
ُء َينِزُل عندما  بالمجاهِدين البل
 الرحيم الرحمن الله بسم

نللبي ل مللن علللى والسلما والصلةا وحده، لله الحمد
وبعد.  بعده،

يقتصللر أن ينبغللي ل بالمجاهللدين البلء ينزل عندما
.. الرثللاء أو التمجيللد أو التوصلليف علللى وحسللب الحديث

ليشللمل يمتللد أن يجللب .. وإنمللا وململلوس شائع هو كما
والجريئللة الجللادةا والمسللاءلة والمحاسللبة التقييم عملية

جميللع فأللي .. والنظللر والفأعللال والمواقللف للنفللس
.. ولكللي .. لتفاديهللا البلء هذا لنزول أدت التي السباب

المصاب!   .. ويتكرر البلء فأيتكرر الخأطاء تتكرر ل
الجهاديللة الجماعللات مللن جماعللة تفشللل عنللدما
.. ل أهللدافأها بعللض أو أهللدافأها تحقيللق فأللي المعاصللرةا

شللرعه الللذي الجهللاد مبللدأ إلللى الفشل ذلك نرد أن يجوز
.. كمللا الجهللاد طريللق انتهللاج .. وإلى به وأمر تعالى الله

علللى يجللب .. وإنمللا يفقهللون ل الللذين بعللض ذلك يفعل
مواقفهللا .. وتراجللع نفسللها تتهللم أن حينئللٍذ الجماعللة

علللى .. لتقف وإخألصا تجرد بكل .. وسلوكها وسياستها
.. الحسللنات .. وعلللى وتتفاداهللا منهللا فأتتللوب الخأطللاء

وزيادتها.  تنميتها على .. وتعمل عليها الله فأتحمد
النفللس لمحاسللبة الكافأيللة الجرأةا نملك أن من بد ل

كللل بعد الواعية التقييم عملية .. وإجراء تقصير كل على
هذا نصرةا أجل من المسير فأي جادين كنا إذا .. هذا عمل

الدين. 
للل للمخطللئ نقللول أن على الجرأةا نملك أن من بد ل

ًا ًا للل المصلليب .. وللمحسللن أخأطللأت للل كللان أيلل للل كللان أيلل
والعللدل النصللح تمللاما مللن .. وهللذا وأصللبت أحسللنت

والنصاف.
فأفللي المعنللى؛ هللذا علللى دلنللا قللد الكريم والقرآن

وثواب أجر من للشهداء ما وحسب يتناول لم أحد موقعة
الللتي .. والسباب الهزيمة أسباب ليبين ذلك تعدى .. بل
اجتنابهلا ليتلم المجاهللدين، بالمسلمين البلء لنزول أدت

َلّماتعالى: فأقال تكرارها، وعدما َأَو ُكْم   ْت َب َبٌة َأَصا ْد ُمِصللي َقلل
ُتْم ْب ْيَها َأَص َل ْث ُتْم ِم ْل ّنى ُق َذا َأ ْنللِد ِمْن ُهَو ُقْل َه ُكْم ِع ْنُفِسلل ِإّن َأ

ّلَه َلى ال .165عمران: آل َقِديٌر َشْيٍء ُكّل َع
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جريللج، وابللن إسللحاق، بن محمد كثير: قال ابن قال
ْنللِد ِمللْن ُهَو ُقْل والسدي: أنس، بن والربيع ُكْم ِع ْنُفِسلل  َأ

ل أن أمركللم حيللن  الللله لرسللول عصلليانكم بسللبب أي
ا- هللل. الرمللاةا بللذلك يعنللي فأعصلليتم؛ مكانكم من تبرحوا
للل أجمعيللن عنهللم الللله رضللي للل الصحابة خأيرةا من فأُقتل
رجلً!   سبعون  الله رسول لمر المخالفة هذه بسبب

.. كلثرتهم أعجبتهلم لملا كلذلك حنيلن موقعلة وفأي
.. ل وحللده تعالى الله عند من النصر أن للحظات وغفلوا

المعركة أول فأي ُهزموا أن النتيجة .. فأكانت الجند بكثرةا
ً  النبّي إل مدبرين وولوا خأيللار مللن معه ثبت ممن وقليل

