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.والها ومن وصحبه

:وبعد

علققى تربويققة وقفققات نقققف أن بمكان الهمية من فإنه
المجاهققد، للفققرد مثبطققة تعتققبر التي السيئة، الظواهر بعض
ًا تؤثر الجماعققة داخققل السققلمي العمققل مققردود علققى كثير

حققد إلققى تصققل كققثيرةا متققاعب خلق في وتسبب المجاهدةا،
انسقحاب عنققه ينتققج ممقا إحبققاطه، أو نفسققه العمقل إيققاف

ًا المجال وترك الساحة من وغيابها الجماعة ًا خصققب ومناسققب
مقاومقة. فيتحقققق أيقة دون الفسقاد فيهقا يعيقث لكي للعدو

عملققه مزاولققة عققن الداعيققة إبعققاد مققن الشققيطان هققدف
المعهود.  بالنشاط دربه ومواصلة

؛الظقققواهر هقققذها أهقققم كأحقققد العزيمقققة وهقققن ويقققبرز
إبققراز المقققال، هققذا خلل مققن سققنحاول الققتي المثبطققات،
إلققى تققؤدي الققتي السققباب وبعققض الساسققية مظاهرهققا
أو العلجا وسققائل بعققض بققإيراد حققديثنا نختققم ثققم انتشققارها،

الخطير. الوباء هذا من الوقاية

"وهققن الجاتماعيققة، الحيققاةا فققي الفرديققة العيققوب مققن
النسققان أن وحقيقتققه للغايققة، فتققاك عيققب العزيمققة" وهققو

فققي لهققا ويبدي وتجرد، بصدق ويلبيها الحركة لدعوةا يستمع
أنققه إل والنقيققاد، والطاعة الحماس من الكبير القدر البداية

يصققل حتى وتضعضع نقص في حماسه يأخذ الياما مرور مع
لخققدمته جاققاء الذي بالهدف اهتماما أي لقه يبقى ل درجاة إلى

انضققم التي بالجماعة فعلية علقة أي لقه يبقى ول وتحقيقه،
زال مققا ذهنه كان مرةا. وإن أول والشعور القلب بدافع إليها

ًا والقناعققة الطمئنققان مققن جاققانب وعلققى بالجماعققة متعلققق
الجماعققة هققذها إلققى بالنضققماما اقتنققع بموجابها التي بالدلئل

يلهققج لسققانه يققزال الحققق. ول نصققرةا سققبيل فققي والتضحية
بل طريقها، عن له جااءت التي والنعمة جاماعته تجاها بالخير

الغيققب.. ولكنققه ظهققر في عنها ويدافع بالجميل لها ويعترف
أو قلبققه فققي انطفققأت قققد الحمققاس جاققذوةا تجققد هذا كل مع

ًا العملية، قواها وتراخت كادت، النيققة لسوء مكان ل أنه علم
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المبققدأ وكققذلك سققليمة، زالققت ل فالنيققة المققر، هققذا فققي
بعقد يصقل ولقم المسقار، هذا في التحرك بضرورةا والقتناع

هققو المققر فققي ما فكل الجماعة، عن النفصال مستوى إلى
العزيمة". "وهن

حيققث النشاط، من التملص هو المرض هذا بوادر فأول
ويمتنققع المسققؤوليات، تحمل من يتهرب المصاب الفرد يبدأ
ويققؤثر الغاية، سبيل في والموال والجهود الوقات بذل عن

ًا اتخققذها قققد كققان الققذي المققر ذلققك علققى الدنيا وغايققة هققدف
ًا مجققرد بالجماعة وعلقته ارتباطه فيصير حياته، في أساسي

ينفعهققا مققاذا يهمققه ل صوري، انتماء أو إدارية تنظيمية علقة
بهققا يرتقققي مققا ول جامققاعته، بشققؤون يهتم ول يضرها، وماذا
الفضل. نحو

إلققى الشاب يتدرجا كما المرء فيها يتدرجا الحالة هذها إن
لققن غيققرها، عليهققا ينبهقه أو لهذا يتفطن لم إن وهو المشيب،

