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أخرجوكم حيث من أخرجوهم
 العاملي سعد أبي بقلم؛

نستعين. وبه الرحيم، الرحمن الله بسم

آلصصه وعلصصى الميصصن رسصصوله علصصى والسصصلما والصصصلةا
يصصوما إلى أثرهم واقتفى بهديهم اهتدى ومن أجمعين وصحبه
الدين.

وبعد:

التاريصصخ فصصي الباطصصل لهل إجماع حصل قد أنه أظن ل
الزمصصان، هصصذا فصصي حصصصل الحصصق،كمصصا أهصصل لمحاربصصة كلصصه،

اصطلح ما انفجارات بعد - أي الخيرةا الشأهر في وبالتحديد
- بأمريكا  سبتمبر11 بانفجارات عليه

وقياما أفغانستان في المن استتباب بعد ذلك جاء وقد
كلصصه للعالم تحديها طالبان حكومة وإعلن فيها السلما دولة

ًا والستمرار السلما تعاليم بتطبيق ونصصصرةا إيصصواء فصصي قدم
السصصلمي، عالمنصصا فصصي الغربصصاء وكصصل بصصدينهم، الفصصارين
الجمر.  على كالقابضين دينهم على القابضين

لهصصؤلء آمصصن ملذ إلصصى أفغانسصصتان تحصصولت أن فمنصصذ
ويسصصعى الله وجه يبتغي صادق مسلم كل وفئة المجاهدين،

الكفصصر دول سصصارعت شأصصرعه، ظصصل تحصصت العيصصش إلصصى
إلصصى النفصصوس وضصصعاف والمنافقين المرتدين من بمساعدةا

الجمصصوع فجمعصصت السصصلمية، المصصارةا علصصى الخنصصاق شأصصد
مصصن جعبتهصصا فصصي مصصا كصصل وأخرجصصت والعتصصاد العصصدةا وأعصصدت
قبصصل، مصصن ُتجصصّرب لصصم والصصتي جربصصت الصصتي الصصدمار أسصصلحة

ًا المباركة الدولة هذه شأأفة لستئصال نور إخماد في وطمع
دينهم.  عن وفتنتهم المسلمين نفوس في الله

أسصصرع ومصصا الول، السصصلما بصصأمس اليصصوما أشأصصبه فمصصا
غربتهصصا تعيش الوسط المة وهاهي الناس، بين الياما تداول

ومكرهصصا كيصصدها تجمصصع الباطصصل أحصصزاب وهصصاهي جديصصد، مصصن
القرآنيصصة اليصصات وهصصاهي المجاهصصدةا، الفئصصات هصصذه لمواجهة

جديد.  من علينا تتنزل وكأنها آذاننا تقرع

إن تعتدوا ول يقاتلونكم الذين الله سبيل في {وقاتلوا
وأخرجوهم ثقفتموهم حيث واقتلوهم المعتدين يحب ل الله
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تقصصاتلوهم ول القتصصل، مصصن أشأصصد والفتنصصة أخرجوكم حيث من
قصصاتلوكم فصصإن فيصصه، يقصصاتلوكم حصصتى الحصصراما المسصصجد عنصصد

غفصصور اللصصه فصصإن انتهوا فإن الكافرين، جزاء كذلك فاقتلوهم
فصصإن للصصه الصصدين ويكصصون فتنة تكون ل حتى وقاتلوهم رحيم،
الظالمين}.  على إل عدوان فل انتهوا

ابصصن الربيع عن الرازي جعفر أبو كثير: (قال ابن يقول
سصصبيل فصصي تعالى: {وقصصاتلوا قوله في العالية أبي عن أنس
القتصصال فصصي نزلت آية أول يقاتلونكم} قال: هذه الذين الله

وسصصلم عليه الله صلى الله رسول كان نزلت فلما بالمدينة،
سصصورةا نزلصصت حصصتى عنصصه كصصف عمصصن ويكف قاتله من يقاتل

المعتصصدين} أي يحصصب ل اللصصه إن تعتصصدوا {ول براءةا. وقصصوله
فصصي ويصصدخل ذلصصك، فصصي تعتصصدوا ول اللصصه سصصبيل فصصي قصصاتلوا

