غطاء حماربة اإلرهاب والتطرف، وأحياناً 

يليهم من حيث اخلطورة بعض رؤوس الفرق املبتدعة من اجلماعات واألحـزاب     
املنهزمة، تلك اليت تقف يف مواجهة أصحاب احلق وتساند أصحاب الباطل بطرق غـري              

مث يليهم  . مباشرة، حبجة حماربة التطرف وحماولة نشر اإلسالم الصحيح واملسامل يف نظرهم          
هثني وراء فتات األنظمة املرتدة من مناصب اجتماعية ملوثة أو          بعض علماء السلطان الال   

  .سياسية ملغومة

ويأيت يف الدرجة األخرية بعض الفئات املتقاعسة اليت ال جتيد سوى البكاء علـى              
األطالل، وتقضي جل وقتها يف احلنني إىل أجماد األمة باألحالم واألماين، وتتمىن ظهور أو              

ذي سيخلص األمة مما هي فيه من ذل وصـغار واسـتعباد،       عودة صالح الدين اجلديد ال    
وحنن نقول هلذه الفئات وننبهها إىل أن العيب والنقص فيها هي، فها هي مجاعات اجلهاد               
قائمة ملن أراد حقا الدفاع عن دينه وكرامة أمته، وها هو صالح الدين العصر موجـود                

ل جدارة واستحقاق، فقد جتمعت     ، بك – حفظه اهللا    –" أسامة بن الدن  "بينها، إنه اإلمام    
فيه كل مواصفات القيادة والريادة، عسكرياً وسياسياً، فماذا ينتظر هؤالء املتقاعسون يـا    

  ! ترى لكي ينضموا إىل قافلة اجلهاد املباركة حتت إمرة هذا القائد اإلمام الفذ؟



 

  )٣٨٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

) حكاماً ورؤوس طوائف وأحزاب وعلماء سوء ومتقاعسني      (كل هؤالء املثبطني    
ومل يعد يثـق    . بحوا اليوم يف عزلة مشينة، وهاهي بضاعتهم قد كسدت حىت تعفنت          أص

 علـى   - بعد اهللا تعاىل     –فيهم أحد من أبناء األمة، وصار هؤالء الشـباب يعتمـدون          
العلماء العاملني بعلمهم، الصابرين احملتسبني، الذين خيشون اهللا وحده ويقفون إىل جانب            

  .ااهدين

 ذكره، ميكننا تسمية هذه احلرب بالفاضـحة أو الكاشـفة،   وعلى ضوء ما سبق 
، فإن هذه احلرب قـد      rفكما كشفت سورة براءة فئات املنافقني على عهد رسول اهللا           

كشفت فئات من املنافقني واملخذلني واملتقاعسني مل يكونوا لينكشفوا بغري هذه احلرب،            
  .فرب ضارة نافعة

  

  لوبمكتسبات تربوية والدور املط: ثانياً

نصل اآلن إىل أهم نقطة يف هذا املوضوع، وهي اليت تتعلق باجلانـب التربـوي               
ألصحاب احلق وألنصارهم، لنقف على أهم املكتسبات التربوية هلذه احلـرب الـصليبية       
  . اجلديدة، وخنتم بالدور املطلوب من شباب األمة خباصة وكل الفرقاء والشرائح األخرى

. نصورة وأبرزت خصائصها، لتظهر جلية لألمـة    كشفت حقيقة الطائفة امل    :أوالً
 إال خالل املواجهة مع األعداء،      – بالشكل الواضح    –وهذه اخلصائص ال ميكن أن تربز       

  : ومن أمهها. ويف زمن تيه هذه األمة وتقاعسها وقعودها عن اجلهاد

  

أي ملتزمون بشرعه وأمره، وذلك باجلهـاد والقتـال         : قائمون بأمر اهللا   " – ١
 احلق والتزامه واألمر والنهي به، والدفع عن أهله إذا دخل عليهم الصائل فهـذا               وإعالن

  .أوجب الفرائض بعد اإلميان



 

  )٣٨٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

أي أم يف غربة من الناس ملا درس من أمور الـدين،      :  مكذّبون من الغالبية   - ٢
  .فإن جميبهم قليل ومعارضهم كثري، كما جاء يف كثري من أحاديث الغربة

أي غري منصورين فعلياً حىت ممن وافقهم يف الرأي فإنه     : لعموم مخذَلون من ا   - ٣
  .ال ينضم إليهم عملياً إال القليل

أي أم أصحاب مهة وثبات :  ماضون ثابتون ال يضرهم التخذيل والتكذيب  - ٤
وعناد يف احلق يدعون فيكذّبون إال من القليل، ويعملون فيخذلون إال من النادر، ومـع               

  .لحق ثابتون عليهذلك فهم معلنون ل

وهذه من أخص خصائصهم، والنصوص طافحة يف :  يقاتلون إىل قيام الساعة- ٥
ذلك بشكل علين ثابت يصعب معه التمحك لنفي صفة القتال عنهم وجعلهم من أهـل               

  .املناظرة أو العلم بال قتال كما قال البعض

 يف ايـة    إما أم قاهرون هلم بالنصر احلقيقي والظفـر       :  قاهرون لعدوهم  - ٦
 يف كـثري مـن اآليـات        e كما بشر بذلك اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله اهللا          –الصراع  

 بالرغم من أم قد يهزمون يف بعض معاركهم ومـواقعهم، وإمـا أـم         –واألحاديث  
  .قاهرون هلم بعدم تراجعهم عن احلق رغم هزائمهم املؤقتة، فهم ثابتون ثباتاً يقهر العدو

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في ﴿ بوعده سبحانه :  تعاىل منصورون من اهللا- ٧
فهم منـصورون حقيقـة يف الـدنيا أو         ) ٥١:غافر ( ﴾ الْحياة الدنيا ويوم يقُوم اَألشهاد    

  .منصورون باملعىن بنجام عند اهللا وقبول أعماهلم وحسن خامتتهم

نصورون، وهو من الظهور أي العلو والغلبة، وقد     أي م :  ظاهرون على احلق   - ٨
يكون من ثنايا املعىن ظاهرون من الظهور وهو االستعالء بالدعوة ورفع الرايـة علنـاً ال               

  .خفاء، واهللا أعلم



 

  )٣٨٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

وجاء إشارة إىل هذا يف مقدمة بعض الروايات، ودليل         :  فقههم اهللا يف الدين    - ٩
والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه       ﴿  فقههم هو القتال واجلهاد كما قال تعاىل        

 ِسنِنيحالْم عوقد فسرها بعض السلف كابن املبـارك وأمحـد          )٦٩: العنكبوت ( ﴾ لَم ،
  .رمحهما اهللا بأن الفقه والفتح يف الفهم هو يف علماء الثغور

 - وهي يف أمحد والنسائي    –كما يف رواية سلمة بن نفيل       :  رزقهم الغنيمة  - ١٠
ذكر أن رزقهم يف أيدي من أضل اهللا قلوم، وهذا دليل على صفة الرزق وأمر غري مباشر 

  .بالسعي له وهو الغنيمة

إىل قتال الدجال ونزول عيسى بن :  يقاتلون باستمرار وال ينقطع وجودهم   - ١١
 نيب اهللا عيسى بـن      مرمي حيث يكون آخرهم مع اإلمام املهدي عليه السالم وحتت قيادة          

   .١ "مرمي عليه وعلى نبينا الصالة والسالم

 تفجري طاقات األمة ملساندة هذه الطائفة على األقل عاطفياً، وإن كنا نرى             :ثانياً
دعماً مالياً ولوجستياً بل وحىت عملياً عن طريق االنضمام إىل صفوف هذه الطائفة وتكثري       

  . سوادها

فريدة من أمثال كوكبة الشهداء املاضني علـى        فحينما يرى شباب األمة مناذج      
درب اجلهاد واالستشهاد، وأخص بالذكر هنا، شهداء غزويت نيويورك وواشنطن، ومن           
سبقهم أو من حلق م يف معارك اجلهاد واالستشهاد، سواء علـى أرض أفغانـستان أو                

م كلها أرض الشيشان أو فلسطني أو غريها من بالد اإلسالم، وبالد اإلسالم أصبحت اليو     
حينما يرون مثل هذه النمـاذج فـإم يتـسابقون     : هلذه احلرب الصليبية اجلديدة، قلت    

لالنضمام إىل صفوف ااهدين، ليسطروا بدمائهم مالمح جديدة، ويقربوا األمة يوماً بعد      
 يف الباطـل أو يف      - وال تـزال     -فكَم من طاقات قد أهدرت      . يوم من النصر املوعود   

