
هؤلءا أخافهم 
على الجهاد 

الجهادوالمجاهدي
ن  الرحيم الرحمن الله بسم

الجهاِد على أخاُفُهمُ هؤلءا
والمجاهدين!

نححبي ل مححن علححى والسححلما والصححلةا وحححده، لله الحمد
بعده.

وبعد:

ومححن القول لحن من ُيعرفون المخذلين المثبطين فإن
أحححد.. وشححرهم علححى يخفححون معروفون.. ل صريحه.. وهم

َنحححبَ.. بينمحححا للجهحححاد ُيسحححيئون آخحححر فريحححق هنحححاك ُمجت
ُيصححيبون عظيححم.. بمقتححل الجهححادي المنهححج والمجاهدين.. و

والمجاهححدين.. والحذود الجهحاد حححبَ الجهحاد.. وبزعحم باسم
وببعححض بهم التعريف عليهم.. فتعين يتعرف من عنهم.. قّل

منهم!  والتحذير والحذر اجتنابهم وخصالهم.. ليتم صفاتهم

مممن     الفريممق     هممذا     وصممفات     خصممال     أبممرز     مممن
الناس:

بالشغبَ.. والثارةا.. والثرثرةا.. وقلححة ُيعرفون ) أنهم1
أنهححم النححاس الخلق.. والصححخبَ.. ليحسححبهم الدب.. وسوءا

أنهم والجتهاد.. أو الجهاد أهل من وعمل.. وأنهم علم على
شيءا!  على هم وما شيءا على

عليه الله صلى  النبي صوت فوق أصواتهم ) يرفعون2
العلححم.. ل أهححل القرآنححي.. وفححوق النححص  وفححوقوسححلم..

ًا.. ول يحححترمون ًا.. متححذرعين شححيئ الزائححد بالحمححاس أحححد
عححن يعلححو ل حقيقته في والقتال.. وحماسهم والقتل للجهاد

ماءا!  الظمآن يحسبه صخبَ.. كسراب في صخبَ كونه

ُيفضحي خطححأ كححان - وإن قححول لكححل ) يميلحون3 إلححى - 
بالحراما!  الدما.. ولو والغلو.. والتنطع.. وسفك التشدد

ًا.. كحححان خحححالفهم.. وإن محححن كحححل ) يرمحححون4 محقححح
ًا للجهاد بالتخاذل.. والعداوةا ًا!  والمجاهدين.. ترهيب وتبكيت

مرتفعة أوداجهم وجدال.. منتفخة مراءا كل عند تجدهم
تواروا.. واختبحؤوا.. وفححروا.. وكحأن الجد جد أصواتهم.. فإذا

شيءا!  في يعنيهم ول يخصهم ل المر
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ن التهييحححج.. والصحححخبَ.. ورفحححع أسحححلوب ) يعتمحححدون5

والقتال.. القتل شعارات الزائد.. ورفع الصوت.. والحماس
مراعححاةا بصيرةا.. ول ول علم غير المخالفين.. ومن لترهيبَ
لبعححد النظححر ُيحسنون ل الشرع.. فتراهم ومقاصد لضوابط

ذلك!  من لبعد ينظروا أن يريدون ل أنوفهم.. لنهم من

وقلححة جححرأةا - وبكححل المركبَ.. تراهححم جهلهم ) على6
الكبححار.. ويحللححون المسححائل فححي - يخوضححون وورع ديححن

ّطئححون ويحرمححون.. ويشححّرقون ُيخ ّوبون.. ويغربححون.. و ُيصحح و
ناصحتهم.. فيصححنفونك أو خالفتهم أو خطأتهم لو لك والويل

ن أنحك مباشرةا والمجاهحدين.. الجهحاد المخحذلين.. وضحد م
زعموا!

