
حزن و 
فرح

فرح و حزن
ّبع الخأبار نشرات أتابع وأنا أجدني الحداث تسارع وأتت

ّلبّ اليوم، عالمنا في والسأححى الحححزن حححالين: حححال بين أتق
المأححل والقنوط.. وحال اليأس والسرور.. حال الفرح وحال

ّلبّ هكذا والسأتبشار، حححال فححي النظر أمأعن وأنا نفسي تتق
القرآن.  أمّأةّ

يشححاطرني المسححلمين إخأححواني مأن كثيرا أن أشك ول
علححى يخفححى ل المأححةّ حححال لّن الححرأي ويححوافقني الشححعور

مأختلححف فححي القححرار صححنع دوائححر في يحاك مأا إّن مأستبصر،
ّنه أقول حين أبالغ ل فيه، النافذة الدول وخأاصةّ العالم دول أ
السألم" ظاهرة مأع التعامأل "إشكاليةّ وهو واحد مألف حول
.الدولي" الرهاب مأكافحةّ "حملةّ عليه أطلقوا مأا وهو

الححذي الشححمولي بمفهومأه وخأاصةّ السألم أضحى لقد
ّبقه لسياسأححات الشححاغل الشغل هو المجاهدة الجماعات تط

مأححن بينهححم كححان مأححا أجمححع.. تناسأححوا العححالم في الكفر قوى
و جانبحا وصراعات.. طرححوه نزاعات ّنهحم ظحاهرا ول فحي ل
وجححل عححز اللححه أخأبرنححا هكححذا يجتمعححون، ل أمأرهححم حقيقححةّ

ّتى وقلححوبهم جميعا تحسبهم{ فححي رأوا حينمححا .. ولكححن}شحح
الجتمححاع أظهححروا وأشخاصححهم لححدولهم تهديححدا السأححلم

الشححرق مأعسححكر بيححن بححاردة حححرب بقححت فمححا ،والتحالفات
الليححححبيرالي الغححححرب ومأعسححححكر الملحححححد الشححححتراكي

وسأححقطت شححمال جنححوب صححراع بقححي ومأححا الصهيوصححليبي،
ّظمححةّ مأححن وغيرهححا وارسأححو وحلححف النحيححاز عححدم دول مأن

ّظمات الحححداث واجهححةّ على قريبّ عهد في كانت التي المن
ةّ غيبوبحةّ حالحةّ في السألم أمّأةّ كانت الدوليةّ... يومأها ل تامأ

القححرار حححتى ول الدولي القرار صياغةّ في جمل ول لها ناقةّ
مأححاركس اتبححع شححطر شححطرين إلححى الححداخألي.. إنشححطرت

ّظححري مأححن وغيرهححم تونححغ ومأاوتسححي ولينيححن وزعمححاء مأن
الملعيححن لهححؤلء وأصححبح اللحححادي، الشححيوعي المححذهبّ
ديححار فححي والثقافيةّ والقتصاديةّ والسياسأيةّ الدينيةّ الزعامأةّ
المختلفححةّ وسأياسأححاتها وقوانينهححا دسأححاتيرها فصيغت السألم

فححي تسقط أن المّأةّ وكادت الملحدين، هؤلء نظريات وفق
ّدة" والحياة إله "ل مأهاوي .مأا

ّيححام الجزائححر بلدنححا في حدث ومأا "بومأححدين" الهالححك أ
الشححيوعي للكيححان المطلقححةّ التبعيححةّ تلححك علححى شححاهد خأير

السياسأححي الرجححل صححورة ذلححك لبيححان ويكفححي الححدنيء
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ًبا يتخذ وهو وغيرهم والعسكري "سأححتالين" كشححارب له شار
ّبعةّ أو ّبعةّ ق ّلدا كق الشححياء، أبسححط فححي لهمححا "شييفارة" مأق

ذلححك فححي الححدول لهححذه الكلححي الححذوبان حجححم يظهححر مأمححا
المعسكر. 

آدم فكر في وجد فقد المّأةّ هذه مأن الخأر الشطر أمّأا
كامأبريححدج جامأعححات وأسأححاطين ريكححاردو ودافيححد سأححميث

ومأنححه بحه يقتدي الذي الحسن المثال والسربون وأوكسفود
الححدول هححذه والسياسأححات.. فسححلّمت القححوانين يسححتلهم
بلححغ وقححد الصهيوصححليبي، الحححر العححالم زعمححاء إلححى شؤونها

ّدا المّأةّ ضياع أصححالتها إلححى يعححود شيء بقي ومأا يتصور ل ح
شححعوبها. مأصححير تقريححر فححي ول مأستقبلها، مأعالم تحديد في
وفححق يفهححم الححدين حححتى والنصححارى اليهححود مأحن مأأخأوذ ٌ كل