ْد تعالى: فأقال الصحابة، ُكُم َلَقلل ّلللُه َنَصللَر ِطَن فِأللي ال َمللَوا
ِثيَرةٍا َيْومَا َك ْيللٍن َو َن ْذ ُح ُكللْم ِإ ْت َب ُكللْم َأْعَج ُت ْثَر َلللْم َك ُكللْم ُتْغللِن فَأ ْن َع
ًا ْيئ ُكُم َوَضاَقْت َش ْي َل َْلْرُض َع َبْت ِبَما ا ُتللْم ُثّم َرُح ْي ّل ِبِريَن َو ْد ُملل

:25التوبة . 
ُكْم َوَما تعالى: وقال َب َبٍة ِمْن َأَصا ِبَمللا ُمِصي َبْت فَأ َكَسلل

ُكْم ْيِدي َيْعُفو َأ ِثيٍر َعْن َو .30الشورى: َك
عللن ليلللى، أبي بن الرحمن عبد عن الحديث، وفأي

م فأقللال همللس، صلللى إذا كانقال:"  صهيب : أفأطنت
مللن ًجنللودا أعطللي النبيللاء مللن ًنبيللا ذكللرت إني لذلك؟
أو هؤلء؟ يقاتل من أو هؤلء، يكافأئ فأقال: من قومه،
إحللدى لقومللك اخأللتر أن إليلله الله فأأوحى شبهها، كلمة
المللوت، أو الجللوع، أو عللدوهم، عليهللم أسلط أن :ثلثا

أنللت إليك، ذلك فأقالوا: نكل ؟ ذلك فأي قومه فأاستشار
إلللى فأزعللوا فأزعوا، إذا كانوا و فأصلى، فأقال الله، نبي

لكللنو فأل، العللدو، أو الجللوع أمللا رب فأقال: يللا الصلةا،
منهللم     فأمللات أيللاما، ثلثللة الموت عليهم فأسلط الموت،
بك : اللهم أقول أني ترون الذي فأهمسي ،ً  ألفا     سبعون
]. 1"[ بالله إل قوةا ل و حول ل و أصاول، بك و أقاتل،

عللى كلملة قلال الله أنبياء من نبي .. هذا فأتأملوا
فأللي نحللن نقللول .. قللد ومقللاتليه بجنللده العجاب وجه

أن كفارتها .. كانت نبالي ول أضعافأها وإخأواننا أنفسنا
سللبعون منهللم فأمللات أياما، ثلثة الموت عليهم سلط" 

"!!  ًألفا

شللرط علللى صللحيح إسللناده و "، فأي" الصلللةا نصر ابن أخأرجه 1
. 1061الصحيحة:  السلسلة الشيخين،
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بسللاحة ينللزل بلء أو مصللاب فأأقول: أيما أعود لذا
للل السللرعة وجلله علللى ل ينفروا أن .. ينبغي المجاهدين

يتهمللوا أن .. قبللل ويتهموهللا ليحاسللبوها أنفسهم إلى
ًا تقصللير مللن منهللم بللدر مللاذا .. ولينظللروا غيرهم أحد
مللن سللبب عللن تخلفللوا يللدرون: هللل ل أو يدرون وهم

.. هللل يفعلللوا لللم ثم عليه يقدرون وهم النصر أسباب
يلدرون ل أو يلدرون وهم شيء فأي ورسوله الله عصوا
تركللوا .. هللل والواجبللات الفرائض ببعض فأرطوا .. هل

ًا كانت التي السواك سنة المسلمين نصر تأخأر فأي سبب
ل  عمللر الفللاروق عهللد فأللي المعللارك إحللدى فأي .. ه

.. هللل حللق وجلله بغيللر القتللل فأللي إسراف بنوع وقعوا
آذوا .. هللل يللدرون ل أو يللدرون وهللم غللدر بنوع وقعوا

يتفللادوا أن يسللتطيعون وكانوا جهادهم فأي المسلمين
دائللرةا وسللعوا .. هللل يفعلوا لم ثم الذى من النوع هذا

.. وإمكانيللاتهم طللاقتهم مللن أكللثر والمواجهة المعركة
الفأعللى بقتللال بللدءوا أنهللم بسللبب كان أصابهم ما هل
جهللة مللن ُيقاتلوها أن من بدلً ووسطها ذيلها جهة من

