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الرحيم الرحمن الله بسم

ْبُهُم ّذ ُيَع ّلُه { ُكْم}ْ ال ْيِدي َأ ِب
النأصاري الدين سيف بقلم؛

إهلكا تعتتتبر "النأسانأية" التي العقيدة أعراف عن بعيدا
متتن نأوعتتا منتتا تتطلتتب مأستتاوية حالتتة الكتتافرة التتدول

علتتى الحتتزن متتن جتتوا وتستتتدعي الوجدانأيتتة، المشتتاركة
هتتذه عتتن بعيتتدا البشتترية، الحضتتارة تطتتال التتتي الخسارة

والكتتافر، المتتؤمن بيتتن تفتترق ول النأسان تأله التي النظرة
الجدال تقبل ل حقيقة الكافرين إهلكا أن على كدؤأ أن أريد
الزمان. امتداد على قائمة قدرية سنة وأنأها المماحكة، ول

يتتأتي التتذي القتتدري الهلكا أن إلى الشإارة تجدر لكن
بعتتد توقتتف قتتد الكتتافرة للمتتم كامتتل استئصتتال شإكل في

السلما. عليه موسى زمن منذ أي التوراة، نأزول

ْد قال َقَقتت َقَل َقَو َقَنتتا تعالى: { ْي َقَت َقَستتى آ َقَب ُمو َقَتتتا ِك ْل ِد ِمتتْن ا ْعتت َقَمتتا َقَب
َقَنا ْك َقَل ْه َقَن َقَأ ُقُرو ْل َقَلى} [القصص: ا ُلو كثير: (بعد ابن قال ]،43ا

بعامتتة) [التفستتير: أمتتة يهلتتك لتتم التتتوراة اللتته أنأتتزل أن
3/246 .[

كمتتا تمامتتا ومستمرة، قائمة تزال ل الهلكا سنة طبعا
تتجسد تعد لم أنأها هو تعدل والذي التوارة، نأزول قبل كانأت

وإنأمتتا الكتتافرة، المتتة أفراد جميع يعم استئصالي شإكٍل في
إما الكافرين، به الله يمحق عذاب شإكل في تتجسد صارت
ل العمتتوما علتتى ولكتتن دونأتته، هتتو بمتتا وإمتتا دولتهتتم بإزالتتة

الوجود. من جميعا يمحيهم

العتتذاب هتتذا يضتتع عنتتدما القتترآن فإن سابقا قلنا وكما
ستتوء وأن والعمتتل، الجتتزاء بيتتن الوطيتتدة العلقة إطار في

كمتتا فحستتب، الخآتترة في ليس المآل، سوء يقابله العمال
ُهتتْم الخآتترة، قبتتل الدنأيا في وإنأما الناس، من كثير يتصور َقَل }
َقَذاٌب ِة ِفي َقَع َقَيا َقَح ْل َقَيا ا ْنأ ّد َقَذاُب ال َقَع َقَل ِة َقَو َقَر ّق} [الرعد: الخِآ َقَشإ ]،34َقَأ
الحقيقتتة تلتتك يرستتخ أن يريتتد عليه، ويركز هذا يفعل عندما

وعتتي فتتي يعمقهتتا وأن الكتتافرين، بتتإهلكا القاضية القدرية
للحتتداث، قراءتهتتا فتتي بهتتا لتستتتعين المستتلمة الجماعتتة

زوال بحتميتتة اليقيتن علتتى المبنتي المتتل نأوافتتذ لها ولتفتح
العدو.  دولة
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تحتتول قتتد الحقيقتتة بهتتذه اليمان أن الملحظ من لكن
ّكنة، عقتتاقير إلتتى البعض عند ّ تناولهتتا يتتؤدي ل ُمستت إلتتى إل

