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نصصبي ل مصصن علصصى والسصصلما والصصصلةا وحده، لله الحمد
بعده.

وبعد...

يقتصصصر أن ينبغصصي ل بالمجاهصصدين البلءا ينصصزل عنصصدما
هو كما الرثاءا، أو التمجيد أو التوصيف على وحسب الحديث

التقييصصم عمليصصة ليشمل يمتد أن يجب وإنما وملموس، شائع
والمواقصصف للنفصصس والجريئة الجادةا والمساءالة والمحاسبة
هصصذا لنصصزول أدت الصصتي السباب جميع في والنظر والفعال،

البلءا، فيتكصصرر الخأطصصاءا تتكصصرر ل ولكصصي لتفاديهصصا، البلءا،
المصاب!  ويتكرر

الجهاديصصصة الجماعصصصات مصصصن جماعصصصة تفشصصصل عنصصصدما
أن يجصصوز ل أهصصدافها، بعض أو أهدافها تحقيق في المعاصرةا

تعصصالى اللصصه شصصرعه الصصذي الجهصصاد مبدأ إلى الفشل ذلك نرد
بعصصض ذلصصك يفعصصل كمصصا الجهاد، طريق انتهاج وإلى به، وأمر
ٍذ الجماعصصة على يجب وإنما يفقهون، ل الذين تتهصصم أن حينئصص

تجصصرد بكصصل وسصصلوكها وسياسصصتها، مواقفهصصا وتراجصصع نفسها،
وعلصصى وتتفاداهصصا، منها فتتوب الخأطاءا على لتقف وإخألصا،

وزيادتها.  تنميتها على وتعمل عليها، الله فتحمد الحسنات،

النفصصس لمحاسصصبة الكافيصصة الجصصرأةا نملصصك أن من بد ل
كصصل بعصصد الواعيصصة التقييصصم عمليصصة وإجصصراءا تقصصصير، كل على

هصصذا نصصصرةا أجصصل مصصن المسصصير في جادين كنا إذا هذا عمل،
الدين. 

ًا للمخطئ نقول أن على الجرأةا نملك أن من بد ل - أي
ًا المصصصيب وللمحسصصن - أخأطصصأت، كان - أحسصصنت كصصان - أيصص

والنصاف. والعدل النصح تماما من وهذا وأصبت،

موقعة ففي المعنى؛ هذا على دلنا قد الكريم والقرآن
بصصل وثصصواب، أجصصر مصصن للشصصهداءا مصصا وحسصصب يتناول لم أحد
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أدت الصصتي والسصصباب الهزيمصصة، أسصصباب ليصصبين ذلصصك تعصصدى
وعصصدما اجتنابهصصا ليتصصم المجاهصصدين، بالمسصصلمين البلءا لنزول

َلّمصصا فقال تكرارها، َو َأ ُكْم تعالى: { ْت َب َبٌة َأَصصصا ْد ُمِصصصي ُتْم َقصص ْب َأَصصص
َها ْي َل ْث ُتْم ِم ْل ّنى ُق َذا َأ َو ُقْل َه ِد ِمْن ُه ْن ُكْم ِع ُفِسصص ْن ّلصصَه ِإّن َأ َلصصى ال َع

ٍءا ُكّل ِديٌر}ٌ آل َشْي .165عمران:  َق

جريصصج، وابصصن إسصصحاق، بصصن محمد قال(كثير:  ابن قال
ُقْل أنس، بن والربيع َو والسدي: { ِد ِمْن ُه ْنص ُكْم}ٌ أي ِع ُفِسص ْن َأ
حيصصن وسصصلم عليصصه اللصصه صلى الله لرسول عصيانكم بسبب

بصصذلك يعنصصي فعصصصيتم؛ مكصصانكم مصصن تصصبرحوا ل أن أمركصصم
 اهص. )الرماةا

ُقتل - أجمعيصصن عنهم الله - رضي الصحابة خأيرةا من ف
وسلم عليه الله صلى الله رسول لمر المخالفة هذه بسبب

رجلً!  سبعون

وغفلصصوا كثرتهم، أعجبتهم لما كذلك حنين موقعة وفي
بكصصثرةا ل وحصصده، تعصصالى اللصصه عنصصد مصصن النصصصر أن للحظصصات

وولصصوا المعركصصة أول فصصي ُهزمصصوا أن النتيجصصة فكصصانت الجند،
ً وسصصلم عليصصه اللصصه صلى النبّي إل مدبرين ثبصصت ممصصن وقليل