الحالققة هققذها على وهو الموت يباغته ما وسرعان بها، يشعر
والغفلة. اللمبالةا من

لهققذا يحسققب لم إذا أنه الجماعية الحياةا خصائص ومن
العنايققة تبققذل ولققم المققر، أول فققي حسققابه الفتققاك المرض
كققل إلققى طريقهققا تأخققذ عققدواها فققإن نمققوها منع في الواجابة
أسبابه.  فيه تظهر بدأت شخص

؛  الوباء     هذا     تفشي     أسباب     ومن

بحيققث عمققل بدون الجماعة في الخوةا بعض تواجاد هو
أن شققأنه مققن هققذا فققإن للكلما، مسققتهلكين مجرد يصبحون

"اقتققداء" بهققؤلء العمققل، عققن التوقققف إلققى الخققر يققدفع
القاعدين. 

خطيققر، والمنهققج الفهم في وخلل كبير، خطأ هذا ولكن
نصققب يضققع أن وينسققى الضققعفاء مققع نفسققه يقارن كيف إذ

الجماعققة فققي فققالفرد والتضحية، العطاء في فاته من عينيه
إرضققاء هققو الول محركققه يكققون أن ينبغققي ل السققلمية
يقققدمه مققا ويقدما وحدها، الله يرضي أن عليه بل الشخاص،

النققاس عمققل سققواء الحق، نصرةا سبيل في وجاهد عمل من
أما أعطققوا بخلوا، أما بذلوا أحجموا، أما تقدموا يعملوا، لم أما

ولققو الطريققق ويواصل ربه يرضي أن ذلك في حسبه منعوا،
وحدها. كان
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أو الخريققن تراجاققع فيققك يققؤثر أن ينبغققي ل ثققم ومققن
هققو القعققود وأن الحققق هققو العمققل أن وحسققبك قعققودهم،

ً هققي والجماعققة الباطل، تكققون أن قبققل بقالحق ارتبققاط أول
مققن المزيققد إلققى ليققدفعك يكفققي وهققذا بالشخاص، ارتباطا
ًا كققان وإن الطريققق ومواصلة العطاء وإن حققتى بققل موحشقق

ًا كان النصار. من خالي

هللذا     انتشللار     علللى     تسللاعد     الللتي     السباب     ومن
؛  الوباء

صققورةا وهققي وأهلققه، الحق وإحجاما وأهله، الباطل علو
عليهققا اعتققاد بالقصققير، ليققس زمققن منققذ وغالبققة منتشققرةا

أدى ما لديهم، الطبيعية الحالة هي أصبحت حتى المسلمون
والعتمققاد الواقققع، بهققذا والرضققا العجققز من نوع انتشار إلى

الوضققاع لتغييققر السققاعة علمققات وانتظققار المعجزات على
ً الوسققائل وتحصققيل الضققعف أسققباب عققن البحققث مققن بدل

السققنن وفققق تعققالى، الله على العتماد بعد للتغيير، اللزمة
أنصققارهم وانتشققار الباطل جانود كثرةا أن الثابتة. كما اللهية

الحققق، أهققل إبادةا على وإجاماعهم مكان، كل في وحلفائهم
وأنصققارهم، المققؤمنين قلوب في الوهن يقذف أن شأنه من

َلْن تعالى الله قول نتذكر حينما ولكن َو ِنَي { ْغ ُكْم ُت ْن ُكققْم َع ُت َئ ِف
ًا ْيئ ْو َش َل ُثَرْت َو َأّن َك ّلَه َو َع ال ِنيَن}َ َم ْؤِم ْلُم اللققه بوعققد ونؤمن ،ا

ويحققل الققوهن هققذا ينجلققي مققا سققرعان فإنه لعبادها، بالنصر
تعالى. بالله والثقة الستعلء محله

مققن مرحلققة يكققون أن يعدو ل وأهله الباطل انتفاش إن
مققن وهققو ، وأهلققه الحق وبين بينه البدية المعركة هذها عمر
مققن المزيققد أجاققل من عزائمنا ويقوي هممنا يشحذ أن شأنه