فتتي إذ التواكلية، الفكار لستلهاما "التنفيس" وجو من حالة
والتتدمار، الستتتعمار عمليتتة العتتدو فيتته يباشإر الذي الوقت
البعتتض نأجتتد التنفيذ، وآليات القوة أدواة امتلكا في ويجتهد

الصتتراع معتتتركا إلتتى والتتدخآول المواجهتتة عتتن انأشتتغل قد
فتتي الحضتتاري الستتقوط عوامتتل تراكتتم عتتن بالحتتديث

طويلتتة دراستتات خآلل متتن ليختترج الغربيتتة، المجتمعتتات
ّدرة، بطريقتتة تطرح ولكنها صحيحة نأتيجة إلى ومتكررة مختت

اللتته أن دعوى تحت المسؤولية من بالعفاء للمسلم توحي
الكافرين.  بإهلكا تكفل قد

لعوامتتل العلميتتة الدراستتة شإتتأن متتن أقلتتل أن أريتتد ل
كتتثيرة، فوائتتد لهتتا أن المعلتتوما متتن إذ الحضتتاري، السقوط

أريد ولكني والتداركا، الوقاية سبل لتفعيل العبرة أخآذ أقلها
القدريتتة، للحقتتائق الصتتوفية القتتراءة خآطورة إلى أشإير أن

ّوله للشتترع، الستتتجابة دائتترة عتتن المسلم تخرج لنأها وتحتت
لتتدفع ول الحتتق لحقتتاق تتحتتركا ل ستتلبية، شإخصتتية إلتتى

الستتلبي النأتظتتار متتن حالتة أجواء في تعيش وإنأما الباطل،
الله!! قدر إلى الطمئنان - بدعوى - دائما ُتغلف

من يجعلها لم الكافرين إهلكا بحتمية الله أخآبرنأا عندما
أنأهتتا أوضح وإنأما مبهم بشكل المطروحة الضبابية المفاهيم

فتقتتع مباشإتترة، اللتته بفعتتل تكون أن أمرين: إما بأحد تتحق
الجماعتتة بفعتتل تكتتون أن وإمتتا عنتتده، متتن قتتدري بتتأمر

لتحقيتتق أداة الشتترعي للمتتر استتتجابتها فتكتتون المستتلمة
َقَنأْحُن القدرية، السنة َقَو ّبُص { َقَر َقَت ُكْم َقَنأ ُكُم َقَأْن ِب َقَب ّلتتُه ُيِصي َقَذاٍب ال َقَعتت ِب

ِه ِمْن ِد ْن ْو ِع َقَنا} [التوبة: َقَأ ِدي ْي أ
َقَ ].52ِب

ولكتتن خآالصة، قدرية بأسباب الكفر دولة تزول قد نأعم
بتتل أبتتدا، الستتلمية، الدولتتة مجيتتء يقتتابله لتتن الزوال هذا

أستتوأ، أو مثلهتتا كتتافرة دولة لصالح الحالة هذه في ستزول
الن، يهتتم آخآتتر.. ل لشتتيء ربمتتا أو أعتتدل، الثانأيتتة لن ربما

فلتتن قدريتتة بعوامتتل الكتتافرة الدولتتة أزيلتتت إذا أنأتته المهم
متترادة السلمية الدولة لن إسلمية، دولة هو البديل يكون

ّ تكون لن ولذلك شإرعا، لله المسلمة. الجماعة بفعل إل

لنتتا محالة" تفتتتح ل زائلة الكفر "دولة عقيدة فإن ولهذا
ل ولكنهتتا الممكتتن، دائرة في الهدف لنا وتضع المل، نأوافذ
عقيتتدة، مجتترد فيها!! فهي تؤثر ول بل الكفر، دولة لنا تزيل

ُكْم} تظتتل يصاحبها لم إذا ِدي ْي أ
َقَ ِب فتتي تتحتتركا رائعتتة أفكتتارا {
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الوجدانأيتتة، المشتتاعر تتتثير جميلتتة وأحلما النظرية، الجواء
زالتتت ل الكفتتر دولتتة أن نأجتتد ستتوف نأستيقظ عندما ولكننا

قائمة. 