ر، وكم من جهد يبذل يف غري حمله، وهاهي قوافل الشهداء املاضية وقوافل       سفاسف األمو 
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  )٣٨٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

ااهدين اآلتية، حتت إشراف مجاعات احلق واجلهاد، وعلى رأسها تنظيم قاعدة اجلهاد،            
تستقطب هذه الطاقات وتستوعبها مث توظفها يف مواجهة مجوع الكفر وجنود الـصليب             

  .لزعزعة أركانه وهدم كيانه

حياء فريضة اجلهاد وفهم سليم وشرعي حلقيقة الصراع بني احلق والباطل            إ :ثالثاً
حبيث أن مفهوم اجلهاد كان . بكل أبعاده، واإلعداد لتحمل تداعيات وتبعات هذا الصراع

قد انتابته شوائب كثرية، وكان الناس حيصرونه يف جانبه الدفاعي فقط، ناسخني ملفهـوم           
  . أو يف عقر قواعده العسكرية بالتحديدجهاد الطلب، طلب العدو يف عقر داره

أو إحياء التعامل باملثل مع هذا العدو، سواء بالتهديد أو باملباشرة الفعلية، سواء يف 
استهداف ما يسمى باملدنيني أو دم مؤسساته وبنياته التحتية، أو حبرق ونسف مـوارده             

ـ             ، هجرهـا    ١ فاملعيشية، وهي أساليب مهجورة، هلا أصول شرعية يف شـرعنا احلني
املسلمون وتوقفوا عن العمل ا بسبب ما دخل على ديننا من شوائب وهجمات صليبية              
يهودية منذ عقود من الزمن، حاولوا فيها طمس معامل هذه الفريضة املقدسة، وتغييبها من              

  . عقول املسلمني، لكي يتسىن هلم امتالكنا والسيطرة علينا حينئذ

تهيب ملواجهة خمططات األعداء، وهـي العقبـة    كسر حواجز اخلوف وال   :رابعاً
الكربى اليت ظلت لعقود من الزمن تكبل طاقات املسلمني، وجتعلهم يظلـون يف موقـع               

  .  وانتظار رمحة العدواالزام

فكانت هذه احلرب الصليبية اجلديدة فرصة لتجاوز هذه العقبة بنجـاح كـبري،             
ات قاعدة اجلهاد األخرية، اليت عبدت والتحرر من قيد الضعف واهلزمية، وذلك بفضل ضرب

  .الطريق لباقي ااهدين يف العامل، وبينت هلم أن هذا العدو الغاشم أضعف مما نتصور

فاستطاع جيل اجلهاد واالستشهاد أن حييي املفهوم الصحيح للجهاد يف اإلسالم،           
 أو كما جاء يف     ،)احلديث"(اآلن نغزوهم وال يغزوننا   : "rاملوافق ملا جاء به رسول اهللا       
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  )٣٩٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

ادخلُوا علَيهِم الْباب فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ وعلَـى اللَّـه           ﴿  : كتاب اهللا تعاىل  
نِنيمؤم متكَّلُوا إِنْ كُنو٢٣: املائدة ( ﴾فَت .(  

فرأينا كيف انقلبت معادلة الصراع بيننا وبينهم، وصـاروا يترقبـون ضـربات             
 ااهدين يف كل حني، فانقلبت حيام إىل جحيم ال يطاق، وقـذف اهللا يف               وهجمات

قلوم الرعب، مما أدى إىل إرباك حسابام وإضعاف استراتيجية هجـومهم، وضـيعوا             
جهودهم وأمواهلم يف إجياد وسائل للدفاع بدالً من تطوير وسائل اهلجوم، فتحقق بفضل             

تمنونه، وهو إرعاب العدو وإرهابه يف عقـر داره،         اهللا تعاىل للمسلمني شيء مما كانوا ي      
  .وحتويل ديار هذا األخري إىل ساحة للمعركة بدالً من أن تظل بلداننا هي وحدها أرض هلا

 جتسيد هذا التجاوب والتعاطف من قبل املسلمني عامة وشباب اإلسالم           :خامساً
ظيم قاعدة اجلهاد أو    خاصة، بإنشاء تنظيمات وجتمعات جهادية حملية ولو يف معزل عن تن          

  .حركة طالبان، اللذان يشكالن رأس الرمح يف مواجهة هذه احلملة الصليبية القائمة

 ظهور العديد من التجمعات اجلهادية هنا وهناك،        – حبمد اهللا تعاىل     –فقد رأينا   
 وما أكثرها   –تأخذ زمام املبادرة يف ضرب مصاحل العدو اإلستراتيجية املنتشرة يف بلداننا            

 ودخلت بذلك يف الصراع مباشرة بتوسيع دائرة احلرب، وإشغال العدو أكثر ودفعـه              ،-
إىل بذل املزيد من اجلهد وحشد املزيد من اإلمكانيات املادية والبشرية ملواصـلة هـذه               

  .احلرب

فكان من نتيجة هذه الثمرة املباركة، أن صارت أراضينا وأراضيه ساحات هلـذه         
شتيت قوته وعدم االستطاعة على التركيز يف هذه احلـرب،          احلرب، مما دفع بالعدو إىل ت     
  .وهذه بداية هزميته حبول اهللا

الصليبيني ( أبرزت هذه احلرب الصليبية أن ال فرق بني الكفار األصليني            :سادساً
، وبـأن هـؤالء     )األنظمة احلاكمة يف بالد املسلمني    (وبني الطواغيت املرتدين    ) واليهود

   فاألنظمـة  .  واحداً منهم انتفض اآلخر ليدافع عنه وحيميـه        كاجلسد الواحد، إذا ضربت



 

  )٣٩١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

املرتدة حتمي مصاحل األعداء يف الداخل مقابل أن حيميهم الصليبيون واليهود من شـعوم     
وحيافظوا على عروشهم وقروشهم، فالقاسم املشترك فيما بينهم هو املـصاحل وحماولـة             

ماعات ااهدة اليت تعكِّر عليهم صفو   احلفاظ عليها بالقوة، وعدومها املشترك هو هذه اجل       
أجوائهم وتدعو الشعوب املسلمة لالنتفاضة وأخذ زمام أمورها بأيديها، وفق مـا ميليـه         

  .عليها دينها احلنيف

فتحتم على هذه اجلماعات إعداد برامج عملية جهادية ملواجهة أعداء الـداخل            
لعامل على مواجهـة العـدو      واخلارج، حبيث يكون هناك تكامل بني املشروع العاملي ا        

اخلارجي واملشاريع القطرية القائمة ملواجهة أعداء الداخل، على أن يكـون التركيـز يف              
املرحلة الراهنة على السند الرئيس هلذه األنظمة املرتدة، وهو العدو اخلـارجي، وذلـك              
 بضرب مفاصله واستهداف مراكز الثقل يف قوته، بقصد إرباكه مث زعزعته لكي ينهار يف             
اية املطاف أو على األقل لينشغل بنفسه، وهو ما جيعل مهمة حماربة األنظمة الطاغوتيـة        

  .أيسر وأسهل

 هو أا مجعـت     – كما سبق اإلشارة إليه      – من أهم مسات هذه احلرب       :سابعاً
األحزاب الكافرة واملنافقة إلنشاء حتالفات عديدة وموحدة، بقيـادة أمريكـا، لـضرب        

وهو ما دفع باملسلمني الصادقني، وخاصـة فـصائل         . لقضاء على قوته  اإلسالم وحماولة ا  
ااهدين إىل التفكري يف التحالف والتعاون اة هذه اهلجمة الصليبية، وحتقيق أمره تعاىل             

 وقد مت ذلـك أوالً علـى أرض         ١ . ﴾ وقَاتلُوا الْمشرِكني كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَافَّة     ﴿  
 وشكلوا ما يعرف بتنظيم     – من شىت بقاع األرض      –، حيث اجتمع ااهدون     أفغانستان

القاعدة بقيادة الشيخ أسامة بن الدن، مث توسع فيما بعد بانضمام العديد من ااهـدين               
اآلخرين ويف مقدمتهم تنظيم اجلهاد املصري بقيادة الشيخ أمين ظواهري، فتشكل ما عرف 

  .نظيم أوسع وأكرب وأقوى، وهو ت"قاعدة اجلهاد"بتنظيم 
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  )٣٩٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

وثانياً على مستوى األمة ككل، بدأت الكثري من التنظيمات ااهدة يف توسـيع           
دائرة التحالف والتنسيق فيما بينها، ملواجهة هذه احلملة الصليبية اليت تتهدد وجـودهم،             