بيننا القائم الصراع معادلة لتغيير والصمود والمثابرةا العمل
الحق. كفة ترجايح ولمحاولة وبينه،

لسققبب أو لحيققن-  الباطققل غلبققة تكققون أن ينبغققي ول
ًا مققدعاةا-  ضققعفنا لن نفوسققنا، فققي الققوهن لنتشققار وسققبب
قققائم لنققه سيزول ما سرعان فإنه وانتشر عل مهما الباطل

ُقْل فراغ على ُو َء { ّق جَاا ْلَح َق ا َه ِطققُل َوَز َبا ْل ِطققَل ِإّن ا َبا ْل َكققاَن ا
ًا}َ. ُهوق َز

اليوما، نعيشها التي التجارب هذها هذا، على شاهد وخير
الظاهر في وغلبته استعلئه من - بالرغم الباطل نرى حيث
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يحققس ول عليققه، صققيحة كققل ويحسققب وينققدحر، يتققوارى– 
قلة من - بالرغم الصادقين المؤمنين إن بل والمان، بالمن

وليققس متقدمققة مواقققع فققي يتواجاققدون – وعققددهم عتادهم
خفيققف حملهم الدنيا، هذها غثاء من عليه يحرصون ما لديهم

ّكنهققم ثقيققل، اليمققاني وزادهققم الصققراع مواصققلة مققن يم
العدو. هجمات لكل والتصدي

 ؛  الوباء     هذا     مظاهر     أهم     أما

ضققعفه إخفققاء يحققاول بققه المصققاب تققرى أنققك فهققي
فققي وهققو المتحققرك، العامققل بمظهققر والظهققور وتقاعسققه

أو الواجابات إسقاط لمجرد مفرغة، حلقة في يدور الحقيقة
يغققض بينمققا التقققاعس، هققذا لتققبرير واهيققة بأعققذار التققذرع
صققّرحَّ أنققه الحقيقية. ولققو والمعوقات السباب عن الطرف

الققدواء لققه ولوصققفوا تجاوزهققا، علققى لعققانوها لخققوانه بهققا
حيققث مهققدها فققي بعد وهو المرض هذا من للنجاةا المناسب

أسهل. العلجا يكون

لللوهن     الجماعللة     علللى     الخطيرة     المظاهر     ومن
؛  الفأراد     بعض     لدى     العزيمة

بنققاؤها تققم مققا هققدما إلى يسعون المرضى هؤلء ترى أن
لكققي مخلص، عامل لكل التصدي محاولة أو الجماعة داخل

عنهققم يتميققزوا ل وحققتى النقققص، هققذا فققي معهققم يتسققاووا
مثلهقققم، الجميقققع يكقققون أن فيتمنقققوا والعطقققاء، بالعمقققل

المراحققل أخطققر مققن لعمققري وهققذها وقاعدون، متقاعسون
العزيمة. واهن إليها يصل أن يمكن التي

ًا يبذل المتقاعس ترى إنك بل عيققوب التقققاط فققي جاهد
منهقا ليتخققذ جامقاعته، فقي النقائص بعض عن وينقب إخوانه
ًا جاعلنققي الققذي السققبب هققو فيققه: "هققذا بملققء ويقققول مبرر
لزالققة فرصققة لخققوانه يققترك أن دون دعققوتكم"، من أتذمر
إلققى الحيان بعض في يتحول وقد رأسه، من الشبهات هذها

عزلققه المسؤولون يقرر حينما الجماعة خارجا تشويه مصدر
وحينمققا النشققطين، الخققوةا من بغيرها استبداله ثم وتهميشه

للغايققة. تتعقد العلجا عملية فإن الدرجاة هذها إلى المر يصل
كققبيرةا ثغققرةا وربمققا إزعاجا مصدر إلى الفرد هذا يتحول وقد