َقَهتتق ل الباطتتل إن ّ الحتتق لصتتالح ُيز يتحتتركا عنتتدما إل
ُقْل فيأتي الحق، َقَو َقَء { ّق َقَجا َقَحتت ْل َقَق ا َقَهتت َقَز ِطتتُل} [ال َقَو َقَبا ْل ستتراء:إا

الممكتتن لكتتل ممتلكة الحركة هذه تكون أن ولبد بل ]،81
علتتى قتتدرتها فتتي القذيفتتة تشتتبه بحيتتث القوة، عناصر من

ِهتتق عنتتدها الهتتدف، نأحتتو ستترعتها وفتتي التتتأثير ُق ُيز الحتت
َقَل، َقَبْل الباط ِذُف { ْق ّق َقَنأ َقَح ْل َقَلتتى ِبا ِطتتِل َقَع َقَبا ْل ُغُه ا َقَم ْد َقَيتت َقَذا َقَف ِإ َقَو َقَفتت ُهتت

ِهتتق} [ال متتن الباطتتل لزهتتاق لبتتد أنأتته أي ]،18نأبيتتاء:أَقَزا
أمتتا الفاعليتتة، دائتترة فتتي تدخآلنا التي القوة لمتلكا السعي

إلى والتطلع للباطل الرافض الموقف إثبات في الستغراق
خآياليتتة فأفكتتار المعجزات بانأتظار الكفر دولة وإزالة التغيير

السلما. إلى تنسب أن يليق ل

البشتتري الجهتتد أهميتتة علتتى تنتتص التي الحقيقة وهذه
للجماعتتة يعلمهتتا أن الله أراد التي هي الكافرين، محق في

متتن أنأتته يظتتن البعتتض كتتان إذ أحتتد، غتتزوة فتتي المستتلمة
ِزما أن الحق على كونأه مقتضى علتتى الذي - العدو - حتما َقَيه
التفريتتط أن وتعلمت غاليا، الثمن الجماعة فدفعت الباطل،

دون يحتتول ل القتتدرة تحتتت تدخآل التي بالسباب الخآذ في
الباطتتل أهتتل غلبتتة إلى يؤدي قد بل فحسب، للباطل دحرنأا
الحق!!  أهل على

- أن الحتتق هتتو داما - متتا الحتتق متتن ينتظتتر البعتتض إن
الباطتتل علتتى فيقضتتي ستتحرية، بطريقتتة الحيتتاة في يعمل

البشتتري، بالجهتتد تتتتأثر ول السباب، تتجاوز غامضة، بكيفية
الحياة.  تحكم التي بالسنن ول

علتتى بتتل الطريقتتة، بهتتذه يعمتتل أنأتته يتترون ل وحيتتن
ونأوعيتتة بمستتتوى تتتتأثر الصراع نأتيجة أن يلحظون العكس

يصتتابون هتتذا.. فتتإنأهم يتترون حين البشر، يبذله الذي الجهد
النأتصتتار إمكانأيتتة فتتي الشك إلى تؤدي ما غالبا المل بخيبة
الباطل.  على

شإتتريحة فتتي تغلغلتتت التتتي النأهزاميتتة فتتالروح ولذلك
النظتتر لعتتادة جديتتة وقفتتة إلى تدعو المة أبناء من واسعة

خآلل السلمية الشخصية ورثته الذي الفكري المخزون في
فكتتري اخآتتتراق حالتتة هنتتاكا أن يبتتدو إذ الماضتتية، المرحلتتة
صتتفاءها، الستتلمية المفتتاهيم متتن الكتتثير علتتى شإوشإتتت
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التغييتتر عن نأسمع أصبحنا لقد حتى الصيل، نأقاءها وأفقدتها
اتجتتاه فتتي جديتتد تطتتوير متتع غانأدي طريقة على السلمي