ْد فقال الصحابة، خأيار من معه َق َل ُكُم تعالى: { ّلُه َنَصَر ِفصصي ال
ِطَن َوا ٍةا َم ِثيصصَر ْومَا َك َيصص ْيصصٍن َو َن ْذ ُح ُكصصْم ِإ ْت َب ْعَج ُكصصْم َأ ُت ْثَر َلصصْم َك ْغصصِن َف ُت
ُكصصْم ْن ًا َع ْيئ َقْت َشصص ُكصصُم َوَضصصا ْي َل َْلْرُض َع َبصصْت ِبَمصصا ا ُتصصْم ُثصصّم َرُح ْي ّل َو

ِريَن}ٌ التوبة:  ِب ْد . 25ُم

َوَما وقال ُكْم تعالى: { َب ٍة ِمصصْن َأَصا َب ِبَمصصا ُمِصصصي َبْت َف َكَسصص
ُكْم ِدي ْي ُفو َأ ْع َي ٍر}ٌ الشورى:  َعْن َو ِثي .30َك

عصصن ليلصصى، أبصصي بصصن الرحمصصن عبصصد عن الحديث، وفي
عليصصه اللصصه صصصلى فقصصال همس، صلى إذا قال: (كان صهيب

ًا ذكصصرت إني لذلك؟ وسلم: أفطنتم أعطصصي النبيصصاءا مصصن نبيصص
ًا ن أو هصؤلءا، يكصافئ فقصال: مصن قصومه، من جنود يقاتصل م

لقومصصك اخأصصتر أن إليصصه اللصصه فصصأوحى شبهها، كلمة أو هؤلءا؟
المصصوت، أو الجوع، أو عدوهم، عليهم أسلط ثلثا: أن إحدى

نصصبي أنصصت إليك، ذلك فقالوا: نكل ذلك؟ في قومه فاستشار
الصصصلةا، إلصصى فزعصصوا فزعصوا، إذا وكانوا  فصلى،:فقال الله،

فسصصلط الموت، ولكن فل، العدو، أو الجوع أما رب فقال: يا
ًا، سبعون منهم فمات أياما، ثلثة الموت عليهم فهمسصصي ألف
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ول أصصصاول، وبصصك أقاتصصل، بصصك أقصصول: اللهصصم أني ترون الذي
. 1)بالله إل قوةا ول حول

وجصصه علصصى كلمصصة قصصال الله أنبياءا من نبي هذا فتأملوا،
وإخأواننا أنفسنا في نحن نقول قد ومقاتليه، بجنده العجاب
المصصوت عليهصصم "سصصلط أن كفارتها كانت نبالي، ول أضعافها

ًا"!!  سبعون منهم فمات أياما، ثلثة ألف

فأقول:      أعود     لذا

أن ينبغصصي المجاهدين، بساحة ينزل بلءا أو مصاب أيما
ليحاسصصبوها أنفسصصهم - إلصصى السصصرعة وجصصه - علصصى ينفصصروا

ًا يتهموا أن قبل ويتهموها، بصصدر مصصاذا ولينظصصروا غيرهصصم، أحد
عصصن تخلفصصوا هصصل ؛يصصدرون ل أو يدرون وهم تقصير من منهم
يفعلصصوا، لصصم ثصصم عليصصه يقدرون وهم النصر أسباب من سبب

درون، ل أو يصدرون وهم شيءا في ورسوله الله عصوا هل ي
سصصنة تركصصوا هصصل والواجبصصات، الفرائصصض ببعصصض فرطصصوا هل

ًا كصصانت التي السواك فصصي المسصصلمين نصصصر تصصأخأر فصصي سصصبب
هصصل عنصصه، اللصصه رضي عمر الفاروق عهد في المعارك إحدى
وقعصصوا هصصل حصصق، وجصصه بغيصصر القتصصل في إسراف بنوع وقعوا
فصصي المسصصلمين آذوا هل يدرون، ل أو يدرون وهم غدر بنوع

الذى مصصن النصصوع هصصذا يتفادوا أن يستطيعون وكانوا جهادهم
من أكثر والمواجهة المعركة دائرةا وسعوا هل يفعلوا، لم ثم