ًا ليحدث العدو منها يدخل بالجماعة. أضرار

نفسققه يحاسققب أن المجاهققد الفققرد علققى يجب هنا من
عققن سققتوقفه  الققتي-  العقبققة – المعضققلة هققذها إلققى ويتنبه
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هنققا والقعققود. ونطققرحَّ الجمود مهاوي في به وتقذف العمل
الداء. هذا من الوقاية طرق بعض لنقل أو الدواء بعض

:  الله     عند     ما      إيثار  )1

ربققه تجققاها واجابققاته أداء عققن المققؤمن يعققوق ما أهم إن
الهققداف بققاقي علققى وإيثارهققا بالدنيا التعلق هو دينه، وتجاها

ل والغايات، ة تصقبح إنهقا ب نيلهقا سقبيل وفقي الغايقات، غاي
مجققرد الققدنيا هققذها أن فينسققى ونفيققس، غققال بكققل يضققحي
تعالى لله وتجردها وتضحيته عمله وبأن الخرةا، لبلوغ وسيلة

فققي العل الققدرجاات لنيققل يققؤديه أن ينبغققي الققذي الثمققن هو
الدنيا. في العالمين رب لله العبودية وتحقيق الخرةا

ويققؤثرها اللققه عنققد ما ينتظر الذي المؤمن فإن هنا ومن
عزيمتققه تضققعف أن يمكققن ل الفانية، الدنيا هذها في ما على

فققإنه حيققن، إلققى الضققعف بعققض أصققابه وإن همتققه، وتخفت
اللققه وعد لتحقيق جاهادها ويواصل عافيته يستعيد ما سرعان

الدنيا. هذها في تعالى

ًا يركز أن ينبغي الصحيحة التربية منهج فإن وعليه كققثير
في الشح محاربة على دائما يعمل بحيث النقطة، هذها على

إلققى وملققذاتها بالدنيا الرتباط من الفرد نقل وعلى النفوس
عققن هذا ويكون الخرةا، في للمؤمنين الله أعدها ما ملحظة

الزائل.  الدنيا متاع من والتخفف النفقة على تعويدها طريق

:  بالعهد      الوفأاء  )2

ن مقا ل عهقدان لققه الجماعقة فقي المقؤمن أن شقك م
ُفوا ينبض عرق فيه داما ما يخلفهما أن يمكن ْو َأ َو ِد { ْه َع ْل ِإّن ِبا
َد ْه َع ْل ُؤول}ًَ، َكاَن ا عن ونصرةا بعبادته تعالى الله مع عهد َمْس
المققرء إيمققان يكتمققل ل مسققلم كل عنق في عهد وهو دينه،
والتقققوى البر على بالتعاون إخوانه مع وعهد به، الوفاء دون

محققدد منهققج وفققق منظمققة، جاماعة إطار في الدين ونصرةا
الله.  لشرع موافق

النبيققاء منهققج علققى الققدعوةا طريققق مواصلة على عهد
إخواننققا وبكققل الصالح بسلفنا واقتداء قبلنا، من والمرسلين

ّدلوا ولققم يفتروا لم باليمان، سبقونا الذين ينحرفققوا ولققم يبقق
دامققوا مققا والقنققوط اليققأس يققدخلهم ولققم القويم، النهج عن

وبقأن اللققه، عنقد مقأجاورون وأنهققم حققق علقى أنهقم يعلمون
الخرةا. في ول الدنيا في يفلح ولن باطل على عدوهم
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ونفيققس، غققال بكققل الجهققاد طريققق مواصققلة على عهد
ًا والنفققس، والهققل والمققال بققالوقت بالتضحية ببنققود التزامقق

ِإّن اللققه وبيققن بيننققا والشققراء البيع عقد ّلققَه { َتَرى ال ِمققَن اْشقق
ِنيَن ْؤِم ْلُم ُهْم ا ُفَس ْن ُهْم َأ َل َوا َأْمقق َأّن َو ُهققُم ِبقق ّنققَة َل ْلَج ُلوَن ا ِت َقققا ِفققي ُي