الفكرية!!  المراجعات ضرورة فرضته السلبية.. ربما

أن لبتد أنأته هو المسلمين وعي في أثيره أن أريد الذي
الخآتتر فتتي نأحتتذق يجعلنتتا الذي السلبي التفكير من نأتخلص

إلتتى لنستتارع فقتتط دولتتته فتتي الستتقوط عوامل لكتشاف
النأطلق متتن لبد وأنأه الفكري، الصراع ساحة في تسجيلها

عتتن بالمستتؤولية الحستتاس جو إشإاعة خآلل من للمواجهة
للباطتتل الرافتتض الموقتتف نأتتترجم بحيث الكفر، دولة إزالة

منهجية عن بعيدا المستقبل، صناعة في الفعلية بالمشاركة
عتتالم في الفكرة بين كبير فرق فهناكا الطلل، على البكاء
أن هو إسلميا والمطلوب الواقع، عالم في والفكرة الرغبة
عتتن بعيتتدا اللتته، خآلقهتتا كمتتا أي هي، كما الحياة مع نأتفاعل
الفاضلة".  "المدن أجواء في التحليق

- الموضتتوع يتنتتاول - وهتتو يفتتوته ل أن للبعتتض ويحلتتو
المتتدادات مستتألة فيتتثير الروحيتتة، المعتتانأي علتتى التتتركيز
متتن لبتتد وأنأتته الكونأيتتة، القتتوانأين تختتترق التتتي الربانأيتتة

التتتي المدادات بهذه أقر إذ وأنأا المعالجة، عند استحضارها
فتتإنأني الصتالحين، عبتتاده متن يريتتد متن علتتى بها الله يفتح
البشتترية، الفاعليتتة عتتن كبتتديل إليها النظر من بشدة أحذر
العامتتة القاعتتدة أنأهتتا أستتاس علتتى معها التعامل يتم بحيث
فهتتي بالستتنن، الخآتتذ مقابتتل فتتي عليها العتماد يجب التي

البشتتري، الجهتتد وبعتتد تفضل، الله من تأتي ربانأية إمدادات
علتتى يقتتدرها ل التتتي وللحكمة الله، يريد الذي الوقت وفي
ّ التحديد وجه سبحانأه.  هو إل

يمكتتن هتتو: بمتتاذا الن نأفسه يطرح الذي السؤال لكن
بأيدينا؟ يكون أن الله يريد الذي العذاب هذا يتحقق أن

بتتت"إبتتداعات" الفكتتر القتتارئ عقليتتة ألتتوث أن أريد ول
فلستتفة خآلل متتن المستتألة إلتتى ينظتتر التتذي الغنوصتتي

عتتن تحقيقهتتا يمكتتن نأتيجة أنأه على العذاب فيطرح النأهزاما
لصتتور بالمتثتتال الخآتتر وجتتدان تحريتتك علتتى العمل طريق

يصتتل حتتتى و"الصتتبر" عليهتتا علينتتا يمارستتها التي التعذيب
تشتتغل الضتتمير..!! ل بعتتذاب فيصاب الندما حالة إلى العدو

الفكتتار متتن لنمتتوذج مقتضتتبة لفتتتة مجتترد فهتتذه بالتتك،
الداخآل.  من المة جسم في تنخر التي الخرافية
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لن بالتتدعوة، العتتذاب ذلتتك يتحقتتق لتتن حتمتتا المهتتم،
الحتتق توضتتيح تستتتهدف بيتتان عمليتتة عتتن عبتتارة التتدعوة
َقَبل لن أدعى تجعله بطريقة أي هتتذا فتتي وليس بالقبول، ُيقا

هتتو بأيدينا العذاب يحمل الذي العذاب. وإنأما ألوان من لون
الجهاد. 