المثلصصة - مصصن البصصصري الحسصصن قاله - كما المناهي ارتكاب
لهصصم رأي ل الصصذين والشيوخ والصبيان النساء وقتل والغلول

الشأجار وتحريق الصوامع وأصحاب والرهبان فيهم قتال ول
وعمصصر عبصصاس ابن ذلك قال كما مصلحة لغير الحيوان وقتل

فصصي جصصاء وقصصد وغيرهصصم، حيصصان بصصن ومقاتصصل العزيصصز عبد بن
عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رسصصول أن بريصصدةا عصصن مسلم صحيح
كفصصر مصصن قصصاتلوا اللصصه، سبيل في " اغزوا يقول؛ كان وسلم
الوليصصد تقتلصصوا ول تمثلصصوا ول تغدروا ول تغلوا ول اغزوا بالله،

أحمد).  الماما " رواه الصوامع أصحاب ول

فصصي والدبيصصات الحصصدود هصصذه كصصل مصصن أعصصداؤنا فصصأين
ًا، هصصذا بعكس عملوا لقد القتال، ّوعصصوا حيصصث تمامصص النسصصاء ر

النسصصاء أعصصراض هتكصصوا أن بعد وقتلوهم والشيوخ والطفال
ّدموا المصصصزارع وأحرقصصصوا المصصصصلين علصصصى المسصصصاجد وهصصص

المجاهصصدين، الرجصصال مواجهصصة عصصن عجزوا حينما والشأجار،
العسصصكري تفصصوقهم مصصن بالرغم الجبناء أساليب إلى فلجأوا

والمادي. 

حيصصث مصصن وأخرجصصوهم ثقفتمصصوهم حيصصث {واقتلصصوهم
كمصصا قتصصالهم علصصى منبعثصصة همتكصصم لتكصصون أخرجصصوكم} أي

الصصتي بلدهم من إخراجهم وعلى قتالكم على منبعثة همتهم
ًا. منها أخرجوكم قصاص

كصصان القتصصل} ولمصصا مصصن أشأصصد {والفتنصصة تعصصالى وقوله
أن علصصى تعالى نبه الرجال، وقتل النفوس إزهاق فيه الجهاد

والصصصد بصصه والشصصرك بصصالله الكفر من عليه مشتملون هم ما
قصصال ولهصصذا القتصصل مصصن وأطصصم وأعظم وأشأد أبلغ سبيله عن

وسصعيد ومجاهصد العاليصصة أبو قال القتل}، من أشأد {والفتنة
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بصصن والربيصصع والضصصحاك وقتصصادةا والحسصصن وعكرمصصة جبير بن
القتل).  من أشأد الشرك أنس: (أي

حيصصث مصصن وأخرجصصوهم ثقفتمصصوهم حيصصث {واقتلصصوهم
القتل}.  من أشأد والفتنة أخرجوكم

الحيصصاةا في ما أقدس على اعتداء الدين عن الفتنة إن
الروح وإزهاق النفس قتل من أشأد فهي ثم ومن النسانية،
بالتهديصصد الفتنصصة هصصذه تكصصون أن ويسصصتوي الحيصصاةا، وإعصصداما
تضصصل أن شأصصأنها من فاسدةا أوضاع بإقامة أو الفعلي والذى
الكفصصر لهم وتزين الله، منهج عن وتبعدهم وتفسدهم الناس

العتقصصاد، حريصصة النسان في ما عنه.. وأكرما العراض أو به
أو مباشأصصرةا فتنصصة دينه، عن ويفتنه الحرية هذه يسلبه فالذي

ثصصم ومصصن حياته، قاتل عليه يجني ل ما عليه يجني بالواسطة
قصصال {وقصصاتلوهم} إنمصصا يقصصل لصصم لصصذلك بالقتصصل، يصصدفعه

{واقتلوهم}.. 