عـات   تعاوناً وتنسيقاً كبرياً بني شـىت مجا – حبمد اهللا –فتحقق بالفعل هذا األمر ورأينا   
اجلهاد، بالرغم من شدة احلصار وضيق السبل وقلة النصري، والدليل على جناح هذا األمر              
هو هذه العمليات اجلهادية املباركة املتواصلة، اليت تحدث أكرب الضرر يف جسد العـدو،              

وحنن نعلم أن سر قوة املسلمني تتجلى يف توحيد         . وال يستطيع أن يوقفها أو حىت تفاديها      
ع صفوفهم، فإن تعذَّر عليهم ذلك لظروف قاهرة، فال أقل من حتقيق هـذا   جهودهم ومج 

  .التنسيق والتعاون، وتفادي الفرقة واالختالف

 إحياء فريضة االستشهاد والتسابق إىل املوت قصد الفوز بالشهادة، الـذي       :ثامناً
 أصبح منتشراً ويكتسح الساحة، هذا يف الوقت الذي نرى فيه هجرانـاً ملتـاع الـدنيا               

  .وشهواا

وهذا سالح ذو حدين، حيث ميكِّن املسلمني من أخذ زمام املبادرة أكثر، فهـو              
ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة ومن      ﴿  السالح الذي ال ميكن للعدو أن ميتلكه أبداً         

 هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ أَنْ يعمـر        الَّذين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنة وما        
  ) ٩٦: البقرة ( ﴾واللَّه بصري بِما يعملُونَ

 علمتنا هذه احلرب القائمة أن مسألة استرتاف العدو وتقـويض أركانـه         :تاسعاً
  .أصبح أمراً ممكنا بل ويف املتناول، وبأنه هدف استراتيجي ينبغي التركيز عليه

بتكره إخواننا يف تنظيم قاعدة اجلهاد كوسيلة جديدة وانتهجوها يف هذه           هذا ما ا  
احلرب الصليبية بكل جناح، ما دام أن الطرفني غري متكافئني على مستوى العدة والعتاد،               
فالبد من ابتكار أسلوب جديد، ال يقوى العدو على تفاديه أو مواجهته، ذلك هو أسلوب 

يضه من الداخل، والتركيز على ضرب مفاصـل قوتـه    االسترتاف املتواصل، وحماولة تقو   
  .االقتصادية والعسكرية، واستهداف قياداته ورؤوسه



 

  )٣٩٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

وها حنن نرى نتائج هذه االستراتيجية اجلديدة من اآلن، حيث يتواجد العدو يف              
أما يف السنوات ورمبا . مآزق سياسية واقتصادية خانقة، مل يكن ينتظرها وال أعد هلا حلوالً

املقبلة فستكون احلالة أعقد وأدهى وأمر، مما سيسمح للمجاهدين بأخذ مواقـع            الشهور  
متقدمة يف حلبة الصراع، وزمام املبادرة أكثر يف إعادة قيادة هذه البشرية التائهـة مـن                

  .هذا وعد من اهللا سيتحقق ال حمالة، وليس جمرد حلم سياسي لتسلية النفوس. جديد

  

  اخلامتة

اً أن هذه احلرب الصليبية اجلديدة متيزت بكثري من اإلصرار مما تقدم، يظهر لنا جلي  
 أكثر من أي -والتركيز على إبادتنا، وكأا فرصتهم األخرية لفعل ذلك، ذلك أم أحسوا

، قد متكنت )وعلى رأسها تنظيم قاعدة اجلهاد( بأن هذه اجلماعات ااهدة –وقت مضى 
قته وبالتايل كشف مواطن ضعفه، بالرغم      من فهم طبيعة كيان العدو، واالطالع على حقي       

مما سيسهل على ااهدين قيادة هذه احلرب يف ظروف أسـهل           . من ادعائه عكس ذلك   
ورمبا بأقل اخلسائر املمكنة، بينما حيس العدو أنه سيضطر إىل دفع املزيد من اجلهد واألجر              

 كما كان من –ية للدفاع عن كيانه واحملافظة عليه، بدالً من التفكري يف شن حرب هجوم       
فأقصى ما يصبو إليه العدو هو تفادي ضربات ااهدين، وحماولة اإلبقاء على احلالة . -قبل

  .السابقة بدالً من تضييع كل شيء

ولكن ااهدين هلم كلمتهم ورأيهم املخالف، فقد قرروا هم كذلك االنتقال إىل            
 يتفاداه باستمرار، مما سيؤدي موقع اهلجوم، ولكنه هجوم من نوع آخر، ال ميكن للعدو أن

إىل انقالب الصورة اليت كنا نعرف، واالقتراب أكثر وخبطى واثقة وأكيدة حنو وعـد اهللا               
تعاىل بالنصر والتمكني، على أنقاض هذا الكيان الغاصب، أما خبصوص أذياله وروافـده             

مث تزول، بسبب اليت متثلها هذه األنظمة املرتدة العفنة، فستذوب بأسرع مما نتصور وتنهار       
  .انقطاع عناصر احلياة عنها



 

  )٣٩٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  

كَتب اللَّه َألغْلبن أَنـا     ﴿  نتيجة حتمية، ال ريب فيها، بنصـوص قرآنية جميدة         
    زِيزع قَوِي ي إِنَّ اللَّهلسرادلة( ﴾ و٢١: ا.(  ﴿  اةيي الْحوا فنآم ينالَّذا ولَنسر رصنا لَنإِن

 ا وينالد  ادهاَألش قُومي مولُـوا        ﴿  ) ٥١: غافر ( ﴾ يمعو كُمـنوا منآم ينالَّذ اللَّه دعو
             ـملَه نكِّـنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي اَألرف مهفَنلختسلَي اتحالالص

    دبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهينئاً          ديرِكُونَ بِي ششنِي ال يوندبعناً يأَم هِمفوخ دعب نم مهلَن
  ).٥٥: النور ( ﴾ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ

  

  . واحلمد هللا وهو ويل التوفيق

  

أبو سعد : -ين إمياناً واحتساباً ونصرة للجهاد وااهد–وكتبه الفقري إىل عفو ربه 
  .العاملي

  

.٢٠٠٣ يناير – ١٤٢٣ذو القعدة 



 

  )٣٩٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  حلرب الصليبية على العراقا
   متهيد -١

احلمد هللا الذي ال حيمد على مكروه سواه، يبتلينا بالشر واخلري فتنة، لنتقرب إليه              
أكثر بالطاعات وبالتزام أوامره، واالبتعاد عن املعاصي وترك نواهيه، والصالة والـسالم            

وث رمحة للعاملني، الذي حذر أمته بتكالب األعداء عليها كتداعي األكلة علـى      على املبع 
قصعتها، بسبب انتشار الوهن ومتكنه من نفوس أغلب العباد، فـأنزل اهللا علينـا الـذل            
والصغار بتركنا للجهاد، ومتكن أعداؤنا من رقابنا وأرضنا، فصرنا أسهل فريسة وأقـرب          

  .رتدينلقمة ألفواه الكفار األصليني وامل

 حىت صـارت    - اليت كانت أسداً خميفاً    -لقد استطاع أعداؤنا ترويض هذه األمة     
 كان مبثابة خمترب – فلسطني املغتصبة –كالضيب اجلفول، وأن احتالل قلب األمة اإلسالمية  

لعملية الترويض هاته، ذلك أن صور التقتيل والتشريد والتهجري اليت يعيشها إخواننـا يف              
السنني املاضية واأليام اجلارية، أصبحت مشاهد عادية، ألفناها وال نعري فلسطني على مدى 

هلا كبري اهتمام، فلم تندفع األمة للدفاع عن قبلتها األوىل ومسرى نبيها الكـرمي، بـل                 
فتبع . اكتفت بالتنديد تارة وبالبكاء والنحيب تارة أخرى، أو بالالمباالة يف اغلب األحيان           

أخرى للكثري من بلدان اإلسالم، عسكرية واقتصادية وسياسية        هذا االحتالل، احتالالت    
وثقافية، كلها هدفت ودف إىل طمس معامل هذه األمة، واإلبقاء عليها ضبياً جفـوالً              
وبقرة حلوباً وخمترباً لتجربة كل اختراعات األعداء، وقبـل هـذا وذاك، إىل إبعادهـا               

ونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن اسـتطَاعواْ        الَ يزالُونَ يقَاتلُ  و﴿  وإخراجها من دينها    
﴾.  