اللتته يعتتذبهم بالقتتتل.. بالجهتتاد اللتته يعتتذبهم بالجهتتاد
اللتته يعذبهم بالسر.. بالجهاد الله يعذبهم بالجراح.. بالجهاد

الستتلطان.. بتتذهاب اللتته يعتتذبهم الموال.. بالجهتتاد بذهاب
تستتتمد التتتي الساخآنة بالحرب أي الله، يعذبهم بالجهاد إذن

ُهْم قال العسكرية، الجبهة أجواء من حرارتها ُلو ِت َقَقا تعالى: {
ُهُم ْب ّذ َقَع ّلُه ُي ُكم} [التوبة: ال ِدي ْي أ

َقَ ]. 14ِب

بعامتتة أمتتة يعتتذب لم التوراة إنأزال كثير: (بعد ابن قال
].3/391الله) [التفسير: أعداء يقاتلوا أن المؤمنين أمر بل

نأحتتد أن ول التتدعوة دور نألغي أن هو القصد ليس طبعا
ًا، منه، تحقيتتق في الجهاد أهمية على نأركز عندما فنحن أبتد
الجهتتاد نأجعتتل أن نأريد ل الشرعية وإرادته القدرية الله سنة
ولكتتل شإتترعي، واجتتب منهمتتا فكتتل كتل، الدعوة، عن بديل

يمكتتن ول الستتلمي، التغييتتر مشتتروع فتتي دوره منهمتتا
الباطتل، متتع الحتق صتتراع في بالخآر أحدهما عن الستغناء

العتتاملين نأظتتر نألفتتت أن التتتركيز هتتذا خآلل من نأريد ولكننا
الدول مع التعامل منهج تحديد عند الجهاد إلغاء خآطورة إلى

القدريتتة للستتنن المضتتاد التجتتاه فتتي ستتير وأنأتته الكتتافرة،
الشرعية. والوامر

الفكريتتة والقوة المادية، القوة تصرعها المادية فالقوة
المتتادي المستتتوى علتتى والصتتراع الفكريتتة، القوة تصرعها
والصتتراع الجهتتاد، دائتترة فتتي وآليتتاته وستتائله بكتتل يتحركا

ومتتن الدعوة، دائرة في وآلياته وسائله بكل يتحركا الفكري
لمواجهتتة الحتتق "استراتيجية" قتتوة على نأعتمد أن الخرافة
". F16" طائرات

وبل أحتتد، واستتطة بل عدوه يهلك أن على قادر الله إن
التتدول وهتتذه شإتتيء، يعجزهتتا ل مطلقة فقدرته أحد، معونأة

ا تمتلكهتا أن يمكتن التتي القتوة مظاهر كل رغم الكافرة م
ّ هي الرض، ستتمهاا هبتتاءة ظهتتر علتتى الخلق، من حفنة إل

ِإّن لتتول ضتتائعة تكتتون تكتتاد كتتبير عتتالم فتتي تتحتتركا َقَه { ّلتت ال
َقَواِت ُيْمِسُك َقَما َقَض الّس َقَلْر ولتتذلك ]،41َقَتُزول} [فتتاطر: َقَأْن َقَوا

ويستتند الكافرين، إهلكا في دورا للمؤمنين يجعل حين فهو
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ولتو لقتتدرته، ستتتارا يتختتذهم إنأما دولتهم، إزالة مهمة إليهم
بأستتباب غيرهتتم متتن انأتصر كما مباشإرة، منهم لنأتصر شإاء

وراء متتن يريتتد إنأما ولكنه أصل، أسباب غير ومن بل قدرية،
بعضتتهم يبتلي أن المسلمة الجماعة إلى المهمة هذه اسناد