وجصصدتموهم، حيصصث ثقفتمصصوهم} أي حيصصث {واقتلوهم
مراعصصاةا - مع تملكونها وسيلة وبأية عليها، كانوا حال أية في

- بالنار الحرق أو المثلة عدما في السلما أدب

المجاهدين المسلمين يقاتلون الياما هذه في والكفار
بصصال علصصى تخطر ل التي والطرق الوسائل بشتى ويقتلونهم

الوضصصعية والقصصوانين العصصراف كصصل بصصذلك مخصصالفين بشصصر،
ّ فيهم يرقبون ل والمنزلة، ذلصصك فصصي يراعون ول ذّمة، ول إل

ًا ول حرمة ًا، ول حدود ًا كان هنا ومن آداب ًا لزامصص علصصى وواجبصص
اليصصات، بهصصذه يعملصصوا أن المجاهصصدين المسصصلمين هصصؤلء

ثقفصصوهم، حيث ويقتلوهم ويقاتلوهم الكفار هؤلء ويترصدوا
الله.  دين في رأفة بهم تأخذهم ول

مصصن أخرجصصوكم أخرجصصوكم، حيصصث من إخراجهم ينبغي
الجبصصال شأصصعاب فصصي وشأصصردوكم السصصلح بقصصوةا ديصصاركم

بقصصي ومصصن المستضعفين، وأهلوكم أنتم والقفار والصحاري
وأحرقوا بيوتهم عليهم ودمروا قتلوهم الديار هذه في منكم

بهائمهم.  وقتلوا وأمتعتهم مزارعهم

فل ديصصارهم، في آمنين كانوا بعدما دينهم عن وفتنوهم
دينهصصم، شأصصرائع يطبقصصوا أن ول ربهصصم يعبصصدوا أن يستطيعون

المصصؤمن؟ على وأمر وأدهى أشأد هو ما الفتنة هذه بعد فهل
يعبصصد أن المؤمن يستطع لم إن ترى يا الحياةا هذه قيمة وما
عنده وأفضل أهون يصير حينئذ الموت إن دينه؟ ويطبق ربه
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وبقيصصادةا الكفصصر سصصيطرةا تحصصت الصصذليل العيصصش هصصذا مصصن
المرتدين. 

أفغانسصصتان فصصي لخواننصصا الكفصصر أحصصزاب فعلته ما هذا
- المرتصصدون الحكصصاما أمصصا وفلسصصطين، وكشصصمير والشيشان

وطصابورهم الصصليين للكفصار الثصاني الصوجه يعتصبرون الذين
المجاهصصدين إخواننصصا شأصصردوا - فقصصد الصصداخل فصصي الخصصامس
شأصصعائر ممارسصصة حصصق ومصصن وذويهصصم أهليهم من وحرموهم

ً دينهصصم بصصالمر أو اللصصه إلصصى الصصدعوةا واجصصب أداء عصصن فضصصل
المنكر.  عن والنهي بالمعروف

الصصذي رحيصصم} والنتهصصاء غفصصور اللصصه فصصإن انتهوا {فإن
مجصصرد ل الكفر، عن النتهاء هو ورحمته الله غفران يستأهل
فالنتهصصاء الصصدين، عصصن فتنتهم أو المسلمين قتال عن النتهاء

المسلمون يهادنهم أن قصاراه وفتنتهم المسلمين قتال عن
بصصالمغفرةا فالتلويصصح ورحمتصصه، اللصصه لمغفصصرةا يؤهصصل ل ولكنه

لينصصالوا اليمصصان فصصي الكفصصار إطمصصاع بصصه يقصصصد هنا والرحمة
والعدوان.  الكفر بعد والرحمة المغفرةا

فصصإن للصصه الصصدين ويكون فتنة تكون ل حتى {وقاتلوهم
الظالمين}. على إل عدوان فل انتهوا

- النصصص كصصان ظللصصه: (وإذا فصصي الله رحمه سيد يقول
وهصصي الجزيصصرةا، شأبه في المشركين قوةا - يواجه نزوله عند
فصصإن للصصه، الصصدين يكصصون أن وتمنصصع النصصاس تفتصصن كانت التي

يصصوما إلصصى ماض والجهاد التوجيه، مستمر الدللة، عاما النص
عصصن النصصاس تصصصد ظالمصصة قصصوةا تقصصوما يوما كل ففي القيامة،