بالرغم من كل هذه الصور القامتة واحلصار الشديد، ضت فصائل ومجاعـات            
احلق، فكانت مبثابة مشوع يف ظالم دامس، أنارت بعض الطريق، وأزالت بعض العقبات،             

مت، ال يعلمها كـثري مـن       ورفعت بعض الضيم والغم عن األمة، ال زالت تعمل يف ص          



 

  )٣٩٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

الناس، ابتعثها اهللا عز وجل إلحياء فريضة اجلهاد، والعودة باألمة إىل دينها، لريفع عنـها               
  .الذل والصغار إن شاء اهللا

كانت احلرب على أرض العراق، آخر حلقة من سلسلة احلرب الصليبية اجلديدة،     
حلرب الـصليبية علـى أرض      اليت أعلنتها قوى الكفر على هذه األمة، وقد سبقتها تلك ا          

وسوف نتطرق إىل العالقة . أفغانستان املسلمة وعلى حكومتها الراشدة وأنصارها األطهار      
  ١.اجلدلية الكبرية بني هاتني احللقتني يف الصفحات القادمة من هذا املقال

  

   ملاذا العراق بالذات ويف هذا الوقت بالتحديد؟-٢

، مع العلم أن هناك أنظمة ال تقل ظلماً         لعله سؤال يتبادر إىل ذهن كل واحد منا       
وفساداً عن النظام البعثي يف العراق، فلماذا يا ترى مت التركيز على بالد الرافدين بالذات؟               

  وهل كان النظام احلاكم فعالً هو اهلدف الرئيس وراء هذه احلرب املعلنة؟

 ال شك أن اجلواب هو النفي، والدليل أن احلصار الطويل الذي ضـرب علـى              
العراق كان ضحيته الشعب العراقي املسلم، بكل فعالياته وبنياته التحتية، ومل يتضرر النظام 
قليالً وال كثرياً، بل تقوى وترسخت أقدامه أكثر بسبب ضعف الشعب والقهر اخلارجي             

هذا باإلضافة إىل غياب عصابة من املـسلمني        . والداخلي املضروب عليه منذ سنني عدداً     
اية اجلهاد السلفي يف وجه النظام البعثي املرتد، كل هذا دفـع بالعـدو     قادرة على محل ر   

  .الصلييب إىل اإلبقاء على هذا النظام العفن كأداة فاعلة لترويض هذا الشعب وكتم أنفاسه

أما ملاذا العراق بالذات، فألن للعراق تارخياً جميداً يف تاريخ أمتنا اإلسـالمية، وال           
بته الدولة العباسية يف بسط النفوذ اإلسالمي على العـامل،          ميكن أن ننسى الدور الذي لع     

عسكرياً وثقافياً وعلمياً وحىت سياسياً، لقد كان مبثابة غصة يف حلوق الصليبيني وجداراً             
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  )٣٩٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

ولقد . مسيكاً وسداً عالياً استعصى عليهم جتاوزه لبلوغ مراميهم اخلبيثة داخل بالد اإلسالم       
املسلمني قروناً طويلة، ومصدر إلشعاع للعلم واملعرفـة        بقيت بغداد رمزاً لعزة اإلسالم و     

  .واألدب والدين شهدت به األعداء قبل األصدقاء

كان السقوط األول لبغداد على يد هوالكو قائد التتار، وما تبع ذلك من تقتيل              
للمسلمني وهدم للمعامل واملآثر وحرق للكتب واآلثار، مل يشهد التاريخ لـه مثـيالً يف               

شيته، ولقد بلغ املسلمون يومها أسفل مراتب الذل والصغار، حينما متكـن            فظاعته ووح 
  . الوهن من قلوم وابتعدوا عن دينهم

مث كان سقوط بغداد الثاين يف يد حفنة من املرتدين بعد االحتالل الصلييب الثاين               
اربة يف بداية القرن العشرين، لكنه مل يشف غليل الصليبيني بالرغم من دورهم البارز يف حم             

اإلسالم وطمس هويته والقضاء على كل حركة إسالمية راشدة تتطلع إىل حترير األمة من              
  .فجاء هذا االحتالل ليحاول حتقيق ما عجز عن حتقيقه عن بعد. براثن الكفر والردة

وقد جاء االحتالل هذه املرة رافعاً شعار حترير الشعب العراقي من دكتاتوريـة             
وحتت . النظام كان عادالً ورجيماً بالشعب طوال السنني املاضية   النظام البعثي، وكأن هذا     

شعار القضاء على أسلحة الدمار الشامل ، وحنن نعلم أن هؤالء الصليبيني كانوا ميـدون               
النظام العراقي املرتد بأشد أنواع هذه األسلحة فتكاً بالبشر، سواء يف حربه ضـد إيـران       

   ١.داخل العراق نفسهالفرس أو يف حربه للفصائل املعارضة له 

فأين كان هذا الضمري اإلنساين خالل السنوات اليت خلت ؟؟ وملاذا استيقظ اآلن، 
  واآلن فقط ليخلص الشعب العراقي من هذا العذاب؟

 وضـعياً   –وهل ختليص هذا الشعب يكون بصب األطنان من القنابل احملرمـة            
امله ومساكنه وبنياته التحتية ؟  على رؤوس أبناء هذا الشعب املسكني، وهلدم مع–وشرعياً 

  أي حترير هذا، وأي منطق يتعامل به هؤالء الصليبيون جتاه املسلمني؟

                                     
  .ال ميكن أن ننسى استعمال األسلحة الكيميائية ضد الشعب الكردي املسلم يف حلبجة وغريها 1



 

  )٣٩٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

لقد جاءت احلرب يف وقت بدأت تدب يف أوساط املسلمني عامـة ويف هـذه               
املنطقة خاصة، بذور اجلهاد واالستشهاد، وبداية انطالق مجاعات احلق لتحرير الشعوب           

ولقد خشي العدو الـصلييب  . تالل الصلييب مبساعدة األنظمة املرتدة املسلمة من براثن االح   
على مصاحله وخاف أن تنفلت زمام األمور من أيدي هذه األنظمة املهترئة، فـسارع إىل      
إعالن هذه احلرب، بعدما تيقن أن هناك طوابري من اخلونة وأصحاب املصاحل الشخصية،             

ة احلربية للعدو، وبعدما أدركوا أن الـشعب        الذين لن يستطيعوا الصمود طويالً أمام اآلل      
املسكني منهك بآثار احلصار الطويل وحرمان النظام املرتد له من كل أنواع اإلعداد املادي 

  .والروحي للدخول يف مثل هذه املواجهات

أما السبب اآلخر الذي عجل بالعدو للدخول يف العراق فهو انتكاسته الكـبرية             
نستان ااهدة، حيث تكسرت آلته العسكرية واإلسـتراتيجية        واملخزية يف حربه على أفغا    

، )بقيادة طالبان وتنظيم قاعـدة اجلهـاد  ( على أرض أفغانستان، حتت ضربات ااهدين  
فكان البد من البحث عن منفذ آخر حيافظ فيه األمريكان وحلفاءهم على ماء الوجـه،               

  .حد سواءويعيدوا االعتبار ملؤسسام العسكرية والسياسية على 

  

  قياس مع الفارق:  احتالل أفغانستان واحتالل العراق-٣

هناك فوارق عديدة بني البلدين، ولكن القاسم املشترك بينهما هو القيمة التارخيية            
لكل واحد منهما يف جسد األمة اإلسالمية، فأفغانستان تعترب قلعة صامدة للجهاد على مر       

اضر، أذاقت األعداء األمرين وحتولت إىل مصدر       التاريخ، وقبلة للمجاهدين يف العصر احل     
أشعاع للجهاد واملقاومة، احتضنت الكثري من اجلماعات اجلهادية املعاصرة وجعلت مـن     
أرضها ميادين لإلعداد والتربية، قذفت يف قلوب األعداء الرعب، وخافوا على عروشهم            

هـا علـى اإلمـارة      وعروش أوليائهم من الزوال، فبادروا إىل إعالن حرب ال هوادة في          
اإلسالمية، أدت إىل تنحي طالبان عن احلكم وإخالء املباين الرمسية إىل حني، إبقاء علـى               



 

  )٣٩٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

أرواح املسلمني واستدراجاً للعدو إىل املدن، لفتح حرب عصابات لن تتوقف إال باندحاره 
  .حبول اهللا تعاىل

تقتـيالً يف  وقد أظهرت األيام املاضية صدق هذه الفرضية، حيث رأينا إثخانـاً و   
صفوف العدو من قبل جماهدينا األشاوس، واحلرب ال زالت يف بدايتها، وسيعلم الـذين              

  .ظلموا أي منقلب ينقلبون

لقد مت تعيني حكومة عميلة ضعيفة ال لون هلا وال طعم وال رائحة، ال متلك حىت                
 على  الدفاع عن نفسها وقصرها الرئاسي يف كابل فضالً عن توفري األمن وفرض السيطرة            