ِبيِل ِه َس ّل ُلوَن ال ُت ْق َي ُلوَن َف َت ْق ُي ًا َو ْعققد ِه َو ْيقق َل ًا َع ّققق ِةا ِفققي َح ْوَرا ّتقق ال
ْنِجيِل ِل ُقْرآِن َوا ْل َفققى َوَمْن َوا ْو ِها َأ ِد ْهقق َع ِه ِمققَن ِب ّلقق ْبِشققُروا ال َت َفاْس

ُكُم ِع ْي َب ِذي ِب ّل ُتْم ا ْع َي ِه َبا ِلَك ِب َذ َو َو ْوُز ُه َف ْل ِظيققُم}َ. فالعهققدان ا َع ْل ا
ِزمان ولكنهما تبعاتهما، وكذلك ثقيلن، يمكن ول ولزمان مل

دائققرةا مققن الخققروجا قررنققا إذا إل منهمققا لنتخلص نتملص أن
هققذا إلققى بنققا يققؤدي أن يمكققن العزيمققة ووهققن الققدين، هققذا

الخرةا. ونخسر الدنيا فنخسر العهدان، فننقض المنحدر،
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لهققا، نظيققر ل بحققدةا أعققدائنا وبيققن بيننققا الصققراع يتميققز
ًا لقققه نأسققف أن ينبغققي الققذي والشققيء هققؤلء أن هققو كققثير

واسققتماتة معققاركهم فققي كققبيرةا بشراسققة يتميزون العداء
ّلما أهدافهم، بلوغ في أكبر أنهققم مققن بققالرغم يققتراجاعون وق
ِذيَن باطل على ّل ُنققوا {ا ُلوَن آَم ِت َقققا ِبيِل ِفققي ُي ِه َسقق ِذيَن اللقق ّلقق َوا

َفُروا ُلوَن َك ِت َقا ِبيِل ِفي ُي ُغوت}َ، َس ّطا أصققحاب فققإن وعليققه ال
أقققل يكونققوا ول أعققدائهم مققن العبرةا يأخذوا أن ينبغي الحق
أهدافهم. بلوغ في واستماتة وحماسة عطاء

التي الجديدةا، الصليبية الحرب هذها حلقات إلى انظروا
كققم الباطققل أنصققار إلى انظروا علينا، شاملة العداء أعلنها

يهدأ ل حصارنا، وفي ترقبنا وفي حربنا، في جاهودهم تتكاثف
مقتققولين. أو مسققجونين أو مكسققورين يروننققا حتى بال لهم

يبخلققون ل والنهققار، الليققل فققي والعلققن، السر في يحاربوننا
إل الهققدف هققذا مققن تقربهققم وسققيلة يققتركون ول بجهققد

حققق أصققحاب - ونحققن لنفسققنا نسققمح فكيققف وسققلكوها،
ًا أقل نكون أن – دينه ونصرةا تعالى الله وجاه ونبتغي إخلصقق
لنفسققنا نسققمح بققل وأوقاتنا، وأموالنا بجهودنا فنبخل منهم،

قققد بهققذا ونكققون واجاباتهققا، أداء عن فتقعد الوهن يدخلها أن
صققرحَّ وبنققاء لبادتنققا العققدو منهققا يدخل واسعة ثغرات فتحنا
الله. سمح ل أمتنا أنقاض على باطله

هممنققا بشحذ – مضى وقت أي من أكثر – مطالبون إننا
للتصققدي صققفوفنا وتسوية أخطائنا ومراجاعة عزائمنا وتقوية

العققداء، على جاديد هجوما إلى المرور ثم المؤامرات، لهذها
"الن والسققلما الصققلةا عليققه الكريققم رسققولنا أمرنققا كمققا
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وهن 
العزيمة

وقمققة التصققدي، صققور قمققة هي وتلك يغزوننا"، ول نغزوهم
العبادةا. صور

ً العالمين رب لله والحمد ًا أول  وآخر
آله وعلى محمد سيدنا على وبارك وسلم الله وصلى

أجامعين وصحبه
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