والستجابة الله إلى الدعوةا سماع وبين بينهم وتحول الدين
والجماعصصة أمصصان، فصصي بهصصا والحتفصصاظ القتنصصاع عنصصد لهصصا

الظالمصصة القوةا هذه تحطم أن حين كل في مكلفة المسلمة
ًا النصصاس وتطلصصق ويختصصارون يسصصتمعون قهرهصصا، مصصن أحصصرار
الفتنصصة منع عن الحديث في التكرار الله. وهذا إلى ويهتدون

يصصوحي التكصصرار هصصذا القتصصل، من أشأد واعتبارها تفظيعها بعد
ًا وينشئ السلما، اعتبار في المر بأهمية ًا مبدء يعني عظيم

ًا حقيقته في ًا ميلد ًا السصلما، يصد علصى للنسصان جديد ميلد
فصصي حيصصاته وتوضصصع عقيصصدته، بقيمة النسان قيمة فيه تتقرر
كصصذلك العقيصصدةا، كفصصة فترجصصح أخرى، كفة في وعقيدته كفة

أولئصصك إنهصصم النسصصان، أعصصداء هصصم مصصن المبدأ هذا في يتقرر
ًا يفتنصصون الصصذين ًا ويصصؤذون دينصصه، عصصن مؤمنصص بسصصبب مسصصلم

للخيصصر عنصصصر أكصصبر البشصصرية يحرمون الذين أولئك إسلمه،
الجماعصة علصى يجصب وهؤلء الله، منهج وبين بينها ويحولون
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اتلهم أن المسصلمة ل {حصتى وجصدتهم حيصث تقتلهصم وأن تق
الصصذي العظيصصم المبصصدأ للصصه} وهصصذا الصصدين ويكون فتنة تكون
مصصا القتصصال عصصن القصصرآن مصصن نزل ما أوائل في السلما سنه
ًا، يزال وعلى عليها يعتدون من تواجه العقيدةا تزال وما قائم

تلصصم والفتنصصة الذى يصصزال الصصصور.. ومصصا شأصصتى فصصي أهلهصصا
ًا بصصالمؤمنين ًا وجماعصصات أفصصراد بعصصض فصصي كاملصصة وشأصصعوب

فصصي والذى دينصصه فصصي للفتنصصة يتعصصرض مصصن الحيصصان.. وكصصل
مصصن شأصصكل أي وفصصي الصصصور مصصن صصصورةا أيصصة فصصي عقيصصدته

يحقصصق وأن يقتصصل وأن يقاتصصل أن عليصصه مفصصروض الشأصصكال،
ًا فكصصان السصصلما سصصنه الصصذي العظيصصم المبصصدأ ًا ميلد جديصصد

عصصن وكفصصوا ظلمهصصم عصصن الظصصالمون انتهصصى للنسصصان. فصصإذا
مناجزةا ل أي عليهم، عدوان فل وربهم، الناس بين الحيلولة

والظالمين) انتهى.  الظلم إلى يوجه إنما الجهاد لن لهم،

نرفصصع لكصصي الربانيصصة، التوجيهصصات هذه إلى أحوجنا فما
أحوج وما المستمر، والعتداء والقهر الظلم هذا أنفسنا عن

علصصى المرابطصصة الصصصابرةا المجاهصصدةا الفئصصات هذه إلى أمتنا
المتعصصددةا الحصصزاب هصصذه مواجهصصة وفي الوعرةا، الثغور هذه

هصصذا شأأفة اسئصال على متحدةا ولكنها والعقائد، المشارب
تلصك آخرهصصا، عصصن المجاهصصدةا العصصصابات هصصذه وإبصادةا الصدين

اليقيصصن الخصصبر عنصصدنا ولكننصصا هصصدفهم، هصصو وذلصصك أمنيتهصصم،
أن يمكصصن ول غيرنا، يراها ل خفية وحقائق الكاملة والصورةا

ورسصصوله، اللصصه حصصب قلبصصه فصصي أشأصصرب مصصن إل بهصصا يصصؤمن
مقعصصد فصصي الخروي، العالم في هناك لقائهما، إلى والشوق

مقتدر. مليك عن صدق
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