  .سائر أرجاء البالد

هذا باإلضافة إىل التركيبات العرقية املتعددة اليت يتكون منها الشعب األفغـاين،            
واليت استطاعت حكومة طالبان الراشدة أن تلم مشلها وجتمع صفوفها وختمد تلك النعرات 

  . داجلاهلية الطائفية كلها بفضل استقامتها على دين اهللا وحكمتها يف تسيري شؤون البال

قتتال فيما بني هذه الطوائف، ورجعت اجلاهليـة        ولقد رأينا عودة التطاحن واال    
تضرب أطناا من جديد لتعود معها فلول احلق متارس دورها يف الدعوة واجلهاد، والتدافع 
مع قوى الباطل، واملؤمن يعترب نفسه يف عبادة متواصلة سواء كان يف مرحلـة الـدعوة                

الدعوة واجلهاد، أو يف مرحلة الدولة، فهو يف كل حال يبتغي أجر واإلعداد، أو يف مرحلة    
  .اهللا، وما النصر إال من عند اهللا العزيز احلكيم

 –أما يف احتالل العراق، فقد استطاع العدو الصلييب أن يزيح النظام البعثي املرتد              
  بسبب مترده على سيده، ودخل جبيشه وقواتـه لترتيـب األوراق   –حليف وويل األمس    

  .السياسية وإعداد نظام موال له كنظريه األفغاين

  

   هل هي حرب على البترول فقط؟-٤



 

  )٤٠٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

ال شك أن من بني أهداف هذا االحتالل اجلديد، هو احلصول على حصة األسد              
من احتياط النفط العراقي الذي يعترب ثاين أكرب خزان يف العامل بعد بالد احلجاز، وال شك               

) وكلها صـهيونية أو صـليبية  (ى شركات اإلعمار العاملية أيضاً أن لعاب الكثري من كرب 
يسيل بغزارة طمعاً يف تقاسم عقود ما يسمى بعملية إعمار العراق، ولكن اهلدف اخلفـي         

الَ يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عـن       و﴿  غري املعلن هو ما أعلن عنه العزيز احلكيم         
﴿ ، ويف سبيل حتقيق هذا ينفقون األموال الطائلة بدليل قوله تعاىل          ﴾ اْدينِكُم إِن استطَاعو  

              هِملَـيكُونُ عت ا ثُمهقُوننفيفَس بِيلِ اللّهن سواْ عدصيل مالَهوقُونَ أَمنفواْ يكَفَر ينإِنَّ الَّذ
منهواْ إِلَى جكَفَر ينالَّذونَ ولَبغي ةً ثُمرسونَ حرشح٣٥األنفال [﴾ ي.[  

 يف جـسد األمـة   – تارخيياً واقتصادياً وسياسياً   -إن موقع العراق االستراتيجي     
اإلسالمية، كاف لدفع األعداء إىل اإلسراع الحتالل هذا البلد، من أجل إليقاف تصاعد             
املد اجلهادي يف املنطقة، وتنصيب قواعد عسكرية جديدة ملراقبة الـشعوب اإلسـالمية             
ومنعها من االنطالق يف اجتاه حترير العباد من عبادة العباد، خاصة وأـم يـدركون أن                
الوقت ليس لصاحلهم، وأن التغريات احلاصلة داخل اتمعات اإلسالمية تتجـه صـوب           
ترسيخ املزيد من العداء لكل ما هو دخيل على األمة، وهناك عودة جادة وواضـحة إىل                

عهم اإلغراءات والوعود الكاذبة كوسيلة للتأثري على أبنـاء         األصول الدينية، فلم تعد تنف    
  .األمة اإلسالمية، كما مل يعد ينفعهم التهديد والوعيد إليقاف هذا التوجه األصيل

هذا باإلضافة إىل أن العدو الصلييب يسعى إىل محاية ظهر الكيان الصهيوين ومده             
، ﴾ واْ بعضهم أَولياء بعض   ذين كَفَر والَّ﴿  بكل عناصر القوة والبقاء، ليتحقق قوله تعاىل        

  .املتصاعد" اإلرهاب اإلسالمي" حتالف صليب صهيوين يف مواجهة 

  

   معامل وأبعاد هذه احلرب-٥



 

  )٤٠١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

من خالل ما سبق ذكره يتضح جلياً للجميع بأن احلرب القائمة يف العراق، مـا               
دأت فعلياً باجتياح أفغانـستان     هي إال امتداد للحرب الصليبية املعلنة على األمة، ولقد ب         

واستهداف حكومتها الراشدة بقيادة أمري املؤمنني املال حممد عمر وأنصارها املخلـصني            
  .- حفظهم اهللا –بقيادة اإلمام أسامة بن الدن 

ولقد سبق احلديث عن معامل هذه احلرب الصليبية يف كتاب األنصار الثاين مـن              
غري ما دام العراق وشعبه جزءاً من هذه األمة بل من           هذه السلسلة، وهي نفس املعامل مل تت      

  :أهم املناطق يف البالد اإلسالمية، نذكر بأهم هذه املعامل والسمات ألمهيتها

 إا حرب شاملة تم بكل اجلوانب ، يسعى من خالهلا األعداء إىل امـتالك               -
ن مشوليتها تتجلى أيضاً    زمام األمور يف كل امليادين السياسية واالقتصادية والثقافية، كما أ         

يف استهداف كل الشرائح البشرية يف أمتنا، وحماولة طمس هوياتنا وتراثنا، فنصبح تائهني             
  .نركض وراء فتاته ونطمع يف رضاه

 إا حرب شرسة، حبيث أن األعداء ال يتورعون عن استعمال كـل أنـواع               -
دليل على حقده الدفني وفساد األسلحة الفتاكة، اليت حيرمها الشرع والعقل واملنطق، وهذا 

  .سريرته

، ال ميلون وال يتوقفون عـن       ﴾والَ يزالُونَ يقَاتلُونكُم    ﴿   إا حرب متواصلة     -
حربنا، وهذا دليل على قوة الدفع اليت تكمن وراء هذه اإلرادة القوية واهلمة العالية، ولن               

  . احملض يعتقاديكون سوى اجلانب اال

، ولكن  ﴾حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعواْ       ﴿  بية   إا حرب دينية صلي    -
الكثري من أبناء األمة مل يفطنوا بعد هلذا اجلانب اخلطري، ويعتقدون بأا حرب اقتصادية أو         

  .سياسية يف أقصى تقدير



 

  )٤٠٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

  
   دور األمة اجتاه هذا االحتالل-٦

نصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر     وإِن است جتسيد قوله تعاىل يف صفات املؤمنني       
، وهو نداء عام للنفري يف كل اجتـاه،  ].٧٢األنفال  [ ﴾ إِالَّ علَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق     

وال حيتاج هـذا  . لتخليص املسلمني من األعداء والدفاع عن بيضة اإلسالم يف كل مكان          
وى خاصة أو شروط معجزة، سوى القدرة، وما منا من          األمر إىل تفكري عميق أو إىل فتا      

أحد إال ويقدر أن يقوم ذا الواجب يف حدود استطاعته، ومن خالل موقعه، فكل ميسر               
وهناك أبواب عديدة وطرق خمتلفة للمسامهة يف هذه النصرة منها على سبيل            . ملا خلق له  

  :املثال ال احلصر

  

  مستقبلها القريب والبعيدحتسيس األمة خبطورة هذا االحتالل على 

كل واحد منا قادر على لعب هذا الدور الكبري الذي نستهني به ونستصغره، وهو 
يف حقيقة األمر هني ويف متناول اجلميع، وال ميكن أن نسمح بتكـرار مـا حـصل يف                  
فلسطني، حيث تناسى املسلمون حقيقة هذا االحتالل ومل يعريوا له االهتمام الالزم حىت             

  . لفوا صور البطش والتقتيل اليومية، وصارت ال حترك فينا ساكناً إال من رحم اهللاألفوه، وأ

صغرت ساحة الصراع بيننا وبني اليهود، حيث انتقلت من حرب بني املسلمني            ف
عامة وبني اليهود إىل حرب بني العرب واليهود مث بني الفلسطينيني واليهود مث أخرياً وليس        

  .وبني الكيان الصهيوين١الفلسطينية" هابيةاإلر" آخراً بني التنظيمات 

كما أن هذا االحتالل يعترب نقطة بداية مبشروع احتاليل كبري، سـينتهي حتمـاً         
بإعادة رسم خريطة جيوسياسية جديدة يف بلداننا، قائمة أساساً على إبعاد الدين من مواقع 

                                     
  .واملقصود هو احلركات اإلسالمية داخل فلسطني وعلى رأسها محاس واجلهاد 1



 