فيهححا ينظححرون العلححم.. ل أهححل أقوال في نظروا ) إذا7
مفححردات عححن ليبحثححوا منهححا.. ولكححن ويتعلمححوا ليسححتفيدوا

صححخبهم.. علححى بهححا ليتقووا وهناك هنا متشابهات متفرقات
وتهييجهم!  وجهلهم.. وباطلهم

ّفون8 ًا ُيراعححون والحرمححات.. ل بححالحقوق ) يستخ عهححد
ًا.. لنهم ول ذمة ول والمان.. ول العهد معنى يعرفون ل أمان

وخذلن!  وعيد، من عليه يترتبَ وما الغدر معنى

ُأؤُتمنححوا غححدروا.. وإذا عاهدوا فَجروا.. وإذا خاصموا إذا
والداب.. والخلق الخلححق - عححن - عنححدهم خانوا.. الحديث
ّبة.. وخنوثة فكرية!!  ُس

أمححر فححي يخححالفهم مححن العبححاد.. وبخاصححة ) يحتقرون9
َوونه.. وينظرون - كمححا ُعلي.. وبازدراءا.. لنهححم من إليهم يه

- الزائححدةا وثرثرتهححم - بصححخبهم - هححم الشححيطان لهححم يزين
القاعدون.. والمتخاذلون!  فهم سواهم المجاهدون.. ومن

الحق ينصفون العدل.. فل ول النصاف يعرفون ) ل10
لمححن الويححل كححل غيرهححم.. والويححل مححن ول أنفسححهم مححن

ًا يخالفهم.. فهم ممن سواهم وصواب.. ومن حق على دائم
الباطل!  على يخالفهم

الخلق.. وهححذا واحتقار الحق رد فيهم يجتمع بذلك وهم
ِكبر! عين هو ال
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ن الظححن.. اللسحان.. وسححيئي الخلق.. بذيئي ) سيئي11

الجهاد يستدعيه المجاهدين.. وما أخلق عن الناس أبعد من
ودين!  وأدب وعلم رفيع خلق من

الجهحححاد.. الصحححخبَ.. والحححثرثرةا.. محححن ) حظهحححم12
سححابقة لهححم ُيعححرف الخلححق.. ل واحتقححار والتهييج.. والتهكم

الميادين!  في ثبات جهاد.. ول

الزائححد حماسححهم لهححم.. ويححرى يسححمع الححذي لكححن
المجاهححدين.. وأنهححم الجهاد.. وأبو أبو أنهم الموهوما.. يظن

ًا يدعوا لم وخاضوه.. فيتشححبعون إل الجهاد ميادين من ميدان
زور!  ثوبي فيهم.. كلبس ليس وبما ُيعطوا لم بما

السححمع النضححباط.. ول ول التنظيححم يعرفححون ) ل13
إليححه.. ويرجعححون يحححترمونه، لهححم كححبير لحد.. فل والطاعة

وافححق مححا وكححل أهححواءاهم، إليححه يرجعححون الححذي فكححبيرهم
أهواءاهم! 

ِلم ) يحححترمون14 علححى وواكبهححم وافقهححم مححا العححا
إل مسححبة ول نقيصححة يححدعوا خححالفهم.. لححم أهححوائهم.. فححإن

به! بها.. وألصقوها وألصقوه

ول عليححه ُيححرد ل حجححة قححول.. فقححوله فححي وافقهححم إن
ًا الفحاق في به ُيعقبَ.. وطاروا ًًا.. وإن فرححح خحالفهم وطربح

ًا كان - وإن قول أو مسألة في وبعلمححه.. بححه - اسححتهانوا حق
وعدمه!  للعلماءا التعصبَ عن وتكلموا

الجهححاد.. للجهاد.. ونصححرةا الحماس باسم يتم كله وهذا
والمجاهححدين.. والجهححاد الجهححاد عححن الححذود ذريعححة وتحححت

دما من الذئبَ أخلقهم.. براءاةا ومن منهم براءا والمجاهدون
السلما!  عليه يوسف

-     قلتهمممُ     - علممى     الناس     من     الفريق     هذا     وخطر
أوجه:      من     يكمن

بصحححخبهم.. وتهييجهحححم.. وثرثرتهحححم..  أنهحححممنهممما:
ًا الزائد.. يشكلون وحماسهم ًا ضغط المجاهححدين على نفسي