بصصدءاوا أنهصصم بسبب كان أصابهم ما هل وإمكانياتهم، طاقتهم
ً ووسطها ذيلها جهة من الفعى بقتال ُيقاتلوهصصا أن مصصن بصصدل

ن بالصعاليك فانشغلوا الرأس، جهة من ه زبصر ل وبم عصن ل
بقصصوةا اسصصتخفافهم بسصصبب هصصو هصصل والطغيصصان، الكفصصر أئمة

هصصل قصصواته، لحجصصم الدقيق تشخيصهم وعدما وقدراته العدو
الغلةا الخصصوارج وأخألق خأصال بعض فيه من أو عصاةا بينهم
وتصصردد شك في هم ممن بينهم هل يدرون، ل أو يدرون وهم
وعصصصابته، ونظصصامه الطصصاغوت مواجهصصة وشرعية أحقية من
وحلصصول نضصصجها قبصصل الثمصصار قطصصف فصصي الستعجال هو هل

والعجصصاب الريصصاءا، مصصن بشصصيءا لوقوعهم هل قطافها، أوان
وبخاصصصة وجنصصده، عبده على الله فضل ُينسي الذي والغرور

عصصبر والصور الفلشات انتشار الخأيرةا الفترةا في نلحظ أننا
تؤثر قد شتى بصور المجاهدين تصور والتي النترنت مواقع
ُتبطل الخألصا؛ على تعصصالى اللصصه نصر عنهم وترفع العمل، ف

عمصصل فمصصن الشصصرك؛ عن الغنياءا أغنى تعالى فالله ومدده،
ً لله للصصذي وعمله بريءا، منه فالله الله غير فيه أشرك عمل

شصصرط علصصى صصصحيح إسصصناده و "، فصصي" الصصصلةا نصصصر ابن أخأرجه 1
.1061الصحيحة:  السلسلة الشيخين،
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ًا لصصه كان ما إل العمل من يقبل ل تعالى فالله أشرك، خأالصصص
بعملصصه النصصاس سصّمع ومصصن وتعالى، سبحانه وجهه به وابتغي

ّقصصره وصصصغره به الله سّمع الحصصديث، فصصي ذلصصك ورد كمصصا وح
لنفسصصهم، يوجهوهصصا أن ينبغصصي السصصئلة مصصن كصصثير وغيرهصصا

ُيحسنوا وإخألصا، وتجصصرد وصصصراحة جرأةا بكل عنها الجابة و
أو البلءا نصصزول وسصصبب الصصداءا، مكمن لهم ينكشف أن عسى

منه.  والتخلص إزالته على فيعملوا المصاب،

الهادفصصة النصصصيحة بصواجب العمصصل ُنعطصصل أن ينبغصصي ل
خأاصصصتهم المسصصلمين لجميع ُتعطى أن يجب - التي الراشدةا
الرض، علصصى مصصن أعلم هم المجاهدين أن - بحجة وعامتهم
ل وأنهصصصم ُيخطئصصصون، ول ُينصصصصحون، ول َينصصصصحون وأنهصصصم

الخأرين!  نصيحة إلى يحتاجون

ولكتصصابه، للصصه، ينصصصح ل فمصصن النصصصيحة، كلصصه فالصصدين
أن كمصصا لصصه، ديصصن فل وعامتهم، المسلمين ولئمة ولرسوله،

ِإّل خأسر، في كلهم الناس ِذيَن { ّل ُنوا ا ُلصصوا آَم َعِم ِلَحاِت َو الّصصصا
ْوا َواَص َت ّق َو ْلَح ْوا ِبا َواَص َت ِر}ٌ العصر:  َو ْب .3ِبالّص

ًا المخلصة الراشدةا النصيحة مع نتعامل أن يمكن ل أي
واسصصتخفاف، - باسصصتعلءا، أهواءانا خأالفت - وإن صاحبها كان

رد - هصصو أهلصصه ويمقصصت اللصصه يمقتصصه - الصصذي فالكبر واحتقار،
كصصل يمحصصق بغيصصض، شصصنيع خُألصصق وهذا الخلق، واحتقار الحق
به!  نتخلق أن من وإخأواني نفسي أعيذ بركة،

أن من للعقل بد ل البلءا، وينزل الخطوب، تدنو عندما
الرهصصاب عليصصه ُيمصصاَرس ل وأن والنظر، للكلما فرصة ُيعطى