  )٤٠٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

يمات اجلهادية السنية   القرار وحماربة كل الفعاليات اإلسالمية املخلصة وعلى رأسها التنظ        
  .اليت تعترب رأس الرمح لنهضتنا اإلسالمية، وملشروع اجلهاد املبارك

 أن نلعب دوراً مضاداً للمؤسسات اإلعالميـة        - أفراداً ومجاعات  -املطلوب منا   
صهيونية يف بلداننا، اليت دف إىل طمس اهلويـة اإلسـالمية وإبعـاد       -والثقافية الصلييب 

ابع دينه والقذف به يف مهاوي اجلاهلية، وأهم من هذا وأخطـر،            اإلنسان املسلم عن من   
دف إىل تدمري عقيدة الوالء والرباء حىت يتساوى اجلميع يف نظرنـا، فنقبـل بـالتغيري                
السياسي حىت وإن كان على أيدي الذين كفروا من اليهود والنصارى، بعدما جنحـوا يف            

  .الزمنإقناعنا بقبول هذه األنظمة املرتدة عقوداً من 

يريدون منا أن نقبلهم أسياداً علينا يف عقر ديارنا بعدما كانوا يكتفـون بتـسيري           
أمورنا من عقر ديارهم، فنصبح عبيداً وخدماً هلم مقابل توفري لقمة خبز ملوثة وبيع مـا                

  .تبقى من ديننا وأعراضنا

 إن سكوت األمة عن هذا االحتالل الصلييب لعاصمة اخلالفة، من شأنه أن يفـتح     
شهية األعداء ملواصلة رحلة االحتالل املباشر لبقية أراضي املسلمني، حتت عدة مسميات            

وكلنا يعلم أن كل نظام . كاليت مساها أخرياً بعملية حترير الشعب العراقي من النظام البعثي         
من أنظمتنا شر من اآلخر، وأظلم من اآلخر، فهل يكون ذلك مربراً مقبوالً لقبول احتالل           

   مقابل رفع احتالل املرتدين؟؟الصليبيني

ليس هناك عاقل واحد من أبناء األمة، ميكن أن يقبل ذا، ناهيك عـن الـذين                
  .يدعون أم ينتمون إىل خري أمة أخرجت للناس

الذي نريده من أبناء األمة هو إذكاء شعور العزة واألنفة وإحيائه يف النفوس من              
للذل واملهانة مهما حاول أن يظهر مبظهر       جديد، ورفض العدو وبغضه واعتباره مصدراً       

فليس هناك ثقة يف األعداء، ولن يـتغري شـعورهم بالعـداء            . الصديق أو الناصح األمني   
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذين آمنواْ الْيهـود        ﴿  والبغض لنا ما دمنا متمسكني بديننا       



 

  )٤٠٤(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

وهل هناك غريهم يف الصفوف األوىل للعدو الصائل لبلداننا         ،  ]البقرة[﴾والَّذين أَشركُواْ   
  اليوم؟؟

  

  إحياء روحية العمل اجلماعي وروح اجلهاد

 من الـسيطرة علـى      – الكفار األصليون واملرتدون     –مل يتمكن العدو بشقيه     
أراضينا وخرياتنا إال بعدما جنحوا يف تشتيت مشلنا وإبعادنا عن كل أشكال العمل اجلماعي     

، الذي يدفعنا إىل الوعي والبصرية وإىل السعي اجلاد واملسئول اجتاه تغيري أمورنا حنو              املنظم
  .األفضل وحترير أنفسنا وذرارينا وأراضينا من كل اعتداء خارجي

 عن طريق العدو الداخلي املتمثل يف هذه األنظمـة          –لقد متكن العدو اخلارجي     
سمى بوزارات الداخلية وأجهزة األمن  من إحكام السيطرة على الشعوب عرب ما ي-املرتدة

الداخلية واملخابرات، فساروا يعدون أنفاس العباد ويرقبون حتركـام ومينعـوم مـن             
التجمعات العامة واخلاصة، وأدخلوا ذلك يف قائمة املمنوعات القانونية، حىت أصبح الناس            

 العاليـة  م اهلميعيشون فرادى، فانعدمت الثقة بينهم، وأصبح الدعاة املخلصون وأصحاب   
تباعهم وبيعتهم علـى    امنبوذين من قبل العام واخلاص، وال يسمع لقوهلم أحد فضالً عن            

  .نصرة دين اهللا تعاىل وتغيري املنكرات املستشرية يف اتمعات

 بـوحي مـن العـداء       –ويف الطرف املناقض، سامهت هذه األنظمة املرتـدة         
لة املضلة، ومتويل األحزاب والتجمعـات       يف نشر البدع وتكوين الفرق الضا      -اخلارجيني

العلمانية الفاسدة، ومهدت هلا الطرق وأمدا بكل الوسائل لالنتشار يف اتمعات مـن             
  .أجل هدمها وختريبها من الداخل

إن الوقت حيتم علينا العمل يف االجتاه املعاكس هلذا املشروع اخلطـري، وحماولـة           
عي املنظم، وفق املوازين الشرعية الداعيـة إىل        النهوض من أجل ترسيخ مبدأ العمل اجلما      



 

  )٤٠٥(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

الدفاع عن احلق ونشره بني الناس، وحماربة الباطل وغزالته من اتمعات، ولن يتحقق هذا  
  .بغري نشر روحية اجلهاد يف األمة، وعدم االكتفاء بالعمل الدعوي السلمي الوديع

 واهليبة واهللع من هذه     فاألعداء ال خيشون شيئاً غري اجلهاد، ولقد بلغ م الرعب         
بـدل  " اإلرهاب" الفريضة مبلغاً وصل إىل عدم استطاعة تسميته بامسه، ففضلوا اختيار           

  .اجلهاد، وهو دليل على شدة خوفهم وهلعهم

لقد جربنا كل الوسائل وسلكنا كل الطرق حملاولة تغيري ما بنا من نقص ومـن               
ح يف حتقيق املبتغى، بل إن أمورنا ضعف، وما بأمتنا من فساد عريض وفنت كربى، فلم نفل        

تأزمت أكثر، ومتكن األعداء من مواصلة عملية الفساد، وهاهي النتيجة أمام أعيننا، تتمثل          
. يف عودة االحتالل املباشر إىل بلداننا، بل إىل عاصمة خالفة األمس القريب ورمز أمتنـا              

ة أو الثقافية ؟ ماذا فعلت      فماذا نفعتنا كثرة التجمعات واجلماعات السياسية أو االجتماعي       
تلك الشعارات الرباقة واجلموع الغفرية يف قاعات احملاضرات أو املؤمترات ؟ ما نفعت تلك 

  اجلموع بدون تنظيم حمكم مبين على بيعة املوت ؟

إن التنظيم أو التجمع القائم على أسس غري أساس اجلهاد، وبيعة غري بيعة املوت،              
ولن خييف األعداء قليالً وال كثرياً، بل إن هـؤالء األعـداء            هلو جتمع فاشل منذ البداية،      

  .يتخذونه وسيلة ودرعاً لتلقي ضربات التجمعات اجلهادية

لقد حانت ساعة احلقيقة، ومل يبق لدينا ما خنفيه، وال أظن أن من مصلحة أحـد     
لقد بلغنا مبلغاً ال ميكن أن نسكت ونغض الطـرف عـن أسـباب       . إخفاء هذه احلقائق  

إننا حماسبون على كل هـذا      . ، وعن كشف املثبطات واملكبالت يف مسرية تغيرينا       ضعفنا
وغريه، ومن اخلري لنا مجيعاً أن نكشف هذه األوراق، ويف هذا الوقت بالذات، لتتبـدى               

  .احلقائق ناصعة للجميع

مل يعد ينفعنا سوى سبيل اجلهاد واالستشهاد، وقد حان الوقت لتعديل الوسائل            
التجمعات اإلسالمية، وتبين خط الدعوة واجلهاد يف مناهج احلرمة والعمل          واملناهج داخل   



 

  )٤٠٦(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

اإلسالمي، لتتحول هذه اجلماعات إىل جتمعات ترهب األعداء عسى اهللا أن يكف بأسهم             
فَقَاتلْ في سبِيلِ اللّه الَ تكَلَّف إِالَّ نفْسك وحرضِ الْمؤمنِني          ﴿  عن املسلمني، قال تعاىل     

سواْ عكَفَر ينالَّذ أْسب كُفأَن ي ٨٤النساء  [ ﴾ى اللّه.[  

جيدر بنا أن نقف وقفات مطولة اعتبارية ملا حصل يف العراق، حيث غياب تلك              
النوعية من التجمعات اجلهادية وغياب روحية اجلهاد واالستشهاد لدى أغلب الـشعب،          