أئمللة عن له زبر ل وبمن بالصعاليك .. فأانشغلوا الرأس
بقللوةا اسللتخفافأهم بسللبب هللو .. هللل والطغيان الكفر
.. قللواته لحجم الدقيق تشخيصهم وعدما وقدراته العدو
وأخألق خأصللال بعللض فأيلله مللن أو عصللاةا بينهللم هللل

بينهللم .. هللل يللدرون ل أو يللدرون وهم الغلةا الخوارج
مواجهللة وشللرعية أحقيللة مللن وتردد شك فأي هم ممن

فأللي السللتعجال هللو .. هل وعصابته ونظامه الطاغوت
.. هللل قطافأهللا أوان وحلللول نضجها قبل الثمار قطف

الللذي والغللرور .. والعجاب الرياء من بشيء لوقوعهم
أننللا .. وبخاصللة وجنللده عبللده علللى الللله فأضللل ُينسللي
والصللور الفلشللات انتشللار الخأيللرةا الفللترةا فأي نلحظ

بصللور المجاهللدين تصللور والللتي النللترنت مواقللع عبر
ُتبطللل الخألصا؛ على تؤثر قد شتى .. وترفأللع العمللل فأ

أغنللى تعللالى .. فأللالله ومللدده تعللالى الللله نصللر عنهللم
فأيلله أشللرك عملً لللله عمللل فأمللن الشرك؛ عن الغنياء

.. فأللالله أشللرك للللذي وعمله بريء، منه فأالله الله غير
ًا للله كان ما إل العمل من يقبل ل تعالى وابتغللي خأالصلل

ن  وجهه به بلله الللله سللّمع بعمللله النللاس سللّمع .. وم
.. وغيرهللا الحللديث فألي ذلللك ورد كمللا وحّقللره وصغره

.. لنفسللهم يوجهوهللا أن ينبغللي السللئلة مللن كللثير

3



ُيحسللنوا وتجللرد وصللراحة جللرأةا بكللل عنهللا الجابللة و
.. وسبب الداء مكمن لهم ينكشف أن .. عسى وإخألصا

والتخلص إزالته على .. فأيعملوا المصاب أو البلء نزول
منه.  
الهادفأللة النصلليحة بللواجب العمل ُنعطل أن ينبغي ل

المسلللمين لجميللع ُتعطللى أن يجللب الللتي للل الراشللدةا
مللن أعلللم هللم المجاهللدين أن بحجة ل وعامتهم خأاصتهم

.. ول ُينصلللحون ول َينصلللحون .. وأنهلللم الرض عللللى
الخأرين!   نصيحة إلى يحتاجون ل .. وأنهم ُيخطئون

ولكتللابه، لللله، ينصللح ل .. فأمن النصيحة كله فأالدين
.. للله ديللن .. فأل وعللامتهم المسلللمين ولئمة ولرسوله،

ّلِذيَن ِإّل ..  خأسر فأي كلهم الناس أن كما ُنوا ا ُلوا آَم َوَعِم
ِلَحاِت َتَواَصْوا الّصا ْلَحّق َو َتَواَصْوا ِبا ْبِر َو .3العصر: ِبالّص

المخلصللة الراشللدةا النصلليحة مع نتعامل أن يمكن ل
ًا .. باسللتعلء للل أهواءنللا خأللالفت وإن للل صللاحبها كللان أيلل

الللله يمقتلله الللذي للل .. فأللالكبر .. واحتقللار واسللتخفاف
خُألللق .. وهللذا الخلللق واحتقار الحق رد هو ل أهله ويمقت

وإخأللواني نفسللي .. أعيللذ بركة كل .. يمحق بغيض شنيع
به!  نتخلق أن من

للعقللل بللد .. ل البلء .. وينللزل الخطوب تدنو عندما
ُيمللاَرس ل .. وأن والنظللر للكلما فأرصللة ُيعطللى أن مللن
تللدلي أن مللن للحكمة بد ل .. كما والتحجير الرهاب عليه

ِظَر .. فأإذا خأوف أدنى دون ومن حرية بكل بدلوها على ُح
للله حللديث أول كللل عنللد وُرمللي الكلما مللن وُمنللع العقل