لله"..  لله ومأا لقيصر لقيصر مأا "دع فهمهم

أن ومأححا الزمأن، مأن ردحا الحال هذه على المّأةّ فلبثت
ّول تعالى الله بفضل الحمر الدب سأقط ضربات بفضل ثم أ

ّنححك ول أفغانسححتان، فححي الفححذاذ المجاهححدين تحاليححل يغر
ل لمأريكححا، ينسححبّ عنححدهم انتصححار فكححل فكريححا المسلوبين

يعححود تقححديري في وذلك الخبيثةّ لهذه رجحت الكفةّ أّن ننكر
لخأواننا الهائل النتصار هذا يستثمر مأسلم كيان وجود لعدم
ّيححرت السححقوط هححذا إثححر وعلححى أفغانستان في الخريطححةّ تغ

مأححوازين وانقلبححت الدوليححةّ العلقححات فححي الجيواسأححتراتيجيةّ
العححالم زعامأححةّ فححي الحاديححةّ القطبيححةّ بححرزت وهنححا القححوى،
كل وعلى العالميةّ، الشيوعيةّ الحركةّ مأنجزات كل وتلشت

البشححر، فكر مأن أصولها تستوحي طريقةّ كل شأن هذا حال
تحمححل فإنهححا الدوليةّ، الليبيراليةّ الحركةّ حال سأيكون وهكذا

جفاء فيذهبّ الزبد فأمّأا {تعالى: قال فنائها بذرة طياتها في
. }الرض في فيمكث الناس ينفع مأا وأمأا

وراء السأححلم أمّأححةّ تنسححاق التححاريخي التحححول هذا في
هححذه فتسححتغل المشححركين، وحلفائهححا الصهيوصليبيةّ أمأريكا
الفسححاديةّ وبرامأجهححا مأشاريعها لتمرير النبطاح هذا الخبيثةّ

وفكريا عقديا واسأتلبها الدول هذه لتقويض وذلك التكفيريةّ
والتربويححةّ والعلميححةّ العقائديحةّ البنيحةّ تحطيححم عحبر وسألوكيا

اسأححتخدام وتححم الصهيوصححليبيةّ المنظومأةّ في وتذويبها للمّأةّ
الحكومأيححةّ المنظمححات وخأاصةّ الشيطانيةّ السأاليبّ مأختلف

المأححم مأنظمححةّ ؛مأنهححا نححذكر حكومأيححةّ، الغيححر والجمعيححات
والصححليبّ واليونيسححكو كالفححاو لجانهححا ومأختلححف المتحححدة

وغيرهححا.. الدوليححةّ العححدل ومأحكمححةّ المأححن ومأجلححس الحمر
وسأححائل وأيضححا الححدولي والبنححك الدولي النقد صندوق وأيضا
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فححي فعالححةّ أدوات المنظمات هذه فكانت المختلفةّ، العلم
هححذه أن والحقيقححةّ الصححليبي، الكفححر دول سأياسأححات تنفيححذ

ّثرت البرامأج ّيمححا المّأححةّ فححي أ زعيمححةّ تخححرج واليححوم تححأثير، أ
الوسأححط الشرق "مأشروع الخبث: في غايةّ بمشروع الكفر

العححالم دول وهيكلححةّ صححياغةّ إعححادة مأحتححواه الكبير" والححذي
ل حيححث طنجححةّ، إلححى جاكارتححا مأن الممتدة الكبير السألمأي

الدول.  هذه في أثر للسألم يبقى

الححتيه زمأححن فححي المّأححةّ لحححال جححدا وجيححز سأرد هذا إذا
عنححدمأا كلمأححي بدايححةّ فححي إليححه أشححرت الذي وهذا والضياع،

والفرح.  الحزن بين تتقلبّ نفسي أجد قلت

ه شحّك ل الححال هذا إّن ّن ن يححزن أ قلبحه فحي كحان مأ
سأححوءا، يزداد الحال هذا أن والمصيبةّ ايمان، مأن ذّرة مأثقال
طال كلما مأنهم حالهم.. الحاكم يتحسن ل المّأةّ هذه فحكام
ّدتححه كفححره ازداد حكمححه هححو مأححن خألفححه أحححدهم زال وإذا ور
وأخأّس.  مأنه أفسد

ٍه ّكام؟.. مأا هؤلء مأا آلله يا آ المّأححةّ ابتليت أنه أظّن الح
أن لكن فسادا فيها عاثوا حكام مأّر الزمأن.. نعم عبر بمثلهم
أظححّن.. الكححافرة.. ل الحثالححةّ هححذه واحححد وقححت فححي اجتمححع
مأقتدر.  عزيز أخأذ خأذهم فاللهم

مأشححردة الحححزن.. أمأححتي أشححد يحزننححي الححذي هححذا إّن
بأهححل حححّل مأححا يححاآلله جائعححةّ.. آه حافيححةّ عاريححةّ مأغتصححبةّ