د، باإلضـافة إىل عوامـل أخـرى        هذا يف بداية االحتالل وقبل دخول احملتل إىل الـبال         
وهذه الصورة ميكن أن تعود وتتكرر    .  ، مما سهل على العدو طريق االحتالل       ١ إستراتيجية

  .يف كل بلد من بلداننا بسبب غياب سياج األمة املتني أال وهو اجلهاد

إن ما حدث يف العراق، ينبغي أن ميدنا بالكثري من الدروس والعرب، فرب ضـارة            
، لعل هذه ﴾وعسى أَن تكْرهواْ شيئاً وهو خير لَّكُم ﴿ دق من اهللا حديثاُ نافعة، ومن أص

 – بالرغم من وحشيتها وأضرارها املادية اجلسيمة على أبناء الشعب العراقـي             –الضربة  
سوف تنمي يف األمة مسات املقاومة وحتثها على استجماع أسباب القوة لتفادي الضربات             

اقع األخرى، فاحلرب مفتوحة على كل اجلبهات، فلئن خسرت األمة معركة القادمة يف املو
يف جبهة، فإن هذا ال يعين أا خسرت احلرب، بل قد تكون مقدمة لعملية وض حقيقية، 

  .شعارها اجلهاد واالستشهاد

  
  السعي إىل التعاون وتنسيق اجلهود اجلهادية

لمني بعامـة، وجهـود     إن أخوف ما خياف منه األعداء هو وحدة كلمة املـس          
ااهدين خباصة، ومن أجل هذا تراهم يعقدون املؤمترات تلو املؤمترات وجيندون أنظمـة             
وجنوداً جمندة غريها لزرع الفرقة والشقاق بني املسلمني، باإلضافة إىل رسم احلدود وبناء             

  .السدود ملنع كل تنسيق بني شىت الفصائل العاملة يف بلداننا

                                     
  .٣األنصار عدد وكذلك مقاله يف كتاب ، ٢٩ العدد – جملة األنصار -ملاذا سقطت بغداد؟ ". أبو عبيد القرشي"اُنظر مقال أخينا  1



 

  )٤٠٧(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

عون إىل حصر الصراع بيننا وبينهم وتقزميه، واعتباره صـراعاً  كما أن أعداءنا يس  
بني الدولة املعنية وبينهم، لكي ال تتدخل الشعوب املسلمة األخرى فتكون طرفاً يف هـذا         
الصراع، وهذا يؤدي يف النهاية إىل القضاء على مبدأ النصرة واألممية اليت حيث عليها ديننا               

أ القومية والوطنية اليت حتث عليها القـوانني الوضـعية   احلنيف، ليتم يف مقابله ترسيخ مبد    
  .الكفرية

يربز الصراع يف فلسطني كأكرب مثال على هذا، حيث حتول إىل صراع بني مـن         
وبني الكيان الـصهيوين،    ) ويقصدون ااهدون " ( املتطرفني الفلسطينيني " أطلقوا عليهم   

  .وبني اليهود كافةبدالً من أن يكون ويبقى صراعاً بني املسلمني كافة 

مث يأيت مثال أفغانستان املسلمة، حيث حياول األعداء تسمية األنصار باألجانب،           
إسقاط مبدأ النصرة واألخوة الدينية، وحماولة حصر هذا الصراع بني الصليبيني وااهدين            

وغريها وتأيت األمثلة األخرى تترا يف بالد القوقاز وقبلها يف بالد البلقان وكشمري        . األفغان
  .من البلدان اليت انطلقت فيها شرارة اجلهاد

إن االجتماع والوحدة هو األصل يف ديننا، سواء علـى مـستوى األفـراد أو               
 - ليس هذا مقـام ذكرهـا      –اجلماعات، والنصوص الدالة على ذلك كثرية ومستفيضة        

  .ويصبح هذا اوجب يف الظروف اليت تعيشها أمتنا اليوم

 فريضى مبـا    ﴾الَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتذْهب رِحيكُم      و ﴿ من منا يقرأ قوله تعاىل    
  حنن عليه من تشتت وتشرذم بل وتطاحن ؟

إن التنازع والتفرق يؤدي يف حاالت الرخاء والقوة واملنعة إىل اهلزمية وذهـاب             
  الريح، فكيف وحنن ضعفاء خناف أن يتخطفنا األعداء من كل جانب ؟؟

 ؟ أم أننا نريد أن نستمر يف معصية اخلالق يف هذا األمـر              أليست الوحدة أوجب  
  حىت يستبدل بنا غرينا ؟



 

  )٤٠٨(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

أال نرى إصرار األعداء على حصار كل مجاعة جهادية، واالنفراد ا على حدة،             
لكي يسهل عليهم احتواءها أو القضاء عليها ؟ أمل حيدث هذا يف أفغانستان، حيث أغلقوا            

قلوهم لكي يبقى ااهدون األفغان وحدهم يف مواجهـة         احلدود وطردوا األنصار أو اعت    
  اجليوش الصليبية ؟

أمل حيدث هذا يف فلسطني، حيث منعوا كل تسرب للمجاهدين عـرب لبنـان أو    
األردن أو مصر لكي يبقى ااهدون يف الداخل يواجهون وحدهم اآللة العسكرية اليهودية 

  املدعومة بقوى الصليب ؟

جلزائر من تعتيم إعالمي رهيب، وحماولة عزل ااهـدين         أال نرى ما حيصل يف ا     
  هناك حىت على املستوى اإلعالمي، ليخمدوا جذوة اجلهاد املتوقدة؟

كل هذا حيصل على مرأى ومسمع من كل احلركات اإلسالمية يف بلداننا، مث ال              
 جند فيهم من يدرك خطورة هذا الوضع، وكأنه يف معزل من هذا، وتبقى أمورنا على ما               

  .هي عليه من التشتت والتشرذم والعمل األحادي اجلانب

إن األعداء يقاتلوننا كافة، وال يفرقون بني مجاعة وأخرى، وعلينا أن نقاتلـهم              
 ، وال ميكن أن يـتم هـذا إال   ﴾وقَاتلُواْ الْمشرِكني كَآفَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَآفَّةً ﴿  كافة  

  .تلف اجلماعات العاملةبالتنسيق والتعاون فيما بني خم

 ينبغي أن يـدفعنا إىل مراجعـة       – وقبله يف أفغانستان     –إن ما حدث يف العراق      
أوراقنا وحساباتنا الضيقة، فنوسع على أنفسنا جمال العمل واحلركة، ونعترب أن هذا الدين             

  .ملك للجميع، يغترف منه كل واحد حسب طاقته وطلبه

نحافظ على كل ثغرة من ثغورها حـىت ال  وأن نتذكر حديث السفينة املشهور، ف 
  .نؤتى من قبلها، فنغرق ونغرق من معنا



 

  )٤٠٩(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

إن األعداء يدركون جيداً أن نقطة القوة لدينا تكمن يف جتمعنا ووحدة كلمتنـا،   
فتراه يلصق مة اإلرهاب والعالقة بتنظيم قاعدة اجلهاد بكل مجاعـة جماهـدة، خـشية     

بعض اجلماعات تتملص وحتاول دفع هـذه       حصول تنسيق بني خمتلف اجلماعات، فترى       
التهمة عن نفسها، فتنعزل وتقطع كل عالقة هلا ببقية اجلماعات اجلهادية األخرى وعلى             

  .رأسها تنظيم قاعدة اجلهاد

لقد أدركت جل اجلماعات املخلصة هذا املخطط الشيطاين واستوعبت الـدرس       
لفصائل العاملة يف الـساحة     من احتالل العراق، ففهمت أن التشتت وعدم التنسيق بني ا         

  .يعترب من أهم أسباب اهلزمية حاضراً ومستقبالً

  

  االستفادة من التجربة األفغانية

لقد ذكرت العالقة اجلدلية بني ما حصل يف أفغانستان والعراق، وذكرت النقاط            
املشتركة بني االحتاللني، كما ذكرت بأن احتالل العراق جاء نتيجة مباشرة ملا حصل من         

 للموازين الصليبية وخلط ألوراقه العسكرية والسياسية يف أفغانستان، وبالتايل فقـد            قلب
جنح ااهدون هناك بضبط النفس وادخار جهودهم للدخول يف حرب طويلـة األمـد،              

  .ثابتة اخلطى، مسترتفة لقوى األعداء ومقيمة ألسس إسالمية راشدة متينة

       اهدون بتوفيق من اهللا تعاىل، حيث      إن احلرب يف أفغانستان تدور كما سطرها ا
 حفاظـاً علـى أرواح   –رأينا انسحام من املدن وتركهم ملؤسسات السلطة الظـاهرة     