ْو ببعض، َقَل َقَو َقَء { ّلتتُه َقَشإتتا َقَر ال َقَصتت َقَت ْنأ ُهتتْم ل ْن ِكتتْن ِم َقَل َقَو َقَو ُلتت ْب َقَي ُكْم ِل َقَضتت ْع َقَب
ْعض} [محمد: َقَب ].04ِب

وابتلء بالكتتتتافرين، المستتتتلمين بتلءاالبتلء..  فهتتتتو
بالمسلمين.  الكافرين

الجهتتاد طريتتق فتتي السير فلكون المسلمين، ابتلء أما
لستتتخراج ومجتتال المنتتافقين، متتن المتتؤمنين لتمييتتز أداة

- كذلك هو ثم شإأنأهم، من المخبوء واكتشاف الناس حقائق
بتته شإخصتتياتهم، لصتتقل ووسيلة المؤمنين، لتمحيص - أداة

وعلتتى التضتتحية، وعلتتى الهتتوى، مجاهتتدة علتتى التربية تتم
يتتذوق ل كتثيرة إستلمية معتان وعلى الوفاء، وعلى البذل،
ّ طعمها المجاهدون. إل

ً الكافرين، ابتلء وأما نأموذجيتتا درسا الجهاد لكون فأول
تقتتديما الستتلمية المة طلئع من جماعة تقدمه القيم، في

النفسي، كيانأهم ويهتز الكافرين، من الكثير فيتزعزع عمليا،
ًا يستتتوعب عنتتدما بعضتتهم يتتتوب وربما لن التتدرس. وثانأيتت
تستتتيقظ النأتصار بهذا ولعله عليهم، للنأتصار طريق الجهاد

العتتذاب ألم فيردهم وعظة، عبرة فيه لهم وتكون فطرتهم،
ُهْم الصواب، إلى ّن َقَق ِذي ُن َقَل َقَو َقَن { َقَذاِب ِم َقَعتت ْل َقَنأتتى ا ْد َقَل َقَن ا َقَذاِب ُدو َقَعتت ْل ا

ِر َقَب ْك َقَل ُهْم ا ّل َقَع َقَن} [السجدة: َقَل ُعو ]. 21َقَيْرِج

السنن..  ثنايا في المبثوتة الربانأية الحكم إنأها 

فتتي الله أحكاما بين العجيب التناسق إلى نأشير أن بقي
والشتترعي، منهتتا القتتدري بيتتن الكامتتل والنأستتجاما خآلقتته،
وهتتي القيامة، يوما إلى ماضية قدرية سنة الكافرين فإهلكا

ّ تتحقتتق ل منهتتا كتتبير جتتزء فتتي أي المتتؤمنين، بأيتتدي إل
قتتال القيامتتة، يتتوما إلتتى ماضتتيا كذلك الجهاد فكان بالجهاد،

القيامتتة) يتتوما إلتتى متتاض والستتلما: (والجهتتاد الصلة عليه
ستتبيله، فتتي يجاهتتدون الذين ببقاء لذلك وتكفل [البخاري]،

علتتى أمتتتي من طائفة تزال والسلما: (ول الصلة عليه قال
يقاتلون) [الترمذي].  الحق

ل ولتتذلك الربانأيتتة، للعنايتتة خآاضع هذا الجهاد واستمرار
دائمتتا تتتردد التتتي المركيتتة التصتتريحات تتتوقفه أن يمكتتن
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تغييتتر ول وطالبتتان"، القاعتتدة فلتتول آخآتتر علتتى "القضتتاء
تجفيتتف سياسة ول الدينية، المدارس في التعليمية المناهج
الجهود من غيرها ول الدعوي، العمل على والتضييق الينابيع

ًا نأؤمن ونأحن البشرية، ليتتس بالفشتتل، ستبوء حتما أنأها يقين
شإتتاء إن تتحق التي النتيجة إلى الطمئنان لكنه سلبيا، إيمانأا
ُكْم}. الله ِديت ْي أ

َقَ ِب }

النأصار مجلة عن
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