ًا وقادةا ًا.. وربمححا المجاهححدين.. وإرهابحح ًا يححؤثرون فكريحح سححلب
نريححدها ل بصححورةا النتائححج ومواقفهم.. فتأتي قراراتهم على

الجهاد!  مصلحة تقتضيها نحبها.. ول ول
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ن ُيشححكلون النفة بأخلقهم  أنهمومنها: ًا الححذكر..  إرهابحح

ًا العلححم.. حيححث وطلبححة والححدعاةا العلماءا من كثير على فكري
ًا ُيحجم من منهم ترى البيان، - عن أعراضهم لسلمة - طلب

المححة حاجححة فيححه تشتد وقت بالحق.. في والصدع والنصح،
أقوالهم!  وسماع لنصحهم

الححتي الجهححاد.. وللصححورةا لمنهححج ُيسيئون  أنهمومنها:
ُيعطححون عليها يكون أن ينبغي الخريححن.. صححورةا الجهححاد.. ف
ًا وسيئة قاتمة والمجاهدين!  الجهاد عن جد

عححن الناس ينفرون الذكر النفة بأخلقهم  أنهمومنها:
الجتهححاد ومنهج طريق في النخراط وعن المجاهدين نصرةا

والجهاد! 

الظححالمين.. الطححواغيت عمححر مححن بححذلك فيطيلححون
يدرون! ل أو يدرون بالحياةا.. وهم أنظمتهم ويمدون

خصححبة بيئححة ُيعتححبر النححاس مححن الفريق هذا  أنومنها:
العداءا.. لصالح يعملون الذين والعملءا الجواسيس لتسرب

مححن النححوع هححذا طريححق عن الجهادية الجماعات اختراق لن
تسححبَ مححا قححدر يتقنححه.. فعلححى فالكححل ويسححير؛ سهل الناس

والتهييححج.. الصححخبَ أسححلوب المخححالفين.. وتعتمححد وتحتقححر
مححا قححدر الخطاب.. على في الزائف.. والستعلءا والحماس

أسحهل والمرهحوبين.. ومحا المقربيحن من بك.. وتصبح يوثق
العملءا!  الجواسيس على ذلك فعل

ُترقت أوتيت المعاصرةا الجهادية الحركات من كثير واخ
المثلححة أكححثر النححاس.. ومححا مححن الصححنف هححذا طريححق عححن

الستدلل!  أردنا والنماذج.. لو

- المجاهححدين منهححم وبخاصححة لخححواني فنصححيحتي لححذا
الصححنف هححذا يحححذروا - أن ودخن سوءا كل من الله حفظهم

إليهححم.. ول يلتفتححوا بهححم.. ول يكححترثوا ل النححاس.. وأن مححن
الموهححوما.. الزائححد حماسححهم يغرهححم ل لهححم.. وأن يسححمعوا
التفريط.. فالمرحلححة أخو النقصان.. والفراط أخو فالزيادةا
ًا.. وهي عصيبة ً بالوقوف تسمح ل جد هؤلءا.. ول عند طويل

المريبين! المشاغبين من أمثالهم عند

سححنة.. ونحححن وعشحرين خمححس محن أكثر لنا صرح هذا
القلححة لهححذه نسمح إليه.. فل له.. وندعو به.. ونؤسس نبني
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ن غيرهم.. مححن والفجور.. ول والصخبَ الغلو ذوي من القليلة

داخله!  من تخريبه على تشويهه.. والعمل هدمه.. أو

- بححإذن يرهبنححا.. فنحححن ل وغلححوهم وصححخبهم فإرهابهم
التجهححم ذوي مححن - لهححم.. ولغيرهححم وتححوفيقه وعححونه اللححه

- بالمرصححاد.. الظححالمين الطححواغيت عيححون - قححرةا والرجاءا
الفاتحين. خير والله بالحق، وبينهم بيننا الله يفتح أن إلى

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

أبو حليمة؛ مصطفى المنعم عبد
الطرطوسي بصير
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