 واستدراجاً هلذا العدو للدخول يف املـدن، لتبـدأ          –املسلمني من القصف الصلييب الغيب      
  .احلرب الربية اليت ستشيب هؤالء الصليبيني وتذهب عقوهلم

 طالـت أم    –ابنا أدىن شك يف أن احلرب القائمة يف أفغانستان          و ال ينبغي أن ينت    
 ستكون مناسبة وجماالً خصباً ملمارسة عبادة اجلهاد، وتأصيله وترسيخه يف نفوس   -قصرت

أبناء األمة، وسوف تفتح جبهات ومعسكرات تدريب عديدة وجديدة يف هذا البلد وغريه    



 

  )٤١٠(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

على يديه ورجليه بسبب هذه الورطة      من بلدان املسلمني، وعندها سيندم العدو وسيعض        
اليت ال يعرف كيف سيتخلص منها، كيف ال وقد مجع على نفـسه هـذه العـصابات                 
ااهدة، املتعطشة إىل ختليص األمة من براثن االحتالل عرب جهاد متواصل ال يتوقـف إال       

  .بالنصر أو االستشهاد

  
ربـة ااهـدين يف     هناك نقاط قوة وبرامج عمل كثرية ميكننا استخالصـها مـن جت           

  :أفغانستان، أمهها

  
  اعتماد الالمركزية

يف الظروف احلالية اليت تعيشها أمتنا، وحتت احلصار احملكم املضروب عليها مـن       
 املنطلقة من وحـدة املـسار       –و اخلارج، تكون التعددية     أقبل األعداء سواء يف الداخل      

 نقطة ضعف، خاصة عنـدما       نقطة قوة بدل أن تكون     – اإلستراتيجيةواملنضبطة بوحدة   
يصاحبها التنسيق اجليد والتعاون اجلاد، ذلك أن العدو ال ميكنه تتبع الكثري من اجلماعات              

وحىت إن حاول فإن هذا سوف يشتت جهوده وقوتـه  . على امتداد العامل يف وقت واحد     
شأا أن  كما أن الالمركزية يف العمل اجلهادي من        . ويفقدها الفعالية ورمبا الفاعلية أصالً    

حتافظ على استمرارية العمل اجلهادي، حيث ا ميكن االحتفاظ جبيوب اجلهاد يف بلد يف              
  .حال تعرضت بعض اجلماعات يف بلد آخر للتدمري أو التفكيك، حفظ اهللا اجلميع

  
  

  إطالة أمد احلرب

البد أن نتذكر أن أعداءنا بشر، وبالتايل فإن قواهم اجلسدية وعتـادهم املـادي             
 ومن طبيعة البشر أنه كلما طال عليه األمد يف وضع ثابت، فإنه سرعان ما يعتريه                حمدود،



 

  )٤١١(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

من هنا ينبغي التعامل مع أعدائنا من هذه الزاوية،       . امللل والتعب والضعف يف آخر املطاف     
فنطيل أمد املواجهة معهم، وحناول قدر املستطاع االحتفاظ بالزاد الروحي واملادي الكايف            

د، خاصة و أننا حنارب يف عقر ديارنا، وهي نقطة قوة نتفوق ا علـى          حلرب طويلة األم  
  .األعداء

إن طول أمد احلرب يفقد العدو أعصابه، ويدفعه إىل االرتباك وفقدان الـسيطرة             
على زمام األمور يف ساحات القتال، ألنه جاء إىل أراضينا لتنفيذ مهمة حمدودة يف املكان               

اومة شرسة من قبل ااهدين، فإنه سرعان ما يعتريـه          والزمان، ولكن حينما يفاجئ مبق    
اخلوف واجلزع، ومن مث يبدأ يف التفكري بإاء مهمته يف أسرع اآلجال وبأقل املكاسـب               

  .املمكنة

أما ااهدون، فإم جياهدون ألهداف وغايات عليا وأمسى، كلما طال علـيهم            
وا جتربـة أكـرب وأوسـع يف    أمد احلرب، كلما كان أجرهم أعظم عند اهللا وكلما كسب        

  .ساحات اجلهاد

  

  اعتماد حرب العصابات كاستراتيجية للمقاومة

وهي من نقاط القوة لدى ااهدين، فحرب اجليوش املتقابلة متجاوزة، وحـل            
حملها حرب العصابات اخلاطفة، اليت تحدث أضراراً كبرية يف العدو، وخـسائر أقـل يف         

ءمتها لساحة املعركة، خاصة إذا علمنا أا ستدور        صفوف ااهدين، هذا فضالً عن مال     
  ١.داخل املدن والقرى

وااهدون يف العراق مطالبون باقتفاء أثر إخوام يف أفغانستان أو الشيـشان أو             
اجلزائر أو غريها من مواقع اجلهاد، لكي يذيقوا العدو الصلييب ما ذاقوه يف أفغانستان، ولن          

                                     
  .هذا ما حيصل يف كل البلدان اليت انطلقت فيها شرارة اجلهاد ضد احملتلني الصليبيني أو اليهود أو املرتدين 1



 

  )٤١٢(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

راق، كما رأيناهم يعدون العدة للرحيل عن أفغانستان إن          مقامهم يف الع   - حينئذ –يطول  
  .شاء اهللا

  
  االجتهاد يف تأمني العمل

وهي نقطة قوة أخرى ميتلكها ااهدون، فبفضل إجراءات التأمني ميكنهم احلفاظ     
على أسرار احلرب ومباغتة العدو يف أي وقت يشاءون، كما أا متكنهم من احلفاظ على               

  .جنودهم األخفياءبنيام التحتية و

فالعدو ال ميكن أن خيفي كل قواته، ألنه يتواجد يف موقع املدافع عن مؤسـساته               
ومصاحله املادية الكثرية، وكذلك بسبب كثرة جنوده وعمالئه، فالكثري من أسراره دوماً            
معرضة للكشف، وظهره دوماً معرض للضرب، الشيء الذي ال يتواجـد يف صـفوف              

  .ي أصبغت أعماهلا بالتأمني املطلوباحلركات اجلهادية إن ه

  
  توسيع دائرة احلرب وتنويع الضربات

وقد برع تنظيم قاعدة اجلهاد يف تنفيذ هذه السياسة، حيث رأينا كيف اسـتطاع   
جماهدو القاعدة أن يصلوا إىل عقر ديار العدو، وان يسجلوا هناك غزوتني عظيمتني لـن               

ن مصدر خوف وهلع للعدو الـصلييب علـى      تنمحي من تاريخ أمتنا أبداً، واللتان ستظال      
ولن ننسى تلك الضربات األخرى اليت تلقاها العدو . مدى األيام والسنني املتبقية من عمره 

يف بقاع خمتلفة من املعمورة، كلها توحي بعبقرية فذة يف التخطيط واملنهجية العـسكرية،         
 أن يتقيها أبداً، فهـو    وتضع العدو يف مأزق حقيقي ال ميكن أن يواجه هذه الضربات وال           

مطالب بتشتيت قواته وعمالئه، والتواجد يف كل شرب من هذه األرض، وهو أمر مستحيل  
  .احلدوث، وبالتايل سيؤدي إىل توزيع قواته والذي سيؤدي بالضرورة إىل ضعفه وهزميته



 

  )٤١٣(

  ةوقفات تربوية يف سبيل ضة جهادي

هذا هو الدور املطلوب من كل اجلماعات اجلهادية، املتواجدة يف كل مكان، أن             
ة الصراع بينها وبني األعداء، وأن تدرك جيداً بان العدو مهما امتلك من أيباب      توسع دائر 

  .القوة فغنه سيبقى حمدوداً وضعيفاً

هذه بعض رؤوس األقالم حول الدور املطلوب من األمة بعامة ومن اجلماعـات           
  .اجلهادية خباصة، يف مواجهة هذه احللقة اجلديدة من احلرب الصليبية املعلنة على األمة

حرب ال منلك اجتاهها سوى اإلعداد اجليد الذي يتناسب مع معطيات املرحلـة،      
والصمود الذي يرقى إىل مستوى التحديات املوجودة، وال ينبغي أن تفلت هذه الفرصـة           
التارخيية من أيدينا لنعيد ألمتنا جمدها وتارخيا املشرق، ولديننا عزته ونـصاعته وقوتـه،              

كرمي يف أعلى عليني عند مليك مقتـدر، واحلمـد هللا رب            ونضمن ألنفسنا ذلك املقام ال    
  .العاملني

  

  أبو سعد العاملي
  ١٤٢٤ربيع الثاين 

  

 