الروسأححيةّ والجمهوريححات وأفغانسححتان والعححراق فلسححطين
يعاني مأما نعلم مأما أشر نجهل مأا إّن العرب.. ووالله ودول

العالم.  في المسلمون إخأواننا مأنه

ّيححض الله أن لول ووالله دونهححا يقححاتلون رجححال للمّأححةّ ق
ّنححى هححول رغححم وعلححى مأنسححيا، نسححيا يكححون أن الواحححد لتم

تقححاتلون لمححاذا ويقححول بححالمأر يسححتهين مأححن يأتيححك الكارثةّ،
ّكامأكم؟ لمححاذا والملحدة؟ والنصارى اليهود تقاتلون لماذا ح

الفتن؟!...  هذه كل

ّ كيححف أدري ل والحق الواقححع إلححى بإحححالته أجيبححه.. إل
الغيححور بعيححن وانظححر الغشححاوة قلبححك عن المعاش!... إرفع

الحمححد لححك الصواب.. اللهححم إلى وسأتهتدي وأمّأته دينه على
مأححن الحثالححةّ لهححذه والقتححال الجهاد رايةّ لرفع هديتنا أن على

والضياع. والتيه الغربةّ زمأن في الصليين والكفار المرتدين
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ّنه الغائبححةّ الفريضححةّ هذه أحيا مأمن نكون أن لنا لعّز وإ
ّبةّ، والبتهححاج والسرور الفرح روعي في يبعث مأا وهذا المغي

والسأتبشار. 

ّ إله ل" ورايةّ أفرح ل كيف "الله رسأول مأحمد ،الله إل
قائمةّ؟ والقتال الجهاد وفريضةّ خأفاقةّ عاليةّ

يقححارعون العححالم أسأياد هم الجهاد وأهل أفرح ل كيف
ّدة الكفر قوى العذاب؟ سأوء يسومأونهم والر

ليفححت عهد والنبطاح.. اليوم الدنيةّ إعطاء عهد ذهبّ
ّ الحديد ّني الحديد إل ّيهححا يححا{ أتلو حين وإ مأححن آمأنححوا الححذين أ
ّد ّبهححم بقححوم اللححه يححأتي فسححوف دينححه عححن مأنكححم يرتحح يح

ّبونه وهححم الفححذاذ الرجححال هؤلء على تنزل بها  كأني}..ويح
حكححام ارتححد فبعححدمأا اللححه، سأبيل في رخأيصةّ مأهجهم يبذلون

عليه، هم مأا على المؤمأنين ليذر الله كان مأا السألمأيةّ البلد
الحححبيبّ وصدق الرجال، كباقي ل رجال أصلبهم مأن فأخأرج

طائفةّ تزال ل (قال: حيث وسألم عليه الله صلى المصطفى
مأححن ول خأذلهم مأن يضّرهم ل الحق على ظاهرين أمّأتي مأن

بححالعلم الحححق علححى الظححاهرة الطائفححةّ .. هححم)خأححالفهم..
ّ إله ل حقيقةّ تعلموا والعمل، الحقيقححةّ بتلححك فعملححوا الله إل

الظاهرين..  هم فكانوا

الصححفات كححل فيهححم إجتمعححت المقصودة الطائفةّ هم
بقححاع فححي مأنتشححرة والعححدة، العححدد قليلححةّ طائفححةّ والنعوت،

اللححه كلمححةّ إعلء غايتها الله سأبيل في القتال سأبيلها الرض
الزمأححان هححذا فححي وأولياؤه الله أهل هم الكفر، كلمةّ وإذلل

شريعته.  ومأقيموا دينه ناصروا الله بإذن وهم

قححامأوا اليححوم أبنائححك فححإّن ولتسبشري أمّأتي فلتفرحي
وكرامأتك.  وعرشك مأجدك لعادة وانطلقوا

أحييتم مأن الزمأان.. يا هذا في الجهاد أهل يا دّركم لله
فححي الرعححبّ أنزلتححم مأححن القتححال.. يححا وأحكححام الجهححاد سأنن

أعدائكم..  قلوب

واسأححألوه بربكححم واسأححتعينوا جهححادكم علححى أثبتححوا
العلى..  الفردوس

مأجاهدين وأبعثنا مأجاهدين وأمأتنا مأجاهدين أحينا اللهم
 آمأين. .الكريم. وجهك إلى النظر مأن تحرمأنا ول
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 عبيدة أبو يوسأف ؛بقلم
الجماعةّ مأجلةّ عن

ّلةّ ّيةّ مأج ّيةّ الجماعةّ عن تصدر دور الّسلف
بالجزائر والقتال للدعوة

هح 1245 / القعدة ذو ؛الثاني العدد
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