حريصصة بكصصل بدلوها تدلي أن من للحكمة بد ل كما والتحجير،
ِظصصَر فصصإذا خأصصوف، أدنى دون ومن مصصن وُمنصصع العقصصل علصصى ُح

والحكمصصة بالخصصذلن، لصصه حصصديث أول كصصل عنصصد وُرمي الكلما
فعلصصى والتخصصاذل، بالجبن ُرميت بدلوها وأدلت تنفست كلما

ٍذ المجاهدين السلما!  حينئ

الموفصصق، السصصديد الصصرأي يكصصون الحيصصان من كثير في
يحملصصه ممصصا وجهاده للمجاهد أنفع الجريءا، الحكيم والقرار

وسلحا!  عتاد من

النصصاةا كصصذلك يضصصر، منه الزائد لكن مطلوب، الحماس
الزائد لكن مطلوبة، حدثا، كل مضاعفات ودراسة والروية،

ُيشل يضر، منها ويوقفه!  العمل و
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جهة من أوتيت المعاصرةا الجهادية الحركات من كثير
العقصصل، علصصى الفكري الرهاب وممارسة الزائدةا، الحماسة

الزائدةا!  الحماسة تلك ُيعاكس صوت كل وعلى

السصصلما شصصباب خأيرةا من المجموعة تلك أذكر أزال ل
عصصن يزيصصد تعصصدادهم وكصصان المعاصصصر، زماننصصا فصصي والجهصصاد
- عقلصصة عصصدنان المجاهد الشيخ الخأ بقيادةا مجاهد، السبعين

يتجصصاوزوا أن أرادوا - عنصصدما إخأصصوانه وأسصصر أسصصره اللصصه فك
ونظصصامه الطصصاغوت ضد جهادهم ليستأنفوا السورية الحدود

ًا ينصصزل الخأ كصصان حيصصث الفاسصصد، الطصصائفي الصصذين أن ظانصص
الخأصصوةا مصصن هصصم السصصورية الراضصصي جهصصة من سيستقبلونه
يسصصتقبلونه الصصذين كصصانوا المر حقيقة في ولكن المجاهدين،

مصصن أنهصصم تصصصنعوا أن بعصصد ومخابراته الطاغوت جند من هم
سصصصجون إلصصصى مباشصصصرةا ليأخأصصصذوه والمجاهصصصدين، الخأصصصوةا

نعلصصم الخصصارج فصصي وكنصصا ومحنتهصصا، فتنتهصصا ليعيش الطاغوت،
الخأوان، نزول استمرار نوقف أن نجرؤ نكن لم ولكن ذلك،

مصصن الصصصفوةا هصصؤلءا بحصصق البشصصعة المجصصزرةا هذه إيقاف أو
كصصان يتكلصصم، أو يفعصصل أن ُيحاول منا كان والذي المجاهدين،

المتحمسين، من المزاودين أولئك قبل - من ُيرمى مباشرةا
والتخصصاذل، - بصصالجبن العصصالي الصوت ذوي من والمشبوهين

والمجاهدين!! الجهاد ضد وأنه

الخأ واعتقل حصل، الذي وحصل تم، الذي تم أن وبعد
وانتعصش المجاهصد، الشصصباب أولئصصك مصن معصه ومصن عصدنان
من كان فما اعتقالهم، بعد الصعداءا وتنفس الطاغي النظاما
الفصصواه، كممصصوا الصصذين حماسصصهم، فصصي المزاوديصصن هصصؤلءا

بصصإرادتهم ينزلصصوا أن سصصوى ُيخصصالفهم، صصصوت كصصل وأرهبصصوا
وكعملءا البعصصثي، النصصصيري للنظصصاما ومبصصايعين مستسصصلمين

كصصل فصصي والصصصياحا المصصزاودةا ُيحسن - لكونه ومنهم رخأاصا،
المقربيصصن مصصن ُجعصصل - مصصن والخيانة العمالة في حتى شيءا

ًا فأصبح ونظامه؛ الطاغوت من الشصصعب مجلصصس فصصي عضو
السوري! 

مصصن أكثر في تتكرر فصولها من وكثير كثيرةا، القصص
يقصرؤون الصذين يعتصبرون، الصذين أيصن ولكصن وزمان، مكان،
الجحر نفس من ُيلدغون فل منها، ويستفيدون الغير تجارب

الجهاد؟!  في سبقوهم ممن إخأوانهم منه لدغ الذي

 هص30/5/1425
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