ُرميللت بللدلوها وأدلللت تنفست كلما .. والحكمة بالخذلن
السلما!  حينئٍذ المجاهدين .. فأعلى والتخاذل بالجبن

.. الموفأللق السديد الرأي يكون الحيان من كثير فأي
ممللا وجهللاده للمجاهللد .. أنفللع الجريللء الحكيم والقرار

وسلحا!  عتاد من يحمله
.. كللذلك يضللر منلله الزائللد .. لكللن مطلوب الحماس

 مضاعفات .. ودراسة والروية الناةا
ُيشللل يضللر منهللا الزائللد .. لكللن .. مطلوبة حدثا كل .. و

ويوقفه!     العمل
مللن أوتيللت المعاصللرةا الجهاديللة الحركللات من كثير

على الفكري الرهاب .. وممارسة الزائدةا الحماسة جهة
الزائللدةا الحماسللة تلللك ُيعاكس صوت كل .. وعلى العقل

 !..

4



السلما شباب خأيرةا من المجموعة تلك أذكر أزال ل
عللن يزيللد تعللدادهم .. وكان المعاصر زماننا فأي والجهاد

علدنان المجاهلد الشليخ الخأ .. بقيلادةا مجاهلد السلبعين
أن أرادوا عنللدما للل إخأللوانه وأسللر أسللره الللله فأك ل عقلة

ضللد جهللادهم ليسللتأنفوا السللورية الحللدود يتجللاوزوا
الخأ كللان .. حيللث الفاسللد الطللائفي ونظللامه الطاغوت

ًا ينللزل الراضللي جهللة مللن سيسللتقبلونه الللذين أن ظانلل
حقيقللة فأللي .. ولكن المجاهدين الخأوةا من هم السورية

الطللاغوت جنللد مللن هللم يسللتقبلونه الللذين كللانوا المللر
.. والمجاهدين الخأوةا من أنهم تصنعوا أن بعد ومخابراته

فأتنتهلا .. ليعيللش الطاغوت سجون إلى مباشرةا ليأخأذوه
نكللن لللم .. ولكللن ذلللك نعلم الخارج فأي .. وكنا ومحنتها

هللذه إيقاف .. أو الخأوان نزول استمرار نوقف أن نجرؤ
.. المجاهللدين مللن الصللفوةا هللؤلء بحق البشعة المجزرةا

مباشللرةا .. كللان يتكلم أو يفعل أن ُيحاول منا كان والذي
.. المتحمسللين مللن المزاوديللن أولئللك قبللل مللن ل ُيرمى

والتخللاذل بالجبن ل العالي الصوت ذوي من والمشبوهين
..!! والمجاهدين الجهاد ضد .. وأنه

.. حصللل الللذي .. وحصللل تللم الللذي تللم أن وبعللد
المجاهد الشباب أولئك من معه ومن عدنان الخأ واعتقل

بعلللد الصلللعداء وتنفلللس الطللاغي النظللاما .. وانتعلللش
حماسللهم فأي المزاودين هؤلء من كان .. فأما اعتقالهم
.. ُيخللالفهم صللوت كل .. وأرهبوا الفأواه كمموا .. الذين

للنظللاما ومبللايعين مستسلمين بإرادتهم ينزلوا أن سوى
لكللونه للل .. ومنهللم رخأللاصا .. وكعملء البعللثي النصلليري

العمالة فأي حتى شيء كل فأي والصياحا المزاودةا ُيحسن
ونظامه؛ الطاغوت من المقربين من ُجعل من ل والخيانة

ًا فأأصبح السوري!   الشعب مجلس فأي عضو
أكللثر فأي تتكرر فأصولها من .. وكثير كثيرةا القصص

.. الللذين يعتللبرون الذين أين .. ولكن .. وزمان مكان من
ُيلللدغون  .. فأل منهللا ويسللتفيدون الغير تجارب يقرؤون

سللبقوهم ممللن إخأللوانهم منلله لدغ الذي الجحر نفس من
؟!  الجهاد فأي

 
 عبلللللد      هلللللل.                    30/5/1425

 حليمة مصطفى المنعم
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   أبلللللو      ما.                        17/7/2004
  الطرطوسي بصير

www.abubaseer.com 
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